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DVIEM PAROM ATIDĖTAS SMAS
AUTOMOBILIŲ PRAMONEK:

> / •      ** *  *, » %

Prez. Rooseveltas to reikalavo; 
sušaukia konferenciją

BUS IEŠKOMAS KOKS KOMPROMISAS
AVASHINGTON, kovo 21.

■— Automobilių pramonėje pa 

daryto? paliaubos — 48 valan
doms f atidėtas darbininkų 
streikas, kurs turėjo prasidėti 
šiandien rytų. ”

Iš Detroito, Mich., pranešta, 
kad centrinis automobilių uni
jų IttBuitetas vakar vakarų 
Pontiace nusprendė pripažin
ti Roiosevelto reikalavimų, 
kad atidėti streiko pradžių. 
Apie tai tuojau prezidentui 
pranešta. *

Šiandien Baltuosiuose Rū- • 
mnosc įvyks konferencija, ku
rion sukviesti automobilių pra 
monės ir darbininkų unijų at
stovai/ Pats prezidentas mė
gins abi puses sutaikyti. Bos 
ieškomas koks nors kompro
misas. Automobilių pramonė
je streikas skaudžiai atsiliep
tų j klašto pramonės atstotv-
mų-- -

APIE U ČIA EINASI
WASHINGTON, kovo 20. 

— Automobilių pramonėje 
svarbiausieji ginčai lieČįa 
šiuos dalykus;

Amerikas Darbo federacija 
reikalauja, kad kompanijos 
pripažintų jos unijas, kad pri
imtų atgal j darbų pašalintus 
unistus veikėjus ir jų nespau
stų ir nepersekiotų, kad visais 
darbo sąlygų ir atlyginimo rei 
kąlais tartusi su ųpijų skir
tais atstovais, ir kadjrodidin- 
tų atlyginimų 20 nuošimčių.

Automobilių pramonininkai 
atmeta tuos reikalaviiiTus. Jie 
linkę tik kiek nori; atlyginimų 
didinti.

NURODO, UD S. INSULU

STREIKU SIEKS 
GEROVES

TAI VIENATINĖ DARBI- 
NINKO KOVOS PRIEMONĖ

DKTROIT, Mich., kovo 2lK 
— Automobilių fabrikų darbi
ninkų streikas rytoj neišven
giamas. Streiko būtų išveng
ta tik tada, jei praraonibink&i 
pripažintų unijas. 0 šis pri
pažinimas kol kas neįmano
mas.’ Organizuoti darbihinkaiI
nusprendė visuose fabrikuose 
įvestį unijas, o organizuoti 
pramonininkai griežtai priėji-. ’ K 'naši.

10 METŲ KAIP 
KARDINOLU

“DRAUGO" RĖMĖJAMS SV. ANTANO

le. draugijos jiems eina j talką

DBffBOET. JftfcJffiyfeJP.-
Prez. Ntoosėveltas prisiuntė tė- 

x legramų Amerikos Darbo ffede
racijos atstovui W. Collins, 
kurs Vadovauja darbininkams 
pasirengiant jiems streikan an 
tomobilių pramonėje.

Prezidentas reikalauja, kad 
streikas būtų atidėtas ikį ket
virtadienio. Prezidentas sako, 
kad jis WashingtOne rytoj su 
šauks konferencijų, kurioj da
lyvauk automobilių pramoni
ninkai ir darbininkų atstovai.

Collins žada šį vakarų pasi
tarti su darbininkų vadais ir 
jiasiųsti atsakymų prezidentu’’

Prezidentas Rooseveltas i- 
mėsi šios priemonės, kada Na
tional Automobilile Chamber 
of Commeree New Yorko kon
ferencijoje nerado taikai prie
monių.

WA$ttŪNGT0N, kovo 20. 
Sužinota, kad J. Valstybių vy 
riausybė per savo atstovus 
kreipės į visus aplink Vidur
žemio jūrų kraštus, kad are
štuotų S. Insullį, jei jis is lai
vo nšeitų kur ant kietžemio.

Ši žinia 'nei patvirtinama, 
nei užginama valstybės depar-• * , j ' ''tamente.

Darbininkai nusprendė strei 
kuš sukelti fabrikuose: Httd- 
son MotOT Car Co., Detroite} 
Chevrolet Motor Co., Flintc; 
Pontiac Motor Co., Pontiace; 
General Motors Truck Corp.j 
Pontiace; FiRher Body po., 
Flintc, Pontiacė i A baisingo; 
American Forging and Soėk^ 
et ito., Pontiace, ir Motor Pro 
duetą corp., Detroite. į

> (
Kituose keliuose fabrikuose 

darbininkai šiandien vykdo r© 
ferendumų streiko klausimu.

Detroito miesto taryba be
tarpiškai ■ kreipės pas prez.

rjw 4arytų, 
kaš-tik yra galimybėje, kad sti
laikius gręsiaūtį streikų.

Iš Washingtono praneša, 
kad ten N RA ofisuose pasirei
škia aliariras dėl automobilių 
darbininkų streiko.

Vt>ATJN€IAUSIA, KAD
VRA SVEKUS IR STIPRUS

MEiLBOURNiR, Australija.
Naujosios Zelandijos metropo 
litas Welliugtono arkivysku
pas Francis Mary llechvood. 
S. M., šio kdvo nėnesio 17 d. 
minėjo savo'60 metų vyskupa
vimo sukaktuves. Šis nepa
prastas jubiliejus dėl anksty^ 
bųjų šiemęt’Veiykų viešai bu
rto minimas pereito vasario
mėn. 25 iki 28 d. imtinai.

r■>“ ' * 
1932 ięe<fcis arkivyskupas

RėėhvooJ dAjyvavo tarptauti
niam -Eucbaėįstiniam kongre- 

Jie Dubline, Airijoj. Iš ten nu
vyko Ryman. Būdamas Šven 
tojo Tėvo Popiežiaus Pijaus

t

ŠPOKAI MOKA IR LIETU
VOJE ŽLEMAVOT1

Špokai arba šnekučiai - var 
nėnai paprastai rudenį iš
skrenda į šiltu# kraštus ir iš 
ten pavasarį, pradžioj# kovo 
mėnesį grįžta į TJetuvų, kai
po pavasario pranašai, ir už 
tai visų yra labai mylimi.

šių žiemų Šiauliuose, Pagy- 
žių g-vėje 116 nr. pas Žukau
skų, yra pasilikę trys neišskri 
dę špokai. Jie gyvena inkilėly 
ir kasdien gauna prie inkilo 
įrengtoj lesykloj iš geradarių 
žmonių lesalo. Tsb.

ĮSAKO DUOTI DARBO 
FAŠISTAMS

VIENA, Austrija, kovo 20. 
— Austrijos vyriausybė pa
skelbė visiems pramoninin
kams ir verslininkams, kurie 
(tuoda darbo daugiau kaip 25 
darbininkams, kad po vienų 
austrų fašistų — demobilizuo
jamų heimwehrų kareivį, pri
imtų į darbų. < •

Už šio įsakymo nepildymų 
darbdaviams skiriama bau
smė.

Šie demobilizuojami karei
viai sutriuškino socialistus. 
Už tai vyriausybė žadėjo jie
ms parūpinti darlių.

PRANCŪZU A NOfU
. GARANTIJOS

“c

LONDONAS, kovo 20. — 
Gavusi Vokietijos notų Pran
cūzija ginklavimosi klausimu 
kreipės Anglijon.

Pramciizijos vyriausybė pa-' 
reiškia, kad ginklavimosi klau
simu ji daugiau su nieku nu
sitars iki jai bus užtikrinta 
saugumo garantija.

Prancūzija nori visų valBty 
bių garantijos prieš vokiečių 
puolimų.

PADIDINTAS SVETIMŠA
LIAMS DARBO LEIDIMO 

MOKESTIS

IEŠKO VOGTŲ AUTO
MOBILIŲ

Chicagos policijai įsakyta, 
kad ji savo distriktuose ištit- 
tų visus^privačių namų gara
džius, kad juose suradus vog
tus automobilius.’

* ..

Ateinantį Šeštadienį, kovo 
mėn. 24 d., Jo Eminen. Kar
dinolas Mundelein, Cbieagos 
Arkjvyškupas, minės 10 męt\ 
sukaktuves, kaip yra kardino
lu.

r

KRE-
WBANKUS

WASUlN3TON, kovo 20. 
— Prez. Rooseveltas specialiu 
pranešimu kongresui pasiūlo 
įsteigti visuose. fedėralinės ut- 
Sargos distriktutose 12,kredito 
pramonei bankų, kurie rūpin-

audiencijoje, arkivyskupas tusi mažųjų pramonių likimu
sakėi kad Pijus XI yra penk- 
tasis Popiežius, kurį jis atvy
ko pagerbti. Popiežius atsa
kė jam: “Jo Ekscelencija yra 
išimtis. Niekas kitas i#ga)l 
prilygti.”

Arkivyskupas Redwood ei
na 95-uosius metus amžiaus ir 
yra sveikutėlis. Prokatedrojo 
jiš sti parapijos kunigais pa
kaitomus* suko pamokslus, 

skaito be akinių It kasdien rtt 
mikčiais mylių’ kitų pasivaik
ščioja.'

Arkivyskupas Redwcod yra 
gimęs Anglijoj ir į ‘Naujųjų 
Z e landi jų tėvų atvežtas vos 3 
metų amžiumi: Kunigo mok- 
jjuė ėjo Ryme, Prancūzijoj ir 
Airijoj. Yra 47 metus arki- 
*>«*»?»• . ;

r. -r t

DERYBAS
.4; '1 ■ — I • ,

LONDONAS^ kovo 20. — 
Vedamos prancūzų prekybos 
derybos su'anglais nutrauk 
tos. Prancūzų delegacija vyk
sta namo. Pasirodė, kad suta-••1 *■ * * .. *>.
rimas neįmanomas.

ĮSTEIGTAS LIETUVIŠKAS 
POLITINIS KLUBAS■ t

Dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ va 
jaus publikacijos vedėjas va» 
kar kalbėjosi su generaliniu 
agentu Ciceroj p. V. ftemetul- 
skiu, kuris papasakojo, kau 
“Draugo” rėmėjų komitetu: 
Ciceroj gerai sekasi skelbimus 
rinkti į ciceflečių numerį še-

veikėjai sako, kad* mūsų dien
raštis per tiek daug metų tuip 
nuoširdžiai jrėmęs tautos, vi
suomenės ir mūsų organizaci
jų lipi draugijų reikalus, užsi
pelno pagarbos ir paramos. 
Kuriose kolonijose veikėjai, 
draugijos ’ir dvasininkai dar-

štadienį, kr. : f.av.nan^a naujų ' buojasi vienybėje ir sutiki- 
skaitytojų ir, svaiginusia, kad me^ten darbo pasekmės visa- 
į mūsų dienraščio platinimo ja yra gerop.-Cicęriečius tuo

— duotų šioms pramonėms 
reikalingas paskolas. <

Anot prezidento, šios pra
monės šiandien visam krašto 
duo-rDa darbo 346,000 darbinin
kų, o kada gautų reikalingų 
paskalų, tada darbininkų skai 
čių padvigubintų.

Didžiosios krašto pramonės 
gauna paskolas arba iš vyriau 
sybės, aAba šiaip dideliuose 
banfctto’sr,- to mažosios — iš nife- 
kur. . '

Šių naujų bankų pradžiai, 
pažymi prezidentas Roosevel
tas savo pranešime kongresui, 
vyriausybė skiria apie 140 mi 
lijonų dolerių. Jei bus reika
linga skirs/daugiau.

ASMENIŠKI MOKESČIAI 
APSKRITY

darbų įtraukiamos • draugijos 
ir jų veikėjai. Draugijos ne 
tik darbu nutaria prisidėti, 
bet ir pinigines dovanas ski
ria. Mat, jos giliai įvertina 
‘Draugo’’ padarytus nuopel

nus per 25 metus. Draugijų

ČEKAI DIRBA PRItš 
a MUSSOLINI

PRAHA, Čekoslovakija, ko
vo 20. — čekų užsienio ofisas 
paskelbė, kad Čekoslovakija 
neprisijungs italų vengrų au
strų ekonominin blokan.

Premjero Mussolinlo pasaky 
ta sekmadienį Ryme prakalba 
čekuose sukėlė didelį nepasi
tenkinimų. '*
\ Užsienio reikalų ministeris 
Benes žada ryloj atsakyti Mu- 
ssoliniui ‘mažosios sant atvės ’ 
vardu. .

Ir Prancūzija nepatenkinta 
Mussolinio prakalba. Prancū
zai pareiškia, kad visoje Mu
ssolinio dvasioje atspindi “fa- 
šjžmo imperijaiizmas. ’ ’

LEIDŽIA PASIMATYTI
VIENA, Austrija, kovo 20. 

— Austrijos vyriausybė lei
džia svetimų kraštų korespon
dentams pasimatyti su užda
rytais vietos kalėjime socialia 
tais, kurių čia laikoma apie 
2,000. Tai daugiausia sociųlis- 
tų vadai, tarp jų Vienos majo
ras, paleisto parlamento pre
zidentas, ir kiti.

Patirta, kad kaliniai užlai
komi švariai ir su jais žmo
niškai apsieinama. Jie vsi

laukia bylų nagrinėjimo.

Lietuvoje yra apie 11,000
svetimšalių, kurie dažnai ūžė-*•
mę pdningesneB vietas ir ge
rai gyvena, tuo tarpu, kai dau 
gumas lietuvių neturi darbo. 
Lietuvos valdžia, norėdama 
padafyti galų tokiam nenor
malumui, suvaržė darbo davi
mų ir pakėlė mokestį už leidi
mus. Dabar už darbo leidimus 
reikės mokėti 10 lt. kas mėnuo, 
arba 120 lt. metams, vietoj 
anksčiau mokėtų 5 lt. metams.

• Tsb.

JKAITYKITB IR PLATU 
KITĘ “DRAUGĄ”

Kaune, Kooperatyvų Ban
ko name, -įvykto steigiamasis 
susirinkimas Lietuvos politi
nio Klubo. Į Klubo valdybų 
išrinkti*, pirmininku — V; Če
pinskis, vicepirmininkn — V. 
Kvieska, sekretorium — P. 
Radzevičius,, valdybos nariais 
— prof. K. Rakštas ir Jonas 
Vileišis. Į garbės tesamu, iš
rinkti : prof.' Roemeris, dr. 
Laurinaitis ir doc. Tamošai
tis.

J klubo narius priimami tik 
veikėjai, žinomi savo visuome
niniais- darbais.

Turtų^kainotojas Cooko ap 
skrity taip “moksliškai” ski
ria asmeniškus mokesčius, kad 
pats to įkainavimo apeliacijų 
boardas negali atsistebėti.

Įkainottojas skiria mokes
čius neatsižvelgdamas į tai, 
kų žmogus namie turi, bet tik 
į tai, kokioj apylinkėj jis gy
vena.

Pasidodoį kad turtingųjų žmo 
nių šoferiai ir tarnai yra ga
vę tokius pat personalius mo
kesčius, kaip jų darbdaviai ir 
dėl fo, kad jie yra padavę sa-
vo darbdavių namų adresus.

Kaip už nekiluojamas, taip 
už asmeniškas savastis mokes
čiai skiriami stačiai “iš gal
vos,” kaip papuolė. Toki mo
kesčiai nėra mokesčiai. Tai 
tik netvarka. Kas tai visa pa
tvarkys! ,

NUBAUDĖ MIRTIES 
BAUSME

MASKVA, kovo 20. — Už 
dviejų traukinių susidaužymą 
šalia Maskvos kovo mėn- 24 
d. teismas nubaudė mirties 
bausme abiejų traukinių tnįi-

BELGRADAS, Serbija, ko
vo 21. — Batignole akmenų 
skaldykloje apie 80 darbinin
kų užgriauta. Spėjama, kadlnierins. Vienas inžinierių yra 
visi žuvę. %os 21 metų amžiaus.

i

KLA1PLDOJ STEIGS AMA
TŲ MOKYKLĄ

Šiomis dienomis Klaipėdoj 
buvo sušauktas didelis susi
rinkimas amatų mokyklos stei 
gimo klausimui aptarti. Susi
rinkime gausiai dalyvavo lie
tuvių pirklių, pramonininkų ir 
amatininkų draugijos, preky
bininkų atstovai bei visuome
nės veikėjai. Susirinkimas nu
tarė, jog Klaipėdoje būtinai 
reikia įsteigti amatų mokyk
lų. Tam reikalui tuojau buvo•
išrinktas komitetas, kuriam 
pavesta rūpiptis . mokyklos 
steigimu.

Komiteto pirmininku išrink 
tas gnbematūros patarėjas 
Dr. Sakalauskas, vicepirminin 
ku Dr. Valsonakas, iždininku 
direktorius Juozapaitis ir vai 
dvbos nariais rektorius Simai
tis, inž. Kolokša, P. Naftalis, 
P. Maskaliunas.

Susirinkimas išsiskirstė op
timistiškai nusiteikęs, tikėda
mas, jog dar šį rudenį bus 
įsteigta Klaipėdoje amattj mo 
kykla. T»b.

HAGA, kovo 21. — Mirt 
Olandijos karalienė našlė Em- 
ma, 75 m. amž.

žvilgsniu reikia pagirti, 
vyzdį iš jų paimti. Jie yra 
įsitikinę, kadi vienybėje —.ga
lybė. Kadangi ir “Draugo” 
vajuje jie dirba iSvieno —• 
pasisekimą*; užtikrintas.

ROOSLVELTAS ĮSPĖJA 
GELEŽINKELIŲ 
KOMPANIJAS

WASHINGTON, kovb 20,- 
Krašto geležinkelių kompanijų 
konferencijoje su darbininkų . 
atstovais nieko naudinga nesu 
tariama. Kompanijos yra pasi- 
rytusios atlyginimų mažinti, o 
darbinifikai reikalauja, kad 
nuo liepos mėn. 1 d. jiems bū
tų padidintas atlyginimas iki 
20 nuošimčių.

Patyręs apie tai prez. 
Rooseveltas, tuoj pasiuntė įs
pėjimų geležinkelių kompanijų 
atstovams. Pareiškia, kad kom 
panijos turi taikintis su dar
bininkais. Pažymi, kad kai kn 
rie geležinkelininkai labai pi- 

i giai apmokami, pigiau, negu 
kodu nustatyta.

Jei nebus susitaikinta, pa
reiškia prezidentas, jis pas
kirs viešųjų komisijų ir jai 
paduos ištirti šiuos ginčus, i- 
sigilinus į kompanijų paja- - 
mas.

LIETUVOJ STEIGIAMI IR 
DARBO TEISMAI

Susikūrus darbininkų gene- 
ralirtei atstovybei ir darbinin
kų susivienijimo organizaci
jai, iškilo reikalas turėti ir 
darbo teismus. Darbo teismai 
spręs tarp darbininkų ir darb
davių kylančius ginčus, pav., 
dėl atlyginimo mažinimo, dėl *-* 
darbo laiko nustatymo, dėl 
darbininkų atleidimo, dėl iŠ 
vienos ar kitos pusės blogo el
gesio ir t.t. TeismaLbus suda
romi iš 1 darbi ninku ir 1 dųrb 
davių atstovo.* Pirmininkaus 
vidaus reikali? minipterio pa
skirtas žmogus. Teismo spren'į 
d i m ai bus privalomi.

ORAS
CHICAGO LR APYLIN1 

šiandien numatomas liet 
kiek šilčiau.



- Ar iau !iur«n<^ * veikimo ir t
CMfflS! spauda.

j Gavėnios laikas buvo pas 
ečių likimu■ kirtas Katalikiškai Akcijai ir 

Raudona- katafikiškos spaudos platini- 1 
Įsi į Tarp inui. Kiek Federacijos centyui 1 
Kryžių, pra žinoma, gana daug lietuvių ko j 
auti vilnie- lonijų Federacijos skyrių pa- 1 
. Bet gali-1 adarbavhuu šių savo svarbių i 
iame reika-I pareigą ja.u atliko. Bet toli j 

ir Lietuvon gražu dar ne visos. j i
us pašalam Gyvename tokiais laikais, Į* 
l£UjU- Dėl kada Katalikų Bažnyčia ir i 
itokių prie- tauta iš mūsų reikalauja y pa- f 
iviškius Vi- tingo veiklumo ir pasišventi- ’ 
lpti ir nuo mo_ šventasis Tėvas šaukia ti- '

• kmeiuosiua veikti, apaštalauti. 1 
ietuviai ka- gerinti ir platinti katalikiškų ' 
ome dosnus spaudų, nes tik savo gyvu vei- , ’ 
krašto rei- kimtųit per katalikiškų spau-:' 

adą ypatin- tegalėsime išsigelbėti iš to i 
paliesti mū- tl*aoso, kuris mūsų tautų ir ' 
a į ypatingu v’s4 žmoniją apima. Tas ka- 
ipinti jų rė- talikas, kuris galėdamas ne
turime daug veiks katalikiškose organizaci- 
alų, kuriuos i08®* neapaštalaus, neprenuine . 
dsokioa mū-’nws ’r neplatins katalikiškų 
ekonominio '• laikraščių, turės sustoti vadi- 
kiai verčia-intis kataliku, nes ypač šian- 

■ šiaip taip dien tinka paties Kristaus pa- 
pasilaikyti. Mokymas: “Kas.ne.su manim, 
dar galime Prieš mane“.

nečiamš pa- Veikliųjų, susipratusiųjų'ka
ūsų pareiga taliTcij pareiga yra įšaiškinti 

K. Federa- visiems,.- ko reikalauja iš jų 
gingai ragi- šiandien Bažnyčia ir tauta, ko 
menų ateiti ktpš darbus mums užduoda ir 
ltąjų skau- i)e pasaulis negalės išeiti 
Federacijoj: *° užburto politinio, ekono-
,rįai ragina- n,inio ir socialinio rato, kuria 
ti mažius me Jis >'ra atsiradęs, 

crytl rinklia- Federacijos skyrius ir apš-i 
lipimui. Ir kričius dar kartų raginame,’ 
imas progas kad būtinai surengtų Katali- 
kalui panau- kiškos Akcijos ir spaudos sa- j 

yfa skabus, vaitę. Jei. kas to padaryti ne-į 
l<bubantiems suspėjo gavėnjoj,. gali; tų dar-1 

bų vykinti-balandžio ir gegu į 

' žės mėnesiais.
P* *1x5 Sėkretorijatas prašo skyrių 
centrų, 2334 įr apį(|trfgję prisiųsti žinių, ka 
C hieago, 111. i (la toji savaitė kur įvyko, kaip 
iųstos į Vii” pasisekė, kiek draugijų Fede

racijai laimėta, kaip sekėsi ka-

juatų pasididžiavimų savo tautybe ir tada 
savaime jame atsirastų dėkingumo jausmas 
mokyklai ir mokytojoms, kurios tiek' daug 
sielojosi, kad jį išauklėti katalikiškoj ir tau
tiškoj dvasioj. "j-i 1
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pildyti. A Įlpti. Kadangi' Vilniaus ftraš-
. Darbininkai per Darbo Federacijų reika- yra lenkų okupuotas, Len- 

lauja unijų pripažinimo, grąžinti darban pa-' k ijoa pareiga badaujančiais a- 
Ieistus dkrbiniikus, sustabdyti jų diskrimi- Į psirūpinti. Bet jie, lenkai, gal 
n avimų įr 30 nuošimčių padidinimo algų. 1 būt, saviškiais rūpinsis, ta- 

Darbdaviai griežtai nusistatę nepripažin- čiau lietuviams jų pagalbos 
ti unijų kaipo tokių, nenorį sustabdyti bite teks tik nuotrupos arba nie. 
diskriminavimus ttnistų ir gal būt sutiktų ko. Dėl ko taip, mums, lietu- 
pakelti algas iki 10 nuošimčių. y viams, apie tai nereikia dang.

* Iš to aišku, kad skirtumas tarp darbi* kalbėti. Lenkai lietuvius viso- 
ninkų reikalavimų ir darbdavių nusistatymo kiais būdais persekioja irka- 
yrtt didelis ir, iodos, nedaug tėra vilties,"kg/i nkina. Tai daro norėdami lie- 
susitaikintų. Greičiausia šiandien tiitafančiai tuvių tautinį aąjudį tame kra- 
darbininkų išeis į streikų. Tai bus vienas i? šte visai panaikinti. Jau žin£ 
reikšmingiausių streikų šio' krašto žibiniu- me, kad lietuvius dažniausia 

kų istorijoj, nes, labai galimas dalykas, kad be jokio nusikaltimo grūda į 
tai bus pradžia didesnių pagrindiniu konflik- kalėjimus, ištremia, kankina, 
tų tarp darbo ii kapitalo. ./ net žudo. UŽfcjįs badas padės

i • Darbdaviai yra pasiryžę sutrioškinti dar- lenkams naikinti Jtetuvins Vi- 
bininkų unijas. Ypač jie varosi prieš galingą- bliaus krašte. Apie* tokius dvi- 
jų Darbo Federaeijų. Vietoje jos, jie perša dešimtojo amžiaus barbarišku- 
kompanijų unijas, kurios, žinoma, turį taip įpus pamąsčius, kiekvienų žmo 
šokti, kaip kompanijų bosai nori. i» tokių gų šiurpuliai nukrato, 
unijų darbininkams nėra jokios naudos, nes Ar turi pagrindo iš anksto 
aišku, kad joms darbdavio^ neleis rūpintis -daromi spėliojimai dėl lenkų 
darbininkų bųties ir darbo sąlygų pagerini- elgesio T Apie tai kalbame ga
uni. Darbininkai jokiu būdu neturi sutikti su na, drąsiai dėl to, kari nelabai 
kompanijų peršamomis unijomis, bet kovoti senku ukrainiečių, spauda kė- 
už savas unijas, kurios nieko bendro su ko- lė didžiausius protestus , dėl 
mpanijomis ir ją sugalvotu skymu-- kompa, bariu marinamų ukrainiečių 
nijų unijomis. ' Ukrainoj. Ištisi Ukrainos kai-

Didieji kapitalistai ne tik darbininkų u- mai badu išmirė. -Mat, bolše- 
nijas nori. sutriuškinti, bet jie nori pakišti vikai ir lenkai buvo stisitarę 
koją ir Prezidento Roosevelto planų^ns, ku- visai nuslopintiukrainiečių 
riais jis stengiasi gaivinti krašto gerovę ir’ tautinį veikimą, ’^ė’šidrovėjb 
nori glaudžiausios kooperacijos tarp darbo į imtis žiauriausių priemonių, 
ir kapitalo. Dėl to netenka stebėtis, jei Pre- k aki siekti savo ‘ pragariškai 
^ridentas yra labai sudomintas Detroito auto-balsaus sumanyme, 
niobilių pramonės darbininkų krizių ir pats' U to reikia spėti, kad ne{5a■4 * t* •
asmeniškai žada į tą reikalą įsikišti. Mums rodys gailestingumo lenkų'po 
rodos; kad toks Prežklento žygis yra gir-Inai ir badaujantiems lietuvia 
tinas. Kur atsiranda dideli skirtumai tarpinis Vilniaus krašte: 
darbo ik kapitalo, kur yra pavojai didelių
streikų, kurie suparaližiuotų visą ekonominįur
krašto judėjimą, vyrhrusybės pareiga jra. tar
pininkauti, taikintų pašalinti darbininkams 
daromas skriaudas ir sudrausti tuos nenuo
ramas neva darbininkų vadas, kurie ne dar
bininkų reikalus gina, ftet stengia»L.visą šio 
krašto tvarką ardyti. Tokių “vadų“ netrūks
ta. Juk nepaslaptiisg kad ir šiame Detroito 
darbininkų ginče Sovietų Rusijos agentai no
ri dalyvauti ir pasinaudoti. Jie sykiu su kai 
pitalietais eina prieš unijas ir Prezidento 
Roosevelto planus. Tie ponai yra pavojinf-i 
ir kraštui ir ypač kenkia darbininkams or-

DIENOS KLAUSIMAI

. Neseniai vienas Vokietijos laikraštis “Be- 
įfliner TagebiaU“ išskaičiavo keturis vokie- 
ufibą priešas, būtent: Prancūziją, čekoslova- 

Sovietų Rusiją ir Ufctuvą. Šios valsty- 
r>ėa, mat, pasisakiusios prieš vokiečių sutai- 
tį su Leulija. * » \

t , Anot to paties laikrąšČilb, dabar Rytuo- 
visų pirma, Pataitėj, įvyksta daug reikš- 

panagų permainų ir kwd Maskva dabar, kaip
Nr praeityje nevengia uei pastangų nei nepa- 
ijlSLekmių. Kalbant apie Lietuvą, laikraštis pa- 
lajini, nors Lietuvos vyriąosybė ir spauda at- 
įvirai ir nepasisakė prieš .vokiečių lenkų su- 

tačiau niekam nesanti paslaptis, kad 
JI Vofcietijoe Lenkijos smdartimmo mate, kad 
zlūetuva pralava'ėjusj arūšį.
fe u' Vokiečių spaudos tonas yra toks, kad 

pirodo,* jog pirmiau Vokietija Lietuvos bijojo, 
ECbčlau po susitarimo su Lėnkija jai toji bai- 
[iat jad praėjo.' Jie tua* būt žino ptieiodį, kad 
Lv mažas kelmas, bet dažnai didelį vežimą pa-

Dabar eina Šv. Kasitaiero Akademijos
M-' Jt i a * ' ’ —1 H » • • •Sfanėjų draugijos vajus. Rengiama pramogos, 

kpiių pelnas eina ^v. Kazimiero Seserų vie
nuolynui ir jų veikimai akademijai paremti;

parama yia labai reikalinga ir <lel to> 
tad, kurie kokiu nors būdu pele to darbo pri
sideda, ankštos pagarbos nusipelno^•‘Į. ■ .. i

Toji pagalba tenka beveik išimtinai se- 
■esaiems žmoitėniš. Bet kar yra kazimierie-

▼atburtas mokyklas baigęs jaunimas? Ke- 
dfl jo tiek maža telanko tas pramogas, kn* 
xšw rengiamos jų mokytąją paramai? Kodėl 
tas jaunimas, bent jo- dauguma, taip nedė
kingas savo auklėtojoms? Juk, rodos, kaži- 

mieriečių mokyklų alumnai pirmieji turėtų 
būtį jų rėmimo <larbe.

. Mums rodosy kad dėl to kaltinti vien 
jaunimą nereikia* Žymią kaltės dalį turėtų 
prisiimti ant si.vęs tėvai ir visitotnenės va
dai, kurie nesirūpina įtraukti jaunimą į lie- 
taviškąjį veikimą, kad tokiu bddrt jis pa- V/yskupas James A. Walsb pasakė šiuos

Bet liepi tuoj pat urėdas vietoj taki- 
nių pavažas dirbdyti, tvirčiausio- medžio^, 
stora geležim ajikaustyto. Pats Pašvenčių 
urėdas pasitiko kunigaikštį ties kaimo va
rtais — ne, kur tau, ties vartais: ant Pa
švenčių rubežiaus! Ir pasveikinęs senovi
ško papročiu, nulydėjo .iki dvaro rūmų. 
Kelias iki rūmų aukso smėliu išpiltas, 
žaliom eglaitėm perdėm apkaišytas. Pto 
kurią kaimo grįčią važiavo šviesusis, tos 
tvora balta — tašyta, langinės margai da
žytos. Žmoneliai — vargdienėliai — ir 
tie šventadieniai apsitaisę: moterėlės rai
nais anriarokais, kvietkuotaifl žiurstais, 
tai tom skelbtom galvas apmuturoję. Vy
rai — naginėti ir eebatuoti, pilkom ser
mėgom, veltinėm kepurėm. Kepurės ran
kose. Žilos, plikos galvos žemyn h-nkins:

— Sveiks, sveiksT šviesusis mūs vai- 
šlove, — taria visi sveikindami savo kji- 
aigaikštį ir visvanlį poną:

— Te Dievas laimina tave, mūs tėvą 

ir globėją...

pavieši ir keliauja tolyn savo nuo bočių 
paveldėtus dvarus ir kaimus lankydama”. 
Žmonių, kai atlaiduos — minių minios su
plaukia. Vienį godoja, kiti »kundus rašo. 
Sako, Liepinės urėdą įsakęs kunigaikštis 
ne tik iš dvaro išvyti, bet dar šunim už-
piadytk Tegu, girdi, su juo šunys taip 

* i • *1 ū
pasielgia, kaip jis elgdavosi su žmonė
mis. f . k

Ar taip, ar kitaip pasiuntinys kalbė
jo — kas besupaisys? Tačiau žmonės ši
taip apie jo kalbą pasakojo, taip ją tar
pusavini kartojo ir dvariškiai ir baudžia
vos vargdieniai. Visi laukė šviesaus kuni
gaikščio, kaip diemedžiai saulės pateka
nčios. Tr susilaukė: tarnų, šimtai ne šim
tai, bet apie šimtą tikrai atlydėjo rait? 
— važiuoti kunigaikštį Sapieką. Čia tau 
ir paprasti tarnai, ir palydovai, ir virė
jai, ir kepėjai, griežikai ir dar kitokie: 
vyraį ir merginos — rinktinis gražus jau
nimėlis! TVjs karietoj šešetu arklių kiek
viena pakinkyta. Viena karieta sėdimoji, 
kita karieta gulimoji, trečia — valgomo
ji. Atodrėkiui sniegą nuvarius, karietos 
buvo su tekiniais, v

kur griežia — kaip rojui — Valakų že
mėj, ties jūros krantu, tame miesto, kur 
vietoj gatvių upės teka, o namai kaip 
salos ir tuose namuose — vien linksmy
bė įr . puotos. , , t

Iš kur Pašvenčių žmonės žino, kud jų 
šviesusis ponas vieši .tame pasukų m i es
tė? Gal tokio miesto nėra ir niekad niekur 
nėra buvę? O — ne! Toks miestas yra. 
Jks tikrai turi būti. Nes kasmet Pašven
čių <lvar& urėdas, kas rudenį iškūlęs ir 
pardavęs dalį javų, Fškulia bizūnu <lar 
visas apylinkės kaimų žmones ir tada vi
sos kūlioa dalį pelną (kelį vyrąi tą pini
gų krūvą ni ša — neuftneša) siunčia švie- 
.siausiajam. Siunčia ii* kuriam laikui pats 
išvažiuo.j|i. Kur? —Aiežinia. pvaro tar
nai, vežėjai visad palydi urėdą net gi į 
patį Vtliiįų..

Bet štai vieną tamsią naktį, baltam 

sniegui. žemę pirmukart pridengus, at

lėkė zėvada Alaušų urėdo pasinntinis pas 

Pašvenčių uiėtty. Sako:

——4>iepė ponas panešti, jog šviesiau- 
siasai atvažiuoja. Šimtai tarnų, tūkstan- 
Čia žirgų. Kiekvienam dvare pabūnu —

na kitai priešingų erčių padarai, tapei > 
nerodė buvo lįsti eketėn, o lydžiui — lipti 
ant lodo.

Takiau mergaitei, pamačius tas rung
tynes,. negalėjo nė galvon ateiti, kad tai 
lydys, o ne koksai baubas ar baižas lapę 
į gelmę tempiąs. Rodėsi jai: kažkeno di
delės rankos, plieno pirštinėm - dantuo
tom- apmautos, laiko suspaudę lajiės snu
kį — net jos galvos nematyt. Laiko ir 
nebe paleidžiu...

— Dięnruloliaii!
Ti n n utis paėmė maišų, sugrūdo lydį 

ir lapę taip. kaip rado - maišau, opa! 
— ant pečių ia - girgžt, girgžt — lėtais 
tvirtais žifcgrniais nužingsniavo liąk (hra-

(Tęsinys)

Tumulis ntsigrįžo ir Zosytė- pranyko.
Apsukriai, it votčrikė; land^ipu.^- *t ma.

■S* kačiuke Yikoftią mergaitė išpildė vi- 
-aa TumUčio liepiama. s ► ; ,

I ]*»*& jinai nebėgo, bet skrieto nu- 
ntrido. Xa ir stebuklus — gyvus stebuk
lus pamatė jinai: dar didesnius,nfcgif pir
ma. Manė — tėvelis rantai sSu bastovįn,
Jivpkę trtulkdamas belaukiąs, ar vėpsoja- 
4*s bespoksųs. Bet kur tau; vt», jau i*
▼Hko ant ledo didžiulį, kaip gerą rąstelį 
l>lj. LycHs nevienas: lapei snukį, ap&odęs 
stiprini įsikandęs fcuipf jūrpia laikė, taip 
dabar lndaikąs. .

' — Va, Jergutėliau?Tėveli. Taj, tams- baudžiai įlinką pulkai 
tai jiiodtv ata... f eiaus! Bėt nogi kas

Mergaitė alsuigici aplenkė įžeistai liąjį? Sako kad šen 
sakibusį žvėrį ir Žuvį--n pu»lavė Tutftvčitri seniai — meluoja. Ni 
maišą, .liimi, piitnulinė eketėj rado juos Jis gyvenu, svetur — 
b*‘diikstuut. Lydis tmskė gelmėn, lapė —* ne Krokuvoj, bet ten 

, oran. Tni}» grūmėsi jiedti dviejų, vie- nei akėjnnt javai kaip (Daugiau Sus)
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Trečiadienis, kovo ?l d.,

Kili viskas gerui einasi ir 
gyvenama pagarboje, tni dau
gelis krikščionių žiūri j pasau
lio dulykūs visui iš žmogiško 
sios aplinkumos ir neatsižvel
gia j tobulesnį ir aukštesnį pa
skyrimų, Tačiau, kai artinasi 
mirtis, stebėtinai greitu laiku 
permaino savo pasaulėžiūrų. 
Be to, daugelis skrupulingi) 
žmonių, nors ir visui neatsi
duoda nuodėmingam gyveni
mui, liet trokšta gerai mirti. 
I oj<ią skubių jiermainų savo 
širdyj turėjo Prancūzijos val
dovas, Karolis V (1337 — 80) 
kai jis gulėjo ant mirtino pa
talo.

ba įvairių reikalų su jais tu
rėjo.

Prieš Pilsudskį visuose Te-
“oda ,«„.al.lua tnaaarka<1™™o«o seimininkavęa 

Biliūnas - BileviČius. Tas 
vęs labai žiaurus ponas. Ka
dangi tais laikais tebebuvo 
baudžiava, tai ne vienam vals-| 

tiečiui tekę to pono žiaurumų1

meldėsi prieš šventųjį erškė-l 
čių vainiką perimančiu balsu:

tx
“Brangus vainike, mano -iš

ganymo karūna! Kaip saldi ir 
palaiminta yra ramybė, kurių 
duodi per misterijų tavyje dėl 
mūsų išganymo! Jis, per ku
rio Kraujų buvai nuraudonin- 
tas, kad man būtų gailestin
gas tokiu pat saiku, kuriuo

'IŠ MUZIKOS SRITIES
Rašo A. F. Stulga

metų. Trumpu laiku pramoko 
gerokai groti. Reiškia, kad ir 
senesniam, bet galima šiek- 
tiek pramokti. , ” M

Kaitink šviesi saulutė, 
savo kailiu patirti. Prie ųžuo-į Naikink šaltį ir sniegų! 
lo, kuris ir dabar dar tebesto- Puški šiltas vėjeli, 
vi prie “rūmų”, būdavusi bau Jludinkj gamtų iš miego.
džiauninkų plakimo vieta.

• < « 
Pilsudskis, maršalo tėvas,

pas BileviČius atėjęs į užku- 
. įmano širdis persipildo džiau-jrįUSj nes jįg vedęs to žiaurio- 

matant tave!’’ . I j0 Bilevičiaus sūnaus vientur
tę dukterį ir, kaipo kraitį, ga-

gsinu,

Po to, atsikreipęs į karališ
kąjį vainikų, Karolis V tęsė':

“Prancūzijos vainike, kaip 
didžiai esi pageidaujamas, ta-

Karolis V, matydamas, kad kaip baisiai esi neapken,- 
haigiasi paskutinė jo gyveni- <’ia«nas! Neapkenčiamas, taip 
mo valanda, maldavo, kad jam
būtų pristatytas šventasis erš 
Lėčių vainikas, kuriuo IŠga- į 
įvtojas buvo vainikuotas ir 
kurs tada buvo laikomas Pa
ryžiaus koplyčioje; taip pat 
pageidavo, kad jam būtų at
neštas ir karališkasis vaini
kas, kurs buvo laikomas Šv. 
Benio vienuolyne. ' .

Prisitaikant mirštančio ka

išai neapkenčiamas esi, nes 
tavęs nešiotojo sielai ir kūnui 
užkrauni sunkenybių ir rūpes
čių, o sųžinei baimių ir kan
kinimų, — net ir pavojų pra
rasti amžinųjį išganymų. Kie-

durnus; vietoj oro, pripil
dyto kvapu rūtų, vyšnių, mes 

skerdyklų atmosfe
roje.

Koks tuomet pavasario įsa
kinąs • poetui! Pavasaryje 

PAtVASARIO SAULUTEI grožis randasi ir miesto akine 
iiinėse gatvėse, jo dūmuose, 
jo troškiame ore. Tedainuoja 
poetai apie nnedeJį, kuris auga 
ant šalygatvio; apie rūtelių 
darželį, kurį, aptvertų nuo vaiX
kų, lietuvaitė dabina; ir dū
muose, akmenyse, suterštame 
miesto ore randasi temos po
etams. Tie dūmai, akmenys 
vaizduoja pažangų.

Poetai, laikas dainuoti. Lai 
kas dainuoti apie lietuvius 
imigrantus, laikas pradėti jų 
įamžinimo darbuotę.

Vandenėliu nuprausta, 
Kaip jaunoji prie šliubo, 
Tegu žemė užsivelk -x 
Vėl pavasario rūbų!

Zr persenas mokytis f

, t Dažnai išgirstama iš vidur 
amžio asmens pasiteisinimų, 
kad jis jau persenas mokytis. 
Netiesa. Žmogus visuomet ga
li mokytis ir ką nors išmokti. 
Tiesa, gųl netaip lengvai. Su
augęs, muzikoje, gal, jau ne
pasieks Kreisler’io ar Pada-

TARDO LETUVOS 
PRESUS /

Paskutiniuoju laiku išaiš
kėjo, kad Lietuvoje nemaža y- 
ra asmenų, kurie tarnavo Be- 

iri rmonto armijoje ir kovojo
??T* prieš Lietuvos nepriklausomy-

rewski o teknikos gabumų, bet | f • v / .
■ .. .. , , , bą.Tie žmones yra svetimtau-

gali pramokti tiek, kad pa- -

vęs visus jų dvarus.
Pasakoja, kad Pilsudskis ne

sugebėjęs ūkio reikalų vesti.
Jo valdomi dvarai ęmę smuk- Ore, žemėj krustena! 
ti. Pradžioje jis ilgai Tenenių
dvaruose patsai negyvenęs, va 
Męs juos per kamisorins, bet, 
kai ir pats su gausia savo šei
ma parsikraustęs, ūkio reika- Teišmoksta dainelių!. 
lai nė kiek nepagerėję. Mat, 
sunkiai slėgusios skolos.-* ’ ’ J I , • I

Kadangi pašaro dvaro gy-'

Te upeliai pritvinkę, 
Vėl sau plaukia tekšlena; 

{Te vėl tūkstančiai gyvių

Te vėl girioj sučiulba 
Lhiksmi balsai paukštelių; 
O nuo paukščių ir žmonės

Adantis Jakštas.

linksmintų
tus.

ir save, bet ir ki
čini ir Lietuvoje apsigyvenę 
daugiaiAiai tik laikinai. Apie 
juos ' pradėjp atsirasti šiokių

Vienas žmogus nuo pati tpkių gandų ir tuomi susirfl**- J 
‘ jaunystės norėjo išmokti snmi’pino Lietuvos Valstybės
kuoti, bet, aplinkybių dėlei, 

j neturėjo progos. Sulaukęs 
i Lokio- penkiasdešimts metų,

Jonai Kmite, Arėjau Vitkau 
ske, dileli, Plytąiti ir kiti Ame
rikos lietuvių Ivrikai, pavasa- 1 , . .. , . ...

, i syki jis skolino draugui pim-iris duoda jum» įsakymų. 1 •

KAZIMIERO SVENCISKO 
KNYGŲ RINKINYS

sau-
• ’'k—

gurno policija ir daro tinka
mų žygių jų asmenybei išaiš
kinti. Tsb.

kvienas, kurs gerai apmųstyJ .L . \ . ® vuliams visada trukdavę, tai
ų visa ai, pi tų e u - pjjgydskis duodavęs savč kal

Jei K. Svenciskas, 25 m. am 
i žiaus, 2913 W. 40th St., teno-

gų, už kuriuos užstatui gavo 
smuikų. Turėdamas smuikų, 
jis neiškentęs pradėjo smui
kuoti. Pasirodė, reikia lekci
jų. Stebėtina. Už pusės metų

FREBELIO INSTITUTAS 
LIETUVOJ 7'

Baigiasi kovėi mėnuo. Pauk-Į ras N-P.p.Š., parap. Brighton P8 tiek pramoko smuikuoti,

kėse ir niekada nepakeltų, kad 
uždėti ant savo galvos”

mynams šerti gyvulius ir jais 
naudotis. Kartų net biznį mė- 

Mirštantis Prancūzijos vai- 'ginęs iš to padaryti. Pritrukus

stelių čiulbėjimas kasdien! l’ark, 
rods, iš tolo artinasi prie mū
sų namelių. Gamta bunda iš 
žiemos miego ir nuo savęs stu

Chicagoje, choristas, kad nustebino savo pažįsta-

Valiaus troškimui ir kad pas-Įdovas, Karolis V, taip kalbė- pašaro, liepęs supiauti ragilo- baltųjį uždangalų. Pava

saris, žiemos ardytojas, su pa-čius į dešras ir į Prūsus eks-1butinį kartų jį patenkinti,- Pa-1 jo.
ryžiaus arkivyskupas karaliui! Ir, ^tikrųjų, ties mirtinu pa 
ai nešė šventųjį arškėčių vaini-jtalu, žybčiojant grabinei žva-Jvįsas dešras radę netinkamas, 
kų, o Šv. Denio vienuolyno a-,kei, ir mes įsitikrinsime, kad nepriėmę ir jas reikėję žemėn 
į.o+oo o+no&A o„i,c.;„; LoooKs kentėjimų ir skausmų vaini- užkasti. Ir kitokių įvairių 

kas yra ramybės vainikas kie- “triukų” ūkiui pakelti Pilsu^ 
kvienam žamiškam keleiviui, jdskis sugalvodavęs, tačiau be 

kuomet auksinis žriniškosios nuostolio daugiau nieko aelai- 
anytojo Kančios arškėčių vai ^linksmybės ir laimės, turtų ir medavęs. Iš jo ūkininkavimo 

nikų. lr jį pasidėjo aukščiau į garbės — troškimų vainikas kaimynai ūkininkai tik gar
sai i a savo galvos, o karališką-j taps pavojinga ir neapkenčia-; daus juoko turėdavę.

Taip bešeimininkaudamas, 
Pilsurtekisi.per 'keletą TOėtų vi
siškai nusigyvenęs. Dvarus ga 
bitinai- praskolinęs bankui if 
turėjęs išsikraustytu Iš banko 
jo dvarų žemes atpirko vals- 

Mes žinome, kad nemaža Le Arti Tenenių Naumiesčio ,tieeiai ūkininkai, kurie ir da- 
nkijos valstybės vyrų, mokslo vieškelio, 2 kilometrai nuo Te-: ba-r ten gyvena.
žmonių ir šiaip pasižymėjusių 
asmenų yra kilę iš Lietuvos.
Bet
Tortinės
Jvos, maršalo Juozo Pilsuds
kio, gimtinė buvo Lietuvoje,
Tauragės apskrityje.

batas atnešė auksinį karališ 
kųjį vainikų.

Ašaromis akyse ir giliausia 
pagarba, Karolis V priėmė Iš-

jį vainikų jis"jsakė, kad padė- ma karūna, 
tų jo kojų gąle.. Ų Kun. A. T. (Samara,)

. ? z . .• * '■’Ųv' • >»* ' 1 • < * -1 - v **

PiUskio Tėviškė Tamgės Apskrityje
L

portuoti. Bet vokiečiai beveik gelba kaitinčios saulės,"darbuo 
jasi. Sniegas ir ledai tirpsta, 
o gamta rengiasi žemei parū
pinti žalius rūbus. # Žemė gai
vinasi iš po žiemos vargų.

Gamta, Dievo paukšteliai 
mus mokina. I£kentėjusi žie- 
įtos priespaudas, šaltį, ledus, 
sniego pūgas, saulutės paska
tinta, atsibunda žemė ir ren
giasi pasipuošti žaliais vaini
kais, gėjomis, žaliuojančiais 
medžiais. Taip, rods, ir žmo
gus! Jo mokestis yra tuomet 
daugi&uria įkainuojamas, kuo 
met jis vargtų pasiryžimu sa
vo paskirtų jį tikslųatsiekia.

F oetams

dentisterijos studentas, taptų , mus-
ištremtas amžinai ant salos,; Viena moteriškė pradėjo 
tai jis, savo laiške rašo, pasi- mokiūtis smuiko turėdama 80
imtų dešimtį jo mėgiamiausių ___________________________
knygų: 'kūrinių apie lietuvius — Lie-

Švietimo Ministerija numa- • 
to nuo ateinančių metų įstei
gti višų eilę vaikų darželių. 
Numatoma įsteigti vaikų dar

beliams < mokytojoms ruošti 
Frebelio institutų. Prie Sviė-

L Šv. Raštų, 2. Šekspyro vei'tuvoje ir mus,-imigrantus. Jau!timo Ministerijos. bus vaikų

kalus, 3. Life of Pasteur-Ra- 
bot, 4. Son of Mąn - Emil Lud 
wig, 5. Pocius by Byron, G. A

atėjo laikas čiagimiams pasi- 
rodvti savo kūriniais!

darželiams tvarkyti referentfl- 
ra. ’<• Tsb.

Tale of Two Cities Charles į gKelionių ApraŠymUS Tų,
Dickens, 7. Grime and Punisli į 
ment - Dosteevsky, 8. Short 
Stories - O. Henry, 9. The Fre 
nch Revolution - Thomas Cai- 
lyle, 10. The Story of Philo- 
sophy - Will I>urant.

•yT* O Z V..

Kurie Yra Toli Keliavę

nenių bažnytkaimio, Adomavo į Kai kuriems teneniškiams y- 
kaime tarp senų medžių stuk-j ra buvę “laimės” ir patsai 

nuostabiausia, kad ir da- &o baigiąs griūti medinis na- busimasis maršalas matyti. Jo AĮpinei..;pre >pasigirsta vj
inės Lenkijos valstybės ga j mas. Pusė to namo jau nugriu- brolius matydavę gana dažnai čirenimas, kuomet bal

or, maršalo Juozo Pilsuds- vo, likusi dalis atramstvta, iš- 
o, gimtinė buvo Lietuvoje, daužyti langai lentomis užka- 
įufagės apskrityje. Iinėti. Dabar jame skursta vie

■ ■■■ ........... ........ no eigulio šeima.
'RMĄ SYKI AMERIKOJF Tariau tos dabar skurdžios

BUS RODOMI JUDAMIEJI ‘pirkios praeitis labai garsi: 
PAVEIKSLAI ' prieš kelias dešimtis metų ji

I lllfinn QTCDIIVI Al i^uvo svarbiausiu dvaro trobe- 
LlUnUU uIlDUKLAI !?iu, vadinosi rūmais, kuriuose

Atėję j Sinci paveikslas pilnaty-gvveno maršalo Pilsudskio tė
te tę garaųįį visame pasaalyje | \,. x .
rancūzijos miestę LIURDĄ, kur su savo gausia selina.
158 metais švenč. Panelė apaireii- Apie buvusius Adomąvo dva

nes tie ponaičiai raiti jodinė
davę po dvarus. Ir gražiai lie
tuviškai kalbėdavę. Vienas ma 
į šalo brolių ir paulioti su kai
miečiais, ypač su jaunomis me 
rginomis, mėgdavęs.

Busimasis maršalas, Juozas 
Pilsudskis, negalėdavęs Viešai 
Todytis, nes’buvęs policijos se
kamas — norėjęs nužudyti rū

Savo laiške laso.- •mažai 
skaitau literatūros lietuvių 
kalba; jos negaunu viešuose 
knygynuose. Buvau parsine
šęs Vinco, Kudirkos ‘Raštus, 
kurie mąn labai patiko. Bei 
kodėl negaliu rasti lietuvių 
kalba gerų, originalinių raštų ‘ 

Kąomet ore .pasigirsta vy-j Ar lietuvių literatūra suside
da vien iš vertimų iš svetimų- 
fa Įkaltąjį’f į

Pobas Svenciske, tavo susi- 
įdomėjimas lietuvių literatūra

tom, linguoja, siūbuoja, kada 
Vyšnių medžiai pasipuošia bal 
tais rūbais, o jų šakose tik

1858 metais švenč. Panelė apaireii- 
kė Sv. Bernadetai. Tenai anvaiino- 
ja ii viso pasaulio ligoniai nepagy
domomis ligomis sergantieji, kad 
gauti stebakhngą per švenč. Pana- Į (r,g senieji žmonės dar daug 
lės užtarymą iigydymą.

BU8 IK JUOKŲ
Taipgi, bos parodyta labai juo

kingą komedija, kurioje dalyvauja 
garsus pasaulinis jaokdarys —

• CHARLIE CIIAPLIH, kuris didžio
jo karo metu pateko j Prancšsijos 
apkasus ir jis paėmė į nelaisvę net 
patį Vokietijos anais Bakais valdo
vą — Kaiserf. Juokų bus iki soties

Paveikslus rodys A. PELDŽIU8, 
sekančiose parapija svetainėse:

Pan odelyje, Kovo -March 26 
d., švenč. Panelės Gimimo par 
Marąurtte Park.

Ketverge, Balandžio April 5 
d. parap. «vet., Spring Valley, 
Ulinofa.

Nedėlioję, Balandžio-April 8

sų carų. Dėl to jis turėdavęs' 
slapstytis, bijodavęs ir pas tė- 

ro gyventojus, vadinasi, Pil- vų atvykti. Tačiau vienas se- 
sūdritius ir jų pirmatakus, vie nukas man pasakojo, kad jis 

'Juozų Pilsudskį, dar jaunų vy- 
mkų, ne.tikt^i matęs, bet jį 
ir pamedžioti po apylinkę va-«.

atsimena. Man teko pasikalbė
ti net su tokiais, kurie labai

čiulty, ulba paukšteliai! kuo
met prie kelių geltonuoja pir
mieji žiedai ir artojai žagr? 
bando žemę arti, tuomet laikas 
poeta/ns dainuoti, nes tuomet 
jiems meilės, grožės, inspiraci
jos, ambicijos, maldos jausmai 
kutena.

Štai, kitšs vaizdas. — Mie
stas. — Vietoj ant kelių gel
tonuojančių žiedais, gatvės 
akmenimis grįstos; vietoj šyie 
sos saulutės, jos spinduliai

labai girtinas, atsižvelgiant j 
faktų, kad esi čia gimęs. Ori
ginalių lietuvių kalba knygų 
nedaug yra; galima pasi
džiaugti Žemaitės, poetų Pn-

’ Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 
PASAULĮ” arba^kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus payelksltt ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuviij gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

rr. •'
Kun. Pr; J. Vaitukaičio /labai įspūdinga “KELIO

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

• . ‘ I^’ u
Begalo įdomūs Kun. J .A.. Pauliuko KELIONĖS 

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

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

Kitas taifS gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny-'
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

J<a8 pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50. • z" v . \

tirto ir Maironio ir kitų kari-, t Naudokis rota proga iipiMęa npaHoje priruoSt, laiž- 
. . v. . . r' kuti tuojaus siųskie mums.

mais. Mums, čuagmname »lxx j ?, ;v eia nuP«*ti e,
ka lietuvių kalba literatūras! j - Gabiam 
Tamstai patartina skaityti 
Amerikos lietuvių laikraščius, 
kaip “Studentų Žodis,” “Vy
tis ” ir dienraštis “Draugas.’
Kuomet tamsta praktihioši! 
dentisterijų, gal, ir Amerikobi

Oerblėmal "Draugo’’ Artmtnlstraętjal:
Slnnčlu nu ftluo lataku t. .......... ui kuliuos prafciu kuogreiflausla

atsiųsti man sekančias kelionių knygas;
vysk. i>. p. bočio K&bioięas — ti.oo 
KITN. rit. J. VAITUKAIČIO - 1.60

* KUN. J. A. PAULIUKO z — 2.00
arba:

Siunčiu 13.60 už kuriuua atsiųskite man visus rtrls Kelionių knygas.
Mano adroRaa: t* / ’ V . . .. -^1

/ t o '.S
Vardas. Pavardč

•v

i arti lų dvarininkų gyveno ar-' džiojęs. . J. Baltikanskaa vos prasimuša pro- fabri- j lietuvių padangėje pąsirodf % į • • • •% • • • • •

IN OUR OFFICE'
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i cofcNtfc. r

d. parap. svet. Kewanee, III?

Seredoje ir Ketverge Balau 
džio-April 11 ir 12 d Grand 
Bapids, Mich.
Įianga 25c Vaikams 10c

Visur pradžia 7:00 vaL vak.
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ir mokslo priemonės, o gal net sūkio per tuos kelis metus pu- rikiečiai, o kitas — Tarpiau- bininkai ir tarnautojai konfe- ganizaeijų, kuri sakosi būsią- , mai, o nuo darbininkų — Cen-

REIKALAI
Lietuvos umutninkains susi- 

prantant ir organizuojantis, iš 
kyla ir daug naujų ainatnin- 
kus liečiančių klausimų, ku
riuos tinkamai išspręsti, kiek 
tas yra galima, prisideda 
Lietuvos valdžia.

ir

i pajėgtų pastatyti vienai 
liai mokyklai ir rūmus.

A.m&imnkų suiūšiavimas. A 
Imatninkų teises Švietimo Ali- 

I nisterija nori traktuoti štili 
Į kaip: Asmuo, turįs pužymėji- 
I mų ir umatninko gizelio var

dų, turi teisę dirbti fabrike, 
verstis savo sjiecialybėje ‘ ir 
luikvtį iškabų. Amatninkos, tn 
lįs iškabų, savistoviai verčia-

ant- siau sumažėjo. Bet kaip ma- Ainis Bankus ir vietiniai lie- reneijoje paprasta balsų dau- ntį bepartyvė.
tyti, praeity 1933 metai miškų tūviai. Bet vėlau Tarptautinis guma dvejiems metams. Gene-j Ai- tarp tų visų darbininkis-1 
ūfciui buvo kiek geresni, kaip Bankas nejmnorėjo būti akci- valinį pirmininkų Skiria vyr. kų organizacijų bus kas.nors
1932 m. Padidėjo pajamos gy- Įninku ir grųžino akcijas atgUl. 
vais pinigais, daugiau išduo-1 o už jas sumokėtųjų sumų pa- 
ta paskolon, o išlaidų pusė i skaitė kaipo Lietuvos ir Ame- 

mil. lt. paduryta mažiau. Tu- rikos Audimo ukcin. beųdrovei
dėl pakilo ir miško našumas. 

Bendras miško plotas kas
met truputį keičiasi. Apskai
čiuota, kad valstybinio miško

Amatų fondas, švietimo Mi 
nisterija numato steigti “A- 
infitams remti fondų”. Amatų 
foūdns susidarytų taip:

. a) iš mokslapinigiif,
b) iš pinigų, kasmet vald-, 

žios asignuojamų;
c) iš pinigų, gaunamų už 

dirbtuvėse padarytus užsaky
mui ir darbus;

d) iš pabaudų, aukų, paliki
mų ir kit.;

e) nuoš. iš Bankų, Amato
Bumų ir kitų-' rytų Svict. Ministerijos II De- lijonų kietmeterių. Vidutiniai

: partamento direktorius, refe- j kiekvienam hektarui tenka 145

savo amatu ir gali laikyti [plotas su miško žeme buvo
1928 metais — 893,849 ha., 

toks:
1929 m. — 900,421 ha., 1930 

met. — 896,449 ha., 1931 met. 
— 895,763 ha., 1932 met. — 
886,012 ha., 1933 met. — 887,- 
398 ha.

Gryno miško plotas, be miš
ko žemės ir aikščių, vra apie

si
iki 5 padėjėjų. Meisteris gali 
turėti iškabų, savo įmonę — 
dirbtuvę ir mokyti kitus ama
to.

Amatams globoti Taryba.
Sėkmingiau amatų mokslo da
rbui plėstis, įvairiems princi
piniams klausimams spręsti ir 
“Amatams remti fondui” va-
Idyti. prie Švietimo Ministeri- Į 100,000 ha mažesnis, 
jos numatoma įsteigti “Auna- ,Vi«o Lietuvos miško medie- 
tų globos Tarybų”.. Jų suda- nos tūris siekia apie 100 mi-

k ' Kaip būtų naudojamas Amą ,
. tų fondas. Iš Amatų fondo lė-- renta^’ inspektoriai, savivaldy ktm. medienos. Metinis medie

nų būtų duodamos neturtin
giems, bet gabiems žmonėms 
stipendijos mūsų mokyklose 

‘-(kaip ligi šiol mokytojų semi
narijose, muzikos ir meno mo
kyklose ir Liet. Universitete), 
laikomi bendrabučiai, perka
mos mašinos ir kiti įrankiai

■i >.■

B ĖMIMAS 
MEŽIHOMĮI GYBUOLiy 
1 DIDELĖ PAIKYSTĖ

Gydytojai per visų pasaulį su
tinka kad nėra didesnės pai

stės kaip pirkimas ir ėmi
mas nežinomų vaistu. Pąsi- 
klauskite savo gydytojo. --

bės atstovas, prekybininkų ir
amatniukų atstovai ir reikali
ngi ekspertai.

Amatniukų laikraštis. Prie Į Valstybinių miškų adminis-
laikraščio “Verslas” pradėjo 
eiti savaitinis priedas “Amat- 
ninkns”.

LIETUVOS MIŠKŲ ŪKIS 
IR JO NAŠUMAS

Bendrus Lietuvos miškų plo! 
tas yrą apie 1/182,000 hekta
rų. - Valstybinių miškų plotas 
su miško žeme siekia 1887,598 
ha.,, o* vien miško plotas — 
750,75 ha.

į tralinė darbininkų atstovybė.
Tsb.

paskolų. Už jų skaitė nuošim
čius ir už nuošimčius nuošim
čius, taip kad per keletu mo
tų susidarė gana žymi kelių 
šimtų tūkstančių suma; už tą 
sumų iškėlė Bendrovei bylų ir 
įvyko minėtos varžytinės.

Prieš tokį Banko pasielgi
mų, keletas Bendrovės akcini- ( 
nkų, gyvenančių Kaune, iškė-' 
lė teisme kriminalinę bylų, dėl I 
to, kad einant bendrais Ben-1 

drovių įstatymais nupirktų a- 
kcijų negalima į paskolų, pa
keisti. Kuolui tas ginčas užsi
baigs, pasakys teisinas. 

t
Girdėti, kad Bendrovės vai-, 

dyba kreipėsi į Vyriausybę.
Į kad šiame dalyke tartų savo 

nos prieauglis visuose n,iškilo ' >.atorit«th.g« žodį ir padarytų

se vra apie 2.8 mil. ktm., kad «<* daa8 akcinin-
kiekvieno l.ą - apie 3,8 kt,n.ik« ir šėrininkų nebūtų

skriausti.

tracija yra padalinta į 42 urė
dijas, 288 girininkijas ir 2530 
eiguvų. Vidutinis vienos urė-! 
dijos plotas yra apie 21,000 
ha., girininkijos — apie 3,100! 
ha ir eiguvos — apie 350 Imi. 

Klaipėdos krašto miškai pas 
kirstyti į 6 urėdijas ir 38 gi
rininkijas.

"AMERIKIECiy PINIGUS 
- VELNIAS GROBIA"

Dar nę taip sepįai kiniškų L Taip kalba Kūune ir pe be
gydyt^č-UJ ūkis valstybės iždui duodavo pagrindo. '„r-

i^iu? kfautuvėn dėl į Odeles pajamas. Ligi 1927 me. Šių metų vasario 19 d, buvo 

lite. kad gautumėte. t!> lengvai pasisekdavo ir ge- paskelbtos-antros varžytines
pomis kainomįs miško medžią- Lietuvos ir Amerikos Audimo 
gų parduoti..Bet nuo tada jau'Akcinės B-vės turtui, esančiam

kitę, kad gautumėte. 
Atsiminkite, kati gydytojai

indorsuoja Tikrų Bayer Aspi- 
' rin kaipo SAUGŲ palengvini

mų nuo galvos skaudėjimo, ša
lčių, gerklės užėmimo riimatn 
zmo skausmų, nerviškumo irK ‘ , *

Tik atsiminkite šitų. Reika-

prasidėjo niažėti miško užpir 
kiniai.-Ypafe toliau esančio nuo 
geležinkelių bei plukdomų u- 
pių. Miškų administracijai te
ko imtis priemonių ūkišku bū-

** gaukite Genuine Ba- m* tojq mį§jc^ paruošti ir pri- 
pirm. ' -d i-v ‘S Įstatyti jį prie geresnių trans

porto vietų. Vėliau, mūsų kra-Tikras 
Bayer 

s Aspirin 
Nekenkia 
Širdžiai 

' Narys N. R A.

Don’t
neglect
Colds

Aatds krūtinėj arba gerklėj gali būti 
pavojingas. Palengvinkite JĮ J 6 ibi-į 
Sutra su Musterole, ‘‘erzinimo sta b-' 
dyiojv”! Vartojant vieną kartą ▼»- 
lMtole per penkias* valąfedas. atne- 
*a palengvinimą. Variotaa milijonų 
per 25 įmetus Rekomenduotas gy 
4y|ojų ir slaugių.

nu

[to

Buy flloves wM» whot 
lt satei

Nereik mokėti Me. ui 
y, dantų most]. Usterins T*, 

oth Pašte gaunama po l«o.
Tėmyk kaip gerai JI vet 
kia Ją per
matus sutaupai >».#».

LISTERINC 
TOOTH PAŠTE

darbo inspekcijos organai. Na
liui turi turėti ne mažiau 23!

. -r 1
m., pirmininkas ne uiužiuu 30, 
uit. ir jis turi nusimanyti dar- Į
bininkų reikaluose. Visus or 
ganizacijos raštinės ir Centro 
reikalus tvarko jos valdyba if 
trijų narių ir pirmininko.

Susivienijimo nariais * guli 
būti visi Lietuvos darbininkai 
be lyties skirtumo, turį benl 
18 metų amžiaus. Narius pri
ima VAldyba dviems nariam? 
i ekomenduojant.

Gali būti steigiami skyriai 
vietose.

Jei dauguma atstovybės na
rių parodys elgesį, kuris gali 
pakenkti davbo žmonių intėre 
sanis arba gali būti pavojin
gas socialinei santvarkai, tair 
tinės ekonomijos gerinimo rei 
kalui, tai atstovybės pirminin 
kas paleidžia atstovybę ir Še 
šių savaičių laikotarpyje sau 
kia visuotinį atstovų suvažia
vimų padėčiai svarstyti. Kol 
nauja atstovybė bus išrinkta, 
jos pareigas eina pirmininkas.

Generalinė atstovybė ir su
sivienijimo organizacija, dirb
damos savo darbų, laikosi be 
r.drųjų reikalų supratimo pri- į 
ncipo ir tautos reikalus^laiko Į 
aukščiau už organizacijos, gru 
pės ar klasės reikalus.

>Kų toji sųjunga darbininki
jai duos — parodys ateitis.

tu
rėš: Socialdemokratų partijų 
su profesinėmis sųjungomis, 
Darbo Federacijų, kuri yra ka 
talikų globoje, ir šių naujų or-

NAUJA DARBININKŲ 
0R6ANIZA6I1A

Kaune dai bo inspektorius 
Liuternioza buvo sušaukęs į 
vairių dirbtuvių darbininkų a- 
tstovus pasitarimui į konfere
ncijų. Atvyko apie 100 žmo- Į 
nių iš Kauno ir iš provincijos ,

iš anksto numatytų vietų? Bet dabar •>““ ‘■‘“•bitukai 
Tokia konferencija įvyksta pi- T*"* •

rmų kartų. Bgvo pasiūlyta, 
kad Lietuvos

Kaune. Turtas valdžios atsto
vų įkainuotas buvo 2jll6,000 
litų.

Varžytines skelbė Lietuvos 
Tarptautinis Bankas už jam 
priklausomų skolų. Varžytinė
se pirkėjų nebuvo ir varžyti-

. .—.bininkai su
sivienytų ir kauArisi bendro-»' 5 . | ♦ .r# *
mis jėgomis galėtų ieškoti 
priemonių darbininkų ekono
minei būklei gerinti, šalinti 
skurdui. Pasiūlė sutverti tokių 
darbininkų organizacijų, kuri 
visais darbininkų reikalais rū
pinsis ir per kurių yyriausybė 
galės kviesti darbininkų atsto
vus bendradarbiauti siekiant 
bendro tikslo — tautos ūkio 
gerovės.

Sudaryta darbininkų susi-

darbii
koAru

LIETUVIAI ^DAKTARAI:
r rai ui—ii • ■■ i„„įf-ii , •, „.g

TeL IJBFayette 8M7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS (r CRIRUlfeAB 

X—SPINDULIAI
3061 W«rt 43rd Str.

(Prie Archer Ava. aetoll Kedale) 
Valandoa: nuo 1 iki t vai. vakare 

Seredomla lr nedėliomis pasai 
autart]

bendro, kol kas pasakyti nie-j 
ko tikro negalima.

KOKI BUS LIETUVOJE 
DARBO TEISMAI

įsteigus darbininkų 
inijimo organizacijų, steigiami 
iir darbo teisinai, kurie nagri
nės ir Spręs darbdavių su dar- 
biujnkais ekonominėje srityje 
kylančius, ginčus.

Darbo teismai vietose renka 
mi 2 metams nuo darbininkų 
•susivienijimo ir nuo darbda
vių po vienų atstovų. Teismo 
pirinininkų skilia Vidaus Rei
kalų Ministeris vienų vietinių 
jurslų.

Darbo teismų sprendimai a- 
biems šalims privalomi ir ga
li būt apskųsti tik aukštes
niam darbo tert'mui.

susivie-

• Ąukštesniojo darbo teisino 
pirmininkų skiria Vidaus Bei 
kalų Ministeris. Po 2 teisino 
narius išrenka: nuo darbdavių

šte pasireiškus ekonominės kri* . * •- ' t
zės sunkumams, pagamintų ir.** 
atvežtų prie geležinkelių sto^Įk

uėa neįvyko. O kad tai yra Tienijiffl0 orgnnlaacija. Brink- 
antrosios varžytinės, tai joms 
jieįvykus, Tarptautinis Ban- 

as gali tų turtų pasilaikyti

ta 18 atstovų, yaldybų soda 
ro pinriininkas, 18 narių ii» 18

BR. A. P. GURSKIS
D BN TĮSTAS
4204 AE0HER AVĖ.

corner Sacramento

SVIE2ENYBĖ
Kų tik išėjo ii spaudos nauja

Kun. A. Petrausko, M. I. C.
labai įdomi knyga

Praeities Pabyra
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pergyventų laikų
1 I dalis pusi. 95 

II dalis pusi. 192
UŽ ABIDVI DALIS 25c. 

Prisiuntinrui 5c.

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

Clucago, Ilk

Nuga*one
Stovi ui geresnę Sveikatą, Didesni 
Stiprumą —• kaa relikia Uaugiaua gy
vumo — Stimuliuoja narvus, raume
nis, lr nusilpnintus organus. NUGA- 
TONE yra j&ym&us Gydytojaus išra
dimas, jisai siūlo jums TONIKĄ, ku
ris padarė stebuklus dėl tūkstančių, 
padarydamas tuos nusilpnintus tvir
tais ir aktyvftkals. Šio Gydytojaus 
preskripcija dabar parduodama vi
sose vaistinyčiose, — trtsdeėimts die
nų, garantuotas treatmentas už Vie
ną Doleri — gaukite butel] Šių tab- 
letkų Šiandien, bet persitikrinkite.

Prekybos ir Pramonės Rū-1 nuga-tone *lR> batų.^ažy mėt* ~

LIETUVIAI D A K-TARAI:
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

M. GROvehUl 16M

DR. A. L YUŠKA
GTDYTOJAS lr CHIRURGAS

▼at: 8-11 ryto 3-4 la 7-8 vak. 
Beradimi* no pietų lr Nedėldlenla* 

Ot susitarus
mm w. maruobitb road

DR.P.ATKOČIBNAS
DHNTISTAS 

14M SO. d»th CT., O1CKRO, HA 
Utar.. Ketv. lr Pėtn. 11—E vai. 

*147 SO. HAMOna BT., GBBGACM 
Paned.. Mred. Ir Subat. «—» vai

TeL nAFayette 7«M

DR. E. G. WINSKUNAS/ *• • » - ,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne 
Vhl.: »—4 lr T—• vat vakare

Bes. 2136 W. 24th St. 
TeU CJAMal MM

' Z1'.'
Office Phone 

PKOopeot IMS

OlenotM Tet. IoBFapette MM 
NakUmla TeL OANal 04M

DR. A.1JAV0B
Office: 2643 W. 47th Streel 
VaL: 8 Iki į .popieti A ihfc A vaN 

Nedėliojo pagal autart]

S Ree. aad Of«oe 
asca to. nearia Bt.

CANAL 07M

Offlse TeL REPubllc 7«M 
Km. Tek GltUvi-hUl 06.7

«B17 8. WASHTENAW AVĖ

DR. J. I. SIMONAITIS
CrrDYTOJAS lr CHIRUGAS

MM W. MAR9UBTTE ROAD 
VU Vė lr 7-1 vak. Ketv. I-X> ry

NedMloj maltame

čių ir plukdomų upių miško 
medžiagų nelengva buvo par 
duoti.1 - V r

1932 — 1933 metais visose 
l<>ntpiūvėse buvo pagumitatąyį- 
vairių sortimentų apie 4D rū-* e j. t'
šių bendro efirio 61/>69 kiet- 
metūriai. Už šitų miško .med
žiagų gauta 1,494,712 litų. ' 
* Htai kiek valstybės iždas 
gauna iš miškų ūkio pajamų 
kas met gyvai^ pinigais:

1933 metais — 17,G mil. lt,; 
1932 metais — 16,9 mil./litų;

[1931 metais — 25,3 mil. litų; 
1930. metais — 26,7.mil. litų*
1929 metais — 31,6 mil. litų;
1928 metais*— 31,9 mil. litų.

TačiMę pridėjus tai, kiek iš
duota miško medžiagos pasko
lon ir nemokumai, pajamos 
kiek padidėja. Iš bendros pa
jamų rainos* atmetus padary
tus išlaidas, lieka {įeinąs iš 
miškų ūkio: ’

1933‘inetais — 14,8 įpil. lt.; 
1932 metais'— 12,8 mil. litų; 
1931 metais — 22,8 mil. litų;
1930 metais — 24,6 mil. litų;
1929 metais — 30,2 mil. litų; 
1928 metais — 29,9 inll. litų.

Vadinusi, pelnas iš miškų

už skolų, tik turi išmokėti ki 
tų skolininkų pareikštas išieš
kojimui skolų'suinas. Ar Tarp
tautinis Bankas pasinaudos to 
mis «avo teisėmis ar ne, dar 
tuo tarpu žinių nėra. Bet jei 
pasinaudotų, tai visų akci 
kųVei šėrininkų į tų 

vę sudėti kapitalai nukentėtų.
J Liet. ir Amer. Audimo A- 

I;cinę*B-vę, jų steigiant, Ame
rikos lietuvių buvo sudėta a- 
pie 90,000 dolerių. Vėliau dar 
buvo didinamas kapitalas iš-5 
leidžiant antrų akcijų laidų, 
kurių žymių dalį nupirko ame-

-----

i

kandidatų. Narius renka darfval.: nuo 9 v. ryto iki 8 r. vak.

I V AI ±1. D AKT AMAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFI&S y

<729 So. Ashland Avė. i
8 luboe

CHICAGO. IL<
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 18 vai*, ^yyte, nuo 2 Iki 4 
vai po pietų Ir nqp 7 Iki ė:30 vai. 
vakare. Nedėliomia nuo lė Iki 18 
vatnbdal dieną.

Telefonas MtDway 2880

TaL DIUEaal *1*1

Offlea Phoaa
BM1

’.t DR. A. A. ROTU

DR. J. J, KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROKON

2<03 W. 63rd St., Ohicafo
OPFICB HOURS:

* to 4 and 7 to • P. K. 
Sunday by Appolntment

Dr. M. T. Strikol’is
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

t 4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo S Ik) < lr nuo « iki 8 vak.

I
Phrae CIANU UM

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* Jy CHIRURGAS

2201 W. Cermak Koad. ■ '■ • *
Valandoa lr 7-M ėhk.

Sertdomls lr Nedėlloauls pagal sutąsą 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. .
ttee

P BR. A.' R. MCCRADIE
GYDYTOJAS lr CUIRUROAS
7850 So. Halsted Street

ROOM M* 
l lr l-l vaL vakare

' S ■ r - f ‘ - s

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų » 

visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St 

KampMjllsF StreA
▼hlandoe: 3—dpoplet. 7—• vai. vak
Nedėliomis t» Mhnthdlenials 1<—U

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI 
Vet YARde BSM 

Rer.: Tel. PI,A«a,33OO
VALANDOS;

Nuo 10-18 v. ryto; >-» Ir 7-» v, •
NedėidiaOMa nuo I* IU 1* dien*

5; - ----- - --- ------- Kes. TcJ HKMIoek MM
DR. A. G. RAKAUSKAS

oflMt Tek 
: TeL

Tek BOUIcvard 7441

7MS
18M

OR. 0.2. VEZEL’IS
dentistas 

4646 Bo. Ashland Avė.
artl-47th, Street

‘V Iki S vakare 
J gagai atitarti.e

OTDTTOJA8 lr CHIHUROAA
3147 So. Halstsd St

Ot^o valandoa: 1-4 lr t-S vak vak. 
tkUdamlloa Odesai SSM W.

Valandos: lS—11 
Seredemle lr MedėUomki

BR.T.OUNOUUS
GTDYTOJAS

4142
GANU SSS7

Resč PROapect

IT CHIRURGAS .

AVBNUB

SSSS

DR. VAITUS®, OPT.
^»om.-trl«.-*n7^»UqSHi>cclaltala» .
Palengvina akių (tempimą, kuria 

e«t! priefcurtImi galvoe akuudėjlmo, 
svaigimo aklų 'aptemimo, nervbotu- 
mo. skaudamą aklų kartt). atitaiso 
trunoparnayatę Ir t«dtr*mtą. Priren
gia teisingai eklniua Visuose htoftt- g 
klmuoao egsanilnavlmka daromas eu 
elektra, parodančia maėialiaiuH klal-. 
das. Spartai ė atyda u t kreipiama ) 
mokyklos valkua Krefvoe dkye atl- 
talsomoa Valandoa nuo lė thl M v. Į 
Nedėlioj uuo 10 Iki 18. Akinfų kai-1 
no« per puar pigtaua, kaip buvo pir- . 
minus Daugely eiMitlklmų akys atl 

be akinių. ., k«iuMM ptgla. 
pirmiau. .

4718 SOl.TH ASUti.M) AVĖ 
Pttoue Uouievard 7M*

H: Kapitonas

GYDO VISAS LIGAS VVRV IR M(n

zPasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iŠ

f Rusijos
n NETURINT 
TR A /

DR. f. Z. ZALATORIS
r.o:

tas
TTOJAS lr CHIRURGAS 

8OGTH MAIATRD ST&SS9

11 ryte IU 4 popiet
S Ik] •:»

U PLR 8* HCTES
KAIP rtMfitiNtJl'HlOS Ir NK1SGYDO.MOH JON 

je. odos, llgaa, ieiulaa, reumatlamą, galvos akausuius. akairanvua nugn- 
rajd. koaėjlnią, gėrklėn nk«urlėjtmų ir pualnptlngaM llgaa. Jeigu, kiti ne
gailėjo Jue lftgydytl, atetki'le čia lr persitikrinkite ką Jia Juma gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų Ir lAgydė tūkstančius ligonių, rutujl- 
mns dykai. OFISO VALANIKM1: Kuadie nuo lė valandos ryto tkl I 
valąndal. Ir nuo t—8 valandai vakare. Nedėliomia nuo 11 ryto ."ki 1 vai. 
Hpečtaltftkat gydo ligas pilvo, plaučių. į'nkatų Ir pūslės, uėnuodtjltną krau- 
42VO UESd* 2«tlt ST. kampas Keoicr Avė. Tel. CRAwford &67S

DR. 1. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas 

2515 W18T 69th ST.
Of. ir Ru. Tel. HEMIock 6141

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

M. OANM
DR. 6.1. BLOŽIS
t> n n t i e t A^pr?

2201 W. Ošrmak Boad 
<Kam»M Leavitt St)

Valaudoe: Nuo • Iki ll ryto** ‘ Z- 4
Nuo 1 |kl I vakarą 
Seredoj pagal gotam

Tri. Ofleo BOUIevard MIS—14 
lies. VlCtory 2143

DR. A. J. BERTASH
766 W. 35th Btreet 

Ofiso vaL: auo 1-8: nno l:8ė-l:M
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BAŽNYTINIAM KONCER
TUI JAU PRISIRUOŠEM
North Side. — Gavėnios lai

kas t— jMisninko bei susilaiky
mo laikas,

*
Labui malonu žymėti faktas 

kad mūsų parap. choras, vado
vaujamas vargoninko N. Kulio 
visą gavėnios laiką pašventė 
Kristaus garbei, Jo brangio
sios kančios apmąstymui.

Per visą gavėnias laiką, di
deliu atsidėjimu choras ruošė
si prie bažnytinio koncerto, 
prie didingos Duboiso kanta 
tos “Septyni Kristaus Žod
žiai nuo Kryžiaus Kantatos 
pasiklausyti būtinai turėtų su
sirinkti visi šiok’ apylinkės lie
tuviai. Daug vargta, daug lai
ko pašvęsta ir jauną jėgų iš
eikvoti, bet gi džiaugsinas i- 
111a, kad-, galima sakyti, dar
ias -apvainikuotas, t. y. prie^ 
lidingo veikalo tinkamai pri
siruošta. Ir tikrai, kurie atsi-

’ * ‘ sj2•" • • •
lankys, bus patenkinti konce
rtu. Be to, norįbsaidiečtai tu
rės progos išgirsti mūsų buvu
sį choristą tenorą X- Kamių- 
ską, kuriŠ^šiajne veikale jžpil- 
tiys solo;' taipgi kitą mūsų ko
lonijoje Į)ufiro<Ižiusią žvaigz- 

dę baritoną Y. £i t v tašką; bus 
ir kiti solistai. Kaip choras, 
taip ir solistai daro paskuti-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Visų kolonijų lietuviai, taip 

pat ir visį ciceriečiai; nepami
rškite įsigyti “Draugo” šeš
tadienio kovo 24 <1. numerį. 
to numerio daug sužinosite a- 
pie Ciceros biznieriius, profe* 
sijoualus ir arčiau-susipažin
site su šiaip,Ciceros žibonėmis.

Daug lietuvių su visokiais 
reikalais atvažiuoja 4 Cicero, 
bet, neturėdami adtesų, dau
gelis labai privai’gsta kol su- 
įanda žmogų, su kuriuo turi 
reikalo. Je\ turėsite “Draugą” 
kovo 24 d., nebus nei kokio 
\ argo. Tame numery surasi
te visa. Rasite kur yra lietu
viškos valgyklos, geriausios
lietuviškos užeigos; sužinosite, 
kaip tlaug vra lįetuviškų bu- 
černių ir grosernių,’, kiek vai
stinių, kokie gydytojai; suži
nosite, kokios draugijos Cice
ro j! gyvuoja ir daugelį visokių 
biznierių bei profesijonalų.

nius pasiruosimus* ir,, laukia

"A S 5

naikins visus valatijinius tuk- i riešutas, ui tat pradėjo daryti 
įsus bokso ir rietynių turnyrui, žygius, kud visiems lietuviams 
1 kuris yru rengiamas skridimo
naudai St. Agnės Auditorium

Ane&nas Kaminskas, įžymus 
dainininkas, tenoras, giedos 
dalis Duboiss kantatoj “Sep
tyni paskutiniai Kristaus žo
džiai ant Kryžiaus” Verbų se
kmadienį, 7:30 val.^vak., Šv.
Mykolo bažnyčioj..;

. ji i

bai. 13 d. Be to, suteiksiąs ki
tas lengvatas, kati parengimus 
atneštų kuo daugiausia pelno 
tikslui, kuriam jis yra ruošia-

r5-;/. ? « '■
• Minimą liukso ir ristynįų tu 
įnyrą rengia ALTASS naudai 
Amerikos Legiono Dariaus - 
Girėno kuopa, kooperuojant P. 
šaltimierui ir Wni. J. Karei
vai, ALTASS valdybos naria-

susitartį ir pradėtąjį darbą vi
su smarkumu varyti pirmyn. 
Taigi šis susirinkimas ir įvy
ko tikslu, kati suėjus į vieny
bę, kas ir pasisekė. Sutvertas 
ALTASS skyrius, kurio val- 
dybon įėjo: pirm. — Čepukas, 
pirmas viee pirm. —P. Pleč- 

5 Į kaitis, antras viee pirm. —

ją — rasta, kad kraujas pil
nas malcrijofc mikrobų.

Nuo 1630 metų užtikrintas 
palengvinimas nuo malerijo6 
buvo ųuinine, bet New Yorko 
gydyto,jai rado^kud šiai ligai 
niekas negelbėjo. Mirus sep- 
t in tai n pacientui, nutarta iš 
bandyti naują vaistą, vudina- 
mą atabrine, kuri labai sėkmi
ngai vartojama šiltuose kraš-

adv. Petraitis, trecias viee pi- tuose, bis vaistas davė stebė-

EB.
"UTUAHICA" TYMUI

Anot Šaltimioro, kuris orga 
nizuoja sportininkus' turnyrui, 
tai bus pirmas tokios rūšies 
parengimas lietuvių tarpe. Ge
riausi kumštininkai, ristikai, 
visi profesijonalai, bus sutrau 
kei parengimui, kad užtikri
nti atplunkusiems sporto mė
gėjams tikrą “exeįting” pro 
gramą.

Garsusis Notre Dam^univc-
Kovo 21 d., vakare, jkj pa- rsiteto, atletas Ed Krause — 

maldų įvyks “Dratigo”< va- Kraučiftnas, kuris; kaip vakar 
jaus •Komiteto susirinkimas’ Chicago Tribūnu rašė, yra žy

sekmadienio, kovo 25 d., kad r J
z, hužayėjus klausytojus.

J <
—

Lietuvytis
t f" * ' 1 "Ąf ’

METINĖS MIRTIES
J -i SUKAKTUVĖS,

MA - ,
PRANCIŠKUS KIRŠIŠ

Persiokyrė su
- »

šiuo pasauliu.

miausias ir geriausias atletas 
koks kada yra buvęs Chica
goje. Jis yra lietuvis ir mes

mokyklos.8 kamb. Kviečiami 
visi laiku susirinkti. Girdėjau, 
kpd ir Kotrina Sriubiene pri
sideda piie •“ Diąuigo’ ’ vajaus, jitp didžiuojamės. Ed Krause 
Labai gerai. Ponja Kriukienė į jau gavo iš upiversiteįo vado 
visados pasižymi geruose dar- , vybės, leidimą vadovauti “Li- 
buoše. Taip pat labai pagei- thuanian Aįl Sta r” krepšia- 
daujama, kad > tą susirinkimą svaidžib - tymui, pasivadinu- 
atsilankytų. ij hpivariškių; gal šiam ‘'Lituanica Five”, kuris 
ir iš. bnbarįskių buk galime grumias su garsiuoju Chicago- 
sįdaryti ’Jbemitetą. Aš manant je basketball tynju btfsehųitz 
kad bulvariškiai neatsisakys Pust rVeiglds. Tos gaišios ru- 
pr.isidėti prie “Draugo” Va- ngtynės įvyks šeštadienį, ko- 
jaus. Barbora Kaulienė jau 24 d., 3 vai. vakare 132 
yra komitete iš bulvariškių, fceginient arniouy jjrie Madi

ni ir Rnpkwl»H i*atvin

VIENYBEI ĮVYKUS
v, < 54

North 3ide. — Kovo 12 d.,s
Šv. Mykolo parap. mokyklos 
kambary įvyko susirinkimas, 
kuriame tiulyvavo įvairių pa
žiūrų lietuviai. Sus-1110 tikslas 
buvo, kad įsteigus bendrą an
trojo transatlantinio ąkridiitio 
rėmimo skyrių.

nn. — XX., rašt. -— Al. Man- 
stavičius, iždin. — Kai ris, iž
do globėjai — F. Vaškines, 
B. Šniaukšta. Darinkta mar
šalka, korespondentas ir pa
pildyta keletas įvairių komi
siją

t
Artimiausiu laiku

ruošti didelį North Side apy
linkės lietuvių balių, Wicker 
park svetainėj. Vėliau daugiau 
bus apie tai pranešta. „

Ldetnvytis

NESUPRANTAMA LIGA IŠ
GYDOMA NAUJAIS 

VAISTAIS

New York. — Neseniai gy--•4 * ■ . a ’ v
Rytojų štabas New Yorko li
goninėj buvo nustebintas, kai 
pasirodė nepaprasta liga, nuo 
kurios kelių dienų laikotaFpyj 
mirė septyni pacientai.

VS.Į
Prieš kiek laiko visą tą lie

tuvių daijbų buvo pasiėmę dir
bti socialistai. Vėliau betgi pa 
matė,' kad tai perdaug kietas

Pirmoji auka buvo atvežta 
į ligoninę be sąmonės, didžiau 
siu karščiu, ir gydytojai ma
nė, kad tai paprastas smege
nų plėvių uždegimas. Tačiau 
išegzaminavus paciento krau-

GRABORIAI

bet būtų labai gerai, kad dau
giau prisidėtų.• *i* ' J- ” . i. >

Komisijos, nariai pagriebtu- 
! ja, kad tame susirinkiillė būtų 

1 nors vienas ir į»> “Draugo”
štabo. ’ v .*** *

BAŽNYTINIS KONCERTAS

kovo 71 d., 1883 ro. lr tapo pa
laidotas Sv. Kazimiero k&pinė- 
-so kovo 3 4 d.

Jau sukako meteliai kai ne- 
g.’.ilo:->linKojl mirtas atskyrė iŠ 
mūtšĮ tarpo mylimą vyrą .M 
t; v«4). Tas laikas gėeit prabė
gu, liet mes jo' niekados neuž- 
nilru.iie. Brangus vyre ir tėve
li. pas mus niekuomet nebesu- 
grjši. bet mes anksčiau ar vė
liau- peš tave ateisime. Lauk 
uiilsi) ateinant. Atmindami tg,'
Jo ltfldną p rasi Salin Imą, yra iiž- 
priuiytos gedulingos Sv. MISios 
už Jo sielą kovo .22 d.. 8:80 
vai. ryto. AuSrts Vartų parap. 
bažnyčioje, \VeSt Si'de.

Kviečiame ' visu# gimines, 
draugus, kaimynus ir paista
lų us dalyvauti llose pamaldo
se. Po Sv. Mišių visus prašome 
j namus, 2^01 H. oakley Avė.

Nuliūdę liekame: VStHeris K- 
leoporM, Sihrus KtanKoian, trys 
IlMknsrys. Itmlis Jonas GauČ-ms,* 
Brolienė lr Sestuo Mnbienė.

Bridgepjrt. — Verbų sekmaT /
dienį bridgeportiekiai muzikos 
mėgėjai Sv. Jurgio bažnyčioj
girdės bažnytinį koncertą.

• 1 * -
Prof. A. Pocius, Sv.- Jurgio 

choro vedėjas, ruošia chorą 
.šiam koncertui.

Be chpro, bus solistų ir d\i- 
guhas mergaičių trio.

Be to, dar prisidės įžymi so 
Ustė Genovaitė šidiškiūtė — 
Giedraitienė. Dalyvaus ir vyrų 
Sasnausko ėjioras, vedamat 
komp. Pociaus.

'fat, visi atvykite j Sv. Ju
rgio bažnyčią verbų sekma
dienį, kovo 25 d., 7:30 vai. va
kare. Žinutė

šou ir llockwttt gatvių. Ed 
Krause ir kiti lietuviai koie- 
gijų ir universitetą garsūs at
letai sportininkai pasišvenčia 
kad p&gerbti mūsų tautos drą
suolių, Dariaus in Girėno at 
minčiai'pagerbti ir kviečiajk- 
tuvių visuomenę į lietuvių spe 
rio šventę, nes visas šventės 
pelnas skiriamas Dariaus - Gi 
rėno paminklo fondui.- 

Kovo 24 d. sporto vakaras, 
tai bus pirmas tos rūšies pa
rengimas lietuvių istorijoj 
Dėl to, reikia tikėtis, lietuvių 
visuomenė gausingai atsilan- 

Ucys ir parems kilnų tikslą.
Tikietus sporto šventei ga

lima gauti “Drauge”, “Mar
guty”, Jučus Sisters restora- 
nuosė' — 1608 W. 47 str. ir 
3i239 S. Halsted str. Taip pat 
vh»ų koKmjų koniifeto na ria 

juos platina.

LACHAVVICH 
IR BONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
PotnrnMuju lnldotuvAne kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite uiganėdi’nti 
Tel. CANul 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago'

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

JOSEPH TRNER REMIA 
ANTRiį TRANSATLAN

TINĮ SKRIDIMĄ,

1439 S. 49th Ct. Cicero, IU. 
TcL CICERO 5M17

SIMON M. SKUBĄS
URA B O RIUS IR fcALSkMUOTOJA* 

PatarnavlmM gerai lr nebrangus
718 W. 18th 8L

_________ Tol. MOMroe »»77__________

J. F. RADŽIUS
__ __ IBO. M

LIBTUVIŲ ORABORIU8 
Palaidoja už »I5.H ir aukg«aw 

Modemiška koplyčia dykai, 
na W. IStR st. Tel. CANai Š174

_______ Chicago. IU.______________

LIZOIP
GRABO RIUH IM LAIDOTUVIŲ 

VMDAIAB
1«46 WEST 46th STREET

TeL BOUIevard SMd—MlS , 

Tet. CICKRO M4

SYREVVICZE
GRABO RIUI

avlmaeLaidotuvėse* pUaaa 
« eRlIkfee ■<

KOPLTBLA I 
344 H KfHh irt. HUara.

Išdirbėjai aukštesnes rūšies Paminklų 
Ir Grabnamlu

Dklžtausta paminklų dirbtuvė 
OileagoJ

Suvirš 50 metų prityrimo ‘ '
--- ^l-o--------

Pirkite tiestai ti dirbtuvės Ir 
taupi kitę pinigus

------- <8— --- • .
Mes afbkuMu* darbų dn-iigellul žymes

nių Clileagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AYE.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

KOOPERUOS SU BOKSO 
IR RISTYNĮŲ TURNYRO 

RENGĖJAIS, DARIAUS 
IR GIRĖNO KAREIVIŲ

KUOPA

Joseph Triner, vienas iš vi- 
išininkų Josėpli Triner Ben
drovės, ir Illinois valstijos bo- 
kst) ir ristynįų komisijos pre

zidentus, pasisakė už antrą lie 
tuvių transatluntiių skridimą, 
kulliėdainaA su ALTASS vai
dybos nariu P. ftaltimieru.

Jis išreiškė darysiąs kas jt 
galioje, kad paremti šį lietu 
vių žygį ir, nepasitenkindamas 
-vien žodžiais, pridūrė, kad pa

tinus rezultatus. Šios ligos au
kų daugiau nebuvo' ir užkrės
tieji pasveiko.

Medicina dtloda kelias prie 
žastis tos ligos pasirodymo 
New Yorke. Įdomiausia, ir, tu
rbūt, teisingiausia, teorija yra

nutarta *a’ Pa£erininiai transpor- 
tacijos ir susisiekimo būdų ta
rpe kraštų padidino pavojų už 
sikrėtimo šiltųjų kraštų ligo
mis siaurėse. - .

Manoma, kad susiartinus a 
biem Amerikos pasauliams or 
laivių susisiekimu, uodai, ne- 
šantieji šias ligas, gali pasie 
kti šiaurę. Įrodyta, kad vie 
nas uodas, nešantis ligą, gali 
įlindęs į orlaivį atnešti ligą į 
tuos kraštus, kur pirmiau jos 
nebuvo.

Pareitą vasarą Chieagoj pa
sirodė vidurių liga, kurią gy
dytojai iš pradžių vadino ap 
pendieitis. Po intensyvaus ty
rinėjimo pasirodė, kad tai ka

rštų kraštų amebio dysentery.
Gydytojui pietinėj dalyj šio 

krašto dabar vartoja tuos pa
čius vaistus, kuriais buvo mft- 
lerijos pacientui sėkmingai gy 
domi New Yorko ligoninėj. Ma 
lerija pietinėse valstybėse daž- 

pasirodo, o šiaurinėj da
ly j retkarčiais.

Atabrine yra syntetiškas ke- 
mikalas. Jo vartojimas gydant 
'maleriją parodė, kati galima 
ligą išgydyti per penkias die
nus. Chininą gydymas dažniau 
šiai trunka* dvidešimt vieną 
dieną. Vartojant atabrine, ne
reikia gulėti ligoninėj. United 
Fruit Company ligoninėm Ku
boje, Hondūras ir Colombijoj 
iodo, kad kiekvienam pavyz
dy maždaug 400 valandų buvo 
sutapyta gydant kiekvieną pa 
cientą nuo malerijos, varto
jant šiuos naujus vaistus.

(Skelb.)

Kiekvieno katalikų turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška spauda, 
kad ji pasiektų visus tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spauda būtų išmesta iŠ ka
talikų tarpo.

Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai į kovą prieš tikėjimą, 
bet ir negina tikėjimo, nei 
nesirūpina katalikų reikalais.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET

Gcerd, Illinois s 
Tek CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

1 3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFayette UTĮ

J. Liulevičius

Patarnauja ChV 
eegeje lr apleUa- 
k«Je.

Didelė lr graši
Koplyčia dykai

«eae irrfcp» *»■

Visi Telefonai:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime Ir Išdtrbt- 
me visokiu rūšių paminklus lr 
grabnamhis.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paninklų reikalus tie
stai su pačiais išdirbėjai*

MOUNT CARMEL

Alfred RoselU, pres.

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PEKSACOLA 9011 
BELMONT 3485 

Office: HILLSIDE 88«ft 
Vincent Roselll, secr.

GRABORIAI:V f • , .

UOZAPAS EUDEIKIi
-IR-

TEVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE..,..

REPublic8340,..k i. " • Ai ** ** r * '*■* '
* 5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sųfyėlų sn firma

Yaids 1741 -1 i4Z J.J.BAGDONAS
IAIDOIM m» KOI MI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
• * ♦ "j j, .. > j' r *•* r ’**•.

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.



M
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Frcčiadirnis, kovo 21 d., Ii

VISI LAUKIA
i West Side. —• Visi vestsai- 
diečiai laukia Verbų sektnadie 
nio. Laukia nekantriai* nes
jau paskelbta, kad tų sekma
dienį, 3 vai. popiet mūsų baž
nyčioje «bus nepaprastas įvyM 
kis, bus bažnytinis koncertas, 
kurį išpildys parapijos choras 
vietos solistės; pakviestas į 
pagalbų vyrų Sasnausko cho
ras, taip pat svečiai solistai, 
solistės.

Mūsiškis choras, vedamas 
varg. J. Brazaičio, smarkiai 
ruošiasi, mokinasi bažnytinius 
kurinius Naujalio, Brazio ir 
Connod’o ir kitų. Ypač nepa
prasto įspūdžio daro naujas

Marija (Vanagaičio) ir su cho 
ru, Panis Ąngelicus ^( Fra neko) 
labai girtinas! Avė Maria (Mi- 
,llardo) pagiedojo Konstancija 
Kelort. Jos soprano balsas šve 
lnutis ir malonus,; patiko Vlau
sytojams. Ji gali solo giedųti 
bile kokių bažnytinę giesmę. 
Juozas Gudas; drūtabalsis ZTėJ 
ve Mūsų (Vanagaičio) taip 
pat gražiai išpildė.
.E. Noreikaitė ir K. Kelertj 

duetu giedojo Avė Verum 
(Wiėgando).,Balsai sutartiniai 
liejos; giesmės išpildymas •bu
vo giltinas.

K. SvencLskas, K. Kelerfc ir | *
J. Gudas tri jo gerokai išpildė 
Jesu Bei Vivi (Verdio).

Vietinis varg. Justas Ku
dirka, tenoras, giedojo Parce

Tantun, ergo ir Uounod’o gic-| ((Jounodo) Jo ba|saSj
anė “Tegul atsiver dangaus , . . . . , Y , „kaip visi žino, tykus, švelnus.‘Tegul atsiver dangaus

PRAMOKU JAUNAM PO-JAI
LITUKUI PAGERBTI

Marąuette Pųrfc. šios ko
lonijos gyventojai ruošias pa 
gerbti lietuvį jralitikų, Jurgį 
Mališauskų, kandidatų respu
blikonų partijoj* į Illinois val
stybės Butų. Ęiuišiama bunco 
party sekmadienį, kovoj#) d.. 
7:30 vai. vakare* -Gim. P. ftv.' 
parapijos salėje.-,

Atsižvelgiant į faktų, kad 
ftv. Teresės draugijos narės 
prisideda prie šios pramogos 
ir kad p. Jonas Pndzvelis ži
nomas biznierius duoda stam
bių dovanų (bus daug įvairių 
dovanų), nėra abejonės, kad 
pramoga pasiseks.

ira susirinkimas, į kurį 
nariai prašomi atvykti, 

ftis susirinkimas išnik i am a s 
apkalbėti būsimų “boxing ir 
wrestling” show ir išdalini
mui tikietų, kad išplatinus 
juos.

Kviečia valdyba

VISI

.PANAIKINO LAIVUOSE 
ANTRĄJĄ KLASĘ

lFaniburg - American Line 
r— North German Lloyd lini 
ja ir didžiausiuose savo lai
vuose - panaikino antrųjų kla
sę. Iki šiol palaikoma antroji 
klasė Šiauriniu Atlantu kelio 
n£se “Bremen” ir “Europa’ 
laivuose, šiuomi tampa panai-
kintos. Nuo dabar ankščiau 

Taigi, vinį j raibo kolonijos inSt03 jlųwtinės viB„0 
parengimų tikslu pagerbti jau

vartai” iš oratorijos “Atpir
kimas”. Be giesmių, buvęs Au 
Stos Vartų parap. varg. komp. 
A. Pocius vargonais išpildys 
tris klasinius kurinius.

Pamokslų per koncertų sa
kys svečias kun. A. Valančius. 

Po koncerto bus. palaimini-

. Aušros Vartų bažnyčia gali 
sutalpinti virš 1000 žmonių. 

►Tikimos, kad visos vietos bus 
Užimtos. Įžanga visiems dykai.

Rep.

“BAŽNYTINĖ GIESMĖ

Jo giedojimas t teknišku atžvil
giu perfektingas.

Sasnausko choras ir ‘ 
smuikos solo

Kuomet užgiedojo vyrų Sa 
snausko choras, vedąmas ko
mp. Antano Pociaus, bažnyčio
je žmonių jausmai suvirpėjo. 
Kaip iš žolynų pasilieja kve
pėjimas, taip šio choro giedo
jimas plito bažnyčioje. Choras 
išpildė šias giesmes: Tibi Labs 
(Arlando di Lasso), Vere La- 
ngneres (Letti), Adorate (Bo- 
rtniansky), Kur'Dievas (Schn 
bert). Bravo, Sasnausko cho- 
nri!

Ne vien giesmės klųusyto-

Kastas Sabonis, žymusis ba 
ritonas,-Verbų sekmadieni, ko- 
\o 25 d.. Aušros Vartų bažnv-- 
čioj, 3 vai. popiet solo giedos* 
“O, Mano Dievę” iš Duboisoj 

kantatos “Septyni Kristaus’; 
žodžiai nuo Kryžiaus”. Tai 
bus vienas gražių numeri} ba
žnytinio koncerto programoj.

nų politikų Jurgį Mališauskų! 
Įžanga dykai. Reporteris

Pranešimai
-------- xd_ •r

Tėvų Marijonų Kolegijos rė

Brighton Park. — “Niekur 
Tierasime gražesnio niuzikali- 
,nio kūrinio, kaip Katalikų Ba 
žnyčioje! Bažnytinė giesmė ga
linga!”

Tokiais žodžiais kun. kleb. 
Antanas Briška prabilo savo 
pamoksle į susirinkusius N. P. 
P. 6. bažnyčion žmones pasi
klausyti metinio bažnytinio ko 

jnęerto, išpildyto vietinių cho
ristų ir svečių praėjusio sek
madienio vakarą.

Žmones tikrai įsitikino pa
mokslininko žodžiui eisingumu 

apie bažnytinę mvzikų šiame 
koncerte, kurių išpildė para
pijos choras, vedamas varg. 
Justo Kudirkos ir vyrų Sas
nausko choras, vedamas komp. 
A. Pociaus bei solistų.

Parapiįcnai gali pasididiiua- 
ti 3270 chcru 

Yra pagrindo didžiuotis mft 
sų choru, kuris vvkusidi išpil
dė šias giesmes: Evultate Do
mino ir O Bone Jesu (Žangi’- 
lio), Aeterne Rex (Lgitnor’io),
Panis Ąngelicus ’ (FYanck’o), 
Regna Terrae (Curto).

Ona Piežicnė pasižymi

Įspūdingas giesmėje Regna
Terrae bnvo solistės Onds Rez
ga itės-Piežienės pritarimas cha 
j ui. ftį, solistė yra lyrinis sop
ranas, kuri žavėte žąyėjo klao- 

» sytąjus balsu, dikcija. Kitoje 
programos dalyje žymioji dai
nininkė Salve Regina (Hens- 
sbaw’o) taip pat, kaip ir virš- 
minėtų. gražiai išpildė. Šiose 
giesmėse jos balsas nebuvo 
spiegiantis, nesimainantis var
sose. Tai ne vien mano kritika, 
bet visų kviestųjų iš kitų pa
rapijų vargonininkų, vietinio 
vargonininko, choristų ir klau 
svtojų. Komplimentuojama ir 
visas choras.

Liti solistai taip pat pasižymi 
Chicagiečiams žinomas teno

ras Kazys $veneiskas palaikė 
vyrų garbę. Jo solo Sveika

jams teikė dvasinio peno, hdt
ir smuiką, kuria griežė prof 
Antanas Žydanavičius, nese
niai atvykęs iš Bostono. Jo pa
^iškirtasis kūrinys buvo Inter-' 
mezzo Simfonico iš operos Ca 
valleria, Rusticana (Mascag 
ni). Kaip virtuozas, artistas, 
prof. Žydanavičius tobulai iš 
pildė sunkų smuikai kurinį.

Po koncerto palaiminimų ftv. 
Sakramentu suteikė ldd>. Bri
ška, asistoj kun.sA, Valančiaus 
ir kun. S. Jonelio. Iclius

RYTOJ LIAUDIES KUR
SUOSE KALBĖS DR.

A. RAUKUS
—

Rytoj, 7:30 vai. vakare, Au
šros Vartų parap. mokyklon 

‘įenkasį liaudies kursų lanky
tojai pasiklausyti įdomios dr. 
Al. RaČkaus paskaitos iš ga
mtos mokslų.* . *

Dr. A. Raėkus yra žinomas 
vien kaipo gydytojas

mėjų Chicagos* apskričio susi
rinkimas įvyks šį vakarų, 8 
valandų, Aufoos Vartų para 
pijos mokykloj. Visi skyrių at
stovai malonėkite atvažiuoti■i’T*.' 1 »
taip pat ir Sidabrinio Jubiliė 
jaus vakarienės rengimo ko
misija ir tikietų platintojai. Y- 
ra labai daug svarbių dalykų 
aptarti.'Jč t Valdyba

• —4- i.

i Šiandien, 8 \fail- vakare, 
akos salėj, 2417 W. 4b d str* 
bns Amorilrec T.cgijono vDa 
riaus r Girėno 271 posto eks

4 '

se laivuose praplečiama turis
tinė klasė, ^Uri ^jžiina antro
sios klasės vietų. Praplėsta tu
ristinė klasė -pradeda x veikti 
laive. “Europa” eu išplauki
mu iš ;New Yorko balandžio 8 
d., o laive “Bremen’ su įs-

PARSIDUODA gfoęernė ir 
saldainių krautuvė. Gera vie
ta. Priežastis, važiuoja Lietu
von. Atsišaukite: 1621 S. U- 
nion Avė.

plaukimu iš New Yorko ba
landžio 22 d. Sulig va įdaru i o- 
jo abi linijas direktoriaus, p.
J. Scliręeder, pareiškimo bu
vusi populiąri “Bremen” ir 
“.Europa” laivuose antroji 
klasė panaikinta vien dėl to, 
kati sudaryti vienodumų vi
suose laivuose ir kad keleiviai

"J turėtų galimybės didesniuose 
patogumuose keliauti už ma
žesnę kainų.

, Pavyzdžiui p. Schroeder nu
rodo, kad nekurtos kajutos su 
maudynėmis, kurios tik keli 
mėtai atgal buvo įimtos į pir
mos klabės skyrių ir jos kai
navo, iki $600 ir daugiau, da 
bar jose kelionė kainuoja tik 
$139,i kaipo naujai jMididinto 
turistinės klasės skyriaus ka- 
jutose.' Sakomo, kad padidin
ta “ Bremen ” ir* “ Europa ’ 

laivuose nupigintomis, kaino
mis vieta neišvengiamai para
gins didesnį skaitlių keleivių 
šių vasarų keliauti j. Europą. 
Visk buvusieji antrosios kla- 1 
sės įrenginiai keleivių patogu
mui bus palaikomi ir turisti

•T

ne ir
chirurgas, bet taip pat kaipo 
archeologas, numizmatininkas; < įqq Monroe 
filatelistas i? plačiai ųpSipa i o-Jj? 

žinęs su gamtos mokslaisi Dėl 2201 
to jis yra užkviestas kursuo- i Panedėllo, 
še skąityti visų paskaitų eilę. ! . TO

Be dr. RaČkaus, rytoj kur-'
suose kalbės p. Gudas ir kiti j

J0HNB.80R0EN
AUV0KATA8

Me pMt

tr1/ Pėtnyėlo. 
Iki . *
ai StM 

Rockwell 81
irto Ir Sabalo*
7 Iki •

lo MOO

Pasirinkimas APF,X, * THOR, 
MAYTAG, PRIM*, WESTIN0- 
HOPSE, EASY-. WASHER ir 
RARTOK Ekolbyklu. '

nėje klasėje, kaip: elevatoriai, 
niankštymosi kambariai, plau
kiojimui prūdai ir kt.

Vadinasi, pasireiškia tende
ncija nupiginimo kelionės į 
Europą, kad paraginus dau
giau amerikonų bliauti į Eu
ropą atostogoms šių vasarų. 
Laivų kompanijos negalį lai
kytis užsispyrusiai aukštų kai 
nų, kuomet Europos geležin
keliai ir restoranai visvjr pa
skelbė nupiginimų kainų, šie 
kiantį nno dešimt iki šęšias- 
dešimt nuošimčių.

Gražios “bungalow" mados bftdc- 
lAs. stalai, krislai, baras,- vandeniui 
nubėgti jtelaymaa su butelių .feojytu- 
vu lr 5 kranu alaus fcaidytuvas. Vis
kas prieinamai apkatnuotas. 'Arba 
parduosim visą M».nj. Partneriu/ no 
sutinka Reikia pamatyti, kad jsltlįt
rinti at>le vertę fię dalykų. PaAauk* 
te VlRgtnla 018$.

4359 So. Lincoln Street
.... .  ................. ..... .

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiaa»ia« budu praialinimul pečifc 

•Jtaudilimo, ui papraij-li be aar*. kad 
(erai litriotų iu ANCHOR Paio-Es- 
pelleriu akaudauią vieta — knr pats 
akatumu yra. Pain-Expelleria neitai 
beraiinata į pačiu ne*m*aunių laksi* 
■r palaiminu* palengvinimu Betruks* (•cm.

Viiuomet laikykite bonkstę Pain-Ex- 
pellerio namuose Ir yuudokite Ji neati
dėliojant kuomet tik pajauriafikanama.

Viaoaa vaiitiMae kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingn didumo bunkutėa.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaiibazenkll.

PAiN-EXPELLER
Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, 111.
TEL. REPOBUC 84M

Katrie perkate anglis IR 4ral 
▼erių, siųskite juos< GRANE 
OOAIi CO. Gausite- geresnes 
apglls, už mažiau pinigų 
P<M-al>ontas V. R. tiktai <7.00 
tonas.

ŠIMTAS IR PENKIOLIKA 
DOVANI) !

Marąuette Park. — Nevienų 
kartų vietiniai gyventojai jau 
yra parodę vienybę savo dar
buose.

Gimimo parapijos Mokyklos 
Rėmėjų draugija rengia nepa 
prastų bunco party mokyklos 
naudai', arba, kitais žodžiam 
sakant, pagelbėt tiems vaika
ms, kurių tėvai yra dėl depre
sijos labai suvargę. Į komisi
jų įeina Kelienė, Miekeliūnie- 
nė, Philipicnė, Rakavskienė ii 
adv. C. P. Kai. Įžanga tik 25c. 
Komisija kreipėsi prie vieno 

stambaus politikieriaus dėl pa 
rainos, tai yra Michaol J. 
Flynn, kuris, manoma, bus iš
rinktas 13 vardo committee- 
man. Jis duoda šimtų dovanų 
ir penkiolika “durų dovanų. 
Taip pat bus užkandžio.

Bunco party bus balandžio 
3 d., 8 vai. vakare, parapijos 
salėj.

Ai manau, kad šis parengi
mas turėtų sutraukti tėkštam 
tį žmonių. Vėliau pranešime 
kur bus galima nusipirkti ti
kietų.

Lietuviai; padėkite mums su 
traukti visus Marųuette Parke 
gyventojus j šių pramogų kil
niam tikslui. Korespondentas

Jei taip, tai neužmiršk, kad, dienraščio “bran
go” laivakorčių skyrius aprūpins visūs Tamstos ke

lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais if patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į 
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į Šias eks
kursijas:

kovo 1 7 D., švedę - Amerikos 
linijos LAIVU “DROTTNING-^ 
HOLM”.

GEGUŽES MĖN.. 26 D. Scandi- 
navian-Atnerikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivę 
linijos laivu “BERENGARIA”

Norintieji vykti su Šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINI KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į \ į

M l

Mnytag Mod. 10 ’69.5O
Mod- 15 ..... $79.50
Mod'30  ....*89.50
Šioje Ravnitcje apecialis iSparda- 
vinm ant nntyę PEERLESS 
nkftlbiamn marint]

.....••••• *37.50
Proaas, Basket ir muilas Aytai 
ir tik ni

*5 .00 tereikia įmokėti, pankai 

mašina pati per mvb išsimokės. 
Brosinimo maftinn APEX, THOR, 

PRIMA po .. *19,50,
*49.00
!59.00iki ‘100.00 

los. F. Boti, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boul. 4705

Nedėlioję 1 vai. po pietų grąžo* 
programas ii stoties WCFL, 970 
kil. - ».1

T

KVIEČIAME ATIDA 
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS 

Balansas turi Imti 
ne mažiau $100.

PARANKES- DRAUGIŠKAS 
TVIRTAS

į HAISTEO EltHAHGE 
KATIOHAl BAHK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

IŠSI RANGĖ KORPORACIJOS I

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVB.

Chicago, III.

' Phone PULfaan 8296
Dfcbar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

INSUKANCE
NOTARY

PUBU0

PERKAy

Lietnviškiu
BONUS

R E A Ii * S T A T E *
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
PRISIRASTKlTE J MŪSŲ SPULKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th 8TR. ‘ Tel. LATayette 1083

■MM

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis 
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.

1 Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio, 
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas 
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’*, 
OeneTal Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick 
Dealeris. Šios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra 
Deneral Motors gamybos, ir atsako už savo vertę. 
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kmd su 
Buick it Pontiac ateityje dar daugiau patenkinę lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja 
žymos visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.

Norėdami pirkt naujų ar mainyt senų karų ant 
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
80618 W. 31 St., - T«L Victory 1696 ,




