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POPIEŽIŲ
EUROPOS VALSTYBES ' 

ĮSPĖJA LIETUVĄ

Vokietija grupuoja kariuomenę
Klaipėdos pasieniu

... —

HITLERIS ŠAUKS KARO TARNYBON 
8,500,000 VYRŲ

LONDONAS, bal. 1. — Už-j ŽENEVA, bal. 1. — Iš Len 
sieni-o reikalų sekretorius Sirkijos patvirtinama žinia, kad 
John Simon, šiandien parla- vokiečių kariuomenė grupuo- 
mente atsakydamas į paklau- Į lama Klaipėdos krašto pamo
simus tarp kitko pranešė,' py. Vietos diplomatai nepa- 
kad Anglija, Prancūzija ir prastai tuo įdomauja.
Italija paskelbė Lietuvai aš--------------------
trų įspėjimų, kad ji neper- j LONDONAS, bal. 1. —
žengtų nustatytų teisių Klai-jBritų spaudos žiniomis, nu ' 
pėdos krašte. įmatoma, kad Vokietijos di!:- J

, ,.<-«• tatorius Hitleris pašauks apžios valstybės, sake Simon, . .... • •, . , . v. ie 8,o(X),(XX) vvrų militanniampareiškia Lietuvai, kad sian- . . . '. . ..J lavinimui. Tai bus Vokietijosdieninė situacija Klaipėdoje ,atsiginklavimo agresvve kam-nesuderinama su garai.tuotos i. . 'pam ja.kraštui autonomijos princu « , .. Sulvg nacių saugos naujųpais, pažymėtais Klaipėdos,1 . ’ . . įstatymų bus sudaryta kras-statutu, ir Lietuvos vyriausy 1 ' . v , •. , ...... to saugos tarvba, kunos priėjės pareiga be atidėliojimo i v . * , , ,. ., ’ y .. , . . sakvje bus pastatyti gen. Lu-dirbti uz situacijos pakeitimų. , ‘ o .1 loendorlras ir gen. von Seecid.

BOLŠEVIKAI APIE VOKIE
TIJOS ŪNKLAVIMASI

, MASKVA, bal. 1. — Sov.
Rusijos saugumo vicekomisa
ras Al. Tucliačevski rašo laik
rašty Pravda apie Vokietijos 

Į Įsigalėjimų. .Jis nurodo, kad 
Prancūzija nepasirengus grei 
tai veikti prieš vokiečių ata
kas iš oro, o Vokietija šian

dien turi jau apie 3,700 lėk-j 
tuvų, iš kurių apie 2,100 bom
boms svaidyti. .Ji planuoja 
įsigyti apie 10,000 lėktuvų. 

[Oro pajėgas sudaro 60,000 la- 
į kūnų ir toks pat lakūnų skai
čius lavinamas.

ŠVENTASIS TĖVAS SAKO, KAD 
ŠIANDIEN KARAS NEĮMANOMAS

Nes tcJ būtų pašėlimo paraiška, 
tautų savažudybė

POPIEŽIUS RAGINA PASAULĮ KARSTAI 
MELSTIS UŽ TAIKĄ

TUO TIKSLU LHJRDE ĮVYKS 
VIEŠOSIOS MALDOS

VOKIETIJA PARŪPINA PA * ‘sK*
TALPAS KARIUOMENEI X

000 bus paimta kareiviauti.
BERIA NAS, bal. 1. Pa- gjemeį spalių m. 1 d. bus pa

tirta, kad Vokietijos vyriau- 190l m k,aga> 193G
svbė skubiai remontuoja kai- metais t 3 kifa vy
zerio laikų kareivines ir sta- kiasa
to naujas patalpas kareiviu- |
,„s. Šimtams tūkstančių pa-Į Sužinota, kad nokus pana.-, 
šauktųjų tarnybon jaunų vy- kinta ™ogikų organizacija., 
rų norima turėti atirinkamos
vietos.

Išleistas įstatymas, kuriuo 
autorizuojama karo vadovybė 
pasirinkti ir užimti visam 
krašte kariuomenės stovvk. 
loms tinkamiausias vietas su 
reikalingais žemės plotais ka 
reivių mankštinimui, artileri
jos pratimams ir oro laivynų 
stotims.

POPIEŽIUS PIJUS XI
Vakar Kardinolų Kolegijos slaptoje konsi

storijoje .Jo Šventybė sakė didžiai reikšmingų 
kalbų apie taikos reikalingumų pasauliui. Po
piežius sakė, kad šandien karas nė neįmano
mas. Bet yra žmonių, kurie siekia tautų sava
žudybės. Šventasis Tėvas ragina pasaulį mel
stis už taikų.

APGAILI KARO SKOLŲ 
NEMOKĖJIMĄ

kinta
Ji pasiliks kaipo sjiortų ergą-1 

'nizacija ir turės politines1 
pareigas

Kalbama, kad tos rūšies 
karo stovyklos bus steigiamos 
kur arčiau rytinių sienų. Že
mė nuo savininkų bus išper
kama.

VENGRŲ VYRIAUSYBE 
LAIMĖJO RINKIMUOSE

NIEKO GERA NELAUKIA
MA IŠ BOLŠEVIKŲ

iVIENA, Austrija, bal. 1. 
— Austrijos pusoficialus laik
raštis Reichspost su nepasi
tikėjimu atsineša į sov. Ru
sijos vyriausybės veiklų Eu
ropos taikos reikalu. Laikraš
tis spėja, kad Maskva dirba 
už kapitalistiškų valstybių 
skaldymų, kad paskiau paski- 
riai jose sukėlus revoliucijas 
ir ivedus sovietus.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
bal. 1. — Premjero Goemboes 
vyriausybė laimėjo vakar jvy 
kasiuose parlamenton rinki
muose.

1 ŽUVO, 2 SUNKIAI 
SUŽEISTA

Arti Zion, III., automobilis 
susikūlė su Iroku. Automobi
liu važiavo J. Chase, 44 m., 

Opozicija nusiskundžia, kad 1116 W. 18 gat., jo žmona ir 
kai kuriose Vengrijos dalyse jų sūnus, 10 metų amž. Au
žandarai su šautuvais ir dur
tuvais neleido balsuoti prieš

tomobilj valdė F. Mikutas. 
Susikulimo pasekmės: Cba-

VATIKANAS, bal. 1. —
Kardinolų kolegijos slaptoj
konsistorijoj Šventasis Tėvas j mis. Tačiau jei rastųsi ir to- 

Negalima nuginčyti, sako!Popiežius PiJus X[ kių, kurie norėtų atlikti tų
vicekomisaras, kad .Vokietija,kad karas >’ra ne^alimas- [l,aisiiI piktadarybę, kurie 

■reikalinga Prancūzijos nau-Į Šventybė . padavė šias ,veržtus? sukelti karus, sakė 
'giu ir turi įsigyti bazes Iai-»karo n(‘£alimumo priežastis. [Popiežius, tad daugiau nieko 
.vynui. Pasaulinio karo lamų . Karas būtų milžiniška pik- ne^’<da ka’ ,<a’P tp< melsti Die 
Į patyrimai rodo, kad Vokieti .tadarybė ir tikrai paika pa- !'°’ kad P)S tautos butų iš- 
,ja negali turėti laivyno pajė-1 šėlimo paraiška.

’gų, neužgrobusi Belgijos ir Kam tikrai rūpi žmonių 
žiemių Prancūzijos uostų. gerovė ir buitis, nieku būdu 

Anot jo, ateinančių vasarų neįmanoma, kad siektų savo 
Vokietija turės 849,(XX) karei- 'tautų ir didesnės žmonijos 
vių, t. y. apie 40 nuošimčiu'dalies savažudybės, išgriovi- 
daugiau kai Prancūzija, ir ne-1 mo ir išnaikinimo.

Mums ir daugeliui kitų su- 
šiandieninė <

Rimas, kad jie pasibiaurėtų 
karais — žmonių skerdynė-

toli tiek, kiek turi pati sov.

ŠIANDIEN CHICAGO MA
JORO RINKIMAI

Šiandien Cbicagoj 
miesto majoro, klerko 
dininko rinkimai.

Trys partijos — demokra

eina 
ir iž-

LYONS, Prancūzija, bal. L 
— Radikalų socialistų (libe
ralų) partijos vadas buvęs 
premjeras ir Šio miesto ma
joras Edouard Herriot šios . tai, respublikonai ir trečioji 
partijos suvažiavime pareis-1 partija, turi kandidatus, 
kė, kad jis ir daug kitų pran
cūzų labai apgaili, kad Pran
cūzija nutraukė karo skolų 
mokėjimų Amerikai.

Jei skolos būtų mokamos, 
kaip jis pats, Herriot, reika
lavo ir pageidavo, šiandien 
Prancūzija jaustųsi, kad Ame 
rika jai drauginga ir krizio 
laiku buvo galima tikėtis pa
galbos. Šiandien gi yra at
virkščiai. Prancūzijos vyriau
sybė nepagalvojo apie ateitį.

PAVOGTA DAUG 
DRABUŽIŲ

Iš neužimtos parduotuvės 
vidaus piktadariai pramušė 
mūro sienų į gretimų Peck & 
Peck parduotuvę, 28 So. Mi
chigan avė., ir pavogė dra
bužių vertės apie 10,000 dol.

vyriausybę nusistačiusių bal-'se žuvo, o jo žmona ir vai»- 
snotojų. Kiti buvę paperka- kas sunkiai sužeisti. Mikutas 
mi pinigais ir svaigalais. i išliko sveikas.

Balsavimo vietos atidaly
tos nuo 6:90 ryto iki 5:00 va
karo.

Rusija. įprantama, kai
Vicekomisaras pareiškia, apiįrika aiškiai rodo, .kad

kad Hitleris liūliuoja Pran- j<aro vedimas negalimas fi- 
cūzijų, kad jų užmigdžius, ūkuoju ir medžiaginiu at- 

į kalbėdamas apie karų galin u 1 žvilgiais.
mus su sov. Rusija. Hitleris

naikintos.
Dirstelkite, sakė Šventasis 

Tėvas, kad po pastarojo Eu
ropos karo nuostoliai dar ne- 
atpildyti, žaizdos dar nepa
gydytos, o čia, va, šiandien 

i iš naujo visur agituojama už 
i kitų karų ir dėl to tautos gy
vena naujų baimę, nė viena 

[ jų nežino,

mano, kad Prancūzija nesu 
pras to jo viliugingo veikimo 
,— atsiginklavimo prieš sov. 
l'Rusijų.

Vokiečių kariuomenė tinka- 
'inai aprūpinta automobiliais 
ir trekais, o tas parengta 
greitam įsiveržimui.

Maskvos Žurnalo žodžiais

ką duos rytojaus 
diena. Tad ir nenuostabu, 
jei, baimės apimtos tautos, 
šiandien kreipia savo akis į 
bendrų visų Tėvų — Popie-

Prelatai pareiškia, kad Po- gįų, maldaudamos šviesos, pa 
piežiaug alokucija (kalba) bu ! galbos ir vilties.
vo viena karščiausių kada [ Popiežius rekomenduoja pa
ners sakytų ir kardinolai su ' šauliui apaštalų karštų maldų, 
giliausiu susidomėjimu klau- kada jie apsiausti bangų sau
sės iškilmingos kalbos. kės Kristaus: “O, Viešpatie,

Popiežius sakė, kad šio 9a-, gelbėk mus, nes žūstame.” 
riandžio mėnesio gale Litinio j Konsistorijoj dalyvavo 20 
įvyks trijų dienų (triduumo) 1 kardinolų. Patvirtintas dvie-
viešosios maldos už pasaulio ju anglų palaimintųjų kanoni- 

vicekomisaras nurodo, kad'taikQ< ka(Į piwag apgviegtlJ
v. , • 1 iVokietija pulsis greičiau į • f- • . k •Be to, Šiandien renkam, ai-lvalinnls, negu į rytus. Kytn0., mint,a kurle

dermonai 6 ir 19 ^varduose. Ise ji susidurtų su galinga so-
Rinkimai šiandien yra: Bcr vietų kariuomene, kuri turi 

wyne, Cicero. Evanstone, galingus ginklus ir milžiniš- 
Glencoe, Oak Park, River kas pajėgas, nuo kurių su

tirptų visos Hitlerio pastan
gos. Be to, sov. Rusija budi 
ir kasdien eina galingvn, kadi 
tuo tarpu Prancūzija mig
doma.

žavimas.
Konsistorijoj buvo ir Cbi- 

riausybių priešakyje, ir kurių cagos auxilarus — Jo Eksc. 
. rankose yra paskirų tautų Ii- vyskupas \Y. O’Brien.

Forest ir AVinnetka.

PRADEDA KEISTIS 
KARININKAIS

KAUNAS. — Vasario pra
džioje Kaune viešėjęs Latvi
jos kariuomenės gen. Berkis 
susitarė su Lietuvos kariuo
menės vadovybe pasikeisti 
karininkais stažui atlikti. I)a-

6 ŽUVO SU LĖKTUVAIS

Šį sekmadienį vienas lakū
nas su savo draugu
Elmhurste, netoli Chieagos, 
nukritus lėktuvui. Trys kiti 

bar šis susitarimas jau vyk-j lakūnai žuvo Texase ir vie- 
domas. Keli Lietuvos kari- nas Michigane. Pastarasis žu 
ninkai jau nusiųsti į Latvijos vo išbandvdamas naujos ru- 
kariuomenę, o latvių karinin- sies savo sugalvotų para
kai’ jau atvyko Lietuvos ka-'šutų.”
riuomenėn. Toks abiejų kra-! ’

linių mokesčių biuio viršinin- štų karininkų pasikeitimas il-i KLAIPĖDA. — šiemet lie
kas (kolektorius). Juo kokį j gesniam laikui turės daug einant Nemuno ir Kuršmarių

PAKEISTAS MOKESČIŲ

KOLEKTORIUS
Chicagoj pakeistas federa-

laikų buvo A. 
skirtas F. M.

Čarnecki.
Jewell.

| levui į
Pa-' reikšmės Lietuvos ir Latvijos [ ledams, nuo potvynio daug

suartėjimui.

MIRĖ KUN. LEONAS 
PETKELIS

KAUNAS. — Naktį iš ko
vo 13 j 14 d. netikėtai nuo 
širdies priepuolio mirė dide
lis kovotojas už lietuvybę Pi
vašiūnų kamend. kun. Leonas 
Petkelis.

* A. a. kun. L. Petkelis ligi 
mirties valandos buvo uolus 
YVS Pivašiūnų skyr. narys.

Kun. L. Petkelis kovų su 
žuvo lenkais metu vadovavo vie

nam iš stipriausių Lietuvoje 
Perlojos šaulių būriui, kuria
me buvo per 1000 ginkluotų 
šautuvais ir kulkosvaidžiais 
vyrų. Kun. Pulkelio dvasios 
įkvėpti perlojiečiai atrėmė di
delius lenkų reguliarinės ka
riuomenės puolimus ir nelei
do lenkams įsibrauti šiapus 
Merkio. Ne veltui savo laiku 
kun. L. Petkelis buvo vadina-

nukentėjo Klaip. gyventojai, mas “Perlojos prezidentu M

MiRĖ KROSNOS 
KLEBONAS

Po sunkios ligos, aprūpin
tas Šv. Sakramentais kovo 14 
d. mirė Krosnos klebonas 
kun. Povilas Slavėnas.

KALINAS. — š. m. vasario 
mėn. Lietuvos prekyba su už
sieniais davė pustrečio mili
jono litų pelno. Daugiausiai 
pelno davė javai ir mėsa.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — šiandien numatomaa 
J sniegas, arba lietus; šalta.

/
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“DRAUGAS”
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet
Skalbimų kalno* prUdundUuao* parelkaiama
Bendradarbiams Ir korespondentams raMq nscr*Rna, 

jei aapraioma tai padaryti ir aapriainndiama tam tiks
iu pakto kenkiu.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ugi S vai. popiet, 
uiciua kasdien, MUtyrus seamadlenlua

4*lUCMU«k^Llta.TOS KJUNA.; J. Amerikos Valstybes*: 
■etatais — »! UO. Pusei metų |S.SO; Trims mėnesiams 
■— tl.Vk: Vienam mėnesiui — 7Kc. Kitose valstvt»*s« 
vrenumerata: Metams — $7.M; Pusėj metų — 94.0S. 
KopUe — __ _ -j

lų demokratai buvo beveik tokioj pozicijoj, 
kokioj šiandien yra respublikonai. Kiek il
gai demokratai laikysis, tas daug pareis nuo 
jų pačių. Jei jiems pavyks kraštų išvesti iš 
ekonominių sunkumų, jų viešpatavimas bus 
ilgesnis, bet, jei ne, turės pasitraukti grei
čiau, negu jie mano.

RYTŲ SAUGUMO PAKTAS

KLAIPĖDOS UOSTAS HITLERIO UŽGAIDOMS PATENKINTI

Ekonominė krizė ir kai ku- skinamas mūsų prekybos pa- 
r:e santykiai su mūsų kaimy- kreipiniu j Anglijos pusę. Ki
nais turėjo mūsų ūkiui liepa- Anglija mes turime pigiausių 
prastai didelės įtakos. Šioji susisiekimo kelių, tai jūra.

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRJEND

Publlsbed Daily, Exoept Bund&y. 
KTB0CRIPTroN8: One T e-r - »• •• Mo»<h«

- M SI; Three Montbs — Ik.Ok: One Montb — Tie. 
■urope — One Tear — |7.M; Slz Montba — 94.ll; 
Oopy — .Pko.

Advertlalng la ‘DRAUSAP" brlngs best resalta. 
Arivettlslng ratee on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

.šiomis dienomis Prancūzija ir Anglija 
yra labai susirūpinusios Rytų saugumo pakto 
sudarymu, nes prieita tos išvados, kad kitu 
būdu bus sunku išlaikyti taikų Europoje,

I Įtaka ir šiandienų jaučiama. 
Žemės ūkis turi bėdos su že
mės ūkio gaminių pertekliu
mi, pramonė su gyventojų nu
smukusia perkama galia, o už

Antroje vietoje tai popier
malkės, kurių kasmet atveža
ma vis didesnis kiekis. Kis 
1934 m. jau siekia 164,332 to 
Šios popiermalkės ir šiaip rų

s enių prekyboje mes šiandie-Idai vežami Klaipėdos niedžie 
nų jaučiame didelį tvankumų, pramonei apdirbti. Toliau se-

DIENOS KLAUSIMAI

J Rytų Europos saugumo puktų norima ,.ul.is mums ne,eidžia |cngvai ka 57.252 to., gulo
įtraukti vokiečius ir lenkus. Tačiau jie prie- kveptelti. Betgij 5ie sllnkll,„ai žis 3r,.»3«. kalkakmeniai, tnj
šinasi, lies tas paktas pužai,otų jų Lupeliu- |altų |<u1- ,jį,Įysnį jeį ne gos sieros musės, žibalas ■ be-
Imtinius siekimus. Užvakar lenkų vyriausybe , . . I . ......... , , , , 1 .. .v Klaipėdos uostas, kuris mums lizinas, kurni kiekvienos pre-pareiškė, kad to pakto ji nepasirasys nes Į. .... . , A . v. . . . .Y. .. .. , a. . .. . . , suteikia giedresnes nuotaikos, kės atvežta daugiau, kaip pc.p šiandien, esanti užtektinai stipri, kad ap- , . .. * <-,• ... AAlsini linini) L-hi nx»r l\ nirto. HM) to Sm nrekni i vi>'ziin»is

SVENOIONIŲ LIETUVIŲ GIMNAZIJA

Tokiu pavadinimu Vilniuje išleista 48 
pusi. knygelė, kurios turinys tikrai įdomus 
kiekvienam patrijotui lietuviui, kuriam rūpi 
Vilniaus krašto lietuvių tautinis judėjimas. 
Knygelė išleista Švenčionių Lietuvių Gimna
zijos 15 metų sukukeni paminėti. Knygelės 
leidėjai rašo:

“1934 metais sausio mėn. 9 dieną 
suėjo lygiai 15 metų, kai Švenčionyse 
buvo įsteigta lietuvių gimnazija. 15 me
tų, esant ramiems laikams, nėra didelis 
laikotarp's. Tačiau, turėdami galvoje 
tiek daug buvusių per tų laikotarpį įvai
rių atmainų, manome bus įdomu skaity
tojams bent kiek arčiau pažinti Šven
čionių Lietuvių gimnazijos 15 metų gyva
vimo istorijų, o juo labiau, kad Šven
čionių apskrityje, kur šiuo metu yra lie
tuviškiausia visame Vilniaus krašte, vra 
tai pirmoji lietuvių vidurinė mokykla’’. 
Švenčionių gimnazijos vaidmuo visame

Vilniaus krašte yra labai didelis. Dėl to lie 
tuviai iš visų savo jėgų stengiasi, kad tų 
gimnazijų išlaikyti. Kaip žinoma, lenkų val
džia daro visokiausių kliūčių gimnazijos ve
dėjams. Keletu kartų jų buvo uždarius, areš
tavus gimnazijos mokytojus ir kitokiais bū
dais trukdė, tačiau lietuviai nepasidavė. Ir 
šiandien gimnazija gyvuoja ir sėkmingai va
ro kultūros darbų Vilniaus krašte. Keikia 
manyt , kad ji veiks tol, kol tas kraštas ne
sugrįš tom, kum priklauso, būtent, Lietuvai.

ginti savo reikalus ir, be to, iš Vokietijos 
pusės turinti nepuolimo garantijų deš'.ničiai 
metų. Vokiečiai dar griežčiau pasisako prieš 
rytų paktų.

Bet už tai Lietuva, Latvija ir Estija yra 
patenkintos besistengimu sudaryti rytų pak-

Atsim'intina, kad per Klaipė- 39,990 to. Šių prekių įvežimas 
dos uostų eina 1934 m. dau- paskutin’ais ketveriais metais 
giau kaip 60 nuoš. vertės at- kiek svyruoja
žvilgiu. Ir tada, kai mūsų kai Trunųiai sustotina
kurie kaimynai savo nykščiu 
nori mus užtroškinti, kai bet 
kuri susisiekimų nutraukia neta. “Isb. z niomis, šių valstybių pasiunti-..... . , , -t i - > k tiesiogine prasme, bet ne-mai Londone ir Paryžiuje drauge apsilankė.!. . ... , *

, . _ v . . ... . leidžia imlaikvti net tranzitipas anglu ir prancūzų užsieniu reikalų ini-
nisterius ir jiems pareiškė Pabaltijo valsty
bių visiškų pritarimų anglų - prancūzų nuo
monei dėl rytų pakto. Taip pat jie pažymė
jo, kad rytų ir vakarų Europos klausimai 
yra glaudžiai tarpusavy surišti.

Čia reikia pabrėžti, kad šis Lietuvos, La
tvijos ir Estijos pasiuntinių pareiškimas, tai 
buvo pirmas vieningas žygis Pabaltijo val
stybių tarptautinėje politikoje. Keikia tikė
tis, kad tokių bendrų ir vieningų žygių ir

NEĮDOMŪS RINKIMAI

ir ties
išvežimu. Išplaukusių laivui 
skaičius, jų NRT, išvežtų pre
kių kiekis ir vertė, paskuti
niais ketver uis metais atrodo 
taip:

nio susisiekimo, Klaipėda ta- Laivų skaič. 1934 m. 1039‘,
įlipa mūsų vienų svarbiausiu jų X. K. T. 621,912; išvežta 
ūkio centru. Klaipėdos uostas prekių 275,784 to.; jų vertė 
mūs akis traukia n© vien tik T00 mil. lt.
dėl to, kad per šį langų mes? | Laivų skaič. 1933 m. 1088; 
gal ine palaikyti normalius sa- ų; N. R. T. 605,363: išvežta 
utykius su pasauiiv,, bet ir prekių 258,376 to. Jų verto 
dėl to, kad Klaipėdos uostas 199,7 mil. lt.
yra mūsų vidaus vandens ke- į Laivų skaič. 1932 m. 1117,

(Acme Photo.)

780,600 vokieč'ų jaunuolių 1915 m. klasės Hitlerio 
pašauktų į kariuomenės stovyklas sveikatai patikrinti 
Po to, jie priskirti prie regularės vokiečių kariuomenės.

kasmet vis augo. keleivių judėjimas jūros ke-
Atkreiptinas dėmesys į linų bais dar silpnas

pluošto išvežimų, kuris anks-1
liais susisiekimo bazė, pagrin- jų N. R. T. 516,859; išvežta J.įau ėjo per kai kuriuos mū-
das

ateityje jos padarys, nes tai vienintelis ke 
lias apsisaugoti tų didelių pavojų, kokie šia- Į nuolatinę augimo tendencija 
ndien gręsia visam Pabaltijo kraštui. įlinkime mes "jūrų laivų judė

jimų, atvežtų prek i ų kiekį i r 
aiškiai tat pastebėsime.VOKIEČIAI GRĄSINA

Visas susisiekimas jūra su 
užsieniu yra eilės linijų ranprekių 222,992 to.; jų vertė 

126,4 mil. lt.
Laivų skaič. 1931 m. 982;

su kainivnu uostus. 1934 m. Ii-į. a. r •• i„ • •*- . . koše. Šios linijos daugiau is
nu jau išvežta per Klaipėdai ... ... v. ,‘ . 1 y užsienio, nes jas tik čia at-
3,369 to. Kis skaičius toli pra- .• , o re iituio •* v, ’ 1 stov?,u;a.jų N. 14 1. 44/,948; išvežta sokęs ankstvbesniais' mėtas! t ■ • i u xmi u.k) * ■ x- . * i taigi, kalbant apie susisie-prtkiij 194,9218 to; ,,ų verte ! išvežtus linu kiekius. Jau, be- p • ... i • x«nu »,;i u • , . ‘ . iknnų juromis, rodos, jau atė-134,4 mik lt. _ irods, nusitsatvta, kad linų ūkį,! • , ,•-:+• x ir, i x- • • ix • • k i - v- į • 1 ’ jo laikas susirūpinti tautinioPaskutiniais ketveriais me- Kas liečia siuos skaičius pa- Vpač prekvba pertvarkant, • , , • , • +

• • i i • i • • L,oVvUn„ i, x i • x x r1 1 ’ ‘ 1 ’ laivvno klausimu, kuris turėtuis įplaukusių juros laivų ju-j sakytina tas pat, kaip tat pa-jkreipti dėmesio, kad linų pino įdaug uMavinių. jūrininkų pra

Susisiekimas jūromis rodo

taiNežiūrint visų perspėjimų ir pastangų 
atvesti Hitleri “i protų”, volčečiai vis te- ' 
begrąsina Europos taikai. Versalio "sutartį j 
visai paminė po kojų ir, matyt,’savo nusista- ■ 
tymo nepakeis. Vokietija pasiryžo sumobili- ■ 
žuoli netoli milijono vyrų armijų, ji prie topui], litų. 
ir eina. Jos kaimynai, matydami, kad genio- I Laivų

„v, , . .... | - i Berods, darvti laivvno kuri-M'/tij prek:,j sudėti. Pirm, |k„d čia šalia tiesioginio susi- eltsperi,iuį 5io lai.
I r 11-41 • 1 4- 4 • xl\- I> rp z/.,,/-,/. 4 v. kp>i ui -oi 4 i igmuoja ir D anszi- ko kftį k t sg nuo įoynics

ju nebus galima Ihtlerj sudrausti, taip pat A. K. 1. 600,046; atvežta pre-|me(lziaga, 19..4 m. 111,581 to., tas, kuris gi neturi lemiančios • s no,.-
didina armijas ir jas apginkluoja. Išrodo, kad I kių 738,640 ton. Prekių vertėj0 1931 m. siekė tik 53,420 to. i svarbos i”-’ Z,Vr,ll'‘ SUn

’ ... m.,;,,; ...................... i ’ nėra nenugalimi. Tat aiškiai
128,9 mil. litų. miško medžiagos įsvezi Atvvkus u ir išvvkusiu i - , • T x •i • i 4„.>, ,,,„ . ..--ii-) x ‘ ių iv parodo musų kannvnas Latvi-I.aivu sk. 1932 m. 1113; įu 1,uls P°r minėtų laikų net pa-! e v u skaičius per............

1933 m. 1069; Jų įVietų, užima apdirbta miško j siekimo

Europos valstybės pasiryžo dar kartų persi
imti ir savo sienas iš pagrindų pertvarkyti. 
Daromi baisūs spėliojimai, kad naujojo karo 
priežastimi būsiųs Klaipėdos kraštas, kurio 
pasienyje, Londonb pranešimu, vokiečiai te- 
’bestiprina savo kariuomenę. Tat, jei karas 
kiltų, Lietuva ir vėl virstų karo lauku.

Mes vis tik dar tebemanome, kad vokie
čiai tuo tarpu neišdrvs pradėti karų. Tie.-a, 
savo ginklavimosi jie laiugina, bet tai darė 
dėl to, kad priverst: Versalio sutarties auto
rius su jais skaitytis ir kaipo su lygiais tar
tis vienu ar kitu tarptaufniu klausimu.

N. K. T. 519,729; atvežta pre- |dvigubėjo. 1934 m. išvežta če
kių 611,332 ton. Prekių vertė bdozės 57,465 to., kai 1931 m,

Respublikonų partijos vadai tur būt nie
kuomet nesitikėjo, knd ateis toks laikas, kuo
met tos partijos vaidmuo šio krašto politi
niame gyvenime pasidarys visai nereikšmin
gas. Prieš keletu metų, turėjo visą valdžią 
savo rankose. Dabar, atėjus rinkimams, res
publikonų kandidatai nepopuliarūs ir nedaug 
kam žinomi pasidarė.
,r • Šiandien, buvusiam “ respublikonų,mies
te” įvyksta majoro ir kai kurių kitų valdi
ninkų rinkimai. Visas darbas ir kalbos kon
centruojasi beveik tik apie vieną žmogų, da- 
burtinį majorų Ed. Kelly. Ape respubliko
nų kandidatus mažai tesigirdi. Dėl to nesun
ku išpranašauti, kokios bus rinkimų pasek
mės. Ed. Kelly jau taip, kaip ir išrinktas.
Tokiu būdu šie linkima’ pasidaro visai ne
įdomūs. ’l’ie, kurie i linkimus žiūri kaip į 
kokį sportų, šiuo kartu nebus pasitenkinę, 
lies beveik nėra kontesto, nėra lenktynių.

Ar gera yra kraštui, kud viena partija Į 
viską užgrob a, tuo klausimu nekartą yra. I m 
pusisakę žymūs politikai, sociologai ir eko
nomai. Jų nuomonės dalinasi. Vieni sako,
kad gerai, nes niekas netrukdo valdžiai vyk- kia iš šio krašto išvaryti, mat, jie daug vai-jK.’'_W >> ”K‘n1, I>aSai?Jv.;
(lyti savo suman/mus, bet kiti tvirtina prie- stybės pinigų pašai,kis išeikvoja. Taigi, kuo|’,n^S ka* kl*r’ų kainos stabili- 
šingai. Jų nuomone, yra labaį nesveika, jei ' t' liau, tuo garsiau kalbama upie naujus atei- :S5a'os’ d<‘* •iMH ’’ P,ek ll vC-

Atsirado tokių taikos šalininkų, 
mano, kad, atsičmus Klaij«"dų, vokiečiai nu
rimtų ir karo Europoje nebūtų. Taip manyti 
yra klaida. Jei II tlcris užgrobtų Klaipėuų, 
jis tuo nepasitenkintų. Jis veržtųs toliau j 
rytus. 'I’iiomet ne tik Pabaltijo valstybės, bet 
Rusija, Prancūzija ir kitos būtų įveltos į 
konfliktų. Vokiečių grųsinimas Lietuvai, yra 
grųs niltiai visai Eunųiui.

139,1 mil. litų.
Laivų sk. 1931 m. 981; jų

X. R. T. 445,497; atvežta pre-

86,608 to. Čia pastebimas su
mažėjimas. Šis sumažėjimas 
1932 rr. buvo kur kas žvmes-

Klaipėdos j ;a 
uostą 1934 m. siekia 3,691, kai į
1932 m. 4,953. Matome, kad PLATINKITE “DRAUGĄ”

kių 426,040 ton.; prekių vertė nis d§; bl°8ros konjunktūrom. 
183,5 mil. litų, | -Sėmenų ir grūdų išvežimas

Atrodo, katt laivų skaičiusUltskirais gymiai svy-
nuo 193,2 metų lyg kiek mažė-1ni0JR' -9’J4 Pasl(’kia rekor- 
ja, bet užtat jų neito regis-’,KaH26,159 to. Javų j 
Duotas tonažas pamečiui vis »'>vežii»ias per Klaipėdą svei j 
auga. Tai reiškia, kad į Klai- |kintinas Myka"’- Tai įvyko ne Į 

kUmi j'ėdos uostų atvyksta vis dide-l1,ek ,SPlaak’ant iš mūsų susi-1 
sni laivai, kurie turi didesne iH<‘k,mo P«'«<‘k^ kk‘k !>»>ei-
talpą ir gali daugiau prekių 
atvežtu Taigi, pastaraisiais 
metais atvykusių laivų skai- 

|Čius taip spfiiviai neauga, kaip
(jų X. R. tonažas.
1 Iš paduotų skaičių reikia j- 
, sidėmėti, kad nežiūrint atvež-

nant tam tikrų sąlygų.
Toliau eina sieros nuodegu-

Mūsų šlamiios Čikagos a!
dermonų gaspadorystčj nuo 
šiandie bus naujas panėdkas. 

liai, k.iiių k ekis siekia 26,O!)6 Lėktinsim, kaip žinote, tuos 
to. 1934 m. Kis skaičius pi a-1 .„jsterius ne dviem, liet ketu- 
šoka paskutinių r ietu to, pr < J rie|n tn,.tan)> ,>a Šnekama, kud 
Les skaičius atskirais metais Jp, niv,aį jienta šiort čėsas su

pirkti, kad perfiumai nosies 
nepasiektų.

Slauni Čikagos sisterkn Ci
cero ir gi, šnekama, nori, kad 
gaspadorių ir jų gizelių lėk- 
šinai būtų kas met, b da ge-

lom.netin. maisto gaminiai Jipnžiuti, kaip, priklodui, jė-iriau—kas mėnuo. Tada mie

l:oūgrvs(‘, legislatūroj ar miesto taryboje nė- 
m valdžios opozicijos arba ji labai silpnu. 
Tttblhot nėra kam nurodyti valdžios klahias 
ir pps'priešinli jos išlaidumui. Prie silpnos 
opozicijos, sakoma, didėja mokesčiai, privin- 
su daug nesąžiningų valdininkų, kyšininkų 
ir t.t.

Dulitir, mnt, demokrntų gadynė. Respu- 
! Iikonai Imi “gavėti“ savo praeit:es klai
da* ir laukti savo eilės, km ios, žinoma, ar 

' aliks’iau ar vėl au, sulauks. Prieš keletą me-

> ų suvaržymus. Nepilieeiai neturėtų laukti, 
kol vienoks ar kitoks įstatymas prieš juos 
Ims išleistas, bet tuojau padaryti žygius pi- 
lietylK's popierių įsigijimui.

įlies sumažėj’nias toli ne toks 
didelis, kaip ankstybesniais

įvežtų prekių kiekyj: pir
mą vietų užima akine!?.- ang- 

Jau gavome iš Lietuvos didelio lonnato ly>S nes 1933 m. siekia 184,797 
puslapių knygų, pavadintą “Pasaulio to. ir 1934 m. 195,432 to. Kis 

f.:igii(s įvežimo imu- Klai|iėd<is 
m -ta didėjimas per paskuti
nius ketveriuK metus net dau

L ctuv.ai“. šių knygų redagavo Petras Rū
stokas. Išleido Užsienių Lietuviams Reni:} 
Draugija. Išspausdinta 2,7>30 egzempliorių. 
Kaina 6 litai.

Sulig mano delno tlumočiji 
mo, terminai reikėjo dar su- m‘buvo

“J”.... .. " PraiWnti.iN.is S.RO, poHtiKin.

S-s Skaičius „lašokęs aukšly.

žėjimas aiškinamas Anglijo 
bekono kontingentų sumažini

bosnių metų kiekius. Tut pa
reina nuo mūsų rinkų, nes da
bar Anglija viena svarbiausių, 
mūsų sviesto rinkų.

1934 m. drebulių išvežta lt',

lėkšinai, jėlos išsiklyuija, per-;r>'tŲ’ ^tintumėni iki gyvos 
filmini išnyksta ir žiurkėms
nėra čenčio veselių kelti. Lėk-1 Ir dar kai kas sako, kad 
šinams praėjus, vėl atsiranda Čikagos ir Ciceros politikie- 
perfiumo ir visokio gyvo ir rini piliečiams nieko gera ne- 
negyvo daikto. Dabar gi kaip daro. Matot, prieš lėkšinus

918 to, kai 1932 m. tik .i.iO to. |į,, gaspadoriai lėktinami jie mums jėlas išldvnina. Ar
T*/k m bjol/n » »-> «zx vi »■» 1. 1 , ■ L.. .. . *l*.v*.Po jų seku faniera 5,904 to. 
Eauieros išvežimas ^ier Klaipė

keturiem metam, piliečiu 
uis gali priseiti vainas su jė- dar maža?

giau, kaip padvigubėjimas, ai Idos uostų paskut mais metais Uų gyventojuis kelti ir maskas 1 PLATINKITE “DRAUGĄ”

I
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E. K. Vilkienė

Lietuvos Žemės Ūkis

Kaip Buvo Seniau ir Kaip Yra Dabar 

SENIAU

i ♦
B R X ff & I g■..■■■■_«----- ■ ■ ■ 1 „t T-r— B

laikydavo kokias 3 karves, bet
--------- — J naudos veik jokios nebuvo, nes

Nežiūrint, kad visaip buvo imu* žiemą šerdavo šiaudais o 
varginama Lietuva, visgi ji pavasari, nusilpusias, išvary. 
sparčiai žengė pirmyn. i tlavo i balas. Pamelžtą pienų

Anksčiau buvo slegiama kie (košdavo į puodynes ir šeimi- 
•tos rusų letenos; net spaudu įlinkės taupumu susidėdavo 
buvo uždrausta, o ką kalbėt i Į kokį palivoną sviesto. Vienu 
apie visa kita. Atgavus spau- įžodžiu, pienininkystė, gyvuli- 
dą, užėjo Didvs s Karas, ku-|uinkystė ir paukštininkystė že 
ris be pasigailėjimo viską te- minusiam laipsny. Ūkininko vi 
riojo, naikino, degino. Iš gra-įsos pajamos buvo iš grūdu, li
žių, dideliais medžiais, sodais uų i*' vieno, kito išauginto gy-! 
apaugusiu kaimą (ulyčių),
daugelyje vietą liko tik pele
nu krūvos. Vokiečiai ėmė vis
ką, net paskutinį duonos kąs
ni, paskutinį gyvulį ir t.t. Žmo 
nės neturėjo nei ko valgyti, nei 

‘^^ir gyventi; gyveno miškuo
se, iškastose duobėse, kęsda
mi badą ir šaltį. Taip buvo 
nuvarginti žmonės ir

vulio. Nors, tiesa, jiems ir pi-į 
nigai tuomet buvo mažiau rei
kalingi: vaikus retai kuris mo 
kino, knygą, laikraščių neskai 
tė, žemės apdirbimui įrankius 
patys pasidarydavo, drabužius

sodinami medeliai, 
Įžuolai ii- kiti.

uosiai, ą-

(Acme Pho'.o j

Sovietu Rusijos diktatorius 
J. Stalinas, kuris šiomis die
nomis konleravo su Britij vy
riausybės pasiuntiniu kap. A. 
Edenu Europos taikos klausi
mu.

Ant keliu per upes, grio
vius tiltai Lodinami iš cemen
to; šulinių rentiniai ligi pat 
dugno (nebe akmenų, ur me
džio), namų pamatai, skiepai, 
pašarui rauginti duobės, tvar
tuose grindys ir t.t. daromi 
taip pat iš cemento.

Beveik kiekvienam miestely 
yra verpykla, valykla, dažyk
la, gariniai malūnai, kur pa
daro smulkias ir rupias kruo
pas; piklius, valcukaį ir vai
rai, kur suvalcuoja grūdus, pa 
daro kaip pirktinius miltus,

sai kitaip. Pirmiausiai vien- riuos pristato cukraus fabri-ižia valandom, o ne kada tini 
kiemy (nes jau laba! retai ga- kui; sodina pašarinių morkų.,laiko, 
įima rasti kaimą), triobos pa- Žemei nesigaili nei mėšlo, nei i
statytos tvarkingai, kartais 
net gana gražiai įrengtos. Na-

miueralinių trąšų, žiūrint ko
kių dirva reikalauja. Bet ir

mo stogas nebe šiaudinis, o Į iš jos reikalaujama. Žinoma, 
kiekinis arba plytelių, kurias ji ir atiduoda. Teisingai yra 
patys ūkininkai pu'kiaiisiai iš, pasakyta: “nesigailėk man, a- 
nioko pagaminti, nuliedinti iš tiduosiu dvigubai”. Toks ūki- 
eemento tam tikromis formo- ninkas laiko 4—0 karves, va
lais, daugiausiai raudonos spa saros metu riša ant dobilų, ar 
lvos, ar pilkos, su tam tikru š’aip ant geresnės pievos. Die- 
pagražinimu. Laukas iš buvu
sio trilaukio suskirstytas į

Taip prižiūrint 
įtik žiemos metu 
būt be pieno, bet

<y valius, ne 
m'priseina 

bitonais ve
ržama į pienines, ar nugriebi
mo punktus.

(Bus daugiau)

STACIJOS
nos metu (per šilumą) šeria 
žolių mišiniu. Žiemos metu 

šešelaukį ar ir net į aštuon- šeria dobilais, vasariniais šian 
laukį, sulig sėjomainos. Juodo dais, šieno duoda po 20 klg 
pūdymo visai nepalieka. Sėja
daug dobilų, sodina apie 3—2

taip, kad kiekvienas ūkiniu- ba. bulvių, 2—1 ba. pašarinių 
kas gali turėti balto pyrago. Irunkelių (burokų). Kam arti

Paėmus tokį pat ūkininką geležinkelio stoties, tas sodi-

GRAUDŪS VERKSMAI 
IR GAVĖNIOS GIESMES

Atspausdinta .15 maldakny
gės “Ramybė Jums.”

(140 svarų) ir daugiau, kiek-1 Viena knygelė 10c. Imant
vienui karvei duoda ėielu bu-i25 egzemplorius. ar daugau 

, nuleidžiame 25%.
rokų, miltų paskirtą dalį (at

sižvelgiama į tai, kaip gyvu-
su 15 ba., jis jau gyvena vi- na cukrinius runkelius, ku- lys papratintas) šeria ir mel-

“ DRAUGAS" PUB. 00..

2334 So. Oakley Avc., 
Chicago, Illinois.

suleidžiamas vanduo; net ke
letas ežerų nusausinta. 

Palijus, ar pavasarį, per ke- 
taip pat patys pasigamindavo,iiias' valandas patvinsta upės, 
išsiauzdavo. Jei tik kokią ska-' nes grioviais begalo greitai 
rvtę, bliuskutę, ar vyrams šve- visų pakraščių susirenka va-

visas ntadienius baltinius nupirkda- nduo, kuris greitai ir nubėga.
kraštas. O kur dar bolševikai, i vo. (Po karo jau išsiausdavo 

iš linų gana gražias skarytes,
nes niekas nebetrukdo.

Jie Nekanda!
..todėl aš taipgi mėgiuOIdGolds

Po laukus pasidarius
nosines ir įvairiausių raineliu ! ^nuotakūs laukai nusausį. 
sukneles). įrgį aįvįraįs grioviais, net

Nors čia yra gražus darbas vietomis nudreinuoti (nusau
sinti požeminiais vamzdžiais, 
padarytais iš degto molio). 
Tas pat ir su keliais. Buvę 
duobėti vieškeliai, keliukai, 
kokie labai apsunkindavo su
sisiekimą, dabar labai rūpes
tingai taisomi; taisomi žiemos

tematingaį sutvarkytas, o ant- metu, liuoslaik.u; pasinaudo- | 
jant lengvu rogių keliu, veža- į 
ma žvyras į paskirtą vietą ir 
pilamas ant kelio netoli grio
vio didelėmis krūvomis, ku
rias pavasarį, sniegui nušilus, 
paskirsto, išvalo griovius, kad 

i nebūtų žol ių, o pats kelias bū
tų nuolaidus į griovius, kati 
vanduo nesilaikydamas nubė
gtų.

jų darbai ir t.t.
Šiame straipsny 'man dau

giausia rūpėjo bendrais bruo
žais apibudinti buvusis ir da
bartinis žemės ūkio sutvarky- ir jo nepeikiu, bet sykiu pu
mas. Rašau turėdama omeny žymiu, kad tai per daug bran
tuos, kurie seniau yra apleidę gus — nė patį medžiaga, bet 
Lietuvą, kad š’ek tiek galėtų sugaištas laikas. Anksčiau ū- 
Įsivaizduoti, kaip atrodo buvę kininkas turėjo daug darbo, 
žaliuojanti kaimai ir dabarti- bet labai mažai pajamų, todėl, 
niai vienkiemiai (vienasėd- kad pats darbas buvo ne sis- 
žiai).

Anksčiau žmonės gyveno kai jra, nesugebėjo jo tinkamai at- 
muose. žemė buvo suskirsty- likti. Buvo ta pati šeimininkė 
ta rėžiais (šniūrais), todėl ir malėja, kepėja, virėja, audė- 
ūkininkaut galėjo tik primity- įja, daržininkė, bitininkė ir t.t, 
viškai. Laukai buvo suskirs 1 Tiesa, viską mokėjo, bet rė

dyti į trilaukį: žiemkenčių (ru- ifai k< gerai mokėjo Daržo. 
g.ų), vasarojo ir pūdymo. Di- yiu daug augindavo> 0 apie vi. 
tižiausias darbymetis buvo ru- [sokius prieskonius is daržovilJ, I 
g.apiūt.s, šienapiūtis ir javų |ju reikgmP> vitaminus neį SU- i
kūlimas, nes daugiausiai p.ovė jpratinio neturėjo. Nežinojo nei 1 
su vienarankėm dalgėm, ar 
pjautuvais, ir kūlė spragilais.
O ilgais žiemos vakarais prie 
mažutės lempelės (po karo ne
buvo ir tos, < legi no iš medžio 
atskeltas balanas), moterys sė-

kaip jas vartot, kaip marinuot, ' Arčiau didesnių miestų, kur 
konservuot; nebuvo aparatų ir (sti didesnis susisiekimas, di- 
t. p. Ir iš kur ji žinos, jei dau- ^lesnis jutlėj mas, daromi ple- 
gunioj nemokėjo skaityt, riebu- n^a*. Pačios miesto gatvės da
vo jokių organizacijų kur ga- ronia asfalto, net paprastuose 
lėtų išgirsti vieną, kitą nau- bažnytkaimiuose cementiniai 
tlingą žodį. Nebuvo neį pas- (ne lentų) šalvgatviai.sdavo prie ratelių verpti Ii

nūs, vilnas ir pakulas, o vyrai , ,’ / ’ J kaitų, nei kursų, k
sukdavo pančius, rūkvdavo pv į „ . , , v.
pkes 15 namie augintos ■». !P‘‘.'"“'i5? .. m ? a ' pai’ ant kari,) l«ž>™'ta “>li! 
1 . . _ nryte, tiek išmokino ir dukre-
korkos” (po karo kai pritruk- , ' ,

, . . , i t, « ‘‘ ail) ir-'‘-1° ls bartos į iissisiiKinio - Keliuko parašai,tlavo. tai rūkydavo molėtus, o- _ i. 1 ’
į į kur tas kelias eina ir kiek

Dabar
belių lapus ir t. p.). Nebuvo 
naudos, antra, nebuvo iš kur 
gauti laikraščių, ar šiaip ko
kių knygų apie žemės ūkį ir t. 
L

• Pavasarį moterys ausdavo i- 
gas linines drobes, milus ir 

įvairiausius raštus.
Vaikučiai plunksnas plėšy

davo, ganydavo ar šiaip ką

:ur galėtų Be t0, prie ]<e|įo yra stul- 
pai, ant kuri
(kilometrai); prie kiekvieno 

Taip ir, ėjo iš kartos į į išsisukimo - keliuko 
karta.

Dabar, kad ir krizis, kuris 
privertė žmones sustoti, vi
sam krašte padaryta (dar vie
tomis tebedaroma) melioraci
ja buvusių balų, artį upių šia 
Įpių, neišbrendamų pievų. Da 
bar vietomis aremos dirvos, 
arba pievos, kuriose galima

kilometrų į tą vienkiemį ar 
miestelį, kas žymiai paleng
vina nežinančiam keleiviui. 

Prie kelių valdžios rūpesčiu

ii ... ,, , i grėbt grėbiamąja mašina, da-padėdavo dirbti. Retas kuris » ® >
ūkininkas leido savo vaiku pagennim,, išakėti, tr«šy
mokslą; o jei leido, tai ,‘Iaž. PasMi, pasėti kokio mišinio sn
niausiai berniukus. Mergaitė- motiejukais ir baltaisiais do-
ms sakydavo: “mokslas nerei- V,et°j buvlls'"i 8milOT’
kalingas, bile kraičio būtų”. P'"1™1.' v.kHVW, auga žolė. 
Nesuprato, neįvertino to bra. kokia pirmiau augo gerose pie 
ilgaus kraičio-mokslo. Mo-Ivose- Mažesnės upės paglin. 
tenai kuri sudaro šeimos brnJtosl • -’as ,5 '"'""“"“"I ’>“l'l 
nduolį, kuriai gyvenime pas- plačiais grioviais surenkamus,1 
k irtas atsakomingiausias už
davinys, nes yra pasakyta, 
kad “moteris valdo tris namo 
kampus, o vyras ketvirtą”, o 
i .ją taip žemai buvo žiūrima.

Tuomet ūkininkas, turėda
mas kokios 15 hektarų (13,5 
dešimtines) žemės, dažniau
siai nekaip pragyvendavo su 
savo šeima; savo vaikus leis
davo tarnaut. Aut tiek žemės

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint; 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

INSURANCE
N0TARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ĖST ATE - SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

Maloni plė Stuart:

Šie jūsų žaislus šuniukai yra malo

nus ir nekanda—jie negalėtų įkąsti, 

jeigu ir norėtų. Bet su laiku jie turės 

dantįs.

Glorija Stuart, graži žvaigždė iš "Gold Diggers of 1935”... Waruer Bros. Muzikalis Paveikslas

ŠvtfouMū AMERIKOS CIGARETE

© P. Lotillard Co., Ine.

P. S.:—Old Golds niekuomet nekanda gerklės kuri juos ruko, 
nes: Geresnio tabako neauga negu vartojama Old Gold. Ir jis 
yra tyras. Lengvas ant gerklės ir nert ų.

Geras tabakas, plė Stuart, su laiku darosi ma
lonesnis. Todėl Old Golds ir turi taip retą 
lengvumą — tokį patraukiantį skonį. Mes var

tojame tiktai rinktinį, ant saulės nunokintą ta
baką— laiko susendintą iki tinkamo malonaus 

švelnumo gerklei.

Širdingai,
P. LOR1LLARD COMPANY, INC. 

(ĮSTEIGTA 1760)

EMIL OENEMARK įS
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Pragiedruliai Bažnytinėj
Prancūzijos Politikoj

nyeia Indokinijoj misijonierių 
ir vyriausybės pastangomis 
auklėja 4660 vietinių kunigų,

J broliukų ir seserų ir kad Va
karų Afrikoje taip pat vyksta

---------------- svetimšalių misijonierių pakui
Jau keletas metų po Didžio-1 atkreipti dėmesio. Gali Baž- (į,nas vietiniais. Prancūzija,

PIPIRAI

jo Karo, kai Prancūzijos vy-lnyčiai priešingi elementai ka- 
riausybė valstybiniais sumeti- žiu kų kalbėti, yra neabejoti- 
niais bando lašinti vandens jinai aišku, kad Prancūzijos ka- 
savo laicistinį vynų. j talikvbė vėl tapo tikru dvasi-

Quai d’Orsav ^pamatė, joginės galybės faktorium.
reikia vėl užmegzti nutrūku
sius santykius su šv. Sostu. 
Susitaikinimo politikas Brian-

Dvasinis elitas, ‘‘les intel- 
lectuels”, šiandien nepriklau
so antiklerikalizmo liogeriui,

das 1921 m. gegužės mėn. įstei- bet, pagal senųjų Prancūzijos

pasak Charles ltoux, varo ar
ba varė tajatiniu atžvilgiu ne
suinteresuotų misijų politikų; 
šis tvirtinimas kiek per drą
sus, n »s remdama misijas pra-

gė atstovybę prie Vatikano, .tradicijų, išpažįsta krikščioni- 
“ausis”, kuries užsienių poli-lakųjį Credo — ne tik religi- 
tikos interesų atžvilgiu pasi- piėj, bet ir plačioj kultūrinėj
rodė būtinas dalykas. Šį rei- .srityse. -Ii,.nonvau catholiųuo', |kiai ir iįkilnl:ngai ,mro1kaU
kali, prancūzų vyriausybė mo-|apie kur, pastaruoju metu tiek sav0 vyriausybės piitarinn. Pi- 
tyvuoja tuo, kad Vatikane na- daug kalbama, egzistuoja tik-

Pipiras yra medžio ir 
vaisiaus vardas. Tas medis da prekyboj 
linas; j kelias i ūšis.

Svarbiausia pipirų lūšis y- 
ra paprastasis juodas pipiras, 
kurio kamienas plečiasi Į ša
lis arba auga tiesiog į viršų.
Kartais pasiekia dešimts pėdų 
ilgumo ir tada reikia ramsčių,

SUCH IS LIFE—

kad privertus jį augti į vir- 
ncūzų vyriausybė visad siekė šų. Kai kurie pipiro medžiai tinus, 
prancūzų kultūrinės, taigi ir
politinės įtakos išplėtimo.

Su pasitenkinimu neikia ko

dai ir kiti dalykėliai. Visa tai 
atl.kus, lieka maži, apvalūs, 

jo raukšlėti, juodi grūdai, kuri'.:
daug pelno neša. 1 

t i rūdas sumalus, vadinami I
malti pipirai.

Baltį pipirai gaminami iš 
juodų tuo būdu. Uogos mirko
ma vandenyje, o paskui ran 
komisu nutrinama lukštas ir 
gaunama baltai pilkos spal
vos uoga. Kad visiškai pabal 

pavartot;reikalinga
sodinami taip, kad jis augtų 'clilorio (chlorine). Pastarieji j 
savaime prie kito medžio. ;pipirai yra visai menkos rū

nstatuoti, kad Prancūzijos pa
siuntinys šv. Sostui savo vy 
riausvbės buvo įgaliotas aiš-

grinėjami klausimai, kurie rar. Antiklerikalinės nuotaikos 
Prancūzijai turi gyvybinės rei- iiiuslūglino, kuri? įvyko atgy- 
kšmės. Vyriausybė, bodama ijant katalikybei prancūzų in- 
savo krašto reikalų, negali į tdi&sntijoj, iki šiol dar liepa- 
Šį atramos taškų nekreipti dė- stebėjo legislatyviniai ir ekze- 
mesio. Kiekvienas sienų pasi-Įkutyviniai valdžios organai., 
keitimas paliečia religinius rei .Prancūzijos politika neprisi- 
kalus, ypač ten, kur maišosi šaukiamai toli stovi nuo dva- 
įvairios rasės ir kyla tautybės sinės - kultūrinės padėties, 
ir kalbos, apeigų ir konfesijų i Tačiau ne tik tarp tikros 
klausimai. Daugumoj atvejų dvasinės - kultūrinės Prancū- 
lemiantis sprendimas priklau- zijos būklės ir jos bažnytinės 
so Romos kurijai, kaip rodo politikos yra plyšys. Jis labiau 
Syrijos Palestinos, Kaustanti- krinta į akis, jei mes pažvef- 
ilopolio, visų rytų, vokiečių ko gsinie į Prancūzijos veiklų mi 
lonijų Kamerūno ir Togo, taip sijų dirvoje. ‘‘Laicistinė'’ Pra- 
pat Maroko pavyzdžiai”. . ncūzija dar vis daugiausiai

Tačiau nukrypimas nuo po- Juoda misijonierių. Pagal ne- 
litinės laicizmo linijos toli gra seniai pasirodžiusį katalikų 
žu nereiškia su šv. Sostu dip-'misijų metraštį skaičiai taip 
loniatinių santykių psgerėji-j atrodo: visame pasaulyje abie- 
jno. Prancūzija iš “ausų” į-jų lyčių misijonierių yra: pra- 
steigimo galėjo turėti kai ku- ncūzų 8795, vokiečių 5136, ita-
rios naudos, tačiau ši nauda 
jos vidaus politikai, ypatingai 
kultūrinei politikai, buvo var
giai pastebima. Konkordato su 
Vatikanu, kuris svarbiems ba
žnytinės politikos klausiniams 
išaiškinti yra būtinas ir Pran
cūzijos katalikų primygtinai Naujųjų Metų sutikimo proga dnytinė politika brandina, pra

lų 4013, olandų 3211,
2859.

Todėl Prancūzijos diploma
tai visada stengiasi tai pabrė-

belgų

Pipiro medžio kamienas šve 
luus ir minkštas; lapai platūs, Juodieji pipirai daug aštre- 
kiaušinio pavidalo’ ir šiek sni už baltuosius, nes svar

sie:

biausia pipiro 
uogos lukšte. 

Yra įvairių i

dalis randasi

jaus Xf misijų programai, fš i
pirų rūsių, ku

tiek lyg odiniai; žiedai balti 
ir akstinuoti; vaisius maždaug 
žirnio didumo, žalios spalvos, j
Nunokęs tampa šviesiai raudo- rių tarpe galima pažymėti li

kitės pusės reikia pasakyti, Inas; prie akstinuotų žiedų re- gųjį Pipirų; jie auga Rytų In-
kad šiandien tokių pareišk’- Jai neauga. id'joj; Kulelų (enbebes} rūšis;
nių nepakanka. Reikia įrodv- Paprastas, juodas pipiras jie auga Javoje, Nepale, Sier- 
mų, darbų. Pradžia, kuri, be auga Rytų Indijoj (Kast In- ra lacone ir Prancūzijos salo 
abejo, Indokinijoj buvo- pada- dies) ir kai kuriose Azijos-ša- je. Visi kitokios rūšies pipi 
nvta, neturėtų būti pabaiga. Tyse. Daug pipirų aug'nama
Taip pat negalima įsivaizduo- .veik visuose šiltuose kražtuo- mi tiems patiems 
ti, kad Prancūzija ir toliau,se. j kaip juodasis,
liks pirmoji misijų galybė pa-į Kada medis būna trijų, ke-

jie neaugtų, vartoja 
tikslams.

I Pipirai jau buvo' žinomi se-
šaulyje, jei remdama katalikų 
misijas kolonijose, savam kra

- f L
,4t

ELBOrZ ROOM
"Times arn’t nhat they onee »vas, Red; tlus country's gettin* 

overcroH’ded. Lašt week goln' the eighty miles into Las Vegas 
1 met two men, a dude rancher nnd a dog.”

Kajenne (Cayenne) arba tau dideli, apvalus, kiti vyšnios for
terių metų senumo, pradeda nuošė amžiuose ir buvo varto- fdoni pipirai yra žinomi kaipo mos, dar kiti pailgi, skambu- 
išdaoti vaisių ir paskui neša -jami gydymo tikslams. Vidu- fankstpipirai, kurie anga Azi- čio pavidalo. Nunokę būna ran

ite katalikybę laikys karnpi- per dvyliką metų. Vaisius ren- riniuose amžiuose pipirai bu- 'jos, Pietų Amerikos ir Mek doni arba geltoni.
n ink ės būklėje

Susidaro Įspūdis, kad pran
cūzų valdžios sluogsniuose į 
šiuos prieštaravimus pradėta 
kreipti daugiau dėmesio, ka p 
lig šiol.

karnas du sykius į metus. 
Uogoms' akstinuos pas’da-

rius raudonoms, skinama visa 
kekė. nes, jei uogos leidžia-

vo vieni brangiausių, svarbiau 'sikes kraštuose. Ankštpipiio ! Kada bile kų mnriuavoja- 
sių bei peĮning ausiu prekv- augumo yra minkštas; jis va ima, galima žalius arba nuno- 
boj produktų. 'rtojama skanumo pataisymui įkasius pipirus vartoti. Varto-

Pipiraį vartojami gydymo (sauce), agurkų marinavoji jaut ankštpipirus, tegalima 
Tnos toliau nokti, jos tampa tikslams: vidurių liuosavimui 1inui i1' t.t. Šios rūšies pipiras įvartoti vien nunokusius, rau- 
nc-kvep-inčios ir krinta ant že-

Lavalio audiencija pas šv.
Tėvų ir jo pasikalbėjimas sn 
Vatikano valstybės sekreto- į Surinktos uogos supilamos 
rium Pacelli, kur buvo svars- awt J™b ų džiūti. Atskyrus
tomą antikrikšč-ioniško auklė

ir t.t. Kada maža doza imama, j randamas augmens ankštyje 
mės. Tada pinirų rinkimas su- |sulaukiama gerų rezultatų. Jis |(POC0, arba net ir vaisiuje, ku 
mažėja. .vartojamas ir gydymui deder- lr*s, sulig rūšies, skiriasi di-

vlnių (ringworni). įduniu, forma ir spalva. Yra ap-
Pipirų daugiau suvartojama valus, kiaušinio pavydalo, ko

tuose kraštuose, kuriuose jie ,niškas (apvalus ir smailas), ii-, 
auginami, negu tuose, kur eks- jgas, širdies jjavydalo ir t.t. Tai 
portuojama. ,pgį skiriasi ir didumu. Vieni

uogas nuo akstinų trinant ir
jimo žala jaunuomenei, duoda iinindžiojant, uogos sijojamos
pagrindo manyti, jog Prancū
zijos tikybinėje 'politikoje e-

žti, norėdami išgelbėti senąjį voliucija pradėtąja kryptimi 
“seniausios įr ištikimiausios t>us tęsiama. Nauji vaisiai, kw- 
Bažnvčios dukters” titulą. rinos, atrodo, Prancūzijos ba-

buvo reikalaujaiuas, vis dėlto prancūzų kolonijoj Ryme Pra deda nokti ir Prancūzija vėl 
teisingai galės būti vadinamanebuvo sudaryta. Net tada, kai ncūzijos fiasiuntmys prie Va

li 929 m. baterano sutartis la- tikumo-, Charles Rou'X pasakė katalikiškuoju kraštu.
bai sustiprino Italijos, kaip kalbę, kurioj pažymėjo, kad i---------------;—
Bažnyčios globėjos užeuropio Prancūzija ne tik apskritai y- į Be Dievo meilės irsta n 
kraštuos pozicijų. -a daug nusipelniusi katalikų auotnenės tvarka. Pamilt Dk

Šis prancūzų politikos “at- misijoms, bet jinai ypatingai » rasi sau ir tėvynei n« 
rėmė katalikų misijonierių nykstamų, turtą. Kur Dievassilikimas” atrodo nesupranta

mas turint galvoj, kad pasta
rąjį dešimtmetį Prancūzijoj 
vyko dvasins pasikeitimas, j 
kurį vyriausybė negalėjo ne-

ruošimų, šitų karštų dabartį-. ten ir palaimų- 
nio popiežiaus norų. Savo tvi
rtinimui paremti pasiuntinys 
pažymėjo, kad katalikų Baž-

ffJROPi

PAMOKOS
AKGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS
KJTYGVEDY3TĖS
STKB0GAA7U0S

(Gregg System) 
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ii 
mm 7 NU 9 v»l. vuitarc.

AMERKOS LIETIMO
MOKYKLA

donus.

Literat.

Taip atskiriama pelai, kote-

Čikagos ir Rockfordo 
Vyskupijų 

Penkių Metų Notas

Ižabnr galite pirkti per mus
Notos Moka 4 ir 5 

Nuošimtį

DISTRICT NATIOlfAL
BANKA

1110 West 35 Street 
Telefonas Boulevard 2600

Elektrikines Ledaunės 
Refrigeratoriai

Su elektfos pagelba padaro ledų. Užlaiko maistų šaltai, 
vienodai ledaunėsc. Maistas nesugenda. Sutaupo šeiminin
kei virš $i!0.00 į mėnesį ant maisto.

10 PIECE COSNiETIC 
SĖT $1.97

Thl« In a Famons Vlvanl Sėt and In- 
cludea faee powder, $1.00; Rouge, 75c, 
Tlsaue Crcam $1.00. Depilatory RI.OO. 
Facial Astrlnccnt B1.76. Bath Salt 1.00, 
Tollet TVater JI.25. Perfume J2.75. Hrll- 
llantlnc 75c, Pkln YVhltener 75c. Totai 
Value J12.00. Spoclal prlce. JI.97 for all 
ten pleę^ to* lntraduce tl:ia line.

V ArdftA
. .................................
Siunčiame per paSt» COD 

Pinigai grąžinami. Jei
nepatenkintas.

8ea Van 58O-5lh Avenue, New York

TIRED, W0RN OUT,

NO AMBITION
H O W many 

women are 
just dragging them- 

selves around, all 
tired out with peri- 
odic vveakness and 
pain? They should 
know that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri- 
odic pains and dis-

eomfort. Small size only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervous. Your Tab- 
lets bei ped my periods and built me 
up.” Try them next month.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT

NAUJĄ SVEIKATĄ
NI OA-TONE susiiprina nervin, į.u- 

httao apititų. .stiiuiiliiMijii pti" norina- 
lisko veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miegų, ir pataiso abelnų 
Hveikalų.

Nl <»A-T< )XK jau yra i ir'.ojai uis 
per 45 metus, per tų, laikot.i.rpi i.s 
irmlė • labai patrelblngas : įlomėliu 
ir liguistiems vyrams ir moterims. No 
pratolekit ne patnėgin^ NCtiA-T. »N 1 
I'a is'ultrecia visose vajstinvėio Gan. 
kito tikrų NVOA-TON'E, nes joks ki
tas vaisias no atneš tokių nnscliniiti

f Nuo užkietėjimo imkit -l'(»A-HOlu 
— Idealu Liitokuotojų. vidurių 25c ir 
50c.

TA31ET5

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how this old wort>l 

doea make progrese—now eomrs a, 
prescription whlch is knosn to phar- 
macists aa Allenru and withln 4B 
kours after you start to take Uita 
nrlft krting formula pain, agony and 
iulTamniation eauned by rxccss urie 
ncld ha s started to drpart.

Allenru does Just what thls nuties 
says lt will do—it Is guara nteed. Ynu 
can get onc generous bottle at lead- 
ing drugstore.s everyorhere for 85 
cents and if lt doesn’t brlng the Joy- 
ous results you e^pect—your money 
whole he&rtedly returned.

EKSKURStJA 
į LIETUVĄ

Ir pr*Hr*
Lrefu v i ų K oėv a k e rii y A9»n4ą 

A«m*itat«

Populiariu Kabiniuiu KortabrlO

“STUTTGMT”
liplauba ii N«w Taria

BIRŽELIO 5 
flnial b« partėdime į Klaipėdą 

•
tnties KLESOS MINOS:
ri NKW TO»KO 

i kla»M»ą

I Ali rusi 
i KLAIFlbĄ IR ATAAL

H6700
rrlOuUuut Juap. VNH. reni

onimfidUMirrcM lik • irmv Kftmmum

Del Inftrnaciįį lir«lpkltė» Įt 
COSMOPOlITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS- 
168 Grond St., Brooklyn. IMI T.

A. S. TREČIOKAS
197 Adam, St.. Nowark N. J. 

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford. Conn. 

VIENYBE TRAVEL BURBAU
193 Grand St., Btookiyrr, M. Y. 

G. A.KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon S*., VPoreaUar. kžoaa- 

ATLANTIC TRAVPL SERVICE 
K. SIDABRAS, Ptop.
308 Vf. B'aroy, So, Bloiton, Mitu. 

PETRAS BAKTKRVICIUS 
679 N. Moin Sf.. Mootoilo. Mm* 

PAUL MOLIS
I73O—J4H, SP., Oetroit, Mick. 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Hal.tod St.. Chie«*>. IR 

OHIO LITHUANIAN PUBUSH, 
ING CO OIRVA

K. S. KARPIUS
6830 Suporior Akro..

Clo»»wnd. OMo 
C. J V/OSMPtER

2013 Canon St., PiftYburgh, Po. 
A. VARASIUS

306 AH NnCir.oa Bank Building 
1300 Canon St.. PUbtnr^R. Pt.

:uo« s<». CMc*ko, iii.

Gerkit ir Reikalaukit Kaina (i pėdų didumo už.........................45.00
*99.00 ir *69.00Mažesnio didumo

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St 

Ta tardo asas

VUom AHm&m 
Mataal Trfj, 

tvaigidim

Galima pirkti aht metei- plano po 15 centų į dienų, ma
žiau negu ledus kainuotų.

Budrikas užlaiko didelį pasirinkimų visų žinomų iš- 
dirbysčių Klektrikinių Ledaunių.

Lietuviai esate kviečiami pamatyti.

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

Telefonai: BOUlcvard 4705 -8167 gauk gydanti antiseptika Žemo— 
saugus. Aptleikose. tte., l»o. 
ti.oe.

Ir

Nesirūpink nieWjt. 
m n, pleBnkanomis, 
ISbArtmaJa, spuogais 

kitais odos negerumais. Tik

VVCKL, 979 kil. Lietuvių Radio pvitgraiuai nuo l iki 1:39 
po pietų kas Nedėldienį. žemo

for sk»m ičt^iyKTieN^



Antradienis, balandžio 2, lfk’15 npirnig

NAUJOSIOS ANGLUOS ZINOS
Rstvirtas Metas į Lowelly yra nemažai ir bis į A. a. Juozas Matusevičius nei visuomenei, kad ji tinka- itftip ir šitun kilniam kultūros

Šių metų Aukštesnėms Mo- inierių. Jų tarpe reikia pašte Įbuvo susipratęs lietuvis kata-mai pramoktų lietuviškai ir darbui, rekomenduojame vi
kyklos baigimo skyrius, perei- Į būti Vladų Paulaskų, kuris y- 
tų savaitę, įgijo klasės žiedus. ra iŠdirbėjas papso. Jis turi

MARIANAPOUO ŽINIOS
diedams įgyti komitetų su

lai, kuomet žmon ų priemonės darė studentai: M. Bigvnis n
negelbsti, šaukiamos dangiškos 
pagalbos. Suruošta novena prie 
šv. Juozapo. Ir garbingas šve- 

nepaliko neišklausęs
maldos.

Štai, kodėl kas niet per de
vynias dienas kolegijoje lai
koma novena prieš šv. Juoza
po šventę.

T.

1 brikas bėga. Anot to žydo 
dainos: vasara ateina, vasara lll|Me.įJS 
praeina, žiema ateina, žiema 
praeina, ir t.t. Taip ir jms mus.
Praleidom žiemų, pasveikinom 
pavasarį. Nejauku, kuomet }>a- 
niųstai, kad daugiau negalėsi
me džiaugtis sniego Ihū ledo 
sportu. Bet susiraminam, kuo-
n.ct prisiuK-n.,.., kad ir vasa- wk5 k(m ,, Sk,.uw1enis 
ra turi savu ypatybę kurios M L c Asis(av0 kun , v>į. 
ar tik neviršija lianos. O, va- ik()s M , <, kKevikas E. An. 
sąra Marianapoly tikras re-|drulionU> M j Cj stu(L An.

- į tanas Mažukna, Juozas Over-
Novana jka, T. Kazlauskas ir M. Bige-

Atsit’ko tai prieš keletu nrie- nib- 
tų, dar prieš nupirkimų Mari Paskaitos Providence 
rianapolio. Visi gerai žinojo,; Providenco Vyčiai buvo pa
kari patalpos Cbieagoje Ame- sikvietę keletu kolegijos nio- 
rikos lietuvių kolegijai yra Rytojų su paskaitomis įvai- 
per mažos. Nutarta ieškoti riais klausimais. Kun. J. Vaš-

Kazlauskas.
Antenas Bambalas (LK)

LOWELL MASS.

Prieš karų šiame mieste bu
vo 1-fcS tūkstančiai gyventojų, 
bet i*o karo pradėjo gyvento
jų skaičius mažėti ir dabar be 

Šių metų novena Itaigės iš-,liko tik 92 tūkstančiai. Šiame
kilmingoms šv. Mišiolais, ku- mieste yra 24d šeimynų ir be

veik visos priklauso prie pa
rapijos. Bolševikų ir kitokio 
plauko čia mažai yra. Prie 
šios parapijos priklauso 60 ū- 
kininkų šeimų.

Lovvelly lietuvių parapija 
susiorganizavo prieš 27 metus. 
Kol bažnyčių pasistatė pamal
dų laikyti ir kitų bažnytinių 
l*are'gų eiti atykdavo kun. K. 
Urlx>navirins. Po parapijos su

savo fabrikų, 573 Lavvrence St. 
kuriame išdirbama papsas ir 
kiti minkštieji gėrimai. Nors 
Paulauskas yra labai užimtas 
savo bizniu, bet jis labai daugltus ragino eiti. 
dirba katalikiškose draugijo
se. Ypač daug dirba Darbinin
kų Sųjungoje.

V’. Paulauskas yra buvęs 
LDS Centro 'pirmininku ir j 
vairiose komisijose. Dabar y 
ra Naujosios Anglijos Federa 
eijos apskrities pirmininku.
Būtų gera, kad ir daugiau to 
kių biznierių atsirastų dirba 
učių katalikiškose organizaci-
jose. Berželis

likas. Kada kun. J. Bružikas, Ikovotų su bjauriu kalbos dar- įsiems savo skaitytojams užsi- 
l.etuvių parapijoje, skelbė mi-Į kymu bendrinėje šnekamoje ir j prenumeruoti “ (Įimtųjų Kal-
sijas, tai majoras Juozas neįrašomojoje kalboje. “Gimtųjų 
tik pats kas vakaras ėjo klau-[Kalbų” iki šiol leido imtys 

sumanytojai, o redakcinę ko-

LIETUVIS MAJORAS 
MIRĖ

. NEW PHILADELPHJa, 
PA. — Kovo 20 dienų mirė

svtis iškalbingo milijonie
riaus pamokslų, bet jis ir ki-

ATVYKO "KAROLIO TE
TA” I ROCHESTER

ROCHESTER, N. Y. — Rc- 
cliester lietuviai, kas nepama
tys “Karolio Tetos” tikrai 
gailėsis. Jei ir lytų, arba sni- 
gtų, ar vėjas smarkiai pūstų, 
vis tiek būtinai ateikite į Šv.
Jurgio parapijos svetainę pa
matyti garsią “Karolio Tetų”,
atvykusių iŠ Brazilijos, iš kur dėjai, paėmė leisti Gimtųjų

bų”. Metams ji kaštuoja t'k 
Lt. 2.50. Užsieny — Lt. 4. Pre 
numeratų siųsti ir visais rei- 

misijų sudarė rašytoja S. Čiu- įkalnis kreiptis šiuo adresu 
rlionienė, V. Kamantauskas. “Sakalo” b-vė, Kaulinę, Put
dr. A. Salys ir J. Talmantas. 
Atsidėjus neplatinamas laikra
štis neturėjo didelio tiražo. Iš 
prenumeratos galima buvo ap
mokėti tik už spausdinimų ir 
išsiuntinėjimų. Honorarų ne- 
mokant ėmė trūkti raštų. To 
dėl “Gimtosios Kalbos” lei
dimas pernai pakriko.

“Sakalo” b-vė vertindama 
•pradėtų kultūrinį darbų ir rū-, 
pindamasi tuo pačiu reikalu, 
kaip ir pirmieji “G. K.” lei-

vinskio g 14.

Is Politikos Lauko
DIDELIS MAS-MITINGA.S

visos beždžionės pareina. “Ka 
rolio Teta” prikrės tiek špo-

Kalbą nuo 1935 m. vasario m. 
“Sakalo” b-vė turi nemaža

kad visi plyšite iš juoke, visuomenės pasitikėjimų, tai-

Balandžio 14 d., šv. Jurgio

MT. GREENWOOI). — 19 
wardo apskričio demokratų 

I partijos aldermono John J. 
įDuffy busterių klubas kovo 28 
Į d. surengė masini susirink imų, 
[kuriam žmonių susirinko virš 
[1009. Be svetimtaučių, komi
tete buvo ir sekantieji lietu 
viai: W. Valentine. P. Vitkus, 
A. Sherry ir S. Mažrimas. Su- 
Įsirinkimui pirmininkavo M.

kas, M. T. C., skaitė paskaitų 
“Katalikiškoji akcija ir jos 
pagrindai”. Kitų sekmadienį 
ska'tė prof. J. Varnaitis “Ka
talikiškoji akcija ir knygos”. 

Svečiai

lia uju patalpų. Pradėta susi
rašinėjimas su įvairiais agen
tais. Pasiųsta net keletas ku
nigų, kuriems buvo įpareigo
ta apžiūrėti įvairius prospek
tus. Kasta daug gražių vietų, 
bet kainos buvo neprieinamos.
Galutinai nutarta dėti pastan
gų, kad įgijus dabartinę kole- lankg dominikonas misijonie-
gijos nuosavybę. Bet prie kai- rius kun- Žvirblys, lydimas 

kun. A. Petraičio ir kun. Ve
mbrės.

nos iškilo kites kliūtys. Taip 
pablogėjo padėtis, kad visi be
veik buvo įsitikinę, jog Lietu 
vių kolegija turės pasilikti 
Chicagoje. Bet, kaip papras-

ANTANA3 RĖKUS
Mirė kovo 31 d., 1 935 tn.,

3 vai. ryto, sulaukęs 25 įimtų 
amžiaus. A. a. Antanas buvo 
gimęs Chlcago, III.

Paliko dideliame nuliūdimo 
motinu Oną, patėvį Petrą Mar- 
tinkų, 2 brolius: Juozapa ir 
Petrą, 2 seseris: Ona ir Rūtą, 
dėdes Ignacą Rukus ir Juozapa 
Vrbonavičią, tetą Elena Praski- 
nienę Ir visus pusbrolius Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 1714 Wa- 
bansia Avė. Laidotuvės (vyks 
trečladienj, balandžio 3 d.. iŠ
n.-4nų 8 vai. bus atlydėtas J 
šv. Mykolo parapijos bažnyčia, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pamal
dų bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame' visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tainus-mas dalyvauti šiose lai
dotu vėso.

Nuliūdę; TčabI, 1 trolis i. Soc- 
ry.M. Dėdės, Pusbroliai, Teta ir 
Giminės.

laidotuvių direktorius J. K. 
Rudžius. Telefonas <*AN'ui 6174.

A. f A
JUOZAPAS
PETR0VICH

mirė kov<) 30 <1.. 1935 m.. 7:00 
vmI vakure, 69 meti} ainžiuiin. 
Kilo ift Runeinii} Apskr., Rasei
nių iHi-rap. Raseinių miesto. A- 
merikoje Išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
fuoter) Oną, podukra .Miehalinr, 
Brako, švogerką Juliuną SkPO- 
tlenlenę ir gimines, Lietuvoje 
fj-nlnes.

Velionis buvo narys šv. Var
le dT-Iet, Ir Mvt. Piliečių Pa 
talpinto klūbo.

Kūnas pašarvotas Direkto
riaus S. M. Sklido keplyčloje, 
71« W. l»th Ht.

Laidotuvės (vyks Seredo’e. 
Ra landžia 3 d IS koplvčlos 8:00 
vai bus nulydėta j Dievo Ap- 
velzdos parap. bažnyčia, kurtoji' 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionės alela. Po pamaldų tins 
nulydėtas ) šv. Kazimiero kapi
nes.

Niioftlrdžbil kvieifaine visus 
gintine«, draugns-«res Ir pažys- 
lamiis-inaM dalyvauti MUM lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moterį*. PoriMkn'*, 
šiogerls Ir < i Iminės.

laildotuvėuis patarnauja Dl- 
rnklorlus S. M. Sklidus. Telef. 
MONroe 3377

f

siorganizavuno uz o 
statyta bažnyčia ir apačioje 
salė. Pirmutinis pastovus kle
bonas buvo paskirtas žinomas 
literatas ir poetas kun. K. Ur
bonavičius. Taipgi čia klebo
navo kun. Pieža, kun. Kučas

- - svetainėn, 2 vai. popiet “Ka-
metų pa- .Juozas Matusevičius (Savagei, rolio TeU„ kviefla visus

5.0 įmesto majoras, nevedęs. !ti ir * Popjet vai..
Iškilmingos laidotuvės įvyko 'kalus kainuos tik Mn,ų Va
šeštadieni. Laidotuvėse daly kare 7:30 vai., “Karolio Teta” 
vavo miesto viršininkai ir tu 
kstantinė minia.

, ir kun. P. Juras. Dabartiniu 
Pereitą raraitę kolegiją. ap- U|obollu (lklvlis putrįjotas, 

pamokslininkas ir didelis ka
talikiškos akcijos apaštalas 
kun. Pr. Strakauskas. Kun. P. 
Juro ir kun. Pr. Strakausko 
pasidarbavimu iš lietuvių šei
mų tapo išluota visi laisva 
maniški šlamštai. Dabar be 
veik visi parapijiečai skaito 
katalikiškų spaudų, ypač pla
čiai skaitomas “Darbininkas”. 

Čia yra
ir 8

Sportas
Kolegijos sportų tvarkyto

jas paskelbė toki sviedinio žai 
Ginui maršrutų.

Gegužės 1 — Assumption 
College, AVorcester.

Gegužės 2 — Nicliols J r. 
College, Dudlev, Conn.

Gegužės 4 — St. Tlicmas Se- 
minarv, Blooming, Conn.

Gegužės 15— Putliam Trade 
Scliool, Puiriam, Conn.

Gegužės 16 — Nieko?» J r. 
Durie] v, Conn.

20 — La Sallete
College, Hartford, Conn.

Gegužės 24 — Putnam Trade. 
Scliool, Thompson, Conn.

Gegužės 25 — Assumption 
College, Thompson, Conn.

Kolegijos futbolo ratelis, pe
reitų savaitę, po vadovyste J. 
Rakausko, turėjo pirmąjį pa- 
vasarinį lavinimųsi.

College
Gegužės

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

MARIJONOS
NOREIKIENĖS

Jan praslinko melai kaip mū
sų mylima mol<e>r) ir motinėlę 
negailestingoji įnirtis atskyrė iš 
mūsų tarpa.

Mūsų širdyse palikai neužgy
domą žaizdą. Visokios gėičs 
pranyksta Ir vėl sugrista, bet 
tavo, motinėle, Viešpats pasi
liko amžinai kaipo Išrinktą gė
lelę.

Netekit ne savo mylimos mo
ters ir motinėlės balandžio 3 
d.. 1934 n|. Nors laikas tęsiasi, 
mes Jos nigalčsiui užmiršti.

Atmindami, už jos sielą už
prašome šv. Mišias ualandžio 3 
d., 7 vai. ryto. Nekalto I’.rasi- 
dčjimo l'an. Švč. Marijos pa
rapijos liužnyčtoje.

Velionė buvo narė šv. Pran
ciškaus Tretininkų, Aimštalys- 
|ė» Maldos ir šv Kazimiero 
Akad. Rėmėjų dr-jų.

Kviečbne visus gimines, pa
žystamus Ir draugus da'yvautl 
šiose patmUdose.

Nuliūdę: Vyrus, Dukterys. M- 
irO*. Žentai Ir Giminės

‘pasirodys” visiems suaugu
siems. Kainuos tik 25 centai 

A. a. Juozas Matusevičių; 'Visas pelnas skiriamas naujai 
(Savage) teturėjo progų mie- Į^v. Jurgio bažnyčiai, 
stų valdyti kelis mėnesius. Jis1 “Karolio dėlis”
najoru buvo išrinktas abso- [ ------------------ -
liūte balsų dauguma. A. a. Juo
zas gimęs ir augęs New Pliila- 
del pili joj. Jo tėvai Mikas ir 
Gertrūda Matusęvieiai paėjo 
iš Antakalnės kakao, Pakuo- 
įio parapijos, Suvalkijos. Ma
joras Matusevičius nuo pat Būrelis kalbininkų ir litera- 
jaunų dienų dirbo kasyklose, tų prieš porų metų pradėjo

NAUJI “GIMTOSIOS
KALBOS” LEIDĖ

JAI KALBA

gi galima pasikliauti, kad šiuo 
atveju ji visuomenės neapvils.

Naujieji leidėjai yra pasi
ryžę “Gimtųjų Kalbų” leisti /1.1^’ . . , . . . . .- o

.... _ . . isrs miesto kasienus, teisėjasreguliariai, per mėnesi po vie- ,, , T11 Gibson E. Gonnan, Frank J.nų numeri, o vasaros mene- ,, ,. :McGlvnn, buvęs kongresmo-
siaus numerius dvigubinti. Tai1 \ ..... -J?..... v. ,nas, James Miller, Chicagosgi per metus įseis nemazitfu . . .... , , .eleveitorių km.;os advokatas. 

Kalbėtojai apbudino miesto 
ir 19 wardo reikalus. John J. 
Duffy savo kalboje publikoj 
sukėlė ūpą. Sakė, jis nesivaro 
i aldermonus kad tik tų wardų 
turėt, bet jis žino, kad jo pa
reigos tarnaut visiems lygiai.

espublikonų aidė
ti. Nortbrup esu

;O. Malley. Kalbėjo: John J. 
[Duffy, kandidatas j aldermo- 

Thomas I). Nash,"buvu-

kaip 10 numerių.

Natijųgi leidėjų susirūpini
mas šio laikraščio likimu la
bai girtinas dalykas. Iš tik
rųjų šnekamosios ir rašomo-/
sios kalbos grynumas ir tai
syklingumas pas mus labai ap 
leistas. Tuo tiek privatiniame Dabartini, 
gyvenime, tik viešosiose įstai- rmenas, . i
gose patys iš savęs tyčiojainės. [nei nežino, kad 19 warde yra 
O tautinė savigarba reikalai! tokia vieta, kaip Mt. Green- 
ja rūpintis, kad kiekvienas
šviesesnis lietuvis, juoba vie
šųjų įstaigų tarnautojas ar va-

vood; 
težino.

49 vardu>

.1’ : tik Bcvcrly ITills
tik sulaukęs 22 metų amžiaus, leisti kalbos laikraštį vardu 

3 pašaljiinės dr-jos įmetė sunkų kasyklų darbų rr • ‘Gimtoji Kalba”. Jame rašo- 
fraternalės. Čia puikiai ;stojo į biznį, kuris jam gerai ima praktinės kalbos klausi-Į 

veikia Federacijos 4!) skyriui [sekėsi. Jis įsigijo visų pasitb puais, dedama įvairių termi-. 
vadovaujant pirm. Vladui Pau kėjimų, kas jam padėjo pasie-'nų, atsakoma į skaitytojų a- nes tlk tuo hfldu tinkamai re- [nuveikė. Todėl balandžio 2 d.

per ilgus metus
Miniukas padoriai mokėtų lie- Įbuvo respublikonų valdomas, 
tuvių kalbų žodžiu ir raštu, |bet žmonių gerovei nieko nc-

lauskui. Kovo 22 d. Fed. sky
rius buvo pasikvietęs A. Bel
džiu su judamais paveikslais 
Vakaras gražiaį pavyko.

kti šio miesto valdžios viršū
ne.

bejojimus kallios dalykais, žo
džiu, laikraštis skirtas platės-

prezentuos savo įstaigų. ipasirodys kitaip. 
P..'.!i...:., i.iPritardami kaip kiekvienam William Valentine

KAROLINA
PANGONIENĖ

(po tėvais Stankaitė)
mirė balandžio 1 d., 1935 m., 
10:30 vai. .ryto, sulaukus 43 
metų amžiaus. Kilo iš Kauno 
Riti., Kuršėnų rarap. Ameri
koje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nullūrllmc 
vyrą Karolį, 2 dukteris: Bro
nislovą Šmitas ir Anelę Galla- 
gher, sūnų Anlaną, 2 brolius: 
JJudviką ir Povilą Stankus, se
serį Petronclę Lideikienę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4411 So. 
Talinu n Avė.

lAtidotuvės įvyks penktadienį, 
Isilandžio 5 d. iš namu 8:30 
vai. bus atlydėta j Nekalto 
Prasidėjlluo P. S. M. parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir psžy- 
stamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Vaikai, Bro
liai, Sesm> Ir Giminės.

laidoluvlų direktorius Lai'h- 
avvtcz ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

kuaias Enlnkis
ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 834-0

5340 S0. KEDZIE AVĖ.

VENETIAN MONUNIENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

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

ChicagoJ

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus---------o---------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

S27 N. WES« HE.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chlcago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIKBfcJAI

■pectaliatal UkaUme ir IfcUrbi-
■M rftlm

Mdaq Šeimyna
me tUrbe fcSias knrtM.

▼mklte paminklų reikalus tie
siai nn pačiais Išdirbėjai*.

•»■

MŪUNT CARMEL 
KAPINĖSE

▼tauaa hlnkna | ryme am
didžiuliu rartq

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai i

Nea. FVCUHAPOLA MII 
BKL!WOWT »4*S 

Ofricai ŠMLLSLDB MM

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių| 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. LiilmiK
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radzius
S. M. Skirias
Ctas. Syrevuicze
1.1. Zulp
I. F. Eudeikis

4092 Archer Avė.
Pilone lyAFayctte 3572

3319 Lituanica Avė. 
Plionc YAR<ls 1138

3307 Lituanica Avė. 
Plionc BOUlevard 4139

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

668 West 18tli Street 
Pilone CANal 6174

718 West 18tb Street 
Pbone MONroe 3377

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

1646 Wcst 46th Street 
Plione BOL’levanl 5203

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

LaMa ir Sudus 2314 West 23rd Place 
Phonc CANal 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



B «•>.)

VIRINES ŽINIOS SVARBI ŽINIA CICEROS ŽINIOS
APGINKLAVĘ, PASIŲS

KIM KLAIPĖOA GINTI
GANA VISUOMENĘ JUO
KINTI BEVERČIU SKRI

DIMU

Per paskutinius kelis metus 
žuvo didelės mūsų tautiečių 
pin’gų sumos. Daugelis šian
die lieja graudžias ašaras, nes 
per ilgus metus kruvinu pra
kaitu uždirbtas skatikas, per 
neapsižiūrėjimų, žuvo ir pasi
turinčius paliko . beturčiais. :mps Psani susipratę piliečiai. 
Skaudžiu pamokymu : šiltoki n 
ti, dabar mes nenorime nei ce
nto dėti i nesaugių vietų. Teš-

,šiandie įvyksta rinkimai. Į 
Lietuviai, nepamirškite eiti ba Į 
Isuoti. Kokios part jos nebū-I 
tumėt, visi balsuokite už savo | 
tautietį \Valter Babitz (Yl. 
Babicas). Pasirodykime, kad

ATLAIDAI GIMIMO 
PARAPIJOJ

Po trijų dienų rekolekcijų, 
kurias laikė kun. dr. 1’. Bis- 
kis, M. I. C., sekmadienyje 
prasidėjo 40 vai. atlaidai. Per
sumų pamokslų pasakė kleb. Socialistų rankose pasilikęs 
kun. A. Baltutis, vakare kliu antras skridimas jau antras 
A. Martinkus. M'sparus laikė metas nnt vietos laikomas. Tas'kodumį saugios vietos, mes, 
kun. J. Svirskas, kun. A. .Tęs skridimas, tai įnagis rinkimui Ipagalios, radome saugiausi i 
kevicius, Al. I. ir kun. P arkų. Praeitais metas’ skrido, 'vietų savo pinigams investuc 
Lukošiui asistuojant. Choras, skrido iš Cbicago į Lietuvų, ir ti.

vadovam išleistuves ir atsisveikinimus

JAUNUTĖ VEIKĖJA 
LIGONINĖJ

varg. .Janušauskui
jant, gražiai giedojo komp. J per visa metų darė, pakol var- 
Žilevičiaus mišparus. Žmonių: dan skridimo surinko $32,000.

Dabar ir vėl, vardan skrid'- 
,mo reikalauja aukų, nuo $4,- 
000 iki $10,000. Tas skridimas, 
kaip pasirodo, dabar pasiliko 
bereikšmiu, nes ir visuomenei i 
nėra taip svarbu, kaip pir- 1 
miau Dar aus ir Girėno skridi- 
!mas, kada visam pasauly bu- 
'vo ramu. Dabar skridimas yraI
betikslis.

lankosi daug

NAUJIENĖLĖ MARKET- 
PARKIEČIAMS

Salome Vasaitė, ĮSI4 So. 50
Avė., pirmininkė Šv. Kaz. A-
kad. Rėmėjų jaunumečių 9 sk.

. raminsi Šv. Kryžiaus ligoninėj.
Šiandie gal ma pirkti Clu. , 1 (Kanrb. mini. 309). Kovo 2/

cagos ir Roekl'ordo vyskupijų 11 > , c, .. , .. • 1 • id. vakare dr. S. Biezis padare

Girdis šviežios naujienėlės i , , IStreet.
marketparkiečiams, kad “Spa 
rnuoti lietuviai” Darius - Gi 
rėnas bus įamžinti gražiausioj
Chicagos fetuvių kolonijoj, t v . v. . .

,. n , m • • sais: vokecių naciais dei Kiaiy. Marųuette Parke. Taigi, ruo
škimės prie dideliu iškilmių,, . J .. v . . ... , .... niaus atneštu didele nauda pa-pamirsdanu visokias kritikas, j .. .v] \ 4,
Stokime visi i darbų. Dalvvau-

notas, už kurias atsakominga 
yra visa vyskupija. Mokama 
4 ir 5 nuošimtis. Norėdami 
daugiau sužinoti apie šias no
tas, telefonuokite Boulevard 
2600, arba užeikite į D'striet 
National Bank. 1110 West 35tb

apendiko operacijų. .Jaunai, da 
rbščiai veikėjai I nkim greit 
[pasveikti. Rap.

JUODAIS TAŠKAS

Lietuvai pagelbėti su prie- 
us: vok’ečių naciais dėl Kiai 

jpėdos ir su lenkais dėl Vil
niaus atneštų didelę naudų pa- 
tr'jotiškumo žvilgsniu. Ar ne-

TOWN OF LAKE 
PRAMOGOS

. . . butu geriau, kad bent du kakim reng amuose Dariaus - Gi i 4 " . .. , , . . , riskus orlaivius nupirktu irreno paminklo naudai vakare-' . , , . , , tpasiustu Lietuvos valdžiai. Bu huose. Kai mes, visi Čikagos * 1 ±.v • tu garbe antra skridimą pa-įietuviai, kibsime is vien, mes ■ ... , ., .versti kariškam tikslui.galėsim dideli, gražu pamink- . rr , . , ,
, , ■ z. ~ ■ • • 1 Kol dar nėra vėlu, pagailų pastatyti. Gerai sus organi-Į . .. ,' , .v . ,vokim apie tai. Tikra: Iiotu-zavę mes galėtumėm net įsrei-1 . . . , . ,. , , v • • ,, ,viai nustebintu visa pasauliKalauti, kad šiandieninis Mar- _ .
quette Park būtų pakeistas 
Dariaus - Girėno vardo parku.

Juocas

Aleksandra A. žalp’s

UŽUOJAUTA

BRIDGEPORT. - ŠirdingoFEDERACIJOS SKYRIŲ IR užuojautų liūdesio valandoj
UC¥ė,ll YiMlAI reiškiame mūsų narei Elena
v LaujU Zllilni Nedvaricnei (Šatkauskaite).

ir visai seimai iš pi
Trečiadienio vakari1, bai. ;> uiij-tio-’ mylimo tėvelio Juoza- 

<., Aušros Vartų parap. salėje. p<) Makausko.
bus svarbus A. L. R. K. Fe
deracijos apskrities sus’rinki- 
mas, į kurį turi alsilanky i 
skyrių ir visų katalikiškų or
ganizacijų atstovai bei \eik' 
jai. Rei! s išklausyti raportų 
’š buvihi.it- vakarinių valdy
bių konfersncijos, iš spaudos 
vajaus eigas ir t.t.

A. Va’a'ič'us, pirm

Antradienis, balandžio 2, 19

Du asmenys 
mas lėktuvas vos nepataikė

KAUNAS. — Kovo vidury 
je Lietuvoje lankėsi žymiau- 
sis švedų politikos laikraščio 
redaktorius- Nils Bohman.

[TRIBŪNE Photo !

žuvo lėktuvui nukritus sekmadienį arti Elmhurst airporto. Krizda 
į milžiniškų transmitinį \YMAQ radio stoties stiebų. 

KAUNA S*’

Jr vėl kitas lietuvis užsidė
jo ant savęs juodų taškų. Var
lio neminės u; visi žino, kas Svečias aplankė Klaipėda ir 
per vienas. Bloga, jei tarpe . Kaunu, kur susipažino su

- Jau kelinta pristatomi į laivus ir jūro-
savaitė Lietuvos arkliai (že- mis gabenami į Danijų. Per
maitukai) vežami į Danijų savaitę iš Lietuvos Danija
, , , , T • • T • nuperka po 300 arkliu,laukų darbams. Įvairiose Lie

tuvos vietose supirkti arkliai PLATINKITE “DRAUGĄ”
lietuviu randasi vis daugiau I . . . .politikierių pastumdėlių.

Šv. Pranciškaus Vienuolyno i 
naudai, baland. 7 d., Sudeik'ų 
name, 1622 W. 4'6tb St., 2 vai. 
popiet rengiama pramoga — 
kauliukais žaidimas. Visi pra 
šomi atsilankyti. Komis jo

Labdaringos Sųjungos 1 kuo 
pos kauliukais žaidimo pranie

Panešimai

BRIDGEPORT. — Draugi- Lietuvų. 
ja Saldžiausios Š'rdies Vieš
paties .Jėzaus laikys mėnesinį 
susirinkimų 2 d. balandžio,
7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyt: į šį su
sirinkimų, neš’ randas daug

ga bus baland. 14 d., 6 vai , • , , , ,’ svarbių dalyku sva c.- tvmui.vakare, Vazn’ų name, 4544 S 
Paulina St. Visi kviečiami at 
silankytį ir paremti Lalui. S 
gos I kuopos veiklų.

Komisia

Valdyba

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTAĘAL
’iežasties AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI:

A. R . D. Centro Vaidyba 
A. R. D. 2 skyr us ir

'Avt. Sa 1 kn.

AKIU GYDYTOJAI:

DR. VAI TUSU, OPT.

Office Phone
PRO-pert 1(»28

lies. and t.fflee 
2359 So. Lcnvitl st.

CANal 1)706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFK1CK HOI’RS 

2 to 4 and 7 to 9 P M 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

RADIO
I

Lietuvos kultūriniu, ekonomi 
niu ir politiniu gy venimu, i 
.lis savo ir kitose įtakinguose 

‘ švedų laikraščiuose gana 
j daug ir palankiai rašė apie

Šiandie 7 valandų vakare ipontiac — *33. 4 durų sodan. 5 
drat. ratai, Mohalr Trim. Gerui iš
rodo ii- tobulam stovy. Garantuo
tas ...................................................... $475

per stotį WGES, Peoples ra 
kandų išdirbvstės krautuvės

NASH '32 — 8cyl. 5 paša?.. Coun». 
Juodas. 6 drat. ratai. Kori taierai. 
trunk niek. whlpcord trim. Gerai 
ras karas žema kaina ......... Sl!2.",

leis reguliarį antradienio pro-! p<įNTTAr’ 7ZL T*-,77 2/’oor Tnuring1 1 Sodan, tv:tb built-in trunk juodus,
gramų. .Jame dalyvaus grupė
žymių dainininkų, nu zikų, ka- j 
lbėtojų ir juokdarių. Nepamir
škite pasiklausyt’. Rep. P.

5 drot. r-’t-’l. radio ir karst - van
deninis Sild’tuvns. Neatskiriamas 
nuo nanio karo Garantuotas... DI
DIS TAUPYMAS.

Bt'TGK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai. 
mohalr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... t.17.»

I

CHEVROLET '34. — 2 Door Sedan. 
Tamsiai žalias, o eream drat. ratai, 
tik trumpą, laiką vartotas, išrodo 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.FORD 8, — '32. 2 pasaž. Convertib'e 

Coune, Tan paint, 6 .raudoni drat. 
ratai, rnmhle seat Pulkus mažas 
coupe tobulam mekanlSknm sto
vy ...................................................... 8295

CADILLAC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das: mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, vvhipeord trim. Labai ge
ras karus žema kaina ............ 8375

LIETUVIAI DAKTARAI
orriee Tel. ’IUiM.'ook 4818 
R.-s. Tel. 4 I.Tvelilll 01117

7017 S. EAIRPIEI.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 XV MARQUI-’.TTE ROAD 
gydytojas ir chirurgas

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

PLYMOT’TH '3 3. Cpn-

dr.it ratai riivib'e wt. V'’’ia.U"*o 
modulio eoupe švelniai bėgan'Ui 
motoru ........................ .................... $415

BUICK — ’32 — Model 97, 5 Sedan. 
tamsiai mėlynas, 6 drat. ratai, spot 
light, special pilot ray light. whip- 
cord trim. l-abai gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio Bui- 
ekas ......................... .. .................... $565

riT’TCK — '33 Model S7 f pasaž 
Sedan. Jn-odos, šeši drat. ratai, 
trunk raek fils mažas Ttnlek sedan 
iš-aJo katu no,,tos. nerasite iom 
panašaus. Garantuotas ............ $765

Tel. CANal 0257
Res PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HAI.STIČD STREET 
... ..................... . HHimi So įnešiau A»e.

Valandos lt rvto iki 9 popiet 
« Iki 8 v. vakafo

T.-l CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
' DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

Valar-df’: Nno 9 iki 12 rvto 
Nuo I iki K vaka,-e 

Seredoj pagal subarti

BUICK ’30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble sėst, French blue. 
6 drat. ratai, labai gražus co->e 
tobulam stovy .......................... $29.>

i Dienomis Tel. I.AFaydtc 5793 
Naktimis To. CANal <mi2

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

Nedėlioję pagal sutarti

CADTLLAC — '31 — V-12. 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk. t! 
drat. ratai with white side wa1ls. 
Išrodo kaip naujas Iš vidaus i.r iš 
lauko Maroon paint ................ $605

PDNTIAC — '30 — 4 door Taii’-'-ng 
Sedan juodas, 6 dral ratai. Eko
no - iškas šešių cilinderių karas to
buloj padėty ............................... $275

, CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė-
FORD 8. — '35. kuone naujas. 193a lynas 6 drat. ratai, trunk raek.

Ford DeI.i’ve 2 duru Sedan. C.rev whipėo.ril trim. Puikus karas, kn-
$105

Sėdit n. 6 
.... *0-5

l'iinl, su Radio. H- t Water Hent- 
er i.r white -ii1 wa'l tajerals. Tik
tai kelias dienas vartotus ir garan- 
Plotas k-.'n naujas DIDELIS ŠU
TAI PYMAS.

ris dar Ilgai tarimus

PACKARD '28 — 8 cyl. 7 
drat. ratai trunk raek .Tel LAFavette 7R5O

DR. F. G. WlilSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

BUICKS — Visų modeliu. — Mes vi
suomet turime ant vietos pinkų 
ataką garantuotii vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotų Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

LaSAI.LE — '30 — 2 door, 5 pasaž.
Coupe, juodas, 5 drat. ratai, rear 
luggage compartment. laibai gra
žus bei populiarus LaSalie mode
lis ...................................................... $365

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

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

Cravvford 4100

I Ofiso Valanuoa:
Nuo 2 Iki 4 .ir nuo 6 iki X vak. 

Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOI k-ianl 7820

LIETUVIS
OPIOM ETRICALDY AKIU 

SPIGCIALISTAS
Palengvins akių jtemptmą, kuris 

esti prleiaatiinl galvos skaudSjimo, 
ivaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karStj. atitaiso 
rumparegystę Ir toliregystę. Pri ren-į Tel. BOUIevard 7042 

gu* teisingai akinius. Visuose atsitl- 
Klmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das Speciali atyda atkreipiama Į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo in iki 8 v.

. , _ .. . . i I Nedalioj nuo 10 iki 12. Daugely al-stybes ^ostinėj — Springriel- I sitlklmų akys atitaisomos tie akinių.
, T- i , • 4- TIU ! K»<nos pigiau kaip pirmiau,de. Jie buvo pakv esti Illinois '

LIETUVIAI ADVOKATAI

Praėjnssį šeštadienį advoka
tai J. Grisk, R. Vasalle ir J. 
Petraitis laukėsi Illinois vai

Bar Association atstovauti lie 
tuvių advokatų draugijų: pa
tvirtinimu naujo ktiminalinio i 
kodekso, kuris bus priimtas l» i 
aislatūroj. Nailias kodtk-*~ •

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

Tel. CANal 6122
Namų Ttl. PUO-po-t 1930

DR. G. 2. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 4 7th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tek: PROspect 6376 
Kez. Tek: lIEMIock 6141

25 METĮI PRITYRIMO „. Jfcį*®
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.

i DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos I—S Ir 7—8 vak 

Seredomig Ir Nedėjiomts nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Pritaikyme akinių dėl viso-, 
panaikina Grand .Jury ir 175'kių akiu. Ekspertas tyrimo a-j 2f,"° va,l :,a *k‘1f ,rl 0:30 ‘k‘ 
nauji kriminaliniai statutai jk*ų ir pritaikymo akinių Rez. 2515 w. eotii st. pagal sutart).

pakeičia 600 senųjų. Tci. ofiso boutnrtrd seis—14
Res. VICto.y 234S

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHTRCROAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginln 0(W6 

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

Ofiso Tel. CICERU 1#
Rea. Tel. CICERO MM

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

katos Komisijonierius Yru gerai Ci 
eerieėiama žinomas. Praktikuoja Jau 
28 melus. Speela’izavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rlicnniatlzmą. Plan- 
ėių Ir ftlnllcs Ilgas.

Valandos.
Nuo 10 Iki 12 vai ryto; nuo Z’lkl 4 

vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai vaka-e: 
Ivanta dieninis paėst susitarimą

<930 West 13th Street 
CICKRO. ILU

BlZNIKIUAT. HARSTNIT
“DRAUGE” Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:80-8:80

756 West 35th Street

Oflao Tel.: I^AFayette 16R0
Rea. Tel.: VIIlginta 0669

DR. A. J. BERTASH SIEDLINSKIS
DENTI8TA8 

G A 8 X - R A 7
4148 ARCHER AVENI U 

Kampas Franclsco Ava

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND. AVENUE 

Platt Bldg., kamp, 18 st.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet n”o 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 

iškirtų valandų. Room 8.
Phone CANal 0523

(VAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL OR. MAURICE KAHN
OFI8A8

<729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS I

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. .
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną 
Telefoną* MIDway 28KO

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. YARds 9»»»

Rez.: Tel. PI.Aza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-8 v. v 
Nadėldlenlala nuo 10 Iki 12 dlana

Ofiso: Tel. LAPayette 4017 
Rez.: Tel. HEMlock «28«

DR. A. G. RAKAOSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2 4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofiaas: 2653 W. 69tli St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vąl. vak. 
Sercdomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 4U(li CT., CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 80. HALSTED ST.. CHICAGO
l^ane<L^~

Tel.- LAFayette 3057

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

(Prie Archer Ava. netoli Kedzle) 
Valandon: nuo 2 Iki 8 vai vakaro 

Seredomls Ir nedėllom/a pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OF’SAS IR REZ
2519 West 43rd Street

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan Stato Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6. 
Panedėllo, Seredoa Ir Pėtnyčioa 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REIhiblIc 0600

Telephona BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS

4031 S. ASHT.AND AVĖ.
Res. 65,5 S. Rockwell 8t.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

KONTRAKTORIAI

ŽEI.VIS BUILD1NG CO. 
Knntraktnrial

Statom naujus ir talsom senus na
mus. Mūro, celnento. medžio ,r stog- 
dengystės. lengvi išmokesėlai arba 
cash. Gaisro apkatnavlmas ant namų 
Ir rakandų.

3358 S. T.ITUANICA AVĖ.
Tel. BOUIevard 6327

BRUNO SHUKIS & CO. 
KONTRAKTORIAI 

Statome naujus namus. Apdengiant 
gonkas (porėtus arba visa medinį na
mo poplera arba cementiniu asbestos. 
Taip pat parfiplnaili paskolas nam'i 
pataisymui. Imame darbus visoj Chi
eagoj, kolonija nesvarbi.

4131 So. Franclsco Avenue
Telefonai LAFaycttc 5824 — 8351

PARDAVIMUI BIZNIAI
Parsiduoda bučernė ir gro- 

sernė. Pigiai. Priežastis liga. 
Pagyvenimui kambariai ir vi
si patogumai.

2500 W. 45th St.
Telefonus Lafayette 6705

REIKALINGI DARBININKAI
Reikalingas žmonis dėl darbo ant 
fnrmos. Geram žmogui darbaa ant 
visados ir atlyginimas 20 dolerių j 
mėnes). Kreipkitės nas:

J. ZUBRISKI
Goodman, Wls.


