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ITALIJA NUSIVYLUSI; KILNOJA 
KARIUOMENĘ ETIOPIJOJE

NEATSIEKTA TAS, KO IŠPRADŽIŲ 
BUVO TIKĖTASI

T ik  n a u ja s  ta ik o s  p lanas  gali 
ita lu s  išvaduoti

KOMA, saus. 12. — IŠ tik- PARYŽIUS, saus. 12. —
|  rų šaltinių patirta, kad Ita- T. Sąjungos taryba susiren-

lija žymiąją dalį kariuomenės ka sesijon šio sausio mėn. 20
iš Eritrėjos karo . fronto- (žie- d. Ženevoje.
minio fronto) nukelia j So- Bus svarstomas Etiopijos
malijos frontą — pietrytinį 
karo -frontą. Tas daroma, kad 
iš Somalijoe šono smarkiau 
pasistumti pirmyn Harrar 
link, kad pasiekus Djihouti -- 
Addis Ababa geležinkelį ir 
susijungus su žieminio fronto 
pajėgomis.

Žieminiam fronte italai ne
turi reikalingų pajėgų stum
tis pietų link nuo Makale. E-

k laušimas. Taryba pakvies 
darban trylikos ir  aštuonio
likos narių komitetus. Pirma
sis svarstys taikos planą. Jei 
nebus sutarta, kitas komite
tas aptars žibalo “ embargo” 
klausmą.

Ryšium Su T. Sąjungos ta
rybos susirinkimu pasklydu- 
sios įvairios kai Ims. ►Sakoma, 
kad taryba imsis priemonių,

tiopiečiai atkakliai gina ne-j kad gelbėjus Italiją nuo į- 
pa prastai kalnuotas apylin- klimpimo Etiopijoje. Yra pla
kės. Be to, dažnai pasireiš- J nas skaldyti Etiopiją j dalis 
kiantis lietus trukdo italams!ir jas paduoti įvairių vals- 
daryfi pažanga. Itybių įtakai.

. ----------------------

Vice-admirolas' Artinu’ J. 
Hepburn, dabar paskirtas 
vyriausiu Jungtinių Valsty
bių laivyno vadu.

! IŠKILMĖS LEWIS MEMO- SOVIETĮJ RUSIJA 
RIAL LIGONINĖJE GINKLUOJASI

Ši ligoninė yra Cbicagos 1 MASKVA, saus. 11. — S o -■ 
i arkivyskupijos žinyboje. ‘Tai vietų Rusijos vyriausybė p a -1 
j motinybės ligoninė. Įkurta skalbė, kad ji pasiryžusi dar,' 
j .1931 m. sausio mėnesį Jo E- daugiau ginkluotis.
Į minencijos Kardinolo Munde-j Komisarų tarybos preziden i' 
leino ir filantropo Frank J . (tas Molotovas paskelbė toles-Į 
Le\vis pastangomis. į nio ginklavimosi planus.

KLAIPĖDA YRA TARP SVARBIOJI 
EUROPOS KLAUSIMO

VOKIETIJA BIJO RUSIJOS, KAD 
PUOLUS KLAIPĖDĄ

Italų karo pajėgų vadovy
bė tikisi abiejų frontų pajė
gas sujungti ir pasidirbti sti-

1800 ITALŲ ŽUVO ETIOPIE-
ČIŲ SPĄSTUOSE

Jis  pripažįsta, kad Rusija 
šiandien turi apie viena mi-i 

(Iijoną vyrų nuolatinėje ka- 
! riuomenėje ir tūkstančius ka- 

Tačiau to nepa- Į

Šios ligoninės patalpose va
kar popiet gausingam su«»- ( 
rinkime minėta dvilypės su- 

I kaktuvės: pačios ligoninės 
I penkerių metų ir Motinu klu-!10 
1.0 ketvertų metų sukaktuves. ikanka’ at’ižv,'1';us ‘ ’relW “ - 

Į F. J. Levis žmona įsteigė kl'kus-
Motinų klubų 1932 m. sausio I Nurodo’ kad s,,viptl-1 Rns‘- 

fjai yra pavojaus. Japonai y- 
' ra padarę slaptą militarinę 
sutartį su Vokietijoj, naciais, 

atą-

L IE T U V A I YR A  R E IK A L IN G I 
N A U JI B IČ IU L IA I

PARYŽIUS, saus. 12. - -  gali pareikalauti kai kurių 
Dalykų žinovai tvirtina, kad kolonijų grąžinimo. Be to, ji 
šiandien Europoje dominuoja'gali gauti leidimo drąsiai pul 
svarbiausias klausimas: A r.ti Lietuvą ir atsiimti Klai- 
nacių valdoma Vokietija ras ■ pėdos kraštą.

prias pozicijas, kad be dide
lių sunkumų praleidus lietin- 

•gą sezoną.
Aiškėja, kad Italija susidū

rė su dideliais nepavyk i niais 
Etiopijoje. Pasukti atgal ne
atsiekus laimėjimų būtų ne 
tik negarbingas žygis, bet J 
stačiai saužudvstė.

DESHYE, Etiopija, saus. 
12. — Gruodžio iii. 1.4 d. į- 
vykusiam Endoseko mūšyje, 
netoli Takkaze upės — p i et-1 
rytiniam karo fronte, apie 
800 italų nukauta.

Apie tai pasakoja paimti, 
{'nelaisvėn italai. Jie sako kati

3 4  žuvo su laivu 
audroje

PORTLANI), Ore., sans.12.
—Audra sulamdė garlaivį 
(“ lowa” Columbia upės žio- 
! tyso. Su laivu žuvo visa į-
gula — 34 asmenys. Pakraš- darbas.

Via žinoma, kad nei Ang
lija, nei Prancūzija daugiau 
nesirūpina Klaipėdos likimu. 
Jei Vokietija pasisakytų, 
kad ji stovi už glaudesnį su
siartinimą su Prancūzija ir 
Anglija, ji galėtų tuojau pul
ti Klaipėdą ir didžiosios val-

Ikišiol per penkerius metus karostovVkl^i/pj^ Ponais» kad Puolus Rusiją, Įstybės prieš tai nepakeltų nė
[Moję ligoninėje gimė 10>5671 sireugusi pultis, kad praplė-; Tai vi™a; Antra’ Vokietija, piršto.
[kūdikiai. Tarp jų.98 dvynukų ^us savo sienas Lenkija taip *a’ko lnls’ailsv.vros vaidmenų , Tačiau Vokietija negali pul 
•poros ir 2 trynukai. 1935 me-Į pas-ln,žinnls j sjveržti' tarP Anglijos ir Prancūzijos j ti Klaipėdos ikikol neturės už-
Jtais ligoninėje gimė 2,122 kū- . p abaltį» ' '  ' ; iš vienos pusės ir Italijos — ; tikrinimo, kad Anglija, o v-
dikiai, tarp kurių buvo ir la i-j' ky.os prįežastv« i r i ’8 Kitos. Halijai norisi, kadįpar Prancūzija, nerems sovie-
mingasis 10,000-nis — George j sovfetns daugiau gin- į Vokietija pasiliktų drauginga tų Rusijos, kuri pasiryžusi
Francis O’Dmvd, kurs gan- j khwti)| taĮp kud tw° prieSuJ  jai šio krizio laiku. Anglija i pakilti prieš Vokietijų, jei ši 
šiai apdovanotas? [padarius mažiau pavojingais. ir Prancūzija gi pageidauja, | pultų Klaipėdą. Sovietą Ru

di ligoninė pirmoje vietoje j Sovietu vvriausybė pripažj- kiu  ̂ okietija, jei neturėtų ■ sija gi vargiai pradėtų karo 
skirta neturtingoms katali-[sta, kad Italija vr'a užpuolike. 1 būK neutralu, tai jai naudiu-•veiksmus prieš Vokieti® ka

lkėms motinoms, kurios uotu-i , j »*ou butų prisijungti prie An-* daugi bolševikus Azijoje ga-
Įri ištekliaus brangini apmo-į . _u?‘glntt; kad ,s° ' ' gtijos i r j ’rancūzijoa. [lėtų pulti japonai,
keti gj'dytojus už patamavi- Vlet‘1.’ h,iansavę komumstų. Aišku, kad neutralumas [ Pasirodo, kad

menesĮ.
Susirinkime kalbėjo katali- . 

ką ligoninių direktorius kun.j
J. W. Barrett ir klubo įstei- kad- p a i k i u s  progai 
gėja Mrs. Lewis. .kavMS Bosiją. Vokietija man-j

dien yra daugiau niekas, kaip ' 
pa-

mus. šioje ligoninėje yra vi
soms motinoms vienu kaina 
už pa talpi ir patarnavimą tik 

|50 dolerių.
Tąi tik ra i guikstingiimo

Yra žinoma, kad Italija pa į etiPie£iai ten užteis& sP«stus £  ^ l‘syba netar6j° T O o -j  
Kilo šin karau, kad nusikra- ^ nojunčiai italų koliumnui, .n ib kad nelann.ngnos.us 
— . . .  . (kurioje buvo daugiau kaip 

1.600 vyrų su tankais. 
Koliumna pakliuvo į spąs-

Ikišiol jai ne tik nepavyko Hus- Apie B00 italų nukauta ir ■

čius trimis kriziais: finansi 
niu, ekonominių ir gyventojų 
skaičiaus, didėjimu. MIRĖ NEPAPRASTA

UKTAVA UŽ BAŽNYČIŪS1 
VIENINUUMį

naudinga naudotis Italijos ne j 
i sutikimų su T. Sąjunga pro- 
I £a  •

Vokietija ginkluojami ir vir
; sta rimta karo pajėga. Sovie-, 
■ tų Rusijos vyriausybė tvirti- 
i na, kad Vokietija turi pada
rius slaptą karo sutartį su ja-

Molotovas 
Į vietai
sukilimus Brazilijoje 
munistų sąjūdžius 
kraštuose.

Pasaulis mano, kad mes 
nieko kita neturime daryti, į 
kaip tik kištis į kitų kraštų 
vidaus reikalus, pareiškė Mo-' 
lotovas.

ir ko
ki tuose

Vokietijai nieko gera negali 
duoti. Kas kita būtų jei susi
dėjus su Anglija ir Praneūr 
zija. *;X

Arokieti.ja ir turi gerą pro-
ją naudotis šiuo krizių. Ji sau bičiulių.

Klaipėdos 
•; klausimas šiandien yra vienas 
svarbiausių ir rimčiausių. Lie 

' tuva turi pasitikėti daugiau
sia savo pajėgomis ir be so- 

’ vietų Rusijos rasti dar kitų

nusikratyti šiais kriziais, bet; ^  
dar susilaukė didesnių sunku 
mų. Sunku pasakyti, kaip I- 
talija išsisuks iš. šio įklimpi- 
mo. Kol kas gyventojai, ra
miai laikosi. Tas ilgam neuž
tikrinta, tuo labiau, kad T. 
Sąjungos paskelbtos sankci
jos vis. labiau slegia kraštą.

tankų tekę etiopiniams.

VYSKUPO VALANČIAUS 
PAMINKLĄ STATYS 

PAVASARĮ

KįAUNAS. -  Pabaigoj pra-

KATALIKŲ ŠVIETIMAS 
CHICAGOJE

200 ŽMONIŲ ŽUVO 
KOLOMBUOJ

Oktavos maldos už Bažny
čios vienybę įvyks Sve. Var
do katedroje ir  prasidės š io |n  
sausio m. 18 d. vakare. K as; f

Uhicagos arkivyskupijų j Kolegijų ir universitetų S 
BOGOTA, Kolombija, saus. J mokykių viršininkas (nuperiu-j sn 11,014 mokinių. Mokytoja- 

Smarkus žemės dreM-! tvndentas) kuri. l>. F. Cun-, <vo asffuenys.
ft nn ■ i .  n  i5tiko Kalombij°8 ras-jningham paskelhė raportų ap-[ Tais raokslo 'metais lietuviu

vakarų 8.00 įvyks pamaldos, publikos pietvakarines dalis, ie mokyklų stovį už 1934-1935!į,v Tri^imlern nkndemii. i«n‘ 
mirė Mra. Cbristian Borron bus kalbamas rožančius, skal-Į Labiausia nukentėjo Kario-! metus. Raportas' adresuoja-!].P 243 ]-ines' '  ' ' '
DarJev, kuri prieš kokius 30 tomos apecialės maldos, sako- (ų0 departamentas. Ten Ra-Ynas Jo Eminencijai Kardino- 1U°
metų, dažnai skaitydama kar~|ma« pajuoksiąs ir palainuni-

DENTOR, Colo. 
Metų dieną Merey

— Naujų 
ligoninėje

Lovolos universitete buvo
eito mėnesio Kaune lankėsi! dinolo Newmano veikalus (mas su Švenčiausiuoju, 
skulptorius .Grybas — vysk. (raštus), rado, kad tik kata- 

| V alančiaus paminklo projek- , likvbė yra teisingas ir tikras 
J to autorius. Jis dabar baigęs i tikėjimas. Ji perėjo Katalikų 
j lipdyti vyskupo biustą, kurį Bažnyčion. Paskui ji patrau-

_______  I netrukus atiduosiąs liedinti kė katalikvbėn savo vyrą ir
BERLYNAS, saus. 12. — ’S bronzos siaurųjų geležinke- vaikus.

! lių dirbtuvėms.
| Gry-baa teigia, kad pamink- 
< las didžiajam blaivybės ap- 
jaštalui Rotušės aikštėje tik
rai būsiąs pradėtas statyti 
šių metų pavasarį.

LENKAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ NACIUS

Lenkų sąjunga Vokietijoje 
(organizacija), kuri reprezen 
tuoja apie .1,500,000 lenkų, gy
venančių Vokietijoje, protes
tuoja prieš nacių vyriausybę 
dėl lenkų persekiojimų.

Vokietijos autoritetai parei! 
škia. Kad nėra tokio didelio[
skaičiaus lenkų Vokietijoje i r 1 ATVYKS I KAUNĄ
lenkai nepersekiojami. j KAUNAS. — Žinomas Pra-j

— ------------------  ;hos Kryžovsldo vardo vyrų j
SUIMTAS UŽ GRASINIMUS t choras Šių metų pradžioje at-j 

PREZIDENTUI vyks į Kauną ir čia suruoš

Jos vyras mirė prieš 27 
metusi. Jos du sūnūs yra ku
nigais. Tik tas faktas, kad 
jos du sūnūs tapo kunigais, 
velionė turėjo būti kilnaus 
pobūdžio žmona ir  motina.

j koncertą.

■ ’ J  i v  v* . .  t  L A I y  U.IU4S U H J V U T S 'tV ttttžS S  »»UiVW  .nnojo vandenyno pakraščiu lui Mundelemui, arkivyskupu -4-0 * , A ts i
nuslinko žemė ir užvertė keJjos mokvklų boardo preziden-P’
i*  i k  » 1 -v 4 . . ’ -universitete 4,793.lėtą sodj bų. Apskaičiuota, tm, boardo nariams kum-Ši oktava skiriama už visų { 

klaidatikių krikščionių grįži- žuvę ne mažiau kaip 200 gama, k lebonams ir arklvvs- 
mą Romos Katalikų Bažny- |a smem2? 0 keletas šeimų su- | kūpi jos katalikams.
čion ir pasilikus su Ja  vieny
bėje.

HAUPTMANNUI ATSAKY
TAS PASIGAILĖJIMAS

i žeista.
/Vyriausybė tuojau

pagalbos žygių.

TRENTON, N. J., saus. 12. 
— New Jersey valstybės taip j 
vadinamas, pasigailėjimo bo*;

ĮKALINTAS KUNIGAS UŽ 
SAVO PAREIGŲ 

ĖJIMĄ

Iš raporto paaiški, kad mi- 
emesi j metais mokslo metais, padidė- 

Įjo mokinių skaičius parapijų 
i mokyklų pirmajame skyriu- 
je.

Žymi [pažanga padaryta ir
patobulinimai įvesti painoko-

GOMEZ KUBOS PRE
ZIDENTU

HAVANA, Kuba, saus. 11. 
j— Kubos salos prezidento 
rinkiniuose laimėjo d r. Mi- 

ignel Mariau o Gomez, buvęs 
j šio miesto majoras ir koalici
jos partijų -— respublikonų,

se. Kai
atidaryti nauji kursai. Moki-į 
nių sveikatingumas buvo ge
ras.

1934-35 mokslo metais ar
kivyskupijoje veikė;

Pradinių mokyklų 389, ku
riose mokėsi 166,170 bernaičių 

' ir mergaičių. Šiose mokyklo- 
, se dirbo 4,1.14 mokytojų, iš 
kurių 70 pasaulinių.

Vidurinių mokyklų ir  aką- 
įdemijų 65; jose mokėsi 19,232

kuriose uiokyklosn inaę-QBaĮjs|.u *r kanSTDTTGARTAS, Vokietija, 
saus. 12. — Nacių teismas nu 

Siame mieste velionė išgy-| ardas vakar po įvykusifl ^ audg trjs mgnegips kal-ti ka 
veno apie 40 metų ir dalyva-1posėdžio pranešė, kad nepn- taUku kpni„a A Staudaehel. 

|vo visuose katalikų darbuose, j pažintas pasigailėjimas laku- L kyiet- tikin?iuos5us ska, 
no Lindberglio kūdikio pag- ’
robėjui ir žudikui B. R. Ha- v. 
uptmanuui ir  mirties bausmė j nolaikyti nuinQ08e.

šio sausio j sa]<0̂  kaJ
j katalikai nepersekiojami Vo- 

Tuo reikalu daug interesuo- j lelijoje.
jasi valstybės gubernatorius ____________
Hoffman. Jis gali atidėti to- J ASMARA, Eritrėja, saus.

ATŠAUKS PIRKIMO 
. MOKESČIUS

tik katalikiškus laikraš- 
o visų kitų laikraščių

FRiANKFORT, Ky., saus. 
11. — Kentucky legislatūra 
atšaukė 3 nuošimčių pirkimo 

dabar, vyk- mokesčių įstatymą. Prekybį- 
ną, Austen Phelps Palmer. us;: damas į visus Baltijos kraš-
siunČiamus grąsinimus pręzi-jtusį pirmoje eilėje apsistos 
dentui Rooseveltui. Iyaune.

NEW YORK, saus. 12. — ! Šis choras Lietuvos laikino 
Krašto vyriausybės agentai i jon sostinėn buvo ah^kęs pr- 
areštavo turtingą sportsma- į ieš 7-8 metus, o

jam bus įvykdyta 
mėn. 17 d.

Kai kuriuose diatriktuose 
per rinkimus turėta daug 
triulsšnio. Vogta balotų dėžu 
les, sukelti gaisrai, vykdyti 
užpuolimai.

ninku sąjunga priešinosi šiain-liau mirties vykdymą. Sako- j 12. — Nukrito ir susikūlė di- mokinių, šiose mokyklose nxo- j CHICAGO IR APYLINK.* 
įstatymui, kurs įvestas 1934Jma, jis tai padarys, jei bus Įdėlis italų karo Ųlėktuvas. jkytojavo 1,073 iš kurių 1 2 2 , Numatomas lietus, ar šuto' 
metais. svarbių priežasčių. Žuvo 3 lakūnai. i pasauliniai.
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DIENOS KLAUSIMAI

KALBA, BET NIEKO NEDARO

Gruodžio mėnesio pabaigoj Kaune Įvy
ko tautininkų partijos visuotinas suvažiavi
mas. Sprendžiant iš Lietuvos laikraščių, svar
biausi suvažiavimo darbai, tai priėmimas 
“ tautos vado” , pasveik "minias ministerio pi
rmininko, nusifotografaviinas ir pasivaišini- Į 
mas. Prcz. Smetona pagyrė min. Tūlielį, o 
pastarasis p. Smetonų.

Šiuo kartu buvo šiek tiek kalbų ir ki
tais klausimais. Tautininkai vis dėlto pripa
žino, “ kad bendra tarptautinė padėtis ir kai 

I kurių Lietuvos kaimynų aspiracijos verčia 
mūsų tautų ypač. susirūpinti valstybės sau 
gurnu. Tauta turi būti ir medžiaginiai ir dva
siniai pasiruošus atremti bet kokį pasikėsi- 
nimą į mūsų valstybės nepriklausomybę, į 

į, mūsų teritorijos neliečiamybę” . Dėl to su
važiavimas paragino- aukoti Ginklų Fondui.

: “ Tačiau šis pagrindinis šio meto už
davinys duosis pilnai įgyvendinamas li
ktai tada, kai mūsų (aula bus vieninga, 
kai valstybės vadovybė, vykdydama sva
rbiausius uždavinius — stiprindama 
saugumų, kovodama su ekonominiais su
nkumais ir keičiama krašto' kultūrinį 
lygmenį, — turės pritarimo ir paramos 
visoje tautoje”.
Tai yra žodžiai, išimti iš fautininkų par

tijų# rezoliucijos? Jie gražiai skamba ir tei
singi, a r ne? Deja, tik žodžiai, visai netai
komi prie Lietuvos gyvenimo. Kalbama apie 
tautos vieningumų, bet užgeriama vyriausy
bės vidaus politika, kuria kaip lik ardoma 
tautos vienybė. Šiais neramumų ir ekonomi
nių sunkumų, laikais žodžiais neva ieškoma 
paramos visoje tautoje, tačiau (labais to ne
siekiama. Neinama prie tautos atstovybės — 
Seimo- sušaukimo, kuris kaip tik galėtų šu
tu,Ida visus prie valstybės ir tautos darbo, 
liet dar priešingai — uždarinėjamos lietau- 
tininkiškos organizacijos ir tuo būdu jos 
atstumiamos nuo reikalingo Lietuvai darbo.

Taigi, suvažiavime, padeklamuvus apie 
esamus valstybei pavojus, apie vienybę, jo
kių konkrečių nutarimų nepadaryta, bet tik 
— Smetona pagyrė Tfibelį, o Tūbelis — Sme
tonų. Tai ir viskas.

vo gyvybę apdraustu ne kokiose svetimlau-t 
čių organizacijose, bet savo tikroje lietuviš
koje organizacijoje.

"Deja, daug šios organizacijos pirmųjų 
veikėjų, kurie jų įsteigė, jau nebėr mūsų. 
tarpe, nesulaukė jos Auksinio Jubiliejaus iri 
negali savo darbo vaisiais — jos pergalėmis' 
ir laimėjimais kartu su kitais džiaugtis, nes 
juos pakvietė Aukščiausiasis iš.-šios ašarų 
pakalnės pas Save į amžinų gyvenimų, kur 
jie. gal meldžia Aukščiausių, kad Jis savo 
Apvaizda šių organizacijų užlaikytų ir jų 
laiminių. ,

“ Penkios dešimtys melų, rodos, neilgas 
laikas, liet, pažiūrėk, kiek per tą laika LR.K 
SA gyvenime visokių įvykių buvo. le.igu 
tų visa .reikėtų į knygas surašyti, tektų di
džiausios kelių tomų knygos parašyti Glitų 
labai įdomi istorija, jeigu galėtų kas tai 
padaryti.

“ Dažnai ši organizacija skelbė vaju; - 
narių prirašinėjimus- Šiemet ji irgi paskel
bė vajų — nekokį paprastų vajų, bet «Jūbi-* 1 

i liejinį Va.;ų_
i “ Tad pfetis j petį, Susivienymo nariai! 
i Su naujų metų pradžia sukruskime, kas lik 
i galim — stokime į -Auksinio Jubiliejaus Va 

jų ir parodykime, kad mes dar gerai g.v-
J vriojarne, kad mes veikime esame stirfis — 

nenugalimi, kad m .kam savo organizacijos 
gerovei pasiaukoti, pasišvęsti -  - dirbti ir 
naujus jai narius surasti” .

LIETUVĄ APLANKIUS
Rašo L. Simutis

MŪSŲ SENIAUSIOJI ORGANIZACIJA

Lietuvių H. K. įSusivienymas Amerikoj 
šiemet mini 'auksinį jubiliejų, šioj seniausioj 
mūsų organizacijoj pastaruoju laiku prade
dama rodyti daugiau gyvumo. Hat, naujų 
narių vajus yra vedamas.

Uolus mūsų spaudos bendradarbis S. 
Lukas ‘•'Garse” apie LRKSA rašo:

“ Mes lietuviai labai daug čia turimi* 
Amerikoje visokių draugijų ir organizacijų., 
bet iš jų visų seniausia yra LRKSA, kuri 
ši* niet net Auksini Jubiliejų — 50 metų sa
vo gyvavimo sukaktį mini. Tai svarbios si*., 
kaktuvėr, kurias reikėtų tinkamai veikimu 
ir  per spaudų paminėti, nes tokie įvykiui 
lietuvių tarpe labai retai pasitaiko.

“ Džiaugiasi LRKSA nariai ir jo vado
vybė jo gyvavimo auksinį jubiliejų sulaukę. 
Džiaugiasi ir jo dar gyvi kūrėjai, kurie jį 
steigt, organizavo ir augino. Ar jie tada 
manė ii' likėjo, kad ši jų steigiamu organi- 
zarijfc taip didelė išaugs ir net už 50-ties 
metų Auksinį- Jubiliejų minės.' Jie apie tai 
uomet ne negalvojo. Jiems lik rūpėjo, kad 

atvykusius šion svetinion šalin lietuvius su
organizuoti į vienų bendrų organizacijų, kad 
jie nedingtų svetimųjų bangose, kad nonų 
Jautėtu, pasiliktų amžiams lietuviai, ištikimi 
savo tautai ir tėvynei vaikai, kad jie apsi- 
Iraųstu nuo visokių nerikėtu nelaimių ir sa

NAUDINGAS DARBAS

Su Žemes Ūkio Akademijos gyvenimu 
šiek tiek susipažinau, ues pas kan. F. Ke
mešį išgyvenau porų dienų. Drauge su juo 
ir rektorium V. Vilkaičiu išvaikščiojom vi
sas įstaigas, apvažinėjom visų, iš apie pen
kių šimtų hektarų žemes susidedantį ūkį. 
Liaukai gražūs. Žemė derlinga, gerai išdirbta 
naujausiomis mašinomis. Gerai sutvarkyta 
pieninė, grūdų selekcijos punktas.

Keletu malonių valandų pJ'aleidau su 
prof. St. Nacvvičium, su kuriuo vaikščiojom 
po daržus ir gėlynus. Mat, jis yra žynius spe
cialistas daržininkas. Jis ne tik dėsto savo 
mokslo šakų Akademijoj, bet veda praktiš
kų ir labai naudingų Lietuvai darbut

Jo rūpesčiu yra suorganizuotas Jaunųjų 
Ūkininkų Ratelis. Nariais priimami nuo 10 
iki 20 metų bernaičiai ir mergaitės. Turi sky
rius, kurių jau veikia keli šimtai visoj Lie
tuvoj. Šios organizacijos tikslas — iš jaunų 
dienų pratinti ūkininkų sūnus ir dukteris 
kultūriškai ūkininkauti, žemę tinkamai iš
naudoti, namų ūkį švariai užlaikyti. Duo
dama teoretinių žinių, vedami praktiški dar
bai.

Prof. S. NaceviČiaus ibuvau pakviestas 
atvykti į Dotnuvos Jaunųjų Ūkininkų Ba
telio susirinkimų, kuriame dalyvavo apie ši
mtas jaunučių, narių. Jie patys vedė susirin
kimų, diskusavo įvairius savo ratelio reika
lus. Tikrai buvo įdomu sekti jų darbų, kurį 
jie dirbo su dideliu uolumu ir įdomumu. Su
sirinkimas buvo lauke.

Pakviestas šiai jaunųjų audiencijai pa
kalbėti, pažymėjau, kad užsienyje gyvena 
apie trečia visos mūsų tautos dalis. “ Jūs, 
gal būt, paklausite” , kalbėjau, “ dėl to tiek 
daug lietuvių apleido savo tėvynę. Išvažia
vome svetur laimės ieškoti, nes tėvynėje 
laisvės nebuvo, rusai mus persekiojo, iš mūs 
duonos kųsnį atėmė.', nebuvo ‘nei šviesos nei 
tiesos*, bet, kaipo mūsų poetas sako, ‘tam
su ir juoda’. Ir. svetur išėję, neradome žemiš
ko rojaus, aukso kalnų. Išeivis sunkiai dir
ba dėl kasdieninės savo duonos — leidžiasi 
į žemės gilumų anglies kasti, karšta plieną 
dirbtuvėj pilsto, ar geležį kilnoja ir kitus 
sunkiausius sveikatai ir gyvybei pavojingus 
darbus dirba. Nors ir sunkiai dirbdami, bet 
neužmirštame senosios tėvynės, štai, šių gra
žiu Lietuvos laukų,, žalių kvepiančių pievų 
ir bočių kapų. Dirbome Lietuvai ir daug au
kojome, kad ji būtų nepriklausoma, laisva, 
kad jums čia būtų gera gyventi, kad niekas 
jūsų laisvės nevaržytų, pažangos nestabdytų, 
duonos neatimtų, kad jūs patVs būtumėt sa
vo krašto šeimininkais, kad jums nereikėtų 
bastytis po svetimus kraštus. Aš dėlto ne
paprastai džiaugiuos, kad jūs nuo mažens 
rengiatės būti pavyzdingais, šviesiais Lietu
vos piliečiais, gerais, kultūringais ūkininkais. 
Džiaugiuos, kad rengiatės padaryti kiekvie
na Lietuvon kampelį Šviesų ir jaukų. Jei

Katakombinis Gyvenimas Meksikoje
Meksikoj Calleso vardas bu 

vo pasidaręs amerikietiškojo 
bolševizmo simboliu, tos SSSR 
režimui artimos sistemos, ku
ri fa vo vizuoja kunigų perse
kiojimus vyskupų trėmimus, 
socijalistiuio auklėjimo įvedi
mų į mokyklas ir 1.1. Callėsas 
atkakliai ėjo tuo keliu. Užtat 
visai suprantama, kad Mek
sikos katalikai lengviau atsi
duso, kai Calleso priešas Ca- 
rdenas jį nubloškė, kartu pa
šalindamas iš tarnybos du di
delius katalikų persekiotojus 
— gubernatorius Canabalų ir 
Villarealį. Katalikai išsiilgę 
vylėsi, kad dabar galės ne- 

• trukdomi naudotis bent šio
kiomis tokiomis dar rižsiliku-

■ siomis laisvėmis.

Deja, tie šviesūs geros va- 
ilios žmonių lūkesčiai neišsi- 
' pildė. Kerštingai atsiskaitęs 
su savo politiniais priešais, 

■•Cardenas kultūrkampfų tęsė 
su dar didesniu įnirtimu. Bug- 

Spiūčio 31 d. išleistas įstatv- 
•mas, kuriuo nusavinami tiky- 
j binių bendruomenių turtai, 
į išsklaidė visas iliuzijas ir pa- 
Įrodė tikrąjį Cardeno vyriau
sybei veidų,' Visi pripažįsta 
kad šitas įstatymas yra bru- 

| taliausias iš visų- toj šaly iš
leistų antireliginių įstatymų. 

(Tokių priemonių, be Sovietų 
(Rusijos, nėra ėmusi nė viena 
lis kultūrinių valstybių.

Iš viso pasaulio į Meksiku 
plaukia protestai prieš sąži
nes ir tikėjimo laisvės užslo- 

(pinimų. Vis dėlfo Meksikos 
(vyriausybė nejausdama su pa
tosu skelbia pasauliui, kad 

(jų šaly tikėjimas nepersekio
jamas, kad' tenai tik kovoja* 

jnia su “ prietarais’’ ir “ kle
rikalizmo tironija” . Tačiau 

(tie tušti šūkavimai faktų ne
nuneigia. Esamomis objektin- 

|gų vietų patikrintomis-žinio
mis iki šiol iš Meksikos yra 
ištremti 5 vyskupai; 12 vys- 

! k ūpų, uždrausta gyventi savo 
! dijecezijose, o 4 yra suimti. 
(Per 40 kunigų yra nužudyta; 
(daugelis iš jų stačiai žvėriš
kai nukankinti. Didelis kuni
gų skaičius yra “ dingę be ži- 

’nios” . 1926 m., kada Callėsas 
(pradėjo persekiojimus, Mek
sikoj dar buvo 3,000 kunigų.

■ Drakoniškų įstatymų dėka, 
(kuriais apribotas kunigų skai
čius, 15,000,000 katalikų dva
sios reikalus dabar aprūpina 
tik 334 kunigai. Keturiolikoj 
federalinių Meksikos valsty
bių buvo ištremti visi kuni
gai, taip, kad šeši milijonai 
tikinčiųjų buvo palikti be vie
no kunigo. Meksikos katali
kams grįžo tikri katakombų

(laikai. Kunigai, kurie neturi 
(iš valdžios leidimo eiti savo 
-pareigas, turi persirengę sla
pstytis, kad nepastebėtų šni
pai ir neišduotų policijai. To- 

:kių kunigų yra apie 2,500. Jie 
(slapstosi pas katalikus, pri- 
! Vaciuose butuose slapta atlai- 
,ko šv. Mišias ir; suteikia Sa
kramentus.

visi mūsų tėvynės sflnal ir dultterys bus švie- i išeivija džiaugsis, kad jų mylima tėvynė vir
šūs, kultūringi, dori, Lietuva bus stipri ir siu ir medžiaginiai ir dvasiniai turtingu, 
niekas nė nesikėsins atbūti iš jūsų laisvę, j jaukiu, šviesiu ir stipriu k raštu '’, 
pavergti. Lietuvos laukai ir miškai, tai jūsų į ' Tiesiog stebėjaus, su kokiu susidomeji- 

Į brangiausias turtas, tai jūsų ‘aukso kalnai'. Į mu tie jaunučiai mano klausjtojai sekė kie- 
(Taigi rengkltės tuo turtu vertingai naudo- ! kvieną pasakytą žodį. Taigi, iš tokių vaikų 
tis b- juos ginti. Po visa pasauli išblaškytu ( Lietuva susilauks gerų piliečių.

Amerikos “ tikėjimo teisių 
ir mažumų komitetas”  (Ame
rican Cominittee on Religions 

įRigbts and Minorities) buvo 
(pasiuntęs į Meksiką tam tik
im  komisijų, kurių sudarė vie
piąs katalikas diplomatas, vie
nas protestantas profesorių.* 

i ir vienas advokatas žydas. To- 
Įji komisija, ištyrusi padėti 
I vietoje, savo pranešime kon- 
! statavo, kad Meksikos vy
riausybė “ užgniaužia tikėji

m o laisvę ir tokiu būdu, kaip 
(Sovietų Rusijoj bolševikai, 
stengiasi išnaikinti tikėjimų 

(Pranešime pažymima, kad ke- 
’liolikoj federalinių valstybių 
negali eiti savo tikybinių pa- 

ireigų nė vienas kunigas, kad 
: visiems kunigams atimtos pi
lietinės teisės. “ .Seminarijos 
! konfiskuotos; kunigų auklė
jimas Meksikoj Faktiškai neį
manomas”...

Naujojo prezidento Cardeno 
pradėta knltūrkampfo kampa
nija aukščiausių laipsnį pa- 

; siekė išleidus jau minėtų) ba
žnytinės nuosavybės konfiska- 
• vimo įstatymų. Valstybės nau 
,dai nusavinamos visos bažny- 
įčios, vyskupų rezidencijos, ku 
nigų seminarijos, religinių o- 
rganizacijų išlaikomos moky
klos ir prieglaudos, vienuoly
nai, visokia kitokia bažnyčio
ms, vienuolijoms ar religinė
ms draugijoms priklausanti 
nuosavybė. Jau kartų nusavi
nimų įvykdžius į teismų krei
ptis nebegalima.

.Šitų įstatymų .išleidus, Me- 
Įksikos episkopatas kreipėsi i | 
vyriausybę su peticija, nuro- . 
dydamas, kad šis įstatymas 
prieštarauja konstitucijai, ku
li laiduoja tikėjimo laisvę. Ta- 

' čia u valdžia šį vyskupų raš
tų atmetė.

Vis dėlto pasaulio sąžinė 
: perdaug nejautri kenčiančių.
I Meksikos katalikų atžvilgiu, 
i Kada Vokietijoj naeijonalso- 
Į cijalistai užjudino žydus, vi
so pasaulio spauda pradėjo 

i šaukti. Meksikoj 15 milijonų 
katalikų, neturi elementariau- 

i šių teisių, ir toji pati pasau
linė spauda tyli, kaip užbur-

Į ta.

NUBAUSTI KELI KO
MUNISTAI

j Šiomis dienomis apeliaciniai 
■ rūmai svarstė kelias komunis- 
; tų bylas. Už įvairius nusikal- 
ltunus nubausti: Mauša Jofe 
i šešėl iais metais, Sorė-Beilė 
Laznvkaitė ir Lota Gelmanai- 
tė po trejus metusi ir Dvoira

I Mebelytė pusantrų metų sun
kių darbų kalėjimo.

35 KG. LAŠIŠA NERYJE

į Kaunu žvejai Neryje ties 
! Eiguliais sugavo daug dide- 
įlii} žuvų, jų tarpe dvi nepa- 
Iprasto didumo lašišas: vieną 
!29 kilogramų, o antrąją — 
.apie 35 kg. ir apie pusantro 
! metro ilgumo. Žvejai už šias 
žuvis gavo 280 litu.

KATALIKIŠKUOSE KRAŠ
TUOSE MAŽIAU SA 

VižUDYScIĮJ
Miunchene išeinančiam me

dicinos žurnale “ Medizinische 
Woclienschrift *’ 35 n r. ran
dame įdomių studijų apie sa- 
vižudystę ir  kovų su ja. I)r. 
Erišh Aleyer pasiremdamas 

• rūpestingomis statistikomis 
■ priėjo išvadų, kad katalikiš
kuose kraštuose įlang mažiau 
yra savižudysčių negu neka
talikiškuose. Tam jis randa 
v i s a i  vykusį išaiškinimų: 
“ Kad katalikiškuose kraštuo- 

-se mažiau yra sivižudysčių 
j sako jis tam priežasties rei
kia ieškoti katalikų Bažnyčios 
išpažinty. Aš čia turiu paste
bėti, kad esu- protestantas ir 

^aukštinti katalikų tikėjimo 
instrukcijas ne namo dalykas.

(Išpažintis, k u r i ų  katalikas 
I praktikuoja nuo pat mažens, 
•luri tų gilių vertę kiekvienam, 
į ypač jaunimui, kad čia žmo- 
Igus randi progos atidengti vi- 
įsus savo vargus ir dvasios 
•kovas. Čia nereikia bijotis, 
kad tu atidengęs slapčiausias 
savo sielos gelmes būsi pa
juoktas. ar paniekintas. Čia 
atstovauja Dievų, ir be to dar 
Jis žino, kad kunigas įparei
gotas tylėti dėl visa ko, kas 
buvo patiekta. ’ ’ Toliau tas 
gydytojas priduria: “ Jei sa
vižudis sunkiose savo valau-; 
dose turėtų po ranka sau pa-, 
gelbstint} draugų, kuriuo j i s , 
galėtų pasitikėti, tuo būtų iš
vengta kaikurių savižudysčių. 
Dėl to ir gydytojas į savo pa
šaukimų turi žiūrėti ne tik 
kaip į gydytojo, bet kaip į ku
nigo.”

FILIPINAI DAROSI KATA
LIKYBĖS CENTRU VI

SIEMS RYTAMS
Lapkričio 15 d. Filipinų sa

los pasiskelbė nepriklausomos. 
Ta proga Maniloje buvo su
rengtos dideles iškilmės, o taip 
pat ir Niujorko universitete, 
kur dalyvavo ir žymiausias 
l'ilipimj rašytojas, katalikas 
ir didelis kovotojas už Fili
pinų nepriklausomybę Cliarlos 
F. Romolo. Minimasis rašyto
jas yra Filipinų universiteto 
auklėtinis. Dedama daug vil
čių, kai dalatr po nauja ne
priklausoma vyriausybe Baž
nyčia galės toliau dar spėriau 
plėtotis. Filipinų katalikai. 
šiuo melu yra labai priekin- i 
kūs naujajai valdžiai. • Jie ti
kisi rasią paramos iš vyriau
sybės, kad Filipinai tapti} ka
talikybės centru visiems toli
miesiems —Rytams.

Rašėme kiek ankščiau, kad 
ateinantis pasallinis Eucha
ristinis Kongresas įvyta 1937 
m. vasario m. Filipinų salo
se. Iš Manilos dabar prane- 
šuma, kad pasiruošimo darbai 
eina gana smarkiai. Pirmiau
sia žmonės prie to didelio i- 
vykio paruošiami, ruošiant di-

erezinius kongresus. Kongre
so emblemoje tarp kitko iš
paišytas laivas su portugalų 
jūrininkais, kurie pirmieji a t
rado 1521 m. Filipinų salas 
ir per juos pirmą kartą buvo 
čia atneštas Kristaus mokslas.

SUSIPRATO, BET JAU 
PO LAIKO

Lenkijoje Smile miestely 
gyveno senas žydas Izraelis 
Freimonas. Jo  keturi sūnūs 
ir  dvi dukterys buvo apsivedę 
ir vertėsi nemaža prekyba, 
tačiau, kaip dažnai atsitinka, 
vaikai nenorėjo m aitinti savo 
seno tėvo ir  pagaliau nutarė 
visiškai juo nusikratyti — a- 
t įduoti i prieglaudą. Vargšas 
tėvas su ašarom prašė, kad į 
prieglaudą nesiūstų: sutiko 
gyventi kad ir  mažiausiam 
kampely i r  valgyti sausą duo
ną, kad tik pasiliktų tarp  sa
vųjų. Vaikai tačiau neperkal- 
hami: paėmė tėvą ir  išvežė.

Kada vaikai palikę jį prie
glaudoje išvažiavo namo, tė- 

.vas priėjo prie prieglaudos 

. vedėjo ir  paprašė:

— |Aš norėčiau, kad mane 
; gerai prižiūrėtumėte, nes jau 
ir taip, jaučiu, neilgai gyven
siu.

Vedėjas jį paguodė, nura
mino ir prižadėjo pagerbti jo 

1 senatvę. Tada senis išplėšė 
' savo švarko pamušalą ir  išė- 
' mė 6 tūkstančius zlotų ir  2 
I tūkstančius amerikoniškų do- 
' lerin. Visus tuos pinigus a ti
davė prieglaudos vedėjui. — 
Kada apie- tai sužinojo jo vai
kai, jie vos nepablūdo iš gai
lesčio; prašė tėvą sugrįžti, 
prižadėjo gerai juo rūpintis, 
'gerai maitinti,, bet tėvas ne
grįžo.
! Kaip dažnai pinigas labiau 
• vertinamas už savo seneliams 
tėvams meilę ir jais rūpini- 

. mąsi.

DIREKTORIJA NESILAIKO 
STATUTO

Klaipėdos krašto direktori
j a  paskyrė teismo asesoriais 
’ Doemeleitį, Schroeder ir But- 
■kereit ir referendaru Pieracli. 
I Pagal Direktorijos 1934 m. 
| išleistą paliepimą apie juri- 
idinius egzaminus ir paruoši- 
Imą aukštesnėms teismo tarnv- 
1 bojus, šie nauji paskirtieji 
■asmenys galėjo būti paskirti 
įtik išlaikę tame paliepime nu- 
* matytus egzaminus ar gavę 
' tam tikslui sudarytos egzami- 
' nų komisijos pažymėjimą, 
kad ji kitur išlaikytus egza- 

' minus pripažįsta. Direktorija 
i skirdama ankščiau minėtus as 
menis šių taisyklių nesilaiko.

1 Direktorija nesilaiko ir Klai- 
jjjėclos statuto reikalavbnn, kad 
i autonominių Įstaigų valdinin- 
. kai mokėtų abi krašto kalbas. 
< Kai kurie iš naujai paškb’tų 
asmenų lietuvių kalbos nemo- 

jka.

NAUJAS LENKŲ 2UR- 
NALISTAS

Vieton išvykusiu iš Kauno 
“ Kurjer Poranny” atstovo 
Ktachur-kio atvyksta Kaunan 
vienas to laik.'ftščio redakto
rių.
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Kaip Gyvena Lietuviai Darbininkai 
Brazilijoje

SAO PAULO l maistą. Krizė nepalietė taip
---- ------  i skaudžiai tų, kurie turėjo lai-

Daugumas , Brazilijos lietu- Į mes išsilailcyti senose vietose, 
vių yra paprasti darbininkai į Nors atlyginimas visur buvo 
— juodadarbiai. Apskaičiuo- sumažintas iki minimumo, bet 
jama, kad 80 nuoš. su viršum 1 turį nuolatinį darbą fabrikuo- 
visų gyvenančių Brazilijoje Į se šiaip taip galėjo verstis, 
lietuvių, yra darbininkai, ku-j Ekonominė krizė Brazilijo- 
rių didesnė pusė dirba jvai- je siautė nuo 1929 m. pabai- 
riuose miestuose, kita dalis gos ligi 1932—33 m. Vėliau 
kavos, cukraus, vatos bei Iri-' siek tiek padėtis pradėjo tai- 
tose fazendose ir prie įvairių į gytis. Pradėjo atsirasti dau- 
kitų darbų provincijoje. giau darbų, bedarbių skaičius

Kalbant apie Brazilijos lie-r žymiai sumažėjo.
tuvių darbininkų būklę, reikia gh? diem} lietuvh) davbinij\. 
juos skirstyti į dvi pagrindi- būklė, irgi nepavydėtina,

j gi 10—12 tūkstančių.
Pavieniai lietuviai darbi

ninkai gyvena prie šeimų, 
įmokėdami po 100—120 ir dau 
giau milreisų per mėnesį už 
maistą ir butą. Gyvenama 
daugiausia po kelis žmones 
viename kambaryje.

Kadangi Brazilijoje sociali
nis draudimas labai netobu
las, tai šioje srityje ir  lietu
vių darbininkų padėtis ap
verktina, Tik maža lietuvių 
darbininkų dalis, dirbančioji 
didesniuose fabrikuose, gaus 
pensijas senatvėje. Kiti gi 
turi, kaip kas išmano, rūpin
tis savo ateitimi ir senatve. 
Toks likimas laukia ne vien 
lietuviu darbininkų.

“ PIRK AVINO KOJį 
GAUSI SVIESTO”

nes dalis — miestų ir provin 
ėijos darbininkus. Gyvenimo 

darbo sąlygų skirtumas 
miesto ir provincijos y- 

ra gana didelis.

Kadangi didžiausia Brazili
jos lietuvių kolonija yra Sao 
Paulo, tai ir lietuvių darbi
ninku skaičius čia labai di-

bet geresnė, kaip buvo prieš 
porą, trejetą metų. Miestuos 
se dauguma darbininkų dirba 
fabrikuose. Atlyginimas už 
darbą nevienodas. Vienoje

Apskritai, lietuvių darbinin 
kų buitie Brazilijoje dar yra 
gana sunki ir  tuo tarpu nėra 
vilties, kad greitai galėtų pa
gerėti. Geriau pavyko įsikur
ti tik mažai darbininku da-

Ruse Myrtte Ivanov, gy
ventoja Nunivako salos, gu
linčios Beringo jūroj. Ji 
atvyko į Seat tie ir  ten ap
sigyvens. (Acme Photo)

vietoje moka daugiau, kitoje I liai. Kiti dar ir dabar kenčia, 
mažiau. Pavyzdžiui, S. Paulo j vargą ir skurdą. Nors darbų 
‘•Ford” , 4‘Chevrolet” ir dar Į yrą, bet atlyginimas taip m a-1 
vienam Įritant fabrike papras-«žas, kad darbininkas tegali

delis. Dauguma Sao Pąulo lie-j tas darbininkas uždirba ligi. vos šiaip taip pragyventi. Su

Berlyne vis dar smarkiai 
stinga -šviesto ir įvairių rie
balų. Temps Berlyno korės-, 
pondentas rašo: kad norintie
ji pirkti riebalų turi stovėti 

I eilėje. Kai kurie apsukrūs 
prekijai eina į tolrias kombi
nacijas: “ Pirkite iš manęs ar 
vino koją arba du kilogramu 

i bulvių, tai priedų parduosiu 
ketvirti svaro sviesto” . . . .

I
Sako, vokiečiai nedaug svie

sto tevartoję, daugiausia ver
sdamiesi margarinu. Bet kai 
dabar sviestas virtęs nepriei
nama prabanga, šeimininkės 
apie jį ir  tekalba. “ Gavau 
sviesto tarnaitės dėka, kurios 
tėvai gyvena Rytprūsiuose” . 
— “ Rytoj mano pažįstamas 
atvažiuoja iš Paryžiaus. Jis 
žadėjo atvežti tris kilogramus 
sviesto” . — “ Galima sviesto 
pirkti Hamburge, bet tam rei
kia valiutos” . . . .

Vaišindamos svečius šeirai-

Meissena penkiems m ė to s  J g j Į g g y j  NESUSIPRA“
; sunkių darbų kalėjimam Nu-; T in m  n o r im  ir  
i baudė už tai, kad neišdavė • I IMAS SCENOJE
i per išpažintį jam. pasakytos
j paslapties.

į Dalykas buvo gana painus.
susirgęs turtingasSunkiai

Bišofsliofeno mieste Austri 
joj buvo vaidinama viena 
drama, kur vienas artistas tu

turiu darbininkų dirba įvai
riuose fabrikuose. S. Paulo 
miestas yra Brazilijos pramo
nės centras. Dėl klimato ir 
kitų aplinkybių S. Pa-ulo. mie
stas susikūrė didžiausia lietu- 

. vių kolonija.
Prasidėjus lietuvių emigra

cijai iš Lietuvos i  Braziliją 
1925 — 1929 m. beveik visuo
se Brazilijos miestuose buvo 
gana daug darbų. Atlygini
mas už darbą buvo žymiai di
desnis, negu šiandien. Tais 
laikais paprastas darbininkas 
uždirbdavo ligi 15 — 20 mil
reisų per dieną. Tada ir Bra
zilijos piniginis vienetas mil- 
reisas buvo vertinamas ligi 1 
lt. 20 et. Fabrikuose, įvairio
se dirbtuvėse prie statybos ir 
kitur darbininkas galėdavo 
nesunkiai uždirbti ligi 20 litu 
per dieną. Deja, lietuviai dar
bininkai nedaug tepasinaudo
jo geraisiais darbo laikais. 
Daugumas buvo gabenami į 
kavos ir kitas fazendas, kur 
juos vispusiškai išnaudojo. 
Lietuviai darbininkai, nemokė 
darni vietinės kalbos, nepažin
dami darbo, ir gyvenimo są
lygų, skurdo fazendose ir  tik 
retas kuris, pakliuvęs į mies
tą, susirasdavo žmoniškesnį 
darbą. Vėliau, kada daugu
mas pramoko vietinę kalbą,
* ri fazendų darbo sąlygos pa- 
adarė nebepakenčiamos, lietu
viai darbininkai gausiai plau
kė į miestus. Bet čia vėl ne
laime. Užėjo ekonominė kri
zė. Mažesnieji fabrikai ir  dir
btuvės sustojo, didesnieji 
daug darbininkų atleido, at
lyginimas už darbą žymiai su
mažėjo, pinigų vertė pradėjo 
kristi. Daugumas lietuviu dar 
bininkų atsidūrė kritiškoje pa- j 
dėtyje. Kurie turėjo Lietuvo
je savo turtą, pasiturinčiusi 
gimines, daug tų grįžo į te - : 
vynę. Tie, kurie ir  turėjo šiek. 
tiek susitaupę, nedarbui siau- j 
čiant viską išleido maistui ir  j 
atsidūrė didžiausiame skurde. I

Kiek vargo, skurdo ir  kan- j 
čių pakėlė lietuviai darbinin-' 
kai Brazilijoje ekonominės, 
krizės metu, sunku atpasako- į 
ti. Daugelis pėsti išvaikščio- • 
jo po kelis tūkstančius, kilo-; 
metrų, Įriti dirbo įvairiose 
vietose vergų vietoje tik už

20 milreisų per dieną. Šiuo- Į sitaupyti labai sunku. Taip 
se fabrikuose lietuvių nedaugi put labai sunku gauti žmoniš- 
tedirba. Daug lietuvių dirba-ką darbą su geresniu atlygi-

mėsio, atsižvelgiantį į . pasi
reiškiantį pasaulyje riebalų 
trūkimą, bus kreipiama į kiau 
lių auginimą. Taip pat ma- įlinkės parenka valgius taip 
noma, bendrai, pakelti ghlvi- ■ sumaniai, kad tik kaip nors 
jų  ir arklių ūkį. Daug rūpės- apsieitų be neįmanomai htran-

žinomo Brazilijoje pramoni
ninko Matarazzo įvairiuose 
fabrikuose, km- vidutiniškai u- 
ždirba po 8, 10 ir 12 milreisų 
per dieną. Vidutiniškas fa
brikų darbininkų uždarbis da
bar yra maždaug |10 milreisų 
per dieną. Kai kur dirbama 
po 8—9 valandas per dieną, 
bet yra fabrikų ir dirbtuvių, 
kur dirbama net ligi 12 va
landų per dieną. Fabrikuose 
ir dirbtuvėse daugiausia mo
kama už darbo valandą. Kur 
dirbama daugiau valandų, 
ten paprastai, mokama ligi 
1 milreiso per valandą, o kar
tais ir mažiau.

Ekonominei krizei sušvei- 
I nėjus miesto lietuvių danbi- 
|ninku būklė po truputį ėmė. 
I taisytis. Žymiai blogesnė pa- 
į dėtis yra tų, kurie dirba prie 
statybos ir kitų darbų, nes 

Ijų atlyginimas siekia vos 6 
7 milreisų per dieną. Retas 

kuris prie statybos uždirba 
8—9 milreisus. Darbininkas 
uždirba tik tiek, kiek reikia 
pragyventi ir  reikalingiausio
ms išlaidoms. Susitaupyti šiek 
tiek gali tik tie, kurie už
dirba po 10 ir daugiau mil
reisų per dieną. Žinoma, ku
riems nereikia maitinti šei
mos.

Geriau laikosi tie darbinin
kai, kurie turi suaugusių šei
mas, kurie šeimoje visi dir
ba. Uždirba neblogai vedusie
ji, kur eina į darbą vyras ir 
žmona. Moterys Brazilijoje 
neblogai uždirba. Darbo visa
da yra. Kartais moterys už
dirba daugiau už vyrus.

Pastaruoju laiku % nemažas 
lietuvių darbininkų skaičius 
perkasi išsimokėtinai sklypus 
priemiesčiuose ir statosi nuo
savus namukus. Sąlygos nu
pirkti žemės sklypui ar na
mukui pastatyti yra priei
namos.

Darbininkų uždarbis geres
nis yra Rio de Janeiro i r  San-.: 
tos mieštuose. Mažesnis Sao 
Paulo, Portu Alegre, Curity- 
ba ir  kituosė. Visuose minė-j 
tuose miestuose dirba nema
žas lietuvių skaičius, S. Pau
lo, žinoma, daugiausia — Ii-,

nimu. R. Kymantas, “ L. A.”

LATVIŲ ŽEMĖS OKIO 
POLITIKA

Gruodžio 21 d. Rygoje įvy
ko pirmasis, latvių žemės ū- 
lrio rūmų visuotinis susirinki
mas. Susirinkimą atidarė ati
tinkama kalba pirmininkas, 
Dzerve. Po to buvo nutarta į 
pasiųsti sveikinimo raštus | 
valstybės prezidentui Kviesiui, i 
ministeriui pirmininkui Ul
maniui ir karo ministeriui, Į 
gen. Balodžiui.

Dzerve padarė platų prane
šimą apie rūmu veikimą, pa- 
bų svarbumą, ypatingai jau- 
bu svarbumą, ypatingai jau
nų ūkininkų suorganizavimą.

Paskui kalbėjo žemės ūldo 
ministeris. j is  nurodė kliūtis, 
trukdžiusias šių metų derlių, 
kaip kruša, per gausios liū
tys ir t. t.

Dėl tų kliūčių šių metų der
lius buvęs blogesnis, negu pra 
ėjusiais metais. Tačiau vyria
usybė ėmusis priemonių žemės 
ūldo padarytiems nuostoliams 
išlyginti. Tų priemonių dėka, 
ūkininkų pajamos šiais metais 
beveik susilygino su pernyk
ščiais. Toliau ministeris pla
čiau kalbėjo apie ateinančių 
metų žemės ūkio produkcijos 
linkmę. Norima stengtis kuo 
labiausiai padidinti žemės ū- 
Ido produkcija. Bus išplėstas 
linų ūkis. Ypatingai daug dė-

|čio reikalauja ir .žemės ūkio 
(darbininkų klausimas. .Minis- 
> toris tojaigė kalbą pabrėžda- 
. mas, kad žemės ūldo darbas 
yra aukščiausias darbas ir 
’kad kiekvienas turi būti auk
štai vertinamas, kas savo lais
vą laiką tam darbui skiria.

gaus sviesto.

NEKALTAI 5 MĖTOS 
KALĖJIME

1930 m. Vokietijoje -buvo 
nubaustas kataliku kunigas

bankininkas pakvietė knn. t o  įseenissnoti priešo nudfi- 
bleissen ir pas jį atliko išpa- riW- Taigi apsiginklavęs pei- 
Ižintį. Greitai po to bankinin-p'u, artistas nepastebėjo, kad. 
[kas mirė. Bet čia pat paaiš-1malištis tno momentu nuo gin- 
kėjo, kad iš jo. kasos dingo'kJo buvo nukritusi ir  jis puo- 

; kažkur stambi suma pinigo. U® savo priešę su pliku gin- 
[Buvo įtartas kunigas ir din
gusieji pinigai pas jį surasti.
Dalykas atsidūrė teisme. Ku
nigas prisipažino, kad tie pi
nigai mirusio banjldninko, ta
čiau kokiu būdu pas jį pateko 
— tai išpažinties paslaptis ir 
jis to nepasakė. Teismas pri
pažino kaltu ir nuteisė į ka
lėjimą.

Isipratimas
Dabar prieš kiek laiko 

la atsinaujino, ir  kunigas' Ii- ‘
'ko išteisintas, nekaltai iškalė-:
jęs penkis metus. Pasirodo,! PALANGOS BURMISTRAS 

(tarp mirusio bankininko d o-j SUOMIJOJ
ikumentų surado vieną d o k u - : -----------
'mentą, kuriuo knn. Meišsenas; šiomis dienomis Helsiiiky- 
| įgaliojamas išmokėti daug pi-jje viešėjo Palangos burmis- 
jnigų tūlai moteriškei, Imrią’trąs Kraujelis ir inž. Vytau- 
| bankininkas buvo nuskriaudęs. ■ tas Rimgaila. J ie  susipažino 
(Kadangi apie tą  dokumentąsu Suomijos kurortais ir  Hel- 
i kunigas nieko nežinojo, o vi-jsinkyje esančiu didžiausiu 
Įsa tai bankininkas pasakė per j siaurės kraštuose baseinu. Pa 
Į išpažintį, toki n K būdu ir susi-i 1 angoje numatoma netinkąs 
(darė išpažinties paslaptis ir.statyti baseiną ir todėl Krau- 
■ kunigas sutiko verčiau nekaT-'jelis ir  Rimgaila norėjo su- 
lai kalėti, negu pasakyti, ką i sipažinti su suomių baseinų 

‘buvo1 girdėjęs per išpažintį. įrengimu, mašinomis ir  t. t.

klu. I r  žmogus buvo mirtinai 
nudurtas. A rtistai nė dabar 
dar nepastebėjo šios tragiškos 
klaidos. O publika pagauta 
entuzijazmo, kad anas nudur
tasis artistas labai šauniai 
vaidina agoniją, įtemptai žiū
rėjo ir  negalėjo atsistebėti. 
Tik nuleidus uždangą, buvo 

(pastebėta, koks baisus nesu- 
ivyko vaidinimo

=^i

D i e n r a š č i o  “ D r a u g o
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Programe dalyvaus HELEN BARTUSH 
ir žymiausios Chicagos meno pajėgos

Sekmadieny, Vasario-Feb. 2  dM 19 3 6

Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

f l įS S B  DIXON
IDJESTRUCTIVE XLOrrt RAV5 ARE
rEXPLODING ALL AROUND THE 
FLEEING SPAGE SH1P/THE 
CAPTIVE KING IS FR Ą N TĮC /

DOT, DASH AND THE DOCTOR 
ARE N0W VJSIBLE AGAIN AS 
THE 1NVISIBLE RAV HAS 

WORN O F F /
r S O  O O Z  you ARE TH E " 
DĖVĖS WHO HAVE CAUSFD 
M E .A LL THIS TROUBLE/

By Dean C arr’

©HE XLO SHIPS ARE CLOSING
TN FASE/TIME IS SHORt/ 
CAN THEY REACH SPAGE 
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ARTIMO MEILĖ
Iš Misijonierių Gyvenimo Tolimuose Kraštuose

Visų žmonių nei aim ingiau- antras — jo patarnautojas 
si yra pagonys, kurių dar di- Pauro. Jiedu buvo labai iš- 
dėlė daugybė visai nėra gir- troškę. Pauro kiek pasilsėjęs į 
dėję Gerosios Naujienos — ėmė ieškoti apylinkėj vau- 
Kristaus Evangelijos. Jie ne- dens. Staiga jis misi jonieri ų i 
tu ri kas juos užjaustų, pasi- suriko:
gailėtų, jie nežino, kad už '  — Tėve, žiūrėk, kas čia! : 
kantriai dėl Dievo meilės iš- Degtinės ąsotis! Beveik pil- 
kentėtus vargus po mirties nas!
jų lankia amžina ląiinė; jie —• Ką šakai’ Degtinės? — 
nežino, kad yra Kristus,; kurs nustebo misijonierius. 
taip labai pamilo žmones, kad — Po 14 dienų bus rudens 
net baisias kančias prisiėmė anka, — atšaliu Pauro. — Jau 
dėl žmonių išganymo ir dėl' seniai ūkininkai čia neša na- 
jų meilės savo gyvybę paari- mie padaryta degtinę ir pila 
kojo; jie nežino, kad yrą Je- savo dalį į šį didelį ąsotį kaip ,
žus, kurs labiau jais rūpina
si, negu motina ar tėvas, kurs 
trokšta ju sero vės ir laimės;

auką dvasioms. Po kelių die
nų jis bus pilnas.

Misijonierius nuėjo puži ri

ji© nežino, -kad jie turį jau- rėti. Molinis puodas buvo į- 
gu je1 gerąją motiną jų ūžta- kastas iki briaunos į žemę ir
rėją Mariją. Nepažindami tik
rojo Dievo, jie garbina Jo kū-

uždengtas medinio dangčiu. 
Pauro- nudengė puodą ir deg-

rinius: gyvulius, gamtos jėgas tinęs kvapas pasklido ore. 
ir t. t. Jiems permaldauti Degtinės buvo apie 10 litrų, 
teikia įvairių kuku. Jų  tikėr — Vadinasi, tai dvasioms, 
jįmas šaltas, žiaurus, prieta-j— paabejojo misijonierius. 
ringas, paremtas įvairiais , — lr burtininkams, — ju-o-
burtais. ’kavo Pauro. Misijonierius pa-

Vienas misijonierius, kė- žvelgė į ąsotį.

Pasisveikinimas po žeme, užbaigus 1S mylių tunelį. 
Tunelis jungia Co-lorado upę su Los Angeles vandens 
tiekimo sistema. Tunelis buvo kasamas iš rytų ir va
karų. Čia matome sceną, kai paskutinis sprogimas su
jungė abiejų pusių tunelio galus ir vieno ir kito galo 
bosai sveikinasi. (Acme Photo.)

nuolat jį kandžiojo. Pagaliau Į 
vargšas stabmeldys paleido j 
gyvatę ii* pats puolė ant že-i 
įnės. Nuodai pradėjo smarkiaiį 
veikti ir po kėlių minučių jo | 
kūnas virto lavonu.

Žiaurūs papročiai, burtai 
išplečia iš stabmeldžių širdies ’ 
gailestingumą, artimo meilę, i 
Vien tik jėga jiems te tu r i ' 
reikšmės. Silpnieji: seniai, mo i 

terys, vaikai — nereikalingas 1 
apsunkinimas. Sulinkę, parau
dusiomis akimis žilagalviai‘ 
seneliai slankioja ištiesę clre- 

! banč'ias rankas nuo palapinės ' 
prie palapinės.

— Eik tolyn, čia nieko nė-j 

ra tau. Ko čia nori / Kam tu 
' reikalingas? Daug geriau pa-Į 
i darytum nustipdamas. — T o-!
'lde ir panašūs atsakymai juosi 
pasitinka ir  palydi. Silpna jų I 
atmintis sako,-kad jie patys; 
taip darė buvę kariais, pačia-' 

pnfe savo jaunystės žydėjime, 
i Nieko nelaimėję, liūdni jie 
[grįžta atgal ir bando atimti 
j iš šunies ar. kito gyvulio ėda- i 
Į Ją, kad badu nenumirtu.

Stabmeldžių miestuose daž- 
1 nai galima pamatyti, kaip se- 
' nas suvargęs žmogelis stumia 
.sunkius ratus ,norėdamas už-Į
važiuoti ant šaligatvi-o. Jis d c-i ■■■—

Įjuoja ir dūsauja. Prakaitas mi pas juos užuojautos, pa- pažinau gerąjį Kristų, nė vie- 
• varva nuo kaktos upeliais, guodos ir meilės, sužino, kad no sekmadienio ir  šventadie- 
Stumia stumią ir vis jam ne- Kristus yra visų žmonių gera- nio nepraleidau be š v .  Mišių.

CALL FOR MR. BINGO*

liaudamas per. stabmeldžių: Nieko, nešvaraus nematyt. -------------------  . ---------------
apgyventą apylinkę, pavargo galima paragauti, — tai jis gimus daiktus ir įvykius. Jie vojingas šliužas. Nuo jo įkan-
ir, atsisėdęs pasilsėti po ko- i r  savo dideliu kryžium pa- turį liūto drąsumą ir vėjo dimo visuomet mirštama. Ši-
koso palme, paprašė čiabu- laimino ąsotį. Misijonierius' greitumą, galį daryti stebūk- tai baisenybei pasirodžius, ten
rvius, kad jie nuskintų koko- porų kartų įkišo rankų i ųso-Jus, pavirsti dvasiomis, pra- j buvęs krikščionis norėjo jų ,pavvksta. Jo jėg()s silpnėja i r , sis 1)raugaH; ka(1 ,lis lnvU vi. šv. Mišios man teikia jėgų
so riešutų^jam atsigert!. Tie tĮ ir su sauja atsigėrė aky- našauti ir  panašiai. Jų  bijo- j užmušti. Šeimininkas jį sulai-i apaipstaj 0 gatvėj j sus, net priešus, kad Jis iš didelio džiaugsmo, ramybės
j» išsigando. jstiino. Panašiai padarė ir ma. jie garbinami, jiems au-lkė. “ Kobra .yra mano dievas, ^au

:— Ko- išsigandote-? —- pa-Pauro. jkojamos do-vanos. Slabmel-' nemušk jos.” Pasakęs Dios .
klausė jis. . J  ‘'W  Stabmeldžių. gaAinamos džiai pasiduoda jų įtakai, o 'žodžius, jis priėjo prie gyva- :X in ė ja  prie namu. Jie m a - i  sikaltimus, kad Jis liepė atei- gio. Liūdna, kad tik maža da-

-  Pone, mums uždrausta • dvasios, tur būt, drebėdamos į šie daro su jais kų nori. Vi- tės ir puolė prieš jų ant ke-lto geneli<) varg^  bpt nieka, ! ti pas j į  visiems> karie ke„. 1)s pagonil, teturėjo iailaPs
I neprideda savo rankų, kad čia ir vargsta, ir J is  žada at- 
jam padėtų. Susilauktų tik nu-! gaivinti, paguosti, jie JĮ pa
sistebėjimo ir smarkaus pa- railsta ir Jam pasiaukoja.

jSiephno. ienc\; misijų stoty sekma;
K artą vienas stabmeldys ( niisijonieiins, eidamas

skinti kokoso palmes riešutus, už krūmų, žiūri į, šį mūsų Įsa tai išaukština atgailotojų, Jių. Gyvatė jam įkando. “ O
. — Taip?! O ar tie ne jūsų . darbą, bet nedrįstą trukdyti, i burtininkų luomą ir todėl’dau įmano miela, matai, kad. tu 

palmės? — klausė' toliau m i-;— juokavo misijonieilūs: T ik ' gelis į jį skverbiasi pa.sipel- šiandien pyksti ant manęs, 
sijonierius. įstaiga iš Už krūmų išlindo nymo tikslu. Šitame tad be i Ką gi aš tau padariau”, —

— Mūsų, bet biu-tininkas j nepaprastai išsigandęs žilas rūpesčių luome yra daug tin-'dejavo stabmeldys. Gvvatė 
buvo atvykęs* ir sakė, kad

žmonių, daugybė žaliu- meilės sutiko snukiai kentėti!Aš jų pastiprintas grąžtu nu
vyru ir tvirtų jaunuolių ‘ už žmonių nuodėmes ir  pra- mo visai nejausdamas nuovar- 

1 žto-
pagonių

pažinti gerąjį Kristų ir Jam 
pasiąulioti, o milijonai dar 
nieko apie J į nėra girdėję.

šiandien niekas neskintų pal
mių riešutų ir negertų jų sul
čių, o kas to nepaklausys, tą 
dvasios apsės.
’—  Ak taip?! Stebėjosi jis.

Ir  jūs tikite? Na, duokite 
man riešutų, greičiau nuskili
kite! — ragino jis čiabuMus. 
Jie išsigandę žiūrėjo vienas

--r-z— - -------- ----------------------------------------------------- -------- ...... ' - ---- ; K artą vienas stabmeJd vs a ; m i m, u  • ’ n« ;
ziuogus. Išgąstis buvo sura-lgaiip ir nusikaltėlių. Po būv-,dar porų kartų janf Įkando ir killfetis pateko po traukiniu. '
hrnęs jo kojas, baimė sukrė- tininko ir atgailotojo skrais- į įšliaužė i antrų kambarį. Ap- Traukinys janl pervažiavo-a- ’ o h ’ „n,li T ū '7  ' 
tusi JO kūną. Jis baisiai vai- t© dažnai lindi koks nusižen- kvailintas stabmeldys nusekė bį koja% Kraujas'' upeliai^ ].v ‘ 1 Ak,aUM>  dl
tojo: Šė'iš, norėdamas ‘‘šventame'paskid-jų ir  pagavęs alsipra- srweno. JjB baisiai

(Tęsinys 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI;
6924 S TALM AN AVĖ. 

Office Tel. H E M Iock 4h4S 
'R es. Tel. G R O vehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W . M A R Q U ET TE ROAD 
GYDYTOJAS ir  C H IR U R G A S

Vai. 2— 4 ir  7— 9 vak.
Ketv. i r  N edėliom is su s ita ru s

į bažnyčią einąs 7 valandas.
Tai tamsta, tėvuk, tur 

un vargšui nenorėjo pa- būt> labai retai gali dalyyauti 
šv. Mišių Aulcoje ?

Stabmeldžiai pratę bijoti ir Į — O, ne, — skubiai pertrau- 
, i drebėti prieš savo dievas, ir ;kė misijonierių, — nuo to lai- 

Gyvatė S1 .burtininkus, bet kai nerasda-'ko kai tapau krikščioniu, kai

-  O, mes vargšeliai! Kas ; luome”  išvengti kitaip neiš- ginėjo: “ Jeigu-įžeidžiau tave, jr gaukė pagalbos> tačia„ ni(
dabar su mumis atsitiks? Į vengiamos bausmės. Tokių'atleisk man, savo ištikimam j.as
Kalnų dvasios keršydamoa . piktnaudotojų šiandien Indi- , ir atsidavusiam tarnui. Aš
jsių.ą mums įnirtį. Turėsime r joj yra apie 5 milijonus, tai tau atnašausiu aukas ir duo- j
bėgti is čia Į kitą vietą. . . .  ’yra du kartu daugiau, negu; siu dovanu kiek tai leis mano.

dėti.

ai’ aL” ~  dei'av°! visoj Lietuvoj gyventojų. Tik J luomo įgalės, 
į kitą ir nėjo iš vietos nė į žmogelis. Misijonierius pamo-{ ra nelaimė! 
žingsnio. Pagaliau jie liepė jo seneliui ranka, bet. šis kaip j Stabmeldžiai net gyvulius 
Savo palydovui, apsikrikšty- į į žemę įkaltas nekrutėjo nė laiko dievais ir juos garbina..;' 
jusi'am imbuviui, įlipti į nie-lig vietos. Tada misijonierius Jįg garbina net dramblius. J 
di ir nuskinti riešutų. Misi-1susuko: » 'Pagavę, dramblį, su pagarba !
jonierius r a m i a i  išgėrė is vie- . — Seneli, ko tu aimanuoji .’■• įveda jį į rūmus, aprėdo vi-
suto skystimą, o> stabmeldžiai. Nesirūpink. Mudu esame kai-1 šokiais margais kibliais ir ar 
drebėdami iš baimės, stovėjo .iį, mums teks visas dvasių 11iduųda šiam išdidžiajam ‘die 
šalia jo ir netarė nė žodžio, kerštas. Be. to, aš p^sirūpin-! vui”  pagarbą. Dešimts stab- 
Matyt, jie laukė kokio nors siu, kad niekas nenukentėtų, j meldžiu kunigu nuolankiai 
staigaus įvykio —— bausmės. [Aš. tuoj parašysiu laišką dva-ĮprieŠ jį klaupia. Kilniausi ša 
Paskui jis pasiūlė nešutą i r  [šių vyresniajam, požemių ka-Įlies žmonės eina prie dram-

AKIŲ GYDYTOJAI: Į AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ARTAI-
Ofiso Phone 

PR O spect 1028

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

OPTOM ETRICALLY AKIU  
SPEC IA LISTAS  

Palengvins ak ių  (tempimų.

Res. a n d  Office 
2359 S. L e a v it t  St 

CANal 0706

Tel. CANal 0267
Res. P R O spect 6659

DR. J. J. KOWARSKAS P■ Z. ZALATORIS

kuris
esti priežastim i galvos skaudėjim o, 
svaigimo, ak lų  aptem im o, nervuotu- 
mo, skaudam ų akių  karStJ, atitaiso

ltitiems, bet niekas nedi-įso jo (falini. Ar girdi, seneli? Jis blio,. lenkiasi prieš jį ir siūlo !
-išb-ems iš čia visas piktųsias jam iš auksinių lėkščių enk- i 

Taip prietariai laiko, varg- dvasias. Nesirūpink, būk ra- rines nendres ar kitus valgi
šus stabmeldžius savy pan-Anus! Senukas stabmeldys nu-1 
čiuopė. Visur jie mato jiems i stebo ir  manė, kad svetima-' 
kenkiančias piktąsias dva-;sis, turi kokių nors paslap-: . , v. v
sias. Atitinkamos aukos n .tingų jėgų, kitaip jis bu tų ', _. ų .
dovanos, jų nianj’mu, nurami- ‘dar labiau bijojęs. Be žado, 
na dvasias ir daro1 jas palan-. drebančia širdimi jis įslinko 
kiaR žmonėms. 25 to pragv’- atatūptas į krūmus ir ten 
velia burtininkai. idiniro.

Stabmeldžiai garbina net 
šlykščiausias gyvates, turi

das. Spoclalė a tyda  a tk re ip iam a  į i 
m okyklos vaikus. Kreivos akys a ti
taisom os? V alandos nuo 10 iki 8 v. į 
NedėiloJ nuo 10 ik i 3 2. Daugely a t - . 
sitik im ų akys a tita isom os be akinių. 
K ainos piginu ka ip  p irm iau .

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

Vienoje lygumoje prie Wan- 
sano upės įlankos ti-ys .stab
meldžių kaimai, sudarė sąjun
gą. Jie turėjo denbrą aukų 
vietą. Penkios senos pušys 
dengė stabmeldžių altorių. Iš 
visų pusių veda lakeliai į šią 
vietą. Du nuvargę keleiviai 
ėjo vienu iš tų takelių. Jiems

Apie tą įvykį sužinoję prie
taringi, burtininkų įbauginti 

.kaimų gyventojai, vengdami 
dvasių keršto, nutarė bėgti iš 
tos vietos. Jie bijojo ir misi- 
jonieriaus, nes manė jį turin
tį galios ant visų dvasių. kelių norėdama ją jiagarbin- 

Stabmeldžiai, nepažindami, ti. Kai gyvatė mirštamai į- 
tikrojo tikėjimo, garbina bur-' kando vaiką1, motina sq pa- 

snnku buvo toliau keliauti, tininkus, atgailotojus ir jais .garba nunešė ją į jų šventyk- 
todėl, prisiailinę prie senų.tiki. Indėnai tiki, kad atgai- Ją.
pušų, nusiėmė ryšulius ir atS Jotojai, vadinami sadliu, turi, Kartą į vieno stabmeldžio 
sisėdo pasilsėti. Vienas jų bu- ‘didesnės galios už dievus, į butą. įšliaužė akiniuotoji gy
vo misijonierius Be. Brei, o;kad jie regį praeitus ir bū-į-vate — kobra. Tai labai pa-

kurias ypač negrai uoliai lan
ko. Stabmeldys negras gyva
tes niekuomet nežudo. Ja  su- 
gavės, neša i šventyklų, ku21 Prttaikynie akinių dėl-viso- 

• • a., ... t. . . ‘ v,. v. ikių akių. Ekspertas tyrimo a-
rioje tiksiančiai jų sliauzio- įj. pritaikymo akinių 
ją, ir  paleidžia. Joms įkan- į 
dus, stabmeldžiai džiaugiasi 
galį ramiai mirti.

Vienos negrės vaiką užpuo
lė gyvatė. Motina tai maty
dama, puolė prieš gyvatę ant

25 METĮĮ PRITYRIMO

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Plati 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 
įkirtų valandų. Koom 6.EhoaflCANftlO^

PHT8ICIAN a n d  SURGEON 
2403 W. 63rd St., Chicago

O FFIC E  H O UR3 
2 to 4 a n d  7 to  9 P, M. 
Sunday by A ppointm ent

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso V alandos

Nuo 2 iki 4 lr  nuo 6 ik i 8 vak. 
N edėliom is pagal su ta r tį

Ofiso telef. BOb’levard  7820 
N am ų tel. PR O spect 1930

Ofiso Tel.. PR O spect 6376 "
Res. Tel.: HEM Iock 6141

Rezid.; 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvis G ydytojas ir  C hirurgas 
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 ik i 4 Ir 6:30 ik i 8:30 
Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
a rti  47 th  S tree t 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal su ta r tį

GYDYTOJAS ir C HIRURGAS 
1821 SOUTH H ALSTED ST R E E T  
R ezidencija 6600 So. A rtesian  Avė.

Valandose 11 ry to  Ik i 2 pop iet 
6 ik i 8 v. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. S, RIEŽIS
GYDYTOJAS ir C HIRURGAS 
2201 W Cerrnak Road 

V alandos 1— 3 ir  7,-—8 
Šaradomis Lr N edėliom is pagal su ta r ti 

R E Z ID EN C IJA  
6631 S. California. Avė.

T e le fo n a s  R E P u b lic  7868

DR, T. DDNDDLIS
GYDYTOJAS ir C HIRURGAS
1157 ARCHER AVENUE

Tel, V IR ginia 0036 
Ofiso vai.; 2— 4 ir  6— 8 p. m. 

N edėliom is pagal su ta r tį

Tel. Ofiso BOUlevard 5913- 
Res. V IC tory 2343

-14

Ofiso: Tel. L A F ayette  4017 
R es.: Tel. H EM Iock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS i r  C H IR U R G A S 

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso va landos: 2-4 i r  6-8 va i. vak. 

R ezldeniijos O fisas: 2656 W. 60th S i 
V alandos: 10-12 ir  8-9 vai. vak. 

Sercdom įs ir N edėliom is pagal sutarti

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS i r  CHIR UR G A S

2158 W. CERMAK ROAD
V ai.: 2—4 l r  7— 9 vai. v a k are  

K etvertais pagal su ta r tį
RES. 2136 W. 24th ST 

Tel. CANal 0402

DR. P." ATKOČIŪNAS-
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, 1LL.
Uar., K etv., i r  P ė tn . 10-9 vai. 

3147 SO. H A LSTED  ST.. CHICAGO 
P aned ., Sered. Ir Subat. 2— 9 vai.

D ienom is Tel. L A F ayette  5793 
N a k tim is  Tel. C A N al 0402

DR, A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47tb S t r e e t  

V ai.: 2 ik i 5 popiet. 7 ik i  9 vak. 
N edėliom is pagal su ta r tį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J, BERTASH < DR. A. J. MANIKAS
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:30-8:30
756 WEST 35th STREET

Į V A I R Ū S  D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL ’ DR. MAVRICE KAUN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
X lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas M IDway 2880 

OFISO VALANDO8:Nuo 10- ik i 12 vai. ryto. n uo  * Ud 4 
vakaro  N edėliom is nuo 10 lt 
tsI  po piety l r  nuo 7 ik i t;8> »V ralABiAl ASAM

GYDYTOJAS i r  CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YA Rds .0 9 4  

Re*.; Tel. PLAaa 2400 

V alandos;
Nno .10-12 v. ryto; 2-3 lr 'i-s r. v 

■♦dilimai* nuo !• iki i? di»n*

Gydytojas ir Chirurgių. 
OFISAS IR  REZ.

j 2519 West 43rd Street
V alandos: N uo 9 ik i 10 ry ta i*  -  
1 k 8 pop iet —  < ik i 8:80 vak. Nedėltomta »•« 41 »-rte ’k ' ' ■ «  •

i Tel. HEMIock 5524 
Dieną a r  naktį

Valandos: J-—4  kasdieną 
7—-9 vakarais

DR. C. A. O ’BRITIS 
j GYDYTOJA IR (Tn'RVRG.fi 
ĮOff.: 2408 West 63rd Street 
i Re?.: 6000 S. Campbell Avė, j

RVRG.fi


Pirmadienis, sausio 13, 1936 T> -p A s r
ARTIMO MEILĖ

(Tęsinys iš 1 pusi.)

Juos laiko supančiojusi stab- 
nieldybės vergija; Jie skęsta 
prietaruose ir klaidose. Jie.

DIDELĖ ŽUVIS PRADŪRĖ
LAIVĄ. JO KELEIVIAI 
VOS NEPASKENDO

ARAB1JA. — Raudonojoj 
I jūroj vienas arabų laivas štai 
[ga buvo ištiktas didelio sniii-

, , . . . .  |gio, o greit po to pradėjo įinas sukausto nepakeliamos < •<  o  .. vidų veržtis ir vanduo', Pasi-
nelaisvės grandinėmis. L i- v L- i- *a rodė, kad didžiule žuvis sino- 

Azjoj šimtui gyventojų ten- gė &u savo snukių j medinę 
ka tik 2 katalikai, Afrikoj i valtį ir šioj vietoj prakirto 
šimtui gyventojų tenka tik 4 -didelę skylę. Greit atskubėjo 
katalikai, Australijoj šimtui į kaimyninis laivas ir išgelbė- 
gyventojų tenka tik 22 kata- jo skęstančius keleivius. Bū- 
likai. I ta tai didelės žuvies su piau-

T>f. v T . . ! tuvo pavidalo galva. Šios rū-Kai sv. donas Bosko pa-L. . , ■ , □ ,; . . ; .... įsiės žuvų retai tenka pastebe-galvodavo apie tuos Indijon- L . ., . : . v . .. ti. Bet Raudonojoj jūron a-us nelaimingųjų žmonių, iisi z • . , . . . . .  ..
... . v • . , ‘rabai, kurie plaukioja medi-graudziomis ašaromis pravirk; . , .

r, -i -x . -x- i • nese valtyse, nors ir dideleSe,avo. Reikėtų turėti akmeni-1, v . . . .  . . . ._J m. . * v... !labai bijo susitikti su šiais ju-.<e širdį, kad tu vargšu zmo- . . _ .Jg-' ... . . : rn gvventojais. Žuvis sveria,mu likimas musų nesugrau- . ,
fiįjjįį .rodos, neperda ugiausia, apie

’ •. į 100-150 klgr., bet jos jėga yra
Ras gi padės vargšams r j  T- _ . x » i ...® 1 & ! didele ypač kad jos galva y-

stabmeldžiams,, kas išlaisvins kaįp kalavijas
juos iš stabmeldybčs v e r g ijo s? ^  
jei ne Kristaus mokslas, ku-

gyvena pagonijos tamsoje, iš 
kurios negali patys išsilaisvin
ti. Daugelį Mahometo tikeji-

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STO TIES W EDC (1210 kilocykles)

lefonai įvairių draugijų, są- 
I jungų, bendrovių krautuvių ir 
| kt. Vadinasi, gyventojų pri- 
j Vaciuose butuose viso tegali 
! būti nedaugiau kaip 700 abon.
1 Kaip Vilniui, tas skaičius, ži-1
noma, yra labai mažas, nes vasarą dienraštis “ Draugas, 

‘mieste tik gyventojų yra 400,; turės tris piknikus.
! daugiau kaip 150 advokatų, o j Pirmas piknikaŝ  pavasari- 
kiek inžinierių, prekybininkų, inįs> įvyks gegužės 3 d. Vytau 

į profesorių ir mokytojų ir kitų ! į0 p^urke.
' profesijų žmonių! Visos tos J
i inteligen tinęs jėgos, m atyti,1 Antras, metinis, piknikas į 
‘ telefonų visiškai nesinaudoja, i liepos 12 d. Birutės Dar

že.

PRANCŪZAI SUSIRŪPINĘ 
KLAIPĖDA

i KALNAS. — “ Sekm<L” 
praneša gavęs žinių, kad Pa-" 
ryžiaus politiniai sluoksniai 
gyvai susidomėjo paskutiniu 
laiku pasireiškusiu vokietinin
kų aktingiunu Klaipėdos kra-

EKSPRESAS PRO KAUNĄ k  Tr^ aV “ s’ *>“  «te. Norėdamas išaiškinti su- 
______ j bus Darbo Dienoj, rugsėjo- 7 sidarasią padėtį vietoje Pa

iri. Vytauto Parke. ryžius pavedė prancūzų atsto 
Be to, •‘Draugo” piknikų ivybės Katine spaudos attache 

visų kolonijų darbininkų iš ptof, Šmidtleinui nuvykti į 
važiavimas įvyks- Labdarių Klaipėdą ir surinkti atitinka- 

metu kursuoja per Aziją, SS |W j e ,  rugsėjo. 13 d. Visiems‘mą medžiagą. Prof. Smidtlein 
SR, Lenkiją ir Vakarų Euro- |p M k ų  darbininkams dien- i Klaippdą jau išvyko, 
pą, kursuos vietoj Varšuvos Į ražtis ” Draugas” visuomet ‘
pro Kauną. iškelia vaišes. Todėl ir šiemet

j piknikams pasibaigus Labda
‘ — = -----------Irių giriose visiems darbinin-

“DRAUGO” PIKNIKAI ikams, “ Draugo ” piknikuose

i Šiuo metu vyksta derybos 
j ir iš viso ko matyti, kada di- 
jriysis Azijos Europos geležin
kelio ekspresas, kuris šiuo

NAUJAS DRAUGIJŲ 
ĮSTATYMAS

KAUNAS. — Ministerių
1936 M.

rį skelbia katalikų milijonie
riai. Artimo meilė iš mūsų 
reikalauja, kad męs visa pa
darytume, kad tik tie varg-.i . . . . . . .  ov . ■ ' , , v. - Klaipėdiškis Dovas Surassai stabmeldžiai pažintu ge- , , ... . . .  ,... . , • buvo kaltinamas niekinęs Jie-

NUBAUSTAS KLAIPĖDIŠ
KIS, NIEKINES VĖLIAVA

Italijos diktatorius Mussolini renka auksinius žie
dus. Čia jį matome miestely Pontinia, kurs buvo pasta
tytas vietoj, kur seniau buvo pelkės. Valdžios pastan
gomis pelkės išsausintos ir įkurti ūkiai ir miesteliai. 
Šiame miestely Mussolini pareiškė, kad karas Afrikoj 
bus tęsiamas- iki visiškos pergalės. (Acme Photo.)

pasidarbavusiems, visiems biz kabinetas pradėjo svarstyti 
— —  ‘menams, parėmusiems pikni-' naują draugijoms ir  vistio-

Visiems “ Draugo”  rėmė- dovanomis, bus surengtos:menės organizacijoms tvarky- 
Įjams, veikėjams, draugijoms j vaišės. v Į ti įstatymo projektą.
I pranešame, xkad ateinančią į \  .. — ' . ■

rųjį Jėzų ir Jame rastų lai
mę. Bet kaip jie išgirs apie
E iistų  kaip jie J į  pažins, b e . Ape,iac;
Jo  mokslo skelbėjų,,bef nMSi- nai ųtaMd'jį nn liate
jų 7 Kiekvienas katalikais iš . - . , . . ,.. - . . . Treneriais metais paprasto ka-artinio meilės turi prisidėti 

N- •• A iprie misijų darbo,, padėti mi-1 ______________ _

LATV.V KUL.
mu į kietas ir . šaltas pagonių Į 
širdis tyliai, beit Jautriai taip i

tuvių tautinę vėliavą, i i  įvai
siauojimo artimo meilei pa
vyzdys.

A. a. M. Mickevičiūtė, jo s ! 
page^da>dniUį; palaidota. Kauno j 
kapinėse. ’Tėėsiė a. a. SL Mic-1 
kevieiūtei lengva Lietuvos že-1 
mė.

na, o uždarė. Lietuvos sieną- 
maisto produktams, kad ap
sunkinus Lietuvą. Vokietija 
smaugdama Lietuvą, sykiu 
smaugia ir save.

N EBŪ K I! VERGAIS 
NEVIRŠKINIM O 

Triner’s Bitter Vynas Į 
Gali Paliuosuoti Jūs

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

TORAI SKATINTI KALĖDINĖS DOVANOS Iš 
LIETUVOS VOKIETIJON

VILNIUJE YRA TIK 2190 
TELEFONO ABONENTŲ

Latvių kultūros fondo ta
ryba gruodžio 23 d. nustatė 
principus’, kuriais bus vado-

a i ujyi •• iVaujamasi, teikiant premijasprivatų stabmeldiškąjį pašau-1 w .
r  . - v , .v, ” ,uz moksliskus, literatūrinius,Jį įneša krikščionišką pasaule- . T
v._ .................  muzikaunius, tapv-bos u* zur-znirą. Kur misijos įsisteigia,! ,v , ,
, t ,,v. , . nalistiškus darbus. Visų pir-kriuva stabmeldžiu dievukai] , • .

ma, bus kreipiama dėmesio j 
tokius darbus, kurie skiriami 
Latvijos ir jos kultūrai.

ilgai beldžiasi, kol, dangiškos 
galybės padedami, užkariauja | 
juos Kristui, kol į viešą ir  i

i r  pakyla spindintys kryžiai. 
Stabmeldžių šventyklos virsta 
bažnyčiomis.

Vįfbautas. Lapsys, fiU\ V. >V.”

PASKIRTAS KLAIPĖDOS 
RADIO STOTIES VIR

ŠININKAS

MIRĖ KURI DAUG ĮŽYMY
BIŲ PAŽINOJO

Kėdainiuose mirė Maria Mi
ckevičiūtė, garsiojo bendrabu
čio Petrapilyje, vadinamosiosKlaipėdos radio stoties į- T . , w. ; J. „  r. , -i Licnaeiuvkos, laikvdoja. Tarengimas Rygos iabrike gruo-L , ,

jv- " a *■ > - bendrabuti ji laike ilgus medžio 20 d. jau baigtas mon-

1 Žydų Telegrafinės Agentu- į 
ros pranešimu prieš Kalėdas: 
Vokietijos konsulas Kaune į- • 
sakė Lietuvoje gyvenantiems; 
vokiečiams siųsti saviškiams j 

;į Vokietiją maisto produktų,,i 
ypač “  Špeko*’’ — riebalų. Lie j 

jp.ta siųsti per paštą, Vokie- 
jčiai tą  būtinai turėjo pad’a-l 
[ryti, nes siuntėjai pašto kvi-Į 
| tomis turėjo įrodyti, kad lie- i 
pimą išpildė.

Šis Vokietijos konšy^o įsa
kymas patvirtina didėlę mai
sto1 stoką Vokietijoj. Toliau, 
tas parodo Vokietijos vald- | 
žios nežmonišką politiką — i 
jos žmonės pusbadžiai gyve-

Kaip .'Vilniaus spauda rašo, 
šiuo metu Vilniuje yra viso 
2X90 telefono abonentų (vadi
nasi, Kaune yra (teugiau kaip 
dvigubai). Iš tų abonentų 
1627 privačių, 85 savivaldybi- 
nių, 364 valstybinių ir 114 
tarnybinių. Privačių telefonų 
skaičiau p r iskaityti ir visi te-

"T uriu  padėkoti už T riner’s B ittei 
Vynų. SuvirS m etų  laiko  tu rė ja u  bė
dos su nem atiniu — k ą  tik  valgiau 
gašai darydavos viduriuose. T ris sa 
vaites a tga l pam ačiau  jQsų skelbim ą, 
nusip irkau  butelj, ir nuo pa ties  p ir
mo paėmim-o nem alim as dingo. B u
vo taip . kaip  a tidė jim as bausm ės pas- 
m erk ta tn  žmogui. D abar, v iduriai vei
k ia  kaip  la ikrodis ir valgau k ą  tik 
noriu. ' Su pagarba, W allaee A. 
Combs."

Je i J ils kenčiate  nuo neinalimo, 
prasto  apėtito , nevirškinim u, gaso, 
galvos skaudejim b, nervotum o, n e ra 
m aus miego, didėlio nuovargio, p ir
k ite  T riner’s B itte r Vyną; im kite  re 
guliariai, p ilną Šaukštą prieš valgį. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Oompany, Ohicago

PAIN fXPELLER
>* M*--* MVkJUkM m : 

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių
Muskulų Prašaiinimui 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio

ANCHOR
PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrų 

palengvinimą

tus. Jame daugiausia gyveno, 
bent pastaruoju laiku, lietu
viai arba kilę iš Lietuvos stu
dentai. J i  buvo labai palanki 
ir šiaip besimokančiai lietu
vių studentijai. Veliones lai
kytame bendrabutyje gyveno 
arba bent dažnai būdavo daug

f boti. Po Naujų /Metų visa a- 
paratura bus atvežta į Klai
pėdą.

Pastaruoju laiku- susisieki
mo ministėris1 paskyrė Klai
pėdos radio stoties viršinin
ko .pareigoms eiti Kauno ra
dio stoties viršininko padėję-j visai Lietuvai gerai žinomų 
ją  twž. Stasį Blinstrubąt o 'asmenų, kaip Vincas Matulai- 
Kauno radio stoties v-ko pa- tis, Jonas Dabkevičius, Rapo- 
dėjėjo pareigoms eiti paskir-|las Jodelis, poetas Maironis, 
tas- inž. Kęstutis Jesaitis. kun. Prapuolenis,.gen. M. Pe-

- — ---------------  Čiulionis, inž. J. Čiurlys, dai-
KAŲNE GATVIŲ DAR REI- {nurinkąs A. Kutkus ir  daug

KIA IŠGRĮSTI 1,057,000 
KV. MTR.

Lig šiol Kauno miesto sa
vivaldybė gatvių yra išgrin- 
dusi mekfifaltu ir asfaltu 74,- 
457 kv. metrų, bituko plyto
mis 1704444 kv. ratr., tašytais 
akmenimis 508.655 kv. mtr. 
dar lieka išgrįsti, išskiriant 
plentus, kurie tinka pravažia
vimui, 840,00 kv. mtr., o drau
ge su p le n ta i  kuriuos atei-Įpe iš savo menko atlyginimo 
lyje numatoma išgrįsti patu- |n« vieną meksk> trokštant, ne- 
gesniu grindiniu. 1 , 0 5 7 kv. j pasiturintį jaunuolį. Velionė 
Lrt, i huvo savęs ii^tžadėjinio ii'pa

kilų. Jos bendrabutyje susi
kūrė i r  rinkdavosi Petrapilio 
lietuvių studentų draugija.

Grįžus į Lietuvą velionė bu
vo geležinkelio stoties bufeto 
tarnautoja iš pradžios Jona
voje, o pastaruoju laiku Kė
dainiuose.

Ir  gyvendama Lietuvoje, ji 
rodė visiems, su kuo tik susi
durdavo,, savo gerą širdį: šel-

HAIR irO įf
»uvt

U 8 e

Be progrėssive about your appearance! If you don't likę the 
color of your hair—change in

CLAIR&L Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tints your hair in one pleasant 
treatment. We’ll help yoū select a becoming shade o r subtly 
improve your presenc color to raake it more alluring.

Mai! thit coapon with a tbree-inch t/rand o j j6ttr 
bair an d  we tv ill treat i t  and retam  it, pottpaid, 
witb oar recontmendatiom fo r  CLAIROL treatnteitt.

BEVERLV KING, Gotuultaoi
HAIR BEAUTY GUIID
I26*t$2 \Vcit 46th Sureet, N«w York City

Name.
A«idrcjp>.
Oty.............
M> Bm «<v Sfiop.

L A I D O T U V I Ų
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

E U D E IK IS
ir

T Ė V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8 3 4 0
NUGA-TONE SUTEIKS

JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONF sutvirtina, visokius o- 

rganus žm ogau , sistem-oje, pataiso 
apetitą , su reguliuoja  virškinim o a p a 
ra tą  Ir vidurius. Sutelkia, n au jų  spė
kų  raum enim s, nervų sistem ai ir pa
daro  j ą  tvirtesne. P agelbsti k u r  kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekm ės tų  ge
rų  vaistų  pasirodys tik ta i i k ele tą  
dienų po vartojim ui.

NUGA-TONE parduodam as visose 
vaistinyčiose. Ž iūrėkite kad  gautumė
te t ik rą  NUGA-TONE, nepriim kite 
pavaduotoją.

Nuo užkietėjim o im kit—UGA-SOL 
—  id e a lų  L iuosuotoją v idurių 25o ir  
60c.

This deltcious cheeSe food Is 

DIGESTIBLE AS MILU 
ITSELF!

įly mud
Chcddar Checsc flavor arei ncalth-
,ro teelive elementą o f m any fooda.

I t ’s wonderfui for children. Serve 
K ra ft Velvreta—in fiandwiche8, in
eooked diahca. . .  ofien!

Išdirbėjai aukštesnes rūšies pamink
lą  i r  Grabnamią

Didžiausia paminklu dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metu prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą' daugeliui 
žymesnių Ghicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3
Ghicago, Illinois

LA ID O TU V IŲ  D IR EK TO R IA I
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkos
J. F. fiadžins
S. M. Skudas
1.1, Zolp
J. F.

1410 So. 49tb Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18tb Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermi tage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Lachavicz ir Sūnūs2314 West 23rd Place 
Phohe Canal 2515 Cicero 5927

S.C.Lachawicz 42-44 K. 108th St. 
Phone PUIJman 1270 
arba CAN&l 2515

J 4092 Archer Avė; 
Phone LAFayette 3572

AMBULANCB PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. E U D E I K I S

Yatds 1741-1742 i
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VIETINĖS ŽINIOS
NAUJUS VEIKIMO METUS: Dienraščiui 1 ‘D raugui”  taria

•me didžios padėkos žodžius 
'už davimų mums galimybes 
išreikšt savo mintis, .skelbti 
susirinkimus ir pramogas jo 
skiltyse. Radio stotims, kurios 

žengia į 1936 metus — už'po-1 nuolat garsina- mūšų pramo
tos menesių sukaks visa 17.1 gas dėkojame ir link’iv.c jas 
metų našios darbuotės šios palaikantiems biznieriams ge
idim us organizacijos. Ilgi tai riaušių sėkmių biznyje, 
metai dirbti idėjos darbą r
tos ilgametės veikėjos šios

PRADEDANT

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-ja suorganizuota 
kovo 4 d. 1919 metais šiųomi

peranksti. Taip nėra. Pažy- cijos darbas. Vajininkai pra
mokite ‘‘Draugo”  piknikų die
nas ant savo kalendorių. Žiū
rėkite, kad jūsų draugijų, kuo
pų, klubų, chorų ir  t. t. pik
nikai nesupultų viena diena 
su “ Draugo”  piknikais. Kai 
jūsų organizacija tarsis apie 

(pikniką savo susirinkime, tai

REV. J. ŽIDANAVIČIUS 
260 Main Street 
Anisterdam, N. Y.

šomi laikytis taisyklių. Agen
tai taip-gi prašomi apsirube- 
žiuoti tik  jiems pavestomis
kolonijomis-. '' LIET. VYČIŲ 24tos KUO-

Vajininkai ir  agentai b e ! POS SU3-MAS
administracijos įgaliojimo n e - 1 -----------
privalo koUektuoti prenume-1 WEST STDF —  Liet. Vy- 
ra tų  tų  skaitytojų, kuriems cių 24 tos kuopos sus-mas į-

5turėkite omenyje “ Draugo” !siunčiama per pastą. Taipgi vyks antradienį, spalio 14 d., 
piknikų dienas. “ Drangas”  visi “ Draugo’’ paskirti kalėk i kuopos Ramovėj. Visi nariai
visoms katalikiškoms organi- toriai už iškclektavimą senų ! kviečiami atsilankyti, nei v-

draugijos įsirašė lietuvių is
torijon amžinai. Peik jas ar ] 
niekink

Įspūdžiai iš priešmetinio 
susirinkimo

jau  buvo trumpai pranešta,

Pradeda kovą. Gaidys, leghornų veislės ir šuo te
rjerų veislės eina į kovą. Jų  savininkė yra Mrs. Nellie 
Bridges iš Seattle, AVash. J i sako, kad jiedu kovoja tik 
dėl “ fonių” . (Acme Photo.)

žarijoms mielai patarnauja, skaitytojų komisino gauna;ra svarbių reikalų apsvarsty-
! bet tos organizacijos privalo j $1.00; už prirašimą naujų ; t f  kasi ink “ sočiai”  sausio 28 
(kooperuoti su “ Draugu” . (skaitytojų gauna $1.50; už j d., i r  šokių vakaro Užgavėnių

Draugijos, kurios naudojasi į 
tarnaviir 
Draugui

.1  “ Laivus”  po 50c. vakare, vasario 25 d.

jpavydAk ar šmeižk Ikad pnešmetinis susirinkimas I reikalingos i r  brangios mūšy | bintas jis  pasakė ‘^ T ^ ^ D r a S ” a £ '
jan j ,  nebennžeminsi, 1-uvo labai skaitlingas ir turi- kataliku betuvry v.suomeueL paramos Tuoj pas.amk.no ™ “ ^ b to T s u s M n - !

”  Ik i pasimatymui, brangios re- šitaip-: “ Is vienos pusesi grau-Į.11 aun’ PasKeIMant susinn
Viena iš visų Į du, bet iš kitos džiaugsmin- Irimuose Draugo1 ’ koncertą, 

ga, kad toks tinkamas pasku- a r  kitokius parengi-.

jų  nuopelnų nepanaikinsi. 

Matinis susirinkimas

Sausio 19 d. 2 vai. popiet

ningas nutarimais. Vienas sva 
rbių įvykių, visuomenei žino
tinas, ta i bus Sidabro Jubilie
jus Šv. Kazimiero pirmosios

Kazimiero Vienuolyno i- Amerikoj mergaičių aka-lemi-
yyks metinis ARD susirinki
mas. Pirm  negu pradėsiipe ta
r tis  savais reikalais, norime

Valdyba.

mėjos.

TIK VIENAS NESUSI
GRAUDINO

tinis patarnavimas 1 velioniui m̂is ir  ParafiJnant narius į

jos kurį švęsime vasario 23 
d. Bus iškilmingos Mišios šv. 
kuriose dalyvaus visos aka- 

išrrikšti gilų ir  nuoširdų ačiū3j šėmikės ir šimtai aluinnų. o 
mūsų gerb. kunigams, k u r ių , vakare bus iškilmingas ban- 
pulankumas, pripažinimas ir.k ie ta s  Akademijos Auditori- 
parama padaro mūsų organi - Į joj Įžanga tik  $1.00, e rėinė- 
zaeijos darbuotę vaisingą ir .ios iau bilietus platina, nes
naudingą. Mūsų gerb. dvasiš-į^3mLąi nor* dalyvauti coj pra- į trejos šv. Mišios. Gerb. kle 
kijai esame labai dėkingos už Į J  C* bonaš kun. Vaičūnas pasakė .
moralę ir materialę paramą. į Jauiametės mūsų organiza-1 įspūdingą ir  reikalui pritai- 

;ijos prie akademijos' gražiai Į kintą pamokslą. Žmonių buvo

CICERO. — Sausio 8 d. Šv. 
Antano parap.. bažnyčioj įvy
ko iškilmingos gedulingos pa
maldos Už a. a. Petrą Žanrą, 
kuris buvo sulaukęs 31 metų j 
amžiaus ir paliko jauną šei
myną ir  seną motinėlę. Buvo

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMOS VIETOS

Chicago 
S. Staniulis, kl. P 10,042 
V. Šemetulšlds, kl. P  9,680 
J. Mickeliūnas, kl. P 5,850

j veikia. J ų  darbuotę raportą- daug bažnyčioj ir  daugelis ly 
| vo akademike Onytė Butiniu - dėjo į kapines, 
j tė priešmetiniame. susirinki- į Į  kapines taipgi lydėjo kun

suteiktas. Po tokio aprūpini
mo Petro siela yra laiminga 
pas Viešpatį. Ypač man me
tėsi į akis velionies motinėlės 
rūpestingumas. Mat aš moti
nos rūpestingumo nesu paty
ręs, nes likau našlaitis nuo 

I trečių savo amželio metų. Ma
tau, kaip brangi yra motinėlė. 
Štai už ,a . a. Petro sielą ji 
karštai meldžiasi, o sykiu su 
ja  brolis, seserys ir giminės.

• Reiškiame prie progos už
uojautos senai motinėlei ir’

juos atailankytL 
Pernai, kada “ Draugas”  re

ngė savo. metinį pikniką Bi
rutės darže, tai Marąuette Pa
rko biznieriai p e r  nežinojimą 
surengė išvažiavimą Labdarių 
ūkyje. Tai buvo nepageidau
tinas įyyTkis. Šįmet gal to ne
atsitiks, nes “ Draugo”  pik
nikų dienos išanksto* skelbia- •
mos draugijų ir  kitų organi
zacijų žiniai. Dabar savo me
tiniuose susirinkimuose leng
viau galės nutarti prisidėti su 
dovanomis, darbu, agitacija

jai Zaurų šeimynai” . Rap. | jr  įajp toliau. Jicngimo Kom.

m e.
Dovanos ir vaišes metiniame 

susirinkime
Gražią šilkų kaidrą aukojo 

Grikšienė iš Apvaizdos Dievo 
parapijos. K urim ors iš rėmė
jų  gaus tą  dovaną sausio 19 

3,300 !d. Po susirinkimo bus vaišės 
2,9751 rėmėjų darbuotojoms Ir vai- 
2,825 dybos nariams, įvairioms ko- 
1,875 'misijoms, kurios piknikuose ir 

A. Stulginskas, kl. F 1,875 Į vakaruose darbuojas, vice pi- 
M. Šimonis, kl. F  (De- Į rraininkėms, raštininkėms ir 

tro it) 1,750 ' visoms veikėjoms, kurios me-
M. Misiūnas, kl. F  1,625 tų bėgyje skyriuose darbuo- 

1,050 j jasi nenuilstamai. Tad visos 
900. rėmėjos - rėmėjai, amžini na- 
800iria i visų skyrių kviečiami 19 
450 j d. sausio 2 vai. poi pietų Šv. 

Kazimiero Akademijon. Mūsų 
• sesutės su garbingąja Motina 
M aria lauks visų savo prie- 

Į telių - rėmėjų, visus nori pa
matyti, pasveikinti. Sesučių

F. Gubvsta, 1d. F  
Ag. G ii i e i lė ,  kl. F  
K. Serpetis, kl. F  
,K. Gaubis, kl. F  
A. Kunickas, -kl. F  
S. Straukas, kl. F  
K. Raila, ld. F

4,928
4,375
4,373

A. Valančius, kl. F  
A. Bacevičius, ld. F  
V. Rėkus, kl. F  
M. Valulaitė, kl. F

VAJININKŲ STOVIS 
ANTROS VIETOS 

Kenosha. Wie.
V. Mand ra viekas, kl.

D 14,400
Gary, Ind.

J. A ukškalnis/kl. D 11,995
Kockford, UI.

s . Kelio tiš, 2,440
Waukegan, m.

A J . Sutkus, ld. D 900
Herrin, UI.

M Rovaitienė, kl. D 600
Sheboyg'an, Wis.

J. Vrubliauskas, kl. D 350

geradariams.
Tad gerb. lėmėjos įsitėmv- 

k it metinį susirinkimą^ dieną

šio 19 d. 2 vai. po pietų šv. 
Kazimiero Akademijoj, visos 
susirinksime, pasitarsime, pa
sižmonėsime ir  sesutėms pa
reikšime dar sykį kaip jas 
mylime, gerbiame, ir kaip jos

“ DRAUGO” IŠNEŠIOTOJŲ IR PLATINTOJŲ 
1936 M. SAUSIO MĖN.

K A L E N D O R IU S
Dienos 1 Trečiad. 15 Treč.

2 Ketv. 16 Ketv.o Penkt. 17 Penkt.
4 Šeštad. 18 Šešt.
5 Sekm. 19 Sekm.
6 Pirm. 20 Pirmi
7 Antr. 21 Antr.
8 Trečiad. A22»Trėč.
9 Ketv. 23 Ketv.

10 Penkt. 24 Penkt.
11 Šeši. 25 Šešt.
1,2 Sekm. 26 Sekm.
13 Pirm. 27 Pirm.
14 Antr. 28 Antr.

D raugo”  kolektoriaus 
• parašas . . . . . . . . .

29 Treč.
30 Ketv.
31 Penkt.

“ Draugo”  egz. 
gauta ................ .

Išparduota . . . . .
Liko . . . . . . . . . . .
Naujų skaitytojų 
gauta , . . . . . . . . .

TRYS NAUJI GIES- 
MYNĖLIAI

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Kloris, kurs padėkojo lydė  ̂
tojams ir prašė toliau nepa
miršti velionio ir savųjų mal
dose. Didžiai graudu darėsi, 
kaip gailesčio pervertų a rti
mųjų akyvaizdoj karstas lei

NEBUS PERANKSTI KONTESTININKAMS
PRIMINIMAS

Štai “ Draugo”  piknikų re- . 
ngimo komisija paskelbė atei
nančios vasaros “ Draugo”  pi-

Išnaujo primename “ Drau
go” vajininkams, kad vajus.

dosi duobėn. Pasitaikė ten kilikus i r  išvažiavimus. K ai gauti naujų Drau
vienas, kurs neverkė. Užkal- 'kurie gali pasakyti, kad tai # aivo s1 V Kolektavimas prenumeratų iš

>  ......... - ■ ■ ■ ■ — ^yįsftnų skaitytojų yra Įgaliotų

JOS. F. BUORIK, INC. J)— " iui”  “
3417 So. Halsted St.

JANUARY ŽEMOS KAINOS

jTelephone: BOUlevard 2800
---------------  Joseph J. G rish

1. NAUJAS GIESMYNfiLIS, i LIETUVIS ADVOKATAS
(Pirmoji Dalis) Adventi- 4631 South Ashland Avenne 
nes ir  Kalėdinės giesmės. 6515 So. Rockwell Street 
Žodžius ir melodiją parašė I Telephone: REPublic 9723 
Seirijų Juozas — harm. I
Juozas Žilevičius, kaina!
50c.

2. NAUJAS GIESMYNELIS,
(Trečioji Dalis A.) Gegu
žės mėnesio giesmės, žo
džius j r  melodijas parašė 
Seirijų Juozas — harm.
A. Kačanauskas, kaina i 
25c.

3. NAUJAS GLE&MYNELIS,!
(Trečioji Dalis B.) Švenč. j
Sakramento giesmės. Žo- Į 
džius i r  melodijas parašo į 
Seirijų Juozas — harm. I 
A. Kačanauskas, Kaina 
15c.
Užsakymus siųskite:

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

Chicago. UI. 
arba

PETER ZABELLO
LIETUVIS ADVOKATAS

456 W est 63rd Street
te le fo n as  W E .\tw o rtli  8713 
va lan d o s  5 ik i 9  vakarais 

m ieste  l l l  W. W ash ing ton  St. kam b. 
757. te le fo n a s  ST A te 0917.

LIDY &  PETRAITIS
Lietuviai Advokatai 

77 W. YVASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte 4311

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(M etro p o litan  S ta te  B a n k  n a m e ; 
V alandos k a sd ie n  n u o  9 Iki 5 

P anedėllo , Seredos i r  P ė tn y č lo s  
v a k ara is  8 ik i 9 

T elefonas CANal 1175
NAMAI: 6459 S. RockweU St.

T ele fo n a s  R E P u b lIe  9600

PARDAVIMUI BIZNIAI

E M IL  D E N E M A R K  IN C .

Autorizuoti Pardavėjai
PARDAVIMUI bučernč ir fii’oscrne 
arbn taverna. Vieną iš dviejų turiu
parduoti. Vienai moterei per sunku. IB U IC K  -  C A D IL L A C  -  LA S A LLE
Atiduosiu uz pinną gerą pasiūlymą.

Bučerne — 12300 Enierald Avė. —--------------------
T™ n k 7 b® t a n V n S , ^ e- SAUSIO VARTOTŲ KARŲ IŠPARDAVIMAS

PULlman 3990 Į 1 y  "■

Dėlei didelio naujų karų biznio nuo Auto Show, pradžia me
tų atėjo ir randame, kad turime, didžiulį staką p nikių per
taisytų ir garantuotų vartotų karų. Mūsų vartotų karų pa
talpos pripildytos ir  mums reikalinga vietos?Dėl to, ragina
me atvykti dabar ir išsirinkti sau karą. Jolds įmanomas p a 
siūlymas nebus atmestas. Pirkite Dabar! Kuomet kainos že
miausios ir  atakai didžiausi! Taupykite Dabar Nes pava
sary kainos be abejonės kils. z

Štai keletas sempelių bargenų, kokių dabar galite gauti. 
Yra ir  penkias-dešimts kitų iš kurių galite pasirinkti.

REAL ESTATE 
PARDAVIMUI

Mūrinis Cottage N. Ridgeway Avė. 
6 kamb. tiktai $1500 — $300 jnošti. 
Mūrinis du fletis ant N. Kedzie Avė. 
6—6 kamb. tiktai $3800 — $600zįnešti. 
Norint pirkti ar savo nuosavybę par
duoti, matvkitc

LOUIS MORRIS
4006 Division Street 
arti Crnwford Avė. 

Spaulding 5754

Skalbiamos mašinos po . . . .  $ 3 4 .0 0  up

Prosijimo mašinos po ................$34«OO UT)
Elektrikinės Ledaunės po . . .  $ 6 5 .0 0
Radios grąžuose kabinetuose 10 tūbų po $28«OO 
Midget Radios vertės $20.00 po ..........$ 9 ,7 5

BUDRIK FURNITURE MART
3347 So. Halsted St.

Gražūs Parlor Setai po . . . .  $ 4 8 .0 0
Gesiniai pečiai po . . . . . .  $ 2 8 .5 0
Angliniai pečiai po .....................$ 1 2 .5 0
Aliejiniai pečiai po ......................$ 1 9 .5 0

Kainos sumažintos ant MATRACŲ SRRINGSŲ. 

Lengvais, daliniais išmokėjimais.

WCFL, 970 kil. 5 vai. vakare gražūs radio programas. 
Gražus 12 puslapių kalendorius dykai atsilankiusiems. 
P er paštą — reikalinga prisiųsti 10c persiuntimui lėšų.

| MODERNIŠKAS mūrinis bunga!ow. 
6745 So. Artesian Avė.

Penkių kamb. Karšto vandens šilu-
’ mn. Geroj apylinkėj. Turiu parduoti, 
j Prieinama kaina.

I PAIEŠKOJIMAS

! PaieŠkau nesenai AVaterbuiy mi- 
| rūsio lietuvio Juozo Juzėno (Joze- 
uo) brolio. Velionio tėvai paėjo iš 

I GaiŽūnų kaimo, Linkuvos valsč., 
Šaulių opskr.

JONAS W. JENUŠAITIS 
administratorius

872 Bank St. Waterbury, Conn.

COAL
ANGLYS

AUKŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS, GERIAUSIAS 
pavaduotojas dėl Pocaliontas:
Mine Run . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5.75
Lump, Egg ar Nut ............... 6.00
Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
Kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel, KEDzie 3882
H IG H  G R A D E  N O R T H E R N  

IU D IN O IS COAL
i B est s u b s ti tu te  fo r  P o c a lio n ta s : 
M ine R u n  . . . . . . . . . . . . . . . .  $  5.75

ĮL u m p , E g g  o r N u t ................. 6.00
ijS c re e n in g s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

« D ire c t fro m  th e  M ine. —  2 ton  
Iznln im um .

CaU Day o r  N ig h t

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

C H E V R O L E T  —  ‘35. 2 do o r Sėdau, Ju o d as , m ažai varto tas,
tobu lam  stovy, g a ra n tu o ta s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BA RG ENA S

C H R Y SL E R  —  '36. 6 Sėdau, b u llt - in  tru n k . Juodas.
ka ip  tik  n au jas, m ažai važinėtas, g u ra n t . . . . . . . . . . .  $  745

DODGE —  *36, 5 Sedan su  tru n k , tik  ke lias  d ienas
v a rto ta s  i r  k u o n e  n au jas, s te b ė tin a  p roga  dėl —  D ID E L IO

S l’T A l ’P Y M O I
T E R R A P L A N E  —  '34, 5 Sedan. Ju o d as , k a ip  n a u ja s

vidu j ir  išorin ia i, to b u las  k a ra s , g u ra n t. . . . . . . . .  $ 425.
S T U D E R A K E R  —  *32. 5 Sedan. p u ik iam  stovy, rodo g e rą

p riežiū rą , tobu las  m o to ras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 325-
BU1CK —  D videšim ts R uick  k a rą . visų m odelių  ir  m adų.

A p kainuo ti nuo ?45. ik i >875.

įm a in y k ite  savo sen ą  k a rą  libera liškom  sąlygom , a n t 
saugaus, a tsa k a n č io  karo . B alansų g a lite  išm okėti lengvais 
išm okėjim ais, in im a n t p iln ą  ap d m u d ą . v a rto ja n t m ažai- 
k a n u o ja n tj G. M .i A. C. p ianą.

NERIZIKUOKITE! VAŽIUOKITE SAUGIU KARU!

3 8 6 0  O gden Avė. - C hicago  
C ra w fo rd  4 1 0 0

JO H N  P. EWALD 
LOANS and INSURANCE 

. Jeigu reikalauji, pinigu ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos auo ugnies, vėjo. etc.. atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE-

pas.amk.no

