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NACIAI NORI PLEBISCITO KLAIPĖDOJE
VOKIETIJA VISA LAIKĄ DIRBA U2 
KLAIPĖDOS KRAŠTO ATPLESIMĄ 

NUO LIETUVOS
Lietuva nesutraukia kariuome
nės, tik imasi saugos priemonių

iš naujo teisiamas PRANCŪZIJAžuvo 8 ANGL!AKASIAI LIETUVOJE ĮSTEIGTOS KRAŠTA
KOMUNISTŲ VADAS ™, GILBERTON,PA. i

VENGRIJOJE
8 METUS KALĖJO; DA

BAR JAM TAIKOMA 
MIRTIES BAUSMĖ

LA'KOSj rytų
PAKTO IDĖJOS

VOKIETIJA IR LENKIJA VIS
DAR PRIEŠINASI PRAN

CŪZIJOS ŽYGIAMS

KASYKLOJE
DAUG KITŲ NUKENTĖJO

GINTI IR KARO TARYBOS
KAUNAS. — Prieš pat

NUO NUODINGŲJŲ DUJŲ NauJus MetuR Eiguvoje buvo 
išleistas Įstatymas, kuriuo nuo

ŽENEVA, saus. 21. — Čia 
patvirtinamas Vokietijos na
ciu aktivumas Austrijoj, Dan 
vige ir Klaipėdos pasienyje. 
Atvykę iš Dancigo nacių va
dai ima agituoti, kad T. Są
junga leistų įvykdyti plebisci
tus Austrijoj, Dancige ir 
Klaipėdoj, nepaisant to, kad 
tie plebiscitai nenumatyti jo
kiomis sutartimis. Apsvaigę 
dėl laimėjimo Saaro krašte 
naciai mano, kad -tuo keliu 
jie gali atgauti Dancigą, nuo 
Lietuvos atplėšti Klaipėdą ir 
Vokietijon įtraukti Austriją.

BERLYNAS, saus. 21. — 
Vokietijos spauda paskelbė, 
kad Lietuva turinti blogus 
tikslus, kadangi koncentruo
janti savo kariuomenę Klaipė 
dos šone. Toks darias, girdi, 
reiškia, kad Lietuva turinti 
“negryną” sąžinę.

Lietuvos pasiuntinys Vokie
tijai, dr. J. Šaulys, pareiškia, 
kad Lietuva, pagal nustatytos 
karo programos, pašaukė at
sargas trijų mėnesių mank
štom Šių atsargų mankštini- 
mas. vyksta Klaipėdos krašto 
pašonėje tik dėl to, kad Vo
kietija sukoncentravus savo 
kariuomenę Klaipėdos pasie
ny. Štai, Tilžėje Vokietija y- 
ra žymiai padauginus kulka- 
svaidininkų kuopas. Lietuva 
nieku būdu nepasiryžusi kelti 
kokius nors nesmagumus. Lie
tuva pageidauja 'taikos ir ra- 
mybės.

KAUNAS, saus. 20. — Se
niai žinoma, kad Vokietija 
nori atgauti Klaipėdos kraš
tą, kad atgal prijungus Rytų 
Prūsijon, tačiau jie viešai 
per daug neskelbė šio pagei
davimo.

Atgavus Saaro kraštą, na
cių spauda dabar pradėjo 
kampaniją už Klaipėdos at
gavimą. Vokiečių laikraščiai 
skelbia visokius prasimany
mus apie Lietuvą ir jos vy
riausybę’ Kada Lietuva trau 
kia tieson vokietininkus išda
vikus, vokiečių spauda šaukta, 
kad Lietuva peržengianti Kl- 
aipėdos krašto statutus.

Kai kurie vokiečių laikraš
čiai pageidautų, kad ir Klai
pėdos krašte bfttų įvykdytas 
plebiscitas. Jie jaučiasi, kad 
tuo keliu jiems pavyktų Klai- 

< pėdą atplėšti nuo Lietuvos.
Didžiųjų valstybių diploma

tai ir politikai daug domisi 
tais nacių žygiais. Bus imtasi 
žygių, kad juos suvaldžius, 
nes gali sukelti nauja karą 
Europoje.

REIKALAUJA I. SĄJUN
GOS PAGALBOS

PANAUDOTA KŪNO 
BAUSME

AVILAI 1NGT0N, Del., saus. 
21. — Trys piktadariai 18, 2l 
ir 23 m. amž., Kūčių vakarą 
užpuolė vieną'ūkininką, jį su
žeidė ir atėmė 105 dol. Visi 
trys suimti ir 'teisme prisipa
žino kaltais.

Teismas nubaudė juos kū
no bausme per pliką nugarą 
ir po trejus metus kalėti. Kū
no bausmė tuojau įvykdyta.

ŽENBVA, saus. 21. - Pran 
cūzijos ■vyriausybė kreipės T. 
Sąjungos tarybon, kad Są
junga atlygintų Prancūzijai 
už. pabėgėlių iš Saaro krašto 
šelpimą.

Tie žmonės bėga iš Saaro, 
kad išvengus nacių teroro, 
kurs vy kdomas visam krašte.

Pažymima, kad Saaro kraš
te naciai sukėlė nepakenčiamą 
prieš savo oponentus tironiją.

NUBAUDĖ 5 VIRŠININKUS

UNTON, S. C., saus. 21. — 
Ant Southern geležinkelio 
traukinys sudaužė automobi
lį. Žuvo 5 asmenys.

ŽENEVA, saus. 21. — Ven
grija pranešė, kad nėra at- 
sakominga už serbų karaliaus 
nužudymą Marsely.

1 Bet kad patenkinus Jūgo- 
, slaviją, vengrų vyriausybė 
] nubaudė penkis policijos vir
šininkus, kurie rodė palanku
mo kroatams pabėgėjiams.

ISPANIJA PERKA MULUS

Arthur YValk, 17 m. amž., 
2515 W. 70 gat., prigėrė Ce- 
dar ežere, arti Crovn Point, 
Ind., įlnžns ledui.

ALTONA, Mo., saus. 21. — 
Ispanijos vyriausybės agen
tas nupirko 40 mulų nuo ap
linkinių ūkininkų.

VIENA, Austrija, saus. 21 
— Iš Vengrijos kalėjimo pa
leistas atlikęs 8 metų bausmę : 
komunistas AL Rakosi iš nau žENE\ A, saus. 21. Sjjė- 
jo statomas teisman. Šį kar- «!an!'a> l<a(l Prancūzija bendrai 
tą jis gali būt nubaustas mir pu bX)V’ Rusija atnaujins ry-i 
ties bausme. Aštuonerių me- Lokamo pakto klausimą, 
tų bausmę jis atliko už san- J<a(^ įtraukus \ okieti,;ą ir^ 
kalbiavimą prieš vyriausybę, i *Je* tas nepasisektų, i
Dabar turi atsakyti už kitus !tada Prancūzija Šin paktan i 
savo piktus darbus. patrauks Čekoslovakiją ir ki-.

Pasibaigus pasauliniam l:a- ,as Kitimas jai valstybes, 
rui komunistai apnyko Ven- i Žiniomis iš A aršuvos, len- 
griją. Komunistų vadas Belą H1 vyriausybė negali supras- j 
Kun pasiskelbė diktatorium, ti, kokiais sumetimais ji ga- 
Jis buvo sudaręs savo kabino lėtų prisidėti prie rytų Lo-į 
tą. Komunistas Al. Rakosi bu kaino pakto. Lenkija yra prie

taryba, kurią sudaro: prezi
dentas, ininisteris pirminin
kas, krašto apsaugos, finansų, 
užsienio ir vidaus reikalų mi- 
nisteriai, kariuomenės vadas

GILBERTON, 1 a., saus. <.1. i gautJj0 j įsl igiamos valsty- 
i |vyko sprogimas 1 hiladel-įj^8 gynimo ir karo tarybos.
phia and Reading Coal and; guĮįg |uo įstatymu, valstybės ir kariuomenės tiekimo virši- 

ĮJron Co. kasykloje. prezidentas yra vy riausias vi-'įlinkas. Taryba svarsto valsty
Ant greitųjų pranešta, kad «ų ginkluotų pajėgų vadas; lies gynimo reikalus, 

žuvo mažiausia 8 angliaka- jis skelbia ginkluotų pajėgų! Taip pat, sulig šiuo įstaty
čiai ir daugiau kaip 40 kitų mobilizaciją ir demobilizaci-j mu, krašto apsaugos ministe- 
pakliuvę į nuodingąsias du- J ją; Įsako kariuomenės vadui ris yra visos kariuomenės vir 

pasireiškusias po sprogt-; pradėti karo veiksmus, kai šininkas. Jis rūpinasi tautą, 
mo. Kai kurie, kaip pranešta,' Lietuvai paskelbiamas karas Į valstybę ir kariuomenę pa
yra kritiškam stovyje. arba kai priešingos jėgos veri rengti karui. Prie krašto ap-

Sprogimo laiku kasykloje žiasi į Lietuvos valstybės že-Į saugos ministerio yra karo 
buvo apie 200 angliakasių. Jų j mes; įsako kariuomenės vadui taryba, kurią sudaro: ministe- 
dauguma šiaip taip išgelbėta. į sustabdyti karo veiksmus, l’r-

--------------------  jie valstybės prezidento yra
steigiama valstybės gynimo

v’o to kabineto nariu.
~ . , . . . 1 ne,Griuvus komunistu diktatu

rai, Belą Kun su savo sėb
rais išdūmė j užsienį. 1925 me 
tais Al. Rakosi grįžo Vengri- 
jon. Jis nutvertas ir nubaus
tas kalėti.

VIEŠŲJŲ DARBy RILIUS 
KONGRESE

AVASHINGTON, saus. 21. 
— Kongreso žemesniųjų rū
mų fondų skyrimo komitetas 
grąžino kongresui viešųjų dar 
bų halių. Rekomenduoja skir
ti 4,880,000,000 dol. viešiesie
ms darbams ir, alielnai, bedar 
bių šelpimui.

Jei ne rytoj, tai artimiau
siomis dienomis bus praves
tas rekomenduojamas bilius. 
Milžiniškų fondų panaudoji
mas bus pavestas prezidento 
nuožiūrai.

NEPRIPAŽINTAS MOO- 
NEYO PRAŠYMAS

šinga,. kad sovietų karinome-

KARPIS IŠSISUKO IŠ 
AGENTŲ SPĄSTŲ

ris, karo vadas, kariuomenės 
tiekimo viršininkas ir vyriau
siojo štabo viršininkas.

prireikus, galėtų laisvai]
ATLANTIC CITY’, N. J.,

. ... xii i išauš. 21. — Federaliniai agen]Anglija rytų Lokarno pak-; . . . . . I
tai užtiko čia seniai ieškomą Į

įžygiuoti per lenkų teritorijas.j

, to klausimu elgias atsargiai.
Sako, ji nenori kištis į Pran- 

į cūzijos daromus žygius.
Anglijos atstovas T. Sąjun- 

] gos taryboje užsienio reika- 
j lų pasetkretorius A. Eden pa- 
! reiškia, kad Europos valsty
bių vyrai rengias pastūmėti

: pirmyn šiuos keturis dalv- I , 7kus: Praplėsti Italijos pada-
1 rytus sutarimus su Prancflzi- 
Įja; rytų Lokamo paktas; at-

KLAIPĖDOS NACIAI TIK
RAI TURĖJO RYŠIŲ SU 

BERLYNU

DIDELIS ŠALTIS IŠTIKO 
CHICAGĄ

žudiką Alviną Karpis, grobė
jų gaujo narį. Jis su kitu 
savo sėbru llarry Campbell 

j vos buvo apsistojęs viešbuty, 
kuriam prieš keletą dienų dvi 
jaunos moteriškės buvo pasi- 
ėmusios kambarius, 

j Agentai apsupo viešbutį. 
; Keletas jų įėjo į vidų ir 
; reikalavo, kad Karpis pasi
duotų. Bet Karpis su

A’akar ir pereitą naktį di
delis šaltis ištiko Chicagą. 
A7akar vakarą jau buvo keli 
ląipsniai žemiau 0. Naktį pr
ieš pirmadienį smarkiai pali
jo, staiga ėmė šalti ir pa

KAUNAS. — Lietuvos ka- 
! riuomenės teismas dabar ap- 
klausinėja visus kaltinamuo
sius, kurie duoda savo pasi- j 

! aiškinimus. Iš visų teisiamų-I snjg0 
jų kaltu prisipažino tik buvęs I Anot federaJinio oro 
Zaso partijos raštvedys ir

bjuro
ši šalčio banga turėjo pasiek-

sPa“‘los referentas A,Itin Mul ti Chica® prieš sekmadien,. 
linus. Jis pabrėžė, kad sate ja žvmiai sulaikė šilumos

savo laiko kal,n ir wrdia’ bangus. šaltis vis gi įveik* ši-
, ,, . ... , mas atidengia visus teisiamu-.... . . , sėbru su kulkasvaidzio pagal-;. ... . . .gaivinti nusiginklavimo kon- • .. . .. . 1 iii nusikalstamuosius darbus.„ ....... ... ,. ’ba išsiveržė iš užtaisytų spąs-įerenciją ir \ okietiją grązm- '

ti T. Sąjungom
Prancūzijos daromus val

stybių savitarpio saugumo

luinos bangas ir jsiverzo
Cbicagon.

i a- \ J »7 iMollinaus pareiškimai sukėlė ~ , - ..tų ir paspruko, visam krašte' .. Jt . . į Oro biuras sako, kad šaltis

paktus remia “mažoji santar-j 
vė” ir Balkanų valstybių san 
tarvė.

paduotas aliarmas, kad jį su 
gavus, arba nušovus.

Žudikų paliktos moteriškės 
suimtos. Apsišaudant viena 
jų sužeista į koją. •

,Tai įvyko sekmadienio ryt
metį. Netoli Philadelphijos ra 
stas pamestas pabėgusių ž.udi 
kų automobilis ir jame kele
tas ginklų.

UNIJOS VIRŠININKAI 
TEISME

Chicagoj vyksta byla gatvė-
AVASHTNOTON, saus. 21. kari|) ^Atninkp unijos vir.

- Kalinio T. J. Moonev ad-'Sininkam’ Wm' Tab<‘r ir J' J' 
Kehoe, kurie kaltinami busų 
tarnautojo J. J. Kelly nužudy 
mn ir kitokiais vandalizmo

, vokatai kreipės vyriausian 
l krašto teisman, kad gavus 
|“habeas corpus,” su kurio 
pagalba būtij galima išei-ti iŠ į 
kalėjimo.

Vyriausias teismas nepripa
žino prašymo. Nurodė, kad 
Mooney privalo to siekti per 
valstybės teismus.

1934 metais U. S. krašte 
naujai išvesta, arba pagerin
ta apie 40,000 mylių vieš
kelių.

darbais per busų darbininkų 
grupės streiką.

Jie kaltinami tuo, kad pr
ieš busus ir busų kompanijos 
dirbančius darbininkus yra 
samdę žudikus ir užpuolikus 
ir juos apmokėję. Tad kaltin
tojas teisme ir pareiškia, kad 
kaltinamieji patys yra žudi
kai.

1,000 VAIKŲ SVEIKINIMAS 
VILNIEČIAMS

KAUNAS. — Švenčių pro
ga Vilniaus pusvalandžio ve
dėjas V. Uždavinys iš įvairių 
Lietuvos vietų gavo apie 
1,000 laiškų rš įvairių mokyk
lų. Tais laiškais mokiniai at
siuntė sveikinimus vilniečia
ms. Nemaža sveikinimų at
siuntė pavieniai asmenys ir 
■organizacijos.

didelio susijaudinimo teisia- i 
mųjų eilėse ir plačiai nuskam- 
ėjo užsienių spaudoje. Meili
nus sako, kad visą Klaipėdos 
hitlerininkų veikimą dirigavo 
vokiečių nacionalistų partijos 
vadovybė. Jos įsakymu, Za- 
sas ir Neuinannas Klaipėdos 
krašte įsteigė savo partijas.
Vokietijos Hitlerin i nikai į Kini 
pėdą siuntė savo patikimuo
sius narius kariškiems daly
kams mokyti. Taip pat iš Vo
kietijos buvo gaunami visam 
veikimui pinigai. Apskritai,
Klaipėdos hitlerininkai tikrai 
turėjo artimų santykių su Vo
kietijos nacionalistais ir visa
dos klausydavo jų paliepimų.

Kiti teisiamųjų vadai - Za- dvarininkas Hemas, kuris sa 
sas, Roppas, Neuinannas, ea- .ko, kad esąs kaltas, dalyvavęs 
ve kaltais nelaiko, aiškinda- slaptame priešvalstybiniame 

darbe, bet savo kaltę neigia 
dėl Jesnčio nužudvmm. Kiti

keletą dienų užtruks Chica
goj. A’is gi nebus taip labai 
šalta, kai pereitą naktį.

PREZIDENTO GIMIMO 
DIENA

Prez. Roosevelto gimimo 
diena Chicagoj bns minima 
sausio m. 30 d. Union gyvu
lių skerdyklų naujam pavili- 
jone. Tam tikslui pardavinė
jami bilietai po vieną dolerį.

Bus koncertinė programa 
ir šokiai.

Pelnas yra skiriamas “in- 
fantile paralvsis*” fondui.

ORAS

ŽENEVA, saus. 21. — Ita
lija sutarė gražiuoju susitai- 

Ryšium su busų darbininkų kinti su Abisinija, kad neda
vus progos įsikišti T. Sąjun
gai.

miesi, kad jiems patinka na- 
cionalsocializmas. Jie kaip ge

(CHICAGO IR APYLTN- 
KĖS. — šiandien debesuota 

i ir ne taip daug šalta.

grupės streiku suimta ir tie
son traukiama 27 asmenys.
Jie visi skyrium bus teisiami.

(Vienas samdytas vandalis- BERBYNAS, saus. 21. — 
tas teisme lnl>ai rimtai įkalti-1 Turima žinių, kad ir vėl su-! 
na gatvėkarių darbininkų vir- I sirgęs Lenkijos 
šaičins. maršalas Pilsudskis

ri vokiečiai, labai myli Vbkie-, teisiamieji, savo vadais sek- 
tiją. O norėdami labiau suor- darni, kaltais neprisipažįsta, 
ganizuoti Klaipėdos krašto vo visaip išsisukinėja.
kiečius, jje ir Įsteigė nacional-; « . . . .. ' Sausio pradžioje teismas
socialistiškas organizacijas, f ... ,, ,. . ._ . ................ . . , pradėjo klausti ekspertus, oTaip pati jie neigia, kad buvoi .... ,,__ .. . , . i sausio i d. buvo pradėta klau

, , .... . sinėti liudininkai. Šioji bvlofi
vadovybės diriguojami ir m-, .. . . . -_ _  7 . ? dalis buvo nepaprastai įdomi.

diktatorius ,tpn ** av° jau jr dabar plačiai spėlioja-
Dalinai kaltu prisipažino ir ma, ką pasakys liūdininkai.
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DIENOS KLAUSIMAI

DEL VOKIEČIŲ GRĄSINIMŲ

Jau prieš keletu savaičių mes rašėme, 
kad vokiečių laimėjimas Saaro krašto ple
biscite • sudarys daugiau neramumų Vokieti
jos kaimynams. Taip ir yra. Šiandien “pra- 
niuštagalviai ” naciui su savo vadu Hitleriu 
daug drąsiau ir atviriau kalba apie okupa
vimų Klaipėdos, Eupen ir Malmedy kraštų, 
kurie po karo buvo grąžinti Belgijai. Saaro 
laimėjimai uždegė vokiečių nacius aukščiau
sio laipsnio inųieriulizmo karščiu, kuris yra 
labai pavojingus ue tik Lietuvai, bet visos 
Europos taikai.

Užvakar ir vakar Associated Press age
ntūra paduoda žinių iš Kauno ir Berlyno, 
kati ir Lietuva ir Vokietija stiprina savo 
kariuomenę. Tos žinios yra leidžiamos vokie
čių ir dėl to jų imti už tikrą pinigų nėra 
galima. Mat, vokiečiai nori apkaltinti Lietu
vą pasaulio akyse, kad ji ginkluojasi prieš 
Vokieti jų," kad ji laužo Klaipėdos krašto kon
vencijų ir skelbia apie savo jėgų stiprinimų 
Lietuvos pasieny, kad išgąsdinti Lietuvų.

Žinoma, Lietuvai reikia akyviai budėti. 
Tačiau jos vokiečiai neišgąsdins ir iš lyg
svaros, tikimės, neišves. Lietuva žino, kau 
ji visada laikėsi Klaipėdos konvencijos nuo
statų ir dėl to nebaisu jai eiti į bile tarp
tautinę įstanciją ir įrodyti, kad vokiečių kal
tinimai. tai paprasčiausi hitleriški melai. Lie
tuva galėjo Klaipėdoje sargybų sustiprinti, 
kad šnipų daugiau ten nebeįleisti, bet ji ne- 
siginkluoja, nes žilio ką reiškia vokiečių grą- 
sinimas ir, pagaliau, atsitikime užpuoliiųo jė
gos vis vien būtų nelygios, jei Lietuva netu-

kraštas nėra vokiečių, bet lietuvių krantas. 
Jei vokiečiams būtų leista Klaipėdoj daryti 
plebiscitų, kažin ar su laiku jie nepareika
lautų to liūties dalyko Kretingoj, Telšiuos, 
Tauragėj, Šiauliuos, Suvalkijoj ir net Kaune. 
Juk kas nežino vokiečių imperializmo didžiojo 
ipetito? Jie gatavi visų pasaulį apžioti. Kas 
iššaukė Pasaulinį Karų, jei ne vokiečių im
perializmas? Bet kaizeris, norėjęs per daug 
apžioti, užspringo. Taip atsitiks ir Hitleriui, 
jei jis nesuvaldys savo nepasotinamų apetitų.

Pernai Lietuvos vyriausybė žymiai Su
tvirtino ryšius su Latvija ir Estija. Taip pat 
Prancūzija palankiau pradėjo atsinešti link 
Lietuvos. Prancūzų spauda ir politikai savo 
laiku yra aiškiai pasisakę prieš vokiečių in
trigas Klaipėdos krašte ir jų visokių propa
gandą prieš Lietuvų. Su anglais visada buvo 
palaikomi kogeriausi santykiai. Iš to viso 
aišku, kad Lietuva nėra be draugų. Be abe
jojimo, jie neleis naciams liesti Klaipėdos 
krašto, nes kitaip dar labiau išaugintų Jlit- 

1 leriui ragus, kas ne tik Lietuvai, bet visai 
Europai, kaip jau minėjome, būtų pavojinga.

Trumpesnių Darbo Valandų 
Istorija

Uodas ilgas valandas per vi-, 
sus metus. *r prasidėjo kovu 
įlel geresnių darbo aplinkybių Į 
ir dėl trumpesnių valandų, l’ra į 
džioje 1!) šimtmečio 14 valan
dų diena egzistavo Amerikos 

Amerikos Darbo l1 ederucijos rų iš darbų. Jie sako, tada rei industrijose ir durbiniukui rei 
54 seimas vienbalsiai priėmė Įkės vėl aštriui pakelti prekių kalavo sumažinti iki 10 vula- 
rezoliucijų — įvesti 30 valan-Ikainus. Jie mano, kud rėmėjai idų. Ecdcralė valdžia parodė 
dų darbo į savaitę. Seimo nuo-'30 valandų darbo savaitės per'kelių trumpesnėms valandoms 
mone buvo, jog šešių valandų 'aukštui stato Amerikos imlus- lįvesdumu 18+0 m. valandų die 
darbo diena ir penkių dienų trijų produkavimo jėgas ii „ų i- teraliams darbininkam.,.
savaitė išriš tautos ekononu- kad 30 valandų darbo savaiti •

.i ui .. .. Į , - . .. ! • naminių kuru svarbiau*nes problemas, federacija ti- negali duoti tokį gyveninio*. . .
, , ii,- -i--,. iii sies Amerikos industrijos imki, kad jeigu darbo valandos laipsni, kurj 50 valandų dar-'. . , , 1

, v. . , ... i ... , vi, jeme 50 valandų savaite,butų sumažintos be nukirtimo bo savaite davė prieš dubar-

filŲ PIENŲ KATALIKO ŠŪKIS

algų, tai daibo padėtis šioje tinius sunkius laikus, j Kuomet naujas industnyo:
šalyje pagerėtų, j Organizuotas darbas renu | išplėtojimas įvyko Amenko-

Organizuotas dalbas pilnai 30 valandų savaitę per legis lie> tai darbininkų kariškas šau 
tiki, kad 30 valandų savaitė latūrų ir tiesiog bandys spali-jks,nat> buvo S valandų diena, 
būtinai reikalinga, kad ne tik sti industrijas. Tikimos, jo ^Socialiniai ir ekonominiai ty 
sugerti milijonus nedirbančių Black - Connerv bilius 30 v-;- rinėtojai pradėjo to reikalau- 
žmonių, bet sulaikyti augimų landų darbo savaitėj visoms ti. Socialiniai ret'oi maloriai ra 
technologinės bedarbės delei industrijoms tarpvalstybinėje 'gino “o dėl higieniškų, kultfl- 
Įatstatymo vyrų nuo darbų j- komercijoje vėl bus įnešta-', Į ainių ir socialinių priežasčių, 
vedant mašinas, bet įsteigti Kongresų. Senatas priėmė ui- 3>e argumentavo, kad žmogus

Kaz. Baras “Šaltinyje” iro klausimu 
taip rašo: , ,

Jei klaustų šiandien: kas naujo Kutulikų

lygsvarą tarpe produkavimo ii 
suvartojimo. Šiuo laiku, dar 
bo vedėjai sako, jog svarbiau
sia užduotis yra ne padidinu

Bažnytuojet Atsakymas teisingiausias būtų ’ ,ukavMiUJ/ bet padidinti 
ais: Pasauliečių apaštalavimas. Šie laikai tuo' val.tojilll4. itau<ia„ darbo it 
skirtingi, kad amžinosios tiesos stengiamasi|Ugesllis |wilfih darbininkams
perteikti i>er pasauliečius. Kalbant apie Ka
talikų Veikimų (akcijų) tai yra pagrindinis 
dalykas.

Dėl jo svarbumo šiandien jau uesiginči- 
jama.

Žodžiai “pasauliečių apaštalavimas” yra 
lapę kataliko obalsiu. Keikia, kad jie taptų 
daugiau negu obalsiu. Praktikoj šioj srity 
palyginus su prirašytu popierių ir pasakyto
mis programinėmis kalbomis padaryta, i?e- Įį h. jof. greit neišnaikįns. jie 
rods, labai nedaug. Būtų labai liūdna, jei tas hako< kad produkavįnio lėšos 
aukščiausio bažnytinio autoriteto iššauktas laip aukStai, kad tas
naujas būdas apsaugoti ir perduoti amžinų-' 
sias tiesas neatneštų lauktų vaisių. Visas op
timizmas ir geresnės ateities viltis remiųsi 
tuja popiežiaus akcija žadinti ir mobilizuoti 
katalikus pasauliečius. Jeigu jie supras savo 
uždavinį, neatsižvelgdami į žemesniųjų in
stancijų pasipriešinimų, ir pilnai įsitikins, 
kud aukščiausioji bažnytinė vyriausybė yra 
jų pusėj, tada viskas bus išgelbėta. Jeigu ji 
nesupras, tai tepasigaili mūsų Dievas.

Pirmoj eilėj reikia padaryti dažnai mūsų 
vartojamų žodžių revizijų. Pasaulietis tarda
mas žodį “Bažnyčia”, turi jausti, kad jis sa

ves prie didesnio suvartojimo 
ir įvairios industrijos pilnai 
bus užimtos.

Bet su šia nuožiūra nešuliu 
ka industrialė pusė. Priešinin
kai tos 31) valandų darbo sa
vaitės sako, kad toks nukirti
mas darbo valandų tik pail
gins sunkių ekonomiškų būk

lių 1933 m., bet buvo atmes 
tas antrame bute. Bet antrai 
svarstymas vėl atgaivins šį e 
konominį klausimų.

Nuo 14 iki 10 ir 8 valandų 
diena

Nieks taip neperstato Ame 
likos ekonominio gyvenime 
permainas, kaip istorija dar

gali dirbti tik S valandas j 
dienų l»c atsiliepimo į sveika
tų. >

Iru Kevvard, federalis ekono-
44

Kun. Anastazas Valančius,
L. Vyčių centro dvasios vadas 
ir “Vyties” redaktorius, šia
ndien mini savo vardo dienų. 
Sveikiname!

misiąs, sakė, jog ••vynai, i<u 
i ie nuolat dirbu, pameta ambi 
vijų prašyt i daugiau negu kas
dien jie reikalauja

Federaiė valdžia 18GG m. į- 
vedė 8 valandų dienų savo da
rbininkams ir tik po pasauli-

1923 m. trijų šiltų sistema 
įvesta geležies ir plieno ind lįs

ti rijose. Melais vėliau rastu t Ik 

15 iš visų darbininkų šitoje 
lindusi rijoje, kurie dirbo šabo valundų industrijoje. Vi

suomet buvo labai svarbus gi inio karo pradėjo būti pripu-i'. v , , •
. , , .... »• g i u • i t. :• „ i G0 valandų | savaitę, nestalvkas nidustrialiskuosi' zinta kitose industrijose. 1914. *

.-i i.. - » i.,., daugumo:-? labukų buvo 8 vaim. tik 12 nuos. Amerikos dar-: ” *
bininkų dirbo 48 valandas į įl^ena-
savaitę. Plieno ir geležies in-1 Dabartinis industrijos krizis 
dustrijose septynių dienų >.«- Įvėl kreipia visų dėmesį į tru-

nco d
santykiuose ir vedė prie daug 
kovų.

Prieš įsteigiant fabrikus, dj 
rbininkai dirbdavo nuo sauD-

uždarys kai kurias industri-[biskį trumpesnės žiemų, 
jas, kas vėl išmes daugiau vy- Fabrikų sistema Įvertė vie

tekio iki saulėleidžio. Tai bu- Ivaitė buvo paprastas daiktas 'mpesnes darbo valandas, 
vo ilgos valandos vasarų ir tik ir net 41 nuos. tų fabrikų di-.-- ' PLI^>

bo net 84 valandas per savai-1 ---------------------
ty

lėtų paramos iš kurios nors didžiosios vai- j ko “mes”. Pasauliečių mobilizavimas ir apa
stybės.

Vokiečių skleidžiami melai ir grųsinima: 
nieko daugiau nereiškia kaip tik norų suda
ryti pasaulyje opinijų, kuri priverstų Tautų 
Sąjungą pravesti Kluipėdoje plebiscitų taip 
kaip Saaro krašte.

Mes manome, kad šiuo atveju nacių pa
stangos bus tuščios. Vargu 'fantų Sąjunga 
sutiks išpildyti jų užgaidas, nes Saaro ir 
Klaipėdos klausimai yra skirtingi. Klaipėdos

PRAKEIKIMAS
Vertė Jona3 P. Pilipauskas 

(Tęsinys)
PEDKILLO: Tad, as daugiau juu ne

su tamsybių viešpats? Na, tuo geriau, nes*/ 
aš jam mažai pugurbos teturiu.

PEDKO: Bet aš nesuprantu, kas...
FABK1C1O: Klausyk, tėve, aš gulvo- Į 

juu apie tą kvailį Fernandą, kurį aš ma
niau piktąja dvasia esant, kai pasirodė ! 
Pedrillo ir aš painuniau, jog tikrai šeto- 1 
nas atėjoi

PEDKO: Jūs ubu keistuoliai.
PEDRILLO: Gerai, tėve. Aš pritf to 

juu įpratuu ir tai man nieko naujo.
PEDKO: Ne, ką gi uori, kud aš sa

kyčiau. Bet, eik, vaike, leisk man tave 
dar kartų upkuliinti — tave, kurį aš se ' 
niuį maniau e-u:it negyvą.

PEŲRILLO: Na, jei aš dar gyvus.

štalavimas dažnai keliamas titulu “Bažny
čia ir pasauliečiai”. Tam, kas Bažnyčių su
pranta kaip didelę bendruomenę, tain “Baž
nyčia ir pasauliečiai” skamba lygiai taip. pat,

prastų, kad Dievo karalystė yra tiek pat si
jų dalykas, kiek ir kunigų!

Jei Bažnyčioje yra kokia poaukščių eilė, 
tai tik pagal tai, kiek Kristaus meilė ir mok
slas yra įsmigęs į protų bei širdį paskiro žmo
gaus. Tik šitaip suprasti peaukščiai turi ver
tės Tvėrėjo akyse.

Dėl to niekur kitur nerandame tokių prie
šingumų sugretinimo kaip Kristaus Bažny
čioje: čia šv. Pranciškus Asyžietis su Berk- 
mansu ir Kostka, skaistumo ir santūrus pa
vyzdžiai, čia drauge Evangelijos nusidėjėlė 
ir vėl grafienė Elzbieta Tiuringietė ir elge
ta Benedikta Labre.

330 mil. pasauliečių ir 300,000 kunigų

Visy DĖMĖSIU!
SPAUDOS ATGAVIMO 

KNYGŲ REIKALU

kaip “kariuomenė ir kariuomenė”. Žinoma,!sudaro šių dienų Bažnyčių. Kaip malonu pa-
gerai sutvarkytos kariuomenės nėra be vadų, 
be disciplinos, be vyriausybės. Skirtumas tarp

galvojus, kokia tai būtų milžiniška dvasinė 
įmonė, jei kiekvienus iš 330 mik stovėtų su

niokotuosius ir klausančiosios Bažnyčios yraĮvo vietoj, žinotų savo darbų ir to darbo no- 
aiškus ir iš Evangelijos, tačiau jos abi su-Įrėtų ir jį mylėtų. O tuo darbu būtų apašta- 
«biro Bažnyčių. O, kad mūsų pasauliečiui su - lavinuis.

čiau gauti ko nors, kad utguueiuu kvapų. 
EABK1C1O: Aš kai ką turiu, Pedril

lo. Bonką puikaus vyno. Imk gurkšnį. 
PEDRILLO: (Gerdamas) A! gardus!

Otresni; negu visi mahometonui, kurie, 
užtikrinu, menkai išlavinti. Bet sėskim ir 
valandėlei nutilkim.

EABRICIO: Nutilkim, kai uš visados

užmečiau ant pečių ir pykšt - plaukšt pra
dėjau švaistyti į kairę ir į dešinę. Kai aš 
išžudžiau apie 277, pastačiau jį ant kojų 
ir jialeidaii. Aišku, jis nieko duugiuu ir 
nenorėjo ir pasileido bėgti. Netrukus ma 
ne ujKSiipo visas būrys raitininkų — apie 
10,000 — ir aš buvau priverstas pasiduo
ti. Jie nuvedė mane pas mahometonų ge-

tyliu, kai uš beveik visai praradau tie- , nerolų, kuris tarė: “Šunie”, Nes, matui, 
žuvį ir kalbą. Taigi... | tėve, kai jie kam nors sako moplementų,

PEDKILLO: Nu, na. Matui, taį tu vi- visados pradeda su “šunie”.
suriu kalbi, uš negaliu kulbėti. FEDRO: Tęsk, l’eUrtllo. Kas toliau?

FABBICIO: Gerai, Pedrillo, gerai. ( Mes žinom, kaip tu tapai Tanko lnelais- 
Kalbėk, aš tylėsiu. Į viu. Pasakok mums apie vėlesnius nuoti-

PEDKILJjO: Dar tik lašiuką (Geriu) kius.
Tuigi, jūs atmenat, tai buvo diena, kai Į PEDKILLO: Gerai, tėve. Bet jūs vi
ii laiminėtum i užplūdo mūsų kaimų. Tu, 
tėve, buvai su kaimiečiais ir drąsiai ko
vojai. Aš nemėgstu girtis, bet mūsų šei
moj yra tik drąsūs kariui.

EABRICIO: Tęsk, Pedrillo. 
PEDRILLO: Gerai, Eabricio pusislė-

pė po švenobūgiu, o uš buvau vienas kaln
iai daugiau negu vienų kartą buvau ant baryje, kai, staigu, triukšmingai atsiveri* 
mirties slenksčio. Bet, klausyk, tėve, ma- durys. Aš nieko nelaukdamas pagriebiau 
no bu-na sausa, kaip pečius ir aš norė- pirmų pasirodžiusį mahometonų už kojos,

su sugadinsit beskubuiduini mane. Iš ka
tėjimo mune nuvedė pas Tat iką ir ten uš 
sutikau ne ką kitų, kaip poną Alonzo, ku
ris tapo mahometonų ir gavo karaliją. Ir 
r.išku, aš manau, tapo karalium. Tuda jį 
pažino jo tėvus Donas Vaseo ir imi ilgų 
ginčų tarė jam: “Tu ne mano sūnus!” 
Tada sūnus tarė jam.: “Taip, a« tavo sū
nus ir tu mano tėvas!” Tada tėvas labai 
supyko ir sūnus puolė po jo kojų. Bet

Nesibijokime sveiko modernizmo. Nauju
mų didelė baimė nėra atsargumas, o tik pa
prastas tingėjimas padirbėti, naujų būdų su
radimui. Šiandien, kada moderniškam žmo
gui šaukte šaukia iš visų pusių,' kaita jis tem- Spaudos sukaktuvių knygų, 

j ple tempiamas į naujosios stabmeldę bės šve- kur tilpo “Aušros” fotografi- 
ntyklas, kada visokių idėjų platintojai karš-!jos, pirmas tomas jau atspau- 
čiausiai reklamuoja savo prekes — šiandien Įstas. Visų bendraleidėjų pra- 
ncluriine pasitenkinti kukliu kvietiniu ar p<.- soma, kad iki 1G d. vasario 

i raginimu. Šiandien ir mes turime šaukti, ir prisiųstų savo Įiažadėtą dalį 
mes turime reklamuoti, ir mes turime varyti 
smarkiausių propagandų už katalikybės tie
sas, už tiesas, kurios duoda dorovinę atspir- atspaustos ir neprisiuntusieji 
tį žmogui. savo pažadų nebus garsinami

» • * bendraleidėjų surašė.
Lietuvių Ii. K. Susivienymo Amerikoj Su aukšta pagarba,

Chieagos apskritys jau atšventę savo 20 me- Milukas
t ii gyvavimo sukaktį. Dabar pradės rengtis
dar prie didesnės iškilmės, būtent — prie tos 
organizacijos auksinio jubiliejaus, kurį minė
sim'’ I93G metais Chieagojo.

lėšų išleidimo ir prenumeratų. 
Po minėtai dienai knygos bus

134 Buslnvick Avė., 
Brooklyn, N. Y.

PL ATINKITE “DRAUGĄ”

tėvus “Tu esi atskalūnas. Aš prakeikiu PEDKILLO: Kai aš sakau mirusiai.-, 
tave!” ir lada sūnus parpuolė ant veido į aš to nemanau, nors mes ne visi gyvi bu-
ir išėjo iš proto.

PED1O IK l’ABKICK): Išėjo iŠ pro
to.

PEDRILLO: Taip, sudurnuvojo! Kai 
atsikėlė tai nežinojo apie kų kuiliu ir kal
bėjo apie kurulijų.

EABRICIO: A? Apie karaliją
PEDRILLO: Kiekvieną laikė kuo- 

nors kitu, visados matė kryžius ir...
FEDRO IK EABRICIO: Tui jis.
PEDKILLO: Kas jis?
PEDKO: Toliuii. Tęsk savo apsaky

mą.
PEDKILLO: Netrukus jie mėgino vi

sus mus paversti inulioiuctoiiuis, bet čia 
uš pasirodžiuu nepajudinamas. Donas Vu- 
sco, kuris irgi ten buvo pastiprintas ma
no tvirtumu, drąsiai atsisakė. Visi, kaįp 
vienas tai padarėme, visi buvom pasmer
kti mirti.

PEDKO; Mano vargšas Pedrillo.
PKDR1LLO: Tad laikyk mus įniru

siais!
FABBICIO: A?

vom. Klausykit, kaip mes iš mirties na
gų pabėgom. Mus išvedė įš miesto, kur 
būtų nukirtę galvas. Iš abiejų šonų bu
vo mahometonui. Jie šaipės iš mūsų, kaip 
mes vaikščiosim be galvų, kai, staiga, pi
rma nupuolė mahometono galva ant že
mės. Belaisvis Marietto paliuosuvo jį nuo 
gyvenimo vargų suvarydamas durklų j 
jo gerklę. Ir kokia kova tada iškilo. Vi
sur aplinkui lukšte nėsis, ukvs ir gaivos, 
kurios norėjo geriau būti ant savininko 
pečių nekaip ant žemės. Pagriebęs ietį aš 
iškarto persmeigiau kokius šešis priešus. 
Išgirdę triukšmų greitai atvyko maskuo
tų raitininkų būrys, kuris ir užpuolė ant 
arabų, kurie kaip galėdami stengėsi iš
nešti savo sveikus kaulus. O, uš niekados 
nebuvau matęs tokio baisaus reginio. Ir 
kad tu, tėve, nors iš tolo būtum gulėjęs 
pamatyti savo sūnų, kaip jis narsiai ko
vojo, ir kaip nuo priešo bėgo! Bailini! 
Jei uš kokia 25... kur tau... 50... 100.... 
čia sučiuptai!. O! kaip aš nervuojuos kai 
pagalvoju, kud jis... (Daugiau bus)
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paežcrio per Platelius, į Gin , 
pališkį, kadangi buvo pnvaka-, 
'rys, bažnytkaimyje, praeinant 
'pro vienų triolni, girdėjos: viii, 
'ims armonika rikdė, o kiti i*o-! 
į ko ir linksminos.

Lietuviai Tolimuose Kraštuose

beikni'einis gauname žinių kad saleziečiai >avo įstaiga j- 
apie lietuvių misionierių kelio-'kiirė ir Lietuvoje. Velionics

. , , , im*s j tolimiausius žemes kruš-jkiin. Petraičio, z.noiuo įnėg.--*
Suteikiu . bažnytkaimį .Juozo j(|s „kleisti 

sūnus pasiekė ankstį rytą.
leikim.i yra graži mūro baž-

Kristaus mokslą. ' jo astronomo, jiem
Lietuvių misionierių, vereia-Zainkuje, arti Skirsnemunės, 

neių krikščionybei) laukines sal<*zi<,ė.ai jau ki riasi. Kuri-
. .......... ,ws •«"" "li"sl'“lis vi-|taut(-l<-s, yrn įvairiuose Ahič.....si ir veikiu,., priešakyje sto-

kos kraštuose, Kinijoje, Tiuli- vi selins žinomas lietuvis salė
joje ir kitur. Viename kitame zietis kini. Skeltyr.

į Klabins. Tarp Kartenos lr|laikraštyje paskaitome jų lai 1 -------------------
Klabių yra gana dideliu sjng-js'<Us *-s *Ų kraštų, nušvieč*.'- į KALNAS. — Darbininką 
liuotas miškas, mažiausiai <|e-Į'’"is jų darbo sąlygas, vietinį samdos įstatymą manoma ;.:a 
šilutis kilometrą pločio. Knip!sA'v(>,,*l,,:h gyventojų papro

įteko patilti iš šios apylinkė

sai nedidelis.

Iš .Šateikių į Karteną, iš ėia

nuliktauio

I plėsti ta prasme, kad darbo 
'knygelės lurės būti išduotos 

yventojų, minėtam miške sla-Į 11).>4 m. is l'onno į įvairius visiems darbo žmonėms t. y. 
pslesi garsus plėšikai, Balsis -pasaulio kraštus issiuutiiieti no tik darbininkams, bet ir 
su Kazlausku, už kurią suga-i lietuviai saleziečiai, daugiau- tarnaiil-ojains, tarnaitėms ir 
vimą iš valdžios buvo pnskir-,sin lektorių pareigoms eiti į- bendrai visiems tiems, kurie 
ta penki tūkstančiai litą. T\wr vairiose katalikų mokyklose iV)-;l samdomi bet kokiam d:.r-

i
i uis.

Aušros Vartų parapijos choras, po vadovybe J. Brazaičio smarkiai ruošiasi prie ‘‘Draugo” metinio vakaro, ku
ris įvyks Lietuvių Auditorijoje, vasario 3 d. Visi choristai lanko praktikas ir daug aukaujasi dėl šio mūsų dien
raščio parengimo.

nepavėlavus į Kretingą, į šv. 
Antano atlaidus, Klnbiuoso 
.Juozo sūnus paėmė traukinį ir 
išešis kilometrus “važiota” va
liavo.

Pienas, Sveikatos Maistas
Bušo Dr. John L. Rice, 
New York Sveikatos 

Komisijonierius
Praėjusiais keliais metais 

pasirodė tūkstančiai įvairių 
dietų ir bandytojų išgalvoti 
valgių visokiems tikslams. Bet 
visi jie beveik taip greit ir 
išnyko. Medikalis mokslas že

ngę. Apžiūrėjęs bažnyčią, ku
ri neseniai statyta ir gražiai 
atrodo, kapines, vienuolių ka

,, . v - * k pucinų koplyčia, kuri dar ne-įblvnų ir panašaus maisto bu-i . .
, . ,r y . v (pabaigta įrengti (stovi m’e»- vo paprastas valgis. Mažai bu-P , v... -• telio pakraštyje, aukštoje vle-vo vartojama pieno pusryeia-1 . v ’ ,.'toje, o pro sau teka upelis, pa-ms. Bet ne taip labai seniui 

žmonės pradėjo reikalauti le
ngvesnio maisto; jie .jau norė
jo vaisių ir grūdinio valgio su 
pienu ir Smetona. Žmonės pra
dėjo daug mažiau valgyti vi-

ngia pirmyn, laboratorijos ske l,“rdl<'ni lr_ ,lk vakara Įle «>'• es lr KallKaeuallIae ,„auu
lbia naujus išradimus. Boti“* P"™.1®* buI'^- B®‘|jo pra5yti lpsai0. Varnui ant
praeitais dvidešimts penkiom |lr su tais Jnl1 vls‘ I1<>reJ0 '
metais niekos nerado geresnio"“1“"™0" maist,. Ir Žmo 
maisto, kurs užimtų vietų pic-|nit svelkata dvide-
no, sveikatos maistų visai žmo 5imts Penkiais metais ž>’miai 

pagerėjo; mirčių skaičius su
mažėjo ir kūdikiai jau turi ge 
resnę progą išaugti į sveikus 
vyrus ir moteris. Šiandie ne
skaitome senais vyrus ir mo
teris, kurie pasiekė 50 metų

nijai, jauniems ir seniems. 
Nors pasteurizavimas apsau

goja karvės pieną nuo mikro
bų, ir moderniška sanitarija 
pagerina ,įo priežiūrą, bet svei 
katai teikiančios pieno ypaty-

gal upelį yra Liurdo stovviu 
ir pora šaltinėlių). Einant per 
vienuolių kiemą, Juozo sūnaus 
dėmesį atkreipė varnas, kuris 
ramiai tupėjęs ant tvoros, pa
kilo, nusileido broliukui ant 
peties ir kaukšėdamas prade 
jo prašyti lesalo. Varnui anl 
broliuko peties pradėjus kra 
nksėti, atskrido ir daugiau va
rnų ir visi plasnodami spar
nais kranksėjo.

Netoli gelžkelio stoties yra 
gražus sodas (parkas), berods,

nuo širdies, bet ne viską bu
vo galima suprasti. Svarbu 
buvo susipažinti su plungiečių 
tarme, taigi sutikęs kiekvieną 
kalbino, kad išgirdus tarmę.

Pakelyje į Platelius Beržoko 
bažnytkaimis, kuriam yra Ka
lvarijos kalnai su koplyčiom, 
taip kaip Žemaičių Kalvarijo
je.

Iš Beržoro į Platelius tik 
du kilometrai kelio. Apžiūrė
jęs Kryžiaus Kelius ir durpių 
kasyklas, atsidūrė Plateliuose

Plateliai

Platelių miestelis nedidelis. 
Turį gražią, nedidelę bažnyio 
lę, ir didelį, gražų dvarą, ku
riame Voldemaras buvo kau
namas. Nuo Platelių miestelio

Kini. prof. Juozas Gustas, pa
siųstus j Sliillongą Aname, In-Į 
dijoje, dogmatinę teologiją, o’ 
klierikas .Tonas Astrauskas į! 
Cuyaba, Brazilijoje, filosofiją 
dėstyti. Abu naujieji mokyto 
jai studijavo Romoje šv. (:y 
gorijaus universitete. 1\1. Eu
genijus Prielaidas pasiųstas į 
Kiniją, pas anksčiau ten nuvy
kusius lietuvius salezieeiiu'.' 
Kl. Stasys Matutis važiuoja i 
Ekvadorą, klierikai Jonas Svi 
rnelis ir Petras Gaidys, abu 
vilniečiai, paskirti vienas , 
Tndiją, kitas į Venecuelą.

Po Kiniją keliauja lietuvis

BIZNIERIAI, GARS1NKITES 
“DRAUGE”

bes pasilieka tokios, kokios | 
buvo, kuomet
žmogus pirmiausia sužinojo,

amžiaus. Ir miestuose matome,
priešistorinių!** ™ dengiau senųjų, 

zinrvir. n0^u 'n‘e kada buvo praeity-
10kad pienas, ir pieno produc-!

tai, ne tik buvo naudingi žmo- j Mes negalime sakyti, kad 
gaus sveikatai ir stiprumui, (tai yra dėl didesnio vartojimo 
bet ir jo gyvenimo pailgini- pieno ir pieninių produktų, 
mui.

Visur šiandien gydytojai pa
taria motinoms, kad vaikams 
duotų užtektinai pieno. Va’Vai

bet visų yra pripažinta, kad 
pienas lošia svarbią rolę tau
tos sveikatos progrese. Šian
die vien tik New York mieste 
suvartojama 3,500,000 kvortos

kunigaikščio Oginskio, prie j rytos u- kilometro yra virk. 
kurio buvo statomos šešto pu- 5tos (pla(e)il|) ežcras Tai di. 
lko kareivinės. [džiausiąs ežeras Žemaitijoje,

Besižvalgant po Plungę, me-[kurio ilgis septyni kilometrai, 
lės į akis, o daugiau į ausis, 'plotis trys ir pusę kilometro,

Kretingoje
Tš gelžkelio stoties iki baž

nyčios vra koks kilometras to
lio.

Kretingos bažnyčia nuo sto
ties gana aiškiai matos ir at
rodo labai didelė, bet priėjus 
arčiau, jau neatrodo taip labai 
didelė. Netoli bažnyčios yra 
Pranciškonų vienuolynas ir jų 
užlaikoma bernaičių gimnazi
ja. Gimnazijos rūmai švarūs iri
dideli. Užpakalyje bažnyčios J-^aleziotis misionierius Antanas 
yra didelė Liurdo stovvla jr jPerkūmas. .Jis, tur būt, ten 
šaltinėlis, iš kurio žmonės ge-Į.iau seniai. Sakosi seniai besu- 
ria vandenį. Šventorius, vidų- kitikes lietuvį, neturėjęs džinu 
tinio dydžio, buvo pilnas žm.»- gsnio lietuviškai pasikalbėti, 
nių, o bažnyčia tai stačių pri- Jam, matyti, neteko patek 
signalus. Mat, buvo Šv. An- U ! tas vietas, kur yra lietu- 
tano atlaidai. Į šv. Antano at
laidus į Kretingą suplaukia [7ra nemažai, 
žmonių, ne tik iš Kretingos a- 
pylinkės, liet ir iš tolimesnių 
-kraštų. Kadangi Lietuvos prc- nu<‘stas, o

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPOR.AC1 J< IS

Didesnė Jėga Nervuotiems 
SusIIpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TONE vra turtingas Zinku- 
Fosfoidu, brangia sudrtimt, parūpl- 

vių, O ių ten ne tik dvasiškiu nančla fosforą, t y. elementą labai 
’ „ . ’ ' reikalingą tvirtiems, galingiems ner

vams. Medikališką fosforą parafto 
, daktarai, kad suftvelnlnti ir nura-Jau seniau buvo pranešta, i minti sujaudintus, svyruojančius.

| skaudančius nervus. Jis yra brangus 
■ ■ — nervų suIrutCse, kurios pagimdo

, » v ■. ... . “nustdflvCJImo” Jausmą.
naznVClOS tiOKSie . Tas Šaunus receptas turi tam tik- 

• ,. .. ... • . • i - -i- rą formą geležies, raudono kraujo
‘I \ntanas I,:l 1 didžiausiu trispalie \elia-| reikalingo b&davojumiti tvirtesnių

aidas, kuomet plungiškiai ėjo 
su medinėmis klumpėmis per 
akmenim klotus šaligatvius. 
Gelžkelio stotyje viena panelė, 
nusipirkus silkių, pomidorų, 
pyragaičių, duonos, ir kitų va
gonu} dalykų visus krovės į 
portfelį ir nešė namo.

Nuo Plungės, už dvidešimtis 
septynių kilometrų į žiemzjs,ir mergaitės jį vartoja, kaipo 

gėrimą namie ir mokyklose, pieno. Reiškia, beveik vienaiyra nedidelis Platelių mieste- 
Pienas šiandie yra geriausias pante kiekvienam gyventojui.! lis, kuriame Lietuvos diktato- 
gėrimas tiems «vyrams ir mo- lr tas milžiniškas miestas, ne- rius Voldemaras kai kurį lai- 
terims, kurie tik brangina sa-įpaišant didumo ir gyventojų[ką buvo laikomas. Juozo su- 
vo sveikatą. Tr, nepaisant mil-Imišinio, yra vienas sveikiau- nūs nutarė, pamatyti tą “Sibi- 
žiniško suvartojimo, pienas pa [šių miestų pasaulyje. >rą” ir jo apylinkes. Išėjęs iš
ulieka pigiausias iš visų mai
sto produktų.

Mūsų tėvų ir tėvukų dieno
se sunkūs pusryčiai — iš mė
sos, kiaušinių, keptų bulvių,

Plungės gelžkelio stoties, suti- 
asdien gerkite pieno. Tas jauną vaikiną paklausė ke- 

yra girtinas pripratimas; taij platelius. “Kap, kap, kap 
vienas, kurį kiekvienas priva- Plateliae, ne Meteliae, yra, y-
lo sekti. ra kelias”. Vaikinas aiškino

o gylis 30 metrų. J ežerą įte
ka daug nežymių upelių, o iš
teka ne visai maža Bebrunge 
upė. Virkštos ežere yra kele
tas gražių salų. Vienoje salo
je, netoli šiaurės vakarų kran
to, yra išlikusi rūmų liekana, 
apie kurią žmonės pasakoj* 
būk tai esą Švedijos karal’.e 
nės pilies liekanos. Bala apau
gus lapotais medžiais, kuomet 
kitos apaugusios spigliuotais.

Ežero krantai beveik visur 
unkšti, liet kraštai visur pri
einami. Ežero pakraščiuose 
[skraido keletas rūšių žuvėdrų, 
laukinių ančių, pasitaiko ir 
gulbių. Žuvų yra: lydekų, mo 
kšrų, raudžių, aukšlių, gružių, 
ešerių, atžgarų, karšių, lynų, i 
seliavų ir sykių. Iš Virkštos i

zilknto laidas yr<* nuiuua.-i, - _ I lr SV(.|ų,.sni,j raumenų Ir sugrąžlnl-
tai tą dieną valdžios įstaigose,va P,evesavo> knn bmo nm-1 m.u spalvos ir pilnumo įsbiySku- 
Imvo šventė, tautiškomis vė- j

.i i-i-i i -i____ įsiems, ploniems veidams. Be to,loma Už keliolikos kllometių. nvgA-TONE turi SeSias kitas bran-

liavomio buvo išpuoštas (Daugiau bus)

r

giaa gyduoles. Pradėklt Ant Nl'OA- 
TONK Šiandien ir tSmykite kaip 
stiprčstt. Parduoda visi aptiekorlal 
SU garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Tioleris mėn«-s1o trvtnventnl.

Nuo užkietėjimo Imkit l'GA-SOl, 
— Idealų I.iuosuotoją vidurių 25c 
Ir BKtc.

10PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

Thbi Im a Fnmoup Vlvanl and In- 
rludvM faro >>owriur, >1.00; Konge, 75c, 
Tlssue Cream >1.00, Depllfttory >1.00, 
Failai Antrinftcnt >1.75, Bath Balt l.00, 
Tollet Water >1.25. perfume >2.75, Hrll- 
llantlnn 75c, Skln Whltener 7><*. Totai 
Value >12.00. R|>eclal prie*. >1 97 for all 
ietį plecev to Introduco thla line.

Vardaa ...................................
Adresas .......... . ....... .
81 n n či ame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jai 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 
Lietuvos

Gerkit ir Reikalaukit

(Tęsinys)

Telšiuose

Apžiūrėjęs Lieplaukio baž
nytėlę leidos į Plungę. Perėjęs 
Lušinės upelį ir pro Elsėdžių 

Telšių apskr. apima 264,141 ežerą priėjo prie Bebrungos u- 
hektarų žemės plotą, iš kurio'polio, kuris išteka iš Virkštos 
yra 52,071 hektaras girios. M i- ežero ir apie Plungę įteka j 
nėtam žemės plote yra 89,308 Miniją. Čia kiek apsistojo, kad 
gyventojui ir 906 prekybos į-[pasilsėjus ir gavus žinių apie 
monės. | apylinkę ir Plungės miesteli,

[iki kurio yra tik trejetas kilo
metrų.

Plungė
F Atilsėjęs ir pasikalbėjęs su

15 Telšių Juozo sūnus pasi
leido į Lieplaukę kuria ran
das apie dvidešimts kilometrų 
atRtu. Pakelyje buvo Germono 
ir Gelzių ežerai. jaunu ūkininku, pasiekė ir Plu

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

T«L TAKDf MM

ACCORDION
25 LEKCIJAS SU KIEKVIENU AKŪRDIflNU

48 Basų Akordionas ................................ ^49>OO
80 Basų Akordionas ............................... $99>OO
120 Basų Akordionas ....................... $ 125.00

Ant lengvų išmokėjimų

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Wf P L 970 K. lietuvių programos nedėliomis 1-2 vai. po piet. 
W H F C 1420 K. ketvertais nuo 8 iki 8:45 vai. vnknro.

TOLOSEFAT
Mln M. Katner of BraoktyB, N. T. 

vrttc: -H,ve u.ed Kruaehen tor the 
paat 4 month, and ba.e nnt only leet SS 
>oand, bot tėti n math better In every 
»»y. K.en for peoyle wbo don't caro ta 
redaee. Kro,ehrn te wond»rful ta kM> 
tba eyetem healthy. I b,ln, s Biria 
ehonld know tor I'va trled ea meny 
thlnre bot only Kroorh.n saevarad all 
»ur?ose>.'* (May 12, 1922).

TO lota tat ŠAPELY and nARMLMO- 
LY, take a half teaspoonful of Kruaehen 
Balta in a siete of hot aeter In tha 
tnomlns bafore breekfaet—don't mlee a 
mornlnt—a bottle that laite 4 aeeke 
eoete būt a trlfle—tet Kruechen Saite at 
any druyetore in America. It not Joy- 
fully eatlefled after tha flret bottle— 
money back.

Preferred by miilions 
to mayonnaise..

Rinktine tn<-- * 
džlngtt snplMk- 
ta i nepaprastą 
grietinės i 
dalą Kruft 
M tračia 
Whi'p ma
šinoje.
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PAMINĖS LIETUVOS 17 j 
METU NEPRIKLAUSO- j

MYBĖS SUKAKTI Į
MARIANAPOLYJE

IŠKILMĖS
grų Rapsodija. Piano duetas 
— Voveris ir Šimutis — Ug
niagesiu maršas ir Linksmas .Vietinė Vilniaus Vadavimo Sų įsiomdu Sųjungos pirmininkas,

NEVY BRITAI N, CONN. —

AMERIKOS LIETUVIU KATALIKU STUDENTŲ IR 
PROFESIONALŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS - 

- NOBELIO PREMIJOS DALININKAS!

SUCH iŠ LIFE-

the idea, Dad?" ,
•ju«t putting^With kindest reg.rda, George* and ‘Men-y Chriat-

mas from Sister Susie' in these booke. T find that if a 
book haa an inaeription in it it standi one ckance iu five 
et being returned when I’ve loaned it."

A. L. K. Studentų ir Profe- klases ir vėliau grįžo Ameri
kon. Apsigyveno Roehestcryj, 
kur, Rochesterio universitete 
studijuoja medicinų.

Man su juo susipuiinti teko 
“Vyčių” jubiliejiniam seime.

m., kuriame jp 
atstovavo Rochesterio kuop- 
Jonas typiškas lietuvis, nors, 
tiesa, beveik visų savo išgyve
ntų laikų yra praleidęs Ame
rikoj, bet pilnas tos lietuviš
kos sielos, to tautiškumo, ku 
rio ir daugelyj mūsų jaunųjų 
ateivių, nekalbant apie Ame
rikoj gimusius ir augusius, 
taip trūksta. Užtat, permav.t 
nykstančių supančių tautų sū 
kury j Amerikos lietuvių švie 
suomenę stoja į gelbėjimo da

'kareivis. Kornetus solo _  stu- ;.iun£os kuopa savo susirinki- • Jonas C. Morkūnas, buvo neti-
'dentas V. Banzinas __ Panti- [lne» gruodžio 27 d., nutarė ketai ir maloniai nustebinta,

j() <pie de Noel ir The Rosary. metais minėti Lietuvos kai gruodžio 26 d., 1934 m.,
Prakilnvbės Provincijolo, km" j Sveikinimus - stud. J. Sta- Nepriklausomybės lT-lms me- sužinojo, jog vienas Nobelio 
Jono Jakaičio, kunigystes >«<•»»» ISkilunų įverti-1«« _ sukakti, vusano 17 ji.2 premyos laureatų. Ik. George J#w

THOMPSON, CONN. 
tvirtailienj, sausio 10 d.,

valandų popiet, lietuvių sve
tainėje, 354 Park St.

Nutarta kviesti svečių kal
bėtojų, vietinį klebonų kun. A

vai. ryto, pats .Jubiliatas ce-jns “ stud. 1>r; ^keivi*s; Visi Vaškelį ir kun. P. Karionę. į
v„ni„/.;n;u aktoriai linksmino publikų tei- . ....lebra\o Kolegijos koplyčioje. I 1 * . Programo išpildymui bus jia

niaUim į.nvn i-.,„ ‘kdami malonumų savo įslavin . . „ ...Piakonu buto geib. kun. Aug., . * kviesti vietinis Šv. Cecilijos ir
Petraitis šv Kazimiero nara-'^’ mmoninga muzika, giecm- . . v, .įcuum., ov. i\u/,titiit i o puta ,...... • • • ukrainiečių chorai, visa tai
pijos, VVorcesteryje, Mass., kle <Iln,° halsais, kalbomis n svei

kinimais.
Pats Jubiliatas, d. g. kuiL 

L J. Jakaitis, M. I. C., baigė 
jas. Mišių metu, po pirmosiosprogramas — vienų pietų.
Evangelijos, Jo Ekscelencija metu, susirinkusiųjų svečių įPirin. — P. Poškus, vice pilnu 
vyskupas Teofilius Matulionis kalbėtojų bei Jubiliatų sveiki- J- Maksimavičius, įast.

sidabrinio jubiliejaus proga j-j®nnas referatas stud. fc>. 
vyko Marianapolio Kolegijoje (,,lllas. \ ienuolynan įstoju- 
iškilmės. j šiam — deklemaeija — stud

Iškilmingąsias Mišias, 10 Ben. Česna. Pratus 
llis

Marga-

bonas, o marijonai kun. A. J. 
Andriušis subdiakonavo ir 
kun. J. Vaškas vedė ceremoni-

ipalikta sutvarkyti valdybai,

II. Wliipple, Rochesterio uni
versiteto medicinos fakulteto 
dekanas, nusprendė pasidalint 
savo premijų, $14,000.00, su sa 
vo asistentais.

Jo asistentais buvo: Jonas 
C. Morkūnas, Dr. Priedą «
Robbins, Jlusley ir Callaban•

Dr. \Vbipple aiškiai žinojo,
kuri buvo išrinkta tame susi- *’e sftV0 energingų a; įsten-
rinkime.

Į valdybų įeina šie asmenys:

gos, kuria susirgo kų tik grį- 
ižilinim.a.! jg Stocholmo, reporteria- 

lmėms pamokslų. Jo Ekscelen- Mljos studentų, -turiningomis J- L etkevičius, maisalka — ,ns plakęs: “2\š dar neturė
pasakė gražų, pritaikintų iški-in^ojų, iv antrų suruoštų Kole Julė Jonušoniūtė,

tų kažin ar būtų įstengęs aisio 
kti rezuitatų, kurie jį apvai
nikavo Nobelio premija. Todėl, 
dar tebebūdamas lovoj dėl slo-'vbų. Kartu su kun. Dr. J. Na 

vieku, kuri. K. Urbonavičium,' 
dabartiniu Studentų Ateitim-

cija labai aiškiai išdėstė kimi-įkalbomis, reikšdamas 
gystės aukštybę bei reikšmę,'dėkingumų programos suren- 
Jubiliato nuopelnus padarytus gejains ir atsilankiusiems sve- 
Bažnyčiai, Tėvynei, visuome- įčiains, kurių buvo atvykęs gva 
nei ir pareiškė Jubiliatui su-/us pulkelis. Svečias
vo nuoširdžius linkėjimus. j ---------------------

Kun. M. Urbonavičiui, M.I.U. 
linkėjimai

Iškilmingieji pietūs iškelti 
Kolegijos refektoriuje. įžangi
nę nuoširdžių kalbų pasakė di
džiai gerb. Kolegijos Vadas, 
dr. kun. ,J. Navickas, o pro
gramų vedė gerb. kun. Srm-

M. Nevulis.

Neužmirškite Vasario 17 d. 
įžanga bus tik 10 centų, tad 
visi atsilankykite ir kartu jp- 
sidžiaugkite mūsų brangios tė 
vynės Lietuvos Nepriklausomy 
bes sukaktuvėmis.

nkų Sujungus pirmininku,
jau progos pasimatyt su savo| B. Laučka ir kitais įkuria A. 
asistentais, nes tebeguliu lo- L. K. Studentų organizacijų.

kurios pirmajam seime išren
kamas pirmininku. Pirininin- 

kiuos už dienos ar kitos su.ko pareigas sėkmingai eina ir
jais pasimatyt. Tada aš jiems iki šiai dienai. Pirmininkauaa- 
pats pasakysiu savo nutarimų. Imas jis nesigaili neį laiko nė

. w . v. .............. lėšų, kad tik sustiprintų orga-“As jaučiuos, jog ir jie ym

voj nuo tos dienos, kai grį
žau į Rocliesterį. Tačiau ti-

ko pašvenčia ir šiaip visuotine ačiū jo energijai ir darbu-, 
niniam, kultūriniam darini’, šiandie jau aiškiai sudaryti 
Daug rašo į lietuviškus laik-'ekskursijos planai ir tikimasi, 
raščius tautiniais, .visuomsni- 'jog birželio 25 d. iš New Yor- 
niais ir moksliniais klausi- 'ko į Lietuvę išplauks gausu
mais. Vienas žymiausių jo mo-j Amerikos lietuvių studentų .i 
kslo darbų, manau yra 1932'profesionalų būrys. Ekskurse 
m., “Medicinos” žurnalo, Lie-'jai vadovaus pats pirmininkas, 
tavoje, išleistoje jo studija'Kaip tas paukštelis, Jonas ne-

Kunigui Mykolui Urbonavi
čiui, M. I. C., minint 20 m. 
kunigavimo sukaktį, jo buvu
sieji mokiniai prašo priimti

PRANEŠIMAS

kauskas, kurs savo gražia iš-Į jų nuoširdžiausius linkėjimus, 
kalba pridėdavo kiekvieno Ra-j,Lai Aukščiausias per ilgus 
lbėtojo kalbai bei linkėjimams'metus laiko Jus savo tarny- 
antspauda ir atatinkamais p« bojl
vyzdžiuis suteikdavo skanaus!
Juoko publikai.

Moterų Sųjungos, LRKSA 
ir LDS Conn. apskričio kuo
poms ir visuomenei šiuomi pra 
nešu, kad šių vasarų minėtų 
organizacijų trilypė gegužinė

pilnai užsitarnavę dalintis gan 
tuja premija, nes jie savo kruo 
pačiu darbu, bandymais ir eks 
perimentais padėjo man pu 
siekti tų rezultatų, kurių aš 
vienas kažin ar būčiau įsten
gęs prieiti. Jie per visas tąsi 
sunkaus darbo valandas ištve-

nizacijų, pastatyti) jų į reikia
mų aukštumų. Važinėja 
reikalais po įvairias lietuvių 
kolonijas, duoda paskaitas, re 

, do savo trauktuosius judamuo 
sius paveik'-lūs. Tad nenuosta-

“Anemijos ir Dijetoterapijos 
klausimu”.

1934 m. A. lx K. Studentų 
ir Profesionalų Sųjungos sei 
nie dalyvavo Ateitininkų at 
stovas Doc. B. Vitkus, kuris 

i
Ateitininkų Sųjungos 25 metų 
jubiliejinį kongresų. Iškyla 
klausimas sudaryti ekskursijų. 
Jų surengti apima Jonas. Ir,

gali iškęsti ir vėl grįžta, nors 
trumpam laikui, atsikvėpti t?- 
vų žemės oru, pajusti jos pul
sų.

Naujas Altorius

bu, jog 1934 m. seime prašy- 
• te prašės paliuosuoti nuo pir- oficialiai pakvietė Sųjungų

įvyks 9 <1. birželio, Maeninar rmingai buvo su manimi. Bent mininko pareigų.

Kolegijos studentai, vado
vaujant prof. muzikui J. Ba-|

Studentai grįžę į kolegijų pu 
'savo Kalėdų atostogų rado ko
plyčioj įrengtų naujų altorių.

iClior Park, Orange Avė., West 
llaven, Conn.

Vietų lengvai galima suras

pasidalindamas su jais gama ! Šalia tiesioginių Studentų ii 
Profesionalų Sųjungos parei
gų J. C. Morkūnas daug lai-

niui, M. I. C., 3 vai. poPi(‘l»IAltorius pastatytas tokiu p«» ti, nes randasi prie Boston

premija galėsiu įrodyti savo
• įvertinimų jų darbo ir lojalu
mo”.

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI

Kolegijos auditorijoje, suruo
šė Jubiliatui pagerbti sveiki- 

'iiimų, kailių, muzikos ir dainų 
programų.

Kolegijos orkestrą sugrojo: 
]) Marelio Komaine, 2) Kalė
dų Akordai, .*’») Valcas A, 4) 
Dunojaus Valcas. Kolegijos 
choras pagiedojo: 1) Širdies 
daina, Ačiū Dievui, Važiavau 
dienų, 2) Parinktos dairu,n. 
Dvilinkas stuilentų kvartetas 
— Pas Gediminų ir Rugužėliai. 
Solo — stud. B. Voveris — te

stylium, kokiu kolegijos kop- Post Road pervažiavus Mil- 
Ivčia buvo statyta. Nuošir- ford Tunipike. 
džiausi padėkos žodžiai yra
reiškiami gerb. Worcesteno 
geradarei, kuri sudarė galimy
bės altorių įrengti.

Sausio 7 d. aukštai gerb 
kun. J. Jakaitis, M. I. C., nau 
jų altorių pašventino. Svečių

Jonas <?. Morkūnas, pirma
sis ir dabartinis A. L. K. Stu-

grazi ir patogi, ,entl-‘ ir Profesionalų pirmini
nkas, gimęs Amerikoj, vėliau 
grįžęs su tėvais į Lietuvę, kur, 
Jurbarko gimnazijos išėjo d

Viela yra 
erdvi svetainė su gerai įren 
gta scena dainų programai iš 
pildyti.

Taipgi, jei minėtų dienų k 
tiktų lietus, tai visvien gali-1

tarpe buvo ir pati gerbiamoji įlna tęsti programų ir linksrni- 
geradarė. j utis, nes yra svetainė ir kiL

Studentai savo užsimojimą kambariai, kurie sutalpina «*
pie 5,000 žmonių.

Iš anksto kviečiu visas kuo 
pas ĮiasiŽymėti dienų ir ruos-

vykdo, būtent, mokinasi vei
kalų, kurį vaidins įvairiose 

ra mano brangi ir Gale šono lietuvių kolonijose, 
rymavo. Solo — stud. A. Mi- Neužilgo bus paskelbtas vei-itjs prįe gegužinės; prašau kr 
ciūnas — Ko vėjai pučia ir kalo “Prakeikimo” vaidinto- Į|y draugijų nerengti išvažia- 

jvinių, arba kitų pramogų, mi
nėtų dienų, bet visus ruoštis į 
gegužinę. Padarykim jų tikra 
Lietuvių Diena. Narė

Švelniai per laukus. Piaho ?u- jų sųstatas. 
lo — stud. L. Šimutis — Veit- Antanas Bambalas (L. K.)

M “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1. 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);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”; 
g. 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,

\__ i ► Chicago, Illinois ____

‘ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vienu 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su ! 
persiuntimu kaina $1.90.

ARKIVYSKUPAS JURGIU į 
MATULEVIČIUS. Labiau u | 
labiau auga pasitikėjimas šiui 
šventu vyru, mūsų mylimu tau

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRI8TAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Pfeaaa Omi 0698

DB, VAITUM, OfT.

OFIO
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lak , 
kai, kada Dievas leis jį išvys- ;

tTBJntMire<y»t| |r tollrejystę. nfe telalnga.1 akinius. Vliuoi 
kimu
Mskt

ti šventuoju paskelbtų. 
Kiekvienam įdomu pažinti

to gaibingo Vilniaus vyskupu 
gyvenimus. Jį sužinosime is 

Į neseniai išėjusios knygos.
“DRAUGO” KNYGYNE

1^4 tio. Oųlthy 4VU. GAic^o,/t(

___plms, kurto
„ ros tkaudėjlrno 
ėmimo, nervuotn- 

“ stltslso 
Prlren- 

■uoee stsltl- 
Inavlmsu deromsa auKimuoRA cnunlnavliTUM 4&roixuui si

mefcykloa vaikus, kreivos ak,s at) 
•jlsomoa V«laqdqs nno 10 Iki I v 
fsdSlro] nuo 10 Iki II. Daugel-tu<ely at- 

*isoinDs r
bos PUftau kali

<712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Fhone Boulevvd 7589

kimų akrt stltaiaomoe be 
»lp pirmiau.

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI:

Office Phone Rcs. and Office
PROspect 1028 2259 So. LeaviU SI

GANAI. 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8UROEON

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

3 to 4 and T to 1 P. M. 
t>unday by Appolntment

Tel. CANal 0357
Res. PROspect #068

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1831 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 0000 So. Arteslan Ava.

Valandos; 11 n to iki S popiet
< Iki S v. vakare

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 3 Iki 4 Ir nuo 8 iki S vak. 
Nedėliomis pagal sutartj

Ofiso telef. BOUlevard 7830
Namu Tel. PROspect 1830

OR.G.I.BLOŽIS
TeL CANal 8123

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St.)
Valandos; Nuo 9 Iki 13 ryto

Nuo X Iki 1 vakaro
Beredoj pagal sutarti

Tel. BOUEevard 7043

Dfti Ci Ii VtZEL’IS
DENTISTAS,

4645 So. Ashland Avb.
arti 47tb Street

Vai.: nuo 1 Iki S vakaro 
Berado] pa«al autart)

TeL CANal <138

DR. G. BIEŽIS
OYDTTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandas 1—| Ir 7—8 vak.

■aradomis Ir NedOtlomls pagal sutgrt)
REZIDENCIJA

6631 S. Caiifornia Avė.
Telefonas REPublic 7808

DR. J, RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

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

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

ret Ofiso BOULevard H18—14
Bes. Vieton 3848

DR4.1.BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nao 8:88-8:8# 

756 W. Mth Str«t

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

T#L VIRstalB ooss
Ofiso vaL: 3—i Ir 8—1 s. a.

Nsdfllomls pagal sutarti

JVAIBŪB DAKTARAI:

Tel. LAFeyetle 786#

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼•I.: 8—4 Ir 7—t t*i. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
T(4. flAMal 0400

Ofiso: Tel. LĄFajette 4017 
Bes.: TeL HEMJock #280

DR. A. G. RAKAUSKAS
OTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

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

Realdendjos Ofisas: 3«&O W. 6#th SU 
Valandos: 10-13 Ir 8-# vai. vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis paimi sutarti

DR. P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SO. 4>th CT.. CICERO, 1LL 
Utar., Ketv. Ir Pltn. 10—9 vai. 

8147 80. BAEHTKD ST., CHICAGO 
Paned. Herad. Ir 8ubat. 3—• vaL

Dienoms Tel. IiĄk'ayette 8788 
Naktimis Tel CAJIal 0403

DR.A. J.JAVOU
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: I Iki 6 popiet, 7 Iki 8 vak. 

Nedėlioja pacal sutarti

DR. MARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
3 lubos

CyiCAOO, IbL.
OFISO VALANDOS;

Nuo 1<) Iki 12 vai. ryta, nuo ? fkl 4' 
vai. po pietų Ir nuo 7 tkl 8:30 vai. 
vakaro. Nedėlloinls nuo 10 iki 12

valandai dienų 
Telefonas UlDway *1880

DR. MAUR1CE KAHN
OYDTTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVI.
Tel. VARda 0##4 

Rea.: TeL PLAaa 3400
Valandos:

Nuo 10-13 v. ryto: 3-< Ir 7-1 v. ▼.ftSlOUlMMld Buo 1C Iki {Usot

Office Tel. RE^uMlc 70M 
Rea. TeL GROvebM OflT

7017 8. FAIRFIELD AV?.

DR. J. J. SIMONAITIS
3413 W. HARQUETTE ROAD 
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 3.4 tr 7-# vak. Ketv. 3-13 ryto 
NeddHoj susltama

Tel. LAEayctte 80B7

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X-SPIN(DULIAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllctuft pagal
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 8860
Res. Teį: VlRplnla 0889

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 k - R A V
4148 ARCHER

StnpM rzsadooo ava

/
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PATIKO “LIURDO STE
BUKLAI”

VIRINK ŽINIOS
LIETUVOS IR ESTIJOS 
RANKDARBIŲ PARODA

SC'RANTON, PA. (We.st 
Šitie). — Čia puikiai gyvuoja 
šv. Mykolo parapija, kuri su
siorganizavo prieš 20 metų. Sausio 12 d. čia buvo dūle 
šios parapijos pirmutiniu kle- lis sujudimas visame mieste, 
bonu buvo gerb. kum J. Lo ypač lietuvių tarpe. Didelioje 
pata, kuris neseniai dabar nū prekių sankrovoje 
nėjo savo 50 metų kunigys-
tės jubiliejų. Po kum J. Lopa
tos šios parapijos reikalus ap
rūpindavo gerb. kun. J. Mi
liauskas.

Rugsėjo 11 d., 1933 m. vys
kupas šiai parapijai paskyrė 
jaunų, energingų ir neseniai 
įsišventusį kun. Jonų Baltuse- 
vičių, kuris buvo augęs tokio
se sųlygose, kad neturėjo pro
gos išmokti lietuviškai, ir ne
mokėjo nei vieno žodžio lietu 
vių kalbos. Bet per porų nu 
tų labai gražiai išmoko lietu 
vių kalbų ir dabar sunku at
skilti, kad jis būtų amerikie 
tis. Kun. J. Baltusevieius pre
numeruoja visus katalikiškus 
laikraščius ir seka visuomeni
nį gyvenimų. Tas jam daug 
padėjo išmokti lietuvių kalbų.

Nežiūrint į sunkius bėdai 
bes laikus, kun. J. Baltusevi- 
čiaus pastangomis atremon
tuota bažnyčia, sudėti nauji 
bažnyčion suolai, nauji spal
vuoti langai ir įvesta kitoal 
pagerinimai.

Taipgi kum J. Baltusevieius 
yra labai aktingas įvairiose 
draugijose. Čia ypač gražiai 
veikia sodaliecių draugija, pvi 
l<iai darbuojasi SLRKA kp.. 
Šv. Vardo, Šv. Stepono ir Šv. 
Kažunčiaus dr-jos. Sodalietės

The Fair 
buvo atidaryta Lietuvos ii- Es
tijos rankdarbių paroda. Pa
rodų oficialiai atidarė miesto 
majoras p. Kelly, pasakyda
mas lietuviams nuoširdžių ka
lbų ir didžiuodamosi iš to fa
kto, kad Chicagoje yra tiek 
daug lietuvių, kad netolimai 
prilygsta Kaunui. Majoras pa
brėžė ir tų faktų, kad paroua 
turi komercinio tikslo nes gir
di komercija jungia tautas, i/a 
rodos atidaryme dalyvavo ir 
Žadeikis, Lietuvos Generalinis 
Konsulas atvykęs iš New Yor- 
ko, kuris p. Kelly, Fair prezi
dento j>erstatvtas, pasako pru

“Didžiam karui besibaigia
nt Baltijos jūros pakraščiuose 
įsikūrė trys nepriklausomoj 
respublikos: Lietuva, Latvija 
ir Estija, šios trys tautos pi
rmiau priklausė Rusijai, bet 
savo kilme ir kalba skyrėsi 
nuo slavų ir vokiečių, gi savo 
kultūra buvo jau toli pralen 
kę rusus.

“Kas liečia Lietuvą, tui ji 
nėra naujai sukurta vaistytos, 
bet yra atstatyta valstybė, ku
ri XIII, XIV ir XV amžiuos 
buvo neprigulminga ir galin
ga imperija nuo Baltijos iki

auklėjančių| Jau metai kaip kad nuo Ki- karienę. Sodalietės reiškia dė- tas, žadėjo darbuotis, kiek jS- 
kingumo kun. A. Linkui už gos leis. Senoji valdyba išda- 
priėmimų kvietimo sykiu da vė raportus ir linkėjo naujai 
lyvauti vakarienėj ir už gra valdybai geriausio pasisekimo.

į Apie parodos
reikšmę labai nuosekliai kal-bičinų atsiskyrė brolis J. Kin- 
bėjo ir paskutinis iškilmės [cinas. Metinės iškilmingos s v.

jo sielų atlaikytalbėtojas pralotas Krušas. “Lie Mišios už
tuvos kaimo žmonės neina va
karais į “movies”, į smukles, 
bet susisėdę prie kerosino m- 
lupos drožia indus ir smuike
lius, audžia, verpia ir siuvinė 
ja, — jų darbo vaisių mes čia 
ir matome, — sakė gerb. pnv 
lotas. Jis taipgi dėkojo vietoj 
lietuvių vardu miesto majoru, 
už lietuvių pagerbimų ir ponui 
Kelly, Fair krautuvės vedėjui, 
už vaišes ir šios parodos iš
puošimų.

Po trumpų, bet rimtų kalbų, 
sekė Darlvs dvi lietuviškos oai

sausio 24 d., o sausio 25 d. ai-,žiu kalbų.
laikyta Šv. Petro ir Povilo pa
ra Į). bažnyčioj. La p.

GRAŽUS SUSIRINKIMAS

Artinas Valentini diena. Nu 
tarta rengtis prie “Valentine 
Sočiui’’. Komisijon išrinkta: 
M. Kataiukaitė, H. Šimkūne 
ir S. Jesulaitė.

Po sus-mo išdalinta laikraš
tukas. Užkandžių kom. pat>e 
kė užkandžio.

Sodalicijos sus-mai būna į- 
domūs. Sodalietės nepavargs
tu; jos juda, dirba, todėl nėra

Juodųjų jūrų ir kuriai prikiuu Į neles ir parodos atidarymo is 
sė daug rusų ir ukrainų į kilmės baigės žavėjaneiais jau 
mių. Lietuvai buvo lemta mergaičių šokiais, kuriuos
sidėtį su Lenkija vienon um-
jon ir netekti nepriklausomy 
bes 18-me šimtmetyje.

“Lietuvos prisikėlimas būva 
labai sunkus; net ir šiandle.i 
Lietuva turi dar politiškų su

kalbu angliškai. Jo kalbos tu-jnkenyjji,, būtent: su lenkais
rinvs buvo šitoksai:

kslai buvo labai įdomūs ir vi
siems labai paliko. Girdėjau, 
kad mūsų klebonas Peldžių už 
kvietęs atvykti su paveikslai.;
ir gavėnios metu.

Pas mus darbai nelabai kaip 
<ina. Pusė žmonių tedirba. 
Daug via suvargusių šeimynų. 
Yisi laukia geresnių laikų.

Gruodžio 30 ir 3L d. A. Pel- 
džius rodė judamus paveiks
lus. Pirmų dienų prisigrūdo pi
lna salė, kad nebuvo kitiems 
nei sėdynių. Antrų dienų pub 
likos suėjo daug mažiau, nes

Nek. Pins. P. šv. merg. su- 
dalieijos metinis sus-mas buvo 
skaitlingas. Įsirašė septyniom 
naujos narės: V. Balčiūtė, S- 
Poškaitė, A. Lakomskaitė, r. 
Keteriūtė, A. Balkiūtė, B. Lr- 
beliūtė ir 1>. Eudeikytė.

Skaitlingas narių atsilanky
mas davė- progos sukelti pini 
gų, kurie perduoti vietinėms 
seserims įgyjiniui kai kurių 
bažnytinių reikmenų (uždan
galų). Vėliau bus vėl kas nors 
surengta, kad padarius dali 
giau pelno. Sodalietės nepaini

Nauja valdyba, užėmus vio-i vieton nuobodumui. Omega

SKAITYKITE
įdomiausius lietuviškus katalikiškus

LAIKRAŠČIUS

išmokino Šv. Kazimiero Aka
demijos vienuolės.

Garbė čikagiečiams už Iok; 
puikų Lietuvos ir lietuvių va 
rdo pagarsinimų!

Iš konsulo Žadeikių patyrė 
me, kad paroda Chicagoje y- 
a pradžia 1935 metams ir la- 

vvkusiVilniaus ir su vokiečiais yvkusi pnulžia> ,iaip Wz. 
dėl Klaipėdos; lenkai tl|iĮ> h. visu01„eniškai
Lietuvos sostinę 1920 metais

dė

Sekančios parodos numato
mos Minneapolis, Detroit, l)ay 

Vilnius yra lenkų miestas, B(jstoU; Newa.k įr
nazis drumsčia Klaipėdos ktw
šio ramybę, nors tas kraštus 
yra lietuviškas ir teisėtai Lie

bando pasaulį įtikrinti, kad

tuvai pripažintas per Angliju. 
Francijų, 1 talijų ir Japonijų 
Amerikos ambasadorius p. No

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Biznierių Uksų, kurie užlai

tų dienų buvo didelis parengi- mis; su8‘abd« Lietuvos >,reky 
kiekvienų mene į eina prie šv mas kitur. Paveikslais žmonės

rman Davis irgi savo laike bu- ko ice creum parlor po num 
vo prisidėjęs prie Klaipėdos 
krašto pavedimo Lietuvai. Vo
kiečių nazių agitacija eins 
taip toli, kad jie baudžia Lie
tuva ekonominėmis represijų-

1858 W. 47th St., j namus at
silankė nelaimė. Dukrelė Ele- 
nutė staiga susirgo ir nuve 
žus j Šv. Bernardo ligoninę, 
padaryta operacija. Apendikas 
jau buvo trūkęs. Ligonė nors

Sakramentų.
Gruodžio 27 d. klebonas bu 

vo pakvietęs A. Peldžių su ju
damaisiais paveikslais. Pavei-

buvo labai patenkinti ir kvie
tė Peldžių atvykti ir kitų ka
rtą.

Kelmelis

bų ir transportų per Vokiet:- dar silpna, bet, matyt, jau bi
ją. Tas labai skaudžiai užga na geryn. Ji lanko h”. Kry 
vo Lietuvos ūkininkus, kurie! žiaus para p. mokyklų, yra t 
yra pilni visokių žemės ūkiolskyriuje. Linkini greitai pa- 
gėrvbių, bet nieko negali pa-.- Sveikti

“DRAUGAS“, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, BĮ. Me
tams $6.00.

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

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

ršta bažnyčios reikalų. Seserys 1 “LAIVAS“, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- 
joms padeda ir visuomet pa- ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
surengusios padėti. “STUDENTŲ ŽODIS“, A. L. K. Studentų organizacijos žur

nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metama 
j $2.00.
Į “MOTERŲ DIRVA“, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi

nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk, Me
tams $2.00.

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

“AMERIKA“ savaitraštis. Leidžia Lietuvių UniVersalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Graud Street,
Brooklyn, N. Y.

Kleb. kun. A. Skrypko at
silankęs į sus-mų pasakė nuo
širdžių kalbų. Džiaugėsi dr-jos 
skaitlįngumu ir gyvumu. Sakė, 
tai viena didžiausių, veikliau
sių draugijų parapijoje. Svei
kino ir dėkojo dr-jai už pasi-

BŪK PROTAUJANČIU KATALIKU!
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Būčio 

moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

-Tose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievą Tėvų“.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieres ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo- 
dėiftė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Uždengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYĘA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Kūnmus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybe* ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
KakVamentai — Krikštas, Atgaila, Patepimus, Sutvirtini
mai), Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rušyk tuojaus.

Cla n u pi 64k

Gerb. “Draugo’* administracijai:
Siunčiu |................. ui kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčio knygas

"KATALIKŲ TIKYBA".
I tomų — TIKTU. Kulną ,1.00; apdaryta ,1.35 
IT tomą — jezi’S K RIMTUS. Kaina vi.5,; updaryta ,1.90 
III tomą — ftV. DVASIA. Kaina ,100; apdaryta ,1 15.lt be ‘

Siunčiu ,2.»0. kad ataiųstuniėte be aptaisų.
Siunčiu ,3.0t, kad atslųatumMe audeklo apdarais visas tris vyskupo 

Būčio knygas "KATALIKŲ TIKYBA".
Vardas, Pavardė 

Adresas .... . strest

duoti vokiečiams. Dėl politiš
kų sunkenybių Lietuvai tenka 
kentėti ekonomiškai; dėl to 
Lietuvos vyriausybė ieško iš
eities, dėl to Lietuvos žmonės! 
bando visokiais budais sau pa 
gelbėti ir surasti rinkų kitur. 
Taigi ir šį rankdarbių paroua 
yra vaisius tokių pastangų 
Šios rankdarbių parodos tiks
las yra pasidalinimas kūrybi
nėmis liaudies idėjomis kad 
laimėti "good will“ AmeriL?js 

(visuomenės ir ištirti galimy
bes tampresniems prekybinie- 

įms santykiams tarpe U. S. A 
ir Pabaltijo respublikų.

“Parodos eksponatui patys, 
už save kulbu, — tęsė toliau 
konsulas, — nes dirbiniuose 
atsispindi lietuvių siela ir ga
bumai“.

Žadeikis prabilo į milžims 
ką lietuvių minių ir lietuviš
kai, sakydamas, kuri pati Lie
tuva atvyko pas mus svečiuos- 
na ir kad mes globotumėm pu 
rodą kaip savo.

Kalvaitis, Lietuvos Konsu
las Chicagoje. taipgi gražioje 
angliškoje kalboje nurodė pa
rodos didelę auklėjančių vertę, 
jos įvairumų ir tinkamų sutva
rkymų. “Tegu nei vienas Ne

praleidžia parodos ko nors pa
imsi pirkęs” — labui tiksliai 
paragino konsulas, lštikrųjų, 
tai labai maloni ir įspūdinga 
naujiena; matėsi žmonių, ku
rie ašarojo iš susijaudinimo. 
Čia gimę lietuviai jaunuoliai 
su pasididžiavimu sakėsi “esą 
taipgi lietuviai“.

Uksai yra duosnūs aukoto
jai geriems darbams.

Kcresp. (ial|,avimų praeity.
Dvasios varin.! kun. J. Stat

kus taip pat gražiai pakalbė- 
jo, žadėdama.-' visuomet soda- 
lietems padėti. Džiaugėsi, kad 
sodalicija yra gražus pavy,.- 1 
riys visam jaunimui mūs ko- J 
lonijoj. Be to, įteikė po rąžan
čių (sodalicijos dovanos) net 
14 mergaičių, kurios per me- Į 
tus skirtomis dienomis ėjo' 
prie Šv. Komunijos.

Sodalicijos vakarienė. įvy
kusi Del Prado viešbutyje gra
žiai pasisekė. Apgailestauta, 
tik, kati dvasios vadas kun. 
Statkus negalėjo dalyvauti, 
bet jo švenčių proga linkėji
mai laivo perskaityti per va-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirbėjai

BoeelH,

SpectallataJ Iškalime Ir iMlrbl- 
■m rtaottų rfittų paminklų Ir gra-

liftaų Šeimyna specializuoja lin
ine darbe per ieiiaa kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai^.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Viena* blokas | rytus ano 
didžiulių tartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Re*. PENSAOOGA MII 
BELMOMT 3485

, Office: HILL8IDE SM8 
Vlnoeat KoeeUi,

Visi Telefonai:

Vards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KUI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKI8
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

VENEIlflN MflNUHENI Cū„ INC.
UdlrMJal ank«4~•>-« rdAica 

ir G'abnaiulų

Didžiausia paminklų dlrbtut4 
<3*lcaa<>l

katlri 50 melų prityrimo

Pirkite tiesiai 13 dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žyi 
alų ChlcaKos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graud Avė.

Telefonas SEEIey 6103
!o, Illinois

GRABORIAI:
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopi^ia.isia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti ‘
Tcl. CANal 2515 arba 2510

2314 W. 23rd PI., Chicago 
1439 S. 49th Ot., Cicero, III.

________ Tcl. CICERO 5827

Tel. LAFayctte 3578

J. Llulevičlus
Gra borlus 

tr
Balsanulbtojas

Patarnauja Chlca 
goję Ir apylinkėje.
. Didelė Ir graži 

Koplyčia dykai 
4082 Archer Are.

Telefoną® YABds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiema 
reikalams. Kaina prieinama. 

8319 Lituanica Avenue 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
GRABORIU3

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

I.J. Z 0 L P
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ

VEDtJAS
1846 West 46th Street
Tel. BOFIevard 5203—8413

ATĖJUS UŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Anzapas Eiuteikis
«p

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
RBPublIo 8340

6340 SO. KEDZIE AVĖ.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUOAS
ORABORTUS Ir BA.I.SAMITOTOJAJB 

Patam.rimas garas Ir nebrangus 
718 West 18th Street

Telefonas MO.troc 3377

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už ,25.00 Ir aukėčlau 
Moderniftka koplyčia dykai

808 W. 18tl> 81 Tel. CANal 8174 
___ Ch!ca<o Iii _ _ .
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VIETINIS ŽINIOS
IŠ MAR. KOL. RĖM. CHI- 

CAGOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMO

Sausio Hi <i. M. K. ir S, 
mėjų susirinkimas buvo ne
skaitlingas. Vos iš 5 kolonijų i 
i.tsilankė po vienų atstovų, Tikį 
iš Town oi' Lake koloni jos bu
vo 3 alslovai-ės.

Atsilankė tik tie atstovai- 
i., kuiicius arčiausiai prie ši
rdies Marijonų Kolegija ir 
Seminarija, Bažnyčia ir Tau
to.

Dėl neskaitlingo sus ino, ne
daryta jokių nutarimų. Pusi- 
kalbėjus, viskas atidėta sekan
tiems sus-inaius.

Priežastis, pukenkusi šiam 
sus-mui labai nepalankus oras. 
Lijo, šulo, labai slidu, kad pa
vojinga buvo ir iš namų iš
eiti.

Panašiai sniego pūgos pake
nkė ir susirinkimui gruodžio 
mėn. Taigi, antras Kol. ir Seni 
Rėmėjų apskr. sus-mas praė>

lt •

Geriau patarnaus
Lėlininkus l’rba, 3324 Litu 

aniea avė., pripirko daugikli 
gėlių, ypač painių. Dabar Ur
ba geriau galės patarnauti ve
stuvėms, pagrabains, purėms 
ir kituose reikaluose, kur rei
kalingos gėlės.

Pasodno kalėjiman vagį
Praėjusia savaitę Domicėlė 

Nausėdienė pasodino kalėji- 
nian plėšiku. Buvo taip. .ii ėjo 
iš krautuvės. Prie 33 l’l. ir 1.1- 
tiian.ea avė., ji pastebėjo ke
letu nepažįstamų nematytų, 
keistai išrodančių bomelių. 'fui i 
buvo apie 3 vai. popiet. P.o- Į 
mai šoko prie |). Nausėdienės j 
norėdami išplėši j “poeket)wiu j 
ką”. Tada ji ėmė baisiai kly- Į 
kli ir priešintis. Iš Radomskio 1 
(Užeigos išbėgo gelbėti Adomai- i 
.tis. Kiti bomai pabėgo, o vie-Į

‘DRAUGO
METINIS

VAKARAS
SEKMADIENĮ,

[nas nesuspėjo ir sakė, kad jis J 
nekaltas. Bet atsirado žmonių,' 
kurie matė, kad jis buvo su į bridgeportieciai 
šuika ir kai gavo keletu smū- Skaitlingai atsilankys, 
gių nuo policmono prisipažino.
Paskui prie teisėjo taipgi pri-

. , , . . , , ..... isipuzino kaltu. Pasirodė, katiio be sekimu ir darbuote dik L. „ , . ... . .... '.lis už vagystes įau sėdėjo. Da-eiai pasiliko. J . .. . , v.„ ..... , .. .. bar gavo nuo vienu iki desim-Reikui tikėti, kad sekantieii j . , , ... , . .... . !ties metu kalėjimo,susinai bus skaitlingcsm.
J. Š., koresp

J. DIMŠA SVEIKSTA

— OCERŪS ŽINIOS

5 VAL. PO PIET

RŪTŲ BALIUS

j Vakaras tikrai buvo gražus 
Įir malonus visais atžvilgiais, 
i Sekinės irgi nemažos. Prog» 
.mai užsibaigus šokia iki vėlu
mai.

Mes atkartotiiiai džiaugia-Draugija Dievo Motinos So
pūlingos rengia rūtų balių jia-juiės savo klebono |<un. Ma 
rupijos naudai, sekmudieni,!tinimus, darbštumu. Pastebėjo

'tų ir svečiai kalbėtojai, kaw 
jis netik moka vieningai dir- 
bti su savo parūpi jonais ne

it uviais, bet sugeba, kartas nuo 
karto, patraukti ir išnaudoti 
šio miesto politikiei ius, bizni.1 
rius kitataučius. Nuolat dary
damas gražias pastabas apie 
kitus, paliko visų kinai ger 
biamas. Kiekvieno vakaro re
zultatai, didžiumoj i.- tikrenv 
bėj priklauso kleh.no kredi
tui. Mes gi kiek galėdami gei
biame. Moterys, mergaitės, pu-

--------- j rupijos komitetai ir kiti puriu
C’lilCAGO IIEIGHTS, ILL pij«nai< tačiau gerk kun. Ma- 

— Šio mėnesio (i d. įvyko Šv rtinkaus asmenyje turime ir 
Kazimiero parapijos metinė Z’nonie kad turime, rūpestiu- 
vakarienė, bankietas su labui parapijos vada — .-eiminin- 
gražiu programų. Puošni mūsiškų. Bravo! Rep.

i svetainė privažiavo pilnutė ri
jnktinės publikos, kaip vieti-

sausio
liejc 
tik 

i mu.
25c

<1., parapijos svetai- 
7:30 vai. vakari1. įžanga 

su drabužių pasidėji

vkis

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUUITORIJUJ

3133 So. Halsted Street
BUS ĮVAIRI PROGRAMA

j koneert.' kinų, visos norės už jo išteko.
Rap

VAI TOS MYLIMOS, 
MYLIMOS!

ti; verks, barsis, pinigus duos, 
net mušis už vienų vaikinų. 
Kaip ten viskas dėsis, kas bus 
tos mylimos, tik atsilankę ga
lėsit pamatyti ir skaniai pri 
sijuokti. Kainuos tiktai

VAJAUS VAKARAS

\VEST SIDE. — Ateinanti Pradžia 7:30 vai. vak.
Kepa ir keikus (sekmadienį, sausio 27 d., Au

P-nas Kavaliauskas, 841 W. šros Vartų parap. salėj bus 
33 st., pasižymėjęs savo grv-j atvaidinta Žemaitės komedijų 
i,a lietuviška duona, dabar |“Trvs mylimos”. Vakarų re- 
jpradėjo kepti ir keikus. ngia bendrai Moterų Sąjunąū-

55 kp. ir Liet. R. K. 8i:?i'V) 
nyino Amerikoje 100 k p.

Vai tos mylimos, mylimos! 
Kiek jos pridarys juoko, no

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. galima nei apsakyti. Visos

BRIIHJEPORT. — Veikėjas j Pradeda įdomauti koncertu 
Jonas Rimša jau baigia pa- Bridgeportieciai jau prade- 
syeikti. Jis susirgo per Nau- da įdomauti “Draugo” kon- 
jus Metus ir vienų savaitę iš- certv, kurs bus vasario 3 d., 
buvo Šv. Kryžiaus ligoninė
Dabar jau namie. Halsted st. Nėra abejonės, kad bus Įsimylėjusios i vienų va'

H

Tai bus įdominusia.- 
Kviečiami jauni ir seni — vi
si parapijonai ir bulvariškiui. 
Visiems užtikrintus linksmus 
laiko praleidimas. Sykiu patv- 
insim ir savo parapija.

Komisija

BANKIETAS PASISEKĖ

nių, taip ir brangių svečių iš 
Cbicagos.

MARQUETTE PARK. —
Šių metų pirmutinis vajaus 
vakaras įvyks ateinantį sck-Į Vakarienė 
madienį, sausio 27 d. Jį ren- nias mandagus

gera

Rap R*,a &V’ Kaz’m*pro Akademijos 
[Rėmėjų 8 skyrius parapijos i

DAINUOS BRIDGEPORTE

patamnvi-
(Sodalicijos

mergaitės uniformose) stala- 
puošnūs, programas Įdomus ir 

svetainėje, 6.30 valandą vaka-jMt(Įarę jaukių bankieto nuo 
re* taikų. Vakaro ‘main speaker'}

kurisVakaras bus turiningas. Bus 
gardi vakarienė ir gražus pro-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 

Panedėlio. Seredoa Ir PčtnyiMos 
vakarai*!, ( Iki 9 

Telefonas C Altai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

TelpfnnnB RFP'iblIc

ANGLYS

buvo dr. .Tonas Poška, 
patiekė 1 ikrai nuoširdžių, gra
žių kalbų. Kastas Sabonis vi
suomet žavingai dainuoja. Jo________________
Stiprus, graŽUS baisas, aiški : ANOI.YS!! TftkstnnC-lnl namu vartoja

1 ’ r* > ėkonomlskns, be suodžių Troplcalr
dikcija Žaidė ant publikos iau anglis. Garantuota voga ir Šiluma.

•’ A Trys Telefonai:
[ Sereenings— $4.75 Kepuhlle OfiOO
! Mine Kun—5.7-5 l.awndalc 7356

mes i visuomene paremti va- ktė, Silvija (Mrs. McRov). Mr 1 ump arba «-gg— 6.00 Merrimac 2524 
* ‘ 1 1 NORTHERN COAI. CO.,

NOKTU SIDE. — šv. My- 
holo parap. vaikinų choras 
(Glec Club) yra pakviestas nelems
dainuoti Bridgeporte, rengia- Kad Adenu dienų ypatingu
įname Šv. Jurgio parap. cho- būdu sesutėms padėti, kreipia- smų. Jam akompanavo io du
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ro koncerte, vasario 10 d. S-k

Ynkaro tikslas — pagelbėti 
vienuolyne.

turi gra

Nesmagioj valandoj... pamėginkite Old Gold!
karą. Yasenn mūsų vietinis s

, .. žų tenorą. Padainavo keletąKviečiame tisus atsilankvti . 7 . 1
, dainų. Visi mėgo. Kalbėjo šio sausio 2< d., pasisvečiuoti >u . * , ..... ,miesto komisijonierms, Knightir pazjs- 1 

nikų pra-
Rėmėjo.
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imnih ušicm

“Kaip tik aš pradedu darytis piktas 
... Aš tuojaus skaitau iki dešimts ir sten
giuos susivaldyti. Ir su kiekvienu skait- 
Jium aš užsitraukiu Old Gold.

“Pirm negu jus ištarsite Lallapalooza, 
Jimmy pasidaro vėl malonus.

“Puikus tabakas priimnus yra ir nuožmiam 
pikčiurnai. Mano nosis žino, kad nėra gėrės* 
nio tabako negu Old Gold lapeliai. Jeigu jus 
nupuolate ir einate ‘bum’, užsirūkykite švelnų 
Old Gold. Tai puikus mažutis Senas Suramin- 
tojas, jis palaiko bet niekuomet ne nupuldo 
jūsų dvasios.

(Pasirgo) Žinovas—
JIMMY (Schnonle) DURANTE
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Pranešimai

of Columbus vietinio skyriaus; 
pirm., Mr. Jurmanu, parapi
jos trestisai: J, Kazlauskas, 
P. Jonutis ir vienas jaunas 
vietinis daktaras. Programai 
sumaniai toas.t mesteriavo gerb

Fiat -Tanitors unijos susirin- klebonas, kun. a. C. Martin-

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

ChieaRo. m.
TEU REP1BMC 8102

Katrie perkate nn^is iŠ 
drai’veriu. siuskite juos j 
CRANE COAI- CO. O.iusile 
geresnes anglis už nnžiaii 
pinigų.

ikimas įvyks šį vakarą, sausio kus.
!22 d., 8 vai. vakare, adresu: ----
'3223 \V. Roosevelt Rd. Visi 
džen’.toriai prašomi atsilanky
ki. Išgirsite įdomių pranešimų }
I Ypatingai bedarbiai dženlto- 
riai prašomi atsilankyti ir už- • 
siregistruoti pas unijos sekre-

i

torių. Kom.

I.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

I

PADIU

DAINUOS CHORAS. BUS 
GRAŽI MUZIKA, ĮDOMIOS 

KALBOS IR JUOKAI į

Kas šiandie 7 valandų va Į 
kare užsistatys radio ant sto- i 
ties WGES, turės progos pa- l 
sidžiangti su tikrai gražiu ir j 

i Įdomiu radio programų, ku- I 
riaine dalyvars Pirmyn cliv- i 
ras ir keletas solistų, vndovan i 
ijant K. Steponavičiui, padai
nuos operetiškų dainų. Be to. 
bus gražios muzikos. Kalbfs 
dr. M. Strikolis. Juokų pakrės 
Cnlis Kepurė. Programo vertė
jas J. K rūkas patieks daug j- 
domių žinių ir pranešimų, kas' 
girdėt tarpe lietuvių ir kele
tu žinių iš Peoples rakandų i 
krautuvių prekybos eigos bei 
apie siūlomus bargenus ant vi-1 
šokių namams reikalingų da
lykų. Kiekvienam tai bus i- 
domu. KI.

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Yrisiraiykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET Tel. LAPayette 1083

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČiy

Lengvais Atmokėjlmals 
Nuo 5 iki 20 Metų

Kiekvieno numenu tiirtnn 
iipjuiugolnR per U. S. f}o- 
vernment įtaigą: l’e.leral 
Stivln<fi and T<oun Tnaumn- 
<-e Corporation. \Vaahlntr. 
lon, O. c., iki $r,,00o.

^TAUPYMO SKYRIUS
Oallma padėti $100.00 nrha daugiau (Inrome ahareal. Galima pa

dėti $1.00. gauti knygelę ir kada klek nori mokėti (optlonal). '
Oallma mokftl po 5o centų J mSnea) arba dauginu (fnaiallment 

thrlft).
Ut kiekvienų dolerj mokame dividendų pagal uždarbi. Praeity IS- 

tnokSJom 5*%,.
Pirma Kederal. Ir tvlrlnttala flnanalnP latalga. NP Jokia depresija 

nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Joki,, mokeačlų (Mojimui | nai-tus.

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CAN&l 1678

EDERALoAVINGS
|AND LOAN AStOCiATION 

OF CHICAGO

JUSTIN
MACKIEWIGH

RaAtlnlnkaa
J

kleh.no



