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SIMON DAUGIAU PASAKO APIE 
HITLERIO NORUS

LENKAI ATAKUOJA NACIUS DĖL 
DANCIGO

LONDONAS, bal. 9. — Ar
tinantis trijų valstybių kon
ferencijai, Anglijos užsienio

VARŠUVA, bal. ,9. — Len
kai tautininkai per savo laik
raščius puola Vokietijos na-

reikalų sekretorius paduoda cius, kurie kėsinasi užgrobti 
daugiau žinių parlamentui ir Dancigą. Lenkai šaukia, kad 
visuomenei apie savo pasita
rimus su Hitleriu. Pirmiau

reikalinga imtis visų galimų 
priemonių, kad Dancigas ne-

jis tai visa slėpė, dabar gi pakliūtų atgal Vokietijai. Sa- 
atviriau ima kalbėti, kad pa-' ko, lenkų tautos pareiga sau-
skiau negautų barti už savo 
slaptų diplomatijų tokiam 
svarbiam dalyke.

Šiandien jis parlamentui 
pranešė, kad Hitleris reika
lauja teritorijų, lygaus apsi
ginklavimo ir lygaus oro lai
vyno, taip pat karo laivyno, 
kurs turi būt 35 nuošimčių 
dydžio Anglijos karo laivyno.

Sekr. Simon nepasakė, ko
kius planus vyriausybė turi 
Stresą konferencijai. Tik pa
žymėjo, kad toje konferenci
joje tikrai bus didelių sunku
mų pripažinti Hitlerio norus. 
Anglija bijo, kad Italija ne
reikalautų griežtos akcijos 
prieš Vokietijų.

goti Dancigu ir ten gyvenan
čius lenkus nuo nacių įsivy
ravimo. Nes jei naciai ten 
gautų viršų, Lenkijai būtų 
naujas pavojus iš Vokietijos 
pusės.

REIKALAUS IciTįT RIN
KIMŲ DANCIGE

DANCIGAS, bal. 9. - Nors 
naciai čia pastaruosiuose rin
kimuose nelaimėjo to, kų jie 
tikėjosi laimėti1, tačiau kelios 
kitos politinės partijos ir tuo 
nepatenkintos. Jos sako, kad 
naciai tik suktybėmis pasiekę 
ir tai, kų vra gavę.

ANGLIJOS PREMIERAS MAC DONALDAS VYKSTA STRESĄ KONFERENCIJON ŠIANDIEN “DRAUGO” 
RADIJO PROGRAMA

Šiandien tarp 4 ir 5 valan- kun. prof. J. Vaitkevičius, M.- 
dos po pietų vėl išgirsime I.C. Kun. prof. kas trečiadio 
“Draugo” nulijo programų, uis per visų Gavėnių davė 
Ši programa yra pavesta įklausančiai publikai daug 
To\vn of Lake kolonijai. Pro- gražių pamokinimų. Liko tik 
gramoj bus mūsų žymūs dai-jdvi Gavėnios meto kalbos. Pa 
nininkai, Sasnausko vyro clio siklausykime! Dienos svar- 
ro dvigubas kvartetas veda- bias žinias suteiks mums 
inas prof. Pociaus. Kvartetas, “Draugo” red. p. L. Šimu- 
larp kitko giedos “Misere- j tis.

j re,” solo išpildys p. Giedrai-! x. » . .. x. ,. . .
! ,. . . „i Neužmirškite šiandien 4; tiene ir p. Kudirka. Town ot I
Lake atstovauja vilrR. VI. ivaL P- P- atsukti sa™ radij° 

į Daukša. : i stotį WEDC — 1219 kil. ir
Programoj taip pat daly- Į pasiklausykite gražių kalbų

vauja garsus pamokslininkas I ir gražios muzikos.

Stresą miestelis, ties Maggiore ežeru, Italijoje, kur rytoj prasideda trijų valstybių 
— Anglijos, Prancūzijos ir Italijos, konferencija Vokietijos atsiginklavimo klausimu. Svar 
Liausiąs konferencijos siekimas bus kaip nors apsaugoti Europą nuo karo. Anglijos 
ministerių kabinetas konferencijon siunčia premjerų MacDonaldų, kurs vadovaus anglų 
atstovybei. MacDonaldas neturėjo pasiryžimo vykti, bet susirgo užsienio reikalų pasekre- 
torius kap. A. Eden, kurį reikia pavaduoti. (Acme Photo.)

NUMATOMOS ŠVIESESNES DIENOS ™T™««,™-
linfAllfAA If IVII IIIIIIA lUUuIUo MtlUo 1 A
MEKSIKOS KATALIKAMS maldomis

MEXIC0 CITY, bal. 9. — laikyti šv. Mišias taip, kaip VATIKANAS, bal.

ŠĖRININKAI PUOLA PLIENO 
KOMPANIJOS VIRŠININKUS

DAUGIAU BUŠU GATVĖ- NEAVARK, N. J., bal. 9.
VADUI I Ikll mue ~ Beth!phem Steel Corpora-KAnlU LImIJuIYiv tion šiandien įvykusiam šėri-4* I *---------- i nįnkXj susirinkime du šėrinin-

Ulinois prekybos komisija kai karčiais, bet teisingais, žo 
nusprendė, o. federalinis tei- j džiais atakavo korporacijos 

j sėjas J. H. AVilkerson patvir- viršininkus, kurie žeriasi di
lino, kad gatvėkarių kompa- dėlės algas, o darbininkams

9. _  nija Chicagoj kai kurias gal- moka alkio atlyginimų.

PREZIDENTAS GRĮŽO 
VVASHINGTONAN

AVASHINjGTON, bal. 9. —
Prez. Rooseveltas grįžo iš 
New Yorko ir tuojau ėmėsi 
darbo, kad tinkamiau paskirs 
čius visam krašte viešuosius 
darbus.

Naujas galingas valdovas ima jiems yra parankiau ir kurio- šventasis Tėvas Popiežius Pi' vėkarių linijas prailgintų bu-( gėrininkai pakilo atakuoti 
reikštis Meksikos politiniam se bažnyčiose tinkamiau. Se- jus xi vadovaus specialėse |sais- korporacijos vedė jus,
horizone. Kalbama, kad jis serys vienuolės be baimės ga- pamaldose baL 28 d. 6v. Pet- i Tad gatvėkarių busai bus boardo pirmjnįnkas S^hwaba# 

Tart jos'nusprendė kreiptis Kali gr*žin,i tiesesnes die-1 Ii panirodyti gatvėse su vie- bazilikoje uždarant šven- (iv^ti.- ir korporacijos pn-zidentas
T Sąįungon kad ji panaikin Įnas Mekslkos katalikams ir, nuoliškais rūbais, kas yra uz-; tuosius Jubiliejaus Metus. z,pmi..................... .  ..........
tų įvykusius’ rinkimus ir pa- i'abelnai’ ™ai b,i. drausta kitose valstybėse. i Be to, šventųjų Metų už,
skelbtų k it

RAMUS PIKIETAVIMAS 
YRA TEISĖTAS

AVASHINGTON, bal. 9. — 
Į Vyriausiasis teismas nuspren- 

Sekretoriai liuli ir Morgen'dė, kad Illinois valstybės įs-
tliau gelez. stotyje pasitiko 
grįžusį prezidentų. Sekr. Far 
ley parvyko kartu7 su prezi
dentu.

Sekr. Ickes pranešė, kad į 
viešuosius darbus pirmiausia 
Lūs priimami šelpiamieji be
darbiai.

POTVYNIAI KALIFOR
NIJOJE

SAN FRANCISCO, Cal., 
Lai. 9. — Dėl nepaprastai di
delio lietaus ir ilgo lijimo 
pasireiškė dideli potvyniai 
Sacramento ir Los Angeles 
apylinkėse.

Žuvę 7 asmenys, užlieti mil 
žiniški plotai, tūkstančiai žmo 
nių neteko laikinos pastogės. 
Padaryta dideli medžiaginiai 
nuostoliai.

tatymas, kuriuo varžomas 
teismams išdavimas “injunc- 
tions” prieš ramų darbinin
kų pikietavimų, yra teisėtas, 
tai yra nėra priešingas kon
stitucijai.

Kiek anksčiau tų pat nu
sprendė ir pats Illinoiso vy
riausias teismas.

PLĖŠIKAI IšGINKLAVO 
POLICMONĄ

Keturi plėšikai puolė Na
tional Biscuit Co. ofisus, 
2545 Polk gat. Ten rado vie
nų polfcmoną, kurį išginkla- 
vo ir, pagrobę apie pustrečio 
tūkstančio dol., paspruko.

PRIEŠ PELNĄ IŠ KARO

BULLITT MATĖSI SU 
LAVALIU

PARYŽIUS, bal. 9. — Am-T
erikos ambasadorius sov. Ru
sijai W. C. Bullitt grįžta 
Maskvon per Paryžių. Vakar 
jis aplankė Prancūzijos užsie
nio reikalų sekretorių ir su 
juo tarėsi kokį laikų.

AVASHINGTON, bal. 9.— 
Kongreso žemesnieji rūmai 
šiandien 367 balsais prieš 15 
pravedė bilių, kuriuo sumaži
namas pelnas iki mažiausio
jo laipsnio ginklų ir amunici
jos fabrikams karo laiku.

• Teismas nubaudė Irvin Ra
džiu, 26 m. amž., kalėti nuo 1 
iki 10 metų. Jis pirkdavo vog 
tų automobilių dalis ir staty
davo automobilius.

Tuo numatomu valdovu y- 
ra San Luis Potosi valstybės 
gubernatorius gen. Saturnino 
Cedillo. Politinėse sferose kai 
bama, kad artimoj ateityje 
jis užims gęstančio katalikų 
persekiotojo gėn. Plutarco El- 
ias Calles vietų.

Ir kada tas įvyks, Meksika 
susilauks religinės toleranci
jos tokios, kokia šiandien yra 
San Luis Potosi valstybėje, 
kur katalikai, pašalinti iš ki
tų valstybių, randa tinkamos 
prieglaudos ir gali laisvai pil 
dyti savo tikėjimo pareigas.

^leksikos prezidentas Car- 
denas, kurs lanko atokiausių
jų kaimų plotus, kad susipa
žinus su kaimiečių stoviu ir 
visu jų gyvenimu, užsuko į 
San Luis Potosi ir svečiavo
si pas gubernatorių Cedillo. 
Sakoma, Cardenas su juo tu
rėjęs keletu svarbių pasitari
mų apie krašto gyvuosius 
reikalus.

Gimęs ir auklėtas kataliku, 
gen. Cedillo yia pirmutinis 
Meksikoj politinis vadas, kurs 
atvirai priešinasi socialistiš- 
kam švietimui, prieš kurį ko
voja visas kraštas, 
i Kaip kitose valstybėse, taip 
ir San Luis Potosi yra nusta
tytas katalikų kunigų ir ati
darytų bažnyčių skaičius. Ta
čiau gubernatoriaus Cedillo 
įsakymu tas kunigų ir bažny
čių skaičiaus apribavimas y- 
ra neigiamas. San Luis Pa
togi valstybėje randa reika
lingos prieglaudos kunigai ir 
vienuolės

Gubernatoriaus nuospren
džiu valstybėje yra uždraus
ta visokia raudonmarškininkų 
propaganda ir veikla.

KOKIAS JIE IMA ALGAS
AVASHINGTON, bal. 9. — 

Federalinės apdraudos komi
sijai pranešta, kad 173 kom
panijų, kurios parduoda savo 
šėrus biržose, 45 viršininkai 
ima daugiau kaip po 50,090 
dolerių metinių aigų. Iš jų 
penki ima daugiau kaip 100,- 
000 dol. per metus, o devyni 
— tarp 75,000 ir 100,000 dol.

Iš viso 326 kompanijos krei 
pės į komisijų, kad jų Šerai 
būtų įtraukti į biržų sąrašus

užda
rymo tarptautinės pamaldos 
įvyks Liurde, kaip apie tai 
anksčiau pranešta.

VEŽAS PREZIDENTU 
TRAUKINYS SUDAUŽĖ 

AUTOMOBILĮ

Žiemių vakarų vieškeliu ir ......TT. . , , | Grace pasakė džiuginančiasHiggins keliu nuo Minvaukee;, ,... . kalbas apie korporacijos gra-ave. iki miesto ribų. .. , , ,. . ....zią dabartį ir ateiti.Diversey avė. — nuo Mil-
ivaukee ir Kimball avės. iki Pirmiausia šėrininkas L. B. 
AVestern ir Elston avės. Coshland iš New Yorko pa- 

95 gatvė — nuo State gat. reiškė, kad korporacijos 44,- 
iki’ AVestern avė.

71 gatvė" — nuo Cottage 
Grove ir So. Chicago avės.

000 darbininkų mokama po 
67 centus už sunkią prakai
tuotą darbo valandą, kad tuo 

iki Exchange avė., o iš ten tarPu trys viršininkai per
Excbange avė. iki 72 gat. ir į vienus metus susižeria 488,- 
rytus iki ežero.

87 gatvė — nuo Halsted ir
ROCKY MOUNT, N. C., 

bal. 9. — A’ažiuojąs į New
Yorką specialus traukinys su ATincennes gat. iki Damen. 
prezidentu Rooseveltu vakar 47 gatvė — nuo Kedzie av. 
vakarą ties AVilson, N. C., su iki Kostner avė.
daužė ant bėgių sustojusį au-
tomobili. r

Įvykio vietoje traukinys ap
ie 10 minutų buvo sulaikytas. 
Lydintieji prezidentą slapto- 

Komisija tad pareikalavo iš Isios tarnybos agentai rado,
jų finansinių faktų. Daugelis 
kompanijų nenori paduoti vie 
šumon mokamų algų savo vi r 
šininkams.

ĮSAKO “VALYTI” MIESTĄ

Chicagos uniformuotos po
licijos viršininkas kap. T). Gil 
bert asmeniškai įsakė visiems 
policijos kapitonams, kad jie 
savo distriktnose panaikintų 
gamblierius, kad prižiūrėtų, 
kad saliunai nustatytu laiku 
būtų uždaryti, ir kad kiekvie
nas jų dirbtų, kad susekus 
pasikesintojus pr/.u prokuro- kės. 
rą Courtney.

kad automobilis buvo tuščias 
ir pavogtas iš Rocky Mount. 
A'iena moteriškė mačius, kad 
iš sustojusio automobilio pr
ieš pat traukinio atvažiavimą 
iššokę ir kažkur dongę du vy 
riŠkiai ir viena moteriškė. Iš
aiškinta, kad tai nebūta kė
sinimosi.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
TURKIJOJ

MAJORAS VĖL Į 
VVASHINGTONĄ

000 dolerių algomis.
Šėrininkė Mrs. Mary Gal- 

lagher iš New Yorko saka:
“Ne stebėtina, jei kun. Cou 

ghlin per radiją skelbia apio 
kraujo pinigus. Jis žino, ką 
kalba, kadangi to visa jau 
per daug. štai mes neturimo 
centų, o jūs susikrovę miJL 
jonus.”

O Ccsldai.d paskiau dar 
pareiškė, kad korporacijos

Chicago majoras Kelly šian 
dien ir vėl vyksta į AA’ashing- 
toną. Nori pasimatyti, su pre- 
ridentu, kad gavus daugiau Artininkai, iŠ tikrųjų, turėta
paskolos viešiesiems darbams 
Chicagoj.

Be kitko majoras nori nau 
jos lėktuvams stoties ežere. 
Tačiau vargiai jis laimės su , 
tuo planu. Sekr. Ickes turi 
planus didinti dabartinę sto
tį ties 63 gat.

rausti, imdami tokias dideles 
algas, kada tūkstančiai dar
bininkų vos išgali šiaip taip 
prasimaitinti.

I ŽUVO, 2 SUŽEISTA

33 ŽUVO FILIPINUOSE
MANILA, bal. 9. — Samar

ISTANBULAS, bal. 9. — Orbitai važiavęs automobi- 
Smarkus žemes drebėjimas iš ujjpkė ant pravažiuojan- 
tiko Marmora juros apylin- prPkybinio traukinio ties 

Clark ir Addison gat. Vienas

oras”

KAUNAS. — Balandžio mė 
nesį 25 d. Kauno žemės ūkio 
pavilijone bus atidaryta 
priešlėktuvinės ir priešchemi
nės apsaugos paroda. Lietu
vos aero klubas šioje paro
doje išstatys daugybę diagra
mų ir plakatų gautų iš Čeko
slovakijos, Suomijos, Vokieti
jos, Prancūzijos ir kitų kra-

automobiliu važiavęs vy ras Stų priešlėktuvinių organiza- 
užmuštas, o du kiti sužeista, cijų. Priešlėktuvinės apsaugos 

1 paroda užsitęs ilgesnį laiką, 
nes ją turės pamatyti ne tik 
Kaunas, bet ir atvykę iš pro

CHICAGO IR APYLIN-Į Chicagos policija jau puo- 
salą ištiko didelis viesulas KĖS. — Numatomas lietus ir la ir daužo gamblierių puoš- 

Kunigams leista (taifūnas). Žuvo 33 asmenys.1 kiek šilčiau. nius lizdus. vincijos.
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“DRAUGAS”
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.
Skelbimų kalno* prisiunčiamo* varelkalarn*. 
Bendradarbiam* Ir kore*Doodantam* radtų nerrailna.

«*i neprašoma tai padaryti Ir neprlstunčlema tam tlka- 
u< pakto kenkiu.

Keaaklorlus priima — nuo 4 vai. Ugi 5 vai. popiet.
teeina kasdien, lfckyrus aekm .dienius 

fKliNbi.^UATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metam* — eS.t»e. Pusei metų — *S.&0; Trim* mėnesiams 
— 66-66: Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 

Pussf mėty — 64-06.prenumerata: Metant* — <7.et; 
Kopija — ..lo.

f. DRAUGAS” 

UiriUANIAjl DAILY FBIEND

Publlsbed Ually. Ezcept Sunday. 
PUBSCRIPIIONS: One Tear — 66.66: «« Mon*h*

— 4 *66; Three Montbs — 66.06: One Montk — 76a 
*ur«pe — One Tear -n- 67.66; Blx Mor.ua — 66.66; 
Cppy -r .06a

Advsrtlslng tn ‘T1RAUOAP" tetas. bert reaalta 
Advertlslng rates on appiication.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

turų ir jų platinti Lietuvoje. Jei pasaulio lie
tuvių kongresas atidarytų kelių išdavikiškai 
komunistų akcijai Lietuvoje, jis mūsų tautai 
tikrai meškiškai pasitarnautų. Ir did lo tau
tiškai nusiteikusioji Amerikos lietuvių vi
suomenė negalėtų sutikti dalyvauti tokiame 
kongrese, kurin būtų kviečiami pražūtingų 
darbų dirbantieji koniunstai.

Atsižvelgiant į tai, viso pasaulio lietu
vių kongreso tikslas yra sujungti lietuviui: 
lietuvybės išlaikymo darbui, jame r.eturi bū
ti vietos tokiems elementams, kurie neigia 
lietuvybę ir išdavikiškai kovoja prieš Lietu
vos nepriklausomybę.

Morkus

IŠ PO MANO BALANOS
Panorėti Amerikos lietuvio Bet, tai dalykas 

vaikų išmokinti lietuviškai jie galvoja sau, o mes galvo- 
skaįtyti be maldaknygės tuš- kini sau.
čius ir veltus užsimojimas. -----------

l’as

JU-

EUROPOS SOSTINĖSE

C DIENOS KLAUSIMAI

PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS IR 
KOMUNISTAI

•Šiuo klausimu vakar truputi jau rašėme. 
Šiandien apie tai galime daugiau parašyti, 
nes gavome Brooklyno bolševikų laikrašti, 
kuriame įdėta to laikraščio korespondento 
pasikalbėjimas su atvykusiu iš Lietuvos drau 
gijos užsienių lietuviams remti pirmininku p. 
R. Skipičiu.

Į klausimų, ar kongresas bus bepartyvis 
ir ar jame galės dalyvauti Įvairių politinių 
pažiūrų, jų tarpe ir komunistų atstovai, Ii. 
Skipitis taip atsakęs:

“Ta'}), galės dalyvauti, kad ir kai
resni už kairiuosius. Nepaisant kokie jie 
nebūtų, juodi, raudoni ar kitokie, jeigu 
tik lietuviai, tai ir gali dalyvauti. Pas 
mus tik vienas kriterijus—lietuvis. Mums* 
svarbiausiai rūpi sujungti visus lietuvius 
į daiktų, tai mes galime užsimerkti, kas 
liečia politikų; mums svarbiausiai rūp:, 
tai lietuvybės išlaikymas. Suėję į daiktų 
mes galime tuo reikalu tartis, o išėję iŠ 
kongreso, vėl galime kiekvienas savo po
litinius tikslus skelbti. Jūs, komunistai, 
galite skelbti :;svo idėjų, liberalai, fašis
tai gali skelbti tavo. Mums svarbiausiai 
rūpi, tai kad visur išlaikyti lietuvišku
mą”.
Adv. Sk pilis, matyli, nepažįsta lietuviš

kųjų bolševikų, jei jis ir jiems ištiesia ran
kų, kviesdamas juos į viso pasaulio lietuvių 
kongresų, kuris bus Kaune, rugp. mėn. Jei 
IL Skipitis žinotų, kokius išdavikiškus dar
bus dirba Amerikos lietuviai bolševikai, jis 
taip nekalbėtų. Mes, kurie tai žinome, stebi
mės tokiu svečio nusistatymu.

Pirmoje vietoje bolševikai buvo ir tebė
ra nusistatę prieš Lietuvos nepriklausomybę. 
Kuomet išdavikas Kapsukas vedė į Lietuva 
rusų armijų, kad jų amžinai pavergti ir pri
jungi prie Rusijos, mūsiškieji bolševikai iš 
džiaugsmo rankas trynė ir visokiais būdais 
jam gelbėjo. Kada patrijotiškoji visuomenė 
gausiai aukojo ir sunkiai dirbo Lietuvos ne
priklausomybės išgavimo ir jos apgynimo 
reikalams, bolševikai išdavikiškai kurstė žmo 
nes if biauriausiomis priemonėmis dirbo 
prieš.

liclševika' savo išiiavniiške nusistatymo 
nieku:,:.ict nepakeitė ir, išrodo, nepakeis. Per 
savo Š.'amšliis ir gvvu žodžiu tebevaro šlvkš- 
čių akcijų iries Lietuvų. Tokiu pat šlykš
tumu ir įnirtimu bolševikai dirbu pr’eš viso
kį mūsų tautinį veikimų, prieš lietuvių kul
tūrines ir net biznio įstaigas, prieš lietuvy
bės kšluikynių ir bendrai prieš visokį tautinį 
jadėjimų.

Jei p. Skipitis mano, kad jis pajėas įtrau
kti bolševikus į konstruktyvų tautybės pa
laikymo darbų, jis tikrai yra naivus žmo
gus. Jie taip yra persisunkę kruvinojo bol
ševizmo idėjomis, kad jok a jėga jų nusistaty 
rio tu pakeis. Tai yra tiišimos pastangos.

Kad taip yra, aišku iš šio įvykio: Skipi
čiui maloniai besikalbant su Brooklyrio bolše
vikų laikrušč </korespondentu, Ubicugos 1><»1
ševikti šlamštus atvirai sieja už tai, kad pa
saulio lietuvių kongreso dienotvarkėn būtų 
įtraukta klausii urs duvinio pilniausios lais
vės k.r.unistų \ ūkimui L'etuvoje, taip pat 
laisvC. trauktį iš užsienių komunistinę litera-

Jei kam šisai pareiškimas 
atrodo pei plačiai ar per siau
rai, galima prieiti prie jo ir 
iš antros pusės.

Dėl Lietuvos kariuomenės teismo spren
dimo vokietininkų išdavikų byloje plačiai ra
šė Europos sostinių laikraščiai. Berlyne, su
prantama, spauda kėlė didžiausį riksmų i1 
kurstė žmones prieš Lietuvų. Dėl to ir de
monstracijos prieš Lietuvų kai kuriuose mie
stuose įvyko. La:krašeiai mirgėjo tokiomis 
antraštėmis: “Pasibaisėtini Kaimo sprendi
mai”, “Nusikaltimas prieš Klaipėdos statu
tų reikalauja didžiųjų valstybių įsikišimo”, 
“Begėdiškas lietuvių sprendimas prieš Klai
pėdos vokiečius”. Tačiau, anot Eltos:

“Bešališkuose politiniuose sluoks
niuose i Lietuvos kariuomenės teismo 
sprendinio paskelbimų žiūrima labai ra
miai. Čia ta proga nurodoma, kad ir Aus
trija savo laiku turėjo pakęsti tokius 
pat vokiečių spaudos plūdimus, kol di
džiosios E/uropos valstybės atkreipė į tai 
savo dėmesį”.
Bendrai dėl vokiečių sulaužymo Versalio į 

sutarties ir užsimojimo apsiginkluoti, Pran
cūzijos vyriausybės galva padarė stiprų pa
reiškimą: “Lazdos nemėgstu, tai jei katrą 
dieną prireiks lazdos griebtis, tai griebsiuos. 
Ginsiu respublikų ir jos la svę nuo visų prie-
v j jsų .

Kaip jau žinoma, Anglijęs laikraščiai pri 
taria savo vyriausybės politikai eiti viduri
niu keliu — taikinti. Dėl to Anglijos vaid
muo Europos dabartiniame krizvje yra gana

(Suprantama, ten, kur moky
kla yra, šisai pasakymas, gal, 
nevisuomet atatiktų. Antraip 
vertus, jau jeigu vaikas lie
tuvių mokyklų lanko, tai, aiš
kus dalykas, jų jis lanko ne 
kam kitam, o tik kad savo 
kalbos išmoktų.

Tai vienok net ir ten, kur

- i

mum tegu vienoj ran
koj vaikus laiko ražantėlį, o 
antroj maldaknygę. Tegu ir Į 
mūsų jaunimas pamyli ražan- 
tėlį nemažiau už kitų. Bet 
mylėdamas ražantėlį tegul ne
užsimiršta ir apie maldakny
gę. Jei ražantėlis žiba auksu, 
tai maldaknygė žėri deimantu.

Kiekvieno žipone sutinki du 
kišenius. Nors paprastai tik 
vieno būtų ganu. Nieko blogo 
nei žiponui, nei savininkui. A- 
naiptol. “Kur du stos
dos”... Kiekvieno lietuvio vai- 

vaikai lietuvių kalbos ir skai- ko rankose ilgi tegu būna ne 
tymo yra mokinami, ne visa- vien ražantėlis, bet -ir malda- 
dos paskui lietuviškai skaito, knygė. Šios dvi įmonės pada- 
0 tokių pavyzdžių devynios rvs jį ne tik geresniu lietuviu, 
galybės. Reiškia, vaikas lietu- bet ir uolesniu kataliku 
vių mokyklų lankė, skaityti
išmoko, o betgi dabar lįetuvi-

ĘRITŲ DELEGACIJA STRF3A KONFERENCIJAI

Ministeris pirmininkas ltanisay MaeDonald ir užsienių 
reikalų m nisteris Sir John Siinon — du britų delegatai 
Stresą taikos konferencijai.

jam kad ir prasčiausių malda- kad tikrai draugauja, kadan- 
knygę. Paprasta maldaknygė gi su tokiu jaunimu lietuviš- 
kur kas daug au laiko sutaups kai susikalbėti pagelbininko 
ir naudos atneš, negu tobu- nereikia. O kas būtų, jei mes 
liausis pradžiamokslis. Jei ne- nors kartų tinkamesnę malda- 
tiki, tik išmėginki. Ne naujie- knvgę savo jaunimui paruoš- 

visa- na, 0 tik kasdieninis klausi- tum ir da su gyvesniu uolumu 
mas, kad tūkstančiai geriau- jų iki paskutiniam siūleliui iš- 
šio mūsų jaunimo, kuris nie-įbai labai praktiška mintis uo- 
kad jokios kitos lietuviškos |iam ,ietuvi|J k8taiiltl} spaudD:j 
spaudos savo rankose neturė- Į
jo ir vargiai kada turės, apart1 mėgėjui. Ypač gavėnios metu

lietuviškos maldaknygės. Ne jų jo pusėn pastūmėtum? La-

ško skaitymo, kai ugnies, ven- Juonių, žino, jog kunigas dūz
gia, Taip kad ir jis jau yra niausiai poterėlį kalba ar skai- 
eilėje lietuviškos spaudos nei- to lotynų kalboje. Taip dary

damas net du dalykus atlieka. 
Pirma, garbina Dievų; antra, 
artimesnėn pažintin sueina su

kartų net ir maldaknygės ge-į^e^en^ mikitų ir apie tam ti- 
Kas arčiau pažįsta kunigų; kiaušiai nepažysta. Užtenka .karnas priemones rimčiau pa

kelių maldelių. O betgi jų jis sirūpinti vertėtų. Ši mintis la- 
bažnytėlėn nešiojasi. Jų skai- bai sklandžiai; visam gavėnios

Kitaip ėmus, net ir geriau 
lietuviškai vaikas išauklėtas, 
o be maldaknygės, da toli gra

lotynų kalba, kuri yra Baž
nyčios kalba. Ir, argi negra

žu nepatenka mūsų spaudos'žu, kai lietuvis kunigas, saky
sim, gal laikyti tas pačias mi- 
š as ne vien lietuviams, bet

garbintojų kuopelėn. Jei, išti- 
krųjų, nori jį lankiu pakreipti,
suveski jį pažintin su lietuvi- pr bile kitiems pasaulio kata- 
ška maldaknyge. Ir tik ant likanis? 
tiek jis pamylės mūsų skaitv-

Kų daro Bažnyčia su savomų, ant kiek jis pamylės mū
sų maldaknygę. Arba, lietuvi-,dvasiškiais, tai darykim mes-

to. Su ja draugauja. Ir matyt, Qj)Uį atatinka.

ška mokykla jį 
priešu padarys.

da aitresniu su savo jaunimu. Išmokykim 
■jį melstis taip, kad jis besi-

reikšmingas. ; ---------
Koma aiškiai pasisakė prieš vokiečių žy- 1 Nesinoiėtų, gal,

er |me klausime prityrus us pergins ir padidino savo armijų. .„ .v. .spėti, tai vienok issižiuri, jog
Latvijos ir Estijos sostinėse jokios bai

mės dėl vokiečių grųsinimų neparodyta. Ir 
spauda ir vyriausybių atstovai pažymėjo, kad 
iš to didelio debesies lietaus nebus, nes vo
kiečiai tuo tarpu, kaip ir mūsų dienraštis 
savo laiku yra parašęs, nėra pasiruošę pra
dėti karą.

VILKAZ AVIES KAILY

Lietuvių draugijos yra apverčiamos k vi? 
timais dalyvauti “lietuvių darbninkų suva
žiavime”, kuris įvyks birželio mėn. pabaigoj 
Clevelande. Suvažiavimas šaukiamas neva ko
vai prieš karų ir fašizmų. (Suvažiavimo ini
ciatoriai vra komunistai.

melsdamas sueitu artimesnėn

Su pavasariu visoks daik- Ramia navynėlės, 
tas atgija. Atgijo ir skridimas ’ Rauda Pijus-mūka, 
per mares, atgijo ir mano!Kad lietuviška karvutė 
poetiški tinksai. Va, ir šian- šįmet taip užtrūko.

pažintin ne tik su savo Šutvė- die dedu ant savo delno, kū
rėju, bet ir su savo lietuviu Į ' is švelniai glosto visokius 
artimu. Pažinti Dievų, o už- cincibelius,' . vožnių oracijų.

Kas mokate natų dviejų bro-simiršti artimiausį savo arti
mų, tai lai}), kaip su visais 
gražiai sugyventi, o su arti
miausiu kaimynu tik per tvo- 

Labąi dažnaį net ir mūsų ’r{l žiauriausiais žodžiais pasi
mokysiu mokytojos svetimų šaudyti. Visas pasaulis neiš
mintais takais nustraksi. Va-

lietuviškoje mokykloje o lietu
viška maldaknygė pačioje pir
moje eilėje turėtų žėrėti.

1
'dinasi, apart maldaknygės, via 
tik apie ražantėlį vaikui aiš
kina. Berods, juk tai labai pa
girt nas dalykas. Ir tik neiš
manėlis ražantėlio svarbų įve
rtinti nesugebės. Toki-ų eilėje 
nenorim palikti mes. Tai vis
gi išsižiūii, it rodos ražantė- 
iiu nor’ma nustelbti malda
knygę. O taip neturėtų. Raža
ntėlis turį vietją sau, o malda
knygė sau. Abu lyginai šven-

Kai}) anuo kart jau rašėme, suvažiavimo 
iniciatoriams nerūpi jokie darbininku reika
lai, nė kovu prieš fašizmų, ar karų. Jų tiks
las yra, prisidengus nekultais obalsiais, įtrau- Ci panorėti vienu išstumti 
ktį daugiau lietuvių draugijų į komunistinį nntrų, ne pažanga, o tik ne-
judėjimų. Dėl to draugijų veikėjai turėtų ži- vykęs neapsižiūrėjimas, 
įloti, kad “darbininkų” suvažiavimo suma
nytojai yra vilkai avies kaily, f jų kvietinius 
nereikia kreipti jokio dėmesio.

Jei to suvažiavimo iniciatoriai būtų nuo
širdų ; darb ninkų reikalu gynėjai, jie į die
notvarkę būtų įtraukę ne vien kovų prieš 1
lasizma, bet ir bolševizmų, kuris yra žymiai . ...... -g e v ,tiks!as bažnyčioje, — tikdidesnis darbininkų priešas negu fašizmas.

Bolševikų tėvynėj, Sovietų Rusijoj, dar-
biniukaiiis ut iniu laisvė, teisė streikuoti ii 
kovoti dėl geresnio duonos kąsnio. Darbi- 
įlinkai len negali veikti, organizuotis ir skai
tyti tokių sĮMiudų, kuri jiems patiktų. Prie-

ganys tave, jei tavo kaimynas 
jausis įdrėkstu.

giedoti

Čikagoj rokundos
- 1V. . . , . I^abai vožnios dedas,
Žodžiu, jei kur, lai ten, kurl-v i i • .- • ,, ,, ’ ’ . . Kad skridimui per man lesmokykla jau yra, maldaknygė 

da reikalingesnė. J r, kai kiek
vienas mokinys įsigis papra
stų lietuviškų maldaknygę, jo 
auklėtojoms ar auklėtojams 
nereikės bereikalingai teisin- 
ties ir savo nerangumų viso
kiais nepamatuotais išsiteisi- 
nimais dangstyti. Kreivos są
žinės, kai blogai išauklėto vai
ko, juk po ledu nepakiši.

Tai tiek apie Amerikos lic-1 
tuvių jaunimo auklėjimų, km 
mokyklos jau yra.

Užeik airių bažnyčion, vai
kų mišiose, ten maldaknygės 
nei su žiburiu'neįžiūrėsi. Visi 
vis tik ražantėlį narsto. Tuo 
geriau jiems. Anglų 
jiems nenaujiena. Jų vaikų n,‘ra ir varg ai jau dabar ka-

Miiim/olos universiteto tei
sių skyriaus studentai ištyrė
ir Įjaskelbė, kokiems studen- 

liukų neženotų, mokykitės tų , ms ,..ls likh)lo 1(,llliama Guu
oiacijų, kad po Velykų, kada nantiejį moksle pažymėjimą A 
prasidės visokie skridimo šla-į(arba iietUvišką 5) - bus mo- 
pimmai ir dėl skridimo valgy Rytojai; B (jietuviškQ 4) 
niai, galėtumėt be misteikų teigėjais; C (trejukę) — už

dirbs didelius pinigus. Gi tie 
kurie gaunate susitraukusią 
“D” (nelemtoji dvejukė) — 
neliūdėkite. Jūsų išsilavinimas 
nuves jus kongresan arba se-Eina krizė,

per 
badas.

Buvo aukso eėsai,
Dolerų netrūko 
J r panosėj komiteto 
Tik cigarai rūko.

Tūkstantėlių buvo,
Niekam negailėta —
Ir šlapumui ir gudtaimains

i lt drukarnėn dėta.
i

Tik vienus lėktuvas 
Be dalių stovėjo;
Mat, tikėta, kad Europoj 
Užeis šturmas

natan.

vejas.

j Tūlas universiteto studentus 
atėjo jmis rektorių ir klausia 
je, ar būtų galima jam užbai
gti universiteto mokslų grei
čiau negu per ketverius metus. 
Rektorius atsakė: kada gam
ta nori padaryti ąžuolą, tai 
ilgiausius metus dirba savo 
dtirbų, bet jeigu nori padaryti 
bulvę, tai tą padaro per kele
tą mėnesių.

Gauta telegramas:— 
nemažai į Taip ir atsitiko DŽIANAS: — Ar galėsiu 

dar bent sykį tamstą sueiti ?
ZUZ-E: — Kodėl ne? Pra

šau jiatelefonuoti.
' DŽ1ANAS: — O koks tele
fono numeris ?

ZUZE: — Rusi telefono kny 
goj.

DZIANAS: — O kokiu pa
vardė?

ZUZl'L — Rusi ją prie tele
fono numerio.

Betgi mes turim
kalbu ,ittUn*,no ,r t«»n, kur mokyklų! Ir “moksliškasis skridimas 

Garadžiuj paliko.

Pavasariui auštant
Vėl skridimas veikiu;
Vėlei dalių ir dalelių

Aroplunui reikia. 
Tūkstančiui sutirpo,
Nieko nebeliko,
Nei sudilusio centelio — 
Tuščia kasa liko.

mal-

Nors, tiesų pasakius, ir jie 
jei (langiau domės maldakny
gei teiktų, nepadaryt nieko

. , , , - ......... bloK<>, o gero da daugiau. Jrvarta vra jiems brukama komunistiškoji spau ,- . .. . . . • •, ... ............. .... . . ti<‘ patvs vuikai da uolesniaiskuria, m- darlHuink,, reik.)., rū|„, hel k„tB|i|(ai!1 |iH # ka|al;ki..
kova pr.™ ruligij,, ,r I,., kovotojų medingi- kojj u
lu* gerove. ’i - . . .uolesniu lėmėjų įsigytų. Mat,

da bus. Kų daryti su juo?

O betgi ir jį mums Įsigyti 
reikėtų. Kaip? Sti {^įprastos 
maldaknygės lapeliais.

Jei panorėtą tą jaunimą iš
mokinti lietuvių kalbos kad 
ir su gcr'iaus u elementoriumi, 
apsigausi. Viena ranka priimn. 
antru su<lraako; lietuviškai nie

Mūsų organizacijoms ir druugijoins su iw vien mes, aimanuoja ir jie kttd neišmoksta. Vietoje ge-• a* « • • • ...a- ' ' • « . _ .} ko .iunistais nepakeliui skaitytojų mažėjimu. riausio elementoriaus, duokt 7 »■

Europos pa<langėm'
Jau nurimę audros,
O Čikagoj prie olstryčio 
Eina didžios raudos.

Senatvėje, kaip vodevilio te
atre: scena mainosi po scenos.

Mor.ua
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Paskutinis Susitikimas
A P Y S A) K A

——  — Kas. Andriušis —

Kaip Vilniaus Kr. be Lietuvos Nusigyveno ;no kalną negalima įlipti be 
pavojaus nusisukti sprandą, 

į Taip išrodo prie lenkų mū-

suaugusieji bedarbiai išmaldos 
paprastai negauna tai išvaro 
elgetauti mažus savo vaikus,

Užgrobę Vilniaus kraštą, le-intre kai kurie namai baigia sa senoji Gedimino sostinė. patys iš tolo stebi, kaip šie at-

(Tęsinys)

Trečios dienos rytą pamatė 
Afrikos krantus. Negrai dar 
labiau sudžiugo, kad pagaliau ' 
jau tuoj bus namie. Tik Sta
siukas jautė neramumą, kurį 
kėlė savo ateities nežinojimas 
ir taip neseniai Įvykusioji tra
gedija. Kfotutė... Tėvelis.. Kur 
jie dabar? Tiesa, tėvelį žino, 
bet jam baisu apie jį ir prisi

mi kartą grąsino, jei dar ką 
nors norės pasakoti apie Did 
žiąją Dvasią. Jį verste priver- 
tė nusilenkti jų stabams, pa 
klupdė, palenkė jo galvą, nors 
po to Stasiukas pasislėpęs į 
kampą ilgai ir graudžiai ver
kė... Dažnai kur pasislėpęs 
melsdavosi:

— 0 geriausias Viešpatie 
Dieve, Tu žinai, kaip aš no-

nkai, kaip žinoma, išsyk Lie- griūti ir praeinantiems suda- 
tuvai siūlė atnaujinti Liubli-Įro nemažą pavojų. Mat lenkų 
no liniją, o Lietuvai nesuti- bankai paskolų neduoda, o gy-

O ką davė lenkai Vilniaus boka savo “pareigas”.

. ... - .. , , Jin padėti šitiems juodukams,minti. O motute? Gal ji dabar,, ri, •’ v.’, ....... ikad jie tave pažintu, o pazi-rymodama pajūryje jo laukia, d 1
verkia... O ar sugrįš jis kada 
pas ją — tik Dievas žino. Ar- 
gi galima tikėti, kad mažas )

nę pamiltų. Bet aš esu dar 
mažas ir silpnas ir nedaug ką 
'galiu apie Tave jiems papa-

, , • i i • • x šakoti. Leisk, Viešpatie, jeivaikas, patekęs j laukinių zmo i ,. .’ . . ‘ ’’, i_, , j. .v..'galima, sugristi i tėvynę. Kimų rankas, galėtų kada grįžti . .
i savo gimtinę ?

Apie pietus jie buvo jau 
Vpric pat Afrikos. Kraštas, pri

einąs prie jūros, buvo retai 
apgyventas. Matėsi tik kai 
kur viena kita palapinė, vie
nas kitas juodukas. Buvo pats 
vidurdienis, tai saulė tiesiog

siu mokytis, stosiu į vienuo
lyną, būsiu misijonierius, o

kils, vėliau siūlė federuotis su 
Lenkija ‘kaip lygus su lygiu’. 
Atmetus Lietuvai ir šį lenku 
pasiūlymą, jie save ramino, 
kad viena Lietuva ilgai neiš- 
silaikvsianti ir nepraeisią ir 
5 metai, kai Lietuva pati pa- 
prašys'anti lenkų glaudesnių 
santykiu. Esą, Lietuva esanti 
mužikų šalis, maža turi inte
ligentų, todėl viena, neatsirė- 
mus į stipresnę valstybę, ne
galinti išsilaikyti.

Vilniaus krašto gyventoja
ms lenkai prižadėjo visko: ir 
druskos ir anglies, ir naftos, 
ir gerbūvio. Nuo to laiko pra
ėjo jau 15 metų ir, kaip ma-

ventojni patys neturi iš ko

krašto sodžiui? — Badą ir 
skurdą. Visi gerai pamename, 
kas dėjosi Vilniaus krašto so-

paskui vėl atvažiuosiu į čia tome, lenkų pranašavimai ne 
skelbti Tavo Evangelijos.

Taip ar panašiai jis mels
davosi kasdien.

namų lemontuoti. Mokesčių jdžiuje praeitais metais. Nege- 
nasta be' galo sunki, net, pa- ,.jau jr gjemet, nes kelerinis 
tys gyventojai nesusivokia už {paskutiniais metais Vilniaus 
ką ii kiek mokesčių jie turi .krašto sodžius chroniškai kas- 
Viln.us pi ie lenkų baisiai na"jmet badauja. Sodiečiai vaikš- 
suso. Statybos jokios nėra, į0 vyžoti, vietoj žibalo lempų 
net seni namai visai neremon- j vartojamos balanos 
tuojami. Tiktai priemiesčiuose
išdygo 1-2 butų medinių naine- 
sumokėti Dabar dar įvesti nan 
ji mokesčiai už langus ir bal
konus.

Didžiulės prieškarinės fir
mos subankrutavo, o jų savi
ninkai virto elgetomis. Nėra- 
beveik tos dienos, kad Vil
niaus krašte dėl skurdo kelio
lika nepasikartų. O juk prieš
kariniais laikais tai buvo la

Kaip bedarbiai paprašo mie 
sto savivaldybės darbo, tai 
lenkų policija pavaišina juos 
guminėmis lazdomis ir ašari
nėmis granatomis. Prie stra
teginių kariškų plentų darbų 
vietos bedarbiai darbo negau
na, o atveža darbininkus iš 
Lenkijos gilumos. Taigi vie- 

VietojĮtoj lenkų žadėtojo gerbūvio, (

kų okupacija ir kad Vilniuje 
būti) buvę nepalyginti geriau, 
jei jis būtų palikęs Lietuvos 
sostinę. Taip viešai dabar pa
sisako net tie sulenkėję lietu
viai, kurie savo laiku daug 
vilčių dėjo Lenkijai ir kurio 
visomis gerklėmis šaukė: “ Do 
polski. Do polski”. Ir jie da
bar suprato, kad Vilniaus kra
štui nieko negali duoti nei Le
nkija nei “diedukas” (Pilsud
skis).

moderniškų ūkio įrankių var- Vilniaus kraštas susilaukė ti-j Kiekvieno kalaiiko yra 
tojama medinės žagrės ir akė- ,kro pragaro. Visi Vilniaus į Padermė remti ir platinti 

katalikišką spaudą. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui is

čios, kuriose ir už centą nėra

PAS MI3IJ0NIERIŲ
kepino ir troškino. Vyrai kiek 
pasilsėję, pasiklausinėję pas Pra6j° metai- Stasiukas 
vietinius gyventojus į kuri, >u kiek aPsiPra‘°- Pamažu 
pus? Njagos upė, sėdo atgal [P™1^ užmirS« »». baisiW> 
i laivelį ir yrėsi pačiu pakraš
čiu nurodyta kryptimi. Mat, 
jiems būtinai reikėjo pasiekti 
Njagą, o paskui upe ir namo.
Tik jie beplaukdami iš salos

tik neišsipildė, bet ir nesiren-
gia išsipildyti: Lietuva ir be bai reU atitikimai 
ramsčio nė tik nesugriuvo, bet 1 
žymiai sustiprėjo. Laikinoji, Vilniaus gatvės negrįstos, 
Lietuvos sostinė išaugo ir su- jšeligatviai skylėti, miesto so- 
sitvarkė, taip kad kas Kauną '^a^ apleisti. Baisiai apleistas 
yra matęs prieš Didįjį karą jo (Gedimino kalnas: takai isgrm

naktį, kada jis amžinai atsi
skyrė nuo tėvelio. Motutę vis 
dar prisimindavo. Tokia ji 
buvo jam gera, maloni...

Vieną dieną Stasiukas su
truputį paklydo, aplenkdami | burtininko sūnumi Janliu, ku- 
Njagą keliasdešimčia kilomet
ru.

krašto gyventojai puikiai su
si geležies. Ir tai nedaugiau 
kaip 20 kilometrų nuo Vil
niaus miesto, kur yra lenkų 
universitetai. Ūkio kultūros 
kėlime lenkai nėra nieko pa
darę, jie tiktai stumia Vii-, 
niaus krašto ūkininką į balą,1 
iš kurios nėra kaip išbrįsti. O 
kur tūkstančiai bedarbių? Ne
galima net suprasti kuo ir 
kaip šie vargšai gyvena, jei
gu prisiminsime, jog didžiu
ma bedarbių turi šeimas, leng
vai suprasime, kad alkanų 
žmonių skaičius Vilniaus kra- ,I
šte teks įvertinti desėtkais tū- . 
kstančių. Vilniaus gatvės pil- ' 
nos elgetaujančių vaikų, ku
rie praeiviams neduoda ra-

pranta, kad viso to skurdo di
džiausias kaltininkas yra len- ganymo kelius i amžinastį.

vę, suolai supuvę, tvoros iš
virtosios ir iš šalia esamų ka- 

tuvos sodžius visai nepanašus jzarmk} lenkų kareiviai vaikš- 
į prieš karinį. jto į Gedimino kalno tankumy-

Kaune atsirado nemaža ba-jnus kasdieninių reikalų atlik- jmuino. Sunku, įtikėti, kad 
’nkų, Pieno centras, Lietūkis ti... Bendrai, dabar į Gedimi- 
.ir kitos rimtos įstaigos. Žemės
ūkio srityje atliktas milžiniš
kas darbas: daug sodžių išskir

dabar nebepažintų. Išaugo ir 
kiti Lietuvos miestai, o Lie

tai daroma iš gero. Kadangi

ATIDARYMUI
Pavasario Sezonui

DIDIS
B

Kainos negirdėtai numažintos aut visokių namams 
reikmenų.

J=~

rį jis mylėjo visa širdimi ėjo.styta į vienkiemius; atsirado i 
pas kitą taip pat įžymų burti-^nemaža naujakurių, dideli plo !
ninką. Kelias gana tolimas, 
klaikus, per tankiais krūmokš
niais apaugusius laukus. Sau- 

pailsėję vėl ėmėsi darbo. Da- besileidžiant įėjo į didelį, 
bar irtis buvo daug sunkiau, ,tankll mįšk4- Sutemus susiieš- 'žemės reforma, 
nes reikėjo nugalėti vandens k°’’° 1!iaz‘T prošvaistę, prisin-, Dab&r pažiūrgkime> ką. da_ 
srovę. Bet pratę plaukioti vy- :n ° saus9 aakll ir’ susikūrę įv& vilniaug kražtni lenkai Trn 
rai yrėsi gana sumaniai ir, *SS1 az o I zvere j, mpa« papakįus> lenkai Vilniaus
rodos, be jokio sunkumo. Dar I "rl an -Y n_esenįai buv0. n?" kraštui davė skurdą, badą ir i 
kartą nusileido ir užtekėjo sau ur^s Panuskejė. Pavakarienia 
lė, ligi jie pasiekė išlipimo^ sugulė. Sargybą ėjo pakai- 
vietą. Paskui ėjo didele Žole
ir krūmokšliais apaugusiais 
laukais, tankiomis giriomis 
Čia Stasiukas pamatė įvairiau 
šių žvėrių, didelių ir mažų be
ždžionių. Vienos uodegomis a- 
psivynioję aplink šaką piktai 
šaipėsi iš praeivių, o kitos

Pasiyrę per naktį, kitos die
nos priešpiečiais pasiekė Nja 
gos žiotis. Čia keletą valandų

tai nusausinti. Be to, taip tru
mpu laiku Lietuvos ūkis pri
taikintas naujoms sąlygoms. 
Lietuvoje sėkmingai pravesta

. Pavasaris - Važiuojam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kurie mano šiemet aplankyti Lie

tuvą, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykti į dienraš
čio “Draugo” laivakorčių agentūrą ir pasitarti. “Drau
gas” parduoda laivakortes visų linijų, visais laivais. 
Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

$15.00 MIDGET RADIOS
p° $7.95

$50.00 CONSOLE RADIOS
po $29.50

tomis: Janliu ligi pusiaunak
čio, o Stasiukas likusią nak
ties dalį.

Rytojaus dieną apie pavak- 
rę jie turėjo būti pas burtinin
ką. Rytą anksti išbudę užval
gė vakarykščios mėsos ir lei
dosi kelionėn. Pagaliau, po ke-

skardžiai juokdamosios rangyilių valandų, pasibaigė ir miš- 
davosi į medžių viršūnes. O kas. Išėjo į retais krūmokš-
tie medžiai tokie gražūs, la
poti, tiesiog žavėdavo kiekvie
ną praeivį. Susižavėjo ir Sta 
siukas. Tik jam buvo baugu 
gauruotų beždžionių ir kitokių 
žvėrių, kuriuos jis jau buvo 
matęs; todėl jis ėjo stipriai į- 
sikabines Janliu rankos. Jan
iui, nežinia kodėl, jam labiau 
patiko negu kiti vyrai, todėl 
prie jo visuomet ir glausdavo
si.

Saulei besileidžiant jie pa
siekė namus. Tai buvo gana 
gražį trobelė su nemaža dar
žine avinis ir ožkoms. Č‘a 
Stasiukas ir buvo apgyvendi
ntas pas didį burtininką Belą 
bei. Nors nieko jam čia ne
trūko, visi jį mylėjo, ypačiai 
mažieji juodukai. Visur jie su 
Stasiuku žaisdavo, juokauda
vo, mokydavo jį 34 kalbos, bet 
jis vis ilgėdavosi tėvelių, tė
vynės. Jam buvo gaila, kad 
visi tie juodukai nepažįsta ge
rojo Dievo, o garbina kažko
kius stabus. Norėtų juos pa
mokyti, papasakotį apie Tšga- 
nytoją, bet jie už tokias kal
bas jį baudžia. Jau net mirti-

niais papuoštas tundras. Žmo
nių niekur nesimatė. Jiedu ė- 
jo tyliai šnekučiuodami, aukš
ta, standria žole.

! — staiga sustojo

tūkstančius bedarbių. Pats 
lių, bet ar taį galima pavadi
nti statyba? Užtad miesto ce-

Amja sulaikydamas berniuką.
— Kas?
— Janliu mato baisų žvėrį 

— didįjį liūtą. Jis mus nori 
sudraskyti, — sakė virpėda
mas negras.

Iš tiesų, visai netoli prieš 
juos matėsi didelė liūto gal- 
va aštriai žibančiomis akimis. 
Jis laukė aukos.

— Kas bus? — tyliai pa
klausė Stasiukas.

(Daugiau bus)

Keliones ; Lietuvą reikalais kreipkitės į

$98.00 Namų Frieze arba
Mohair Seklyčiom Setai 

Po

$70.00 Naujos Mados Ta- 
pestry PARŲ)R SETAI

p° $37.50

J

EMIL DENEMARK įnl

$32.50 Aržuolo Medžio 
BREAKFAST SETAI

p° $19.95
$58.00 7-nių dalių Valgomų 

kambarių setai
■ p° $29.95

$49.50 Naujos garantuo
tos Drabužiam Plovyk
las po

1 $32.75
Geros vartotos po

$12.95

Naujos mados C r o \v n 
Gesiniai pečiai po

$39.95
Kiti $55.00 vertės Gesi- 
niąi pečiai po

$29.95

$95.00 Naujos mados 3-jų 
dalių miegamų kambarių 
setai po

$54.50
Kiti mažesnės mieros tik po

$32.50

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI
Nuola.da už senus dalykus į mainus ant naujų.

«AN UFACTUniNfl COMPANY«5

4179-83 ARCHER AVĖ. *♦* 2536-40 W. 63rd ST.
Corner Mnplewood Avė. Ccmcr Rlrhrnond Street

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.
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| Visa Pasaio Lietinius
Viso Pasaulio Lietuvių Kongreso Reikalu

LABDARIŲ DIRVA

Lietuvių tauta senovėje tu- to olimpijada, meno ir spau-
rėjo galingų valstybę ir sukū
lė žmonijai nemaža kultūros 
vertybių. Tik patekusi į sve
timųjų vergi jų lietuvių tauta 
smarkiai buvo sunykusi ir 
apmirusi. Bet kilniųjų sūnų 
žadinama lietuvių tauta vėl l 
ėmė augti ir stiprėti.

dos parodos. Kongreso daly
viams bus duota progos apla
nkyti įžymiausias Lietuvos vie 
tas.

ALKOHOLIS IR LAB
DARYBE

neigiamų faktorių, plaukian- 
jčių labdarybei iš alkoholio va-

SUCH IS LIFE—

Draugija Užsienio Lietuvia
ms Remti širdingai kviečia 
užsienio lietuvius kuo gausin
giausiai šiame Kongrese daly-

Pasaulinio Karo audra, ku- |vauti
ri Lietuvos žemėse ypatingai 
siautė, lietuvių tautos neišnai-

Tem Marijonu 
Misijos:

Balandžio 8 — 14 dd. — Su 
gar Notch, Va. (Kun. Jonas

rtojimo. Pav., policijos organu Jakaitis, M. 1. C.), 
išlaidos, pabaudos ir pataisom Balandžio 8 — 14 dd. — 
išlaidos, teismai ir jų išlaidos. Coaldale, Pu. (Kun A. Būb- 
vargšų našlaičių netinkamas !• U).
visuomenin am gyvenimui imi- Balandžio 15 — 21 dd. —

“O nematomi vyno ga
rai, jei jūs neturit var
do, vadinkitės velniu”.

— Šekspyras
Taip Šekspyras apibūdina i rengimas, įvairiausios dėl ai- i Girardville, Ta. (Kun. A. Būb

kino. Kilnieji tautos vaikai pa 
kėlė daug vargo ir rūpesčio, 
aukojo savo turtus, guldė gal
vas tėvynei Lietuvai išvaduo
ti. Ir didesnioji Lietuvos dalis,

Atstovų Rinkimo Tvarka
L Lietuvių organizacijos tu

rinčios iki 1000 narių renka'- 
vienų atstovų, toliau vienų at 
stovų nuo kiekvieno tūkstan 
čio nariu.

vynų, vienų geriausių alkoho
lio atstovų. Alkoholis nepasi
sotina pavertęs gražiausį gy
veninių ašarų klanu: nenuty
la jo putos nė prie našlaičių 
kapo; jis įsibrauna su toram 
zu ir į labdarybė?; snų.

koholio ligos, visa tai sudaro 
netiesioginius alkoholio pada
rinius, kurie labdarybei taip 
pat ne pliusai.

Kas daryti? Visas gudrumas 
ir yra ne faktų pamatyti, bet 
tinkamų priemonę senaeijai pa 
rinkti.

Keikia žinoti, kad alkoholiz-

’ys, M. L C.).

nors ir be brangios mūsų sos
tinės Vilniaus, nors ir be mū-1, ~ . .... kur tokių susirinkimų nebūtų sų Rytų ir Pieta Lietuvos, vi- .. , ... . * 'galima padaryti, tai atstovusrto nepriklausoma. I . v. , , .. ,, .|siunčia tų draugijų valdybos. 

Kaip pavasarį dangaus sau- 3. Tose vietose, kur nėra lie

Juk alkchiolic dažniausios 
{aukos: ubagai, vargšai, išsigi 

2. Atstovus renka draugijų mėliai, o visa tai apsunkina 
visumos susirinkimai, o jei labdarių darbų, darbų, kurs ,lžiai slls ,<u^ reikia ir vi- 

turėtų būti skirtas prigimties j sU<)llK‘ninę santvarkų renion- 
senatvės ir nelaimės vargšams 4e» norim mažesnių var

Charles Bootli, ištyręs 4006

mas ir socialis skurdas glau
džiai

ir laisvės atėmimas. Mat, lai
svė naudinga tik tiems, kurie 
moka ja naudotis, nekenkda
mi nei sau, nei visuomenei. 
.Jei suvaldomi plėšikai, viso 
kie kr niinalistai, tai lygus 
mastas turi būti ir tiems, ku
rie lie vien savo, bet ir val
stybės turto ir teisiu neger- 
bia, suversdami į vyno stiklą 
ir savo gerų vjjlių ir kitų pa
galba.

SNAP-SHOOTING THE MILLBNNIUM 
*uh, inercyl How provokinp.”

leį sušvitus, viskas ima žaliuo 
ti ir augti, taip ir Nepriklau-

tuvių organizacijų, kongresui 
atstovus galį rinkti vietos lie

somybės saulei Lietuvos dalį i tuvių kolonijų susirinkimai. Ir 
apšvietus ėmė naujas gyveni
mas kurtis.

Nors ir nepatyrusioniis ran
komis imta dirbti savo val
stybės darbas, nors Pasaulinis 
Karas, sugriovęs ir sudeginęs 
dešitnčius tūkstančių Lietuvos 
ūkininkų pirkių ir miestiečių 
namų, smarkiai išardęs žmo
nių dorovinius pagrindus, su
darė labai didelių sunkumų 
statant naujų mūsų tautos rū
mų — Nepriklausomos Lietu
vos valstybės rūmų, bet lietu
vių tauta parodė savo sugebė
jimų ir sunkiomis aplinkybė
mis ne menkiau už kitus tvar-

čia iki tūkstanties lietuvių re
nka vieni} atstovų.

go nuos. is alkoholio susilau
kti, ir prieš pat. alkoholizmą

nstatavo, kad 13—14 nuoš.’ to- Įkovctb k™s savo ruožtu labai {ligonine (idealu!), ne kalėju 
kaltas dėl pačios santvarkos jmu. Kalėjimas moka izoliuoti, 
netobulumo. Turim ii- vienu o ne gydyti.
ir kitu dalyku rūpintis. Gi šioj 
vietoj svarbį alkoholio ir la- -4ii i _ i i • • , , - !nu-siteikimo. Mat alkoholiko sahdarybes santykis ir klausi- I ... ..... -v .. ,, , .... . . nacijai ne tiek svarbu pinigas,mas įsspręsti. Praktiškai gal
vojant reikia:

1° — Duoti vargšui pa;
išsprendus kokio tipo vargšas 
yra: alkoholio, nelaimės ar se
natvės.

neturtingų šeimų Londone, ko

kiais jie tapo dėl alkoholio. J. 
A. Valstybėse patirta, kad 
vargas įplaukia į šeimas 18 
nuoš. tiesioginiais alkoholio

4. Kiekvienas atstovas gali i padariniais ir 9 nuoš. netim 
turėti tik vieną mandatų be Įsioginiais. Norvegijoj 6,3 nuoš. 
teisės jį kam nors perduoti, visų nubiednėjusių priežasti-

5. Atstovams įgaliojimus iš- mi yra alkoholis. Šveicarijoj
duoda savo parašais organi
zacijų valdybos.’

6. Jei renkami atstovai ne 
nuo organizacijų, tai Įgalioji
mus išduoda susirinkimo pre
zidiumas ir prie įgaliojimo 
pridedami susirinkimo proto
kolų nuorašai, su bent pen
kiais to susirinkimo dalyvių 
parašais.

7. Tose vietose, kur yra Lie- 
kyti ir dirbti kūrybos darbą, tuvos Konsulatas reikia, kad 
Lietuvių tauta dar šiandien ne mandatai būtų konsulatuose į- ]<a|])anp a 
turi išbaigtų savo rūmo šie- registruoti, o tenai kur jų nė- 
nų. Bet Nepriklausomos Lie-!ra, galima apsieiti ir be tų 
tuvos lietuviams rūpi ne tik {įregistravimų.

— net 27,2 nuoš. Apie Vokie
tijų išsitaria dr. Al. Elster: 
“Viešos vargšų globos išlai
dos siekia Vokietijoj 90 mili
jonų markių. Prileidę, kad pri 
vati parama sudaro viešosios 
paramos ketvirtį, gausim 112 
mil. markių. Iš jų alkoholio 
nelaimėms tenka 50 nuoš,, va
dinas, 5t> mil. markių”. (Die 
Alkoholfrage, Jiinuar, 1924-7).

Toliau, nereikia pamiršti, 
alkoholio “nan- 

itų, netiesioginiųdų nei

c) Prievarta turi pasireikšti

d) Reik tinkamo pagalbai

Be Dievo meilūs irsta vi į PLATINKITE “DRAUGĄ”
suomenės tvarka. Pamilk Die I____________
vą, o rasi sau. ir tėvynei ne J
nykstamą turtų. Kur Dievas GARSINKITES 
ten ir palaima.

Lietuvos žemės, bet visi lietu
vių tautos vaikai: ar jie gyve
ntų Lietuvoj ar svetimose že
mėse. Jau atėjo laikas viso

8. Apie išrinktuosius atsto
vus, tuojau reikia pranešti 
DULR Valdybai šiuo adresu. 
Kaunas, Nepriklausomybės ai-

pasaulio lietuviams susieiti pa kštė 3 Nr.
sitarti, kaip geriau galėtume 9. Pranešime apie išrinktųjį
įvykdyti mūsų tautai istorijos 
skirtus uždavinius.

Nepriklausomos Lietuvos vi-

atstovų, turi būti suteiktos 
šios žinios: Pavardė, vardas, 
profesija, mokslas, kur ir ka-

suomenė, susibūrusi į Draugi-Ida gimęs, kuriais metais iš 
jų Užsienio Lietuviams Remti, j Lietuvos išvažiavo, ir kurio- 
Lietuvos Vyriausybei prita- se valstybėse gyveno, kaip il- 
riant, 1935 m. rugpiūčio 11-17,gai mano užtrukti Lietuvoje
d. šaukia pirmąjį Viso Pasau
lio Lietuvių [ Kongresų.

Kongresų maloniai sutiko 
globoti Jo Ekscelencija Res
publikos Prezidentas Antanas 
{Smetona. Kongreso įlietu bus 
skaitomi referatai šiais klau-

ir kurias vietas norėtų aplan
kyti, vienas ar su šeima atva
žiuoja, kiek asmenų ir kiek 
svečių kartu su juo važiuos.

Pageidaujama, kad kiekvie
nas atstovas raštu atsivežtų

Kiniais:
1. Lietuvių Tautos paskir

tis., i kūrėjų pavardės, kiek draugi-
2. Ekonominis užsienio lie- ja turėjo ir turi narių, dabar-

tuvių bendradarbiavimas su t i nės valdybos sudėtis, kokių 
Lietuva. leidinių draugija yra išleidu-

o«>. Lietuvių Tautos menus.
4. Užsienio lietuvių ir Lie

tuves aspiracijos.
5. Emigracija iš Lietuvos ir 

žemės ūkio kolonizacijos klau
simas.

Draugijos Užsienio Lietuvia
uis Remti Centro Valdyba: 

Pirm. R. Skipitis, 
Vicepirm.: A. Merkys ir

M. Biržiška;
Jžd. J. Vanagas-Simonaitis 
Nariai: V. D&udzvardas ir

K. Sleževičius 
Sekretorius 3. Kalnėnas

2° — Pagal tai nustatyti ir 
labdarių įstaigų pagalbų: ne
gi galima šelpti alkoholikus 
pinigais, kai jis gautą skatikų 
išmaino į stikliukų.

3° — Rūpintis šelpiamojo 
siela: maža padės auka, jei 
nebus širdies, reikiamo griež
tumo ir tinkamo pagalbai nu 
siteiklmo.

Tat, a) reik širdies, mulo 
mimo, nes alkoholio auka yra 
ligotas vargšas. Keiksmais 
pravardžiavimais čia maža lai 
niės: — ligonio nepataisysi, b) 
Reik tėviško griežtumo. Alko- 
batikas — žmogus, bet beva- 
lis, o kartais h blogos valios 
Patyrus piktos valios šešėlį

kiek geras pavyzdys. Didžiau
sių įtakų apskritai vargšų ii 

**' atskirai alkoholikų šelpime tu 
ri tie, kurie patys yra absti
nentai. Tik pavyzdys patrau
kia.

4° — Nežiūrėdami visų su
nkumų ir neaiškumų labdary
bės darbe, būkime optimistai, 
nes šalia tamsos yra ir švie
sos. Labdarybė reikalinga, ta 
čiau ir čia reikia galvos, reik 
ir taupumo: taupytam ne pa 
šalpas mažindami, bet naikin 
darni tas priežastis, kurios ga
mina vargšus.

?. Launagas

“DRAUGE"

Namams Reikmenys
Elektrikines l\edauiiės po • ...................... ^59 OO
Gasiniai Pečiai po.................................... .  $29 OO
Gražus Parlor Setui ....-•........................$38 OO
9x12 Karpetai po .Įi'-J 3.QO iki $95,OO
Eleiktrikiniai Dulkių Valytuvai po.......... ... ,.
12 Tūbų lladios po .. • •........... ........... ^32 OO
Ir daugelis kitų namams dalykų: Klejonkų, matrasų, 
spriiigsų, stalelių — už numažintas kainas.

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONK yn, paatcbėtiiui.s vais
tas dėl ligoni,! ir silpnų įmonių. l’o 
to kaip jūs jj vartosite vienų .savaitę, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjimų ir 
jeigu ir tolinus vartosite, jūs atgau
site savo normalių sveikatų ir spėkų.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtiną. istorijų kaip NUGA-TONE. • t i • i Per 45 metus jo gyvavimo milijonaiišmėginus Švelnumų, lieka grif [ moterų ir vyrų atgavo savo sveikata ». -v- . • v- . , , ir spėkas. NUGA-TONE parduodamasŽtumas. Net ir Žiauresnis, kad visose valstlnyCiose. Žiūrėkite kad 

i gautumėte tikra NUGA-TONE. Neim- 
. kito pavaduotojų, nes jie yra btver- 
tės.

Nuo užkietėjimo imkit—l'GA-SOU 
j-— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir 
į vOc.

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

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiue 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa 
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul

apie savo atstovaujamų drau- eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
ijų šitokių trumpų žinių: dr- skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams.

gijos įsikūrimo metui ir jos j “Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

Preferred by miHions 
to mayonnaise..

Rinktinė me- * 
džiaga Nuplak
ta I nepaprastą 
grietinės pavi
dalą K ra 11 
Mlracl*
Whi'p ma
šinoje.

M ANGLIAI supim
ai ja drapanas greitai 
be jokio sunkumo.

p©

39.50
iki

*94.50

Skalbiamos mašinos su pil 
na 5 metų garancijų

po

t.50.
.50

iki

$

$

*99.50“DĘAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien 
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me 

.... .. ... . tams $6.00.
si ir jei galima tų leidinių po “ BARBININICAS ”, Ljetuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun

gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Brcad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. 

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

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

STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, Marianapolis Collcge, Thompson, Conn. Me
tams $2.00.

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

vieną egzempliorių pasiimti su 
savim tikslu juos paaukoti bū
simam DULK muziejui ir žy
mesnių draugijos įvykių foto 
nuotraukos. O tie atstovai, kn

Parsiduoda po 75c į savai
tę.

C. Užsienio lietuvių švieti- rie ne draugijai atstovaus, bet
Ino reikalai.

7. Užsienio lietuvių jaunuo
menė ir lietuvių tautos sieki
mai.

8. Pasaulio lietuvių sąjunga.
9. Dvasiniai ir medžiaginiai 

išeivių ryšiai su Lietuva.
10. Pranešimai iš vietų.
Kongreso metu bus Užsie

nio ir Lietuvos lietui ių spor-

kolonijai, tai pageidaujama, 
kad jie tokių žinių atsivežtų 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

Pageidaujama, kad atstovas 
raštu įteiktų kongresui suma 
nymų dėl būsimos viso pasan* 
lio lietuvių sąjungos organi
zavimo ir dėl DULR tolimes
nės veiklos ir jos ryšių su Ke
tui ių kolonijomis.

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

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y» ____ _

COULB MOT DO HER

HOtlSEDORK
•VVTHF.N erery- 

▼▼ thingyouac- 
I tempt is a t )urd«n
—wh«n you are

įftjft nervous and irri- 
” table—at yoar 

wit’a e n d—try 
this medicina. It 
may be just whas 
you need for «xtra

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

~r ' ' /
. ' ’ / ''•/ *

V FC 1 r ABI F CDMPBUNO

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

Telefonai: BOUlevard 4705 8167

WCFL, 970 k. Lietuvių programas Nedėk nuo I iki |l:30 
po. piet.
WAAF, 920 k. kasdieną 5 vai. Yakure.
VVHEC, 1420 k. ketvergais nuo 8. vai. vakare.

j
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Antanas Miškinis*)

ŽODŽIAI Iš LAUKO

l

n

TAUTA IR TĖVYNĖ 
MOS LAUKIA!

nančių jaunuolių pasakyti; 
“kaip aš galiu padėti tėvynei

Tu nematei tokie žydėjimo, 
į Laukų dainavimo smagaus. 
'Neveltui anuomet žadėjome

Mi nuo jos gyvendamas«” nukarstyt nao don-
• i <rnim____________________  Bet atminkim, kad tėvynė lau-į &

Pavasarį artojas 'šviną į lau |k*a užtarimų ir kitose šalyse, i .4 v „„i:,., i... • iraukscių šauniam repertuareruošia galūne daug daugiau pa- . * . v r'Jauties poetas ir žmogus.

nimo tarpe ir kaip jų sekmin- |das, apskričio darbuotėu pa
ginu pravesti. siuėrė visu uolumu.

Šįmet apskr. švenčia 20 me- Į Pats būdamas didelis spor
tų gyvavimo jubiliejų ir apart liniukus, pudeda apskr. RpoKo 
jubiliejinės Vyčių Dienos, ap- vedėjui J. Olobauskui suorga- 
sRrieio valdyba susitarus su nizuoti įvairius aparto šoku': 
“Vyties” redakcija leidž'a ju- Cine. apskr. 
biliejinj to žurnalo Nr. pušvę- j Kitas gružus kun. P. Luko 
stų apskr. veikimui paminėti. į šiauš pageidavimus, kad kiek

viena kuopa Cliicagoje įsigy-

ROSELANDO VY«y 
KUOPA RENGIA 

VAKARĄ
Vakarus įvyks gegužės 10 

d., Visų Šventųjų parapijos 
salėj. Komisijų žavia sukviesti 
ne tik visų parapijų Vyčius,

lenktynėse ir keletu kartų nuo 
Vyčių, gražiai pasirodė. Tik
rai jis vertas pagyrimo.

Jurgis Smulkis, koresp.

kų ir prakaituodamas 
pasėliams dirvų. J gerai išpu
rentų, išdirbtų dirvonų jis sė
ja sėklas, kurios rudenį turės 
jum duoti šimteriopų derlių. 
Juo daugiau ūkininkas įdės 
darbo, juo geriau išdirbs že
mę, tuo geresnį gaus už tų dar
bų atlyginimų. Bet dar ne čia 
visiška pasisekimo priežastis!

sidarbuoti tėvynės naudai čion
Į Broliai vagas taip tiesiai aria,

lok./: j.” - * \ 'jie nori vis užverst vargus,neje. Laba: dažnai, gyvenant į 
tėvynėje tarp tautiečių, žmo
gaus
vainikuojami, tik kartais jam

gyvendami, negu pačioje tėvy-

AVKST SIDE. — L. V. 24,'vendintų ir praktikuotų bem bct ir vis<1 Chicagos jaunimų. 
Įkuopu artimiausiomis dieno-idrų mėnesinį priėmimų šv. Ko 
mis pers iii raustys į savo nuo- : muilijo*.
savų klubų, parap. namo pa
talpose. Tikimasi, kad turėji-

“HAMLETAS” PIRMOJ 
VIETOJ

Laikruščįo “The Ncw York
... ... .v ,, .Sun” Dramos redaktoriusKomisija susideda is: M. Ab-L.. ... . , • •,, \\urd Alorehouse, auklėtiniųromaicio, G. Barkauska.tfis, S. , . , ....... ,T A v. „ budu išrinko dešimtį geriau

sių veikalų, bent kada vaidin
tų Amerikos scenoje.

Jau kai kurios kuopos kun. ^Misevičiaus, V. Žųsyčio, P, 
P. Lukošiaus mintį pradeda j- Paviloni<> ir Brikaitės, 
gyvendinti ir nėra abejonės, Balandžio 13, kuopa turėsdarbai būna beveik ne-~ Klaus>'k- sI'jauk i ;nlas klūbo d#r lal’.ia" suartini 

lėtus, Jaunuosius ir padidins jų or- 
Palik maliarijų madų! ganizuoto veikimo našumų.
Vaizduokis: per laukus gėlėtus ! Ateinantį penktadienį, Steu- 
Į pačių saulę aš vedu. įbens klubo baseine įvyksta 24

Į kuopos maudymosi parengi- 
Veniu ir pasakyti ryžtuos, 'mas. Verbų sekmadienį 24 kp 
Ko žvaigždės krūpčioja nak- (prisilaikydama senos tradici 

čia, — Įjos priima bendrai šv. Komu- 
Kuri laimė niekad nesugrįžta, r ijų. Prie Vyčių prisideda pa

mirus iškeliama garbė, gėlė
mis barstomas kapas. Juk, jei 
tėvynė nebūtų turėjusi pasi-

kad už trumpo laiko visos kun 
pos lajkys mėnesines dvasios 
puotas.

Ūkininkas žino, kad svarbiau- šventusių jos labui sūnų, kaip
Sekantį penktadienį — Steu

tai: Dr. Jonas Basanavičius, 
Kudirka ir kit. gal sen ai jos 
vardas būt išnykęs iš kitų tau
tų tarpo.

Todėl ir mes, jaunieji, pa
sekime mūsų tautos galiūnų 
pėdomis; kiekviename žingsny

Sugrįžta tik viena kančia. rap. choras ir sodalietės.

šia jo pasisekimų priežastis y- 
ra gera sėkla.

Tų patį matome ir gyveni
me. Žymiausi tautų vyrai, mo
ralistai, pedagogai -— auklėto
jai stengiasi išauginti geriau
sius ateities kartų daigus. Tie
busimieji visuomenės kartų jje prisimink me jog esame lie- 
daigai yra jaunuomene. Pasau
lio garsenybės, mokslo garbe 
ir diplomatiniais gabumais vai 
nikuoti vyrai seniai suprato, 
kad jaunuomenė — kelias, ku
lio vėliau eis visa tauta. To
dėl ypatingo dėmesio visur 
kreipiama Į jaunuomenės auk
lėjimų. Tam tikslui išleidžia
ma milijoninės sumos: stato
mos mokyklos, universitetai ir 
1.1. Visose tose įstaigose dir
ba tūkstančiai padegogų, ku
rie stengėsi jaunuomenę išauk
lėti dorų, religingų, patriotiš
kų ir ryštingų.

Dora jaunuomenė — nesu
naikinamas visos tautos ir va-

tuviai,
mums

o tėvynė amžinai 
dėkinga.

liks

Lietuva atgavo nepriklauso
mybę, sukūrė laisvų gyveninių, 
bet ar pajėgs ji toliaus išlai
kyti?! Apl'nkui šėlsta audros, 
verda ginčai, eina rietenos! A- 
rgi Lietuva negalį būti įtrau
kta į tų kunkuliuojantį praga
riškos smalos katilų. Pavojus 
yra, bet jis bus lengvai paša 
Hutas, kada visi lietuviai eis 
iš vieno. Kada, kaip Šv. Raš
te pasakyta, nebus nei romėno, 
nej žydo, nei graiko. Padaryti 
tautų vieningų yra kaip tik lia,s 
svarbiausias mūsų uždavinys.
D tų padaryti bus galima ta-

u nematei tokio žaliavimo, 
Jr nematysi gal daugiau.
Mes ligi šiol ne ten keliavome 
Vieni tarp žemės ir dangaus

*) Antanas Miškinis — jau
nas Lietuvos poetas ir virštel- 
pantis eilėraštis paimtas iš 
.Miškinio pirmosios poezijos 
knygos “Varnos prie Plento”, 
Sakalo b-vės leidinys. 1935 in.

visai ne jaunuoliška, ne vyri
ška! Jaunuolis turi veržtis į 
priekį, į priekį prie bendrų 
visiems laimėjimų!

mes, jaunuoliai, pri
valome būti, tikrais jaunuo- 

o ne kokiais pastumdė
liais. Jau dabar turime ruoš
tis Į didelę misijų, į kurių jau 
dabar mus kviečia tauta ir tė- 

Kiekvienas tėvvnės mo

Tai «i

lstybės turtas. Juo mažesnė ir.da, kada mes būsime vieningi 
fiziškai silpnesnė tauta, tuo I ir savo pavyzdžiu patrauksi-1VDt
stipresnę dvasių turi turėti ,1116 kitus. Darbas yra geriau-1 ^as ^U11 būti gyvai mūsų jau 
jaunuomenė, juo tauta turi dau 
giau žygių ir darbų, tuo dau
giau iš jaunuomenės reikalau
jama ryžtumo ir darbštumo.
Tik les tautos ateitis nebus 
miglota, kurios jaunuomen? 
bus dora, darbšti, pasiauko
janti ir kuri turės gražius pri 
ncipus ir kilnius siekimus.

siąs įrankis ateičiai nušlifuoti.1 elanias-
Taigi, turime dirbti, dirbti, 
daug ir nenuilstamai dirbti! 
Jei mes jaunuoliai būsime su
rūgę, nerangūs, argi seniai 
mūs vietoj kels fizinę ir dva
sinę tautos galybę!

Daugeliui jaunuolių kaip 
tik minėtų savybių trūksta. 
Labai daug daro žalos įsivy
ravęs nesavivališkumas — pa
sidavimas kitų įtakai. Kitas 
jaunuolis nors ir kilniausius 

dar neseniai nusirėdė rusų už- [užsimojimus turėdamas, suti- 
vilktų skrandų ir vokiečių už- įkęs blogos valios, priešingų 
dėtų plieninį šalmų, todėl jai pažiūrų draugų, momentaliai 
jaunuomenės parama labai ir,pasiduoda,jo įtakai ir riuoria- 
labai yra reikalinga. Įsi už nosies vadžiojamas, gal

Gal ne vienas iš čia gyve- daug kvailesnio už save. Tai

/ Mūsų tauta dar neseniai nu
metė vargų ir priespaudos ju
ngų, dar neseniai savo sūnų 
prikelta iš amžių snaudulio,

ROZALIJA KARčAUSKIENĖ
Mirė balandžio 8 d., 1935 rn., 11:15 vai. ryto, Huluukua pusės 

amžiaus. Kilo ift Kaltinėnų apskričio, Kaltinėnų parapijos, Gauelų 
kalino. Amerikoje išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame r.uliOdirne savo mylimų vyrų Juozapų, 3 
tluklnris: BronUlavų, Pozai!ių ir Juzefų, sūnų Juozapų. 2 žen
tus: Jeronimų Sui’iuon ir Htcphen Majeski, nuirėlų Onų, 2 unū- 
kus: Jeronimų ir Elenų, seser) Kazimierų Ir fivogerj Juozapų 
Poudonis, kurie gyvena Kanadoje, 3 pussesures: Barborų Bart- 
klenę, Pel^onelę BupoviC-icnę Ir Elta MuGoWn, svogerj Povilų 
Kakrosų ir jo šeimynų, brolienę Barborų Uajorinienę ir gimines; 
o Lietuvoj patėvį Jonų Lozų.

Kūnus j aftarvotas 4645 So. Paulina Street.
Isndoluvės įvyks penktadienį, balandžio 12 dienų, IS namų 

8 valandų bus atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazftniero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges Ir pažys- 
taiiius-inas dalyvuutl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Vytus, Viūktll, Centai, Marti, Antikai. Sesuo, šyogerlai.

1'usrepeaCa, itntlieuė Ir Giminės

laildotuvlų direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas YAKds 1741.

“PINAFORE" LIETUVIS- 
KOJ SCENOJ

Visi — rezervuokite balan
džio 28 “Dainos” chorui, nes 
tų dienų Lietuvių Auditorijoj 
choras stato populiarių visose 
tautose Gilberto ir Sullivano 
operetę “Pinofore” (lietuviš
kai “Laivvno laivas Mindau-
jas”).

beu klube — maudymus paren imu. Sporto kom. dar galvoja, į 
girnas, kurį rengia L. V. 24 |kokias lenktynes Įrašyti tymų: 
kuopa. Bet kuopos kaipo ren-jį Vyčių nr į mūsų apylinkės 
gėjos tik vantas figūruoja. Fm .“Nedėlios Rytmečio”. Rodos, 
ktinai visų prirenginio darbų !kad žais Vyčių lenktynėse, 
dirba Marijonu Brazauskaitė, j šaudymo tymas susirinks j 
Būkime visį Steuben klube ii jFenger Iligli School “range” 
padarykime šį parengimų se- .balandžio 15 d. Louis Statkus

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT
L. Vyčių 24 kuopa turi gra

žų paprotį įsigyvendinę: kas 
metai. Verbų sekmadienį in 
corpore išklaus vC šv. Mišių 
ir priimti šv. Komunijų.

Tų VVest Siv’e Vyčiai daro 
ir ateinantį sekmadienį.

Darbštumo, ištvermės, ir pa 
triotizmo turime mokvtis iš 
garbingųjų tautos atgimimo 
patriarchų, pasiaukojimo, ka- 
ržygiškumo ir dvasios stipry
bės turime semti iš tų didvy
rių - galiūnų, kurių krauju ap 
laistyti tėvynės dirvonai.

Tad, budėkim, jaunime! — 
tauta ir tėvynė mūs laukia.

Nemuno duktė

Kun. P. LuĮvcšius, naujasis 
Jj. V CJiic. apskr. dvas'os va-

kmingu.

trečių turnamentų, Roseland Į Trys Šimtai menininkų bal- 
Bowling Alleys. Vakarų žade- *avo ir rezultatai rodė: 
jo prirengti Antanas Zau.

Jonas Labzentis jau organi
zuoja kittenbolės žaidikų ty-

(gavo leidinių vartoti vieta. 
'Tik keletas narių turės atsi

Jeigu norite pamatyti, ko-'nešti šautuvus, 
kia sekretorė organizacijoj tu-1 p0 susirinkimo Kance-
ri ir gali būti, turite būtinai jvirius patiekė įdomų “chulk 
pamatyti Marijonų Brazauskai talk”. Įdomu buvo matyti

St.

ORGANIZUOTASIS
DARBAS

L. V. CHICAGOS APSKR.

Apskričio valdyba energin
gai tęsia prisirengimo prie 
Liepos Ketvirtosios darbus. Y- 
ra pagrindo pilnai tikėti, kati 
šįtnetinė Vyčių Diena, Vytau
to darže, bus tokia Chicagos 
katalikiškojo lietuvių jaunimo 
šventė.

Pereitų sekmadienį apskr. 
valdyba turėjo pasitarimų a- 
pie tolimesnę Vyčių akcijų jau

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS i

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių 'Sąlygos

REPublie 8340
6340 80. KEDZU5 AVI.

tę atliekant savo pareigas, kai 
po L. V. Cliic. apskr. sekreto
rės. Marijona įdėjus darban 
visų širdį ir jeigu mūsų apskr. 
žynius už gražų darbų jaunimo 
tarpe, tai būtinai didelė dalis 
to sėkmingumo priklausb M. 
Brazauskaitei.

L’epos Ketvirtoji — Ghica.- 
gos Lietuvos Vyčių Diena!

Į Kas? Operetė “Pinafore“ 
Kada? Sekmadienį, baland

žio 23 d.
Kur? Lietuvių Auditorijoj. 

3133 S. Halsted St.
Kas privalo atsilankyti? Jūs 

jūs ir jūs’

.11
piešiant-žuvį ir permainant jų 
į šaukiantį pedliorių. Po to 
buvo pasivaišuiimas.

Kovo 26 d. pinaklio turna- 
mentas pas’sekė. Išrinkta de
legatai pietų Vyčių turname- 
ntui: E. B. Kancevičius, V, 
Dombrauskas. A. Cepulionis ir 
A. Vaitkus reprezentavo mu
sų kuopų. Kancevičius ir Dom
brauskas laimėjo pietų Vyčių 
turnamentų, kurs buvo Town 
of Lake. Jie rengiasi nugalėti 
ir vakarų Cli'cagos Vyčius.

“Hamlet” —- ISO balsų.
“Rain” — 64 balsus.

I “ What Price Glory?” — 46.
“Cvrano de Bergerac” - 44.
“Peter Pan” — 41.
“The Jest” — 40.
“The Green Pastures” - 40.
“Journev’s Bud” — 36.
“Keunion in Viena” — 30.
“The Cherry Orchard” - 25.
Įdomus reiškinys, kad, ne

žiūrint moderii’škojo amžiaus 
ir dideliu skaičium veikalų, 
kurie yra šio amžiaus padarai, 
Shakespearo “Hamletas”, kū
lis buvo parašytas 1602 me
tais, pripažintas geriausiu.

Tuo pačiu buvo balsuojama 
ir artistų pa.-i žymėjimas.

Pirmąsias vietas artistų ba
lsavime įvardinti visi trys Ba- 
rrymore. Jonas už puikų vai
dinimų “Hamlete”, “RicJiara 
III” ir “Peter lbbetson”. Li
onei Barrymore gavo pripaži
nimų už talent'ngų darbų vei
kaluos “The Jest” ir “The 
Copperlicad”.

Šiųdviejų artistų nemažiau 
žinoma sesuo Ethcl geriausiai

Mūsų basketbolės tymas lai- atmintina už rolę Zoe Akins’o 
uiėjo antrų dovanų South End veikale “Declosse”
Reporter lenktynėse. Tymas,
laimėjęs antrų vietų C. Y. O. PLATINKITE “DRAUGĄ’

VENETIAN MONUMENTCO.. INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų iz Grabnamių

■■-■—o
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

GhicagoJ
o ■ -----

Suvirš 50 metų prityrimo

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
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIKBAJAI

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PENSAGObA MIS 
HKI MOMT 14»6

orrice: iiiBBkinK 
Vlnonat Soaelll. i

Mflsu Betmyna flpectelianoja 
me darbe per leUea kartas.

Veskite paminklų mlkalua 
slal su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

blokas | ryius 
dkUluIlu vartų

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių LaidotuviyĮ 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse I

S. P. Mažėta
A. Masalskis 
I. Petkas 
I. F. Radaus 
S. M. Skudas 
Clias. Syremiiae
I. J. Zolp
I. F. Eudeikis_ _
Ladiawicz ir Simus 
htiiden

3319 Lituanica Avc.
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18tli Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

r
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VIRINĖS ŽINIOS
DĖL P. SKIPIČIO PASI

TIKIMO
isparkionė, Bitinienė,
Į Fnbijoiuiitis.
| Gražu, kai dr-ja laikosi tra
dicijų. Petras

Žilie no,

Šiandien konsulate įvyksta į - - - - -- - -
pasitarimas dėl p. R. Skipičio TOWN OF LAKE ŽINELĖS
pasitikimo Chicagoje. Užvakar 
laikytame Kunigų Vienybės... ... Ogentai širdingai dėkoja vi-!Chicagos provmc'.jos susirinki-
me nutarta konsulo šaukiama-t 
me susirinkime nedalyvauti. 
Priežastys paaiškės rytoj, kuo 
met paskelbsime Kunigų Vie
nybės Chicagos prov. rezoliu
cijų.

Kunigų Vienybė pritars Fe
deracijos apskrities planuoja

uis atsilankusiems Į pramo- 
;ų .jų namuose kovo 31 <1. vie- 
t’nių seselių naudai. Už pasi
darbavimą per pramogų dėki
ngi O. .Jurgaitienei, .T. Lesnus- 
kui, Iv. Rimkui; Nettie Rask 
už paaukojimų “permanent1 
wave”. (N. Rask yra lietuve
savininkė Nettie’s Beautv 

mai nite pasitikimo prosra- s)lop So As|||and Ay •
mai.

Taip pat sužinojome, kad ir 
Federacijos apskrities atsto
vai nedalyvaus konsulo šau 
kiamame susirinkime.

Dienraštis “Draugas”, pri
tardamas Kunigų Vienybės 
Chicagos Prov. ir Federacijos 
apskrities nusistatymui savo 
atstovų į tų susirinkimų irgi 
nesiųs.

už dovanas ir prisidėjimų prie
pramogos O. Jurgaitienei, E. 
Gedvilienei, O. Bukauskienei 
(iš Cicero), f) Sriubienei, B. 
Kalvaitei O. Jeselskienei, Vi- 
Florence Novak, M. Visakau- 
čiui.

Pelno padaryta $55.00.

Taipgi išsiuntinėta la'Skai vi
soms parap. draugijoms, kiek 
yra žinoma, maloniai laiškus 
priima ir net, pasižada daly
vauti in corpore, ir palikti 
choro rėmėjos. Pakviesta su

so jaunimo bendra šv. Komu
nija.

P ra neš i m a i

Bal. 4 d. mirė Just’nas Bu- 
Chicagos lietuviai katalikai laivas. Buvo narys Marijonu 

svetį pasitiks taip, kaip jie K. ir S. Rėmėjų 8’skyr. Rei- 
moka pasitikti. Plačiau api'i ūkiame užuojautos jo gim i no
tai rytoj. ins.

CA IIIKIPICnlII DDAMHPA ! Dabar katalikiškos spaudos 
dfįJUIIulLCiy I nAmUuA savaitė mūsų kolonijoje. Ge

liąs laikas užsisakyti dienraš
ti sekma-|tį “Draugų” arba “Laivų”.

Ketvirtadienį, bal. 11 diena, 
parapijos salėj, įvyksta kau
liukais ir kortomis žaidimas 

lisėių bei solistų ir iš tolimes-jau paskutinis prieš Vely- 
nių vietų. Taip kad ši choro‘kas. (Turnnmentas baigsis ir 
.10 metų sukaktis tikrai Ims dovanos bus išdalintos po Ve-
norths'diečianis didelis džiau
gsmas ir pasididžiavimas. Ko
mitetas pasiskirstė pareigomu

Ivku ketvirtadieni; ta vakaru 
Ims ir šokiai), šiam hunco 
vadovauja moterys nuo 5tli A-

'ir kiekvienas skyrių;- nra-lain ve.: ,\. Vidimienė, V. Tnun- 
savo svarbų darbą, k. a. tikie- jiiokienė, O. Meškauskienė ir
tų platinimo, skelbimų r'nki- K. Labutienė. Atrodo, kad pa 
mo, programų, bankieto, spau- Įįtarieji liks pirmaisiais, šuns 
dus bei propagandos ir k. unoterys darbuojasi visu sma 

Lietuvytis rkunui.

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Turime savo svetainę gra 
ž'ą ir joje visus patogumus. 
Turime stalus ir kėdes, bet 
neturime savų indų; o visgi

BUV. KAREIVIŲ ŽINIAI

7:30

Iriaus vedėjai, sesutei Consili- 
■įai, slaugei L. Daukšaitei ir
kitoms slaugėms; kun. Katau 
skui už (Kasinį patarnavimų. 
Begalo esu dėkinga visiems 

bute ^nr,e ,nane lunke ir apdova
nojo. ponams A. \Virtel, Za

Šiandie balandžio 10 d 
vai. vak. P. Čižausko 
(683!) S. Maplewood Av.) į- 

-vvks Amerikos l/etuvių Legi- 
jono 3-jo posto susirinkimas.
Kviečiami atvykti posto na
riai ir visi kiti lietuviai, tar
navusieji Amerikos kariuome
nėje1 ar laivyne, Lietuvos k*'
nuomonėje ir Lietuvos šaulių , IU’» Atkoeiunienei. 
sųjungoje. j Scphia (Gečaitė)

ALL 3-jo posto štabar

karauskienei, .Jurkaitienei O.
M. ir M. Armorimtėms, Rašin- 
skienei, B. Gečaitei (krikšto
motinai), J. Blysrobienei, še- 
putienei, Bonznienei, Dailinie- 
nei, Žilinskienei, .J. Mareni-

PADĖKA ŠV. KRYŽIAUS 
LIGONINEI

Marčukaitionė

Marijampolės miesto savi 
valdybė Degučių priemiesty
je stato naują, didelę ir mo
dernišką gyvuliu skerdyklą.

Senąją medinę skerdyklą

Adolfas Ochs, Nsw York 
Times leidėjas, šiomis dieno
mis miręs.

daro įvairiausius planus, kad 
tinkamai prisirengus prie mi
nimo jubilifejaus. Ivek teko nu 
girsti, komisija sudarė tokius 
planus, kad iškilmės tikrai nu 
stebins lietuvius žavinčia pro
grama. Rengiama didelis ban-

Praeitų ketvirtadienį, įvy
kęs kortomis ir kauliuka s žai 
dinias, parap. svet., gražiai pa s,<buo nemalonumų, kuomet

Vasario 15 d. Dievas mus 
apdovanojo sūneliu. Dėkojam 

parengimų turime daug ir į-Šv. Kryžiaus ligoninės užvai- miesto savivaldybė parduos 
vairių. Rengiant vakarienę, su zda’, ypatingai motinystės sky viešose varžytynėse.

vyko. Žmonių prisirinko daug. reikia skolinti indus. Viena
A. Butkienė, A. Steponaitienė i sekinad‘enį, klekonuį tiktai pa 
ir P. Povilionienė nuoširdžiai ininėjus, kaip naudinga ir pa CLASSIFIED
tam pa.-’darbavo.

Gavėnios metu mūsų bažny
čioj pamaldos būna penktadie
niais (einama stacijos), trečia 
dieniais negiedama “Graudūs

togu būtų turėti savus indus, 
kaip matai susidarė komite
tas iš keliolikos asmenų ir 
tam darbui jau padarė prad
žia.

AIITOMOBILES AtTOMOUII.ES

EM1L DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai'

verksmai”, bet sakoma pamo- Į Čia vaikučių mokykloj no
ksiąs. Gerb. kleb. kun. Marti- į daug, apie 70, bet ka:p jie gra

WEST SI D K.
dienį, balandžio 14 d., Aušros Galima užsisakyti per agentų j kietas su gražia programa 
Vartų parapijos salėj vakare j. Lesauskj. Tikimės, kad koncertu. Rankiotas prasidės mybė”.

nkus labai įdomiai kalba, te
moje “Kur yra Viešpaties dv? 
šia, ten yra ir laisvė, ramybė”. 
Arba kur yra pildomi Jo įsa
kymai, ten vra laisvė ir ra-

žiai bažnyčioje gieda. Giesmės 
pritaikintos laikotarpiui. T?i<a- 
jau pasireiškia seserų Kaži-

PONTTAC — ’33, 4 durų Sedan, 5 
drat. ratai, Mohalr Trim. Gerai iš
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas ..................................................... $475

OLDŠ 8 — 1933, 4 durų Sedan. Blue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Laba' 
gražus vėliausio (modelio kara-s, au
kštai tobulam stovy ................. $515

mieriečių dvasia. Jauties esųs Chevrolet — 1933. sport coupe 
su rumble seat. Maroon, 5 drat.

BUICK '31 — Model 91. 5 Rednn. 
Juodas, 6 drat, ratai, geri taieral. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LA SALLE ,— 1930, 5 pasai. Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, šis La Sal'e 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame .............. .. ........................... $375

įvyks Moterų Sąjungos 55 kp 
pramoga -(bingo partv). t|yS

Rengimo komis’joj S. Bal
čiūnienė, M. Aitutienė, A. Ka- 
riavičienė daug rūpinasi vaka
rėlio pasisekimu. Beje, joms 
daug padeda ir mūsų darbš
čioji narė J. Klikūnienė.

Įžanga 25c., už kurių bi s j

Town of Lake gražiai pasiro- 5 vai. vak. Po bankieto, apie 
M. 8 vai. prasidės šokiai, prie 

rinktiniausies orkestros. Nu- 
I matyta pakviesti visi buvu
sieji choro rt&listai-tės, visi 

į choro steigėjai, kurių keletas
PARAPIJOS CHORO 

. JUBILIEJUS
KORTU SIDE.

Baland. 7 dienų vyrų (Irau 
gi jos ii’ visi vyrai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos 8 vai. rv-, 
to. Skaitlingas vyrų būrys su
darė nemnžų įspūdį, šį sek-

vienuolvno koplyčioj; tos pa
čios meliodijos. Tai seselės M. 
Leokadijos nuopelnas. Viršini
nkauja sesuo M. Adelaine.

Rep.

ratai, hol water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... $395

CADILLAC ’30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, vvhlpcord trim. Labai Be
ras karas žentą kaina ............ $375

PLYiMOUTH — *33. 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe, Juodas, 5 raudoni 

drat. ratai, rumble seat. Vėliausio 
modelio coupe švelniai bėgančiu
motoru ............................................ $4>5 BUTCK — 1931, Model 86 Victoria

Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai

BUICK — 1 929, Model 48 Coupe, 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai. 
Gražus coupe, geram stovy . . $225

PLATINKITE “DRAUGĄ”
DGDGE — 1933, Sport coupe su ru

mble seat, Juodas, 5 mediniai ra
tai numaliavoti Ivory. Išrodo gerai 
ir tobulam mekaniškam stovy $425

ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy .................................. $375

dar randasi mūsų kolonijoje, inadkrų, baland. 14 d., bus vi- LIETUVI5I DAKTARAI

visų vakarų gal’ma žaisti. Gi ° niu'lJ parap. choras švę? 
laimėtojams bu* duodamos nietų gyvavimo sukaktį. |

Gegužės AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI:
LIETUVIAI DAKTARAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
CHEVROLET — 1933. Coach, 2 du

rį? 5 pasaž. Juodas, 5 drat. ratai. 
Grabus, mažas karas ir žemai ap- 
kainuotas ........................................ $345

BUICK *30 — Model 46S. 2 pasaž. 
c-dufie st? rumble se»t, French blue, 
6 drat. ratai, labai gražus coune 
tobulam stovy ......................... $295

gražios dovanos; viskas namų R ii e
rankų darbo. jUgianio-si. I am tikslui išrink

imas tik nori gražių dovanų di komisija, kuri posėdžiauja,
gauti ir savo laime išmėginti.
tenepamiršla Verbų sekmadie 
nį atsilankvti į parapijos sale 

Nuoširdžia' kviečiai'.’) visus i
Ta pa'

AKIŲ GYDYTOJAI:

GRAŽIAI PASIRODĖ
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
OPTOMETIUCALLV AKIU 

M*ECI A LlSTAS
Palengvins akių Įtempimą., kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
ivaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karStj. atilaiso 
rumparegystę Ir toliregystę. Prlren- 

! 5i“...t!‘i8,nga‘ arimus- Visuose atsttl- 
BU

Aušros Vartų vyrų ir mote
rų dr ja gražiai pasirodė pra
eitą sekmadienį suruoštoj dva 
sinėj puotoj. Buk iis būrys vy
rų ir moterų ėjo i n corpore
prie SV. Komunijos. Per Ml- kiniuose egzaminavimas daromas' v; i • i-i-i,, elektra, parodančia mažiausias klal-sias, kurias laike klebonas, pa ‘ d*"- Speniais atyda atkreipiama j

_i x - * i ? v-, -»r- I mokyklos vaikus. Kreivos akys atisakė ir gražų pamokslų. Po Mi į taisomos, valandos nuo io iki 8 v.
v . . . . . i NedSlioj nuo 10 iki 12 Ibaiurelv •<"SIU visi suėjo Į svetainę pus- į sitikimų atitaisomos aklnVų. 

kuriuose dalyvavo ir 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
• Phone Boulevard 7589

ryčiau;
klebonas. Pirm. A. Valonis, 
puotos vedėjas, pasakė gražių 
kalbų apjbri'ždanias draugijos 
gyvenimų ir kvietė visės na- 25 METŲ PRITYRIMO
rius vieningai darbuot's. Kun. t ___ i • • i-. •..... . Pritaikyme akiniu dėl viso-
Maciulioms taip pat linkėjo Į kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
visiems nariams darbuotis ka- kių ir pritaikymo akinių * 
talikiškoj dirvoj. Iš narių kal
bėjo J. Kovai.-kas, pirmutinis 
dr-jos narys, P. šl'ogeris, J. 
Simonavičins, Balčiūnienė, Ga-

7 Vl

OObo Tel. CICERU 4# 
Rob. Tel. CICERO »«5«

DR. JOHN SMETANA
JOS. SHINGLMAN. M. D.
Buvę, Cicero miestelio pirmai? Svei

katoj? Konilsljonlertus. Vra gerai et 
certečlamg žinomas. Praktikuoja jau 
S$ meieB, Specializavo užsieny. Pa- 
Msktnlngai gydo RhcnmatlMų, Pla?»- 
elų Ir Širdies Ilgas.

Valandos;
Kuo 10 lfet 13 vai ryto: nuo t Iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki R vai vakare; 
Iventsdė^ntala persi ausltartma.

<930 SYest 13tb Street 
CICERO. IIiL.

0PT0METRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

skirtų valandų. Room 8.
Phone CANal 0523

Ofiso Phonc Res. and Office
PRO ,pc< t 1028 2359 So. Leovitt St.

CANal 0706

DR. J. J, KOWARSKAS
I’HYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFTCE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. 'M
Snndav hy Appointment

Tel. CANal 025"
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S i
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 KOLTU HALSTED STItRET 
Re-/.l<lenei1a «0<M? So. Arleslati Avė.

Valandos- 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 v. vakaro

Tel. CANal «122

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valančios,

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

DR. G. 1. BLOŽIS i
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos; Nito 9 iki 12 .ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti
Ofiso telef. BOL’levanl 7820

Nam?, Ttl. PROspeet 1930
Te.. CANal 0122

DR. S.BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandoms 1—X Ir 7—8 vak 

8eredorii?s ir Nedėliomis nagai atitari- 
REZIDENCIJA

6631. S. California Avė.
Telefonas HEPiiblIc 7868

lel. BOl Ievanl 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal subirti

Ofiso Tel.:- PROspeet 6376
Kcz. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
j Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir (1:30 Iki 8:30 

Seredomis ir nedSllomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. V'IRglnla 0«86

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedė?loml« ongs’ suturi?

| Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutarti.
Ofiso Tel.: LAFayette 8660

Rm. Tel.: VIRginls 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
' DENTISTAS

O A 8 X - R A 1 •
4148 ARCHER AVENUE

Kampos Franciseo Av#

i Tel. Ofiso BOLleeard 5913—14 
| Res. VICtory 2348

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

756 West 35th Street

l V A I B O 8 D A I T A 1 A I ’
I DR. CHARLES SEGAL

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, rLL.

OFISO VALANDOS- 
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomts nuo 10 iki 18 

valandai dieną
Telefonas MlDway 28KO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4831 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAIVIs 0994

Rez.: Tel PI.Aza 2400
Valandos:

| Nuo 10-18 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. v 
Nedėldieniala nuo lt Iki 18 diena

DENTISTAS
1440 SO. 49th CT., CICERO. II.L. 

Utar., Ketv., Ir Pėtn. 19—9 vai.

Paned., Sered ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4H48 
i Res. Tel. GROvelilll 0017

7017 S. PAIRKI ELI) AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. MARQUETTE ROM) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir NedSIiomis susitarus

Dienomis Tel. I.APayette 5793 
Naktimis To . C/5Nal 0102

OR. A. J. J AVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai,: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Va, . 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal '•492

ofiso; Tel. LAFayette 4017 
Retu i Tel. HEMIock 6286

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

Ofiso valandos: 2 4 Ir 6-8 vai. vak 
Re»l(lencl.lo<? Ofisas: 2653 W. 69th St 

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vąl. vak. 
Seredomis Ir NedfiMomls pagal sutarti

Tel. LAFayette 8057

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

(Prie Archer Avė netoli Kedsle) 
Valandoe: nuo 2 Iki 8 vai vakare 

Seredomis Ir nedėllo»ni> pagal 
•„♦art?

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J, MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’SAS IR BEZ
2519 Wėst 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakare 
Nedėliomla nuo 11 ryto iki 1 p p

A
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BUICK — 1935, kaip jums patiktu 
sutaupyti kelis šimtus doleriu ant 
kuone naujo 1935 Buick? Čionai 
yra du — vienas 1935 5 pasaž.
Club Sedan. su trunk, juodas, var
totas tik 3000 mylių; taipgi 1935 
5 pasaž. Sedan. dar mažiau išva
žinėtas. Abu garantuoja) ii kaip 
nauji ir apkainuoti mažiau ne
gu $900.

BUTCK — 1930, Model 47. 5 pasaž. 
Sedan, juodas, 5 ratai, šis yra vie
nas iš mažesni?, Buick'ų, ekono- 
m’škas operu-oti. Geram stovy U 
žemai apkainuotas.........................$800

BUICK — 1932, Victoria Coupe, 5 
pasaž. Maroon, 0 drat. ratai. Finish 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
I’uickų mūsų dideliam stake $445

CADILLAC — ’31 — V-12, 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk, 6 
drat. ratai with 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 raek. 
whipc.ord trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus................ $195

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

BUICKS — Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puiki, 
ataką garantuoti, vartoti, Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įauokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite, 

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

Crawford 4100
LTETTTVTTT ADVOKATAI

i Telephone BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4031 S. ASHLAND AVĖ.
Rps. 6.‘rlS S. Bockwell St.

Phone REPublIe 9723 CHICAGO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS

ŽELVTS BUTLDING CO. 
Kontrak toriai

Statom naujus Ir talsom senus na- 
rr u s. Mūro, ccfnento. medžio Ir stog- 
dengystės. Lengvi tšmokesėtal arba 
i aRh. Gaisro apkainavlmas ant namų 
ir rakandų.

3858 S. LITUANICA AVĖ.
Tel. BOUIm-ard 6327

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandoe kasdien nuo 9 iki 5. 
PanedSIlo, Seredoe ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.

LIETUVIS ADVOKATAS 
Suite 1009 — FRAnklin 6990

188 W. Randolph St.
Chicago

Telefonas REPublic 9600

KONTRAKTORIA1

BRUNO SHI’KIS A CO. 
KONTRAKTORIAI

Statome nsu.lus nnm??s. Apdengtam 
gonkas (porėtus arba visa medin) na
rna popiera arba cementiniu asbeatos. 
Taip pat parūplnam paskolas nam?, 
pataisymui. Imame darbus visoj Chi
cagoj. kolonija nesvarbi.

4131 So. Franciam Avenue 
Telefonai LAFayette 5824 — 8351

BIZNIERIAI, GARSINKITfiS 

“DRAUGE”

—— - --

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIA^ 
PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
eash. 2 fl. — 4 kamh., 2 fl. — 
5 kanib., Brighton Park ir 
Marųuette Park.

2668 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

t
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