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MADRIDO RADIKALAMS 
TRŪKSTA MAISTO

Nacionalistai puola šalutinius 
rytinius kelius

rių siuntimo, j Ispaniją. Iki 
vakar savanoriai daugiausia 
huvo rekrutuojami Vokietijoj, 
Italijoj, Prancūzijoj, Anglijoj,

MADRIDAS, vas. 21. — 
Miestui pradeda trūkti mais
to. Valencijos vieškelis per
kirstas. Pašaliniais keliais ne
galima gauti reikalingos mai
sto kiekybės. Kas blogiau, 
kad nacionalistai stengiasi 
perkirsti ir pašalinius kelius. 
Radikalai atkakliai gina šiuos 
kelius ir vietomis stengiasi 
kontratakomis nacionalistus 
atmušti nuo Valencijos vieš
kelio, kuriuo jau antroji sa
vaitė radikalai negali gaben
ti maisto ir karo medžiagos.

sov. Rusijoj ir kai kuriose ki
tose valstybėse. Dabar šie re- 
krūtavimai panaikinti. Pran
cūzijos socialistų vyriausybė 
paskelbė, kad ji uždarė Ispa
nijos pasienį išilgai Pirenėjų 
kalnų. Tai padarė ir Portu
galija. Bet ši nesutiko, kad 
svet'unų valstybių žvalgytojai 
prižiūrėtų jos pasienį.

Kovo mėn. 6 d. gi bus im-
Madrido radikalų vadai vi-, tąsi blokuoti Ispanijos pa- 

same mieste daro kratas, kad j kraščius, kad neleidus jūra ] 
suradus kur nors užslėptus Ispaniją siųsti ginklų ir ka

ro medžiagos. Pakraščius 
blokuos su karo laivais Angli- 

i ja, Prancūzija, Vokietija, I-

Nesitarin kas darios suNACIAI PASIRYŽO AP
VALDYTI PROTESTAN

TU BAŽNYČIĄ
BERLYNAS, vas. 20. - 

Protestantų bažnyčia Vokieti
joje turi tapti valstybės baž
nyčia. Jei ne, bus visiškai su
naikinta. Ji turi pripažinti 
Hitlerio viršenybę.

Taip pareiškė ' bažnytinių 
reikalų ministeris Hans Kerrl 
savo ministerijos valdinin
kams. Jis jiems nurodė, 
kaip turi būti prisirengta lNorth Cbicago. Streikininkai, vasties. Bet taip pat aišku,
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AUTORITETAI BANDO IŠVENGTI 
KRAUJO LIEJIMO

“Sėdėjimo” streikai plinta; iš- 
dalies jie pateisinami

Iki vakar nesutarta kas džiamas. Yra aišku, kad šiais 
darius su “sėdinčiais” strei
kininkais Fansteėl Metallur- 
gical korporacijas fabrike,

“sėdėjimais” peržengiami į- 
statymui — darbininkai netu
ri teisės užimti svetimos sa-

prie bažnytinių rinkimų.

Hitlerio įsakymu, protes
tantų bažnyčiai paskelbti rink 
linai kovo 15 d. Bus išrinkti 
atstovai į sinodų, kurs bus na-

pasiryžę neapleisti fabriko 
patalpų iki korporacija pasi
žadės pildyti kai kuriuos jų 
reikalavimus. Jie nori, kad jų

cių žinyboje ir kurs valdys Korporacija įį paskelbė, kad
j bažnyčių taip, kaip Hitlerio 
bus nurodoma ir liepama.

Hitleriui įsigalėjus, Vokieti
jos protestantų bažnyčia sus-

kad darbininkai šiuo fabri
kų užėmimu neturi nė mažiau
sio pasiryžimo savintis fabri
kų. Jie tik randa, kad tos rū-

atstovai tuo reikalu tartusi šies streikas pasirodo sekmin- 
su korporacijos viršininkais, ! gesnis už paprastus streikus.

ji su streikininkų atstovais, 
arba vadais, tarsis tik darbi
ninkams apleidus fabrikų.

Korporacijos viršininkai, be

Žiniomis iš Detroito, Miich., 
tenai užbaigti septyni “sėdė
jimo” streikai ir tuojau su
kelti septyni nauji įvairių pra-

kilo. Viena dalis pasidavė dik- kitko, dar paskelbė, kad jei įmonių fabrikuose. Vienam

maisto krovinius, ypač priva
čiuose namuose.

Tarp Valencijos radikalų 
vadų reiškiasi rimti nesutiki- talija, Portugalija ir sov. Rū
mai. Stalininkai kovoja su, sija.

Sako, ispanų kariaujančios 
pusės turi pakankamai sveti
mų šalių savanorių ir tik su 
jų gelbėjimu tesprendžia savo 
likimų. Toliau negaus jokios 
pagelbos iš svetur.

trockininkais.

‘ LONDONAS, vas. 21. — 
Dvidešimts septynios Europos 
valstybės pareitų vidunaktį 
sulaikė iš savo šalių sava.no-

Kataliku žudymai Meksikoje šukele 
protestus

MENICO CITY (per paš- formuotų policijų. Kai dalis 
tų). — Meksikos vyriausybės j susirinkusiųjų bandė pabėgti, 
bolševikiškas nusistatymas policija pradėjo į juos šaudy- 
prieš Katalikų Bažnyčių ir ka ti. Ant vietos nušautas vienas
talikus pagaliau išsėmė visų 
katalikų kantrybę ir jie išjtui- 
da į kovų už savo teises ir lai
svę. Tai Rūdija paskutinių 
dienų įvykiai Vera Cruz vals
tybėje, kur kelinti metai užda
rytos visos bažnyčios. Tuo su
sirūpinusi ne tik centro vy
riausybė, bet ir valstybės gu
bernatorius.

Bepig Meksikos raudonie
siems valdovams kovoti su paleisti. • 
šimtais sukilusių katalikų.1 šis kruvinas įvykis išjudino

berniukas ir keletas kitų su
žeista. Iš sužeistųjų viena 14 
m. amž. mergaitė neužilgo mi
rė Raudonojo Kryžiaus ligoni
nėje. Kiti sužeistieji pabėgo 
ir pasislėpė. Matyt, namie 
slapta gydosi, kad nepaklim- 
vus policijai.

Kunigas ir dalis susirinku
siųjų areštuota. Paskiau visi 
areštuotieji, išėmus kunigų,

Kas kita, jei antkart išjunda 
ir krūvon susiburia dešimtys 
tūkstančių gyventojų.

Kaip žinoma, Meksikos gy
ventojai su maža išimtimi yra 
katalikai. Todėl nėra klaidin
ga sak ,'j, kad raudonoji vy
riausybė persekioja gyvento
jus.

Meksikos • žmonės išjndo 
veikti už savo teiseR po įvykio
Orizaba mieste, Vera Cruz toriaus reikalauta atidaryti vi 
valstybėje. Vasario 7 d., sek-Įsas bažnyčias visoj Vera Cruz 
madienio anksti rytų, grupė valstybėj. ■Gubernatorius suii- 
katalikų susirinko į namus, 
kuriuose gyveno kun. Jose 
Maria Flores, kad ten išklau-

Neduoda sėdėti. Kaip žinoma, Fansteel Metallurgical Co. 
fabrike, No. Chicago, darbininkai paskelbė gedėjimo streikų. 
Pasiremdamas indžionkšinu šerifas su pa^elbininkais lau
žia duris, kad išvarius streikininkus. Darbininkams užsiba
rikadavus, į vidų įmesta ašarinių bombų, fjukelta riaušės.

tono diena
Šiandien, vasario 22 d., vi

soj šaly minima Washingtono 
diena — 205 metų gimimo 
sukaktuvės.

Visuose miestuose įvyksta 
patrijotiniai susirinkimai su 
plačiomis programomis pirmo
jo prezidento pagarbai.

Orizabos ir kitų miestų katali
kus. Keliolika tūkstančių Ori- 
zabos gyventojų supuolė ir a- 
tidarė visas uždarytas bažny
čias. Pranešta gubernatoriui. 
Šis atsakė, kad kaip ilgai ka
talikai netriukšmauja, jie gali 
laikytis atidarytas bažnyčias.

Pasiųsti protestai prieš žmo 
nių žudymų gubernatoriui ir 
pačiam prezidentui. Gubtma-

sius Mišių. Neužilgo policiniai 
agentai įsilaužė į namus ir 
bandė areštuoti kunigų ir su
sirinkusiuosius. Susirinkusieji, 
kurių tarpe buvo 5 vyrai, 68 
moterys ir keli vaikai, neleido 
areštuoti kunigo. Tada agen
tai į pagel bų pasikvietė .tuli

ko atidaryti bažnyčias, jei ka
talikai nekels demonstracijų ir 
jei įsiregistruos trylika kuni
gų, skirtų aprūpinti apie 1,- 
300,000 katalikų. O nuo prezi
dento da ikišiol nesulaukta at
sakymo.

Katalikų vadsi pareiškia, 
kad jei centro vyriausybė ig
noruos Vera Cruz valstybės 
gyventojų protestu* ir reika-

ČEKOSLOVAKIJA TAIKO
SI SU VOKIETIJA

PRAHA, vas. 20. — Čekos
lovakijos vyriausybė nus
prendė taikintis su Vokietija, 
pripažindama kai kurias tei
ses vokiečių tautybės mažu
mui Čekoslovakijoje. To reika
lavo Vokietija.

Vyriausybė sutiko, kad vo
kiečių gyvenamose srityse visi 
svarbesnieji viešieji darbai 
bus vykdomi čekų kabineto vo 
kiečių narių kontrolėje; kad 
vokiečiams bus proporcijor.a- 
liai pripažinta civilinės tarny
bos vietos Čekoslovakijoje, 
kad vokiečių jaunimas nebus 
varžomas siekti tų vietų; kai 
socialės gerovės nustatomoji 
dalis vokiečiams bus padidin
ta; kad valstybė skirs subsidi 
jų vokiečių teatrams, menui ir 
mokslo įstaigų išlaikymui.

Kėsintai jrieš Eti-—g. —- yy-—(» « įf1^

opijus flora
ROMA, vas. 21. — Oficia

liai paskelbta, kad Etiopijos 
sostinėje Addis Ababa kėsin
tųsi prieš Italijos vicekaralių 
maršalų Rodolfo Graziani.

Jis lengvai sužeistas ranki
nės granatos šuke. Etiopijos 
koptų vyskupas, abuna Kiri
las, sužeistas sunkiai.

Kėsinimosi įvyko per su
rengtas iškilmes ryšium su 
giminiu busimojo Italijos sos
to įpėdinio ir Etiopijos im
peratoriaus.

Kažkaip į iškilmes atvyko 
ir italų priešų etiopų. Kaip 
draugingi italams etiopai, 
taip ir tie gavo progos pri
eiti arčiau vicekaraliaus įteik
ti gimusiojo princo pagarbai 
dovanas. Vietoje dovanų jie 
staiga ėmė svaidyti rankines 
granatas. Vicekaralius, eilė jo

tatoriui, kita — griežtai pasi
priešino religinės laisvės su
metimais. Tad paskelbtais rin 
kimais norima ir šių pastarųjų 
dalį priversti pasiduoti na
ciams.

Reikia abejoti, kad naciams 
pasisektų šis žygis, kadangi 

Mulki niekia jnokirsti krikš
čionybę. Protingesnieji pro
testantų dvasininkai nenori 
pripažinti Hitlerio savo vadu.

KRIKČŠIONIŲ ŠEIMOS 
KONGRESAS PARYŽIUJE

PARYŽIUS, vas. 20. — šį
met čia įvyks pasauline paro
da. Krikščioniškų Tuoktuvių 
sąjunga šia proga čia rengia 
tarptautinį kongresų krikščio
niškai šeimai. Šiam kongresui 
skirta gegužės mėn. 16, 17 ir 
18 d.

Kongrese pasitarimų tema 
bus “Šeima”. Keliolika kardi
nolų remia šį kongresų.

19 RIAUŠININKŲ {KAL
TINTA

streikininkai gražiuoju neap- fabrikų ir fabriko vedėjas at

leis fabriko, jie neteks darbo.
Podraug reikalauja, kad ap
skrities, arba valstybės auto- , , ,. .... , ,• ** u a j ,ko gulo. «Jjs ptu'ūiskiu, kadratetai jėgomis pašalintų dar- r
bininkus, kad būtų vykdoma.,-0 *>ri>™nkai žmoniškai ap- 
teismo sprendimas ir įstaty- mokami ir netari pagrinuo

sisakė apleisti ofisų. Sako, ir 
jis “sėdėsiąs” ofise iki strei-

BARROW, ALASKA, va.*, 
21. — Sudegė vyriausybės ve
dama ligoninė. Netekta vais
tų, kurie čia kasdien yra rei
kalingi.

lavimus, kitų valstybių katali
kai greit subrus kovoti už lai
svę ir teises.

mai.
šerifas prsnm, ue-.

turi reikalingų jėgų pasalin
ti darbininkus. Sako, tai gali 
atlikti tik kariuomenė. Guber
natorius Horneris gi neturi 
pasiryžimo siųsti kariuomenę, 
kadangi įvyktų kraujo pralie
jimas. Gubernatorius stengia
si kokiu nors kitokiu būdu 
kariaujančias puses sutaikin
ti. Kol kas tas nesiseka.

“Sėdėjimo” streikai plinta 
visoj šaly. Darosi nacionaliu 
klausimu. Nežinia kaip šis 
svarbus klausimas bus spren-

TRADICINES ARKLIŲ 
LENKTYNES IR RYTŲ 

LIETUVOS MUGE

DUSETOS, Zarasų apskr. 
— Jau kelinti metai, kai Du
setose žiemomis rengiamos ar
klių lenktynės ant Sartų eže
ro. Jose su savo žirgais daly

ANDERSON, Ind., vas. 20.
— Madison apskrities grand 
jury įkaitino 19 asmenų, vado
vavusių čia įvykusioms riau-l vftuja daug ūkininkų is visos
tėms, kai organizuoti darbinin • Rytų Lietuvos. Šių lenktynių 

palydovų ir kitų amenų sta-'kaj nusikirto su neorganizuo- tikslas — patikrinti ūkininkų
čiai buvo parblokšti.

KANARŲ SALOMS 
VYSKUPAS

ROMA, vas. 20. — Ispanų 
kolegijos koplyčioje konse
kruotas Kanarų saloms vysku
pas Pildain Zapiain.

Jo Emin. kardinolas Tedes- 
chini buvo konsekra toriam. 
Kokonsekratoriais buvo du Is
panijos vyskupai.

JE. naujas vyskupas pas
kirtas į JE. vyskupo M. Serra 
y Sucarrats vietų. Šis pasta
rasis iš Kanarų salų buvo nu
keltas į Segorbe vyskupijų, 
Ispanijoje, kur radikalų už
muštas.

streikuoti. .tf-J

Nacionalės jaunimo organi
zacijos kongreso da 
Wasliingtone šeštadienį st 
lė “sėdėjimo” demonstraciją 
prieš Baltuosius Rūmus. Poli
cija areštavo jų vadus. Pas
kiau prezidentas Rdosevelttą- 
priėmė jaunimo delegaciją. 
Jaunimas reikalauja, kąd 
Kongresas pravestų bilių, ktį. 
riuo projektuojama skirti 560 
milijonų dol. norinčio moks
lintas jaunimo pagelbai. Jau
nimo šūkis: “Duokite mums 
mokslų, ne karo laivus!”

INDIJOS KATALIKŲ 
KONGRESAS

MANGALGRE, Indija. — 
Trichure, Malabare, įvyko 
penktoji visos Indijos katalikų 
kongreso metinė sesija. Daly
vavo daugiau kaip 500 delega
tų iš visų britų ir prancūzų 
Indijos dalių ir iš kitur.

laikomų arklių greitumų ir ge
rumų. Šįmet tradicinės arklių

. .J lenktynės įvyko vasario mėn. 
Dauguma Įkalant,,, yra .š 2 d. Taj vfen09

taisiais šalia Delco Remy ir 
Guide Lamp fabrikų.

Flint, Mich. Jie buvo atvykę 
pagelbon vietos organizuo
tiems darbininkams.

NUŠAUTAS UNIJOS 
VIRŠAITIS

NEW YORK, vas. 21. — 
Išpašalų užpultas ir nušau
tas streikuojančių taip vadi
namų “sandbogs” darbinin
kų unijos biznio agentas R. 
Norman Redwood.

Ryšium su tuo areštuotas 
tunelių išvedimo turtingas, 
rangovas N*, ff. Rosoff.

šių ir geriausiai pasisekusių 
arklių lenktynių. Laimėtojams 
buvo išdalintos premijos. Va
sario mėn. 3 d. Dusetos įvyko 
pirmoji Rytų Lietuvos mūgė, 
kuri taip pat buvo sukėlusi di
delį Aukštaitijos gyventojų su 
sidomėjimų.

MASKVA ATŠAUKĖ AM
BASADORIŲ Iš ISPANIJOS

MASKVA, vas. 20 — Ispa
nijos radikalų ambasadorius 
Marcelino Pascua iš Maskvos 
grįžo į Valencijų, Ispanijoje. 
Dabar iš ten atšauktas sovie
tų ambasadorius M. Rosenber- 
gas. Jo vietoje Valendjoje pa
liktas L. Y. Galkis.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

ORAS

MILŽINIŠKA ANGLIJOS 
KARO LAIVYNO 

SĄMATA

LONDONAS, vas. 20. — An 
glijos karo laivyno sąmata a- 
teinantiems metams nustatyta

CHICAGO SRITIS. — šian- iki 500 milijonų dolerių. To- 
dien numatomas pragiedrėji- kios didelės sąmatos laivynui
mas ir šalčiau. dar niekados nebūta.
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lai nenrahema tai padaryti Ir neprlaiunčiama tani tlka-

DIENOS KLAUSIMAI

REIKIA UABOIAU NVOUBOUMO

Pirmadiettife, vasario 22, 1937ATT n

ne Nepriklausomosios Lietuvos laikais suma- JURGIS WASHINGTONAS - AMERIKOS 
T»i Me a. Lietuvos politikos, bot pu- REVOLIUCIJOS VADASŽėjo

ties gyvenimo padiktuota taisyklė. Ir jei 
šiandien Lietuvos provincijoje tėra Mi ten-1 r
kiškų mokyklų, tai tuip pat reiškia, kad vasario 22 d., eu,
daugumos sulenkėjusių. lietuvių šeimų vai- mirė gruodžio mėn.. 1799/ 
kai šiandien neliek ulba lenkiškai ir lauku
savus, lietuviškus, mokyklos. * 

ftiaip ar

Paimti trylikų mažų, ugri- 
kultūrinių kolonijų, korius 

taip, lenkai, kalbėdami apie tarp savęs nesutarė, vienų ki- 
suvu santykius su lietuviais, apie susidariu- tai pavydėjo, pešėsi, ir jas su
siu nenormalių padėtį, turėtų parodyti žy- rj^tl į krūvų* ar tik nebus
miai daugiau nuoširdumo. Tada iš tikrųjų svarbiausias Jurgiu Wt»biag-

15 KELIONES Į EUCHARISTINĮ 
KONGRESĄ MANILOJE

llušo Kun. J. J. CepuK&itia

Jurjar Faria^tanas

J

mų, paskui su visa jų šeimy
na nusitraukėme paveikslų 
kieme. Buvo apie šeši vaike
liai, mažiausias apie 14 mė
nesių.

Vaikelių pamaldas lankė a- 
pie 60,009. Betekai baltai 
apsirėdę, o visus mergelės su 
baltais sijonėliais ik baltais 
vetionais. Buvo labai gražu 
ir įspūdinga matyti juos mel- 
diianties per jųjų speciales 
pamaldas šeštadienio ryte. 
Nors tš vakaro lijo ik vaka
rinės tarptautinės pamaldos 
buvo apleistos, iš ryto, pirm 
saulės užtekėjimo 6:30 vai. 
ryto vaikeliai jau buvo susi 
rinkę ir laukė savo pamalti 
Dėl lietaus, vien penktadie 
vakure tarptautinės pamaldos 
buvo apleistos.

Bet už vis gražiausių Įspū
dį padalė didžioji, milžiniška 
procesija nuo Labaile kolegi
jos iki Lunetta parko — a- 
pie 3 mailes per gražiausias 
Manilos gatves. Procesija pra 
sidėjo 6 vai. ir užsibaigė apie 
9 voL Visų laikų ėjo vysku
pai, kunigai ik maldininkai, 
po 12 į eilę, giedodami šven
tai giesmes, įvairios grupės 
savo kalbose. Vietinių provi
ncijų gyventojai tog alog, 
Phillipinų kalba; kiti ispaniš
kai, kiti angliškai ir karts 
nuo kaito lotyniškai.

l)*r nemušiau laikraščių, 
bet sulyginus su krtoais pa
maldoms, kuriose dalyvauda
vę airiė 109,000 iihonnį, gk- 
liu spėti, kad prie pabaigos 
bavo apie milijonas žmonių.

Teko gerokai pavargti per 
ilgų procesijų, nes reikėjo 
stovėti suvirš keturias valan
das be jokio poilsio, bet ačiū 
Dievui pamaldos buvo laiko
mos viduryje miesto ir visi 
lengvai galėjo išsiskirstyti po 
pamaldų. Bet ‘taxicabs’ pas
kutinį vakarų nebuvo galima 
gauti, ir teko pėstiems parei
ti iki laivo, kuris buvo apie

visos pastangos išspręsti visus ginčijamus tw|> pįrtu<>je Valstijų
klausimus būtų žymiai vaisingesnės.

galima lyginki aa kitu dattiaa 
siu jo žygiu — tai vedima ka* 
riuomoota iš ariat ia tų 
kų, kad pergalėto tų dienų dL 
žiaueį ir galitegiauaį karo lai
vynų, kuria dėjo pastangų aa 
vaidyti neorgantauotas Ameri
kos kolonija?*. Ačiū tara, Sav 
Valstijos .-įdaakė Įklauso- 
įuyhės.

Washiiig£oaas ganė tėv< 
skirtumo nesu- |dantoo<oj Weatmorelaad ap- 

J skrityje, Virginijus valstijoj,

ĘI JOKIME PILOTŲ

‘Šaltinyje’K. N. Skurskis, M. I. C., 
tarp kitko rašo:

Vergas yra kiekvienas, kurs dirba, vis 
tiek — tas nesvarbu — ar kad negautų bi- 

Kaitais atrodo, kad negalėtų būti tokiu Į zūnų ar kad nebūtų pašieptas. Vergas yra,
“XX Amž.“ M- Petraitis rašo:

mazgo, kuliu žmogus neatmegsluni, juoba, 
kad yra. gyvas reikalas neaiškumus išpai- 
Moū. Bet žmonių galvosena eina sau, o gy
venimas vėl savais keliais ir šunkeliais nu
krypsta*

bukus kad ir pastarojo meto mūsų gin
čų su lenkais. Visas pasaulis gerai numano, 
kad šioje byloje šalių lygybė bei jųjų po beis 
kiu hunas yra nevienodas, su aiškia persva
ra mūsų nenaudai. Tačiau mūsų kovos su 
lenkais eiga parodo dar ir kitų veiksnį: uni- 
unai prasiveržiantį lenkų nenuoširdumų. Sa
vo spa udos puol iui uosy prieš .Lietuvų lenkų 
publicistai sųmioningai klaidina viešosios o- 
pinijos nuomonę. Ir tai daro sis t einat ingai, 
nesistengdami net ieškoti naujų argumentų.

Neseniai varšuviškė jų spauda paskelbė, 
u krokuviškė su vilniške pakartojo, būk Lie- 
tuvyje esanti uždarytu paskutinė lenkų pia- 
• Ižios mokykla. Kas galės tikėti, kad skel
bėjui patys tiki tokiam tvirtinimai. Ne tiek 
svarbu šiandien daug ar maža lenkai turi 
Lietuvoje lenkiškų mokyklų, bet faktai ro
dis. kad, be uždarytos Beniūnuose, lenkai 
patys išlaiko šiandien 12 mokyklų ir Lietu
vos vyriausybė 4 pradžios mokyklas fen-

kurs neturi laisvės, vis tiek, ar tūrinės ar 
dvasinės. Vergas, kufls velka pančios, vis 
tiek, ar geležinius ar pašaipos baimės. Ver
gas, kurs sėdi už sienų, vis tiek, ar akmens 
ar svetimų nuomonių... Tas
daro.

Vargo esminė žymė — neturėjimas lais-' vasario 22 d., 1732 u>. Jo te
ves. Jau vergas, jei pats laisvai negali pa- vai buvo turtingi. Jaunasis 
sielgti. Kokie pančiai ir kokios sienos jį NVasbingtoa’ae iš mažens bavo 
varžys — tas nesvarbu. Nesvarbu ir kukiam auklėUm kaipo ponas, buvo eu- 
karaliui vergaus. , sįpažhręs su visomis purių pa

juks mokslus, jokia pažiūia, jokia nau* itHgrmMSi Turėjo studijuoti tui
da šiamlien neturi tiek daug pasekėjų, kaip 
Poncijus Pilotas, dvasinės vergijos pavyz
dys. Tai žmogus, kurs Teisųjį pasmerkė mi
rti, Žmogus, kurs tiesų pažįsta, bet dėl bai
mės jos nevykdo, nuo jos bėga. “Pilotas jį 
paklausė: kus yru tiesu-f Tai pasakęs, jis, 
išėjo“ (Jon. 18, 38).

(Tęsinys)

Praėjusį pirmadienį maž
daug tuo pačia laika ryte 
rašiau apie Kardinolo ir mal
dininkų priėmimų Maniloje, k 
Šį ryt vos galiu tikėt, kad jau 
po kongreso, taip greitai lai
kas praėjo. Bet tuo trumpa 
laiku tiek daug nuveikta, 
tiek daug matyta, paliktas į-

Ji pris- ^Pūdis niekad neišdils. Nuo 
anubi karo ' Pirmos Kongreso dienos iki 

paskutiniai, buvo tiek daug 
veikimo, įvairių įspūdingų pa 
maldų — tai Konkreso ati
darymas, tai moterų diena, 
vyrų diena, vaikelių diena.

litarinę taktikų, susipažinti su 
ginklais.

Tėvui mirus, turėdamas tik 
16 metų WttsJū»gtonas dirbo 
kaipo matintaikas. .Sulaukęs 
19 metų jau gavo pirmų aula

tata Amerikos 
galybę.

Jaunasis Marųuis. De Lafa- 
ette buvo pinnas pasisiūlyti 
Washing*‘«ai. Vėliau' pran- 
curija pasiuntė kareivių pulkų
vbIum-uAu, admirolo U’Er- 0 užbluKunu "P™1-
Mng S kaų vadovaujamu niiu0> vistt tai su dldž"‘J<‘- 
adadMišo de Grasau . išklfmingųją, apie 3 mailių

per.^io-
... ... .. i šia duji Manilos nuėsto,ma pasdiuosavmuH žmonijos j * '

sukėlė žmonių viltis visame j tiras pasitaikė nepap.adai 
pasaulyje ir sutrankė milita-j gražus. Nekenkė nei vyrų nei 
riuH vedėjus iš vioų pasaulio moterų ir vaikelių painaldo- 
kraštų. Ims, o Kongreso atidarymo ir

Daug -kareivių atvyko iš Vo- i užbaigimo vakaruos buvo giu- 
kietijos. Jų tarpe žymiausias, žiansias.
vyras bavo baronas Voa Stea- 
beu, veterauns septynių metų

Visos apeigos buvo 
•ingai lankomos Buvo

LĮSI-

.. .. 4 . .1 tari poskyrunų. 1753 m. jas ve
Daugelis is tų, kurie stovi ne po žydų’ ..... ... „ -

. . J l- • x .de Virgimjps pulkus prancuvyriausiuoju kunigu, bet po Kristaus velia-1
va, pasielgia pilotiškai. Tiesų pažįsta, bet 
kalba ir gyvenimu jų i» kojomis pamina.

Kas dar šaukiasi savo gyvenime Jėzau?, 
kad apšviestų, paguostų, pagydytų, pagelbė- 
tų... tam liepia, “kad tylėtų“ (Lk. 18, 39X 
Liepia darbdavys darbininkams, ponia tar

z.ų ir iiidij|ORų kare. Po to 
karo sugrįžo atgal į savo plan- 
tneijų.

Bet neilgai ten ramiai gyve
no. Prasidėjo revoliucini* ju
dėjimas kolonu jose. Vieni dėjo-kailis, šitose 10 mokyklų yra 23 komplek

tai su ai-ti tūkstančio lenkų vaikų. Tie pa- naital, aukščiau sėdį žemiau sėdintiems ar si prie vientos pusės, kiti prie 
tys lenkai iškriko dar 3 gili musijus: Kaune, 1 .jau stovintiems., “kad tylėtų“. kitos. Daugelis turtingų žmo-
Vkmergėje ir Panevėžy... j Šiandien, kada vūoki doros Akrypoliai, nj^ kaip tai žemės savininkai.

dvasios akurdeivou, sųžinėa abrakėliai... (airi (valdininkai ir dvasiškiai dėjos 
paiuėjiškos drąsos ir per spaudų, ir per ro- p^-j€ torių, kurie buvo skaitomi 

Angliji)e katnlinue savininkai,

Jeigu lenkų politikos siekimai būtų nuo
širdesni, jeigu jiems iš tikrųjų rūpėtų esamų 
prarajų tarp Lietuvos ir Lenkijos išlyginti, 
tai tokios netiesos nerašytų. Niekam ne pa- 
bluptis, kad pastarųjų dviejų metų Įniko tar- 
py jie turėjo Kaune savu spaudos atstovus. 
Kodus, žinių apie tikrųjų padėtį galėjo tn- 
liti ir riet nezioujtiuo suklysti negalėjo.

Teko atsitiktinai paskaityti p. VV’ielIior- 
skįo straipsnį, kuriame jis saviškai nušvie
čia tas priežastis, dėl kurių, pasak jo, lietu
viai nenori su lenkais tartis ir susitarti. Ne
norėdami šį kartę su p. Wiethursk»u polemi
zuoti dėl jo iškeltų minčių, mes tik norime 
pasakyti, kud tokie ir panašūs faktai sta
čiai griaute griaunu pasitikėjimų jais.

Lietuva «avu gerų valių ir lenkais pa
sitikėjimų parodė Suvalkuose 1920 m. spalių 
7 d. sutuitį pasirašant, t) iš to pasitikėjimo 
paskui, deja, atsirado toji atvira žaizda, 
kuri iki šiol tebėra neužgijusi. Pamenam 
fiiedraiėius su Širvintom, pamenam ir 1927 
metų gruodžio nemigo naktis, kada buvęs 
maršalas svarstė: skelbti ar ne mobilizacijų 
prieš Lietuvę, sudarius provizorinę vyriau
sybę su Plečkaičiu Vilniuje. Ko lenkai sie
kė- L:«tuvojt\ žinome, nes ir šiandien at vi
lui savo spaudoj pareiškia savo pretenzijas 
į vi-.j Lietuvų. huvaime suprantamu, klul 
tai negali dalinti musų pasitikėjimo lenkais. 
Nedidina jo nė skaudūs lietuvių persekioji
mai Vilniaus krašte, visiškas bet kokio lie
tuvių kultūrinio darbu suvaržymas.

Lietuvu puti gerai nusimano, kad j* ie» 
(ftdėl’ė valstybė, kad dėl kovos su lenkais

dio, ur p«r tribūnos... tiesų ir dorovę kry- 
aoati, teisiuosius tildyti, — tai kiekvienas, 
per kurio gyslas neteka Piloto kraujas, kiek 
vienas, kurs nevelka viešosios, nuomones ti- 
ranijos pančių, kurs neklupčioja prieš pa, _ . ,, 
šaipos, karalių, turi vis garsiau šaukti, kad sūnūs’

turo. lAtv^Į,^, į 5ų M K. iti ,wow .moni
tiesiog nuvyko pas wasiung 
tonų, kuris vadė būrelį vyrų
prie Vattey Forge ir tuom 
baisiausiu, viso kuro laiku jis 
ta).M) revoliucijos 
Jis kareivius lavino tvarkos
ir visko. “Tu savo kareiviams 
pasakai daryk tų. ir jie atlie
ka kuogreižiausia“, rašė Von 
Steubea senam draugui Prūsi
joj. mumini kas kita,
aš amerikiečiams turiu sakyti 
— dė+ šitos priežasties turi
te tų. daryti, ir tik tada jie pa
daro kas uuo- jų reikalauta'’ 

Jobą de Katfe. būvu kitas ka-
ir kurie karulių stipriai rėmė. reivis iš Vokietijon. Bevesda- 
Frieš ju<» organizavosi revo- mas Amerikos kareivius jis 
liueinė grupė, vardu “laisvos mirtinai buvo sužeistas (Jam- 

Grupė druidai ir sau- de» kovo,,*'.
kiekvienas katalikas yra ne kieno nors ver- vališkai veikė. tš tulmms Lietovus atvyko
gas, bet Dievo sūnus, dangaus tėvuinis, ta- Wasbington’as greitai stojo Tadas Kosciuška, Jis statė 
dėl tr turi katatikižtad, o ne vergiškai, ii prie armijos. Jis visų savo tvirtas stovyklas Amerika ar- 
uiųstyti, ir kalbėti, ir gyventi. Ttui drąsiai turtų pavedė tam judėjimui. J Lilijai.
šaukti, kaip kad šaukė prie Jericho aklasis: Karia kolonijos paskelbė viešų I Kaaiuiieraa Fuiaski vedė 
‘ Bjasieji priešakyje draudė jį, kad tylėtų, atsiskyrimų nHo Anglijos* jis garsų “Pulaski legijpnų“, ktr 
bet jis daug labiau šaukė: Dovydo suma,1 apsiėmė vadovauti kontmenti-1 rio nariais išimtinai buvo kuo-

skait- 
nuo

visas paniuktas kasdien. Ypa
tingai gražu buvo vyrų die
noje, kuomet apie 'GQ,O0fr vy- 

. irų priėmė šv. Kon nuriju per 
'jv. Mis*, vnhtraakty, ir a- 

pie 59,000 vyrų priėmė šv. 
Komunijų per 6:39 ryto Mi
šias. Tai tiktai per Kongre
so apeigas, neįnimant tų, ku
rie priėjo prie šv. Komunijos 
savo bažnyčiose. Nėra abejo
nės* kad ta šalis yr* laimin
ga, kurios vyrai dori, kaip 
vienas vyskupas pasakė per 
savo pamokslų. Tiesa* Tuos 
žodžius suprasti reikia tik 
atsiminti dabartinę Ispauijų.

Mote tys taipgi skaitlingai 
laakė sava pamaldas, nota 
joms bwo sunkiau »toto:- Be
važinėjant per Manilos mies
tų ir jwr provincijas, kur tik 
namelis, ten bėgiojo keli vai
keliai, o jei tekdavo kur mar

pasig&ilčk manęs“ (Lk. 18, 39).

Saukti, o ne tylėti, turime visur ir vi
sada, kai tik esti pašiepiamas tikėjimas, jo lieka stebėtinu puslapiu pasau- 
skelbėjai, dorovė. Tui'ėkitue bent evangeti- lio istorijoj!. Tūmu laiku padė
jus elgetos drųsos. I j-riuas btfvu baisus, nes, kaip

Hercogas Karolis Augustas von Veimar, galėjo menkai organizuotos a-1 rice Benioasky, „'Jut Zielins- 
žymiuusių vokiečių poetų globėjas, kartų 'grikultnros kolonijos, stoti į ky, Matthew Ifiugovsky ir

nei armijai. 
Kiekviena rereUtuetja pa-

sHoriai svetimtaučiai. Po dvie* 
jų metų aktyvės tarnybos, jis 
žuvo Savanuvk kovoju.

Tarpe linų svetimtaučių am- 
tuine sekančius vardus: Mau-

. _ . pusantros mailės nuo Lunet-
lyti ttioten, tai beveik visuu- f L, ,.a . ta parke.

(Bus daugiau)uiet su kūdikėliu ant rankų. 
Aplankėme vienų grįtelę pa
matyti kaip philipiniečiai gy
vena. Tėvas išrodė visų n»- TLATniKITB “DRAUGĄ M

nų karininkų draugijoje ėmė pasakoti ne
švarius šposus. Nieks neišdrįso parodyti, kad 
tokios hercogo kaliais nepatinka. Kas gali 
imsi rodyti atsilikėliu? Vieno būta ne vergo. 
Tai Baronas von Šteinas. Jis pakilo ir tarė:

— Aš laikau tai nepadoriu ir negarbia. < 
gu elgesiu, kad. kunigaikštis kalbate tokias 
kalbas jaunų kurininkų akivaizdoje.

Kas iš baimės žmonių sunktai nusideda, 
♦ns su Pilotu antrų kartų Jėzų kala prie 
kryžiaus (Pal. Žyd. 6, 6).

priešu Charles Litomsky.
kurios J Skaičius švedų ir dantį kari-

RINKTINES MIM
1TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kulk Art, M. KaniŽuUda

ttlp

Didelė tautos nelaimė yr* tada, kai jos
žmonės, praradę savarankiškumų, pradeda Į mė į kareivysl^ btauį. j garsioms
lėkti su vėjo HešiojaiHotiMs šiukšlėmis. Deja l*ncš šituos, pradftioje-, NYariuėuie.

tai tenka stmkr našta, bet tokioj atmosferoj, I ta‘ tautai, be savų kųįų ir be stuburkaulio shingkm’aa turėjo tik menkai 
tokio kartkartėmis pastebėto nenuoširdumo 1 k»ri Kn lt ln<Jka būtl ^ėl SUtoM sn«; apginkluotas baosnorių ūki

kovų su tokiu galingu 
— kaip Anglija, prie
daug (mčių vaetantajfMftų a- ninku irgi prisidėjo prie revo- 
merikieėių prisidėjo. Suvirs įliucijos karo. Vieni dėjos prie 
25,099 (Amerikos Jojalistų pri- Wa<hingtono armijos, kiti prie 
sidėjo prie Anglijos pulkų. Prancūzijos karo laivų, kurie 
Geriausi Angtijos regimenfcai atplaukė į Amerikų, Wash»ng- 
Inrvo sudaryti .Amerikoje. Vė- tonui į pagelta). Carl Raab mir 
liau Angfcja atvežė apie 30,- j tinai sužeistas prie Savnitnab.
000 vokiškų kareivių, kuriuos į Count Axel vom Fersen, 
šalies ekonominė padėtis stū- Count von Stcddrngk dirigavo Nm^si aplink mus kaip tie- 

Savanuah kauly- hesis, — tačiau saldos aktas
primerkimas gali nuvesti mus

VaMvio DridoRmts Astra

“Leiskite mažutėlius ir ne
drauskite

U
Pasaulis,

j«ems’r — Mate

kurio nematome,

Iš kitų kraštų pažymėtini 
. _ „ . Mikolas Kowaeh, vengras, a»t-

aftivamdoj ftatuvtai turi ryžtis pukelti visus perdaug nuolanki ir paklusni. . nrukų pulkus. Kad pasisekė rė kovoje Ghorleston, H. f.,
tos kovo*, sunkumus, kud krušto laisvei ne- **»kl“s, kad jau neteko charakterio. Ipatęsti karų net per šeštame- kovo u»ėn., 1779 m. 
or£M, UM»ni tvojai. , N--U»lwue tų žtnon.ų, kumJun d.». jf suJ(M)Wi u I Koatowtįoė

I -ot pasasyti tic.-us žodi į akis, liet verčiau . . . ... . ., r ... I.
U fckmJy mes b* lenkų ūtula ir ne • itiūii£Luii> fu. kurta iuu dragos neturi, no Įdavimo, tai <ldta prigult ne tik jo. didelį skaičių lutosnoriių.

ki^ka kalbiu bet nenuoširdumu. Ir
j«e piktMBi bus tankų puolimai ir tilnians 
krašte lietuvių persekiojimai, juo labiau tvi
rtėja lietuviu nusistatymas prieš lenkų ko
vos gitanones. Mūza pagrindo turi ir aitrūs

Į Lūjpkuue tų, kurta jau tos drųeos netari, nca 
jta visados atsistos pavėjui. Nebijokime Eli 
jų, šv. Jonų Krikštytojų, šv. Paulių, bot bi
jokime Pilotų.

priekaištai, kad lenkų skaičius tokiame Kau- ( šyti mirties dekretas.

> neumitataoduras. parišveota- Pnnsylvatijos, rugūueutų k*, 
štame karriviaiHSs bet ta para-' reiviai buvo škotiškus, siriš- 
mar iš nžstenph kon ta vokiškoa kilotas. Yokie-

Jei kurioje tautoje įsivtaipatepja Pdo j Kitos pasaulio šalta ir gi rū- ^iaios nepaiku, kad tiek duag 
, tai, tai nelaimingai tautai jau galima para- AmarifcoėJrovoHantaų karų. jų tautiečių, buvo prisidėję
' « _ a_  ’T ___ l • 1’1 X- • a *. I •Labai svarbiu (aįiterioiu buvo1 (Teriupa -ė ju si)

ton būtl
Meilios širdys apie mus vir

pa ir plaka, švrisios pageib- 
stančios rankos jada, ir pa
dangtė tarp jų kilaoja beveik 
girdžiofuaih dūsavitnata.

Tyla. — baisi, salde te ra
mi — jos neturi gakta joa per
traukti; nes ne joms ištarti 
arba dalintis marinis žod
žiais.

Taip: plotos, taip miafcUsos,

taip saldžios jos riedi, taip 
arti jos, rodos, glaudžiasi 
.jus, rodos, užsupa įuus į 
ilsį, ir sutirpsta į mūsų sap?
nų.

Saldžios sielos aplink mus! 
sergėkite mus vis, prisiglaus- 
kite arčiau mūsų šono, įsiris- 
kite su švelnia pagalba į mū
sų mintis, į mūsų maldas.

Mirtis tarp mūsų tebūnie 
kaip nieku, Išdžiūvusiu ir di
ngusiu upeliu) jūsų džiaugs
mas tebūnie tikrenybė, musų 
gi kenčiantis gyvenimas te
būnie sapnas.

— H&rrieta Beecher Stowe

Tu Prieglauda mano sielos, 
mano nykstanti vilta* pasiti
ki TaviniL kuomet skausmai 
pakyla, kuomet vargo ban
gos ritasi. Ton oš -pasako
ju savo liūdesį, nes 7> vie
nas gali pagydyti Tavo žodis 

'gali atnešti saldų įaiengvi- 
nimų kiekviunani :.bananini 
korį jausiu.
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MOKYMAS

Jonukas buvo gubus vaikas. 
Per pusę metų išmoko visai

mėgink, Joneli, ratuką taip 
kaip Čia elementoriuje stovi.

gerai skaityti. Tada Petras ė-» Iš čia pradėk. Iš pradžios plo-

Išimtautoaku
arba

mūšy seneliai pasakoja

Pirmieji Lietuvos Kankiniai Įžtnogus Gune Darbui
Šventas Raštas mini,

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Katalikų tikėjimą Lietuvoje nužudytų vienuolių kankinių 
įvedė karalius Jogaila 1387 m., i vardus. Taip žuvo pirmieji
bet katalikų mūsų krašte buvo 
ir prieš tai. tlidysis Lietuvos 
Kunigaikštis (vėliaus kara
lius) Mindaugas su 600 bajorų 
priėmė katalikų tikėjimų 12-

Lietuvoje pranciškonai, bet jų 
pradėtas darbas nežuvo — jau 
mes esame katalikai, ko taip 
labai geidė minėti vienuoliai. 
O Viešpats Dievas net stebūk-

61 m. Didžiojo kunigaikščio Į lais pagarsino tas vietas, kur
Algirdo laikais Vilniuje buvo jie darbavosi ir kur palaidoti.
jau daug katalikų. Miesto vir-, A . . , , , . .t • , , . x Ant « kapo dabar pastaty-sirunkasi bajoras Goštautas,,. , . -. ,. t» •ta bažnyčia, vadinama Bom-
mylimas Didžiojo kunigaikščio

«
žmogus, buvo taip pat katali
kas. Jisai, Kunigaikščiui lei
dus, Vilniaus priemiesty, An
takalny, gražioje vietoje neto- 

Neries upės pastatė savo pa- 
ono, Šv. Petro, garbei medi

nę bažnyčių. Prie bajoro Goš-

fratų. Nuo kapo kryžius patal
pintas didžiajame tos bažny
čios altoriuje ir žmonės, karš
tai pasimeldę prie V. Jėzaus 
prieš tų kryžių, gauna įvairių 
prašomų malonių. Tame pat 
altoriuje yra stebuklingas 
Švenčiausios Motinos paveiks-

Zmogus darbui gimė, 

Kaip paukštis lakioti, 

Dirbti — nenustoti.

Pažiūrėkim, broliai,

|A'ų darėm ligi šiolei,

Ar laiką naudojom 

Dirbti nenustojom.

Juk tairim, broleliai,

Mes darbo lig valiai,

O laiko mažai,

Žiū — ir mirtis štai.

Ar valgom, ar geriam,

Ar gulam, ar keliam, '

Visa Dievui paaukokim, 

Savo nuopelnus Jam klokim.

Kur Nemunu Ir Dauguva,
Ten mūsų brangi Met U va.

Jau devyniolika metų pra
ėjo, kaip mūsų Lietuva buvo 
paskelbta Nepriklausoma. Ir 
vėl šįmet Vasario Šešoliktų 
dienų mes šventėm tų didžių
jų šventę.

Mūsų šalis Lietuva tiek 
daug vargo iškentėjo ir sun
kumų pergyveno iki atgavo 
savo nepriklausomybę. Bet vis 
gi savo užbrėžtų tikslų įvyk
dė — iškariavo laisvę.

Dabartinis Lietuvos Prezi
dentas Antanas Smetona la
bai daug darbavosi, kad mūsų 
Tėvynė taptų Nepriklnusųjna. 
Jis vadovavo Vilniaus Tary
bai.

tauto rūmų nuo Kunigaikščio , v , ,~ a , |las, papuoštas gražaus darbo
Gedimino laikų stovėjo nedide' ., , . . .
le Šv. Kryžiaus bažnytėlė. Goš • » r .. , je yra šulinys, iškastas vienuo
tautas parsigabeno į Vilnių n, ,.Ų kankini|J neto|i vjpnuft|yn0.

Išmiegoję kelkim 

Ir dirbti neliaukim.
Jdomu ir malonu prisimin

ti tuos garbingus asmenis, 
Už tai dangą sau laimėsim tau|os didvyrius, kurie pasi-

svetur 14 vienuolių pranciško
nų. Apgyvendino juos prie sa
vo rūmų; Tai buvo 1364 m.

Apsilankę maldininkai sten
giasi paragauti iš to šulinio

_. i tyraus, šalto vandenėlio, kuris
T.e vienuoliai laikydavo Pa- 'gplbeti ir kai kuriore lig8e> y.

pač akių.maldas ir Šv. Petro bažnyčio
je.

Vilniaus gyventojų daugu 
ma tais laikais dar buvo stab
meldžiai ir jie nepalankiai žiū 
rėjo į katalikų tikėjimo sklei
dėjus. Vienų kartų Didysis 
Kunigaikštis Algirdas ir mie» 
sto viršininkas Goštautas ture 
darni reikalų išvažiavo iš Vil
niaus. Tuo pasinaudoję stab
meldžiai užpuolė vienuolynų 
ir septyniems vienuoliams nu
kirto galvas, kiti septini spėjo 
išbėgti už miesto. Bet stabmel 
džiai juos pavijo, suėmė, pri
kalė prie kryžių ir įmetė į Vii 
neles upę. Tai atsitiko 1366 m. 
kovo mėn. pradžioje.

Bajoras Goštautas grįžęs į 
miestų apraudojo savo vienuo
lius, surankiojo jų kūnus ir 
palakiojo savo sode, o ant ka
po pastatė paminklų — kryžių, 
kuriame liepė surašyti visų 14

Vietoje bajoro Goštauto pa
statytos medinės bažnyčios 
Antakalnyje dabar stovi didin 
ga mūro bažnyčia, galbūt gra
žiausia Lietuvoje. Pastatė jų 
Lietuvos Didysis Karvedys 
Mykolas Kazimieras Pacas 
1677 — 1684 m. Toje bažny
čioje yra šoniniam altoriuje 
stebuklingoji Viešpaties Jė
zaus statula, kitame altoriuje 
stebuklingas Švenčiausios Ma
rijos paveikslas. Daug žmonių 
randa čia paguodų savo var
guose.

Toje vietoje, kur buvo pri
kalti prie kryžiaus minėti 7 
vienuoliai, visų laikų stovėjo 
trys kryžiai ir gavo vardų 
“Trijų kryžių kalnas”. 1916 
m. ten pastatytas cemento pa
minklas trijų kryžių pavidalo.

J aras.

GUDRUS VALSTIETIS IR JO ARKLYS

Vienam ūkininkui nakčia to ūkininkas, “kaip tik
pavogė iš tvarto geriausį jo 
arklį. Važiuoja jis už dešim
ties mylių į arklių prekymetį 
kito nusipirktų.

Žiūri -- prekyvietėje tarp 
Litų ir jo arklys pardavinėja

ma. Jis tuoj kapt už kamanų
ir šaukia visu balsu: “Šis ar-*
iklys manot Prieš trejetų die
nų jį man iš tvarto pavogė”.

Žmogus, kurs tų arklį turė
jo parduoti, tarė mandagiai: 
“Sveikas apsirinki. Aš tų ar
klį turiu daugiau kaip metai. 
Tat nesveiko arklys, tik gal 
atrodo panašus”

Ūkininkas greit uždengia a- 
biem rankomis arkliui akis ir 
sako: “Jei sveikas taip senai 
turi tų arklį, tai pasakyk, kat
ra akim jis aklas?”

Žmogus, kurs tų arklį iš 
tikra buvo pavogęs, bet dar 
nespėjęs gerai apžiūrėti, labai 
nusigando. Kadangi jis tuo 
tarpu turėjo kų nors pasakyti, 
tarė kas papuolė: “Kairę a- 
kim aklas”.

“Neįspėjai, bičiuli”, atkir-

akim jis gerai mato”

“Na 
vagis,

Ir kaip saulė mes žibėsim.

Ten skaistieji angelėliai 

Gieda giesmę Avinėliui, 

“Visa padarei gerai” 

Užgiedos chorą chorai.

R. K.

Zuikelio Nuotykiai

Į nežinomus kraštais
Ilgai pasislėpęs sukau savo 

nedidelį pakaušį, kaip čia da
bar išsisukti iŠ senumo nagų. 
Juk aš dar jaunas. Mirti ne
noriu. Pagaliau sugalvojau 
apleisti šį tėviškė miškų ir pa
sibastyti po i>latųi-pasaulį. Jei 
gausiu kur galų, gausiu, tuš- 

Įčia jo.
Zuikini daug ruoštis nerei

kia. Nei lazdos, nei krepšio, 
nej pinigų — nieko nereikia. 
Tad ir aš šiek tiek pasikrapš- 
čiau akis, lepše perbraukiau 
per ūsus, ir pamažu, dairyda
masis, pradėjau linguoti į iniš 
ko pakraštį. *

rašė po dideliu istorinės reikš
mės Nepriklausomybės aktu.

Lietuvių tauta, tapusi ne
priklausoma parodė didelius 
dvasios gabumus ir nepapras
tų sumanumų ir sugebėjimų 
tvarkyti krašto reikalus. Be
galo daug pažangos Ji pada
rė visame nuo to istorinio į- 
vykio.

Ir mes, Amerikos Lietuviai, 
minėdami tas didžias sukaktu
ves, džiangkimės, kai mūsų 
Tėvynė Lietuva yra laisva ir 
Nepriklausoma!

Adelė Makštutytė, » 
Šv. Juozapo mokyk
los 8 vdtyr. mokinė,

Scranton, Pa.

mesi mokyti Jonukų rašto. 
Ant stalo gulėjo Petro ranka 
sulinijuotas stalių paišeliu ga
balėlis popierio, rašalinė su 
lašalu, kurioje mirko gal ke
lios dešimtys prigėrusių mu
sių, ir žąsies fparno plunks
nos. I

Prie stalo sčdėjo Jonelis iri 
greta jo Petras, kurį rašymus 
labai vargino. Prieš tų darbų 
Petras numesdavo nuo pečių 
sermėgų, nušluostydavo ranka 
suprakaituvusių kaktų ir taip 
sunkiai alsuodavo, lyg didelę 
sunkenybę neštų.

Pamokos metu sėdėdavo 
Magdė ir jos vyras Mikalojus, 
abu beraščiai, bet labai smal
sūs pamatyti mokymų.

— Joneli, — tarė Petras, — 
pradėk rašyti a, kuri panaši į 
ratukų su priglausta stačiu pa
vadėle.

Mikalojus pradėjo krapštyti 
pakaušį.

— Ratukas, tai ratukas, — 
sako, — bet kam dar ta pava
dėlė?

— Kita raidė turi ir tris 
pavažėles, —,atsakė Petras. — 
Tokia jau raidės forma. Na,

nai, paskui storai ir vėl plo
nai.

— Šitaip?
— Taigi, taip, tik trupūtį 

formaliai. .
Jonelis pakraipė galvų ir 

nubraižė ratukų.
— A, tegul ji! — tarė Mag

dė, — tai vėžys, tokį gražų ra
tukų parašė!

— Parašyk dabar, Joneli, 
pavažėlę. Iš karto storai, pas
kui ploniau ir paskui visai 
plonai.

— Jau, seneli.
Petras paėmė į rankų popie- 

rį ir pradėjo atydžiai prisižiū
rėti :

— Žiūrėk, Mikalojau, — ta
rė, — ta graži raidė tai a.

— Žinoma, — patvirtino 
Mikalojus, — tikra pavažėlė, 
aš taip “r.etropyčiau”...

— Dabar parašyk. Joneli, b.
— Aš dar norėčiau rašyti a, 

ir dar, ir dar, nors kapų. Kai 
jau gerai rašysiu a, tada pa
mokysi, seneli, b.

— Kokis gudrus vėžys! — 
pastebėjo motina.

Vertė Al. Terichaitė

kairė

sušuko 
— ak-

taip, taip!” 
aš apsirikau” 

lag dešiniąja akim!”

Atidengia ūldnirikas
akis ir sako: “Dabar tai aiš
ku, kad tu vagis ir melagius 
esi. Galite viBi žiūrėti, arklys 
visai ne aklas. įAš taip tik pa
klausiau aikštėn iškelti tavo 
vagystei”.

Žmonės, kurie tat matė, ė- 
mė juoktis, rankomis ploti ir 
šaukti,: “Sugavo, sugavo 1” 
Arkliavagis turėjo arklį grą
žinti ir vėliau buvo sunkiai 
nubaustas.

Nors kažin kaip vagis gud
rus būna, bet anksčiau ar vė
liau jo nedori darbai išeina 
aikštėn.

TĖVYNĖS LAISVE

Buvau girdėjęs, kad zuikiai 
puikiausiai gyvenų Vokietijos 
kalnų miškuose, kurie vadina
si Svarcvaldas. Man ir kilo 
mintis, kaip nors ten nusigau
ti. Kelio nežinojau. Girdėjau 
tik, kad Svarcvaldas yra į žie
mos vakarus nuo mūsų krašto.

Vokietijos sienų pasiekiau 
gana laimingai. Na, o pereiti

arklio i kitų valstybę man vėl nerei
kėjo jokio paso. Bet už tat 
Vokietijos pusėj keliauti daug 
sunkiau. Miškų maža. Gyven
tojų tiršta. Reižkėjo daug at
sargumo, kad kur nors savo 
kailio neįkiščiau. Ypač vienų 
kartų labai brangiai savo kai
liu užmokėjau už vokiškus ko
pūstus.

Po tiek šimtmečių iškentėto 
vargo po svetimų jungu praš
vito dar kartų laisvės saulutė 
mūsų Lietuvai! Dar kartų ple
vėsuoja laisvės vėliava mūsų 
tėvynėj Lietuvoj!

Vasario šešioliktų dienų su
kako devyniolika metų kaip 
Lietuva atgavo savo Nepri
klausomybę.

Lietuva buvo rusų valdoma 
ir kankinama iki 1918 metų. 
Bet lietuviai patrijotai nesus
tojo dirbę ir kariavę kol neat
gavo laisvę, kurios taip ištroš
kę laukė perdaugel metų. Ple
vėsuoja dabar ta graži trispal
vė — geltona, žalia, ir raudo
na — vėliava. Linksmai gyve
na dabar lietuviai laisvai kal
bėdami liėtuviškai ir dainnoda 
mį skambias Tėvynės dainas. 

Jane Jurkevičiūtė, 

Nekalto Pras. š. P. 
mok. 8 skyr. mokinė, 

Chicago, IU.|

DIEVIŠKASIS VAI
KŲ BIČIULIS

Buvo vakaras. Išganytojas 
su apaštalais sustojo vienuose 
namuose pasilsėti. Į duris pa
klebeno vaikai. Išėjo Petras ir; 
sako:

— Viešpats yra pavargęs: 
aš jums duosiu, gabalėlį duo
nos, ir jūs eikite namo.

— Mes norime Išganytojų 
matyti. Jis mums yra meiles
nis ir už duonos gabalėlį...

Paskuį atėjo Jokūbas ir sa
ko:

— Aš jums duosiu gražų o 
buolį nuo medžio nusiskinti, 
tik eikite namo.

— Mes norime Išganytoją 
matyli: Jis mums meilesnis ir 
už gražų obuolį.

Galiausiai atėjęs Jonas sa
ko:

— Aš jums atnešiu nuo dan 
gaus auksinę žvaigždę, ir jūs 
bėkite namo.

Bet vaikai vėl:—
— Mes norime Išganytojų 

matyti: Jis mums meilesnis ir 
už aukso žvaigždę.

Tada atėjo Pats Išganytojas 
ir sako:

— Leiskite mažutėlius prie 
Manęs.

Ir Jis visus palaimino. Ta
da vaikai buvo patenkinti.

Išvertė Liudvikas.

Mokinys

Seniai nusileido 
Saulutė šviesi,

O jan ir naktelė 
Atėjo tamsi.

Visi žmonės ilsis, 
visur tyluma, — 
per meną tik langą 
regėti šviesa.

Prie stalo nuilsęs
Darbštus mokinys.
Uoliai nuolat niokos
Net ir aktimis.

Mat, jaunam vaikeliui
Reik protas plėtot,
Kad vėliau užaugus

Pasaka apie tris brolius: vie
nų kvailą ir du išmintingus

Tėvas turėjo tris sūnus: vie
nų kvailų ir du išmintingus. 
Išmintingieji broliai nekentė 
saVo kvailojo brolio. V fenų 
dienų jiedu nutarė savo kvai
ląjį brolį paskandinti.

Niekam nieko nesakę įsiki
šo brolį į maišų ir išėjo. Atė
ję pas prūdų rado užšalusį 
storų ledų. Jie turėjo grįsti 
namo ir atsinešti kirvį eketei 
iškirsti.

Ir pasitaikė, kad ėjo žyde
lis k romelį nešinąs pro tų prū
dų. Kvailas brolis, išgirdęs1 a- 
teinant pradėjo maiše šaukti: 
“Aš nemoku nei rašyti, nei 
skaityti, o nori mane žydų ra
binu padaryti.” Žydelis sušu
ko: “Ui, aš moku.” Žydeliui 
liepė atrišti maišų. Pats iš
lindęs iš maišo liepė žydeliui 
įlisti. Kaip lik žydelis įlindo, 
jis maišų užrišo, jo kromelį nfr 
šinųs nuėjo sau žydelį palik
damas maiše.

Žydelis užrištas maiše lau
kia, kad jį padarytų žydų ra
binu. Grįžę broliai atsinešė 
kirvį, iškirto prūdo viduryje 
eketę ir įmurdė žydelį.

Po trijų dienų parėjo jų 
brolis namo nešinąs kromelį 
pilnų visokių daiktų. Išmintin
gieji niekaip negalėjo supras
ti, kaip tai atsitiko. Žino ge
rai, kad jie tikrai buvo po 
ledu jį pamurdę.

Klausinėjo, iš kur galėjęs 
tokių brangių prekių gauti. 
Kvailas jiems pasakojo, kad 

j kaip' tik nugrimzdęs į dugnų, 
ten radęs krautuvėse visokiau
sių daiktų ir buvę galima pa
siimti kiek tik norėjęs.

Išmintingieji broliai papra
šė, kaži jiems taip padarytų, 
kaip jie kad jam buvo padarę. 
Ir kvailnsis viską padarė, kaip 

(kari jo broliai buvo jam pa- 
jdarę: abu pakišo po ledu išGeru vyru stot.

A. Silpnutis kur jie niekuomet negrįžo. Jis 
!vienas gyveno ii laimingai ir 
ilgai. Bėgilaa.JUOKIS JEI PATINKA

Mokytojas: — Kurie žmo
gaus dantys paskiausia išdyg
sta?

Mokinys: -- Dirbtiniai, po
nas Mokytojau.

Mokytoja: - - Paaiškink, kas 
tai yra pomirtiniai raštai?

Mokinė: — Tai tie raštai, 
kuriuos autorius po mirties 
parašo.

— Kam tu, Julyte, skambi
ni pirštines užsimovus?

— Nagi> kad mūsų mažytis 
nenubustų.

JTTLE BUPDY
MERE COMES THAT 

OLD MAN WWQLNB« 
D0>MN THE STRBET—

POOR OLD FBLLOW
H AS DEAR AS

a porr//

SNHATARETOU 
SAVlNG, 

70UNG MAN? I LOUDERH
I CAN'T HEAR 
A \MORD VOO’RE

SAVING.’.'

Laeytė: — Dėde, kų man 
duosi, jeigu aš tamstai kiek 
paskambinsiu kanklėmis?

Dėdė: — Nieko.

1

Lucytė: — O jeigu 
ko nepaskambinsiu?

aš nie-

MĮSLES

Baltos pievos, juodos avys; 
kas išmano, tas jas gano.

•smyBą sjy

kn matyti galint 
matyti negalint

Kas tai, 
nematai, » 
matai?

Išėjo gerti, namie pilvų pa- 
(liko.

•snjpuAZį'i -sjy

Septynių metrų ilgio tiltas; 
viename gale dešra, kitame 
kiaušinis.

•BĮUąABf) ’sjy

By Bruce Stuart
l'M NOT SAY1NG 

ANYTH1NG -
l'M CHEWING 

GUM'/

((f

<)?■

?!
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Žmonių Prietets
Arbą

nurodymai, kaip užlaikyti savo .kūno, proto ir 
.dorovės sveikatą 

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

(Sn konstitucijos ūžt vili it ini 
mu, Wa*hingtonas buvo pa ak i r 
tas ir išrinktas pirmuoju Suv. 
•Valstijų prezidentu.

Dabar Washington&s turėjo 
apaidirbti su naminiais r e ik a-

Studentų - Jaunuolių Ekskursijų į Lietuvų 
Reikalu

KRAUJAS
.. .■j'" r
tuomet

J

pasiliks jo geriausia
me padėjime, jp kūnas bus 
maitinamas lygiu būdu, ir 
didžiausia nauda paeis iš to

• Jo tvarki cirkuliacija 
labiausiai svarbi

K» ym labiausiai svarbu > pru.tu’’.*“r’ I“1 daugiau' 
.sveikatai ir panešimo galy
bėms, tai tvarki kraujo cir
kuliacija j visas kūno dalis.
‘Gali būti pasakyta, kad ta
sai yra sveikiausias žmogus, 
kurio kraujas cirkuliuoja be 

’jo tvarkos išardymo. Nė ne
gali būti didesnės nelaimės 
žmogui, kaip nesutvarkyta ci- 
rkukaeija Kaip visas kūnas 
gyvena krauju, taip ir jo kie
kviena dalife. Kraujas todėl 
»turi pereiti per kūnišką su
dėjimą (į visas puses, ir šis

(Inform&cijinis straipsnis)
Tuo reikalu teko pastebė

tais ir problemomis. Ir jis tai1 U spaudoje pranešimus, taip 
atliko. Alexander -Hainilton įr gi kalbėtis ir susirašinėti su 
Thenms .Jefferaou politinės asmenimis, kurie yra suįdo 
kovos.vedė. Abu turėjo ski r- j minti organizavimu ekskursi- 
tmgas mintis apie politiką: jų Amerikos lietuvių studen- 
vienas stovėjo už centralizavi
mą ir platesnes tederate* ga

nia nukentėti iš kraujo netya- le*’ ° kiu* P«eiiiyf»i *‘»vėjo
j už centralizavimą ,ir rėmė gali dp 
Ižmoniu teises. Bet YVashiiurto-! studeni

po garantijų, kiekviena liui 
ja yra padėjusi piniginį už
statą. Prasižengus statutui, 
bile linija baudžiama pinigi-

., . ne bausme. Kiek šis statutu^spaudą .įdomaujančius siuc-,. .. ... .. ,,’.iecia Iraus - Atlantic Pass 
tukt r Cųnferance agentus, jie 
ir gi yra griežtai reikalauja
mi prisilaikyti. Prasižengus, 
gręsia piniginė bausmė ir ne
tekimas agentūros. Kiekvie-

kalo, ir susipažinęs, noriu per

reikalu, ir pačius studentus - 
būsimus ekskursantus, pain
formuoti, kiek Siiw reikalas 
liečia mus, lietuvius.

T raus - Atlantic Passenger
tų papiginta studentams lar- Konferencija turi atatinkam; 
vakoreių kaina. Rengti eks- savo statutą, kuris diriguoja 
.kųrsijas į Lietuvą niekas ne- visas linijas, priklausančia.-

rkumų ir stokos j už centralizavimą ,ir rėmė guli drausti, ar jas rengtume prie šios konferencijos ir ko-
Kun S Kneinn 'žmonių teises. Bet AVąshingto-1 studentams, ar nestudentams. nferencijos agentus. Minėtas 

’ nas abu pašaukė į kabinetą, Bet, Čia mes susiduriąųi su statutas yra gana platus, su-

AKIŲ GYDYTOJAI

OR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTR1CAL1.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Pmvi«T«rw aktų tumpinių. kuris 
esti priežastimi galvos akaudejiiao.

na* agentas yra pp užstatu ^T^Tu’a^
(|w,n4\ | trunipu.regyetę tr tollregyste Uriren-
\ UO11U j. ! gla teisingai ūkinius VlBuose atsl'l-

Minėtam statute yra sutar- 
tis visų linijų į kuriuos uos-
tus teikiamos laivakorčių nuo ‘im įr^M&b-V
laidos studentų ekskursijoms *L“p“^uwi^‘ ‘“U’MU

uažiau kaip 10 asmenų 4712 SO. ASHLANDKaip Apvalyti Kraują
Jei kraujas kuriuose nors valdžiai duos. Federaiiai de- privilegija laivakorčių kaino- slapių, jei sudėtum į vieną, ir t.e vyresniems kaip 19 me-1 Phone Boulevard

tikėdamas, kad ką nors gerą studentams teikiama speciąle sidedųs iš apie tūkstančio pu iš co mažiau kaip 10 asmenų
J...., ,1.. ' rtrii/i'laori ta laivo Iznrpill Izainru clonin -io! o.uLinm i vieni ____ m ___

atsitikimuose yra randamas partaiuentai įsteigti, Aukš-1 ae. 
netyras, tai yra kad valgis,1 čiausiae Teismas ir žemesni | .
arba gėrimas, arba trūkstu i teismai pradėjo veikti. Ame r i-į 
tyro oro, aiiba jis yra neš\<- '(kos.prainouė.pradėjo vystytis; 
rus, arba ,uėra suteikiamas ! taksaviųio ,ir finansų sistema 
pakankamoje kiekybėje. Jei įsteigta.
kraujas nėra sveikas iš prie-

Būdamas arčiau šio rei-

AVĖ. 
7589

žasties pridėjimų prie jo ga
mtinio gaivalo įgijamo iš val-

jvyksta .per mažas pertekąs, gj0> arba oro> arj)a vandens, ... ..
vadinamas gyslomis, kurios lna8ų pirma pareiga yra pri- S 
išdalina maistą į kiekvieną,1 k_, n^VAiUl1inn VAr. Prledus
net mažiausią, kūno dalį.

žiūrėti, kad nesveikumo vor

iKiton pusėn, Jeffersoną 
konstitucija labiau užinteresa- 
vo. Jo vedamas skyrius į kon- 

įrašė ; pirmuosius 
(10), kurie visiems

JOttJLiY<WR 
fMftrtf A 

mCAHT FOM-OU

tomą. Statutes atsitikime rei
kalui esant keičiamas — pa
pildomas. Jis apima visus li
nijų reikalus, visas jų teises 
kas galima, kas ne, taip g! 
nustato sulig laivo ir uoste

tų amžiaus. Sąraše išvaniin- 1 
ti uostei ir paduodamos spe-! 
oialės kaiuos į kiekvieną uos-1 
tą, kurių tarpe yra pažymėta 
ir Klaipėdos uostas ir kaina. 
Bet, po sąrašo yra pastaba.

AKIŲ GYDYTOJAI

siuė būtų sustabdyta, o
•Kraujas taipgi teikia šilumą^ gajnta tuoj išmes nešva- i
kūnui, ir kui jo trūksta, ten ruinus jeį jįs nesvelk«3 
šaltis įeina. Stoka šilumos rei- stokog ap(rūpinilU(> gainti 
škia kiaųjo stoką. Šiluma pa- gttįvaių? tuomet mūsų pa- 
,sako mums, kui yia kiaujas ruįtro vrA aiški, nes kiekvie-

JS

rotga yra
ii kiek mums jo reikia. Ui-1 nfts reikaiįngas gaivalas yra 
tižiausios netvarkos paKyla iš suteikiau>as gamtiniame vai 
stokos šilumos ir kraujo. To-

j davė politišką ir tikėjimo lais- 
įyę ir pilną autonomiją valsti
joms.

Amerikos diplomatiški prin- 
ciĮ>ai kas link “įsip&iaiojimo į 
Kumpus šalių reikalus” bu
vo įvesti Washingtoo’o antro
je administracijoje.

gyje, ir mes turime tiktai pa- 
dėl kas tiktai brangina savoi vartoti mūsų supratimą pa 

rinkime tų daiktų, kurie turi 
savyje tekius, kokie yra rei-

sveikatą ir nori turėti ilgą 
gyvenimą, turi žiūrėti, kad 
turėtų gerai sutvarkytą, ly
gią cirkuliaciją. Jo 'kraujas

kalingi.
— Dr. Albertas J. Bellows

JURGIS WASKINGTCWAS
AMERIKOS KKVP14U- 

GLTOS VADAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

prie Anglijos pulkų, ir jie 
Afioj pradėjo anuos atkalbinė
ki. Jiems siūlė Amerikos pilie
tybę, laisvę ir.net pen.kiasile- 

.šimts akrų žemės, jeigu tik ap
leis Anglijos armiją.

‘(-harlestonc, kapitonas ;Lū- 
shington organizavo kompani
ją iš Amerikos žydų. Keturi 
žydai buvo karininkai, vienas 
pulkininkas, trys majorai ir 6 
kapitonai.

Paskutinėse kuro dienose, 
kuomet Amerikos laivams Eu
ropoje grąsino Anglijos na- 
jninis laivynas, pasirodė tūlas 
škotas, vardu John Paul Jo
nės, kuris pradėjo didvyriškus 
žygius prieš anglus. Trims ma 
žais laiveliais jis suko aplink

Anglijos krantus, subildamas 
jų laivus, kur tik galėjo. Jam 
pasisekė auimtį net šešiolika 
laivų. Vinį jo bijojo.

Kada revoliucinis karas 
pasibaigė, tai Amerikos kolo
nijos buvo ištikrųjų baisiame 
padėjime. Kongreso iždas vi
sai buvo tuščias. Kongreso ga- 
lė buvo- tik šešėlis. Buvo gali
mu daiktu, kad Amerikos kplo 
nijos pavirs į mažas, silpnas 
ir netaikingas valstijas, ku
rias galų gale Anglija pasisa
vins. i

Dėta pastangų Ameriką į- 
traąKti į kitą karą, bet Wa- 
rt'čngtohaš? ;b6paisydajfia’šr Vi
sokių. užmetimų ir kritikos, jo
kių būdu neprisidėjo prie to. 
.Revoliucijos karo genijus vir
to į taikos apaštalą. Kaip tik 
tomis dienomis Napoleonas 
Bonaparte kariavo Europoje.

Kada Waąliingtouas, pąsi- 
t raukuamas nuo pareigų, atsi
sakė tarnauti trečią laiką, 
Kuv. Valstijų valdžia buvo sti
pri. Ir jai liko tik žengti pir
myn.

Wosli i ūgteliąs mirė Mount 
Veraon, Virginijos valątįjoje. 
Toji vieta iki šiai dienai yra 
laikoma tautiniu paminklu.

FLIS.

Wh^t. mothera, Itfy'K o«ien •
•orcad to potat Nw woy to 
kooMt lo lWr mo fottl lor moomo

- hondMHM l»oirl And ihot'« why 
wo«ošl «vorywhero or« pdntlAtf to 

iiBtfcabli foomina oiJ

ccalp. Aon tote* Hm dūli, parched 
hair and brin*t » bock lo gk>wtng 
hoaMi. Fantai b 10 ooommicali a 

a long woy. Adc yaor 
fertlhn ragdar SOc tižo.

.O. »m»o-igr a gooorout trial bet
ik, ondoring JOc to cova poelong

laivakorčių kainas. Kartais ir kurį viską pakeičia. Pastabo- I 
keistai tos kainos skamba, bet je pažymėta, kad tokias eks- i 
nieko nepadarysi, taip konfe- kursijas rengti galima tik į' 
rencijos nustatyta, pavyzd- tuos uostus, į kuriuos nuolą- I 
žiui; iš New Yorko iki Gu- tinai Trans - Atlantic Pass 
thenburgo, Švedijos trečiąja
klase laivakortė kainuoja $98, 
gi lietuviai keleiviai, vyks
tantieji, tuo pačiu laivu gau
na laivakortę už $97.50, 50
centų pigiau iki Klaipėdos, o 
nuo Gothenburgo iki Klaipė
dos dar gerokai reikia ke 
liauti nuo 24 valandų iki 
valandų laiko. Toks yra pa 
tvarkymas minėtos konferen
cijos. Statuto privalo ‘ visos 
lim.jos griežtai laikytis. Kai

LIETUVIAI ADVOKATĄ!

rr—

PLATAIKKE ‘'DRADGį"

MUNYONt Uutivs SIU*
F«w Fa* IraU Z... ..............

4«*kla».aM tampia* .ye i«a«a<«.
MONTON MMtOY COKP.

Oa»*. »

Z - “
Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BHaaON PMK UNDIMS
Buotfsmm

B. K. PIE IXB5VICZ, manager
Chicago2608 West 47th Street

" ■" ■
===== =

to METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia

DR. JOHN SUTANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Aveni 
Valandos: kasdien nno 9 iki

nuo 1:3I> iki 8 vai. vak.
Tel. CANal 0523

(Tęsinys 6 pud.) LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI Tel. Ofiso: Res.:
LAFayette 4017 2458 W. 69 Sk

t'vi. namų:PeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS: 

ryt<! Iki S vakare išakiriant pek- 
iiiiiUieuius ir trečiiuliciiius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CillČACio, ILL.

HEMiOCk O28C

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avaiuie
Ofiso vai.: 2-4 ir tt-b P M. 
Rea. ofiao vai.: 10-12 A. M.

* P. ,M. i
Trečiadieniai ir 4ekm«*dieniai« 

OH^nl sntarti

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. DflISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6513 S. Rock.well sfreet

Telephone: REPublic 9723__

JOHN B. 10RŪEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Mrtro|X)litan State Bank name 
Valandoj kamlien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St
Telefonas REPublic 9609

J

.DR. A. 1 SHIMKUS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

Tel LAFayette 8016
1 VALANDOS:

2—4 jiopiet — 7—9 vakare 
Trečiadienais ir Sekmadieniais 

________  pagal sutartį.

Telepbnne HEMloek 2061

DR, JOSEPH KELLA
DENTISTAS ’^ ’

6558 South Westcrn Aveųue
Valandos:

.Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais

nairal susitarime

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct„ Cicero,;H1.
litam., Ketv.,ir Pėtn. L0—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Pm.i.sI Kererl ir Snhat. opo -2-*S.v'
Oag.. «MM4 So. Tabnan Ava 
Res. ,Tel. GROveoiU 0017 
Office Tel. HEMlock <848

U Ui .Ji
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Kotv ir Nedėhnnvs susitarus
Tel. CANal 2345

Rez. Hyde Park 3395 n n r O Ii/UI ČIA Ilki A CDR. SUSANNA SLAKIS !£ ±
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iėakvnis seredomis ir subatoinia

Proepaet 101 f Į
Tel. OfC. REPublic 
Melrose Park 620

1999

GYDYTOJAS ĮR 0HIRURGA8 
'2156 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį
2305 §o. Leavltt St 

Tel. OANal 0402

kal"^ zARĖTskv i DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTASATTORNBY8 AT LAW 

SBS9 Ro Western Avė. 
balandos: kaadiaa nuo Z: 10 po plet 
Iki >:IO v.,vak. 8ubatąJ m c 12 Iki 

<:ee vakare 
188 W. Randotph m. 

Valandos: kaeden nuo e:eo ryto 
_________ ULLi :00 po piet

ClfMENT nvn&w
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

.Chieago
Telephone .CENtral 1840 
Vakarais ir fteAtariieniais

6322 Bo. W«stem Avenue
PROapert 1012

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvlilud. Ii uenktadienlah 

9-12 v. ryU: 1-5 p. P-! 6-9 v. v.
ieAtadleulalu nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL. 

rtrmadlvnlals Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

fteAladlenials nuo 2 v Iki 9 v. v 
Sekmadieniais pa.Kai sutarties

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 pnpiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 4Srd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
rutffitl aatarti

AMERIKOS LfETUWTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARU
Office Phone Res. and Offiee Tel. CANa' 

PR.Osneet IfPo «S69 S. Leavltt Rt 
Vai. 2-4 pp. Ir 1-9 vak. CANal 07M

DR. J. J.KOBAR
0257

Res. PROspeet

DR. f. Z. ZALATORIS

VAfiTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 
PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!

Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartoty 

kary, kaip ir naujy Buick, Cadillac ir LaSalle Jcary- Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumeriy užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU-pas —

EMIL DENEMARK, tae,
3860 Ogden Avė. Tel. Crawfoid 4100

DR.-MAURICE IAHN
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARde 0994
Bei.: Tel. PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 

Mg»4AhgmM« 1A >O

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St„ Chicago-

Nedėllom Ir Trečiadieniais
Pagili Sutari)

Office Houra
2 tn 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointinent

DR. STRIKOL^IS
PHYSIOIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedaliomis pairai sutartį

Ofiso Telef. BUOlevard 7890 
Namų Telef. PROspeet 1930

HR. MARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL
Telefonas KIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
■vakaro. Nedaliomis ano 10 iki 12 
.Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 iki 4 

-«l nn iriotn Iv n*, 7;iH 8:30 v. v

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 ir 7—S 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Tol«t«M 7W8

JAU 6UORICO M" KALIFORNIJOS

IR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja Z0 metu 

Heunulluuaa Ir ilodlcs llgon lo 
epcclalybė

Valandos 11-12 A. M. 3-4. 7-8 r. M. 
Gyveninio vieta 16J8 8o. 60 A”S. 

Phona Cicero ' M64
Office 4880 Weet I8fcb S^eU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1821 So. Halsted Street

Rcr.ideucija: 6600 Ro. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 i^to iki 2 popiet 

.6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUlevard 7042

DR.;C.7.WIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
______Seredoj pagal sntarti______
tel. OfiM BOUIevard &913-14 
Res. KBNvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. noo 1—S; nno <8:30—8:30

■756 West 35tft Street
Ofiao Tel. VIBginįa 0036
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.
Valandos SH-10 «A. M

Nedėlioaus pe^al sutart*

ir.net
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicago j Ir Apylinkė)

Dariaus - Girėno Am. 
Leg. Posto Lietuvos
Nepriklausomybės

Paminėjimais

Dariaus - Girėno Anie rikos 
Legiįjono postas 271 gražiai 
paminėjo Lietuvos nepriklau
somybės 19 metų sukaktį ir 
pagerbė pirmų teisėjų J. T. 
Zūrį. Komisijų sudarė: J, Ka
ledinskas, J. A. Miekeliūnus, 
B. Pietkiemicz, J. Yuška ir 
P. Makaras.

Susirinko apie penki šim
tai žmonių į bankietų. Bai
giant valgyt, posto vadas, dr. 
Narijauskas, pradėjo progra
mų ir pakvietė J. Kaledinskų 
vakarui vesti. Dain. Juozai
tienė, pritariant muzikai, at
giedojo Lietuvos himnų. Kal- 
l>ėj© Lietuvos konsulas dr. M. 
Bagdonas. J. Mickeiiūnas pa
siūlė pasveikinti Lietuvos pre 
zidentų ir kariuomenę. Pasių
sta tokiio turinio telegrama:

Jo Ekscelencijai preziden
tui Antanui Smetonai, Kau
nas, Litliuania.

“Sveikiname tautos vadų 
ir Lietuvos' karimanenę žen
giant į dvidešimtus nepriklau 
somybės gyvenimo metus.

Vasario 16-toji 
North Side

Šįvakar Klausykite, - 
Bartkų, šeimyna

I Chicagų atvyko visa Bar- 
tkų šeima ir šįvakar iš VVH- 
FC stoties transliuos įvairius 
jų gyvenimo įvykius. Naujai

... . K“‘P klto’* *«»»»•>*, t«iP išpuoštoj Gudijoj atailaokyi.
Daigus - Girėno Amerikos lr išk.liiimgei p«iiui«ta feUvuii kurie pradėjo taupy-
.gijono Pouta. O»«w.je. Į .levyn.olikoe metų Li.tuvee u pinigua SUuidard Fadaral 
Pasiraso Jonas Kaledinskas nepriklausomybės sukaktis.

Tur būt, nebuvo nei vienas 
northsaidietis pasilikęs na 
mie; visi dalyvavo iškilmėse,

Savings & I^oan Ass’n., ku
rios prmininku yra visų ži
nomas Justinas Mackevičius. 

Lietuviškas radio Ensemb-

Paskui kalbėjo adv. Borden 
-Bagdžiūnas, dr. S. Biežis, dr.
Bložis, adv. Henson, teisėjas 
J. T. Zūris, Trustieae, Zūrie- 
nė, biznieriai: P. A. Ambrose,.
P. L. Kučinskas, P. Kizas, j
J. K rūkas, pirmus du metus . . .. . . » . ,----- ------ — —----—-----—
buvųe piMta vadas J. A. llic !~rtb«rf»t« yra Rūpinęsiprosrauiai vadovaUB 
, , a , . .'savo tautos likimu, las labaikeliunas, du metus sėkmingai 
vadovavęs postui B. Pietkit- 
wicz ir ir kiti.

neu parapijos svetainė Guvo Us _ j A Stra-Viin^
pilnutėlė dalyvių. Tas rodo, 
kad North Side netrūksta lie
tuvių patrijotų. Kiekvienas

kas ir L. S miknas, išpildys 
gražių muzikalę dalį progra-' 
uios. Kalbės Justinas Macke-

Muzikalę programų išpildė 
Juozaitienė, J. Romanas ir 
Čia pas.

Reikia pasidžiaugt, kad Da
riaus Girėno postas stato sau 
už tikslų tris metines šventes 
iškilmingai švęsti: 10 Vasario, 
4 Liepos ir 11 Lapkričio.

Dariaus Girėno posto 271 
Amerikos Legijono

Posto koresp. J. A. M.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINEITS EUXKR 
OF BITTER WINE

Mnto GoibtU 

VirikinU. ir nao 

Uikictijimo

f“
HUtTK IAMPIUO ■ TiIįb'į Blttcr WtaM Oa. 

•U B. WaUc BU Chlea*

VisoM
Vsistiniaa

VENETBN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj — ■ ■ o-------
Suvirš 50 metų prityrimo------ -o------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus 

-o-
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių527 ROROeCTEBR AVENUE
AltTI GRAMO AVĖ.

Telefonas SEEIey 6TOS
Chicago, Illinois

pagirtina!

Programoj dalyvavo žymūs 
kalbėtojai: kun. P. Jankus 
kalbėjo apie dabartinį Lietu
vos gyvenimų, adv. K. Savic
kas apie tai, kad Amerikos* 
lietuvių jaunimui reikia dau
giau lietuviškos dvasios, kun. 
J. Šaulinskas apie dabartinę 
Vilniaus padėtį. Ta proga Vi
lniui Vaduoti įSų-gos skyr. 
buvo renkamos aukos. Po vie
nų dolerį aukojo: kun. J. Šau
linskas, Fr. Smitas, kun. Fr. 
Jankus, J. Bardauskas, 
Mačekonie, J. Ramoškienė, A. 
Adomaitis, P. Česokas, J. Bė
dulis, D. Maksvytis, K. Rau- 
sk irias. Kiti po mažiau. Viso 
suaukota $17.65.

Visiems aukotojams VVS 
skyriaus valdyba taria širdi
ngiausiai ačiū!

Programai paįvairinti dai
navo mums gerai žinomas so
listas V. Čirvinskas “Leiskit 
į Tėvynę’’. Paskui sekė de- 
kkmacijos; tam tikrai pritai
kintas eiles padekleniavo An
tanas ir Emilija Augaičiai.

Suvaidinta tai dienai tin
kamas veikalas “Lietuvos Sa 
vai.°riai’’. Vaidintojai savo 
roles atliko labai gerai.

Tam viskam daugiausia da
rbavos VVS skyriaus pirmi
ninkas A Bacevičius. Vakaro 
vedėju buvo irgi A. Bacevi
čius. Programa baigta tautos 
iiimnu. Antanas Skliutas

F. šaltimieras.

Programoj bus persatyti vi
si dalyviai, kad susipažinus 
su jų balsais, nes ateityje tu
rėsite progų jų pasiklausyti 
svarbiose rolėse. Girdėsite 
motinų Agnietę verkiant iš 
džiaugsmo, kad sūnus Bronius 
vargų vargęs išlaikė kvoti
mus ir gavo pilnateisio advo
kato liudijimų. Tėvas An
tanas,

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĖ LYGIOMIS TEISCMIS”
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
IR MANDAGAUS PATARNAVIMO’”---

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
DIENĄ IR NAK1U ŠALKITE TELEFONU yf-

YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage A v.
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš W.fiLlf.C. stoties (1420 K.) — 
pranešėjas Povilą* Šaltimieras.

likos metų Elena, kuri iki 
šio laiko maitioo visų šeimy
nų, vieninteli šeimos darbi- 
niūkė, įsimylėjus su Broniaus 
artimu draugu Vladu, pasiža
da už jo tekėti. Šįvakar paš
tininkas paliko didelį vokų, 
kultom e randasi diplomas.

Kų darys šioji šeimyna? 
Pinigų nėra, įrengti raštinėlę 
naujam advokatui negalima. 
Ar patartina Broniui mesti 
ptumberystė* amatų f Kas pa-

“Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 » 4:50 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykJes)

rūbeliuose, akompanuojant 
viet. varg. muz. J. Brazaičiui. 
Sesučių Kazimieriečių išlavi
nti vaikučiai išpildė veikalų 
reiškiantį džiaugsmų atgavus 
Lietuvos nepriklausomybę ir
sykiu liūdesį dėl Vilniaus Be

sakys tėvams, kad Elena ke- tuvių kančių po žiauria len- 
tina apsivesti! Šįvakar, 10:00 kų letena.
vai., atsisukite savo radio Sunkiausių rolę dėl Lietu-

STATYS NAUJĄ 
MOKYKLĄ k ’ ,5$

BIRŽAI. — Šiame mieste 
yra 18 pradžios mokykit* kom 

1 plektų. Iš jų 17 išlaiko miesto 
savivaldybė. Visos mokyklos 
yra privačiose pataip»»e. Dėl 
t*> jos mokyklotns m-pritai- 
kmtog ir yra per mažos. Mies
to savivaldybė tai matydama

piiuntuvus i WHFC (1420 U.) | VQg džiaugsmų ir dramos tu- pasiryžo šiais metais pradėti 
ir pasiklausykite lietuviškos jo ^tl-iikti panelė parengta statyti naujų 19 komplektų 
radio programos. Paaiškės at- “Lietuva”. Rolę vykusiai at

liko.sakymai į viršiuinėtus klau
simus.

Šių programų leidžia lietu- 1° iau sekė turiningos pa- 
vių finansinės įstaigos, Stan- trijotinės kalbos. Dar «ykį ka- 
daid Federal Savings & Loan Miėjo vakaro ved. kun. M. Ur- 
Ass’n. of Chicago, kuri ran- bonavičius, toliau dr. S. Bie- 
dasi We»t Sidėj, po numeriu žis, adv. A. Lapinskas, dr. I. 
2324 So. Leaviit St. Bložis ir kilti.

Klausytojas. Sugiedojus “Lietuva, tėvy- 
skaitlingo-ji publi-"T;"T -■ '—? v. ..---------~ ne musų , -------- r----Kelionėje, vienučiuose, »kai- su

tykleee, arbatinėse, valgyklo- visalu# reudi
nedirbęs per keturis se reikalauk laikraščio “Drau-

metus, gauna darbų. Devynio- Įgo.”

Atkasu Mūsų Užkasta nuartas iš pirmojo šokių va
karo.

Užgavėnių Vakaras

CICERO. — Vasario 9 d., 
parap. svetainėje Užgavėnių 
balių surengė parap. komite
tas. Žmonių prisirinko kupi
na svetainė. Visi linksminosi, 
baliavojo iki užsigavėjimo. 
At. M et rieks muzika visus 
patenkino, nes grojo liet. šo
kius įmaišydama ir angliškų. 
Dovanas už lietuviškus ir an
gliškus geriausius šokius ir 
už sunkinusį Užgavėnių bly
nų guvo Vasaitis, M. Joku- 
bauskas, J. Šileikis, H. Vai- 
čūuuitė, Barčienė, Jurgelaitė 
— juokdarė ir keletas kitų.

Tai buvo tikras užgavėui- 
:.is, lietuviškas balius. Jame 
bendrai linksminosi seni ir 
jauni.

Daugiau tokių smagių va
karų. Jie sudaro tikrų lietu
viškos šeimos ūpų ir palaiko 
mūsų tautas papročius.

Vakaras davė gražaus pel
no parapijai. Eks vilnietfa

LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBTOB

JUOZAPAS

UDEIKI

Turtę

WAUKKGAN, ILL. — ‘No 
rimo įrašyti savo mirusį sū
nų Andriejų Į naujus bažny
čios statymo fundatorių kny
gų’, prabilo Jonas ir Antoni
ja Vari laiškai į savo klebo
nų. “Mus gailestis te bekau
ki na dėl netikėtos sūnaus mi
rties”.

“Gailestis ieško ir randa 
Įiagalbų. Ofert&i suprantame a- 
mžinastį, todėl pasiryžome A- 
ndriejaus sielai teikti pagal
bų. Mūsų Šv. tikėjimas mus 
moko, kad gyvieji oia, ant 
žemės, gali gelbėti mirusiųjų 
sieloms, esančioms skaistyk
loje; gali gelbėti sielas savo 
maklomis, gerais darbais, vi
sa darant ir aukojant Kris
taus vardu. Dievas gausiai už 
moka tiems, kurie juos pada
ro; gelbsti tuos, už kuriuos 
buvo paaukota. Be to, žino
me, kad mums bažnyčios gy
vai reikia; žinome, kad be 
jos nėra išganymo; kad mū
sų bažnyčia yra Kristaus ka
ralystė ant žemės”.

Taigi mes, tėvai, aukojame 
$109 už savo mirusį sūnų nau 
jos bažnyčios statymui. Mes 
tikime, kad už gorų darbų 
Dievas pasigailės mūsų, o 
mylimo sūnaus Andriejaus 
sielai suteiks atilsį amžina
me gyvenime”, ausijaadinę 
baigė savo kalbų VanlauskaL

Taip jau praplito mūsų ta
rpe, kad kų kilnesnio reikia 
ieškoti svetimųjų tarpe. Sa
viškių tarpe nei neieškoma. 
Dėl to šias mintis užrašiau 
ir siunčiu “Draugai”, kad 
prasiplatintų mūsų tarpe kil
au)* mintys, imtos ne iš sve
tur, bet iš mūsų žmonių.

, Bėglias

]» Chicagos Chor ? 
Sieivietujuno Suši

lo

ir remti savasins, o ne sveti- 
n as įstaigas.

Kleb. kun. M. Urbonavičius 
dėkojo ir džiaugėsi skaitlin-

Nutarta pareikšti viešų pa
dėkų komisijai ir darbininkė
ms. Šokių rengimo komisijų 
sudarė šie asmenys: kom. pj-
rmin. V. Burneika, rašt. M. minėjime. 
Brazauskaitė, nariai: M. Ka
zakevičiūtė, M. Yorkman, J.
Kaačaitė ir N. Kulys.

Šokių metu darbavosi šie 
asmenys: už baro: K. Matu
laitis, S. Jankūnas, Ribickas, 
Brazauskas, J. Lebežinskas ir 
A. Skliutas, prie tikietų mai 
ketpartiečiai, prie durų bri- 
dgeportiečiai, rūbinėje — to- 
vnoftakiečiai. Visiems širdin
gų ačiū už pasidarbavimų 
reiškiu visų chorų, atstovų ir 
vedėjų vardu.

Pradėta svarstyti, kad su
rengus kų tokio šaunaus ir 
pasirodžius visiems, jog pat. 
chorų .jaunimas nemiega, jog 
įvertina savo tautos didvy
rius ir pagerbia tėvų gimtų 
šalį.

Po Velykų pamatysima, 
kaip puikiai kų padarysime 
pasilinksminimui senų ir jau
nų. Apie tai bus galutiniai nu
spręsta kitam susirinkime, ku 
ris įvyks kovo 3 d., 9 vai. 
vak., Aušros Vartų parap. 
svetainėje, West Side.

Po šių nutarimų susirinki
mas baigtas ir jaunieji dele
gatai pilni pasiryžimo — su
jungti visų lietavių kataliki
škų jaunimų vieno* galiugon 
šeimon, skirstėsi n

Koresp. J. S.

pradzics mokyklai. Medžiaga 
j»n gaminama ir vežama sta
tybos vieton. Manoma, kad 
statyba ir įrengimas užtruks 
apie dvejus metus.

STATYS PAMINKLĄ 
PROF. JONUI JOBLON- 

SK1UI

M ARIJAM POLE. — .Jau 
seniau Marijamplės susidarė 
komitetas statyti paminklų lie 
tuvių rašomosios kailbos tėvui 
profesorui Jonui Jablonskiui 
— Rygiškių Jonui, kuris mirė 
1939 metais. Paminklas b«s di 
deUs, betoninis ir bus pasta-

gu publikos dalyvavimu Lie- tytas Rygiškių Jono vardu gim 
tuvcs nepriklausomybės šve- nazijos sode. Pačioj) vittuome- 

nč šiam sumanymui karštai 
pritaria ir žada paminklo sta
tybų paremti aukomis. Pamin
klo statybos darbus numatoma 
pradėti ateinančių vasarų.

ntėje ir dr. J. Basanavičiaus 
10 metų mirties sukakties pa-

J. K

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LAIBftTUVni J 
BMEKTGMr“

NARTAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTj

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO- DALYSE

P. J. 3354 So. Halsted St. 

Phone BOUlevard 4089

Aušros

ha▼ ai KUT79CZ

tacfcNwrSi 2314 Weet 23rd Place 
Phone Canal 2515

I. UltaME 4348 So. Callfornia Avė. 

Phone LAFayette 3572

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

A. M2S»ShS
3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

TĖVAS

r to 6 d. Gimimo P. A. 
svetainėje įvyko susi-

riuhimas Cllieaga liet. parap. 
chorų atstovų ir vedėjų.

WBST SIDK. — Vasario 
tG d., Aušros Vartų parap. 
svet. įvyko iškilmingas 19 
natų Lietavos nepriktansomy 
bės sukaktuvių paminėjimas 
jmjiialdomis l>ažnyčioje ryto 
te phomia programa svetainė
je vakare.

Vakaro vedėjum. bnvo viet. 
kleb. ktm. M. Urbonavičiui 
M. I. C.

Jaudinantį veikalų 
viet. mokyklos vaikučiai vi-
sų klesų bendrai, tontiškuobe

42 44 E. 108th Street 
Phone PULhnan 1270 
arba CANai 2515

IPeto
S. K. Skute
LiJilp
Ezerskis ir Snos

A

1410 So. 49th CU Cicero 

Phone Cioero 21C9

718 Weat 18th Street 

Phone MONroe 3877

1646 We8t 46th Street 

Phone BUUlavard. 3203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULhnan 5703
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj j Sodalietes Dirba

Marquette Parko 
Žinutes

Apvaikščiojo vasario 16 d.
Mūsų kolonija iškilmingai 

apvaikščiojo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo die
nų. Parapijos chorai, vadov. 
muziko B. Janušausko, padai
navo keletu liaudies dainų, 
taipgi vyrų duetas, o mergai
tės padeklamavo ir pašoko 
lietuviškų šokių. Kalbėjo kun. 
P. Ivatauskas, adv. J. Borden- 
Bagdžifinas ir “Draugo” red. 
L. Šimutis, o vakarų vedė 
vietinis kleb. kun. A. P. Bal
tutis. Visi kalbėtojai įspūdi
ngai piešė Lietuvos praeitį 
ir dabartį. Ypač adv. J. Bag-; 
džiūnas jausmingai pasakojo 
savo nuotikius ir įgytus įspū 
tižius laisvoje Lietuvoje. Žmo 
nių prisirinko dikčiai ir visi 
džiaugėsi vakaro programa. 
Gaila, kad mūsų profesijona
lų mažai teatėjo į šias iškil
mes.

Misijos
Šiandie, vasario 22 d., va

kare 7:30 prasidėjo mūsų jau
nimui misijos. Baigsis sekma
dienį, vas. 28 d., po pietų. 
Misijas ves tėvas dominiko
nas Yankus. Jis Amerikoje 
gimęs, bet keletu metų buvo 
Lietuvoje. Visi tėvai paragin
kite savo sūnus ir dukteris 
skaitlingai lankytis į tas mi 
sijas.

Nors vasario 28 d. iki ko-' 
vo 6 d. bus misijos suaugu
siems. Gavėnios laikas — pa
togiausias laikas atgailai ir 
mėtavoneL. Misijos laiku ge
riausia bus suprasti to laiko 
svarbumų.

Išvyko
Šiomis dienomis L. R. K. 

Susivienijimo Amerikoje Pil
domojo Komiteto posėdžiai 
cėntre, Wilkes - Barre, Pa. 
Prezidentas L. Šimutis ir dv.

vadas kun. A. P. Baltutis irgi 
išvyko į posėdžius. Grįš pa
baigoj savaitės.

Parapija auga 
Mūsų parapija auga. Sek 

madienį net trijų jaunų šei
mų pakrikštytos dukrelės: Vi 
neento ir Emilijos Jonaičių 
dukrelė vardu Ilena - Veroni
ka, Antano ir Onos Laurinai
čių dukrelė Bernardina - Sa
bina ir d-ro Jono ir Stefani
jos Šimkų dukrelė Rita. Jau
noms šeimoms ir jų dukre
lėms linkime laimužės. Rap.

kalbėjo apie Vilniaus krašto 
ir paties miesto lietuviams 
brangias tautiškas ir religiš
kas brangenybes. Jo kalba ir 
atsilankymas paliks ilgai Hi- 
nsdale kalnelio gyventojų at
mintyje. C. 0.

Iš Motery Balsuotojų 
Susirinkimo

Elektrikines
Ledams

PERKANT DABAR SU- 
ČĖDYSIT PINIGUS

Parduodama pas Budrikų 
lengvais išmokėjimais.

Nuolaida iki +50.00 
ant naujos ledaunės. 

Nuolaida nuo $ 10.00
iki *100.00 ant

PHILCO radio 
mainant senų radio

los. F. Bodrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. BOUIevard 4705
Ikndrlko nulio programa,;
WCFI* 970 kll. Nedėliomis nuo 

7 iki 8 v. vak.
WAAF, 920 kll. Pirmadieniais lr 

Penktadieniais nuo 8:80 po p.
WHPC, 1 420 kll. Ketvirtadieniais 

nuo 7 Iki 8 vai. vakare.

V. Uždavinys Kalbėjo
Kunigy Seminarijoj

HINSDALE, ILL. — Apie 
20 mylių nuo Chicagos triuk
šmo, ramiuose laukose, gra
žiam kalnelyje, Hinsdale, sto
vi tebetvarkomi, nauji gražūs 
rūmai, kuriuose gyvena ir di
rba, mokosi busimieji kunigai 
marijonai. Tai šv. Marijos ku
nigų seminarija. Retai ji ke- 
no lankoma, neperdaug kas 
jų ir žino. Net tie, kurie au
koja seminarijos koplyčiai už
baigti, ir jie nevisuomet nu
mano, kuriam krašte semina
rija ir jų aukomis statoma 
tikrai jauki koplyčia. Šiame 
Hinsdale kalnelyje yra. dvi 
ašys, apie kurias sukasi vi
sas tų rūmų gyvenimas. Tos 
ašys. tai provincijolas kun. 
Jakaitis ir seminarijos rek
torius kun. Vaitkevičius. Jie
ms pritariant ir kviečiant sau 
šio 27 dienų dr. A. G. Rakau
skas atvežė čia svečių iš Lie
tuvos rašytojų V. Uždavinį. 
Šis svečias atvyko su nema
žu bagažu knygų ir žinių. 
Knygas, kaip autorius, pado
vanojo seminarijos auklėti
niams, kurie nusiskundė ne
turį lietuviškos lektūros ir 
net už pinigus negaunu išra
šyti iš Lietuvos lietuviškų 
knygų. V. Uždavinio tikrai 
gražios kalbos, pritaikintos 
kunigų seminarijos auklėti-( 
niams, didžiausiu susidomėji
mu klausė ne tik auklėtiniai, 
bet ir patys profesoriai. Jis

AVEST SIDE. — Amerikos 
Lietuvių Motinų ir Dukterų 
Balsuotojų Lyga metinį su
sirinkimų laikė vasario 16 d.

Lygos valdyba šiems me
tams susideda iš: B. Jaukš- 
tienė — pirm., O. Aleknaitė
— vice pirm., Sofia Petrutisj 

*— nut. rašt. Kotrina Kovalski,
— fin. rast., M. Radžiūtė —j 
kontr. rašt., K. Kaminskienė
— ižd. Marijona Siminas ir 
O. Budrikienė — kasos glob.,[ 
D. Gasparkienė ir O. Žostau
tienė — maršalkos.

Nutarta padaryti atminimų, 
už m i rusę narę.

i
Nusiųsta dovanų sergančiai) 

narei H. Aleknienei, sykiu ir 
linkėjimus greit pasveikti.

Po susirinkimo mūsų “ka
ralienė” Liudvika Songo, pa- 
dant K. Kaminskienei Lr O. 
Vaičiūnienei, suruošė puotų. 
Rengėjos pasirodė esančios J 
šaunios šeimininkės. Lygos 
pirmininkė už tai joms pa
dėkojo. Padėkota taip pat Bu-- 
rinskui, AVest Side Hali sa
vininkui už dovanų ir patar-j 
navimų. Viena, narių

TOAVN OF IAKE. — Va
sario 14 d. sodaJicija laikė 
mėnesinį susirinkimų. Gražu 
buvo matyti skaitlingų būrį 
jaunų mergaičių svastant dr- 
gijos reikalus. Komisija pra
nešė, kad jau nupirktas pa
rapijos seserims “Frigidaire’ 
už $150 (cash). Buvusi soda
licijos “sočiai”, vasario 5 d., 
gryno pelno davė $50. Patar- 
tina sodaiiet&ns dažniau re
ngti tokius vakarėlius. Susi
rinkime dvasios vadas kun. 
Statkus išdalino gražias do
vanėles toms, kurios per vi
sų metų paskirtomis dieno
mis ėjo išpažinties ir prie šv. 
Komunijos. O tokių buvo net

- 75.

Sesutės, kupinos nuošir 
daus dėkingumo mergaitėms 
už padarytų “surpryzų”, pri
siuntė gražų padėkos laiškų.

Jei lietuvių parapijų soda- 
lietėms būtų duodama dova
nos už nuveiktus gražius dat- 
bus, tai townoflakietės gautų 
pirmųjų. Volungė

STUDENTŲ JAUNUOLIŲ 
EKSKURSUOS

Į LIETUVĄ REIKALU

(Atkelta iš 4 pusi.) 
enger Conferenee surašo lai
vai plaukia. Kiek man yra 
žinoma, iš New Yorko su Klai 
pėda palaikomas nuolatinis 
susisiekimas Švedų Amerikos 
Linijos laivais, bet į Klaipė
dų plaukia ne tas pats lai
vas, kuris išplaukia iš New 
Yorko; iš Švedijos keleiviai 
vyksta į Klaipėdų kitu, ma-

pranešimas 
LIETUVIAMS TABAKU PARDAVĖJAMS

Jei pritruksite OLD OOLD CT- 

GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 

stojimo Formų- galite gauti jų 

daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių koa- 

tumeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingą kiekj Mjalių Paveikslų, per 

speciali siuntinį. Prinienatpe, kad 
užsimokės laikyti užtektinau-Old 

Oold Cignretų stake, kad -ir .jų 

nepritrūktų. » ;>■ ■■■'\

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

t. -

CANAL 7790

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičių nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straiglit mortgages). _
Pinigų taupytojams išrnokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išniokam visų nuošimtį nž 4 
mėnesius ir tam panašiai.

4%

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackewich, Prez. TcL Canal 1679

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREIOS BEVYNERBS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų Žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE. 

4611 So. Ashland Avenue.

* fSZg ’
* 1 BHfcr-

Phone Boulevard 0470 1

žesniu laivu, kuris nėra Trans 
Atlantic Passeneger Konfere
ncijos surašė. Tokiu būdu ši 
specialė kaina atpuola it ne- 
atatinka Klaipėdos uostui.

Kad, pasinaudoti studen
tams teikiamomis nuolaido
mis, reikalinga turėti nuolati
nis susisiekimas iš New Yor
ko į Klaipėdų minėtos kon
ferencijos laivais. Jei į metų 
padaroma vienų tiesioginį iš 
New Yorko į Klaipėdų išplau
kimų, tas nepakeičia uosto ka 
tegorijos ar laipsnio, toks iš
plaukimas skaitomas specia
lus. Tol kol Klaipėda ir kiti 
Pabaltės uostai neturės nuo
latinio iš New Yorko susisie
kimo, kol Klaipėdos uostas 
nebus taip vadinamas “Port 
of Call” minėtas konferenci
jos laivų, sulig dabartinio 
Trans - Atlantic Passenger 
Konferencijos patvarkymo, 
šiomis studenams specialėmis 
laivakorčių kainomis nebus 
galima naudotis vykstant į 
Klaipėdų.

Kaipo faktų, žinant kelei
vių į Lietuvų judėjimo skait
lines, tenka abejoti apie nuo
latinį susisiekimų tarp New 
Yorko ir Klaipėdos, nors mes 
visi, taip Amerikos, taip ir

Lietuvos, lietuviai to trokš
tame, turėdami savo uostų. 
Ne mes vieni, yra ir kitos 
tautos, kurios turi savo uos
tus, bet neturi susisiekimo 
tarp USA ir savo uostų. Gal 
kada ir išsipildys mūsų troš
kimai. Tada galėsime ir mes 
naudotis lengvatomis, kurio 
mis naudojasi kitos valsty
bės.

Prie esamų sąlygų studen
tų - jaunuolių ekskursijas į 
LietuVų, kaip dabar aplinky
bės leidžia, galima organizuo
ti tik pilnomis laivakorčių ta
rifo kainomis bile kuria lini
ja. VI. Mučinska3

RIAUŠĖS DĖL MAISTO 
BRANGUMO

Pirmadienis, vasario 22, 1937 

DREBA ŽEMft

Iš Erivano praneša, kad 
Armėnijoj ja,u kelios dienos 
dreba žemė. Smūgiai tačiau 
toki silpni, kad kol kas nuos
tolių nepadaro. Tačiau gyven
tojai visų laikų bijo, kad gali 
juos ištikti katastrofa.

PA t N EXPEILER \
-

J

i
<1

Patikėtina* Unlmentaa, 
palengvina gėlimu* lr 
ikauimu* nuo lttampy- 

mų lr Išsinarinimų.PAIN-EXPELLER
▼alsbatenkli* Inkraa 
tlnouaa valatlnfiae.

II SIME N

MEXICO CITY, vas. 21. — 
Guadalajara mieste įvyko 
riaušės dėl maisto pabrangi
mo. Inta pulti maisto par
duotuvės. Komunistai reika
lauja suvalstybinti visas par
duotuves.

“Draugų” perskaitęs, ne

mesk jo į šalį, bet duok jį 

skaityti tiems, kurie to laik

raščio neturi.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Sloaų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redfisinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Llpht, Sulphur ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

MOTKUŲ <»KY”irS 
1587 N. Hal.trd St.

Antr. lr Krtvlr.
B ryto Iki • vak. 

Mot erta 
PutamHiitn'a

VTRV SKTKII’S 
ĮSUS Clybonm Avė. 
rimt., Trr/ . K t-. Ir. 

Ir *e*t.
7:3* ryt. Iki 10 rnk. 
Antr. Ir Prnkt. 7:30

Iki « vok.
O-K VIETOSK PU VI RA 40 SIKTV

CLASSIFIED
REIKALAUJAMA DARBININKE

40 Metu Saugiu 
Investmentu

Šių metų Kovo 1-mų dienų, sukanka lygiai 40 metų 
Keistučio Spulkos gyvavimo. Ši įstaiga netik sutaupė 
rnilionus dolerių lietuviams ir svetimtaučiams, bet ir su
teikė paskolų namų įsigijimui.

Šia progS pSnbšame atidarymų 143-čios Serijos: Tau
pymo skyriai yra patraukus — Paskolos daromos nno 
penkių (5) iki penkiolikos (15) metų lengvais atmokė- 
jiniais.

Raštinė atdara kiekvienų dienų nuo 9 ryto iki 5 va
karo — ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 9 ryto iki 
8 vakaro.

Association No. 1
840 West 33rd Street, 

YARds 2790
JOHN P. EWALD — Sekretorius

Relkn’aulnma mergina skalbimui Ir 
prosljlmu, su mašinom,a. Box ROS. 
"Draugas.” 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago.

PAIEŠKO DARBO

Moter’s |e«ko <1”.rbo vn’vtl namus. 
Pas lietuvius. 3343 S. Union Avė.

REIKALAUJAMAS DARBININKAS

PelknlniPamaR jaunas 25-28 m. sm
ilaus vyras. Amerlkonaa-lletuvls. pa
imt, įsteigta išv.-žlol, ma skalbinių 
Oaub'irv mute) Cicero). Svarus, Rra- 
*l»l ISrnrtnntls ,r geras darbininkas. 
Centennlat l,aundry. 1417 W. Roo- 

I aevelt Rd.

J Relkal.it,lamas v,d«t,"7o amžiaus 

darbininkas prityręs Akės darbuose. 
Bot 511, "Drangas,” 2334 So. Oak
ley Ate.. Chicago.

PARDAVIMUI TAVERNA
Pardavimu, taverna geroj vietoj ant 
Wcst 79,h St. Parduodama Iš prie
šą*,les kitų biznių. RADcliffe 8505.

PARPAVIMĮtĮ MŪSOS KRAUTUVE

Parduosiu grosemę su bučeme, biz
nio dlstrlkte; kampinis Storas. Pelno 
y.ra ( mėnes, $1000. Arba mainysiu 
ant “bungalow.” Kreipkitės: SEE
Iey 9027.

PARDAVIMUI KAULINIAI PAI/TA1
41 vartoti fur kotai, priimti mai
nai* — Greitam pardavimu, $5.00. 
Pirmosios ateltl, pirmiausiai gaus. 
Economical Sectlon. Mlller Pur Com
pany ICO N. Michigan Avė. Atdara 
vakarala

f ANOLYS

Užsisakykite sau anglis dabar — 
Black Oold I.ump $8.00; Mine Run 
$5.75: Screenlngs $4.75; Grundy Min
ing Company. Te,. CANal 7447 arba 
■’EDsrcrest 1,1,

• EKSKURSIJOS | LIETUVĄ
Gegužes 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persedimų

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenb urgą laivu “Gripsholm”

II Ruoškitės iš anksto. 

Hcl putlesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkit es į

•

arba telefonuokite CANal 7790


