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TEISMAS PATVIRTINO NACIU BAUSMES
LIETUVA DIRBA U2 KLAIPĖDOS 

STATUTO PANAIKINIMĄ
Klaipėdos Kraštas turi būti 

neatskiriama Lietuvos dalis
KAUNAS, bal. 3. —

‘ teismas šiandieniniam 
posėdyje formaliai patvirtino 
pirmąjį savo sprendimą, ku
riuo Klaipėdos krašto ketu
ri naciai sankalbininkai nu
bausti mirties bausme jr 87 
kiti — kalėti.

Sakoma, kad nubausti na
ciai apeliuos vyriausiajin 
teisman.

Karo | LONDONAS, bal. 3. — E:< 
savo įchange Telegraph kompanijos 

praneša iš

NE KARUI, TIK CIVILIAMS PRIIMTI

Brig. gen. Dana T. Merrill, komendantas Fort Sheridan (Tllinoise), ruošias prie 
“kariuomenės dienos” ir priėmimo civilių (publikos) ateinantį šeštad'enį, 4 vai. 
popiet. Stovinti ten kariuomenė tą dieną demonstruos karo lauko pabūklus.

POPIEŽIUS KALBĖS 
PER RADIJĄ

NETV YORK, bal. 3 — 
Prisikėlimo dieną (per Vely
kas) Šventais Tėvas Popie
žius Pijus XI kalbės per ra
diją, kada teiks apaštališką 
palaiminimą susirinkusioms ii

ma ir Amerikoje. National 
Droadcasting kompanija per 
savo radijo stočių tinklą pa
duos kalbą. Tas įvyks balan
džio mėn. 21 d.. 6:0(> ryto
eastern Standard laikas). Be 
to, per koki ^pusvalandį bus

kinciųjų minioms Šv. Petro girdima įspūdinga bažnytinė 
bazilikos aikštėje.

Popiežiaus kalba bus girdi-
inuzika per ceremonijas Šv. 
Petro bazilikoje.

sionieriui.

Lietuvos prezidentas A.

korespondentas 
Rygos štai ką:

Remdamasis Prancūzijos ir 
sov. Rusijos parama, Lietu
vos vyriausybė nusprendė rei
kalauti Tautų Sąjungos, kad 
ji besąlyginiai pripažintų 
Klaipėdos kraštą neatskiria
ma Lietuvos dalimi, panaiki
nusi šiandienini statutą, ku-

NBff YORK, bal. 3. —: rju0 -i(| kraSto vaWvmas pa. 
Garlaiviu Olympic šiandien | vedamas akirtam T. 'S,jn„g„s 
iš Lietuvos atvyko buvęs Lie-latstovui _ auk5tajam k(llri. 
tuvos ministeris pulk. M.
Skipitis.

Jis pareiškia, kad tarp Vo
kietijos ir Lietuvos įtempti į Smetona patvirtino ministe- 
santykiai dėl Klaipėdos na-jriU tarybos nutarimą, kad 
cių politinių sankalbininkų nu , panaikinti Klaipėdos kraštui 
baudimo ne taip yra blogi, nustatytą šiandieninę tvarką, 
kaip tas vaizduojama už.sie- sub’g kurios įvairių valstybių 

atstovai kišasi į krašto reika
lus, kad tuo tarpu šie visi 
reikalai turi būti išimtinais

nyje.
Anot jo, iš tolo žiūrint vi

sa situacija atrodo labai blo
gai. Bet tenai gi nėra jau 
taip bloga. Šiandien Klaipė
dos krašte yra toli ramiau, 
negu būta prieš vienerius me 
tus, kada naciai sankalbiavo 
ir turėjo nevaržomas rankas.

SOV. RUSIJOJ VYKDO
MAS NAUJAS TERORAS
RYGA, bal. 3. — Sov. Ru

sijoj vykdomas naujas tero
ras. Iš pramoninių miestų zo 
nų išgaudomi negeistini bol
ševikams žmonės ir jų dalis 
uždaroma j kalėjimus, o dau
guma siunčiama į tolimą Si
birą, arba į provinciją.

Aplink miestus ruimingose 
zonose leidžiama gyventi vien

Lietuvos vidaus reikalais.
Lietuvos ministerių kabine

tas skubiai dirba planus Klai- 
pėdos krašto atlietuvini mui 
(korespondentas sako “sulie 
tuvinimui”). Civilinė ir mili- 
tarii.-ė administracijos bus re
organizuotos taip, kad vi
siems laikams nusikračius f»00 
metų senos vokiečių Dakos. 
Krašto gubernatoriui bus pri
pažintas didesnis autoritetas.

AUSTRIJOJ TEISIAMAS 
BUVUSIS DIDVYRIS

“DRAUGO” RADIJO AIDAI
.Vakarykščia “Draugo” pro to jas nurodė, kiek vargo ma- 

programa, skirta Brighton rijonai turėjo pakelti, kol sid' 
Parko kolonijai, iŠtikrijjų kurta jų vedamos mokyklos 
buvo didinga. Programos iš- ir dvasinė seminarija. Dėko- 
pildymas rodo, kad mes, lie- J jo visiems tiems, kurie savo 
tuviai, jei tik norime, neturi- gausiomis, dovanomis padėjo

LENKIJA NEKEIČIA 
SAVO POZICIJOS

Lenkų vyriausybė pakvietė 
Lavalį į Varšuvą

VARŠUVA, bal. 3. — 151 VIENA, bal. 3. — Austri-j 
patikimų šaltinių patirta, kad j jos ministerių kabinetas nu- 
Anglijos emisaras kap. A. 'sprenrtė didintį kariuomenę.’ 
Eden čia nieko nepešė, kad Nutarta apie tai pranešti T. 
lenkus atitraukus nuo drau- ’ Sąjungoj ’•
gavimosi su Vokietija. _____ ____________________

Sprendžiant laikraštininkų 
surinktomis žiniomis, Lenki
jos pozicija šiaip kap. A. Ed
enui atvaizduota:

Atgaivinta Lenkija yra rei
kalinga taikos ir ramybės, 
kad atsistačius ekonomiškai.
Ji jau turi padarius nepuoli
mo sutartis su gretimomis 
sau valstybėmis vakaruose ir 
rytuose. Prancūzija ir Rumu 
nija yra jos sąjungininkės.
Lenkija jaučiasi, kad šian
dien jai nereikalingi joki nau' ^kietijos pasienio ir su I 
ji paktai. Tuo labiau nereika- kS4.iungos pagalba organizuos Į ? 
lingas sumanomas rytų Lokar 
no paktas su savitarpio gel
bėjimo skyriais. Lenkija ne
gali sutikti, kad per jos te
ritorijas galėtų sau laisvai suks Varšuvon, kur jį pakvie-

šiandien Vokietija jau turi 
įsigijusi militarinj oro laivy
ną lygų Anglijos oro laivy
nui. Tačiau Vokietija, esą, 
reisalinga dar didesnio.

PARYŽIUS, bal. 3. — 
Prancūzijos vyriausybė iške
lia Europos taikos palaiky
mui planų. Premjeras Flan
din pareiškia, kad prancūzų 
kariuomenė sudarys plieninę 
tvirtovių rinkę išilgai viso 

ir

KATALIKU KONFERENCI
JA PASAULIO TAIKAI
TVASHINGTON, bal. 3. — 

Katalikų sąjunga tarptautinei 
taikai turės devintąją metinę 

i konferenciją Mayflo\vcr vieš
butyje balandžio mėn. 22 iri 
23 d. Jo Eksc. arkivyskupas 
M. J. Curlev, Baltimorės ar
kivyskupas, bus garbės pirmi
ninku.

Konferencijoje dalyvaus at
stovai iš Įvairių krašto kata
likų organizacijų, seminarijų, 
universitetų ir kolegijų.

Konferencijoje bus iškeltas 
ir Meksikos, klausimas. Ry
šium su Meksika bus skaito
ma keletas paskaitų apie tą 
nelaimingąjį kraštą.

me reikalo bijotis pasirodyti 
ioro bangomis. Ypatingai lie-

vykdyti šį darbą.
“Draugo” redaktorius

I tuvius suįdomina gerb. kun. Šimutis padavė naujausių die 
prof. J. Vaitkevičiaus, M.I.C., uos žinių.

| kalbos. Mes nekantriai jų Į Vokalinę programos dalį 
laukiame ir gailimės, kad daž išpildė Brighton Parko ko- 
niau negalime jų girdėti. I lonijos atstovas, vargoni- 

Gerb. kun. prof. Yaitkevi- įlinkas J. Kudirka, ir Sasnau 
čiaus kalbos yra taip gražiai sko vyrų choro dvigubas 
ir logiškai sakomos, kad net kvartetas, vadovaujant komp. 
didžiausi Katalikų priešai ne A. Pociui. Mums ypatingai 
gali daryti priekaištų. Lauk- patiko “Kur Dievas” ir 
sime sekančių kalbų. “Pie Jesu.’’

Gerb. kun. J. Mačiulionis, Neužmirškime ateinantį tre 
M.I.C., “Draugo” administra čiadienį vėl pasukti savo ra
telius, gražiai nupiešė kuni- 1 dijo ant stoties TVEDC, 1210 
gų marijonų veiklų Ame riko- kilocvcles, ir paklausyti gra-

KOMUNIZMUI NĖRA 
VIETOS AIRIJOJE

Oo.

je nuo jų įsisteigimo Chica- , žiu pamokinančių 
goję 1913 metais. Gerb. kalbė- gražios muzikos.

IŠLEIS 800 DOLERIU 
GINKLAVIMUISI ‘

kalbų ir
Kep.

taikai visą Europos žemyną.
Užsienio reikalų ministeris 

Lavai neužilgo vyks Mask
von, o iš ten grįždamas už-

VIENA, Austrija, bal.
— Teisiamas buvęs Austrijos žygiuoti svetimų kraštų ka- tė Lenkijos vyriausybė.

o

kariuomenės majoras A. Ei-
fįer. Buvusio karo laiku jis

komunistams valdininkams ir buvo sužeistas ir septynius
darbininkams. kartus dekoruotas už savo

Tarp nukentėjusių yra dau didvyriškus žygius. Šiandien
giausia iš caro laikų užsilikę į gi su kitais socialistais jis . . • A KT j; . ‘ką turi šiandien. Neidomauja
buvę valdininkai ir tarnau- j kaltinamas valstybės išdavi
tojai.

. ’ AREŠTUOTI TRYS 
ASMENYS

Policija areštavo mėse,s 
parduotuvės savininką TV. 
Frandel, 29 m. amž., 5226 So. 
Ashland avė., ir Swift & Co. 
du darbininkus. Parduotuvė
je rasta apie 2,000 svarų mė
sos, vertės 600 dol. Sakoma, 
kad mėsa pavogta iš minėtos 
kompanijos.

Policija sako, kad treŠtuo- 
tieji prisipažinę, kad norėję 
mėsą parduoti ir pasidalinti 
pinigais.

kiškumu. Socialistų sukilimo 
laiku jis vadovavo socialistų 
respublikonų sargybai, prieš
valstybinei militarinoi organi
zacijai.

U. S. KARIUOMENĖS 
DIENA

Šeštadienį visam krašte bus 
min'ma kariuomenės diena, 
sukaks 8 metų, ko: p Am. J. 
Valstybės įsivėlė Europos ka
ran.

Šiandien ir Chicagoj iškil
minių bus minimi.

riuomenės, arba jos teritori
jose turėtų vykti kautynes. i Lavalis mielai priėmė len- 

I kų kvietimų. Gal jam pavyks 
Lenkija nereikalinga naujų atnaujinti glaudesnius santv- 

teritorijų ir naujų tautinių kilis su Lenkija, 
mažumų. Ji pasitenkina tuo,

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
PAGROBTĄ RAŠYTOJĄgalimais karais arba įsikiši

mais į karus.
Kap. A. Eden šiandien iš- BERNE, Šveicarija, bal. 3. 

vyko į Prahą, Čekoslovakijoj.'— Šveicarijos vyrialsybė pa 
Sakoma, jis ten užtruksiąs siuntė notą Vokietijai. Reika- 
vos kelias valandas ir vyk- lauja grąžinti atgal Šveicari-

TVASHINGTON, bal.
Komunizmui, prieš kurį Airi
jos vyskupai nesenai paskel
bė karštą įspėjimą, nėra ir ne 
gali būt vietos Airijoje.

Taip pareiškė Dublino mie
sto lordas majoras Al Byrne,P- T aistybės) 
kurs lankosi Amerikoje. j kaip 8(X),OQ() milijonų dol

Anot jo, komunizmo sėklos gitariniams reikalams, 
yra nemažai Airijoje. Bet ji! 
nieku būdu negali išleisti dai
gų, augti ir pražydėti. Tai dėl 
to, kad airiai yra ištikimi sa
vo kardinolui, vyskupams ir 

I Katalikų Bažnyčiai. Nepai-j Po galutino piliečių paduo- 
sant to, reikalingas nuolati- tų balsų apskaičiavimo ras- 
nis tautos budėjimas. j ta, kad už majorą E. J. Kel-

Dubdjno majoras atvyko ]y paduota 7.98,150 balsų, už 
Amerikon kaipo Airijos pa- ' respublikonų kandidatą K. C.

BAIN ŠI KARTĄ PRA
LAIMĖJO

TVASHINGTON, bal. 3. — SPRTNGFIELD, III., bal. 
Per vienerius metus pradėjus 3. — T aistybės vyriausias 
liepos mėn. 1 d. U. S. (Am. j teismas atmetė uždarytų dyv

išleis daugiau | "kos l,ank'! J-
Baino prašymą, kad teismas 

! dar kartą perkratytų jam, 
(jo dviem sūnams ir žentui 
skirtas bausmes ir jas visiš
kai panaikintų.

(Vyriausias teismas vasario 
mėnesį nusprendė, kad ši by
la būtų iš naujo perr.agrinėta.

mi-

PO CHICAGO MAJORO 
RINKIMU

NUBAUSTI DU ŽUDIKAI

siųs namo — j Londoną.

LONDONAS, bal. 3. — 
Anglijos užsienio reikalų se
kretorius Sir John Simon 
kaskart vis daugiau ką nors 
naujo pasako parlamente, ką 
jis yra patyręs vizituodamas
diktatorių Hitlerį.

7
Sekr. Simon šiandien par

lamento rūmuose pareiškė, 
kad jam Hitleris sakė, kad

jon B. Jacob, antinarių žur
nalistą, kurį Vokietijos naciai 
agentai pagrobė ir pąistatė j 
Vokietiją. Šveicarija nuspren 
dė energingai veikti tuo rei
kalu.

siuntinys. Jis dirba, kad tarp 
Amerikos ir Airijos pakėlus 
prekybą.

saliunininko G. Erick- 
son nužudymą nubausti ka-

TVetten — 166,571, o už tre-(]gjjmu. j. Senese — 55 mo
kiosios partijos kandidatą N.'tams jr E]m. Krueger - 
.Tenkins 87,726 'balsai. 'metams kalėti.

Jonas Aitgaitis, 39 m. amž.,

KOMUNISTAI KOVOSIĄ

NETV YORK, bal. 3. — 
Nevv Yorko valstybės Ameri
kos legiono (karo veteranų) 
organizacija nusprendė iš sa

MAJORAS VYKSTA I 
VVASHINGTONĄ

4615 So. Paulina gat., tižva- vo tarpo pašalinti visus ko-
kar buvo rastas savo automo 
hilvje garadžiuje negyvas. Jis

numigtus narius.
Komunistai skelbia, kad jio

mirė nuo automobilio dujų. griežtai kovosią prieš tai

Chicagos majoras Kelly 
praneša, kad jis vyksta į TVa- 
shingtoną, kad iš krašto vy
riausybės gavus paskolą įv
airiems viešiesiems 
Chicagoj.

PEORIA, Ilk, bal. 3. — 
į Čia streikuoja gatvėkarią ir 
busų operuotojai.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN- 

darbams; KĖS. — Šiandien debesuota 
ir pakankamai šalta.



"DRAUGAS”
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 tai. popiet.
Skelbimų balnot priatanCiaiAOo porelkaiaTna
•oaevadarMam Ir kereopoadontama radtų notrųUna, 

)kl nėpraloma tai padaryti ir nepiiatnnčlama tam tik*, 
at palto lenkių.

Reduktorius priima — nuo 4 vai. ligi 6 vai. popiet, 
icctua ųamuen, Mtekyrua MnUBaOteiHaa

P RUIMU u. KRATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse: 
Metams — *; t>0. Puael metų — *S.SO; Trlma mėnesiams 
i— M.fcM Vlėbatt mėnesiui — Tfio. Kitose valstvbėee 
drenultasraŪ* Metanu $7.M; Pusei mėtų — 14.OI. 
tom - m. _______ tiAiMiMiai
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-d Dany. Kxeept Sunday.
I: Onė Tear — 81x Monika

savo laiku esame pasakę, Europos didžiųjįj 
valstybių valdovai pasirinktų antrąjį kelių 
— jų tai kelionei padarytų galų pačioje jos 
pradžioje.

KURIUO KELIU
Ketvirtadienis, baland. 4, 1935

.... —. ——r r Tnrr ■ -

>bl
"^^^bree Montha'—' M.Oėj One IContfe — 71a.
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DIENOS KLAUSIMAI
VOKIEČIŲ SIEKIMAI

Prieš PasauLnį Karų ir karo metu vo
kiečių nuperia Ii žinąs gųzdino visų pasaulį. 
Vokiečiai imperialistai plačiai skleidė savo 
pasirinktuosius obalsiUs — jėga yra tiesa 
ir kad Vokietija visus ir viskų turi valdyti. 
Milijonai žmonių gyvybių paklotų, daug tur
to išeikvota, kad sutriuškinti vokiečių mili- 
tarizmų, kad jų nepasotinamam apetitui pa
daryti galų. Rodos, kad tai bUYo pasisekę 
padaryti. Karas užsibaigė visišku vokiečių 
prala'niėjimu. Versalio taikos sutartimi jie 
buvo taip suvaržyti, kad nedaug kam teatėjo 
į gUlvų, jog vokiečiai kuomet nors galės atsi
gauti ir išdrįs paminti po kojų taikos su
tartį ir nustatytį prieš save jų pasirašiusias 
valstybes.

Šiand'en matome, kad vokiečių, imperia
lizmas ir vėl lyg koks kirminas k-iia savo 
galvų ir šnypščia, grųsindamas ne vien vie
nam kitam Vokietijos kaimynui, bet visai 
Europai. Vokiečiai, tiesa, šiandien kitų obal- 
sį pasirinko. Jau “nebesiekia” viso pasau
lio užvaldyti, bet pasiryžo veržtis į Rytų Eu
ropą. Nacių vadai savo kalbose ir spaudoje 
nuolat kala į savo tautiečių galvas obalsį 
“Drang nach Osten”. r/o'jų žygio pakelyje 
yra Klaipėda, Lietuva ir v’sas Pabaltijo kra
štas, dėl to jam ir tenka rūpintis ir ieškoti 
talkoj kad atsilaikyti prieš Hitlerio imperia
lizmo pavojų.

Ko išt kinių siekia vokiečiai, tai labai 
gerai paniško p Klaipėdos vokietininkų by
loje, kuri tokių didelę sensacijų sukėlė viso 
pasaulio spaudoje. Adv. dr. V. Raulinaiti* 
savo kabioje, pasakytoje teisme, labai ryš
kiai ir te’singaį pabrėžė:

“Drang nach Osten jau apie 700 me
tų kabo kaip koks Damoklo kardas ties 
lietuvių tautos galvomis ir amžinai ka
bosiu*, kol vokiečiai to sieks. Drang nach 
Osten, be abejojimų, yra mūsų kaimyno 
pagrindins noras, pagrindinis siekimas. 
Bet jokių Drang nach Osten nereiklų bi
joti-, tik reikių nuolat budėti. Nemaža 
mūsų tautiečių tebėra ir anapus Nemuno 
net iki Karaliaučiaus, bet tie lietuviai 
yra ištikimi savo valstybės piliečiai, nors 
dabar Vokietinami net lietuviški jų v’e- 
iovardži'ui. Klaipėdos krašte, neabejoti
na dm guma yra lietuviai, nors, gal būt, 
kiek vra ir vokiečių nuo amžių, o kiti — 
Vokiečių ko'onistų vaikai. Juk ir klaipė
diškių iiol .iv?.; širdys veržėsi į bendrų 
tautos namų, kU ėmėme kurti vėl nepri
klausomų savo valstybę’’.
Dabar daugiausia rašoma apie lietuvių 

vokbe&’ių santykius ir Klaipėdos kraštų ir bi
joma, kad tas kraštas n.-būtij naujo karo 
priežastimi no dėl to pasauliui ypatingu bū
du rūpėtų Klaipėda, bet <K*1 to, kad per jų 
vokiečiai nori siekti savo tikslo. Tr ne poli
tikui tas gali būti aišku. Taip pat ir vo
kiečių noras atplėšti nuo Lietuvos Klaipėdą 

' teikia aiškinti taip> kad jiems tie Vek rūpi 
Klaipėda ir «v tiek jį reikalinga, kaipo iio.i 
trtiS bet tai būtų jų pirtims žingsniu vvk 
daftt otiulsi “Drang nach Osten’’. D'l l. 
šiaml’en sujudo tie tik Pabaltijo tautos, bet 
h’usijr., Prancūzija ir kitos, dėl to Klaipėda 
vadliiumti “parako staline“, ties vokiečiam*
tivo kojų įkėlus j Klaipėdą. iškiltų tarp

tautinis klaiisimits, ar leisti Hitleriu pradėti 
kelio*'; Į Rytus, ar jį sustabdyti! Kaip jau

HITLERIS IR LENKIJA

Tik pernai lenkai ir vokiečiai susitarė 
dešimčiai metų gyventi draugingai, viena 
kitos nepulti ir reikale viena kitai padėti, 
Tačiau nė metams nepraėjus, tas draugingu
mas pradėjo drumstis. Kaip “Darbininkas’’ 
sako: r

“Bet štai pasklysta netikėta žinia

reikalas, ar ne. Advokato Bu
lotos kalba buvo neilga, pilna 

_____________ jlinksinumo ir mažai pateisina-
Daug šiaud eli skundžiama-1 Ir taip žmonija beieškodama ^av*n*lb

si, dejuojama, aimanuojama, Ilaimės paklydo gyvenime, it ' Kovo 15 d. kalbas pradėjo 
kad sunku gyventi, kad negai- keleivis tamsioj girioj, ir čia LiL advokatai. Kovo 13 d. tei-
lestingasis krizis savo geleži- pat nė nemato galingiausios sme atsilankė Lietuvoje viešė-
niais retežiais sukaustęs visų priemonės, kurios pagalba ga- [jus*eji švedų žurnalistai. Jie 
žemės rutulį. lėtų išeiti iš šio užburtojo ra kalbėjosi ir teiravosi inforniA-

lš tikrųjų, krizis politikoj, to, iš klaidžios gyveninio gi- jciMl l,as Lietuvos žurnalistus,
krizis ekonomijoj, krizis ūkio irios — tai Kristaus kryžiaus ^uo metu nei iš šio nei iš t< 
srity, krizis doroj, religijoj ir į religija. Tik ji viena absoliu- Pr*e švedų priėjo advokatas 
t.t. Reiškia krizis apkėtęs tu- čių laimę ir gerovę žmonijai iLiehtenšteinas, Jesucio žudikų

kad, besiderant su Anglijos užsienio mi- 
nisteriu Simonu, Hitleris tarp kitko pa
reikalavo ir panaikinimo Danzigo kori
doriaus, vadinasi, taikomas smūgis ii pinę. Vieni ieško išganymo 
Lenkijai. Vokiečiai kogreičiausiai tų ži-i moksle; pasak jų, tik mokslas 
nių užginčyjo. “Juokinga, girdi, manyti, galįs išrišti šių paslaptį, kiti 
kad vokiečiai išeitų prieš ištikimiausių 
savo talkininką — Lenkijų“. Čia išsyk
išlindo dvi vii iš maišo. Pirmiausiai, kad traukimo santykių su Dievybe, 
savo triukšminguose žygiuose Hitleris tu- įsu antgamtiniu pasauliu, su 
rį Lenkijoje labai ištikimų talkininkų 'amžinuoju gyvenimu ir t.t. Ne

ri visas gyvenimo sritis. Pa- neša. Taip tai tikra tiesa. Iš 
šaulio politikai galvoja, kaip Įraukime šiandien iš žmonijos
šį pavojų prašalaiti, žmonija 
nerimsta, bruzda, visi susirū

gynėjas (vokiečių kilmės) įi 
pradėjo švedus agituoti prieš

rimtai pradėjo kelti oro Mu
ziejaus klausimų. Jie ŽeiOai- 
1 i joje jau surado kelias senas, 
Vytauto Didžiojo laikais sta
tytus trobas. Rokiškio apškr. 
rado senoviškų, bet labai įnc- 
niškai padirbtų, meilinių kry
žių. Suvalkijoje rado kitų ve
rtų retenybių, kurios dabar 
skursta ir nyksta, šios senų 
laikų liekanos dabar surašo
mos, kad vėliau, steigiant mu
ziejų, būtų galima surinkti, 
kaip eksponatus. Patys Lietu
vos gyventojai dailininkams

širdies neapykantą, kerštų, pa 
vvdų, gobšumų, šykštumų, sa-

Lietuvų. Toks advokato žing pažadėjo tuos vertingus senus
snis labaį nepatiko ir sukėlė

vvmeilę ir kitas ydas, o žemės pasipiktinimo pas visus užsi<
paviršius tikrai pasikeis.

Ne veltui tat dabartinis po- 
liberalizme, dar kiti bolševiz- Įpiežius Pijus XT taip dažnai, 
me — t. y. trokšta visiško nu- 'pasauliui primena reikalų grį 

žti prie Kristaus ir jo religi
jos.

Taip pat žymus Anglijos po

nio spaudos atstovus.

trūksta ir tokių, kurie ieško, litikas Loyd Džoržas sako, 
būdą išprovokuoti antrų pa- [jog tik TVažnyčia gali švelnin- 
saulinį karų, visa išgriauti, iš- ii dabartinę padėtį ir išvesti [

LIETUVOJE PLAČIAI 
SVARSTOMAS ORO 
MUZIEJAUS KLAU

SIMAS
Lietuvoje yra visokių mu

ziejų. Didžiausias yra Vytau-naikinti, o tik tada gilusių žmonija iš šių sunkiu laiku, i, ... ,v. . . . ... .v , . Į . - . , - to Didžiojo muziejus. Tai, tei-nauji išganymo laikai. IPanašios nuomonės vis daz- . . , ,m . y .................. , I . . ‘singai sakant, muziejų muzie-laip žmonija įvair ais ke- inau reiškiasi ir iš kitų žvme-1 • , , , - ,.1 • J jus, kuriame sutalpinti visiliais keleliais klaidžiodama ie
ško išganymo, ieško laimės, 
ieško išeities iš nelemtojo kri- 
zio. Ir ta’p pasaulis nė nepa-

bet, antrų vertus, prieš tų savo talkin 
kų Hitleris vis dėlto galanda peilį. Ga
lima įsivaizduoti, kaip įsiuto Hitleris, iš 
girdęs tos žinios pasklydimų. Kiti sako 
kad jis net prancūziškai sukeikęs. Bei 
tas paskalas negalėjo būti iš piršto iš
laužtas. Hitleris turėjo kų nors panašaus 
pareikšti Anglijos užsienių m'nisteriui”
Suprantama, kad tokia nacių politika 

erzina lenkus. Jie jaučia kuo kvepia tas llil
lerio draugingumas, tačiau “poniškoji” mu- i^'bi, Lad vietoj svajotojo ro- 
kybė lenkus verčia tylėti. jaus liberalizmas, bolševiz-

Dėl lenkų politinio “gudrumo” “Darb.’ llias kiti izmai, vietoj šios 
tame pačiame rašinyje teisinasi pastebi: žemės laimės pragarų ir žiau

rių vergijų ateities kartoms 
“Lenkų vadai galėjo tai numatyti. 'ruog:a

Ilgų amžių istorija pakankamai jiems pa- ■ jf lajp yfa žįandiena?
rodė, kad Lenkijos ir Vokietijos mtere- KodflĮ taip daug blogo? Rod-1 
sai niekados nesutaps. Kurstydami vo- toki sunkūs laikai prig^enta? | 
kiečius prieš Klaipėda, lenkų politikai Kodėl vieni prabangoj* skėsta, j 
galėjo numanyt, kad tie kurstymai suai- įkiti skursta if badu inirgįa? 
dės ir Poznaniuje ir Pomorzėje. Kiek- Į (|al gjoj že|n(->j J>erankžta gy. 
vienam juk aišku,, kad Danzigo'korida- !venti pasidarg) ga, duonos trfl

snių asmenų. Taigi, gimsta ir 
bręsta naujos idėjos, kurios, 
gražių ateitį žada.

L. Jakubauskas

VALSTYBĖS IŠDAVIKU 
ADVOKATAS AGITUO

JA UŽSIENIO ŽUR
NALISTUS

žymiausi Kauno muziejai. Bet 
Lietuvoje yra gana daug ver
tingų, senoviškų pastatų, ku- 

R. ” rie dabartinei kartai primena 
j mūsų protėvių gyventus lai- 
įkus, jų kultūrų, menų, staty- 
Jbų ir t.t. Taį senoviškos sta
tybos nama:, įvairūs kryže- 1 . . ' . . . . . . diai smūtkeliai, rūpintojėliai 
Į ir pan. Dabar dar niekas jų 
nesaugo ja; jie nyksta nepri
žiūrimi.

l.ietiivcs kariuomenės teis
me valstybės išdavimo byloje
tęsiamose kutinamųjų gynė
jų kalbose, ilgas kalbas pa-

pastatus neUiokamtai atiduoti 
į oro muziejų.

Be kitų klausimų, dailinin
kai plačiai svarsto kur toks 
muziejus būtų galima steigti. 
Anksčiau buvo manoma, kad 
oro muziejui bus galima su
naudoti Parodos aikštę Kaune 
Žaliukai ne. Ten, greta oro sa
kalų Dariaus ir Girėno pamin 
klo galėtų būti ir oro muzie
jų*. Bet dabar Parodos aikš
tės klausimas atpuola, nes ap
skaičiuota, kad oro muziejui 

i ji yra per maža. Geriau Šiam 
tikslui būtų tinkama bet kuri 
Kauno apylinkės vieta. Turi
me galvoj Pažaislį ir Fredų. 
Tuo tarpu dar neaišku kur 
oro muziejus bus įsteigtas. Jei 
jis bus steigiamas ne Kaune 
ar jo apylinkėse bet kur nors 
toliau tai tada siūloma dabar
tinio Lietuves Prezidento An
tano Smetonos tėfiškė Užulė
ny.*. Ukmergės apskrity^ Tiki
masi, kad vietos klausimas y- 
patingų sunkumų nesudarys irLietuvos menininkai, maty

dami nykstant mūsų liaud’es j°r0 nmziejus bus įsteigtas gal
menų, dabar labai plačiai ir dar šiais metais. Tsh

litis vokiečiams šimtų kart svarbesnis už kida į*. n^ra i<Uo niaitint’s ? (). Įsakė žymūs Lietuvos ailVoka 
Klaipėdos kraštų. igį Ainerikoį Brazilijoj ir ki-ilai Jankevičius (dr. Neuma- j

“Savaiine suprantama, kad vokto |tose va|stvbėse kalnai kvio-n,.
Hams užkliudžius Danzigo koridoriaus ,kavOs į.it|| Kallltos 
klausimų, lietuviai galį kiek lengviau at
sikvėpk. Bent atsirado nors kitas nelai
mės draugas”.
Vokiečių naciai, kaip žinoma, užkliudė 

ne vien Klaipėdų ir Dancigu, bet visus savo 
kaimynus palietė. l>ėl to lietuviai tų “nelai
mės draugų” dabar turi gana daug. Jei len
kai dabar dėl tam tikrų sumetimų “gu
driai” nutylėjo, kuomet Hitleris prapliupo 
apie Danzigų, tai netrukus jie turės progo? 
įsitikinti, kad pavojinga yra su velniu eiti 
obuoliauti.

Mūsų manvmu

gėrybių
lino gynėjas iš susitarimo) ir 
“Lietuvos advokatų karalius” 
Andrius Bukta

Kaip jau minėjome po sun-
deginami.

Taigi ne duonos trūksta, ne .
ankšta šioj planetoj gvventi iki,> I»rokurul(Iros ir rivilit, ie- 

*'pasidarė, bet žmonija šiandien koltini.n« gynimo ad-
pasinėrusi materijalizme. Tur- i. 
tui įsigyti nesvarbu priemo
nės: ar tai bus teisingas bū
das, ar apgaulė, ar plėšikavi
mas, ar lupikavimas, ar net

vokatų pozicija labai s'uinažė

am®

jo. Jiems neliko rimtų argu
mentų teisiamųjų nekaltumui
mažinti. Vytauto Didžiojo u- įnai ėmė ir parodė smail Hitle- 
niversiteto profesorius adv. riui, ėmė ir parašė strošnia 

apgilTOta Yrbpiinubi\.n^?Stankęvi€ius kalbėjo dvi die-!gyon-.atą Lietuvai, kad ji tu-
nas. Jis pareiškė, kad yra vi
siškai suprantamas Lietuvos 
vyriausybės ir teisingumo or

stė, visos jos geros, nes veda, .v .
i „• • ... , , . . , siskai suprantamas Lietuvos. . prie vieno tikslo — turto, tai) . .

n Lietuva savo nepri- dajp gįantiįen galvojama. Tau , . .
klausomo gyvenimo pradžioje per daug pa-ifa prieS taulil stoja< luomas susirfiPin I,ias pavojumi
sitikėjo Vokiečiais. Per ilga laika nėr nirštu-' • » i - ’ ’ • - y iš Vokietijos pusė*. Jeigu čia" - innyrj pi i pusiu.. pnes luomų, žmogus pnes žmo ’ * "
žiūrėta į Klaipėdos vokietininkų priešval- 
stybiškų veikimų, leido jiems stiprintis ir
' i*oje Ijietuvoje, žemės ūkio nroduktams rin- i »-• . • . •i . , ’ piouuKiuiiis un-ilnas auksc atisiam laipsnv).

i kos beveik niekur kitur neieškojo, kaip tik, i, 4 , i............ ’ 1 > Ir taip žmonija pradiniu up\ okiet joj. Dėl to skaudžiai apsivilta.

KAS JIE PER VIENI

S v.

būtų nė tekinas o laisvi gin-

A.na Džian Bulio (britų) po- Balšavikų Rasiejuj nesenai 
čeką gavo orderį, kad sušau
dytų vienų armėnų, kuris ne
buvo čvsto balšavikiško krau- 

rėtų geriau tritinti vokiškus jo, arba kaip pas mus vadina-
nacus Kla’pėdoj. O koks turi 
būtį tas tritinimas, vokiškus 
narodas žino nuo senų čėsų. 
Kiekvienų iŠĮiurtpilvį, riestūsį 
turi TTerr (misteriu) vadinti, 
bekonais šerti, praeidamas ke
purę nusiimti, pasiklonioti, jų 
liežuviu šnekėt’, jų dievų (se-

gų, tik man visa reikia, o a- v . . ,
_ . , . cai, tai adv. Stankevičius patsnam nieko nereikia. T ai egoiz- . . . ... -atsistotų ne ginimo o kaltini 

mo pusėje. Tuo būdu ir gyn.
mo advokatai pripažįsta, kao niau Bismarkį, kaizerį, dabar 
Neumanno ir Zaso partijų va- Hitlerį) garbinti, ir visais ga-

. , v ryta valstybės išdavimo dui įlais ji užeanadvti.apykanta nekeistu degu prieš t ... „ ,, "... * . ..; . . .. , 1 mu yra skaudus nusikali ima., Sakoma, įsileisk raguotįKristaus religijų. Kristus yra I, - - .. ... - v v. .. . ,kuriam apginti nėra jokių • bažnyčia, jis ir ant altoriaus 
rodymų . užsir oglins. Pradėjus džerma-

Toliau, adv. Stankevičius iJ nų nacus tritinti sulig llitle 
ko, kad .jeigu dr. Neumanna? rio'ūsų pasipūtimo, jie tada

miršti amžinuosius dėsniu*: 
venk blogo/ gera daryk. Ne

ina sklokininkas. Vedant su
šaudyti, armėnas paprašė, kad 
jį priimtų į balšavikų partijų.

I’er vėlai sumanei, —• sa
ko vienas čekas budelis, — vi- 
stiek būsi sušaudytas. Reikė
jo anksčiau pagalvoti.

— Matote. — sako arniena*^^ 
•— man gaila, kad jūs sušau- 
dysit gerų žmogų. Taigi, no
rėčiau, kad sušąudytuniėt bul- 
šavikų.

-Jurgio parapijoj, Chieagoj, atsirado 
‘‘pampijonų“, kurie pradėjo (ilcškiuti ilgiau
sias kortspondeneijas iš tos parapijos gyve
nimo į socialistų ir bedievių ifenrnštį. Keis- |stas if‘ji",as ’ ’"ini’st<Mių kubi
lą, kad atsiranda taip siaurai galvojančių nctus‘ * n)tlll5es’ i fabrik«»
žmonių, kurie tikisi vienų ar kitų parapijų- 1 n,ok>kla«- TaiP -įa« a(>n ir .... .. ..... ...
kiaušinių šrišti bedieviškame laikraštyje, ku- L»ip nutale liberalinis^ pašau-'r^(> djn.kĮorj jos surinktas ži 
ris iš pagrindų griauna religijų ir šmeižit !.ls; 'd'lon'.l°s i' tėvynes prie-!l)ias ap-p p*ptuvos kaulius, tai 
dvasiški jų. Greičiausia bus, kaip vienas mū- ai ''raP‘ktnail<i°tojai b< i y|>a smarkiai bau-
sų bendradarbis pastebėjo, kad tie “parapi-Į Z . zinu /al’ ,nc Ei odų . sĮ nns nusikalt.imns, lai jau 
jonu’' nėra vienos ar kitos parapijos nariai,' ^el<’nai a>' P’okle- ,5|,įpinf.jimas svetimos valsty-
liet bedieviui talkininkai, norintieji paskleisti į•<J*O,|,.<U’ . ^,*^ll.s’l ’.’ ^asįJ»ės naudai.

Advokatas Bulota pareiškė, 
visiškai neabejojus, kad viso-

virtęs šiandien tik koplyčių ii 
bažnyčių Dievu. Jam uždrau- Oyvcnime būnu ir tokių ku- 

rijozų.
— Sūnus literatas rašo poe 

tikrai perdavė Vokietijos ge-;pradės strošnia:; grouiatas ra mas, kurių nieks neskaito;
šyli ne tik tai:: pačiam Džinu-duktė rašo dramas, kuriųneraliniam konsulatui Hreibe
Buliui, ale ir visam svietui.

suirutę kataliku tarpe, apšaneižti kunigus ir a,lbns '' įpedininkak v's<
Perianti jų autoritetų. !tie’ kull“sal,li ir

rodo jo daromas klaidas.
Taigi aršus krizis siaučia ir 

Amerikos bolševikų laikraščiai rašo, kad religiniame gyvenime. Užten- 
' ien litelis kelias pagerinti darbininkui būvį ka prisiminti k'SSR Imlšev’z- 
yra streikai, bet “bolševikų tėvynėj“ Sovie įmų, Meksiką, Ispaniją ir šu
tų Rusijoj streikininkai yra baud&amt mir- prasti nunlernizmo bangų, ku 

' ties 1 -ausine.

Musų siaubioj Čikagoj dn 
bar pasiilaiv labai sbuinios 
Kelly pavardes. Apie jas daug 
šnekamu, daug ir guzietose m 
šoine. Vieni iš priežusfes K(,i 
Iv pavaritės dalmr baliavoju.

kio nusistatymo vokiečiai iš šnap.^i. alų geria, tikisi gerų
anapus Nemuno visada ir vi
lkinis būdais norėtų, kad 
Klai|»ėdos kraštas grįžtų prie 
Vokietijo*. Vokiečiai visada 
bandė kištia j Klaipėdos rei-

ri yru apėmusi visų žmoniją. Įkalus, nežiūrint, nr buvo jų rėjų j; i.

džiubų ir visokių pašeiiavonių. 
Kiti iš priežaitios Kelly pa 
vardė.- ramų pakojų kenčia ii 
savo griekus «jklfuiioja. Tokio 
supuolimo Čikaga dar nėra tu

nieks nevaidina; motina rašo 
apysalcas, kurių joks laikraš
tis nepriima.

— O tėvas?
— Tėvas išrašo ėekius> ku

rių nieks nemaino.

— Negi idėjai? Juozas šut
vė sudaužė naują automobilių 
ir jau trečias mėnuo guli lo- 
lovoje, slaugės prižiūrimus.

— Malonu girdėti.
— Kaip tai?
— Viena bedarbė slaugė tu 

ri darbp. -



Ketvirtadienis, baland. 4, 1935

Kaizerio ir Hitlerio Suklydimai
Narių vatini atkartoju kini-surišti, nes tų miestu sujudi- 

tins. kinius užtikrino kaizerio niinas yra vienodas ir tuo put
likimą pirmiau 1914 m. kon
fliktu.

momentu. Prancūzai, italai ir 
sovietai dabar daro išvada, 
kad Vokietijos diplomatija uTie, kuriems atmintis ir pa ( 

tyrimas sugrįsta atgal į die- :P°ldiku pakartos 1914 m. įvy
tais tarp 1904 ir 1914 m., gali *ki- Jie ak>n’ai žiūri» kaiP Vo’ 
sudaryti vaizdą, kad dabartį- 'kieti-ia (,e,la pastangas, kad 
niai Europoje atsitikimai at_ gavus Angliją savo pusėn. Šū
kalioja modelį, įvykusį prieš k’s lklr n<‘P*asidejo, o jau ies-

koma bendrininkų.
Kiekvienas žino, kad Pran

cūzija ir Italija nepuls tuojau 
Didįjį Karą pir-'Prie kar°, nes jos yra įsitikri- 

buvo 1H,sios, kad dabar maršuoti, 
iššautas, šiandien yra papro-jtai neužtikrinti Anglijos neu- 
tys sakyti, kad Vokietija pra-'dalumo. Tas erzina sovietus 
lošė karą pas Marnę. Bet tai /’’* g°l bflt> Sekus, kurie bi.i°sb 
yra klaida. Tikrai, pirmiau no ,kad Vokietija neužgrobtų ap- 
gu Vokietijos valdovai pada-1 vent,I slavais kraštą. Bet 
vė karinį darbą aukščiausiai 'patyrimai 1905-14 m. pasilieka
Vokietijos komandai, kova jau,sustiprinti prancūzų ir italui--------
buvo pralošta anapus gabių ' mintyse. Anglija vėl palauks ncūzus

ir pamatys. Vokiečiai dar sy
kį lošia teatrą Anglijos audi- 

Ifitleris daro tai, ką

25 m. Dalykai, kuriuos kaize
ris ir kunigaikštis Buelow pa
darė, su slapta pagalba llols- 
tein, praloši
minu. nei pirmas šūvis

‘nerolų sumanumo ir narsų 
;areivių pasiaukojimo. Karas 
jau buvo praloštas diplomati- eneijai 
niuose karuose Tangier, Bos
niu ir Agadir atsitikimuose.

Apie 1914 m. Anglijos gy- į

b r s r q i

Atvaizde matome Chicago demokratų partijos lyderius Morrison viešbuty, 
buvo vyriausia rinkimų kampanijos buveinė. Iš kairės į dešine sėdi- P A N..-,, 
demokratų bosas, majoras Kelly ir J. B. McCaliey. Stovi: Ray McKeough P Kelly 
Francis Corby, John ltarding, Ed. Hughes, J. M. Arvey, Fred Breit ir Mitchell 
Robin. (Tribūne Photo)

kaip 1914 m. Tuo tarpu Vo-jrsi tokių ‘nauj’enų’, jei ne mė- 
kietija sėja į viesulą tai, kassos parduotuvėse (bučernėse).
susprogo ant galvos senio Be

it lininiui llolKvego.
Sykį nuėjus man i krautuvę, 
ateina pirmiau buvęs bučerys.

Į Vokietijai yia dabar tas Man atrodė, kad jis yra apsi- 
pats pavojus, kaip buvo kada švietęs lietuvis. Na, ir paleido 

savo kakarinę. Kaip gaidys 
užsimerkęs gieda be notą, be 
takto. Sako, klausiuu vakar 
“Margučio” radio programą 
Ką j’s gali mums pasakyti a- 
pie kariuomenės stovį, jei pats 
nieko nežino. Aš buvau, aš ži
nau.

Nesuprasdamas dalyko, klau 
siu, kaip tai viskas? O jis pa
sakoja: ką jis žino apie Darių- 
Girėną ir jų visus nuveiktus

kaizeris ją valdė. Reikia pa
laukti. Laiktfs parodys. Hitle
ris padarys daugiau militari- 
nių pirm karo klaidų.

Adv. N. Valasina

SKAITYTOJŲBALSAI
PIRMA SUPRASTI, PASKUI 

KALBĖTI

Tenka mums išgirsti kalbųx darbus
kurie išaiškina dalyką,.nežino
dami ką kalba. Jie dedasi su
prantą^ ir teisybe saką. Pasi
taiko patekti į būrelį žmonių 
ir išgirsti kalbų, kur aiškia, 
žinoma, kad ne tiesa.

dėl savo saugumo. 
Dabartiniu laiku Anglijos 

gyventojai mano, kad jeį karo 
negalima išvengtų tai Angli- 

kaizeris pirmiau sakė, o Hols-|.i°s neutralumas galima ap
saugoti. Tokis rezultatas suri

sti pražudyta viltim ir karštai ir militariniai ekspertai su vi- 
noii išvengti Skaitytojas, pasakys
. . ri vkar°- Vie”ok, Įsais savo pirm karo gudru- |kad žmo us, nežinodamas da- 
kaip tik tie žmones permato, 
kad ilgį kentėjimai neužtikri
na taikos, bet tik padaro nuo-

mais laimėja visur pasaulio Įlyko, kalbėtų. Nežinai, nekal- 
opiniją tais pačiais būdais, įbėk! Bet kur daugiausiai išgi-

Aš pridūriau; sakau, kad 
nereikia pačiam būti, reikia 
tik studijuoti jų darbus ir ži
nosi, taip kaip ir buvęs.

Jis pradeda karščiuotis, kad 
“Margutis” parašė ir išleido 
knygą apie Darių - Girėną, da
bar pardavinėja ir ima iš to 
pelną. Turėjau “susiimti” ir

(Tęsinys 4 pusi).

tein planavo.
.. ša torio valdžios rankas, norsDabartine situacija yra to- . .

vnntnioi u™ ujuinr is K • . i • . -t- i • valdžia kitaip mano. AnglaiAentojai jau buvo įtiknnti įfeikia, kad jei Vokietija pradės
ką anapus Reino, taį ji turėsvokiečių pasielgimų, kad Vo

kietijos siekiai buvo nuolati
nis pavojus Europos taikai, j tani ja ir Prancūzijos jėgomis. 

) Prancūzai padare tokią pat iš- , Vokietija supranta, kad jei 
. vadą jau 1.911 m., o Rusija net jį padarys negerumą apie. Du- 

1908 m. Italai, nors draugiški nojų, žygiuos Prancūzija ir
Vokietijai, 1914 m. atsisakė 
maršuoti, kad pagelbėjus sa
vo sėbrams, ir 1915 m. žygia-

iv - „ . padarvs užtektinai klaidų,atsiskaityti su Didžiąją Bn- . . , ..., .. . T. kad įtikinus Anglijos žmones,
jog Vokietija norį ardyti, tai
ką. Anglija jau pradeda lin
kti Į krūvą ginklus ir daro 
prisirengimus.

Beveik fantazija, kaip vo
kiečiai puola į priešą rankas. 
Po dviejų metų nacių valdžios, 
Vokietija nepasidarė sau nei 
vieno draugo Europoje, išski-

latinius grąsinimus, tada jie 
ūmai perstoją pasiduoti. To
kie dalykai buvo įvykiuose 

pasiliks taip kol Vokietija ne- kas link Agadir 19.il m., Tan
gier 1905 m. ir Dosnia 1908 m.

Italija ir mažesnės tautos. .Jei 
ji rizikuotų įžeidimą vakaruo
se, Anglija vargiai atsistotų į

vo prieš Vokietiją. Kada karo'galį įr duotų jai užgrobti Bei 
gaisras iškilo rugpiūty, 1914 giją bei okupuoti šiaurinį Pra- 
m., vokiečiai ūmai pamatė vi- ncūzijos kraštą. Prancūzai ga-
są pasaulį nusistačiusį, kad , ]į užimti Reine apylinkes, ka- riant Lenkiją. Ir tas draugiš 
sumušti Vokietiją. 1 dangi tas negrąsina Anglijos Ikumas yra vargiai populiarus

Dabar dalykai vėl atsikar- saugumui 
? toja; jie eina žingsnis po žing

snio. Iš lauko rodos, kad An
glijos valdžia rodo abejonęir 
tas, rodosi, tik padrąsina vo
kiečius. Vienok, kas žino An
gliją, tas žino, kad torio val
džia, ką dabar mano apie vO-

visose lenkų apylinkėse. Nors

Vokietija ten turėjo viršų po 
priedanga bauginimo karu. 
Hitleris dabar nepemiato, kad 
žmonių noras išvengti karo 
nėra įrodymas k/,imto bailu
mo, kuris verstų jims pasiduo
ti kada tik stalas daužomas 
arba kardas barškinamas.

Hitlerio ruošimas karinių o- 
rlaivių ir nacių kariuomenės 
demonstracija Berlyne sukėlė 
visą Europą. Atsakomybė dėl 
kįlimo karo jau yra uždėta

Vokietijos spauda cenzūruoja- įan^ nacių spraudo. Nauja vo- 
bet vistiek matosi lenką kiečių kariuomenė rengiasiNaciams dabar pasilieka tik

rytai. Ga! būt, sebrystej su Dancig(> koridorio kiausircas. prie negalimos užduoties, ko-
Lenkija , arba su Japonija. Jo-, pažvmį kad įr mažiausia kia buvo paduota senai kariuo- 
kiame dalykų stovy nėra tik- , L , lx- k- •„ •
ra, kad Prancūzija dalyvautų

ma,

klaida gali sukelti būsimą prie meneį lygiai aklų diplomatų.
. , , -v . ša. Tik pabėgimas Lenkijosir vra rimtas apskaičiavimas, - ' 1 y .

nuo Prancūzijos neprileido pi-kad Anglija ir Italija nesikiš-
kiečius, laukia kol nacių poli- iy Ret jej Prancūzija įeitų ir pno aPsuPlir,° ^okiitijo.

Šiandien, kada naujas karas 
yra galimai ruošiamas Euro
poje, Prancūzijos diplomatai

tika įsmigs į Anglijos liaudies 
mintis. Vokietija jau vėl ne

atsidurtų blogam padėjime, tai 
tas pats klausimas iškeltų A- i

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS!

Eureka - Federal - Premier
VACUUM VALYTUVAI

tiktai $100

ĮMOKĖTI

I. E N G V O S PRIEINAMOS LYGOS

IŠSIRINKITE: visi kuoplačiausiai žinomi. Didelio ir 
mažo dydžio. Tiesiog traukiančių ir motorinių - še

petukų mados. Visokių kainų. Jums reikalingas da
lykas jums prieinama kaina.

Apžiūrėkite juos artimiausioj EDISON SIIOP. Išsi
rinkite tą, kuris jums geriausiai patinka. Visi lengvai 
operuojami; sutraukia visą purvą, pūkus, plaukus 
siūles. Išbandykite viena savo namuose dvka:.

tiketai metasi į rankas savo nglijos saugumą/ Anglija ne 
pi esininkų. Kiekvienas aug- ga]ėtų būti rami, jei Vokieti
las jau dabar nerimauja 
vokiečių karinių orlaivių 

Paryžius ir Londonas

d<

Nacių, kaip buvusio kaize 
rio, d’plomatija, yra pamatuo 
ta asumpcija, kad pigiausia- 
būdas gauti rezultatų tai mir- 

įa atsirastų prie Galais ir Bo-J tinai bauginti savo nuožvalgų
julogne. Del šių priežasč'ų, jei priešą. Kartais tokia inetol.il 

yi'a Prancūzija kariautų prieš Vo- atlieka savo tikslą, jei žmo- 
kietiją, tai Anglija remtų pra- nės, kurie yra baug’nami, yra

(Įt
ii

♦
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Augkit Su Mumis! !!
Jei norite BANKĄ turintj 

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

Gerkit ir Reikalaukit

t
Halsted Exchange 

National Bank 
19th PI. and Halsted St

t

DON’T 
NEGLECT
J . *> "
A COLD

k

F
Šaltis krljtlnėj gali pavirsti J su
nkią. ligą. Tankiausiai malonus, 
Šildantis Musterole greit atlei'džla 
■Salt). Musterole NĖRA tiktai 
mostls. Jis fra ‘eounter-lrrltant’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rflSlų. Rekomenduo
jamas daugelio gydytojų lr slau
gių. Visose vaistinėse.

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

T«L TARDS 0803

VImm AliniM 

Motnal Trijų 

ivalgidfli 

Kcntneky

ir
UotorMkoo

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

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

PAMOKOS
ANGLŲ KALBOS 

LIETUVIŲ KALBOS 
KNYGVEDYSTĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System) 
MOKSLO LAIKAS:

Nuo # lė ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 0 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

3100 So. Halsted., Chicago, 111.

DYKAI
BANDYMAS

josy
NAMUOSE

Bile kurį jūs 
išsirinksite

Telefonas

RANdolph 1200
I.oeal 66

To tho firicos ęnotcd in onr odvortisomontt, and markod on onr morchan- 
diu, ankstantially 2% is to ko addod on acconnt of additionat tax osponse. 
Ask about tho oasy fiaynsont filan. A ttnall down fiaymont, balanco montkly 
on yonr Eloctric Sorvice kili. To covor intorest and othor costs. a aomo- 
tekat highor prico is chargod for aggliancos sold on doforrod fiayments.

COMMONWEALTH

Electric Shops
Downtown — 72 W. Adams St.— 132. So. Dearborn St. 

Telephone RANdolph 1200 — Local 66
4)62 Broadw«r 4231 W. Madison St. 852 W.63rdSt.
2618 Milwaulcee Avc. 4834 So. Ashland Avė. 2950 E. 92nd Si.
4833 Irviną Park BĮvd. 3460 So. State St. 11116 S. Michigan Avė. 

FEDERAL COUPONS GIVEN

EMIL DENEMARK iHI

inetol.il
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4 Bmpsi s Ketvirtadienis, baland. 4, 1935

HTTSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204
==========S=====a==S==S=OBW9=5=========5===

Federacijos Apskrido tankinąs
S VARSTYTA J. E. VYSK 
Matulionio atsilam 
KVMAS IK KATALIKŲ 

SEIMELIS

Jaunimui ypatinga konfe- l 
įencija sutraukė skaitlingų 
būrį jaunų, kurie atsidėję Į 
klausė pritaikinto pamokslo, i 
kad jis, jaunimas, parodytų 
didesnę pagarbų tėvams, bū-

SUCH IS LiFE—

Pittsburgho Lietini Vienybes Reikah
Pittsburgho Veikimo Cent- kėliais, dažnai parsigabendavo 

ras, arba Federacijos apskri- Šliupų, kuris labai mokėjo da- 
tys, energingai ir plačiai pra- rbų trukdyti ir juodinti Kris- 
eitais metais pradėjo veikti taus Bažnyčių ir jos tarnus, 
lietuvių vienybės reikalu. Tas Gerai atsimenu 1910 m. pen-

je. Kadangi tai bus pirmas 
toks seimelis Pittsburghe, to- 

'dėl reikia t'nkamai prisiruoš
ti. Valdyba vienbalsiai nuta- Pr>«J»nkeani savo parapi- 
rė, kad, be J. E. vysk Matu- įjab atsargesni su sutuoktuvė- 
Iionio, būtų kviesti pasaulio- neperžengtų Dievo įsū
niai su paskaitomis. Prelegen- '^Jnių ii nelaikyti moterystes 
tus kviesti įgaliotas rastin u- Plieniene geiduliams pa- 

liap.

Kovo 28 d. Federacijos ap
skričio valdyba laikė susirin
kimų, kuriame buvo svarsto
ma priėmimas J. E. Vyskupo kas. Sužinoję prelegentus, pa 'lenkinti. 
Matulionio; Jo Ekscelencija į 
Pittsburghų atvyks birželio 
pradžioje. Sužinota, kad lietu
vių parapijų klebonai pagei
davo, jog lankydamas Pitts

skelbsime juos Pittsburgho ži
niose.

Šiame susirinkime taip pat 
tartasi bendro choro Pittsbur-

AR ŽINAI?
Kad Pittsburgho jurginių 

“obliubenica” skustų žandų ir 
panosės northsidiškė ‘Magtb

i i • v i - .. 'ghe reikalu. Kadangi jau ket-burgho ir apylinkes parapijas, . . . . ® J
energingas ir gerai apgalvo-ikių šimtų metų Žalgirio paini- vyskupas teiktųsi suteikti Su- '* / U.1C ai ------------------_---------

...... o , vyskupijoje, vyskupo įsakymu .tvirtin mo Sakranienta. Klebo-1, „ . llabai gerai jaučiasi pritapusi..bažnyčioje gieda vien vyrų:, , ,T' . 1 :Kada po ranka ats randa Nau
tas darbas Bažnyčios ir tau- nėjimų, kurį taip tvarkiai ir 
tos reikalais atskyrė pelus nuo sumaniai kunigai su rimtais 
grūdų. Pittsburgho lietuviai, I pažangiais paruošė, kuris su- deraeijos apskričiui darbuotę, 
žiūrėdami į bendrų ir vieniu-i pažindino lietuv'vs su anieii- IPramatoma reikalas seimelio, 
gų darbų Federacijos apskri-, konais. Bet šliupiniai, arba ci- kad ir vyskupas jame daly
čio, pradėjo glaustis po jo cilikėliai, netiktai prie to dar- 
sparnais. Niekuomet Pittsbur-,bo neprisidėjo, bet dar truk-

nų sumanymas palengvina Fo

vautų. Valdyba vienbalsiai pri 
taria seimeliui ir nutarė, kad

«r y
tor

)KPH\JJ\

M

b r 7/Z7'

gho lietuviai tokio vieningo tie, kad “ilgaskverniams” ir 
ir bendro darbo neparodė, jų “klapčiukams”, nepasisek- 
kaip šiais metais. Tas baisiai tų.
erzina cicilikėlius ir jų vadų! Atsimenu, kaip 1916 m. tau- 
Poviliukų. Jis šlamštuose iš- tos buvo kviečiamos į parodų, 
sijuosęs meluoja, “kad praei- bet jie nedalyvavo parodoje, 
tvje visį didesni Pittsburgho kurioje lietuviai Pittsburghe 
lietuvių darbai, buvo dirbami labai atsižymėjo, nes laikraš-

toks seimelis Pittsburghe, to- 
16 d., Šv. Kafeimiero svetainė-

bendrai visų, išskiriant tik 
Romos kunigus”. Jau arti pe-

•iai lietuvius labai išgyrė.

BRJŪGEVILLĖS PA
DANGĖJ

Praeito sekmadienio vakarą 
pas mus klausė išpažinties ke-

e.vu» vien
chorai, todėl reikia orfcanizuo- ■- , • • . , ... ,, ’ . ,v 1 , iJienos, keleivis u-kiti “rezeitį ne buznvtinis nasrus choras, , ,, , ,. .. . .. , . . ,vuoto kampelio ‘ peiperiai '.Suorganizavus kiekvienoje pc-

1 Kad, kai bedieviai pradeda 
tave per savo laikraščius gii 
ti, sustok ir pagalvok, Tie dva 

j j sios paliegėliai tegarbina į 
save panašius.

Kad North Sidės kudlota 
Vlagdė” visa sudrebėjo, is- 

Įgirdusi apie raudonu velnių

lapijoje mišrų chorų, tuomet 
lengva bus sudaryti ir bendrą 
chorų.

Pittsburgho Žinių R;

aukų nupirkimui gėlių alto
riams papuošti per 40 valan
dų atlaidus, Didįjį Ketvirta- 
d enį ir Velykoms. Tretininkės 
kas met taip daro.

40 valandų atlaidai prasi

egzistancija. Mat, ligšiol jų 
glamonėjo tik juodieji pože
mių “obi valeliai”.

Kad visiems žinomas Pitts-
AMmenu, kaip laika Lietu- luri svu‘i"li kunigai: J. Vaiš ia balandžio 9 d. ir >>“ilP* iiHlrgt,o eiei|ikas p riargis

nkiasdešinits UH-tij, kaip gyve- vos |)oniĮ išpardavinėjimo/noras iS PiMaburglio, J. iii-(balalldžio II d. Pamokslus sa
ius iš Bentleyvillės, J. Piku- kys, kaip girdėjau, jaunas iš

. I

Pact.on with thif t-hniliv Our°X °Uf pictur«s i 
Utie orpkans be helDed ” 1 ccncern is cha; tu,in eoa- 

£be poor

nu Pittsburghe, bet praeities , ... . v . , .. . . , ikaip jie viešai boikotavo, kadbendrį ir naudingi darbai bu-Į,. , . . .... lietuviai nepirktų,
vo dirbami ne cicilikebų, bet Į
tiktai katalikų vadų ir visuo- j iaigi, prisiminus tuos juo-:Hįų atliko velykinę ir pirma- 
met pritariant kunigams. Tie-į^us cicilikėlįų taškelius, kurie j(]įenį0 rytę priėmė šv. Komu-
sų sakant, šliupiniai, Pittsbur- tikUi trukdė ir boikotavo be-jnijQ Buvo parinktas labai pa. jtuviaį iSka;tlirgai dalyvaus at 
ghe, kurie vėliau virto cicili- Mrus ir naudingus darbus tau į togus ]aįkaS) ypa- niainieria- laiduose.' ' Cibukas

1 - ■ " šljkstu daios kada jie da-[ms Mat, ant rytojaus anglia-
SKAITYTOJŲ BALSAI į bar didžiuojas “nuveiktais” kasiai gventė «John Miehel(

tiš iš Brightwoodo ir J. Skri- 
pkus iš Providence. Daug žmo

kalbus kun. V. Sadan kas, Do
norus klebonus.

Iš anksto spėjama, k: c ta

rapijonaį ir iš apylinkės lie-

1 darbais.
(Tęsinys nuo 3 pusi.)

Pay” ir mainos nedirbo. 
Mainieriaį patenkinti, kad

MISIJOS
Poviliuk, rašydamas šlamš-

įtikrinti, kad ne “Margutis” į tuose prisilaikyk daugiau t ei-I sėkmingai praslinko visus bau 
parašė tų knygų, bet kap. P. singumo, nes, be boikotų ir {ginusi streiko šmėkla. Niekam 
Jurgėla, o išleido Dariaus - trukdymo, tavo plauko cicili- nemalonu dykinėti, kai kišenė
Cįrėno g'minės. Pelnas skiria- kėliai nieko gera ir naudingo 'je trūksta dolerių ir senos sko p^U*18 gausiai lankė. Misijo- 

tėvynei nėra nuveikę. ,lOs tebeslegia. Yra vilties, kad ni(‘,ius kum J- Abromaitis is
Kerėpp iki birželio 16 d. pasiseks su-

---------- .-------- Įsitarti su operatoriais geruo-

per
aujienas pasigyiė lėžęs Vie

kšniuose nuo “pagrindų” (tu
rbūt silkių bačkos) prakalbas 
“už pažangiuosius kandidatus 
į Lietuvos Seimų” drauge su 
adv. Skipičiu.

Kad “sus’paškudinusid” vai 
Įkėzo neapgalvota (o gal ir ap
galvota) rekliama tegali pa
kenkti Skipičio misijai.

Kad North Sidės ckiiikaiI
dįlei kum Šimkevičiaus ligos

tas senelis pas mus nebegrįš, nomis, 7:30 vai. vakare vai-
— šaukia raudonsnapiai.dėdės, dins gražų veikalų “Tarp dvie
— Ateis smarkesnis “prabas- jų aušrų”. Vaidinime dalyųaus 
oius” ir bus mums kaput. .sekančios mergaitės: Kastutės

Kad North Šulės lietuviai .rolėj — Anelė Bagdonaitė, A- 
katalikaį prašo nozaliežn’nkų ngelos — Morta Malinauskai-
oūdiaužio,
“siudento”

drignių pritilusio tė, Kipšo — (Ina Aitutytė, A-
ir Mayview “pa- Jduti

vožojamo inžinieriaus” nekiš- (Motinos
ti savo raudonos nosies ir ne
švarių pirštų į jų parapijos 
reikalus.

“TARP DVEJŲ AUŠRĮJ" 
SCENOJE

Bernice Rimkiūtė,
- Agnietė Yonkiūtė.

Mokyklos mergaitės: Bernico 
Getautaitė, Margareta Bagdo- 

Kikas naitė, 'Adelė Misiūnaitė, Ona 
(Rimkiūtė, Katarina Noreikai
tė ir Marijona Pankauskaitė. 
i Vaidinimas pamokinantis.
1 Kviečiam visus atsilankyti.

Komisija

L’asf Vaudcn/rifl, Pa. - ....... .. BOCkFOBD, ILL. — šr.
Misijos pas mus prasidėjo iiyvok'"k'! «lr.Wj™ų. - kiylVtn, „■ povilo parapijos so- 

sekmadienį, kovo 24. žmonės įd"*s"ne’ kur I“**”™. palietės balandžio 0 ir 7 d^e-

LIBTUVIAI DAKTARAI

mas paminklo statymo fondui. 
‘Margutis’ tik darbuojas, kad 
kuodaugiausiai išpurdavus tų 
knygų, greičiau gražesnį pa
minklų būtų galima pastatyk 
lųūsų didvyriams. Perskaičius 
tų knygų (Sparnuoti Lietu
viai) viskų galima sužinoti a 
pie jų nuveiktus darbus. Ne
būtų reikalo kitus kritikuoti 

Ar galima tikėti, kad žmo

KUNIGU VIENYBĖS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 26 d. įvyko Pittsbur
gho provincijos Kunigų Vie
nybės mėnesinis susirinkinias.

iju savęs nenuskriaudus. V.

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PinSBURGHO PA

DANGĖS

BaSalle kongregacijos, Jlart-
ford, Conn., vedė Misijas ir 
sakė gražius pamokslus. Au- 
gusieji ir vaikučiai skaitlingai 

i ėjo prie Šv. Komunijos.

gelis dar to nežinotų. Rodos. beveik vi i kunigai
‘Draugas” jau dešimtį kartų 

yra garsinęs tų knygų, o žmo
gelis dar to nežino.

Skaitykime “Draugų” nuc 
piadžios iki galo, o tada vis 
kų žinosime. Juozas

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NI'OA-TONE Huivlrllnu visokius o- 

rgunu.s žmogaus sislciu oje, palal:;o 
upelitų, sureguliuoju virškinimo upu- 
ratg Ir vidurius. Suteikia natijij spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro jų tvirtesne. Pagelbsti kr.r kili 
vaisiai nepagelbėjo, pasekmės ti) fįc- 
rų vaistų pasirodys tiktai j keletu 
dienų no vartojimui.

Nl’GA-TONE parduodamas visose 
valstinyėiose. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrų Nl'GA-TONE, nepriimkite

ir taipgi pralotas M. Krušas.
Susirinkime nuodugniai sva

rstyta J. E. vyskupo Matulio
nio pakvietimas į Pittsburghų
Jo Ekscelencija atvyks Pitts- 
burghan birželio pradžioje. 
Kiekvienas klebonas pageida
vo, kad vysk. Matulion’s su
teiktų Sutvirtinimo Sakramen
tų. Maršrutas neužilgd bus pa
skelbtas Pittsburgho žiniose. 
Pittsburgho lietuviai ir apy
linkės turės progos pamatyti 
vyskujių kankinį įr pasiklau
syti jo pamokslų.

Kovo 30 d. įvyko Šv. Vin
cento mokyklos svetainėje liū
dnas atsitikimas. . Per l*ingo 
vakarų, nuolatinė lankytoja. 
Veronika Kup<;ikivne, apalpo. 
Atvykęs gydytojas pripažino, 
kad apalpimas yra pavojingas, 
nes liečiu smegenis. Nugaben 
ta į namus ir kovo 31 d. ryto 
mirė. Velionė buvo nuolatinė 
Dingo lankytoja ir stambi pa
rai) jos rėmėja. Velionė

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICAULY AKIŲ 
Sl’ICGIAIJSTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudSjlmo, 
□vaigirno, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamu akių karst), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-' 
Rimuose egzaminavimas daromas su I 
elektra, parodančia mažiausias klai-' 
das. Speciali atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 1 ti iki 8 v.
Nedfilioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomus Im: akiui!). 

, ’ Kainus plgiuu kaip pirmiau.
«>nvo j 47ig s0 ASHLAND AVĖ. 

pavyzdinga motina; paliko mt

Šiame susirinkime kunigaipavaduotojų.
Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SDi

idealų Liuosuotojų. vidurių 2»c į vienbalsiai užgyrė reikalų sei- 
jmėlio Pittsburghe; jį rengia, 
Federacijos apskritys. Seime
lis įvyks birželio, 16 d., 3 vai. 
popiet, Šv. Kazimiero svetai
nėje.

I’ilnųi esame įsitikinę, kad 
ir kiekvienus lietuvis pagei
dauja tokio seimelio.

Pittsburyho tintų Red.

50c.

Help Kidneys
Don’t Take Draatic Drug*

Your Kldnry. rontatn 9 milbon tlpy 
tulx-« or fllter. wl»trh m.y be ri>o»n»ered 
by nrgleet or draetic. Irrltatlna druga. Be 
oarcful. If tupctlonel Kldney or BĮadder 
dleordere inake you euBer Irom Octttna 
TTo Nlflhte, Nervoueneee. Loee of Pcp, beg 
Paine, Rheumatlc Pelne. Dleetneoe. Ctr- 
«loe l'ndrr Ebre. Šeire «la, Acįdlly. 
Burnlnfl. Bmartlna or Bchlnt. you don t 
neod to take chancee. Alt ilrugalete now 
have the hiort modern edvanced neat
meni for tbeee troųbtee—a Doctor a prer- 
crlotlon ealled Cyatce (Slae-Te«». Worke 
faiS—aafe and eure tn 48 houre t n.u.t 
brlnt prw vltellty end ie guerenteed tn 
meke you feel 10 yeare younter ln ono 
tveek or money berk on retilrn ot empty 
l»eck»go Cyetee coete only 3c a doee at
irutfi»V “nd th* <u»rantM yo“"

6ARSINKITĖS
"DRAUGE’’

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platini 
katalikiškų spaudų. Kataliku 
ka spaudų nurodo žmogui 
ganymo kelius į ainžinastį.

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Oftice" Plione lies. and Cfficc
PltG-pcct 1028 2351) So. la aviti St.

CANal 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

Tol. CANal 0257
Kės. PROspect 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Itez.ideiK-ija 8000 So. Artesian Avė. 

Valandos: ll ryto iki 2 popiet 
6 iki t v. vakaro

Offit-e Tel. IIEMSorU 4848 
Rcs. Tel. CROvHiill 0617

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

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

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos:

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

011-44 telef. UOlievaid 7820 
Namų Ttl. PROspcct 1030

Tel. BOLIcranl 7042

liūdime vyrų Motiejų ir dvi 
dukreles. Laidotnvėts įvyko ba , 
landžio 3 d. iš Šv. Vincento i 
bažnyčios. Dieve duok jai am j 
žiną atilsį.

Kovo 31 d. buvo Tretininkų 
mėnesinis susirinkimas. Klebc 
nas patiekė tinkamų konferen 
cijų. Išrinkta moterėlės pavai
kščioti per namus ir parinkti

Phone Boulevard 7589

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakaro 
Scredoj pagal nutarti

į01 iso Tel.: PROspect 6376 

! licz. Tek: HE.Vllock 614L

i DR. J. RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 6iJM> iki 8:30 
Seredomts ir r.edEliOinlt pagal sutari) 
ltez. 2515 W. OOtli SI. Pagal sutartį

Ofiso Tel. CICEHO 4*
Ilez. Tel. CICEHO

JOS. SHiNGLMAN, M. D.
Buvę-, Cicero miestelio pirmu* Kvci- 

katoR KomlMi.lonieriUM. Y.r.-< gerai C*i- 
žinomus. Praktikuoja Juu

2 8 melu*. HpeclH litavo nžnleny. l’a- 
Kckmingal gydo lUioiiniadzmų, Plnti- 
Clų Ir fclnlh-K Ilgas.

ValamloK;
(Tuo 1# Iki II vai. ryto; šuo l Iki 4 
vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare: 

•vantadlanlala pagal tuvttarlma. 
4936 West 184h Street 

CICEBO, Ola

DR. JOHN SMETANA
0PT0MRTRI8TAS

1801 H. ASHLAND AVENUE
Platt Bl<1g., kamp. 18 st.

2 aukštas
|’ast«‘bėkit mutio iškabas 

! Valandos nuo 9:36 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:36 iki 8:66 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Romu 8.

Phoue CANal 0523

Tel. Ofiso UOCInvanl 5813—14 
liet. VICtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:80-8:10

756 West 35th Street

Tel. CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cerarak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 8122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Sercdomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 AROHIR AVBNUE
TH. VJRginla 0B38

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis parai sutarti

Ofiso Tel.; EAFayette 8868
Rea. Tel.: VIRglnla 0888

DR. V. L SIEDLINSKIS
DENTISTA8

O A 8 X • R A T
4142 ARCHER AVKMUE
Kampas Franclsco Ava

Dienomis TH. EAFaycttc 6793 
Naktimis Tol. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 76C0

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Ofiso: Tel. I.AFayctte 4017
Rcz.: Tel.- HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 26.V3 W. OUIIi St.

Valandos: 10-12 ir 8-9 *al. vak. 
Sercdomls Ir Nedėliomis pagal sutartį

iv AI Būt DAKTABAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFT8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dienų 
Telefouat iŪDasy 28M>

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTO J AB ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YAKda 0»«l 

Rea.: Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-8 v v.
Nūdeldieaiaja nuo 10 uu 13 dieaB

DR, P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th CT., CICERO, ILt.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HAIJ8TED ST.. CHICAGO
I*ancd^Strcd^2£_Sui^lį_£^_2_22iL—

Tel. LAI'ajettc 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzio) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėllotnffl pagal 
sutarti

Tel. LAFnyette 3651

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR RĖK.
2519 West 43rd Street

Valaudos: Nuo 9 iki 10* rytab, — t 
Iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vakare. 
N«<leUo^ut nuo 11 ryto iki 1 p p.



ketvirtadienis, baland. 4, į 933 ....... n

VIETINES žinios
įspūdžiai it rėmėju
VAJAUS VAKARIENĖS

MARQUETTĖ PARK. — 
Šv. Kazimiero Karalaičio drau 
gija gražiai pasirodė sekma
dienį suruoštoj dvasinėj puo
toj. Didelis būrys vyrų ir mo
terų, sų dr-jos vėliava atėjo j 
bažnyčia klausyti šv. Mišių,

• š. K. A. R. dr-jos 4 skyrius 
širdingai dėkoja visiems biz- 

'nieriams, kurie prisidėjo au
komis, taipgi ir nebiznieriams, 
kurie taipgi gana duosniai dė
josi aukomis; visiems rėmėja
ms: gerb. kun. .J. Paskauskui j<lirįas laikė pats klebonas ir

ROSELAND. — Kaip žino
ma, kovo 24 d., parap. svetai
nėj įvyko Šv. K. A. R. dr-jos
vajaus vakarienė. Oras pusi- j gražius žmonių raginimus įpasakė
taikė lietingas, kas nemažai • paremti seselių vajaus vakarie j Mišių visi suėjo į svetainę pu 
sulaikė, žmor.e'ių. Vienok va-

gražų pamokslų. Po

kare dalyvavo daugiau poros 
šimtų ir visi džiaugėsi vieti
nių seselių surengtu progra
mų, Elena Bartušienė žavėjo 
svetelius gražiu balsu ir pri
juokino komedija. K. Pažars- 
kis taipgi stipriu baritonu ža
vėjo klausytojus, o T. Konec- 
vičiūtė maloniu balseliu ku
teno kiekvieno širdį.

Gerb. klebonas kun. 'J. Paš į 
kauskas, vesdamas programų, 
tarpais irgi patiekė jumoro. 
Svečiai: kun. Urba, Nausėdie
nė, kalbėjo nurodydami kokia 
paramų duoda seselėms Kazi- 
mierietėms tie centeliai, sudė
ti geraširdžių per rėmėjas, llė 
įnėjos ne tik remia seseles vie
nuoles, bet sykiu Bažnyčių ir 
tautų. Kalbėjo ir eks-ablermo-

nę, kun. V. Černauskui, A. Nau'iSryėįanis. Čia dr-jos pirm. S. 
sėd'.enei, kun. Urbai už gra- j Stoškus pasakė gražių kalbų,
žias kalbas, dain. E. Bartu 
šieliei, K. Pažarskiui, T. Kon- 
cevičiūtei, varg. Rakauskui ir 
visiems programo dalyviams.

šiam vakarui daugiausiai 
pasidarbavo: M. Papšienė, A. 
Tel'šenienė, V. Doyikienė, Pli- 
kavičienė, Jančienė, Zabokie- 
nė, M. Žukauskienė ir kitos.

apibrėždamas draugijos augi
mų ir kviesdamas visus narius 
dar daugiau pasidarbuoti, dai 
daugiau prirašyti naujų narių. 
Po jo kalbėjo bizn. A. Dargis, 
J. Kabelis, senas narys ir da
rbuotojas, bizn. Andreliūnas, 
•J. Vyšniauskas, draugijos ma
ršalka. Visi reiškė džiaugsmo.

irdeck, lt. Vingeliauskienė ir
Juškaitienė. Jos visos yra ži
nomos kaipo rimtos moterys ir 
sųjungietės džiaugiasi sušilau 
kusios jų į savo tarpų.

Po susirinkimo buvo gardus 
užkandis ir programėlis, kurį 
išpildė mažutės’mergaitės: Al
dona Rastainylė ir Elena J uš- 
kaitytė. Jos gražiai padaina
vo, padeklemevo ir pašoko. 
G įtina, kad mainytės taip gra 
žiai mokina savo dukreles. Nes 
viešas pasirodymas auklėja 
vaikučiuose savimi pasitikėji
mų ir stiprina jų charakterį.

Šios kuopos veiklumo ir gy
vybės gyslos yra kuopos pi 
nnin. II. Statkienė, M. Pana
vienė, M. šrupšienė, J. Baliii-

Kovo 31 dienų buvo moterų 
draugijų ir visų moterų ben
dra velykinė išpažintis ir šv. 
Komunija. Moterys tikrai gra 
žiai pasirodė. 8 vai., per šv. 
Mišias, bemaž visos ėjo prie 
Dievo stalo.

Pas mus daugiau ir daugiau 
žmonių pradeda gauti darbus. 
Aišku, laikai po truputį gėrė
ja. t i įeitu laiku čia atsidarys 
nauja springsų ir matrasų di
rbtuvė, kuriai bus reikalinga 
virš penki šimtaį darbininkų 
Tai vis džiuginančios žinios.

“Bunco ir card party tur- 
nanientas” būna kas ketvirta 
dicnį per visų gavėnių (išsky

jnienė. Rastainienė, F. Šatienė rus Di(1U! Ketvirtadienį). Ba 
landžio 4 d., 7:30 vai. Vak. iš 
eilės įvyksta jau ketvirtas tok?

ir Stirbienė. Apie Stirbienę 
reikia pažymėti, kad jr yra ti-

SVARBI ŽINIA 4 ir 3 nuošimtis. Norėdami 
daugiau sužinoti apie šias no- 

~~ .. 'tas, telefonuokite Boulevard
' “ų18 »'eUs.2«00, arba Užeikite į District

žuvo didelės mūsų tautiečių 
pin'gų sumos. Daugelis šian
die lieja graudžias ašaras, nes 
per ilgus metus kruvinu pra
kaitu uždirbtas skatikas, per 
neapsižiūrėjimų, žuvo ir pasi
turinčius paliko beturčiais. 
Skaudžiu pamokymu išmokin
ti, dabar mes nenorime nei ce
nto dėti į nesaugių vietų. Ieš
kodami saugios vietos, mes, 
pagali'-., radome saugiausia 
vietų savo pinigams investuc 
ti.

Šiandie gal ina pirkti Chi

National Bank, 11 lt) AVest 35tb 
St reet.

REDAGUOJAMI PREZ.
ANTANO SMETONOS

RAŠTAI MOKYKLOMS
KAUNAS. — A. Merkelis 

redaguoja valstybės preziden
to Antano Smetonos parinktų 
mokykloms raštų leidinį. Lei
dinys bus apie 20 spaudos 
lankų didumo. Jame bus pa
rinkti mūsų mokykloms tinka-

cagos ii Kockiordo vyskupijų j niį valstybės prezidento ras
uotas, už kurias atsakominga i tai. Raštus leis švietimo nu
yra visa vyskupija. Mokama nisterija.

Joms ypatingas aviu, taip pat į kaj gv< Kaz’miero draugija 
ir vakarienės darbininkėms. ) smarkiai auga ir visi žadėjo 

Š. K. A. R. 4 sk.

PILIETYBĖS PAMOKOS

krai pavyzdinga sųjungietė;'karotomis ir kauliukais žaidi 
ne vien pati per daug metu ,mas- šiani parengimui darbuc

darbuote Kdviaubinti kad prle Moterl> S«unBos »riklan * ">»W» »<w
ibi l it ' V«ivb “i. ■' ls°, bet ir B»™ dukteris (M |Wentworth gatvės: A. Butkiė-iki kitų Velykų draugija sic-1 ’ w v •'
litų 300 narių (vyrų ir mote
rų) skaičių.

nas Govier, lietuvių priętelis

MARQUETTE PARK. — 
Šios kolonijos lietuviai turi 

Igerų progų pasinaudoti panio- 
įkinimais dėl įgijimo p Liety- 
bės.

Ačiū mūsų gerb. klebonui
Roselande, ir vienas svetimtau Run A Baltučiui, kuris užlei- 
tis advokatas. |<lo 111()RyRjos kambarį, ir jstei-

Kun. V. Čerhauskas savo ;gė pamokas. Mokytoja yra at
kalboje ta'p pat nemažai įne- įsiusta iš Illinois Einergency
šė jumoro. iRelief Commission. Už paino-

Ii__ ___ -i.:___ į.n:
Vaikų choras, vedamas var 

gon. J. Rakausko, gražiai pa 
dainavo keletą dainelių.

Įkas nerė kia mokėti.
Moterims būna dvi paino

JONAS CHASAS, Sr.
Mirė balandžio 1 d., 1933 m.

2 vai. ryto. sulaukę:* 43 indu 
amžiaus. Kilo iŠ Šiaulių apskr.. 
Triškių parap.. MickiSkio kai
mo. Amerikoje iSgyveno 22 irti.

l’aliko dideliam" nuliūdime 
moterį Eisi", po tėvais (layges, 
sūntj Jonu 10 im. amžiaus. 3 
brolius: Kazimiera ir Svogerka 
Bronislavą, Juozapa ir švogerką. 
Veronika ir Pranciškų, uošvie
nę Ona Gayges, 3 Svogerkas ir 
gimines: o Lietuvoj tėvus, se
serį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1116 W. 
18th St. Laidotuvės jvyks pe
nktadienį, balandžio 5 d., 15
naftoj 8 vai. bus atlydėtas j 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas j .šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažysta- 
Ptuš-lYias dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: .Moteris, Sūnii-i, lim
itai, Svogt-rkus, lAušvionė ir Gi
minės.

Idiidoluvit, direktorius K. P. 
Mažeika Telefonas YAItds lliO;.

Šv. Kaz.
kos: viena popiet, o kita va-'narių eilė 
kare. Vyrams būna vakarais 
du syk į savaitę. veikėjų.

Lietuvių klubai taipgi daug 
pagelbsti gauti reikalingas 
blankas ir jas išpildyti. (Pa
mokose blankos nep'ldomos). 

i Lietuviu klubai už tai nei vie-

Šv. Kazimiero Karai, dr-jr 
yra pašelpinė. L5 goję pašalpos 
moka $5 į savaitę. Nariui mi 
rus moka $35.00 iš kasos ir po 
$1.00 nuo kiekvieno nario pa 
šelpgalviui. Mėnesinė mokesti? 
25c. įstojimas dabar sumažin
tas $1.00. Taigi visi gali pri
gulėti — vyrai, moterys, mer
ginos ir vaikinai.

Susirinkimai būna kas mė
nuo pirmų sekmadienį, 1 vai. 
popiet, parapijos svetainėj.

drau

Panavienė ir J. Baliūnienė) y-įne’ A- Steponaitienė ir P. Po 
ra prirašius. Ir, bendrai, 20 ivilionienė- Pasiėmė du šimtu?
kuopos narės yra nuoširdžios i b.iliet\ir varosi Pri'c to’ kad 
ir draugiškos. Patartina bri- Adsus išpurdavus. Mat, AVeni 
ghtonparkiėtėms moterims ar-Hrlho didefė gatv6 ir’ did 
čiau susipažinti su Moterų Sų- žiumo-b lictllviais apgyventa, 
junga ir sųjungietėmis.

lietuviais 
nenori Arnoldui pasiduoti.

Pavasaris - Važiuojam i liituva!
Pavasaris jau čia. Kin io mano šiemet aplankyti Lie

tuvų, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykt' į dienraš
čio “Draugo" laivakorčių agentūrų ir pa.-ifaiti. “Drau
gas" parduoda laivakortes visų linijų, visais laivais. 
Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

Korespondentė

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Praeitų ketvirtadienį, para
pijos svet., įvyko kortomis ir 

Karai, draugijos kauliukais žaidimo pramoga, 
ėse \ia daug pratesi- įmonių prisirinko daug ir pa

rengimų ska’tonie pilnai pasi- 
Senas Narys 'sekusiu. Uždarbio parapijai li- 

iko pusė šimto. Ona Daukšie
nė, Ona Liaudanskienė ir Ma-

jonalų, biznierių ir visuomenes 1

ŽAIS KAULIUKAIS
pi joną Birgelienė šiam paren- 

Ra- giniui daug ii- nuoširdžiai dir-

KAROLINA
PANGONIENĖ

(pc tėvais 3tankaitė)
mirė balandžio 1 d., 1 933 m., 
10:30 vai. ryto. Milaukn.s 43 
metų amžiaus. Kilo IS Kauno 
llcd., šiauliŲ aiileslelto. Ameri
koje išgyveno 30 metų.

l’aliko dideliame nuliūdime 
vyrą. Karolį, 2 dukteris: liro- 
nislovų Hinltus ir Anele tialla- 
gher. sūnų Antanų, anūką, 2 
brolius; Liudvikų Ir Povilą 
Stankus, seserį P, tronėle i.idei- 
kletie ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4411 So. 
Tat man Avė,

Dildom vės įvyks penktadienį, 
balandžio 3 d. IS namų 8:80 
vai. bus allydiMa į Nekalto 
t’nuiidėjfln'o l‘, S. M. parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulines pamaldos už velionės sielų. 
r„ palnaldų bus nulydėta į Sv. 
Kaziiniei'o kapines.

Nuofiirdžlal kviečiame visus 
gilnlnes, draugns-g"M ir pažy- 
stannis-mas dalyvauti ftlotfe lai
do! Hvėse.

Nuliūdę: Vyras, Vaikai, Bub
liai, Nt-sint Ir GMnimės.

Dildo!uvlų direktorius lAėh- 
aivlcz ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

Baland. 7 d. bus vyrų dr-jų 
ir visų vyrų bendra velykinė 

į išpažintis ir Šv. Komunija, gi 
baland. 14 d. viso jaunimo,

Rep i

DVASINĖ PUOTA
AVEST SIDE. — Dr-ja Auš

ros Vaitų vyrų ir moterų eis 
in corpore prie šv. Komunijos 
baland. 7 d., 8:30 Mišiose, ku
rios bus užprašytos dr-jos in 
tencija.

Visi nariai privalote daly
vauti. Po Mišių visi nariai pra 
sorai sueiti Į salę pusryčiams.

Draugas

veliones Lietuvų roikalais kreipiutė<

įhicd^o Ilįj!NOKTI 1 SIDE. — Šv.
Žančiaus draugijos kauliukais l>Oi išparduodamos bemaž du 

arnau
ta ir geras '“refresiiments”.

... ..... ---------- -------
no cento neima. Todėl, reika- žaidimo pramoga bus baland-..šįjotus bilietų. Buvo pats

ž o 7 <1., 7:30 vai. vakare, pa
rapijos svetainėje. Visi kvie 

jie visados mielu noru patar- Ičiami atsilankyti. įžanga 25c, 
na lis.

lui prisiėjus lietuviai, visados 
kreipkitės į lietuvių vadus;

Dėl informacijų matyk, ai 
pašauk bile vienų šių asmenų: 
Joe Lenkart, 6810 So. Tainiau 
Avė., Jack Juozaitis, 6822 S 
Rockivell St. (Republic 4631) 
Krank Šnekutis, 6633 So. Fair 
field Avė., Mielinei Rackus, 

j6442 So. Artcsian, Toney Visli. 
6804 W. (JOtb St. ii- dr. J. Po
ška, 6504 So. Artcsian Avė. 
Tilcin. 2374).

BAŽNYTINIS KONCERTAS

nraT)r,TfWi ■

R Vilkelienė

DIRBA, LINKSMINAS IR
DAUGĖJA

BRIGHTON PARK. — Ba
landžio 1 d. įvyko Moterų Są
jungos 20 kuopos susirinkimas 
ii- pasilinksminimas. Tš komi
sijų raporto pasirodė, kati ko
misija ir kuopos narės sėkmin
gai darbuojas sųjungieč'ų bu- 
nco party reikalu. Pramoga 
bus balandžio 14 d., parapijos 
salėje, 2 vai. popiet.

Jau išplatinta daug bilietij 
ir prirengta gražių dovanų. 
Briglitonparkiečiaį žino, kad 
sųjungiečių bunco party v'suo-

BRIGHTON PARK. — Jmi 
buvo rašyta “Drauge", kad 
N. P. P. Šv. bažnyčioje, ba
landžio 7 d., 7:30 vai. vakare, ""‘t pasižymi dovanų gražu 
įvyks bažnytinis koncertas.

Lai' sykį noriu priminti, bri- 
glitonparkiečiams, ir bendrai 
visiems, kad koncertas bus 
gražus, nes art. Justas Kudir
ka, mokina parap. didžiulį 
chorų ir vietinius talentus, ku
rie giedos gražius bažnytinius 
muzikos kūrinius. B<- vietinių, 
dalyvaus žymios muzikos me
no jėgos iš Chicagos, būtent 
prof. ?». Pocius, prof. A. Žy; 
danavičius, taipgi parapijos 
mokyklos bernaičių choras 
prezbiteriiime prie altoriaus 
giedos gražius bažnytinius imi 
jzikos kūrin us. Kvieslys

BIZNIERIAI. GARSINK).
^DRAUGĘ”

mu ir gausinguniu. Taigi ir šį 
kartų atsilankiusieji ne vien 
gražiai laikų praleis, bet ir 
brangių dovanų laimės.

šiame susirinkime k p. įsi
rašė trys naujos narės: R. Be-

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

toaps Utis
ir

Tevis
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuviy Sąlygos
RKPublic 834-0

5340 S0. KEDZIE AVE-

VENETIAN MONUMENT CO., INC,
Išdirbėjai ankštesnes rūšies pamišk

ių ir Grabnamlų
-I------------ -a-iįn-i ---

Aidžiausia paminklų dkbtavl 
Chicato]

-------- o---------
Suvirs 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
tampykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Avė.

Telefonas SKEIey 6103
Chicago, Illinois.

RO8KLLI BROTHERS, INC.,
PAMHTKJ.Ų DIRBMAI

knomlo.
fetmyna KpeehrHflnoJ* Ma

ine darbe per Mtek kante.
Veskite paminklų relkahis tie- 

«tal m pačiais Ifafirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vlenaa hlokaa f ryma ano 
dld«ntl« Vartų

MILLSIOE, ILLINOIS
Trja telėlMaii

Rea. PKMHACObA MU 
BELMONT S4M 

Office: HII.LNIDE SHII
Vlnennt Rooelll.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3372

S. P, Mažeika
fl. Masalskis 
A. Piltus 
1. f. Ridas
S. M. Stulas 
Chas. Syrenicze
1.1. ZdIį

1. F. Eiiteikis 
kelmu jr Šias

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 AVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 30th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUIevard 3203

4605-07 So. Hennitage Avė. ] 
Phone YARds 1741—1742

2314 AVest 23rd Place 
Phone CANat 2515 Cicero 59271

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742 . . j

J.F.EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS CICEROS ŽINIOS*™SE
NUTEISĖ LIETUVIUS 

ŽUDIKUS
KAP. P. JURGĖLA IŠ
VYKSTA Iš CHICAGOS

Kovo 31 <1. iškilmingai bai
gos Jubiliejinės Misijos. Per 
visą Misijų laikų, žmonių bū
davo pilna bažnyčia. Jaunime;- 
taipgi j-ka't lingai dalyvavo ir 
naudojosi Dievo malonėmis.

balandžio 27 d., 7:30 vai. va 
kare, Waičulio svetainėj, 23 
rd Avi*. ir i .ako gatvės.

Valdyba kviečia visus atsi-1 
lankyti. Įžanga prie durų 33 I 
e., iš anksto perkant tikiotų 
— 30c. • i

CLASSIFIEDjau ilgas laikas, kai nieko 
nematėm “Draugo’’ apie niū 
sų kolonijų. Nors daug būna 
įvykių, bot niekas nesirūpinai 
apie juos parašyti.

Kovo 29 <1. Communitv sa-• v
lėj įvyko kortomis ir kau
liukais lošimo pramogėlė, su 
rengta tretininku. Padarė gra

AUTOMOBILES actomobii.es

Vakar teismas nuteisė du ; Plačiai žinomas veikėjas ka- 
jaunus lietuvius ir dar jauno- pitonus Petrus Jurgėla išvyk- 
snį jų sėbrų ilgioms metams sta iš Chicagos į New Yorkų, 
į kalėjimų. Petras Sinkus, 20.kur mano apsigyventi su savo
metų jaunuolis nuteistas 30 šeima. Balandžio 7 d. (sekma- rą Moterų'Sąjungos kuopa su-^aUs ^niont's nesutilpo
metų kalėjimo, Juozas Žvirb-Įdičnį) jam rengiamas išleistu-Įrengė gražų vakarų parapijos |{,.ngįnK) kemesijoj tiu
lis, vos 17 metų, gavo 99 me-Įvių bankietas Juciu restorane, svetainėje. Vaidinta “Tautos n k-o u : 
tus kalėjimo, o jų sėbras, 151 Taip pat teko patirti, kadarais ir išgamos”. Vaidini- Janušauskienė,. K.
metų, jaunuolis Ravmond 1 lai- šiemet sukanka 20 metų P. Ju- ’uą atliko gerai žinoma Mas- jžvirblienė, Šimanskienė O 
verson gavo 14 metų kalėj.mo. rgėlos literatinio darbo. Gyve- kolaičų grupė. IVaitkienė, K. Januškienė ir

Veikalas gražus, įspūdingas. 10. Šliterienė.
Per paskutini susirinkimų,

Tų patį, sekmadienio vaksi

Marijonų Rėmėjų 1 kuopoj! 
pastarasis susirinkimas 24 d j 
kovo, nutarė gražų dalykų. | 
Knygutės jau nupirktos. Kau. J

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai-

PONTTAC — ’SS. 4 durų Sodan. 5 BUICK '31 — Model 91. R Sedan.
drat. ratai. Mohair Trim. Gerai 18- 
rodo ir tobulam slovv. Garantuo
tas ............ ......................................... S175

Juodas, 8 drat. ratai, geri taleral. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... #375

teks laimė, pamatysime gegu-! olos s — 1933, 4 durų sedan, niue 
su gold trim. 5 Steel .ratai, l-uboj 
gražus vėliausio •modelio karos, au
kštai tobulam stovy ........ #515

žės 26 d., Marijonų ūkyje. V: 
sas pelnas eis Marijonų Se
nimą rijai

I,A8A1.1J: — 1930, 5 pasaž. Sedan, 
Juodas, 6 drat. ratai, šis La Sal'e 
puikiai ISrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................... #415

CHEVROLET 1933, Sport coupe

Prieš keliolika mėnesių tie ndamas Lietuvoje, jis uol ai 
trys jaunuoliai įsibriovė į ke-'veikė kariškoje ir visuomeni-’Visų atsilankiusių širdvse su- 
pyklų norėdami jų apiplėšti, nėję spaudoj, parašė IS knygas, kfdp dar dįdes„p meile, pat|.i(). 
Vykdydami norus, jie nušovė kelias knygas išvertė iš, sveti- !pr/

mų kalini ir be to 1918 m. į- 
kūrė Lietuvos skautų organi-

kepyklos savininko žmonų.
un ar kas galėtų juokuose 

zacija. Redagavo “Skautų” ir lpraIenkti «Raulą ir Rožytę”, 
buvo faktiškas Lietuvos ka- .(Maskolaitiene

i i

j kovo 24 d., kuriame dalyvavo 
znu, prie «1VO tėvynės, .hm. , (, „.,;ti,|in.

k,j hupg, buvo pakankamai. |ajky)i trjj|J
rekolekcijas, balandžio 10, 11 
ir 12 dd. ir per tų laikų, už-

VIEŠA PADĖKA
su rumble sent. Maroon, R d rot 
ratai, bot water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... S395

PLYMOT’TH — ’SS. 2 pasaž. Con-
vertible Coupe, Juodos, R roudonl 1 jlI’ICK

CADII.I.AC ‘30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whtpcord trim. Labai Be
ras karas žema kaina ... #375

Niuo noriu išreikšti (kuo
pos vardu) dėkingumų atsi- 
lankn.'-ieros i mūsa vakarų ir

i sutrikimą mums didelio

drot. ratai, rusnhle seat. Vėliausio 
modelio coupe Švelniai bėgenMii 

, motoru .................................;.... S 415

I DODGE — 1933, Sport coupe su ni- 
, mble se-'t. Juodos, 5 mediniai ra- 
1 tai nurnallavoli Ivnry. Išrodo gerui 
| ir tobulam mekaniškam stovy #125

1929, Model 4 8 Coupe. 4 
Juodas, 5 mediniai raini.

#225
pa saž.
('..ražus coupe, geram stovy

IH'ICK — 1931, Model 86 Victoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy ..................................... $375

PONTTAC — ‘30 — 4 door Tour’.ng 
Sodan, juodas, 6 drat. ratai. Eko
nomiškas šešių clllndcrlų karas, to
buloj padėty ............................... $275

BTTTCK ’30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat. Erench blue. 
6 drat. ratai, labai gražus co"t>e 
tobulam stovy ......................

džiaugsmo, bei pridavinio en 
tuziazmo ir toliau dirbti. No-įl‘ Sali ūkų), 

gerų “komi
kų tymų”. Gražių kalbų pasa
kė gerb. klebonas, kun. Ik J. 
Vaičiūnas. Pareiškė, kad malo
nu matyti suaugusius lošiant 
veikalus, bet dar maloniau bū
tų matyti jaunimų atliekant 
tų patį darbų.

Ištikrųjų, gaila, kad Cicero 
aunimas nesuorganizuoja 

dramos ratelio. Porų sykių mė 
ginta, bet kažin dėl ko mėgi
nimas neišėjo. Talento nešto- 
ka, tik visa bėda, kad niekas 
nesuorganizuoja. Gabūs jaunie 
ji turėtų pradėtį tų darbų. Ta
da kiekvienas žmogus, maty
damas vertingų darbų, remtų 
kiek galėtų. Nereikėtų

nuomenės karinnkų žurnalo Jie sudaro tikrai 
“Kardo” redaktorius. Lietu
vos kariuomenėj savanoriu iš
tarnavo 12 metų. Kaipo Ame-

Kuoniet jie buvo suimti, po
licija juos nuvedė į kepyklų, 
kad parodytų, kaip visa Įvy
ko, žmonės apsupo kepyklų ir 
norėjo žudikus sumušti. Taip 
ir būtų atsitikę, jei policija 
nebūtu jų apgvnus.

, l ikos pilietis, 1931 m. grjžo
Tą pačią dienų kepyklos sa- į .Jungtines Valstybes ir čia 

vininkas norėjo žudikus nu- iuoijai darbuojasi tautinėje di- 
šauti, bet policija jo rankų su- rVoje. 1931 . 1932 metais buvo 

“Draugo” redakcijos narys ir 
tebėra mūsų bendradarbis.

Už nuopelnus Lietuvai ap
dovanotas Gedimino ordinu ir
kitais karo ir skautu meda

li- •bais.

laikė.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRAL. CHICAGO 

PAŠTE

(prie S. Canal ir Van Bvren g)

905 Budriui Kazimierui 
912 Gurskiui Antanui 
937 Slin.kui Anai
941 Venckui Juozapui
942 Vertelkai Mykolui 
944 Zdanovich Frank

SUŽEISTOS DVI 
MOTERYS

prasyti visas Misiąs Šv. Brau . . » . i.nr:p np£r.. 1 Chevrolet — 1933. coach, 2 du-
Ppp viuiiu! atsipia. \tl tų, kili 1C negu , rn 5 pasaž. Juodas. 5 drat.

1 933. Conch, 2
pasaž. juodas. 5 drat. ratai. 

Gražus, mažas karas ir žemai nn- 
kainuotas...................................... .. *845

CADTI.LAC — ’31 — V-12, 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk, 6 
drat. ratai with white side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint ................. $695

ciškaus intencija, rer visas i 
tas dienas, tretininkės eis 
“in corpore” prie Šv. Komu
nijos, 8 vai. Mišiose. Pietų 
metu nuo 1 iki 2 vai. visi bcr. 
drai susirinks Į bažnyčia, e 
nuo 7 iki 8 vai. vakare, pas 
tretininkę Mortą Janušauskio 
nę, 906 - N. 22nd St., turės y- 
patingas pamaldas. Kviečia 
visus ir nepriklausančius da
lyvauti pamaldose. Paskutinę 
rekolekcijų dieną, 2 valandą 
popiet atvyks kunigas iŠ Ma
rijonų seminarijos ir suteiks 
palaiminimą.

Šventos ’Jnos draugija ren
gia vaidinimą ir po to šoki’.s

vo progos įeiti į salę, dėl sto- i 
kos vietų, ir turėjo grįžti na-! 
mo. Ateityje, rengdami kokį 1 
vakarą, paimsim erdvesnę 
vietą, kad visi .suliptų, kad 
visi būtų patenkinti.

Ačiū visoms darbininkėms, 
rėmėjoms už atsilankymą ir 
šiaip visiems ir visoms, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo 

A. Šiilpauskienė.

DUODA PAVYZDI

PLVMOl’TH 1933. 4 dura Sedan,
Mėlynas 5 drat. ratai, šis Plymouth 
buvo gerai prižiūri nas ir yra to
bulam stovy ............................... $445

CHEVROLET — 1933, Master Coacb, 
Juodas, 5 drat. ratai. Ypatingai 
gražus karas, viskas geram sto-

CAD’LLAC — 1931, 5 pasaž. Coupe, 
Juodas. \Vbipcord trim, 5 drat. ra
tai. Puikus karas dėl nužiūrančio 
pirkėjo . ........................................... $®95

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk rack. 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus................. $195

#395 CHEVROLET — 1931, Coach. 5 pa- 
’ ' saž. Maroon, 5 drat. ratai. Žemai

apkainuotas karas. Duos gera pa
tarnavimą ..........‘......................... #245

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

Vakar popiet įvyko automo
bilių katastrofa prie Archer kitų teatrus, remti svetimtav- daroma. Bet juo anksčiau, tuo

e’ti

j Avenue ir 55 gatvės. Katar- 
Įfrofoj sužeistos dvi moterys.

čius. Savųjų užtektų. Žinoma, geriau.
teks darbas turi būti daromas j Sukrusk, Ciceros
su noru, energingai. Anksčiau Jaunime. J <larbą!

gabusis
BIZNIERIAI, GARSINKITĖS fViena nuvežta i šv- Kryžiaus,

“DRAUGE” *"*!kita j Irving Park ligonines, iar vėliau visgį bus kas nors

Matome obalsi: “Savas pas 
savų”. Būdami svetur, tik ta’p 
sudarome tamprią lietuvių šei
myna.

Kiek yra lietuvių profesijo- 
nalų, kurie gali patenkinti lie
tuvių reikalavimus, tik reik s 
savais anrieit:, nes kitaip nie-

BT’TCK — 1 932, Victoria Conn". 5 
pasaž. Ma.roon, n drat ratai. Einisb 
kain naujas, vienas, iš puikinusi"
Buickų mūsų dideliam stake. $44$

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

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

Crawfoi*d 4100

“Draugo” Rašėjaf ko geriau negaunama.

Chicagos vakarų dalyje yra 
tiek lietuviškų įstaigų (“Drau 
go”, “Kristaus Karaliaus Lai 
vo”, “Moterų Dirvos” reda
kcijos, ir kt.); yra ir profesi- 

jonalų.

kitos

<£> 19)1, Liccrrr * Mvtu Tobacco Co.

iš vienos pusės 

jie Lengvesni
puses

turi Geresni Skoni

Štai, pavyzdžiui, pas dantų 
gydytoją T. Bložį dažnai ran
di daug žymių lietuvių. Vis 
tai rodo, kad savieji savais 
puikiai pasitenkina.

RED. ATSAKYMAI
A. Tumavich, Cicero. Tams

tos rašto nebedėsime, nes skai
tome, kati ginčai jūsų miesto 
politikos klausimu yra baigti.

PARDAVIMUI BIZNIAI
Ant pardavimo buėernė ir grosernė. 

Biznis išdirbtas per 5 metus. Prie
žastis — savininkas eina j kita biznį, 

i Parduosim visai pigiai. Sužinoti:
901 MEST 33r<l STKEK1'

KON T R AKTORIAI

ŽEI.VIS IR II,I>I.NG. CO. 
Kontrakioiial

Statom naujus ir taisom senus na
mas. Mūro, cemento, medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi išmokcsėiat arba 
i ash. Gaisro apkainavimas ant namų 
ir rakandu.

3358 S. I.ITPANK A AVĖ.
Tel. BOPIeva-sl

BRI NO SHCKIS A CO. 
KONTRAKTORIAI

; Statome nauius namus. Apdengtam 
į gonkas (porėius arba visa medinį na- 
1 mt) popiera arba cementiniu asbestos. 
i Taip pat parflpinam paskolas namų 

pataisymui. Imame darbus visoj Chi
cagoj, kolonija nesvarbi.

4131 So. Eranclsa-o Avenue
Telefonai LAEnyettc 5824 — 8351 .

LIETUVIAI ADVOKATAI

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
i (West 22nd St.)
’ (Metropolitan 8tate Bank name)
1 Valandos kasdien nuo 9 Iki S.
1 PanedClio, Seredos ir Pėtnyčlos

vakarais 9 Iki 9.
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic Ml(M)

Telephone BOl’levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS

4«31 8. ASHLAND AVĖ.
, Res. 6515 8, Roekwell St.
I Phone REPublic 9728 CHICAGO

actomobii.es

