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KELLY IŠRINKTAS CHICAGO MAJORU
MiESTAS STAČIAI PANARDYTAS 

DEMOKRATŲ RANGOSE
KELLY IŠRINKTAS 500,000 BALSŲ 

DAUGUMA

Su juo kartu laimėjo ir kiti 
demokratai kandidatai

Chicagos piliečiai vakar di
dele dauguma balsų miesto 
majoru išrinko dabartinį ma
jorų E. J. Kelly, stambųjį de
mokratų.

Ir demokratai laimėjo, 
nenorint turėjo laimėti.

Su majoru Kelly laimėjo ir 
kiti du demokratai kandida- 

I tai: miesto klerkas P. J. Bra-

IŠRINKTAS MAJORU

Tr

PRANCŪZIJA 
STIPRINA RYTŲ

Demokratų partija kai ko- j dv ir miesto iždininkas G. A.
kia milžiniška banga 
panardino visų miestų 
puhlikomi partija su savo 
kandidatais negavo nė progos 
padaryti bet kokių pažangų. 
Ši partija neturėjo nei agita
torių, nei kitų politiškų dar
bininkų.

O demokratų darbininkų bu 
vo kupini visi precinktai. Nė 
vienais kokiais rinkimais ne-

vakar ’ Brand.
Res- Į Chicago aldermonų taryba 

taip pat demokratų rankose. 
Iš 50 aldermonų 40 yra de
mokratai.

Majoro Kelly inauguracija 
jvyks šio bal. 15 d. Miesto al
dermonų taryba, kuri pirmą
kart išrinkta ketveriems me
tams, šiandien turės pirmųjį

buvo tokios gausingos denio- dėl majoro inauguracijos iš- 
kratų armijos, kai “vakar. į kilmių.

TAIKOS PALAIKYMUI
JUNGSIS SU KITOMIS 

VALSTYBĖMIS
PARYŽIUS, bal. 2. —

Premjeras Elandin šiandien 
plačiai ir smulkmeningai nupa 
šakojo parlamentui, kaip jo 
vadovaujama vyriausybė yra 
suplanavusi ginkluotis, atsi
žvelgus į Vokietijos atsigin-

Chicago majoras EDY. J-įklavimų. Jam baigus kalbėti, 
KELLY, kurs vakar daugu- parlamentas dauguma balsui 

(mos piliečių išrinktas šio pareiškė pasitikėjimų vyriau-i 
1 sybe ir nutraukė sesija il.il 
gegužės mėn. 28 d

Premjeras

j miesto majoru.

SIŪS DIENOS “DRAUGO” RADIJO 
PROGRAMA SKIRIAMA N. P. SVC.

P. MARUOS PARAPDA!
šiandien ir vėl turėsime progos pasiklausyti “Drau

go” radijo programos iš Y’EDC stoties, 1210 kil., nuo 4.00 
iki 5:00 popiet.

Žymiausias kalbėtojas bus gerb. kun. prof. J. Vaitke
vičius, M.I.C. Jis toliau tęs savo įdomių Gavėnios kalbų 
serijų.

Vokalinę programos dalį atliks N. Prasidėjimo Švč. 
1’. Marijos parapijos vargonininkas p. Justas Kudirka. Jis 
atstovaus šioj programoj minėtų parapijų...

Taip pat bus malonu girdėti nepaprastai gražiai ir įs
pūdingai giedant Sasnausko vyro choro dvigubų kvartetų.

Nepamirškite nuo 4:00 iki 5:00 popiet pasukti savo ra
dijo į stotį Y’EDC’, 1210 kil.;

VOKIETIJA ORGANIZUO
JA ORO ARTILERIJĄ

BERLYNAS, bal. 2. — 
Vokietija paskelbė, kad ji pa 

susirnkimų ir padarys planus i guliau. įsigija oro artilerijų,

KAPIT. A. EDEN 
TARIASI SO 
PILSUDSKIU

PASITARIMAI SLAPTI; 
LENKŲ VYRIAUSYBĖS 

POZICIJA ŽINOMA
Y ARŠLY’A, bal. 2. — An

glijos specialus pasiuntinys 
kap. A. Eden šiandien visų 
dienų praleido pasitarimams 
su lenkų nauju premjeru Sla- 
\vek ir užs. reikalų ministe- 
riu Beck. Rytoj jis turės pa
sitarimų su pačiu diktato
rium maršalu Pilsudskiu.

Rytoj vakarų kap. Eden iš
Y’aršuvos vyks į Praha, Čeko-

. (slovakijų, o iš ten — i Lon- I landm sakė, ; , , ,, , \ i donų, kad pasirengus sautar-Ikad Prancūzija savo saugai . , . ..iU . . ves valstybių konterenc. jonpirmoje vietoje jsigvs galiu- j ... T/v • i i ,, , '1 . f ’ . Stresą, Italijoj, bal. 11 d.gų kariuomenę, o antroje —■ ., . . ' . ., ..., . . Pasitarimai, kaip papras-sudarvs eile militariniu sa- . . . . . , . v.' ‘ . tai, turima slapta ir šiandien
jungui taikos islaikvmui. ... . A .*' ■ £ T • 1 noidniutoc- urno

KUNIGAI MOKSLININKAI 
GRĮŽTA IŠ KONGO

PIJAUS X 100 METŲ 
GIMIMO SUKAKTUVĖMIS

KAS KLIUDO VYKDYTI STATUTĄ 
KLAIPĖDOS KRAŠTE?

Lietuva siunčia atsakymą san
tarvės valstybėms

ŽENEVA, bal. 2. — Visam 
pasauliui yra žinoma, kad na
ciai vokietininkai peržengia 
Klaipėdos krašto statutų, 
sankalbiaudami prieš TJetuvų,

KAUNAS, bal. 2. — Lie
tuvos vyriausybė siunčia at
sakymų Anglijos, Prancūzi
jos ir Italijos valstybėms dėl 
Klaipėdos krašto situacijos.

Į priešų lėktuvų apšaudymui. 
Tai būsianti galinga valsty
bės saugos pajėga. O Versa

lio taikos sutartimi draudžia- 
na Vokietijai turėti šių ar
tilerijų.

Oro artilerijos vyriausiuo
ju vadu paskirtas oro pajėgu 
ministeris ir Prūsijos prem
jeras gen. IT. Y’. Godingas.

Įdomu, kų apie tai sakys 
santarvės valstvbės.

JAPONAI PRIEŠINGI 
AZIJOS RYTŲ PAKTUI

kad užgrobus tų kraštų. Ne-i Pažymima, kad už visus Klai- 
paisant to, didžiosios Euro- pėdos krašto valdyme pasi- 
pos valstybės siunčia įspėji- reiškiančius kokius nors trfl- 
mus ne diktatoriui Hitleriui, kuinus yra kalta ne TJetuva, 
bet Lietuvai. Vadinasi, jos bet Vokietija.
lenkia galvas prieš Hitlerį ir
tuo būdu dar labiau jį įdrųsi- 
na jo imperialistiniuose žy
giuose.

Žiniomis iš Londono, Klai
pėdos krašto visas reikalas 
būsiųs paduotas spręsti tarp
tautiniam teismui Haagoj. Pa 
žymima, kati TJetuva painfor
mavus Ženevų, kad ji neatsi
sako nuo to arbitražo ir dar 
penkeriems metams pasisako 
už tų privalomų procedūrų.

neišleistas apie
Pranešė, kad visu rytiniu komunikatas.

pasieniu, stiprinamos tvirto- Lenkijos vyriausybė auks-
vės, kurių dauguma yra giliai j čiau paskelbė savo nusista-
žemėje. Ten visados bus už- [ tymų šio krizio laiku, pažv-
laikonms gausingos sargybos, mėdama, kad ji nesutiks su

r, . v. , . nieku daryti jokiu paktu irPremjeras pripažino, kari i . v. . ‘ ‘ 1
-ii jaučiasi, kad ji pati viena ga kai kurios kariuomenes dalys . . ’. '' 1

Ii rūpintis savo krašto reika
lais ir likimu.

Nežinia, ar ji

BUNTA, Afrika (per paš
tų). — Du austrai mokslinin
kai, kunigai Schebesta ir Gu- 
sinde, laikraščio “Anthro-

Y J

VATIKANAS (per paštų). 
- Dominikonų viršininkas ge

oiicialus! T-;;....nerolas kun. M. Gillet turėjo
paskaitų, minint Popiežiaus 

i posj' peržvalgų redaktoriai, Pijaus x §imto meh}
grįžo is lielgų Kongo, į km sukaktuves. Gerb. prelegen- 
buvo išvykę 1934 m., gegnės, fag pažymėjo, kad Pijaus X 

gyvenimo pagrindinis ruožas 
nebuvo jo vien gerumas, kaip 
tas abelnai pripažįstama, bet

Vokietijosyra grupuojamos 
pasieny.

Prancūzija dar nežino, kų 
ji veiks atsižvelgus į Y’okie- > 
tijos karingus žygius, kuriais 
peržengiama taikos sutartis.

MUSSOLINIS Už TRIJŲ 
VALSTYBIŲ VIENINGUMĄ

apie šių sa
vo pozicijų pranešė. Anglijos 

j atstovui.
Kai kas mano, kad Lenkija 

turės keisti savo pozicijų ir 
prisidės prie rytinio Lokarno 
pakto.

mėnesį tyrinėti ten mažų žrtio 
gučių Mambuti rasę. Parsive
ža daug mokslinių informaci
jų apie tų žmogučių sociali 
stovį, tikėjimų, kalbų ir fi
zines karakteristikas.

Mokslininkai visų laikų gv-

TOKIJO, bal. 2. — Sov.
Rusija yra sumaniusi naujų | prenijeras Mussolinis spren 
valstybių taikos paktų Azijos 1?ia> kfld faikoR paiaikvmnį, 
rytams. Prie to pakto turėtų;K : vra geriausia prie-!'5™

ROMA, bal. 2. Italijos

ĮSAKYTA PERNAGRINETI 
BYLĄ

Nurodoma, kad jei krašto 
statutas kaip reikiant nefimk- 
cijuoja ir jei seimelis neturi 
sesijų, taip yra pasidėkojant 
(Vokietijos spaudos, radijo ir 
ekonominei pašėlusiai kampa
nijai prieš Klaipėdos kraštų 
ir visų IJetuvų. Ši kampani
ja privertė IJetuvų imtis 
priemonių, kad apsaugojus į 
lietuvių teises Klaipėdos kra-j 
šte.

prisidėti visos Azijos rytais 
interesuotos valstybės, 
Amerikų.

Japonų vyriausybė atmeta 
šį sumanymų. Pažymi, kad 
japonai be jokių paktų gali 
išlaikyti reikalingų taika Azi
jos rytuose.

opoj yra geriausia prie 
monė — tai Prancūzijai, An- 

jemus Įg]įjai jr Italijai susivienyti ir 
| visais Europos klausimais 
vieningai veikti. *

Mussolinis pageidauja, kad 
šis klausimas būtų aptartas

DU ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO

Stresą konferencijoj.

DEGRADUOTA 13 
KARININKŲ

BERLYNAS, bal. 2. — Yo| 
kietijos vyriausybė nepasiten 
kiną valstybių siunčiamais įs
pėjimais Lietuvai Klaipėdos 
krašto reikalu. Ji reikalauja 
akcijos.

Reikia spėti, kad neilgai 
trukus Vokietija pareikš, kad 
jei valstybės nieko neveikia, 
ji pati imsis “akcijos” prieš 
TJetuvų.

PLĖŠIKAI NERADO 
PINIGŲ

Trys plėšikai pagrobė tris 
pašto maišus iš Chicago & 
North AVestern g<Je>. stoties, 
Keposba, AVis.

Paskiau už 7 mylių nuo Ke 
nosba rastas šalia kelio pa
mestas automobilis su vog
tais “laisniais.” Rastas ir 
pagrobtas paštas. Piktadariai

PLATINKITE “DRAUGĄ” n«s>vyl6 — nerado pinigų.

ATĖNAI, Graikija, bal. 2. 
— Šiandien čia viešai degra
duota 13 graikų karininkų, 
kurie už sukilimus yra nu-

per Dievo meilę tikėjimo gai
vinimas žmonių širdyse.t »

Per visų Pijaus X gyveni-
,v . . mų, o ypač popiežiavimų,

veno miškuose. Abu priklau- • ,1 'vazdziai reiskesi pasiaukoji
mo dvasia. Pirmąją savo en
ciklika “Pascendi” jis pa
smerkė “modernizmo” dok
trinų, nurodydamas sieloms 
ir tikėjimo grynumui pavojų. 
Antroji Pijaus X enciklika 

(“Acerbo animis” nurodo ka- 
MAUSTON, Y is., bal -\tekizmo pamokų būtinumų.

so Dieviškojo Žodžio draugi
jai.

VISŪRYSNUBAUSTI 
KALĖTI

Y’ASHINGTON, bal. 2. — 
riausias teismas antrųkart 

; sugriovė Alabamos teismo 
' mirties bausmės sprendimų 
Scottsboro negrams, apkaltin 
tiems vienos baltos mergai
tės užpuolimu, ir antrųkart 
įsakė pernagr'nėti bylų tėi-
singais pagrindais. inr x , • m »nj Moncvnski, 21 m. am., I. Sto- 

Vyriausias teismas nurodo, pa, 21 m., ir E. Cudecki, 22
kad Alabamos valstybė per- į m. amž.
žengia krašto konstitucijos Į -------------------
14-ųjį priedų, neleisdama ne- LAETARE MEDALIS PRI-

Chicago & North j\Vestern 
geležinkelio traukinys sudau
žė automobilį AVinnetka mie
stely. Žuvo 19 m. amž. jau-J bausti nuo 20 metų iki gyvos
nuolis ir 14 m. amž. mergai- galvos 
tė, o kitas 19 m. amž. jaunuo
lis sunkiai sužeistas. 7 ŽUVO SUSPROGUS

DINAMITUI
SUVAŽINĖTAS NEŽINO

MAS ŽMOGUS

Halsted gatvėje, ties 24

TTTHNAS, Ttalija, bal. 2. 
—/Apie 20 tonų dinamito su
sprogo parako dirbtuvėse ar-

gat., automobilio suvažinėtas ti Aviglana miestelio. 7 dar-
nežinomas
vyras.

apie 70 m. amž. binlnkai žuvo ir keletas su
žeista.

grams būti prisiekusiais tei
sėjais. Tad tos valstybės teis
mų sprendimai negrų atžvil
giu yra neteisingi ir netei
sėti.

MEKSIKOJ ŽUDOMI 
“SUKILĖLIAI”

ZACATECAS, Meksika, 
bal. 1. — Pranešta, kad fede
ralinė kariuomenė Zacatecas 
valstybėje susikovusi su “su
kilėliais” ir apie 20 pasta
rųjų nukovusi. Kiti “sukilė
liai” pasprukę į kalnus.

Pasibaigė kai i jei a trims šiaja enciklika ragina-
C icero, Ilk, plėšikams, kūrie’ į pasaulininkai gelbėti/aj5-* 
anądien bandė apiplėšti vie- Utalaviine savo parapipj ku. 
tos bankų, paskiau paspruko, |nigamg. Tai buvo pradžia ka. 
buvo sugauti Ciceroj ir č,a (alikų akcijai, knrią iSk-,g
pristatyti. Popiežius Pijus XI. Trečioji

Teismas nubaudė juos Pijaug X enciklika, kad vai-
lėti nuo 15 iki 40 metų kiek-' 
vienų. Nubaustieji vra: M.

PAŽINTAS RAŠYTOJUI

NOTRE DAME, Ind, bal. 
2. — Notre Damc universite
to Laetare aukso medalis už 
1935 metus pripažintas kata
likui rašytojui F. H. Spear- 
manui iš Kalifornijos.

COOKO APSKRITIES 
SKOLOS

kams būtų leidžiama priimti 
šv. Komunijų ir kad suaugu
sieji dažniau artintus! prie 
Viešpaties Stalo. Ketvirtąją 
enciklika smerkiamas prancū
zų įstatymas, kuriuo valstybė 
atskiriama nuo Bažnyčios.

Apskrities boardo preziden 
tas C. F. Smith skelbia, kad 
Cooko apskritis turi 65,780, 
000 dol. skolų.

KAUNAS. — Kovo 15 d. 
pradėjo eiti pareigas naujas 
draugijos užsien. lietuviams 
remti reikalų vedėjas Jonas 
Vilkaitis. Anksčiau jis buvo 
vidaus reikalų ministerijos ir 
Kauno ligonių kasos direkto- 

! rius.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatomas pragie
drėjimas; šalčiau.
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“DRAUGAS” ,
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet.
Skelbimų kalno* prtalančUuna* pere
Bandredarblama Ir koreapondMitams 

jai Ba^rahima^tal padaryti Ir asprtalnii

'Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet. 
aaiMlien, lftUtyrus aeKmadtenlua

MMMMUal4.ua.Tas KAINA: J. Amerikos Valstybėse: 
Metsefis - ♦; LO. Pusei metų — >1.50; Trims mėnesiams 
— >l.de; Vienam mėnesiui — T to. Kitose vaistvbeae 
gpruAeca^:^ietaA* — >7.dd: Pusef metų —_><.0<

“DRAUGAS”
U1HŪANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Mzeept Sunday.
■UBSCBIPTIONS: One Tear — Mo”41**

* >M»; Three Montbs — ».0«: One Morta — TM. 
IBS —- Ope Tear — >7.dd; tfta Montbs — 94.se;
— .Ode.

Itortlslng ta ‘DRAUGAS" turta*s best resalta
Ufvertlslng rates on applloatlOn.

“ĘUAU6AS” 2334 S. Otlley An., Chicago

llk*l*TW 
r*Mų ntcrtflna.

rods, yra pusiau valdiška įstaiga. Valdiškos 
įstaigos socialistams yra “trepnos”. Bet 
L. A. K. jų akyse yra tvarkoj, nors ir pusiau 
vaid škas. Jo valdybų Grigaitis gina iš visų 
savo jėgų. Tai nėra be priežasties. Greičiau
sia bus taip, kad to klūbo priešakyje stovi
Grigaičio plauko žmonės, ar jam artimi. Ki- A L R R Federacijos sc. 
taip nebūt tokios glaudžios kooperacijos tarp kretorijatas yra ga Helet 

paklausimų, kur ir kada įvyks

Iš Mūsų Veikimo Centro
KUR IR KADA BUS 

KONGRESAS?

3 =

C
 DIENOS KLAUSIMAI

REIKŠMINGAS POPIEŽIAUS ŽODIS

Europos padangė niaukiasi. Kur nepasi
suksi, visur paraku atsiduoda. Ir didžiosios 
ir mažosios valstybės taip drąsiai pradėjo ba
rškinti ginklais, taip uoliai stiprinti savo jė
gas, tiek keršto ir neapykantos prisisunkė 

- tarptautiniuose santykiuose, kad karas, rodos, 
pasidarė nebeišvengiamas. Nors Europos val
dovai tariasi ir viską daro, kad bent tolimes
niam ląikuį nustumti baisųjį karo pavojų,
tačiau žemiškos jėgos pasidarė persilpnoe.

Ir dėl to, didžiojo kaip pavojaus aky- 
vįdzdoje, prabilo Bažnyčios Galva, Popiežius 
I5jus XI. Jo Šventenybė, kalbėdamas kardi
nolų kolegijai, energingai šaukia pasaulį prie 
tfiikos, pabrėždamas, kad tautos padarytų di- 
tĮžiausių piktadarybę, jei pradėtų karų viena 
prieš kitų. Ir tautos, kur'os išauktų karų, 
nevertos gyventi šioje žemėje, reiktų mels
tis, kad jos būtų išnaikintos.

Jo Šventenybė tąip pat nurodė, kati pa
saulis dar nespėjo atsigauti iš praėjusiojo 
karp, kad nuostoliai dąr neatpildyti, žaizdos 
neužgydytos. Nežiūrint to viso rengiamųsi 
prie nąujų kraujo praliejimų, jo kurių pa
saulis visiškai būtų parblokštas. Tai turint 
galvoje, Popiežius skiria trijų dienų maldas 
Liurde, kad Dievas apšviestų protus tų, ku
rie stovi valstybių priešakyje, kurių rankose 
yra tautų likimąs, kad jie biaurėtus žudy
nėmis.

Ši pupširdi ir laiku pasakyta Popiežiaus 
kalba yra lyg ir įžanga naujai enciklikai, 
kuri būsianti išleista šio mėnesio pabaigoje. 
Šia enciklika Popiežius Pijus XI atsišauks 
į viso pasaulio tautų valdžias ir žmones, kad 
palaikytų taikų, kad rūpintus vieni kitų ge
rove.

Yra žin'ų, kad busimoji enciklika bus 
svarbiausias dokumentas, kurį yra išleidęs 
(labttriinis Bažnyčios Galva. Joje bus pabrėž
ta Šventojo Tėvo, kaipo Kristaus Vietininko, 
pareiga perspėti pasaulį, kad, kilus karui, 
reikštų žmonijos grįžimų į barbarų dienas.

Kaip šiomis dienomis pasakytų Popie
žiaus kalbų pasaulis sutiko dideliu džiaugs
mu, taip nekantriai laukia naujos enciklikos, 
kuri, be jokio abejojimo, padarys daug įta
kos į tuos, kurie nori sugriauti pasaulio tai
kų. Pasaulis nebepasitįkį valstybių valdo
vams, bet kreipia savo akis ir širdis į Ko
mų, į Šv. Tėvų, nes žino, kad Bažnyčia visa
da stovėjo už taikų.

MESKOS PATARNAVIMAS

(Socialistų dienraštis ėmėsi karštai ginti 
Lietuvos Aeio Klūbų, prieš kurio valdybų 
yra kįlę protestų, nes jos veikloje esą gana 
daug neaįškumų. Bet tai yra iiieškos patar
navimas L. A. K., nes kų socialistai imasi 
ginti, ten kas nors turi būti negero.

*.‘N-no,«” ((žiaugįasi radusios “L. A.” 
prųf. Žemaičio raštų, kuriame jis barasi dėl 
l.uręrlymų prieš j{. Bet tame rašte mes neina* 
lūlhe platesni:] paaiškiniibų į jam padarytus 
plieka štus, nematome apyskaitų, kurių “ku
rstytojai” reikalavo. O tai yra labai opūs 
1 lausimąi, į kuriuos reikia atsakyti. Jei į 
juos neatsakoma, reiškia, kad kaltinimai nė- 
iu be iM’grindo.

K«ip žinoma, soc alis.’aį su Grigaičių 
jaieiakyje, yra dnbartiiu's Lietuvos vyriau- 
«ybC jzriešininkai. Lietuvos Aero Klubas, be-

L. A. K. ir Gr’gaičio ALTASS. Juk nuo se 
niai yra žinoma, kad Grigaitis gina tik tai, 
kas socialistiška ir kas jo laikraščiui ar jo 
asmeniui yra. naudinga.

Iš esmės prieš L. A. K. ir prof. Žemaitį
mes nieko neturime. Tačiau, jei yra įtarinė-1 Centro Aldyba pasLy- 
jimų, reikia juos išsklaidyti. Pasikoliojmiu\.? CcntrQ Valdyba daugaina 
to neatsieks. Patartina išduoti apyskaitas.
Juk ir AĮjTASS neteko visuomenės pasiti
kėjimo, kuomet, neįvykdžius antrojo trans
atlantinio skridimo, neišdavė smulkmeniškų 
apyskaitų.

mūsų veikimo centro — Fede
racijos 25 kongresas. Į tų 
klausimų dabar jau galimu at
sakyti, nes kongresui vietų ir

racijos pastangas įgyvendi
nti Šventojo Tėvo troškimų 
išplėsti Katalikiškųjų Akci
jų pusaulionių tarpe ir tuo 
ateina į pagalbų kunigams 
apaštalavimo darbe, prašo 
dvasškijos paremti Federa
cijos užsimojimus ir įkurti

LABDARIŲ DIRVA

LABDARIŲ VEIKLA

Labdarių Sąjungos centras 
ir kuopos rengiasi prie svar
baus darbo. Tas darbas, tai 
vadinamoji vainikų arba kapų

skyrius, kur jų u ra; įrašy- puošimo diena, kurioj iabda-

SOCIALISTŲ MELAGYSTtS

Sąryšyje su antruoju transatlantiniu skri 
dimu, “N-nos” savo 78 nr. taip rašo:

“Vienu laiku šitiems šventablyviems 
broliukams (suprask, Marijonai — ‘Dr.’ 
red.) buvo pasirodę, kad jie, prisiplakę 
prie antrojo trans - atlantinio skridimo, 
galės pas’naudoti, ir jie atsiuntė ketu
ris savo įgaliotinius į ALTASS valdybų 
Gerai, nutarta juos priimti”.
Tokių nesąmonę tik Grigaitis tegali pa

rašyti. Nejaugi tas žmogus tiek mažai žinių 
teturi, kad nežino, jog Kaukienė, Bacevičius, 
Šaltini ievas ir Savickas nėra marijonai ir 
kad juos į ALTASS komitetų siuntė ne ma
rijonai, bet pats ALTASS komitetas juos ten 
pakvietė.

Jei to “socialistų tėvo” atmintis'yra to
kia trumpa, mes duosime jam pas'skaityti 
jo paties laiškų, rašytų L. Šimučiui, 1934 m. 
rūgs. 11 d., kuriame tarp kitko Grigaitis sa-

ti draugijas į Federacijų ir 
remti Federacijos veikimų 
savo moraliu ir materialiu 
prisidė j niu”.
Ši rezoliucija yra labai rei- 

phia, Pa. Kongresas įvyks įkšminga. Tikru džiaugiamės
rugpiūčio mėn. 20, 21 Ir £4 tokiu nuoširdžiu pažadėjimu šios Vaitų parap. salėj, 
dienomis. i padėti vienyti mūsų organiza-

Kongreso šaukimo reikalu i ei jas ir draugijas bendrai re- 
su Pbiladelphijos Federai7,os Ilginei ir tautinei akcijai.

Katalikų veikėjai ta gražia 
rezoliucija turėtų pasinaudoti. | sios.
Kadangi dabar eina katalikiš
kojo ve’kimo ir spaudos vajus, 
reiktų pasirūpinti visose lie-

balsų nutarė šaukti Federaci 
jos 25-jį kongresų į Philadel-

apskričiu jau susitarta. Iš to 
apskrities sekretorės Onos Un- 
guraitės yra gautas tokio tu
rinio laiškas:

“Šiuomi pranešu mūsų su
sirinkįmo, kurį vakar ture- tuvių kolonijose suorganizuo- 
jome, rezultatus. Federacijos tį Federacijos skyrius ir į juos 
kongresų vienbalsiai ir su sutraukti visas lietuvių drau-
džiaugsmu nutarėme priim
ti tonfs dienomis, kurios 
Centro Valdybos nustatytos. 
Dabar jau bus gulima skel
bti laikraščiuose. O mes tu
rėsime ruoštis delegatus gra 
žiai ir iškilmingai priimti”. 
Ligšiol Pbiladelphijos lietu

viai katalikai stipriai laikėsi 
Federacijos drausmės ir lėmė 
visus mūsų visuomenės reika
lus ir darbus. Katalikų drau

gijas. Kam reikalinga infor
macijų ir literatūros apie Fe
deracijų, rašykite į sekretorė 
jalų, suteiksime viską, kas 
bus reikalinga.

Mokesčiai ir aukos 

Nuo šių metų sausio p’rmos

Taigi, žiūrėsime, kuri kuopa 
turės daugiau rinkėjų vainikų 
dienoj.

Sutartu, kad užkandžių ir 
gėrimų būdas prie Šv. Kazi
miero kapinyno vainikų die 
noj turės šios kuopos: 6, 8 it 
10.

Rimtai svarstyta ir pikniko 
rengimas Vytauto darže. No
rime, .kad į piknikų sukviesti

Praėjusiame sąjungos cent- j tūkstantines žmonių minias ir 
io susirinkime, buvusiame Au-Jkad atvykusius tinkamai pa- 

tuo i vaisinti ir palinksminti. Kuo
pos raginamos jau dabar pra-

riai daro rinkliavų prie Šv. 
Kazimiero kapinyno ir po pie
tų turi piknikų Vytauto dar-
vze.

klausimu daug tartasi, planuo 
ta ir nutarta visu frontu d'iš dėti garsinti^ labdarių pikni
bti, kad kuogeiiausia prisire- ]<ų, užkviesti draugijas, visur 
ngti prie Gegužes Trisdešimto- n- visiems apie jį kalbėti. Da-

Susirinkusius džiugino kuo- 
ipų pasiryžimas suorganizuoti 
kiek galima daugiau moterų 
ir mergaičių, kurios vainikų 
dienoj Šv. Kazimiero kapiny
ne rinks aukas lietuvių našlai- 
č ų šelpimo reikalams. Mat, 
kuopų valdybos gerai nusima
no, kad kuo daugiau bus su
organizuota rinkėjų, tuo dau 
giau aukų bus surinkta. Dėl 
to dabar jau prasideda rinkė- 
jų mobilizacija. Mergaitės ir

čius. Įvykęs ten kongresas dar 
•‘Besikuriančios ‘Amerikos Lietuvių[labiau to krašto lietuvių ka- 

Transatlantinio Skridimo Sąjungos’ ini- talikų veikimų išjudins. Be to, 
ciatcriai vakar nutarė ir pavedė man pa- Pbiladelpliia yra tarp New 
kviesti Tamstų į jos direktorius. Jei Ta- 'Yorko ir Rytų Pennsylvanijos, 
msta sutiktum, tai jie skirtų Tamstai j<ur yva daug lietuvių. Iš vie- 
Vice - Prezidento vietų”. nu r ir kitur lietuviams bus ar-
IŠ to jau aišku, kad nei marijonai, neij^1 ’r Pab)gu suvažiuoti i rei- 

bendrai katalikų veikėjai nesiveržė Į ALT A kšmingųjį 1‘cderacijos kongre- 
SS komitetų, bet jie buvo kviečiami, nesjSiJ- ^ia pioga reikia priminti, 
socialistai vieni nebūt sukėlę užtektinai skri-i1-edei arijos kongicsąs 
dirnui reikalingų pinigų. Taigi, Grigaiti, ne- įPhiladelpliijoj buvo lygiai 
gražu yra rašyti netiesų ir šmeižti sau ne- 'P110* dešimts metų, būtent, 
patinkamus žmones. Juk pats ir telefonu ir į 1^23 metais, šv. Kazimiero pa 
kitokiais būdais prašei, kad šiuos žodžius į^PD0^
rašantis prisidėtų prie antrojo skridimo or- Į Centro Valdyba nė kiek ne- 
ganizavimo ir kodėl dabar sakai, kad “bro- ;abejoja, kad darbštūs ph'la- 
liukai” veržte veržėsi prie ALTASS? Vė- jlelpliiečiai gražiai kongresų 
liau per lakūnų Janušauskų ir Mackevičių ^prirengs ir maloniai iš kitur 
katalikai mėginta įtraukti ir galų gale tąi atvykusius atstovus priims, 
pavyko padaryti. Tik po to, kai visuomenė
buvo suvilta, skridimas laiku neįvykintas, su 
katalikų atstovais nesiskaityta, katalikai pa
sitraukė.

Federacijos skyrių ir draugi
jų gauti mokesčiai į Federa
cijos centrų: Marijonų Rėmė- 

gijos, bent jų dauguma, mokė- iJD JI skyrius, Archer Iltights, 
jo metinius Federacijai mokės- $1-90; Labilarių Sųjungos Cen

tras — $1.00; Federacijos 9 
sk., Montello, Mass., už ketu 
rias dr-jas 4.00$; Federacijos 
10 sk., Nonvood,. Mass., $11.00; 
Federacijos sk., Bridgeville, 
Pa., $3.00; Federacijos 52 sk.. 
Pittsburgh, Pa., $15.00; Šv. 
Jurgio parap. dr-jos $11.00; 
Fed. 19 sk., Chicago, III., $8.00; 
Fed. 15 sk., Chicago, III., 
$11.00; Fed. 1(8 sk., New Bri- 
tain, Corin., $(5.00.

Vilniaus reikalams prisiun
tė: Fed. 3 sk., Boston, Mass., 
$14.00; LRKSA apskritys, Wi- 
Ikes Barre, Pa., $16.33. Lietu
vos Katalikų Universitetui: 
Federacijos 3 sk.,

dienus ligi kovo pirmos iš šių i™*®?’ Pašomos tuoj regis-

piass., $4.00. Už Vilniaus pa
išus ir ženklelius: Fed. 19 sk.,

truotis pas kuopų valdybų na
rius. O kuopų valdybos prašo
mos užsiregistravusiųjų var
dus pranešti “Labdarių Dir
vos”

paskelbti.
” redaktoriui, kad būtų ga 

Įima tuos vardus

Svarbu, kad atstovų atvyktų 
daug ir iš visų Amerikos kra
štų. Federacijos apskričai, 
skyriai ir visos katalikų or
ganizacijos ir draugijos iš an
ksto turi rūpintis, kad savo 
atstovus į kongresų pasiųsti. 

Kunigų žodis
Kunigų va’dtnuo mūsų vi

suomenės gyvenime yra di'de-

K ta Grigaičio biaurį melagystė paskel
btą tame pačiame “N.” 78 nr., kur rašoma, 
kad būk tai koks “broliukas”, atėjęs i >\LT 
A.SS raštinę įr siūlęs propozicijų su lakūnu 
važinėti [įo kolonijas rodant “Kristaus kan- 
('ių” luiveikslų ir renkant skridimui aukas.
Nė vienas iš Mar'jonų brolių nėra lankusis į^s. Jų nuopelnai praeityje ir 
nei į ALTASS raštinę, nei pas Grigaitį su |<L'air mūsų tautai yra lubai 
jokia propozicija ir nėra nė vieno marijono |stanibūs. Nerasi nė vieno di- 
buLuko, knis su bile paveikslais važinėtų [dėsnio tautos darbo, prie Lu
po kolonijas. Tai yra gryniausias Grigaičio r|o kunigai nebūt prisidėję sa

vo darbu ir aukomis. Kądungi 
A. L. K. K. Federacija yra

rbu piknike kuopos šiaip pa
sidalino: 1 kp. valdys resto
ranų ir pardavinės “šaltų ko
šę”; 3 kp. (Cicero) dirbs prie 
baro; 7 kuopa prižiūrės “Bo- 
wling Hali”; 10 kp. rūpinsis 
ratais ir rateliais, darželiais 
ir kitais dalykais. Kaip papra
stai, piknike bus ir šokiai.

10 kp. pridavė centro val
dybai $100.00. 3, 7, 8 ir 23 k p. 
savo uždirbtus pramogomis pi 
nigus priduos truputį vėliau.

Darbo daug, dėl to dirbki
me visį ir nuolat. Labd.

Kiekvieno katalike yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui iš 
ganymo keltus i amžinastį.

Lvjį^.lL.4l

Svietas dabar tikrai nespa- Nuo adatos ant kumelės, 
kainas. Mat visus apiponavojo i (Čikagos eicilistų Kleofasas: 
vainos liga. Vieni užsidegę mu nuo Markso “Kapitalo” ant
štiš už diktatorius, kiti už sve 
timas žemes, o lĮulivude, kur 

Boston, Įpikčerius dilba, dažnos vaino®
būna už svetimas pačias. Ir 
anų dien du tokie sosaidi cvi

Chicago, III., $10.30; Fed. 12 nkvabaliai — vienas ženotąs,
sk., Cicero, Ilk, $3.35; Pitts- kitas singelis, — važiuodami
burglio Federacijos apskritys amialvlu susiniušo už pirmo
$12.65. į jo ženetojo pačių. Iš svk lįe.-

r-v • ii, T-i žuviais, o paskui anierikoniš-l z g’ukas ir duokles lede- i . . 1
z. . Tr 11 i ♦ • bu stilium — kumščiais ikiracijos Centro v aldyba taria

nuoširdų ačiū. Tikimųsi, kad
i: * • i a n muivuiias — taivisos lietuvių katalikų orga-

• , .. . panaši balsavikų “rojui”. Daunizacijos ir draugijos netrn- d 4 ’

nakauto. 
Hulivudas tai karalystė

neini-
i.,,, » • , - - , ;gelis ten “žvaigždžių” perkus užsimokės ’ centrą meti- a • 1

. ii a. V , a-a • jinetus perleidžia po keletą vv- ne.s duokles. Sulig konstituei-1 , .... . ‘
jos tai turi padaryti metų pra
džioje. Centralinėtf organizaei-
jos moka po $KK0() i metus, c 
lokalinės draugijos t'k po vie
nų doleri:

ALRK Federacijos sekretor.

23:54 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.

prasimanymas, įdarytas su tikslu apšmei
žti ir pažeminti kongregacijų. Bet užtikrina
me, kad tie šmeižtai grįžta atgal Grigaičiui &r.vhai religinė ir tautinė or- 
iv kad savo melagystėmis j's įžeidžia ne tik Iganizacija, dėl to visada nuo- 
Marijonų Kongregacijų, bet ir visų lietuvių ^širdžiai dvasininkų buvo re-
katalikų visuomenę. Tuo pačiu kartu jis n'iumu. Per Federacijų labai Jonas Kaitintis davė užsa 
meškiškai jiasitarnauja savo organizuojamum ,'kug yra nudirbta ir Bažny-: i;ylny artistui nupiešti jo pa
sklidimui. jčini ir tautai. [veikslų.

* I Malonu yrą pastcliėti, kad
Buvęs NBA “eyfus” Jclmsouas ir gar-ji r daliui- kunigai remia Fede- 

sus s rad.? kalbėtojas kun. Cougldinas ir vėl racijų. Pernai buvusiame Ku- 
“susipįove , besigiįičydami įvairiais sca-iali- itiigų \'ienybės seime priimto ,
niais, Iįnaiisiniais ir ekonominiais kĮaijs'mais tokio turinio rezoliucija; Į — Kų čia dubai- tamsta

— Kaip turiu piešti?’— 
paklausė artistas. — Frake 
ar paprastuose drabužiuose?

Keikia pasakyti, kad kum Couglilįuas savo 
“mandrųjį” oponentų ir šį sykį į “ožio ra
gų” suvarė.

Kunigų VTenyliės iM'ide- į mislinėji! — sušuko Kalnu- 
šiints Penktas Seimas, jver-.tis, — Drąsiai gali piešti bal
tindamas A. L. R. K. Fede- tame suvo apsiauste.

ten

rų arba pačių, kaip seiliau niū 
sų krajuj čigonai eržilų ar 
kumelių.

VISOKIŲ PRIKLODŲ 
PAAIŠKINIMAS

Tiesa ir alyva galop iškila 
į viršų. (Antro lėkimo per ma 
res prezidentas ir jo groinata 
Lietuvos Aero klūbo prezide 
ntui, 1934 iii., kad muštų Na 
vynoius t ‘legramų apie štur
mus Europoj).

Tykiame vandenyje rųnda 
ma didžiaus'os žuvys. (Taif 
būna tik vandeny. Ant sausu
mos yra kitaip. Autai bedie
viui drupiščia “vandenį”, kad 
prisigaudytų mažų žuvelių).

deųiokratų dolerių).

Trečių dienų žuvis ir sve
čias dvokia. (Antras skridi
mą
komitetu)

per mares su eicilikišku

Gyvena kaip kute sų šuniu. 
(Amerikos lietuviški balšavi- 
kai; bimbiniai ir pruseiki- 
niai).

Draugų jiažinsį nelaimėje. 
(Reiškia, kai tu jam paskoli
nęs pinigų norėsi skolų atsi
imti).

Drau
tik taip buvo; Dabar pinigas 
— draugas).

e«s — pinigas (Seniau

Storuly ana dien apie kų 
ten susidiskusavo katalikas 
su cieilistu. Norėdamas Įtikiu 
ti katalikų cicilikas sako:

— Už savo pusę aš guliu 
net savo galvų duoti!

— No, dėkui, — atsako jam 
katalikas. — Aš visados iiųu 
tik tokius daiktus, kurie tu 
ri vertę,

JI:— Jeigu tu mane pame
si, aš nieko nelaukus įšoksiu 
į leikų.

JIS:— Kam tai? Leikoj už 
lėktinai plaukioją kvąįlų žų-
sų.

l.de


Trečiadienis, baland. 3 d., 1935 t n nir g 3

E. K. Vilkienė

Lietuvos Žemės Ūkis

Kaip Buvo Seniau ir Kaip Yra Dabar

(Pabaiga) Gyniu oranžerijų ir 1000-1500
inspcktų langų; žiemos metu
išaugina visokias gėles, kaip
lieeintus, tulpes, rožes, alyvas,

, , -4.-1 i .eiklaminus, chrizantemas, bal-tvarto virtuve, kas daug pa-l ’ ’, ...... i...k. tas lelijas, calas ir daug kitu.lengvina sennininkems darbą.

per metus 20-40 
kiaulių. Joms taipgi atatinka
mai yra įrengtas tvartas, prie

Užaugina

ir švaros atžvilgiu. 2-3 stip- Daržoves, agurkų vaisius jau 1
rius arklius, kad galėt,, tinka-iskina vasari“ m™' Pradž:°j ir' 
„,ui žalu- dirbti. Kuomet dv. I P“">idon,, .varnu, būna prino- 

kasių balandžio mėn., tik, ži
noma, dar neįstengia tiek pri
auginti žiemos metu daržovių, 
kad patenkinti rinką ir nebe
reikėtų importuoti iš užsienio.

Tas pats ir su gėlėmis. Kas 
metai žiemos metu dar labai 

j daug įveža net skintų rožių ir 
“Venecijos” asparagų su va
zonais, palmių, ozalijų, kami- 
lifų, bartensijų, laurusų ir t. p.

Kaimo moterėlės dabar ma
žai besėdi prie ratelių. Kiek
viena pasako “neapsimoka”.

Tr ištikrųjų yra per bran
gus laikas, kad sėdėti prie 
siūlų špūlės per dieną, kada

kesnis laikas, jis nešeria taip 
gerai, kaip karves. Žirgeliai
nebegauna avižėlių. Mat, žmo
nės pradėjo išmokti. Duoda 
tam, kuris grąžina, o ne dėlto, 
kad paskiau pasigrožėjus. Ne
mažai ūkininku užsiima pau
kštininkyste; laiko po 300-500 
ir daugiau vištų. Pažangesni 
ūkininkai grūdų neparduoda, 
dar priperka, nes stengias kuo 
daugiau grąžinti žemei, kuo v 
labiau pagerinti žemės ūkį.

Taigi, kaip matome, iš bu
vusio grūdu ūkio visai pereita 
į pieno ir gyvulių ūki. Sam
doma bernas ir 1-2 tarnaitės., ,. .i yra linams, vilnoms puikiau- 

Savo vaikus, kiek galėdami, sįOs yerpyklos. Reikia tik nu- 
stengias mokinti, leidžia vie- vežti> pasakytį kokio numerio

rinkdamos saldų meilutį. Be
žiūrėdamas lig iš kokio šalti-

leivių. Kožnain bažnytkaimy, jus mokinti, norį kaip r
Katalikių Moterį) draugija, 

inio pasisemi energijos, puoli lSaulių, Angelaičių, Pavasari 
kaip ta nenuilstanti bitelė prie
savo nuolatinio darbo, sten
gies taip tvarkingai padaryt 
kaip ji.

Kiekvienam apskrity yra 
valdžios .lėšomis išlaikomas in 
struktorius — sodininkas, ku
ris važinėja su paskaitomis, 
lykai duoda patarimus, nuro
dymus apie sodus, daržus, bi- 
Itynus ir paukštynus. Taip pat
yra agronomai, kurie nurodo,*
Ipataria apie žemės ūkį, gyvu
lius jų šėrimų, laiko paskai
tas ir 1.1. Dar yra kontrolėsis- 
tentai, kurie apžiūri, kad būtų 
sveikos karvės, kad prieš mel
žiant būtų plaunami tešmenys, 
kad karvės būtų šukuojamos 
ir t.t.

Neturėdami aukštų medžių,

baigti, o baigų 
gauti tarnybą,

s sunkiai 
ims moku

ninku, Tretin’nkų, Sporto, Jiu 'gana daug yra, o valstybė 
nalietuvių ir Ugnegesių (gaiš ža, kad galėtų visus aprūp 
rininkų). Turi šavo orkestras, jti tarnybomis. Be to, niek 
rengia vakarus mokyklos, pu čiai už žemę, už namų apdn
rupijos salėj arba vasaros me
tu — klojime (ten pasidan 
scenas ir suolus); turi ir gant 
gražių dekoracijų, nes tų pa 
čių ūkininkų vaikų yra ian

dų ir t. p. gana dideli; s 
diniai, palyginus, brangūs 
rnuį moka apie 4D0 iit. pi 
gaiš per metus), o katras < 
turi skolos, tam ir visai

kančių meno mokyklą, iš kn ika'p. Nors dabar valdžia
grįžę vasaros metu prisideda 
savo darbu, nereikalaudami 
atlyginimo; medžiagą ir spal
vas nuperka iš kasos. Tr, ben
drai, moksleiviai griže atosto
gų metu stengias padėti, pa 
tarti savo draugams, kurie 
neturi progos mokintis. Vasa
ros metu rengia gegužines, tą 
aikštę papuošdami berželiais

ro visokius palengvinimus, 
kaip iš karto; protestavo 
kselius, taksavojo ir daugi 
gerų ūkininkų paliko be 
stogės.

Dabar daugely vietų geri; 
tam, kuris ūkininkavo seno1.
škai
savo ūkio, nesamdė šeimynf 
nemokino vaikų, tas nepasid 
rė skolos ir gyvena kaip 8 
venęs. O kurie nebijojo pan

-y nesistengė pageri

nupintais vainikais; susirinkę 
beveik kiekvienas ūkininkas Igana gražiai pašoka, be jokių 
prie savo namų ant aukštų girtavimų, peštynių, kaip an ti paskolos statydami mode 
stiebų turi įtaisytus perkūn- ksč:au rodos pasitaikydavo, inius tvartus, gerindami žei
sargius,

nam, kitam baigt net univer
sitetą, o kitus nors į žemesnę ir užmokėt) ir suverpia pui- 
žemės ūkio mokyklą, kad tu- |kiausiaL Su audimu į į tas

nori storumo (žinoma, reikia

Justas Kudirka šiandie “Draugo” radio valandoj per 
WEDC atstovauja N. P. Šv. P. Marijos parap., Brighton Park. 

keletą ūkiui reikalingiausių šeimyną medonešiui. Neleidžia

retų pilną supratimą, kaip 
ūkininkauti.

pats. Išaudžia mašinos ir ]y-
mašinų, kurių pavieniui nepa
jėgia visų įsigyti, kaip kulia-

spiesti kada jos pamano, kad 
bereikalingai negaištų laiko,

gias drobes jr raštus. Bet dau- mas mašinas, kurios sykiu iš- o daro dirbtinius spiečius, ka- 
Be to, dabar liaudies Pra-įgiausiaį ir kasdien nešioja pi- kulia ir atskiria grūdus; ma-.da ūkininkas numato reikalą, 

džios mokyklos \ I-skyrių kie- j virtinius drabužius. Samdiniai Sinas, kurios atskiria sumai-j Be to, užsėja plotus baltųjų

kad vasarai atėjus, 
saugiau būtų nuo perkūnijos. 
Turi radio, kai kurie net turi 
garsiakalbius, tik tas provin
cijoj brangiau kainuoja, ne” 
nėra elektros.

Viskas rodos augte auga. 
Daugiausia dėka Amerikos lie 
tuviams. Jie ir toli gyvenda
mi taip gerai sugebėjo atjau
sti savo tėvynę, teikė visokiau 
sios paramos savo 
pažįstamiems.

giminėms,

Žmonės su tokia energija

Rodos viskas gerai, tik ta 
krizė, kuri jau visiems pažį
stama, prispaudė savo kieta 
ranka ir Lietuvos kraštą. Nors 
jau ūkininkai visko moka iš
auginti ir pagaminti, bet ne
bemoka realizuoti, kai nėra 
rinkos, arba labai pigiai turi 
parduoti, net vasaros metu bu
vo 25 kiaušiniams vienas litas. 
Tr bendrai viskas labai pigu, 
ypač gyvenantiems provinci
joj, toli nuo didesnių miestų, 
o tų pačių ūkininkų vaikai mo

ir turėdami geras pajamas 1 
ngvai numatė grąž'nti, o 
taip staigiai viskas atpigo.

Dabar vėl karo šmėkla ka: 
dien vaidenas, lyg koks iša 
kės gruobenis. Dar nespėjo a 
vėsti laukai nuo brolių krai 
jo ir tebėr nebaigti t vark1 
kapai, o čia vėl neramu.

Dievas gailestingas, jei b: 
sim verti, tikėsim Jam, nea; 
leis mūsų.

Be Dievo meilės irsta v 
suomenės tvarka. Pamilk Di: 
vą, o rasi sau ir tėvynei j

darbavos, kaip pavasarį skru-j^os^ miestuose, ten ir valgis 
kvienas verstinai turi "baigti j jr savininkai vilki pirktinius ^ytus grūdus, plaunamas,, grė-j dobilų, agurkėlių, sodina lie-Įvelės nešdamos savo gūštų. lr Uutas daug brangesnis. Be

to, ir už mokslą reikia mokėt■ nykstamą turtą. Kur Dievą 
ir knygos pirkti ir 1.1. Prade-ten ir palaima.

ir iš pat mažens mokykloj vai
kučiai supažindinami su žemės ja, o narnų darbas yra gerbia- 
ūkiu. Prie pradžios mokyklą mas įr branginamas. Kiekvie- 
steigiami “jaunųjų ūkininkų na stengias ką nors savo ran- 
rateliąi” (galį, priklausyk^be-d{omis pasįdaryti, kaip rank- 
rniukai ir mergaitės nuo 8-20 darbį.
metų amžiaus), kur plačiau 
supažindinami su žemės ūkiu.
Pavasarį gauna iš valdžios sė
klų, ar kokių gyvulių, kuriuos 
jie savarankiškai augina, pri
žiūri. Rudens metu 
savo gaminių parodą, skiria 
premijas ir t.t Jie turi savo

baltinius, nes pigiau kainuo- Į biamas, ravėjamas, kaupiamas 
ir kitokias. Tomis mašinomis

pas, kad bitės tolį neskraidy- Kiek gražių organizacijų, ve
damos, daugiau prineštų me- nJ, moterį), vaikučių ir moks

naudojas nariai iš eilės, vie
nas dykai, už kitas primokė
dami sulig nutarimo.

Gaila, kad sodų dar perma- 
žai yra. Senieji baigia pasent, 
išnykt, o naujų vienkiemiuos, 
kurie buvo užsodinę 1929 me
tais, labai daug iššąlo, ypač 
lepesnės atmainos. Čia kaip

Su pienu, šeimininkėms sva
rbu tik pamelžti karves, pieną 
supilti į bitonus ir, jei toli 
pieninė, pastatyti prie kelio 
ir uždėti knygutę. Kitas ūki- 

sureng.a nįnkas, važiuodamas (tuomet
veža iš eilės) paims, nuveš į ■

, . 'pieninę ir grįždamas vėl ten
valdybę. Patikrinimui, yra » pat pastatys bitonus
t,augusiu ,r s„praatan,.nlipaimt ų p|en(Į, supi)t . (am atėj„s Hema; T?, f|lri ;mpor.
asnirin, išr.nkta taip 'ad*na'.tikras rauginimui bačkas ir tnoti, nekalbant apie tokius, 
ma “patariamoji taryba , Įpasbui Sll5ert kiaulėms. Yra kurių negalima išauginti, bet, 
prie kurios, reikalui esant, ga- U, piei,inilJ jr kas . k)m papraslai. kriaušes, slyvas, o- 
li visuomet atsikreipti. Net y-,^ v# nugriebim0 pūnk .buolius, žalius ir džiovintus, 

laikraštukas grynai jiems kuriuos yra įrengimas tik .kurių pilnai galima išauginti 
grietinės atskyrimui ir pašte- ir pagaminti.
rezavimui. Ten yra pieninin

daus. Dėl žiemos padaro pa- į 
vili jonus, daro tinkamiausius 1 
jų reikalavimui avilius ir t.t. 
Daro prie namų gražius ga
lonus, darželius ir divonines 
klionibas. Lietuvaitės sesutės, 
ir broliukai, rūpinas darže
liais, dekoratyviniais mede
liais ir gyvatvariais; mėgsta

M-

ra
pritaikintas.

Šeimininkės nebepasitenki-
na auginimu aukščiau minėtų kąg> kuris priima> pat krina 
daržovių; jos augina pomido pieną> (laro analįz^ pastere. 
rus (tomeites), kalafijoras, sa- zuoja įr siunčia į pieninę, kur 
lierus kamblinius ir gumbi- 'gamjna sviestą', siunčia į pie

tik būtų didelis pajamų šalti-' estetiką, meną. Nors rusai 
daug paveikė, daug to nešva
rumo, apsileidimo paliko, pri
pratino, bet metai po metų, 
reikia tikėtis, tas baigs nykti.

Stengias savo sodybas ta p 
sutvarkyti, papuošti, kad, tu 
rodami liuosą valandėlę, galė
tų pasidžiaugti, užmiršti die
nos vargus, rūpesčius. Atsisė
dus tarp medelių, svaiginančių 
kvapų ir žiedų įvairumu v‘llo
jančių gelių, pažiūrėti, kaip 
nenuilstamai bitelės puldinėja 
nuo vieno žiedelio prie kito

ms.
Nors ir dabar vaisių šiek 

tiek eksportuoja užsienin, bet

nius, špinakus, rūgštynes, po
rus, robarberius, ckorconerus, 
šparngus, smagenin’us ir cuk
rinius žirnius, šparaginius ša- 
balbonus ir daug kitokiu. Be 
to, moka jas tinkamai sunau
dot, visokiais būdais parengt 
išlaikymui dėl žiemos; mari
nuok konservuot (dauguma tu 
ri “veko” aparatus), džiovint 
ir iš vaisių pagamini įvairias 
sunkas, vynus ir t.t. Net vie
nas kitas ūkininkas turi ins- 
pektus (šiltadaržius) kur gali 
ir žiemos metu užsiauginti da
ržovių, geros rasodos, arba ku
rie augalai reikalauja ilgesnės 
vegetacijos, didesnio kiekio 
saulės spindulių, negu mūsų 
klimate gali duoti, augantiems 
atvirame grunte augalam**, 
kaip melionams, kaviniams, ba- 
klažanams ir kitiems.

Aš nekalbu apie miestus, 
kur sodininkas turi po 12 ar 
daugiau su centraliniu apšil-

Aš manau, kad bėgiu kelių 
metų Lietuva pasipuoš pui
kiausiais sodais, nes yra stei
giami valdiški medelynai ir 
daugelis jaunų ūkininkų, grį
žusių iš mokyklų, pilnai pa
tys sugeba išsiauginti ne tik

■SA,.,
■«?

. w

i

'SS “

(Acme Photu.)

Kento princas su žmona svečiavosi pH|s prezidentą Rooseveltą NourmahMl 
jacbte (laive), Bahama vandenyse. Iš kairėsės į dešinę: Bahamas gubernato
rius Sir Bede Clifford, Kent princesė ir Kent princas.

no centrą, iš kur eksportuoja 
į užsienį. Tuos punktuos būna
po 40, gali būti daugau ar į paprastus, bet ir įvairius, for- ‘ 
mažiau narių, kurie iš. eilės muotus medelius — vaismed- 
veža - pristatinėja grietine pie ižius, parinkdami tinkamą šal- 
ninei ir visą tvarką žiūri. Jie įčiams atsparesnę atmainą. Už

EMIL DENEMARK
turį savo valdybą, savo nuo-v
ž’ūrą renka pienininką ir t.t. 
Jei ūkininkui reikia sviesto, 
pasiima iš pieninės arba nu
vežęs pieną atsiskiria atski
rai grietinę, parsiveža, raugi
na ir suka sviestą.

veisia uogkrūmių plantaciją, 
steigia nemažus bitynus. Tin
kamai prižiūri bites, neleidžia 
gaišti laiko, pačioms daryti 
korius, deda dirbtinius (ko 
rius padaro iš ištirpinto vaško 
su tam tikrais presais arba

Be to, šie nariai turi ben- .valsais). Daro spikuletyvinį 
dromis sutaupomis nusipirkę senimą, kad priruošti stiprią
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“Užsienio Lietuviai”
draugijos Užsienio Lietuvia- 

Remti metraštis “Užsie- 
Liet učiai” jau išėjo iš

klausimų gvildena V. I)audz- 
vurdas.

Po to jau eina musu išeivių
ūdos. Keikia spėti, kad jis gyvenimas: l) Žiemių Ameri-
|arė gero įspūdžio Lietu- 

padarvs ir užsieniuose, 
išeiviai priims jį su tikru

ka, 2) Pietų Amerika, >3) Af
rika, Azija, Okeanija, 4) Eu
razija, 5) Vakarų Europa, 6) 

|idomėjimu ir palankumu. Pabalti jos kraštai, 7) Emigra- 
’ati knyga imponuoja: di-įcija ir kolonizacija, 8) Aka- 

|is formatas, 363 puslapiai, delninis skyrius, 9) Informa- 
ci švari ir graži spauda, cijos ir lietuvių organizacijos 

iliustracijų parinkimas, užsieny.
me jau pratę prie geros ir 

ižiai išleistos knygos, to mfl 
publika reikalauja iš visų 

Įygų leidyklų. Graži knyga 
laro tiek, kad jos turinys 

Įlž kaip ir malonesnis ir bra
sais.
[ums rūpi ne tiktai knygos 

>rė, bet ir jos talpa.
|Po Respublikos Prezidento 
kno A. Smetonos žodžio, re
aktorius P. Ruseckas savo 
[žangoje” supažindina mus

knygos redagavimo sunkė

Žiemių Anierikų mums ap
rašo žinomi visuomenės ve’kė- 

į jai: dr. Pr. Puskunigis — “A- 
lietuviu tautiška sa-merikos

monė”; Karolis Vairas — “A- 
merikos lietuvių kultūros dar 
bai”; Antanas O. Šalna — 
“Pirmosios amerikiečių lietu
vių gentkartės problemos”; 
prof. F. Kemėšis — “Lietu
vių mokykla Žiemių Ameriko
je”; K. Rudminas Jurgėla — 
‘Amerikos lietuvių Legionas’; 
Petras Babickas — “Ameri-

bėmis, o Draugijos U. L. R.Jkos lietuvių jaunimas”; V. K. 
rnrininkas adv. R. Skipitis ,Račkauskas — “Amerikos lie

su tos Draugijos uždavi-įtuvių Susivienymas”’; L. ši
ais ir darbais. Čia pirminiu- mirtis — “Amerikos lietuvių 
s liečia ryšių palaikymų su R. K. Federacija”; J. O. Šir

šyne, švietimų, scenos me-’vydas — “Tėvynės Mylėtojų 
ų, bažnyčios reikalus, spau- Draugija ir jos reikšmė lietu- 
ų, organizacijas, lietuvių na-’vių gyvenime”; Prof. K. Pa
tus emigiacijų. Toliau vėl. p. įkstas —- “Mintys apie užsie- 
useckas kalba apie Draugijos Įnio lietuvius”. Tai ir viskas 
arbo pradžių, apie jos pini- 'apie Jungtinių Amerikos Val
inius reikalus, apie knygas »tybių lietuvius, nuo 33 iki 86
žsienio lietuviams apie mo-z 7

nykias, jaunimų, ekskursijas 
te. Tai ir lyg informacinė pa- 
iios Draugijos dalis, kuris dar straipsnių apie Ame-
rapildo knygos gale išspaus- inkos lietuvių PašalP°s ir kul-
linti Draugijos įstatai. (359 turos drau«1jas; apie jų cho- 
jgj ) jrns ir teatrališkas draugijas,

puslapio.

Mes čia galime pasigesti pa-

Žinonias publicistas ir peda
gogas p. A. Randomanskis 
kviečia visus pasaulio lietu- 
ius pasirinkt! sau liepos m. 

17 d., tragingos Dariaus ir G'- 
rėno mirties sukaktį, viso pa
saulio lietuvių diena, kurioje 
“visi lietuviai, kur jie bebū
tų, kuriuos asmeniškus, ar vi-

si Lietuvoje gyvenančių prof. 
Kemėšio, Pakšto, Račkausko, , 
Sirvydo, tai ir būtų reikėję 
pasitenkintį dviem-trim strai
psniais dr. Puskunigio, Šalnos, 
Šimučio... Man žinoma, kad 
buvo atsitikimų, jog kai ku
rie amerikiečiai net neatsakė 
į redaktoriau^; laiškus, kuriais 
jis prašė straipsnių apie Ame
rikos lietuvių gyvenimų savo 
redaguojamam metraščiui. Rei 
kia tikėtis, kad kitų metų lai
dai patys amerikiečiai pasi-

v.??; SUCH IS LIFE—

mSCONSU’Ū LIETUVIŲ 2INIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

« 5108 — Yth Avė., Kenosha, Wis.

KENOSHA JUOZAPŲ DIE.- nų atvaizdai. Be to. turės daug 
NOS ATGARSIS ! gražių rakandų.

rūpins susiųsti tiksliai ir ge- izaPS varduvių ’ vakarų, tačiau 
rai parinktos medžiagos, kuri !ne v*s’ z’no» ^as buvo rengė- 
duotų ryškesnį ir išsamesnį jų

Nors spaudoje buvo trumpai ■ Kovo 22, 23 ir 24 dienomis 
parašyta apie pasisekusį “Juo Į Šv. Petro parapijos buvo 4U 

vai. pamaldos. Žmonės skait

veiklos va’zda. “Pasaulio Lie
jai ir talkoj tų dienų.

J. Vyšniauskas su J. Stepo-

lingai lankėsi bažnyčioj, o ge
rbiamieji kunigai padėjo jie 
ms pasinaudoti šventais Sa-

tuviai” yra pirmutinė ir vie- surengė varduves. Šeimi- kramentais. Pamokslus sakė:
iiiinkės buvo O. Laučienė, Da- kun. J. Martis iš Milwaukee, 

iita visų mūsų išeivių gyveni-į B^kmė, \ adapoiienė ir Yyu- *kun. P. B.skis, M. I. C., iš Hi 
mo veikla, todėl ji turėtu bū- i^iauskienė. Piie kitų darbų, msdale, Ilk, kun. Šlikas iš Slič 

K. Sarauskas, J. Steponkas, jboygan, YVis., kun. B. Urba is
p. Lauraitienė ir M. Stepon- j Chicago, Ilk, ir kun. Y, Urba 

j kienė. į iš AVaukegan, Ilk Be to, dar
Varduvių vedėjam buvo J. buvo atsilankę gerb. kun. J. 

Vyšniauskas. Choras puotoje .Vinčius iš Gary, Ind., ir vie- 
idainelėmis sveikino Juozapus, jtiniai kunigai svetimtaučių'.

nintėlė knyga, kurioje sutrau-

ti pačių išeivių kuo rūpestin 
giausiai remiama.

Pietų Anierikų parodo šitie i 
rašytojai: J. Gaurilius — ‘Bra 
zilija’; dr. P. Mačiulis — ‘Kul

MANY A TRUE WORD IS SPOKEN IN ERROR 
'*You know, Uinah, Bertram was born after his father’s dcath." 
"Den, Mrs. Smlff, dat tnakes him one of dera post humorou.

chillen.”

lūriška Brazilijos lietuvių vei- |Pub|ikog b(lv0 <u>
kla> (ypatingai graži ir turi- Vakar(J veikalas
ninga braziliečiu lietuviu gv-k.,- n A ,, r»® “ Y alkata . Parengimu žmones
veni.no apžvalga); L. MajienS ĮhQvo trakin(i 
— “Lietuvė Brazilijoje”’ T.
Suvenis — “Lietuviai Urug
vajuj”; kun. J. Janilionis —- 
‘Argentinos lietuvių namai”; 

L. Rvselis — “Iš Argentinos 
lietuvių kultūriškos veiklos”; 
J. Aukštuolis — “Berisso lie
tuvių kolonija”.

Šių savaitę parapijos salėje

SĖKMINGA PRAMOGA

MILYVAUKEE, WIS. — Ko dėjo
Kimo labai daug 
Racine lietuviai,

pris:-, 
kurių ' 1

Pirmadienio 
igos pasimirė

lytų, po 
a. a. Prepolie-

ilgos

To JI, Milwaukee Šv. Gabrie- atvažiavo apie 10 automobilių. Ine. Velionė buvo sulaukus gi-
■ manoma atidaryti Dariaus ir 1 liaus parapija turėjo gražių į Kilnios dvasios žmonės ir kitų i lios senatvės.
Girėno vardu klūbruimį. jiramogėlę — card party.'Sek-' gyvenimo padangę nušvieč a

Kambary bus nupiešti laku- ,mės buvo džiuginančios. Prie

aprašo mūsų keliauninkas M. 
Šalčius, liesdamas Lietuvos pi 
liečiąs Palestinoje, Irane (Pc- 

Pietų Amerika geriau, sul y- Irs 'joje ir Afganistane), Toli

mų kovos 
lu”.

dėl Lietuvos reika

Į ir sau skriaudos nepadaro.

ATLAIDAI RACINE

Racine išgyveno apie 30 me
lų. Paliko vyrų, 3 sūnus ir 3 
dukteris, kuriems reiškiama 
užuojauta jų nuliūdime. J.

irus
apie jų ekonominį gyveninių 
ir dabartinę būklę krizės me
tu; pasigendame tikslesnių 
statistin.ų žinių ajne įsigyve
nusias jų tarpe fratemales or-

Apie PabaKips kraštų lie
tuvius rašo: Dr. R. Oeller - juiiel.o parap. įvyks 13 vai. at- 

Lietuviai Suomijoj”; R. Ab- jaį^aį. Prieš atlaidus šeštadie-

Bal. 7 d. Racine Šv. Kazi- GARSINK1TĖS “DRAUGE”

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS

NVGA-TONE yra pastebėtinas vais

ginaniai kalbant, nušviesta, ne ; muose Rytuose. Eurazijos Be
gu Žiemių Amerika, — jos vei I tuvius įvesdina i knygų P. 
kėjai pasirūpino pasisakyti kį-IMankus straipsniu “Lietuviai 
tiems apie save įr supažindin-^Socialistinių Tarybų Respubli

kų Sųjungoj (SSSR)”. Kitų 
kraštų lietuviams pažinti tei
kia progų.: J. Žmuidzinas — 
“Anglijos lietuviai”; A. Va
balas —- “Prancūzijos lietuvių 
kova tautiškumui išlaikyti”; 
J. Palaikis — “Ispanijos lie
tuviai”; N. Martišius — “lie
tuviai Vokietijoje”; M. Jan
kus — “Susirinkiinininkai ir 
lietuviškumas Prūsų Lietuvo
je”; Dr. D. Alseika — “Len
kijos lietuviai”; A. Kasakai-

ti pasaulį su savo vargais ir• • • * siekimais.

Pietų Afrikos gyvenimui ir
Lietuvos išeivių būklei ten pa
žinti knygoje randame V. K, 
Račkausko straipsnį “Pietų 
Afrikos Unija ir Lietuvos iš
eiviai” (čia sužinome, kad

ganizacijas, apie jų spulkas, [lietuvių ten esama apie 400, 
apie jų sporto draugijas, apie
socialistinį ir komunistinį bru- 

mų, apie dabartinę jų

raitis — “Lietuvių Draugija 
Estijoj”; A. YVonevskis — 
“Latvijos lietuviai iki Didžio
jo Karo”; S. Sužiedėlis — ‘La

tė

ni, 6 vai. bus prisiruošimo die
na. Rytų ir vakare bus pamo-jtas dėl ligonių ir silpnų žmoniŲ. l’o 

, . .v v-' v to kaip jns jį vartosite vieną savaite,kslai lr klausoma išpažinčių, (jūs pastebėsite abelną pagerėj'pna ir 
. . jeigu ir tolinus vartosite, jūs atgau-Per abi dienas apeigas ves Site savo normalią sveikatą ir spėką, 

i Jokie kiti vaistai neturi tokią pa-
(Tęsinys ant G pusi.) kun. M. Urbonavičius, M. I. C.' stebėtiną istoriją kaip ncga-tone.

x ' 1 j Per 45 metus jo gyvavimo milijonai
—■■ ------ ' ' moterų ir vyrą atgavo savo sveikata

-i I ir spėkas. NL’GA-TONE parduodamas 
visose vaistinvčiose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrą Nl’GA-TONE. Neini-

Suomeniškus dievus begarb’in- 
”, turėtų “pamiršti asme- 
kus, ar visuomeniškus bei 

olitiškus ginčus, pasaulėžiū- 
os bei luomo skirtumus, drau

o Lietuvos žydų — apie 05,000 
ir apie- pastaruosius autorius 
paduoda kiek daugiau žinių);
“Azijos ir Okeanijos lietuvis”,tis — “Lietuviai Varšuvoj ir

Elektrikinės Ledaunės 
flefrigeratoriai

Su elektros pagclba padaro ledų. Užlaiko maistų šaltai, 
vienodai ledaunėse. Maistas nesugenda. Sutaupo šeiminin
kei virš $10.00 į mėnesį ant maisto.

kitę pavaduotojų, nes jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo imkit—VGA-SOL 
Idealų l.iuosuotoją ’ vidurių 23c ir

50c.

periodinės spaudos būklę. Nė
ra tikslių žinių apie jų veiklų 
ir jų suteiktų Lietuvai pagal
bų karo metu ir tuojau po ka
ro, apie jų entuziastiškai kur
das tuomet visokias tarybas,

iškai paduoti i iens kitam ra- ,|raUgįjaSt komitetus; pasigen- 
ų ir iškilmingai pažymėti (jame ,r žinių apie Kanados 

^isos lietuvių tanios Vieningu- i]jetuvįuq liet č:a jau ne “pa. 
Ino luejų . ^šaulio Lietuviu” redaktoriaus

Apie viso pasaulio lietuvių [kaltė, bet p^ių užsienio lie- 
tongresų rašo Draugijos pir- !tuvių, atseit amerikiečių. Jei 
tnininkas Skipitis. Ekskursijų redakcija nebūtų sumedžioju-

AUGUST SALDUMAS
LOANS — 1NSVKANCE

A jai raudžiam nuo ugnies geriausiose kompanijose
4038 Archer Avė. Telefonas LAFayette 6719

Išpihlome visokius dokumentus

PIRKITE IR TAUPYKITE

JAMES MARKET
4544 So. California Avė.

Telefonas LAFayette 1490
P1

CALIFORNIA INN
M-BAIGO, prop.

Wines, Whiskeys, Good Beer and &andwiches

4358 S. California Avė. Chicago

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
WHEN every- 

thing you at- 
| tempt is a burden 

—when you are 
nervo u s and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be just what 
you need for extra 

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down. My mother-in-lav recom- 
mended the Vegetable Compound. 
I can see a wonderful change now.”

VEGFTA81E CDMPŪUNO

Naujai atidaryta krautuvė. Senas lietuvis biznierius, 
kuris pirmiau biznį užlaikė West Sidėj ir BridgtųMirte. 
Čionai viskų gulima gauti pigiau — visokie bargenai.

Ateikite, o mūsų patarnuvimu būsite patenkinti.

SAV- J. ŽYMANTAS

MIKE’S FOREST INN
M, BAIGO, prop.

Kean Avė. and 83rd St., Willow Springs, III.

ATDARA VISĄ NAKTĮ
Wincs, Whiskeys, Gocd Beer and Light Lunch

YRA GRAŽUS DARŽAS PIKNIKAMS

Kaina 6 pėdų didumo už................. $ 145.00
Mažesnio didumo.............*99.00 ir *69.00
Galima ftirkti ant meter plano i»o 15 centų į dienų, ma
žiau negu ledas kainuotų.

Budnikas užlaiko didelį pasirinkimų visų žinomų iš- 
dirbysčių Elektrikinių Leduunių.

Lietuviai esate kviečiami pamatyti.

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

Telefonai: BOUlevard 4705 -8167

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only w«y your body can clean out 
Acida and polaonoua waatea from your 
blood la thru 9 rnllllon tlny. dellcate Kld- 
n*»y tubea or flltem, būt beware of cheap. 
drastlc, trritatln* drugs. If functlonal 
Ktdney or Bladder diaordera tnake you 
auffcr from Oettlng Up Nlghta, Ncrvoua- 
ncaa, Paina, Backachc, Ctrcles Uftdef
Eyca. Dlzztnesa. Rheomatlc Palns. Acld- 
Ity, Burnine. SmartlnK or Itchlng. don t 
take chancca. Get the Doctor’a guaran- 
teed preacriptlon called Cyatea 4Sias- 
Te<). Work® faat, aafe and aure. In 4H 
houra lt muat br.ing new vltallty. and 1* 
guaranteed to flx you up In one week or 
money bark on return of empty pąckage. 
Cyatea cost» only 9c a day at drugglats 
and the guarantee proteeta you.

1^,0^

VY'CFL, 070 kil. Lietuvių Katlio programai nuo 1 iki 1:30 
po pietų kas Nedėldienį.
_ - .............. ___________________V■ .1 -H .. ..................... ...'.■.I, l WII|| ,11. I. ~|jl m I    ui 1

▼
FUIL PACK
NOSLACK
HLLING▲

AtVVAYS UNIPORM 
. .0EPEH0A8LE

Sime Price Todaų 
/4s ^4 Yiirs 
25 ounces for25f

MIILIONS OF f'OUNOS h av. Bf - -4 
US£D BY OUR GOVFRNMFNT

veni.no


Trečiadienis, hulnnd. 3 d., 19.'!.") r> R X TT B

JAUNIMAS
Chieagos lietuviu katalikų jaunimo skyrius

RNYVircinę ęVA IflNĖ^ irže’ Jei klausyH komisijos pra ! Dabar kuopa organizuoja ke □Ii MJuIUO UI AJUItCuii našavimų, bus viena iš didž a u lėtų basebolo tymų ir rengia- 
sių Amerikos lietuviškojo jau- jsi pradėti kokį nors veikimų

DIENOS KLAUSIMAI jH'dos byloje, kuri buvo na- 
Igrinėjama tuvirš trijų mėne-

, Nebėk, mėnuli, už kalnų 
Palikęs meilės viešpatijų, 
ftlailėkis liūdesio — anų,

siu. Teisiama buvo suvirš 100 
klaipėdiečių, keletas iš jų ne 
Lietuvos piliečių už nužudy-

Paskutinėmis dienomis, be 
abejo, kiekvienas jaunas lietu
vis - lietuvė, su dideliu sus’-
domėjimu sekė ir tebeseka Lio.J ... v įtinamieji priklausė slaptai na-
tuvos vardų, amerikiečių spau- • „ . •• • ,* ‘ 1 eių organizacijai, kurios vy-

. . Iriausias tikslas: prijungti Klai
Lietuva pateko j vedamąsias

. SU UIUCIIU SUi' ■ : i- • . I v Tr. . , .’ į mų pol teisto Jestu 10. Vist kal-

pirmojo puslapio antraštes.
Mūsų tėvų žemė pasidarė vi

so pasaulio politikos kalbų sū 
kuriu.

Pasaulio donie Lietuva pa
gavo pereitų savaitę, kada ka
riuomenės teismas Kaune iš
nešė sprendimų garsiojoj Klai-

Su kilnia meile tyliai plau 
kia..

})ėdas kraštų prie Vokietijos. Aš noriu jas sugaut visas

mino švenčių.
Liepos Ketvirtosios komisi-

, jų sudaro: kp. 4 ats. — S. Si-Kuriuos skausmai... kankina, ■ ■ • , - . .. niulis, kp. 5 ats. — A. Slauta,
... lyja-- i<p y ats. — g Kernagis; jis
Klausaus suvargus neramiai 
Kaip. vėjas aplink šėlsta,

kaukia, ,.p 13 ats _-A yurt;USj u 
h snaigės Unksmes lyg dra- Rp _ p. Paulait,-.i 24 kp _

ft*a*'J. Daniūnaitė, 36 kp. — K. 
(Hobis, 112 kp. — K. šaulin- 
skas ir, suprantama, visa Chi-

komisijai pirmininkauja. ‘Dai 
nos’ choro — S. Kiupeliūtė,

kitose sporto šakose k. a. te
nisas, golfas ir t.t.

TOWN OF LAKE. — L. Y 
13 kuopa, šių savaitę turės sa
vo lokalį pinoklio turnaiuentų, 
kurio 4 finalistai atstovaus š ų 
kuopų apskr. pinoklio turna- 
meiite. Kitas dalykas, prie ko 
13 kuopa rengias tai didžiu
lis šokių vakaras. Vakaro da
ta — gegužės 5 d.

Nužudytasis Jesutis, pasirodo dr prisispausti prie širdies, 
irgi priklausė prie tos revo- Kad pasakytų mano kančias: 
liucinės organizacijos ir d:r-,ĮMano išnykusias svajones... 
bo L-etuvai pragaištingų dar-. Veltui aš gaudau, nes ma 
bų (Nėra abejonės, kad tų da-;
rbų didžiuma dirbo ne idealo 
vedami, bet gero užmokesnio, j 
pareinančio iš Berlyno, vilio- • 
jami). Bet Jesutis ir jo žygiai i
pasirodė organizacijos vadams i Mėnulis slenka už kalnų 
įtartini, 
išduotų
sivežė jie Jesutj ant (iš ame- rJoli nuo tavęs nukeliavus...

tau,
Kad mano jėgos silpnos, me 

nkos
Ir, štai, drauguži, lieka tau 
Tik atminimu šaltos bangos.

Pabijoję kad jis ne-j Ašarų žemę išbučiavęs, 
tų nacių sekretų, iš-'O aš ilgiuos tavų žvilgsnių,

eagos apskr. valdyba..

ROSELAND. — Pereitų se- 
kmad., Itoselande, Sodalicijos 
Chic. apskr. vadovių pastan
gomis ir padedant kun. J. Pa-

LIETUVOJ
Lietuvoj 1933 metais buvo: 
SO kino teatrų (movie hou- 

ses); 53 iš jų su

KAROLINA
PANGONIENĖ

(po tėvais Stankaitė)
mirė balandžio 1 d., 1935 m., 
10:30 vai. ryto, sulaukus 13 
metų amžiaus. Kilo iš Kauno 
Ited., Šiaulių (miestelio. Ameri
koje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą. Karolj, 2 dukteris: Bro
nislovą Šmitas ir Anelę Galla- 
gher, sūnų Antanų, anūką, 2 
brolius; Liudviką ir Povilą 
Stankus, seserį P. tronėlę Lidei- 
kienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4111 So. 
Talinan Avė.

Laidotuvės jvyks penktadieni, 
balandžio 5 d. Iš namu 8:30 
vai. bus atlydėta į Nekalto 
Prasldėjttno J’, š. M. parap. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
l’o pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyra-., Vaikai, Bro
liai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Larh- 
awicz ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2313.

rikoniškų gengsterių pasisko
linę mintį) “raido” iš kurio 
jis jau negrįžo. Jesučio lavo
nas buvo rastas tik po kurio 
laiko. -

Policija savo pareigas eida
ma areštavo suvirš 100 įtarti
nų asmenų ir iš to prasidėjo 
ta, dabar jau garsi,'Klaipėdos 
byla.

I Kaip matome L:etuva suiin- 
Ituosius nacius teisė ir baudė 
,ne už politinius įsitikinimus, 
įkaip kad vokiečiai dabar vi
sur publikuoja, bet grynai už 

: žmogžudystę.

Nemuno duktė

“DAINOS” CHORAS
“ Pi na foro ■sėkmingas jo

PLATINKITU “DRAUGĄ”

BIZNIEllIAI. GARSINK)
“DRAUGE”

PADĖKONĖ

A. A.
ANTANAS AITUTIS

Mirė kovo 23 d., 1 935. o po gedulingą} pamaldų Aušros Vartų 
parap. bažnyčioje, ' palaidotas Šv. "Kuzimii ro kapinėse kovo 27 d.

Šiuoini reiškiame gilios padėkos žodžius kunigui Mačiulioniui ir 
jo ąsistentams kunigams Jeskevlčiui ir Vosyliui, vargonininkams: 
Brazaičiui. Saboniui ir Sauriui ir giedoriams Tenziui ir Saurienel 
už giedojimą bažnyčioje. Toliau dėkojame visiems giminėms, kai
mynams, draugams. Aušros Vartų parap. chorui, Nekalto Prasi- 
dėjmo mergaičų Sodalicijai. Liet. Vyčių 24 kuopai ir Moterų Ką- 
•jungos 55 kuopai, už lankymą pašarvoto velonio namuose ir pa
reikštus mi,'ns užuojautos žodžius. Dėkojame Molinai Marijai, 
šv. Kazimiero Vlenu-olyno perdėtinei už jos užuojautą ir prisiun- 
timą šv. Mišių ir visiems kitiems už šv. Mišias, gėles ir grabne- 
šiarns Liet. Piliečių Darbininkų Pašelpinio Klubo. Dar dėkojame 
visiems dalyvavusiems gedulingose pamaldose bažnyčioje Ir skait
lingai lydėjusiems j kapines, taip pat ir kun. A. Linkui už atsi
lankymą ant kapt/ ir prisidėjimą prie pamaldų.

Pagalios reiškiame širdingą padėką grab. A. Phillips už su
manų ir rūpestingą patarnavimą.

D tau. mūsų mylimas \yreli ir tėveli, po ilgų kančių Siame 
pasaulyje lai suteikia Gailestingas Dievas amžiną atilsį.

Nuliūdus: MOTERIS ir DI KTL

A.
Al A

ANTANAS RĖKUS
Mirė kovo 31 d., 1935 m..

3 vai. ryto, sulaukęs 25 meti} 
amžiaus. A. a. Antanas laivo 
gimęs Chicago. 111.*

Paliko dideliame nuliūdime 
moliną Oną, putSvj Petrą Mar- 
tinkų, 3 brolius: Juozapą ir 
Petrą, 2 seseris: Oną ir Rūtą, 
dėdes Ignacą Rukus ir Juozapą 
Urbonavičių, tetą Eleną Praskl- 
nienę Ir visus pusbrolius Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotus 1714 Wa- 
bansia Avė. I/tidotuvės įvyks 
tręčladieii), balandžio 3 d., iš
niU-nų 8 vai. bus atlydėtas i 
šv. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos parrtal- 
dos už velionio sielą. Po pamal
dų tais nulydėtas ) ftv, Kazlmit- 
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pitžys- 
fanitis inas dalyvauti šiose lai
do! ttvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Kroliui. Kesr- 
rvs, llčsh'-s, Pusbroliai, Teta ir 
Giminės.

I.aidoluvtų direktorius J. lt’. 
Rudžius. Telefonus (’ANat 6174.

BENEDIKTAS
JASULAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 39 d., 8:30 vai. vak. 1933 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gi
męs Raseinių apskr., Kražių pa
rap., Juotakiškiti kaime.

A m, rikoj išgyveno 34 metus*
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą moterį Johaną, po tė
vais Rlnidailė, du sūnus, Joną 
ir Aleksandrą, 2 dukteris Oną 
ir Slefaniją, marčią Kronislavą, 
anūką Joną, Brolį Miku loji) ir 
jo šeimyną Ir gimines, Lletu- 
v >j 2 brolius Ir seserj.

Kūnus pašarvotas randasi 
4626 S. VVĮncheatęr Avė. Telef. 
Lafayette 7699. laidotuvės I- 
vvks trečiadieni, balandžio 3 d. 
8 va), ryto iš namų. į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o ift ten bus 
nulydėtas j šv, Kazimiero ka
pines.

Visi a. u, Benedikto Jasulai
čiu giminės, draugai ir pažys
tami esal nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvės,.' ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinsią.

Nuliūdę liekame: Moteris. Sū 
■tai, Dukterys. Krolis, Mūri i. A- 
uūkąs ir Gluiiuv-s.

Patarnauja laidotuvių direk
torius .1, F. Kudetkis. Telefo
nas YARds 1741.

škauskir, tapo suorganizuota Įses^ ’ ,)o 1S .UI -su garsiniais 
Visu Šventu parap. merg. so- prožektoriais (with soand). 
Galicijos kuopa. I . 1450 pasažieriniij automobl-

Tikimasi, kad naujoji jaunų sunkvežimių (tinku),
merginų kuopa, tik pagyvins Į "" _
čionykščio jaunimo organizuo
tų veikimų.

šios pąrap. L. V. 8 kuopa 
gražiai gyvuoja ir su kiekvie
nu susirinkimu auga narių

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT

Uis

skaičiumi. L. V. 8 kuopai pir
mininkauja S. Kernagis.

Basketbulo jau nėra. Bet 
L. V. Chic. apskr. sporto ve
dėjas Juozas Glebauskas su 
atsidėjimu organizuoja beisbo 
lo lygų.

Metropolitan operos žvaigždės dalyvauja siurpri
zo pramogoje vieno turtuolio pagerbimui. Išpildo 
“Milinio the Moocher” vieno akto džiazo dainas. 

_________________________(TRIBŪNE Photo.)

,. ... . , WEST SIDE. — L. V. 24pastatymas, vi a didžiausias | „ . J .
i i ‘ - *• (tiA • n i (kuopa gyva. Štai, rytoj jvyks-darbo rūpestis “Dainos cho- 1 ’ - e < .

ta kuopos pinoklio turnamen-rui šiomis dienomis.
Tų, visam pasauly žinomų

(lilbert ir Sullivan parašytų 
operetę “Dainos” choras sta
to Liet. Auditorijoj, Atvely
kio sekmadienį balandžio 
28 d.

ORGANIZUOTASIS
DARBAS

L. V. GHICAGOS APSKR.

L. V. Chic. apskr. vadai ap 
sikiovę darbu. Ypač visas jė

tas.

F. Žukas, Cicero L. V. 14 
kuopos nuvys - sportininkas 
ir L. V. (hic. apskr. basket-

Už dviejų savaičių (nuosek- į holo ėc-nip jonų Cicero tvino 
lių datų paskelbsime vėliau) .kapitonas, šiomis dienomis mi _ _
Steuben klube įvyksta kuopos įni astuonių metų darbuotės, Į • .UZ.RIlt’ • auiienė, 

apskr. sporto dirvoje, sukak- fenais n ktrengiamoji “Splasli party” ku 
rios pasekmingumui užtikrin
ti daug dirba M. Brazauskai
tė.

24 kuopa taip pat organi
zuoja basebolo tymų.

MARQUETTE PARK. — 
L. V. 112 kp. rengtoji “Splasli 
party”, pereito mėnesio 23 <1 
Med’nah Clube pavyko gerai, 
ipalikdama kuopai gražaus pel-

Įtuves.
Gražus tai laikas ir gražūs 

Žuko nuveikti darbai.
Sveikiname vytį Žukų!

F. Žuko darbuotės sukaktu
vėms paminėti, 14 Vyčių kuo
pa reng’a bankietų, kuriame 
dalyvaus Centro bei apskričio
vadai.

gas subūrė Liepos Ketvirtos ino- 
prisirengimo darbams, šienie-
tinė Vyčių Diena, Vytauto da-

i ’

V. “Dainos”

AI A
JONAS CHASAS, Sr.
Mirė balandžio 1 d., 1935 m, 

2 vai. ryto, sulaukęs 43 metų 
amžiaus. Kilo iš Šiaulių apskr.. 
Triftkių parap., Mtęktftkio kai
mo. Amerikoje išgyveno 22 mt.

Paliko dideliam)' nuliūdime 
mote,r) Elsie, po tėvais Gayges, 
sūnų Joną 10 im. amžiaus. 3 
brolius: Kazimierą ir švogerką 
Bronislavą, Juozapą ir švogerką 
Veroniką ir Pranciškų, uošvie
nę Oną Gayges, 3 švogerkas ir 
gimines; o Lietuvoj tėvus, sc- 
sarj ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1116 W. 
18th Kt. Laidotuvės jvyks pe
nktadieni, balandžio 5 d., ift
narni) 8 vai. bus atlydėtas j 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčių, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges dr pažysla- 
mus-mas dalyvauti šiose Iaido- 

. tuvėse.
Nuliūdę: Moteris. Kūnus, B ro

jai. švogerkos, l'iuMvienė Ir Gi
minią.

laidotuvių direktorius K. P. 
Mažeika Tek fonas YARds liet.

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

krapas Eudeikis
II*

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 S0. KEDZIE AVĖ.

landžiu 28 d„ Liet. Auditori-į gija rengia pramogų (bunco 
joj stato Gilberto ir Sullivano parly) balandžio 3 d., tuojau 
žinomų operetę “Pinofore”. po pamaldų. Bus daug gerų 
Lietuvių kalbon šį veikalų ve- dovanų. Kiekvienam stalui už- 
rtė Juozas Saulis. (tikrinta dovana. Komisijų, su-

Vyriausiose rolėse vaidina: daro: J. Stančikas, J. Naznin- 
L.

Vadinas — visi būsime ‘Dai 
nos’ choro vakare? Žinoma. 
(Po vaidinimo linksiųai pasi
šoksime.

Liepos Ketvirtoji — Chiea
gos Lietuvos Vyčių Diena!

skas ir A. Kungis. Kviečia vi
sus, jaunus ir senus, atsilan
kyti. Įžangų 20c. Komisija

ŠV. VARDO DR JOS 
PRAMOGA

choras, ba->! CICERO. — šv. Vardo d ra u

STACIJOS
GRAUDUS VERKSMAI

IR GAVĖNIOS GIESMES
Viena knygelė 10c. Imant 

25 egzemplorius, ar daugau 
nuleidžiame 25%.

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

Chicago, Illinois.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

*'

! »

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamh}

--------------o-------------
Didžiausia paminklų dirbtuvė

Chicagoj
--------------o-------------

Suvirš 50 metų prityrimo
--------------o-------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

■pecUllBtal liksime 
>« dmkift riUUq

Mileli lelmyns BpecUUTOoJs 
■ne darbe per Misa kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Iždirhėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

a blAkaa | rpa 
didiliiU, varta

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuyii 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radžius
S. M. Skintas

į Oias. Syrewicze
I. J. Zolp

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

G68 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 AVest 18th Street 
Phone MONroe’3377

1344 So. 50tli Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Plione BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

HILLSIDE, ILLINOIS
Tryi telefonai)

Raa. PBHRACOIdft >eil 
BELMOMT S4SS 

Office: BILI.KIDK IMI 
Vincam aaeelll. nce.

- Lacbaviicž ir Simus 2314 West 23rd Place 
Plione CANal 2515 Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



VIETINES ŽINIOS
VAJAUS POKYLIS

-r-=-

SO. CHICAGO. — Kovo 31 
Šv. Juozapo parapijos svo-

jlaisvino vo kalui. Prašome oho 
1 vo dažniau šj-tų surengti, y- 
! pač koncertų, nes jau senas 
laikas, kaip turėjome.

tainėje įvyko Šv. Kazimiero 
Akademijos vietinio skyriaus 
vajaus vakarienė su gražiu 
programų. Darbščiosios rėmė
jos gražiai išpuošė svetainę, 
paganuno skanių vakarienę, o 
jaunosios draugijos narės, gra 
žiai pasipuošusios, susirinku- i 
siems prie stalu mandagiai pa

Balandžio 7 d., parap. sve
tainėje matysime gražų veika
lų ‘‘.Mažoji Gėlelė — Sv. Te
resė”. Artistai - lošėjai bus 
iš Aušros Vartų parap., West 
Side. Kurie matė vaidinant 
“Sv. Teresėlė”, sako, kad ve’- 
kalas gražus. Vestsaidiečiai 
puikiai vaidina. Vakarų ren
gia Mot. Sų-gos 7 kp. Visas j 
pelnas eis bažnyčios dekora
vimo l'ondan. Programe daly- j 
vaus ir visu mėgiama dain. M. 
Janušauskienė. Kalbės M. S. 
centro rašt. Vaičūn'enė. Visi . 
kviečiami dalyvauti. Vaidini- j 
mas prasidės 7 vai. vakare.

b R 'a V d A s

Federalinės muitinės ir mokesčių kolektorius Cžarnecki (kairiajam šone) 
pakeičiamas nauju kolektorium Frank Jetvell (antrasis iš kairės). Jis prisiek
dinamas.

Braziliją),
Plačiau čia minėjau visos 

, knygos turinį dėl to, kad ji 
informacinio pobūdžio, kai ku 
'r‘e jos iškeliami klausimai di- 
skusuotini, — manau, kati ir
tų straipsnių antraštės bei jų 

i autoriai parodo, kokiu rimtu- 
I mu tie klausimai keliami.I

Prie galo dar akademinis
skyrius ir labai gausinga iŠ-' TOWN OF LAKE.

’fMkadienis, baland. 3 d., 1935 
. '——------------ ------------------

monėmis eina pagalbon už
sienio lietuviams. Mes jai 
turime visgi padėti”.
Daug bus padėta, įsigijant 

tos Draugijos išleistų knygų 
“Pasaul'o Lietuviai” ir tuo 
sueinant į artimesnę pažintį su 
Draugija ir su jos darbais.

Karolis Vair;s 
PAPILDYMAS

jeivių gyvenimo informacija. 
( Knygoje yra 30 labai įdomių 
atvaizdų: Respublikos Prezi- 

. dentas, Draugijos valdyba ir 
į kiti atvaizdai — iš mūsų iš- 
e vių gyvenimo užsieniuose.

Visiems, kas Lietuvoje rū
pinasi ;š< ivijos klausimais, kas 
nenori atsilikti nuo gyvenimo 

■ pačioje išeivijoje, “Pasaulio 
Letuviai” yra tikrai nepake
nčiamas informacijų šaltinis, i

- Są
raše, kurie aukojo Šv. Kaz. 
Akad. Rėmėjų 1 skyr. vajaus 
vakarienei, praleisti šie var
dui: Ijovicks Florist Shop iv 
Tasty Baker}7.

Gėlininkas Love kis yra vi
sų gerai žinomas biznierius 

į Bridgeporto; užlaiko didelę ir 
gražių gėlių krautuvę ir vi
siems mandagiai patarnauja. 
Sutaiso gražiausius bukietus

• vestuvėms, vainikus šerme-

tarnavo.
Programa išpildė parapijos 

mokyklos vaikučiai seselių Ka 
zim’eriečių gražiai prirengti.
Pirmiausiai mokyklos choras 
gražiomis dainomis pasveiki
no publikų, pianu akompanuo
jant vietos varg. Gaubiui. Gra 
žias eilutes padeklemavo L.
Rimkiūtė. Va’kučių sikstetas* _ ,’ _ .„ ... . . . 1 IIT , Bal. 7 d., IS vai. ryto Misio-zavetmai padainavo I love .

T »» i* se» Sv- kryžiau? vyrų dr-jaMy Jesus “Mėlynas paukš-, . . . „. ,, , 1,1 pis bendrai prie sv. komnni-telis eilutes padeklemavo D. Į.
Lesneckytė. Dialogų ‘Lietuvos '^° ‘
Prezidentas’ gražiai atliko .Tuo 
zas ir Antanas Stulgai ir Al
dona &nekutvtė.

Vakaro vedėjam buvo kleb. 
kun. Vaitukaitis. Kalbėjo A.
Nausėdienė Šv. K. Akad. Rė
mėjų centro p’rmininkė, ku
rios įspūdinga kalba žavėjo 
klausytojus. Gražių kalbų pa
sakė taip pat P. Ivanauskienė 
ir vietinio skyriaus pirminin
kė IT. Latožienė. Užbaigiančių, 
karštų ir pilnų dėkingumo žo- 
dž’ų, kalbų pasakė gerb. va
karo vedėjas kun. Vaitukaitis.

sias metų laikotarpis. Mede- Lake apylinkėj. Daug metų 
liai pradeda lapelius skleisti, išbuvo Šv. Kryžiaus parap. 
gėlelės žydi, paukšteliai kaip trustisu. Per tų patį laikų be
moka čiulba ir visa, gamta iš 
po žiaurios žiemos atgija. Ne- 
bereikalo ir Katalikų Bažny

čia tų gražų mėnesį skiria Pa- 
Bal. 12 d. mūsų parap. sve- nei§s gv< garbei. Vadinasi, ge-

tainėje bus rodoma Kristaus 
kančios (“King of Kings”) 
judam, paveikslai: popiet 2 v. 
vaikams, o vakare po pamaldų 
visiems. Įžanga 25c., vaikams 
— 10c.

gūžės 5 d., Vytauto parke, kur 
gražiais medeliais apaugęs ir 
puikiai įrengtas įvyksta mūsų 
parap. pirmas piknikas. Taigi, 
visi skaitlingai susirinksime; 
(pasigerėsime gamtos grožiu.

Rep.

ŠIANDIEN LAIDOTUVĖS

Žmonių buvo pilna svetai-

ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap. 
komitetas pasidalinęs darbais 
veikia. Vieni eina per b'znie- 
rius ir bilietus platina, o kiti Šį rytų, iš Šv. Kryž'aus par. 
važinėja kviesdami svetelius, j bažnyčios bus laidojamas a. a. 
Mat, rengiamos pagerbti kl?- Benediktas Jasulaitis, senas 
bonas kun. A. Linkus gim’mo ,Town of Lake gyventojas, ku- 
ir vardo dienos proga. Vaka- ris po 5 mėnesių ligos mirė

T0WN ()[•’ LAKE — Liet ,eiki’s žin'"! ir nauJl)
Vyčių 13 kuopos susirinkimą, i5k,'H«s * vicn» svarh« ,la- 
įvyks balandžio 4 d. 8 vai. va- i1’*’’ ie5k«s kelio ,autos vi!“‘ 
kare, parapijos salėj. Visi na-[nin^muL >'žbai«cs minS' 
riai piašomi-atsilankvti ir at-'tini yra BasPaWik»9 Prezl.le-

vo ir “Draugo” skatytojas.
A. a. Benedikto Jasulaičio 

mirties pranešimas turėjo va
kar tilpti “Drauge”, bet per 
klaidų įvykusių “Draugo” ra- |klų ™karų įgūžės r> d-, Me-
štinėj, netilpo. L. Cornu<>lt Vls» kviečiami

dalyvauti. Giggles

sivesti naujų narių.
Vyčių 13 kuopa rengia šo-

įnto žodžiai knygos į vadoje:
“Didelį darbų dirba toji 

mūsų Draugija, kuri, suda
riusi nemažų talkų, dvasinė
mis ir materialinėm's prie-

inims.
Tasty Bakeiy, kurios savi

ninkas yra Roman, kepa kuo- 
skaniausius duonų ir keksus. 
Abiem širdingiausiai ačiū. 
_______________________ F- M. O.

PARDAVIMUI BIZNIAI
Ant pardavimo bučemė ir grosernė. 

Biznis Išdirbtas per 5 metus. Prie
žastis — savininkas eina i kitą biznį. 
Parduosim visai pigiai. Sužinoti:

901 WF.ST 33rd STREET

Pranešimai “UŽSIENIO LIETUVIAI”

(Tęsinys nuo 4 pusk) 
įvijos lietuviai po D'džiojo Ka

BRIDGEPORT. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmė ji] 
dr-jos 2 sk. susirinkimas įvyks jro’
bal. 5 d., tuoj po pamaldų, pa- j Emigracijos ir kolonizacijos

r

rap. mokykloj, ant 2 lubų. 
Prašau visus rėmėjus ateiti

klausimais informuoja K. Ka- 
sakaitis, prof. Pakštas (apie

CLASSIFIED
AI’TOMOBILES AtTOMOBIl.ES

nė. Jų tarpe malėsi svečių i,programu h„s kovo 3n ,,
is kitų kolonijų. \ įsuose bu- kflk gg , parap. svetainėje. | A. a. Benediktas išgvveno 
vo gražus ūpas ir matėsi ma- Tr„stisai. j Savičius ir S.' kuone visų laikų To™ ot
loni nuotaika. Buco girdėt ka-'piktu.is sakn. „J>u kaf. ka, .--------------------------------------------------------
lbant. tiarai graž ai posito ivcr,ap pagarbos, bet mūsų kl? ! A T.TETŲVIAI DAKTARAI:

susirinkiman ir naujų pakvie- kolonizacijos galimumus An- 
sti. Bus i domite raportų iš me- gotoje), L. Ryšelis (apie gal:- 
tinio vajaus ir svarstoma ki- nuims Argentinoje), Doc. T. 
ti reikalai. Vajaus komisijų 'Daukantas (apie Tukumano 
prašau dalyvauti susirinkime, (provincija), E. Pažėra (apie 

A. Nausėdienė
A. R. J). 2 sk. pirm.

LIETUVIAI DAkTARAI

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai-

PONTIAC — '33, 4 durą Sedan. 5 BUICK '31
drat. ratai, Mohair Trim. Gerai iš-I 
rodo ir tobulam .stovy. Garantuo- , 
tas ................................................. $475 i

Model 91. 5 Sodan.
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

OLDS 8 — 1933, 4 durų Sedan. Biue I A SAI.T.E — 1930, 5 para?. Sedan,
su gold trim, 5 stod .ratai. I.abai 
grabus vėliausio hnodelio kara^i. au
kštai tobulam stovv ................ $515

Juodas, d drat. ratai. Sis I-a Sal'e 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
vlšahtė ............................................ $415

,lė So. Cl.i«lg«- parapijoje rė- m v„rtas ,os pagarho,
mėjų skyrius, rengiant met,u; u, (li(1(,,. pasiSven,im,.

vdjaus puotų . i parapijos ir žmonių naudai”
Rėmėjos vakarienės metu _______

naujų narių prirašė 18. Taigi 
Š. K. A. R. 12 skyrius spar 
čiai žengia pirmyn kaip narių 
skaičiumi, taip ir vieningi, 
veikimu. Jos įūpinasi ergam 
zacijos icikalais, kad per jų 
suteikus paramos vienai lie 
tuvių katalikų brangiausių į 
staigų — Šv. Kazimiero Sese 
'rų v'enuolvnui bei akademi 
jai. Sykiu uaug paramos tei

Gegužės mėnuo, ta: gražiau-

AKIŲ GYDYTOJAI:

kia ir savo parapijai.
Reporteri

WEST hULLMANO 
NAUJIENOS

Kovo 31 d., parap. svetai 
nėję ŠŠ. Petro ir P. parap. cho 
ras, vadov. varg. S. Railos, 
vaidino juokingų penkių veik
smų komed'jų “Bajoras Gai
dys”

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALI.V AKIU 
spixuai.:stas

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
įvaiginto, akių aptemimo, nervuotu- 
no, skaudamą aklų karStj, atitaiso 
rumparegystę ir tollregystę. Priren

gtu teisingai akintus. Visuose atsltl- 
ilmuose egzaminavimas daromas su 
ilektra. parodančia mažiausias klal- 
las. Hpecialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
aisoinos. Valandos nuo m iki 8 v. 

NedSlioj nuo 10 iki 12. Daugely at- 
-lllkliitų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Office Phone

PROspeet 1028
Res. and t.fflce 

2359 So. Ceavllt St. 
CANal 0706

Tel. CANal 0257 »
Res. PROspeet 6659

DR. J. J. MAS P- Z- ZALATORIS

Offlee Tel. TIEMinek 4848 
Res. Tel. URDvehlll 0617

7017 S. FAIRF1F.I.D AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

[CHEVROLET — 1933. Sport coupe 
su rumble seat. Maroon, 5 drat. 
ratai, hot water heoter. Puikus mo
šas coupe, kaip naujas .... $395

CADILLAC '30 — V-g. S Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spsne tire 
užpakaly, whipcord trim. kubai ge
ras karus žentą kaina ............ $375

PLYMOT’TH — ’33, 2 pasaž. Con- 
vertibie Coupe, Juodas, 5 raudoni

drnt. ratai, ru»ible seat. Vėliausio Į BUICK — 1929, Model 48 Coupe, 4 
modelio coupe švelniai bėgančiu pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai.
motoru ..................... ....................... $415 Gražus coupe, geram stovy . . $225

BUTCK — 1931, Model 86 Victoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy .............. .................... $375

PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valanuos:

Nuo 2 iki 4 ir nuo ti iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOŲIevard 7820 
Namų Tel. l’ROspeet 1930

Tel. BOL'levard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 liti 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet 6.376 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSEL25 METŲ PRITYRIMO Li<rtuvig Gydyt0ja8 ir chirūrgas
. . Pritaikyme akinių dėl viso- 2500 W. 63rd St.

Vaidintojai savo roles ikiu akių.'Ekspertas tvrimo vn,i--2 ,r
. *• c 1 • So roti nm l a ir nodollomio no orn I ontnrligerai atliko ir prijuokino pu

blikų, kurios buvo pilna sve
tainė. Režisavo ir bajoro Gai 
džio rolę vaidino J. Sorokas. 
Vakaro pelnas eis vargonų šu

kių ir pritaikymo akinių

z/ /z \

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rexl<leiiel]a ««<MI So. Arteslan Avė.

Valandos- ii ryto iki 2 popiet 
( iki 8 v. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kumpas Leavitt st.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vnka.-o 

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—* Ir 7—8 vak 

Seredomis Ir Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas .REPublic 7868

Dienomis Tel. I.AFayelJe 5798 
Naktimis To:. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAPayette 7660

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Seredomis Ir nedfillomis pagal sutarti 
Rez. 2515 W. Atttli Si. Pagal sutart).

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

4,
Tel. VIRginla 00341

Ofl-*o vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal atitarti

Oflao Tel.: LAFayette 1856
Tel. Ofiso BOUlesard 5®13—14 
Rea. VTCtoiy 2348

DR. A. j. BERTASH
Rea. Tel.: VIRginla OBB*

DODGE — 1 933, Spcrt coupe su ru- 
mbie sebt, Juodas, 5 mediniai ra
tai numallavoti Ivory. Išrodo ge’~>l 
ir tobulam mėkaniškam stovy $425

PONTTAC — '30 — 4 door Touring 
.Sedan, juodas, 6 drat. ratai. Eko
nomiškas šešių cilinderių karas, to
buloj padėty ............................... $275

BUTCK *30 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumble sėst, French biue. 
B drat. ratai, labai gražus coupe 
tobulam stovy ......................... $295

CHEVROLET — 1 933, Coach, 2 du
rti 5 pasaž. Juodas. 5 drat. ratai. CADILLAC — '31 — V-12, 5 pasaž.
Gražus, mažas karas ir žemai ap
kainuotas ..............  ........................ $345

PLYMOI’TH — 1 933. 4 durų Sedan. 
Mėlynas 5 drat. ratai. Šis Plymouth 
buvo gerai prižiūri nas ir yra to
bulam stovy ............................... $445

Town Sedan, with rear trunk. 6 
drat. ratai with white side wails. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus Ir iš 
lauko Maroon paint . . ......... .. $695

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, B drat. ratai, trunk rack, 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus................ $195CHEVROLET — 1933. Mastcr Coach.

Juodas, 5 drat. ratai. Ypatingai
gružus karas, viskas geram sto- .... _ , -vy ...................’................................ $3*5 CHEVROLET — 1931. Coach. 5 pa

saž. Maroon, 5 drat. ratai. Žemai 
apkainuotas karas. Duos gera pa
tarnavimą .................................. $245CADTLLAC — 1931, 5 pasaž. Coupe, 

Juodas, Whlpcord trim, 5 drat. ra
tai. Puikus karas dėl nužlūrinčio 
pirkėjo , ............................... ........... $695

Ofiso Tel. CICERU 49 
Rez. Tel. CICERO S656

JOS. SHINGLMAN, M. D,
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svel. 

katos Komisijonierius. Yra gerai Ci- 
cerlečlams žinomas. Praktikuoja Jau 
2 8 metus. Specla'tzavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhcumallzma, Plau
čių Ir Širdies ilgas.
Nuo 10 iki lIV"L"n,ryto: nuo > iki 1:30 iki 8:00

vai. popiet ir 7 iki 8 vai vakar*: j vai. vakaro. Nedėliomis nėra
^4930* rkirt’^ va,and’>' Ro™ 8-

cicKno. ill. Phone CANal 0523

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 rvto iki

Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:30-8:30
756 West 35th Street

DENTISTAS 
O A 8 X - R A T

4148 ARCHER AVENUE 
Katonas Franelseo Avė

ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN

Ofl«o: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel, HEMlock 6286

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 26513 VV. 69th bl.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 ”0.1. vak. 
Seredomis Ir Nedėliomis pagal autartl

DR.P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 491h CT„ CICF.RO, ILL.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

$147 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 
Paned , Scred. Ir Subat. 2—9 vai. _

Tel. LAFayctle 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valandoa: nuo 3 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėlloanfs pagal 
sutarti

P.UICK — 1932, Victoria Coune. 5 
pasaž. Ma.roon, 6 drnt ratai. Finlab 
kain naujas, vienas iš naikiausi” 
Btiickų mūsų dideliam stake. $44$

BUICKS — Visų modeliu. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
ataką garantuotų vartoti) Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick. kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite, 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

Crawfoi*d 4100
LIETUVIU ADVOKATAI

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

I lubos
CHICAGO, fLL 

OFTSO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 13 

valandai diena 
Telefonas MIDway 28CO

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 80. ASHLAND AVI
Tel. YARda 0991 

Rez-: Tel. PLAza 2400
Valandos:

Nuo 19-13 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v 
Nedėldienldla nuo 10 Iki 13 diena

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — B Iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p

Rez. 1460 No. Paulina St.
Plione ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
TyTETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Rank name) 
Valandoa kasdien nuo 9 Iki B. 
PanedSIlo, Seredos *lr Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 117$

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 96041

Telephone BOi’levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS

4631 S. ASHLAND AVE.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

KONTRAKTORIAI

JtEI.VTS BUILDING CO.
K on t ra k toriai

Statom naujus ir talsom senus na
mus. Mūro, eetnento. medžio Ir stog- 
dengystės. Lengvi ISmokesČial arba 
casb. Gaisro apkainavirnas ant namų 
tr rakandų.

3358 S. LITUANICA AVE.
Tel. BOŲIevard 6327

BRUNO SHI KIS A CO. 
KONTRAKTORIAI

Statome naulus namus. Apdengtam 
gonkas (porčlns arba visa medinį na
rna poolera arba cementiniu aabestos. 
Taln pat parūpinant paskolas narni) 
pataisymui. Jmame darbus visoj Chi
cagoj. kolonija nesvarbi.

4131 So. Franelseo Avenue 
Telefonai LAFayctle 5821 — 8351

AtTOMOBIl.ES
CICF.RO

