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VOKIETIJA GAVO UETUVOS PROTESTĄ
KLAIPĖDA TURI NAUJĄ 
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- SOV. RUSIJOJE
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NEW YORK, bal. 5. — 
Vaizdelių ‘‘Believe-it-or-not” 

i autorius R. L. Ripley vakar 
r per radijų lo.J.ė.jo apie ba-

kad tuos turtus padalysiu ly
giai tarp visų. Šiandien Ru
sijoje nė vienas žmogus ne
turį nu-osavi} namų ir jokių

SOVIETŲ RUSIJA STOVI UŽ RYTŲ 
LOKARNO PAKTĄ

BERLYNAS, bal. 5. — Vokietija gavo formalų Lietu
vos protestų prieš vokiečių kišimąsi į Lietuvos vidaus rei
kalus. Lietuvos nota prisiųsta užsienio reikalų ministeriui 
von Neurath. Reikalaujama, kad Vokietijos vyriausybė su
stabdytų prieš-Lietuvi} vedama propagandų per spaudų ir 
radijų.

Be to, Idilinis vyriausybė protestuoja prieš vokiečių 
vykdomas demonstracijas priešaky Lietuvos pasiuntinybės 
Berlyne ir konsulatus visam krašte.

Notoje, be to, pažymimos vokiečių demonstracijos prieš 
Lietuvų Tilžėje, kur išdaužyta daugybės parduotuvių ir re- 
z'dencijų langų.
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KAUNAS, bal. 5. — Atsi
statydinus Klaipėdos krašto

BERLYNAS, bal. 5. — Iš Į 
oficialių šaltinių patirta,!

, . . ? , lAcme Photo.l

Austrijos kancleris Kurt Scbuschnigg daro inspekcijų gvardijos batalijonui, 
kurs atsiųstas į Vienos garnizonų. Austrijos vyriausybė padarė planus didinti 
kariuomenę iki 63,093, arba 75,003 kareivių. Visas vargas, kad neturi pakanka
mai p nigų tokios gausingos kariuomenės išlaikymui.

------------------------------------------------------——:------------------------------------------------

gubernatoriai dr. Novakui, (kad Vokietijos vyriausybė
prezidentas j jo vietų pasky
rė p. M. Kardauskų, Įdėtu- 
vos žemės ūkio rūmų pirmi
ninkų.

kreipsis Stresą konferencijon 
ir šiai pasiūlys, kad Vokieti
ja mažiausia dešimtį metų 
pasitenkins šiandieninėmis
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nnif. r i - t» • valstybes sienomis ROMA, .bal. 5. — Premje- .,. .y Hitleris planuoja nuraminti ras Mussolinis šiandien įsvv- 1 ■
, . .. , , Į santarvės valstybes, kad suko } Vilią Carpena Roeca dėl- Į, ., n . , • Vaikius jas nuo kokios norsle Caminade, kur jis praleisi , v , .. . akcijos prieš Vokietijų dėlkeletu-dienų su savo patarė-; . . .

. . . , , : taikos sutarties paneigimo,jais ir padarys planų, kas
reikalinga daryti su Vokieti-j Šis Vokietijos pasiūlymas,, 
ja, kuri paneigia Versalio 1 sakoma, yra įduotas nuomo
tai kos sutartį. randumo formoje Anglijos

, ■ ,r ... , . v. sekretoriui Simonui, kuris taiPrem. Mussolinis, kaip zi- . , , „ .. .i . , . , i visa paduos konferencijai. V onofna, yra nusistatęs, kad. 1

Šiemet vasario m. 4 d. ne-T

_ _ _ _ _ (žin°mi “ »*«* (1‘ GLIKObfflS GRĮŽTI TIKRO-
-r. v-1 go Moving Preture Machme -------- ------- *----------us. Tuo mulu b \ i

Operators unijos diktatorių 
T. E. Maloy. Kadangi ši uni-

JON BAŽNYČION

5VASHINGT0N,, bal. 5. — 
(Kongreso abieji rūmai šian
dien pagaliau pravedė kraš

liaujančių sovietų Rusiją, nuosavų daiktų. Viskas pri- 
Prieš vienerius metus jam te klauso vyriausybei. Ir kiek- 
ko lankyti tų “komunistų ro- vienas žmogus yra vyriausy- 
jų. ” Jis apkeliavo Rusijų bės vergas. Neturi n,ė mažiau 

i skersai ir išilgai. , sios laisvės, negali laisvai kai
Anot jo, Rusija yra milži- ‘ bėti,- rašyti, arba skaityti, ne- 

j niškas vargšų kalėjimas, kur gali nevaržomai pasirinkti 
milijonai žmonių šiandien y- sau tinkamo darbo, arba iš 

, ra prislėgti skurdo ir bado. vienos vietos nusikelti kiton,
(Nuvykusiems Rusijon svetini- privalo naudotis vien pačios 
(saliams yra rodoma “pavys- vyriausybės leidžiamais laik- 
dingi” ūkiai, mokyklos, dar- raščiais. Negali žinoti, kas 
binii.-kų klubai ir kitoki “j>a- veikiasi užsienyje, arba ir pa
vyzdingi” dalykai. Tačiau no į čioj Rusijoj.
parodomas daugelio milijonų Turi darbo tik komunizmui
žmonių tikrasis gyvenimas. ištikimiausieji darbininkai. Ir

1932 metais apie 4 milijo- šie pigiai apmokami ir alkio
nai valstiečių mirė nuo lindo kankinami. Jiems uždrausta
Ukrainoj ir žieminiam Kaip į išpažinti bet kokių religijų ir
kaze, kur yra nepaprastai garbinti Dievų.
derlinga žemė. Badn sukelia ,r., ... , , . . , ,,.. . A . '. „ . \ įdutims darbininkų atlv-pati sovietų vvnausybė. Ati- . .ginimas yra apie loO popie

rinių rublių per mėnesį. Iš

to vyriausybės garsų bilių, 
kuriuo skiriama 4,880,000,000 
dolerių viešiesiems darbams.

ma nuo valstiečių visus ja
vus ir kitus žemės produktus. 
Kai kuriose Rusijos dalyse 
valstiečiai yra suvartoję mai
stui šunis, kates, visokias žo
les, šaknis, samanas ir me
džių žieves.

Rusas sociologas prof, L. 
Tarasevič pareiškia, kad bol-

ja priklauso internacionalei į VATIKANAS, bal. 5.
krutomųjų vaizdų operatorių Vakar įvykusioj Kardinolų Rytoj šis bilius su lėktuvu 
•organizacijai, tad pastaroji Kolegijos viešojoj konsistori- bus pasiųstas į pietus ato- 
paėmė kontroliuoti minėtų joj padaryti tolesnieji darbai stogaujančiam prezidentui,
Chicagos uftijų. dviejų anglų kentėtojų kano- kad jis patvirtintų savo pasi- ševikų valdymo perijodu dau-

nizavimui. rašymu. giau kaip 30 milijonų žpio-Dųbar rasta, kad - minėta C „ v/ ; . x •
Chicįgos unija, iš tikrųjų, ea-i XI* ra L ^T8 _kongrese atkal*
riškai buvo valdoma, sųskaį-, „inn -a.. .ndikn™#. v«d i 1 ’°Va Tyk° *4 the?aS‘ Ypa°

to gaunamo atlyginimo klek- 
(vienas darbininkas turi pri
valomai mokėti kas mėnesį: 
22 ruhlius vyriausybei, 13 
rublių mokesčių, 2 rublius 
unijai ir 25 rublius už butų. 
Su atliekamais 86 rubliais tu 
ri pragyventi.

Ir koks darbininkui gyve-

. * p ... . ’T. .. kietija tuo memorandumu pa-' tos nebuvo kaip reikiant vė- jįe grįžtu tikroįon Romos Ka
J. sizadii nekelti karų ir sil at-damos ir tas nužudytas Ma- ta|iklJ Baįnyiijon. 1

gino Anglijos anglikonus, kad |senate b',|v0 (n,k<1()n,as tarptautiniai žinomi žymieji

ja būtinai turį imtis akcijos
prieš iVokietijų. Sako, reikia
jai nedvejojančiai pasakyti,
kad ji vra surišta su Versa- T ,. .. . . . . Lokarno pakto.lio taikos sutartimi ir turi 
pildyti visas sutarties sųly- 
gas. ........... "

Italijos diktatorius tiki,

Įskiromis valstybėmis padary- loy su kitais unijos viršinin- 
ti nepuolimo paktus vietoje kais yra išeikvojęs apie pu- j 
kad prisidėjus prie rytinio milijono dol. unijos fon

dų.

MASKVA, bal. 5. — Sov. 
Rusijos vyriausybė vis dar

reikalas pavestas 
apygardos teismui. j

, . . . - . ,.. , , i nepraranda vilties dėl rytiniųkad, jei Vokietija nebus ko- I * _ , / ./, . ... v ,, .. valstybių Lokarno pakto. Jikiu nors budu sužnybta, ji,.,.. . ,T ... , . v. iy., ... . . v. tikisi, kad Lenkija, kuri šiamneužilgo įsidrąsinusi užims . y. . . , i. . .. . „i • -j • paktui pnesinasi, galų galo iAustrija ir Klaipėda ir pa- , . . . ,pakeis savo nusistatymų.
Apie tai rašo Kari Radek, 

sov. vyriausybės minčių reiš
kėjas, laikraštyje izviestija. 
Jis pažymi, kad Lenkija la

ibiausia bijo, kad karo metu

guliau
rcinį.

ims fortifikuoti Pn-

CHICAGOS MAJORAS 
VVASHINGTONE

'tisas

ETIOPIJA PASIRENGUS 
KARAN

MIRĖ KARDINOLAS 
LOGATELLI

ROMA, bal. 5. — šiandien 
mirė kardinolas Locatelli, 79 
m. amž. Sirgo plaučių liga.

nių Rusijoj yra mirę nuo; nimas, jei už duonos kepalė- 
bado. Tai patvirtina ir kiti lį reikia mokėti pusantro rub

lio, už pieno kvortų — pus
trečio rublio; sviesto svaras 
— 20 rublių, kiaušinių tuzi
nas 10 rublių, ryžių svaras 5 
rubliai, marškiniai 30 rublių, 

eilė drabužių

Į vyrai,
11917 metais bolševikai pra-

PUIPAPnC DHIIPIIA IIAAld§j° šeimininkauti Rusijoje.
UnluAUUu rULIuIJA llrlA Jie panaikino kapitalizmų ir
VARŽYTI GAMBLIERIUS ' išžudė visų inteligentijų. Kon o pigiausioji

_____  3‘iskavo visus privačius tur- (1”5 rubliai!
. ... , tus, apiplėšė cerkves, bažnv-Naujai paskirto Chicagos ,. . ................. ... . , ..... .čias ir vienuolynus. Tuo ke-polieijai viršininko padėjėjo i..................... ; .

, ., , i bu jie prisigrobė apie 40 bih-kapitono Gilberto įsakvmu . , .'jonų dol. vertės turto. Tr

Ir štai Rusijos valdovai 
dirba už tai, kari visam p« 
šauly sukėlus raudonųjų/rc- 
voliucijų ir visur įvedus tųimta varžyti gamblierių veik

la.
[diplomatas. Per 40 metų ji3 | j9akvta policijos kapito. 
atstovavo Popiežių jvair.uose nams> kad ji(, savo distrjk 

tuose išnaikinti} gamblierius,

Velionis kardinolas bnvo 1

ADDIS A B AB A, bal. 5. — kraštuose. 
Etiopijos vyriausybė, nesu
laukdama jokios sau pagalbos 
iš T. Sąjungos, nusprendė pa 
sirengti karan su Italija. So- 
malilando ir Kritrea pasie-

MIRĖ NUNCIJUS 
ZEOCHINI

AVASHINGTON, bal. 5.— jos teritorijose galėtų vykti niuose sutraukta jau apie . Kovo 18 d. rytų Rygoj mi- 
Chieago miesto majoras Kel- kautynės. Kadangi ta pati 100,000 etiopiečių kareivių. 1 rė arkivysk. Zecchini. Arki- 
ly šiandien čia turėjo pasita- Lenkija nemaito kąro pavo- jVisi aprūpinti naujoviniais vysk. Zeochini kurį laikų gy-
rimų su bedarbių šelpimo ad- jaus, pažymi sarkastiškai Ra- ginklais 
ministratorium Hopkinsu ir dek, tad nėra nei kautynių I 
su pašto sekretorium Farley. pavojaus Lenkijos teritorijo- Į 
Jis turi vilties dar pasima- se. Ir Lenkija neturėtų bijo- 
tyti ir su prez. Rooseveltu. ti rytinio Lokarno pakto.I *

Majoras čia atvyko, kad

UŽ GRASINIMUS PRE
ZIDENTUI

veno Kaune ir buvo Šv. Tėvo 
atstovu Lietuvoje. Dabar jis 
bnvo nuncijumi Rygoje.

Palaidotas Rygoje kovo 21 
dienų.

prieč tai jie garsiai skelbė, savo “tvarkų.”

DAUGIAU PRANCŪZĮI KA-
Radangi už tai bus atsako 
mingi.

Pasikartoja sena istorija 
Tas pat įvyksta, kaip tik įve

Visu pasieniu — nuo Švei- 
- a ■ ‘‘arijos iki Belgijos, kareiviaiRIUOMENĖS I VOKltTI" kasa apkasus, dirba dygliuo-

lf)2 PA2IPNI v*epl tvoras, įtaiso knlko-
rAOlCIiJ svaidžiams lizdus ir pila for

tus. Mankštinama tūkstančiaiI PARYŽIUS, bal. 5. —
damos policijoje bet kokiosP^acizijos valstybės vyriau-į 

__ :__ šioji taryba šiandien nuspren 1

!atsarginių.

atmainos. , 7“*’1 tar>’ba "“ V" I WASHINGTON, bal. 5. —
■ de, kad tie visi kareiviai, ku- _ , , . ’ ,I . v. . . . . . . . Pastų sekretorius Farley už-

DU NUKAUTA RIAUŠĖSE ..“I ,nfn<’’' tlm b>" Į» pj,., kad būk jis .sakys ati- 
ti is tarnybos, privalo būt su , . . . w. , ...darinėti privačius laiškus, į-laikyti tarnyboje iki nepaaiš
kės, kas turi būt daroma su

------------------- į CAMBRIDGE, .Mass., bal.
ROMA, bal. 5. — Italijoj 5. — Už pasiuntimų grasinau 

mobilizuojama dar apie 40,- čio laiško prez. Rooscvelttii
------------- —— 000 kareivių, kurie bus pa- , Čia areštuotai T. F. Murphy,

EAGLE PAKŠ, Tex., bal. siųsti Afrikon prieš Etiopi- 29 m. amž. darbininkas. Pa- 
5. — Ištikus viesului 1 asmuo jų. Daug jaunų fašistų sava- imtas į psvchopatų ligoninę 
žuvo ir 125 sužeista. įnoriai įstoja kariuomenėn. Bostone.

gavus didelę paskolų viešie
siems darbams Chicagoj.

GALLUP, N. M., bal. 5.—
Bedarbiai sukėlė riaušes, ka-

įda šerifas su savo padėjėjais Vokietija, kuri pancipa tai-,
! ėmėsi pasalinti i5 hutų bcdariko’ sntar,i- fti« knr<>iTi4 >'ra 

apie 110,000.GRIAUNAMUOSE NAMUO-1 bius ir jų šeimas.
SE ŽUVO DARBININKAS Nnkautas Wrifas ir vipaaa

Griaunami namai, 3831 So. 
State gat., staiga griuvo ir 
vienas darbininkas užmuštas 
ir 6 kiti sužeisti.

bedarbis mainierys. Keletas 
asmenų sužeista.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

tariamus loterijų tikietų siun 
tilfiu.

ORAS
Be to, Prancūzija vis dau

giau kariuojnenės siunčia į 
Vokietijos pasieni. Siunčiama KES' ~ «»»<««> <Id»suoU; 
artilerija ir daug įvairios ka numatomas lietus, ar snie- 
ro medžiagos. gas; šalta.

CHTCAGO TR APYLIN-
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“DRAUGAS”
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.
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Bendradarbiam* Ir korespondentus* radtų nepraeina. 
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave„ Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
KLAIPĖDOS AUTONOMIJOS PANAIKI

NIMO KLAUSIMAS

Neoficialėmis žiniomis, Lietuvoje prasi
dėjęs judėjimas panaikinti Klaipėdos krašto

apie tą Lietuvos reikalavimų. Tačiau su lai
ku ir jos įsitikins, kad kito kelio nėra, kaip 
duoti Lietuvai laisvas rankas į Klaipėdos 
kraštų. Kitaip jis visuomet bus pavojingu 
Europos taikai punktu.

LIETUVOS DARBININKŲ ORGANI
ZACIJA.

Lietuvos darbin'nkų gyvenime svarbų 
vaidmenį yra suvaidinusi Darbo Federacija, 
kuriai ilgus metus vadovavo dr. K. Ambro 
zailis, P. Radzevičius, dr. V. Raulinaitis, dr. 
Mileius ir kiti. Šiai organizacijai reikėjo di
rbti ne tik dėl darbininkų gerovės, bet ir 
kovoti su socialdemokratais ir bolševikais, 
kurie dirbo priešvalstybinį darbų, stengda- 
mies į jį įtraukti Lietuvos darbininkus.

Pastarais keleliais metais Darbo Federa
cijos vadų tarpe kįlo nesusipratimų, dėl ku
rių organizacijų reikėjo pertvarkyti, pakeis
ti įstatus ir patį vardų. Dabar organizacija 
vadinsis — Lietuvos Krikščionių Darbininkų 
Sąjunga. Pasikeitė ir vadovybė. Vyriausias 
jos vadas yra prof. Pr. Dovydaitis. Jis ir

Kaip Bbvo Ugdomas Ir Slopinamas
Detmiškas Švietimas Vilniaus Kraite

Vilniaus krašto sodžius sų mokyklų ir mokytojų, neva 
i prieš Didįjį karų labiausiai bu kad tos mokyklos blogai ve- i 
vo apleistas: nebuvo čia nė damos ir mokytojai neturį ce- 
lietuviškų draugijų, nė nioky- nzų. Mokytojų seminarijų te
kių. Taigi čia teko plėšti vi- j ko nuolat reformuoti, kartais 
sai neišjudinti dirvonai. Anai- [net du kartus į metus, kad tik

ANGLIJA IR BOLŠE
VIZMAS

Anglija turtinga, Anglija — 
pramonės kraštas, Anglija — 
milžiniškų kolonijų valdovė 
bolševizmo apaštalus stipriai 
vilioja. Naudodamiesi visiška 
visuomeninio bei Įiolitinio vei 
kinio laisve, Angl'joje jie dir-

l'abetų nuošimtis čia buvo la
bai didelis, nes tiek seni tiek 
jauni nemokėjo skaityti ir ra
šyti.

Vilniaus krašto sodžiaus 
švietimu susirūpinta tiktai vo
kiečių okupacijos metu ir tik 
tada padėtas tam darbui pa
grindas. Tada tai buvo įsteig
ta 1-ji Vilniaus lietuvių gim
nazija. Išsyk darbas ėja gana 
sunkiai, nes jautėsi mokomojo 
personalo ir vadovėlių stoka, 
o čia dar okupacinė vokiečių

patenkinus lenkų reikalavi
mus. Mat, “Rytui” rūpėjo, 
kad mūsų pradžios mokyklos Į 
nepaliktų be mokytojų. Paga 
liau lenkai paskyrė savo at
stovus į egzaminų komisijų 
baigusiems mokytojų semina
rijų egzaminuoti. Bet kai pa
sirodė, kad beveik visi egza
minus išlaikė, tai lenkų švie
timo kuratorija labai susirū
pino ir nenorėjo išduoti liūdy
nių. Vis dėl to liūdymai, nors 
daug vėliau, buvo išduoti. Ta-

jnažesn’s kaip kitur. Anglijoj, 
į valdžia ir visuomenę darbinin- 
įkų būk.*' sutvarkė taip, kad 
j ir dm: o netekus galima pra- 
1 gyventi — vienas bedarbis per 
savaitę pašalpos gauna 17 ši
lingų (apie 25 litus), su šei
riui — 25 šilingus. Apskr'.tai, 
Anglijos darbininkai verčiasi 
neprasčiau, kaip Lietuvos pa
siturį ūkininkai, žemesni vai- 

ba viešai: turi savų spaudų, j dininkai. Tatai ir yra didžiau- 
klūbus, kinus, organizuoja mi-Įda komunizmui plisti kliūtis, 
tingus, parodas ir kit. Jų Lo j Labai didelis nuošimtis da
indono dienraštis “Daily Wor- 
ker” (Kasdienis Darbininkas)

bininkų yra svetimšaliai iš va
rgingų kraštų, dabar pakan-

autonomijų ir jį visai prie Lietuvos prijungti, organizacijos laikraštį “Darbininkų” reda-ĮvaĮ(j-ja (Įar- vįso|ęįl kliūči i iaU lcnkai sura(l° kitų prie-
a — -    a ■ :  ___ _a: .. : a M.. • , — •. -  a_...  i t .. i__ t.),* - - t. .-j t.... t. ........ i.,. ..v.: „ ..Vyriausybė esanti pasirengusi kreiptis į tas 
valstybes, kurios yra pasirašiusios Klaipėdos 
konvencijų, kad tų nelaimingųjų konvencijų, 
dėl kurios kįla t ek daug nesusipratimų, pa
naikinti:

Socialistų dienraščio redaktorius anuo 
kart paabejojo, ar tas žygis išeitų Lietuvai 
į sveikatų. Girdi, tai apsunkintų Vilniaus at
vadavimų. Esu ir lietuviai kovoję, kuomet 
rusų valdžia juos spaudė.

Visa nelaimė su Klaipėdos kraštu ir yra 
tame, kad ten veikia toks statutas, prieš 
kurį lengva nusidėti vienai ar l itai pusei. 
Tik dvylika metų Klaipėda yra Lietuvos val
doma, tačiau triukšmo ir nesusipratimų bu
vo daugiau, negu galima įsivaizduoti. Vadi
namoji Klaipėdos konvencija duoda daug 
progų visokiems priešvalstybiniams gaiva
lams, rėikia ar nere'kia, skųstis dėl jų teisių 
“varžymo” ir Vokietija'1 atsiranda didelė 
pagunda ginti “ nuskriaust U J” ir grųsin- 
ti to krašto užėmimu. Tuo būdu Lietuva yra 
labai apsunkinta kų nors nuveikti Klaipėdos 
gerovei. Kų nepradėsi dirbti, visuomet atsi
jas trukdymų, visuomet bus valstybės išda
vikų, kurie, pasiremdami konvencijos dės
niais, varys priešvalstybinę akcijų ir dar skų
sis dėl jų teisių varžymo. To nebūtų, jei 
Lietuvos nevaržytų konvencija. Klaidos 
krašto gyventojai visi, be jokių išėmimų, tu
rėtų prisita'kinti prie Lietuvos įstatymų ir, 
be abejonės, prisitaikintų.

Kalbėti, kad nusikračius Klaipėdos kon
vencijos, būtų apsunkinta Vilniaus atvada
vimas, yra tikra nesąmonė.

Jei Klaipėdos kraštas būtų vis'škai su
jungtas su Lietuva, be jokių suvaržymų, Lie
tuva būtų žymiai stipresnė ir Vilniaus gy
ventojai pajustų didesnį išrokavimų dirbti 
už susijung'mą su ja. Pagaliau, jei Vilnių 
atvaduoti tik autcnoniiniais jmgrindais ir 

Klaipėdos kraštas pasiliktų tokioj pat pa
dėty, visas Lietuvos gyvenimas bfitų žymiai 
apsunkintas. Vilniuje, kaip ir Klaipėdoje, 
susisuktų sau 'Hlu* priešvalstybiniai gaiva
lai;

Lietuvių rauti siekia Vilniaus atvada
vimo nešuly.iniai. D’rbama dėl visiško jo at
vadavimo.

Lyginti vokietininkų kovų dėl “teisių 
varžymo” ir lietuvių kovų su rusų priespau
da Lietuvoje, vra kita didelė nesąmonė.

L'eluviai savo žemėje norėjo būti lais
vi ir įsteigti valstybę,-dėl to jie ir priešinosi 
rusų valdžiai. Vokietininkams Klaipėdos kra
štas nepriklauso, dėl to jie neturį teisės ieš
koti kažkokių privilegijų ir siekti jį prijun- 
į;G prie Vokietijos.

Kuo greičiau tas kraštas aps*valys nuo 
pi ifešVitlslybinio eleineat.,, tuo Lietuvai bus 
sVęLtiįiJt, I’o atsiekti h:-- s’inku," kcl • Klui- 
js’dos kfūšlo vidaus n įkalus k’šis - etinio3 
VitlštytlCk. Lietuva-. vyrau-yliė ta' gerui su- 
prahta, dėl to i'., pūgai pasitaikius, ir p6 
relktUuus panaikinti Kla'ųk’tlos kor.vrn djų, 
k: Vi, k (t i p unkščia u n: šėme, yra visokių ne- 
t-hs’ptatlflių šaltinis.

Klaipėdos konvencijų pasirašiusios val- 
styti-j dabar, žinoma, ir kalbėti nenorėtų

guoja. Kiti centro valdybos nariai: dr. Pr. 
DieTninkaitis, kun. A. Grausly's, adv. J. Ka
tilius, K. Mockus, J. Miknevičius ir J. Kairys.

Nors Lietuvoje darbininkų klausimas nė 
ra taip opus, kaip kituose kraštuose, tačiau

Bet vis dėl to darbas buvo pra 
dėtas, nors ir nelengvai tai 
davėsi. Vėliau buvo įsteigti 
Pedagogijos Kursai liaudies 
mokytojams ruošti. Mūsų mc

monę, būtent: neva keršinda- 
mi už lenkų persekiojimų Ne- 
prikl. Lietuvoj, Vilniaus lietu 
via

atrodo kuklus, neturtingas, bet karnai gerai apsirūpinę, nebe- 
gyva:, aliarmuojančiomis ant-siilgi komunistų rojaus, 
raštėmis paduoda naujausias Kiek kitaip nusiteikęs jau- 
žinias, be to, dar pigus, todėl nimas. Turėdamas kuo “paūž- 
skaitytojų, ypač jaunų, turi t'”greitdori:-kaismunka(an- 
gana daug. “D. AV.” puslapiai glikonų bei sektantų bažny- 
mirgėte mirga apie Sovietų te- t ios kovoje su neilorove vra 
clmikos stebuklus, komunisti- bejėgės), ima esama tikrove 
škojo jaunimo pasiaukojimų, bodėtis, linksta ieškotis “įdo- 
've kluiną, jo džiaugsmingų at-mesnio” gyveninio. Į šį jauni- 
Isidavima susmukusio buržua-mų ir nukreipta tad komunis- 
Izinio pasaulio pertvarkymui ir tų šūkiai ir veikla, ir esą tu- 
; t.t. . rinti pasisekimo. Šituo pavo-

Apie darbininkų skurdų, jtįjum nuosaikioji visuomenė ri-

krikščioniškais ir tautiškais pagrindais pa- kvklos tilpo buvusios rusų gi 
grįstai organizacijai darbo niekuomet nepri- mnazijos rūmuose ir jau buvo 
truks. Ji kels darbininkų susipratimų, juos įsitaisiusios puikią biblioteką 
organizuos ir vieningai stovės darbininkų rei
kalų sargyboje.

na gražią dienų uždarė, o jos
mokytojus į kalėjimus suinct-

Tuo pačiu meiu buvo uždai;.-į
ta kelios dešimtys lietuviui

. . . pradžios mokyklų. Visos u" įir gerus gamtos ir fizikos bei darvt(K ,llokvk|(|

moty o,Įų s,minanj.1 tie įgnaudojįmĮj Anglijos bolševi- nitai susirūpinusi. Ypač daug 
kų spauda daug nerašo, kada kovoja katalik'škoji spauda, 
ugi čia tas skurdas yra žymiai 1 Kz. C.

IŠDAVIKIŠKAS PAREIŠKIMAS

Lietuviai bolševikai, tai tikri mūsų tau
tos nenaudėliai. Arnais laikais Kapsukas su 
Angariečiu vedė Rusijos kariuomenę, kad 
pasmaugti Lietuvos nepriklausomybę ir visą 
save gyvenimą dirbo prieštautinį ir priešval
stybinį darbų, įtraukdami į tų, išdavikišką ■ 
-judėjimų nemažą tamsių, nesusipratusių lie
tuvių. Jų daugiausia priviso amerikiečių lie
tuvių tarpe. •

chemijos kabinetus. Tač'au 
pradėjus kurtis Nepr. Lietu
vos vyriausybei Kaune, dauge
lis veikėjų ir jaunesnių inte
ligentų Vilnių apleido taip 
kad čia pasiliko tiktai sauja- 
lė darbuotojų, viso labo kokif 
trys desėtkai. Ir šiems Vil
niaus krašto švietimo vetera
nams teko visa švietimo dar 
bo našta išnešti ant savo pe-

s taip ir pa j 
liko neatidarytos. Vėliau ja; | 
lietuviškos mokyklos buvo už- Į 
darinėjamos planingai iv be- t 
veik nebuvo mėnesio, kad ne- i 
būtų uždarę kelias ar kelio-; 
liką. mokyklų. Tiesa, dar pra-; 
eitais metais lenkai bent aiš • 
kindavosi, kad neleidžia lietu j 
vių mokyklų neva dėl to, kad 
jos neturi atatinkamų patai

Atenšino tavorščiai! Šiandie auką, o čia batelis tuščias, gi 
paskaitysiu jums gromatą vie-1 laukuose kurgi gausi daugiau 

| pų arba mokytojai negauną įuo mano tavoiščiaus apie tų šampyno. Gerai, kad keli sų-
čių. Ir reikia pasakyt , kad ta ,ištikimybes liūdynių. Tikrenv- jau iš stailos išėjusį runijiinų manus tavorščiai nubėgę už ga
našta buvo n- lengvo. Tekei,^ ,aį |enk); „,okvklos ,.aj,. 
sodžiuose steigti lietuviška:- dasi |]ar ljlogesn5se patalpo 

daug .'mokyklas, o mokytojų nėra. įK0 (ia|i|„a ,uaty(i tokhj
ku mokyklų, ki r užsiiininčia

per mares.
“Labai vožojamas profeso-

ražiaus pripildė batelį. Iška- 
dos iš to niekam nebuvo. Tik 
tie tavorščiai, kurie labai arti 
Lus'ankos stovėjo laike anšla

Dabar, kuomet mūsų tautai yra
pavojaus iš vokiečių pusės, lietuvių bolševi-1 Todėl išsyk buvo siunčiami
kų organas “V-nis” tokį pareiškimų daro: .sodžius mokytojais bent kiek S(J vienu s,0 kį. ; ~ pinimo, sakė, kad šampyno du

Kai kuriems Lietuvos ponams bau- ,nok‘l skaityti ir rašyti, pas-j|į jau]<(, žaidžia. Kų i'iaiUikas buvęs laimi blogas.

na r.;
1 Ž imdamas tavo neišmieruo-

gu, kad netektų Klaipėdos teritorijoj j kut š uos p! adejo pakeisti bai 
dvarų. Daug vokiečių baronų išstumta Pedagogijos Kursu?
lauk, o Lietuvos ponija, Galvanauskai ir mokytojai ir vyresniųjų 
k'ti prisipirko ten dvarų”.

ir vyresniųjų kla
sių gimnazistai. Visos lietuvi 
škos mokyklos Vilniaus kraš
te buvo išlaikomos “Ryto’ 
Draugijos. “Ryto” draugija iŠ 
laikė 2 gimnazijas (Vilniuje 
ir Švenčionyse) Pedagogijos 
kursus (kurie vėliau buvo pa
versti mokytojų seminarija) 

virš

reiškia toks “žaidimas” žie 
mos metu ii 
dėjusių vaikų, nesunku supra 
sti.

sau išvirožyti man, ka reikia “Apie skridimo subuikotu-

Panašių išdavikiškų pareiškimų bolševi
kiškuose šlamštuose yra daug. Vadinas, bol
ševikams nepatinka, kad Klaipėdos krašto 
žemės ūkiai pereina į lietuvių rankas, jie 
pyksta, kad vokiečiai kraustosi iš to krašto, 
kuomet patrijotiškoji visuomenė tuo džiau
giasi. Išrodo, kad tie mūsų tautos nenaudė-'ir virS 5() jiaU(lies mokyklų 
liai didžiausį patenkinimų pajustų, jei Lie- !Ka(langi ĮSsvk lenkai lietuvių 
tuva netektų Klaipėdos. Tie mūs'škiai išsi- mokykloms ' netrukdė darbo, 
gimėliai yra baisesni už Maskvos bolševikus, 
kurie vis dėlto nenorėtų, kad vokiečiai už
imtų Klaipėdą ir veržtųs toliau į Rytus.

DEL NAVAKO ATSISTATYDINIMO

tai per pirmuosius kelius len
kų okiųjacijos metus jos ne
mažą atliko darbą: buvo iš
leistas nemažas mokytojų ii

. . daryti, nes mano eicdikiskus . . . . . XT. .<lai pusiau išba- . . ... vinių, irgi sumiksinta. Niekas1 . tavorseius sumas užpuolė. Iri, , , . .... . .! . ... . .... dėl sklidimo į Klevlendą ne-■ vis tai dėl to antrojo skrrdi-! .. ... , ...A1 v v, junijo, o tik patys didžiausimo. As sakiau f.avo tavorse:a- . .... .... ... . ., , ...a A,, iicilikų lyderiai, susibėgę į ci-ms, kad neprasidėtų su tokiu . ,
,. ’ . , t .v . icnikiskų drukamę, iš senosbizniu, kuris nėra įrašytas j

Dabar jau lenkai visai nu
metė kaukę ir atvirai pareiš-

. , .kontrės spėtnų orų užsteliavo,rejestrus. O jie , . .... , .
tiktai valdiškai mokyklas, i,lur„a,-,ij„ kad cieiliktš- A' /*'“,T
Xt,-s iki šiai lii.liivii; mokyk- ikioms raji-sliains tas nopaška- ° 4 f 1>a,lar" “A"
........... ...  . i cilikiskos drukarnes pazytko.

“Viskas tas būtų gerai, jei-

kia, kad Lenkijoj tegali būti [cieilikiškus

lų tiktai vos kelios tepaliko, |dys, jeigu skridimas cicilikų
j bet tnr būt, kad ir tų greit 
neliks. G’aip bent pare'škė le
nkų kuratorius.

drukarni'i tūkstančius mokės 
už druko darbus ir kitus pa- 
služyjimas, O dabar mat prie 
ko privedė, kad net patį ra

gu mano tavorščiai nebūtų su- 
šumavoję. Bet dabar mane i- 

’ma labai didelis striukas, kad
Gimnazijas taip pat varžo. ,- i-m — ,jie visai iš raznmo ne:šsikrau-

Viiniaus Vytauto Didžiojo gf'^ Ar ncžinai IX)na, pro.
ninaziją pusiau lenkiška pada ( [pesoriau kokios nors painačies.
re, o Švenčionių lietuvių giiu- , “Skaitau aną dieną cieili-
nazijų vere'a prie lenką kurą jki^ką gazietų ir raustu iš sar- ”u Pavužone

(‘ Susirūpinęs cicilikėlis ’
gimnazijos auklėtinių skaičius
Mat, okupavę Vilnių, lenkai if torijos lenkiškai uikyti egza-iina^os- Tn p viskas tenai su

Vėliausiomis ž'niomis, atsistatydino KIa; <vk jautės' nesavi ir visais minus. Kad lietuvių gimnazi-'n,^<s,nta, kad net aš turėjau A k u rainas tavoršeiau! Kiek

ipasirašę taikos sutartį su SSS tį nurodo tai,* kad Svenčionii 'gerai remembina, kaip atskai-l’iancūzijos, Anglijos ir Italijos nota, kuri 
buvo gauta Kaune neva dėl laužymo Klaipo-į p, lenkai pamažu pradėjo ro- i gimnazijoj mokiniai negiedą .I°.ie buvo istlumočyta, jog vie- 
dos statuto. Čia nėra joks L'etuvos vyriau- j<jyti ragus. Visų painiausia llenkų tautos himno (Dambrov-|nan» tavorščiui net 700 dolerių 
sybės nusileidimas hitlerininkams, bet savo jėga išmetė mokytojų sernina- skio maršo), kad gimnuz/joj l’ri geseliyą sumokėjo, 
rūšies politinis gestas. Jrįj^ jr gimnaziją iš patalpos nesą Pilsudskio portreto ir t.t. | “Apie Lusianikos apšlapi-

Dr. Navakas buvo laitai energingas gu- ir ta proga užgrobė noniaža Vadinasi, dabar jau lenkai nei Inimą vėl netaip užrašyta, kaip
bei natorius. Jis uolini saugojo valstybės rei-,mūsų mokyklų turto: biblio gia lietuvių mokyklas be ce -ibuvo padaryta. Kad ž'notu-

pins. Vienatinė paniačė tokia: 
reiklu, kad strošnas “litera
tas - poetas”, skridinio pirma- 
galis, vėl parašytų gromatą į 
seną krajų ir paprašyti], anot 
tavęs, iržsteliįloti špėtną orų 
EuroĮioj, kad skridimas dar 
metams pasiliktų Kulerio, ar

tekų, kabinetų įrankius, šiaip remonijų ir su niekuo nesiren-Įinei, ponas propesoriau, kiek ;kokium Čikugos garadžiuj, Ir 
mokslo priemones ir daug mo- gia skaityti.--. Taig: lietuvių iš- įbtivo nepriirnnnsties mano ei- įeieilistų drukarnei būtų biznio, 
kyklų inventor'aus. Kol buvo ugdytų švietimą Vilnijoje len- cilikiškiems tavorščiams ap- (Tada ir sumas jH-reis. 
surasta bent kiek pakenčiama - : «■-*.
patalpa, mūsų mokykloms te
ko prisigluusti žydų gimnazi

kai visai baigia naikinti. Tsb. šlapinimo dienoje. Mat, Kurna 
rotni norėjo paprabavoti, km GYDYTOJAS: — Vaistus 
per įninkąs yra tas sampynas itainstu turi būtinai imti; nie-

kalus ir akylu5 sekė priešvalstybinių gaiva
lų žingsnius. Jo vietą užėmė M. Kardauskas, 
be abejojimo, irgi eis savo pirmtakfino pė
domis. Geriausio jam pasisekimo!

• v •

• ("licagos miesto majoro rinkimų kampa*
•ibi taip “smarkiai” ėjo, kad daug žmonių jos rūmuose. Netenku ir aiš- 
nė nežinojo, kad, apart E<k Kelly, yra ir kinti, jog šis smūgis mūsų mc 
kiti kandidatai. Žirutma, Kelly buvo iirink- įkykionis buvo irana skaudus, 
tas.

Be Dievo meilūs irsta
suonienės tvarka. P&milk Dto įir nepas;juto kaip visą batelį ,ko r.epailės. 
vų, o rasi sau ir tėvynei ne lištušlino. Rokuojas, ne Lusia-i LIGONIS: — Jeigu nieko 

, . . nykstamų turtų. Kur Dievas |nką apšlapino, bet imtys susi- nepadės, tai po galų tuos vai-
į Vėliau pradėjo kibti prie vi-į ten ir palaimiu įšlapino. Reikia šlapinti Lusi-'stus dar Imti?
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net keletą metrų numesdavo tirštais debesimis, nors saulė- 
atgnl. Ir vėl tėvo akys nukry-'lydžiu buvo apsiniaukę tik ry- 
po ant sūnaus, ant to mažojo, tai.
stipriai drebančiom rankom! i-„ ••1 1 Kur jie dabar plaukia ir

negalėjo ži

Lietuvių katalikų vakarinių valstybių 12-sios konferencijos, įvykusios kovo 24 d., Cicero, atst 
konferencija priėmė labaį svarb as rezoliucijas: 1) Protestų prieš vokiečių imperializmų, siekiantį užgi 
Protestų prieš atst. Sinnetto bilių, kuriuo siekiama varžyti ateivių nepiliečių teises; 3) Nustatyta liet

stovai. Ši gausinga 
užgrobti Klaipėdų; 2) 
lietuvių katalikų vei-

<ini() planas; 4) Nutarta platinti katal’kiškoji spauda ir plėsti Katalikų Akcijų. Šia reikšmingų konferencijų surengė 
Ą. b. R. K. Federacijos Chicagos apskritys.

— Tėveli, ar mes jau išsi
gelbėję, ar tuoj nutils audra/
- - linksmai paklausė Stasiu
kas, pakeldamas galvelę nuo

.K.spauilusio jo kojas, sūnaus.1 kas jų 1ahkįa L neįdėjo ži- kelh*b Jo v,‘illas ir vfl
| — Viešpat e, i,- kuo gi kai- noti Tik tipk buVQ fliSku> ka(} nušvito, pamačius besišypsan-
tas šis kūdikis, kml turės po ji(J nnoĮatos to|inasi nuo krafi. .tį tėvų. Šis jį priglaudė prie
valandėlės žūti f -- mintimis {o Stasiukas, prisiglaudė, įkrntinės ir kn,Sta' P»«»vo. 

įkalbėjo tėvas. - Argi tik tam prie t(-vo< vis da|. t(.b(lverkį, , --- brangusis sūneli, tik dėl
Į.ų, Viešpatie sutvėrei, l.ad dar: Agaroa -au nobeb<>go> flk bai. tavo nekaltumo stebėtinai iš- 
kūdikystės dienose I ūtų pas- |n- -r iSg.)stis s,narkiaj kra(ė likome gyvi. Todėl dabar pa
kirtas žuvims suryti. Jeigu ( |0 k-ndį ir jis garsiai Ruk dėkokime gerajam Dievui už 
aš, Vešpat.e, Tau kuo nusi-;,jo-o T?vas viįSQ JaikjJ ni(,ld(k stebuklingų išgelbėjimų.

si ir vis ramino verkiantį sū- • Abu pradėjo nuoširdžiai įne
šimų, aš mainau jnelj Negalėjo jį paimti ir pri Jst’a ir karšti padėkos žodžiai 
atinka, palik, ne ’ |austi prįe tėviškos š'rd'u« Įveržėsi iš jų suvargusių krū- 

leisk jam dabar žūti. .Juk Tau Įnos jtenipęR paskutines jėgas tinių. Vėjas jau vos tik pūtė 
Viešpatie, viskas yra galima. i tun-jo abįein rankom valdyti ir jūra pamažu rimo. Nuilsęs 
Pagailėk nors jo, vargšes mo- laiveų q hj taip maža, tėvas galėjo lengviau atsikvė-
tinos. kų ji darytų, jei i08 taip jis nuvargęs, kad dar va- pti ir atilsėti. Tik; dabar jie 
mylimas suims daugiau negrį- ir tuns paleisti irklus, pajuto Šaltį, kurį sukėlė van-
štų pas jų? Tai būtų baisus TaUa pir,ioji fcangft p^'^ns permerkti rūbai.
g“’’ * Ply5t'! B i',ins juw iflros i TSwi:’ la5i" "» <labar

t, • •• i • ,- • i ■ Taip praėjo ilga valanda. Įveikia mamytė' Ji, matyt, la- Jlgai jis dar mintimis mel-i r i * & i.
dė Viešpatį, prašydamas, jei | PagaVau vėjas pamažu pra

dėjau, tai bauski mane. Bet 
Įmano mažąjį sūnų, aš maldau 
Įju, jei Tau p

Kaz. Andrius s

Paskutinis Susitikimas
duodamas, kad dabar jau toki 
esųs, linksmai sušunka:

— Tėveli, tu pailsęs,’ duok 
man, aš truputį pairkluosiu. 
Juk aš jau stiprus.

Paėmė už abiejų irklų, bet 
jie neklauso, jų nesuvaldo. Ir 
vėl atiduoda tėvu5.

Taip jie gana ilgai plaukio
jo po ramių jūrų ir nė nepa
juto, kaip toli toli nuplaukė.

tai yra galima, kad atitolintųj — Eikš, vaikeli, pas mane. . .
'jsikabink : ;UU° -ių gręsiantl mirt,es Pavo’eia i mano ii
laikykis, kad kartais neišpul
tam. Matai, kyla audra, bet 
nenusimink — laimingai pa< 
sieksime krantų. i

Nors jis ir ramino, bet jo 
balsas keistai virpėjo, krūti
nė sunkiai alsavo. Aiškiai nu
jautė artėjantį pavojų. Jam 
darėsi baugu, pamąsčius kas 
gali atsitikti beplaukiančiam 
mažu laiveliu audringoje jū
roje. Išgąstingom akim pažve
lgė į sūnų, ir dvi gailios aša-

. , . ros nuriedėjo per raukšlėtų tė-v ‘ laivelį atgal ir, nenujausdamas i .,dinas niazu berniuku. Ta, 30 abiejų pusių veržiasi vanduo Jojančios audros, pamažu, I™ veul, paz.«,«.*o, kraubj - 
Simus Stasiukas. Jle prieš po- į vidų ir susimušęs vejasi plau bangoms pasupti, J'* ™S Ta"‘Sa
rų menesių atvažiavo j Angh- kiančiuosius. vr- • ; kr_xtfl norR vaka. baigė gaubti aplinkumų, ir
jų pas tolimų giminaitį Nev-, -u. . , L ‘ 1 . b krantas matėsi tik kaip per
haveno miestelyje. Kaip tėvv-' Teveli, irkluok smarkiau. 10 amsoje vos uvo ma y 1. jn-kus q audra vis smarkėjo 
nėję, taip ir čia jie verfesi'žVė- ~ kalbė’° Stasiukas.

dėjo silpnėti, nors bangos vis 
dar ritosi. Tėvas šiek tiek nu- 

Bet jei tokia yra Dievo siramino, tikėdamasis, kad 
val’a, jis noromis su tuo su- tuoj viskas nurims. Bet ir ta-
tinka, ir, pakėlęs iš nuovargio jda kur gi plauksi, kad tamsu, 
drebančių rankų, peržegnojo
sūnų.

ju

APYSAKA
NETIKĖTA NELAIMĖ tės bangos pasuptų. Tėvas, at- 

Vasaros vakaras. Saulė ske- riSęs «randine, pastūmėjo va- 
sta raudonu ratu į gražiai mi-|ltelę nuo kranto ir Pats išoko- 
rguliuojančia jūrų. Visur ra- Paėn,ęs sunkius irk,us’ ypėsi 
mu. Tik kartais lengvas v^je. tob'n. Stasiukas tik plojo dėl-
lis sujudina medžių lapus ir(n’ukas " džiaugėsi, kad taip Saulė jau seniai nusileido, ir
vėl žavinti tyla. Snaudžianti len?vai 8UPa mažutės bangos, 

o irklai pliuškendami taško, 
besileidižančios saulės švieso
je, Fausvai iųirgančius van-

jūra vos bealsuoja.

Pietų Anglijos pajūriu pa
lengva eina senyvas vyras, ve- dens lašus. Paskui valtelę iš

jyba. rėk, kokia
■ Žiū 

vandens uodega

artėjo naktis. Iš šiaurės, nuo 
jūros krauto, pradėjo pūsti le 
ngvas veji Ve, sukeldamas ne
mažas vilui?. Tėvas pasuko

niekur nesimato kraštų. Dar 
gali kur nuklysti į vidurį jū
ros. Bet vis tik geriau nors

v , • 1 , • v- • ir kažin kur nuklysti, neguvelj mete kaip kok} sipuų ir v . T . .,_ . . dabar žūti. Laivai kasdiennuolat stumi nuo kranto to-
l-r. Jai, kelia kartus vos tik Plaukia ir -'uos «'
neapvertė. Laivelio dugne bu- |»elMs‘ džiaugsmu nuavi- 

kraštu- to JO vei<las, kaį 1S1S ūbavu-

Audra vis kilo. Bangos lai-, t

vo vandens, ar pro 
prisisėmusio smarkia: besivar- 
įtant į šonus, ar šiaip priti5 
Į kusio. Tėvas čia valdė laiveli, 
kad nepaskęstų, čia liepo su

sios vilnys pamažu ėmė silp
nėti.

— Sūneli, padėkokime Die
vui, kad išsaugojo nuo mir

kai mūsų laukia. Taip ilgai 
negrįžtame. Jai vienai baugu, 
gal verkia. O dar kažin kada 
sugrįšime namo, gal ne tuoj. 
Tada...

Jis lyg susijaudino ir nuti
lo. Tėvas rnalon’ai paguodė, 
nuramino, kad tuoj, gal rv- 
toj, jie vėl bu* namie, ifc ji* 
galės pulti į jo išsiilgusios mo
tinos glėbį. Sakė, kad jį tada 
sutiksianti ne kaip mažų, silp
nų vaikų, bet kaip didvyri, 
kuris taip drąsiai žiūrėjo mir
čiai į akis. Nors jis ramino, 
bet nebuvo tikras, kad tas vi- 

iskas tuoj galės įvykti. Lyg 
kažkoks neaiškus balsas sakė,

Naktis vis plačiau skleidi į ir smarkėjo. Veltui visom jė- 
sparnus, juoda tamsa apgau- goru mosavo sunkiais irklais,

... .... lies. Nors bangos dar ir eina I1™’’ "<‘Kris 1
semtuve vandenj. Jų r ubai bu- .... i.” , "-imtino

, . . i „ bet, vėjui nutilus, po valant'.- nvo kiaurai vandens permerkti . ,v , 1 .. , . . i- v i,, m- les kitos įsnvks ir jos.ir smarkiai purto saltis. Tėvas * _____ «______
jau nesiyrė pirmyn, tik sten
gėsi kiek galėdamas išlaikyti‘ HHJ

(Daugiau bus)

- Tėveli, kur gražesnis pa- 1HUS ve-iasi. Skubėkime, ka- < bdama jūros paviršių. Vėjas j veltui gausus prakaitas sru
jūris, Lietuvoje 
klausia berniukas

ar čia? — 
, grožėdama-

nepavytų. įvįs gmarkgjo, jara nėrini"
Tėvas tik nūs šypsojo ir at- Nuo kranto ėmė ristis vis di-

• sakė:sis puikiu saulėlydžiu.
— Čia, žinoma, daug gi a-1 ~ Sunkiai Siandi^ dirbau,

žiau, bet tėvynėje man mie- skaV‘da rankas’ ° be Im
liau, negu svetimoje, nors ii iSPn?8’ nieko ir nepajėgiu, 
gražausioje šalyje,’ - panm Augk’ vaikeli’ grei^au’ lnane
žu sako jam tėvas.

— Ar dar ilgai čia gvven
sime, tėveli?

senatvėj pavaduosi. Aš tada 
jau būsiu visai senas, sulin- 
'kęs, kaip tavo dėdė Tomas.

Laivelis visu i 
bangų nešamas

, plaukė tolyn ir tolyn. Jau se ,
veno per veidų - vos tik 2> |nU.. krantos ignyko

desnės ir didesnės bangos. Lai 
velis nuolat šokinėjo čia nuo 
vienos čia ant kitos bangos, 
čia nupuldamas žemyn, čia 
vėl iškildamas. Tėvas rimtai ; 
susirūpino kylančia audra ir Į 
smarkiau ėmė irkluoti. Jo vei
das žymiai pasikeitė, ir nors

mu kaip plaukė. Nuo kranto 
einančios bangos ne tik kad 
sulaikydavo laivelį, ' bet dar

pusiausvyrų.
smarkumu

akių, nes tamsi naktis apglo- , 
bė visų aplinkumų. Lyg tyčia 
tų naktį dangus apsitraukė Į

Pavasariui Atėjus Namams 
Reikalingiausi Daiktai Yra

SKALBIMO MASINOS 
DULKIŲ VALYTUVAI

Be šių daiktų, nei viena mylinti švarų šeimininkė, negali 
apsieiti.

%

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
J»e lazdos n ekur negalėsiu ei- stengėsi visa paslėpti nuo sū- '

Tėvel , kas yra? Ko taip [Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

— Ne, sūneli, tuoj turėsime 
važiuoti namo 
čia ilgiau 
daug p'nigų 
me.

— Pinigų? O kam tų pini 
gų reikia? Juk ponas Krim 
bokas ir taip jau turtingas, — 
ir be pinigų gali mus metus 

kitus palaikyti, — juoka- 
W', berniukas.

— Tau taip atrodo. Bet juo 
kas daugiau turi, juo dangino ‘ 
nori. Gal dar kiek palaikytų. | 
bet po savaitės į mūsų butų 
žada atvažiuoti kažkoks pe
nas, tad mes būtinai turimo 
grįžti į tėvynę.

Stasiukas lyg ko susimąstė. 
Jo mėlynos akutės nukrypo 
ten toli toli,-kur saulė vos tik 
nepuolė į rausvai nudažytų 
jūrą. Jam pasidarė lyg ko gai
la.

Pamažu jiedu prisiartino 
prie žvejų valtelės, kuri buvo 
stora grandine pririšta prie 
geležin o į žemę įkalto kuolo. 
Berniukas, lyg voveraitė, vik
riai įšoko į valtelę ir džiaug
damasis atsisėdo. Tiek daug 
kartų j's jau buvo plaukiojęs 
jh) jūrų, bet ji jam niekuomet i 
nenusibosdavo. Rodos, ištisas 
dienas išsėdėtų laivelyje, kad 
tik kas jį pairstytų, o mažu-

įsitaisysi geresnę valtį
Stasiukas tik klausėsi. Jam 

be galo patinka tokia kalba. 
Taip jis nori būti didelis, gra-

išsigandai ? Ar tai iš tikrųjų 
kiltų audra? Tėveli...

Smarki banga taip metė jų
žus vyras, lygiai toks kaip laivelį, kad Stasiukas vos ne- 
Matjošių Antanas. Ir, įsivaiz-' nupuolė nuo suoliuko.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

EMIL DENEMARK ūū
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

5848 60 OCDEN 
AVENUE

Štai auksinė proga: 
Šeimininkių pripažinto
ji geriausia skalbimo 
mašina “IIOTPOINT” 
dabar parsiduoda už

*69.00
ir su kiekviena mašina 

gaunate

DOVANAI
“IIOTPOINT” elek- 
trikinė prosijimo maši

na

/

“HOTPOINT” yra produ'kt&i visiems žinomos GENE
RAL ELECTRIC CO.

* , * *
Elektriniai dulkių valytuvai dabar žymiai numuštomis 
kainomis: Perstatyti (rebuilt)

vuz
Nauji už. $23.50 *9.50
Jūs daug esate girdėję garsinant, kad Midget Radio par
siduoda už $8.00 — $10.00. — Bet niekad negirdėjote, kad 
General Electric išdirbystės Midget Radio parsiduotų už 
mažiau negu $24.50.
Vienok dabartinio išpardavimo metu pas mus gausite 
General Electric Midget Radio už $ 14.50

Tai yra didelis pirkimas ir visi juo pasinaudokite.

RooseveltFurnitureCo.^
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEIey 8760. Chicago, III.
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Draugijos Uzs. Liet. Remti Veikimas Demokratija - Taikos Garantija
R. Skipičio, Draugijos pir- Reikia jų ir rytuose: Estijoje. S.\ metų prezidento Masary- daryti konkrečiu. Demokrati 

mininko, kelionės į Ameriką (.'barbinę, Šanchajuj. Artimiau ko sukakties proga Prahoj iš- nis idealas nėra vien tik poli 
laikas jau nustatytas: iš Kai;- sinuse mūsų kaimynuose, Lat- ėjo iš spaudos rašytojo Karlo tinis, tat jis yra ir sotijaVs ii

(nešaudo. Visos valstybė;: iriėhnenu visus nevykusius ha (rugių, kviečių, avižų ir dobi 
tautos esame sunkaus atginti- nd>mus, bet aš niekad nesi llų kas sudaro žymiai dau- 
nio stad joj, todėl sunku iš gailiu šio apsisprendimo, kur; giau negu miškus.

no jis išvyko kovo ni. 22 d., vijoje, tas klausimas tvarko-

karto reikalautį tobulų ir am-'ptailėjuu. Grįždamas iš karo 
ž nų dalykų. Tačiau taį nerei- pasiryžau tarnauti tik delno- 
skia, kad mūši: demokratija ikrai jai ir respublikai. Dutno- 
ir apskritai mūsų tvarka ne-ik ra tija yra geriausia taikosCapeko trečia pasikalbėj ui!) ekonominis. Komunizmą aš pj 

knyga su pirmuoju Cekoslo- neigiu. Be individualizmo, Ik 
vakijos respublikos piliečiu. Jaieutingų ir sumanių asmenų 

Prezidentas Masarykas šiuo j be gabių vadų, be darbo geni i^la klaidų, kaip ir atskiri pi
balandžio m. 1 ar 2 d. Apie (tarp Lietuvos iš vienos pusės se pasikalbėjimuose paliepia iš jų — negalima išmintingai ii |'a“v*Ul kati daro kla das.
jo kelionės tikslus esu jau ra-j ir Lenkijos su Vokietija iš an- tisą eilę filosofinių r visr.o teisingai organizuoti visuome ' ^ai karas pasibaigė, aš ma į
šęs, tad čia to klausimo nebe-j t ros, lietuviškų mokyklų rei- meninių klausimų. Labai įd> nę. niau: pas mus bus respublika,!
liesiu. i kalas Lenkijoje, t. y. Viln'aus mios Masaryko mintys apk ; Socijaliu atžvilgiu demokra-

Prieš išvykstant pirminin- krašte ir Prūsų Lietuvoje yra demokratiją. tija reiškia nugalėtoją žmogų
kui, Draugijos valdyba jau nu1 mums neprieinamas ir noroms • “Pats didžiausias mano ar- žeminančio neturto. Respubli 
statė Pasaulio Lietuvių Kon- nenoroms tenka laukti palan-jgumentas už demokratiją, — koj, demokratijoj neleistina 
gresu. galutinai laiką: jis tu- kesnių laikų. sako Masarykas, — yra tikė kad atsk’ri asmenys arba kla
rėš įvykti š. m. rugpjūčio m. j Antra programinio darbo į Žmogų, į jo verto, j j; sė eksploatuotų savo broliu?
11 iki 17 d. Kaune. Svarbiau-! vieta tenka lietuviškoms bib- dvasios pajėgas ir sielos ne '— demokratijoj žmogus žmo 
sis, kaip žinome, ir pirminin- i liotekoms ir skaitykloms už- mirtingumą,. Tai tikroji meta- gui neturi būti priemone.

.fizinė ly?y*-ė. Etiška: demok- | Natūralūs įvairumas ir ski

o kovo m. 27 d. iš Clierboargo mas ir ten sąlygos yra palan- 
išplaukia laivu “Olympic”, ir kesnės, negu kitur.
New Yorką bus pasiekęs apie l’rie šiandieninių santykių

gali būti geresnė, negu kad Į garantija ir mums 
ji yra dabar. Ir demokratijų,■ j.asail|įuį”

pradžioje diktatoriškai valdo- 
ma. Tačiau, matote, mūsų res
publika apsiėjo be to. Aš ne i

ir visam

KIEK VOKIEČIAI IŠVEŽĖ 
IR SUDEGINO TURTŲ

( KALNAS. — Vokiečiai o- 
bijau žodžių ii pasakys,u, kad, kUpaVę Lietuvą stengėsi kuo- 
nėia nei absoliučios diktatū- daugiausiai išvežti į savo 
ros nei demokiatijcs. Kada pa-^f„tvriandą’’ miško, gvvuliu, 
(ramentas neposčdžiauja, spre vilrniJ) kailių> visokių maisto

Kiek išviso vokiečiai sude
gino trobesių, sunku pasaky
ti. Tačiau turimomis žinio
mis viename tik Šiaulių ap
skrity sudeginta 382 ūkiai ir 
1102 kaimuos ir miesteliuos 
gyvenamų namų. šis turtas 
taip i>at siekia Šimtus mili
jonų.

Ką vokiečiai tam tikra su 
I tartim vėliau neva grąžino,
I tai tik lašas jūroje. .Jie dar 
! daug lininis skolingi, labui 
mus nuskriaudė.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė nndi ir platinti 
katalikišką spaudą. Kataliku 
ka spauda nuodo žmogui is 
ganymo kelius į ainžinastį.

.ndimus daro vyriausybė ir produktų. ]r jįe VOgė, plėšė, 
l'i’zidi ntu' — be kinių nois V(>v- ka ^k gap-,j() jįe išvežė 
apribojimų. Tačiau je yra su-j421 baįnV(H()S varp;j 3,030,(XX) 
Auiži ti įstatiniais ii Pasidr.o-! aukg0 ,-y.^ijų vertės, nes vidų 

Mynių, ierarebija ir darbu. Ne ,1:l busll"ai kritikai, parlame- tinižkai> aukjįtos dvasiškijos 
Demokratija — ne tik yra'galima yra žmonių organ'zaci- 1,10 kontrolei, laikraščių ir vi žiniomis, kiekvienas varpas 

valstybinė forma, ne tik tai. I ja be valdančiųjų ir pevaldi-|H <-’:lenes Sl‘: tr nkimu kritikai ka£tavo s,(xm> rublių. Sudegi
no ar niekais pavertė 39 baž
nyčias, 1S jų išplėšė. Atitin- 

! kainų įstaigų tvirtinimu vo
kiečiai išvežė už 83,000,000 
aukso rublių miško, už tiek

ko kelionės Į Ameriką tikslas į s eniuose. Pradžią jau padare
yra išsiaiškinti su Amerikos j Draugija l’žs. Liet.‘Remti. .Ji'ratiją galima pavadinti, kaip rtūmas tarp žmonių turi būt 
lietuviais įvairiais progranio i vienais tiktai praėjusiais me 'politinį artimo meilės įgyven-(sureguliuotas funkcijų suskir 
klausimais ir pasitarti dėl dr-itais yra davusi užsienio lietu- din’mą.
gijos darbų, išeisiančių iš to'vių bibliotekoms ir mokyklo 
progranio vykinimo. Jins ap'e 14,000 knygų. Šiais

Po metinio Draugijos bus*-i metais tas darbas, be abejo-.kas parašyta pagrindiniuose į- jnių, tačiau tai turi būti tikra Į iai '*‘*yra demokratijos pa 
rinkimo, perrinkus vaidybą, nės, bus dar labiau praplėstas, (statymuose, k-5t ji yra pašau ;organizacija, bet ne privilegi-*a'sv°,ji kntjka ir vie
gyvai imamasi plėsti Draugi
jos darbų programų ir tuo ti
kslu valdyba beveik kas ant
ras vakaras posėdžiauja ir ta 
riasi.

Pirmoje edėje yra, kaip ir
reikia manyti, mūcų išeivių iš- vių susivienijimų ir kuopų lsija; tačiau tikroji diskusija (“Demokratijos krizis? — ta-

Prie dabartinio lietuviškų knv 
gų pigumo, sulyginus jas su 
spausdintomis užsieniuose, bi
bliotekų steigimo darbas ne
būtų sunkus, — čia reikal'n-

lėžiūra, ji remiasi žmonių tu 
spusaviu pasitikėjimu: nė; a 
pasit’kėjiino be meilės, nėra 
meilės be pasitikėjimo.

Vieną kartą aš pasakiau.

ja, ne aristokratiškasis vieš- 
patav mas, o savitarpė tarnv-

ji kontrolė.

3‘š, — baigia piezidentni*
na. I.eiliokrutijai yra reikalin- Masarykas, — esu principij

gas tiktai amerikiečių lietu-.ka(j demokratijų, tai — disku- j

i vadai
J

os

bet
)a-

, .„ v ne ponai . 
klausimą apie demokrati 
krizį, Masarykas atsakė:

jlus, bet lie aklas demok rat’jos 1 pat sviesto, kiaušinių, kiaulių
pasekėjas. Aš žinau šio rėži 
mo silpnąsias puses, ir aš at

ir paukštienos. Be to jie nu
ėmė kai kur ketinius derlius

tautėjimo klausiniais. Kitai ne- jtaip jau jų draugijų ir kultu 
laimei sulaikyti, yra įvairių Vinių . organ zaeijų iniciatyvos nės tiki varnas kitam ir sąži
priemonių: 1) pradžios moky-jir sumanumo ir šiek tiek lė - jningęai tiesos ieško. Demokra

tija, tai tarimasis lygių su ly 
giais, laisvų piliėčių mintys 
prieš viešumos vedą. Žodi? 
“parlamentas” turi labai gra

klos įvairiose didesnėse išei- šų knygoms įsigyti, kataloguo-
vių kolonijose; 2) stipendijos 
ir'kitoki parama jaunimui au

ti ir prižiūrėti. Amerikiečiai 
ir bendrai užsienio lietuviai,

kštąjį mokslą įsigyti; 3) lietu-įteigdami savo bibliotekėles, 
vių bibliotekos ir skaityklos atliktų labai žymų savo kultū- 
užsieny; 4) vaikų ir jaunimo
ekskursijos į Lietuvą ir kt.

Kokią Draugija ji.j padarė 
įtaką į užsienių lietuvių gy
venimą ir ūpą ir kaip re'kš- 
mingd yra kati ir nelabai kar
tais didelė jos pašalpa užsie-

ros darbą ir gerokai padėtų 
Lietuvos knygai tobulėti ir ki 
lti.

Be minėtų jau mano kituose 
pranešimuose kongreso ir pa 
šaulio lietuvių : ąjungos, Drau 
gijos Užs. Liet. Remti r-rogra 
me vra dar du labai svarbūs

yra galima tik ten, kur žmc• ;čiau pasakykit, susimildami,
kas vra laisvas nuo krizio? 
Mes gyvename dabar pereina
mąjį laiką, kaip kad Švegla 
(buvęs Čekoslovakijos minis- 
teris pirmininkas. garsus vei
kėjai) sakė: karas dar tebei-

nio lietuvių kultūrinieins dar-1,, . ... ,. .v .. įklausimai, tai vra kultūros nubalus, matyti is to entuziiaz-' . , .... ‘ .’ . v . . . mai skaitlįngesnitio.se musų įs-mo, kuriuo uzs emu lietuviai I . . . .. , it ivių naujokvnuose ir žemesdirba savo tautini kultūrini ' • . , . - . . . ,, , v, - . nik o kolonijos. Apie tuos da-darbą. las rvskiauisai mato- , v - ,. . įlvkus rasvsiu kitomis progo-ina Pietų Amerikoje ir apie 
atskirus jų žygius buvo tai 
mano, tai kitų rašyta spaudo
je.

Draugijos r.žs. liet. remti da
rbų programą svarb ausią vie
tą užima pradžios mokyklos 
klausimas, šiaurės Amerikoje, 
t. v. Jungtinėse Valstybėse, 
kur yra seniausi ir skaitlin
giausi mūsų išeivių kolonija, 
jie imtys jau turi daugybę sa
vo mokyklų, kur u ne viena 
galėtų būti pavyzdžiu net ir 
nepriklausomosios Lietuvos 
mokykloms. Ypatingos šiuo 
atveju pagalbos amerikiečia
ms gal ir nereikia. Mažesnėms JSIGYK1E
jų mokykloms, kurias veda pa Gavėnai būtiną knygelę: . 
triotiški; nusite kę umerikie- LEMOYNE — Palaiminta- 
č.iai, Draugija visados yra na- sis Kunigas J. Basko, jo as- 
sirengusi padėti ir, reikalui e- ,nU0j dar|,aį jr auklyba. Didė
jant, padeda. ,|j'o formato, gražus spaudom

Mokyklų reikalingumas y- darbas, 707 pusk G4 paveike- 
IKitingai jaučiamas tuose kra- įkd, 2 žemėlapiu. Kaina $2.o<J, 
Stuose, kur mūsų išeivija dar labai gražus skaitymai, patar- 
jauna, pavyzd. Pietų Amcri- tina visiems įsigyti, 
koje, Prancūzijoje, Anglijoj**, 2334 So. Oakicy Avc., 
Pietų Afrikoje, Australijoje. I Chieago, III.

mis.
Karolis Vairas

, — Kiek šiuo metu visoje
Lietuvoje yra gyventoji], da
bar sunku pasakyt’, nes pas
kutinis Lietuvos gyventojų su
rašymas buvo 1923 metais. Bet 
apytikrėmis žiniomis, dabar 
Nepr. Uetuvoje yra 2,476,134 
gyventojai: 1,190,334 vyrai ir 
1,283,620 moterų. Tikslu Lie
tuvos gyventojų skaičių nusta 
tys šių metų gale rūpinas v‘- 
suotinis gyventojų surašymas.

Tsb.

žią prasmę, bet jį reikia pa na, nors dabartiniu metu

Pavasaris - Važiuojam i Lietuva!

3-jų dalių pilnos lovos 
įrengimas vertas $23.00

M 4.95

$26.30 Pilnos Mieros 
Naujos Mados Studio 

Onirli ....... *15.95
Pavasaris juu čia. Kurie mano šiemet aplankyti .sie

tuvą, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykti i dienraš
čio “Draugo” laivakorčių agentūrą ir pasibarti. “Drau
gas” parduodu laivakortes visų linijų, visais laivais. 
Tnip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
-LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayctte 1083

Kelionės į Lietuvą reikalais kreipkitės į

PROGRESS KRAUTUVE ATDARA
ė^edėlioj Nuo 1Ov, pyto iki 

* vai popiet
EINA DIDIS PRIEŠ-VELYKINIS

Išpardavimas
SIŪLOMA DIDŽIAUSI BARGENAI!

SIOO.OO vertės Mohair 
Parlor Setai po

*54.50
$70/10 vertės Naujos 

Mados Tapestrv parlor
*31.50

$23.00 Pinti A’aikams 
Vežimėliui po

*12.95
$32.00 Naujausios Minios 

Knglish t'oaches po
*18.95

$32.30 Aržuolo Medžio 
3-kių dalių Breakfast 

Setai po *19,95

3224 South Halsted Street«
J. Kaledinskas, Vedėjus

Krautuvė atdara rytoj Nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet

Klausykitės .Mūsų Radio programų - 
ll-tą vai. prieš piet iš stoties W(JKH.

Rytoj, Nedėlioj,

EKSKURSIJOS

3VEDŲ AMERIKOJ LINIJA
TIESIOG 1 KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu ‘ ‘ Gripsholm ’ ’

Išplaukia iš New Yorko
GEGUŽES 25 D. 1935 M.

Antra ekskursija išplauks
Liepos 3 d., 1935

Tuo pačiu motorlaiviu 
(Per Gothenburgsj.-Rtockholm)
New York — Klaipėda 

Rengiamos:
Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos 
Am.

Kiti išplaukimai iš Nevv Yorko
Drottningholm Balandžio 20, 
Kungsholm - - - - Gegužės 2, 
Kungsholm - - - - Birželio 4, 
Drottningholm - - Birželio 12,
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
j bet kurį Sujungęs narį, autorizuotų 
vietinį laivakorčių agentų, arba ) bet 
kurių mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas "MAItlEHOLM".

SU'EDISH AMERICAN LINE 
IKI N. Miclilgan Avc., . Cliicago, III.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni ir iūs
Jaučiatės senu, priimkit Nt'GA-TONE
— ttį pastebėtinų vaistų, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyri) per paskutinius 4 3 metus. Nl - 
(1A-TONE priduoda naujos sveikatos

į ir sustiprina nusilpnėjutius organus.
NUGA-TONE yra vaistas, kurį kie

kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek-

I vienų sveiku Ir tvirtu. I’arsiduoda 
(visose vaistinyčiose. Nepriimkite pa- 
■ vaduotojų, rfes joks kitas vaistas ne- 
; pavaduos Nt'GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Liuosuotojų vidurių 23c Ir 
50c.— , . i —

J REUMATIZMAS-
■ SAUSGEL6 I■
_ Nesikankyklte savęs skaus- ■ 
™ mals, Reumatizmu, 8a, išgėlė,H Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun

giu — raumenų sunkumu: nes _I skaudėjimai naikina kūno gy- 
_ vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
™ guldo
■ CAPSICO COMPOUND mos- ■ 

tls lengvai prušalina viršmlnė- ■I tas Ilgas; mums šiandie dau- 
_ gybė žmonių siunčia padėko- ®

■ nes pasveikę. Kaina 60c, per _
■ paštų 65c, arba dvi už J 1.05. *
_ Knyga: ‘'ŠALTINIS SVEIKA- ■

TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų. ■

Justin Kulis ■
3259 SO. HALSTED ST. ■ 

Chieago, III. ■

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
WHEN every- 

thing you at
tempt is a hurdcn 

—when you are 
nervous and irri- 
table—at your 
avit’s end—try 
this medicina. It 
may be just whae 
you need for citra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jsrsey, savi, "Afttr 
doing just a little work I had to lic 
down. My mother-in-la* recom- 
mended the Vegctahle Compound. 
1 can see a wonderful change now."

J VFGtTABlE COMPOUND

skaitl%25c4%25afngesnitio.se


šeštadienis, buluialžio G, 1935 n n a w o •*• g

CICERO LIETUVIŲ 2INI0S
visus kviečiu:

Šv. Kazimiero Akademijų; 
Rėmėjų draugija šį sekmadie 
ių vakare, rengia Įdomų va 
karų (teatrų), purap. svetai 
nėję. Pelnų skiria Šv 
iniero vienuolynui.

inkų ir kortomis “grojus”. 
Vukurų rengia L. A. K. D. 
klubas. Šis klubas dar jaunas, 
bet gražiai darbuojasi. Visus 
kviečia atsilankvti.

Nuoširdžiai

Trečiadienio vakare po ga
vėnios pamaldų, parap. svetai
nėje įvyks Citizen klubo sva- 

visus i rbus susirinkimas. Visi kvie-

Kaži- 1

savo parapijiečius paremti va- čiami dalyvauti.
karų skaitlingu atsilankymu. ------
Rėmėjos ir seserys Kazimio-
rietės visiems bus labai dėkin
gos už skaitlinga atsilanky- 

prielankumy.
Gerbkime ir branginkime

t**
nui ir

savo Įstaigas.
Mieliausioji, dirbkime Kata

likiškos Akcijos darbų.
Kun. H. J. Vaišūnas

Praeita sekmadieni mūsų 
bažnyčioje baigės dviejų savai 
č.ių misijos. Cieeriečiai, ypač 
jaunimas, labai skaitlingai la
nkėsi į misijas. Daug žmonių 
naudojosi Atgailos Sakramen
tu. Per misijas šv. Komunijų 
išdalinta virš 5,000. Garbė Ci
cerus katalikams už uolumų 
dvasios darbuotėje.

Misijoniei iai tėvai Jėzuitai 
(kun. Mešlis ir kun. Aukšti
kalnis) gėrėjosi Cicerus kata- valst. kvotimus ir gavo teises 
lįkų susipratimu ir linkėjo, [praktikuoti savo profesijų, 
kad ir ateityje tai}) gražiai ir iNaujas daktaras žada Cicero-

Pirmadienio vakare, purap. Į 
svetainėje bus svarbus susi
rinkimas visų tų, kurie nori ; 
gauti Amerikos pilietybės po
jūčius. Bus asmuo iš valdžios, i 
kuris aiškins pilietybės svar
ba. 'Bus suorganizuota k lesa 
pamokoms. Mokėti nereiks. 
Viskas dykai. Nepilieeiai ir 
nepilietės — visi ateikite.

Ketvirtadienio rytų mirė a. 
a. Ona Šerpytis, 21 metų am
žiaus. Sirgo širdies liga. Rei- 
šk'ame užuojautos Šerpyčių 
šeimai. Šerpytis yra ugniage- 
svs Ciceros mieste.

Naujai atremontuotas Šv. Antano parapijos. Cicero, Ilk, 
seserų - mokytojų namas - vienuolynas. Namas dabar atrodo 
moderniškas.

dieni, balandžio 7 d., parap. mkiūtė, A. Jaukšaitė, J. Da 
svetainėje ir tiksi, kad visuo-dilelius, F. Žukas, F. Petke 
menė parems. Programų suda
rys du veikalai: “Kryžia” (.’
Red.) ir komedija “Žydas pas
fotografų”.
jaunamečiai,

Loš 9 skyriaus
išmokinti sesu-lval. vak

\ eikalo vaidas “Šv. Teresė” bai susirūpino, kokiu būdu už- 
Loš Aušros Vartų para})., įkirsti kelių šiai propagandai. į 
\Vest Side, Nekalto Prasidėji- Buvusio kronprineo vizitas 
mo P. š. sodalieijos mergai- Hitleriui kaip tik buvo nau- 
tės, vadovaujant kun. J. Ma-į dingas. Hitleris pareiškęs kro- 
čiulioniui, M. I. C. Įnprincui, kad bejėgis esųs pa-

Korespcndantė daryti kurias nors išimtis iš 
------------------- i bendrų valiutos apribojimo tai

LIETUVA KVIEČIAMA 
DALYVAUTI PARO

DOJE PARYŽIUJE

DĖL KO VILHELMAS 
ATSISAKĖ GRĮŽTI Į 

VOKIETIJĄ?

KALNAS. — Teko sužino- 
syklių Wilbelmo naudai, ta-įti, kad Prancūzijos vyriausy- 
ciau suprantųs, kad ekskaize- i bė per savo pasiuntinybę Liė 
riui reikia suteikti pagalbų ir tavai yra pakvietusi Lietuvos 
todėl siūlo ^Vilhelmui kai bu-Į vyriausybę oficialiai dalyvau 
rimu laikui apsigyventi ILam-į ti 1937 m. rengiamoje tarp

tautinėje parodoje Paryžiu
je. Tos parodos šūkis: “Alės

burgu pilyje.

Kronprmcas buvo labai nu-Prieš kai kurį laikų buvo
pranešta, kad pas Hitlerį bu-į stebintas gįuo Hitlerio pasifl- ir technika modeminiame gy 
vo apsilankęs buvęs kronprin-Į ,vniUj neg Willieln.as grįžti i |venil«e.” Paroda apims visa, 
cas, kuris, esu, prašęs leidimo .dabartinę Vokietijų neperdaU-j kas >’rtt nau> minties, socia

linių klausimų, artistiško ir 
techniško pasirengimo, urba- 
nizmo, architektūros,

inius sunkumus.
Dabar “ Parisiu- Tagehlatt

.grįžti ekskaizeriui Wilhelmui , giausia turi noro Todėl Hit. 
į H į Vokietijų, nes jis kene ųs į i(»rįo mandagus pasiūlymas 
,dėl valiutos apribojimo finan- į Wilhelmo nė kiek nevilioja, 

bet, priešinga’, pastatė jį į la
bai keblių padėtį, nes šio pa-

Berlvno korespondentas pra
neša, kad paaiškėjo, jog ne 
Wilhelmas prašė leidimo grįž
ti jam į Vokietijų, bet AVilliel- 
mui buvo pasiūlyta tai pada
ryti.vicius.

Narių dėmesiui. Ateinantis į Pasak Berlyno koresponde- 
susirinkimas įvyks pirmadie-Into, vokiečių politinė policija 
nio vakare, balandžio 8 d., 8 i pastaruoju metu gavusi labai

v«ix. Nepriklausantieji,daug žinių apie monarch ištinę
Cieeriečiai į savo tarpų su-įcių. Visi kviečiami atsi lauky-i kviečiami įsirašyti. [agitacijų Hoheneolernų imu

lauks naujo inteligento. Dr. ti. Pradžia lygiai 7:30 vai. v. 
J. Kazakavičius baigia gydy
tojo ir chirurgo mokslų. Šio
mis dienomis išlaikė Illinois

L. VYČIŲ 14 KUOPOS 
VEIKLA

grafi-

Raštininkė Idai. Valdantieji sluogsniai la-

siūlymo yra ta prasmė, kad 
^Vilhelmas turėtų būti Vokie
tijos teritorijoj nuolat politi 
nes policijos supamas, kuri. 
be abejo, galėtų paimti į savo 
rankas visus monavebistinės 
agitacijos siūlų galas. Be to. [ 
ir A\ įibelnio asmens laisve Vo- j 
kieti joj būtų labai apribota. | 
Tai tik dėl to ^Vilhelmas ii ' 
atsisakė nuo Hitlerio pasiūly- Į 
mo.

kos ir plastikos srityje ir 
pan. Parodos programa ir 
planas yra jau atsiųstas mū
sų atitinkamai įstaigai. Pran 
cūzijos vyriausybė yra parei
škusi ypatingų pageidavimų) 
kad Lietuva toje parodoje bū 
tų kuo plačiau atstovaujama.

3Į>/*)<«)/S)/fl)

Augkit Su Mumis!

sutartinai darbuotųsi Dievo 
garbei ir artimo meilei.

Ciceroj, kaip ir Cbicagoje, 
praeitų antradienį įvyko rin
kimai. Lietuvis biznierius Wa- 
lter Babitz išrinktas miesto 
knygyno nariu. Sveikiname 
W. Babitz už drųsų ir darbš
tumų. i t S F

je apsigyventi ir čia ofisų ati
daryti. Sveikiname naujų dak
tarų linkėdami sėkmės profe
sijoj.

Naujas daktaras vra malo
naus būdo ir labai draugiškas 
žmogus. Priklauso L. V. 14 
kuopai ir Šv. Vardo draugi 
jai Ciceroje.

Apie įinisii parapijos moky
klų tuščios vietos išpiltos ak
menėliais ir žvyru. Vaikučiai iprh

Nors Ciceros Vyčių kuopa 
nėra skaitlingiausia, bet dar 
bais nekartų ima viršų, vpa- svetainę, 
tingai sporte. Štaį ir dabar li
ko apskričio besketbolo čem- 
pi jonai. Oempijonatas, žinoma, j 
tai rezultatas viso tvino sutar-

Draugija Dievo Motinos So
pulingos eis in corpore prie 
šv. Komunijos sekmadienį, ba
landžio .14 d. Narės susirinki
te 7 valandų ryto į parapijos

Vakare tų pačių dienų drau 
[gija rengia vakarų. Statys sce 
noj įspūdingų veikalų, kurį

tino žaidimo. Tame ypatingai 
yra pasižymėjęs Frank Žukas, 
kuris per 8 metus neapleido i 
neį vieno lošimo. Tai rekor
das.

turėtų visi pamatyti, nes prijr.taikintas gavėnios laikui. .Jau 
ninias ypatingai galės žavėtis.

i
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jua atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.DIDIS PAVASARINIS

Išpardavimas
Refrigeratoriy 
Drabužių Plovyklių

KAINOS LABAI SUMAŽINTOS

Visokių Geriausių

DRABUŽIAMS 
PLOVYKLIĮĮ

MAŽIAUSIOMIS 
KAINOMIS

Lengviausiais 
Išmokėjimais

Halsted Exchange 
National Bank 

19th Pi. and Halsted St

sučėdys daug pinigų 
Kas pirksit čia 
Bei' rigeratori

10 PIECE COSMETIC, 
SĖT $1.97

This IM a Pamrus Vlvam Sėt and lfi- 
cludea fare powder. JI.00; Rouge. 75e, 
Tissue Cream tl.no, Oopiiatory 11.09, 
Facial Astringent $1.75. Bath galt t.00, 
Toilet Water $1.25. Perfunie J2.75, Bril- 
liantlne 75c. Skin tVhitener 75c. Totai 
Valus $11.00. Speclal price, $1.97 for *H 
ten pleces to lntroduca thla lino.

Vardo .... i...... i.....
Adresu .......................
SluBČIarae per paštą ČOD

einlgai grąžinanti, 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New Yodr

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only way your body can cleMft odt 
Aclrls and polsonoue wa«tea from yeur 
blood ls thru y inllllon tinjr, delicate Kid* 
ney tubea or fllters, būt bewaf« of cheap, 
drastic, Irritating druga. If functional 
Kidney or Bladder diaorders maRė you 
auffer from Getting Up Nlghts, Nervous- 
ness, Leg Palns, Backache. Ctrelea Under 
Eyea, Dlzzlnesa, Rheumatic Paine, Aftld- 
ity. Burning. Smarting or Itchlng. don’t 
take chancea. Oet the Doctor’s guaran- 
teed prpRcriptlon called Cyste* (91$s- 
Tpx). Work» fast, anfe and aure. In 48 
honrl it muRt brlng neW vitality. and ta 
guaranteed to flx you up In one WeeM of 
money bark on return of empty packąge. 
Cystex coata only 9c a day afe druttiltt 
and the guarantee proteets you.

TOLO8EFAT
Mln M. Katner •( hrosklyn, $fc f. 

writes: “Have used Kruschen for Ule 
paat » tnontha and ha ve net only Im4 M 
ponnds būt feel ao mnch better In eveOy 
way. Bven for people who don’t e»re U 
rednee. Kruschen is Monderfnl te keep 
the aystem healthy. t M|g • norta 
ahanld hnow for I’vd irled so many 
thinca bnt only Kruschen anasverad aft 
parpotea." (May 13, 1#Š3).

TO lose fat SAPKLT and HARMTABO- 
LV. tak« a haif teaapoonful rtl Mrueebėn 
Salta ln a glasa of hot srater iit t ha 
mornlng bafore breakftst—don’t trina A 
morn!ng_a bottle that lasts 4 sreeka 
eoats būt a trlfl*—art Kruschen Mltt *t 
any drugatore lfi America. It hot toy- 
fully satlsfied ofter thi Ursi, būtie-. 
money baek.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMĮJjy KRIKŠČIONIU 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atėję j šiuos paveislus pniiiutysite, 
kui]) pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami į areną, 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvų, Šv. 
Sabestijorių sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Ceciliją ii' kitus akmenimis užmuša.

J šiuos pa veikslus atėjęs nevienas 
braukia per skruostus riedančias a- 
šaras. Ateikite visi. Nesigai.ėsite!

Paveikslus rodvs ir a'škins 
A. PELDŽIUS sek ančiose vietose:

Nedėlioję, ir Panedčlyjc, bal.7ir8 
ui. Kun. J. Kuro par. salėje, Seran- 
ton, Pa.

Utarninke ir Ssredoje, bal. 9 ir 10 
d. parap. salėje, Pittston, Pa.

Ketverge, bal. 11, Mineraville, Pa.
Pėtnyčioje, bal. 12 d. Kun. A. 

I’ižerskio par. salėj, Wilkcs-Barrc, Pa.
Subatoje, bal. 13 d. Lietuvių salėj, 

Binghnmton, X. Y.
Nedėlioję ir Panedėlyje, bal. 14 

ir 15 d. Kingston, Pa.
Utarninke, bal. 1,6 Xe\v PhilaJ’a.
Ketverge, bal. 18, Kt. Clair, Pa.

Visur pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 30c. Vaikams 10c

Besketbolininkams pagerbti 
Išrinkti

i komisija jau darbuojasi vaka 
ro rengimu.

Kovo 31 d. kuopa dalyvavo 
metinėj dvasinėj puotoje 7:30 
vai. Mišiose. Pasipuošę gėlė
mis nariai darė gražų įspūdį.

Gegužės 11 d. rengiamas šo
kių vakaras (Gay Time Fro- 
lic). Komisija darbuojasi, kai 
vakaras būtų sėkmingas.

Pereitų susirinkimų įsirašė 
dvi naujos narės: F. Radom- 
skaitė ir .f, Rimkaitė.

Kuopoj yra įvesta tai}) va
dinama “žvaigždžių sistema”. 
Kiekvienas narys gauna žvai- 

įgždę, kuomet ypatingu darbu

Šv. Antano dr-ja šį sekma 
• • - „n . jkuopa rengia vakarų. Išrinkta
icuį i :50 Mišiose eis bendrai1. .... . . .

šv. Komunijos. Draugija
džiaugiasi, nes sausose vieta- Ipuikiai gy vuoja ir gražiai du
se maloniau žaisli. Ačiū mies- rbuojasi. 
to assesoriui Henry Sėli\varzel, 
kuris gražiai pasidarbavo pa
rapijai. Ačiū ir mūsų klebo
nui už sumanumų.

---------- ! Šv. K. A. Rėmėjų 9 skyrius
*Bal. 9 d., 7:30 vai. vakare, i (bendrai juunamečių ir suau- 

parap. svetainėjt

VAKARAS Š. K. A. 
NAUDAI

įvyks kati- įgusios) rengia vakarų, sekma

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par. nuo bal. 3 d. iki 10 d.
Šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo , wižvmi. Metam, pasibaigt,,, 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausi.ai pasidarbuoti sa narvs ar nar(>> turintis did- 
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul ži{T< gkaičių bus
tina per- šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams.
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

ypatingu būdu pažymėtas. Iki j 
šiol daugiausiai žvaigždžių už-; 
sipelnė: F. Paulaitytė, B. Ri-J

'‘DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me 
tams $6.00.

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

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

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- Į 
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, Mai ianapolis College, Thompson, Conn. Me
tams $2.00.

'‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi 
nis žurnalas, 2334 So. Oakloy Avė., Chicago, 111., Me
tams $2.00.

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

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,

_____ Bicoklyn, N. Y. y.________ I

Pasirinkimas:
FRIGIDAIRE
YVESTINGHOUSE
SPARTON
LEONARD
NORGE
CROSLEY
GRUNOVV
GIBSON

ir kitų
Apkainuoti labai žemom 

kainom.
1935 Motų Mados nuo

ir uiigščiau
*

Krautuvės sampoliai arba 
deinoiistratoriai

CMRNUOTI
UCTUVIMI

MMUS 
IR aiMNitt

Paraše
P. JURGfiLA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlanta. Soldino 
miško paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir GlrSno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir rėti. komitetui.

3S4 pusi. su 88 pavelkslalH: 
tvirti viršeliai. KAINA $1.50. siu
nčiant paštu $1.65.

Kelkuluukile:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

chicago, ill.

l’ooplos Krautuvės yra go
riausia vieta pirkti naujų 

plovvklę 
Pasirinkimas

VVESTINGHOUSE 
MAYTAG 

APEX 

THOR 
A. B. C.

BEE VAC 
ir kiti}

Nekuriu kainos sumažintos 
ikiS65££ $33.00

ir f 111 irspimi ■■■   .S

Lengvus Išmokėjimai
Didelė nuolaida už senus 

. Plovyklos.

ir augaciau
Lengvus Išmokėjimai

PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PINIGUS

J
F'
Stopk

11tchiti‘g
SkinF

'4,-ynne, ^riimnua Znmo ematabdo 
nlniejlmi odo» I penkiaa 
— Ir $Mff*lhlnirna prie lbt smnoe, 
pudhų. įtodervlnae, Ir KbArlfnt, r.e- 
Kio liovelk atahtUtllneal pradia.it** 
vieoklae orine IritnelJaM, kndnnel 
'o KVdyrno ypniybAn retai raudo
ninę kitose Kyiiunlėan. Vlsoe vaisti- 
nyrioa ntlalko—$lc, 90c. $1, Vix»- 
tlnRal tvlrtae Žemo, bu .yk gn- 
r t en t resull *t Al tl.SS,

MANUFACTUR INO C O M P A. įsi Vi

4179-83 ARCHER AVĖ. *** 2536-40 W. 63rd ST.
Corner Maplewoo«l Avė. Corner Kichmond Ktr *

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

■I /
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VIETINES ŽINIOS
BAŽNYTINIS KON

CERTAS

SUNKIAI SUŽEIDĖ 
RANK4

kuogeriausios Tamstai kloties 
ateityje.

J. Brunete
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų 1 skyr. dėkingas prisidė- Į BRIQHTON PARK. — Ma
lusiems prie vajaus: S. Šim-jrU°na Jotkaitė sunkiai suže’- 
Ikienei, Viliokai, J. Kietei, A. d® rankų. Dr. Simonaitis pa-

POLICIJA GREITESNĖ
H.oward Henry, 21 m., 37(10

APIPLĖŠTI TRAUKINIO 
™1AI

Penki kaukuoti ir ginkluo
ti plėšikai užvakar vakarų 
apiplėšė apie 40 keleivių, va-

SUCH /S LIFE -

BRIGHTON PARK. — Ry-|ir & Kamarauskams, A. ir M. darė operacijų Šv. Kryžiaus, Wfird Strpeb ta’n“ utojas vi- žiavusilJ New Orleang trau- 
toj N. P. P. Š. parapijos cho- Boršams, Mutual Liąuor Co. ligoninėje. M. Jotkaitė yra Šv durmesčio tgatre ir Caroline ikiniu ant Illinois Central ge

z . v . i i Iz i R a*7.1 nnarn A Vari mnbinA Ia* ’ ! dili i ras (prie vargonų) ir mokyk- 11 K- 
los vaikučių choras (presbite
rijoj) išpildys graži} bažnytinį &v- Pranciškaus 
koncertų. Pradžia 7:30 vai. v. 3 »kyr. kauliukais 

Vaikučių choras, panašiai 5,10 pramoga bus balandžio T 
kaip garsusis Paulistų choras!'1- Sudeikių name, 1632 W. 
giedos “Adoramus Te, Chris- 
te” ir “Avė Verum”.

your new bota quite impertonal and respectfu!, Gr»e«?” 
•Tll «ay he U! Why, I haven’t a shsed of self-confidence left.”

vių jokių brangenybių, tik 
pinigus.

Piktadariai į traukinį įėji, 
šiam stabtelėjus ties 63 gal 
ve priimti keleivius. Tai bu 
vo po 6:00 vakaro. Už pus
valandžio jie pradėjo pulti 
keleivius. Netoli Kankakee 
traukinys sumažino greitį. 
Piktadariai išoko iš trauki
nio, pagrobė vienų vyrų su 
automobiliu ir paliego. Pa
skiau pagrobtasis buvo pa
leistas.

RYTŲ VARGONININKAI 
SVEIKINA

Ijų buvo apsiginklavęs.
j J ėjus į namų prieš save ma-

----------- j to .John Morscin, 21 m.} kuris
BRIGHTON PARK. — Art. nepadavė savo antrašo, ir Ner

ti ir pavaišinti. Laukiama sve!«Tusto Kudirkos 25 metų veik- lnan Pierce, 2.1 m., 4332 Kaič
ios muzikos srityje proga, Va- laltl Avė.
rgonininkų Sųjungos New Yo- Howard ir Caroline pažino 
rko ir New Jersey provincija, .iuos kaipo vagis, kurie juos 
per įgaliotinį J. Brundzų, iš apiplėšė.

SergT. Edward Kane sakė.

4(ilh St. Pelnas skiriamas se
serų naudai. Atsilankiusius 
Sudeikiai žada gražiai priim-

Parapijos didysis choras, ve
damas art. J. Kudirkos, giedos ». . •» ,,u ,, ’ ” icių ir is kitų kolonijų
ištraukas iš Duboiso veikalo'
‘Septyni žodžiai nuo kry- ,, .. .. . .Marijonų Kolegijos ir Semi

narijos Rėmėjų 8 skyr. rengia 
Solistais bus E. Noreikaite, šokių vakarų balandžio 27 d.,

ziaus

O. Rezgaitė - Piežienė. K. Sve- 
nciskas, J. Gudas, J. Kudirka.

O instrumentalinę programo 
dalį išpildys smuikininkas A. 
Žydanavičius ir komp. A. Po
cius.

Pamokslų tema “Bažnytines 
muzikos reikšmė žmonijai” 
pasakys klebonas. Įžanga liuo
ba. Iclius

parap. salėj. Pelnas skiriamas 
Marijonų seminarijai. Komisi
ja susideda iš: pirm. J. La- 
sausko, E. Gedvilienės, E. O- 
gentienės, E. Ogentaitės, P. 
Doršos. Visi iš anksto kvie
čiami paremti vakarų.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS
Kovo 28 d. mokyklų super- 

visorė sesutė M. Pranciška su 
kitomis seserimis aplankė Šv. 
Kryžiaus mokyklų. Gėrėjosi 
mokyklos švara ir tvarka. Vai 
kučiai gražiai jas priėmė.

Kovo 30 d. mirė a. a. B. Je- 
sulaitis. Velionis bal. 3 d. iš
kilmingai, bažnytinėmis apei
gomis, palaidotas. Laidotuves 
tvarkė J. F. Eudeikis.

Bal. 1 d. broliukas Lukas iš 
De La Šalie kongregacijos mo 
kyklos atlankė Šv. Kryžiaus 
mokyklos 7-8 skyrius. Papasa
kojo apie vertę katalikiškų au
kštesnių mokyklų. De LaSalle 
High School šįmet sukanka 45 
metai nuo įsteigimo.

Kovo 29 d. atlaikyta šv. Mi
šios už a. a. A. Doliko sielų, 
turis netikėtų mirtį sutiko 

1933 m.
Kovo 30 d. atlaikyta šv. 

Mišios už a. a. kun. P. Jur
gaitį. Katafelis buvo gražiai’ 
papuoštas.

Kovo 31 d., Ogentų name 
kauliukais žaidimas pavyko. 
Rengėjai visiems širdingai a- 
Čiuoja.

Bal. 7-14 dd. Town of Lake 
bus katalikiškos spaudos sa
kaitė. Nepamirškite, townofla- 
ciečiai, užsisakyti dienraštį 

į“Draugų”, “Laivų” ir kitus 
kat. laikraščius Taip pat ne-

Sunkiai serga U. Panavie
nės tėvelis Kraudlys, 5138 So. 
Ada St.

Daukšų dukrelė E. Daukšai
tė guli Šv. Kryžiaus ligoninė
je. Padaryta operacija. Lin
kini greit pasveikti.

Mūši} bažnyčioj sekmadie
niais laikomos penkerios šv. 
Mišios. Pirmos 6:30 ryto, pa
skutinės 12 vai.

Brooklyn, prisiuntė šį sveiki
nimų:

Justuį Kudirkai,
Chicago, Illinois 
Gerbiamas Tamsta:—
New Yorko ir New Jersey

vargonininkų provincijos var
du esu įgaliotas pasveikinti 
Tamstų dvidešimts penkių me
tų darbuotės sukaktuvių pro
gų.

Mūsų provincija linki Tam-

kad jis suareštavo juos, kuo
met išgirdo apie apiplėšimų 
per radijo.

GRĮŽO IŠ LIGONINĖS

P-as Pndarkas mažųjų tele 
fonų išdirbėjas jau grįžo iš 
Little Company of Mary li
goninės, kur jam dr. T. Dun
dulis buvo padaręs operacijų.

Tėvu Marijui 
Misijas:

Balandžio 1 — 7 dd. — Šv 
Pranciškaus parapijoj, Wilke«

štai garbingai sulaukti auksi- Ligonis greitai sveiksta ir jau Barre, Pa. (Kur., A. Būblys, i
nio jubiliejaus.

Skleisk, Tamsta, lietuviškų 
menų, kaip lig šiol, nenuilsda
mas ir pasišventęs jį skleidei. 
Tamsta esi Aukščiausiojo ap
dovanotas gražiu balsu, tad 
ir toliau lai jis žavėja lietuvi 
ška daina merdėjančių šio kra 
što išeiviją, ypač jaun'mų, ku
ris paskendęs ligi kaklo ame- 
rikonizmo bangose.

Šia proga, Teisk, Tamsta, pa

įgali vaikštinėti be lazdų, Ge
rtos kloties Pudarkui jo biz
nyje. Draugias

M. I C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — Sic 
gar Notch, Pa. (Kun. Joną6 
L Jakaitis, M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — 
Coaldale. Pa. (Kun Būb

e

Nek. Pras. Pan. Šv. mergai 
čių sodalicija reiškia užuojau 
tos Stefanijai Jesulaitei, soda- 
licijos iždininkei, dėl mirties linkėti mano ir žmonos vardu yra lietuvių prieteliai. A.A.V
jos mylimo tėvelio, B. Jesrlai------------ — — ------- ---------

JETUVIAI DAKTARAI:

Broliai Roselli padirbdina 
ir iškala visokius paminklus 
ir kryžius prieinama kaina.
Jų skelbimas tenka kasdien J* O).
matyti dienraštyje “Drauge”.. Balandžio 15 21 dd. -

Alfred ir Vincent Roselli Girardville, Pa (Kur A. Būt 
(broliai) yra pirmininkai pa- ’vs, M. I. C.).
minklų dirbtuvės, kuri randa
si Hillside, III. Broliai Roselli LIETUVIAI DAKTARAI

CIO X.Y.Z

GARSINK1TĖ’ 
“D R A U G E”

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

OPTOMF.TRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimų, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rao, skaudamų aklų karšt), atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaie atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 

1 NedSlioj nuo 10 iki 12. Daugely at- 
l sitlkimų akys atitaisomos be akinių. 
! Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

mirSkite bal. 10 d. “Drau- ?kių> .^pertas *7™° a'
go” radijo valanda bus pa ,kių ir pritaikymo akinių

Švęsta mūsų kolonijai. Užsu-' 
kitę savo radio ant WEDC sto 
ties (1210 kil.). A.A.V.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Office Phone 

PROspeet 1028
Kės. and Office

2359 So. Leavitt St. 
CANal 0706

Tel. CANal 0257
Res. PROspeet 6659

DR. J. J. KOWARSKAS DRl p- z-ZALAT0RIS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 Iki 8 v. vakaro

KAUNAS. — Prie vidaus kę apie 30,000, 
reikalų ministerijos veikianti 
pavardžių atlietuvinimo ko
misija jau yra atlietuvinusi 
arti 10,000 pavardžių. Atlic-

Komisija dabar jau pradė
jo svarstyti ir vietovardžių 
žodynų, kurį kaip ir atlietu-

tuvinti pavardžių dar yra Ii- vintų pavardžių žodynų,

CLASSIFIED
AL'TOMGBILES altomobii.es

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai------ -

PONTIAC — ’33, 4 durų Sedan, 5 BUICK '31 — Model 91. 5 Sedan
drat. ratai. Mohair Trim. Gerai iš
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas ....................................................... $475

Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma 
gus Buick geram stovy . . . $37?

OLOS 8 — 1933, 4 durų Sedan, Biue LASALLE _ 1930, 5 pasaž. Sedan. 
su gold trim 5 Steel ratai. Laba JuO(laSi s drat. ratal Sis Ea Sal,e 
gražus valiausio •modelio karas, au- 1
kštal tobulam stovy ................. $5<"

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO ILL į 
Utar.. Ketv.. ir Pėtn. 10—9 vai. 1

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

I
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................ $415

CHEVROLET — 1933 Sport coune
su rumble seat. Maroon. 5 ri-at CADILLAC ’ V-8. 5 Sedan. Jn
ratai hot water heater. Puikus ma- . das, mediniais ratais, spare tirt 
žas coupe, kaip naujas .. $395 užpakaly. whlpcord trim. Labai ec

-------------- % ras karas žema kaina ............. $37'
PLYMOUTH — '33, 2 pasaž. Con-

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOŲIevard 7820 
Namų Tel. PROspeet 1930

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. BOL’levard 7043

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tei.: PROspeet 6376 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J, RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:S0 Iki 8:30 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutart] 
Bez. 2515 W. 69tt» St. Pagal sutart].

DR. T, DUNDULIS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel. CICERO 49 
Rez. Tel. CICERO 8666

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

katos Komisijonierius. Y.ra gerai Ci- 
eeriečlams žinomas Praktikuoja Jau 

‘88 rneliiM Specializavo užsieny. Pa- 
Mkmlngai gydo Rheumatlzmą, Plau
čių ir Širdies ligas.

Valandos:
Nuo 10 iki 12 vai ryto. nuo z iki « 

vai popiet Ir 7 iki 8 vai vakare 
šventa iV-niais pse-al su si t* rimą

493f West 13th Street
CICCRO. ILL.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone CANal 0523

Tel. Ofiso BOŲIevard 6913—14 
Rea. VICtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:80-8:80

756 West 35th Street

Oflao Tel.: LAFayette 86S0
Rez. Tel.: VIRginla 0868

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 
Kempes Franelseo Avs

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR, CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
S luboe

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS

Nedėliomis nėra Nu° 10 12 val Tte. “u« 2 im «▼ai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:80 vsl 
vakaro Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dienų 
Telefonas MIDway 2889

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI-

4631 SO ASHLAND AVT
Tel. YARda 9994 

Rez.: Tel. PLAsa 340"
Valandos!

| Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. v. 
Nedėldleniaia nuo 18 Iki 12 diena

Office Tel. TIF.MIock 4848 
Res. Tel. UROvehill 9617

7917 8. FAIRFIELD AVE.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Te). CANal 9402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 78 50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0402 •

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR, A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2653 W. 691h St.

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis Ir NedCilomis pagal sutarti 

Tel. LAFayctle 8057

DR, A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 We«t 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakare 

Seredomis Ir nedėlloznfs pagal 
sutart]

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 8 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 ».p

vertible Coupe, Juodas, 5 raudoni buick — 1929, Model 48 Coupe, 4 
drat. ratai, ruteible seat. Vėliausio ( paPaž. Juodas, 5 mediniai ratai, 

modelio coupe švelniai bėgančiu Gražus coupe, geram stovy . . $225
motoru ................  ............................ $415 |

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

DODGE — 1933, Sport coupe su ru
mble seat. Juodas, 5 mediniai ra
tai numallavoti Ivory. Išrodo gerai 
Ir tobulam mėkaniškam stovy $425

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

CHEVROLET — 1933. Coaeb. 2 du
rų 5 pasaž. Juodas. 5 drat. ratai. 
Gražus, mažas karas ir žemai ap
kainuotas ......................................... $345

PLYMOUTH — 1933. 4 duru Sedan, 
Mėlynas 5 drat. ratai, šis Plymouth 
buvo gerai prižiūrimas ir yra to
bulam stovy . .......................... $445

CHEVROLET — 1933, Master Coach, 
Juodas, 5 drat. ratai. Ypatingai 
gražus karas, viskas geram sto-, 
vy ....................................................... $3951

CADTLLAC — 1931, 5 pasaž. Coupe, 
Juodos, Whlpcord trim, 5 drat. ra
tai. Puikus karas dėl nužiūrinėlo 
pirkėjo . ........................................... $695

BUICK — 1932, Victoria Coune. 5 
pasaž. Maroon, 6 drnt. ratai. Finish 
kaip naujas, vienas Iš puikiausiu 
Bulckų mūsų dideliam stake. $44$

BUICK '30 — Model 46S. 2 pasaž 
coupe su rumble seat, French biue. 
6 drat. ratai, labai gražus cour>< 
tobulam stovy .......................... $295

CADILLAC — '31 — V-12, 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk. 6 
drat. ratai wlth white side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus Ir iš 
lauko Maroon paint................. $695

CADILLAC ’28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk rack. 
whipeord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus.................$195

CHEVROLET — 1931, Coach, 5 pa
saž. Maroon, 5 drat. ratai. Žemai 
apkainuotas karas. Duos gerų pa
tarnavimų .................................... $245

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 
stakų garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotų Buick, kurts buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ 
Įduokite savo dabartinį karą, mainais ir balansą išmokekitet 

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

Cnawfoi»d 4100_______
LIETUVIU ADVOKATAI

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
PanedSIlo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St. 
Telefonas REPublic 9600

Telephone BOŲIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS

4«S1 8. ASHLAND AVE.
Res. 6 515 8. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

KONTRA KTORIAI

ZELVI8 BUILDING CO. 
Kontrak toriai

Statom naujus Ir talsom senus na
mus. Mūro, eetnento, medžio Ir stog- 
dengyetės. lengvi ISmokesčial arba 
i ash. Gaisro apkainavirnas ant namų 
Ir rakandų.

3358 S. LITUANICA AVE.
Tel. BOŲIevard 6327

BRUNO SHI KIS & CO. 
KONTRAKTORIAI

Stptome naujus namus. Apdengtam 
gonkas (porėius arba visa medin) na
mų poplera arba cementiniu aabestos. 
Taip pat parflpinam paskolas namų 
pataisymui, imame darbus visoj Chi
cagoj, kolonija nesvarbi.

4131 So. Franelseo Avenue 
Telefonai I.AF’ayettc 5824 — 8351

$

altomobii.es


Šeštadieni, balandžio G, -1935
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VIETINES ŽINIOS
40 VAL. ATLAIDAI 
DIEVO APVAIZDOS 

BAŽNYČIOJ

ATEIVIŲ TEISIU GY
NIMU REIKALAI

Adv. J. Grišius gavo atsa-
_ .__ . . ’ kymų Į lietuvių katalikų va-Sekmad., balandžio 7 (henę,. , , , . . . .._. . . , , v -• • kavinių valstybių konterenciDievo Apvaizdos bažnyčioje ų . . .......LA , , ai j j Jos protestų prieš atst. Sinnetprasidis 40 valandų atlaida:

kurie baigsis antradienį, ba 
landiio 9 d. Rytais ir vaka 
raia bus laikomos iškilmingos! 
pamaldos. Pirmadienį ir ant ' 
radienį šv. Mišics bus 5:30, 7, 
8, 9 ir 10 vai. su pamokslu.

Laukiama skaitlingo at&ila 
nkymo Chicagos ir apylinkių 
gerb. kunigų.

to bilių, kuriuo siekiama įve
sti priverstinų ateivių nepilie 
eių registracijų. Atsakymas 

■ gauta iš paties Sinnetto. Jis 
paskyrė būsiimjjį antradienį 
pasikalbėjimui su konferenei 
jos išrinkta komisija-. Komisi
jos nariai tuojau prašomi su- 
siiinoti su adv. J. Grišiu (Tel. 
Boulevard 2800) ir susitarti

Aniceta Aturmaitė, kuri loš 
Teresės rolę veikale “Mažoji 
(lėlelė — Šv. Teresė’’, ŠŠ. Pe
tro ir Pauliaus parap. svet,,

Verbų sekmadienis — TVėst 
Sido jaunimo dvasinės puotos 
diena. Prie šv. Sakramento 
8:30 vai. Mišiose eis Vyčių 2 V 
kp., didysis choras ir mergai
čių sodalieija.

L. V. 24 kp. pradėjo putok
lio turnamentų. Laimėję pir
menybę keturi lošėjai dalyvaus 
apskr. tuniamente čempijona- 
tui laimėti. R&p.

Pranešimai
TRIDUUlYi MILWAUKEE

PADĖKONĖ

Išpažintys bus klausomos yy Į dėl, važiavimo į Springficldą , (ĮaĮ|it, 
uis ir vakarais.

v • i >•«<*.c-, kurie, matyti, i ių at Reikalas yra svarbus ir sku t . . ’ . ’ , ’ L,bug kreipė rimto dėmesio. Taigi,
širdingai kviečiami lietuviai j antradienio ryte delegacija,

atalikai. ypatingai raginami, Mūsų dienraštis pirmutinis adv. J. Griciui vadovaujant, 
sies parapijos žmonės pas: išrijo prieš Sinnetto bilių ir pa vyks Į Springfieldų ginti ate: 
naudoti tų brangių dienų ma |iaKino visuomenę kelti griežę vįų teisių.
lonėmis. čiausių protestų. Adv. J. Gri- —

šias lietuvių katalikų konfe- 
ireneijoj, buvusioj kovo 24 d., 

klebonai i Ciceroj, skaitė tuo klar.simu 
referatų ir patiekė rezoliucijų 
kuri buvo vienbalsiai priimta

GARSINKITES “DRAUGE” ir Išsiųsta šios valstybės va

Kun. Ig. Alhavičius,

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SS

Namams Reikmenys
Elektrikinės Ledaur-ės po ••......................  $59*00
G a siniai Pečiai po....................................... 29.00
Gražus Parlor Setai ....••........................ 38.00
11x12 Karpetai po ?18.OO iki *95.00
Elckt likimai Dulkių Valytuvai po......... .
12 Tūbų Kadios po .. • •............. ...........$32 ,QQ
Ir daugelis kitų namams dalykų: Klejonkų, matrosų, 
springsų, stalelių — už numažintas kainas.

T

•I

Vakar prasidėjo Trduum 
Milwaukee lietuvių parap. ba
žnyčioj. Jas veda kun. M. Ur- 

rytoj, tol. 7 d., 7 vai. vakaro., bonavi£.iuS; M L 0 yisi pa
rapijonys raginami skaitlingai 
dalyvauti balandžio G ir 7 dd.

WEST SIDE ŽINELĖS
Vakar Aušros Vartų parap 

choras buvo suruošus kauliu 
kai.’ ir kbrtomiš lošimo pra 
mogčlę, kuri gražiai pavyko.

Balandžio 11 d. tokių pat 
pramogų rengia Moterų Sųju 
ilgos 55 kuopa. Dovanos bu.- 
išimtinai rankų darbe.

Jau savaitė kai nesveikuo 
ja mūsų jiarap. ir dr-jų rėmė 
jas biznierius M. Jasnauskas

BRJDGEPORT. — Dr-jos 
Šv. Petronėlės susirinkimas į-, 
vyks sekmad., balandžio 7 d.,
1 vai. popiet, parap, svet. Vi
sos narės malonėkite atsilan
kyti. O. Kliučinskaitė, rast.

VLADISLAVA KATA68KAITĖ
kuri mirė kovo II d., ir lupo paltį alėta kovo 15 ii., o dabar Ilsis 
Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir negulėdama atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jai paskutini laitaraaviinti ir palydėjo ją į 
tą neišvengiamų amžinybės vietų.

'Mes atmindami ir ajigailėdami jos prasišaliniun} iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. A. Bristai ir 
kitiems dalyvavus dvasiškiams, kurie atlaikė įspūdingas painal- 
das už jos sielą; kun. A. Briškai už pritaikintų (atmoksiu bažny
čioje, ir kuli. P. Katauskui už pamokslą kapinėse.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams, Katuuskų šeimai, Seserinis 
Kazimicrietėms ir kun. A. Valančiui už lalnkyiuą velionės na
muose tu mokyklois vaikais, gėlių aukotojams, krikšto-tėvaaus, 
dirmavonės-motinai, dėdei, pusseserei ir varg. J. Kudirkui.

Dėkojame laidotuvių direktoriui S. P. Mažeikai, kuris savo 
geru ir maudagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinasti, 
o mums pulengvino perkęati nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame 
grabuešiums ir visiems, kurie paguodė uius mūsų nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvė e 
žmonėms: o tau, n. a. Vladislovą, lai gailestingas Dievas sutei
kia amžiną atilri.

30 dienų atgimimui, už a. a. Vladislavos sielą yra užprašy
tos šv. Mišios antradienį, balandžio 9 d., 8 vai. ryte, Nekalto 
Prasidėjimo P. Šv. M. parap. bažnyčioj.

Nuliūdę lieka Motina Marcijoaą, Tėvai Juozapas ir Brolis 
Juozapas.

piet, parap. mokyklos kamb-
Visi nariai kviečiami atsilan-
kvti. Yra daug svarbai reika- 

BRIGHTON BARK. šv. ,u svarstvtį draugįjos labui> 
Kazmiero Akademijos Rėmė-', ])r.jos va,(,vb;J 1935 ln. su_ 
jų G skyriaus susirnikimas į- (laro; pinu j j&kubauskis, 
vyks sekmadieni, balandžio 7 vice p;nn A Rlevinskas, 
d., tuojau po sumos, mokyk-: rjSt. j. (;rįSį0< 2«24 S. Ru-
* 1 T • 1 7 • • •*

ble St., linansų lašt. — A. Grilos kambaryje. Visi nariai pra 
šomi kuo skaitlingiausiai at
silankyti ii’ naujų narių atsi
vesti, nes šis susirinkimas y- 
ra labai svarbus. J. R.

MARQUETTĘ. PATIK. — 
Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 18 sk. 
mėnesinis sus-mas įvyks sek
mad., baland. 7 d., 1 vai. po
piet, jiarap. svet, Prašome vi
sas nares atsilankyti. Tuojau 
po sus-ino įvyks kauliukais

Šį sekmadienį Aušros Vae 
tų vyrų ir moterų dr-ja Mi
šiose 8:56 vai. cm bendrai prie 
šv. Komunijos. Po pamaldų -ir kortomis loš mo pramoga

MANGIJAI supro- 
sija drajianus greitai 
be jokio sunkumo.

po

*39.50
iki

*94.50

salėj bus bendri pusryčiai. Valdyba

Skalbiamos mašinos su pil-I
na 5 metų garancijų 

po

*39.50.
*69.50

iki

*99.50
Parsiduoda po 75c į savai-

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

Telefonai: BOUlevard 4705 8167

\V( Kl4 *d70 k. Lietuvių programas Nedėk nuo 1 iki ,1:30 
piet.

\VAAri. 920 k. kasdienų 5 vai. Vakare. 
\VHFC, 1420 k. ketvergais nuo 8. vai. vakari*.

AMILIJA HATCHES
mirė balandžio 5 d., 1935 m. 
8 vai. ryto, sulaukus 23 metų 
amžiaus A. a. Amilija gimš 
Chicago, III.

i’aliko dideliame nuliūdime 
vyrą Ed\vard, sūnų Edsvard 4 
meti) amžiaus, tėvą Juozapų. 
Janeliūna, seserį Elzbietą Ma
žeika, švoger) Juozapą, brolį 
Jurgi Janeliflną, brolienę Pet
ronėlę, uošvį ir uošvienę An
tanę. ir Mar'jon. Ačlus, pusse- 
ser) Agota Pruseika, pusbrolį 
Petrą Tint iri, S švogerkas. Ida 
Margis, vienuolę Seserį Incar- 
natą, Violet. Ačius ir gimines.

Kūnas Pašarvotas 3227 Li- 
tuantea A ve.

I,aidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio S d. Iš numų 8 vai. 
Ims -atlydėta į šv. Jurgio parap. 
bažnytą, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siela, i’o 
pamaldi) liūs nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame v'sus 
gimines, draugus-es ir pažysta- 
mus-iuas dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Sumiš, Tė
vas. SesiM> Brolis, švogerls, Bro
lienė. lošvlal Pussesere, Pus
brolis, ftvogerkos Ir GlnVnės.

fjildotuvlij direktorius S. P. 
Mažeika. Telefonas YARds 1138.

AT*JOS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir
te

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sęlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Al A
JUSTINAS BULAWAS
Mirė balandžio 4 <1., 1035 ir , 

8 vai. ryto, sulaukęs 40 motu 
amžiaus. Kilo iš Kzerėny aps
kričio, 1 lukštų parap., l'aizeml- 
škių kaimo. Amerikoje išgy v ti
no 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimų brolį Jurgį, bro
lienę Marijonų, pusbroli Jonų 
Cta-n&uakį ir jo šeimyna, Ir 
gimines; o Lietuvoj motinėlę 
Maroelę, 2 brolius: Petrų, Ka
zimierų ir jo šeimynų, 2 sese
ris: Domicėlę ir Malvina ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4805 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 1- 
v*.s, Sesuo, Brolis, Stoge ris, Bru 
d., iš J. !«'. Kudelkio koplyčios 
8 vai. bu3 atlydėtas i Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, kurioj 
Įvyks gtdulingos pamaldos uz 
velionio Hielų. I’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Brolienė.
Pusbrolis ir Giminės.

laidotuvių direktoiius J. F. 
Eudeikis. Telefonas YAIlda 
17 41.

iių ir Seserų susirinkimas bus Žymūs dainininkai padainuos 
sekmad., bal. 7 d., 1 vai. po- daug gražių dainelių. Progres,

krautuvė padarys svarbų pn Pamatykite, 
nešimų. Todėl nepamirškit už- 
sistatyti savo radio. Rep. C C

riais, kurie yra dvejų rūšių 
— elektra ir gazu operuojami.

K.K.

Retai man pasita ko girdėt 
programus, duodamus Prog
resą Purniture krautuvės, kas 
sekmadienį, 11 vai. ryto, nes

---------- i tuo laiku nei .frau namie. Per
Bus duodamas ryt dienų ly.'praeitų sekmadienį dideliu ma

BUDRIKO PROGRAMAS

sius, 1827 S. Union Avė., ižd.
— M. Bankevičius, kontr. ra- 
štin. —8. Staniulis, iždo glob.
— J. Statkus, A. Gajauekienė. 
marš. — D. Slausgalvis, met. 
knyg. tikr. — P. P. Lapenis, 
dr-jos teisėjas —• S. M. Sku- 
das, rast. — M. Jovarauskas.

P. P. Lapenis

giai 1 vai. popiet, t. y. sekma
dienį, iš W(TL rad io stoties. 
Turėsite malonumo pasiklau-

lonumu visų programų išklau
siau. Sakau malonumu, nes 
tikrai buvo malonus. Ypatin-

syti gražių dainų ir Budriko;gai teko gėrėtis Progress trio, 
šaunių muzikantų: smuikiniu- kuris labai harmoningai dai- 
ko - virtuozo ir akordionisto.! navo tris liaudies daineles. 
Kiek teko nugirsti, bus vpa-'Taį buvo labai vykęs progra-

(f RADIO

tingai įdomūs Makalai. Todėl 
nepraleiskite šio puikaus pro- 
gramo, kurį duoda .Tos. F. Bu
drike radio ir rakandų krau-

mo vedėjo parinkimas lietu
viškų kirinėlių. Trio balsui 
nedideli, bet ge <d suderinti ir 
su gera dikcija — viskas su-

D1HVO Al’VAIZLDS PAR.
- Draugijos SusiVienynio Bro, krautuvės

Tlytoj, 11 valandų prieš piet 
įvyksta reguleris Progres?’

radio programas.

tuvė adresu 3417 S. Halsted iprtintania. Merginos solo kiek 
st. Prie šios progos tenka pa-(silpniau išėjo, bet, kaip gali- 

į stebėti, kad Budriko krautuvų įnia spėti, tiktai dėlto, kad ne- 
i dabar yra pripildyta naujų daug yra per radio dainavus, 
staku radijų, skalbiamų maši- ?al per arti buvo prie mikro
nų, parlor setų ir refrigorato- tono. Dėdė B. Vaitekūnas

VENETIAN MONUMENT CO.JNC.

am

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

. ...---—o
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
---------°—;----

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

---------o--------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
ChJcago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PJUHHKLŲ DIBBZJAI

■pedallatal Ukallme b IMIrb*- 
■M vtootb] rflMq paminklą Ir gMb

Mbaq Šeimyna apedaUsnoJa Ma
ma darbe per SeSiaa karta*.

Venkite paminklų reikalus Ma
rtai m pačiais išdirbėjau.

Alfrad RoaalU.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | ryma 
didžiuliu rartg

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai)
PKNHAOOLA MII 

BKLMOMT «4SS 
Office: H1LLHIDK 

Vlncent Uoseli!, i

7

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1. Liulen 4092 Archer Avė.
Plione LAFayette 3572

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Plione BOUlevard 4139

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

I. F. Radzius 
S. M. Skalias 
Ons. Spira
1.1. Zolp

668 West 18tli Street 
Plione CANal 6174

718 West 18tli Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Plione Cicero 294

1646 West 46th Street 
Plione BOUlcvard 5203

I. F. Eudeikis 
Lachawicz ir Suk

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

2314 AVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VĖLIAUSIOS PASAULIO ŽINIOS PAVEIKSLUOSE

Majoras Edward .J. Kelly daro priesaika po rekordinių rinki- s]e Hitleris priima sveikinimų. Už jo stovi gen. von. Blomberg. (Aeme Photo.) 
nių. Iš kairės j dešinę: Miehael J. Plynn, Cook apskričio sekreto- '
rius; l’etcr .J. Bradv, miesto sekretorius ir majoras Kelly.

(Tribūne Photo.)

ILLINOIS 

, 

AFTER R0B8IN& 
PASSENGERS IN LAŠT 
FIVE ČARS, BANOTTS 
LEFTTRAIN NEAR 
STATION IN 

KANKAKEE

(TRIBŪNE Photo. 1

E. E. Jollv, chieagietis.
Chieagos miesto tarybos vyriausias ko

mitetas: J. M. Arvey, T. E. Moran, J. R. 
Quinn, B. A. Crcnson ir T. P. Keane. Ko
mitetas šiomis dienomis išvyko Į Miam', Eta., 
pasitarimams. (Tribūne photo).

Geležinkelio ir Stoties že- 
apiplėšto traukinio konduk- mėlapis, kur Illinois Cent- 
torius. ral traukinys buvo apiplėš

tas.

[Aeme Photo.]

Kai kurie Olandijos didesni miestai jau seka mo- 
dern'škus papročius, bet ūkininkai, žuvininkai ir ama
tininkai laikosi paprasto gyvenimo. Čia galima maty
ti moteris, kurios palieka savo klumpes prie durų.

Šilas llocking, žymus An
glijos rašytojas, parašęs dau
giau nei KM) knygų. Nežiūrint 
8ū m. senumo, jis Gar rašo 
knygų antgalviu “Looking 
Back.” (Aeme piloto)

I Aeme Photo. I

Kronprineas Tsugu - No - 
Miva, vienatinis dabartin o Ja 
ponijos ciesoriaus šeimoj vy
riškis, sosto Įpėdinis.

LAIVO RETEŽIS
Šis retežis sveria 131 to

nų. J h laikys naujo laivo 
“Normandie” inkarų.

ITRIBUNE Photo.I

Daniel Gilbert, valstybės pro 
kuroro Courtney paskirtas vv- 
resn'uoju kapitonu ant visos 
Chicago policijos. Paskyrimas 
įvyko po to, kai prieš savaitę 
buvo pasikėsinimas ant Court
ney gyvybės.

Generolas J. J. Pershing 
(ka rėj) su buvusiu J. A. V. 
vice prezidentų Charles G. Da- 
weys atostogauja Tuseon, Ari
zona.

Ddysis Pan-American linijos orlaivio grįžta į San Diego įlankų po 1,400 mylių 
kelionės iš Acapulco, Meksikos, šis 19 tonų orlaivis padarys eksperimentalinę ke

lionę į Uawaii priruošiant reguliarinę linijų per Pacifiko vandenynų. (Aeme Photo)


