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DANCIGO NACIAMS 
UŽDUOTAS SMŪGIS

Kai muilo burbulas susprogo 
jų propaganda

MASKVOS GRIEŽTUMAS UŽ RYTŲ 
LOKARNO PAKTĄ

DANCIGAS, bal. 8. — Kai ----------
kuriuose Dancigo priemies- į MASKVA, bal. 8. 
čiuose šiandien įvyko porinki- tų
miniai sumišimai, 
pralaimėję

Sovie i
vyriausybės nusistatymo 

Kinkinius oficialus aiškintojas Kari Ra'į
t

naciai virto dar dek rašo laikrašty Izviestija,
daugiau piktesni, jie puola kad Maskva nieku būdu nepri 
savo polititiius priešus. Bren- pažins jokio naujo plano1, 
tau priemiesty naciai susišau- kurs turėtų pakeisti rytinio 
dė su lenkais. Du sužeista. Lokarno pakto sumanymų.

---- ----------------  ' Radek įspėja santarvės vai
DANCIGAS, bal. S. — Va- ’ stybes, kad Stresą konferen- 

kar įvykusiuose šio miesto cijoje jos imtųsi greitosios 
“Volkstagan” rinkimuose na- akcijos, kadangi atidėliojimu 
eini gavo didelį smūgį. Pra- bus duodama progos priešui 
vedė vos vienų pusę atstovų, ginkluotis ir stiprėti.
o tikėjosi gauti mažiausia du ----------- '■---------
trečdalius, kad įvedus mieste
savo diktatūrų.

Prieš rinkimus mieste ir
apylinkėse karštai dirbo žy
miausieji Hitlerio agitatoriai.
Viskas nuėjo perniek.

POPIEŽIUS VADOVAUJA PAMALDOSE UŽ TAIKĄ

t Acme Photo.]
Šis atvaizdas yra nutrauktas kitose neseniai įvykusiose Popiežiaus ceremonijose. Ro

doma, kaip Popiežius yra iškilmingai lydimas į Šv. Petro bazilikų ir iš bazilikos. Popie
žiui lydėti panaudojamas kilnojamas sostas.

PENKI KARDINOLAI PER PREZ. ROOSEVELTAS 
RADIJU RAGINS PASAO- GRĮŽTA WASH!NG-

LĮ TAIKON TONAN
•TAS JVYKS DIDJH ŠEŠTA- 
! DIENI PUSIAUDIENIU
!į Didįjį šeštadienį penki kar-
idinolai per radijų ragins pa- CIIARLESTON, S. C., bal.
' šaulį taikom Tai bus padary- 8. — Prez. Rooseveltas trau- 
ta WABC — Columbia radi-j kiny pasirašė 4,880,000,000 

'jo tinklu, jungiančiu tris že- dol. bilių.
mynus. Programų rengia-------------------
CBS, kooperuojant Katalikų AYASHINGTON, bal. 8. — 

Į universitetui \Yashingtone. (Prezidentas Rooseveltas boi- 
Tas įvyks balandžio mėn. 20 gė atostogas. Iš Floridos iš

iri. nuo 12:00 iki 1:00 dienų — vyko į New Yorką, kur rytoj 
ĮEastern Standard Time. dalyvaus vieno savo mirusio
I šie Jo Eminencijos kalbės! kiminaiHo ^tuvėse, o va- 
(kardinolas O'ConnelI,.. Bosto-(kar<“ s"KrlS ' ’«'ashingtoną.
no arkiv.; kardinolas McRo- Šiandien traukinyje prezi- 
ry, Armagh ark. (Airijoj); dentui įteiktas kongreso pra- 

ikard. iVerdier, Paryžiaus ar-Į vestas viešųjų darbų bilius 
Į kivyskupas; kard. Leme da — 4,880,(XX),000 fondas. Vyk- 
(Silviera, Rio de Janeiro ar- Į damas į New Yorkų preziden 
kivyskupas, ir kard. Innitzer, tas padarys įžengiamuosius

DAUG UŽIMTAS PRAVE
STU VIEŠŲJŲ DARBŲ 

BILIUM

Vienos arkivyskupas. planus, kaip naudingiau pa-
Kun. M. Sheehv iš Katali- naudojus minėtų milžiniškų, 

kų universiteto angliškai pa- sumų krašto gerovės grąžini
<ardinolu

SERGA KAP. A. EDEN
LONDONAS, bal. 8. — An 

glijos ministerių kabinetas 
nusprendė, kad kartu su sek. 
Simonu į Stresą konferencija 
turi vykti ir premjeras Mac- 
Donaldas.

U. S. IMASI SAUGOS 
PRIEMONIŲ

AYASHINGTON, bal. 8.
Karo debesys renkasi ir tir- VATIKANAS, bal. 8. — jų. Dalyvavo Vokietijos iv į Pasibaigus Popiežiaus mal- 
štėja Europos ir Azijos pa- į Šventasis Tėvas Popiežius Pi Prancūzijos akredituoti Šven- doms, buvo išstatytos Kris 
dangose. Atsižvelgus į tai, jus XI vakar vakarų Šv. Pet- tajam Sostui ambasadoriai, ^aus Kančios relikvijos. Įvai-į tinklų trumpomis bangomis
Amerika imasi priemonių, ro bazilikoje vadovavo pa- ' taip pat Anglijos ir Italijos irių bažnytinių kolegijų Romo-
kad neįsivėlus į galimas nau- , , . . auklėtiniai pakaitomis gie-1 1 maldose uz taika, kuriai vra pasiuntinybių atstovai. , .. , ,Tl. ... ’ • -i dojo himnus,pavo taus dėl Vokietijos atsi- j x. • m- -i • , i .. .. y ,' d lavimo ' ftventasis Tevas lJSai PatY- Sios pamaldos už taika su

gina avimo. Jomis meldėsi Šve. Sakramen- rengtos artinantis trijų val-
Bazilikoje buvo susirinkę Į to koplyčioje, kad Visagalis stybių konferencijai Stresą, 

daugiau kaip 30,000 tikinčių-i Dievas pašalintų karo pavojų. Italijoj.

mui, ypač nedarbo sumažini
mui ir visam krašte darbų 
išjudinimui.

Fondo paskirstymui ir dar

LONDONAS, bal. S. — Grį 
žęs iš Europos kap. A. Eden, 
užs. reikalų pasekretorius, 
staiga susirgo širdies

jas skerdynes..
Kongresas turi keletu bi

lių, kuriais norima apsidrau
sti nuo sakyto įsivėlimo į nu
matomus karus, lygiai ir kra 
što apsaugai, jei pasitaikytų 
susiremti su kokiu nors prie-
vsil.

Kai kas spėja, kad šie Ame 
likos žygiai gal paveiks ir ne-

liga. . . v....... i- i i •• rimstančių Europų.Gydytojai nusprendė, kad jis 
turi pasišalinti nuo visokio 
valstybinio veikimo mažiausia 
4 iki 6 savaičių. Dėl to, jis 
negali dalyvauti ministerių 
posėdyje ir pranešti, kų gir
dėjęs Maskvoj, Varšuvoj ir 
Prahoj.

Ketvirtadienį įvyksta trijų 
valstybių konferencija Stre
są Italijoj. Matyt, vyks pats 
premjeras MacDonaldas.

EUROPA, YPAČ RUSIJA, 
GYVENA KITA BAIMĘ
LONDONAS, bal. 7. — Eu

ropos ir net Amerikos diplo-

bės (misijos) lanki.-i Pabal 
tijv ir Suomijoj. Šios atsto- j 
vybės ypač daug vaišintos i 
Taline, Estijoj, ir Helsinky, 
Suomijoj.

Žiniomis iš Maskvos, sov.

VIESULAS UŽMUŠĖ 31 
ASMENĮ

MC COMB, Miss., bal. 8. — 
Kas pavasarį pasireiškiantie-

A. D. FEDERACIJA FI
NANSUOS STREIKU

matai daug susidomėję šiuo (Rusija bijo tų tariamųjų mili-i ji tornadai (viesulai) dabar 
klausimu: Ar gi japonai, iš tarinių sutarčių. Nes jos štai j praūžė per Louisiana ir Mis- 
tikrųjų, turi slaptas militari- bų reikštų: Pasitaikius ati- sissippi valstybes ir paskui• 
nes sutartis su Vokietija ir tinkamai progai, Vokietija su j save paliko 26 asmenis užmuš 

AYASHINGTON, bal. 8. — Lenkija? Lenkija iš vakarų užpultų tų ir apie 150 sužeistųjų.
Rusijos valdovai pareiškia, Rusiją, o japonai - 

kan automobilių guminių lan- kad taip yra. Japonai tačiau Tada iš galingos
kų ialirikuose, Akron, Ohio. [užgina, o Lenkijos diktato- vargiai kas liktų ir podraug A labam a ir Florida. Tenai 

Amerikos Darbo federacija rius Pilsudskis sako, kad tai bolševikams ateitų teismo , žuvo penki asmenys.

Darbii.ii,kai pasirengę strei-

VIS TIK ATEIS PAVA
SARIS

Iš oro biuro pranešama, 
kad šaltis ir sniegas šiemet 
žymiai sutrukdė jiavasario ėji 
inų. Tačiau pavasaris čia pat. 
Rytoj bus jau šilčiau, o pa
skiau — dar daugiau. Nėra 
ko nusiminti.

SKRIDIMO GREITIS

nusprendė finansuoti šį strei
kų. Tai priemonė darbininkų 
patraukimo unij-on, kurios ne
nori pripažinti fabrikantai.

SUSPENDUOTI DU 
POLICMONAI

Burnside policijos stotyje 
suspenduoti du poliemonai.

“idiotiškas” prasimanymas.

Nepaisant to, plinta gana 
stiprūs gandai, kad tos sutar
tys gyvuoja, štai neginčija
mas faktas, kad japonų ak
tyvumas vis daugiau reiškia
si Europos vidurinėse valsty
bėse. Japonai palaiko nepa
prastai gausingas savo atsto
vybes (misijas) Berlyne ir

diena.

Jie areštavo vien, Varšuvoje. Karta Vokietijos
1-UMar?,.ka™Tn’ I Prezidentas Hindenbnrgns si r

go ir prie jo neprileista jokių 
diplomatų, japonų ambasado
rius Vokietijai dukart sergan-

ėmė

Iš Nevarko, N. J., sekma
dienį atskrido į Chicagų vie
nas transporto lėktuvas į ne
pilnai 4 valandas. Per valan
dų jo greitis buvo 241 mylia. į

išsitraukė revolverį ir 
šaudyti į poliemonus.

Stoties viršininkas suspen
davo poliemonus, kad jie tin
kamai neapieškojo areštuo
tojo.

Mrs. M. Bofea, 40 m. amž., i 
2617 Evergreen avė., nušovė Maine 
G. Psiodų, 44 m. amž., kurs [atmetė 
upvogė jos butų. i bilių.

ATMETE SENATVĖS 
PENSIJĄ

AUGUSTA, Me., bal. 8. — 
valstybės legislatūra 

senatvės pensijos

kartos kitų kraštų 
sakytas kalbas.

Svetimų kraštų kardinolų 
kalbos iš Europos ir P. Ame-
likos bus paduotos i CBS b'! pripažinimai

j bus skirta komisija. Patirta, 
kad tai komisijai pirmininku 
prezidentas Rooseveltas pa
skirs gen. R. E. Wood, Sears 
Roebuck and Co., Chicago, 
prezidentų.

Be to, grįžęs AYashingto- 
nan prezidentas imsis prie
monių, kad kongresas imtųsi 
sparčiau dirbti kitų bilių rei
kalais.

GAL GAUS 150 MILI
JONU DOL,

Chicago aldermonų tarybos 
susirinkime majoras Kelly 
pranešė, kad AYashingtone 

i jam buvo žadėta, kad Chica- 
’gai bus duota apie 150 mili
jonų dolerių paskola vesti čia 
įvairius viešuosius darbus.

Prieš rinkimus majoras su 
dideliu pradžiugimu sakė, kad 
jo pastangomis bus gauta ap
ie pustrečio šimto milijonų 
dol. paskolos.

Šiandien vra

LORDŲ RŪMAI IŠTEISINO 
JAUNĄ VYRĄ

kitaip. Jis

LONDONAS, bal. 7. — 
Pirmų kartų Britanijos isto
rijoj lordų rūmai — Britani
jos vyriausias teismas, savo 
sprendimu išlaisvino žemės

. „ . , , . ’pažvmėjo, kad paskola žade- (ūkio paprastų, darbininkų Re-is rytų.) Be to viesulas ištiko kai , ‘ . .... . , . . _? , I,ta, bet dar neužtikrinta. Kaip gmaldų Moolmingtoną, 21 m. Rusijos kuriuos miestelius Texase, . .. . . .. ., I . , A ,. gaus užtikrinimų, jis duos amz., kurs teismo buvo nu-

M0NT60MERY CO. NE
TENKA MĖLYNOJO ARO

National Recoverv admini
stracija AVasbingtone paskel
bė, kad Montgomery kompa
nijos Chicagoj pareikalauta, 
kari ji grųžintų administraci
jai mėlynų j į arų.

Kompanijos viršininkai pa
reiškia, kad tas įvyksta ne 
dėl darbo valandij ir moka
mo atlyginimo, bet dėl to, kad

Vienur ir kitur 
siekia daugiau 
dolerių.

tj prezidentų aplankė ir su kompanija atsisakė mokėti
juo pasiliko ilgas valandas. 

Neseniai /Vokietijos užsie
nio reikalų ministerio von 
Neuratb privatus sekretorius 
pasiųstas į Japoniją sekreto
riauti Vokietijos ambasadoje, 
o iš tos ambasados sekreto
rius atkeltas Berlynan.

jai skirtus specialius mokes
čius kodų vykdymui. Jie pa
žymi, kad parduotuvių kodas 
yra “neteisingas” ir “netei
sėtas.”

CAMDEN, S. C., bal. 8. — 
IŠ vietos valstybės kalėjimo 

Gausingos japonų atstovy- pabėgo 6 juodukai kaliniai.

tarybai viešųjų darbų planus, baustas mirties bausme už 
Bal. 15 d. aldenuonai tu- savo žmonos, 17 m. amž., nų-

at, i ras iškilmes. Bus minimas de šovimų. AVoolmingtonas teis- kaip 300,(XX) I , . ... , . ... • ... • , , . v .1 įmokratų partijos laimėjimas, jme teisinosi, kad tas nusovi-
Tas įvyks tarybos rūmuose, mas įvyko netyčiomis. 
Pašaliečiai bus įleidžiami tik

nuostoliai

STATYS PAMINKLĄ 
PETRUI VILEIŠIUI

. Nubaustojo išvadavimui ne
su tikietais, kurių bus galima , , .. , . . ,, .buvo kitokios priemones, kaip
gauti pas aldermonus. L., ,, • 1 i tik kreiptis vyriausiajin teis-

linnn — į lordų rūmus, ir įro-KAUNAS. — 1926 metais! _________ ___ t ........ ..
Kaune mirė vienas žymiausiųAR ^yti, kad AVoolmingtono bylo-
Lietuvos atgimimo veikėjų, 1 v J je pirmininkaujantis teisėjas
“Vilniaus Žinių” dienraščio t> • klaidingai padavė nurodymus. , . . r» . KAUNAS. — Pereitais me i . . * . ' '
įsteigėjas ir leidėjas inz. jatvja buvo nutraukusi' Pr,8ie*tns,eins teisėjams. Jo

, . ’ . T • a advokatui pavvko tas padary-prekvbos sutartį su Lietuva, i 17 .
XT . . , v v ti lordų rūmuose ir šie panai-Nesemai po denbų buvo su-. * 1

. .. Y. . T . .kino mirties bausmės spren- darvta naujoji Lietnvos-Lat-1 .v . . , .
jdimų, visiškai išteisindami 
kaltinamąjį.

ras Vileišis. Jo mirties de
šimtmečiui manoma pastatyti 
Pasvalyje, jo gimtinėje, ver
tingų paminklą. Paminklo 
statybai jau dabar pradedami 
paruošiamieji darbai.

KAUNAS. — šiuo laiku 
pasitaiko nemažai ir inteli
gentų bedarbių Lietuvoje, 
Jų pagalbai ir 'vyriausybė at 
kreipė didesnį dėmesį.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

naujoji
vijos prekybos sutartis. Da
bar įvyko naujos abiejų val
stybių ekonominės derybos, 
po kurių sudaryta nauja pre
kybinio atsiskaitymo sutartis. 
Pažymėtina, kad paskutiniuo
ju laiku Pabaltijo valstybės 
ėmė smarkiau plėsti tnrpusa- 
viems prekybiniams santy
kiams.

PLATINKITE “DRAUGĄ»♦

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas pragie
drėjimas, bet šalta.
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MELAGIŲ LIZDAS

Visi lietuvių melagiai susisuko sau liz
dų prie l’etuvių socialistų dienraščio Cliica- 
goje. Beveik nebėra tos dienos, kurioj pats 
redaktorius, arba jo pakalikai nepaskleistų 
biaurių melagysčių ir šmeižtų katalikų adre
su. . r i į

Vakar dienos numeryje “N-nos” tiesiog 
kuliganiškai šmeižia Marijonų kongregacijų 
ir leidžia tokius melus, kokių nedrįstų leisti 
didžiausias nedorėlis. Čia paduosime tik ke
letu tų melagysčių.

Straipsnyje, pavadintame “Marijonų tė
vai ir broliukai lietuvių katalikų priešai”, 
tarp kitų melagysčių ir nesąmonių, ramiame:

“Jeigu Rusija dabar remia Lietuvų, 
tai Lietuva turės remti Rusiją. Marijo
nai tokiu būdu pasidarys lietuvių tau
tos pardavikais.
Neužtenka šio begėdiško melo ir šmeiž

to, socialistų dienraštis išdrįsta ir tokių me
lagystę skelbti:

“J’e taip apiplėjžj> lietuvius katali
kus, kad lietuvių parapijos, jau greit 
nebeturės iš ko gyventi”.
Ar jūs 'matot, kaip socialistų šlamštas, 

visų laikų ardys ir tebeardųs lietuvių parapi
jas, pradėjo jas “ginti”, ginti nuo katalikiš
kų vienuolijų, kurios visais būdais parapijas 
remia. Bet tas šlamštas dar toliau nueina, 
mesdamas Marijonams tiesiog kriminališkų 
apkaltinimų. Jis rašo:

“Visos aukes marijonams eina ant 
pražūties lietuviu tautai. Marijonams da
bar popiežius Įsakė* surinkti iš lietuvių 
kataliku dešimtį milijonų dolerių šven
tam karui prieš Rusiją”.

Taigi, išdaviko Plečkaičio pasekėjai so
čiai'štai užsimanė mesti taip skaudų apkal
tinimų Marijonų vienuolijai, kuri dirbo, dir
ba ir dirbs išganingų lietuvių tautai darbų. 
Socialistą1 dėl to ir neriasi iš kailio, maty
dami, kad Marijonams sekasi tautiniai dar- 
bai dirbti, kad jie smerkia socialistų prieš- 
jeliginį ir pr'eštuųtinį veikimų.

Tie, kurie paremia Marijonus, labai ge
rai žino, kad kiekviena centų jie sunaudoja 
šventam religiniam iv tautiniam darbui — 
•Lietuvių Kolegijai Tbompsone ir Lietuvių 
Semįųarijai IlinsdaJv. Ui 1 to socialistų šlamš
tai tenesirūpina tomis aukomis. Jos neteks 
nei Plečkaiti juda i ui kitokiems pragaištin
giems socialistų darbams.

Galų gale, jei stoialisfo} šlamšta redakto
rius neįrodys, kokioms pražūtingiems tautai 
darbams Marijonai leidžia visuomenės sudė
tas aukas ir nepaskelbs kada ir kokiu būdu 
popiežius Įsakė Marijonams surinkti 10 mi 
lijcnu dolerių, jis pasiliks a'rmiausics rūšies 
melagius ir šmeižikas

NŽRA KO DŽIAUGTIS

Uj.x: alislų dienruščio redaktorius, per
skaitę^ socialistams artimo žmogaus dr. Gri
niaus kaštą, kuriame jis parašo, kad Itomaše- 
vičitjs įr Moravskis dar I89(i m. ri'ikalavo 
Lietuvai neprįklm somyl.i/, džiaugiasi lyg 
va k i...- re’ežčlę radęs ir sušunka:

“Tuifi jau beveik 40 metų praėjo 
nuo to laiko, kai Lietuvos socialistai pra
dėjo kovoti dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Tačiau dar šiandien atsiranda tokių 
ignor&ntų, kurie sako, kad soc’alistai t.» 
— ‘tautos priešai', nes jie tiki į intei 
nacionalizmų”.

Dėl DULK Veikimo Planingumo
Antradienis, baland. 9 d., 1965

— i h-—--■ j, . . ■ ■ .

ginusiai įvykdomas klausimus, į 
tai savų parapijų organizavi- Į 
mas, nes savų bažnyčių staty- 

I. MINIMUMO PROGRAMA tyti rūmus įr vasario IG <1. 'mus brangus ir sunkiui atsie- 
• jau turėjo būti rūmai išbaigti Įkiamus dalykus. Tik reikia

Apytikriai apska'Čiuota, jog ir mokykla atidarytu. ‘matytį kokiu .dideliu vargu
2 nuoš. užsieny gyvenančių lie Be galo didelės tautiškumui ftatosi savo bažnyčių Šuo Lai. 

Matyt, kad Grinius negirdėtų naujieną‘tuvių kasmet nutausta. Aišku, išlaikyti reikšmės turi moder- lietuviai. Ir be abejonės jų 
socialistams pasakė, kad Grigaitis nebež no, j°£ je>gu mums rūpi musų nišk’ausia auklėjimo priemonė pasistatys, kaip pasistatė apie 
kaip besidžiaugti. Tačiau tų Grigaičio vadi-gautos ateitis, mes turime ste- — vaiky darželiai, bet, deja, ĮI^) bažnyčių ž. Amerikos lie- 
namų “ignoranlų” tvirtinimai, kad soe alis- n#tis tuos du nuošimčius, kiek už Nepriklausomos Lietuves tuviu’. Bet sis klausimas bus
tai yra.tautos priešai, nėra iš pirštų išlaužti.

Visiems yra žinomi taktai, kad Petrogra
do seime, kuriame buvo iškeltas reikalavimas
Lietuvai nepriklausomybės, socialdemokratai

tik galima, mažinti, o su lai- vienų niekur, visame pasauly tik tada tinkanjai sutvarky-
ku net ir visai juos nubrauk- inėra nei vieno lietuviško vai- tas, kai visos lietuviškos kolo-

Šiuo reikalu pirmoj eilėj tu-
supykę apleido seimų, nes jie nenorėjo skai- rūpintis Draugija Užsienio 
dyti socialistiškos Rusijos. Kuomet Lietuvoj Lietuviams Remti. š os drau- 
pradėta organizuoti kariuomenę gynimui pas
kelbtojo Nepriklausomybės Akto, socialdemo
kratų vadai kurstė jaunimų nestoti į kariuo
menę. Vienas žymiausias socialistų šulas Ple-[h’°mis dienomis išleistos dide- 
čkaitis 1927 metais bėgo pas aršiausius mū- ’®s knygos ‘‘Pasaulio Liet il
sų tautos priešus lenkus ir ten organizavo 
armijų, kuri turėjo užpulti Lietuvų ir pas

kų darželio! O kiek jų, pav., nijos turės užtektinai ir tin- 
turi kad ir lenkai! Vien Ry- kainu lietuvių kunigų. Šis klau 
goję jų yra keli. ’simas, deja, šiandien d'delėj

Savaime aišku, jog niekas liet. kolonijų d. J y taip pat ap- :
gijos nemaža tuo reikalu ir negali norėti iš karto tiek pri- verktinoje būklėje. Taip, pav., 
nuveikta, kaip tai, pav. ma- 'steigti mokyklų, kiek jų šian- P- Amerikoje ant arti 101),000 
tyti iš tos draugijos vos tik dienų reikalinga. Tai ne vie- lietuvių vra vos tik keturi liet.

nu metų darbas. ‘ kunigai: Buenos Aires, Monte-
Labiausiai šiandien reikali-.video, Borisso ir Sao Paulo, 

ilgos mokyklos P. Amerikoje IBažnyčia tautiškumui išlaiky- 
(arti 100,000 lietuvių vos tik ti turi gal nemažesnę, kaip ir

viai” straipsnio: “Kas nuvei
kta”. Bet užtat šios draugijos

maugti Lietuvos nepriklausomybę. Yra ir veikla turi būti griežtai pla-,8 mokyklos); Prancūzijoj (ne- .mokyklų, reikšmę. Todėl liet
daugiau faktų, kurie parodo Lietuvos socia
listų pragaištingus mūsų tautai darbus. A . 
merikos lietuviai socialistai taip pat dėjosi 
prie savo draugų Lietuvoje, kad kenkti jos 
nepriklausomybei. Jie irgi šaukė, kad nė cen
to Lietuvai nereikia duoti. Kuomet patrijo- 
tiškoji Amerikos lietuvių visuomenė dirbo vi
sokiems Lietuvos reikalams, socialistai vi
sokiais bintais stengėsi jos darbams kenkti.

Taip tai socialistai rūpinosi Lietuvos ne
priklausomybės reikalais. Jie buvo ir tebėra 
mūsų tautos darbų trukdytojais.

REIKĖTŲ PAAIŠKINTI

MIRĖ PASIUNTINYS 
KANADAI

ninga ir griežtai pritaikyta j ra nei vienos reikalingos Ž. parapijų organizavimas, lietu- 
prie gyvenimo’ne tik draugi-'Prancūzijoje ir Paryžiuje 2-3); vinis kunigas mūsų kolonijų' 
jos, bet ir visos tautos resur- Anglijoje — i era neį vienos, laprūpinimus ir p. irgi turi 
sų. Tik taip veikdama, drau- reikal’ngos 3 4; Australijoje įeiti Į minėtų jau DULR vei- J 
gija sėkmingai galės mažinti — nėra nei vienos, reikalinga Į kimo minimumo programų, 
tuos nelemtuosius du nuošim- bent viena; P. Afrikoje — nė-
čius. Kovai su tais 2 nuoš. 
šiandien būtinai Reikalinga ir 
visiškai, atsižvelgiant į mūsų 
resursus, realizuotina:

1) užtektinai pristeigti lie
tuviškose kolonijose lietuviškų 
pradžios mokyklų;

2) padėti jaunimui įsigyti 
aukštąjį mokslų, kad susida
rytų inteligentinė vadovybė;

3) užtektinai pristeigti lie
tuviškų bibliotekų;

4) kasmet gabenti lietuvių 
vaikus bei jaunimų nors po 
keliasdešimt į vasaros koloni
jas Lietuvoje,;

5) organizuoti užsienio lie-

Pastaruoju laiku socialistai visur pradė
jo kišti savo nešvarų snapų. Jiems parūpo 
ir p. Skipičio misija suartinti išeiviją su Lie
tuva. Įdomų dalykų praneša “S-ra” savo 14 
nr. Ji rašo:

“Dauguma jų (socialistų — “Dr. ’’ 
red.) nepritarė p. Skipičiui, kaipo sveti-1
mų idėjų žmogui. Ir jie išgalvojo tokį tuvių jaunimo ekskursijas Lie 
dalykų: priskirti pris p, Skipičio kaipo ,tuvon ir, kiek leis aplinku- 
palydovą Bagoėių, kuris važinėtų po kc- !nios, rengti jų čia stovyklavi- 
lonijas ir drauge pasirodytų”. (Mūsų 'm9; 
pabraukta — “Dr.” red.).

ra nei vienos, reikalinga bent 
Taline, (.‘barbinę; ir 

nėra nei vienos, 
reikalinga bent po vienų. Lat
vijoje liet. mokyklų reikalas 
yra šiek tiek pakenčiamas;
Prūsų Lietuvoje ir lenkų oku
puotoje Lietuvoje liet. moky
klų klausimas šiandien yra 
nepataisomas.

Aišku, jog kol užs. liet. ne- 
orisiauklės savo, lietuviškai 
susipratusios inteligentijos, tol 
jų visuomeniškas gyvenimas 
negalės normaliai plėstis.

Beveik visur kur tik vra 
užs. lietuvių, jaučiamas did-1 šturmai šiais mažos nodie- nnkai pasiliuosavę nuo rūpe- 
žiausias liet. knygų badas, tuo į jos įėsais nesisuka ant vietos, 'sčio — įtempimo”, 
tarpu kaip Lietuvoje 1 pt. knv- yįen.j jnetų jie būna vienur,
(gų perteklius ir DULR didelį metų persimeta kitur. A- 
darbų padarė, pasiųsdama net na, ppįklodui, praeita s nie-

viena; 
'Šanchajuje

Kiekvitnc kataliko yra į \Varren Delano Robbins, J. 
priedermė remti ir platini' Amerikos Valstybių pasiunti- 
kataiikiškų spaudų. Katalikių Jnyg Kanadai, kuris šiomis die- 
ka spauda nmodo žmogui is jnomis New Yorke mirė plau- 
ganymo kelius i amžinastį. įt-ių uždegimu.

Strošniai keisti.tie mūsų ba- 
Išavikai.

! 6) suorganizuoti, kur reikia l4,W» knyg„ (sykiu su vado- ,.,is r(,jk£.jo skri.liiuas per
, jis pr galima, lietuviški) parapijų vėliais). Taigi šiuo reikalu pa ,nurvs n-in¥lį. sturbuvo Ju 
pas ?" Sil™ Wny««o»iw ar prie ,larvta |abai gra?.j ir tvirta ba tada cikagoj ir ki.

Po komisarų teisino, Mask
voje, Zinovjeyas ir Kamieno 
vas gabenamas į bolševikų 
pragarų — Solovkų salas.

— Klausyk, — sako Kame- 
nievas, — paskutinį sykį ma
tome Maskvą, paskutinį sykį 
matėme savo tavorščius komi
sarus ir patį Stalinų.

— Nesirūpink, — atsako Zi

Žinant, kati Bagočius yra socialistu? 
tikrai meškiškai pasitarnautų atvykusiam
mus svečiui. Jis pasirūpintų svečio atsilan- ,kiL? tautų bažnyčių. pradžia. Reikėtų pasiųsti gal tur pas jangeĮį į)UV0 karštas
kymų išnaudoti socialistų reikalams: stipri-Į *a* turėtų būti sies draugi- !voS f,k kita tiek, bet gerų, ri- j<raujas jr daug nodiejos, o 
nimui susmukusios socialistų sųjungos, rin- jos veikimo minimumo prog- Utinių ir knygų klausimas Skridimo rūnytojams izi čėsa:. 
kiniui aukų antrųjam transatlantiniam skri- raina. Ji šiandien realizuotina, |jau būtų sutvarkytas. Toliau guruoį ekskuršinų, kad skri
dimui ir t.t. Mes esame tikri, kad p. Skipitis nes tam tikslui reikalinga ne- bereikėtų tas bibliotekas tik dima nDgjaDįnus arba uįte- 
nesutiks su ta socialistų propozicija, kuri perdaugiausia lėšų ir tam rei-
pakenktų tam darbui, kurį stengiasi įgvven- kalui jau užtektinai yra pasi- 
dinti Draugija Užsienių Lietuviams Remii ruošę, pribrendo ir užsienio 
n- jos pirmunnkas. .lietuviai, ir Lietuvos vieno- ka|įngl irgl nedideliausi pin - ka p skren(,a dol(,riaii pcnki,; novjovaa, - ateis dienos, kad

Kitas klausimas, kuris reikalauja paaiš- (,neH®’ - • gai. nės, dešimkės, lig kepti ba- Jle )US atvczti pab nills*
kinimo, yra paties p. Skipičio pareiškimas j Iš daugelio užsienio lietuvių Prie šio klausimo reikėtų landžiai. Tik spėk dėkui kin- 
“V-bės” reporteriui. To laikrašč'o 27 nr., laikraščių pamatome, kad jo- !<lar priskirti liet. gaidas ir Rnoti.
kuriame tilpo svečio pasikalbėjimas su re- kiu klausimu-šiandien šie lie ! Lietuvos rinktines filmas: pa

bereikėtų tas DimioieKas v* apšlapinus, arba užste
sistematiskaį papild nėti nau- jįucs kokį pavalgymų, ir dau
bomis, bet vien idėjinėmis kny -au ^įei<o nereikia. Sėdi s
gomis. Knygų reikalams rei-

giau
prie unaravo stalo

sau 
ir žiūri,

i porteriu, štai kų randame:

Kai žmogus žmogų užmuša, 
tai guvennanas (valstybė) už- 

Ale šįmet, kai Juropoj orai mušėjų rokuoja žmogžudžiu,
tuviui nėra taip susirūpinę, sii]»to« iš Lietuvos gaidos 'r pasi,,ar(, k|j’r) ;(ur||iai susil„e.'fur<,5'tina) į arb<

f:iu Lietuvos konsulas Xcw Yorke kalP savo Inliliotek.) |not plokšte ės labai pi isl.ltda ,t_ (.i(jnik Ypuė smurtini nufainuoiu. Ale ka
šiomis (Lėnomis juos ten ma-'guvermanas (valstybė) tflks-

, . . . . no delnas užčiuopia. Ba skri- tančius, milijonus žmonių (vaimos parodo ir seniems, ir jau- . . . . v . .1 . . . - .. (limo nodiejos pas žmones jau nos metu) nužudo, tai jos uzniems Imtuv ams visai kitų . . . [ • a-i • , c • •... maža beliko ir cicuikai neina-(tai ne tik nieke?.', nefainnoįa. Lietuva, negu jie yru kadaise ... . .. » . .. .,.” .. . . . to is jo pernykščių ruskazių. ule dar teikia didziaus'.ų pa-
matę aiba is <i ų, \vie. niųjt, |)ail^c|js jau 1h,į kad šeriavonę. Kur čia teisybė?
apR’ j»? Mir rilV- lengviau verbliudui pro ada-į ------------

...........ygiai šiandien įvyk- tos skylę perlysti, negu už 32

ir savo parapijų ar bažnyčių prie chorų ir orkestrų.orgam- 
turėjimu. 'žavimo, o geros, gražios til

pulk. Žadeikis pridėjo, kad USA lietu
viai komunistai nori pasiųsti į pasaulinį
lietuvių kongresų savo atstovus. Svečias Jr bent mažiau? ia tuo rei- 
parciškė, kad jie gal.ir bus priimti kaip kalu pagalbu iš Lietuvos su- 
lictuviai ". (Mūsų pabraukta — “Dr.” įkelia jų tarpe didel'uusį en- 
re<^)’ jtuziazmų įr pastumti juos ta
Šį klausinių reiktų iša skinti pačioje pra- kryptimi į darbų, į savo tikslo

džioje. Jis yra labui svarbus. Jei pasaulio si’>kimą. (štai. Sao Paulo lie- ««>p -<«■-*— i’.— — v uz. o_, ,Viena ,nan() prįeteika ana
lietuvių kongrese bus priimti ir Amerikos tl!viai >“bai buvo reikalingi Jonius ir vaikų bei jaunimo tūkstančius (plūs 5 tūkstan-Įdk>n pasakė t()k- .. S(,
lietuvių bolševikų atstovai, mūsų patrijotiš- !*a vajui, ketvirtųjų', mokyklai gabenimas l/etuvou į vasaros čiai dol. gezolinui, kad sk ridi-ln()V-ip kftrnlJl1!>1
koji visuomenė savo atstovų ten siųsti nega-įnuosavW nuni1?- Aišku, jog mo- kolonijas, o taip pat ir jauni- mų į Niu Jorką numufinus) tų
lėtų. Tai būtų didžiausias jaį įžeidimas. kyklui rūmų pastatymas Kuolio ekskursijos, kurias reikė- skridimų per mares išrflnyti.

...... Paulo lietuviams, daugiunoje jtą suorganizuoti kontakte su -----------
Mes maiuome, kad draugija užsienių lier. ... .. . "ivos neseniai iš Lietuvos Lietuvos skautais. Reikėtų, Brooklyno bimbininkų gazie

i v .ims n n i <.K rner os n tuviai-atvykusiems, ir todėl dar la- 'kad užs. lietuvių jaunimas pa- toj neseniai buvo išdroštaš
bolHevika, laikų (Url«, ,r tebeJo-U k,-n- w h|o
Ksmingų musų tautai darbų. Jie vedu išdu-1 j,<lV(.jk

novėje karalius Saliamonus 
galėjo išlaikyti 300 pučių, o 
šiais laikais daugelis vyrų, y- 
pač turčių, vienos negali iš-

• » i • i . . — neįmanomas dalykus,vikiską kovų prieš Lietuvy, nes yra parsi-:i- - - • . , . l . .v ....., . • •• , * - ,R”!ll«,ki') Lietuvų ir iš DL Uidavę kruvinam Rusijos bolševizmu'. Visomis.r. , .v hravo .>000 lt. paramos. Ir nejėgomis bolševikai stengiasi ardyti visokį A-
merikos lietuvių tautinį veikimą.

Su tais mūsų tautos išilavika s tautiniai j tuvio’, lygiui nepaprasta dė- 
nusiteikusių organizacijų atstovai jokiu bū-' kinguiuu Lietuvai, griebėsi da 
du negalės dalyvauti toj pačioj konferenci- rbo, sumetė kiek dar reikėjo 

J joj ir sėdėti prie to paties stalo. P’n gų, pirko sklypą, ėmė sta-

/

stovyklautų su Lietuvos skau-stoks vieno žydų rabino dūk
tais, pasiliustytų po Lietuvą, ros pasakymu“: “Sovietai lai- 
Irgi praktika jiarodo, kad užs. mingiausia šalis pasaulyje”. ~ Sveikinu naują kos-

RKSTOHANO SAVIN IN-

paprastu entuziazmu, kaip tai 
buvo matyti iš Sao Paulo ‘Lie-

liet. jaunimas, pasibastęs po 
Lietuvą, susidraugauja su Lie 
tavos jaunimu ir be galo pri
siriša prie Lietuvos ir ją pa
milsta. Tai irgi nebrangiau
siai įvykdomas dalykas.

Bene sunkiausias ir brau-

Sakoma, kad ant šio svieto 
taip yra: žuvis ieško kur gi
liau, žmogus — kur geriau, Į 
ale mūsų balšavikams geriau 
kapitalistinėj “pekloj” būti,

tmiKiį. Girdėjau, kad Vladas 
Kajetėlis tamstą čia į>at rau
kė.

RIEBUS KOSTUMERIS: 
— Taip. Va i gydamas tamstos

negu urmu važiuoti į tą šalį, restorane jis sakė per mėnesį 
kur “vaikai laimingi, darbi numetė penkis svarus svorio.
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Paskutinis Susitikimas
APYS/JKA 

Kaz. Andrius s . ............

(Tęsinys)

Tėvas su sūnumi įlipo j lai
velį ir nusiyrė į krantų, o lai
vas, pasukęs į žiemos vaka
rus, kad išvengtų prie salos 
esamų seklumų, nuplaukė. Te- 
buviai svečius priėmė gana 
maloniai, nors vaikai ir mote
rys rodė šiokio tokio nepasi
tenkinimo, bet vyrams, kurie 
juos priėmė iš laivo, sudrau- 
dus, viskas nurimo. Vyras, ku
inam kapitonas buvo davęs ra
šteli, nuėjo pas salos valdyto
jų — europieti ir grįžo tik pa 
vakare. .Jis baltiesiems sve
čiams (taip jie vadino ateivius 
europiečius) parodė netoli sa
los krašto nemažų palapinę ir 

apvedęs ten juos apgyvendino. 
^Rkare į tų palapine susirin
ko nemažas būrys juodukų.

laikys didvyriu, kai viską jai 
papasakos. Genutė buvo jo ge
ra draugė, gal vienas metai* 
už jį vyresnę, našlės Ijeokadi- 
jos duktė. Jiedu labai gerai 
sutiko ir dažnai vienu du ii- | 
gas valandas praleisdavo be Į 
žaisdami pajūryje. O ponia Le
okadija jį mylėjo kaip savo 
vaikų. Dabar jis visa tai p”' 
kini prisimena ir žino, kad, 
jis sugrįš, jį dar labiau mylė.».

(Daugiau bus)

ŠIURPUS ATSISKYRIMAS

Tuo metu kažin kokiais rei
kalais į salų iš Afrikos buvo' 
atplaukę žymaus burtininko 
Dela-bel du sūnūs Am ja ir 
Janltu ir du jų palydovai. .Jie. 
atplaukė nedideliu būriniu lai

Vieni su padirbai nuolankiai Teliu’ A’,i<! bal‘«« «"»» at- 
jnos sveikino, kiti kažką rinr- vyknn» buv0 PraneSta ir -I'*“’“ 
nedarni ir Šnairuodami Irau- i V,en» ka,‘» •’'« ir »«■«*# i 
kėši į kampus. Matyt, nelaba’
buvo patenkinti. Vaikai, kaip 
visuomet, rodė daugiau smal-

SVARSTO ORINES KARO JĖGAS

(Aeme Photo. 1

Reicbsfuebreris Hitleris, gen. Goeringąs (dešinėj) ir 
jo padėjėjas svarsto orines vokiečių karo pajėgas per 
lėktuvu manevrus Doberitze.

likę palapinėje lavonų skubiai .matyt, kažkų galvojo ir smar- ašaros ir sielvartus kų padės, 
traukė į pajūrį. Stasiuku ne- jkiai mosavo sunkiais irklais. [Vyrai mėgino kalbint!, bet jie 
šė vienas stiprus vyras. Pa- Pamažu išaušo ir rytas. Už
jūris čia pat. Pakrantėje pa- [pakuly matėsi tekančios sau- 
mažu suposi nedidel s burinis [lės spinduliuose paskendusios 
laivelis, kuriuo šie keturi vy- paliktosios salos medžių vir
iai prieš jM>rų savaičių į čia Įšūnės. Visų naktį nuo salos 
atplaukė iš Afrikos. Kelias, Įpūtęs lengvas vėjelis juos ga- 
tiesa, neilgas, bet tokiu laive- [na toM nustūmė nuo kranto, 
liu y's tik dėlto pavojingas. Vyrai nutarė valandėlę pa- 
Smištų Stasiuku paguldė vie- .ilsėti. Paleido ir Stasiukų/Šis 
name gale ant kažkokio žvė. j,LU nebeverkė, nors dar labai 

Įlies kailio. 1 uoj supflskavo su .skaudėjo jaunų širdelę taip 
iiikus stipiių rankų valdomi ir- [staiga netekus mylimojo tėvo 
klai. Kiek paplaukę ištiesė bū- pabar jis našlaitis — nei mo
lis ii visų naktį yrėsi be jo [finos neį tėvo, tarp nepažįsta- 
kio po lsio. Per tų laikų tepra mų puslaukinių žmonių. Bet 
tarė vos koletų žodžių. Visi, jis stengiasi nusiraminti, negi

nesusikalbėjo rodėsi tik 
ženklais. Nors Stasiukas juos 
vadino žmogžudžiais, lauki
niais, žmogėdrom, bet tie tik 
juokavo ir rodė keistus ges
tus. .Jiems laivo J>e galo Lnks- 
nia, kad parsiveža tokį “gerų 
ženklų“. Mat, jie laikė sau 
didele garbe ir geru ženklu, 
jei galėdavo pasisavinti bal
tu ju žmoniu vaiku. Tada sa- 
Rydavo, kad gėlasis jų dievas 
Mal-la jiems tai duodas kaip 
garbės ir laimės ženklų. To
dėl j’e ir džiaugėsi.

(Daugiau bus)

jų patalų. Tėvų su sūnumi ra- | 
do namie, bet nieko j’e negu- [ 

vieni kitiems pasakyti,!įėjo
v- . .. ... tik pasirodė ženklais. Amįasumo, o ypačiai jiems patiko 1 . . vi-

mažasis Stasiukas. Jie tol-' 
dar niekuomet nebuvo matę. 
Jie tik matė didelius, suaugu
sius vyrus, bet jie buvo labai 
pikti, šiurkštūs ir jie nuo tų 
baltųjų vyrų bėgdavo. O Sta
siukas jiems atrodė toks ge
ras, malonus. Vienas kitas jį 
pakalbindavo, bet Stasiukas 
jų nesuprato, nes nemokėjo jų 
kalbos. Reikėjo rodytis įvai
riais ženklais, norint kų nors 
pasakyti ar paklausti.

Taip pamažu slinko niūrios 
dienos, persunktos tėvynės il
gėsiu. Be to, tėvui mintis a- 
pie mylimų žmonų, o sūnui a- 
pie motinų dienų naktį neda
vė ramybės. Kų ji dabar vie
na, be cento kišenėje, be kąs
nio, nors ir prastos, juodos 
duonos, veikia? Kas jos lau
kia netolimoje ateityje? — Al
kis ir skurdas. O čia dar reiks 
laukti kelias savaites iki ga
lės sugrįsti tėvynėn. Sūnui ki
lo kitokios mintys. Jis dar ne 
daug kų suprato apie sunkų 
gyvenimo kelių, vargų, kuris 
juos taip negailestingai slėgė, 
nes jis visuomet jautėsi sotus, 
patenkintas. Bet jis nežinojo, 
kad geroji motina ne kartų 
skanesnį kąsnelį atiduodavo 
jam, o pati dažnai pasitenkin- 

vo kuo prastesniu arba ir
įsai papasninkaudavo, kad 

tik jos vientūris sūnelis būtų 
sotus, kad jaunas nepradėtų 
vysti, kaip ankstį pražydusos 
gėlės šalnos pakąstas žiedas. 
Daug ko tikėjosi sulaukti iš 
jo žiloje senatvėje. Jis buvo 
vienintelė tėvų viltis, todėl 
kiek tik galėdami stengėsi 
išauklėti doru, Dievų ir arti
mų mylinčiu žmogumi. Nois 
mažas buvo jų Stasiukas, bc< 
jau mokėjo mylėti Dievų, Jį 
garbinti ir nuoširdžiai mels
tis. Religingi tėvai anksti pa
sėjo pirmuosius tikėjimo dai 
gus jaunoje sūnaus širdelėje, 
ir jie rodė duosią gana gausiui [ 
vaifių, Tai reiškėsi nuoširdžiu 
pamaldumu ir giliu krikščio
niškų pareigų supratimu.

Stasiukas daugiau galvojo 
kaip jis namo parvažiavęs 
daug ko papasakos savo mo
tinai, o Genutė tai tikrai jį

e

įsa laika keistai žiūrėjo i ber- 
niūkų, paskui pamojęs pirštu 
Janliu kažkų jam pasakė ir 
po valandėlės išėjo.

Atėjo naktis. Salos gyvento
jai jau seniai miegojo, kai į 
salos pakraštį, kur buvo bal- , 
tųjų svečių palapinė, pamažu 
slinko keturios būtybės. Prie 
pat palapinės valandėlę susto
jo, paskui visi suėjo į vidų. 
Viduje nebuvo tamsu, nes pro 
atidaras duris sklido pilka 
mėnulio šviesa. Viename kam
pe, ant plaušų čiužinio gulėjo i 
tėvas su sūnumi. Įeinančių,

do Į tėvo krūtinę. Šiurpus šū- i uždengdami jas amž’ams. Ra 
ktelėjimas ir suglebo prie sic- nka vis dar tebelaikė suspau- 
uos ant žemės. Išsisukęs Sta- dus žaizdų, o pro tarpupirš. j 
siukas iš jį laikiusio vyro ra- .čius sunkėsi paskutinis Aps

tingstantis kraujas. Dar leng
vai sudrebėjo visas kūnas ir 
mirė.

Vyras, kuris nužudė tėvų, 
stovėjo šalia lavono, kitį kiek 
toliau.

nkų pribėgo prie tėvo ir verk
damas stipriai apkabino myli
mąjį tėvų. Iš jo krūtinėje pa
darytos plačios žaizdos pama
žu sunkėsi juosvas stingstan
tis kraujas. Jo veidas buvo
kaip neseniai, mirusio, tik len- [ _ O jūs žmogžudžiai! žmog-
gvai virpėdamos pamėlynavu- žudžiai! — sušuko Stasiukas,
sios lūpos rodė dar esant gy
vų. Negrai, lyg ko nusigandę, 
valandėlę žiūrėjo į juodu. Ta
vas nežymiai atmerkė akis, de 
šine ranka lengvai suspaudėnors ir labai mažas, bildesys v . , . ... .v t t- -• i žaizda ir vos girdimai ištarė:tėvų pažadino. Jis norėjo dar' ... .............. ..

pašokti, bet stipri negro ran
ka kietai pačiupo už sprando, 
o sunkus kumšties smūgis krb

Sūneli, tu čia?.. Aš tuoj 
mirsiu. Palaiminsiu tave, bra
ngusis sūnau...

pažiūrėjęs j vyrus.
Šie, lyg pabudę iš miego, 

šoko prie-berniuko, vienas pa
ėmė į glėbį ir tekini išbėgo į 
laukų. Ten surišo jani rankas 
ir kojas, burnų užkimšo jo pa
lies maršk’nukų rankove, ku
rių negras peiliu nupjovė. Pa-

to ant galvos. Tuo tarpu išbu- j Norėjo uždėti rankų ant sū
do Stasiukas ir, pamatęs nepa- naus galvos, bet jau negalėjo. ' 
žįstamų vyrų, garsiai sukliko, j —- Atle’sk, sūneli, mano žu- i 
Kitas toliau stovėjęs vyras dikams... Atleisk ir melsk Vie- I 
greitai pagriebė berniukų ir (špatį... melsk, kad Jis jiems 
ištraukė į vidurį aslos. Staiga, atleistų... Aš jau mirštu... O 
lyg naujai atgavęs jėgas, pa- Dieve, būk su manimi... 
šoko tėvas, bet tuo tarpu ne- i Daugiau neištarė nė žodžio, 
gro rankoej sužibėjo ilgas, le- Galva nusviro ant krūtinės pu
nktas peilis ir ligi koto sulin- mažu užsimerkė akių vokai,

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

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

Š

t

Kelionės į Lietuvą reikalais kreipkitės į

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ tnrintj 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITO 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

Old Gold nėra sausas Martini po 

priedanga. Rūkytojai sako, kad jie 

gauną smagų paakstinimą nuo šio 

švelnaus cigareto. Tai paeina nuo

Old Gold išskirtinai švelnaus ir liu- 

oso nuo “griaužimo” tabako. Jis vei

kia kaip švelnus paakstintojas nie

kuomet neerzina nervų ar gerklės.

eP.LofilIird Co.,Ioe,

£titnuliuoįa ... bet niekados ne erzina

EMIL DENEMARKū“
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HITLERININKAI NUSVILO NAGUS

[leme Photo.]
Dancigo miestas. Vokiškų nazin’nkų demonstracija. Šiomis dienomis Dancige į- 

vyko rinkimai, kuriuose hitlerininkai prakišo, nes negavo didžiumos, kad turėtų ab
soliučių miesto kontrolę. Tai pirmas hitlerininkų apetito atmušimas.

Didž. Karo Paminklai Lietuvoje
Didžiojo karo pėdsakų pilna rado Joniškio laukuose, 

visoje I/etuvoje. Kaimas, baž-Į Garsūs yra Mažeikių apskr. 
nytkaimis, miestelis, apylinkė, Mėdemrotlės ir Būgių mišką*, 
turi gyvų karo invalidų, karo Įllaisūs miškai su klaidinančio-

lios išretintos divizijos .atsi
dūrė ties Mažeikiais ir mokė- 
jo patraukti Latvijon, bet ten 
taip pat žygiavo gelež nii ap
kaustyta vokiečių koja. Užkly
do keletas sunykusios artile
rijos pulkų ties Viekšniais ir

sunaikintų vietovių, žuvusių'mis vietomis, pelkėmis, upeliu- jnes^sl ! pietus. Užpakaly vijo-
karių kapinių, kare pabūklų kščiais, tankiausiai 
paliktas žymes ir daug kito-isia’s. krūmokšliais. Gal koks 
kių praūžusio karo išlaidų. Po sąžiningas eigulis apeina pa

suaugu-

karo, Akmenės bažnyčios bo
kšte ilgų laikų stovėjo įlindęs

kraščius, o viduryje patys uo
dai snapo neįkištii. Po Did-

vokie.č.ių anuotos neišsprogęš .žiojo karo žmonės išsinuomuo-

Petras Arminas - Trupinėlis
(Jo 53 metų mirties su- 

kiktavėms)
‘ TvkuI gil ia kiautu, ū. ia Iru- 

la-ta, t:a-tu-ta.
ii Įlieti trauksim į kaiu/.ę tra

lu-ta, ta-ta-ta.

Sustiprink .‘i'.iudlcu dva ių, I
o ryt kraujų liesim ilrų-iai tra- ' 

ta-lu... i

Tų dainų sudėjo ir į žmones' 
.paleido Suvalkų krašto tial- į 
uitis Petras Arminas - Trupi- 

!nelis, kurio mirties 30 metui

SUCH IS LIFE-

gybė žmonių, Muriumpolės gy 
ventoja jį nuolatos lunkų, o 
šauliai — tvarko, prižiūri, nes , 
šis kapas, tai visiems lietu
viams susipratimo, darbo ir 
tėvynės meilės gilus pavyz
dys. Tsb.

CHICAGŪJE
BAŽNYTINIS KONCERTAS

įsukaktuvės kovo 18 t. b;?.’- įv Mykolų parap. choras 
m mums visoje Lietuvoje. !šjiuct, Uaįp įv ^aU metais 

^.minas gimė iS-m niek, Deks- j.gngjg ,
iiiii - Liskių kailiu', \ iikaviš- l0 vedėjas varg. N. Kulys vrr 
kio apylinkėje. Mokės v Gižuo- pasirengęs su savo choru ir 

jse, Martjanųiolėje įr Veiveriųišpiklvti graŽŲ pn)g, 
:mokytojų seminarijoje. Jų bai-'raiUQ Blls ir solist,L
|gęs buvo pasiųstas mokytoju Koncertas įvyks Verbų sek
li Alv tą, o vėliau dirbo Nau- niatlienį, balandžio 14 d., 7:30 

vai. vak., bažnyčioj. Visi kvie 
čiami atsilankyti. ‘ Kores-tė

jmiestyje. Bet čia Arminas ne
rimo. Jis vežėsį į Marijampo-

si vokiečiai, retindami rusų ei
les. Neturėdami kur sprt.ki.. 
rusai pasislėpė tuose Būgių ii 
Medemrodės miškuose. Vėliau 
dauguma ten jų ir išmirė.

sviedinys. Žmonės ant galų pi-davo miško pakraštį, nušienau minkių Lietuvoje yra labai 
daug. Pažymėtina, kad per šį 
karų įvairiuose frontuose žu- 
,vo apie 70,000 lietuvių. Tsb

rštų slinkdavo į bažnyčių, jos davo ir laukdavo Joninių, ka- 
viduje stengėsi išlaikyti erd da šiek t ek pradžiūvus pelkė- 
žiausių ramybę. Baug'no, jog ms, galėtų ten ratais įvažiuo- 
mažiausias sutrenkimas, ma- Ji. Betai kuris nežino, kad tuo 
žiausias suktelėjimas galėjo se samanynuose, pelkėse šim-

A BROAD CASTER
lę, kur galėjo sulikti daugiau 
lietuvių šviesuomenės ir pla
čiau varyti tautinio atgimimo 
darbą. Pagalau, Arminas bu
vo perkeltas į Marijampolę.
Tik neilgai jum čia teko pa
būti. Bušai pamatę jo lietuviš
kų darbų, Arminų iškėlė į Au- ties W9ES pasiklausykite gra įpas, Peoples radio. kvartetas 
gustavų, apstatė

DAINUOS H. BARTUŠIENĖ 
A. ČIAPA3 IR KITI

žalis radio programo leidžia 
mo pastangomis Peoples ra
kandų išdirbystės kompanijos.

duetas ir kiti. Tarpe išgirsite 
svarbių pranešimų iš Peoples 
krautuvių prekybos eigos. Žo-

ŠTuidie 7 valandų vakare 'Piograme dalyvaus operos dai džiu, bus graži, maloni ir įdo-
užsistatę savo radio ant sto- nininke 11. Bartušienė, A. Č Li

za tetarai s, 
kad jis nieko savo tautai ne
galėtų nuveikti. Kilnojama; 
iš vietos i vieta Arminas sti

Ditlžiojo karo panašių pa-i sirgo džiova ir 1885 m. kovo

u/

mi valandėlė. Nepamirškite.
Kep. XXX

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervin, pa

taiso apetitų, stimuliuoja prie noima- 
liško veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miegų, ir pataiso abelnų 
sveikatų.

Nl'tJA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tų laikot upi :;s 
įrodė esųs labai pagelbingas .-įlmu tin 
ir liguistiems vyrams ir moterims. Nu 
praieiskit ne pamėginę NI UA-TONE. 
Parsiduoda visose vaistinyčiom. (lau
kite tikrų NI'GA-TONE, nes joks l i
tas vaisiau ne atneš tokių 'Kt.-akmiu

Nuo užkietėjimo imkit—l'GA-SOI. 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir 
SOieę ~ —-

Namams Reikmenys
Elektrikinės Ledaunės po ••......................
Gasiniai Pečiai po.......................................^£1.00
Gražus Parlo? Setai ....••......................... *38.00
9x12 Kerpėtai po ...... iS-| 8,00 iki *95.00
Ekiktrikiniai Dulkių Yalytuvai po ......... .
12 Tūbų Badios po .. • •. ........... ^32 .OO
Ir daugelis kitų namams dalykų: Klejonkų, matrasų, 

stalelių — už numažintus kainas.

X

18 d. mirė.
Petras Arminas — tikras 

aušrininkas. Pirmieji jo eilė
raščiai pasirašyti Trupinėlio 
slapyvardžiu buvo išspausdin
ti 1833 m. tlr. Jono Basanavi-' 
čiaus redaguotoje “Aušroje”.

NIO LIETUVIAMS REMTII!u «’oez’i>-iis ,ar ™56 ,laug

l

tai rusų slapstėsi, su mirtimi I PADĖKA DR-JAIUŽSIE-
nti bažnyčia ir išžudyti susi- [kovojo. Daugelis ją, bijodami 
rinkusius žmones. {pakliūti į vokiečių nelaisve,

Žmonių karių kapinių kiek- j tarnaudavo pas ūkininkus, ki- 
vienoje apylinkėje galima ra-Ji imdavo plėšikauti, turimus 
sti. Didelės žuvusių vokiečių ginklus mainydavo į kumpius, 
kapinės yra Joniškyje. Daug kviestų, rūbus. Tuose miškuo-iiingų ‘""hj pradžios mokvk- 
žuvusių rusų karių yra palai- Je dar 1921-1922 m. žmonės Po,n> 'a<k,''‘^9- la* pyko pa- 
dota Mažeikiuose, Yiekšniuo-užtikdavo žemėje įtaisytus, a- Rangomis di-jos l ž.-ienio Lie- 

Tirkšliuose. Geros valios pgriuvusus namelius, po me- ltuviams Kemti, kurios eent-

susprogtlinti sviedinį, sunaiki-

straipsnių iš Lietuvos istori-
Su džiaugsmu skelbiame ži-'>• “J6 V>'laut« DWi-iį’ žy‘ 

niiausius Lietuvos piliakalnius 
ir 1.1. Iš liukų kalbos mėg’no 
versti Adomo Mickevičiaus 
“Gruziną”, tik nebaigė. Ar
minas - Trupinėlis buvo mė
ginęs išleisti mokykloms skai
tymų knygą, bet rusų valdžia 
nedavė leidimo, nes jai nepa-

uB žmogutis sKeieto griaučius. y ......... tiko tos knygos lietuviška dva
Kada ties Gumbine, Slapu. £ siu. rašyti ir tiky-

penais rusams buvo suduotas tollja’ skaitymui knyga, Liet. Lrie«me«
tina. Ir kaip džaugėsi sura- lemiamas smūgis, daug kas !Tstorila ir Gramatikos, ir S ••
dusi savo sūnaus kapą. Paša-'matė, kaip rusų kariuomenės dar kltos kn>'«os, pačioms mo- Žymusis Suvalkų krašto dai 
kojo bavarietė, kad penkis me- dalys pakrikusiai spruko, kur 'Rytojams ir aukštesnių nioky- nius dabar palaidotas Marin
tus ieškojusi sūnaus Yerdūno kojos neša, kur akys mato. ■k1’-1 akiniams, vėliau ateis, .ampolės kapinėse. Jo kapų, su 
laukuose, paskui ties Kava- Dauguma tos rusų kar’uome- YienuoK’iin mokiniu ir in kaktuviii proga, aplankė dau-

mų, kad gavome labai reika-
sprmgsų,

se,
žmonės kailines gėlėmis papuo tižiais palaidotus karius, o ki- <ras yia lyaune. Dubai kieiv 
Žia, iš lauko akmenų pamink-,loję vietoje rasdavo išblašky- Ak:na'' 1 lanciskaus Sese- 
Jelį pastato. Į Joniškį net du į ims žmogaus skeleto griaučius. 'ėdamose mokyklose nio- 
kartu buvo atvažiavusi iš Miu
nebeno žuvusio karininko mo-

yno, mokinių ir jų
tėvų vard 
jai Užsienio Lietuviams Beni-

liaučium, Byga ir pagaliau, jį,nes išsisklaidė po Lietuvą. Ke tėvu vardu, reiškiame draugi-( . , , ,. ,visur būk lietuvis katalikiško-

Senoji Tėvynė Jūs Laukia
Aplankykite savo

gimtinį kraštą
♦

Greičiausia Kelionė 
. į Lietuvą

? BREMEH 
EUROPA

l-:ks|)iThlnls (nuiklnys luukiu prie 
tuno Brcnirilumnc Ir užtikrina 
IMtUigij nu v > kinui. J ULAU’tDA

Arba kclitwikH<' |w>l>u1lni,lnl.'i 
ekspresiniais Inivuis

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Valufpoi siKsisiek linus 'gnlcilukc- 

lial-i Lš llaniltni'Hu
•

litinji.iiai tji.i klauskite JMM Vielini 
Agentų arlm

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CIRMAN LLOYD

130 W. Randolph St., Cbicago

je dvasioje”.
Šia proga, dėkojame prof. 

Jaoz. Žilevičiui už prisidėji-
gn, .I.ŪSH įaunbuo patriotizmo V1'"' ,lal>'bc
dvasios palaikymui. Stojamo i j1' až P»l“nkmmĮ k,tuose mūsų 

mokyklų labui reikaluose.

Ji nuoširdų dėkingumų. Dide- 
įliai įvertiname tų galingų, 
mumis suteiktų įrankį — kny-

talkų, kad vykdinus jūsų virau 
‘gijos obulsį: “Yisuomet ir šv. Pranciškaus Seserys

Gerkit ir Reikalaukit

Mutua,LlquorCo.
4707 S. Halsted St

T«L TARUS 0803

Viaoae Alinio* 
Mntnal Trijn 

iTaigidžin 

Kontneky

MANGL1AI supro- 
sija drapanas greitai 
be. jokio sunkumo.

PO

*39.50
iki

*94.50

Skalbiamos mašinos su pil
na 5 metų garancijų

po

*39.50.
*69.50

iki

*99.50
Parsiduoda po 75c ; savai-

IT S SIMPLY 

INEXCU$ABLE
You cannot expect to make 
friends socially or in business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourseif, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly de»troys 
odors, improves moutb hygiena 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
'ends halitosis

Kilio 200,000,000 germs

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Drugs

Your Kidneys contain 9 million tlny 
tubes er fllters which may be endangered 
by neglect or drastic. irrltatln< drugs. Bo 
careful. If functlonal Kldney or Bladdcr 
dlsordrrs inakc you sufTer from Octtlng 
Up Nights, Nervouaness, Loss of Pep. 
Palns, Rheumatic Palnn, Dlzzlness. Gir
eles Under Eyes, Neuralgia, Acldlty. 
Burning. Smarting or Itchlng, you don't 
need to take chances. Ali drugęlsts now 
have the most motiem advanced treat- 
ment for these troubles—a Doctor's pres- 
criptlon called Cystex (Sise-Tex). Works 
fast—aafe and sure. In 48 houre It mušt 
brlng ncw vltallty and is guaranteed to 
make you feel 10 yeara younger in orm 
week or money back nn return of empty 
package. Cystex costs only 3c a dose a t 
druggists and the guarantee proteets yuu.

%

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

\VUEL, 97(1 k. Lietuvių programas Nedėk nuo 1 iki |B30 
Įio. piet.
WAAE„92D k. kasdieną 5 vai. Vakare.
W11FC, 1420 k. ketvergais nuo 8. vai. vakare.

TIRED, W0RN OUT,

NO AMBITION
H OW many 

women are 
just draggmg tbem- 

selves around, all 
tircd out with peri- 
odic weakocss and 
pain? They should 
Know tbat I.ydia 
F.. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri- 
odię pains and dis-

comfort. Small size only 2i cents.
Mrs. Dorsie Wiltiams of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervoas. Your Tab- 
lets belped my periods and built me 
up.» Try thetn next month.

; TAILST.S ' ' .

. t ■» į jMbitffai-
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DIDŽIOJO NEW YORKO DARIAUS-GIRĖNO FONDAS
259 North Fiftb Street, 

Brooklyn, N. Y. 
1935 m. kovo m. 15 d.

Atviras laškas

Skr’dinio atidėjimo šių me
tų pavasariui motyvų lomias 
pripažino rimtu: negalima .iki 
(įima vykdyti neprisiruošus ti
nkamai lakūno ir lč'ktuvo. TaTik suKerganizavi si, Anie

likos Lietuvių Trans - Aliau-į i.mAUo».. . t<1 . ,. tl . . . _ paaiškėjo, kad A1/1ASS o celinio Skridimo Sąjungą teige, ‘ ...., . . . , . . . litro ’lgai teiktus' tvirtinimu*kad antrojo skridimo vvktly- . ...
• v. . ., (r • (• aP,e įvairius “išgautus’’ lojimu uzleksnt $18,000. lai, at- ' z . , , ,

... .? , • - i dmius (pasirodė: lėktuvui nu-rude, didele suma, atsizvel- * . 1
...... , , . • gabenti į “lietuviu pikniką )giant į takt<h kad garbingo ? . ; 1

, . . ... . . ir “greita isskridnna (net įs-atnunimo Dar us ir (urenąs ... '
.... ■ , j-oircoi leistv.ves surengta, tuo tariniskridimų įvykdė su $34ob.JL, , . z

pčiau Tondas pasipiktino,' kai

sudėtais dažnai abejingos vi ka’ centras nei svajoti nesva
jojo apie lakūno išleidimų kt- 
jlionėn, nes lakūnas neprašė ir 
neturėjo leidimo ir pats lėk
tuvas buvo išardytas) pasiro- 

Įdė perdėtas.
Fondas taipgi pasipiktino 

ALTASS’o centro nesiskaity
mu su atsakingu organizacijų

APLEIDŽIA BOLŠEVIKŲ SOSTINĘ

(Acme Photo.]

tiečiai mažai įdomaujasi kaip 
religiniais, taip tautiniu s pa
rengimais.

j O tuo taipu “raudonųjų”, 
kad ir į> ra sėdaus i uose parengi
muose, trūksta laisvų vietų...

Nemuną duktė

mos žinios
EKSTRA

.Bal. 10 d., parap. salėj įvy
ks nepaprastas (ekstra) susi
rinkimas Citizen klūbo. Turė
sime pasitarti apie daug da
lykų. Daugiausiai bus svar

stoma apie rinkimus balan. 
13 d. (lai dar ne visi žino, 
kad du lietuviai yra kandida
tai į scliool board, būtent Ali 
tanas Matulis ir adv. Tunia- 
vičia. Abu. rimti vyrai. Būtų 
mums, lietuviams, garbė, jei 
nors vienų galėtumėm išrink- 
ti. Tam ir šaukiamas ekstra 
susirinkimas, kad pasitarus, 
kaip vieningai dirbti, be jo
kių kerštų.

Visi klūbo nariai būkite;
atsiveskite iv savo draugus
ir drauges; užpildykite salę.«
Sus-mas prasidės 8.To vai, 
vak. Nesivėiinkite.

Klūbo narys

Britų vyriausybės įgaliotinis kap. Edenas (vidury) po konferencijos su Rusijos 
diktatoriais Furopos taikos klausimu, apleidžia Maskvą. Dešinėj bolševikų užs'enių 
reikalų miiiist. Litvinovas, o kairėj lordas Chilston, britų ambasadorius Rusijai.

suomem's.
Tačiau dar pernai rudeni,

ALTASS’o paskelbtoji apy
skaita rodė, kad jau surinkta 
dvigubai daugiau, negu pra
šyta iš visuomenės; po tos 
apyskaitos, be abejonės, su
rinkta dar dang au pajamų.

Betgi dabar ALTASS’o ceri išrinktu Fondu ir aukų lapų, 
tras skelbia, kad trūksta ma- įlaiškų ir ženklu siuntinėjimu 
žiausiai dar kelių tūkstančių Ipavieniems asmenims, tuo ta- 
dolerių. rpu kai į Fondo skubius laiš-

... ,T ,, , 'kils ar telegramas bei paklau-
Liuz. Ne\v Vorke nuo 1933i . z 1.. , - • sunūs atsakinėta tik po ilgom. spaliu m. lo dienos veikia ... . , . . . .. . ... . laike, ir tai vengiant atsakytivisų vietos organizacijų seimo . . . •• v - . , . ... _ 5 patiektus aiškius klausnnus.įsmuktas Dariaus - Girėno

Fondas, kuris pernai, ALT-1 Bondas kviečia ALTASS’o
ASS’ui prašant, sėkmingai centrų, kad pirm negu prašys
suruošė aviacijos dienų ir va- tolimesnių aukų ir aviacijos
karų, i.š ko ALTASS’ui Įteik- /Penų rengime, atsiųstų šiam
tas $148.00. Nors Fondo tiks-|]?onjUĮ jr kitiems vietiniam?
laį nėra vien skraidūs organi i r , • . , , i - •° kolonijų komitetams lakumu
zuoti betgi š's Fondas mora-Į. , 1V.v . . . .. . _ . ir lėktuvui išgautu is valdžiosliai ir materialiai renie gra- j. . .
žiai, nepaisant jau tada pasi- fotostatines nuotiau-
reiškusių trūkumų ir skridimo kas krei pdnų 10 kalingų už- 
organizatorių nerimtumų. pirkinių sąmatų, Tada visuo-

menė pamatys tikrąjį skridi-. 
nio organizavimo stovį ir no-j 

i l inu rems skl idimo finansavi- , 
|mų, ir ALTASS’o centrui ne- 
įteks bereikalingai patiems ne-.

“KAROLIO TETA" JAU 
ATVYKO

ROCHESTER, N. Y. 1 7”. •i

pijos Studentų kuopa su save 
gerb. pirm. Bernardu Rumbu 
čiu — pakvietė garsiųjų “Ka
rolio Tetų’’ į Rocliesterj.

J.C.M.
, rimtai nervintis ir visuomenę rbų sekmadienį, balandžio lt
erzinti. Be prašytų nuotraukų i. • .

Ii r apyskaitų, Fondas negali 
visuomenės sudėtų pinigų per
duoti ALTASS o ar kitų pla

ti., Šv. Jurgio parap. svetai
nėje, 2 vai. popiet, visi vai
kučiai parapijoje kviečiami pa 
matyti garsiųjų “Karolio Te-

miojamam skridimui ir negali tų”, atvykusių iš tolimos Bra-
visuomenes
ALTASS’ui.

raginti aukauti

VAIDINTA GRAŽIAI, BET
BINGHAMTON, N. Y. — 

Kovo 31 d., ukrainų svetainė
je, sodalieč'ų pastangomis, su
ruošta, gavėnios laikui pritai-

z'lijos, iš kur visos beždžio
nės pareina.

Brangūs tėveliai ir įnamy- įkintas vaidinimas “Motinos 
tės, vietoj kad leisti savo vai- meilė”.

Nors buvo gana daug įdėta

Kun. N. Pakalnis, pirm.
Adv. K. R. Jurgėla, 1 vicep.,
J. P. Mačiulis, 2 vice pirm. ku<’ius i “moving pietures 
Inž. A. J. Mažeika, sekret. jte«'ul iie atsilanko ir jiumato 
Stud. V. Trainaitis,’fin. sek. “Karolio Tetų”. ĮžangaTOc

Vienų Metų Mirties Sukaktuves

Al A

ANTANAS BITINAS
Jau sukako vieni metai, k ii negailestinga įnirtis atskyrė iš 

mūsų tr.rpo mylimą vyrą ir tėvelį.
Netekome savo mylimo vyro ir tėvelio balandžio 10 d., 1934 

m. A. a. Antanas buvo sulaukęs 63 melų amžiaus; gimęs Ei- 
montų kaime. Gaurės parapijoj, Tauragės apskrity. Amerikoj 
Išgyveno 4 2 metus.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsj.

Mos atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
vra užprašytos gedulingos šv. Mišios už jo sielą trečiadienį, ba
landžio 10 d., 19.5b m., St. Christina parapijos bažnyčioje, J 1005 
S. Homan Avenue, 10 valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose, o paskui į namus, po numeriu 3958 
\Vest lllth Street, Mount Grcentvood, III. Ypatingai kviečiame 
Mount Gretnvvood gyventojus

Nuliūdę:
Moteris, Sūnui. Dukterys, ŠMigeriai, šuigeikos ir Giminės

A A

ROZALIJA KARČAUSKIENĖ
Mirė balandžio 8 d., 1933 m., 11:13 vul. ryto, MUluukUH pusės 

imžluiiH. Kilo iš Kaltinėnų apskričio, Kultinėm) parapijos, Gaučių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metun.

Paliko dideliame nuliūdimo savo mylimą vyrą Juozapą, 3 
dukteris: Itionlsluvą, Rozaliją ir Juzefą, sūnų Juozapą, 2 žen
tus: Jeronimą Sui'iu»n ir Stepben Majoski, įiui.rėlą Oną, 2 anū
kus: Jeronimą ir Eleną, seserį Kuzimierą ir švoger) Juozapą 
ltoudonls, kurio gyvena Kanadoje, 3 pusseseres: Barborų Bart
kienę, Petronėlę Banevičienę ir Eila MeCovvn, švoger) l’ovilą 
Nakrošų ir jo šeimyną, brolienę Barborą Liajorinienę ir gimines; 
o Lietuvoj patėvį'Joną Losą.

Kūnas | ašarvotas ,4643 So. Paulina Street.
l/udotuvės įvyks penktadienį, balandžio 12 dieną, iš namų

8 valandą bus atlydėta į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gidullngos pamaldos už velionės sielą. Po puiiiuldtj bus 
nulydėtu į Šv. Kazhniero kapines.

Nuošl,rdžlul kviečiame visus gimines, draugus-Bes ir pažys- 
lamua-inas dalyvuutl Šiose luMotuvėse.

Nuliūdę;
Vyras, taikai, Zeniai, Marti, Anūkai. Se-tao, šyogcriai, 

PiisM'M'rės, llrolk'iiė ir Giminės

laidotuvių direktorius J. F. Eudeikls. Telefonas YAItds 1741.

K. P. Viln’škisy iždin.

Iždo Globėjai:
A. Pcvilauskas, Pr. Kizis ir 
S. Subatienė

Be Dievo meiles irsta vi 
suomenės tvarka. P&milk Die 
vų, o rasi sau ir tėvynei ne 
nykstamų turtų. Kur Dievas 
ten ir palaima.

.t

Ai A
JONAS K. MINGELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 3 dieną, 12:30 valandą 
ryte 1935 m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiau
lių upskr., Pakapės parap. Pa
šiaušės kaime. Balandžio 8tą 
tapo parvežtas iš Tucson, A- 
rizona, kur sirgo per 6 metus. 
Buvo ex-karelvis.

Paliko dideliame nuliūdime 
dėdė Izidorių ir ciocę Pranciš
ką pet rauskitis. Ir gimines A- 
merikoj. Lietuvoj: motiną A- 
nelę, 2 brolius: Kazimierą ir 
Steponą, 2 seseris: Antaniną ir 
Oltsę, ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Ei- 
tuaniea Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
balandžio 10 dienų, 8 vai, ry' > 
iš koplyčios į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiera kailinei'..

Visi a. a. Jono MiBgeĮio gi
mines. draugai ir pažysta mi 
esate nuoširdžiai kvleeiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą Ir 
atsisv eikinimą.

Nuliūdę liekame; Bedė, C.'o- 
eė ir Giminės.

Laidotuvių direktorius A. Ma
salskis. Tel. Blvd. 4139.

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Laidotuvių Direktoriai

JUOZAPAS
EUDEIKIS

Ir
TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 S0. KEDZIE AVĖ.

pastangų ir vaidinimas pavy
ko kuopuikiausiai, bet pasiro- 

Vakare, 7:30 vai., augusieji įdo, kad mažai atsiranda, geros 
Rochester lietuviai nuoširdžiai 'valios žmonių, kurie užjaučia 
kviečiami susipažinti su “Ka- bažnyčios ir katalikiškų orga- 
rolio Teta'’. Motervs būtinai nizayijų reikalus.
atsiveskite savo vyrus. Įžanga 
tik 25c.

Visas pelnas skiriamas nau
jajai Šv. Jurgio bažnyčiai.

Muz. Kazys Dažys ir para-

Yakaro pelnas buvo skiria
mas Šv. Juozapo bažnyčios rei 
kalanis, bet šiuo kartu publi
kos buvo mažai.

Labai gaila, kad mūsų tau-

SPAUDOS SAVAITĖS 
TVARKA

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

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laikiT kuodaugiaustai pasidarbuoti sa
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

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

“DARBININKAS”, Lietuvių 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. 
street, AVilkes 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 organizaeijos žur
nalas, Marianapoiis College, Thompson, Ccnn. Me
tams $2.00.

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

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.8*3.

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

VENEI1AN MŪNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Orabnamių
---------o---------

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicago]

---------------------------o ■ ---------- ■

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

•pedalbrtat lAkalImr ir lArilrbi- 
nr vlnolUą rOMu paminklų Ir 
bnamlq.

MAnj Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per iešlaa kartas.

Veskite paminklų reikalu, tie
siai su pačiais išdlrbėjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | ryma ano 
didžiuliu varta

HILLSIOE, ILLINOIS
Trys telefonai! ,

Rea. PKNHAOOIiA MII 
BELMOHT S4M

Office! H1LL8IOB M«S 
Vlneeat BoselU.

nlfkatiin n u . t iiiimkj

klfred RnaaiU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

J. F. Radzius 668 West 18tb Street
Phone CANal 6174

S. M. Skydas 718 West 18tb Street 
Phone MONroe 3377

Chas. SyrewiEze 1344 So. 50tb Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1.1. Zolp 1646 West 46tb Street 
Phone BOL’levanl 5203

1. F. Eiidtikis 4605-07 So. Hermitage Avė, 
Phone YARds 1741—1742

Lacha wicz ir Simus 2314 West 23rd I’lace 
I’hone (JANul 2515 Cicero 59271

J. Liulevičius 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

d. F. EUDEIKIS
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mes, katalikai, turėdami t'ek prelegentams, kurie aukojo Jurgėln yra apdovanotas Ge- 
savo brangų laikų važinėdami tlimino ordinu, šiomis dieno- 

m’s jis su šeima išvyksta j
VIRINES ŽINIOS

t.R.K.S.A. CHICAGOS APSKRITIES DARBUOTĖ
Prie Apskričio susiorganiza- kaip padaryti tų seimų kuo pa|ajkymas būtų neįmano-ihaujus bei gaivinti apmirusius 
VO Motery Sekcija. Laike įspūdingiausiu. Šiame susi- ,lias> jeį negalėtumėm siiben- Federacijos skyrius, kurie į- 
vajaus kiekvienas Susivie- rinkime plačiai dalykų apkul- drinti savo veikimo. To mūsų
nymo narys prirašo po v*e- bėjus, įslinkta penkių asmenų durbo vienyto ja kaip tik ir y- 

ną naują narj. komisija, kuri sudtuys projek- ra Federacija. Tai katalikų
.tų ir visas dalykas Ims nuo- veikimo centras, po kurio vė- 

Skaitlingas Susivienvmo dugniau svarstomas sekančia-'

parap., bažnyčių, mokyklų, a- 
kademijų, kolegijų, seminari po kolonijas su prelekcijomis. 

.Jų katalikiška visuomenė lie
pinių įstaigų; organizacijų ir j pamirš.
draug’jų, turim jas palaikyti.! Susirinkimas nutarė ste’gti

jų, ligoninę, beį kitokių kultu

neštų parapijose daugiau gy 
vumo ir kuris vienytų visa. 
ten gyvuojančias draug'jas 
Nutarta remti Kolegijos Rė-

Flizabetli apsigyventi.

MES NORIME PADĖTI 
LIETUVIAMS ATEIVIAMS

pat, daugelis tų studentų tu-įskaitys lietuviai biznieriai ir 
rėjo progos lankyti aukštos- profesijonalai. 
nes mokyklas vien pasišventi-1 Trečia, jie atidaro ofisų Bri- 
nm tų pačių ateivių. Dabar jų dgeporte, 3243 S. llalsted SI., 
užduotis yra jmdėtį tiems, ku
rie jiems padėjo.

Jų veikimo planas yra ši
toks:

rašys į laikraščius aiš- tai padės pildyti aplikacijas

J. C. Varkalos kambariuos!*. 
'Penai kas pirmadienio vaka
rų, pradedant balandžio S d., 
nr.o (i ikj 3 vai. vak., studen-

J 'e
svetimtaučiai turiKovo 5 d. Illinois legislatū- 1'ina"t’ k<) . .

„ , -v. , ... .. v. daryti, kad tapus pi bočiais, irron buvo Įneštas bilais liečia- ., / *, ,. ,priduos surasų mokyklų, kur" I 1 . uiiuiuin nui iinil uit,iv \ n i II,
mėiu skvrin darbus teikiant ,ntls »' Imtuvų, kurie ... . . . . \ .. .najų .Kynų uarmis, teiKiant į . _ . ... pilietybes painokos teikiu.....
visokeriopos pagalbos, lr daug "epas rūpino išsiimti piliety- ,ykaį- Lietuvįų la kra^iai pa_ 
kitokių naudingų nutarimų popierų. Tiu yra Bilnu.No*. sayo paga,b^ ,,, ku.

liava minėtų įstaigų r aktieji
Chicagos Apskričio susirinki- me apskrities susirinkime. atstovai susirinkę nuosekliai 
mas įvyko kovo 31 d. Mar- Į Po šio apskrities skaitliu- svarsto katalikiško veikime
ųuette I aik lietuvių paiap. go ir tvarkaus susirinkimo pjanus. (v.įa išvengiama viso {pravesta minėtame susirinki- 

turėjofne dar pasivaišinimo. kj(l j)arpngiman.s susidflr’inų; Į nie. Tikimasi, kad sugrįžę ko
Čia jau visų atstovų mintys £ja randama visokia vienai ar jlon’jų darbuotojai į savo virau- I)OP*e”b a,^a kad ,r iš-
susirišo į glaudesnį, bendrų kitai įstaigai pagalba. Tr ;gijas bei organizacijas ir par-is,( 1,10 P’’,nas» nesimpina issi-i

mokyklos kambary.
Daug svarbių, mūsų orga

nizacijų liečiančių, reikalų ap

429, kuris sako, kad visi atei- 
v'ai, kurie iki šiol neturi pir- l'IOS

kalbėta ir keletas reikšmingų “nusistatymų” ir ilgai, ilgai (aip lnflsų kataiikiškas veiki-
nutarimų pravesta. Svarbiau- paūžta 
sias šiandien Chicagos apskri pažinta 
čio darbuotojų tarpi* klausi

visu artimiau susi-

Pataikp į tų kambarį, kū

mas klestėte klesti ir mūsų 
idėjos bei tautos priešai į mū
sų vieningumų atsimuša, o

sįnešę is 
sus-nio

visiems tiems, kurie tik norės, 
kad jiems patarnavus.

Pilietybės Komitetą^, 
Lithnan.an University Club

BRIDGEPORT. — Dr-ja Da
* mažai kas būtu galima1, ... , • . • • i •... .laimintos Lietuvos susirinki-nuveikti. ima laik's balandžio 10 d., S 

Taipgi studentai artimoj a- j vul. vak., Chicagos Lietuvių 
kataliku vienyk'* įminiu antrųjų, negalės gauti b’ityj žada rengti prelckcijas Auditorijoj. Malonėkite laiku 

Heb I*a*alp°s i’’ ne-urės teisės di pilietybės klausimu. Jos bus pribūti, nes yra daug kų svar-
1 - 1 ' Valdybagražių minčių,

vienas stengsis jas įgyvendin
ti ir tokiu būdu mūsų vėlu
mas dar toliau bujos, nešda-mas, tai organizacijos vajaus riame mes turėjome susirin- ,nu.s> aukštai Kristaus

reikalai. Daug šiuo klausimu kimų ir gerb. kun. A. Laitu- j,. tau(os vėliavų, žengiam šio mas Dievui garbės, tautai ii

Irbti Illinois valstybėj be tair skaitomos Dėtuvių kalboj; jas styti, 
.tikro valstijos Super'ntendcnt 
j of Labor leidimo. Leidimu-, 
bus "duodamas tik esant da?

kalbėta ir galėtinai padaryta tis. Tik gaila, kad biskį pavė- 
nutarimas — vaiyti propagan Javo. Na, bet apskrities atsto

dėkingi

gyvenimo audringu keliu, ku- lininis patiems naudos.
ris, nors ir aštriais dygliai.*

dų, kad kiekvienas Susivieny- vai visvien
mo narys prirašytų prie oi- Marųuette Park Jb tuvių pa- i laimingą laimės ša), 
ganizacijos po 
narį. 'Tai visai lengvas, 
kilnus, gražus
Kiekvienas gyvas Susivieny- ties susirinkimų savo atstovų 
rno narys turi savo draugus i neprisiuntė.

gerb. Į šklotas, bet veda į amžinai Lietuvyti?

vienų naujų rupijos klebonui.t Į
et. Kai kurios kuopos, kaip! „ •• m,- „ ,1 ’ 1 racijos Chicagos apskr susi-

pasirvžinms. tai 160, 39 bei 181 į ši apskri i • „ • ... ,1 ’ iii rinkime pasidžiaugta praėju
sia, ir stebėtinai pasisekusia. 
įVakar'nių Valstybių konfere-

Štai, ir praėjusiame Fede- PAGERBĖ RAP, P. JUR- 
GĖLA

P.raėjusį sekmadienį Juciam
;v pažįstamus, kuriuos gali pa j Kuomet ir kada įvyks kitas įncija> km.ios svarbios rezoliu- restoranan susirinko gražus 
kalbint ir prirašyti prie Su-i- j apskrities susirinkimas, tėmyjeįjos artimoje ateityje bus j. į žmonių būrelis, kad pagerbt'
vienymo.,

Be to, jei pats negali pri
rašyti, beveik kiekvienoj kuo 
poj randasi organizatoriai 
(kur jų nėra, turi būt išrink
ti) taigi padėkime jiems. Su
žinoję apie -tinkamų Susivie- 
nymui narį, tuojaus praneški- 
me savo kuopos organizato
riui, ir su jo pagelba atliksi
me garbingų pareigų.

Svarbiausia, tai kad kuopų 
'valdybos nariai ir organiza-

|ki-t “Drauge” ir “Garse.” įgyvendintos.
A. J. J Toliau platų pranešimų darė 

iL. Šimutis apie Liaudies kur-

FEDERACIJOS CHICAGOS T>a-‘iiTO,,i;'ka<l kursai ,ia" ■
APSKRIČIO DARBUOTĖ naudos atnešė. Daugelis turėjo 

geros progos pagil'nti savo 
žinynų mokslo žiniomis. Artė
jant vasarai, kursai nutrauk
ti, bet kuomet ateis šaltesnis

Federacijos Chicagos apskri 
čio mėnesinis susirinkimas į- 
vyko 4 d. buk, Aušros Vartų laikas, vėl bus tęsiami toliau, 
parap. mokyklos kambaryje.

kap. P. Jurgėlų, kuris šiemet 
mini 20 metų literatinio dar- vo 
bo sukaktuves. Bankietas su
rengta Stulpinų iniciatyva. Ju 
bilijatų ir jo šeimų sveikino 
spaudos atstovai, visuomenės 
veikėjai ir jo draugai. Kalbė
jo Si moka i tis, adv. Kai, Jan 
kus (iš Kenoslios), O. Aleliū- 
nienė, Bacevičių®, Va'dyla, dr.

bininkų stokai. Kitaip ver
čiant, visi nepiliečiai negaus,'* 
ne' darbo, nei pašalpos. Įne
šimas dar nėra priimtas, bet 
kokios skaudžios būtų pasek
mės, jai jis įeitų galion. Veik 
visi Europos kraštai turi šio
kius tokius net ir Lietuvoje 

i patvarkymus. ,J'e jau yra vv- 
I kinam! ir keliose Amerikos
'valstybėse.
1 . . .1 Lietuviai studentai, per sa-

organizacijų, Lithuanian Chevrolet — 1933, sport coupe 
T . . Į hii rumble sent; Maroon. 5 <lrot.CniVCrsity Club, kiek galėda- ratai, hot water heuter. Puikus m«- 

. *. . , I žas coupe, kaip naujas .... 3305nu stengsis lietuv ams padėti ---------
PbYMOVTH — *33. 2 pasaž. Pon- taptl piliečiais, kad išvengus vertiblc Coupe', Juodas, 5 raudoni

CLASSIFIED
AITOMOBII.ES Al TOMOBII.ES

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

PONTTAC — *33. 4 durį) Sedan. 5 BTTTCK *31 — Model 91. 5 Sedan 
drat. ratai. Mohair Trim. C,erai iš-i Juodas, 6 drat. natai, geri taieral.
rodo ir tobulam 
tus ...........................

stovy. Garnn*uo- 
........ $175

mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Bulck geram stovy .... #375

• OLDS 8 — 1 933, 4 durų Sedan, Pine 
su gold trini, 5 Steel ratai. Laba* 
gražus vėliausio 'modelio karas, au
kštai tobulam stovy ............... 3515

LASAI.T.E — 1930, 5 paša’. Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, šis I.a Sal'e 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................ $115

CADILEAC *30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, apaie tire 
užpakaly, whtpcord trim. Dabai ge
ras karas žema kaina ............ 3375

liežis, Stulpinienė, Stulpinas,
Susirinkimas nutarė viešai į L. Šimutis Jurgelienė ir pats 

.hune dalyvavo atstovai veik - v, , , ,, r '_ per spaudų tart: nuoširdų a- kap. P. Jnrgeld.
toriai kuo daugiausia var' tu i' visu ( lncagos ir apylinkes i . . . i-- • • ui , ,, ,kuo ua i-iitii. ta vai . (.t . r, i- cm kursų vedėjui ir visiems Kaip jau buvo paskelbta,
tą propoganda — kiekvienas parapijų ir rinitai svarstė ka- ___ _____________________ ____ _____ ___ ______________

sunkumų. Jie jaučia nelygybę 
tokio patvarkymo, nes žmonės, 
kurie atvyko į šį kraštų būda
mi jauni, padėjo tų kraštų iš
tobulini). senatvėje bus apleis- 
f be puramos, be vilties pasi
daryt . au pragyvenimų. Taip

drat. rūtai, rumble sent. Vėliausio 
modelio coupe švelniai bėgun-'-'u 
motoru ........................................... 3415

DOOGE — 1933, Sport coupe su ru
mble. sent, .Iuod-*s, 5 mediniai ra
tai numaliavoti Ivory. TSrodo genpj 
ir tobulam mekaniškain stovy $425

PONTTAC — '30 — 4 door Tourlng 
Sedan. juodas, 6 drat. ralai. Eko
nomiškas šešių cilinderių karas tr,
buloj padėty $275

LIETUVIAI DAKTARAI
CHEVPOl.ET — 1933. Coach. 2 du

rų 5 pasaž. Juodas. 5 d’at. ratai, 
tiražus, mažas karas ir žemai an- 
kainuetns ......................................  #345

r.T’ICK — 1929. Model 48 Coupe, 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai, 
tiražus coupe, geram stovy .. $225

Bl’ICK — 1931, Model 86 Vldorla 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. I)i lėlius, -erdvus karas gra
žia.n stovy .................................... $375

BTTTCK '30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, Erench blue. 
6 drat. ratai, labai gražus co- i e 
tobulam stovy ..................... : . $295

kuopos narys turi prirašyti ^al kiškai - tautiškus klausi- 
nors vit.ių naujų narį prie mus. Kai kuriose kolonijose, 
Susivienvmo. ka*d ir nesiranda Federacijos

Stebėtina! Pasirotlo, kad skyrių, visgi džiugu, kati ir 
kaikurh.se kuopose laike a

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR, P. ATKOČIŪNAS
Dfficg Pitone

l’Kt) pect 102$

jaus prirašyta vos vi- nr® 
naujas narys. Ai- gi i msi 
kuopose tik tiek randasi g; 
vumo? Man rodos, kad n*. 
Tik valdyboms, kuopų organi 
zatoriams ir visiems Susivie 
nymo gyviems nariams re'kn. 
daugiau prisidėti ir matysi
me kaip mūsų organizacija 
Chicagos apskrity laike va
jaus dvigubai paaugs.

Smagu pažymėti, kati šiame 
apskrities suvirinkime susior
ganizavo prie apskrities ino- 
Jerų sekcija. Tai reikšmingas 
įvykis. Mūsų moterys moka 
kilniems dalykams pasišvęsti, 
moka dirbti. Daug iš jų tiki 
mės ir Chicagos apskritie; 
darbuotėj.

tos kolonijos būna atstovauja
mos. Taip, ir turi būti. Juv

AKIŲ GYDYTOJAI:

#<■

DR. VAITUSH, OPT.

lies. and -.iTice 
2350 So. Is*avltl St. 

CANal «.7t)«

DR. J. J, ROWARSRAS
I'HYSTCIAN and SEPOEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUBS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lt* CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOL'levard 7820

LIETUVIS
optometrical.lv akiu 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą, kuris 

-,-stl pri -žastimi galvos skau.lgjin o, 
naigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
no. skaudamą akių karštj. atitaiso 
rumparegystę- Ir toiiregystę. Priren- Tcl- BOlIevard 7042 

<ia teisingai akinius. Visuose alslti- ' 
kiniuose egzaminavimas daromas su , 
elektra, parodančia mažiausias klai-i 
das. Special S atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos skys atl- 
laisotnos. Valandos nuo i n ||<| g v.
NedėlioJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių 
K a* ims pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

Namų Tel. PRO-pevt 1930

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

DENTTSTAS
' i i i , Į 1410 SO. 49th CT.. CICERO. II,b. 1

Tel. C’ANal 0237 į I’tar., Ketv., ir. Pėtn 1ti—9 vai. !
Reti' PRO-peet 0039 3147 SO. HALSTFB ST.. CHICAGO 

Paned., Scred. ir Subat. 2—9 vaiDR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRT’RGAS .

IM21 SOI Tll HALSTED STREET 
Re-si<leii<-t|a AKIM) So. A riesta u Avė. 

Valandoe- U ryto iki 2 popiet 
C iki 8 ▼. vakaro

Tel. CANal A i 22

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos; Nuo 8 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

Offh-e Tel. "lE.MĮock 4S4»
Res. Tel. t.-EGvelilll OAI7

7017 S. I-’AIREIEI.D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. 
Ketv. Ir Nedaliomis suslta-rus

PLYMOETH — 1 933. 4 durų Sedan,
Mėlynas 5 drat. rotai, šis Piymoutb 
lap o ge-ai prižiūri nas ir yra to- i CADILLAC '28

CADipLAC — ’31 — V-12, 5 pasaž. 
Town Sedan. vvith rear trunk. 6 
drat. ratai with whlt.e side wa’ls. 
Išrodo kaip naujas iš vidau.1# ir iš 
luuko Maroon paint ................. $tli(5

bulam stovy .............................. $145,
CHEVROLET — 1 933, Mxiter Gonrh. j 

Juodas, 5 drat ratai. Ynatineni j 
gražus karas, viskas geram sto
vy .................................................... $395

V-8, 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk rack. 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus................. $195

lAD’LLAC — 1931. 5 pasaž. Coune,
Jeodns. AVhipeord trim, 5 drat ra
tai. Puikus karas dėl nužiūrinė-io 
pirkėjo . ......................................... SA95 BTTICKS

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

RT’iCK — 1 932, V’ctorla Coune. 5 
pasaž. Maroon, 6 drat ratui. Elnish 
kain naujas, vienas iš puikiausiu 
lJulckų mūsų dideliam stake. $44$

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

Į valdybių moterį] sekcijos 
išrinkta B. Čižauskienė — 

M ickeliunienė pagtl 
Al.lemaitė raštini i-

pirm., E
bininkė,
kč.

Mūsų orcaniznci.ps jubilie
jinis seimas įvyks 193(i me
tais Chit'ngojc. Jau dabar a,p 
skrities darbuotojai svarsto,

OflBO tel. C1CEK4. 49 
Rm. tel. CICERO SARA

JOS. SHINGLMAN. M. D.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

ikių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėk i t mano iškabas

Valandos nuo 9:30 rvto iki

Ofiso Tel.: PROspect 6370 
Rez. Tel.: HEMlock 6141 t

DR. J. RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir «:3A Iki 3:30 
Seredomls lr nedaliomis pagal sutartj 
Rez. 2515 W. A9tb St. Pagal sutartj.

Tei. CA.Nal A123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Reredomia Ir Nedėliomis nagai sutari• 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7SAS

Dienomis Tcl. LAFayette 5793 
Naktimis Te. CA.Nal 04112

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

Nedėlioję *pagal sutarti

Tel. IAFayette 7860

DR. F. C. W1NSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Va!.- 2—4 l.r 7—9 vai. vnkare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal ė 402

Tcl. Ofiso HOUIevard 5*13—14 
Res. VICtory 2343

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

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
OYDTTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tcl. VlRglnla (MW$

Ofl-o vai.: 2—4 Ir (—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 1850
Rot. Tel.: VlRglnla 08A9

DR. V. E. SIEDUNSKIS
DENTISTAS

a A 8 X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franelsco Ava

J V AI B Ū I DAKTARAI

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

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

Cravvford 4100
LTETUVTU ADVOKATAI

Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei
katos Komlsijonierlus Yra gerai Cl 
cartsčlams žinomas Praktikuoja Jau 
81 motus Hpeetnltzavo užsieny. I’a- 
sakmlngnl gydo Rheumatlvmit. Plau- 

Ir ftlrdios ligas.
Km 10 Iki i 'vo.: n,,o r ,ki 4 v. Popiet UJO L30 iki 8:00 

vrL popiet ir 7 iki R v«l mka*e: ! Vfii

4030 West 13th Street
CICERO. HLL. Phone CANal 0523

DR. CHARLES SEGAL
’ OFISAS

4729 80. Ashland Avė
t lubos

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

vakaro. Nedėliomis nėra Nu® *• *K’ ll.Tal ryle.^u?’k’.4 ; i • . i j t* o **'• P° D nuo 7 Iki 8:80 vaiSkirtų valandų. Koom O. I vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 1$
1 vii-.__ zvsav_i zimn valandai diena

Telefonu M1Dway 2»M

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Td. YARds 0994 

Rm.: Tcl PI.Aza 2400 
Valandos:

Nuo 1*-1S v. ryte: 8-8 Ir 7-8 ▼. v 
Nadėldienlaia nuo 10 Iki 18 diena

Ofiso: Tcl. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMIncIt A2HA

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak 
Rezidencijos Ofisas: 295» W. Attth ht 

Valandos: 10-12 Ir 8-9 rtl. vak. 
Seredomls Ir NedOUomls pagal sutarti

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3061 West 43rd Street

(PrlA Archer Ava netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai vakare 

Seredomls ir nedėllosnfs pagal 
sutarti

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chi ca tro

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6. 
PanedBllo, Seredos Ir Pėtnyčlos

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

MAMAI: 6459 S. RockweU St.
T.-tefnnss REPuhllc 9A00

Telephone BOL'levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4031 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. ltockwell St.

REIKALINGA
DARBININKAI

Reikia prityrusio pardavėjo 
(salesmano). CommisHon ir al
ga.

B0X 19, “DRAUGAS“ 
2334 S. Oakley Avs. Chicago

tMOraCE BAI

KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontrak toriai

Statom naujus Ir talsom senus na
mus. MOro, cemento, medžio Ir stog- 
dengystės. lengvi Išmokesėlal arba 
i ash. Gaisro apkainavlmas ant numų 
ir rakandų.

335$ 8. LITUANICA AVĖ.
Tcl. ROUlevard A327

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:80 vakare 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p

BRUNO STIUKIS & co.
' KONTR AKTORIAI 

Statome nacius namus. Apdengtam 
gonkas (porėtus arba visa medini na
rna poplera arba cementiniu ashestos.
Taip pat parflplnam paskolas namų
pataisymui. Imame darbus visoj Chl-Lnųl, O fj 
eagoj, kolonija nesvarbi. i “

4isi sn. Francis™ Avenue 5 kamb., Brighton Park 
T.‘l.-fon» »,| - ;Marq„ette p„rk

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
‘PINIGUS J LIETUVĄ 

* LAIVA KOKČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
4 kamb., 2 fl. — 

ir

BlZMElUAT. GARSINK) 
uionvHa.i

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

AITOMOBII.ES
TOMOBII.ES
kaikurh.se
optometrical.lv

