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Bolševikai ištremia Sibiran 
tūkstančius suomių

PARYŽIUS, bal. 30. - 
Prancūzijos vyriausybė griež 
tai uždraudė rengti kokias 
nors demonstracijas rytoj — 
gegužės 1 d. Kas nori gali 
turėti privačius susirinkimus, 
bet ne kokias nors vaikštynes, 
kaip kad kas metai radikalai 
sukeldavo daug nesmagumų 
autoritetams.

įVyriausybė paskelbė, kad 
šis sprendimas griežtai bus 
vykdomas.

Radikalai už tai kolioja vy 
riausybę, tačiau pažymi, kad 
jie prisitaikins prie vyriausy
bės sprendimo.

Viešosios demonstracijos, 
kuriose ir vyriausybė daly
vaus, įvyks krašto šventėje — 
šv. Joanos iš Ark atminimui, 
gegužės 12 d.

t

HELSINKIS, Suomija, bal. 
30. — Suomių studentų ir mo 
kytojų sąjunga Academie Ca- 
relia paskelbė, kad sov. Rusi
jos vyriausybė masiniai ištre
mia suomius iš Ingrian dis
trikto, žiemiuose nuo Petra
pilio. Apie 2,000 suomių šei
mų^ siunčiama į Turkestaną, 
Sibire.

I
Sovietų valdomo Ingrian 

distrikto suomiai yra daugiau • 
šia smulkieji žemdirbiai ir žu 
vininkai. Daugelis jų Velykų i 
savaitę išmesti iš savo namų I 
ir paimti j stovyklų, iš kur 
bus siunčiami Sibiran.

Savo keliu, Suomijos poli
tinė policija suįėmė dvyliką 
bolševikų šnipų. Tarp suimtij 
jų yra vienas caro laikų pul
kininkas ir 1 moteriškė.

AUSTRIJOJ MINIMA KON 
STITUCIJOSDIENA

VIENA, Austrija, bal. 30. 
— Rytojaus dieną, gegužės 1 
d., Austrijoj bus minima kon 
stitucijos diena vietoje seniau 
per ilgus metus vykdomų so
cialistų demonstracijų, kada 
socialistai buv-o įsigalėję čia 
ir kitose Austrijos dalyse.

Rytoj, Austrijoj bus didelė 
šventė vargšams ir bedarbia
ms. Vyriausybės kaštais be
darbiai bus pavalgydinti ir 
popiet jie nemokamai galės 
lankyti teatrus ir kitas įvai
rių pramogų vietas.

Austrijos vyriausybė parei
škia, kad gegužės 1 d. yra 
krašto konstitucijos diena, ku 
ri turi būt minima linksmai, 
bet ne darbininkų smurtais, 
triukšmais ir bombų sprogdi
nimais.

MASKVA, bal. 20. — So
vietų vyriausybė nuginčija 
suomių ištrėmimą iš Jlngrian. 
Pažymima, kad iš Petrapilio 
apylinkių ištremiami tik auk
štosios kilmės rusai, caro lai
kų generolai ir kiti buvę val
dininkai.

HELSINKIS, bal. 30. — 
Sov. Rusijos vyriausybės tvir 
tinimai, kad iš Ingrian suo
mių šeimos neištremiamos Si
biran, yra netikri.

Suomijos generalis konsu
latas Petrapily praneša, 
kad sovietai ištremia suo
mius.

ŠVEICARIJA ARDO NACIU 
PARTIJĄ

BERNE, bal. 30. — Svei- 
carijos vyriausybė laukia Vo
kietijos atsakymo dėl Jacobo, 
vokiečio antibitlerininko žur-

NACIAI PAGROBĖ SAVO
PRIEŠĄ ČEKOSLO

VAKIJOJ
PRAHA, bal. 30. — Vokie

tijos nacių agentai Čekoslova 
kijoj pagrobė vieną vokietį 
pabėgėlį, hitlerininkų priešą 
J. Launpersbergerį, knrs atbė
go Čekoslovakijon, įsivyravus 
Hitleriui.

Čekoslovakijos vyriausybė 
siunčia protestą Berlynan.
Kas iš to, kad Vokietijos vy-

nalisto, pagrobimo iš Šveica- . i-’ 1 riausybę ignoruoja tuos pro-
i i jos ribų. testus! Štai Šveicarija protes-

Vyriausybė išleis įstatymą, d5| Jamt)0 pagrobirao i5
nukreiptą prieš svetimų kral- Sveicarij„a. Vokietija uė ne- 
tų slaptus agentus Šveicaru I ako ftTCifarijw> vvrinusy-
jo.jp-

Be to, paskelbta, kad likvi- 
duotusi nacių partija Šveica
rijoje.

bei.

PAGERBTAS JAPONŲ 
IMPERATORIUS

LAiGRANGE, Ga., bal. 30. 
— Valstybės kareiviai vakar 
suėmė 21 vyrų ir moterų, su
kėlusių riaušes priešais Calla 
way Textile audimines, kur y- 
ra darbininkų streikas. Riau
šės pasireiškė, kada imta pa
šalinti darbininkus su šeimo-

TOKIJO, bal. 30. — Vakar 
visoj Japonijoj pagerbtas ja
ponų imperatorius Hkohito, 
minint jam 34 m. amž. sukak- mis iš tos kompanijos na- 
tuves. mėlių.

ŠVČ. PANELE MARIJA — MŪSŲ 
UŽTARĖJA IR PAGALBA

Gegužės mėnesis yra skirtas Švč. Pane
lės Marijos garbei. Visose bažnyčiose kas
dien turimos pamaldos. Per Dievo Motinos 
užtarymą ne tik pavieniai, bet ir tautos ap
turi daug Dievo malonių. Ypač lietuvių 
tauta yra giliai atsidavusi Švč. Panelės glo
bai ir pasiaukojusi Jos garbei. Ir neapsi
rinka. Per Jos užtarymą apturi daug dan
giškų turtų. Kaip Lietuvoje, taip ir Ame
rikoje Marijos vaikeliai lietuviai gausingai 
kasdien per gegužės mėnesį susirenka į pa
maldas bažnyčiose.

GUB. HORNERIS NELAIMĖJO 
VVASHINGTONE

Illinoiso gubernatorius Hor 
neris, kurs išvyko į Washing 
toną, kad ten gavus fondų 
bedarbių šelpimui, nieko ne
laimėjo tuo reikalu ir grįžta 
namo. Jam pasakyta, kad jei 
Illinois valstybė negali sukel
ti fondo dalies, vyriausybė ne
prisidės prie šelpimo.

Gubernatorius tad grįžta 
namo ir šiandien dirbs viską, 
kas tik galima, kad tik grei
čiau prastumus per legislatū- 
rą bilių, kuriuo didinami pir
kimo mokesčiai nuo 2 iki 3 
nuoš. Legislatūros senatas 
jau patvirtino šį bilių, bet 
žemesniuose rūmuose jis su
laikytas. šie rūmai šiandien 
svarstys šį bilių. Gubernato
rius stengsis suregimentuoti 
visus demokratus atstovus už 
biliaus pravedimą.

Savo keliu valstybės Emer- 
gency Relief komisija visą 
laiką šaukia, kad ji neturi 
fondų ir uždaro šelpimo sto
tis. Tas legislatūrai spau
dimas, kad ji pripažintų fon
dų padidintais pirkimo mokės 
čiais. Ši pati komisija tačiau 
kovoja prieš sumanymą, kad 
ją pačią panaikinus ir šelpi
mo darbą pavedus stačiai ap
skritims ir valsčiams.

Šiandien reikia laukti ko
kių nors įvykių legislatūroje 
pirkimo mokesčių didinimo 
klausimu.

49 CHICAGIEčlAI ĮŠVEN
TINTI KUNIGAIS

CALEXIC0, Gal., bal. 30. 
— Lengvas žemės drebėjimas 
vakar atjaustas Imperial 
slėny.

PRANCŪZIJA REZIGNUO- ŠIANDIEN “DRAUGO”
™os • VALANDA

KLAUSIMU
PARYŽIUS, bal. 0. — Ne

stebėtina, jei Vokietija panei
gia taikos sutartį ir ginkluo
jasi.

Prancūzijos vyriausybė sp
rendžia, kad nėra priemonių 
priversti Vokietiją, kad ji 
skaitvtusi su sutartimis. Ji 
ignoruoja visus Berlynan 
siunčiamus protestus. Tad Vo 
kietijai paskelbus, kad ji ima 
ginkluotis ir jūroje, Prancū
zija pareiškia, kad tuo reika
lu tegul toliau rūpinasi Ang
lija. Dėl visako, Prancūzijos 
karo laivyno ministeris Pietri 
išvyko Londonan.

Prancūzija tuo tarpu vykdo 
ginklavimosi programą. Visi 
Vokietijos pasieniai stiprina
mi geležies ir konkretu forti
fikacijomis, o pastaruoju lai
ku imtasi priemonių daugiau 
ginkluotis ore.

Oro ministeris Denain geg. 
m. 9 d. vyks Romon. Planuo
jama su Italija sudaryti oro 
militarinę sąjungą, kurion tu
ri įeiti ir Anglija ir kitos val
stybės savo kraštų apsaugai 
nuo Vokietijos.

Jo Einin. kardinolas Mun- 
delein, Chicagos Arkivysku
pas, pereitą šeštadienį St. Ma 
ry of the Lake seminarijos 
koplyčioje įšventino kunigais' 
šios seminarijos 49 auklėti
nius, kurie baigė skirtus mok-i 
sius.

Nauji kunigai yra chicagie- 
čiai. Po vasaros atostogų jų 
žymioji dalis bus paskirstyta 
po parapijas, o kiti grįš at
gal seminarijon eiti aukštuo
sius mokslus, kad pelnius dak 
taratij laipsnius.

KLAIPĖDOS UOSTAS
PERPILDYTAS LAIVAIS

KLAIPĖDA. — Nuo pat 
šių metų pradžios Klaipėdos 
Uoste visą laiiką ypatingai di
delis laivų judėjimas, kokio 
nė vienais metais nebuvo, 

į Nuo šių metų pradžios jau 
įplaukė 228 laivai, kai per tą 
patį laiką pernai tebuvo įp
laukę tik 127 laivai. Pereitą 
savaitę įplaukė net 44 laivai, 
kas laikoma savotišku rekor
du, nes nė vienais metais per 
savaitę tiek laivų įplaukę ne
buvo.

* -
STREIKUOJA AUTO 

MEKANIKAI
137 auto mekanikai nnistai 

sustreikavo Packard Motor 
Car Co. patarnavimo stotyse, 
kompanijai atsisakius didinti 
atlyginimą.

KARO GALIMUMAI 
AZIJOS RYTUOSE

TOKIJO, bal. 30. — Japo
nų militariniai vadai paskelbė 
eilę pareiškimų. Jie nurodo į 
japonų karo su sov. Rusija 
galimumus Azijos rytuose.

Nors japonų santykiai sa 
sov. Rusija pagerėjo pasta
ruoju laiku, tačiau bolševikai 
neprisiima japonų pasiūlymo, 
kad jie atmilitarizuotų rytų 
Sibirą, kad ištrauktų iš Vladi 
vostoko ir išilgai Amūro up
ės gausingą savo kariuomenę.

Japonai militarininkai pa-

“Draugo” radijo valandos Petrosevičius, kurs jau se- 
tęsis kas savaitė ir po Gavė- niai pasižymėjo lietuvių tarpe 
ni°s« kaipo gabus ir talentingas mu

Šiandien šios valandos pro- sakas, 
gramoj teks girdėti mūsų žy- Be to, kalbės Federacijos 
miąją dainininkę ponią E. centro pirmininkas dr. Ant. 
Rakauskienę, kuri mielai su- Rakauskas.
tiko padainuoti keletą gražių Neužmirškite pasukti savo 
dainelių. radijo ant stoties WEDC,

Kitas žymus muzikas ir gi j 1210 kilocycles, ir pasiklausy- 
dalyvaus šioje programoje, kitę “Draugo” radijo valan- 
Tas yra smuikininkas Myk. dos programos.

PLINTA STREIKAI CHEVROLETO 
AUTO FABRIKUOSE

STREIKININKU RIAUŠĖS 
OMAflOJ

TOLEDO, O., bal. 30. — 
Neįvyko taika Chevroleto au
tomobilių kompanijos fabri
kuose. Streikininkij vadai dir
ba, kad streiką sukėlus kitur, 
ypač Flint, Mich., šios kom
panijos fabrikuose, kur dirba

OMAHA, Neb., bal. 30. -r- 
Streikuojantieji gatvėkarių 
darbininkai vakar sukėlė riau 
šes. Šalininkų padedami, jie ! apie 17,000 darbininkų. Tole-
ėmė daužyti gatvėkarių lan
gus, keletą streiklaužiij apkū
lė ir pagaliau pradėjo kovoti 
prieš gatvėkarių sargybą.

Riaušės pasireiškė baigus 
streikininkams vaikštynes, ku
riomis jie protestavo prieš 
kompaniją, kad ji panaudoja 
streiklaužius.

Policiija pavartojo ašarines 
bombas prieš riaušininkus. 
Daug žmonių nukentėjo.

do gi fabrikuose nedirba ap
ie 2,340 darbininkų.

PREZIDENTAS UŽDARO 
KARO PASLAPTIS

CLEVELAND, O., bal. 30. 
— Chevrolet Motor kompani
ja ir čia ir kitur jau ima at
jausti nesmagumus dėl strei
kuojančių šios kompanijos 

i darbininkų Toledo mieste.
Darbininkai sukėlė streiką 

Chevrolet and Fisher Body 
šakose Cincinnati mieste. Dėl 
to Fisher Body fabrikai už
daromi ir Clevelande. Čia 
apie 9,000 darbininkų neten
ka darbo.

----------- I Fisher Body fabrikai dir-
WASHINGTON, bal. 30. — ba Chevrolet automobiliams

Anądien kongreso žemesniųjų I rėmus.
rūmų militarinis komitetas iš į --------------------—

DU SUŽEISTA PER 
RIAUŠES

klausinėjo kelis aukštuosius 
kariuomenės štabo karininkus 
ir jų liudijimus komitetas pa
skelbė viešai savo rekorduose. PITTSBURGH, Pa., bal. 

Tas įvykis sukėlė audrą vy 30. — Keletas šimtų darhanin
reiškia, kad jei bolševikai nuo/riausybėje, kadangi tuo keliu kij streikuoja Rieck-McJunkin 
lat bus apgulę Mandžiuko pa- J atidengtos kai kurios krašto i Dairy kompanijoj. Darbinin- 
sienį, japonai bus priversti ’ j-aro paslaptys ir militariniai i kai reikalauja, kad kompani- 
ką nors daryti. 1 planai. Užgauta Kanada ir ki- j ja padidintų atlyginimą ir

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
STINGA LAUKO

DARBININKŲ
KLAIPĖDA. — Lietuvos J 

Keleivis kelia susirūpinimo 
stoka darbininkų Klaipėdos 
krašte. Pastaruoju laiku Kiai 
pėdos krašto ūkininkai nusi- 
skundžiia, kad negauną praši
nėjusiems laukų darbams dar
bininkų. Tuo tarpu rengiama
si išleisti net apie 15,000 lau
kų darbininkų į Latviją. Laik 
raštis, kreipdamasis į darbi
ninkus, klausia, ar ne geriau 
Klaipėdos krašte vasarą į mė 
nesį uždirbti 40 lt., negu Lat
vijoje — 24 latus. Baigdamas 
savo straipsnį, laikraštis siū
lo leisti į užsienius darbinin-

tos valstybės.
Prez. Rooseveltas pasiuntė 

aštraus turinio laišką komite
to pirmininkui. Bara, kad ko
mitetas viešai skelbia karo 
paslaptis. Nurodo, kad būtų 
griežtai vengiama to ateity
je, priešingai gi komitetas ne 
gaus iš karo departamento 
jokių informacijų, arba gaus 
tiik apčiuopiamas.

Prezidentas pažymi, kad jis 
to reikalauja kaipo vyriau
sias krašto karo pajėgi} va
das ir yra priešingas U. S. 
nesutikimams su kitomis val
stybėmis.

BERLYNAS, bal. 30. — 
Vokiečių darbininkų fronto 
vadas Robert Lay gegužės m. 
1 d. proga paskelbė, kad šie
met visiems vokiečių bedar- 

kus tik iš tų rajonų, kur yra biams bus rastas atitinkamas 
jų perteklius. darbas.

pripažintų uniją.
Vakar pasireiškus riaušėms

du asmenys sužeista.

STREIKININKAI NENORI 
ARBITRAŽO

WEST FRANK FORT, Ilk, 
bal. 30. — Kone jau vienas 
mėnesis, kaip streikuoja dar
bininkai Illinois Power and 
Light Corporation įstaigose. 
Daug miestų ir miestelių pie
tų Illinoise neturi gazo ir el
ektros šviesos.

Gubernatorius Horneris pa 
siūlė darbininkams taikintis 
arbitracijoe keliu. Darbinin
kai nesutinka.

ūrTš

CHICAGO TR APYLIN
KES. — ftinmįįen numatoma 
giedra ir kiek Šilčiau popiet.
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Kad prieš darbininkų išnaudotojus ka
pitalistus reikia kovoti ir organizuotai ko
voti, dėl to negali būti dviejų nuomonių. Da
rbininkus organizuoti ir jiems vadovauti tu
ri ne pigūs bačkininkai agitatoriai, prisisiur
bę neapykantos ir keršto dvasia prieš reli
gijų ir visa kas pasaulyje yra gero, bet žmo
nės su aukštu mokslu, dori, pasišventę, su
prantu visų ekonominių negalavimų priežas
tis ir žinų kokiu keliu
laimėti jiems ir geresnes darbo sulygai 
geresnį duonos kųsnį. Socialistai ir koniu-

Dr. J. P. Poška

Negražu ir Neteisinga
LIETUVOJE RASTI 
ISTORINIAI KAPAI

nuostolinga. Po ilgesnių dery
bų, buvo sudaryta nauja pre
kybos sutartis, kuri balandžio 
10 d. buvo pasirašyta Kaune.

GRAŽUSIS MĖNUO
Gegužės mėnuo skaitomas gražiausiu mė

nesiu metuose, nes tuo laiku gamta pasipuo
šia puikiausiu savo rūbu •— žalumu ir žie
dais. Bet ne vien tuo tas mėnuo yra gra
žiausias. Katalikiškam pasauliui jis yra gra
žiausias dvasiniu atžvilgiu. Gegužės mėnuo 
visu savo puošnumu yra pavestas Švč. Ma
rijai, dangaus ir žemės Karalienės garbei.
, Nėra katalikiško krašto, kuriame nebūt 

garbinama Dievo Motina. Ypatingai gegužės 
mėn. tikintieji ir tyliomis maldomis ir gies
mėmis kreipiasi į Marijų. Lietuva, kuri va
dinama Marijos kraštu, ypatingu atsidavimu 
garbina Dievo Motinų šiame puošniame mė
nesyje. Ten, kas negali kasdien pasiekti baž
nyčios, renkasi grupėmis vakarais, gieda li
tanijų, meldžiasi.

Prieš porų dienų Liurde, stebuklingoj 
švč. Marijos šventovėj, užsibaigė Popiežiaus 
skirtos trijų dienų maldos į Dievo Motinų, 
prašant, kad būtų atitolinta karo pavojai, 
kurie daug kam rodosi yra nebeišvengiami. 
Šventojo Tėvo troškiniu yra, kad visas šis mė
nuo būtų pavestas maldoms už pasaulio taikų.

Reikia manyti, kad mūsų tauta ne tik 
kad nepasiliks nuo katalikiškojo pasaulio ma
ldose į dangaus ir žemės Karalienę, bet ypa
tingu maldingumu kreipsis į Jų, kad užtartų 
Lietuvą, pas savo Sūnų, pasaulio Sutvėrėjų 
ir Išganytojų, kad pašalintų visus jai pavo
jus, kurie iš visų pusių gręsia.

AR DARBININKŲ DIENA?

Drauge buvo pasirašyta ir 
savitarpinio atsiskaitymo su
tartis.

Lietuvoje yra dar gana 
liakalnių, švedkalnių, alkakal 
daug nežinomų, netyrinėtų p1 
n’ų ir kitų istorinių vietovių.

sunyksta, bet siela nemirtina, kai kunas betyrinėjant, atra-'nėg teisino nuteistieji valsty- 
ji gyvens amžinai. Tai koki ndania gana daug Lletuvotj 1S‘ bės išdavikai dar padavė nau 
bus jos amžinybė? Dieve, įki-

Skirtingų nuomonių, pažiū- ant kryžiaus? Gerų darbų ilč
ių, nusistatymų ir įsitikinimų ra. Muldos iv atgailos sakra-
randame ne tik moksle ir kul
tūroje pasilikusiose šalyse, bet

•liu darbminkus vesti, kad « ‘^lame ir apšvietose, tul
žesnes darbo sąlygas ir tūroj* Paaugusiose šalyse. Ga

Įima nesutikti su žmogaus 
nuomone, bet jokiu būdu ne-

jie, būdami bedieviais ir kovodami prieš re- pasmerkti žmogaus
ligijų, ardo darbininkų vienybę. Tikintieji ne- nuoširdaus įsitikinimo, luo la

nistai negali darbininkams vadovauti, nes

gali jų sekti, nes jiems tik rūpi kova prieš 
religijų.

Darbininkų pasekmingais vadais gali bū
tį tik tie, kurie moka ir pajėgia sudaryti 
vieningų frontų, kurie neskirsto jų į grupes, 
kurie neardo, bet stato, kurie žino, kų kalba 
ir žino, kur juos vesti, kad kovų laimėti.

Visos socialistų ir komunistų vadų kal- 
visi demonstravimai ir triukšmai šian-

biau negalima ir
melagingai šmeižti asmenį ar
ba asmenų grupę dėl jųjų ge
rų darbų, kurie yra atliekami 
tautos ir žmonijos labui.

Retkarčiais mūsų laisvųjų 
paklydėlių brolių spaudoje, o 
ypatingai Chieagos socialistų 
“N-se” pasirodo melagingi a- 
prašymai ir šmeižimai kata
likų tikėjimo, jo mokslo ir ka
talikų dvasios vadų. Daugiau
sia puolami ir šmeižiami ma
rijonai’ir jųjų visa kongrega
cija, kuri ištikro begalo daug 
gero daro mūsų tautai. Jie 
įsteigė bernaičių kolegijų, se
minarijų, skleidžia apšvietų, 
užlaiko dienraštį “Draugų”, 
remia visas draugijas, biznie
rius, profesijonalus, ugdo tau-

Vis daugiau iškįla aikštėn faktų, įiodan- ^įnj susipratimų bei patriotiz- 
čių dėl ko visai susmuko Amerikos lietuvių'^ žod^u mkant> jie Jeniia 
socialistų oiganizacijos, o jų vadai, likę ge- |vįK^ mūsų tautinį judėjimų, 
nerolais be armijos, akiplėšiškai Skverbiasi į :Jie> įSsįžadgdalnį savęs> paSve. 
tautiškųjų visuomenę, kad jų išnaudoti savo !

MOS,

dien kaip tik bus nukreipta prieš sudarymų 
bendro fronto kovoje su kapitalizmu. Dėl to 
rimtieji ir susipratusieji darbininkai šių die
nų vadina ne darbininkų diena, bet socialis
tų, komunistų ir kitokių triukšmadarių sa
votiška . švente. Kol gegužės mėn. pirmųjų 
savinasį sau tik socialistai ir komunistai, tol 
tokia ji (triukšmadarių diena) ir pasiliks.

‘ KUO PATS KVEP, TUO KITUS TEP”

mentų nežinia ar mūsų pakly
dėliai galės susilaukti. Kūnas

si^ailėk jų, nes nežino kų jie 
daro....

Socialistai šmeiždami mūsų 
neteisinga vadus, paliečia visų mūsų iš-

eivijų ir mūsų visų kultūrin- 
gųjį judėjimų. Jie žemina mus 
visus rinitų žmonių akyse. Tai 
gi tokiems negražiems darba
ms kelias turi būti pastotas. 
Kas užlaiko tų jų nešvarių 
spaudų? Nagi mes patys lie
tuviai. Argi mes galime leisti, 
kad mūsų. pačių centai eitų 
mūsų tautos nenaudai? Argi 
mes galime leisti, kad mūsų 
centai eitų į pagalbų tautos ii 
kultūros griovėjams? Ne, ir 
jokiu būdu ne! Juk dar mes 
neužmirštame, kuomet mūsų 
tėvynė Lietuva kraujuose pa
plūdusi priešų rankose klū
podama ant kelių šaukėsi pa
galbos, pasigailėjimo ir kąsniu 
duonos, tai mūsų paklydėlia. 
socialistai atsakė: “Lietuvai 
nė cento”. Jie nedavė Lietu

— Visi L etuvos kriuome-

kui jai svarbios medžiagos. jus gfcunJus aukščiausiam Lie 
Šiomis dienomis Labūnavos tuvots teismui — Vyriausiajam 

apylinkėse, Graužų vienkiemy- Tribunolui. Manoma, kad šie 
je ūkininko Zenono Žilinsko f skundai bus apsvarstyti dar 
laukuose buvo įasti Lietuvos - gegUžėg mėnesy. Vyriausias
Lenkijos karaliaus Zigmanto- 'įrįbunolas gali kariuomenės 
Augusto laikų kapai. Juose teismo sprendimų panaikinti, 
rasti keli durtuvai, kirviai ir Jeigu taįp atgitiktų> tai ši by- 
kaida:, padaryti iš žalvario ir dar kaid.j būtų svarstoma 
geležies. Be to, rasta nemaža Lietuvos kariuomenės teisme, 
žiedų, pin.gų ir kitų sidabri-j Ta^au Jau dabar rimtį Lietu 
nių daiktų. Pinigai yra vari- yos te;sininkai sako> kad Vy.
niai ir juose aiškiai matyti 
data: “1570 ir raidės A ir S.” 

Toje vietoje prieš šimtus

riausiame Tribunole valstybės 
išdavikai kažin ar kų laimės^® 
nes kariuomenės teismo spren-

metų buvęs didelis mūšis tarp1 dimas yra rimtas ir visur pa-
Lietuvos - Lenkijos ir švedų 
kariuomenių. Esu toje vietoje

remtas Lietuvos įstatymais. 
— Kaip jau buvo pranešta,

švedai buvo sumušti. Todėl' gegužės 6-8 d. Kaune bus ant-
ligi šiam laikui žmonėse dar 
užsiliko įvairiausi padavimai

roji Pabaltijo valstybių užsie
nių reikalų ministerių konfe-

bei legendos apie šių istorinę ] rencija. Ryšiu su tuo, balan- 
vietovę. Ldžio 11 d. Rygoje buvo susi-

____________ j rinkę Lietuvos, Latvijos ir
— Pernai metų viduryje La

tvija buvo nutraukusi preky
bos sutartį su Lietuva, saky- 

vai nė cento, nė patys nieko I dama, kad ta sutartis jai yra 
neturi, o dar drįsta šmeižti1 — ■' 1 " ’---------------------

Estijos užsienių reikalų vice- 
ministeriai, kurie paruošė bū
simos konferencijos programų.

Tsb.

Šiandien visame pasaulyje socialistai ii 
komunistai mėgins sukelti daug triukšmo. Jie, 
kur bus galima, demonstruos gatvėmis, salė-, 
se bus mitingai, jų vadai sakys ugningas 
kalbas, rodys kumštis kapitalistams, skelbs 
pasaulio revoliucijų. Maskvoje susirinkęs rau 
donas i s internacionalas tarsis, kaip sėkmin
giau vesti pragaištingų komunistinę propo- 
gandų, kaip nuversti viso pasaulio valstybių 
dabartines valdžias ir visur įgyvendinti ko
munizmų. Galimas dalykas, kad kai kuriuo
se kraštuose bus muštynių, areštų, atsiras 
naujų socialistų ir komunistų “niučelninkų”

Tai bus ne darbininkų diena, bet triukš
madarių šventė pilna to žodžio prasme.

Neį socialistams nei komunistams darbi
ninkų reikalai nerūpi. Taip šiandien galima 
tvirtinti ne šiaip sau užsimanius, bet pažvel
gus į tuos kraštus, kur socialistai ar komu
nistai valdė ar valdo. Darbininkų būvio jie 
nepagerino, bet pablogino. Tokioj Sovietų 
Rusijoj, kurių komunistai valdė per kelioli
kų metų, jokios pažangos nepadaryta. Prie
šingai, ten darbininkai sunkių vergijos lai
kų susilaukė, milijonai žmonių badu išma
rinta. Tokios “laimės” ir “gerovės” nei šio 
nei kitų kraštų darbininkai tikrai nenori. 
Sakysim, čia Jungtinėse Valstybėse, dabar 
ne pyragai, nedarbas siaučia, tačiau darbi
ninkai vis dėlto nenorėtų mainytis su Sovie
tų Rusijos darbininkų būviu. Čia jie dar turi 
duonos kųsnį, kurio tikrai netektų, jei į ko
munistų rankas patektų valdžia. Dėl to, kuo
met visokie pasamdyti agitatoriai, pasilipę 
art bačkų, liisteriškai šauks apie komunistų 
rojų, kaip iš kokio gausybės rago bers ge- 
ricusių laikų pažadus, jiems reikia pasakyti 
— ponuliai, pirmiau duokite duonos ir laisvę 
Sovietų Rusijos žmonėms, pagerinkite jų bū
vį, tuomet ateikite mums kalbėti.

biznio reikalams. Socialistų organizacijos iš
nyko, nes jos neturėjo tinkamų vadų. P. Gri
gaitis, vyriausias jų vadas, nesugebėjo vado
vauti, jis tik koliojosi ir šmeižė jam nepatin
kamus žmones. Įsivaizduokit sau — socialis
tų vadas, dienraščio redaktorius, antrojo 
transatlantinio skridimo organizatorius savo 
idėjos priešininkus vadina idiotais. 1933 m. 
lapkr. 15 d. jis siuntė laiškų lakūnui James - 
Janušauskui, kuriame tarp kitko rašo:

“Agitacijų prieš Am. Liet. Transatlanti
nio Sklidimo Sųjungų ir prieš Jus veda 
daugiausia Jurgėla, Chieagos Aero klu
bas ir Rymo - Katalikų Federacijos ly
deriai (p. Šimutis ir k.). Aš nemanau, 
kad mes su tais idiotais privalome tai
kytis”.
Šis biaurus, akiplėšiškas pasikoliojimas 

ir žeminimas ne socialistų organizacijų ir 
jų vadų, labai gerai karakterizuoja Grigaitį, 
socialistų ir bedievių vadų ir tuo pačiu kar
tu aiškiai pasako kodėl jis išardė net savo 
organizacijas. Tai yra tipiškas grigaitiškas 
pareiškimas, parodus jo veidmainiškų veidų 
pilnoje šviesumoje.

o
mūsų vadus, kurių darbai pa
tys už save kalba.

Biznieriai, profesijonalai ir 
tos nešvarios spaudos skaity
tojai, kurie užlaikote jų spau
dų, turite pilnų teisę ir mora
lę pareigų, kaipo lietuviai, pa 
sakyti jiems, kad šmeižti tau 

darbų pasekmės yra ne tik vi- tos ir bažnyčios vadus yra 
s'.ems matomos ir žinomos, bet j negražu, neteisinga ir nekul- 
jos pasilieka kaipo paminklas : turinga. Matyti, kad mūsų pa 
arba istorinis liudytojas atei-i kly dėliai patys nesusipranta i 

arba nenori susiprasti.

ncia savo visas gyvenimo jė

gas bei energijų tautos ir baž
nyčios labui. Tai už kų tuos 
geradarius socialistų “N-nos” 
taip begėdiškai šmeižia?

Žinoma, socialistų akimis 
žiūrint į marijonų darbus la
bai keistai atrodo. Marijonų

nančionis gentkartėms.
Negana to, jų darbų pasek

mės auga ir didėja, šakojasi 
kaip gyvas medis, arba kaip 
pati Kristaus Bažnyčia auga 
ir plėtojasi. Mūsų paklydėliai, 
broliai socialistai, tiek daug 
dirbo, o pasekmių jokių nėra. 
Apart savo pragyvenimo, dau 
giau nieko nenuveikė ir nieko 
neturi parodyti, nė patys kuo 
pasidžiaugti. Gal būt dėl to 

imūsų palaidūnus brolius ir i-
Visi šiandien jau žino, kad Grigaitis vi- Ima pavydas ir kerštas, dėl to 

soiivis jėgomis stengėsi įtraukti katalikų or- jie ir lieja tokių karčių tulžį 
ganizacijų vadus į jo organizuojamo skridi
mo darbų ir tuo pačiu kartu laiškuose lakū
nui tuos žmones idiotais vadino. Ar begali 
būti kas šlykštesnio už tokį Grigaičio veid
mainiavimų?

Dėl pravardžiavimo'socialistams nepatin
kamų asmenų, reikia pasakyti, kad Grigai- artinasi neišvengiama šaltoji 
tis, kaip teisingai pasakyta viename lietu-i mirties ranka, kuriai pasiprie- 
viškarne posakyje, “kuo pats kvep, tuo ir Į sint negalimi. O nudėvėtas

ir koliojasi. Be to, ir jų gyve
nimo žvaigždutė, kuri tiek 
daug šildė, tiek daug žadėjo, 
jau baigia gesti. Kūnas neno
romis vysta, raukšlė j&si; jė
gos silpsta, kasdien menkėja;

kitus tep”. Po visų šmeižtų, melų ir pra
vardžiavimų, to vardo, Grigaiti, pats sau už
sipelnei ir dėl to sau jį ir pasilaikyk.

TURĖTŲ PAAIŠKINTI

Kai kuriuose laikraščiuose buvo įdėta 
James - Janušausko raštas, kuriame jis sa
ko, kad A. Kalvaitis, Lietuvos konsulas Chi
cago je, jį pasiuntęs pas Grigaitį, kad jis jam 
skridinių suorganizuotų. Savo rašte lakūnas 
Janušauskas sako:

“Kada aš pareiškiau savo pasiryžimų 
įvykdyti pasekmingų skridinių Lietuvon 
ir buvau konsulo Kalvaičio pasiųstas pas 
Grigaitį, tikėjaus, kad tas senukas repre
zentuoja visų lietuvių visuomenę ir elg
sis kaipo tikras tautos vadas. Vietoje 
malonaus ir bendri darbo, aš susitikau 
vien tik ginčus, pavydų, nepasitikėjimų

kūnas, kuris tiek daug tarna
vo pasauliui, patenkindamas 
visus savo blogus palinkimus, 
laukia kuomet žemės kirminai 
arba kreinatorijos karštos lie
psnos pavers kūnų į dulkes ir 
atiduos juodai žemei, iš ku
rios yra paimtas. Bet, siela, 
ta nelaiminga siela, kų ji ga
lės parodyti savo Sutvėrėjui, 
kuris dėl jos kentėjo ir mirė

Jeigu jūs, mūsų broliai lie
tuviai socialistai, neturite už
tektinai pilietiškos bei vyriš
kos drąsos, nė ganėtinai moks
lo dirbti savo tautos darbų 
taip kaip kitų tautų socialis
tai dirba savo tautoms, tai ge 
riau visai pasitraukti iš mūsų 
tarpo, taip kaip komp. A. Va 
naga?tis savo gražioje ir pa. 
trijotingoje dainoje sako: ‘Jei( 
su mumis nori būti Vilniun 
trauk, Vilniun trauk; O jei 
ne, iš mūsų tarpo pasitrau^, 
pasitrauk!....

Darbo yra visiems. Dirva 
plati. Dirbkime taip, kad šmei 
žimui sau nepatinkamų asme-| 
nų bei grupių visai nebūtų 
vietos. Tik vienybėje dirbda
mi ir vienas kitų gerbdami ir 
remdami bei apšvietų ir kul
tūrų platindami padarysime 
savo tautų stipria, šviesia ir 
garbinga.

i
Šmeižikai ir šmeižimai, ar J 

anksčiau ar vėliau, turės pra- j 
sišalinti iš mūsų tarpo. Jo f 
greičiau tas bus padaryta, tuo 
laimingesnis b”s mūsų visų Į
tautinis ir tikėjimo darbas. Į jo savo draugui Jonui Bulvy- 
Tniiri, visi atsiminkime, kad čiui, kuriam gyvenime pradė

Lietuvos gaizietos rašo, kad kęs Kaselė Bulvytį sako:
ti it lerio tavoršeiai, po didelio 
pasidarbavimo Klaipėdos ka
ralystėj, pasodinti į lietuviš
kų džėlų, kad pasilsėtų, moko
si lietuvių kalbos. Ir gerai da
ro, ba žiūrėkit, kai korte rei
kėjo jiems daryti suinnenės 
rokundų, įvykdavo tokių dia
logų:

— Tamstos vardas?
— Hans.
— Tėvo vardas?
— Gustav.
— Motinos)

• — Ema, geboren Kubutat. 
— Pilietybė)
— Litausch.
— Tikyba?
— Ewangelisch.
— Teismo baustas?
— Nein.
— Kaltinamąjį aktų gavot? 
— JawoL
— Užsiėmimas nusikaltimo 

metu?
— Staatsanwalt (prokuro

ras).
— Turite turto?
— Jawol! 15,000 litų.
— Kur)
-^Th Berlin.

Mikas Kašelė labai pavydė-

— Pasakyk man, nuo 
tavo galvoje atsirado tiek ra
zumo, kad gyvenime turi pa
sisekimo?

— Nuo žuvies, draugei, 
nuo žuvies. Žuvis priduoda 
man razumo.

— Pasakyk man, kokių pats 
žuvį valgai, — sako Kašelė,
— gal ir pas mane atsiras 
daugiau razumo.

— Orait, pasakysiu, ale 
pirma man turi užmokėti 2 
dol. Kitaip negaliu.

— Duodu 3 dol., tik pasa
kyk,. — nudžiugo Kašelė.

Ant rytojaus Bulvytis pa
siuntė Kaselei rūkytų silkę.(

Po kelių dienų sueina Ka-~ 
šelė Bulvytį ir piktai sako:

— Kų, vadinas mane apga
vai! Už vienų pasinirdintų 
silkę paėmei 3 dol! Ar tai 
gražu?

— Matai, *— sako Bulvytis,
— aš sakiau, kad žuvis pri
duoda razumo. Dabar pats 
įsitikinai.

KO

šmeižti negražu. I jo geriau sektis. Sykį susiti-

išnaudojama vien tik savo gėriui. Net ir
Vaivada kėsinosi tapti garsiuoju “skra
jojančiu reporteriu”.
Iš šio pareiškimo aišku, kad Grigaičiu

nusivylė ir lakūnas, bet dar labiau lietuvių 
visuomenė. Tačiau būt labai gera, jeį p. Kal
vaitis paaiškintų visuomenei, ar ištikro jis
p. Janušauskų pasiuntė pas susmukusių so-

ir eikvojimų pinigų. Skridimo idėja yra feialistų vadų, savo laiku skelbusį nė cento

Lietuvai neduoti. Jei taip buvo, tai aiškus 
netaktas padaryta. Tokį darbų, kaip skridi
mų organizuoti, turėjo dirbti bendras komi
tetas, reprezentuojąs .visų mūsų visuomenę. 
Mes vis dėlto nenorėtume tikėti, kad p. Kon
sulas būt buvęs taip šališkas ir socialistų 
grupelei tokį reikalų būtų pavedęs. Šis klau
simas iškįla ne pirmu kartu, dėl to jie rei
kalauja paaiškinimo.

Andrė Dzindulinskaitė, žino 
ma radio dainininkė, prieš va 
žiuosiant anų dien į radio 
stotį, užėjo pas savo bučerį 
išgerti šviežių kiaušinių.

— Yeser, — sako Dzindzi- 
linskaitė, — yra faktas, kad 
švieži kiaušiniai stiprina ir 
pataiso balsų. Ar tu tani tiki, 
buč)

— O, yes, — sako bučeris. 
— Kai tik kuri višta mano 
beismante padeda šviežių kiau 
šinį, tuojau ir užgieda: Kut
ku da ka, kut kada kai
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

Kaz. Andriušis
(Bus daugiau.) ti. Vaclovas, ieškodamas nus'-

Maldaująs pagalbos Vacio- raminimo ir paguodos, pasiry- 
vo žvilgsnis įsmigo į berniu- žo viski} išsipasakoti, kas sie
ką. gė jo širdį, kas jį privertė pu-

— Vaciau, na ir ko gi dėl Iti ir ką jis mąstė priglausda-
to šlamšto sielotis? Argi tame mas Stasiuką, o paskui net iš- 
išganymas? Ar tame glūdi am- veždamas į Rusiją. Tačiau jis 
žinoji laimė? tai darė aiškiai nujausdamas

— Aš dėl to ir sielojuosi, sąžinės prieštaravimą, ir pa- 
kad nežinau, kame vra išga- galinu pasiryžo gelbėti savo 
nymas. Kasdien vis pinasi niū auką ..
rios, klaikios mintys, jaučiu, Stasiukas visą laiką atidžiai 
kaip manyje grumiasi dvi bū- klausėsi. Jam be galo buvo į- 
tybės, bet kur tiesa, — neži- domus paklydusio žmogaus at- 
nau. Nežinau, kame os ieškoti, v’ras prisipažinimas, pasi pa
ko klausyti. Kai pamąstau, sakojimas ir širdies paslapčių 
kad yra Dievas, — nors aš ti- (atidengimas. Aišku, nelaimi* 
krai žinau, kad yra, bet ant- ngasis komunistas, pajudintas
roji manyje būtybė priverčia 
Aun1 Jj užmiršti, prieš Jj ko- 
Imti ir gyventi tik šiam pa
sauliui, — tada mane apima 
baimė ir neviltis, kad vistiek 
jau esu pasmerktas amžinom 
kančiom, kad Dievo kerštas 
mane lydi kiekviename žings
nyje ir dar labiau mano šir
dis patvirtindavo neapykanta. 
Tada lyg išalkęs, grieždamas 
dantimis, puolu griauti, šmei
žti visa, kas kilnu, garbinga, 
kas katalikui šventa. Bet ir 
tai darydamas, nejaučiu jo
kios laimės, jokio gilesnio pa
sitenkinimo...

Jo balsas pamažu nutilo ir, 
lyg laukdamas pasmerkimo, 
nedrąsiai nuleido akis žemyn.

— Vaciau, ar tai iesa, ką 
aš dabar girdžiu? — nustebęs 
paklausė Stasiukas.

— Taip, tai tikra tiesa...
— O Viešpatie, na ir kodėl 

anksčiau man apie tai nięko 
nesakėte?

— Prisipažįstu... Nesakiau, 
nes norėjau pražudyti tave a- 
mžinai... Norėjau iš tavęs pa
daryti komunistą — Bažny
čios priešą... Tačiau tu mane 
nugalėjai.

— Nuostabūs, Viešpatie, Ta 
vo keliai! — džiaugsmingai 
sušuko Stasiukas. — Tu su- 
vedei mus, kad...

Toliau nebaigė. Matyt, no
rėjo pasakyti, “kad parody
tum, kaip šviesa nugali tam
są ir kaip silpnas pavergia 
galingą, grąžindamas jį į ten, 
iš kur jis yra išpuolęs”.

Rytojaus dieną po pietą jie
du išėjo pasivaikščioti. Nuėjo 
į miesto kapines, kur nebuvo

dieviškos malonės, kurios įra
nkiu buvo Stasiukas, ieškojo i 
Tiesos ir Gėrio, širdies nusi
raminimo ir sielvartams dali- , 
ninko. Tik jis vienas, Stasiu
kas, galėjo jį suprasti, atjaus
ti jo dvasios skurdą, nes tik 
jis vienas, tiek daug nugalėjęs 
kliūčių, jį pavergė savo did
vyriškumu, kilnumu, nepalau
žiama dora; tik jis vienas su
gebėjo atsispirti komunizmo 
bangai ir prieiti prie nedory
bėse paskendusios Vaciaus sie
los. Stasiukas — didvyrio, o 
didvyrius gerbia ir jiems pa
siduoda visi, kuriuos tik pa
siekia didvyrio sielos spindu
liavimas.

Pabaigęs pasakoti lengvai 
atsiduso, tartum numetęs sun
kiai jį slėgusj akmenį. Tirian
čiu žvilgsniu pažiūrėjo į Sta
siuką, lyg laukdamas baisaus 
pasmerkimo. Tačiau šis jo ne
smerkė, bet stengėsi kuo galė
damas jam pagelbėti. Kaip mo 
kėdamas paguodė, suramino, 
davė kiek praktiškų patarimų, 
patarė dažnai melstis į Švč. 
'Jėzaus Širdį ir į Švč. Paną 
Mariją, nusidėjėlių gynėją ir 
užtarėją prieš Teisingojo so
stą. Priminė, kad Marija nie
kuomet neatmeta tikrai norin
čio pasitaisyti nusidėjėlio pra
šymų, o visuomet išmeldžia iš 
savo Sūnaus gausių malonu} 
išblaškyti ūkanoms ir sugrįžti 
į tikrąjį dangun vedantį ke
lią.

Ilgai dar jiedu kalbėjosi a- 
pie dvasios gyvenimą, Dievo 
gailestingumą ir daug kitų 
viešų nusidėjėlių, kaip šv. Ma
gdalena, kurie vėliau, pažinę

p astro g s

Dainininkė E. Rakauskienė šiandien dainuos “Drau
go” radijo valandoj.

rai pradėti, bet svarbu gerai tiesa ir gyvenimas! Tai reiš- 
baigti, — mintis, kuri padrą- ! kia — kas seka Išganytojumi, 
sino Vaclovą ir jis jautėsi ne- į tas neklaidžios tamsybėse, į- 
paprastai nusiteikęs; lyg nau-1 vairiais kryžkelia:s; kas tiki 
jai atgimusio žmogaus šypsnis | visa tai, ką Jis pasakė, tas 
lengvai žaidė iki šiolei buvu- Į niekuomet nesuklys, ir kas čia 
šiame paniurusiame veide. į žemėje gyvena tik dėl Kris-

Saulė jau visai leidosi, kai j taus, tas amžinai su Juo gy- 
jiedu pakilo eiti namo. Beei- vens dangaus karalystėje.

nytojas gyvu žodžiu jį būtų 
paguodęs, nuraminęs. Abu ne
paprastai nusiteikę grįžo na
mo. Tuo tarpu ^parapijos bažr 
nyčioj skambino vakarinėms 
maldoms, kur, be to, dar bu
vo kalbama viena dalis ražan
čiaus, mat buvo spalių mėnuo.

— Vaciau, eikime į bažny
čią, — vadino Stasiukas. — 
Truputį pasimelsime, padėko
sime Dievui už gautas malo
nes, pasiprašysime naujų.

Vaclovas dvejojo — eiti, ar 
ne. Tačiau berniuko padrąsin
tas nuėjo. Kaip gražu, žavin
ga, kai pilna bažnyčia žmo
nių meldžiasi Marijai. Meldė
si ir jis... po tiek daug metų, 
po baisių klaidžiojimų ir per
sekiojimų. Šiandien pirmą ka
lią prabilo į Mariją maldos 
žodž ais: Sveika Marija...

Drąsus žygis
Kitą dieną Vacius gavo 

draugo laišką. Jame rašyta:
“Brangusis Vaclovai, neti

kėtai patekai į mirties pata
lą... Skubėk, kiek galėdamas 
greičiau, pas mane atvykti, 
turiu kai ką labai svarbaus 
pranešti. Tik skubėk, nes mi
rtis jau tiesia savo išdžiūvu-

Myk. Petroševicius smuikuos 
radijo valandoj.

“ Draugo"

Kaip Lietuvos Gyventojai 
Išjuokė Vokietijos Kaizerį

darni per kapines, po parymo
siu beržu pamatė didžiulę Kri
staus statulą.

— Vaciau, ten puiki statu
la, eime pažiūrėti, — kalbina 
berniukas.

Nuėjo. Ant tvirto pastato 
stovėjo, su sunkiu medžio kry 
žiumi ant pečių, Kristus. Vie
na ranka prilaikė kryžių, ant
rąja rodė į tolį. Galva, apjuo
sta stambių erškėčių vainiku, 
truputį sviro žemyn. Kojose ir 
rankose, besileidžiančios sau
lės spinduliuose, skaisčiai tvi
skėjo plačios, krauju pasruvu
sios žaizdos. Abu, viską per
metę akimis, sus jaudino. Ant 
juodo akmens pastato buvo 
aukso raidėmis užrašyta: “E- 
go sum via, veritas et vita — 
Aš esu kelias, tiesa ir gyve
nimas”.

— Ponas Vaciau, paskaityk 
(šiuos žodžius, — susijaudinęs 
sakė Stasiukas. — Tai gvve-

— Taip, — tyliai ištarė Va

šias, kaulėtas rankas... Sku
bėk. Iki greito pasimatymo. 
Tavo draugas

Antanas P.” 
— Keista naujiena, — gal

vojo sau Vacius. — Dar taip 
neseniai buvo visiškai sveikas, 
o dabar jau mirties naguose. 
Ak, kaip greitai ir netikėtai
ateina mirtis...

Pasitaręs su Stasiuku, kaip

Vieną vasaros rytą, kai vy
rai laukuose piovė šieną, du 
vokiečių žandarai, eidami vie- 

Nors okupacijos laikais iškeliu iš Sintautų, vienoje kry 
(1915—1918 m.) vokiečiai ei žkelėje pastebėjo po medžiu 
gėsi žiauriai su Lietuvos gy- pakartą kažin kokį gyvulį, 
ventojais, neretai juos kišda- Prijoję arčiau, žandarai pama- 
mi kalėjiman ar sušaudydami, tė, kad pakartas didelis rudas 
bet atsirasdavo žmonių, kurie (šuo. Žandarai sustojo ir nuli- 
visokiais būdais išjuokdavo irįpę nuo rrklių, apžiūrinėdami 
priešindavosi kazerio vyriau- šunį, pastebėjo prisegtą prie 
sybei... Aišku, viešas pasiprie- šuns laišką taip užadresuotą: 
šinimas retai teįvykdavo, nes “Jo Didenybei Prūsų karaliui 
gyventojai buvo beginkliai, ir Vokietijos imperatorinį Vi-

ISTORIJA APIE ŠUNŲ 
MOKESTĮ

pasielgti komunisto namuose,, Bet užtat kaizerio valdžią, y- llielmui II”, o laiško buvo
cius. — Tai žodžiai, kuriuos įnįeko nelaukdamas, išvyko, jpač kaimų gyventojai, visaip toks turinys: “Negalėdamas 
galėjo pasakyti tik Kristus. ' ]<elias važiuoti netolimas, ko- 
Ir tai nesugriaunama tiesa, ],į trisdešimt kilometrų. Sėdo 
kaip nesugriaunama ir Jo Ba- į autobusą ir po valandos jau
v y •
znycia... buvo pas draugą. Pasiryžęs

Susijaudinęs nutilo. Paskui susitikti su bedieviu (pats sa-

koliodavo ir keikdavo už į- sumokėti kaizeriui nrangau* 
vairiausius mokesčius. Taip “steuerio”, pasikoriau... Nu

vidujiniai susikaupęs suklupo 
prie statulos ir iš širdies gel
mių besiveržiančiu balsu sušu
ko:

— O Kristaus Išganytojau!.. 
Aš kovojau prieš Tave ir Ta
vo Bažnyčią... Atleisk... at
leisk man, — maldavo bučiuo
damas Išganytojo kojas.

Jo akys pasruvo gailiomis 
ašaromis, kaip kadaise šv. Ma 
gdalenos, kad vieno parizie- 
jaus namuose savo ašaromis 
nuplovė Išganytojo kojas ir 
nušluostė puikiais plaukais. Ir 
dabar jis, rodos, išgirdo ma
lonių balsą:

— Kelkis ir eik, tavo nuo
dėmės tau atleidž amos.

Atsikėlęs jautėsi nepapras-

ve laikė jau tikinčiu katali
ku) tyliai pabeldė į duris. Ne
atsakė niekas. Pasibeldė ant 
rą kartą ir įėjo. Pasieny lovo
je gulėjo ligonis, jo draugas 
Antanas. Jo pageltęs ve:das, 
giliai įdubusios akys ir pamė-

vvriausias vokiečių karo va
das generolas Hindenburgas į- 
sakė mokėti už šunis mokestį.

Kaimo žmonėms toks nau
jas įsakymas labai nepatiko, 
nes j e nebuvc niekados mo
kėję mokesčių už šunis, kurių 
kiekvienas ūkininkas turėda
vo. Bet ^sakymas paliko įsa
kymu ir žandarai stropiai jį

lynavusios lūpos rodė tikrai vykdė, išrinkdami už šunis pi- 
rimtą gyvybei pavojų. nigus. Kurie laiku nesumokė-

— Garbė Dievui? Tu jau davo, tiems buvo uždedamos 
čia, —- vos girdimai ištarė li- pabaudos. Da liniukas J. li
gonis, ištiesdamas sudžiūvo- fleika pasakoja vieną gana plo
sią ranką. Imu atsitikimą apie šunų mo

kestį vokiečių okupacijos lai
kais. Suvalkijoj, Sintautų apv-Vacius nustebo. Pumą kar 

tą jis išgirdo iš jo lupų tokius 
žodžius. Juk jis iki šiolei bu
vo aršus bedievis, bolševizmo

silupkite mano skūrą ir sumc 
kėkite mokestį, kurį aš pali
kau skolingas Jo Didenybei 
Karaliui ir Vokietijos impe
ratoriui Vilhelmui IT. Vienas 
žandaras buvo kilęs iš Rytprū
sių ir mokėjo l’etuviškai. Kai 
sis kaip perkūno trenktas, su- 
trąjam žandarui, tai pastara
sis kaip Perkūno trenktas, su
šuko: “ Verflucbtere Schwei- 
nerei”, ir jiedu greitai užsėdę 
ant arklių nujojo pranešti 
Kreisbauptmanui, apskr’ties 
viršininkui.

Tą pačią dieną buvo sušan 
kti šios apylinkės seniūnai, kn 
rie turėjo pasakyti, kam pri

inkės ūkininkai, gyvenantie- , , , , 1 „įklauso pakartasis rroi- ir ka**
ji netoli vokiečių sienos, sū ria rašė tokį laišką pr‘e pa-

tek triukšmo, ir čia vienu du ' savo nedorumą gailėjosi, ir nimo mokykla! Kaip jie kil
apų tyloje nutarė pasikalbę-1buvo net šventi. Nesvarbu ge- ‘niai skamba: Aš esu kelias, į tai stiprus, tartum, pats Išga

idėjos apaštalas, o dabar gar- lllanf iii,,okti S> kaizeri° isa’ karto šuns. Mirties bausmė 
b na Dievą. kymą ir žandarams iškirto ne gręsė tam, am kurio mitų puc

(Bus daugiau.) girdėtą šposą. , (Tęsinys 5-tajam pusi.)

(Acme Photo.)

EMIL DENEMARK iū

Nuo 1927 m. pirmą sykį Devintas (Vakaru) Jungtinių Valstybių Apygardo A- 
peliacijų teismas San Francisco tapo pilnas prisaikdinus C. Matbevvs iš Arizonos. 
Iš kairės į dašinę: C. Mathews, F. A. Garrecht, Curtis T). Wilbur ir W. Denman.

—Mi
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JAUNIMAS
Chieagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

MARIJOS ŠVENTĖ
Džiaugsmu perimtomis šir

dimis mes kreipiamės j savo 
Globėjų, skirdamos Jos gar-

SAULĖLYDIS PRO MANO 
LANGA

Dabar aš gyvenu, sakysim, D“-’
, . *. . . . * kiškėj,
bei gegužes menesio namai- . • r , . ...1. kur j Dubysų leidzi
das, ir susispietusius prie Jos 
kojų, kaip vaikai prie savo 
mylimos Motinėlės, pasitiki- 
Jos pagalba, pasižadėdamos 
sekti Jos dorybės keliu, ku
rios veda mus į laimę ir pa
lengvina pasiekti išganymų.

Gražiai išpuošti šį mėnesį 
Marijos altoriai. Su nepap
rasta nuotaika mes susiren
kame ir giedame Jos garbei 
giesmes ir litanijų. Tik įsi
klausykime ir jsijauskime pro 
'tu ir širdimi į kiekvienų tos 
litanijos eilutę, tada gyvai su
prasime ir pajusime, kas y- 
ra Toji, Kurios garbei susi
renkame Marijos šventyklon 
ir kuriai reiškiame meilės ir 
nuolankumo jausmus.

Mergelės, bėkime su džiau
gsmu prie Tos Šventos Mer
gelės, kuri yra mūsų nekal
tybės papuošalas ir gynėja; 
rūpestingai

ias vakarai, i 
saulėlydžiai prie lango kur su- 

t krinta,
kur bundantį pavasarį matai.

Tikrai, gražus pavasaris tuoj 
prasiskleis,

kaip palerina dvaro pono, 
i marguos jtakalnės, kloniai ir

aplinkui žalia, melsva bei rau-

D R X 'Ū G X S

ilstas. — Ricbard Perrot, 4 m. amžiaus, kuris nuo bal. 4 d., rastas upėj prigėręs. 
Dešinėj vaikučio tėvai, kurie tvirtino, kad vaikutis ne pats įkrito į upę ir prigėrė, 
bet buvo pagrobtas. Tėvas sako nesiliausiąs ieškojęs piktadario.

siems vienodai šviečia saulė, ji nes savo kaimynes ne tik dai- 
visų motina, visų gaivintoja 
nuramintoja...

Tik tylus liūdesys nuskam-

SUCH IS LIFE—

TO THE LAŠT GASP
Wife—“Didn’t I tell you, Jim, you shouldn’t 

drink?”
had that lašt

Dar ir dabar saulei tekant 
ievos beria krikštolines rasas, 
bet tai ne rasos byra, tik gai
lios ašarėlės, joms gaila jau
nos liepelės...

Nemuno duktė

nomis, bet ir meiliais žode
liais.

Pajuto ievos savo širdyse 
gilų skausmų, pajuto savo 
klaidų... Tik dabar vietoj ne
apykantos meilė suliepsnojo 
jų širdyse galinga jai liepelei...

Gražiam vasaros vakare to
li skambėjo jaunimo dainos. 
Tolumoje griaudė griaustinis. 
Žaibų vilyčios skersai ir išil
gai perskrodė dangų. Iš šiau
rės kilo juodį debesys. Sute
mo, tartum devynios naktys 
vienu kartu nusileido. Audra 
užgulė pasaulį. Kur kartų žai

mo... j bavo ten du kartu trenkė.
Po žiemos speigų vėl išaušo 1 Prie žemės linko aimanuoda

Nubrauks vėjelis karštu delnu 
visas šamas, skausmus nu

brauks,
tu pulsi akimis į platų dangų, 
kur trikampiai žųsų į šiaurę

plauks.: bėdavo jos vakaro dainoje. O 
Stasius Būdavas ievos ramiai sau linguodavo 

visai nejausdamos liepelės de
jonių...

Slinko metai po metų liepe
lės viršūnė pasiekė ievų šakas. 
Buvo ruduo. Geltoni lapai kri
sdami nuo medžių, dainavo 
kapų dainų.

— Sudiev mūsų garbei, juk 
jauj iepelę .lygi mums, jau-pra 
laimėta, sušnabždėjo paskuti
nes ievos lapas ir viskas nu

pelę ir anapus upės esųs ber
želis, prisiminęs jos tylias va
karo dainas ir mielus žodelius, 
sudreba visais savo lapeliais...

susikaupusios Jos nėra.... Ji buvo taip pat
maldoje, atiduokime Jai savo l ne nuo amžių. Prieš šimtų me-

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT

š-irdis. Prisižiūrėkime į Ne
kaltų Jos1 gyvenimų ir sten

tų čia taip pat žaliavo beržai, 
jovarai ir ievos, bet jų tarpe

Pereito sekmadienio “Pina
fore” L. V. “Dainos” choras 
dar kartų patvirtino įsigalėju-

niškas dalykas — niekas 
negali užginčyti)...

Iš Chieagos liet. kunigų sa
lėj matės kun. A. Skripka ir 
kun. Valančius. Kitas didelis 
choro rėmėjas — kun. Bart
kus iš Kewanee, 111., atvažia- . ■ .vo ir dar didelį būrį kewanie-J 
čių atsivežė

to gos L. Vyčių Diena! Ruoški
tės dalyvauti!

LIET, VYČIU 8 KUOPOS 
VEIKIMAS

kimės Ja sekti. Ji pridengs dar nebuvo lieknutės, aukštos 
mus savųja globa, kaip myli-1 l epelės.

J Išaušo kai tų pavasaris. Sau
lutė visus bučiavo - glamonė-

mas dukreles.

sodalietės,
• i i • -m •• į jo. Laukuose skambėjo dainos,sai pasirodykime per Marijos į .

z.,,,,,,. v- r j xt i i o kiekvieno širdyje viešėjo a-Sventę, gegužes o d., Nekal-j . 1V. d
. -r, • • • n i ! nižinas džiaugsmas... Ta gra-to Pras. parapijoj, 9 valau-L .. ....
dų ryto priimdamos Jos vie pavasari gimė jaunute lie šnabždėjo ievos, lik liepele

gražus pavasaris. Gegutė liū
dnai kukavo anapus upės esa
nčio beržo viršūnėje. Tyliai

mos ievos. Tik viena liepelė 
nieko nebojo, ji išdidžiai, tar
tum karžvgis pasirengęs mir-

natinį Sūnų in corpore. Gra
žiau ir garbingiau pasirody
sim Jai, kai visos dalyvausim 
tų rytų. Zrp«.

pelė. Menka nuskurusi žolelė nieko nebodama, traukė džiau 
buvo jos sodyba. Nors aukš- gsmo ir meilės himnus. Dabar 
tai, pro medžių šakas ji matė 'ji jautės laiminga; pro ievų 
giedrų dangų, bet palei žemę |viršūnes aiškiai matė plačias 

erdves, skaisčiųjų saulę ir to-

ŠLAMĖJO NULIŪDUSIOS 
IEVOS

Ten kur dabar plačiašakės 
ievos ir svyruokliai beržai, au
kštame Mituvos krante, vėlų 
vakarėlį kalba vakaro maldų, 
o ankstųjį rytelį laisto krikš
tolines ašarėles, augo aukšta, 
liekna liepelė. Bet jos šiandien 
ten nėra: — nė žymės neliko, 
tik retkarčiais plačiašakės ie
vos susiglaudusios savo šake
les, linguodamos apgailestau
ja savo buvusių kaimynę lie-

jai buvo beveik tamsu. Retas 
saulės spindulėlis paglostyda
vo švelnutę liepelės galvytę, 
ji maloniai nusišypsodavo ir 
dar didesnis liūdesys suspaus
davo jos jaunų širdelę... Jai 
buvo skurdu, kad dar ji tokia 
maža ir negali kartu su kitais 
medeliais džiaugtis skaisčiųja 
saulute.

Pagailo saulės spinduliams 
jaunos liepeDa Jie pradėjo jų 
riboti į skaisčias plačias erd
ves. Jį augo daug skubiau ne
gu kiti medeliai, net ievos nu
sigando pamaniusios savo tar
pe taip skubiai augančių kai
mynę.

— Nelaimė bus, nelaimė ini, 
sų žiloms galvoms — kalbėjo 
ievos. Savo šakomis priden
kime žydrųjį dangų, skaisčia- 
s:as žvaigždes, atimkim sau
lės spindulius iš jos akių, pa
likim jų menkutę, kurios šir
dis niekada nebepins aukštes-| 
nių svajonių vainiko...

Ir suglaudė ievos šakas vi
ršuj liepelės galvos. Tik labai 
retas saulės spindulėlis ir vie
na kita žvaigždelė arba tylu
sis mėnulis pažvelgdavo slap
ta į pilnas ilgesio liepelės a- 
kis.

Metais stiprėjo ir augo lie
pelė, stiprėjo ir jos širdies 
skausmas. Jai neaišku buvo 
kodėl pasaulis vien skausmo 
gėlėmis papuoštas? Kodėl pa
vydas ir neapykanta gyvena 
kitų širdyse? Kodėl ievos įto

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLEOIJONO 
LAIKAIS

Atėję į šiuos paveislus pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami į areną, 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvą, Šv.
Sabestijoną sušaudo vilyčiomis, Šv.
Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša.

Į šiuos paveikslus atėjęs nevienas 
braukia per skruostus riedančias a- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

Ketverge, Gegužės 2 d. par. sa
lėje, Wanamie, Pa.

Pėtnyčioje, Gegužės 3 d. par. sa
lėje, New Phila, Pa.

Nedėlioję, Gegužės 5 d. Mahanoy 
City, Pa.

Panedelyje, Gegužės 6 d. par. sa
lėje, Girardville, Pa.

Seredoje, Gegužės 3 d. Airių par. 
salėje, Shenandoah, Pa.- , ....

Ketverge, Gegužės 9 d. par. sa-Į vydi jai skaisčiųjų saulės spi-
10 d. Dnr.y, nduli,l- P1^’) erdvili' Juk 

Pa. parap. salėje. galėtų visi vienodai džiaugtis
vfeįtSu •sdvtonša} juk vi-

limas žvaigždes. Nors ji buvo 
jau daug stipresnė ir galinge-

Ęoselando Vyčių šokiai — 
v - Matės daug iį j“Mortte Carlo Vakaras” įvy

siu nuomonę, kad šis Waukeganiečįųn, Mačiusieji sfc, ks Visų Šventųjų parap. salė-
netun sau lygaus Chicagoje.,. kluadi(?nio pastatymų -- rei- je, 10806 So. \VaMsh Avė., 

kalauja “Dainos” chorų — pa penktadienio vakare, gegužesChoro dainavinias išėjo labai 
darniai... Iš solistų geriausiai 
praėjo O. Piežienė... Ji turi ir 
balsų ir vaidybų... Tenzis, 0-
verlingas, Saurienė, G lobis, ________________________
Norkus taip pat gerai vaidino SUSTIPRINA NERVUS IR

kartoti šių operetę...

Liepos Ketvirtoji — Chica-

10 d. Grieš Rov Lind orkes
tras.

S. Kancevičius, vakaro reu- 
(Tęsinys 5 pusi.)

Choro vedėjas
ti, stovi savo šakomis apgau-, daug> ir labaį daug) darbo gu.
busi silpnutės ievas. mokinant chorų.

Rytų liūdnai tekėjo saulė
Visos ievos drebėjo iš baimės 
Liepelės jų tarpe jau nebuvo, 
tik mažos skveldros gulėjo jos 
vietoje. Gailestis suspaudė iv 
vų širdis: jos suprato, kad

PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 
NAUJĄ SVEIKATĄ TOLOSEFAT

Misa M. Katnrr of Brooklyn, N. T. 
yrrites: "Have naed Kruschen (or ths 
paat 4 months and have not only loat 35 
poanda būt (eel ao much better in every 
way. Kven (or people vho don’t eare to 
redoee, Kruschen ta vondertnl lo herp 
the ajatem heaithy. I being a noras 
ahonld knoir (or I've tried ao many 
thlnca būt only Kruschen anavered all 
purpoaea.” (May 12, 1932).

TO lose (at 8Amt and HARMLE8S- 
LY, take a half teaspoonfut of Kruschen 
Balta ln a glass of hot vater ln the 
mornlng before breakfast—don't misa a 
mornlng—a bottle that lasts 4 weeka 
eoata būt a trifle—get Kruschen Saite at 
any drugatore ln America. If not joy- 
fully aatlsfled alter the flrst bottle— 
money back.

NUGA-TONE sustiprina nervus, pa
taiso apetitą, stimuliuoja prie nornia- 
liško veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miegą, ir pataiso abelną 

cagos lietuviai nepripildė sa-,j!’“rJ^iį.TONį; jau yra vartojamas 
per 45 melus, per tą laikotarpį i'.s 
įrodė esąs labai eagelbingas .lipniems 
ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne , 
praieiskit ne pamėginę NUGA-TONE. Į 
Parsiduoda visose vaistinyėioje. Gan- | 
kitę tikrą NUGA-TONE, nes joks ki
tas vaistas ne atneš tokių na-a kiniu

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

Pikta buvo žiūrėti, kad Chi-

lės, kaip reikiant... Tas reiš 
kia tik vieną dalykų — lietu
viai turi labai apribotą supra-

snė už savo kaimynes ievas, j liepelė žuvo dėl jų. Jei ne lie- Į‘imu aP*e meną (O kad opere- 
bet joms keršyti nesiryžo. Prie i pelė gal ii jos būtų neišliku 
šingai. Ji linksmino silpnės-1 sios gyvos... /

‘Pinafore” buvo tikrai me-

JOHN P. l AVAI !) ’ ™ ę
LOANS and INSURANCE . . . ; ,

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba - u 
apdraudos nuo ugniesį-vėjo, ėtc., atsišauk: “r.

840 West. 3j3rd Street r
- TELEFONAS: YARdš-2790 arlia 2791'|y* » *

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
IUsTTNPJK ; į

L

--------

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 

deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,(K)0 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimui 
inorgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara. kas dienų. ,

.MMANO DAUKANTO# 2242 WEST 23rd PLAGE
EDERAlSaVINGS phone CANaĮ ggg-7

JANO LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO

Ben J. Kazanauskas, raštininkas

BE SURE IT IS A

GENUINE

HOOVER
grevioua modals 
V*aonstructad at
Hoovaf iactory.

THIS
MONTH ONLY 

HOOVER SPECIAL 
MODEL 10S 

ONLT

?199.M
Kiekvienas Hoo

ver Special turi Hoo- 
ver garancijos tagutę, 

kas užtikrina, kad valytu
vas, kurį pirkaite, buvo per
dirbtas pačios Hoover Kompa
nijos. Už jos stovi — neat
sakanti, nežinoma firma — bet 
garbė, išdidumas ir darbas di
delės kompanijos. Yra gerai ir 
visiškai perstatytas pačios Hoo
ver dirbtuvės išlavintų eksper
tų. Naujos dalys sudėtos vie

y

_-7 /Jfc, _

toj senų — 
ne pigios da-

bet tikros, naujos 
Hoover dalys. Dėl to: stebė

tinas Hoover veikimas ir tar
navimas yra garantuojamas
VIENIEMS PILNIEMS ME
TAMS.

Hoover Special Model 105 
galima nupirkti, tiktai š| mė
nesį, stebėtinai žema kaina

9.95, žemiausioji kaina Hoo
ver kada nustatė. Naudokitės 
šia proga dabar.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St.

LIETUVIŲ PROGRAMAI: 
Nedėliomis VVAAF, 920 k. nuo 5 iki 5:30 po pietų. 
Ketvergais WHFC, 1420 k. nuo 8 iki 8:45 vak. 
Kasdienų angliškai WĄAF 5 vai. po pietų.

10 PIECE COSiViETIC 
SĖT $1*97

Thie Is a Pamouv Vivanl Sėt and In- 
eludee (ace powder, 11.00; Rouge, 76c, 
Tlssue Cream tl.oO, Depllatory K.00, 
frantai Astrlngent »1.7'5, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water »1.26. Perfume 12.75, Brll- 
llftntlne 7Sc, Skln Whttener 75c. Totai 
Value 112.00. Special price. |1.97 (or all 
ten ptecee to Ibtroduce thie line.

Vardas ..............................
Adresas ... ..........................
Siunčiame per paštą COIr 

Pinigai grąžinami. i«t 
nepatenkintas

Bea Van 58O-5th Avenue, New Yo

RHEUMATISM
Pain— Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahearfd for You
Think o( lt—how this old world 

does make progresą—notv comes a 
prescription which is known to phar- 
macists as Allenru and svlthln 4» 
bour® sfter you start to take this 
fcsdft beting formula pain, agony and 
Inflammatinn caused by ezcess urlc 
scid has started to depart.

Alienrn does just svhat this nrotice 
says lt will do—it is guaranteed. Ynu 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everyvvhere for S5 
cents and If it doesn’t bring the joy- 
ous results you expect—your money 
Whols heartedly returned.

Stop 
Įtching 
3 SkinF

Meedrupink nležAJI- 
pleiskanomis

___ Išbėrimais, spuogais
Ir kitais odos negerumais Tik 
gauk gydant) antiseptiką Zemn— 
saugus Aptlekoee. tėo., dėo.. 
Il.šš.žemo
JSL'H n H ‘ > G i I GTlG HS
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LIETUVOS VYČIŲ 8 KP. 
VEIKIMAS

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

VARGON. PROVINCIJA 
CHORO JUBILIEJUJE

ginio komisijos pirm., pareis- NOKTU SI D K.— Mūsų cho Į 
kia, kad šis vakaras bus toks, io trisdešimties metų jubilie- į 

kokio dar niekad nėra buvę. jaus sukakluvių pamiiiėjnio 
Šiame vakare taip-gi įvyks ii- darbas jau eina prie galo. 
“Lady Luek l’opularity” kon Daug laiko pašvęsta, ilgai re- 
testas. Laimėtoja kontesto lai-' ngtasi, daug praktikuota. Ir 
mės Monte Carlo karalaitės ti malonu konstatuoti faktų, kiu 
tūlų, gaus puikų atspausdintų bankietuį - koncertui tinka 
dokumentų ir brangių dovanų, niai prisiruošta ir northsidie-

'Visienis atsilankusiems už-Į čius taip ir svečius pilnai cho 
tikrintas smagus vakaras. ras patenkins. Malonu praneš-

---------- i ti, kad jubiliejuje dalyvaus ii
Kittenlaall praktikos įvyks visi Chicagos Provincijos var

antradienių ir trečiadienių va gonininkai, taipgi dainininke
karais. Be to, tymas prakti
kuojasi šeštadieniais ir sek
madieniais. Jonas Labžentis, 
menedžeris, sunkiai darbuoja
si, idant prirengus tymų regu- 
larianis žaidimams.

Šaudymų vakarai įvyksta 
Fenger lligh Sfchool range 
antradienio vakarais.

S. Kernagis, kuopos pirmi
ninkas, gražiai pasveikino 
kleb. kun. J. Paškauską per 
varduvių bankietų ir įteikė 
nuo kuopos gražių dovanų.

Roselando Vyčiai reiškia di
delės užuojautos savo energin 
gani narui VVilliam Fryerui 
dėlei mirties jo tėvelio, kuris 
pasimirė praeitų savaitę.

Jurgis Smulkis, koresp.

Klevickaitė iš Kenosha ir an
kštai dainavime pakilęs Male- 
ckas. Vietiniai, buvusieji ir 
dabartiniai choristai irgi puoš Į 
vakarų žavinčiomis dainomis.! 
North Side tokio vakaro dar 
nėra buvę per trisdešimts me
tų.

Teko nugirsti, kad į šį cho 
ro jubiliejų ketina atvykti vi
si Chicagos lietuvių dainos 
mylėtojai, muzikai, inteligen
tai ir lietuviško veikimo vai
ruotojai. To akyvaizdoje ir 
mes, northsidiečiai nei vienas 
nepasiliksime namie, nes to
kios progos ne dažnai pasitai
ko. Visi būkime sykiu su pa
rap. choru; pasidžiaugsime jo 
nuveiktais darbais Dievui ir 
tėvynei. Tegul ir toliau jis ža
dina ir gaivins mus savo lie-

DIENRAŠČIO

“DRAUGO”
PAVASARINIS

PIKNIKAS
ĮVYKS

Sekm., Gegužės-May 12 d. 1935
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues

KAIP LIETUVOS GYVEN 
TOJAI IŠJUOKĖ VOKIE

TIJO 3 KAIZERĮ

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
lęs įtarimas. Sušaukti seniū
nai, apž ūrėję pakartų šuo;, 
žandarams atsakė, kad tokio 
šuns savo seniūnijose jie ne
matė ir, greičiausiai šuo at
gabentas iš toliau. Žandaru 
pranešė vokiečių kariškai vy
riausybei, kad kaltininkų su
nku surasti. Tada į įvykio vie
ta b vo atjojęs ’.et pats ap< . 
\ i'šininkas, be. ir šis nieku 
negalėjo surasti, (ii S'ritant ų 
ūkininkai, o ypač jaunimas, 
sus’ ■ <dami juokėsi, kad jie
ms . vko iškirs1' gerų špo
sų. Mat, sintaut' V;ai — gud
rūs vyrukai. Ji- savų šunų

nekūrė, bet nuėję į vokiškų 
dvarų, a‘«'vedė didelį rudų 
šunį, ir ji savo kaime po gluo
snio šaka pakorė. Aišku, kad 
...,.n. . . is buvo supinti pėd- 

i .pe negalėjo surasti
. ų kaltininkų. Nuo to nu- 
■a-.nėjo tik vietos žandarai, 
m j, os iškėlė į kitų vietų, 
kaip apsileidusius tarnyboje ir 
negalinčius s irastį tokių svar 
nių kaltinu. ; Nuo to laiki 
praėjo jau lo metų, bet sin- 
ta ui iečiai, gyv eantie.ji prie 
. o..ietims sieto-, šį įvykį gi
rai atmena. Dar ir šiandien 
..e ,vienas, su tam tikrais pa- 

grųžinimais, pasakoja apie pa 
sikorusį šunį. kuris negalėjo 
vokiečių ..tizeriui sumokėti 
nustatyto mokesči Ts

tuviška daina. Lietuvytis

BIZNIERIAI. GARSINKITES 
“DRAUGE”

Metinės Mirties 
Sukaktuvės

VIEŠOS NUOMONĖS APIE 
L. V. “DAINOS” CHORO 

“PINAFORE”

RAYMOND GRIGONIS
persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 2 dieną 19 34 m., sulau
kęs 17 melą amžiaus. Paliko 
dideliame nuliūdime motiną Pe
tronėlę, tris seseris: Maybelle, 
Sadye ir Aldoną ir gimines.

Liūdnai atminčiai mūsą bra
ngaus sūnelio ir brolio, bus 
laikomos šv. Mišios ketvirtadie
nį, 2 d. gegužės, šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioj, 7:30 vai. ry
to. Kviečiame visus gimines, 
draugus lr pažįstamus atsilan
kyti 1 pamaldas.

Jau praslinko metai kai ta
ve, mūsų mylimas sūneli lr 
broli, nelaimingoji mirtis Iš
traukė iš mūsą tarpo. Mūsą 
širdyse palikai neužgydtmą žai
zdą, o namuose neužpildomą 
tuštybę. Mes tavęs, brangiau
sias sūneli Ir broli, laukiame 
sugrjštant, bet mūsų laukimas 
veltui. . Visokios gėlės pranyksta 
ir vėl sugrįsta, bet tave Vieš
pats pasiliko kaipo išrinktą gė
lelę amžinai. laikui bėgant už
mirš tave draugai, bet tu. bran
giausias, pasilieki mūsų minty
se lr širdyse amžinai.

Nuliūdę lieka:
Motina. Sesutės Ir Giminės

Operetė “Pinafore”, staty- 
jta L. V. “Dainos” choro, va
dovystėj komp. Juozo Saurio, 
pereitų sekmadienį Lietuvių 
auditorijoj, publikoj sukėlė ne 
paprastų entuziazmų ir neuž
mirštamų įspūdį.

Operetės vaizdas ir choro 
dainos ypač po antrojo akto 
dar tebeskamba šių eilučių ra
šytojo ausyse. Publika gi tiek 

' plojo, kad, rodos, galo nebus 
entuziazmui.

Ignas Sakalas, “Draugo” 
redakcijos narys, dėkodamas 
visiems choro rėmėjams parei
škė visų susirinkusių opinijų, 
sakydamas: “Panašaus paren- 
g’mo Chicasros Lietuvoj dar 
nebuvo!”

Tų Sakalo nuomonę po vai

dinimo patvirtino ir žymesni 
lietuviai:

Kleb. kun. A. Skrypka, ku
ris visuomet paremia jauni
mų, pasakė: “Juozas Sauris 
publikos niekuomet neužvylia. 
“Pinafore” operetė man pa
darė didelio įspūdžio. Jo pa
sidarbavimas — išvertimas o- 
peretės į lietuvių kalbų patur- 
tino lietuvių meno lobynų”.

Kun. S. Bartkus, lietuvių 
parapijos Kewanee, Ilk, kle
bonas, kuris buvo atvykęs su 
penkiais kevaniečiais, labai ši
rdingai išsitarė: “Sutartinas 

i dainavimas operetėj mano au- 
;syse skambės ilgai, ilgai, ypač 
solo ir lošimas O. Piežienė- ir 

s Saurienės. Visi artistai pati
ko! Nepasiduosiu iki L. Y. 
“Dainos” choras sutiks tų o- 
peretę pastatyti pas mus. Vi
sas miestą1' nuplauks pamaty
ti “Pinafore”.

LIETUVOJE GRIEŽTAI 
TVARKOMOS PREKIŲ 

KAINOS

Neseniai Lietuvoje kainų 
tvarkytojas įsakė visiems pre
kybininkams sužymėti prekių 
kainas. Jas 'žymėdami, preky
bininkai daug kur pasielgė ga 
na nesųžiningai, sužymėdami 
aukštesnes prekių kainas, ne
gu buvo anksčiau. Šis nesąži
ningumas privertė kainų tva 
rkytojų. išleisti naujų įsakymų 
Naujuoju įsakymu nepagrįstas 
prekių kainų kėlimas draud
žiamas. Visos dirbtinai padi
dintos kainos turi būti suma
žintos ligi tų, kuriomis pre

kės buvo pardavinėjamos 
prieš pirmojo įsakymo paske
lbimų. Tiesa, kainų tvarkyto
jas leido prekybininkams kai 
,kurių prekių kainas ir pakel
ti, bet tik su jo žinia ir tik 
tada, kada joms pabrangsta 
žaliava. Prekybininkai, nore- 
danli pakelti kainas, turi tva 
rkytojui paduoti prašymų, 
drauge išdėstant kainų kėlimo 
priežastis. Kas neklausys šit 
kainų tvarkytojo įsakymo, tar 
bus baudžiamas pinigais ligi 
15,000 litų arba areštu ligi •' 
mėn. Lietuvoje, ypač ūkirnt 
kai. tokių kainų tvarkytojų i 
sakymu yra labai patenkinti 
ir tiki, kad žaliavos ir pramo
nės gaminiu kainos bus tin-

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

tuvų, 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.

Kun Valančius savo opini 

jų pareiškė šiais žodžiais.
‘ ‘ Grandiozinis, perfek tingai, 
majestotingas. Boy, o, boy I“ '

Rašyt. Arėjas Vitkauskus 
pasakė: “Tai tikrai kaip Kau
ne, tikrai kauniškai!”

L. Šimutis, “Draugo” reda
ktorius, pareiškėv “Ši operetė 
tikrai būtų tikus civie oper- 
hauzė j ’

Visi ohieagiečiai reiškė savo'' 
opinijas. Muzikai V. Daukša, 
K. Sabonis, B. Janušauskas ir 
J. Kudirka sveikino artistus, 
gyrė solistus ypač O. Piežie- 
nės debiutų.

Manau, kad komp. Sauris 
dar ir šiandie jaučia sveikini
mus.

Iš tikrųjų, tai pirmas toks' 
artistinis, pilnai pasisekęs pa
rengimas Chicagos Lietuvoj!

lelios

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 SO KEDZIE AVĖ

JOSEPHINE
ISDONAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 29 dieną, 12:55 vai. 
popiet 1935 m., sulaukus 25 m. 
ainžtuus, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi seseris Anna Isdonaitč, Ste
lių Zaremba, švogerį Juozapą. 
3 brolius Juozapą. Antaną, ftvo- 
gerką Stellą, Aleksandrą, švo- 
gerką Anna lr daug giminią.

Kūnas pašarvotas randasi 
3254 Lowe Avė.

Laidotuvės (vyks pėtnyčioje. 
gegužės 3 d.. 8 vai. ryto iš na
mą | Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines

Visi a. a. Josephine Isilonai- 
tės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kvlečliąini 
dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jai paskutinį patarnavimą Ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Seserys,
Broliai, ŠvOgerffOs Ir Giminės

Patarnauja laidotuvių direk
torius S P. Mažeika. Telefonas 
XAHd. 1138.

ALEKSANDRAS
KUNDROTAS

Mirė balandžio 29 d., 1935
m., 9:45 vat vakaro, sulaukęs
8 metų, 8 mėnesių amžiaus.

A. a. Aleksandras gimė Chi
cago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Aleksandrą, po tėvais 
Ilutkaitę, tėvą Stanislovą, 2 se
seris: Eleną ir Stanislovą, tetą 
Bronislavą Lasky, krikšto-tėvą 
Antaną Mazeliauaką, krlkšto- 
motiną Julijoną Saldukienę lr 
gimines.

Kūnas pašarvotas 8 33 VVest 
35th PI. laidotuvės įvyks šeš
tadienį, gegužės 4 d. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėta J Šv. 
Jurgio parap. gažnyčtą. kurioj 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame, visus 
gimines, draugus-ges lr pažę- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Te
ta, Krlksto-Tėval ir Giminės.

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

kainai sutv«H<vtos. Tsb

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS iln- 
I bar iki Vainikų Dienos. 25% NUO

LAIDA ant visų Stoek Paminklų, 
. Mažų ir Didelių. Nors turime di

delį šlaką, patariame rinktis anks
ti Jei norite dė. Vainikų Dienos.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas hokas į rytus nuo 
didžiųjų vartų

KILLSIDE, ILLINOIS
Trys lelePonai:

Her PKNNACOt.A #<»11 
BELMONT 3M85

Office: U1LLSIDE 3M«5
Alfred Roselll, pres. Vlncent Roselll, aeer.

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. F. Radijus 668 VVest I8th Street 
Phone CANaI 6174

S. M. Skudas 718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

I.F.Eudeikis _ 
Lachamicz ir Suaus

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

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANaI 2515 Cicero 59271

I. Liulevirius
S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



6 P R g Ū G X S Trečiadienis, gegužės 1, 1935

: Pirmas Pavasarinis Piknikas ŠS Petro ir Pauliaus Par. s
VYTAUTO DARŽE

SEKMADIENĮ, GEGUŽES (MAY) 5 DIENĄ, 1935 M.
štai .jau ir pavasaris. Viskas atbunda. Pilna gamta džiaugsmo ir malonumo. Ir žmogaus širdis 

norisi džiaugtis, pasilinksminti, kartu su gamta. Tnt pranešame Tamstoms ir tamstų draugams,
I džiuginančių žin ą, ir nuoširdžiai kviečiame į smagų Pavasario piknikų, kurį rengia ŠŠ. Petro ir

VIETINĖS ŽINIOS “Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)GEGUŽĖS 5 DIENĄ CHICAGOS LIETUVIŲ IŠKILMĖS
IŠKILMIŲ PROGRAMO SASTATAS

I nubaus parapija gegužės 5 d., 1935, Vytauto darže. Tikrai bus malonu vėl susieiti su senais drau
gais ir susitikti naujų pažinčių, nes tas padaro šį gyvenimų brangesniu ir malonesniu. Visi jauni 
ir seni, kas tik jnegsta ir gali, galės pasigėrėdami šokti prie garsios Phil Palmer orkestrus, Čia 
vienas kitų galėsite pavaisinti, pamylėti, gardžiais gėrimais ir užkandžiais. Visoki žaidimai pri 
rengti gabumų išbandymui ir laimės radiniui. Nuoširdžiai kviesdami, tikimės pasimatysime su 
'I ainsta piknike. Kviečia Kun. A. Linkus

Iš Politikos Mo

Chicagos moterų ir mergaičių Apie tokius tai reikalus bu- 
In eorpore dalyvaus American Legion: Darius - Girėnas tai dienai atvykti į Cicero, j vo kalbama labdarių centro 

Post, Stanley Sullivan Post, L;i\vn<lale - Crawtord Post, En- $v. Antano parap. sale. Rei- susirinkime. Visus nutarimus
gle\vood Post. ..... i.v.i.,:..

Muzikalų dali išpildys: Šv. Kazimiero Akademijos orkes
tras ir “Lietuva” benas.

Vokalę dalį išpildys: Birutės choras, “Margučio” choras 
ir L. V. “Dainos” choras.

artistas J. Kudirka, Piežienė,
K. Pužarskis ir kiti. Prie to Į
atsilankys žinomus fotografas j
Petras Conrad ir nutrauks ar-

, K , , , . ,, , tistų ir publikos paveikslus.
15 wardo demokratų klubo na- .. . , .. , . ] Atsilankykite pasiklausyti pui inai domisi politika ir skait- , ., . . .. kaus programo, pasigėrėti gralmgai lanko susirinkimus.

Praeitam susirinkime įsira-

MARQUETTE PARK.

508 Červinskiui Antanui
509 Daracifinui Juozapui 
517 Kaminskui Simonui 
557 Zokaitei Marcelei

Kalbės; Lietuvos svečias adv. R. Skipitis, Illinois val
stijos gub. Henry llorner, Chicago miesto majoras Edward 
d. Kelly, Valstijos prokuroro asistentas adv. Charles P. Kai, 
Dievo Apvaizdos parap’jos klebonas kun. I. Albavičius, Illi
nois valstijos prokuroras Thomas J. Courtney, “Draugo” re
daktorius L. Šimutis, adv. Antanas Olis, Inž. 15. E. Simon - 
Simokaitis, Ciceros lietuvių klebonas kun. H. Vaičūnas, pro
kuroras Otto Kerner, teisėjas Edward J. Barret — audito
rius, Cook apskričio sekretorius Michael J. Flynn. “Sanda
ros” redaktorius M. Vaidyla, aldermonas John E. Egan.

Programą ves: adv. Charles P. Kai (Kazlauskas).
Programas ir visos iškilmės įvyks sekmadienį, gegužės 

5 d., Marquette parke, prie So. California Avė. ir Marųuette 
Road gatvių, ten kur bus pastatytas Darinį - Girėnui pamin
klas.

Paminklo pamatams žemė bus pralaužta š ose iškilmėse.
Iškilmės prasidės 1 valandų popiet. LSB.

i . i , , , • • » • •• - , , • . 'šė 12 naujų narių. Po susirin- i, .kia žinoti, kad kuo daugiau ir užsimojimus labdarių vei- ., , , ’ lūs. Įžanga dykai., • i - • . i • . , „ , . . ., ikimo dar priduota keletas ap-bus rinkėm, tuo daugiau pi-ikejai vra pasiryžę vvkinti is .. į' .. ’
. t x • i i • - • • •• nkacipj. Jos bus priimtos a-mgu surinksime Letuviu lab- visu savo jėgų. Geriausio .pe-,. . v. . .

, , . m x x- -i • 1 • , • T.uj I teinančiam susirinkime, gegu-darvbei. Tat, nepatingėkime, ims pasisekimo! Laba. > » »

REIKIA DARBININKŲ
i Reikalinga mergina prie le- 

žiomis dainomis ir muzika, pa j ngvaus namų darbo. Alga, ka- 
! matvsite ir judamus paveiks- ! nibarys ir valgis. Atsišaukite:
’ * M. LIBERIS

3034 Leland Avė.
Kontestantas ________________________ —

PARDAVIMUI BIZNIAI

LABDARIŲ DIRVA

IŠ CENTRO SUSIRINKIMO padaryti joms specialius ženk-
----------- lėlius. j

Tik vienas mėnuo beliko Ii-; Nutarta ateinantį šeštadieni, 
gi gegužės mėn. 30 d., kurioj gegužės mėn. 4 d. vykti į lab- 
įvvks labdarių rinkliava prie darių farmų, kur yra gerokai 
Šv. Kazimiero kap’nių ir pi- darbo. Prašome darbininkų iš 
knikas Vytauto parke. visų kuopų ir atsivežti pinklų

Apie šiuos svarbius darbus ! ir kirvių. Pietus darbininkai 
labaį plačiai buvo kalbėta ce-! gaus farnioje. 
ntro susirinkime, kuris įvyko
praėjusį trečiadienį Aušros 
Vartų parap. salėj. Sudarytos

Centro susirinkime padary
ta svarbus nutarimas visą Chi 
cagos lietuvių visuomenę kvie 
sti į labdarių piknikų Vytau
to parke, gegužės mėn. 30 d. 
Įėjimas i parką visiems dykai. 
Kadangi iš ryto kapinėse įvy
ksta pamaldos, daug žmonių 
suvažiuoja automobiliais, ku
rių nėra kur pastatyti, o Vy
tauto parke yra daug vietos, 
dėl to bus galima parke pa
likti automobilius ir už tai 

i nieko nereiks mokėti. Be abe
jonės, automobilistai šiuo pa
togumu pasinaudos.

Šios kuopos pridavė į cent
rų pinigų atmokėjimui morgi- 
čio: 3 kp. $100.00; 8 kp. $100. 
Laukiama ir iš kitų kuopų.

Ijabdarių 3 kuopos veikėjai 
pranešė, kad vieša rinkliava

VARGŠO PADĖKA

Negaliu surasti žodelių, kad 
tinkamai padėkoti visiems ge- 
radėjams, kurie mane vargšą, 
pirmiau ir dabar ligoje šelpia.

Gerb. kun. H. J. Vaičūnas, 
Labdarių 3 kuopa ir kiti geri 
žmonės.

Diržiai ir Liutkai aukojo 
man gyvenimui reikmenų ir 
pinigų, Den. Bakutis $5, Kon
čienė $2, Kartavičius $1 ir ne- 
kurios moterys smulkiais su
aukojo $1.71. Biznierius J. Gri 
gas, prie kurio gyvenu, daug 
mane vargšų užjaučia.

Už visas man suteiktas ma
lones visiems geradėjąms ta-

Beje, pranešame visuomenės • girdingiausį ačiū. 
žiniai, kad išvažiavimas į la- Į
bdarių ūkį bus birželio mėn. !
9 d. Taigi, ir prie šio dirbo iš 
anksto pasiruoškime

J. Lapinskas,
1417 S. 49tb Ct.,

Cicero, III.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI; 
LIETUVIAI DAKTARAI;

Res. and Officev Ofiso Pbone ----- --------
. .......................... . , | Cicero mieste bus gegužes m. PRospect i«2« 2»s» so. Txavitt st.komisijos ir šiaip jau pasnla-! 26 d yisos g užkyiečia.
1 nta darbu. ! . , ,, ,_ ., , . . mos į talkų. Del to prašoma

į pikniko rengimo komisi
jų išrinkta Ivašauskas, Gedvi
lą ir Grybas; finansų komisi
ja — Nsnartonis ir Eabijonai- 
tis ir Sriubienė. I

Nutarta kviesti kiek galinta 
daugiau mergaičių ir moterų 
rinkti aukoms prie kapinių ir

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

TeL CANal 0257
Res. PROspeet 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 8OCTH HALSTED STREET 
Rezidencija 0800 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
< Iki 8 v. vakaro

SPORTAS

DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAT

T7dkarykščių žaidimų result.:

AMERICAN LEAGUE

New York, 9 . AVashington, 8
Detroit, 11 ......... St. Louis, 3

Kiti žaidimai atidėti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OITOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

l’uiengvlns aklų Įtempimą, kuris 
•sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
ivaiglmo, akių aptemimo, nervuotu- 
uio. skaudama aklų karšt). atitaiso 
rumparegystę lr toliregystę. Priren

gei teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

.elektra, parodančia mažiausias klai
das SpeclalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati

taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
, NedSIloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at- 
I sitlkimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

' 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos 

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. nOITIevanl 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
8eredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet 8378 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

Tel. CANal 8121

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 lr 7—8 v*l< 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal «nb
REZIDENCIJA ,

6631 S. California Avė
Telefonas REPublic 78«e

25 METŲ PRITYRIMO
NATIONAL LEAGUE jki^'^KkspS

o i i nikiy ir pritaikymo akinių( bicago, J .... Pittsburgh, 0 r v
New York, 5
St. Louis, 2

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
2500 W. 63rd St.

kiu akiu. Ekspertas tyrimo a- Of,RO val2 ,kl 4 ,p W::M> ,kl *:S0l.t., 2._:x..:i?__ '• • Seredomls Ir nedaliomis pagal sutari)
Rez. 2515 W. 69»h 81. Pagal sutart).

Brooklvn, 12 
Cincinnati, 12

Kiti žaidimai atidėti.

z/ \

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginia 00341 

Ofiso vai.: 8—4 Ir 0—8 p. m 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel. CICERO 49
Rea. Tel. CICERO 8658

JOS. SHINGLMAN. M. n.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komisijonierius Yra gerai Cl 
cerlečiams žinomas Praktikuoja Jau 
18 metus Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Khcnmatlzma, Plau
čiu le ftlrdles ligas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto: nuo 3 Iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare: 
Šventadieniais pagal susitarimų

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523 '

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Res. VICtory 2848

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

756 West 35th Street

Oflao Tel.; LAPayette 8860
Rea. Tel.: VTRginia 0869

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A T
4148 ARCHER AVENIF 

Kampas Franclsco Avė

1 V A I B 9 fl DACTABAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Are
t luboe ■*> 

CHICAGO, rLL
OFIBO VALANDOS- 

Nuo 10 Iki 18 vai. ryte. nuo 1 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 -IRI 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18 

valandai dleng 
Telefonas MIDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rez.: Tel PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-18 v. ryto: t-t Ir 7-8 v. v. 
Nedėldlenlale nuo lt Iki 18 diena

žės 17 d.
Kad susirinkimai nebūtų 

nuobodūs, nutarta po susirin- 1 
kimo rengti pamargini mus. Se 
kančiam sus-me bus lošiama Į
“Pinocble”, o vėliau muzikas 1iJ. P. Damkus žadėjo surengti 
muzikalius programėlius.

Komisija pranešė, kad pa- , 
imtas M. Beigos daržas 18 d. j 
rugp. antram piknikui.

J. S. V.

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI- 

GAGOS PAŠTE

507 Cibui skiepei K.

Krautuvė pardavimui. Geroj 
vietoi. Kampas So. Leavitt St. 
ir 23-čios — 2325 So. Leavitt
St. Priežastis, turiu dvi krau
tuves negaliu apsidirbti. Gera 
proga lietuviui.

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AITOMORII.ES

ŠIANDIE BUDRIKO 
KONTESTAS

Šį vakarų, 7 vai. vėl bus pui 
kus Budriko korporacijos dai
nininkų ir muzikantų kontes- 
tas Mark Wbite Sųuare Par
ke, prie Halsted ir 30 gatvės. 
Be gabių kontestantų, šį va
karų dalyvaus keletas žymių 
svečių dainininkų: buv. operos

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso: Tel. LAFavette 4017
Rez : Tel. HEMlock

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYTVVTO.TAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir fi-8 vai. vak 

Rezidencijos Ofisas: 2856 W 69tb St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49tb CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv.. Ir P5tn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHTCAGD 
Paned., Sered. Ir Sugat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. OROvebtll 0617

7017 S FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARGUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0102

DR. A. J. JAVOIŠ
Office; 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFavette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St 

Tel. CANal ''402

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle; 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai vakare 

Seredomls Ir nedėliomis pagal 
sutart)

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTSAS IR REZ
2519 West 43rd Street

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

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

DODGE __  1932, 5 pasaž. Coupe, Tan, CADILLAC — *31 — V-12, 5 pasaž.
6 mediniai ratai. ISvaizda, stovia .
ir tajerai visi geri. Puikus karas,
gerai prižiūrėtas tr žemai apkai
nuotas ............................................. 8395

OLDP 8— 1933, 4 durų Sedan. P.hie 
su gold trim. 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai tobulam stovy ................. $515

CHEVROLET — 1933. Sport. coupe 
su rumble seat. Maroon. 3 drat. 
ratui, bot water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... $595

PT^YMOUTH — 33, 2 pasaž. Con-
vertlble Coupe. Juodas, 5 raudoni 
drat. ratai, rumble seat. Vė'iauslo 
modelio coupe Švelniai bėganėiu 
motoru .............    $415

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe. 5 drat. ratai, geri ta
jerai, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe....................$305

BUICK — 1932. Victoria Coupe, 5 
pasaž Maroon, 6 drat. ratai. Finisb 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake $415

BUtCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajertni. 
mobair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... »375

LA SALT.E — 1930. 5 pasaž. Sedan. 
Juodas 6 drat. ratai. Sis Ta Saite 
puikiai išrodo ir yra pirmos rflMes 
visame ............................................. >875

BUTCK ‘S0 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat. French g1ue 
6 drat. ratai labai gražus cou^ne

tobulam stovy ....

Town Sedan. with real . trunk. 6 
drat ratai, wlth whtte side watls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint ................. $«95

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

BUTCK — 1934, Model 57. 5 pasaž. 
Sedan, Juodas. 5 ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $K95

PDNTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. 5 drat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ........................................ $695

PONTIAC — 1934. 2 durų Sedan, 5 
pasaž.. Žalias, 5 drat. ratai, labai 
tobulam stovy, garantuotas $595

CHEVROLET — 1934. Business cou
pe, Juodas. 5 drat. ratai, kaip nau
jas, garantuotas............................$495

CHEVP.OT.ET — 1931, 5 pasaž. Co
upe, su trunk. Juodas, 5 drat. ra
tai, puikus karas. Išrodo kaip nau
jas ir apkainuotas paradvimui $335

ESSEX — 1932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das, 5 drat. ratai, trunk, Kražiai 
išrodantis mažas sedan .... $32.»

$295
IR daugelis kitų

BTticK — 1935, Jūs galite sutaupy
ti kelis šimtus dolerių ant dvleių 
1935 Buick sedans. vienas su trunk. 
kurie buvo vartoti tik trumpą lai- 
ką ir yra garantuojami kaip nauji.

BTTICK __ VTSU MODELIU Maty
kite mūsų didi staką pertaisytų Ir 
garantuotų Buick karu. Visų mo
deliu. visokiom kainom.

įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 
patogiais mėnesiniais mokesčiais.

3848-60 Ogden Avė. - Chicago

LIETUVIAI ADVOKATAI: REAL ESTATE

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Mctronoiitan St^te Renk name)

Skolina m pinigus ant jūsų morgi
čių. bonų. algos lr najnų. Taipogi pe- 
rkam, parduodam — mainom morpfi- 
<*ius. bonus, namus, ūkps ir biznius. 
Turim apdraudos departamentu. Vie
kas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

Valandos kasdien nuo 9 ik, 5 
panedėllo. Se’-edo- lr Pėtnyčios 

vakarais 6 PO 9
Telefonas C ANal 1175 •

NAMAI: 6459 S. Bockwell St.
Te|pfonn<i RERultHe 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbnne ARMHarrp 0ė00

FEUntMANŪ PFTRAITIS
TJETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 69,90
188 W. Randolph St.

Cbicago
Telephone BOUIevard 2’00

Joseoh J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 R ARHT.AND 8VF.
Rc« 6515 R Onrluvo’i

Pbone REPublic 97S3 CHTCAGD

KONTRAKTORIAI

ž EI, VIS BUTIjIHNO co 
Knntraktnrial

Statom naujus lr talsom senus na
tri us. Mflro. cemento, medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi Išmokės/1,at arba 
cash. Gaisro apkatnavimas ant namu 
Ir rakandų.

8S5R 8. LITUANTOA AVĖ 
Tel. BOUIevard 8827

b k
‘FiirKiEwiėzčį@

33UH0RW **MKFPS

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SniNCIAM 
PINKUTS J IJETVVA 

LAIVAKORCTŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brigbton Park . ir 
Marųuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

AITOMORII.ES

