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NE LIETUVA, BET > BLOiUOJATAI
TAIP PAREIŠKIA LIETUVOS MIS

TERIS S. LOZORAITIS
IR TAS PASAULIUI JUK KO AIŠKIAU- 

M ŠIA ŽINOMA

tu 
te

ANGLIJOS PROTESTANTŲ DVASI
NINKAI IR TIKROVE

LONDONAS, kovo 5. — Ke- bedievių kongresui Maskvoje:
“Jūsų kova prieš' religijų 

yra podraug ir mūsų kova.

K KŪNAS, kovo 7. — Lie 
tuvos užsienių reikalų minis
teris Stasys Lozoraitis vakar 
kalbėjo per radijų. Jis aiški
no, kad Lenkijos nusistatymas 
Lietuvos žvilgsniu yra stačiai 
griauti taikų- šiaurrytinėje Pi- 
uropoje. Tas paniški iš Ix»nki- 
jos užsienių reikalų ministe- 
rio J. Beeko.

Beckas Lenkijos seime pa
žymėjo, kad, girdi, ne Lenki
jos, bet Lietuvos kaltė, kad 
tarp šių abiejų šali*ų gyvuo
ja neoficialus karo stovis. 
Min. Lozoraitis pareiškė, kad 
tas yra kaip tik atvirkščiai.

Nesmagu yra atnaujinti se- 
nąsias žaizdas, kurias Lietu
vai padarė Lenkija, viliugin- 
gai užgrobdama Vilnių, sakė 
ministeris Lozoraitis. Iš pra
džių lenkų vyriausybė teisi
nosi, kad tas (padaryta be jos 
žinios. Paskiau pats maršalas 
Pilsudskis pripažino, kad tas 
buvo lenkų vyriausybės vi-

liugingas žygis ir atliktas jo 
paties įsakymu.

Vilingingai užgrobusi Vil
nių ir nenorėdama jo grųžin- 
ti Lietuvai, Lenkija ko aiš
kiausia pasisako, kad ji ne 
nori turėti normalių ir drau
gingų santykių su Lietuva.

Min. Lozoraitis sakė, kad 
pereitais metais Lietuva pa
lankiai sutiko lenkų žygius 
atnaujinti draugingus santy
kius su Lietuva. Deja, lenkų į 
sukelti lietuvių persekiojimai • 
Vilniaus krašte pasitarimus1 
suardė ir nedraugingi santy
kiai tarp abiejų valstybių ir
toliau palikti kaip buvę.

• JĮ į- * , j
Min. Lozoraitis pranešė, 

kad lietuviai su lenkais šiaip 
taip susitaikė tik dėl dempr- 
kac i-jos linijos perėjimo, ^ke d 
abiejų pusių ūkininkai nebū
tų varžomi įdirbti savo ūkius, 
kuifiuoa demarkacijos .linija 
perkerta.

j

C

Ii Anglijos protestantų dvasi
ninkai neseniai aplankė Bar- 
celonų, Valencijų ir Madridu. Mūsų pareiga Ispaniją pakeis- 
Grįžę namo spaudai pareiškė,'ti kovojančių bedievių žeme. 
kad jie “nepastebėjo bedie- čia kova bus didžiai sunki, 
viškog propagandos nė šešėlio nes čia vis dar yra gausingos
Ispanijoje’ reakcionierių masės, kurios at-

Londono laikraščio “ Dm- kakl,ai P™5'"“' M-
korespondentas iš Bar- tf,rai- Visoa isPan» 

oalonos rašo, kad tų protes- bus Pak«"‘<» komaniatiško- 
tantų dvasininkų pareiškimas m’s m°kyklomis. 
tarp pačių Barcclonos radika-i aP*e *a* ka'' sakyti tie

verse

protestantų dvasininkai, kurie 
lankydami radikalus “neina- 

Korespondentas pažymite “bedievių sąjūdžio Išpanj- 
kad tie dvasininkai, lankyda- joje?

lų sukėlė daug juoko.

mi Ispanijos radikalų valdo 
mas sritis, nieko nematė ir ne-

Prancūzijos katalikų dien
raštis “La Croix” praneša,

PRANCŪZIJA PLANUOJA STALINAS IMA NAGAN 
GELBĖTI VALENCIJOS , RYKOVĄ IR BUCHARINĄ

RADIKALAMS , MA8BVA( kOTO 6. - ras-
jkelbta, kad buvęs sovietų ko- 

SALAMANCA, Ispanija, mi,ary pirmininUas (pren,je- 
kovo 6. - Nacionalistų admi- raa) Rvkovas ir 1)UVfs -Ia_ 
nutraeja patyrė, kad Prancū.;vi<,atiia„ laikra5fio vadi,jas 
zijos socalisti) vyriausybė, ku Rueharinaa p^iinH jS komtt- 
ri visų laikų triukšmingai 6Ū-I jaty partijos, kaipo trockiniu, 
kauja, kari nesikišti į Iapani- kai jr rengiamaai abu<la pa.
jos Viliaus reikalus planuoja ,raukti taisman.
gelbėti Valencijos radikalų .. Ox .. _ . . ,Sis Stalino žygis seniau bu

vo numatytas. Kas tik prieš 
Stalinų, tas turi žūti.

Chicago tąsicab kompanijos laužiu, 
Yellow ir (’heck«r, 'aUralc-^giūklui 

lin i kovoja prieš streikuojan
čius vežėjus, kurie sudarė u- 
niją vardu Midwest Tavicah 
Drivers’ unija ir reikalauja 
žmoniškesnių darbo sąlygų. 

Kompanijos neturi noro pa-

kuriems skiriama net 
luotą, sargyba. TV-ir.u vuf 

sai nykus skaičius kompanijų 
uutomobilių veikia ir žmonės
m nori jais naudotis. ,

1Kompanijos nusistnčiusios 
nepripažinti! jokios unijos. f
Stieiklaužiams siūlomas dide-i

dalykai stovi Ispanijoje. Pa 
galiau jie patys, protestantai 
dvasininkai, nebandė tikrovės 

gauti, drąsuolių. matyti. Jie yra Katalikų Baž-
'ICOttpfffilJC^’ltrri YiUOvtoKusi nyčios priešai ir bando nnstel-

ir į tai atsižvelgus jo>» turės 
pasiduoti. Ir gal dar veikiau, 
negu abelnai manoma.

Kai kuriais atvejais polici
ja dirba kompanijoms. Ji a- 
reštuoja streikininkų vadus.

Atvaizde matomas strei-
siduoti ir mėgina gauti streik-'iLs atlyginimas. Bet negali kininkų susirinkimas.

girdėjo. Radikalai juos visur ^(j bedievių kongresas Mas- 
vedžiojo ir neleido jiems ma- kvoje telegrama sveikino Ispa 
tyti ir girdėti, kaip iš tikrųjų nįjos radikalų premjerą Largo

bti šios Bažnyčios įtaką Ispa 
nijoje. * ' { •

Vasario mėnesio 7 — 13 d. 
bolševikai bedieviai turėjo 
kongreeąMaskvoje. Valencijos 
radikalai pasikeitė linkėjimais 
sn Maskvos bolševikais. Ispa
nijos radikalų švietimo minis
teris pasiuntė tokią telegramą

gaujai, Būtent, daro planus 
okupuoti ispainų Maroko, ku
rią nacionalistai valdo. Ieško 

►šiam žygiui priežasties ir ran-1 
-da, kad ten gyventojai nerims
ta, ir kad ten gali įsikrausty- 
ti negeistini naciai, arba fa
šistai.

Ispanijos nacionalistų vado 
gen. Franco administracija iš
kėlė protestą prieš tuos 
Prancūzijos planus. Ir pareiš
kė, kad nacionalistai priešin
sis visomis prieinamomis eau 
priemonėmis.

Sužinota, kad į ispanų Ma
roko pasienį prancūzai sutrau
kia kariuomenę ir per sieną 
šmugeliuoja ginklus rifams, 
kurie nepalankiai nusistatę 
prieš ispanus. Prancūzija pa
geidauja sukeldir.ti rifus ir poi 
to įsiveržti neva rifų malšini
mui.

Valencijos bolševikai nori 
šios Prancūzijos pagelbos.

mininko vietą, Lewis sugalvo
jo sudaryti naują darbininkų 
organizaciją federacijos lėšo
mis.

Tuo būdu keli milijonai or
ganizuotų darbi ninku skaldo
mi į dvi viena kitai priešin- 
ga« stovyklas. Darbininkų prie 
šai tuo naudojasi.

Paskutinėmis dienomis gar
siai paskelbtas C.I.O. darbi
ninkų laimėjimas plieno pra-

HARBINO ŽYDAI IŠJUDI 
PRIEŠ ŽUDIKŲ IŠLAIS

VINIMU ■
HARB1NAS, Mandžiukas, 

kovo 6. — 1933 m. bolševikų 
priešai rusai čia pagrobė tur
tingo žydo pirklio S. Kaspe
jauną sūnų ir pareikalavo darė į kalėjimą ked patikrin 
300,000 jenų už jo paleidimą, ti jų veikimą.
Kaspe grobėjams pasiūlė 50,- 
000 jenų. Jie nesutiko ir pa-

Caballero dėl jo kovos su reli
gija. Ir už tai jąm reiškė ne 
tik dėkingumą, bet prij 
bedievių organizacijos. 
nariu. ’ 5 - • - - .

Kad Anglijos prot
dvasininkai prasilenkia sfl 
rovė, tai ir tas savaime yra 
bedieviška propaganda radifca 
lų naudai.

O juk šie dvasininkai pasi
saką, kad jie yną. krikščionys. 
Iš tikrųjų jie yra ne fcta kiti, 
kaip tik radikalų agentai.

Žiniomis iš Romos, Musso
lini vyksta į Libiją.

ARABAI KAUJASI SU 
ŽYDAIS

JERUZALE, kovo 7. — A- 
rabui susikovė su žydui“. Vie
nas arabas nušautas ir vienas 
žydas sužeistas. Iššaukta ka 
riuomenė.

NACIONALISTAI NUTVĖ
RĖ RADIKALŲ LAIVĄ

BOMBARDAVO MADRIDO 
APYLINKES

BAYONNE, Prancūzija, ko- MADRIDAS, kovo 7. 
vo 7. — Ispanų nacionalistų j Radikalai paskelbė, kad nu
karo laivas Canarias nutvėrė cionaJistų lakūnai vakar bom-
radikalų garlaivį su 180 ke
leivių. Nusivarė į Pasajes ir 
tenai visus keleivius vyrus u':-

bardavo kai kuriuos Madrido 
priemiesčius. Daugiausia teko 
Alcara de Henares — Cervan- 
tęs tėviškei, ir Guadal&jara 
vieškeliui taip pat Aranjuez 
miestui — pietų link nuo 
Madrido. Radikalų žiniomis, 
apie 40 asmenų užmušta ir a* 
pie 130 sužeista.

Radikalai salto, kad jie su 
prožektoriais raižę padanges, 
bet neteko matyti priešų la
kūnų.

DARBININKŲ VADAI 
RENGIASI KOVON UŽ 

PIRMENYBĘ
YVASHINGTON, kovo 6. —

Amerikos Darbo federacijos ir 
Committee of Industrial Orga- 
nization vadai rengiasi į at
kaklią tarpusavią kovą. Nei- 
nasi apie darbininkų gerovę,
bet apie organizuotų darbi- monėje pasirodo muilo burbu

las. Stambiosios plieno kom
panijos sumažino darbo va
landas ir padidino atlyginimą. 
DabaT* apsižiflrina, kad su nau 
ja tvarka darbininkai, tiesa, 
trumpiau dirbs, bet gaus ir 
mažesnį atlyginimą, negu iki
šiol gauna.

Tad darbininkų tarpe reiš
kiasi nepasitenkinimas C.I.O. 
vadais.

ninku vadovybę.

Angliakasių unijos preziden 
tas Lewis ilgiausius metus 
grumiasi su Amerikos Darbo 
federacijos prezidentu Green 
už pirmenybę. Negalėdamas 
patekti į šios federacijos pir-

ITALAI SUŠAUDĘ- DAUG ETIOPŲ,

PARYŽIUS, kovo 7. — Eu
ropos spaudoje paskelbta ži
nių iš Etiopijos, kad po pa
sikėsinimo prieš vicekaralių 
maršalą Graziani apie 700 e- 
tiopų gavo apsaugos J. Val
stybių pasiuntinybėje išveng
ti italų pagiežos.

Italai reikalavo J. Valsty
bių pasiuntinio etiopus išduo
ti. Pasiuntinys atsisakė. Pas
kiau pasiuntinys išsiderėjo, 
kad italai nieko blogo neda 
rys paleistiems etiopams. I- 
talai pasižadėjo paleistųjų ne
pulti.

Bet kaip tik etiopai išleista 
iš pasiuntinybės, italai prieš 
juos nusuko kulkosvaidžius ir 
kuone visus išklojo.

J. Valstybių pasiuntinys, 
sakoma, sukėlęs nepaprastą 
triukšmą prieš italus dėl jų 
žadėjimų nepildymo ir po to 
pasiuntinys apleido Etiopijos 
sostinę Addis Ababa, o iš 
YVashingtono paskelbta, kad 
ambasada uždaroma.

Pakartojama, kad po to 
nelemtojo pasikėsinimo prieš 
vicekaralių keletas tūkstančių 
etiopų išžudyta.

VVESTINGHOUSE DARBI- 
NINKAI PASIRENGĘ 

STREIKUOTI

PITTSBURGH, Pa., kovo 
6. — YVestinghouse Electric 
and Manufacturing kompani
jos vietos fabriko darbininkai 
nusprendė antradienį sukelti 
streiką, jei kompanija atsisa
kys didinti 20 nuoš. atlygini
mą.

Si kompanija ir kituose mie
stuose turi fabrikus.

grobtąjį .užmušė.
Grobėjai 6 rusai suimti ir 

po ilgų tyrimų pereitais me
tais teismo nubausti: ketu
riems skirta mirties bausmė, o 
dviem — kalėjimas.

Nubaustieji apeliavo ir šis 
teismas juos dabar Išteisino. 
Teismas rado, kad pirklys 
Kaspe buvo skaitomas turtin
gu, kadangi Rusijos bolševikai 
jam buvo pavedę pardavinėti 
įvairias Rusijos carams pri
klaususias brangenybes. Tad 
išaiškino, kad grobėjai veikė 
daugiau patrijotiniu, negu kri
minaliniu impulsu. Nepripaži-I
no jų kriminalininkais iš ištekI
sino.

Vietos žydų kolonijoje, ypač 
tarp bolševikų, nepaprastas 
bruzdėjimas. Pasipylė protes
tai prieš teismo nuosprendį, o 
bolševikų priešai džiūgauja.

MIRĖ DARBININKŲ BIČIU
LIS POLITIKIERIUS

Chicagoj mirė T. J. O'G ra
dy, 41 m. amž., buvęs 14 var
do aldermonas ir buvęs Illin- 

leglslatfiros atstovas, ži-ois
nomas darbininkų bičiulis.

Jis gyveno 1118 YVest Gar- 
field bulv. Paliko žmoną su 
dviem vaikais.

HARVARDO PROFESORIUI 
PRIPAŽINTAS LAETARE 

MEDALIS

SOUTH BBND, Ind., kovo 
7. — Noitre Dame universi
tetas prrpažnio Loetare me
dalį Harvardo universiteto 
profesoriui J. D. M. Fordui

Federalinės mokestys už pa
jamas šįmet Chicagoj kone 
dvigubai padidėjo, palyginus 
su mokėtomis 1936 metais.

SUSIDAUŽĖ LAIVAI
SAN FRANCISCO, Cal.,

kovo 7. — Golden Gate są
siauryje susidaužė du laivai: 
keleivinis President Coolidgo 
ir kulbilinis Frank H. Buck. 
Abu gerokai sugadinti.

Nelaimė įvyko dėl tirštų 
rūkų. Iš žmonių nė vienas ne
žuvo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Sian 

dien taip pat numatoma gied
ra; popiet kiek šalčiau.

Saulė teka 6:13, leidžiam 
5:50.
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SOCIALINI TEISYBĖ IR MEILĖ

"Mūsų gyvenamieji laikai ypačiai rei
kalingi socialinės teisybės, reorganizuoti vi- 
submenę taip, kad joje nebeliktų išorinių 
skriaudėjų ir skriaudžiainųjų, išnaudotojų 
ir išnaudojamųjų” — taip rašo "Pan. Gir.” 
bendradarbis p. G s. Toliau jis įtikinančiai 
sako:

Šiais laikais katalikams ypač tui i rtt-i 
pėti pas tūli lėti krikščioniškos artimo meilės 
reikalų arčiau prie idealo ir padaryti gyveni
niu krikšciomškesnį, negu jis iki šiol buvo. 
Praėjusių laikų ilgėtis nėra ko, nes ir tada 
žmonių gyvenimas socialiniu atžvilgiu nebu
vo kaip reikiant krikščioniškas. Ne taip da- 
ryt, kaip seniau buvo, bet taip, kaip turi 
būt Kristaus mokslo šviesoj. Ne iš praeities 
semtis jėgų, bet iš Kristaus mokslu apšvie
stos ateities — tai kiekvieno aktyvaus kata
liko vedamoji socialinio veiksmo žvaigždė.

mano balanos
šiandien visur Amerikos wo nelieka. Tai vienok ir Nel- 

viešose mokyklose muzikos sodas da vienų žaizdų tų die- 
n įtikinama. Ne taan, kad visus nų įgavęs, irgi miršta. Nelso- 
mokinius paversti muzikais, nų Angliju ir po šiai dienai 
o tik tam, kad kiekvienam it kokį dievaitį garbina. Ir

KAN. P DOGELIS

Kan. Paulius Dogelis, Kauno Bazilikos 
rektorius ir Katalikų Veikimo Centro pir
mininkas vasario 2 d. minėjo 60 metų am
žiaus sukaktį.

pravesti kelių į muzikos ga
limybes. Paskui, jei nori, ži
no, kų ir kaip save paversti. 
Nors ir šičaonai nevisuoniet 
taip buvo. Būta laiko, kada 
ir čia žiūrinėta į muzikų ne
malonia akimi1. Veik lygiai 
šimtas metų atgal, kai tūla
sai Lowell Mason, matyt, pi
rmos rūšies muzikos žinovas,

kas tekio narsuolio negerbtų!

Kas yru kunduniiikas Dogelis f
Mes, Amerikos Hetuviai, gal mažiau te- ______

šame apie jį girdėję,, tačiau via šį tų girdė- jUkYbia bostoniečius jcg mo
kykloje, apart kitų dalykų,jome Bet Lietuvoj kan. Dogelis yra labai 

plačiai žinomos, kaipo nepaprastai uoius ku
nigas, visuomenės veikėjas organizatorius, 
rašytojas. Anot dr. J. Leimono, kan. Doge
lis gyvena ne bute, bet bičių avily. "Pas 
jį tiek visuomet visokių įvairiais reikalais 
interesantų: zitietės, studentai ateitininkai, 
pavasarininkai, kunigai, darbininkai ir t.t”.

Jei kan. Dogelio butas yra bičių avilys, 
tai jojo gyvenimas ir veikimas dar didesnis 
visokių sumanymų ir darbų avilys. Jojo gra
ži ų dalbų spiečiai vienas paskui kitų ėjo 
ir vis eina į mūsų gyveninio niedelyiius.

Ar paimsi mūsų tautinio atglminio lai
kotarpį, kan. P. Dogelis čia, ir knygnešis, 
ir kovotojas, ir švietėjas ir organizatorius. 
Paimsi mūsų atgimstančioj tautoj lietuvių 
katalikiškojo jaunimo judėjimų, jis tojo ju
dėjimo kūrėjas, palaikytojas ir net nuola
tinis judintojas iki pat paskutiniųjų dienų. 
Paimsi valstybinį gyveninių; jis tojo val
stybinio gyvenimo vienas stambiųjų stoty-

Teisybė nėia nė vieno geros valios žmo
gaus ginčijama, tačiau nereikia užmiršti, 
kad teisybė yra racionaliai statiška jėga 
it kai ji vykdoma tam tikru, žmonių sugal
votu, planu, joje iš būtinybės turi ūtsirast 
tom tikib sausumo, mechaniškumo, zmdgaus 
asmens pavertimo automatu. Tuo tarpu žmo
gus savo širdies gilumoj nenori nei pats būti 
automatu, nei kad kiti jį traktuotų kaip 
automatų.

Be lo, socialiniame gyvenime daug blo
go yra ne vien dėl to, kad jame yra eks
ploatatorių ir eksploatuojamų, bet ir dėl 
to, kad jokia valstybės santvarka negali
žmonių apsaugot nuo ligų, nelaimingų at- į tojų. Pabusi valkstančiųjų, darbininkų gy- 
sitikiinų, nuo senatvės r mirimų. Sitų so- i veninių, čia jis ir vėl visu savo jautrios šir- 
cialinių blogybių iiepagydys jokia visuome- 1 'bes rūpestingumu nenuilstamai dirba. O
nes santvarkų. Jei paneigsime artimo meilę 
lt ieškosime tik teisybės, tai turėsime pri
pažint, jog užuojauta nelaimės prislėgtiems 
visuomenės naršams yra he mūsų, bet tik 
valstybės reikalas, o tuo tarpu valstybė yra 
lnūsų, žmonių, organizacija, ir mes esame 
valstybės dalelės.

Valstybė iš suvo piliečių tegali išreika- 
laut mechaniško paklusnumo, bet lle akty
vios artimo meilės ir ne aktyvaus pasiauko
jimo. Mechaniškas "gerumas”, mechaniška 
užuojauta niekam širdies nešildo. Žmogus 
savo širdies gilumoj meilę ir užuojautų la
biau vertina negu mechaniškus, pnversti- 
niiis palarhaviitius, nes jis jaučia tuiįs tei
sių nė tik į Išviršinę socialinę globų, bet ir 
į nuoširdžių pagarbų savo asmeniui, j krikš
čioniškų meilę bei užuojautų, į nuoširdų kitų 
rūpinimusi jo gerove. Socialinės dinamikos 
aukščiausias tikslas yra ne mechaniška žmo
nių lygybė, ne kazunniškas gyvenimas ir 
kareiviškos paklusnumas valdžiai, bet krikš
čioniškas broliškumas.

Iš valstybės moderuojunios būklės ‘ko
mo liomini lupus ėst” žmonija veržiasi į 
tokių būklę, kurioje žmogus žmogui būtų 
brolis. Nuo nelaimingų atsitikimų alieoliu- 
tiškai niekas apdraust negali, bet nejauku 
būtų, jei nelaimės ištiktam žmogui ‘‘iš pro
fesijos” eitų padėt ne jo artimieji, bet val
stybės Valdininkai. Valstybė ir jos aparatas 
yla šalta sočiai i t vė jėga, o tuo tarpu žmo
gaus širdis ilgisi kito žmogaus širdies. Gera, 
kai valstybė aprūpina hašlaičius, senelius, 
ligonius, bet lai da.r ne viskas, jei tas aprū
pinimas yl'a biurokratiškas, o jis kitoks ir 
būt tiegrtli, jei patys rūpintojai nemato žmo
guje Dievo atvaizdo, jei nepripažįsta jam 
Kristaus nuopelnais suteiktų Dievo sūnaus 
teisių ir pareigų.

Taigi socialinę dinamikų į priekį stu
mia ne vien racionalizuota socialinė teisybė, 
bet ir krikščioniška artimo meilė. Kur trūk
sta krikščioniškos artimo meilės, kaip, pa
vyzdžiui, rtckrikščioniSkuose kraštuose, tėti 
dar ir mūsų radio afnžiuje esama vergovės 
h* nepalyginti didesnio socialinio atsilrkiinb 
visose gyvertiitio srityse, ten, pttv., prieš litt- 
leniiis niekas balso nekelia, nes iš tiesų bė
ra i#tgrindo prieš haremus, prieš sunkių 
"kuli” būklę Kinijoj, prieš žemesniųjų kas
tų paniekų Lidijoj proteatuot, kai žmonių 
broliškumo idėja neturi bezės DievažjnOgao 
moksle, kai žmonių savigarba nėra sank
cionuota Dievišku autoritetu.

kur dar specialiai religinis, dorovonis vei- 
kunas, katalikiškajai akcijai vadovavimo da- 
’bas, daibas švietimo srityje, darbas dainos 
ir muzikos srity, raštai, gausus šiaip jau 
visokių sumanymų vykinimas ir t.t.

Nedaug mūsų tarpe yla tokių uolių, pa
sišventusių veikėjų, patriotų, socialinio tei
singumo vykintojų, vadų katalikiškoj akci
joj, kokiu yra sukaktuvininkas kan. F. Do
gelis. Mes jam nuoširdžiai linkbiie dar daug 
metelių pagyventi ir dar daug pasidarbuoti 
Dievo garbei ir Tėvynės gerovei.

PADĖKIME VILNIAUS LIETUVIAMS

Lenkai vis dar nesiliauja persekioję Vil
niaus krašto lietuvius. Paskutinėmis žinio
mis, pinigine pabauda nubaudė Vincų Saukų, 
kad jis išdrįso pasikviesti pas save giminių 
ii su jais drauge pasitikti Naujus Metus. 
Už straipshį "Vargo pasaulis prabilo” nu
baustus "Vilniaus Žodžio” redaktorius. Šve
nčionių tardytojas tardė Palūšės klebonų 
Pruhskį ir kitus asmenis dėl pavardžių su
lietuvinimo. Lenkas tardytojas reikalavo pa
vardes sulenkinti. Taip pat dėl pavardžių 
lietuvinimo tardė Kaltinėnų klebonų kun.
Vaidutį , ir vdrg. A. Ulažų. Pranešama, kad

reikėtų ir muzikos mokinti. 
Suprantama, pradžia buvo ne
kokia. Daugelis, hodos, neno
rėjo, kad jų vaikas mokyklo
je muzika laikų gaišbotų. Ta
čiau šisai žygis tiek pasise
kimo įgavo, jog už valandė
lės visos šalies viešosios mo
kyklos už muzikos nusitvėrė 
taip, kaip dabar jau matdihe. 
Nūdien tėvai! labai užsigautų, 
jei jų valkų mokykla muzi
kos nemok intų.

Ilenrico Carueo, įžymusis 
pasaulio tenoras, nei pats ne
žinojo, kad tokį gražų lr gali
ngų balsų turi. Ir už tatga iš 
pradžių visai kitais keliais 
per pasaulį traukia. Ypač prie 
inžinierystės kimba. Tik pas- 
kiaus kiti jam įradot jog 
jį Apvaizda ne inžinieriauti, 
o tik dainuoti nuskyrė. Kas 
paskui buvo, jau visi gerai 
žino.

Saulės šviesa, rodos, visur 
ir visados ta pati. O betgi 
kai kas sako, jog saldės švie- 
sa vidurvasaryje esti dešimt 
kartų aiškesnė už, sakysim, 
viduržiemio. .,

lenkų valdžia sukonfisk&vo "Jaunimo Drau
go” G nr. Vasario 5 d. naklj šnipai darė 
kratų lietuvių amatninkų pirmininko bute.

Iš šių šinių aišku, kad lenkų valdžia 
J ra užsimojusi visai sutriuškinti visokį lie
tuvių veikimų Vilniaus krašte. Dėl to mes, 
kiek tik galėdami, turime padėti savo bro
liams vilniečiams kovoti dėl savo teisių ir 
visomis išgalėmis dėtis prie pagreitinimo 
atvaduoti Vilnių.

UNIVERSITETO SUKAKTIS

Praėjusį mėnesį Pittsburgbo Universi
tetas minėjo 150 metų gyvavimo sukaktu-

Kai kur laidotuvių eigoje 
galima matyti vyrus su juo
dais kaspinais ant žipono ra
nkovių. Kitur skrybėles to 
kiais kaspinais apsukama. Su
pranta n iė, tai vis, ženklui nu
liūdimo. fš kurgi jie atsira
do! Anglijoj. Anglai palydi 
mirusį juodai apsitaisę. Bet 
kadangi juodai apsirengti ne 
kiekvienas išgali, su laiku to
ki vargšeliai vietoje ištiso 
juodo apdaro, tai nors kaspi
nėlį abt rankovės ar kepurės 
prlsimetę, savo užuojautų pa
rodydavo. Už kokio laiko, ir 
geriau pasiturintį, vietoje iš 
vien juodai rengtiesi, irgi tik 
su juodais kaspinėliais pasi
rodydavo. Ilgainiui šisai bū
das ir po visų pasausį pra
ploto. Taip, kaip jį matom 
šiandien.

Visaip ir visokiais būdais 
taikoma Amerikos lietuvius 
apginti nuo visiška ištautė- 
jimo. Žinoma, visatinis ištaū- 
tPjbnas reikštų ne vien galų 
apie milijonui lietuvių, bet 
ir gerokų smūgį pačiai Lie
tuvai. Jei ka#, tai šisai įvy-

Veik stebuklai, kai orlaivis 
keliolika valandų atlekia iš 
San Francisco į New Yorkų. 
Gi tuo tarpu mūsų žemelė, 
kurioje mes visi Sėdim, kas
dien padaro apie pusantro 
milijono mylių, o betgi tiek 
maždi pripažinimo gauna, kad 
vos keli apie tai žino. Kaip 
visur, taip ir čia žmogus sa
ve ir savo darbus stato aukš
čiau už Dievo.

lloratio Nelson, garsiausia 
c’ anglų jūreivis, neteko rankos 

kariaudamas su ispanais prie 
Santa Cruz. Da blsjcį prieš 
lai, neteko akies užkariauda
mas Corsicų. Be akies ir ran
kos supliekia danų laivynų 
netoli Kopenhagen. Pusiau a 
klų ir berankį Nelsahų Ahgli 
ja nuskina viso savo laivyno 
galva ir išsiunčia jį užkaliau 
ti Prancūzijosc laivynų. Pra
ncūzijos laivynų Nelsonas vai
ko po platųjį Atlabtikų kai 
vanagai žvirblį. Prie progbs

ves. Minėjo gražini ir iškilmingai Spauda, ..... , jog I’raneū-
pabrėžė, kad kul turiniame to mesto gyve- .. ....* m Inivvmii tiizuiiot iiftrn
nbne Universitetas svarbiausių vaidmenį su-„ 
vaidino. Tai ne vien Pitteburglto mieste. j„ 8»™»» Napoleonas,
vaidmuo vinain krašte buvo ryškus. 25,000 Itei-škin, spangas ir luošas

alumniečių, pasklidusių po visų kraštų, daug 
kų gero ir naujo į ekonominį ir kultūrinį 
gyveninių įųešė.

Pastarais keleriais, metais Pittsburghd 
Universitetą* sau šaunius rūnras pasistatė. 
Tuose rūmuose lej<lo atskiroms tautinėms 
grupėms savo kambarius įsirengti lr lietu
viai turės tokį kambarį.

ŠIŲ LAIKŲ ŽMONBS

Vieni Žmonės, vargų prispausti, sau vis galvoja 
Ir tylidi, giliai mintyse paskendę, svajoja,
Kad jų maldos gal yr’ be vertės, kad užmokesties 
Už jas gal niekados negaus nuo Aukščiausios Buities.

Taip jie sau dažnai mušto ir gal net abejoja
Visagalio galybe ir kartais net rflgoja,
Kodėl Jis leidžia jiems kęsti visokbis nelaimes,
Kodėl neatima nuo jų tas vargų - kančių versmes.

Kiti kasdien sau meldžiasi, unt kelių suklaupę 
Prieš Jo paveikslų, ir prašo, tyliai susikaupę,
Kad už nusikaltimūs suteiktų atleidimų 
Bausmės, kad parodytų Savo gailestingumų.

Taip jie kartais nors ir vargų - nelaimių suspauski,
Bet dar nenustoja vilties ir tikisi gauti 
Iš Jo Dieviškųjų beribės meilės Šaltinių.
Nors mažų dalelę tų amžinųjų malonių.

S. Lu&a«

Jr

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų

Vertė Kun. Ant. M. Karužiskis

jų meilę ir pasitikėjimų, ir 
neturi jokio tikro ryšio, jo
kios tikros galės, kuria juos 
gali paliesti. Įprastas klusnu
mas vyriausybei ilgai įsteig
tai gali išrodyti palaikantis 
gerų apsiėjimų. Bet jei šis 
yra visa valdžia, kurių' žmo
gus turi ant klaidūno, jei nė
ra prisirišimo ryšių, ant ku

ri , • , ■ • ” rių veikti, kuomet ateis lal-
kas kada sios vyriausybės ne
bus galima daugiau parody
ti, jis prasimuš laukan kaip 
smalki srovė iš silpno prūdo 
užtvankos. Nėra nieko kų va
ldyti iš vidaus arba iš lauko. 
Gale dėl gero turi būti įsteig
ta viduje; išoriniai prilaiky
mai tiktai sulaiko nekuriam 
laikui — jie nepakeičia, nė 
nepagerina jų ,prigimties.

V ienas esminis dalykas, ku
rį tėvai gali daryti auklėji
me jų vaikų yra įkalti į jų 
galvų krikščioniško susival
dymo. Susivaldymas visuose 
yra, po visa ko, vienintelis

VAIKAI — KAIP 
AUKLĖTI

Uždavimas skausmo jaut
ri- nis ir jauniems vaikams y- 
ia,i paprastai kalbant pa- 
pavčjligas vjaikų auklėjimo 
'.i jda.v nes nė jokio gero nie
kad r.cbuvo įplakta ’ kūdikį; 
nors daug gal buvo Ip.ukta 
iš jo. flakimas suk mo ’’isų! 
priešingumų kūdikio prigim

tyje, J's nemato jokios pne 
žasties jame, ginčyki s kaip 
nori su juo. Jis tiktai maio 
tai yje, virš jo su iške to ra 
nka ii rūsčiu veidu, p Litukų, 
kuls užgauna jį kad jis galikis koaiškiausiai įrodytų pa 

šauliui didelį jos nerangumų'la*P ir <Py t-te n°-
savo tautiečių linkui kitur ap-1 £dv^8 ginti. Dažnai at-
sigyvenusių. Nors, tai daly- keršijančibs mintys to, kų jis
kas Lietuvos. Gi amerikiečiai 
lietuviai daug kuo ištnutėji- 
inui kinkas pakirstų, jei tik 
ttors mažiau apie Liettivds 
klaidas šūkautų. Kai prisi
klausai visokių prakalbų, kai 
perskaitai keletu laikraščių, 
iš netyčių įgauni įspūdžio, jog 
Lietuva tai ištikrųjų rtever
čiausia valstybė pasaulyje. 
Norėtųsi sakyti, jog ypač A- 
merikos lietuvių spauda ddr 
pikčiau žiūri į Lifetuvų, negu 
kitados į Maskolijų. Tokios 
išvados kenkia Lietuvai, o 
Amerikos lietuvius tiesiog po 
ištautėjbuo verpetu bogina. 
Kaip ten nebūk, jei neišgalim 
Lietuvai užuojautos daugiau, 
tai parodykim jai Uors tiek, 
kibk pdrodo svetimi, ir, labai 
dažnai, patys stambiausi jos 
priešai. Viena ptlsė mūsų pa
reigos jai1 .jau bus gerokai at
likta.

UŽREGISTRUOTI NAUJI 
IŠRADIMAI

tau padarys, kuomet jis bus 
gaila didelis, pakyla jo šir
dyje ir yra užlaikbknos per 
metų metus. Jei ištvirkimas 
kulį tu pasitikėjai išvaryti 
tokiu būdu būtų prilaikytas,
taip kad nė jokis jo išorinis, . ..... , .
•x m • - * a .saugus pasitikėjunas, kurtįsreiskimas nėra matomas, at-' . . , .. ..
siniink kiul nieko nėra tikrai nles kalpo draug1^ gall,"u
prašalinta. Palinkimai yra tfen 
suerzintoje formoje, laukian
ti tiktai progos pasirodyti. 
Vaikai kartais tiktai atsime
na savo tėvus neapkęsti. Di
desnės nelaimės negalėtų pa
pulti kūdikiui arba jo tėvams. 
Tu negali imti tokių rizikų 
su savo vaikais. Tu prarandi

turėti. Jei pavienis ne tūli ko
kios nors vadovystės, kokio 
nors dėsnio, savyje, kurs ve
da prie gero apsiėjimo, drau
gija neturi jokios vilties — 
ir kad pasakius daug keliais 
žodžiais, duokite kūdikibi ga
na laiko ir mylinčio kantru- 

(N ūkei ta ant 5 pusk)

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. KaružiŠkis

Kovo AŠttthta Diena
"Smarki šrieka sukelia na

rsų”. — Patarlių EV, 1.

Užgesink ugnį
Kuomet mūsų namai užsi

dega, sako gydytojas Cuyler,

KAUNAS. — Prėkylios de
partamentas išdavė patentus:
Degučių Valsč. Robertui Tre- 
jui, kuris užpatentavo jo iš-1 pirkias palinkimas yra eiti 
rastų saugumo prietaisių spy- j ieškoti kibiro vobdens. Bet 
noms; Vineūi Selibkui, Mari- nuotaika apuna ugnį, pir- 
jampOlFje — automatiniam iš-1 ’bas palinkimas yra užmesti

zijos laivynui tuomet užvc- Jttrtgftjtli elektrom virduliams. I daugiau kuro.
Laikidus apsaugos liudijimus 
išdavė: V t. Morkui, Šiauliuo- 

Nelsonas pasistato priešais SK btradusiatn eėntrafflgai- 
neįveikiamų Napoleonų. Galų nį dujų sėpatatorlų, Eugėni- 
gale ir visų galingų NApolėd-
nų Nelsonas parbloškla. Spa
lio 21, 1805, prie Trafalgar, 
Napoleono laivynų Nelsdhas 
nutveria. Ir taip baisiai su
lupa, kad paskui nei šukių

jui Stratoričiui, Panevėžyje, 
išradusiam besijinės lubas iš 
tuščiavidurių susi rišančių ply-. 
tų, ir kauniškiu! Faivušui Cho 
dotuii, išradusiam rienratl mo
tociklų.

Dargi geriausias kibiras 
vandens pakilusiai .piktai nuo 
taikbi — tai tyla. Jei, kada 
suerzinantis veiksmas yra pa
darytas; arba ttžgavimas mu
ms užduotas, mes tvirtai už
čiauptume savo lūpas net de
šimčiai mbiUčių, apsaugotu

gybės pasbnAriiiinių, tlaugy- 
liės gėdos savo tikybiniam iš
pažinimui. Kalba yra da) 
susprogdinama ir sutrupii 
tna. Tyla yra atvėdinanti. Ji 
atvėdina mus ir atvėdifla ki
tus žmones. Vienas iš ramiau
sių žmonių, kurį aš kada nors 
])ažinau, pasakė man, kad jis 
būdavo labai smarkaus užsi
degimo, bet jis perlaužo savo 
piktų nuotaikų pasiketinusiai 
apžabodamas savo liežuvį iki 
jo piktumas nepraėjo.

Ateik, čia yra darbas — ir 
piktos laukas — pradėk! Pri
dėk savo ašmenis prie dide
lių nuodėmės plktažolių; taip 
tu rasi gyvenimo naūdų, ir 
išvysi savo Viešpatį saulėlei
dyje, prisiartinantį ir sakantį 
"Gerai atlikto!” — K. W. 
Ėllaworth.

Tegul tavo dvasia apsigy
vena ant giedrumo saulėtų 
kalnų viršūnių, kur šešėliai 
piktoš nuotaikos ir nedorų 
dvasių metami niekad negalime save huo daugybės l«r- 

nių, daugybės širdgehj, dau-J tavęs pasiekti.
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Šventoji Orleano Mergelė ŠV. KODU JĖZAUS 
TERESĖ

JAUNAS KARŽYGIS

Labai seniai, jau 500 metų, 
Prancūzijoj gyveno ūkininkas, 
kuris turėjo gražutę dukrelę 
Joaną. Mergaitė ganė savo tė
velio aveles ir buvo labai pa
maldi. Tuo laiku Joanos tėvy
nę, Prancūziją, labai smarkiai 
ginklais ir ugnimi naikino an
glui. Šalies valdovas — kara
lius jokiu būdu negalėjo at
remti priešų. Nusiminęs užsi
darė jis Orleano mieste. Jau
noji Joana labai gailėjosi savo 
žūstančios tėvynės, šiai keletą 
kartų tai mergaitei pasirodo 
Dievo pasiuntinys, šv. Myko
las Archangelas, ir li<pia ves- 
H karuiomenę j mūšį.Joana 
Buoj paklauso Dievo balso ir 
*ūna pas karalių. Karalius iš 
pradžių nenorėjo Joanos žod
žių nė girdėti. Tačiau jai pasi
sekė: karalius paskiria Joaną 
visos savo kariuomenės vadu. 
Jaunasis vadas liepia pasiūti 
vėliavą, kurioje butų Švenč.

Panelės Marijos paveikslas. 
Anglai buvo numušti, tėvynė 
išvaduota, o kaulius vaini-

Bepiga mums dabar laisvai 
lankyti gražias bažnyčias ir 
jose garbinti Dievą. Kentėto
jų krauju ir mirtimi mes ta

SKAUDI PAMOKA

s

1x**Im Madoms Kcllii Rodo
Ix*wU Kreditan Visiems DundaIš n taitosakos

arba
Ką mūsą seneliai pasakoja

Per brangmetį, vieną šaltą 
žiaurią žiemos dieną ateina į 
kaimų nepažįstama vargšė pa
vargėlė ir prašo gailingai iš
maldos. Jos drabužiai buvo 
švarūs, bet labai apdryžę ir 
lopiniuoti. Galva buvo storai 
apsupta skepeta, nes pūtė

Arklys Besotis

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top eoatu

Draugo” skaitytojams.

Keturios dldelfs 
vertybės Aluose pa. 
vasariniuose siu
tuose.

MADA 
GERUMAS 

patarnavimas! 
vertybe

S22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
jokių mokesčių už 
pristatymų.
l ietuvis partlavė
jas Frank P. 
Speeelier Jums 
patarnaus.

Pasaka
Kartą keliavo per pasaulį 

smarkus vėjas ir pustė. Peši-' žmogus. Beeidamas rado dide- 
nėj rankoj laikė ilgą lazdą,1 lę upę ir negalėjo pereiti. Pa

Ši šventoji gyveno visai dar 
neseniai. Mirė visai jauna. Iš

knotnu. Tačiau va-^ė mergai- pat mažens labai gražiai gyva- teieve^au tojamės.' Daug, daug 
.ė viename mūšyje pateko j no su tevelia,, lr senutėmis. 'kranjo ;
ar gi, rankas. Anglai, many- Paskui įstojo j vienuolyn,. IS pojĮemiTOSej kapt, urvuose (ka 
-■anų, kad ja. p-ktoj. dvasia savo vaikystėn mat, ji paliko takombose) slaptai

' .. ......................" labai da"K idon,i’' ir 'tolei pagonija tapo parblokš
atsiminimų. Vienas labai įdo-1 
mus jų yra Teresės sapnas.

“Vaikščiodama sodne pama
čiau visai netoli du nelabai di
delius, bet baisius velniukus.
Jie neapsakomu vikrumu šoki- 

s'ųstoji karžyge. Po kiek laikO|npjo aplink kalkių kibirą, nors
mūsų šventoji Bažnyčia pas- 1)UV0 kaustyti geležiniais ias> Ten žuvo ir jaunuolis šv.
kelbė, kad Joana yra šventa, pančiais .Velniukai pažvelgė į Tareicijus, Švenčiausiojo Sa-
Šia1S metais nuo jos mirties mane žėrinčiomis akimis ir kramento (Eucharistininkų)
suėjo 500 m. Kaip dabar j baisiai išsigando. Tuoj sušoko 'garbintojų globėjas,
džiaugiasi ja visa Prancūzija! į čia pat esančią statinę ir
Mums Lietuvos vaikučiams to’pa»wl«I*. P^kui, nežinau pro ,.V-vs "P® ".“J.'“““’ Jla
ji šventoji vra pavyzdys taip1** * *» vikriai "««• u S™"'™1 Sak™™'" »
j. šventoji yra pavyzdys kaip^ . Mntydama> kad kalėj,me surakintiem., kataii-
reikia mylėt, Lie.tuv,. Mes to-ljje manęs nor-jau snH.,kamB. Jam beeinant, užpuolė 
rime už j, melstis, kad Dievas „otij k(Į jie ten vejkja. Perga. 'JĮ pagony gauja ir praliejo 
saugotų nuo visų priešų. B. Įėjusi savo baimę, priėjau

prie lango ir pažiūrėjau į vi
dų. Vargšai velniukai, išsigan
dę mano pažvelgimo, šokinėjo 
per stalus, kėdes ir norėjo kur 
nors pasislėpti. Pažvelgę pro į

padeda karianti, Joana pas 
merkė mirt*. Miesto vidury 
sjkūrė didelį lan/ų. Ant jo 
užvedė nekaltą mergaitę ir sti- 
degino. Joana mirdama sušu
ko: “Jėzus, Tėra* t.“ Taip 
nekaltai buvo nu'ndvtn Dievo

ta ir krikščionims duota 
laisvė. Daugiausia kentėtojų 
žuvo Romoje, kur šventasis 
Tėvas gyvena. Ten nukankin 
tas primutinis Popiežius Šv. 
Petras Apaštalas; ten kartu 
nukirstas šv. Povilas Apašta-

kai rė j nešė pintinėlę.
Daugelyje kiemų, kuriuos ji

buvo aplankiusi, labai maža 
ji tegavo; kai kurie turtin-
gcsnieji prikalbėjo jai įvairių gus.

rnatė netoli pievoje besiganan
tį arklį.

— Arkleli, nrkleli, perkelk 
mane per upę, — prašo žmo-

ZUIKELIO NUOTYKIAI

papeikimų ir nieko nedavė; 
tik vienas daržininkas įsišau
kė į šiltą pirkią, ir šeimininkė

Arklys sako;
— Kad mane paleido tik va

landėlei, tai reikia ganytis ir
davė jai didelę riekę gražaus pasilsėti.
ragaišio, kurį ką tik buvo išė- Į žmogus eina toliau. Sutiko 

jautį.
— Jauteli, jauteli, perkelk 

mane per tą upę, — maldauja 
keleivis. •

muši iš krosnies.
Dideliai žmonės nustebo, kai

ateinančią dieną, visai netikė
tai tapo pakviesti į pilį vaka
rienės visi tie, kur nepažįsta
moji pavargėlė buvo elgetau
ti. Įėję valgomojon salėn, iš
vydo mažutę stalelį, pilną pri
krautą gardžiausių valgymų, 
ir antrų didžiulį stalą su dau
gybe lėkščių, kuriose buvo pa
dėta tai po gal>alėlį supelėju-

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

Jonas ir Antanas du geru 
draugu: kur tik eina vis abu, 
ką tik veikia vis drauge. Nie
kuomet juodu nepraeidavo ra
miai pro sutiktąjį šunelį, kad

klausinėti, ką jis nešąs. Tarsi- 
cijus buvo paisiryžęs mirti, ne
gu atiduoti Švenčiausiąjį Sak-1 sios duonos, tai po porą bul- 
ramentų pagonų paniekai. Į-įveliu, ar po sėlenų žiupsnelį, 
siutusi jo pasipriešinimu gau- kitose ir visai nieko nebuvo.

Baisoji ragana 

Mano baimė netuščia. Vos 
tik spėjau pasistiprinti ir vie
nų pusę ūsų nusišluostyti, žiū
riu, atbėga vėl mano keverzos,

pasiekdavo, koja spirdavo, jei (o paskui juos lyg kas ateivel- 
kameniu mesdavo.ne

— Žiūrėk, Jonai, bigis be
uodegis... duok jam! — šūkte
rėjo Antanas. . a ¥. . .Itos, pastačiau ausis ir

liet Jonui užsimojus lazdele -sau. įAtkuprino baisiai 
šuo paspruko, toliau pabėgęs 
ėmė loti vaikus. Dykūnai vai
kai vijosi šunelį akmenimis 
mušdami. Suriko šunelis nesa
vu balsu ir spruko į artimiau
sių kiemų, kur patvory raičio
jos skausmuos. Bet vaikai pri
bėgę džiaugėsi ir rėkė sutarti
nę “ pribaigsim”. Išgirdęs šu
nelio spiegimą netoliese gyve
nančio Andriukonio sūnelis 
Juozytis, kuris dar mokyklon 
nevaikščiojo, pribėgo prie vai
kų ir išgelbėjo savo mielą ku- 
dliuką. Tik vargšas šunelis bu
vo smarkiai sukruvintas ir ne
šė pusiau nulaužtą kadarojan- 
čią koją.

ja ligi tol jį mušė lazdomis ir
langus ir pamatę mane čia pat ,mCts akmenimis, ligi jis neg;
esant, drebėjo iš baimės”. 

Tame sapne nesimato nieko

vas krito ant žemės, šoko pa
gonys prie šventojo kūno, | 
sutvėrė jį už rankų, apieškojo 1

“Tai aš 
taja pa-

nepaprasto, sako. ji pati, ta-grabužius, bet, nieko
ka, lyg apeina, lyg atrėplioja.
Nemoka pasakyti. Gana to; 
nujaučiu, kad man vėl bus 
riestai. Prisimečiau prie len-' 

spok- 
senas

sutvėrimas, moteris ne moteris, Į vaiko žvilgsnio, 
vyras nevyras. Nosis kaip vy
kęs žemaičių agurkas iv ta 
pati dvilinka. Kur jos galas,
— ar viršuj ar apačioj, — ne
būčiau galėjęs pasakyti. Žod
žiu, tokios nebuvau matęs. Vei 
das taip giliai raukšlėtas, nors 
pupas sėk.

j JJClfAllllllZUClV III! Ll J

“Laimut! tu manęs nemyli, 0 žienia jau čia pat. Klebonas 
kad tiesiai į mane nežiūri, o ,va^n®j° P° aplinkinius kai-. 
vis į šonus”. Laimutė atsakė mils ir prašinėjo padegėliams į 
Aldonai: “Aš savo akių tru- 'aukų; visi šį tų duodavo: kasi

Pilies ponia tarė: 
buvau persitaisiusi 
vargele, kuri pas jus buvo, ir 
tuo būdu norėjau išmėginti 
jūsų dosnumą dabartiniais lai- 

kuomet pavargėliams

— Kad mane paleido tik 
trumpai valandėlei, bet sėsk 
ant manęs, perneštu.

Žmogus atsisėdo ant jaučio 
ir taip persikėlė per upę.

Tas keleivis buvo nepapras
tas žmogus, bet Dievas. Jis 
atsimokėjo jaučiui už patarna 
vinių, o arklį nubaudė.

Jautis sugrįžo vėl į tą pa
čią ganyklą, paėdė ir pasilsė
jo. (Arklys ėdė, ėdė ir vis ne
buvo sotus. Todėl ir dabar ar
kliai ėda dienų ir naktį ir vis 
nepriėda.

SNAIGIŲ PASAKA

i--------  ' ’ neradę, .
čiau dėkui, jog Viešpats jį paliko jį gatvėje gulėti. Krik-'. ’. . , A. . v.
man siuntė, kad parodžius, jog g&onya su didžia pagarba pa- *?nka t,e' var2° ^stu štai.^' 

J tie du beturčiai žmones vaisi
no mane, kiek galėjo, todėl

žmogus, kuris geras ir teisin-'[laidojo šventojo kūnų pože- 
gas, neprivalo niekada velnio miuose. šv. Tarsicijaus kūnas
bijoti: velnias yra taip bailius, 
kad bėga net ir nuo nekalto 

X.

ALDONA IR LAIMUTE

Mokyklų lankė dvi mergai
tės; Aldona ir Laimutė. Aldo
na visados džiaugėsi savo gra
žiu veideliu, o Laimutė buvo 
žvaira Vienų kart Aldona su

buvo užtiktas šv. Zepirino po- i 
piežiaus kentėtojo kape. To 
šventojo jaunuolio kentėtojo 
atmintis švenčiama rugpiūčio 
15 dienų. A.

GAILESTINGAS

Apie Tinginį Berną ir Darbš
čią Moteriškę

Kuomet Viešpats Jėzus gy
veno ant žemės, sykį Jis su

dabar jie valgys drauge su šv. Petru eidamas per sodžių 
įet

duosiu piniginę pašalpą. Visi
manim, ir aš jiems kasmet užėjo vyrų begulintį, o savo

arklius pakinkytus ekėčiose 
pririštus. Viešpats paklausė 
jo, kur yra tokiu vardu so- 

kurias čia matote lėkštėse, jdžius. Bernas gulėdamas koja 
“ten eik ir

j pana- rasi.“

kiti pasitenkinsite tomis do
vanomis, kurias man davėte

__  {ir
i/atvi ic ' t°> atminkite, jogei ir ana- Į parodė ir pasakė:
KAZELIS i mp pasauly turės sykį

Kitų kartų šiedu draugu pa
matę pririštų šunį, senų Rudį, 
užsigeidė ir iš jo pajuokanti, 
^sakydami “senas netikėlis ir 
dar pririštas grandiniu!” Už
sislėpę už šulinio mėtė kų sut
verdami į Rudį. Vis sekėsi, 
šuo kaukė, niekas vaikų neba
rė: visi buvo bažnyčioje, Pri
siartino vaikai visai arti.

— Tegul rodo dantis, nebi
jau, — tarė Jonas, kišdamas 
šuniui į dantie kur tai nustvė
ręs geležinę štangutę, kurių 
šuo kas kart su didesniu įnir
timu griebdavo su savo su
kruvintu snukiu.

Tik staiga šuo smarkiai mu
šėsi ant vaikų, nutraukė gran
dinį ir ėmė vaikus risti. Gal 
būt ir visai sudraskęs vaikus, 
liet tuo. laiku grįžo iš bažny
čios šeimininkas, ir vaikus di
deliu vargu nuo Rudžio atgy- 
nė. Vaikai namo pareiti neįs
tengė, prisiėjo juos nešte nešti 
ir gydytojų kviesti. Vaikai žai
zdose aičiojasi, kai tie šuneliai 
daužomi.

Piikišo savo nosį, pažiūrėjo 
j mane išsišiepė. O dantis! <la.n 
lis! Vaje, vaje, kad ir vienas,, 
bei mano įr visi nieko nereiš
kia. Ilgesnis už patį smakrą. 
Man jau rodėsi, kad jis visu 
smarkumu lenda į nugarą ir 
tuoj pasieks širdį.

Dar kartų taip plačiai nu
sišypsojo, kad su šieno vežimu 
tikrai būtum į jos bumų įva
žiavęs. Kažką sumurmėjo, pa
glostė berniukų galvas ir nuš
liaužė žvirblių baidyti.

Man drąsiau. Bet žiūriu, 
kad berniukai .nusiminė. Su
pratau, kad mane senoji raga
na pažino. Kur dabar mane 
dės! Aišku užmuš. Valandėlę! 
pagalvoję, berniukai atėmė iš 
manęs likusių kopūsto galvų ir 
nuėjo.

Kas dabar daryti? Ar ra
miai laukti galo? Pasidairiau. 
Dėžės sienos stiprios. Laužti 
ar graužti nė nebandyk.

Bet išeitį reikia rasti! Že
maičių Zuikelis taip negarbin
gai negali žūti, ir dar .nuo pie
menų ir senų vokiečių raganų 
rankos.

Sudegė didelis kaimas. Ke
lios dešimtys šeimynių liko be 

[pasididžiavimu sako Laimutei: pastogės, drabužių ir maisto,

kūmo pataisyt negaliu, bet aš kiek drabužių, pinigų, javų. 
stengsiuosi vengt kitokių trū- 
kumių, kad būčiau dora mer
gaitė”.

Kartų Aldona apsirgo raup
lėmis. Rauplės subiaurino jos 
gražų veidelį. Kada po ligai 
Aldona pirmų kart atėjo į mo
kyklų, tai apsikniaubus verkė 
ne dėl to, kad jos veidų raup-

.Vienas berniukas, vardu 
Kaziukas, priėjęs prie klebo
no, įdavė jam mažų pinigų ir 
kiek apnešiotų žiponėlį.

— Nieko daugiau neturiu 
tarė nedrąsiai, — bet gal atsi
ras iš padegėlių vaikelis, ku
riam jis tiks. Mano tėveliai

lės sugadino, bet dėl, lo, kad ji mai' padaryti tą autoj,
pirmiau tyčiojosi iš Laimutės. I — Daug duodi, — sušuko 

Mok. J. V. klebonas, glausdamas gerąjį 
1 Kaziuką, — nes duodi, ką galiPirklys: — Pirkčiau iš ta
ravo auka Dievui maloni. Būkvęs šitų arklį, bet jo aky8 a-. . , x .

*arotog> | visada taip gailestingas, o Ge
rasis Dievas tave laimins.Ūkininkas: — Mat, jis ver 

kia, kad neparduočiau. Sulietuvino R

— Dėde, ar jūsų dantys dar 
sveiki?

— O, vaikeli, jau nebeturiu 
ne vieno 1

— Tai palaikyk mano riešu-
Klenytė. tus, o aš eisiu malkų atsinešti.

/LITTLE BUPDY

šiai atsitikti, kaip ir štai da
bar.”

Aprašytasai atsitikimas bu
vo Anglijoj, o toji ponia vadi
nosi leidė Greyienė.

C‘S. A.")

KUPRYS IR VAIKAI

Ėjo gatve kuprotas žmogus. 
Išdykęs vaikas sviedė į jį ak
meniu ir pataikė tiesiok į kup
rą. Kuprys pasakė vaikui: 
“Kaip tu gerai mėtai! Aš ne
turtingas žmogus ir tau už tai 
duot daug pinigų negaliu. Te 
tau 10 centų! Nuo turtinges
nio gausi tiek, kiek tu esi ver
tas”.

Išdykėlis pamatė einantį 
gatve poną su tarnu. Paėmęs 
akmenį sviedė į jį ir pataikė į 
koją. Pono tarnas pasivijo Iš
dykėlį ir gerai įmušė.

Vaikas gavo, ko buvo ver
tas. Mok. J. V.

Snaigės tyliai, krenta, 
Rūbai jų balti.
Apie baltus tolins 
Pasaka graži.

Pasaką jos gražią 
Seka iš toli.
Apie šviesią saulę — 
Pasaka graži.

Sniego karalystė —
Kaip jinai plati!
Apie snaigių sostą 

Pasaka graži.

I
Snaigės žemėj tviska, 

Kaip skara skaisti.
Ir danguj ir žemėj — 
Pasaka graži...

Leon. Matuzevičius.

JUOKIS JEI PATINKA
Trims Smarkuoliams Pamoka

Ėjo šalvgatviu senelis pasi
remdamas lazdele. Tikrai at
rodė kaip senovės patrijarkas 
— jo barzda ir plaukai buvo 
ilgi ir visai balti. Praeidami 
trys jauni vaikinai Šumane 
senelį paerzinti-

—Sveiks, tėve Abraomai!— 
tarė pirmasis.

—Sveiks, tėve Izaokai!- • 
tarė antrasis.

' —Sveiks, tėve Jokūbai i -
tarė trečiasis.

1 Senelis gerai žinodamas &V. 
Raštą atsakė jiems:

_______ ' — Aš nėsu nei Abraomas,
Aviniukas be Kepenykią j™? Izaokas, nei Jokūbas, bet 

tKiso sūnus, Saulius, kuriam 
viešpats su sv. Petru ūžė- j tėvas liepė suieškoti tris asL

.1° ir apsinakvojo pas vieną jUK. juog (ja})ar radau! 
ūkininką. Petras klausė: | -
“Viešpatie, ką rytoj valgy- penykes.” “Aviniukas buvo 
si?’ Jėzus tarė; “Aviniuką.” be kepenvkių,” pasakė Petras. 
Petras ryto metu aviniukų be- Mat, Petras tikėjosi, kad me- 
virdamas suvalgė kepenykes. davimu mažiau įžeis savo Vieš- 
Išviręs aviniukų, įėjęs paklau- patį, negu pasakydamas tie
sė: “Viešpatie, kų pirma val-|sų; “Aš virdamas suvalgiau.” 
gysi?” Viešpats atsakė: “Ke-! Rėgilcuk

M
Jie toliau paėjėję rado mo

teriškę beakėjant. Paklausė 
jos, ar žino tokį sodžių. Mer
gina pririšo savo arklius, pa
vedėjo per laukų kol pamatė 
tą sodžių. Tada pasakė; “ten 
yra tas sodžius.”

Eidami į sodžių, Jėzus sa
kė: “Petrai, ta mergina ište
kės už to vyro.” O Petras sa
kė: “Viešpatie, už to tingi
nio.” Jėzus sakė; “Jei abu 
bus tinginiai, tai abu nu
mirs iš bado.”

^whv, -n-uvr
ISNT MRS 

OABZIH

By Bruce Stuart
M
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LENKŲ UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTE- 

RIS ŠMEIŽIA LIETUVĄ

Ko voiti lunku kaltinimai.

Vasario pirmomis dienomis 
Lenkijon užsienių reikalų mi- 
nisteris pulk. Bekus seime at
sakė j vieno atstovo paklausius dėl Lietuvių — lenkų san
tykių. Savo atsakyme ministe- 
B is pakartojo senai lenkų žino- 
pnus šmeižtus apie Lietuvų,
P 
d 
n

pats nuo savęs 
dar naujų prasimanymų, 
nuausta jis nurodė, kad esu 
Lenkija ir toliau tebesieksian
ti užmegsti diplomatinius san
tykius bu Lietuva ir ji to sa
vo noro neatsižadanti, bet esu 
Lietuva, kenkdama savo pa
čios reikalams, visų laikų tebe
santi užsispyrusi. Dėl to esu 
Lenkija pradėsianti lygiai 
taip j>at elgtis ir su Lietuva.

Savo atsakymo pabaigoje 
Lenkijos užsienių reikalų mi-

|uu ios Lenkijos pasirašyta su
tartimi garantuotų sienų aj>- 
saugoti. Bet kas gi Lietuvai 
šiandien lokį priekaištų galė
tų daryti? Kad Lietuva šian
dien santykių neužmezga su 
Lenkija, tai yra taikinga prie
monė ginti lietuvių teisėms, 
kurios yra apsaugotos ir tarp-

j_ , e' tautinėmis sutartimis. Atrodo, pridedamai . .. . ’
Pir- kad nei vienas kraštas kitaip 

elgtis negali, o ypač toks kraš
tas, kurios dalis yra kaimyno 
smurtu pagrobta. Juk lietuvių 
tauta jokių taikų ardančių už
simojimų neturėjo ir neturi, 
bet ji taip put negali atsisa
kyti gintis nuo įvairių skriau
dų, kurias mėgina pavartoti 
vienas ar kitas k’^vnas.

Lenkija norėjusi sutvarkyti 1 
.santykius

Toliau, lenkų užsienių reika-

s
D W A u g I B

(visų laikų skersai kelių stovi Į gana aiškiai eina net pats 
neišspręstas Vilniaus klausi- Lenkijos užsienių reikalų mi
mas. Tai yra barjeras į kur| nisteris. Tačiau Lietuva ir vi- 
sUdužtft visos lenkų gražios *a lietuvių tauta jokiais lenkų 

svajonės tapti galinga valsty- spaudimams ir jų grųsinimanis 
be Ryto) Europoje ir vadovau- nepasiduos, jų ncišs:gųs, o dar 

ti Pabaltijo santarvės blokui, kovos <lėl savo šventų teisių ir

Norėdama šių savo tikslų j>a- 
siekti, Lenkija dabar kaip tik 
ir stengiasi visokiais būdais, 
priversti Lietuvų užmegsti di
plomatini,us santykius. Jų 
spaudos, radio ir kitų įrankių 
propoganda kaip tik ir nu
kreipta į šitų taškų; žūt būt 
priversti Lietuvų,: kad ir neiš
sprendus Vilniaus klausimų, 
su Lenkija sudaryti normalius 
santykius. Dabar, kaip mato
me, prie to paties tikslo jau 
daugiau suglaustomis eilėmis

(Tęsinys 5 pusi.)

AKIŲ GYDYTOJAI

nisteris dar pakartojo senai lų ministerio pareiškime, su
žinomų giesmelę apie lenkų koma, kad lenkų vyriausybė ... . . . ,
tautinės mažumos persekioji-1 „orėjusi sutvarkyti santykius ,. Vk™ Men«^Porayimo 100 met, sukaktį. Praėjusio ketvirta-

... , . . T. . .. ; . ;dienio vakare Chicago sladiume buvo suruoštas spektaklis Clncago, kaipo miesto, šimtine-mus nepriklausomoje Lietuve- su Lietuva ir esanti pazvme-1.. . . ... .. , , . . .. , A , • J.-.. . ...... , .. ... • eitu paminėti. Atvaizde parodoma viena scenų ir tipų ankstybosios Ciucagos.
je ir apie visokias laisves, ku-jjiusi savo nusileidimų ribas, . . . ............. . . ... _ A:. . _ !=======. .
lia.s turi Vilniaus krašto lie- tais klausimais, dėl Kurių su- laikytis savo nusistatymų. V i L keitimas, greičiausia, 
tuviai, šlg lenkų užsienių rei-(atdarė pašiūru skirtumai tarp njaU8 k,>va kiekvienam lietu-' daromas tarp abiejų

30 METŲ PRITURIMAS 
Akys egzaminnojamoz — akinis 

pritaikomi

DR.JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1601 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12į 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tsl. OANal 0523

DR. VAITUSH, OPT.
IJETUVlH

OPTOMietKlCAl.l.t ARU
SPECIALISTAS

Palengvins aklu (tempimą, kiltis 
esti prleVastlml gaivos akam!. ili.io, 
svaigimo, akių aptemimo, ti. i Minta
mu, skaudumą aklų karši i. utl'Hiau 
trumpn.rptfyntę Ir tollregyste 1’nr.T- 
gia telaingal akinluH. ViMiio.se lUt'i- 
kiinhtiee vgzsnllnavImaM darom.iM m> 
elektra, parodančia itiažiausiaa klai
das. Spocifc.č at.vda atkreipiamu i 
mokyklos vaikus Kreivos akys a'l- 
taifiomne. Vnlandos liu-o lil iki S v. 
Nedėlioj nuo 1.1 iki 12. Daugely nt 
sltlktfr‘0 akys atitaisomi*. Ik* akim. 
Kainos pigia., kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVEJ 

Phone Boulevard 7589 

LIETUVIAI DAKTARAI

kalųi ministerio atsakymas ne- abiejų kraštų vyriausybių. Į 
gali nedominti visų lietuvių, tai galima tik pasteliėti, kad

nebus
kraštų

viui yra tiek aiški, kati jos rei- santykių sušvelninimo linkme.

tuo labiau, kad jame kalbama 
apie santykių sutvarkymų

santykių tarp Lietuvos ir Len
kijos sutvarkymas ištiesiu

kalingumų įrodinėti 
verta.

vra ne- Kokia gi bus toji pakeista len-

ViJnius — barjeras, į kurį 
duita visos lenkų svajon'ės 

Vienų kartų jau nurodėme, 
kad lenkų dabar didžiausias

kų užsienių politika Lietuvos noras įsistiprinti l’abaltyje.

LIETUVIAI daktarai
Tel. Caiamet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
_______ . CHICAGO, ILL.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 6286

Rcz.:
2456 W. 69 St.

tarp abiejų kraštų ir apie p riki. daugiausiai ihio- Lenki- 
Lenkijos užsienių politikos jos. Lietuva visados norėjo ir 
pasikeitimų Lietuvos atžvilgiu, nori taikos su visais savo 

kaimynais, nori jos ir su Len
kija. Tačiau lenkų darbai ne
duoda vaisių, o tik tų santykių

B? to, šiais pulk. Beko žod
žiais susidomėti lietuviais ver
čia ir kai kurie lenkų spaudos 
straipsniai. Jie kaip tik buvo 

atžvil-

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai..: 2—4 ir 6—8 I’. M. 
ltcz. ofiso vai.: 1(1—12 A. Al. 

& 8—9 I’. Al.
Trečiadieniais ir .Sekmadieniais 

pagal sutartįDR. A. J, SHIMKUS
1 '&YUYT0J*A8 ffe fcHIRURtfhS 
Oflšas 4300 S. Fairfield Avė. 

Tel. LAFayette 8016

atžvilgiu? Žinoma, jų dabar 
numatyti vra sunkoka, liet ga
lima pastebėti, kad ji, turbūt, 
jau varoma Vilniaus krašte, 
kur pastaruoju metu lietuvių 
kultūrinis darbas turėjo pa
kelti tikrai skaudžius smūgius. 
Jie kaip tik ryškiausiai ir pa
rodo, kad lenkai nėra linkę

Tačiau šiems jų užsjmojimams

LIETUVIAI ADVOKATAI
DR. P.. ATKOČIŪNAS

HA MTKTAfl
1446 So. 49th Ct.. Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Snhat. nno 2—9 v
Bes. 6924 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvenill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomls susi taros
Kilbaloins CleeroJ 
144K So. 49th Ct.

Nuo ti Iki 9 vai. vak.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nsgnl nutarti

Abejoja. Lietuvos Ąai/ūuguįs 
^-u^sūnoj\mais "

Ypatingai reikia įsidėmėti 
šiuos lenkų užsienių reikalų 
ministerio žodžius: “Lenkijos 
vyriausybe abejoja taikingais 
Lietuvos vyriausybės užsimo
jimais ir savo santykius sn

sutvarkymų dar labiau stu
mia atgal. Lietuvių tautos nu
sistatymas ir visa kova dėl 
Vilniaus plaukia nė iš ko ki
to, kaip tik iš Lietuvos vals
tybė* reikalų, o nė iš kokių 

Lenkų užsienių reikalų minis-'ItišČių užsimojimų. Jeigu taip 
teris padarė visų eilę kaitini-, "e bf,t’b tai ,ietuvi^ <auta nie; pakeisti savo politikų Lietu- 
mų Lietuvai. Didžiausius iš jų kados nesiryžtų taip tvirtai i vog atžvilgiu, laciau tas pa
bus bene tas, kuriame sako- . ~ ~ ~ ~
ina, kad lietuviai neleidžiu nu

labai aštrūs Lietuvos 
giu.

Pi r m iausia kalt i nūnai 
Pirmiausia, kaiti matome,

Lietuva ji ketina-suderinti su atsižvelgti į Ijfcetuvių kultūri- 
poelgiais, kuriais Lietuvo va
duojasi Lenkijos atžvilgiu”.

Telephone: BOUIevard 2800 VALANDOS:

JOSEPH J. GRISH 1 -
LIETUVIS ADVOKATAI 

4G31 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Kockwell Street 

| Telephone: REPublic 9723

7—9 vakare 
Trečiadicnale ir Sekmadieniais 

pagal, ąutartį.

nius reikalus ^ilniaus krašte.1 
O juk visa tai negali kelti 

Iš šito pareiškimo galima len-1 Lietuvoje pasitikėjimo lenkų
gvai spėti, kad Lenkija žada taikiais žodžiais ir jų daro

mai* pasiūlyrųais dėl santykių 
sutvarkymo.

sistoti taikos pusiausvyrai 
tarptautiniuose santykiuose.. 
Toks priekaištas yra grind
žiamas tuo, kad Lietuva netu
ri normalų santykių su Lenki
ja. Tačiau visai lietuvių tau-j 
tai atrodo, ka<l dėl tų santykių! 
neturėjimo būtų galima kai-i 
tinti, kaip tik pačių Lenkiją, o 
nė Lietuvų. Dabartinė padėtis 
tarp abiejų kraštų yra juk nė 
kas kita, kaip tik Suvalkų su
tartie suaužymo ir Zeliyovs-' 
kio smurto vaisins. Lietuva 
čia kalta tik ne bent tik tuoj 
kad ji anais laikais nepajėgė;

Į *
t <5*

v -mcuur
••B?' <

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal seimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
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, Phone Boulevard 0470
Taveniaine Kituose Miestuose Siunčiame Orderius Ekspresu.

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!
Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas -

EMIL DENEMARK, Ine.
386<>Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan Etate Bank nnlne 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

Tsl. OANal 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St. 

Tsl OANal 0402
Tel. Ofc. REPnblto 7M«
Melrase Park S2O

DR.A.R. LAURAITIS

State 4696

KAL & ZARETSKY
ATTORNETS AT LAW 
6S3Z SO tVestern Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:10 po plet 
iki 8: <0 v. vak. BubatoJ n, o 11 iki 

0:00 vakare 
188 W. Randolph Ht. 

Valandos: kasden nuo 9:60 ryto 
Iki 8:00 po plet

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATA8 
83 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. tr Ketvr. 7 Iki 8 Vai. vak. 
ŠeSt. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

pagnl sutarti
6322 So. VVestern Avenae

PROspee.t 1012

DENTISTAS 
2423 West Marąuette Road

Antrad., kelvlilad. ii seaktadtenlutr 
Prospect l«l> t.’-*2 v- rytą; 1-5 p. p..- 6-9 v. v.

Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.
161 Broadway 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. tki 9 vai. vakaro 
Šefttadieniaia nuo 2 v. Iki 9 v. v. 

sekmadieniais pagal sutarties

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Res. and Office Tel. CANa 0257

PTOsneet 10'”’ 2359 S. Leavltt f» f Refl PROspect 6659
Vai. 2-4 pp. ir 7-» vak, CANal <>7041

DR. J. J. KOWAR
(KUWAR8HAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chlcago-

Nedėllorrt ir Trečiadieniais
Pagal Sutarti

AKIŲ GYDYTOJAI 

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
0YDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0924 
Res.: TeL PLAaa 2400 

VALANDOS:
Noo 10-12 y. rytoj 2*8 ir 7*6 r. vak

Mn/tnlinmia «nr> 10 tiri 19

Office floura
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Snnday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEOH 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Noo 2 iki 4 ir ano 6 iki S vak. 
Nedaliomis pagal sutarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Naanj Telaf. PROepect 1980

DR. CHARLES SEGAL
OFIRA8

4728 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. nx.
Tdefonae 10Dw*y 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iU 12 vaL ryto, ano 2 iki 4 
.«» OA įMetą it mMt 7 IM 8:30 t. t 

JAtJ ra RALtt ORNIJOB

TeL CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaados: 1—3 ir 7—8 

8eredomis lr Nedfil. pagal sutartį
REZIDENCIJA •

6631 S. California Avė.
Trdefonaa RMFiihlie 7«aa

DR. J. SHINGLMAN
akiikunja tn met.,
hmm.. Ir Mrdtra llgoe lo 

HpOHHndM
11-13 A M 9.4, 1.1

Frskllkuffja
RMtnMthMiins

Valandos 11-13 A M. t-4, 7-8 F. M 
Gyvenimo vieta 1488 Se. 50 A**. 

Phone Cicero 36 <8 
Ottfce <ou> Weet 1SŲ> &tNU

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
lITaikA lydytoja 

6800 So. Halsted St.
Valandos po pietų. 7—S r. t8k.

iŠakyiUb
’ rv»

ir subutoj^.

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUR0A8

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: ll ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUlerard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 471 h Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal aptarti

Tel. Ofiso BOUlerard 5913-14 
Res. KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. dno 1—3; nno 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 0HIRUROA8 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutarti

Reikale naudokitės patar
navimu tų profesionaly ir 
biznierių, kurty skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonint.

ViMiio.se


Pirmadienis, kovo S 3., 1037 PHIPOIS 5

VIETINES MS
Iš Š. P. S. V. R.

Apskrities Sus-rtio

Vasario 16 d. įvyko Bv. Pra 
nriškaus vienuolyno rėmėjų 
apskrities susirinkimas pirm.
Sudeikietiės namuoee. Sus-me 
padaryta tokie pranešimai:

1 sk. turėjo vajaus vaka
rienę. Pelno gauta $267.64 ii 
pasiųstas į vienuolynų.

2 sk. rengiasi prie vajaus 
vakaro.

3 sk. vajaus vakarų rengia Nors Nacijonalis Lietuvių
kovo 7 d., Šv. Kryžiaus pa- Aer« klubas neseniai susior 
lapijos salėj. gAnisavo, bet jau įsirašė ke

Iš Marijonų Kol. ir Semiu.' Kos dešimts narių, kurių tat

iš anksto kviečia visų lietu , 
viškų visuomenę ir prašo tų 
dienų nerengti kitokių paren
gimų. Prograjna planuojama 
plati, kokios dar nėra buvę. 
Klūbe randasi keletas lietu
vių lakūnų, kurie turi plačių j 
pažintį sti svetimtaučiais la- j 
kūnais; jie lietuvlains lakfl- i 
rtarnfc pagelbės surengti Orinę 1 
progriiimį. Be to, Bus dainų, 
kalbų, kilinštynės, rlstynės ir 
kitokia sportas.

lėmėjų seimo raportavo M. 
Sudeikienė.

a Rašt. J. Pukelienė perskai
tė kvietimų į Federarijos Ko- 
’nferencijų. Atstovėmis apsiė
mė Sudeikienė, Pukelienė, Au
ksutienė. Konferencija įvyks 
kovo 14 d.

Nutarta gegužes mėnesį su
ruošti išvažiavimų. KomisijOn 
įėjo M. Sudeikienė, Gečienė 
ir Auksutienė.

Po susirinkant) M. Sudei
kienė visas pavaišino. Rėmėja 

Pranešimas Visuomenei

pe ,be lakūnų, randasi profe- 
sijonalų ir įvairaus sporto ži
novų. Klubo vyriausias tiks
las — palaikyti artimus ry
šius su Lietuvos aviacija, y- 
pac su neseniai susiorganiza
vusiu Lietuvos Šaulių Aert 
klabu.

V. Rėkus, L.N.A.K. sekr.

Nacijonalis lietuvių Aero 
k 1 ūbas šiuo praneša Chicagos 
ir apylinkės lietuviams, kad 
klūbas rengia Amerikos lie
tuvių aviacijos dienų 20 d.

Bunco Party

Lietuvių Moterų Piliečių 
Lyga rengia bunco vakarei/ 
ir k oriom i s lošimų antradie- 
nį, kovo 10. Bus gražių do- 
vahėlių taip gi gražių “door 
piltų”.

Vakarėlis įvyks Sandaros 
klūbe, 814 W. 33rd st. Fra 
džia 7 vai. vakare. Įžanga 
25c. M. Zolpienė, pirm.

Visi, kurie pritariate lygos 
veikimui, prašomi atsilariky-birželio, aerodrome prie Ci

cero avė. ir 85 st., į kurių ti į šį bunco vakarėlį

-rr»-

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLŪRDS 
BURTAI! ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, III.—“Aš vartoju Tritterio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio Ilgos ar Šiaip nevirškinimo ir galiu Širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susams Pavlus”. Nedarykite 
jokių bandymų m kitais liuosuotojais. Imkite Trinario

Visose
Vaistinis*

■Lam

DTKAV

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO įstaiga

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKT|

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4005-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

=:

Melodramos dalyviai. Keturi amenys suimti sąryšy su pagrobimu Chicago 
miesto advokato Quin O’briert, kad jį sutuokus su Maigareta Eustifce, apie kų 
jau anksčiau rašyta. (1) Dr. Will,iam Kustice, “jaunosios” tėvas, (2) Jaunes Nor- 
man, (3) George Casper ir (4) Joseph Abbalicola. Fėlony teisme visi keturi 
paleisti užstačius kaucijos $4,000.00. Bylos svarstymas prasidės kovo 19 d.

“Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

LENKŲ U2M!£N. frfeiKALŲ kitų kraštų spauda, nurodyda- 
MIN. ŠMEIŽIA LIETUVĄ ma, kad tokie grųsininiai nieko 

_______ gero nežinia ir kad Lenkija
(Tęsinys iš 4 pusi ) pati kuria gaisrų Rytų Kuro-

dėl savo sostinės išvadavimo, l’"^- Nai kuri prancūzų ir
Tai yra tvirtas ir nepalaužia- spauda, rašydama apie
mas lietuvių tautos nusistaty- kailių, tiesiog pažymį, kad
nwm, kuriuo nepakeis jokie Lietuva yra neteisi kovoje, kad
lenkų užsienių reikalų minis- Lenkija yia suimtu išplėšusi
torio šmeižtai ir giųsirirtifli tr,>,,<hilį Lietuvos žemių, ku-
Lietuvai. rias J* ankšč au ar vėliau tu-

1 rėš grųžinti tikrajam šriminin-
Reikia pažymėti, kad į šia . . T . . .... ■ , ■, , v . . .. . . . km — Lietuvai, tai gi, Lietu-lenkų uz? emu rfeiknlų nuiiiste-

rio kalbų atkreipė dėttiėSį ir 
visa viešoji Europos nuOmoliė.
J jų atsakė nė tik Lietuvos,

• bet ir Sovietų Rusijos, Latvi
jos, Prancūzijos, Anglijos ir

—

KAZIMIERAS 
STA SIŪLAITIS

Persiskyrė Su šiuo pasauliu 
kovo 6 dieną. 2:3(1 vai ryte, 
1937 m., sulaukęs pusę am
žiaus. gimęs Siu ulių apskrity, 
Šiaulėnų parapijoj, DkiljaClų 
Kaline.

Amerikoj Išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

bt-olienę Barborą. Novitškienę 
ir šeimyną.

Priklausė organizacijose Jau
nų Lietuvių Amerikos tautiško 
klubo, kuris rūpinasi laido
tuvėmis.

Kūnas pašarvotas randasi, 
Mažeikos koplyčioj 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks antradienį, 
kovo 9 d.. 8 vai. ryte Iš kop
lyčios J šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielų, 
o Iš ten bus nulydėtas j ša 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Stasiu- 
laičio giminės, draugai Ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Įtekame; Brolienė ir 
šeimyna.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YAKds 1138.

ŽMONIŲ PRIETELIS

vų jos teisėtoje ir teisingoje 
kovoje dėl Vilniaus remia ir 
visi kiti, kurie trokšta taikos 
ir tteisingumo Rytų Europoje 
ir Pabaltijo kraštuose.

NAUJAS GIESMYNĖLIS
Žodžius ir (nelodijas parašė 

Seirijų Juozas.
I dalis — Adventinės ir 

Kalėdinės giesmės, barni. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 50c

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, barni. Al. ka
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, barni. Al. Kačanaus- 
kas. 28 giesmės 35c

UI dalis-b)
ramento giesmės, barni. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c)

čanauskas. 36 giesmės 50c. 
IV dalis-a) — Giesmės į

Dievų, hann. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c.

■DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

arba pas autorių
KUN. J. ŽIDANAVIČIUS 

260 East Main Street
Amsterdam, N. Y.

Velykiniai Atvirukai
BRIDGEPORTAS — Gudų 

Švenč. Suk- krautuvėj, 901 W. 33 st. ga
lima gauti velykinių atviru
kų ir laiškelių lietuviškoj it

Birželio mė-■ angliškoj kalbose. Pasirinki- 
nfesiO giesmės, harm. Al. Ka- mas abiejų rūšių yra gausus. 

=====

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
------ o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
----------- o—

Suvirš 50 metų prityrimo
O-------

Pilkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus 

------ bh—
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
mo, gana “sielos saulutės ar 
laisvės”. Perdaug kaltinimo 
ir pažeminimo niekad nepri
ves jo prie geresnio savęs pa
žinimo.

Tėvai yra visados saugūs 
mylėjime savo vaikų. Jie ne
gali mylėti jų perdaug. Išmi
ntinga meilė niekad ncišdy- 
kino jokio kūdikio. Per dide
lis atlaidumas, auklėjimas di
rbtinų norų suteikiamų nežiū
rint kiek atsieis nėra išmin
tinga meilė. Kūdikis tejaučia, 
kad jis apsuptas tikra tėviš
ka meile, o jis augs ir gy
vens kaip gėlės saulutėje, į- 
gi m tai ir gražiai. (Kūdikis, 
kurs yra Iraramas, sudraud
žiamas, stumiamas iš kelio 
yra visados neužšiganėtiinęs.

Kas nors buvo pavogta nuo 
jo, jis nesupranta kas, ir jis 
palieka įkyrus ir užsispirian- 
tis, erzina savo motinų dėl 
negirdėtų daiktų, ir visad da- 

Į ro esinių nemaloniai jaučia
mų. Mylimas kūdikis yra lai- 
mibgas ir žais per valandas 
nieko nevargindamas. Jei mei 
lė ir geras pavyzdis neprives 
jo patenkinamai prie subren
dimo, niekas kitas to pada
ryti negali. — Anonymous.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORTUflDykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

OAHY, INO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Oerlaustas patarnavimu — Motarta pa ta ritau ji 
Pbnna tono W. 1Mb

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

UI H V 
lauk Old 
lllhen It’s Sa Eaey 
Ta laak Vouag... 
with CIMHM

Is your hair grey '
Is it going grey?
Is it drab, faded or streeked ?

Don’t let these tėll-tale marks of age remain. 
They mokė yoo look and feel eld beyond your 
yoars. Eratd theiri quickly and simply with 
Cloirol which shampoos, reconditions and tinti 
your hair boefc to iti o*rt natūrai-looking color 
...glowing with youthful highlightl...in one 
triple-oction troatment. V* f* -

A»k your baautkien. Wrltn fer FREE booklat, FREI 
advica en card ef heir and FRU beOuty anelytis.

< *
Nof with cammon-, oMftfhiontd htir dyet būt

NArVfALLY... ckium
M««riy Klsf, Os'rst, l««., 131 W««» M«h 8., N«* Verk. N. V. 

n«eie teM *»H Cktlrel OMtteL VRCt ee*k« r»tl

Ue^ew « v — . — . t — — — ** — — ——

City. - —

My Beauficien l»... ......... ........
SBLzsr»

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO* DALYSE

P. I. Ridikas 3354 Sd. Halsted St. 
Phone ĖOUlevard 4089

LataairSoai
v

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skilias

- ~ 'T*

Ezerskis ir Šonas

2314 Wcst 23rd Place 
I’bone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULhnan 1270

4348 So. Callfornia Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 21C9

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1846 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

įv
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Iš Lietuvių Gyveninio Chicagoj Ir Apylinkėj

Veiklus Skyrius Naujos Salės 
Atidarymas

TOAVN OF LAKE. — Sv
Pranciškaus Vienuolyno Rė- Tinkamai atidaryti naujųjų 
mėjų 3 sk. skaitlingas susi- ^Įę Marąuette Parke, legijo-
linkimas įvyko vasario 21 d., 
kuriame pirm. M. Sudeikienė 
pranešė, kad 3 sk. išpardavė 
50 knygučių ir $62.00 pasiun
tė į vienuolynų. Daug knygų 
cių išplatino Dorša, S. Šim
kienė, E. Gedvilienė, SI. Su
deikienė, B. Sams.

Skyriaus vajaus vakaras į- 
vyks kovo -7 d., parapijos sve
tainėj, 6 vai. vak. Bus rodo
mi gražūs judamieji paveiks
lai (rodys kun. S. Jonelis),

nierin Darius - Giiėnas postas 
271 rengia “Gromi Opening” 
vakarų balandžio 4 d. Pirm 
vakaro, postas turės paroda 
gatvėse, o po to rinksis j sve
tainę, 6908-10 S. AVestern av. 
Vakare bus pritaikintos iškil
mės ir įvairių pamarginimų, 
k. t. Floor Show, muzika ir 
t. p. Visi prašomi tų dienų 
rezervuoti.

Naujos salės savininkas yra

Drabužių aukojo sekantieji: 
Z. Dambrauskas Minnie .Ta
pomas, K. G. Urnežis (Clean
er and dyeing 2 pundus), Ga- 
saitis, I’. Peiga (3 dėžes), M. 
Ross, Sudeikienė.

Drabužiai irgi perduoti 
Raud. Kryžini nukent, nuo 
potvynio.

M. Žalpienė,
Raud. Kryžiaus įgaliotinė.

kalbės kun. A. Valančius i,. Į Jonas Baržanskis, senas Kast
vietos kunigai. Bus ir kito. kuris ,,žlaiko ’i»#-
kių pamarginimų. Kviečiami; k,« s"'»lkmenV krautuvę pc 
visi atsilankyti. nuin. 2334 S. Ho>ne avė.

Skaityti kvietimai į Šv. Ka
zimiero Aka«l. Rėmėjų 1 skyr.1 
vajaus vakarienę. Kvietimas 
priimtas. Rėmėjų vakare nu 
tarta dalyvauti ir paskirta 
aukų $2.00.

Kvietimas į Federacijos ko-jkos (840 W. 33 slr.) susirin- 
nlerencijų priimtas taip pat kimas, kuriame direktoriai 
ir atstovėmis apsiėmė: Sūdei-!nutarė išmokėti šėrininkams

“Keistutis” Mokės 
Dividendus

i
Ketvirtadienio vakare įvy- 

jko savaitinis Keistučio spul-

kienė, M. 
Cicėnienė.

Martušienė ir B.

Perskaityta laiškas nno se
selių. Dėkoja rengėjoms už 
Kalėdų dovana.

Iš apskrities raportavo Sn- 
deikenė ir Šimkienė, kad ap
skritis rengiasi prie išvažia
vimo. Pirm. M. Sudeikienė 
pranešė apie lankymųsi Chi
cagoj seselių iš Pittsburgh.

Skyr. gerai gyvuoja turė
damas darbščių pirm. M. Su
deikienę ir kitas veikėjas.

Rėmėja

Pagerbė Narę

AVEST SIDE. — Sųjungie- 
tės 55 kuopos niekuomet ne
praleidžia nepaminėjusios ku
rios nors narės vardadienio, 
arba gimtuvių. Praeitų savai-

4 nuoš. dividendų. Iš to yra 
aišku, kad spulkos reikalai 
gerai stovi. A’ra daroma žy
mi pažanga. Kaip žinoma, 

i Keistučio spulka yra seniau
sia lietuvių spulka Chicagoj. 
šiemet ji mini 46 metų su
kaktį. RaP.

Aukos Amerikos 
Raudonam Kryžiui

Šįvakar Klausykite

Apart gražaus muzikališko 
programo šįvakar bus girdėti 
trečia epizodą “Bartkų šei
mynos,’’ iš AVHFC stoties 
(1420' k.), 10 vai. Programe 
dalyvaus Standard Federal 
Savings įstaigos pirm. Justi- 

» nas Mackevičius, kuris atsa
kys į įvairius klausimus. 
Klausimai yra tie, kurie buvo 
klausytojų prisių«tl.

Šįvakar sužinosite ar tėvas 
Bartkus apsiims savo sūnui 
Broniui už pagelbininkų re
montuoti turtuolio Corlingto- 
no vasarnamį.

Dešimtų vai. pasiklausykite 
lietuviško programo ir Bart
kų šeimynos.

Ristynės už Čempi- 
jonatę

Everette Marshall’o treni
ravimas Trafton’s Gymnasi-- 
nm, užvakar sutraukė daugelį 
rietynių mėgėjų, kurie įdo
maujasi jo imtynėmis su Oki 
Shikina Coliseum. Sbikina tai 
pgi treniruosis toj pačioj vie
toti.

Promoteris Ed AVhite tiki
si, kad šios ristynės sutrauks 
daugiausia žmonių šį sezonų. 
Užsakymai dėl tikietų šiom

TVRiūOIB

Svarbiausia,a liudininkas, Kriminaliniam teisme 
prasidėjo byla J. Shuster, kuris šių metų sausio 14 d. 
ant viršutinio geležinkelio stoties laiptų (prie AV. 2V 
ir S. Kedzie g.) nužudė policininkų Sullivan. Atvaizde 
Kaz. Kulis, vaistinės, kurių žmogžudys dienų anksčiau 
buvo apiplėšęs, patarnautojas liudija teisme. Jis pažinęs 
plėšikų ir pašaukęs ]>olicininkų. Sulaikius ir vedant į 
nuovadų ^buster policininkų ant vietos nušovė. Šian
die žmogžudžiui bus paskelbtas sprendimas.

MARIJONŲ SEMINARIJOS AUKOS

tronėlė Stanaitis — $1.00.
New Ycrk

Pirtnadiunis, kovo. S d., 193?

Rhode Island
PROVIDENCE: Aleksand

rus Dzekeviciuš — $10.00; O-YONKERS: (per Elenų Ru ...............
kitelignę) Elena Bukitelien? ~
- $5.00, A. Ma.«aitienė - $1, Wisconsm

• $1.00, T.M. Malijošaitis - 
Lukas — $1.00, J. Lukas — 
$1.00, Barbora Labutienė — 
$1.00. ROCHESTER: Antanas 
Opnvičins — $5.00.

New Jersey

NE VV ARK: J. Dankšys — 
$3.00. 11ARRIS0N: E. Elke- 
vieli — $2.00. CAMDEN: N. 
Bartulėnienė — $1.00.

SHEBOYGAN: Antanas ir 
Ona Stanevičiai — $6.00; J. 
Š. — $3.00; Augustinas Paš- 
kauskas — $2.00.

Michigan
GRANI) RAPIDS: J. Ką

rant — $5.00.
California

LOS ANGELES: E. Mar
kia — $6.00.

RADIONAS

Illinois PHILADELPHIA: Adelė Lu-j

CHICAGO: Jonas Eudeikis koševičienė — $5.00; M. Smi- 
(laiidotuvių tvarkytojas) .— tienė — $5.00; ST. CLATR-E:' 

j $10.00; M. Stulginskienė — J. Bolijonas — $3.00.
v ___ • $5.00; B. Jlokubavičienė — Connecticut

$5.00; U. Malkaviėienė — $5; AVATERBURAk A. Grin- 
l’ranas ir Petronėlė Dekantai čiūnienė — $10.00; Ališaus-
— $5.00; M. Uzmeckienė — kas — $5.00; J. Ivanauskas 
$3.00; Antanas ir Marijona — $2.00; A. Šimkus — $1.50. 
Barčiai $2.00; Tgnas Dačiola BRISTOL: M. Petrauskas —
- $2.00; T. Sipavičienė —$1; $6.00; N. Mačienė — $1.00.
P. Tarvišienė — $1.00; A. A-
ntanaitienė — $1.00. CICERO:
C. Lupeikienė — $50.00; AR- I«į*J*coln M24 a,

Del Reumatizmo, Slopu, Ner-

BRIDGEPORT: Jonas ir Pe-

Amerikos Raud. Kryžiui at
sišaukus dėl aukų nukentė
jusiems nuo potvynio, visuo
menėj rado didelio pritari
mo. Ir lietuviai aukojo. Ank
sčiau buvo skelbta aukojusių ristvnėm daromi' kasdien 
vardai. Dabar dar šios drau- Nors Marshall nenori ati- 
gijos ir puviniai aukojo: duoti čempijonato diržų, jei

Susiv. Lietuvių Amerikoj

GO: Masaitieoė — $2.00.
Pennsylvania

KINGSTON: (per R. Pra- 
leikienę) Ieva Paskevičienė
— $1.30, Antanina Ziedanie- 
nė — $1.00, C. Kaaporūnienė
— 50e., R. Murinienė — 50c., 
O. Melkienė — 25c. DUQUE-

votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Ankšto K mui n Srvmdimn ir 
Rcdfl,»’ni»«o—PAArfcOTNKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Sulphur ir Showar 

Maudynės,
Elektros Trvtmentai ir Masožai

VTRC SKTntns 
IKSO Clyhonm Av*. 
I1ira. Tr.C . K t. Ir.

Ir AeM.
7:30 ryt Iki 10 ynk 
Antr. Ir Penki. 7:30 

ryto Iki « y-k.

MOTR-’V MKYKIFS 
1*»7 N. RnHtrd « 

Antr. Ir Krtylr.
O ryto Iki O vok. 

Moterį* 
P'ttnmnntn ■*

jis pralaimėtų, AVnite mano, : SNE: Marijona Murzevičienė 
ir sako, kad diržas turi eiti I— $100.00; V. Petraitienė — 
su čempijonatu. $1.00 (per Onų Bernatonienę)

Tikietai dabar parduodami Pranas Petraitis — $1.00 ir

•IO-K VIKTO-K OFVIHO «O MRTŲ

CLASSIFIED208 moterų kuopa per J. No
rkienę, ižd. — $10.00; Brigb- 
ton Park Moterų klūbas, per 

tę pagerbta viena sųjungiečių j A. Zabukienę, pirm. — $3.00;
veikėjų, išsikėlusi gyventi į j Susiv. Lietuvių Amerikoj 178 
Brigbton Park, būtent Linke
vičienė.

Sinevičienės ir Klikunienės 
sumanymu, sukviesta būrys 
sųjungiečių į Linkevičienės 
namus.

Per vakarienę kuopos pirm.

kuopa — $3.00; Dr. Susana 
Šlakis — $3.00; Rozalija Ba
rauskienė — $2.00, adv. J. J. 
Grisius — $3.00; Ona Radavi- 
č.ius — $2.00; S. Mišeikienė 
— $1.00; Jonas Mazeliauskas 
•— $1.00; M. Gumaliaaskienė

R. Mazeliauskienei pakvietus, *— $1.00; M. Jurgclionienė — 
linkėjimus namų šeimininkei Į $1.00; A. Krotkaitė — $1.00. 
sudėjo: M. Aitutienė, S. Bal-i A’iso — $31.00.

promotorių rūmuose, 166 AV. 
AA’asbington st., Room 404. 
Kainos nuo $1.10 ir aukštyn. 
Arba užsisakykite sau vietų 
telet'onuodami Dearborn 6565.

Antanas Petraitis — $1.00; 
A. Bal utav ičius — $1.00. 
SCRANTON: Šv. Pranciškaus 
Tretininkų draugija — $15; 
O. Ramanauskienė — $3.00.

PRANEŠIMAS

PARDAVIMU KRAI'TTVF.

Pardavimui vyru rtrahnSiu Ir relk- 
rncn" fmen's fum'-’hlners) krautu
vė Q«*ro.t vletn,. nv,einama kaina. 
??nq AV C“rmak Rd.

ANGLYS

Užsisakykite sau anglis dabar — 
n’nrk Oold I.ninp $fi.OO: Mine Run 
$5.75: Rereenlnsrs $4.75; Grundy Min
ing Company. Tel. CANal 7447 arba

-KUsrcrest 1131

čiūnienė, M. Jasnauskienė, E. 
Zaurienė, Z. Vaznonienė, Ar- 
kevičienė, Preidienė, dukrelė 
Edeną ir ant galo suėjimo ini- 
cialorkos, kurios įteikė dova
nų puikių staltiesę.

Linkevičienė laibai buvo nu
stebinta tuo ir dėkojo visoms 
už atjautimų ir dovanų.

Sųjungietė

Viso aukų prisiųsta, ar pri
duota, M. Zolpienei $51.00; 
per “Draugų” $3.00, per ‘Sa
ndarų’ $2.00, per “Naujie
nas” $7.00. Viso lietuviai su
aukojo $61.00.

Širdingas ačiū visiems, ku
rie aukojo. Aukos perduotos 
Raud. Kryžiui, už kurias gau
sit pa liūdi jimų.

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD OOLD CI- 

GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojimo Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefono.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai Šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių koa 
tumeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingą kiekį Mįslių Paveikslų per 
speciali siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinai Old 
Gold Cigaretų stake, kad ir jų 
nepritrūktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TĖS “DRAUGE"

v a. vaa m
Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų —

gaunamas tuojaua.

PAIN-EXPELLER
bonkutS tik 3$c. lr 70c. 

visose valstlnJse.

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nno 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų .
(straigbt mortgages).
Pinigų taupytojoms iimokėjom 4% be jokio atroka- “ 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokani visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings 8C Loan Association of Chicago 

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

Vienintelis radio, kuris pagauna gerai visas stotis. 
Budriko krautuvė vien’jitėlė vieta įsigyti, ar išmainyti 

savo seną radio ant 1937 mėty tobulo 
radio — RADIONA.

Budriko krautuvė pripildyta visomis naujomis 
PHILCO, ZENITH, RCA VlCTOR, GENERAL 

ELECTRIC radlomis.
DUODAMA D] DĖLĖ NUOLAIDA U Ė ŠEN 4 RADIO

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

. Tei. Boul. 7010—7011

BUDRIK FURNITURE MART
3347 So. Halsted St.

Budriko programas:
WCFL 970 K., Nedėlioję nno 7 iki 8 vnl. vak.
WHFC 1420 K.’, Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vnl. vak. 
WAAF 920 K., Penktadieniais ir Šeštadieniais 3:30 po pietų.

- EKSKURSUOS | LIETUVA
Gegužės 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 da asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvę per Gothenburgy laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

r*

Thitįo IH

arba telefonuokite CANal 7790


