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HITLERIUI RANKĄ

Bendrai su Anglija pripažįsta 
Vokietijai atsiginklavimą

TAČIAU STATO NACIAMS KAI 
KURIAS SĄLYGAS

RICHBERG ATSAKO DARLONDONAS, vas. 4. -- 
Čia vakar įvyko tas, ko ne
buvo tikėtasi. ' ,

iViena diena anksčiau buvo! 
pranešta iš prancūzų anglų1, AYASIIINGTON, vas. 4.— 
konferencijos, kad Prancūzi- j Organizuotų darbininkų va- 

i Y o-idai pavadino darbininkų “iŠ

BININKU VADAMS

ja yra griežtai priešinga
kietijos atsiginklavimui 
jos militarinei lygybei.

Dabar gi, pasibaigus čia į 
konferencijai, oficialiai pa
skelbta, kad Prancūzija pa
keitė savo nusistatymą ir pa 
sidavė Vokietijai.

DRAUGAS
THF. MOHT INEI.UENTTAIi 
LITHUANIAN DAILY IH 
AMERICA.

METAI-VOL. XIX

TEISMO NUOSPRENDIS 
AUKSO KLAUSIMU

O ŠIO NUOSPRENDŽIO 
VISI TAIP DAUG

LUKERIAVO

MAS1IINGTON, vas. 4. — 
1 Vyriausiojo teisino teisėja*. 
I pirmininkas Hughes šeštadic- 
Įnio vakare paskelbė, kad šio 
i teismo nuosprendis aukso

ir daviku” naujosios santvarkos 
vykdymo direktorių 1). Rich- 
bergą, kadangi jo pastango
mis pratęstas automobilių

'pramonės kodas.
Richberg atsako jiems. Jis

PERVERSMAS
MEKSIKO!

SAKOMA, TAS RUS ĮVYK
DYTA PER ŠEŠIS

MĖNĘSIUS , kviet, snvo
MEXI'CO CITY, vas. 4.— milijoninės

Buvusis kandidatas i Meksi- tional

FEDERALINIUS ATSIR- 
GOSBANKIIS

JIS SAKO, ŠIE BANKAI 
YRA PLUTOKRATŲ 

TVIRTOVĖS

— Kun. C. K. Cougblin va
šu r kalbėdamas per radijų 

suorganizuotos 
organizacijos Na- 

l’nion of Sočiai Jus-
klausimu nebus paskelbtas kos prezidentus geli. Antonio tice narius, kad jie, apsidir- 

span- I be su tarptautiniu teismu, dai pirmadienį, t. y. Šiandien. Ir1 ViUareal paskelbė per
nepasakp, kada tas bus pa Idą, kad jis vadovauja meksi- bar privalo sukelti griežtą ko 
daryta. Šis teismas skelbia kiečių sukilimui prieš šiandie- vą prieš lederalinius atsargos 
savo nuosprendžius dažniau-. ninius raudonuosius krašto bankus, kad juos panaikinus, 
šia pirmadieniais. | valdovus. Jis pareiškia, kad. Kun. Cougblin pareiškia,

Aukso Standard.) ir ohliga-, r< 'o|iucija prieš vyriausyl.,- kad šie bankai yra plutokra- 
cijų klausimas yra taip ava-. i veikta j»« keliolikoj valory- -t.) tvirtovės ir jas reik,a iš- 

susidomė- ir P°r 6 mėnesius bus ap griauti. Anot jo, šie bankai
sidirbta. I yra ekonominių krizių kėlėjai1 lintus veikalui rakandus.

.pažymi, kad tas jam prie
kaištas nėra svarbus, kadan- 

Anglijos prikalbinta Pran- j gį pa(yS
cūzija sutiko leisti Vokietijai'jaaėiasi 
atsiginkluoti, turėti lygybėj kaįs 
kad tuo keliu patraukus Vo

darbininkų vadai 
darbininkų išdavi- įsi šaltai sutikti tokį, ar J 

Bet jam svarbu pažy-j kitokį šio teismo nuosprendi 
, .. . mėti, kad jis neatstovauja aukso klausimu. Jei jis pri-

kietijų atgal I. Sąjungon ir darbininkų ir todėl negali bū- pažins administracijos vykdo- 
į kitų bendrą tarptautinę veik tį įgdaviku. Jis yra vyriausv iną monetarinę programų, vis 
Ją taikos ir ramyliės palaiky į atstovas. kas pasiliks taip, kaip
niui Europoje.

Prancūzija sutiko panaikia,
ti 'Versalio taikos sutarties .....a—.--—w- .. ._ .i . ... . ĮIMTI O IX Anon tracija turi parengusi naują
penktųjų dalj, kunaja apn- LINTAS IŠ OF ISO
bojamas Vokietijai' ginklą-

vai s: vi\iau.»iiiiu» j ra uup 
bus, taip visi juo 
ję, kad pirmą kartą šio kraš
to istorijoj šis teismas pa- ‘ Gen. Villareal žada gvven-'
skelbė, kad jo nuosprendis tojams visišką ltliginę lais
dar nėra galutinai parengtas. vę. Jis pats esąs Meksikoj.

Prez. Roosevelto admini- ! Slapstosi sostinės apylinkėse.)
• i i

stracija, kaip žinoma, pasireu

ŠIRDINGIAUSIA ACH) MŪSŲ 
BENDRADARBIAMS

Nuoširdų ačiū tariame visiems mūsų bendradar
biams, kurie kokiu nors būdu esate prisidėję prie mūsų 
dienraščio metinio vakaro puikiai pavykusio vasario 3 
d., Lietuvių auditorijoje.

Nuoširdų ačiū tariame Lietuvos Vyčių “Dainos” 
chorui ir Aušros Vartų parapijos chorui ir jų vadams, 
muzikui J.’Sauriui ir muzikui J. Brazaičiui už labai gra
žų dainų išpildymą. »

Nuoširdų ačiū tariame visiems solistams-ėrns, kurie 
tiek daug malonumo teikė atsilankusiems svečiams.

Nuoširdų ačiū tariame Šv. Kazimiero akademijos n.o 
kinėms už atvaidintą labai sėkmingai veikalėlį.

Nuoširdų ačiū tariame gerb. kun. Pr. Vaitukaičiui 
už jo gražius įžangos žodžius.

Nuoširdų ačiū tariame visiems darbininkams, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjote prie šio vakaro suruošimo.

Nuoširdų ačiū tariame Juozapui Budrikui už pasko-

ir palaikytojai.

NUŽUDYTAS UNIJOS 
VIRŠININKAS

Nuoširdų ačiū tariame skaitlingai publikai, atsilan- 
kusiai į šį mūsų metinį vakarą.

DIENRAŠČIO “DRAUGO” LEIDĖJAI
Kun. J. Mačiulionis, M.I.C., Administratorius.

GAL U. S. GAUS DAR 
VIENA KARDINOLĄ

VATIKANAS, 
kad

vimasis.
Pasibaigus konferencijai su 

anglais, Prancūzijos užsienio 
reikalų minis,teris Lavai pa
skelbė šį oficialų pareiškimą;

‘‘Su visa savo širdimi vi
liuosi, kad Vokietija su sim- •
patijax priims šio mūsų dar
bo- rezultatus. Mes dirbome 
už taikų. Turime vilties, kad 
Vokietija palankiai atsilieps 
į šį mūsų svarbų šauksmų.j 
Prancūzija parodė daug ne-! 
paprastos drąsos sutikdama 
panaikinti Versalio taikos su 
tarties dalį.”

Tuo būdu Vokietijai yra

vas. 4. —
yra Kalbama, kad Popiežiaus 

---------------------- šiandien. O jei teismas su- konsistorija įvyks artimoj
GUBERNATORIUS PAŠA“ &r’auB Programą, adminis- ateityje. Bus skiriami nauji

Valstylėms bus paskirtas 
dar vienas kardinolas.

projektų įstatymui, 
tiktų konstitucijai 
kongresas tuojau

Thomas K. Maloy, Motion 
Picture Operators’ unijos dik 
tatorius, vakar važiavo j uni
jos ofisą, kurs yra Chicago 
miesto centre. Su juo auto
mobili u je buvo jo draugas 
dantistas dr. E. N. Quinn. 
Maloy pats valdė automobil
iu.

VISI YRA PAMEGE “DRAUGO” 
RENGIAMAS PRAMOGAS

Ir pastarasis gražus vakaras 
gausingai paremtas

BTSMARCK, N. D., vas
4. P. H. (Moodie pereitą jkaj nesugriovus

; rudenį išrinktas Nortli Dako 1 . .I 1 ; vyriausybes nusistatymo,
ta valstybės gubernatorium. 'I < t I --- — ——-------
Jo politiniai priešai rado, 
kad išrinktas gubernatorius 
nėra teisėtai išrinktas, kadmi 
gi jis valstybėje neišgyvenęs 
penkerių metų.

Kreiptasi vyriausian val
stybės teisman, o Moodie vis- 
vien apėmė gubernatoriaus 
ofisą. Dabar teismas išspren 
dė, kad jis iš tikrųjų negali 
būt gubernatorium.

Moodie įuojau pasitrau-

kurs ati- 
ir k u r j 

pravestų,

RADIKALI! RIAUŠĖS

sius pasaulinės parodos sri- 
Kardinolų kolegijoje yra 18 tį, Maloy automobilį pasivi- 

šiandieninio vokansijų (tuščių vietų). Šian jo kitas. Kaip abu automobi- 
dien yra vos 52 kardinolai, liai susigretino, iš ano kito 
O kolegijos pilnatyje turėtų paleistas darban kulkasvai- 
būt 70 kardinolų. <1 js.

------------------- Maloy sukniubo. Jo drau-

Lietuvių katalikų visuome- 
Ties 24 gatve, palei buvu- nė kaip visados, taip ir per

Nepaprastai publiką žavė.įi 
ir korai — Aušros Vantų

eitą sekmadienį nuoširdžiai lapijos ir L. A”. “Dainos,’,
parėmė dienraščio “Draugo” • kuriems vadovauja mūsų žy-'
surengtą vakarų savo gausiu mieji muzikai, pp. Brazaitis
guoju atsilankymu. Tarp at-'ir Sauris.
Šliaukusiųjų buvo daug mū-! T u • » • • ,

, . p • , - ' Labai žavingai vaidintas
sų kunigų, profesionalų »r, . .. .. .. . ......7 . . 7, .. ,... .,vieno akto veikaliukas “Nesu
biznierių. Margoji publika, tai Jį vaidino

TI TUOJ BUS PRADĖTOS i '>«■"» trupėju ]riwnS -Draugas” yra sava- Į—
1 PARYŽIUS, vas. 4. _  Ra ----------- I siais stiklais. Jis pagriebė au kis laikraštis, kurie zmo, ko-
įdikalai puolė karo veteranus! KAUNAS. — Sausio 17 d. jtomobilio \airinį ratų ir su- kį “Draugas vaidmenį turi 
Lille mieste. Pasireiškė dide-! įvyko pirmasis šiais metais laikė mašiną. Žudikai tuo tarjniūsų visuomeniniam gyveni- 
lės riaušės. įsikišo policija J pavardžių atliėtuvinimo kond Pu nurūko savais keliais.

PAVARDES ATLIETUVIN- gas sėdėjo kitam šone ir su- vis įsisąmoninę katalikai, ku- 'gaUtBS
I - . . . . ... ... ..I ' musų žvaigždes

loirtas ir pripažintas j.iinas kė « užimamos vilos. Onber-
ntsiginklaviinas ir ore.

I Prancūzija sutarė su Angli
ja, kad, pasitaikius priešo 
puolimui iš oro, viena kitai 
gelbės su oro laivynais. Pa
reikštas noras, kad prie šios 
oro sutarties 4,r’s'.iun^U *r 
Vokietija.

Žiniomis iš Rymo, Italijos 
vyriausybė skeptiškai atsine
ša į įvykusius čia sutarimus. 
Pažymima, kad tie visi žy
giai atrodo per daug vienpu
siški.

O Berlyne reiškiamas per
galės džiaugsmas tyčiomis ku 
Ribojamas dar su didesniu 
liitlerininkų pasipūtimu. Hit
lerininkų spauda pareiškia, 
kad niekas negali priversti 
Vokietijos, kad ji grįžtų T 
Sąjungon ir kad prisijungtų 
prie visų tarptautinių pada
rytų ir daromų, arlm planuo
jamų, sutarčių.

Prancūzija ir Anglija tiki
si, kad visos santarvės val-

natoriaus ofisą perdavė guber 
natoriui leitenantui AVelford

NENORI, KAD KIŠTŲSI 
POLICIJA

Ghicagos policijos viršinin
kas ir bedarbių šelpimo or
ganizacijos viršininkas yra 
priešingi sumanymui, kad Gili 
cagos policija užsiimtų šelpi
mo darbu, kad tuo būdu su
mažinus surištas su šelpimu 
išlaidas.

Keliolika asmenų pavojingai 
sužeista.

ŽADA DUOTI KIEK 
LAISVĖS

MASKVA, vas. 4. 
misarų prezidentas

A

sijos posėdis. Apsvarstyta ei Policija ieško to nužudv- 
lė pavardžių keitimo klausi- priežasties, '.'ra daug įta- 
mų. Bus konkrečiau prade- : riamųjų.
tas pavardžių atlietuvirtimn.s Į

'Lietuvoje. ‘ Nušautas Maloy gyveno
_________ ___ triukšmingai ir turtingai. An

dai jis federalinės grand ju-KAUNAS. — Antrasis vi

nie, kaip jis yra reikšmingas 
ir reikalingas plačiųjų mimų 
kontaktui su mūsų profesio
nalais ir biznierais, kalbant 
kad ir biznio atžvilgiu. Dva-

Jos yra: E. Užumeckytė, S, 
Pauliutė ir A. Žagūnaitė. Joi- 
buvo tikrai gerai pasirengu
sios šiam vaidinimui ir tui 
neapvylė gausingos publikos 
kuri griausmingais aplodis
mentais palydėjo šias ar
tistes.sios gi atžvilgiu “Draugas”)

kiekvienam lietuviui katalikui! Gerb. kun. J. Mačiulionis, 
lyra reikalingas, kai kasdieni- ,M.I.C., atidarė vakaro pm-

suotinis Lietuvos gyventojų r,v įkalfijRas dėl nemokėjimo njg majg|as> kurio iš tikrų-! gramą trumpa prakallia ii— Ko-
Kalinin; surašinėjimas 

;1935 metais.
įvyksta 
Surašinėjimą

siais

pranešė visų sovietų kongre- , 
sui, kad vyriausybė planuoja ives Lietuvos centrinis biuras, 
keisti krašto konstituciją, ku Prašinėtojai aplankys kiek

vieną namą ir, surašys visus, 
nuo didžiausio ligi mažiausio. 
Bus užrašoma vardas, pavar
dė, amžius gimimo ir gyveni
mo vieta, užsiėmimas, tikyba, 
tautybė, šeimos padėtis, raš
tingumas ir t. t.

mokesčių už pajamas. Vyriau j 
sybė iš jo reikalavo 81,000 ^elog 
dol

rion būsiąs įimtas slaptas 
balsavimas per rinkimus. 
Šiandien balsavimas yra at
viras ir juo naudojasr tik 
vieni komunistai.

ALBANIJA SUSITAIKĖ SU 
ITALIJA \ 1

RYMAS, vas. 4. — Itali
jos vyriausybė pripažino Al
banijai paskolų — 3 milijo
nus aukso frankų. Albanijos 
karalius prisiuntė Ttnlijui nuo 
širdų dėkojimą.

NEMATYTA SAULĖS 
U2TĖMIMO

stvbės parems jų sutarir-us 
ir tada bus pradėtos darybos! 

1 sn Berlynu.

Sekmadienį iš ryto įvyko 
dalinis saulės užtėmimas, bet 
Ghicagoje nematytas dėl tir
štų debesų.

Tos rūšies saulės užtėmi
mas, kada Chicago gaus pro
gos matyti, jei pasitaikys gi«»d 
ri diena, įvyks tik už 18 me
tų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

nukentėtų katalikų pakvietė pakalbėti mūsų ži
nomą idiksaburnj gerb. kun 

Ačiū lietuvių katalikų gi- I>r* \ aitukaitį, kurs be gah 
liam įsisąmoninimui per per- gražiai ir visus įtikinančia 
eitą “Draugo” vakarą mes kalbėjo apie vienatinį mu 
ir turėjome gausų suplndhną katalikišką dienraštį “ Dra 
Lietuvių auditorijoj, kur tu-!g9-” Tikrai buvo ko pasikli 

SETIF, Algerija, vas. 4. r?ta graii, jvaifi ir jRpfl(iin. syti ir gausinga puhlika su 
— Arabai sukėlė riaušes pr- programa. g*I*» susidomėjimu klau
ieš žydus. Civilinių riaušinin- Rag lank^b ?ino> kaip kalbėtojo.
kų tarpan įsimaišė ir arabai daHiai jr tvarkingai vij,kaS Tog rflšie8 vakaras yra

atlikta. Kurie neturėjo los jonu jan|(y|it ncs yra ko 
laimės “Draugo ’ vakare da- 8jgprfti.“Draugas” gavo 
Jyvauti, tiems reikia pasakv- j^ paramą ir paakstiniiną 
ti, kad musų gerbiamieji dai toliau uoliai dirbti kultu 
nininkai, kaip tai Romanas,, 4arhą mūsų plačioje vis 
Kudirka, Ciapas, Pažjirskis mPn^jP j{ept
ir žymiosios solistės — fttur- j
maitėj Juozaitienė, taip pat R D A 2
pianistė Paliliunaitė, šį sek- | L 11 A u
madienį giliau kaip kada nors
žavėjo publiką. Buvo malonu 

lan klausyti jų gražių dainų i»-
įspūdingų jų balsų.

ARABŲ RIAUŠĖS 
ALGERIJOJ

kareiviai.
KLAIPĖDA. — Tam tikra 

komisija daro Klaipėdos mie , šių malšinimui, 
sto valdybos pasų skyriuje nys žuvo. 
reviziją. Iš rišo teks patikrin
ti apie 25,000 pasų. Pasirodė, 
kad miesto policijoj yra suk
tybių su pasais.

Ghicagos viešosioms moky
kloms reikalinga 100 dž.ianito- 
rių. Atsiliepė apie 11,000 kan 
didatų.

Kariuomenė iššaukta riau- 
Trvs asme-

PASIBAIGĖ STREIKAS 
KASYKLOJE

PECS, Vengrija, vas. 4.— 
Pasibaigė angliakasių alkio 
streikas kasykloje. Streiklnin 
knms pripažinta 10 nuoš 

,ginu atlyginimo.

GT1TGAG0 TR APYLU 
KĖS. -- Nčpastovus < 
nu.žn 1< .i.peratūros ntmain
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“DRAUGAS”
• •

U«ln* kasdien, Utkyrua aekmadlealua
PRKNUKrUATOa KAINA: J. Amerikos ValMyMss: 

Metams — <; uO. Pusei metų -- 91.50; Trims mėnesiams 
— 99.00; Vienam mėnesiui — 79c. Kitose valstybėse 
Įyeyrataz^JMtaaas — 97.99: Pusei metų «■ HOO.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų necrųUna, 

|*Į Mggatomą^tal padaryti Ir nsprlalunčlama tam tiks*

Bedaktorfus priima — nuo 11:00 tkl 19:00 OkL

Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 
6 tai. pepiet.

“DRAUGAS”
UillUANlAK DA1LT FBtEND

Publlsbed Imlly, Bzcept Bunday. 
■UBeęRJPTlONB: One Year — 90.00: 81z IConthS

iS&ifiini

“DRAUGAS”

m ‘DRAUGAr* Mn«s 
ritėk ek appltentlun.

2334 S. Oakley Avė., Chirago

DIENOS KLAUSIMAI

tik trejetas šimtų teį rašyta J LRKSA, kuris 
taip glaudžiai yra susigyvenęs su plačiąja 
lietuviu visuonieųe, kuris liek daug yra sie
lojęsis ir religiniais ir tuutiniais tos visuo 
menės reikalais!

Bet čia nebus visuomenė kalta, bet patys 
kuopų veikėjai, kurie petmažai ligšiol ėjome 
į lietuvių katalikų šeimas su misija, kuri at> 
stovauja fraternalizmų, pašalpų ir mūsų Vie
nybę. Mes rūpinomės menkesniais dalykais, 
bet apleidome savo šventų pareigų, kuri mus 
Šaukia vienyti, šelpti, šviesti savo tautiečius 
ir išlaikyti jų tautybę.

Tokiu tonu čia kalbama ne dėl to, kad 
būtų nusivilta pirmojo vajaus periodo vai
siais ar iš nusiminimo, bet iš reikalo. Reika 
jas yra toks, kad šiame antrame periode mū
sų kuopos daug uoliau ir praktiškiau daly
vauti} vajuje, kad jų veikėjai apeitų visas 
lietuvių katalikų šeimas ir su jomis nue&ir 
tižiai pasitartų apdraudos, pašalpos ir tavi 
nėe ateities bei lietuvių vienybės reikalai:

Morkus

IŠ PO MANO BALANOS
Ar tai Vyčiai, ar tai Stude

ntais panorėti visų plačių A- Nežiūrint j tui, jog mėginta'^ 
merikų apgūžti, negalimas ir;juos ir vienur - kitur prisikal-' - 
neatsiekiamas mums dalykas. ’
Mes permažij o Amerika per-

jų tiek imsi, kad jais visu s't-

gėje apsigyvenu ir gyvuoja.

mas nudiegia, rankas baime Net malonu daros Bostono 
nulenkiu. Pašaliečiui jų rciku- apylinkėje apsisukus. Čia, mat, 
luosnu skverbtis nebūtų putsai taip, kaip ir apie Chieagų ne 
geriausia ir galutinas žygis, vien jaunimo nirša, bet ir a- 
Jie patys turėtų suėję apie tai tatir.kamų vadų netrūksta. Gi 
rimčiau pagalvoti ii- savo ir tuodu gaivalu kartu sudėjus, 
avo jaunimo likimų geresnėn įspūdis pasidaro kopuikiau-

kriptclti. Ko daugiau- sius. Be to, o tai ir svarbiuu-

GRAŽUS PA3IRY1IMAS

didelė. Net ir.visi iki vienam 
Vyčiais Mr kokiais kitais pa
sivadinę neduugiausiai atydos 
atsišauktum, o įsibastę šimte
liais &t tūkstantinėliais ne rei
škiam nei tiek. Ir tai ne asine-

imi, nt‘ juu‘ ^^a*P sa’]siai trūksta, tui pradžios. Pra šia, kad lyginai šičionai ir Te- 
kant, vyčių peimažai. Iš ^Ulįdžia, tui sėkla. Kad ir mužy- vų Marijonų bernaičiams ko

te, bet dažnai ir tinkamai pa- legija atsiranda. Jei kam, tai,
Amerikos plotus nusėti išga
lėtai? Negulima. .Jei prigijo ir 
auga vienur, tai trfini ir skur
sta kitur. Atgaivindamas kuo
pų, kitų Bostono padangėje,

laistomu, daug gero vaisiaus et, Studentams šičionai tik 
atnešti ketina.

ne nuomone, o tik gyvenimo j tuo patim išardai tiek pat ar 
taisykle. Tik gailu, kad kai daugiau Chicagos lankoje.
kurie jos 
nenori.

nemato ar matyti

Seserys Kazimierietės pano
ri iš Chicagos visos Amerikos 

, Iš tokių nuoseklių, nuoširdžių, draugiškų pe- ilietuvių [parapijinės mokyklas 
sitarimų sulauksime geriausių rezultatų. i ų 'apimti. Niekam nei galvon ne

LRKSA pirmininkus paskelbė “Garse”, 
kad visai bebus daug, jei ta organizacija per 
savo Vajų, kuris baigsis šių metų birželio 
30 d., prirašys 1500 naujų narių:

“Visai nebus perdaug, jei per šį Vajų 
pritašysime 1000 naujų narių į suaugusių 
skyrių lt 500 į vaikų. Tui mūsų kvota. Pir
mame periode prirašėme 359 narius (318 su- 
atigttidų lt 41 vaikų), dar lieka prirašyti 1141 
(082 suaugusių, 459 vaikus). ' - ,

Nors pirmas LUKŠA vajaus periodas ne- 
luavo taip sėkmingas, kaip galėjo būti, bet 
ris dėl.to ši tų laimėjome. Tai parodo, kad 
prie geri} norų galimu gauti naujų narių.

Kuopų veikėjai, be abejojimo, prisipa
žins, kad keletas šimtų naujų narių laimėta 
be ypatingų sunkumų. Tik mažti kuopų dalelė 
kontestu tedalyvavo, bet kas būt buvę, jei 
visos kuopos būt išsirikiavusios į vajaus dar
bų? Tūkstantį naujų narių tikrai būtume pri
rašę.

Be abejonės, ne tik LRKSA nariams, bet 
ir platesnei mūsų visuomenei įdomu žinoti, 
kurios kuopos laimėjo pirmas vietas pirma
me vajaus periode. Štai tos garbės paminė
jimo uesipelnusioa kuopos: 1-ma vieta teko 
S kuopai, Forest City, Fa.; 2 — 28 kp,; 3 — 
112 ir 253 kp.; 4 — 30 ir 142 kp.; 5-249 
kp.; 3 — 270 kp.; 7 — 100 ir 238 kp.; 8—1, 
«, 111, 142 if 183 kp.; S — 35, 52, 77, 91, 
id5, 227, 294 if 290 kp.; 10 — 15, 33, 56, 83, 
183, 256 ir 292 kp.

Sulig valstybių barių prirašyta: Pennsyl- 
Vatiiti 188 suaugusių, 25 vaikui; Ohio — 32 ir 
3; Illinois 28 ir 4; New York 16 ir 2; Conn.

— ii ir 1; Mass. — ii ir 0; Mieli. — 8 ir 2; 
W. Vti. — 8 ir 0; Nmv'.Tersėy — 6 ir 1; Wise:
— 6 ir 0} Jnd. — l; R. J. — 1; Kansas — 1 
Ir N. H. - 1.

Iš šių statistinių žibių matome, kad pir
mame vajaus periode nedaug tedirbome. Jei 
būtume daugiau ir nuoširdžiau padirbėję, tie 
skaitmenys kitaip atrodytų. Šimtai parapi
jų, mokyklos, tūkstančiai .jaunimo ir vaikų ir

darbų pradėkime tuojau. Kuopų tarpe turi 
prasidėti lenktynės, kurios bus skelbiamos 
“Gttrse” ir retkarčiais kituose mūsų laikraš
čiuose.

Pbr abu vajaus periodu Ugi birželio 30 
dienos turime prirašyti bent tūkstantį augu
sių įkartų if 500 Vaikų. Tai nėra daug. Jei 
padalinsime visoms kuopoms lygiomis, išeis 
lik po 3 ar 4 narius. Nejaugi po tiek neguli
me prirašyti per penkis mėnesius? Aišku, kad 
galime, tėvai, nepasitenkinkime tuo, kad pa
tys esame LRKSA nariai, bet tuoj prirašyki 
me savo vaikus. Kai tai padarysime, nė nepa
jusime, kuomet mūsų organizacija ne pus
antrų tūkstančiu narių padidės, bet padvigu
bės. Ar nesmagu būtų visai šeimai plikiau- 
syti prie vienas ir tos pačios įimto fturtim- 
čių katalikiškos, šimto ntfo&m&ų UHUMeOs 
h- šimto nuošimčių saugios orgtniSMĮjos, bū
tent — Lietuvių R. K. Busivienytoo Affittftfrj

Taigi, šio vajaus metu eikime į kitų sei
mas, bet apsižiūrėkime, ar ir savo> namuose 
nerasime jaunesnių ar senesnių, kurie dar 
bėra Sus ino nariais. Jei tokių surasime, tuoj 
stengkiniės juos prirašyti. Tur būt, yra leng
viausia tėvams savo vaikus prirašyti. Tat, ir 
pradėkime nuo savęs, buo. savo šeinių, namie, 
ties, kaip anglų priežodis sako: “Cliarity be
gins at kome”. Tuo būdu mūsų šeimos, bū
damos šimto nuošimčių LltKSA narėmis, nūs 
gerinusiu pavyzdžiu kitoms šeimoms ir tada 
ne tik pasiskirtų naujų narių kvotų išpildy- 
sime, bet pereisime ir “over the top”. Kų 
tai mums reiškia prirašyti 032 suaugusių ir 

, 459 valkus J savo brangių organižacijų! Tat,
• pirmyn, j darbų!”

Tai yra gražus ir sveikintinas pasiryži
mas. Reikia tikėti.:, kad L'u.-mo veikėjai tų
kvotų su kaupi! išpildys.

$ $ •
Bolševikai, susirinkę į suvo kongresų 

Maskvoje, spiando į Japobijų ir drųsiai kal
bu jos nebijų. Priežodis sako: drųsUs čigonas 
už tvoros.

■ ,T—'■ L

užėjo tada, kad tokis žygis 
perplatus. Priešingai, tegul 
tik kas būtų išdrįsęs kitaip 
pagalvoti, tokiam galva būtų 
nukirsta. Tai vienok gyveni
mas kai vanduo turi ir susi
ieško sau ypatingus kelius. 
Kai matai išaiškino Kazimie- 
rietėms ne tik Cliieagoje, bet 
'ir kitu* prisiglausti, jei nori 
savo tikslo siekti.

Tėvai Marijonai ilgi .prade
da savo veikimų vien tik iš 

į Chicagos. Bet ir jiems gyve
nimas kaį matai įrodo, jog to
kis jungas bereikalingai [xjr- 
didelis ir perskaudus. Kam 
po čiela našta sprandų lenkti 
ir kentėti, jei tų pačių naštų 
galima kur kas lengviau po 
dalelei susinešioti. Ve dėl ko 
ir jie jau net iš dviejų viete
lių į
nimų rankas tiesia

Likimo Vingiai
Jnczas Žukauskas t rotą zulino. Iš pradžių nei šis nei tas,

Į o paskiau patiko. Kai išgėrėm trUptitį, 
pačiupo mane už rankos tokia daili po
naitė, einam, girdi pašokti. Pablūdal ar 
kų, sakau... O ji š|>čtnybė, juokiasi if te-

(Tęsinys) Į inpia viduaslin. kubai paprastas, girdi,
Muzikantam.* gerokai įvurgus, vėl , daiktus... Tučtuojau išmokysianti... lšgė- 

tsukrito visi prie stalų. Alumi vaišinasi, . riau dar jiorą stikliukų ir išėjau... Kodėl 
juokauja... ■ nepajnokttvus... Ugi iš tikrųjų visai leng-

— O tą biesų pu... pu.:, nugi tų vėl- Į vui išmokstamas tas biesus... Na ir vėl 
nio miesčioniškų jiadurų... Kų [Mulais visų pamiršau...
laikų šliaužia ir rankomis mala... Na ir 
pamiršau pavadinimų, — nusimena senis 
Jovaiša.

I’okstrotą, tiori *, niurkyti, — l<užin 
i lis prinU'i.a.

Taigi, taigi! Lzplėškit, muzikun- 
l'liai. Patinku jis man. Kai pas sūnų Kan- 
j.e viešėjau, susirinko vienų vakarų tokių

Svečiai susidomi Jovaišos pasukoji-

inteligentų, kad nesmugu man jų tarpt* 
maišytis •pirsniurė. Norėjau išeiti, nesiro
dyti, bet mano l’n hciils stidruinlė: nie
kais, girdi, verties, visi mes ne kunigaikš
čių vaikai. Taigi, ot, prisižiūrėjau tada; 
rifų v“karą pagal rudijušų tų velnio poks-

gy
vuok ir norėk. Prie Bostono

---------- Ida, matyt, linksta Roehester
Ko arčiau prie Pennsvlvani- ir Aiusterduni. Bet tai jau tik 

jos, tuo tamsiau akyse dedas, mažmožis. Kas rūpi labiau, tai 
Ypač jaunimo žvilgsniu. Tie- tas, kad šios apylinkės juuni- 
sa pasakius, šičionai pažange- mas bado nekenčia ir vargiai 
snio jaunimo kaip ir nėra. La- kuomet jo paragaus. Patoges- 

PunQ bai įdomu. Kur tik pasivers:, nių jaunimui sąlygų nei įsi- 
tkur tik lietuvių jaunimo ktio- vaizduoti negalima. Jei kur, 

tai čia apie joki ištautėjimų 
nei kalbos būt negali.

a. Bet kaip lik Pennsyl- 
vahijoj, lai ir tasai pat vadas 
tinginio kojų nepavelka. Ki
tur kai žaibas tik sukasi, mir
ga, gi čia iš pat save juokus 
krečia. O betgi ir šičion kų

Taip sakant, plauni rankas be 
muilo: vienos rankos 
drapstai ant kitos; nuilsti, bet
nenuplauni. suti|<si; _ visur atrasi>

jog pensilvanietis jiems užve-
Vadinasi, palikim “Aiueii- 

kų” nuošaliai. Ji mums ne
prieinama. O imkimės už A- 
merikos kampelių. Reiškia, su 
nkių savo likimo naštų po 
truputėlį riškime, o ne visi 
aplink sustoję rėkim ir šau
kim, kad perdidelė! neparita- 
ma! Ant syk, taip; bet po bi- 
skelį, ne! Žodžiu, norėdami pa
laikyti Lietuvos ar Amerikos 
vyčius, tik juokus iš save da
rom. O juokai pavirs darbu, 
jei tuos pačius jaunuolius pa
vadinsime, sakysim, Chicagos 
Lietuvių Vyčiai! Gal vardas 
ir ne taip labai garbingas, bet 
už tatgi darbai garbingiau 
nuskambės. Ilgainiui bus ir 
jiems smagiau veiktį ir ki
tiems į jų nuveiktus darbus 
maloniau pažiūrėti.

Gahi gale bažnyčia via[atliks didžiausia mūsų jauni-1^^ 

mo prieglauda ir pastogė. La
bai dužnai pastebėti taikos, 
kad ten, iš kur jokių žinių a- 

nors pradėti jau laikas. Seniai pie jaunimų už pinigų išgauti 
išmiršta, o jaunesni kitur iš- negalima, jaunimas, kaį pava- 
duniia, tai kasgi pasidarys iš suris tik žydi ir žaliuoja no 
mūsų Įstaigų, kurias per tiek vien Dievo, (.et ir Amerikos 
metų, taip sunkiai ir už taip lietuvių ateičiai. Tai yra, taip 
brangiai įsigijom? Ne tiek no--sakant, užslėptas aukso kal
ias ar asmenis prieskonis, nas, kurio spaudos mėgėjai 
kiek [Mitsui įęikalas verste ve- neprieinu ir nepasiekia. O bet 
rčia ir apie tai nors kartų ri- gi yra. Ir tų aukso kalnų pa

pilčiau ir nuodugniau pagalvo-Į prastai saugo ir prižiflrinėja 
ti. Kitaip, rytojus jau nebus(mažai kam girdėtas, kuklus 
mūsų. Vien nenoras mirties,klebonėlis. Taip. Norėtųsi sa-

Chicagos lietuviai katalikai
arčiau savo vyčiais susidomė- 

Amerikos lietuvių jau- ję labai plati} šuofj žengtų pi
rmyn. Ten jie jau ne tik esu, 
bet net ir gerokai laikosi. Jei 
ko da trūksta, tai, gal, vieti-Dabargi, jei tokioms Kazi- 

mieiietėms ar Tėvams Marijo
nams visa Ameldka pasirodo

dalgio nenublokš.

nio nusistatytno ir bendresnės 
nuovokos geresnes jųjų puses

Baltimore, Philadelphia, o 
net ir Pittsburgh, irgi ne ką 
geriau stovi. Juk ten jauni
mo, devynios galybės! O betgi 
apie jokį viešų veikimų mažai 
kada girdis. Vienok ir ten vil
ties da didoka žarija tviksi. 
Sakytum, ir ten vadai savo 
jaunimu turės gyviau stisido-

kyti, o gal mūsų spauda per- 
maža tokių didvyrių triūsų ir 
pastangas įvertinti.

MILIJONINĖ STATULĖLĖ

Ala Godi bažnyčioje Romo
je yra “Bainbino”, Kristaus - 
Kūdikio' statulėlė, labai gar
binama Kalėdų metu. Jį pa

meti ir kokia nors tinkamos- medžio, augusio Aly-

perdidelė, tai ko galima laukti [pažinti ir įvertinti. Gi iš ša
ls vyčių ar kokių kitų, ant jų 
pečių visą Ameriką užvertus? 
Negalimas ir nepakenčiamas 
jungtis. Ir Ve dėl ko vyčiai 
taip greitai po taja sunkia na
šta suklupo ir taip susmuko, 
kad ne tik kas, bet nei jie pa
tys jau savęs nepašįstti. Vien 
į juos žiūriTiūti ir leisti jiems 
da toliau ir ilgiau stenėti, la
bai nevykęs užsispyrimas.

lies žiūrinčiam atrodo, jog vy
čiai tik to ir laukia. Ir kaip 
tik vadai susitars ir juos su
vo pabarėn ponios, jųjų vyčiai 
kai bitės sukrus.

Betgi ne visiems taip leng
vu įsigyti vyčius, kai chica- 
giečianis. Štai, ve tokios įžy- 
ulios vietos, kai Detroit, Grand 

jRapids, Clevclund kUr tiek 
’daug lietuvių gyvena, o betgi

nę išeitį nusiskirti.

Kur kas geriau New Yorko 
pastogė atrodo. Tuo da labiau 
dabar, kuomet tenaitiniai lie
tuviai jau ir savo laikraštį į-Į 
sikūrė. Antras iš eilės jųjų i 
geismas bus, tai, savo if sa
vaip jaunimų tinkamesnėn kuo

vų Darže Jeruzalėje, apkalta 
auksu ir sidabru ir apsugsty 
ta brangiais akmenėliais. Sa
ko, joje esama viiš milijono 
litų vertės brangenybių.

ŠVYTURIAI SACHAROJ

Dėl

Argi neįdomu? Vyčiai genui [jie da taip mažai ir skystai!manymas. Jųjų darbų kiti ti- 
Naujoje Anglijoje, o vienok susikuopavę, kad apie tokį da
ne ten, o tik Chicagos padam1 lvkų pagalvojus, galvų skaus-

beprotis: sehiai reikėjo valdžiai Į savo 
tankus jį paimti.

Smarkesnieji vyrui išbėga pro duris. 
Juos paseka visi kiti. Daugelis taip, kaip 
stovėjo: be kepurės, be nieko.

Almamo troba pačiame kaimo gale. 
Paskutinė. Baisų motinos ir vaiko klyks
mų bėgantieji pagalbon girdi. Net šiurpu 
darosi. Skubu į tų pusę ir iš kitų pirkių 
— visi žino tų suž.vėrėjusį, bejHotį atėjū
nų Atmanį.

Pu brėžą pirmasis prilekia prie dttfų,
mn, smagiai juokiasi. j L’ždarytos iŠ vidaus. Smarkiai imu bels

tis, tačiau be reikalo — kas Išgirs, jei 
Staiga visi nutilstu. Kaimo gatvėj vj,juj [ops siaubingus kankinutnų žmonių

jiuslgirsla moteriškas klyksmas, prie lah-
tfu S lunku ,nM-s priltn.pa kažin kieno , _ (|uril( if tok( JvJ,

rį! — šaukia susijaudinusios moterys. 
Pabrėža ir rlar keli vyrai Užgula du

ris. Kur tuu! Nepusiduodu — iš ąžuolo

veidas.

— Almanis iš proto išėjo! Žmonų bai
gia užmušti! Bėkit greičiau [Migaibon!

UinkstMlo svečiai siijnmlH. Visiems 
darosi aišku: Alninnis tas keistas, nežinia 
kokio kilimo žmogus, jau kelinti metui 
itežinoniškai kankina savo seimų; iSkry- 
pėlis kažkoks, ne tai girtuoklis, ne tai

dirbtos, geležinės.
O iš trobos sklindąs klyksmas krau

jų šaldo susiritikUsių gyslose.
— (lelbėkit, Žmonės, gelbėkit! U-u-u- 

ul O VieSpatie!

didelių karščių susisie- 
Sub

ar automobiliais įmanomas tik 
nakties metu. Šiam susisieki
mui palengvinti numatyta 20G0 
kilometrų plote pustutyti S 
švyturius, maždaug 250 kilo
metrų atstume vienus nuo ki 
to.

pelėn suburti ir savo labui ir, kimus per Subarą lėktuvais 
sau jį išnaudoti. Ypač nevjor- 
kiečiams savo jaunimui tik [Mi
škui kitų kraštų lietuvių jau
nimų sekt pastūmėti, ne kų su-

nkamai neatliks. Reikia 
tiems [ieties negailėti.

Viduj tamsu — vyrai neįstengia į- 
žiūrėti, kas ten darosi. Vaiko hulsas, kurį 
buvo galima atskirti iš motinos šauksmo, 
kažin kaip dlishui užlūžo vienu įimtu ir 
nutilo. Aiškiai girdėjosi įsiutusio Almunio 
šniokštimas Ir smūgių gursui.

Pabrėža išmuša lango stiklą, jiutrau
kia į save menkučius rėmus. Pasigirsta 
[ūktus Almuhio balsus.

— Kas ten laužiasi-?!
— Paleisk, žmogžudy, savo žmoną! 

Policijai mes tave utiduosini už tokius 
tlnrlins! — atsuko prasiveržusi prie lan
go moteris.

Visus nupurto užkimęs Almunio bul-
8M«

— Gyvos tavęs vis vien nepaliksiu. 
Vaikų užiiHlšiati, nepaliksiu ir tavęs. Nie
ko nepadės tai žmonės... Nesipriešitik. 
mesk, j šalį tų krėslų...

Pabrėža išlupa rėmus ir šoksiu vidun. 
Jį paseka dar du drąsesni vyrtii. Kitus 
taip paveikia Aimanio balsus, kud jie 
traukinsi.

Tamson patekęs, Jurgis [brėžia deg

tukų. Šis nušviečia čia pat gulintį nelie- 
gyvų vaikų ir krutijuose [Miplūdtisią mo
tinų. Ši priešinusi, laiko įkibusi vyro ran
kų, kurioj sužvilga peilis.

Pabrėža šoksiu prie Almunio, griebia 
jį glėbiu. Tamsoj nebesusigaudo; nesiiima 
sužvėrėjusio zinogaus taip, kaip reikėtų. 
Šis, dar labiau įsiutintas, paleidžia [M’ilį 
laikančių runku ir smogia Pabrėžos krū
tinėn. »

Pabrėža, laiku šį judesį pajų šilai ims, 
vikriai išsisuka ir, atšokęs vieną žingsnį 
šonan, sugriebiu įsiutusj žmogų į savo 
geležinį glėbį. Tuip netikėtai tokioj liūty 
atsidūręs, išbcproJLėįt/s žmogžudys Įima 
gaivališkai [iricšintis. Geležinės Plibrėžos 
runkos sugniiiždina jo bandymus ištrūkti 
ir jis Impasitenkina tuo, kad [ieikanda 
bertiul aukščiau riešo rankų. Bet Pabrėža 
md nejmjiiučia, nes rūpi jam tik tai, kad 
galėtų išlaikyti tų siržvėrėjusį žmogų, 
jirieš kelioliką minučių hesiruošusį užkan
kinti savo žmonų. Kažin kas uždegė švie
sų.

(Daugiau bus)
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Kodėl Ne Miego Programa?
Bušo dr. John L. Rice, 

Sveikatos k oi n i s i jon ieri lis 
New Yorko miesto

Beveik visi turime kokį 
nors kasdieninį programą kas-j 
dieniniam veikimui. Kitaip sa 
kant, mes skirtu laiku valgo-

žiu, mitriu ir aut syk pabun
di, reiškia gauni užtektinai 
miego; jeigu ne, arba jeigu 
turi visuomet vartoti budini- 
nką, ka<l tave prikeltų, tai 
negaunį tinkamo miego, arba 
tas miegas nėra tinkamas. Ko
nors trūksta. Per savaitę pri-me, pasirenkame valgį, nusta

tome atostogoms laikę, skirtu 
laiku einame į kokį pasilink
sminimų ir net turime pasili
ki • • i i i> *. , i„,,„ (langiau miego, tai reikia ieš-nksnunimo laiką. Bet nedaug , . . v ? ’
v t koti priežasties, (lai kambarysžmonių mąsto apie miegą ir

dėk dar kitą valandą miegui 
ir patėmyk sėkmės. Jeigu vis 
atsikeli pavargęs, arba nori

, , -v - -itinkamai neišvėdintas. Kadnedaug kas iš musų skiriame!
, .. . „_ , • gerai miegoti, reikia tinkamoužtektinai laiko naktį miegui. ° ° ’

Kai kurie žmonės užtektinai kambario vėdinimo. Įprask
bet {ienai kalbame a- mie«oti Rrie atllnr0 lan»° tru 

■puti nuo viršaus ir iš apačios.
miega,
pie vienodą miego programą. 

Miegas yra gamtos geriau- Visokios pasakos mums su

t irios lietuvių namai; Argen
tinos lietuvių veikla.

4) . Afrika, Azija, Okeani
ja: Pietų Afrika; Azijos ir O 
keanijos lietuviai.

5) . Eurazija: Lietuviai K. S. 
K. Ii.; Mintys apie užsienio 
lietuvius.-

(i). Vakarų Europa: Angli
jos lietuviai; Prancūzijos lie
tuvių kova tautiškumui išlai
kyti; Ispanijos lietuviai; Prū
sų lietuviai; Vokietijos lietu
viai; susirinkimininkai ir lie
tuviškumas Prūsų Lietuvoje; 
Lenkijos lietuviai; Varšuvos 
lietuviai.

7). Pabaltijo Valstybės: Šuo 
mijos lietuviai; Estijos lietu
viai; Latvijos lietuviai iki Did. 
Karo; Latvijos lietuviai da
bar.

Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 
Lietuvos

Nakvynė

Pasiekus Garždus, saulė bu
vo jau visai žemai, ir toliau 
keliauti nebuvo gulima, o to-

.namą “Kariuomenės alanną”, 
'arba Volfleniuro ‘revoliuciją’. 
Kadangi rytdiena buvo nedfci- 
dieiiis, tai į Rietavą reikėjo 
nueiti ne vėliau dešimtą va- 

Į landą, kas ir pasisekė pada
ryti. č'ia išklausė šv. Mišių, 

nedidelis pasimeldė, apžiūrėjo bažnyčią, 
buvęs prie Į Rietavas

SENIAUSIAS PASAULY 
ŽEMĖS ŪKIO ĮRANKIS

praneša, kad, 
, šiaurės vakarų 

Vokietijoj, viename durpyno, 
rastas senoviškus arklas, ku
ris laikomas seniausiu žemės 
ūkio įraukiu pasauly. Archeo
logų nuomone, rastas arklas

uukraseiai 
l'riesu krašte.

Gargždai —
Gargždai

tai
miestelis, seniau
pat sienos, kurį skyrė Rusiją Pietavus seniau turėjo gra

liui*’ \ okietijos. į Gargždus is jja bažn>'f-ją. Dabar viduje v°- esąs apie (i,(MM) metą senumo, 
kiuose miesteliuose viešbučiu ■ Klaipėdos eina siauras gele- v<.įks|aį pusėtinai apiblukę ir taigi vartotas apie 4,000 motą
nėra. Įteikia prašytis, kad kas zuikelis. \iu nedidelė bazny- sienos apdulkėjusios. Nuosta- prieš Kristaus gimimą, 
iš malonės priimtų pernukvo- į lėlė. Tai vienintelė bažnyčių, į bu huvo kml seniau statytoje vr<1 n5llnl:n;c nt.t
ti. Jis, žinoma neprašė lovos, ,kad iš gatvės įeini į bažny-1 bažnyWoje yra įvesttt elektr(W ; 1
ne. gražaus kambario; prūse ,cą; neturi šventoriaus. \ alus Sviesos> Sulig, žmonių pasako-’ .
tik leisti daržinėje ant šiaudu, i bažnyčios gražiai atrodo. Di- jjinajs> bažnyčia statęs berods
ar šieno. Bet ir tokio “viešini- džiajnrne altoriuje yra šv. My- kunigaikštis Oginskis, kurio

,t>ėio" kai kada sunku gauti. 
Taip, besiderant dėl nakvynės 
patyrė, kad vietiniai gyvento
jai beveik visur tuos pačias

kol o paveikslas. 1 asimeldęg graŽĮįs rūmai ir didelis sotins

8). Kolonizacija: Kolonizaei- (klausimus stato: “Iš kur ir

prie šv. Mykolo, pasiklausęs ,na|osj po kairei nuo bažny- 
kelio į Rietavą, apleido Garg- f.jos einant į Tverus. Taip, po 

pamaldų, pasižvalgęs po nnes-zdns.
Išėjus iŠ miestelio tuojau

prieš 6,000 metų Šiaurės ir Ba
ltijos jūrą pakraščiu gyvento
jai vertėsi žemdirbyste.

sius atnaujintojas; jis gydo į-!ko, kad genijui nereik daug 
vairius mūsų kūlio nusidėvėji-[n,,ego. Tai klaida. Visi mes 

us ir teikia stiprumo kasdien tinome, kad šiandien pasauly-
sikelti ir pradėti naują die- .)*' maža yra genijų; antra, \i- yjncija kolonijos atžvilgiu; padaręs apžadus pėsčias 

ną. Patyrimas aiškiai rodo,
kad, jeigu sergantis žmogus'keturių, valandų miego tokie-
užtektinai miega, tas jam pn-ms vyrams, kaip Napoleon, E-
gelbsti greičiau pasveikti. Ti- dison ir kitų yra be pamato.
nkamas miegas kas naktį at- Kas link Napoleono, istorija
laiko visokias kūno ligas. Kū- sako, kad jis mažiau miego-
nas būna stipresnis ir ligos ne davo po sėkminga kova, bet
taip greitai jį įveikia. kuomet tik jis buvo nugalėtas,

'jis per visą dieną ir naktį mie- 
Nors nuego psicliologiskas , ,. . . , . godavo. Edisono draugai pramechanizmas vis pasilieka mi

telį, ištraukė į Tverus, kurie 
randas už 14 kilometru.jos galimybės britų imperijoje; kur kodėl P^’ias, P‘>»a-S:Minijos upė, kuri turi upi .......... ...................

lietuvių kolonizacijos galimu- įeini? 1 paskutinį klausimą .Juo 200 kilometrų ilgio .ir teka išėjus iš Rietavo miestelio | 
mai Argentinoje; Tukumo pro lz0 sQnus atsakydavo, kad e-'pro Žarėnus, Medingėnus, Ra- ran(iį upę jr,r.b kuri praside- 1

šos pasakos apie trijų, arba prje lietuvių kolonijos proble
mos Brazilijoje.

nueiti ir pareiti iš Kretingos 
į Šiaulių apylinkę. Taipgi pa: 
tyrė, kad įėjus pas gyventoją

rteną, Jokūbavą ir Klaipėdos L]a šioje apylinkėje ir teka pro 
krašte pio Dovilus, Priekulę. Kvėdarną, Žvingius, Pagranto- 
Kintus įteka į Kulšių įlanką. n|jt Tauragę, Pajūrį ir pro 
Į Miniją įteka mažesni upe- Vilkiškio kalvas įteka į Ns-9). Akademijos skyrius: A- 

kademinis D. U. L. R. sky
rius; užsienio lietuvių studen- nakvynes, bet įėjus pirmiau- ėja..už 10 kilometrų yra Ve-isjaį aukĮUį ;r "gardūs. Jos il-

nepraktiška tuojau prašytis liai: Bebrungos ir Salantus. Iš ',nun>p jūros krantai daugiau-

neša, kad per dieną jis dažnaisterija, tačiau mes žinome kad . ......J ’ ...... , . . trumpam laikui primigdavo irjis yra poilsio laikas kūnui ir . . .* J . 1 . . tos visos miego minutos sude-protui, kuomet kūno sąnariai . . _ . , . ..’ . . ., . tos krūvon rodo, kad jis už
tik pusėtinai veikia ir zmo- ...... ,, tektinai ir pilnai primigdavo
gaus noras ir sąmonė būna pa- p |jen
vargę. Ir nors mes nežinome, 
kaip tas įvyksta, bet visi ži-

tija; Amerikos Lietuvių Insti
tutas.

10). Informacijos: Pilietybė 
ir turto įsigijimas Lietuvoje; 
emigrantams įstatų bei taisy
klių ištraukos; Amerbiuro in
formacijos atvykstantiems Lie

šiai reikia paprašyti gerti. Jei žalčiai, kur teko pastebėti vie- g5s apie lso kilometrų. Į ją 
gu pasiūlo sėstis, tai pasiūly- ną iš didžiausių vaisinių sodą [įekn Akmena šešuvis. Ančia
rną priimti ir, pasipasakoti, Lietuvoje. Nuo Vėžaičių
kad eini ar pareini pėsčias į 
Kretingą į Šv. Antano atlai
dus ir, jeigu jie negali priim
ti, tai gayni žinių apie kaiiny-

tuvon; Užsienio lietuvių laik-lnus» 0 Pas 3U0S nuėjus ir tą 
raščiai; bibliografija apie užs. lPaU re,kia daryti, pridedant, 
lietuvius; Lietuvos pasiuntiny kad/ją kaimynai atrodyjo ir
bių ir konsulatų adresai; SLA. 
pildomoji taryba ir kuopos; 
SLRKA, centras ir kuopos;

Kodėl dabar nepradėti mie- 
nome, kad miegant kūnas gau- go programą? Planuok gauti
na įvairias švelnias pataisas,'nors astuonių valandų miego Čikagos ir Niujorko lietuvių 
kurios išvaro nuovargį ir pa-,kas naktį. Jeigu negali ant .organizacijos ir kt.
bundame atgaivintais.

Paprastas augęs žmogus rei

syk užmigti, tai prieš eisiant 
gulti išgerk stiklą šilto pie
no. Tabandyk trumpam laikuid kalauja astuonių valandų mle

go kas naktį. Kai kurie dan- K““ Sektina, miego, o pa-
giau, o kiti mažiau reikalau- matysi, tavo sveikata page-
ja. Jeigu pabundi ryto švie- rėš. Iš FLIS

UŽSIENIO LIETUViyMETRAŠTIS
Draugija Užsienio Lietuvia-JD. U. L. R. sekretorius p. Ru- 

ms Remti Kaune jau atidavė rėčkas. Ji bus gražiai diustruo 
spaudai visais atžvilgiais įdo-Įta. Išėjus iš spaudos, knygos 
mią knygą — metraštį “Pa- kaina bus 6 lit. Iš anksto už-
šaulio Lietuviai”. Pranešda
mas apie tai užsienio lietuvia-

siprenumeravusieji gali ją gau 
t i už 3 litus 50c. Užsakymus

ms, noriu pažymėti, kad man j ir prenumeratą reikia siųsti 
teko susipažinti su įvairiais'Draugijai Užsienio Lietuvia- 
straipsniais, skiriamais tai Ims Remti Kaune.
knygai ir drąsiai galiu pasa
kyti, kad įdomesnės ir svar
besnės knygos, kurioje būtų 
taip plačiai gvildenami visi

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintj 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir save 
BIZNĮ čionai.

Metraštyje bus sekanti sky
riai:

1). Bendras skyrius, kur lie
čiami bendri mūsų išeivijos

gausimai, liečiu užsienio lie- klausimai: D. U. L. R. užda- 
ivių gyvenimą, dar neturėjo-1viniai; Dariaus ir Girėno už-

Viršuje suminėtus straips
nius parūpiną, geriausi Lietu
vos publicistai, susipažinę su 
Lietuvos išeivijos problemo
mis^ būtent: Alseika, Abraitis, 
Babickas, Balutis, Daužvar- 
das, Daukantas, Gaurilius, Ga 
vėnas, Gineitis, Jankus, Janu- 
lionis, Jatulis, Jurgėla, Jurge
lionis, Kalvaitis, Kasakaitis, 
Kemėšis, Mačiulis, Ma.įienė, 
Mankus, Oronevskis, Oller, Pa 
kštas, Pahukis, Palekaitis, Pa 
žėra, Puskunigis, Račkauskas. 
Roemeris, Ruseckas, Rondoma- 
nskis, Ryzelis, Skipitis, Sovei- 
nis, Sruoga, Sužiedėlis, šal
čius, Šalna, Vabalas, Vairas, 
Variakojis, Žmuidzinas ir kt 

Šitą D. U. L. R. leidinį tu
rėtų sveikinti visi, kam tiktai 
rūpi Lietuvos išeivių gyveni
mas. Nealiejoju, kad užsienio 
spauda malonės paraginti sa
vo skaitytojus užsisakyti kny-

pasakojo, jog esate geri žmo
nės ir t.t. Taigi, jau nuo čia 
Juozo sūnus turėjo užtektinai 
patyrimo, kaip reikia gauti 
nakvynę.

Pernakvojęs Gargždų mieste 
ly, vėl klausia, į kurią pusę 
yra Budriai, bet šeimyna, ku

Abdrejavo yra apie 12 kilo
metrų.

Įdomus kryžius
Bekeliaujant per Žemaitiją 

tenka pamatyti daug gražiu

ir Kaitomi.
Taipgi tarp Andrėjavo ir 

Rietavo pakelyje teko matyti 
reto didumo kadugius, kitose 
Lietuvos vietose juos vadina 
ėgliais. Paprastai,

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted SL

ir įvairių kryžių. Šalo kelio neauga dideli, bet, kaip minė- 
gana daug pristatyta; kaip t i galėjo išaugti tokie dideli,
kur net po kelis vienoje vie
toje, ko neteko matyti kitose 
Lietuvos vietose. KeliaujantI
per Andrejavą teko matyti 
kryžių, prie kurio buvo pri
dėta visį įrankiai, kuriais bu
vo kankinamas Išgiuiytojas. Į- 
rankiai prasideda nuo kryžia-

neteko patirti.
Dar gerokai prieš saulei nu

sileidžiant pasiekė Tverus, čia 
einant bažnyčios link, po de
šinei, prie kelio, stovi raudo-

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjuslems Vyrams 

ir Moterims
kadugiai • ntOA-TONE vra turtingos Zlnkn-

Fosfoldu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elt-mentą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medikališką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
'•nusidėvėjimo” jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tvirtesnių
Ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir* pilnumo išblyšku-

ri susidėjo iš šešių žmonių, nuo vonės ir taip eina žemyn. Pa- 
trisdešimts penkių iki septy-'našaus kryžio nei generolo Na

nrv inūrn nntnn<s nfinašnc: i 8,ems' P'°n,em3 veidams. Be to,no muro namas, panašus j ko ncoa-tone turi šešias kitas bran- 
Igiatf gyduoles. ,Bradėkit Ant NUGA- 
TONE šiandien ir tėmykite kaip 
stlprfisit. Parduoda visi aptiekorial 
su garanlija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trvtmentul.

Nuo užkietėjimo imkit--UGA-POL 
— Idealų l.iuosuotoją vidurių 25c 
ir BDc.

me. Sveikintinas yra žygis, ku 
rilio rodomos rimtos pastangos 
susirūpinti Lietuvos išeivių bū 
l<Je ir rimtai gvildenti jų gy
venimo ir kovos problemas.

Toje P. Rusecko knygutėje, 
kurios turinys jau žinomas už
sienio laikraščių skaitytojams 
iš mano rašinių, buvo lyg ir 
pranešta, kad Lietuvoje yra 
gyvas susidomėjimas užsienio 
lietuvių gyvenimu. Dabar lei
džiamas metraštis yra platus 
ir visapusiškas dalykas, čia 
gvildenami įvairūs klausimai, 
ieškoma būdų jiems rišti, kal
bama apie išeivijos santykius 
su tėvyne, apie jų priaugan
čios kartos likimą, apie išei
vių kolonizavimo galimumus, 
apie jų kovą už išsilaikymą ir 
kultūrą.

sienio lietuvių diena; viso pa- gą ir tuo padės D. U. L. R. to- 
saulio lietuvių kongresas ir liau dirbti savo naudingą ir
sąjunga; ekskursijos Lietuvo- kilnų darbą, 
je; laikraštis užs. lietuviams.

2) . Žiemių Amerika: Ameri
kos lietuviai ir jų tautinė są
monė; Amerikos lietuvių kul
tūros darbai; pirmosios ame
rikiečių gentkartės problemos; 
Amerikos lietuvių legijona*; 
Amerikos lietuvių jaunimas; 
Amerikos Lietuvių Susivieni
jimas; Lietuvių Rymo Katali
kų Susivienijimas Amerikoje; 
Amerikos lietuvių socialistų 
ir komunistų organizacijos; 
Tėvynės Mylėtojų Draugija: 
Amerikos lietuvių vaidmuo Ko 
vose už Lietuvos nepriklauso
mybę; Kanados lietuviai.

3) . Pietų Amerika: Brazdi
Metraštis “Pasaulio Lietu- ja; Brazilijos lietuvių kultūri- 

viai” bus knygos formato, a- nė veikla; Lietuvė Brazilijoje; 
pie 300 puslapių. Jį redaguoja Lietuviai Urugvajuje; Argen-

niasdešimties metų, žinojo, kad 
yra Budrių bažnytkaimis, bet 
kurioje pusėje ir kaip toli nuo 
Gargždų, nei vienas nežinojo. 
Patarė eiti į vidurmiestį ir 
paklausti žydų. “O, jie, kuo
met viską žino, tai ir šį mies
telį žinos, kurioje pusėje jis 
randasi”. Taip, nuėjęs į vidur
miestį paklausė vieno žydelio 
— nežino, kito — ir tas neži
no. Na. pamatęs seną žydelką 
jos paklausė. O žydeika: “Uiu, 
kur jam gyvena, ar čia į mes- 
čiuką?” Juozo sūnus aiškino, 
kad jis klausia ne žmogaus 
Budrio, bet Bndrių miestelio. 
Žydė patarė užeiti j jos trik“ 
ir paklausti žento, nes “jam i 
viską žino”. Jeigu tu, sena, Į 
nežinai miestelio, kuris randas 
už dvidešimts kilometrų, tai 
tavo žentas nei tiek nežinos, 
pamintijo Juozo sūnus.

gevičiaus kolekcijoje, Karo 
Muzejaus sodelyje, neteko ma
tyti. Šioje apylinkėje Juozo 
sūnus daugiau gavo žinių «-

plyčią arba varpinę. Priėjęs 
prie bažnyčios ir patikęs mo
terėlę išeinančią iš bažnyčios 
jiaklausė pirštu rodydamas: 
kas čia: varpinė, ar koplytė
lė? Moterėlė linguodama gal
vą atsakė: “Tap, tap varpny- 
čia, untai aurė, gale bažnvta-

pie birželio 7 d. Kaune vadi- las yra koplytala”. Vincukas

Karolio Vairas

Gerkit ir Reikalaukit

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JURGftLOS 
Reikalaukite;

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

METROPOLITAN GRAND OPERA
direct from its New York Stage 

3-Hour Broadcast by

LIST E R I NE
announced by 

Geraldine Farrar 
Every Saturday all NBC stations

Pl:45

DEAFENED
HEAR

Without Ear Drums
N«wAmplifl«d Acousticon usesa newaudi»onr 
path —bone eonduetion, detounng «or drvm 
ond middle «ar mechanum, You con hearcon- 
verMtion from all angles and at greoter di«- 
tance, enjoy radio, talkiai, church Services. A 
happy release from present handicaps. C o in
gi e te Information ond Free Booklet ’Defeahng 
Deofness" on request, write—

ACOUSTICON
AMHIFIED HtARING AIDS 

580 FIFTH AVĖ., NEW YORK, N. V.

DON’T

NEGLECT

ACOLD

šaltis krūtinėj gali pavirsti j su
nkią Ilgą. Tankiausiai malonus,, 
šildantis Muaterolo greit atlefdžla 
šalt). Musterole NftltA tiktai 
mostls. Jis yra ‘cminler-lrrllaut’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamos daugeli’o gydytojų Ir slau
gių. Visose vaistinėse.

y 'Rctkūttf

ruotkiruj Lcut 'RaJcūi^f 
'PowtLtA. ...ContAeUteiby

ZvECONOMY and 
SATISFACTION US9
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BAKING UlV POWDER

Sime Ptkc
25 ounces for 254 

Full Pdfk •••No Slack Fillin^
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SEKMADIENIS
Viešpatie, gelbėk mus, šūname. - Mat. 8, .‘.J.

Kol mes esame unt žemės keleivini, tol 
esame dideliais sielai pavojais apsupti. Tai 
piktoji dvasia, kuri aplink eina, kaip kriu
kius liūtas, ieškodamas, kų prarytų; tai su
gedę žmonės, kurie stengiasi įpainioti mus 
j savo nedorybių spąstus; tai mūsų pačių 
kūnas, kurs linksta j bloga ir vilioja mus į 
nuodėmę. Mes turime pereiti šio pasaulio 
banguojančių jūrų, kur siaučia nuolatiniai 
vėjai ir viesulas; mūsų laivelis bemaž daž
nų pagundų bangomis užpilamas; tačiau 
mes šiuose pavojuose neprivalome nustoti 
drųsos, nes mes turime apsaugos laivelį mal
doje. Visuose pavojuose šaukimės su Apaš
talu, pilni pasitikėjimo: Viešpatie, gelbėk 
mus, šūname, ir Kristus apsaugos mus. Uo
liai praktikuokime kasdieninę maldų, ypač 
sekmadienyje, nes ji yra maldos diena, 
įkurta, idant mes nuolatinėmis religinėmis 
lavyboinis garbintume Dievų, maldautume 
Jo dovanų ir malonių šiam gyvenimui ir 
amžinybei.

Sekmadienis lotynų kalba sakoma lJo- 
minica — Viešpaties diena, ir skaitosi pir
mutinė savaitės diena. Šis vaidas — Vieš
paties diena yra bažnytinis. Ji teisingai va 
dinasi 'Viešpaties diena, nes tai dienu, ku
rioje Jėzus Kristus kėlėsi iš numirusiųjų ir 
apvainikavo mūsų atpirkimo darbų. Taip 
pat, šių dienų, Dievas pašventė ir nori, kad 
ji būtų ypatingai panaudotu. Jo garbei. Šia 
prasme šv. Augustinas sako: “Ji vadina
ma Viešpaties diena, kad joje mes susilai
kytume nuo vergiškų darbų ir atsiduotume 
Dievo tarnybai; kad jų gerbtume ir švęsta
me viltimi, kurių ji duoda mums mūsų atsi
kėlime.’’ Sekmadienis vadinamas Viešpa
ties diena net pirmutiniuose Bažnyčios am
žiuose. Šv. Ignacas, Šv. Jono Evangelisto 
mokytinis, laiške Magnesiečiams, rašo: “Ne- 
švęskite daugiau Suimtos, bet švęskite Vieš
paties dienų, nes Kristumi ir Jo mirtimi 
mes įgyjame gyvenimų (Jo iš numirusiųjų 
sekmadienyje atsikėlimu).

Sekmadienis taip ]mt vadinamas dies 
solis-suulės diena, angliškai Snndag. Šis 
vardas yra gana senas. Šv. Justinas Kan
kinys, antrame šimtmetyje, sako: “Mes su
sirinkę saulės (Kenoje, nes tai diena, kurio
je Dievas pasaulio tvėrime atskyrė šviesų 
nuo tamsos, ir kiTrioje mūsų Viešpats Jėzus 
Kristus kėlėsi iš numirusiųjų.” Net pago
nys turėjo dienų, kurių vadino saulės diena, 
saulės pagerbimui, ir ji buvo pirmutinė sa
vaitės diena. Krikščionys tuipgi vadino pir
mųjų savaitės dienų saulės dienų, ir jų šven
tė, tačiau jie skrupulatiškai saugojo nuo 
klaidingo supratimo, kurį pagonys prakti
kavo stabų garbinime, ir saulę garbino kaip 
dievų. Krikščionys davė saulės dienai krikš
čioniškų reikšmę, jie jų šventė Jėzaus Kris
taus, Teisingumo Saulės garbei, Kurs malo
nės šviesa apšviečia, šildo ir vaišina pasau
lį. Todėl Šv. Ambroziejus sako: “Viešpa
ties diena yra mums gerbtina ir iškilminga, 
nes joje Išganytojas, kilstančioji Saulė, iš
blaškęs pragaro tamsybę, šviečia atsikėli
mo garbėje, ir dėl to yra vadinama saulės 
diena, nes Kristus, kilstauti Teisingumo 
•Saulė apšviečia jų.”

Kadangi sekmadienis yra Viešpaties 
diena, pašvęsk jų iViešpačiui. Švęsk jų Jė
zaus Kristaus, Teisįngumo Saulės garbei; 
dėkok Jam už tikėjimo šviesų, kuriuo Jis 
tave apšvietė, vaikščiok šioje šviesoje ir lai 
tavo gražaus pavyzdžio ir gerų darl/ų švie
sa šviečia žmonėms, kad jie garbintų dan
giškųjų Tėvų.

•Sekmadienio - Viešpaties dienos šven
timas siekiu Apaštalų laikus. Mes skaitome 
Apaštalų Darbuose: “Mums susirinkus pir
mų savaitės dienų duonos luušti, Povilas, 
norėdamas kitų dienų iškeliauti, kalbėjosi su 
jais ir nutęsė šnekų iki Vidunakčiui.” — 
AD. 20, 2. Kadangi pirmoji savaitės diena 
yra Viešpaties diena, lietuvių kalba sekma
dienis, ir pareiškimus “duonos laušti” nu
rodo Šv. Mišių aukos laikymų, mes mato
me, kad krikščionys net Apaštalų laikuose 
susirinkdavo sekmadieniais išklausyti Šv. 
^Mišių, priimti Komunijų ir praleisti šventų 
dienų maldoje, dvasiškuose skaitymuose bei 
pasikalbėjimuose.

Šv. Justinas Kankinys kalba sekmadie
nio šventimų kaipo visatinį užlaikomų įpro
ti. Tarp kitų dalykų jis sako: “Saulės die
noje visi, kurie gyvena mieste ir provinci
joje susirenka j vienų vietų. Pirmiausia 
skailouni, -kiek laikas leidžia, Apaštalui ir 
Pranašai. Paskaičius, kunigas, kurs atlieka 
pamaldas, kalba susirinkimui, mokina ir ra
gina juos praktikuoti kilniąsias dofybės ir 
religijos taisykles, kurios jiems esti skelbia
mos. Tadu mes visi bendrui kalbume mal
das. Meldžiamės už save, už tuos, .kurie tuo

laiku reikia krikštyti, ir už visų liaudį ir 
tautus, kad jio prieitų prie tiesos pažinimo, 
vestų šventų gyvenimų, užlaikytų įsakymus 
ir apturėtų anižinųjį išganymų. Pasimeldus, 
mes sveikiname vienas kitų ramybės pabu
čiavimu. Tada, duona ir kielikas su vynu 
ir vandeniu įduodama tam, kurs atlieka pa
maldus. Jis paima juos, dėkoja Tėvui, Sū
naus «ir Šventosios Dvasios vardu, ir daro 
ilgų pudėkonės ūktų už šias dovanas, kurias 
Jis iš savo malonės yra davęs mums. Už
sibaigus maldoms ir padėkonei, visi žmonės, 
stovėdami, sako Amen, kurs yra ebraškas 
žodis, reiškia: Taip, tikrai, lai taip būva. 
Po >to, tie, kurie vadinasi diakonui išdalina 
kiekvienam esančiam dėkojimu pašvęstus 
duonų ir vynų ir vandenį, ir taip pat neša 
jų nesantiems. Mes vadiname šį penų Eu
charistija, ir nė vienam nevalia joje daly
vauti, tik tam, kuris tiki į mūsų mokslo tie
sų, ir nuodėmės atleidimu yra apvalomos į 
naująjį gyvenimų ir gyvena pagal Kristaus 
mokslų. Nes mes priimame juos, ne kaipo 
paprastų duonų ir paprastų gėrimų, bet kai
po Atpirkėjo kūnų ir kraujų.” Iš šio Baž
nyčios Tėvo žodžių mes matome, kad ank
styvieji krikščionys atlikinėdavo Dievo gar
bei pamaldas sekmadieniuose tuo pačiu bū
du kaip ir'mes. Jie klausydavo Dievo žo
džio, dalyvaudavo Mišių aukoje ir priimda
vo Šv. Komunijų.

Sekmadienis primena mums mūsų su
tvėrimų, atpirkimų ir pašventimų. Sename 
Įstatyme sabata, mūsų sekmadienis, buvo 
švenčiamas pasaulio sutvėrimo atminčių’.. 
— Iš. 20, 11. Kaili Dievas buvo užsiėmęs 
šešias dienas tvėrimo darbu, ir septintų die- 

; nų ilsėjosi, taip žmonės privalo darbuotis 
i šešias dienas savo laikiniems reikalams ir 

septintų ilsėtis, kad atsidavus vien tik Die
vo tarnybai, jųjų Viešpačiui- ir •Sutvėrėjui.

Jeigu žmonės būtų nekalti, galėtų šven
tu džiaugsmu švęsti savo sabatų, tačiau nu
puolus žmogui tas nebuvo galima, nes kiek
viena sabata priminė jiems liūdnų įvykį, 
kad jie nusidėjo ir užsitarnavo bausmę ir 
Dievo nemalonę. Naujų sabatų reikėjo į 
kurti, su paslaptimi tkaipo pamatu, kuriuo 
žmonės tikrai vėl galėtų džiaugtis. Tas įvy
kinta. Dievo gailestingumu antrasis tvėri
mas įvykintas, kuriuo blogis, žmogaus pa
darytas, pirmiausia prašalintas ir atitaisy
mas. Šis antrasis tvėrimas yra atpirkimas, 
kuriuo Kristus jiaŠuukė mus į naujų gyve
nimų, malonės gyveninių. Iš nuodėmės mir
ties .Jis pašaukė mus į teisingumo gyveni
mų, iš šėtono vergijos Jis iškėlė mus į Die
vo vaikelių garbę ir dangaus karalystės pa
veldėtojais. — Jon. 3, 3; Itom. 8, 17.

Kristus įvykino šį antrąjį, dvasiškąjį 
tvėrimų, Velykų Sekmadienyje, atsikelda
mas garbingai iš karsto, ir Jis užbaigė ir 
patobulino savo darbų, atsiųsdamas Šventų
jų Dvasių gaivinti sielų šio naujo ir gra
žaus dieviškos meilės tvėrimo. Šventosios 
Dvasios atėjimas taipgi pasireiškė sekma
dienyje, Sekminių dienoje. Sekmadienis 
taip pat primena mums pirmąjį tvėrimų, ir 
tuo pačiu mokina mus, kud mes nedykiniau- 
■tunie, bet būtume užsiėmę malda, šventais 
apmąstymais ir getais darliais. Taigi sek
madienis primena mums tris didžiuosius 
Švenčiausios Trejybės veikalus būtent, mū
sų sutvėrimų, mūsų atpirkimų ir mūsų pa
šventimų.

Bažnytinio meto bėgyje sekmadienis 
primenu mums tris švenčių laikotarpius. 
Jis stovi sąryšyje su trimis metų svarbiau
siomis šventėmis, būtent, Kalėdomis, Vely
komis ir Sekminėmis. Sekmadieniai pirma
me švenčių laikotarpyje nurodantieji Kalė
das, primena mums Kristaus žodžius: “Die
vas taip numylėjo pasaulį, kud davė savo 
viengimį Sūnų, kad kas tiki į Jį nepražūtu, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimų.” — Jon. 3, 
16. Sekmadieniai antrame švenčių laikotar
pyje nurodantieji Velykas, primenu mums 
Šv. Povilo žodžius: “Kad Kristus numirė 
už visus, kad ir tie, kurie yra gyvi, jau ne
be sau gyventų, bet tam, kurs yra už juos 
miręs ir atsikėlė. — II. Kor. 5, 15. Sekma
dieniai trečiame švenčių laikotarpyje turi 
Sekminių šventę kaipo savo centrų, ir' pa
reiškia mums Kristaus pažadėjimų: “Aš 
melsiu Tėvų ir Jis duos jums kitų Ramin
tojų, kud pasiliktų su jumis per amžius, 
tiesos Dvasių, kurion pasaulis negali priim
ti, nes Jos nemato ir Jos neimžįsta.” •— 
Jon. 14, 16-17.

Sekmadieniai primena mums ne tik 
šias lierslrai tris svarbiausias Švenčiausios 
Trejybės gcradarylms, mūsų sutvėrimų, ut- 
pirkitnų ir pašventimų, bet tuip pat dalines 
tiesas ir malones, pi nueinančias ir sekan
čias, kurias Šios svarbiosios šventės suvi
ję «ttpima.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. O. “KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moku savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.66.

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

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE, 
įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

III.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

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

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

Kitas taip gražini ir brangiai 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 tuojaus siųskie mums.

čia nuplėšti

Gerbiamai "Drauco" Administracijai:
Siunčiu bu šiuo Iniftku $................. už kuriuos prašau kuogrciciausia

.ataiųatl man aekunčIuM Kelionių knygas;
VYSK. P. r. BOčIO KELIONĖS — $1.00 
KUN. rn. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu ,3.00 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.
Mano adresas: <

Vardas, Tavirdė .......................................................................................

..............................................................................Street
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THE BEAUTY TALK 
“And now a word of dietary adviec to those wtshing to reduce

plumpnesa of the figuze.”

100 kilometrų naujų plentų, vos upėmis eis gyvesnis susi-
Po 15-26 metų visa Lietuva 
bus išraižyta gerais plentais. 
Dabartiniai vieškeliai išnyks, 
o jų vietoje bus kieti akmens 
plentai. Lietuvos susisiekimo 
ministerija nori, kad svarbes-

siekimas.
Vykdant šiuos visus dide

lius susisiekimo tobulinimo 
planus, gaus keli tūkstančiui 
žmonių nuolatinio darbo.

SUSISIEKIMO TOBULINI- ‘7* j-*™* * dttbar a,i"'"0‘
MO PLANAI LIETUVOJE

KAUNAS. — Paskutiniuo
ju laiku Lietuvos susisiekimo 
ministerija ruošia savo dar
bų penkmečio planų. Norimu, 
kad po penkių metų Lietuvo
je plentai, geležinkeliai1 ir ki
ti keliai būtų taip sutvarky
ti ir pagerinti, kad jais padi
dėtų ir palengvėtų visoks su- 
susiekimas, o drauge su tuo

Plentų tiesinio ir gerinimo Greta to, tvarkomas ir 
klausinius 'taip pat yra labai vandens susisiekimas. Netoli- 
svarlfUs. Keliams žvyruoti i r, moję ateityje rengiamasi di- 
naujieins plentams statyti bei i dėsnių upių vagas puilginti
seniems gerinti nutarta įsteig 
ti specialų kelių fondų. Jo lė
šas sudarys patys gyvento
jai, procentai nuo muito, ak
cizų ir valdžios parama. Įstei 
gus tokį fondų, kasmet Lie-

ir jas pritaikinti garlaivių 
plaukiojimui. Dabar Lietuvo
je garlaiviai plaukioja tik 
Nemunu, dalinai Nevėžiu ir 
Neriu. Manoma, kad pagili
nus ir sutvarkius upių vagas

tavoje Ims nutiesiama apie ir kitomis didesnėmis Lietu-

sparciai kiltų ir krašto ekono .....■ — ■ - ■ ■
minis gerbūvis. Numatomu j LIETUVIAI DAKTARAI;
daugelį Kiaurųjų geležinkelių AMERIKOS LIETUVI? DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI: 

praplatinti ir jų tinklų pra-; offlce Phone
plėsti. Tara tikslui per atei- ’ "“v“ *•“ 
nančiiis penkerius metus Lie

AKTV GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
i.rtrruvis

OFTO.METRICALLY AKU 
SPECIALISTAS

Palengvins akli; Jlcmplmg, kuris 
esti prlcžusllinl Kalvon flkutiddjinio, 
svaiginto, akli; aptemimo, mrvuotu- 
mo. skaudamu akli) karftfj, atitaiso 
truinpiiri'gystę ir tolinųjystę. Priren
giu IclMlngui akinius. Visuose atsiti- 
klutuose cczutninuvirinis daromus su 
elektra, purudnm'in magiausias klai
das. Hpcdalč atyils atkreipiamu ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo I (t Iki 8 v. 
Nedčlloj nuo 10 iki 12. I langely ai- 
siilkiniŲ akys ulllalsoui.r-i ls* akinių. 
Kalno* pigiau kaip pirmiau.
4712 30. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Eksper tas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

Z/

DR. JOHN SMETANA
0PTOM1T1IETAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt BWg., karup. 18 st.

2 aukštas
Pasteliėkit mano iškahaa 

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

Phone Ganai OfiSS

Ites. and Office 
83M Ko. Leavllt SI 

CANAL 070*

DR. J. J, KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

£403 W. 63rd St., Chicago 
omez HOURfll 

I to « BBd 1 to » F. M. 
Sunday by Appolntmeot

TeL CANal 0257
lies. PROspcct 8658

DR. P. Z. ZALATORIS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGA8 

1831 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8600 80. ArtesUuD A f R.

Valandos; 11 ryto Iki t popiet 
• iki I o. vakaro

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne viens 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelą 
su stipriais kietais virbais, si 
persiuntimu kaina $1.90,

“DRAUGO" KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, Illinois.

. LIETUVIAI DAKTARAI
J Office Tcl. ME.MIock 4M8
lies. Tcl. GROvclilll 0817

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. 51ARQI ETTE ROAI>
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
* Ketv. ir NcdčliotnlH susitarus

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 4 Ir nuo t iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso telef. BOLIevard 7820 
Namų Tel. PROspcct 1BSO

le*. BOULevard 7041

DR. C. Z. VEZEL’IS
DKNTISTAB

4645 So. Ashland Ava.
arti 47tb Street 

Vul.t nuo 8 Iki 8 vakare 
Berado) pagal eutnrtl

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Oydytojaa

2515 WEST «9th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141 

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

M. Ofiso MO ULoraM M18—i«
San. VIOtMV M4S

DR?A. j. beutash
Oflao vai. aue l-l| aso ItH-lil.

7M W. Uth Mnrt

DR. G. I. BLOŽIS
Td. CANal 8123

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

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

garedoj pagal sutarti

Tel. CANal 8128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandas t—S Ir T—-B vak.

Tel. uAPayette 7811

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avanne 
Vai.: 1—4 tr f—l vai. vakara

Bes. 2136 W. 24th St.
Tel. CAKal 04OS

Ofiso: Tel. LAEayette 4017 
Ree : TeL HEMJo< k 8181

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 1-4 Ir B-B vai. vak. 

ResMeadjDS Ofisas: 1SS« W. Mth 8L 
Valandos: 10-11 Ir l-B vai. vak.

■srsdomls Ir Nedaliomis pana

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1448 80. 48tk OT., CICERO, 1LL. 
utar., Ketv. Ir Fėta. lt—t lai.

8147 SO. HAL8TED ST., CHICAGb 
Paned. Bered. Ir Bsbat. 8—8 s*L

rėdomi. Ir Nedaliomis pagal sutarti J DUnom| T<1_ „„
REZIDENCIJA 

6631 S. Californla Avė. 
Telefonas REPublto 78<8

DR. T. DUNDIIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

YVL VttgtBla M88
Ofisu vai.: 1—4 ir s—S p. m. 

NedSUomla pagal sutarti

j v a x a ti nagTABai:
DR. CHARLES SEGAL

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 Itihnn
CHICAGO, ILU 

OFISO VALANDOM:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, mm 2 Iki 4 

vul. pu plotų ir nuo 7 Iki 8:80 vai.
vakaro Nedaliomis nuo 18 Iki 12 

vatu ūdai dienų
Teleluuaa AllDuaj 2840

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4631 SO. A8HLAND AVĖ.
S, Tel. YAK.Ia 0SS4

Hes.: Tel. PLAm 2IOV 
Valanti oa:

Nuo 10-12 v. ryto; J.) Ir 7-8 v. v. 
Nedeldieuiais uuu 10 iki 12 ditaa

Naktimis TsL C AM si 0408

DR.A.J.JAYOU
Office: 2643 W. 47th Stresl 
VaLi I 1M I popiet, T Utį B vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

Tel. LAlsycite 8007

DR. A. RUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3061 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedaio) 
VuIrikJoh: nuo 2 Iki 8 vai. Vakaro 

Scrudomia Ir nedėlltanfa pagal 
nutarti

Ofisu Tel. LAFuyelti! 36f>0 
Rez. Tel : Vlltglnla

DR. V. E. SIEDLINSKIS
UENTIHTAM

D A H X - R A Y
4113 ARCHER AVKVLE 

Kauipaa FrancUco Ava

I



Antradienis, vasario .*>, 1933 n_a2LEJOJ6.

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
SPAUDOS SEKCIJOS 

SUSIRINKIMAS
balas, Juanino; turkų didžpo 
nio — Pranas Balčiūnus.

Pirmas veikulo perstatymas 
įvyks Šv. Juozapo parapijoje. 
Waterbury, Conn., kUr klebo
nauja didis kolegijos prieto

THOMPSON, CONN. - 
Spaudos Sekcijos nariai sau 
šio mėnesio susirinkime skaitė kun. \ alantiejus,
už garbę savo tarpe turėti au
kštai gerlt. kliu. Jakaitį, M. I. 
C., Marijonų provincijolų, ku
ris nors trumpai, bet įtikinan
čiai įrodinėjo spaudos svarbų, 
bei reikalų naujų lietuvių žu
rnalistų, rašytojų, kurie galė
tų šviesti lietuvių tautų.

Susirinkimo svarbiausi sva
rstymui punktai buvo: “Stu
dentų Žodis’’ ir mažųjų ‘Drau 
gas”.

Kadungi “Studentų Žodis” 
dėl kai kurių keblumų neišei
davo reguliariai, tat buvo pra
nešta, jog permainyta spaus-

S pertas
Sausio mėnesio pabaigoj J. 

Kulbio pasakyta kalba ir kun 
A. Morkūnui nuritąs pirmų b:s 
lę, oficialiai prasidėjo kėglių 
lygą. Ši lyga nuo pirmo žai
dimo yra sukėlusį studentų 
tarpe entuziazmo. Ir, žinoma, 
tai daug reiškia kolegistų gy
venime, daug įvairumo.

Nors pereitais metais buvę 
padaryti gan geri rekordai, ti 
čiau, lygai Vos prasidėjus, visi 
rekordai veik jau sutriuškinti 
Pavyzdžiui, kolegijos didžiau 
sius sportininkas Bolys Iva-

parapijiečių mylimas kun. Ku- 
ndreekas. Parapija tuo tarpu 
savo mokyklos neturi, bet čia 
sekmadieniais atvyksta iš EI 
mhuisto Jėzaus Nukryžiuoti 
vienuolyno seselės, kurios dė 
sto lietuvių kalbų ir tikybų. 
Vaikučiai patrijotiškoje dva
sioje auklėjami, nes kiek man 
teko girdėti, visi taip savęs 
kalbasi lietuviškai. Tai gražus 
pavyzdys.

Sekmadienį, gruodžio 23 tL 
geri), klebonas buvo pakvietęs 
A. Beldžiu rodyti judamųjų pa 
veikslų. A. Peldžius parodė į-

1918 m. mūsų parapija su- 
silaukė puikaus pamokslinin
ko, malonaus būdo ir labu) tė
viško klebono, asmenyje kun. 
J. Šupšinsko. Gerb. klebonas 
yra begalo darbštus ir visų 
mylimas. Jam darbus kaip ba 
žlivėlos, taip ir draugijų rei
kaluose labui sekasi. Dėka jo 
nuoširdžiam darbui, mūsų pa 
rupijoje nesiranda nei vieno 
laisvamanio — visos lietuvių 
šeimynos priklauso prie parų 
pijos.

Nors čia lietuvių saujalė> 
bet politikoje yra gana aktv-

MUMS ĮDOMU ŽINOTI
Berlyno muziejuje yra laik

rodis, kuris rodo ne tik valan
das, bet dienas, savaites, mė
nesius, žemės ir mėnulio užte
mimus ir rodo oro atmainas, 
kaip baiometras. Laikrodžio 
aukštis — metro, jis sve
ria apie 20 centnerių, jo vidu
riuose yra virš 5,000 ratukų, 
jis padarytas prieš 400 metų 
ir kurtų užsuktas eina 100 Įlie
tų, žinoma, jei nesugenda.

nepavyko sužinoti, iŠ’kur jos diečių reikalavimus, užsisiuvi 
atsibastė ir kur nt&lisoiė. Į sau lūpus. Paliko tik mažų ply

--------------- į šalį, per kurį į bumų įleidžia
Bičių medus yra gėris tais- dirbtino maisto. Jis žada ai

tas tino daugelio ligų. Tai ži-'siūtomis lūpomis būti tol, kdf

vairins ir įdomius paveikslus, vūs. Turime vienų konsufliiu- 
Publika buvo labai patenkin- įnų, porų viešos mokyklos mo
ta. Girdėjau, kad paveikslų pa 
matytį buvo atvykęs ir mies
to šeimininkas su savo žmona. 
Po (taveikslų A. Peldžius vie
šėjęs ]>as majorų. Pupelė

PIRMUTINĖ LIETUVIU 
BAŽNYČIA AMERIKOJ

- »«■-*-.-ę-- • ■.
PLYMOtJTH, PA. -- Plydininio vieta. Taipogi kad pa-'nauskas viename žaidime buvo 

gelbėjus finansiniai, nutarta padaręs rekordų 191, bet šį moutlie yra apie 18,000 gyven- 
dėti skelbimus į “Studentų metų studentas Saplys tų re tojų- Ju skaičiuje yra virš ;>00 
Žodį”. Išrinkta komisija rū- kordų sutriuškino gaudamas
pintis šiuo dalyku. >nct 197.

Per susirinkimų laikraščių Vasario 2 d.
kdfespondentai įteikė savo ru-, ,, .1 ‘ i Paneles Švenčiausios A pra
nertus. Paaiškėjo, jog darbas . » , ......1 . ’ . . lyino švente buvo iškilmingai
gražiai vykdomas. Reikia pa-i .. , ,, , ....* • - 1 į atšvęsta. Ryte, kolegijos kop-
žymėti, kad rnvts spaudos sek-L v. . , ‘ .. . ... ..< ’ 1 1 įlyeioje buvo atlaikytos įskil-

niingos šv, Mišios. kurias lai-vijos pirm. Antanas Mažukna
yra visų korespondentų pnvy- y y,,
zdys

Susirinkime dalyvavo ir ko
legijos rektorius kun. Dr. Na
vickas, kun. J. Vaškas, moky
tojai J. Pilipauskas ir J. liū
lia uskas.

Blaivininkii susirinkimas
*Mėnc 'inirrmc Htnii ininkų 

kuopos susi linkime pudaryta 
keli nutarimai: iškilmingai pri 
imti naujus narius su atatin
kamomis apeigomis, įvesti pa
skaitas kiekviename susirinki
me ir kad kiekvienas narys

ir pasakė šventei pritaikintų 
pamokslų.

Prieš Mišiaš nauji Blaivini
nkų kuopos nariai padarė blai
vybės priesaikų. Apeigas atli
ko Blaivininkų organizacijos 
dvasios vadas kun. J. Jakai
tis, M. L C.

Antanas Bambalas (L. K.)

kytojų, lietuvį poliemonų ir 
keletu kitų mieste dirbančių 
žmonių.

Lietuviai yra apsigyvenę
prieš 40 metų. Darbai 
tųjų anglių kasyklos. Su dar
bais Žmonės laimi nusiskun
džia. Labai maža dalis žmo
nių tedirba. Dabar čia yra re
ngiama moteriškų drabužių di
rbtuvė. Visi laukia jos įren
gimo, nes daugelis eikisi gau
ti darbo.

Sausio 4 d. mūsų gerb. kle
bonas buvo pasikvietęs A. Be
ldžiu su judamaisiais paveiks-

Seniau, kada Anglijos Iždas 
pritrūkdavo pinigų, parlame
nto nariams (seimo atstovą- ■ 
ihs) algas mokėdavo produk
tais

bojo žmonės gilioje senovėje 
Eglptėnai medų naudojo miru
siųjų kūnams balzamuoti (ap- 
sAngoti nito puvimo). Senovės 
lietuviai medų vartojo kaip 
vaistų prieš įvairias ligas if 
žaislioms Valyti. Ir dabar dau
gelis žymių gydytojų pataria 
vartoti luedų skrandžio opai, 
kepenų ligoms ir įvairioms vo
tims gydyti;

Danijoj didesnė pusė bulių 
via be ragų. Jiems ragai nu- 

dar būnant veršiu-■ - • .„ plaunamiir prekėmis. \ ienų karta', . _w. . .. .kais. Dabar Dabi joj reikalai!vietoje pinigų atstovams išda- 
kie- lv* kiekvienam po 20 metrų ge

lumbės ir po 10 statinių sil
kių, kurias atstovai pastai. pa
rdavė pirkliams.

anglai neleis laisvai rašyti 
pie indiečių vargus ir laisvės 
troškimų.

Pro ūži jos sostinėj Pary
žiuje yra Greveno muziejus, 
kuriame sutalpintos visų žy
miausių pasaulio žmonių vaš
kinės statulos. Jos išdarytos 
labui tiksliai ir atrodo, kaip 
gyvi žmonės. Bet jei koks gar
sus žmogus nusmunka ir nu
stoja savo garbės, jo statulų 
tuojau sutirpina ir iš vaško 
padaro kitos garsenybės at
vaizdų.

lietuvių šeimylių. Sakoma, kaJ 
lietuviai imigrantai atvykę iš 
Lietuvos anksčiausiai čia ap
sigyvenę ir 1889 metais įkūrė lais. Paveikslais žmones būvi 
parapijų, kurios pirmutiniu labai patenkinti, nes labai į- 
klelnunt buvo Al. Burba, dide-''lomūs ir aiškūs. Girdėjau, 
lis patrijotas ir literatas. Vė- .kad klebonas yra A. • Beldžiu 
Slėsniais klebonais čia buvo'užkvietęs atvykti pas ttitts it 
kun. J. Žilius, Jum. Visgirdą | Gavėnios metu. Nežiūrint į tu- 
įr lijti. (palankų orų, žmonių prisiris

Dabar č.ia klebonauja sini-'ko pdna salė. 
patingas ir parapijiečių myli- Į Musų parapijoje puikiai gy-

Praneūzijoje kryškeliuosc y- 
ra prie medžių ar stulpų pri
kaltos lentos su užrašais: “E- 
žys minta pelėmis ir kitais 
žalingais -gyvūnais — nežudy
kite ežių! Kunnis minta kir
minais ir vikšrais — neužmu
ši nokite kurmių! Rupūžės Įier 
valandų suryja 30 kirminų — 
nenaikinkite rupūžių! Karkla- 
vabaliai ir vikšrai — didžiau
si ūkininkų priešai. Paukščiai 
naikina juos. Nelieskite Jfciu-

ĮjtUna, kad visi buliai būtų be 
ragų. Fjunų saloje raguotį b ir 
liai visai neįleidžiami į gyvu
lių parodas. Tai daroma dėl 
to, kad buliai nebūtų pikti. 
Kalio, kad suaugusiems pik-
tiems buliams nupiovvs ragus, 
jie tuojau pasidftro famūs ir 
nepikti.

Garsaus indiečių vario Gan
di padėjėjas ir jo laikraščio 
redaktorius, protestuodamas 
prieš anglus, kad jie neleidžia 
dėti į laikraštį žinių apie in-

Sausiausia pasaulyje viela 
yra Afrikoje, Sacharos dyku
moje ir Negyvųjų Jūrų pakra
štyje. Tenai ore drėgmės yra 
tik 2 nuoš., todėl žmonės te
nai negali gyventi, nes kūno 
oda tuojau suplaisėja Ir nusi
lupa, iš burnos ir nosies pra
deda bėgti kraujas. Net rūbų 
medžiaga sustyra ir sulūžta, 
kaip sudegusi.

mas kun. Antanas Sinkevičius. 
Nors jis yra gimęs ir augę? 
Amerikoje, bet labai gražia! 
vartoja lietuvių kalbų.

vuoja sekančios uraugijos: 
SLRKA kp., Mot. Kų-gos kp., 
Gyvojo Ražančiaus, Koriuliočių 
'ir Šv. Jėzaus Vardo. Visos dr-

ir tikybos Jėzaus Nukrvžiuo-

LIETOVIŠKASMIESTAS
(dvasioje. Vaikučių lankosi į

Ši parapija neturi savo mo- Al05 yra vcklios ir daug pu- 
Rykles bet sekmadieniais at-i'^la parapi.ai. K'skif
vykstu dėstyti lietuvių kalbos

Lt ZKKNE, PA. — Luzernc 
parašytų nors vienų straipsnį yra v*rš 7,(KM) gyventojų. Čia
į “Blaivybės Dirvų”, kurios 
redaktorium yru studentas A- 
litanas Miciūnas.

Susirinkime dalyvavo gerb. 
kun. J. Jakaitis, M. I. C'., Ku
ris savo kalboje įrodė blaivy
bės naudiccrumų ir ragino vi
sus studentus įsirašyti į kuo 
pų.

Vaidinimas
Vuitlintojai rengiasi veika

lo maršrutui.
Svarbiausias roles turi šit 

studentai: Pono Vaško - didi
ko - Jonas Stuk(m'.ius, Alor.- 
zo, Dono Vaško sūnaus — Sta
sys Grafas, lx>pez, išdaviko — 
Jonas Nanartavieius, Pbdrillo 
komedijanto — Antanas Bum

gyvena visokių tautų, bet lie
tuvių yra daugiausiai. Už tai 
šio miesto valdytojas - šeimi- 

' įlinkas yra lietuvis Mikas U- 
taris.

M. U’taris y ra dar jaunas 
vyras, tik 34 m., O|jau suspėjo 
stipriai į politikų įsiveržti. Pi
rmiau jis buvo buvęs jau še
šis metus miesto tarybos na- 

;riu.
Be miesto šeimininko, lietu

vių yru miesto tarybos nariu, 
policijos viršininko pagelbini-Į 
nkus yra F. Varnelis, du tei-j 
sėjai yra taipgi lietuviai. Ga
lima sakyti, kad šis miestus 
yra tikras lietuviškas. |

Šioje i>arapijojc klebonauja 
geras jiatrijotas, sumanus ir

lietuviškas paskaita^ virš 80.
Lietuviai politikoje yra ak

tyvūs. Turi vienų miesto kon- 
suknonų ir keletu viešųjų mo
kyklų mokytojų. Taipgi pus 
mus yra ir keletas profesije- 
nalų gerų 'praktikuojančių ka
talikų. Turime keletu draugi
jų, kurios vieningai dirba Tau 
tos ir Bažnyčios naudai. Pui
kiai gyvuoja du parapijos ebo 
rai vedami darbštus vargoni
ninko P. Karašaiisko.

Sekmadienį, sausio (i d. pivs 
mus A. Peldžius rodė judamus 
jiaveiksliis apie Liurdų, kur 
1858 m.’ Švč. Panelė apaireiš" 
kė šv. Bernadetai. Taipgi pa
rodė gružių paveikslų iš Lie 
tuvos, C'bieugos Pasaulinę l’a 
rodų, apie Darių ir Girėnų k 
kitus. l*aveikslnis žmonės la 
bai gėrėjosi, nes labui pamo
kinanti ir verti visiems pama
tyti. Rap.

Be Dievo meilės irsta vi 
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vų, o rasi sau ir tėvynei na 
nykstamų turtų. Kur Dievas 
ten ir palaima.

Pernai Maroko (Afrikoje) 
gyventojus išgųsdino netikėtas 
gyvačių antplūdis. Didžiausi 
gyvačių pulkui šliaužė iš va
karų į rytus. Pakeliui jos už
plūsdavo miestus ir kaitulis, 
šliauždavo į namus ir sukan
džiodavo žmones. Maroko luie 
ste buvo užmušta per 200 nuo
dingiausių gyvačių. Nuo tų 
klajoklių šliūžių įkandimo mi
rė per 700 žmonių. Niekam

ROSELLI BROTHERS, INC.,
rgtflHKLV DIEBtJAI

gpectallgtal likallme Ir lidlrbl-

HILLSHJE, ILLINOIS
Tryfc telefeaali

RS*. l*El»SAO0liA MII 
BEUMONT B4M 

Office: felLLStDB SMB

me darbe per įeitas taHSs.
Veskite paminklą reikalus tie

siai n pačiais tidirbėjats.

MOONT CARMEL 
KAPINĖSE

I rytės 
didžiullą vartą

STANISLOVAS BRAZAUSKAS
mlrr vnsitrio 2 <1.. 1933 m., 3:30 vitl. .ryto, milt»iikęn 51 melų mn- 
ZIuuh. Kilo i.š T»nr:ig>M ii|ixkrlčllt, Šilutės |Miru|>., Mutluini) kaimo. 

AiiKTiko.ii) Iftgyvrno upl<> 36 tinetiiH.
I'alik i ilidi lluiiie nullflilluii- uiiilor) Onij. |>o Ii'vhI.m Uanliius- 

koilė, Kflmi Hlanlilovii, 2 (liikUTls: Jouuniį Ir Marlini, 2 nrollim; 
.liirgl Ir SliiK)P:| ir Ji, AilliiyiuiN, 2 Htp-rrlK Miirtalp tlikvllrnę. A- 
tliHIji, l’itklonv ir Avog.r, Aulam, l’ptki,. p'iMlirolins: Joną Armo- 
iii, ir lo Actt»iyni> Anlnm, Arinom, Ir Jo Arlilryni,. Jiiozi, ll«l<Hj Ir 
jo Kelmynu. Povilu Buleli) Ir Jo Aelinyni). KaZlmlori, ttajorlnu Ir jo 
Kelmynu. P.ram, Astrausku ir yo Selmyni,; pusneHrrę Jiiozaplnt,’ Mo- 
nl.vlilenv b' Hriinyiuj. 2 šviigiriii.s. Adomu TuiiioAail) Ir Joni)
1 rboni). Willlum Kareivi, Ir Jo Kelmynu. artlnnm gl*nlnes: 
Vladu Ir Steik) DuukAus, Vaelov.) Ir Allee J’lerZvnsklus, Onu llra- 
zniiHklenę. Aleksamlru Ir imi) Ijen.unliih; o LlotiivoJu molinu Joti n ii:,. Iirolj Kazimieru Ir gimines.

KfliiHH pašarvotas 4553 S. Paulina SI., telefonus: IloulevaiM 
0233. Izibloliivf-s (vyks IrefIndleii), vnmrlo r, (J.. 1»35

Ift ’naniii 3:30 vai. ryto bus ai lydoma j šv. Kryžiaus pa ra p. 
luiftiiyflo. kurioj jvyks gedulingos pamaldos „3 velionio sieli,. Po 
pamaldi, bus nulydCtp.s į Sv. KazIniJero kapines.

Nuoširdžiai k vlei’lame visus gimines, druugus-ges Ir pat yni a- 
iium-inuM dulyvaull šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motelis, Sūitaš, IbiknTys, Itm )m|. npmmo Ir tnhNaAs.
l/tldotuvėirs patarnauja grunorlus J. J. Zolp. Telefonui 

llotilivard .i2P3.

(OLONIJAB£BEO(EVIĮJ
8UGAU NOTCII, T’A. — 

Mi(:t'lis netiiritdis. Jame yra 
virš 3,000 gyventojų. Jų turpe 
yru virš 56 lietuvių šeimynų. 
Čia lietuviai yra vi«i prakti
kuojanti katalikai.* 

j Lietuvių parapija suorgani
zuota 1913 m. iš pnidžių pas- 

ItovaiiH klebono neturėjo. Sek
li miidicniai • pamablns atlaikyti 
'atvykdavo kun. Struckus iš 
Plyinoutho. Vėliau buvo i>as- 
kirtat) nuolatinis klebonas.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UUDOJAM PIGIAU NEGU Km

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Na 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dyl

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Met^ 

4605-07 So. Hermitage Avenue

BlZNIERlAL GARSINKrrfiŠ
“bRAUCE”

CR A BO R I A I i
LACHAWICH 
IR S0N08

LIBTUVIAI OkABOftlAI
PatarAauju laidotuvėse kuopt<1a-.,sla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Trf. CAftal 1513 arba 1511
2314 W 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, HL
Tel. CICkJRO 3»2f

Telefono YABdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

8319 Lituanica Avenua 
Chicago, UI.

J) Liulevlčius
OMtoHttt

B

Htameais Cbtoe 
goję Ir apylinkėje.

Didelė tr graži 
aotrtyčla dykai

40M

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

L J, ZOLP
ORASORIUS ir LAIUOTUVIV 

vanajAS
1646 West 46th Street 
tel. ROClevard SM»—S41B

ATĖJUS LIŪDtSIUI
Pasiteiraukite!!

Jk>s Ealeikis

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAL8AMU0TOJAS 

Patarnavimas geras ir n.braegea
718 West 18th Street 

Telefonas MOMroe M7I

ir

liras
Lengvais Išmokėjimais 

Laždotuviy Sąlygos
REPublic 8340

8340 SO. KIDZIE AVA

J. F. RADŽIUS
UBTUVlŲ ORABOBiUB 

Palaidoja ui $25.00 Ir aukžčlau
Moderniška koplyčių dykai 

C6 3 W. 18lh Kt. Tel. CANul 8174 
Clilcuge, III.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J. J. BAGDONAS
kep. 31 IMI arba Pul. 413!

2500 W. 63rd St.
1117.34 S. Michigan Avė.

N. KADIS, ch.
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VIETINES ŽINIOS
FEDERACIJOS APSKRI- kiilimė ir O. Sesiiniiskionė, 
w_ Įgonių globėjos E. Bružienė
ČIO SUSIRINKIMAS 0 Rusienė, Federacijos atsto-

valdininkus. Komisija visut 
kviečia atsilankyti, o visiems 
užtikrina “good time”.

Demokrato dūkto

UEĮDVOJE PLEČIAMAS £ *, ”“i 
TELEFONŲ > TINKLAS buvo frontuose. Sugrįžęs į

Vokietijoj 5,054 kinuose bu-,lazda ir buvo tiek liesa, kad 
vo demonstruojamos tik 208 svėrė vos 12 kilogramų. Ame- 
filmos: 125 vokiškos, 05 amo rikietis visada jausdavos alkį

Lietuvi), kurį laikų kovojo suriknniškos, 10 prancūziškų i;

Vasario 11 d., prieš put pri- 
O. Antanaitienė-, P. Po- 111,11-v rinkimus, demokratų pa

KAUNAS. — JJotuvoje, pa 
lyginti su kitomis valstvbė- 

imis, telefonų tinklas yra dar

lenkais, būdamas šaulių fron
to vyriausiu vadu. Po to, t re 
jus metus, buvo lietuves sau

8 iš kitų kraštų.
Anglijoj yru 4,050 kinų, ku

riuose buvo demonstruojama 
685 filmos; iš jų tik 106 an

ie suvnlgydnvęs 10 kilogramų 
įvairaus maisto, bet pats sve- 
rdavęs lik 18 kilogramų.

Drėgniausia viela pasaulyje

rtų parap. salėj, (į vai. vaitu- G. Susaitė, teisėja M. Pasee- 
re. Šiame susirinkime reikės kieno, rast. L. Kondrotas, ko
tartis dėl Lietuvos Nepriklau-.'^pom^ntė S. Bružaitė. .*'» z-emuius pmu ]<ei>olikQ metų Kaune buvolir

l’irm. pasukius kalbų įtefke aI»le P^ę puslapio ir nie-,tik <ejefonib 0 jai,ar ;,j linu buvo “Mūsų Rytojaus” 
redaktoriaus padėjėju. Dabar 
l’r. Klimąitis gyvena Klaipė
doje, kur dalyvauja visuoiue- 

,• įniniume darbe ir bc.idradar-
j Ligšiol Lietuvoje telefone biauja vietos spaudoje, 
į mokesčiai buvo gana dideli.

(manau, Ir dėl to ne visi, nors ir la-

gliškos, 456 amerikoniškos, 14 yra Indijoj, Čepurundžio upy- 
vokiškų, 8 prancūziškos. Jinkėj. Tenai per įimtus iškri- 

Prancūzijuj 2,66d kinų leido nta 11,10630 milimetrų kritu- 
priemonė, kuri palengvina licistika. šį darbų dirbo dar 572 filmas; 14!) prancūziškas,| lių. Tuo tarpu Lietuvoje imt

27, “Žalgirio Žemaitis” prira

somybės šventės puminėjlmo,; l’irm. pasakius kalbų įteikt _.
dėl Lietuvių Kat. Vakarinių ’lovanų senajai raštininkei O. gela nepasa e. Įr įnejo, yra t|augiau kajp 5>0o0f 
Valstybių konferencijos, spau- Gudienei, kuri tas pareigas e,, 1,1' Ul Cerny llir|S vl‘,Taip pat ir kituose Lietuvos
dos vajaus ir t.t. Be to nese- .i<> P<‘»' metus. Linkini O. Ssl K® U‘l lcelOs miestelio tva-, mjestUO8e telefonų tinklai ple 
niui grįžęs iŠ Lietuvos apt. V. Gudienei sveikatos augint sū- rkyni0> bet nepasakė, kam ta'&amk

CICERO. — “Drauge” No. (,ar,^ jr sutaupo laikų. Prieš j “Varpo,” ‘Vilniaus Žinių”! 240 amerikoniškų, 113 vokia- motus daugiausia iškrinta lik
Ūkininko” laikais. Ve

Petrauskas papasakos savo į- TI,J- da tie trustisai renkami. Ar
A J***’-*-* £ j f • . 'V*
spūdžius. Veikėjai prašomi su- Komisija paaiškino, kad re-," ( inoa-
sirinkti. Nuoširdžiai kviečia- ngiamasis “rūtų balius”, pa-Į Mano nuomone
me atvykti ii
kus Gauta aukų nuo J. Jaškūnc,

Anastazas Valančius, Hoosovelt Furniture Co., O.

MARGUMYNAI

Kų, 34 angliškas ir 46 .kitu 600 milimetr. .Jei Čepaiuiidžy- 
kraštų. . jo iškritę krituliai greit nesu-

Italija savo 2,500 kino - te-įsigertų į žemę ir nennbėgtų 
atrams sunaudojo .“.01 filmų, upėmis, tai visa apylinkė jui- 
Vietinių filmų buvo demons- virstų Į vienuolikos metrų il- 
Iruojama tik 31, amerikoniškų gilino ežerų.

’— 163, vokiškų -- 53, praneū-Į ---------------------
ziškų — 41 ir angliškų — 11.

gerb. dvasintu-'rupijos naudai gerai vyksta, kad ir “Ž. Ž.” tokia pat yra bai norėdami, galėjo telefe 
nuomone), jog trustisai turi|nus įsitaisyti. Dabar vyriau 
didesnę galių už prezidentų,. sybė, norėdama plėsti telefo į

Apskr. pirni.iZajauskienės. Susirinkimas rei jei tik kurioj pusėj susidaro.no tinklų, jo mokesčius žy I Afganistano vyriausybė iš- 
_______ _______ t- .škia padėkų visiems aukoto- (Įaugama. Kitaip ir negali bfl-lmiai sumažino. Kai kurie jų Įleido įstatymų, pagal kurį jau

RARTHcIPNĖ nAIlinę ’r kon’ls,-iui Riml<ie-;ti. Bet kad prez. Cerny turi1 sumažinti net daugiau kaij) Inavedžiai tik tada galės susi-
Dnil I UdlLlit UALILUu nei. M. Kvederienei ir K. .Tuo klausyti partijos boso Ed. Stej'per pusė. Ligšiol telefono įsi 'tuokti, jeigu jie ir jų tėvai 

kai, o trustisai nori pildyti įvedimas kainuodavo 100 litų, tturės įrodymų, kad sumokėjo

NORI VESTI — MOKĖK 
MOKESČIUS

PASAULINĖ SMITSŲ 
SĄJUNGA

PIKNIKAI VYTAUTO
DARŽE 1935 M. 

VASARA
Šv. .Jurgio parap. — gegu-

nei, M. Kvederienei ir K. Juo 
izaitienei už pasidarbavimų.

_______ j Nutarta išrinkti komisijų,
American Conservatory of kad Paliestų iš Aušros Var- 

Mr.sic pastangom, šeštadieni, I*1! l«m«P>J®» Nekalto Prasi,18-
vasario 9 d., :i vai. popiet, Ki- J“"" sodalieiję at-

vaidinti keturių aktų Šv. Te
resės veikalų, kur vadovauja

ROLĖJ
žmonių valių, tokiu būdu ir o dabar tik 30 lt. Taip pat 
susidaro netvarka. l\ad tų vi-1 sumažinti mėnesiniai mokės- 
są prašalinus, piliečiai turi čiai ir susisiekimas su kitais

Neseniai viename Anglijos i 
laikrašty tilpo šitokio turinio žės 26 ir rugpiūčii? 25 d. 
skelbimas: į šv. Kryžiaus pamp. — Lie-

“J viso pasaulio Smitsus! į pos 7 ir rugsėjo 22, ir spalių
Šiandien maro gimimo die 16 — 13 d. 

na. Ta proga sveikinu visus I Nekalto Prus. .p. šv. parap.
Šios keistos priemonės vv-;sav0 bendrapavardžius ir kvie — birž. 23 ir rngpiūčio 18. 

riausybė ėmėsi todėl, kad at- (’.ju susiburti į vienų pasauli-1 Gimimo P. Š. parap. — Li:-

visus mokesčiu1:.

mball Hali bus statoma sce
noj Saint Seanso 3 aktų opera 
“Samson and Delilah”, kurioj 
Dailios rolę loš žinoma (luini-' 
ninkė Elena Bartušienė (?Tar- 
tush). Chore dalyvauja ir L. 
V. “Dainos” choro soliste Ona 
Juozaitienė, sopranus. a.

kun. Mačiulionis.
Korespondentė

Pranešimai

NAUJI KOMITETO NARIAI

BlillMiFPOliT. — Draugija 
Saldžiausios Širdies Viešpalres 
Jėzaus laikys mėnesinį susi-

balsuoti už žmonių pastatytus miestais. Visa tai duoda dau ganiečiui labai sunkiai moka n(? Smitsų sųjungų. Kaip Jūsų želio 9 ir rugsėjo 1. 
kandidatus, o ne už partijos giau progų žmonėms nauuo- mokesčius, ir dėl to iždas tu-Įpavaj.(Į,-, rašoma Smiths, Smits, gy. Antano parap. 
mašinerijos. tis tdlelonais. laip pat ma ri biudžetinių sunkumų. Smvth, Smytes, Shmit, ar pa- 16 ir rugsė;.o 6

Iii r z.

Nepamirškite vasario 12 d., noma> ka(^ telefonų abonentų , Valdininkai ir dvasininkai, našiai, — nesvarbu”. Visų Šventųjų parap. — be
eikite balsuoti. skaičius žymiai padidės. Su- kurie sutuoks jaunavedžių po- $į pavardė Anglijoj ir Ame- pos 21 ir rugsėjo 15.

lig naujuoju telefonų susisie- rų be atitinkamo mokesčių va
lei reikėtų nuosekliai at^a-|kįni0, įstatymu, Lietuvoje sp- ldybos pažymėjimo, bus sulai

kyti į Ž. Ž. korespondencijų įaU(j0K reikalais jiasikalbėjt- kiai baudžiami.

visi

ir visų isdeslvti, užimtų visų mnį ĮjUK apmokaini tiktai pu-

rikoj yra labai populiari. Su Dievo Apvaizdos parap. — 
sibūrę Į .ienų sųjungų viso birž. 2 ir rngpiūčio 11. 

į pasaulio Smitsai tikrai galėtų šv. Mykolo parap. — be-

“Draugų”. Kurie skaito 
“Draugų”, visi suprato, kad 
tai buvo lik partijos niašine-

se nustatytos kainos. KIEK UR PRODUKUOJAMA 
FILMU

sudaryti galinga organizacijų, pos 28.
šv. .lujzapo parap. — ge-

V A 1

• TOVVN <)F LAKE. — šv. 
Kryžiaus parapijos, komitetų 
1935 m. sudaro: J. Norkus, J. 
Čepulis, J. Lisauskis, N. Kur 
klelis, K. Kupetis, P. Maldžiu -, 
A. Pučelis, V. Šalna, M. Važ
mas, Pr. Aleksandravičius, B. 
Sireiko, J. Kudeikis, V. l’rba. 
G. Stakauskas, P. Kalvaitis, 
Jx Razbadauskis.
, Atsisakė buvusieji nariai: 
Kraučiūnas (išbuvęs 1(i metų 
komitete, 7 metus trustisu;,

linkimų 5 d. vasario, 7:30 vai.I|ijos išpūtimas daugiau nie- 
vakare, Lietuvių Auditorijoj. ko.
Malonėkite visi nariai fatsilas-' .» . , , , .As nesuprantu, kodėl ‘Braukyti, nes randas daug svarbių 
dalykų svaistyiriui. Valdyba

RflDIU

PRANUI KLIMA1ČIU1 50 
METŲ AMŽIAUS

gas’ duoda tiuk daug vietos 
dykai politikai vesti. Tokios| 
ilgos korespondencijos turėtų vlguoinenes 
būti apmokamos. Pilietis

Tarptautinis filmų institu
tas paskelbė statistinių žinių
apie kino • t,.atnj skaičių i, rc' Wvenęs 1799 pranešė

Sausio 5 <:. iii,„ų pro,lukeipj įvairiose vai- Olhv ir “"inrikietis Maklejus.
Pirmasis avėdavęs švininiais

Labiausiai žmonėmis pašau- gūžės 1!).
Ivje laikomi: senovės graikų Aušros Vartų parap. — li;>- 
poetus Melitus, prancūzas So- pos 14.

ŠŠ. PePo ir Paūkaus parap.
KAUNAS. -

suėjo 50 metų amžiaus zy sty bėse.
miam Lietuvos publicistui’ ir Daugiausia kini; ir didžiau- 

veikėjui Pranui |r,iQ filmų produkcijų turi, ži-
Klimai,-iuk JdlMfijatan gimė |„o,„a, A,noriko- Jnngt. Vnlstvi'“1*)0 170 <-<-nti,notrų u„kšė,o,|_ liepos 4.

gegužės 5 ir rngpiūčio 4. 
Šv. Kazimiero parap. — bir-

padais batus, kad vėjas jo ne- želio 30.
parverstų ant šono. Antrasis ( Jaunimo — Dainos Šventė

Šiandie 7 valandų vakare už 
,-istatvkite savo radio ant sto
ties \VGI«S, 1060 kilocykles, ir

t .pasiklausykite Peopled rakan-
J. Zelevus (iš'p.vęs 11 melu i, , .' • , , ...‘ iih, krautuvių duodamo lietu-
komitete ir 9 im tus tiustisni.i ... . .. .... . .' visko ir amerikoniško progra-
A. Jesulnitis ir F. Ausbikis iš- ,, , . . .lino. Programe dalyvaus kele-
buvo t»o vienus metus. . ..... ...'.. ...*■ 1 [tas rinktinių dainininkų. Kal-

jbės dr. P. Zalatoris, dalyvaus 
ir “Čalis Kapinė”. Bus pagro 

įta smagios muzikos, išgirsite1 
idnug žinių bei pranešimų. Rap. j

NETIKRŲ PINIGŲ FABRI
KAS BAŽNYČIOJE

180 m., Sakių apskr., Sint,,u ;h,-.s. Si.,,,,-, krašto yra lrŲiSii'*1 svpr<' tik /vams ir ha-i .‘Draugo” - goguSos 12 ir 
p(M.’vo vadinamas giltine. Trečioji j rugsėjo 2.

buvo praminta vaikščiojanti Labdarių Sujungęs — g<‘gu-

ras žinios
SUSIRGO BERTDLIENL * ■ - —

A. Bertulienė, žmona Jono 
P. Bertulio, Boosevelt Furni
ture kompanijos savininko, ‘sm

Iš Politikos Lanko

Šių metų rudenį Lvove ir ki
tuose Galicijos miestuose pa
sirodė apyvartoj labai gražiai 
padirbtų netikrų 100 zlotų ba
nknotų. Policija ilgai dirbo, 
bet pinigų Įiadirbėjų ir platin
tojų niekaip negalėjo susekti, j

Tik neseniai netoli Lvovu 
vienoj apleistoj koplytėlėj bu
vo užklupti du pinigų fabri
kantai su visais įrankiais. Jie
ms pavyko padirbti ir išplatin
ti netikrų pinigų apie 60,000 
zlotų sumai.

tų valso. Kurį laikų mokyta į kino - teatrai, kuriuose 
vo, bet -susirgęs džiova Šio.jStisrs metus buvo domenstruc 
amato turėjo atsisakyti. Ta- jam» s 667 filmos, iš kurių 550 
da jis įgyjo matininko vardų vietinės gamybos, 54 vokiškos, 
ir skirstydamas laukus apke- 24 angliškos ir 17 prancūziškų.

Kiekvieno kataliko yra tCTCHRO. — Vasario 6 d.
nis dienomis sunkini susirgo 7:30 vai. vakare parapijos svi | priedomė remti ir platinti 
r buvo padaryta sunki opera- tainėje bus demokratų politi-1 katalikiškų spaudų. Kataliku 

akas susirinkimas. Kviečia vi
sus atsilankyti. Kai kurie lie
tuviai nežino, kokios pusės lai 
Rytis: partijos bosų, ar žmo
nių. Visi ateikite; bi s gera 
proga patirti, kur teisybė y- 
rn, taip pat bus atsakyta į 

Dievo Motinos Sopulingos klausimus, jei kas turės kokio 
draugija, laikė metinį susirin neaiškumų. Užpildykite svetai 
kimų, sai šio 27, parapijos mo- nę. Demokratas
kyklos kambaryje. -----------

Nauja valdyba perėmė pa-1 CICERO, ILL. — Vasario 
reigas. Valdybų sudaro: dva- 8 d., visų Cieeros draugijų eg 
sios vadas kun. II. J. Vaičū zckutyvė komisija rengia va 
nns, pirm. D. Rimkienė, vice karų, parapijos svet. Bus lo- 
pirm. M. Šneiderienė, nutari- šiainn kauliukais, o kas norės.

pija-
Ligonė randasi St. Anna Ii 

goninėj, 49(X) W. Tbomns St. 
Rooni 429. Visi linki jai grei 
tai pasveikti, o už vis labiau 
šiai jos vyras ir dukrelė Bena.

ka spauda nurodo žmogui u 

ganymo kebus j arnžinnstj.

6ARSINKITĖS 
UCR AUGĘ“

Preferred by millions 
te MyonMise..

Rinktine me- 
dftlaga RuptHk- 
la l nepa pr*at< 
grietinėti p«vi 
dal* Kraft 
Mlracl* 
Wh(pm»- 
)inoj«.

INSURANCE

NOTARV

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS B0NU8

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WB8T 47th STREET Tel. LAFayette 1083

r^= =^i

žės 30.
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų — rugsėjo 29.
Kun. A. Linkus

OFISŲ REIKMENYS
OFFIOB KQ|T|PMi:NT______

Kuomet reikia puminiij šlnmpij, 
nnts|mudi} nr kitų ofisams reiknliii- 
jrų dnlykų, pasaukite:

HARri&an 8125

AGE STAMP WORKS
81 W, Van Buren St.

Lietuvis l’r. Mileris jums potnmnns

mų rašt., S. Bružaitė, turtų m- 
štin. O. Zaurienė, konlrolės m- 
fitir.. S. Kaknnanšknitė, kasi-,į f •
ninkė A. Šukienė, kasos glo 
bejos M. Ijiurinnitienė ir O.

galės ir pakoziriuoti. Bus daug 
dovanų. Kas jas laimės, bus 
patenkintas, šiame vakare bu? 
lietuvis kandidatas: P. J. Vi
tkus, F. Ganzini ir Joaeph J

I^kie^ė, maršalkoj K. And m-; .landa, kandidatas į miestelio]

b.;

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČIĮI

Lengvais Atmokėjimais 
Nuo 5 iki 20 Metų

Kiekvieno numenu tiirtnn 
aponiigotan per U. R Oo- 
vernment lafnlgi): Ped-ral 
Snvlngu and l,oan Innnran- 
ce Corpomtlon. \Vnnhlng- 
»on, n. c., iki »r..onn.

TAUPYMO SKYRIUS
Oalltpa pailCll $100.00 arba daugiau (Income ahares). Onllma pa

dėti It.liO, gauti knygelę Ir kada kiek nori moktttl (nptionnl).
dailina mokfitl po 50 rentų J niėneaf arba daugiau (inatullment 

thrtfl).
11$ kiekvieną dolerj mokame dividendą pagal uftdarb). Praeity 1M- 

moktjom
Pirma Kęileral, Ir Ivlrlatmla flnnnalnO )alnlga. Nfl Jokia deprealja 

nepakenkė Ir nepukenka. Nfra Jokių mokeaflų jntojlnml J narlna.

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

ederalSavings
|AND LOAN AJIOCIATION 

OF CHICAGO

JUSTIN
MACKIEW1CH

Ra SUnlnka*
J

Radios 

Skalbyklos 

Refrigeratoriai 

Pečiai 

Parlor Setai 

Nauji 1935 modeliai

los. F. Bodrik, k
3417-21 So. Halsted St

geidėjai Lietuvių Programų

Tel. Boul. 8167

Tnx Warnntns ir Bonus pri
imam perkant už pilnų ver
tę. Per trumpų laikų.

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valnndoa kaadten nuo 9 tkl 5. 
Pnnodeito, Reredoa tr Petnyčios 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas RF.I*uhlie »«OO

ANGLYS

ANGLYSI Tflkstančlal nairnf vartoja 
ekonomiškas, be suodžių Troplealr 
anglis. Garantuota voga Ir šiluma.

- Trys Telefonai:
Rereenlngs—$4.75 Kepublle O«nn
Mino ftun—R. 7-5 T.awndnle
Lump arba egg—(.00 Merrl»nue 2524

Northern coai. co., 
Iiaww<lale 7S<a Merrlmae 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chleago. III.
TEIi. REPi ni.lC M<12

Katrie perkate Sn^’lR H 
drafverlu, siųskite juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
gereanes anglis už mai.lau 
Pinigų.

susidaro.no



