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ATIDARO STRESĄ
KONFERENCIJA

STRESĄ, Italija, bal. 10. skiau posėdis bus atnaujintas’
— Rytoj čia atidaroma trijų ir dar penktadienį bus taria-i 
valstybių — Anglijos, Pran- masi.
elizijos ir Italijos, konferen- j Konferencija, kaip žinoma, 
ei ja. * | sušaukta Vokietijos klausi-

Konferencija prasidės kaip mu. Vokietija paskelbė atsi- 
10:00 ryto ir tęsis iki 1:00 ginklavimą, tuo būdu paneig- 
popiet. Po, to konferencijos dama taikos sutartį.
dalyviai turės pietus, o po 
jiietų pasivaikščiojimus. Pa-

Valstybės tarsis, kas dary
ti tuo klausimu.

ANGLIJA YRA PRIEŠINGA 
' VEIKTI PRIEŠ VOKIETIJĄ

Prancūzija padare militarinę 
sutartį su Maskva

MUSSOLINI PATIKRINA SAVO KARO PAJĖGAS

I Aenu Photo.)

Italijos premjeras Mussolini medaliu atžymi italų lakūną F. Angello, kurs 
skrisdamas padarė pasaulinį greičio rekordą. Mussolini šiandien atidarys trijų 
valstybių konferenciją Stresą, Italijoje.

10. — ’ PARYŽIUS, bal. 10.LONDONAS, bal.
Anglijos ministeris pirminin- j jų valstybių

Tri
konferencijos
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“DRAUGO” RADIJO AIDAI
Plačioji lietuvių katalikų vi mažai nuostolių, kada bus 

suomenė kaip kas ttečiadie- nutrauktos gerb. kun. profe- 
nis, taip ir vakar turėjo pro- soriaus išganingos Gavėnios 
gos klausyti “Draugo” radi- laiku kalbos.
jo programos ir gėrėtis kai-i “Draugo” administrato- 
bomis ir vokaline programos rius gerb. kun. J. Mačiulionis, 
dalimi. j M.I.C., per radiją reiškė gi-

Gerb. kun. prof. .J. Vaitke- lios padėkos visiems tiems,
! vičius, M.I.C., vakar kalbėjo kurie kokiu nors būdu, kad 
; tema.: Kristus — mūsų išga-Jir mažiausiai, prisideda prie 
nynišs. Ši kalba priklauso I “Draugo” radijo valandos 

! Gavėnios laiku sakomų kalbų palaikymo.
i serijai. G a. u., kad ši serija “Draugo” red. p. L. Šimu- 
j baigiasi ateinantį trečiadienį. J tis padavė įdomių dienos ži- 
Katalikų visuomenė labai įv- nių pluoštą. Daugiau ir pla-
ertina kunigo profesoriaus 
kalbas, nes kiekvienas jo pa-

tesnių žinių iš viso pasaulio 
galima rasti kasdien dienraš-

sakytas žodis smenga klau- j ty “Drauge.”
' sytojo širdin. Jo aiškinimai i -Vokalinę programos dalį iš 
ir pamokinimai yra dinamiti- pildė solistai p. Gi. Giedrai- 

j niai ir kiekvieną įtikinantieji. J tienė, vargon. J. Kudirka ir 
Į Žmogaus širdis ištroškusi, Į Sasnausko vyrų koro dvigu-

kad ko daugiausia gavus ži- į bas kvartetas, vadovaujant

kas MaicDonaldas ir užsienio 
reikalų sekretorius Simonas 
su būriu palydovų šiandien 
išvyko į Stresą, Italijoj, kur 
rytoj prasidės trijų valstybių 
konferencija Vokietijos klau
simu.

Kap. Eden serga ir jis ne
gali vykti konferencijom, Ita
lija ir Prancūzija labai pagei 
davo konferencijoje turėti

PASIREISKE KONGRESE NESUTIKI
MAI TRUKDO DARBĄ

Stresą mieste, Italijoj, išva
karėmis Prancūzija padarė, 
taip vadinamą “džentelmoniš- 
ką” sutarti su sov. Rusija 
tarpusaviai pagalbai, jei Vo-
kietija, ar kokia kita valstv- WASHINGTON, kai. lt).-
bė drįstų pulti jų vienų, ar fca'P tr-vs k™
k^ gresas posėdžiauja neturėda-
' Ši militarinė sutartis para-įmas "Alingo vieningumo, 

syta grabais ruožais Prancū-
zijos užsienių reikalų ofise

Tuo būdu trukdomas kai ku- i

SVETIMŠALIU ŠMUGE- 
LIAVIMAS į U. S.

POPIEŽIUS NEIŠLEIS 
ENCIKLIKOS TAIKOS 

REIKALU

nių sielos išganymo reikalais. 
Žmogus nežino daug da- “ 
lykų apie tikėjimo tiesas. 
Kun. prof. J. Vaitkevičius 
nepaprastai gabiai ir aiškiai

komp. A. Pociui. Giedota 
Miserere,” kas atlikta tik

rai majestotiškai. Be kitko, 
dar labai įspūdingai dainavo 
p. A. Pieržinskienė. Dievas y-

išdėsto tas tiesas ir atidengia i ra apdovanojus šią mūsų dai-
VATIKANAS, bal. 10. —į tas paslaptis, kaip reikia siek nininkę nepaprastai maloniu 

Pusoficialiai paskelbta, kaditi sielos išganymo. O sielos balsu.
Šventasis Tėvas Popiežius Pi i išganymas žmogui yra svar-! Katalikų visuomenė lauks 
jus XI nusprendė šį kartą ne blausias už visus kitus reika- daugiau “Draugo” radijo 

AVASHINGTON, bal. 10. — J išleisti enciklikos pasaulio las. Reikia pažymėti, kad ka- programų, kurios tikrai gra-
ių svarbiųjų bilių pravedi- New Yorkę^sųsekta didelė ra- taikos reikalu. visuomenė turės ne žios ir naudingos.

mas ir sulaikoma pažanga kieterią organizacija, kuri
___ ____________ —- vavo sekretorius Lavalis ir krašto atstatyme. Daug kas per dešimts metų užsiima sve ]<o]eg£jos konsistorijos laiku

cijai prieš Vokietiją. Kitaip sov. Rusijos ambasadorius Homau.)a ne^ apie naujosios timšalių šmugeliav imais į !'• į Popiežius yra raginęs pasatt- 
yra su sekr. Simonu. Šis yra! Prancūzijai Potiomkinas. Pa- santvail'os likimą. j S. Svetimšaliai išmokėję apie — visas tautas ir valsty-

kap. Edeną, kurs yra palan- per konferenciją, kurioj daly
kus valstybių bendrai ak-

linkęs daugiau kompromisui skiau šios sutarties principai
su Vokietija. Jis yra nusista
tęs, kad Anglija neprivalo 
daryti jokių sąjungų, nukreip 
tų prieš Vokietiją.

Gal veikiai teks patirti, 
kas įvyks Stresą konferenci
joj. Žinovai tvirtina, kad kon 
ferencija neturės pasisekimo. 
Prancūzija su Italija nogės 
akcijos, o Anglija priešinsis. 
Pasireiškus nuomonių skirtu
mui, žinoma, (Vokietija gaus 
progos dar daugiau pūstis 
prieš visą pasaulį.

buvo diskusuojami vienam 
restorane, dalyvaujant ir 
“mažosios santarvės” atsto
vams.

Sovietų .ambasadorius apie 
šį įvykusį faktą pranešė Mas
kvai ir iš ten gavo palanki) mui.
atsakymą. Pažymėta, kad su-j Kongreso demokratų atsto- ruis

Pažymima, kad kardinolų

Šiomis dienomis kongresas j vieną milijoną siai °r^"įbes, taikon. Tad enciklikos 
apsidirbo vos tik su vienu | nizacljaL tuo reikalu išleidimas šįkart
naujosios santvarkos svarbes-j ^a^ priklauso advokatai ii nereikalingas.
niuoju bilium. Tai viešąją kai kurie imigracijos taip Enciklikog LQeidimas origi.
darbų bilius, kuriuo skiriama nautojai. naliai buvo numatytas balan-j
4,880,000,000 dolerių naujos1 yriausybe paskyrė speeia

SMOGIS IŠTIKO ILLINOISO PIRKIMO 
MOKESČIŲ BILIŲ

santvarkos programoj vykdy-į^- kaltintoją, kuriam pavesta 
traukti tieson tuos rakiete-

tartyje randasi kai kurių tru
kumų, bet jie bus išlyginti 
ministeriui Lavaliųi nuvykus 
Maskvon. Tenai ir sutartis 
bus kaip reikiant papildyta ir 
pasirašyta.

Padaryta militarinė sutar-
DDIIUA I nADDA lAIIAIII? itis bus iresistruota T- s^un- 
rnllIYlA J UAnDJ} JAUPIUO goję ir pasiliks jos žinyboje. VYRUS Diplomatinėse sferose kalba

Illinois Emergency Relief 
komisija praneša, kad atei
nantį pirmadienį prasidės pri
ėmimas jaunų vyrų, nuo 18 
iki 25 m. amž., į Civilian Con 
servation korpusus, popula- 
riai “miškų” darbininkais va 
dinamas. Visoje Illinois val
stybėje bus priimta 9,925 dar 
bininkai, tame skaičiuje apie

ma, kad gal ir 'Italija pada
rys tos rūšies sutartį su sov. 
Rusija, o paskiau prie šių 
sutarčių prisijungs ir kitos 
valstybės.

vų vadai atsižvelgia į vyriau
siąjį savo partijos vadą — 
prezidentą Rooseveltą, ir lau
kia ir nori, kad jis pats pa
ragintų kongresą sparčiau pa 
dirbėti krašto atstatymui.

Komitetų žinyboje dar riog 
so šie svarbesnieji biliai, be 
kurių pravedimo visokis dar
bas yra blokuojamas. Tai 
NRA pratęsimas, viešosios 
naudos kompanijų patvarky-

JIE NEUŽMIRŠTA NAUJO 
AIRPORTO

Chieagos plutokratai neuž
miršta savo planuojamo nau
jo airporto, kurs, anot jų, tu

džio mėn. 28 dieną, baigian-

Legislatūros atstovai atsisako 
paduoti už jį balsus

SPRINGFIELD, III., bal. . Sugadyta visa, mašina. Kad
tis Šventiesiems Jubiliejaus 10- ~ Pirkim0 mokesčių iki | geibėjas situaciją mašinos
Metams.

MEKSIKOJ ŠAUDOMI 
STREIKININKAI

MEXIC0 GITY, bal. 10.— 
Puebla mieste, Puebla valsty 
bėję federalinė kariuomenė

ri būt Chicago centro pašo-j įsikišo į visuotiną darbininkų 
nėję — Michigano ežero sa- j streiką, kurs pasireiškė iš 
loję, kad pasigrožėjus per dviejų rivalizuojančių darhi-
langus iš dangoraižių,

Tuo tarpu randama, kad
nirikų organizacijų nesutiki
mo.

mas, AAA modifikavimas, j tas ežere airportas būtų nau i pasįreiškus riaušėms,
maisto ir vaistų kontrolė,' dįngas ne miestui, bet tik ne 
transportacija ir darbo Iii-' daugeliui turtuolių, kurie my

3 nuošimčių didinimo bilius vedėjai, greitai susioriantavę, 
šiandien gavo didelį smūgį i padavė sumanymą, kad reika-
abiejuose legislatūros rūmuo
se.

Gubernatorius Horncris lien 
d rai su Chieagos majoru Kel
ly po įvykusiųjų rinkimų su
tarė padidinti pirkimo mokės 
čius iki 3 nuošimčių, kad tuo 
keliu surinkus iš vargšų apie

linga toliau svarstyti bilių. 
Tas ir padaryta. Nežinia, ar 
rytoj bus atnaujintas svar
stymas.

Kai kas mano, kad demo
kratų vadai legislatūroje nie
ku būdu nenorės pasiduoti 
opozicijai. Jie dės jiastangų,

30 milijonų dolerių per me- kftd gutraukuH krūvon visus
tus bedarbių (vargšų) šelpi-
mui.

MAJORAS IŠVYKO J 
YVASHINGTONĄ

Chicago majoras Kelly ir 
Chicago parkų distrikto pre-

2,000 Cook,, apskrityje - zid™'“ n»nj)»m vakar išvy-
Chicagoj. ' k0 > Pasknl>l W

_. . . . . a . . vimo reikalu.Pirmoje vietoje bus imami

lias.
Žemesnieji rūmai pripažino 

500,000,000 dolerių daugiau' 
Home Owners’ Loan korpora
cijai. Tikima, kad tą pat pa
darys ir senatas.

Yra pora bilių, kuriems vy 
riausybė nėra palanki. Tai 
karo veteranų bonusų klausi

li sportauti.
•Vidaus reikalų sekretorius 

Ickes praneša, kad jis nepri
taria naujam ąirportui. Jis 
stovi už šiandieninio Chiea
gos airporto praplėtimą ir 
Archer gatvės praplatinimą.

riuomenė šiandien ėmė šaudy 
ti į riaušininkus. Du darbi
ninkai nukauta ir kelios de- 
šiintvs sužeista.

Tas įvyko Chicagoj perei- 
| tą šeštadienį. Gubernatorius 

’<a" i po to skubiai parvyko į Sp-

Kareiviai suėmė visą eilę 
streikuojančių elektrikininkų 
ir juos privertė pataisyti su
gadintus laidus, kad miestui 
grąžinus elektros šviesą.

iš šelpiamųjų šeimų jauni vy-' Ma.j°ras 5į kartų pasisakė, mas ir vislJ pram„nj,f <larhi-
rai, o,paakinu ir kiti. Nebus kad P™^’ vyrian«yWa,
priimami tie, kurie jau buvę Chmagm butų paakulm-
,. , ... . . ta iki iOO milijonų dol.siuose korpusuose ilgiau vie- ■
nerių metų.

ninkams privalomas 30 valan 
dų savaitės darbas.

Organizuotų darbininkų va 
dai karštai remia šį pastarą
jį bilių, o pramonininkai gi

KAUNAS. — Lietūkis ją- 
vus iš ūkininkų vėl pradėjo 
supirkinėti.

LUOK1S SUŽEIDfi TRE
NIRUOTOJĄ

ringfieldą ir užtaisė demokra 
tų mašiną legislatūroje, kad

demokratus atstovus ir juos 
privertus paduoti savo bal
sus už biKų. Tačiau tas nėra 
užtikrinta. Pirkimo mokes
čiai yra vargšams našta.

Chieagos policija visam 
trijų dienų laikotarpiu butų J mįefde naikina gamblierių liz 
pravestas pirkimo mokesčių dus Tenka lygiai didiesiems 

ir mažiesiems ir, sakoma, net 
tiems, kuriems buvo nžtik-

bilius.
Viskas puikiai vyko iki šian 

dien. Demokratų mašina triuš 
kino opoziciją. Šiandien gi
pasismaginta galutinai balsno ,... ,. . . . T . anie šią policijos kampanijąti šiuo klausimu. Ir gautas a ; __i; .5

smūgis toks, kokio nesitikė
ta. Nė vienuose legislatūros

rinta neliečiamybė.
Miesto majoras klausiamas

ŽUVO 4 ASMENYS
CARDINGTON, O., bal. 10. ieitai kovoja prieš jį. PreziATĖNAI, Graikija, bal. 10.

— Graikų sukilėlių vadas gen. — New York Central geležin-J dentas ir gi nereiškia jam pa- 
Vlaches paliego į Deodecane- kelio traukinys sudaužė auto- lankumo. Tačiau prezidentas 
se salas. ' mobilį. Žuvo 4 asmenys. vra aiškiai nusistatęs prieš

________________

veteranų bonnsns.
Grįžęs iš atostogų preziden

tas gal paveiks kongreso at-

PERU, Ind., bal. 10. — Di
delis juodas Himalajų luokis 
Šiandien čia cirke smarkiai

stovus demokratus, kad jie sužeidė žvėrių treniruotoją 
sparčiau ir vieningiau imtųsi Marią Rasputin, žinomo Ru- 
darbo, be kurio neįmanoma sijos Rasputino dukterį. Su
siekti gerovei pažanga. žeistoji paimta į ligoninę.

___________________________ __ __________________ ______

rūmuose negauta reikalingas 
balsų skaičius. Daugybė at
stovų,. matyt, jausdami dide
lį atsakomingumą prieš visuo 
menę, visiškai nebalsavo. Iš 
senatorių tik 24 padavė savo 
halsus ir iš tų 14 pnsisakė 
priiš bilių.

__

atsako, kad tai policijos da
lykas. Policija vykdo įstaty
mus.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas lietus; 
temperatūros stovis neišsprę
stas.

__________ _
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“DRAUGAS”
Skelbimų kalno* prisiunčiamo* pareikši*<ua
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų netrežlna. 

Jei neprašomu tai padaryti Ir ne prisiunčiama tam liks
it pakto kenkiu
Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi S vai. popiet.

teeina kasdien, Uukyrue sekmadienine
f KUM b »C. iR ATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse: 

Metame — «.? 00. Pusei metų — 41.50; Trims mėnesiams 
— SS.kki Vienam mėnesiui — 1 be. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams »7.**; Pusei metų — 94.0*. 
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet
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Advertlalng rates on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chieago

DIENOS KLAUSIMAI

TEISINGA PASTABA

mus darbus. Mat, jis yra eks-amerikietis, vi
są laiką, stovėjęs prieškatalikiško veikimo 
priešakyje.

Ne be to, kad ir mes patys nebūtumėme

Dirbkime Savo Tautai
Maža mūsų tauta ir negau- rsai ir išlgai Palestinos že

mę, mokindamus ir skelbda
mas tą mokslą, kuris kelia

kalti. Mes nuolat ir daug dirbame, tačiau, l!?,n»a su'o pil ečiais. Beveik 
nenorėdami girtis, apie savo darbus kuoma- (trečia tiulis Lietuvos sūnų gy-
žiausia informuojamo Letuvą ir tas įstaigas, i'ana svetimuose kraštuose. į žmoniją Į pačius aukštumas, 
kurioms išeivių veikimo žinios reikalinga tu- 'Mūsą tėveliai, seneliai ir pro-j Mokindamas ir siusdamas a- 
rėti. Jei kas kai kada ir paprašo, tą žiniu oniai buvo per šimtmečius'paštulus į pasaulį, Jis pasakė: 
paskundžiame. Įvarginami. Bet tai tik praei- “Eikite ir mokykite visas tan

ią reikalų, ištikro, reiktų sutvarkyti.'t’es vargai ir skaudūs atmini-1 tas”. Reiškia, kad ne viena 
Lietuvos veikėjai, kuriems rūpi išeiviu tau- ‘nuli įrašyti musų margos is- tauta tėra ant žemes, bet daug 
tinis likimas, turėtų būti atsargesnį ir korek- torijos lapuose. tautų. Kristus myli visas tau-
tingesni. Jie neturėtų būtį šališki. Jie ture-1 Maža Lietuva sunkiai dirba- tas. (ii savo meilę dar daugiau 
tų žinoti, kad Jungtinių Valstybių lietuvių «<’Kb bet sveikų raiidonskruo-!pareiškia, skirdamas tautoms 
koloniją sudaro didelėje daugumoje katali- žemdirbių šalis. Yra mu-.šventuosius, bei globėjus. Au
kai, kurie yra nudirbę milžiniškus darbus noma, kad Lietuva, būdama glijai šventą Augustiną, Airi- 
lietuvių tautos gerovei ir kad jie milijonus niaža ir gausinga, negalės su- jai sv. Patriką, o musą bran- 

' dolerių yra sudėję į visokias įstaigas, ku- lošti svarbios rolės nei pol.-Įgiai Lietuvai sv. Kazimierą, 
ries lietuvybę palaiko. Mes patys taip pat.^bos nei kultūros gyvenime, kuris jau nekartą parode sa- 
turėtuineme parodyti daugiau judrumo ir^^d būt ir taip, bet pažiūrėki- ,vo globą, apgindamas ją nuo 
sisteniatingiau savo darbus garsinti ir smulk- nu- i praktišką gyvenimo at-,priešų. Argi ne stebuklas, kad ( 
ineniškiau apie juos informuoti Lietuvą. įsitikimą ir į pačią gamtą, o tokia mažytė Lietuva, savai

Kol to nepadarysime, paviršutiniškai už- pamatysime visai ką kitą.
mėgsti ryšiai nebus pakankamai stiprūs 
prie mažiausio nesusipratimo jie iširs.

ir Belgija irgi maža šalis, bet
ginta, suna kinta ir sudegin
ta, galėjo nugalėti milžiniškus

pasaulinio karo pradžioje pa- 'Priešus i'' tapti nepriklauso-

KAS IŠEINA DEL NEATSARGAUS VAŽIAVIMO

“Darbininkas” rašo, kad draugija 
užsienių lietuviams remti dirba gerą darbą. 
Ji surado vietas, kur ir kaip lietuviai gyv» 
na. Ji išleido didelę knygą “Pasaulio Lietu
viai”, kurioj plačiai aprašo po visą pašauti 
išsiskla'džiusius lietuvius. Bet laikraštis reiš
kia nepasitenkinimo Jungtinių Valstybių lie
tuvių gyvenimo aprašymu. Jis rašo:

“Bet ką gi apie mūsų didžiulę išei
viją J. Valstybėse? Taip, vra ir apio 
mus bet kaip proporcingai mažai, netik
sliai ir skystokai! Rodos, kad alkūnėmis 
tiksliai mus grūdama į užkampi. Kai ku
rie stra'psniai tiesiog tendencingi. Kai 
kurios laisvojo plauko organizacijos i.š- 
kišanios priekin, kaipo vienintelės tikro
sios kultūros nešėjos. Išvardyta kiekvie
na jų išleistoji knyga nuo stambesnės li
gi pat mažiausios. Apie katalikų litera
tūrą nei žodelio, išskaičiuota tik laikraš
čių vardai. Laimė dar, kad susiprasta, 
duoti vietos kan. Prof. Kemėšio ir. p. Ši
mučio straipsniams. Abudu rašo tiksliai

DŽIUGINANTIS REIŠKINYS

Kuo tamsesnė yra tauta, tuo lengviau ją 
pavergti ir valdyti. Tą suprato rusų valdžia 
ir dėl to Lietuvos švietimu nesirūpino. Aukš
tesnius mokslus einančiam jaunimui daryda
vo visokiausiu kliūčių.

stojo kelią galingai Vokieti
jai. Kol pastaroji sukramtė 
Belgijos kietą riešutą, tai Pra
ncūzija ir jos talkininkai su
koncentravo savo karines jė
gas ir išgelbėjo ne tik Pary
žių, bet ir visą prancūzų tau

ma valstybe. Ne tik tai, bet 
Lietuva per trumpą laiką su-1 Z<
siorgamzavo taip, kad jau su
spėjo atkreipti domę net ir pū
čių didžiųjų tautų.

Žinodami ir atmindami Lie- 
gą ir vargingątuvos garbiu

ta nuo sunaikinimo ir nžka- l)rąeilį, liudydami jos dabar-

[TRIBŪNE Photo. 1

Krūva griūvėsiu automobilio, kurį valdė Jonas Gustaff, 
28 m. amž., po to, kai susidūrė su traukiniu prie N. 
Clark gatvės. Sykiu žuvo ir pats J. Gustaff.

(Tribūne Photo)
kurioj esi gimęs arba prieš tikėjimą, prieš Anižiną-

tautą iš kur'os esi kilęs. Čia'ją Tiesą, o vienok drįsta sa- 
pat būdamas gali tarnauti ga- kyti kad jie dirba tautos dar- 
rbingam tikslui. Pažvelk tik-įbą.
tai į Amerikos lietuvių kata-1 Kas rūpinasi savo tautos rei 
likų darbus, o jie daug tau ko balais, kas dirba savo tautai, 

[pasakys ir suteiks reikalingo tas rūpinasi, kad tauta būtų
x, • . • .... . ,. | įkvėpimo. Pusantro šimto pa-‘giliai tikinti, nes tiktai tikėtini pasekminga kilimą ir sti- ... 1 . ’

r 1 • • T • • lapijų ir parapijinės mokyk- jimas mokina tą mokslą, ku-piejimą visi lietuviai kaip vie I L...1 1 ’ . . \ L . t t ._ , , . , , , , aj.:,,,,, : r 11 • Uos, užlaikomos lietuvių kata- ris veda tautas tiesos išgalimam Nauios mokvklos dv<’o kain "rvbai TK)'^a ®e'SlJa, tai gal būt kad Jlds nokime ir dirbkime nau-! , . . . .imi. x\au,|o. iiioKVRio. uvgo Kaip „lynai po-- r, , r, i • . , . . Uikų pastangomis, rodvte rodo gaiš kinais. Žinome iš įstori-dingą jai darbą. Bukime taip | . ‘ .
. i • . v , 'Amerikos lietuvių kataliku jos lapu ir savo akimis mato-darbstus, kaip tos mažos skru-1 . ,, * . . . I ,, .. . inuopelnus. be to Kazimierie-; me, kas mūsų laikais atsitin-zdes, kurios nuo tamsos iki L. . . .. ,, !, ’
i:..i u cm akademija, Pranciskiečių ka su tonus tautomis, kuriostamsai dirba “savos tautos” i 1 , . , - - , , • , • •aukštoji mokykla ir jų dailia’, kariauja prieš t liejimą. tose

\tgavus nepriklausomybę, Lietuvoje pi- riav’mo. Jeigu ne mažytė, bet
įmoje eilėje buvo susirūpinta žmonių švieti-,s^l'rb organizuota ir kultūrin-

lietaus. Raštingų žmonių skaičius ėmė šimte- santarvininkai būtų pralaimė- 
riopai didėti. Nuo 1927 metų visoje Lietuvo- 4V karą. Taigi, teisingai sako 
je jau yra įvestas privalomas pradžios moks .lietuvių senas priežodis: “Ir 
las. Kiekvienas vaikas, sulaukęs 7 metų turi mažas kupstas didelį vežimą• • I v • Mišeiti pradžios mokyklą. Tų mokyklų prog-!nPvereia ■ 
raina gana .plati. Tačiau, kol dar nebuvo pri- [ Mažos yra ir skruzdės, apie 
valomo pradžios mokslo, ne visi mokyklinio jkurias mes lietuviai tiek daug 
amžiaus vaikai lankė mokyklas. Daugiaus’a (kalbame ir dainuojame, bet p°Ja klIlk>‘laiiios giažiausias 
nelankė dėl tėvų kaltės, kurie sakydavo, kad pažiūrėkime ir pasiinokinkimc l^< ,(*nka nektarą ir kai- 
žemei arti mokslo nereikia. Tai, žinoma, la- iš ją darbštumo ir sumanumo P° biaugiausi jlaiktą nesą i 
bai klaidinga nuomonė. Nežymi dalis ir lig- bei vieningo darbo. .Jos visos 
šiol jaunų vyrų buvo berašc'ai. Tiesa, toki .didžiausiame solidariškuine, di

kurios nuo tamsos iki 
savos tautos” i 

labui. Bukime taip išmintingi, 
kaip tos bitės, kurios nuo sau
les tekėjimo iki leidimosi skra

savo namus. Taip d'rbdamos 
jos jiadaro gražiausius dalv-

ir objektingai — Prof. Kemėšis apie ka- i jau išmokomi rašto ir skaitymo
beraščiai, patekę Lietuvos kariuomenėn, tuo-irba vienam tikslui. Nela'inei Au> n<‘ 1'^ savo, bet ir žmoni-

talikų mokyklas, p, šimutis apie Kat. 
Federaciją. Išskyrus tuo du teikiančiu 
informacijų apie katakkų darbuotę strai
psniu (viso yra S straipsniai), apie ka
talikų veiklų kaiji ir nieko nepasakyta. 
Gi pasiskaitę p. Šimučio straipsni, kur 
išrodoma milžiniška K. Federacijos dar
buotė, knygos leidėjai, rodos negalėjo už
simerkti ant katalikų veikimo, ir jiems 
reikėjo kas nors nuo savęs apie tai pa
rašyti. Bet ne”.
Nurodžius kokius <larb;i. Amerikos lie

tuviai katalika; yra nudirbę Lietuvos nepri
klausomybei išgauti ir kaip gausingai parė
mę mūsų tautos kultūrinius ir labdarybės 
reikalus, “Darbininkas” sako:

“Žiūrint Į tokius inilž'niškus Fede
racijos darbu1-; tenka be galo stebėtis, Į 
kad ol'icijalinėj Lietuvoj taip maža i 
lininis, katalikams, duodama rejirezenta- ’ 
cijos. Tai, mums atrodo, yra nebe maža 
klaidelė, bet stambi klaida, kai santykia
vime su K aulinės Amerikos išeivija ig
noruojama katalikų darbuotė. O mes 'drą 
šiai tvirtiname, kad jei ne katalikų pa 
stangos, tai šiandie nebebūtų nė; su ku? 
santykiauti — ne tik religinė, bei ir tau
tinė būklė būtų visiška’ susmilkusi. Taip 
pat padaryta maža klaidelė (ji paskum 

. galį išsivystyti į labai stambią klaidą), 
kad siunčiant pas mus DULK atstovą 
nejiasitarta su Katalikų Federacija. Be 
susitarimo su organizuota visuomene ar 
gi galima susilaukti organizuotos jiara- 
mos f”

Suaugusių žmonių švietimu ir tolesniu 
lavinimu ligšiol rfųi nosį tam tikros organi-

' užėjus, kurios pajunta, duoda 
ženklą kitoms ir visos kaip

jos naudai. Jos skrenda i to- , , .... . 
r ii • v , įKlvdcliai Urnas lankas, pievas, zolvinis

' įsteigi i nei

Marijonų bernaičių kolegija, tautose viešpatauja didžiausia 
Labil. Sąjungos Šv. Kryžiaus vergija, skurdas ir nelaisvė, 
ligoninė, yra neišdildomos is- Ten žmogus nedaugiau geibia 
torinės įstaigos, kurios nešt mas bei aukščiau laikomas už 
tikėjimą, kultūrą bei pntriio- gyvuli. Maži vaikeliai be tė- 
tiznią ir tuomi stiprina mūsų vėlių, be prieglaudos, išblyškę, 
[tautą ir tarnauja kultūrinian. kaip* šešėliai slankioja gatve 
pasauliui. Juk tai yra neū7 mis ir maitinasi išmatomis kol 
ginčijamas faktas. Mūsų p-’ šalta mirties ranka jų nepri-

viena stoja j apsigynimo eiles.'11 I|||;d<us ir po sunkaus die-

broliai nesugebėjo glaudžia. Ten nėra labdarybės, 
vienos kultūrinės r.ėr.a pasigailėjimo; ten nėra 

krašte* Letuvy- medės, nes Amžinoji Meilė aliuvininiu ngsioi rup nosį lam ukios organi- --m- j „..'.p. -i Įtaigos šiame krašte letuvy- mo les, nes Amžinoji Meile at-
zacijos. Jos laikydavo vakarinius kursus, pa- Pavojaus laike jos nesisalnia, j '1’' < ai k'1z «> namo pi uos paeįLy-Įluį y j...vs savo p|(-^ta mio į,, vaikelių!.. Ten 
vadintus liaudies universitetais. Žymiausi [bet visos eina i priekį ir gina I ' vai F'a/.us gamtoje Į pajV(>n('-.ja kariavimui (Tęsinys ant 3 pusi.)
liaudies nutvers tetai Imvo dr Jono Basana- I savo namus. Kaili teko būti \ z,l,0I|ija|. _______________________________________________________________liaudies univers tetai buvo dr. Jono Basuna 
viriau-, vysi;. Valančiaus, Simono Daukanto Lietuvoje, tas žino, kas atsi- 
ir kitų vardu. Dabar tokių liaudies universi- Knka pajudinus skruzdyną, 
tetų yra apie 300. Juose įvairius mokslo da- ’r iairšęš ūkininko jautis 
lykus dėsto gimnazijų mokytojai ir kiti sava negali ilgai savo ragais dras- 
sričių specialistai. Žmonės juos gausiai la'n- Į^yti skruzdėlyno. Tos mažos 
ko, norėdami visi daugiau mokslo žinių pa-į bruzdės užduoda jam tokį 

'smūgi, kad jis šnyrpšdamas ir 
purtindamas galvą traukiasi 
nuo jų sostinės.

Bitelės irgi nėra dideli su
tvėrimai, bet kas nežino jųjų 
išminties, susitvarkymo bei 

(jųjų darbus. Nuo saulės te- 
1 kojinio iki saulės laidos jos 
ivisos dirba savo “tautai” ir 
Ipadaro tokius i darbus, kokių 

Mei didžiausi mokslinčiai ni

sisemti.
Šiuo metu, kuip praneša Talkos Spaudos 

[būras, švietimo ministerija yra parengusi 
tam tikrą Įstatymą, kuris pertvarkys suaugu
sių žmonių švietimą. Sulig juo, švietimo mi
nisterija prižiūrės liaudies universitetų vei- 
k’mą, .juos parėmus pinigais, mokslo priemo
nėmis ir mokytojais. Manoma, kad ministeri
jos parama Lūs gana žymi ir suaugusių Lie
tuvos žmonių švietimas bus dar daugiau iš
plėstas.

A erskiiiiv istorijos lapus, pa 
matysime, kaip mūsų prabo
čiai ir tėveliai dirbo savo 
tautai. Pažvelgkime į aušrini
nkų darbus, į mūsų dvasiški
jos nuopelnus ir pasišventimą,1 
tas duos mums daugiau įkvė-; 
p mo dirbti savo tėvynei bei 
savo tautai. Mūsų pirmtaku-1 
nai nebijojo nei .Muravjovo! 
kartuvių nei Sibiro kankini 
mų, nei kalėjimų, nei juoda i 
simčių skaudžių bei žiaurių j 
nag'.ų, mušami, kankinami, žu
domi, jie ėjo ir kariavo už tau
tos laisvę, už jos teises.

Negana kariauti už tauta,A- '

PROF.

Yra pas mus toksai paša- Merginos, kurios čia jau 
Rymas, kad šva'kai išeina, kai nesitikit stono nioterysL’s ya.i 
šiaučius kelnes siuva, o kriau- ti, važiuokit j Turkiją. Tenai 
čius šiušus lopo. Rokuojas, vi- net vainos kilu dėl merginų, 
sokie tinksai tik tada gerai Neseniai Smirnoj viena iner- 
išrunija, kad žėdnas dirba sa- gina patraukė tiek daug kava- 

Ii'Kų, kad jie, nepasidalinda- 
mi ja, prie pačių jos namų net 
vainą pakėlė. Vainoj dalyvavo 
IGO vyrų. Mūšyje užmušta BĮ 

c* sužeista 25 kavalieriai. Tai
gi, Turkijoj merginoms rojus.

vo dž’abą.

Ana, žiūriu navynose išdru-
gali padaryti nė imituoti. Ko- i’*.kariauti uz An. 
riai, vaškas.ir medus labai pa- liesų laidos Šutve-

,prasti dalykai ir gerai žino-jr’J-^ ir Jojo Įsteigtą Katalikų kuolą'vožni navyna, kad inū 
imi, bet pabandyk juos padu- mokslą, kur s yra eų slalyčioj — Biidžporte bus

Praėju-Į sekmadienį Dancige įvyko r n- jl vf| pasijusi kaip mažas j'a“Hiatėlė viltis tautos stipru- kermošius skridimo per mares

NACIŲ NUSIVYLIMAS

į kiniui. Naciai didžiausiu 'įnirtimu vurė kum- 
! puiiiją, kad viską m šluoti tame krašte sav-?

esi. Gana keista. Žmogus ne-. • mm ir išsilaikvmui. Reikia
siųsranta ir negali padaryti to, T’.'hdi ii dirbti savo tėvynei, 

naudai. Jie manė, kad taip, kaip ir Šnaro k.. ,skruzdė padaru, i ' ien<> patriotizmo neužten-
I - “ ................ ' - • * ' * L

pažytkni ir kad tam kermo
šiui vyrai visokius tinksus da
ro. ()t, čia tai maladiee vyrab J. Mueė teismo nuteistas 

tams kalėjiman. Po 
nuosprendžio teisėjas paklau-

krašte, rinkimai jiems pavyks. Bet vargšu: fvi(.I1()|<? pasikėlęs puikybėn, sa- įka- Keikia Dievo ir Bažnyčios skridinio rūnytojai! Tik per (lvj(J|ll )net( 
apsivylė. Nors visokiais būdais terorizavo : j.:o, kad Dievo nėra. Jeigu ‘"" ilės, reikia Dievo ir Bažnv- V(’lui susigriebta. Jei tie eicili- 'nuospr(.njž 
Dancigo gyventojus, rinkimai nešėjo taip, DiaVo nt.bntų> (ai nebfltlJ n? čios palaimos. Juo giliau bus rad žiba t o riai, ^aro

k’miisiniu j)asakvf, j Mučė alsikė-
11 lė, sugniaužė savo kumščius ir

Kaip jie norėjo. Žodžiu, gavo per nosį.

Pasirodo, kad Dancigo gyventojai nepim
tų jmvyzd ngų skruzdžių, nei ,1’kinti musų tauta, juo ku!-H1 *ne.iai, piapeičių, kini 
bičių nei kitų sutvėrimų, ne- Jaringi^ne ji bus, tuo gabu- •<’,Kmonui is pat piadžių 

la į nacių glėbį. Jų skelbimas, kad ten ir ik/ .butų nei musų tėvynės, nei bus musų Ievyne Lietu-
Klaijiėdoj gyvena 95 nuošimčiai vokiečių, y. .musų pačių. Bet kaip viskas :'«• laigi piiniiausiai nulen-Be abejojimo, šios pi. (angos y ra teisiu 

;,os. Bet vargu mes galėjome kų daiigiuu ti- 1 poprasčiu tįsias nacių bliofas. Negavus to, 'yni, taip yra ir Dievas. Atsi-(ki,iie savo galvas prieš Amži
lietis iš DLLR, nes jos p'ri<*šakyje stovintieji Į ko siekė Dancige, sumažės nacių riksmas ir i mindami Jį, mylėdami savo ^*#40 rl’icsą — pasaulio Šutve
žmonės nedaug tepažįsta Amerikos lietuvių dėl Klaijiėdos. Jei lyginti Dancigą su Klai- .Sutvėrėją, dirbkime savo tau-jn,JQ lr Valdytoją, ir, sustip-
gyveniaią. Be to, ,jų tarp* permažai yra ka- Į pėda, reikia pasakyti, kad Dancige vokiško j tai savo tėvynei, kurią Jis Įr*n? savo kurią ir sielą, e ki

pasiėmė pančiukus tau, komio *■ ■ • • ■». . . ... artindamas s prie savo ailvo-
smi nerti, o skridimą kitiems • . . ....... 1 kai o tarė teisėjui:
pavedę, šiandie neturėtų triu-
belio. Bet kur tau! Ale kai “ AS »^-^‘ian bent penkias 
jau paskutinę, taip šnekant, "dnutas “pasikalbėti” su sa- 
kruopą iš skridinio kasos su |Vo ««>vokatu.

tai kų Ž4iionių. Draugijos publikacija {atvesta 
vesti to*kium V. Račkauskui, kuris yra labai 
šališkas žmogus, kuris nekenčia katalikų ir

elemento yra žymiai daugiau negu Kla pė-!mulus paskyrė ir pavyzdžiais

visus, kad ir kilniausius tautai dirba ‘ daug.

įloję. Jei neskaityti suvokietintų lietuvių, ti
krų vokiečių Klaipėdos krašte yra visai ne-

mo į tautos kultūrinį darbą. 
Norint tarnauti Dievui irparoilė, kaip reikia ją mylėti.

Kristus, gyvendamas ant Že savo tautai, nereikia plaukti
mes, pėsčias išvaikščiojo ske- per vandenynus ir pasiekti tą

pažytkavojo, ir skridinio ne- 
išrunijo, tada jau griebiasi 
siūlų ir virbalų {Kinčekoms 
nerti.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

1
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Paskutinis Susitikimas
A P y s Ą K A

~ Kaz. Andriuš's • ' "
(Tęsinys)

— Janliu jį nušaus. Kitaip 
negalima: jei mėginsime bėg
ti, jis vist'ek mus pasivys ir 
sudraskys. — Tai taręs nusi-

įsakyti. Bet to ir nereikėjo, 
'nes jis pats tuoj viskų atsimi
nė ir smulkmeniškai nupasa
kojo tėvui Justinui. Pasirodo, 
kad abu yra lietuviai, abu vie
nos tautos sūnūs ir abu ištikokabino nuo pečių lankų, įdėjo ,

, .... , , - lbeve:k vienoks likimas. Tėvas.strelų ir taiko. Jo galinga kru- . ,
.. _ ...... ... Justinas taip pat buvo netur- itinę smarkiai kilnojosi ir nėr- 1 1
vingai virpa retais plaukais !«‘nW Į>a»B P»ty-

rė vargo kūdikystės dienose, 
daug iškentėjo alkio ir sk'ur-

apauges veidas. Bar viena se
kundė — sušvilpė strėla ir 
baisiai staugdamas pašoko liū d»; "ungiausia tekdavo noko- 
tas. Antra karta šauti nespė- I

Metus lanka galingai amo- tin“ hnv0 labai ?Prn ».10
liūtui so-gė bepuolančiam muui j 

nų ilga ietimi. Tėtis lūžo pu
siau. Liūtas dar baisiau kriok
damas puolė prie Stasiuko pa- 
rniušdamas jį ant žemės. Vėl 
Jksmas, naujas puolimas ir 
milu ilgas, riestas peilis su

lindo liūtui Į šonų, bet kartu

ntėli nuo girtuoklio tėvo. Mo- 1 
ii lai "į

t kinti moteris. Todėl ir ma- 1 
žųjj Justi nuką išauklėjo krik- I 
šėioniškoj dvasioj.

Paskui tuoj mirė tėvai. Ju- 
stinukas tada turėjo tik ketu- 
riolikų metų. Vieno giminai
čio rekomenduotas pastojo ta
rnauti viename laive. Čia ėmė

gabumai irir pats sugniužo po galinga reikštis jo dideli 
liūto letena. Šis gukaupęs pa- sumanumai laivų tarnyboje, j 
skutines jėgas smarkiai na- Laivo savininkas jį leido mo- 
gais perplėšia Janliu krūtinę j kytis jūrininkystės, ir po dvią- 
ir lyg triumfuodamas pergale jų metų gavo jūrininko pažy-

GĖLIŲ MĖGĖJOS AJPDOVANOTOS jai taiso vaikams dantis, — »būt, labai sveikas, 
nusistebėjo Jonas.

— Suprantama, medikai ne 
taiso kūdikiams dantų, kaip 
dantistai. Jie taiso vien su 
jiatarimais, Ibiūtent, kaip už
laikyti vaikų, kiek ir kada 
.jis turi miegoti, kaip kamba
rį vedinti, kada ir kaip val
gydinti, koki valgį gaminti ir 
t. t. Aš tikiu, kad jūsų mote
ris t-uo rūpinas.

— Ir 'dar kaip, — greit at
sakė Jonas. — Aš kartais 
net pamanau, kad Onytė per 
dažnai daktarų Nekutį lan
ko. Esu, tai jai to, tai kito 
reikia paklausti. Žiūrėk,

— Tai, dar nei jokios bė
dos neturėjome, — atsakė Jo
nas. — Medikas dar nebuvo

niekados nepaliestų mūsų tau
tos ir mūsų tėvynės Lietuvos. 
Lai mūsų visa tautu būna gi
liai tikintį tania, lai visoje

šauktas į namus. Net ir kai . išeivijoje spindi krikščioniš- 
dantys dygo, nesirgo ir net'kas katalikiškas mokslas ir 

D'cvo palaima. Lai Lietuvoje 
žydėti“ žydi aukščiausio laips
nio katalikiška kultūra, kuri 
atkreiptų pasaulio domę ir 
tuomi užtikrintų amžinų lais
vę bei nepriklausomybę! Dirb
kime Dievui ir tėvynei; dirb
kime savo tautai! Nuoširdžiai 
dirbdami savo tautai patar-

_______ mausime ir visai žmonijai.
,rp . O , A ' J P- P0Ška
( tęsinys nuo 2 pusi.)

nežinojome kuomet jie dygo. 
Tik Onytė pastebėjo, kad vai 
kas jau turi porų dantukų.

— Taip ir turi būti, — pa
sakė daktaras. — Normalus 
vaikas neturi bėdos, jeigu 
tik gerai prižiūrimas.

DIRBKIME SAVO TAUTAI

ir
bėga man vaikų palikus. Bet niekas negali ištarti: Leiskite 
ir vėl manau sau, gal jinai 
ir žino, kų daro, nes tai vis 
dėl sūnaus labo. Na, sūnau,'toks vargas šiandien yra Ru- 

| eisim namo; atsisveikink su j sijoj, Meks'koj, tokie būtų ir 
i daktaru. kituose kraštuose, jei raudo-

Daktaras kratydamas kūdi-1™-’1 užkariautU ir valdytų, 
j kui rankų sako: j Taigi, mes lietuviai, žinoda-

— O koks tu, sūnau, rie- |mi ir matYdamb ka« d«lasi 
bus, Įminus, raudonas, skruo- !hedieviM šalyse, rūpinkimės ir 
štai lig. vyšnia nutrinti. Tur

mažutėliams prie manęs pri
eiti”. Tokie baisūs vaizdai,

įdirbkime, kad tos baisenybės

JSIGYKIE
LEMOYNE — Palaiminta

sis Kunigas J. Bosko, jo as
muo, darbai ir auklyba. Dide
lio Permato, gražus spaudos 

j darbas, 707 pusi. G4 paveiks- 
! lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.5(1 
labai gražūs skaitymai, patar
tina visiems įsigyti.

2334 So. Oakiey Ave.f 
Chicago, III.

griausmingaį sustaugė, išdid
žiai pakeldamas galvų. Bet 

< ir jo jėgos jau baigėsi. Palen
gva nuleido galvų ir sudribo 
ant savo aukos.

Prieš valandėlę tuo pat ke
liu nuėjo misijonierius tėvas 
Justinas, aplankęs mirštamai 
sergantį ligonį. Tr jis išgirdo 
tų riksmų.

— O Viešpatie, jau ten kas 
kovoja su mirtimi, — sušuko 
misijonierius ir leidosi bėgti 
atgal.

Riksmas tuoj nutilo.
— Jau! Jau pergalė arba 

* mirtis.
Po valandėlės šalia tako pa

stebėjo kažkų dunksant. Kar
šta kraujo banga užliejo jo 
smilkinius ir dar smarkiau ė-

mėjima. Karjera vis augo, a- 
teitis žadėjo pražysti puikiu 
garbės žiedu. Savo sumanumu 
ir skubia orientacija smarkino 
se pavojuose įsigijo autorite
tingų vardų. Dažnai net seni 
jūrininkai klausdavo jį pata
rimų, pamokymų. Net ne kar
tų pavaduodavo laivo kapito
nų.

Kilo didysis karas. Justinas, 
jau laivo kapitonas, buvo ru
sų mobilizuotas. Ir čia atsižy
mėjo nepaprastais gabumais ir 
narsumu už kų gavo leitenanto 
laipsnį. Bet viename mūšyje 
buvo smarkiai sužeistas, ir vi
skų palikęs turėjo gulėti ligo
ninėje. Čia iš ligoninės kape
liono gavo šv. Aurelijaus Au
gustino “Confessiones” — Iš- 

mė bėgti. Vaizdas aiškėjo?Ant ’>ažinimuR- Visą perskaitęs su- 
vieno žmogaus guli kruvinas I slžav«j° t0 švent<d° mintimis 
liūtas, a kitas nedidelis ber-lir suPrato kaiP Kreitai> tar- 
ninkas guli kiek toliau. tum Se85lls> P™'1’“ Pasaulio

garbė. Susimąsto. Gerai apsi- 
Kų aš matau? Kas ten? galvoja ir daro Dievui pasiža- 

— klausė nustebęs pats savęs.

Dvi gėlių mėgėjos — Dorotbv Richard, (kai
rėj) ir Elaine Kerr (dešinėj) tlarden Clubs of 
America apdovanotos medaliais už gražias gėlių 
parodas, kurios šiomis dienomis buvo išstatytos 
Navy Pier, Chicagoj.

Pirmą kartą dantų gydytojo 
kabinete
Rašo DR. BLOŽIS 

Jonas Negalia, eidamas pas varniukas laukdamas moti-

ATSAKANT Į PAKLAUSIMĄ

Kiek Kainuoja Gazo Šiluma?
Tikri kaštų rekordai praėjusio 
sezono šiems ir kitiems namams

išsklaido visas abejones , -dantų gydytojų, nusivedė ir 
savo mažų sūnelį.

Jonukui pirmų kartų gydy
tojo kabinetas, turbūt, keistai 
atrodė, nes dairėsi į visas pu 
sės, lig varna ant mieto at
sistojus. Truputį pabuvus ir 
gydytojas išėjo apsirengęs 
baltais rūbais. Mažam Jone
liui keista pasidarė ir jis pra
dėjo šaukti kabindamasis į 
tėvo skvernus. Bet tas buvo 
tik laikinai. Už keletos minu
tų vaikas su daktaru susi
draugavo ir jautės kaip na
mie. Jam lablai patiko žiban
tieji daktaro įrankiai. Visus 
juos krovė į savo mažų del- 
monų ir gydytojas jam ne
prieštaravo. Pastebėjęs tė-

dėjimų: Jeį tik pasveiks — į- 
stos į vienuolynų. Pažadų iš
pildė: pasveikęs sto,įo į vie-

Liūtas sunkiai pakėlė gal- nuolynų, mokėsi kunigu ir pa- vas> Jonukui viskų grų
žinti, bet daktaras pasakė, 
kad tie įrankiai jau nebenau
dojami ir skiriami vaikams 
pratinti prie savęs. Tėvas Jo

»

— Juk ten ne negriukas. Ten 
europietis. Taip, europietis.

vų. Pažvelgė į ateinantį misi- galiau tapo misijonieriumi, ku 
jonierių ir mėgino bėgti, bet ris dabar štai klūpo prie gu
bojos susipynė ir tuoj sudribo, i linčio Stasiuko.
Tėvas Justinas priėjo prie gu- Į Gar kartų apžiūrėjo negro 
linčio negro. Pažiūrėjo, paklau 'lavonų ir panėšėjęs į šalį pa
šė — negyvas. Tik iš perplėš- 'slėpė po krūmu. Paskui prist
os krūtinės pamažu sunkėsi 'rinkęs akmenų jį gražiai ap- 
losvas stengstantis kraujas. ^lėjo ir pasiėmęs Stasiuku pa

galia jo vos bealsuodamas gu- lengva ėjo namo.
lėjo įnirštus liūtas. Jo krauju 
pasruvusios akys maldaute ma

Namus pasiekė tik vakare. 
— Tėve, kame radai tų be-

Idavo misijonierių pasigailėji- ruiukų? — nustebęs tarpdury- 
mo. Tėvas Justinas paliko jį ie klausė katacheta Antanas, 
ramybėje. Apžiūrėjęs negrų i — Dievas man jį dovanojo, 
nusiskubino prie berniuko. Va — nusijuokė tėvas Justinas.
landėlę patyrinėjęs džiaugsmi
ngai sušuko:

— Garbė Dievui! Dar gy
vas!

— Hm... Dievas iš dangaus 
išmetė? ,

— O, ne! Turėk kantrybės 
— viskų papasakosiu.

nos atnešant sliekų, ir rodo 
du gražius dantukus, lig ko
kius blizgančius perlus.

— O, dantukai rodo, kad 
tik apie šešių, ar seytynių 
mėnesių, — sako gydytojas.

— Taip, vos šešių mėnesių 
ir septynių dienų, — atsakė 
tėvas. — Bet kaip daktaras 
gali pažinti iš dantų?

— Taigi, Jonai, normalus 
kūdikis šešių mėnesių turi tu
rėti du prišakinius dantis Na, 
ir jūsų ponaitis juos turi.

Šypsodamasis tėvas sako •
— O, ar taisyti dar nerei- 

kia ?

—• Tai dar nereikia, 
i niai nusijuokęs atsakė

-■ ska 
dak

taras. — Bet aš tokiems po
naičiams ir netaisau.

— O kodėl ?
— Tai mediko darbas, — 

atsakė daktaras.
Ištikrųjų, pirmų kartų gir-

nukui pastebėjo:
— Būk atsargus; neklausęs 

neimk daktaro įrankių, nes Į džiu, kad medicinos gydyto-
už tai gali labai nukentėti ta- j ---- ------ —
vo maža sėdvnė.

Tuoj ėmėsi gaivinti. Jo lai- j Tr papasakojo jam visa, kų 
mei eidamas pas ligonį buvo įtik žinojo, 
pasiėmęs mažų vaistinėlę, to- Į Stasiuko gydymas sekėsi ge 
dėl darbas sekėsi gerai. Po va- ^ai. Jis tik truputį buvo sužei- 
landėlės berniukas atgavo sų-jstas į galvų ir sumuštas šo- 
monę, pradėjo lengviau kvė-; nas. Sąmonės buvo netekęs dėl 
puoti ir vos girdimai paprašė J smarkaus galvos sukrėtimo, 
gerti. Paskui nežymiai pravė- kai liūtas jį bloškė į žemę. Po

— Kiek manai mano sūnus 
turi metų? — Jonas paklausė 
gydytojo.

— Gal būt metų, ar ne? — 
sako gydytojas. Negalis nu
sijuokė.

— Toli gražu neatspėjai.
— Nugi, nugi, — sako dak

taras, —f palauk, išsižiok, sū
neli.

Vaikas išsižiojo, lig mažas

\
Gazo Šiluma Eina į Derybas Apie Kaštus!

š IS pasiūlymas išsklaido visas abejones 
apie kaštą gazo šilumos. Esame prisiruo
št prirodyti, iš tikrų, rekordų, kad šildy

mas gazu nekainuoja tiek, kiek kalbos ir ne
tikri prasltarimal Įtikino kitus žmones. Pra
šome priimti šj prirodymų, ne iš kalbų, bet 
tyrinėjimų tikro kašto gazo šilumos. Suvlrft 
30,000 patenkintų vartotojų gazo šilumos pa
remia šiuos faktus. z

■ Siųskite dėl prirodymo!
Nepasitenkinom parodyti tik dalinius apskai- 
fiavimus. Nepasitenkinom parodyti tik kelis 
rinktinius pavyzdžius. laukėm, kol galėjom 
surinkti pilnų rekordų kašto šildymo su gazu 
daug visokių rūšių namų, įvairiose apylinkė
se. Dabar šie rekordai atviri jūsų peržiūrė
jimui. Rašykite arba pašaukite artimiausi sa
vo gazo kompanijos ofisų dėl prirodymų kny

gutės, kurioj randasi 50 pavyzdžių rekordai, 
iš šimtų, apie gazo šilumos kaštus. Tiktai i.š- 
pildyklte kuponų. Pasiųskite tuojau, arba te- 
lefonuokite Wabash 6000.

Siųskite šį Kuponą Dėl Prirodymų
Apie Gazo šilumos Kainas—

PRAŠALINKIT VISAS ABEJONES! 
------------------------------------

the pedpi.es gas light and 
COKE CO., CHICAGO, ILI,.

Please send me a copy of your 
booklet of “Gas Cost Records”.

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE CO. 
CHICAGO

Name ..

Address

City

EMIL DENEMARKįnI

ręs akis ir pamatęs prie savęs 
nepažįstamą žmogų, paklausė:

kelių dienų parašė į Lietuvą 
motinai laišką. Kiek palaukęs

Kur aš dabar esu? Kas antrą, trečią, mėnesiai slinko 
su manimi įvyko? ; be jokio atsakymo. Matyt, mo-

Justinas jį tik paguodė, nu-.tina išvykus kur kitur, ar gal 
ramino — daugiau neturėjo kų jau mirusi. Bet Stasiukas ne

nusimena. Jis jau seniai nee. 
tiki šiame pasauly susitikti su 
motina. Jis šiuos juodukus jau 
labiau pamilo negu motiną, nes 
jų daugumas dar nepažįsta ge
rojo Dievo. Jie tokie nelaimi* 
ngi — nelaimingiausi pasauly 
žmonės. Ir jis ne kartų mal
davo Dievą, kad leistų jam 
būti misijonieriumi.

(Daugiau bus)

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN

I

pedpi.es


<

r4

Kam Lenkijai Buvo Reikalingas Vilnius?
Lenkijos kūrimosi pradžių- mėgino užimti Lietuvy, bet

je pusi reiškė dvi didesnės sro
vės, lenkai tautininkaį demo
kratai arba endekai ir pilsud
skininkai, kurie ne vienaip žiū 
įėjo j atgimusios Lenkijos už
davinius. Endekai, kuriems va 
dovavo Romanas Dmovskis, 
buvo už tai, kad Lenkija turi 
su Rusija gyventi geruoju, o 
visų savo dėmesį nukreipti j 
Vakarus, kitaip tariant, kuo

ėia susidūrė su suorganizuota 
jau Lietuvos armija, kuri len 
kams pasipriešino. Pagaliau, 
l’abalty lenkai susitiko su šia 
ndieniniais savo sujungiam 
kais, o tada aršiausiais prie
šininkais — vokiečiais, kurie 
ne visai dar iš ten buvo išėję 
ir, be abejo, lenkams būtų pa
sipriešinę. Be to, Nepi lki. Lie
tuvy tuo laiku nemažža palai-

nors tikslų, tai į jį ir nesiver-; 
žtų. Juk Lenkija Latvijoj ne-į 
turi jokių ypatingų interesų,' 
tai kam jai buvo reikalingos i 
betarpiškos su Latvija sienos? j 
Aišku, Lenkijai re'kalinga ne! 
betarpiška su Latvija siena,

t>RIŪ BIS

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
JAU LANKO BIZNIEHIUS jį;,

•kestra bus taipDraugo” išnešiotojas t'iee*
bet Pabaltijo uosiai, nuo ku-Įroj jau pradėjo lankytį ir ri
lių užgrobimo lenkai iki šiolinkti b’znierių velykinius svei- 
neatsisakė. Vis dėlto labai kei [kinimus. Pirmiausiai aplankė 
sta, kati iki šiol pas artimiau Jonų Brazauskį. Visi žino, kad 
sius mūsų kaimynus dar atsi 'jis “nemoka atsisakvti”.

akant Virst 
elass. Tėvai neri, kad ir jų 
vaikai sykiu dalyvautų tose 
iškilmėse. Klūbo narys

Ketvirtadienis, bal. 11, 1935

SUCH IS LIFE—

daugiausia žemių prisigrobti 
iš nugalėtos Vokietijos. Len 
kija turėjusi užimti visus Ryt-'

J. Brazauskis sako kad bi:j-! 
uis eina gerai, reikia savo kos-' 
tumelius per “Draugų”

Į NAUJA VIETĄ

kė ir anglai. Matydami, kad 
Lietuvy ir Pabaltį okupuoti 
nepavyks be didesnio skancra-

prūsius, Pajūrį su Dancigu, vi!lo, lenkai tuo tarpu pasitenki- iri,nas Lietuvai kuo gročiau- įpaseks. 
sy Sileziją ir net daugiau. Jei juo okupavę apie pusę Lietu- is*a* susitaikinti su lenkais ii 
šis planas būtų įvykintas, Lie-!vos teritorijos su sostine Vii- jhkviduoti \ ilniaus bylų, ki- 
tuva savaime būtų palikusi Le-niurni, o visų savo dėmesį nu- Įlaip sakant, atsisakyti nuo 
nkijos provincija. Tiesy paša-jkreipė prieš stipresnę Ukrai- lietuviško Vilniaus krašto. Jei 
kius, į Lietuvy jie kitaip ir,nų. {vykinti savo planus pįr. j alsi randa naivių net is musų 
nežiūrėjo ir net lietuvių kaipo miausia Ckrainoj lenkus Ver-! artimiausių, tai vis dėlto me* 
tautos nepripažino. Gal būt, tė ir ta aplinkybė, kad ši re»- patys

j Ciceros biznierius A. lm.
... r s vi t sveikinti su sv. \ elvkonus.

rasdavo žmonių, net atsako 
mingų, kurie toms lenkų pa 
sakoms tikėjo, arba bent nu
davė tikį.

Tai liudija kad ir kai kurių ■ Labai gerai, Jonai. Aš 111a- 
mūsų kaimynų organų pata- j nau, kad ir kiti biznieriai jus

Rap.

30 METŲ SUKAKTIS!

s savo tavern nuo Asblannf
jave. perkėlė į Marųuette Parį; 
adr. 2646 W. 63rd St. Market- 
parkieėiai dabar turės žymų 
biznierių. Tėmykit “Drauge”, 
kada bus paskelbta “grand o- 
pening”.

'V

A’

lenkams būtų pavykę tai pa
daryti, nes prancūzai juos rė
mė.

Pilsudskininkų planai buvo 
visiškai priešingi. Jie norėjo 
nugalėtų Vokietijų palikti ra
mybėje, nes po karo ji ir taip 
ilgai neatsigausianti ir būsia
ntį nepavojinga, o visų dėme
sį nukreipti į Rytus. Čia jie

Improvement klubas ne juo
kais rengiasi prie savo .‘III įne-

, ... . . tų sukakties paminėį’mo, ku-nenorime buu naivu . . , ... . ,
T . v v , ris įvyks baland. 27 d., Lie-publika tada vedė kruvin, ka- šilkus mes are.au pažįstam Liuusv|l-(. BVe, Kl)|||isi.

r» su raudonasis. Nepri- ;ir todėl tikruosius j,J tikslus s|1|arki &(U
klauso,,,,, Ukrainos respublika suprantame. .Mes z,no. | ( įs -uli
lenkams pavyko likviduoti „ »«, kad Vilniaus krautus len.
jie buvo okupavę noiuaža Uk-i kailis nereikalingas ir nieko Ti|(i(,|ai iau spi„lsl|i„.lllli 
rainos žemių su sostine Įviję- daugiau neduoda, tik nuosto

lius. O jei Lenkija vis dėlto 
įsikibusi laiko Vilniaus kraš
tų, tai tik dėl to, kad ji neat-

Ciceroj vienam žmogių bus 
didelis suprizas. Bet niekas 
nežino kam. Rengėjai nieko 
nesako. Viskas daroma slapta 
Kada tas įvyks irgi sunku pa 
sakyti. Rap.

Photo Fiend—“Get the camera out, Percy; we slmply mnrt 
have a piteher of Utis.”

vu. Tačiau čia juos sugrūdo 
rusai ir besiekdami Ukrainos 
ir Juodųjų jūrių, vos nenusto
jo Varšuvos ir nepriklausom y-

jau spausi 
“Draugo” spaustuvėj. Greitu 
laiku bus gatavi. Namų savi
ninkai ir visi ciceriečiai turė-

. , , ,. ... ... . oes Tik ener,,'iii<,'ai nrunciv dy. Jai patvirtina kad ir su-norėjo atstatyti Didžiųjų Lie- - ±1K piane.. jį.1.
zams parėmus lenkai tada at-' stiprintas ir, taip pasakysiu, 

(akiplėšiškas Vilniaus kraštotuvy (suprask su Gudija) ir 
Ukrainų, kurios turėjo būti 
surištos su Lenkija amžinais 
federacijos ryšiais. Kaip ma
tome, pilsudskininkai lietuvių 
ir ukrainų kaipo tautų nenei
gė. Žinoma, praktikoje nebūtų

si laikė.

. , , lu nepamiršti balandžio 27 dsisako nuo savo planų 1 ubai- j

l’o to jau negalėjo būti kai-i Pakili nias. Atsisakydama nuo
bos apie Lietuvos okupavimų, 
nes tam pradėjo priešintis Mm 
tų Sy junga, o su ja lenkai ne
galėjo nesiskaityti. Vis dėlto

buvę nė Lietuvos, nė Ukrai-|^enka\nuo savo lJlanU ncatsi
nos, bet butų buvusios pana- tsakė ir, sulaužę Suvalkuose
šiais vardais pavadintos Len-! Išrašytų su Lietuva sutartį,

Vilniaus krašto, Lietuva tuo 
pačiu išstatytų į didelį pavo
jų ne tik savo nepriklausomy
bę, bet ir artimiausių savo 
kaimynų. Tai jau laikas vi
siems suprasti. .Jei Lenkija ne
turi l’abalty užslėptų tikslų.

Baland. 14 d. į Cicero iš 
AVest Side atvažiuoja artistai, 
vadovaujami kun. Mačiulionio. 
Vaidinsi “šv. Teresė”. Gieerie- 
č.iai, pripildykiine salę; paro
dykime, kad mes įvertinam 

veikalus.vien Kari lai bus
. v į ... / , • i graži uprogramas ir šokiai, bet sykui į 

pasidžiaugsime nuveiktais da- ' Nepraleįskinie gražios pro-
rbais begiu 30 metų. gos. V isi bukime. Rap.

VIETINĖS ŽINIOS
BAŽNYTINIS KON

CERTAS
... ... , . v. , vėl užėmė Vilniaus kraštu sūdai ji gruziną Lietuvai riete*kijos provincijos. Jei sis pla- azcnie viimaus Kiasių su ( . į ® ‘ , NORTH SIDE. — Balam l-
nas lenkams būtu n-ivvkes Lietuvos sostine Vilniumi. setai užgrobtų lietuviškų kra-|nas lenkams omų pavynęs, lai .... . , . . .. r|1 i • i- • lz o 14 d. Sv. Mykolo baznv
vvrioiishis visu lonkn tiksbis Šiandien vis dar ne visai «tų. lada mes su ja galėsime 'vyriausias visų lenkų tikslas . , • čioie 7:3(1 vai. vak. bus kon,

lonl-ii-t „nn il-i a:šku, kodėl lenkai išsvk no- turėti gerus ir draugingus sa-i • . .v ,— .Lenkija nuo junų iki jur.ų , ’ . • i . ..... . _ pertas, kuri išpildys šios na-

8. Visi žmonės (Dubois) — 
solo art. J. Kudirka ir choras.

9. Vore langnores nostros 
(Lotti) — vyrų choras.

— būtų buvęs atsiektas. Bet okuPav° Lietuvos ir kitų Pa-, ntykius, o Lenkija ir netuiė- 
tada, aišku, Lenkija būtų pa- bulti>° valstybių, juo labiau. Ąlama betarpiškų sienų su La- 

' ' ’ ' ‘ tvija galės visai pasekmingai

century and present day mū
šio of the Roman Cutliolio 
Church, will lu* rendered bv 
the parišk elioir, under di l ep
tinu of Justas Kudirka, elioir- 
master. Aline Regis - l’iežieiiė, 
soprano, vili be soloist.

ANGLŲ SPAUDA APIE 
SMUIK. A. ŽYOANA- 

VIČIŲ
Chicago American bal. G d. 

įdėjo sekančių žinutę:

žydanavičius ta Play at 
Sacred Concert

Prof. Antliony Žydanavičius 
forinerly vvitli tbe Warsavy Sy
mphony Orchestra, Poland,el __ | u-itvvi q II i v o u < II omiiimu
vvill play tomorrovv at 7:30 p. :raO >r Vidurius. Suteikia naujų sp«- 

1 i kų raumenims, nervų sistemai ir pa
lik during a sacred concert illiduro jų tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 

vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NVGA-TONE sutvirtina visokius o- 

rganus žnrogaus sistemoje, pataiso 
apetitų, sureguliuoja virškinimo apa-

jtlie Iinniaculate Conception ! Uktai ' ku'cU
;Cliurcli, 4400 S. Eairfiehl av.

of

Nl'GA-TONE parduodamas visose 
vaistinyciose. žiūrėkite kad gautumė
te tikrų Nl'GA-TONE, nepriimkite 
pavaduotoji)..

Nuo užkietėjimo imkit—i'GA-SOI.
10. Sveika Marija (Vanagai įThe PWam, eonsisting

čio) --  art. J Kudirka eliurell lliusie of tilt* sixteeiltll — idealų Liuosuotojų vidurių 2oc ir
' * ’ ’ 50c,

11. Šeštas žodis iš kantatos ________________________ ____ _
(Dubois) -- art., J. Kudirka ir rr—--pildys sios pa

lupi jos choras, vadovaujant
varg. N. Kuliui, ir solistai:, |2. Pamokslas (kun 
art. J. Kudirka, V. Čivinskas, 'tauškus).

J’ahiiinininia Šv

choras.

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

tuvų, klikas rengtis kelionei. Prašome atvykti į dienraš
čio “Draugo” laivakorčių agentūrų ir pasitarti. “Drau
gas” parduoda laivakortes visų linįjų, visais laivais. 
Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

P. K a

>Sak ra
kiui. J.

jlenižusį ne tik Lietuvų, bet lianas lengviau
buvo įvykinti. Gal būt, pirma 
norėjo užbaigti su'Ukraina ii 

vo vadovėliuose rašo, kad tos P1'(‘iti jnie Juodųjų jūr.ų, ne?*, 
žemės buvusios lenkiškos, Ir Į turėdama užstatu visų Vil
to esy visai pakanka jas vėl n^aus kraštų, tikėjosi su Lie

tuva susitarti kaip nors ge
ruoju. Užbaigę su Lietuva, su

^1 kitomis Pabaltijo valstybėmis 
planų ruošiant, I abalty atsi- ceremonijų būtų nedarę. Gali 
statė Lietuva, Latvija ir Es- bfltį ir tai> Rad tada i
tija, o Kijeve buvo susikūru- per silpni ir nepanorgjo iSsV]f ’ 
si Nepriklausomu Ukrainos re- tur6tį perdaug pri(!5Ų> 0 ga, ! 
spublika. Pilsudskis veikiai prisivengė vokiečiu ar aritun-! 
pradėjo vykinti savo planų. tės> ypa<, Anglijos, kuri pr.v i 

Kapsuko armijų jįnos j)erdaug didelės Lenki
jos sudarymui. Net Pilsuds
kio šalininkai dabar smerkta 
jį už tai, kad jis išsyk neokt: 

į pavo Lietuvos ir Pabaltijo uo
stų. Esy, dabui' Pabaltijo val
stybės tiek sustiprėjo, kad ty’j 
idėjų reikia visai mesti iš gal

ir Latvija su Kstija. Juk len
kai nuolat tvirtina ir net sa-

prisijungti. 

Pilsudskiui Varšuvoje

Stumdamas

įdomūs judamieji- 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS VOS.

Atėję į šiuo; pnveislus paRmtysite, Tučiail Pilsudskis Hilo savo 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa-• , , . . , ..
vo gaivus už Kristų eidami į arenų, Į P*aUU neatsisako. Laikydamas
kur juos liūtai draskė. Pamatysite I Vi bliaus kraštą, jis tuo pačiu 
kaip Kv. Agnietei nukerta galvą, Šv. . . .
Sabeatijoną sušaudo vilyeiomis, Šv. ItinkHS J J^įetUVfį if Pa-
Ceciliją ir kitus akmenimis užmušn. baltįjį, o sutartimi su Vokie-

J šiuos paveikslus atėjęs nevienas .. . . "
h.’-aukia per skruostus riedančias n-Ubia siekui l kruinos. Kitas 
Saras. Ateikite visi. Nesigailėsite! dalykas, ar jam tie planui pa-

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

Nedėliojo., ir Panedėlyje. kai. 7 ir 8 
d. Kun. J. Kuro par. salėje, Seran- 
ton, Pa.

Utarninke ir Seredoje, Imi. i) ir 10 
d. parap. salėje, Pittston, Pa.

Ketvergo, Imi. 11, Mincrsville, Pa.
Pėdnyčioje, bal. 12 d. Kun. A.

Ežerskio par. salėj, H ilkes-Bnrre, Pa.
Subatoje, Imi. 13 <1- Lietuvių salėj,

Bingliniiitnu, N. Y.
Nedėlioję ir Panedėlyje, bal. 14 

ir 15 d. Kingston, Pa.
Utarninke, bal. 1,0 New Pliila.I’a.
Ketverge, Imi. 18, St. Cluir, Pa.

ViTOr pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 30c. Vaikams 10c

ginti laitvijų ir Estijų nuo prie .
v .- . , \ .. , , . 4). I’iežienė ir I'1 Plančiūnienė.sų. Kol Lenkija to nepadarc, |
mūsų ir mūsų kaimynų parc - 
ga dėti visas galimus pastan
gas lenkus iš Vilniaus krašto 
iškraustyti, nes iš čia kaip tik 
kyla svarbiausias mūsų kraš- į P.rmas žodis iš kantatos 
tų nepriklausomybės pavoju* '“Septyni žodžiai V. Jėzaus” 

Virbalas (T)ubois) — solo V. Čivinskas, 
____ . art. J. Kudirka ir choras.

Balandžio 8 — 14 dd. — 
Couldale, Fa. (Kun L. Būb- 
zys, M

Programas
1. Venį Creator (Vitto — 

choras.

i nientu suteiks kleb. 
Svirskus.

14. Labanaktis — choras. !
Į koncertų įžanga visiems 

dykai. Rengėjai

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

O
3. Salve Regina (Dana) — 
i’iežienė.

I. C ).
Balandžio 15 — 2L dd. — !S-nU (boras.

4. Kad Skausmas (Nauja
lio) — V. Čivinskas.

5. t) Dieve Tėve (Poakius)
G. Garbink Jeruzaliau Vie$- 

patį (kun. Čižau.ko) — nier-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint; 

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

Girardvdle, Pa. (Kun. A. Būt
ys, M. 1. C.).

7. .Malda (Kuri. Čižausko) - 
. PlauTūnienė.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

Gerkit ir Reikalaukit
rdi/a/oį/

vyks.

Užslėpti savo tikruosius ti
kslus, lenkai dedasi Pubaltijo 
valstybių nesuinteresuoti sau
gotojai; esu, kad ne Lenkija, 
tai Pabalį ijo valstybes būtų 
užgrobusi Rusija arba Vokie
tija. Keikia būti labui nai
viam, kad tikėti šioms leiiltų 
pasakoma, nes praktikoje ne-’ 
suinteresuotų nėra. Jei Len
kija PabaKv neturėtų kurių

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TsL YARDS 0803

V1s«m AlisiM 
Motas] TriJs 

tvaigMiis 
Ksataeky

WEAKANDSK1^NY
MEN, W0MEN 

AND CHILDREN
Sav*d by n«w Vitaminą cf Cod Llvar 

Oil in taatelesa taklcts.
Pounds of firm healfhy fl«,b Ins>ail of 

bare scrnirgy bunes l Ncw viKor. vitn anrl 
eneruy inatead of tired listlesnnons I Steady. 
Ciuict nerves! Tliat is whnt thousanda of 
fteople aro Rettiri^ through BciontiRtH’ latcnt 
discovcry the Vifamins of Cod Livcr Oil 
concentrated In little suirur coatcc) tablet* 
without any of its horrid. flshy tas te or smclf.

McCoy’s Cod Livcr Oil 'ltthlrfs, thcy’ro 
rnllcd l ’Cod Livcr Oil ln Ta birt/*, and they 
aimply work wondora. A little boy of 3, sori- 
ously siek, ant wcll and Kained 10K 1b*. ln 
just one month. A Klrl of thirtccn nftnr t.ho 
aame diacaae, gained 3 lbs. the firat vvcck and 
2 lha. each wcek nfter. A younpr mothcr who 
could not cnt or a’ocp aft^r bnby camc got 
a 11 her hcalth bark and gained Ihct. in lesa 
thnn a month.

You fcimply mušt try KcCny'fl nt once. 
Remcmher if ynu don t pnin at least 3 Ihs. of 
f vm hcalthy floah In h month sret your money 
bfti k. ''cmand and pret McCoy's -the nrijrjnal 

and ncnidnc Cod Livcr OII Tahlctg 
- approved by Good Hnuftekeeping 
Institute. Rcfute ail tuhatitutes— 
inalat on tha ori vi n at JTcCoy’a—» 
thara «re nona better.

r

4*

Digestible as milk itself!

... this cheeso food 
with the deliciously 
mild Cheddar flavor

e šeini;, 1 šj maištingą sūrio 
tankiui. . . sandlvlčluose, casse- 
lišėse ir Hiilirpintų, kaipo šve- 
uži’nl dėl kiaušinių ar žuvies.

I
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

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

KOST’ANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Uemlock 2204

PlTTSBURGHO LAISVAMANIU IR CICILIKĖLIU 
. “KULTŪRINIAI" DARBAI

Dažnai šlamštuose tenka pu- duoti ir geru kataliku ii' pa-

Smialistiskai - Ntzalezniska Kombinacija

tėmyti pasigyrimus, kad lais
vamaniai ir eie’likėliai yra 
Pittsburglie nuveikę kokius 
tai nors išvaizduotus kultūri- 
inius darbus. Nors žvakę užsi
žiebęs žiūrėk į jų veikimui ir 
darbus, bet nebegalima inaty- 
jti tų kultūrinių darbų. Tiesa,

laikyti nezaležninku kirkuž<*.
Pittsburglio la’svamaniui ir 

cicilikėliai, nors kartų pasiro
dykite atvirai;'. Kerėpla

AR ŽINAI?
Kad mūsų c’eilikai išvystėKristus tarė šv. Petrui: “Tu dą, burnoti prieš Bažnyčių ir labai didžiuojasi, kad su

ėsi uola, O ant tos uolos pa-į kunigus. Pastatėte sau už Va-lorSanizavo ir palaiko nezalež- (aukščiausio laipsnio flirtų su 
statysiu savo Bažnyčių ir pra- dus katalikų atmatas, pavarv-j ldnk9 kirkužę, bet tokį jų da-.nezaležninkais. Dargis meilina 
garo vartai nepergalės jos”, tinius, kurie drįsta šventvagi- rb}i negalima pavadinti kultu- si vabalui, o paskutinis muša
Reiškia, Kr'stus įsteigė ne Ba- škai pamėgdžioti katalikų a- riniu darbu. Kiekvienas Pitts- 

burgho lietuv’.s turėtu rausti
žemus “poklonus” kudlotam 
žemaičiui. Mat, toks, tokį pa-žnyčias, o tik vienų tikrųjų peigas ir kada esate nuskriau-1 

Katalikų Bažnyčių, paremtų !sti, tai, vietoj ieškoti tikros IS^dos akyse kultūrinių tan-i žino ir į svotus pavadino, 
šv. Petru ir jo įpėdiniais, kaip savo nelaimės priežasties, ste-^’L kad suklaidinus ir atitrau-
uola. Ir nuo pat įsisteigimo ngiatės to žmogaus darbus ka-
Katalikų Bažnyčios įvairios 
galybės stengiasi jų pergalėti.

Iš pradžios Romos despotai 
kruvinais persekiojimais ban-

talikams primesti ir dar sma
rkiau šaukiate prieš katali
kus. Kaip medžio šaka nukir
sta nuo medžio negali gauti 

dė pastoti krikščionims kelių, reikalingų syvų, taip ir kiek-
vienok tų laikų galiūnai tapo vienas tapęs nezaležninku nu- 
kryžiaus ženklu nugalėti. Pa- stoja būti Katalikų Bažnyčios 
skili įvairūs barbarai ar ma- nariu ir kaip nukirsto medžio 
liometonai bei kitokie priešai'saka pasiduoda sugedimui, 
atakavo Bažnyčių išoriniai, o* Katalikų Bažnyčiai nuo pat 
įvairiausi klaidatikiai bei at- pirmųjų amžių iki šių laikų 
skalūnai visu smarkumu iš vi- 'netrūksta didvyrių, kurie no

kus nekaltus lietuvius nuo 
K'vistaus Bažnyčios ir jiems 
klaidingai sakyti, kad nezale- 
žninkų kivkužė yra ta pati 
Kristaus Bažnyčia. Jštikrųjų, 
tiktai tokie laisvamaniai ir ei- 
eilikėliai galį taip pasielgti. 

Pittsburglio komunistai

ŠIS " TAS IŠ WEST END ;parap j°S sal®Je- Velykll g$lėm $213.25. Tai vaisius pas'šven-niTTeBIIBnuA Iii M'Pakolektuoti išrinkta šios me- timo, rūpesčio ir darbuotės rll I OdUKuHO lA“ rgaitės: N. ir E. Mickūniūtės,i Pittsburglio ir apylinkės vei-

DANGĖS
Balandžio 7 d. Šv. Jono pa- 

šelpinė draugija laikė mėne
sinį susirinkimų. Kas nutarta, 
neteko sužinoti.

Bal. 7 d. ir Sodalieijos me
rgaitės laikė mėnesinį susirin
kimų, Gyvai svarstyta savi 
reikalai ir pasižadėta rengt; 
pramogas parapijos labui.

Balandžio 8 d. įvyko laido ____ s—
tuvės a u. Klemenso Bujoko. šiuo reiškiame padėkos žo- 
Velionis buvo uolus Šv. Vardo dį visiems dalyvavusiems pra- 
Jėzaus draugijos narys ir sta-lUlogoj (card palty) kovo 3 d., 
mbus rėmėjas Šv. Vincento ps.-1 vienuolyne. Pelno surinkta

P. Bakūniūtė, S. Kučauskiūtė, 
O. Packevičiūtė ir M. Kinkiū- 
tė. Paskutinį gegužės sekma
dienį nutarta surengti Crown- 
ing of tlie May Quecn iškil
mes ir išrinktu tai dienai Ge
gužės karalaite Veronika Kui-
sytė. V.

kliu renio m.

PADĖKA

Ačiū bv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų Centro Val
dybai (vadovaujant Marčiulai 
tieneį ir Bart'ninkienei) už 
surengimų šio vakarėlio, sky
riams už pasišventimų aukų 
rinkime ir dovanas, taip pat 
V. Marčiulaičiui, R. A. Slier- 
man, C. Evaldui, A. Plikiui ir 
prielankiam svetimtaučiui P. 
Midgley, ir visiems atsilanku- 
siems. Lai šv. Pranciškus gau
singai visiems atlygina.

Dėkingos
Šv. Pranciškaus Seserys

lapijos. Trumpai pasirgęs plau 
čių uždegimu, pasimirė, palikKad Pittsburglio Naujienų 

reporteriai, lig tie papenėti 
šunyčiai, nors nieko nemato
ir neišmano, bet kaukia ne sa- Di„,(. į„1;! ati|5;
vo balsais: “šventoji inkvizi
cija, broliukų Draugas, Romos 
gizeliai” ir t.t. Vargšai “mo-1 

ipseliai” bereikalo taip garsiai 
Vl‘ 'spiegia ir kovoja, lig tas I)on-

sai piiesingai pasielgia. Jų jl<įehotas su vėjo malūnais. Jų 
atviiai sako, kad nėra 1) evo, isj-a|jjjnias pralekia pro ausis, 
tai jie ir neprisidėda organi- j ncpalikęs jokios žyni6s nei 
zuoti ir palaikyti mulkinyčios Žlponių I)rotuoRC nei girdyse
k irk ūžės. Jie vyriškai taipgi 
paselgė boikotuojant laisva-daus puolė nepajudinamų šv. į iai pasišvenčia aukštai idėjai,

Petro uolų. Visų amžių didės- kantriai kenčia persekiojimusir cieilikėlių, rengiama 
nių ir mažesnių Bažnyčios prie ir, reikalui esant, net gyvybę
šų pastangos nuėjo n'ekais ir Į pašvenčia už tikėjimų. Neza- 
aiškiai pasitvirtino Kristaus ležninkai gi patys nusiskun-
pasakymas, kad ir pragaro va
itai nepergalės jos. Vienok ir 
dabartiniais laikais atsiranda

damas nuliūdime žmonų ir pe
nketų mažų vaikelių. Duok

Teko sužinoti, kad sunkiai 
buvo susirgus D. Jerengevi- 
čienė, bet, kiek girdėjau, jau 
eina geryn.

Kad North Sidės “Magdei” 
nepatinka tėvo Alfonso panio- 

kovo 24 d. koncertų, nes jame iksblb A’&i palaidai gar- 
dalyvavo mulkinyčios - kirkti-}ve^ palikti kerdžiaus bota- 
žės choras ir veidmainiu šu- «as-?-

Sv. Vincento parūpi jonai re
ngiasi skaitlingai dalyvauti 40 
valandų atlaiduose, kurie pra 
sidės balandžio 9 d. ir baig 
sis ketvirtadienį iškilminga 
procesija. Cibuksus

lai. Tikrai, juos už tai galima 
pagirt’, nes protingai pasiel
gė ir pasirodė atvirais.

Pittsburglio laisvamaniai ii 
cicilikėliai vaidina veidmainių 
rolę. Jie dažnai apsimeta tik 
rai tikinčiais j Dievų ir Jo Ba
žnyčių, bet, kaip jie sako, mes 
nekovojame prieš Dievų, tik

džia ant blogų vadų. Vienas 
is jų Pittsburglie skriaudų pri 
darė, kitas, lošdamas Judos 

silpnadvasių, kurie susdeda su' rolę, baigė gyvenimų, kaip Ju- 
niaištininkais ir padeda tiem*, | das — pasikorė. J)ar kitas nuo 
kurie kėsinasi prieš nepajudi-[nuodų baigdamas amžių pra- 
namų uolų. j keikė tų valandų, kada prisi-

Štai, kad ir mūsų nezaležni-ld^° ln'b\ n<‘zalezninkU ir t.t. 
likai savo silpnomis jėgomis j tnktai kalba patys už sa- v 
kimba prie katalikų. Jų ūžta-1^' Tik diddio apjakimo Žmo-.P™« kataIlk9 vadus, kunigus, 
rėjas socialistu šlamšte skel-įnes «ah S(‘kt' tokills vadus, | Iat’ žiūrint į jų veniniam n 

katalikų kunigų ir[ar už darbu« kaltinti kata-1/?118 darbus’ ka'.P tik ir stumia 
katalikų vadus kovoti su to
kiais “tikinčiaisiais” ir jų 
niekšystes viešumon kelti.

SODALIEČIU VEIKLA
BIUDGEVI LLE, PA. — Ba

landžio 7 d. įvyko sodaliečių

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 d.

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

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvi..! katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avc., Chicago, 111. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 \V. Brcad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
street, AVilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

galiams 
Stankūnui

mene;; r. i s susirinkimas. Į re- į npATVASP*, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- 
zignavusios raštininkės, A. Mi- { ley ^ve., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
ckunaites, vielų liko išrinkta j 4«STUDENTų ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur

nalas, Marianapolis College, Thonipscn, Ccnn. Me
tams $2.00.

M. Packevičiūtė. O. Kazlaus- 
kiūtei su M. Packevičiūtė pa- j 
vesta surengti Mother’s Day 1 
programų ir vaišes motinoms

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

rėjas 
foitt, būk
kokio ten Šordano bučerio 
praeitis buvusi miglota. Sumi
nėjęs to bučerio prae'tį ir jo
kio rimtesnio užmetimo nesu
radęs ar miglotumo neįrodęs 
nezaležninku Jonas, atsiminęs, 
kad jų buvęs kunigužis buvo 
krikštytas kataliku, nukreipė 
kritiką ant jo. Čia tai rodo n? 
tik miglotų, bet ir visai juodų 
darbų, kaip skolų pridaryme 
ir beverčių čekių paskleidime.
Patarlė sako: negeras tas pau
kštis, kuris savo lizdą teršia.
Jūsų vadas, jūsų dudorius “Pi darbų remdami antrųjį skridi- 
ttsburgho Jonas” ir kiekvie- niQ. Tas skridimas panašus į 
nas iš jūsų susibarėte į neza- varnos skridimų už jūrų. Ka 
ležn'nkų kuopų kad teršti liz- koma, varna nuskrenda šiek -

likus.

Paprastai, socialistai nieMi- 
na tikybiniai nusistačiusius 
žmones, vienok paskutiniu lai
ku jų šlamštelis giria nezalež- 
ninkų kunigužį ir jų dūdoriui 
leidžia sau krauti laurus, kai
po vargonininkui. Matomai, 
toks tokį pažino ir prie alaus 
pavadino. Bedieviai eina prieš 
Katalikų Bažnyčių, nezaležni- 
nkai daro tų patį darbų. Ta 
bedieviškai - nezaležniška ko
mbinacija giriasi d'rbų tautos

A A
ROZALIJA KAR6AUSKIENĖ

Mirė bulundžlo 8 d., 1933 m., 11:13 vai. ryto. HUluukus pusės 
iinžiaus. Kilo IS Kallinčnų upskričlo, KultlnėllŲ parapijos, Gaučių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdimo savo mylim!), vynj Juozapu, 3 
dukteris: Urontslavą, Kozulil!} ir Juzefų,, sūnų Juozapų, 2 žen
tus: Jeronimų Kuinuon ir Htephcn MaJeskl, nia.relų Onų, 2 anū
kus: Jeronimų Ir l-.bnų, seser) Kuzlniler:) Ir ftvogerį Juozapų 
Koudonlįi, kurie gyvena Kanadoje, 3 pusseseres: Barborų Bart
kienę, Petronėlę Banevičienę Ir Ella MeUown, svogerj Povilų 
Nakrokų Ir jo šeimynų, brolienę Barborų Bajorinienę ir gimines; 
t> Lietuvoj patėvį Jonų Lozų.

Kūnas pašarvotas 4645 So. Paulina Street.
lzildolavės (vyks penktadlen), balandžio 12 dienų, iš namų

8 valandų bus atlydėta Į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta Į Sv. Kaziknlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažys- 
lainiis-mas dalyvauti šiose lahlotuvėse.

Nuliūdę;
Vyrus, Vaikai, Žentai, Martt, Anūkai, Hesuo, Svogerlal.

I’nssou-i'i's, Brolienė Ir Uimjnės

Ižiidoluvlų direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas YARds 1741.

Kad mūsų cicilikų raštai at
siduoda “garbage can” tvai
ku ir labai gardžiai kvepia 
deglųjų vehiei...

Kad į North Kūlės cicilikų, 
prigelbstant South Sidės jur- 

surengtą ant Koclio 
koncertų atėjo a-

pie du tuzinu žiopsotojų. Tai
gi, taigi sutraukti tokias “mi
mas ’ j cicibkiško mokslo sa- ;nkų pinčeriui prigelbsti "sor uyyTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
lę reikia turėti magnetišką .kės” krėsti buvęs Sv. A mcen- — -----
prie savęs žmon’ų jiatrauki- 
mų...

Kad Pittsburglio nezaležni-

to lietuvių katalikų parapijos 
Se-

Kikas
“ vargomistra” Jonas L. Se
nulis.

St., Chicago, 111. Metams $L
“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu

ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

Paminę jie savo kojomis ti? 
sų ir dorų, drįsta nekaltus- 
žmones prie mulkinyčios - kir- 
kužės traukti. Tūlas Poviliu- 
kas čia visiems gerai žinomas, 
,kaipo šulas tos mulkinyčios - 
kirkužės, bet šiomis dienomis 
atsirado mulkinyčios gizelis, 
kuris stojo į pagalbų Poviliu- 
kui. Tasai gizelis taipgi vi
siems žinomas, kuris dažnai 
maino savo “feisų”: moka mi-

tiek ir vėl grįžta atgal pažiū
rėti, ar toli nuskrido. Jie skrai 
dė po kolonijas, surinko ne
mažai pinigų išleido ir vėl 
skris į kolonijas pažiūrėti, ar 
neliko dolerių...

Jei Dariui - Girėnui tikrai 
rūpėjo skridimas, tai jie išskri 
do sulinkę tik 8(XX) dcl. Da
bar surinkta keturis kartus po 
8(XM) dol. ir dar negana, nes 
tai socialistų - nezaležninku, 
“tautiškas darbas”.

Vanaginis

VENETIAN MONUMENT CO. ,INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink-71 

lą ir Grabnamią
---------o--------

Didžiausia paminklą dirbtuvš
Chicago]

Suvirš 50 metą prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
________ arti Grand Avo.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių! 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. ,
Phone BOUlevard 4139

A Dotlrnc 1410 So'49th ct’Ciccrofla I vlnllv Phone Cicero 2109•
J. F. Radzius 668 West 18th Street

Phone CANal 6174

718 AVest 18th Street 
Phone MONroc 3377S. M. Skutas

Chas. S,rewiczt 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

LAiDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ii*

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 SO. KEDZIE AVB,

•pedAltetal Skali: 
■M vlaokSg riliių

Šeimyna spedalteioja 
noe darbe imt teėlaa karta*

Venkite paminklų reikalas 
štai su pačiais Išdlrbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

hloka« | rytna 
didžiulių rart<

HILLSIDE, ILLINOIS
Tryt telefonai!

Res. PKJISAGOBA MII 
BRIMONT K4SK 

Office! HILL81DK SM* 
Tlneeat Uoaetll. aeer.

OdlrM- 
Ir I. J. Zolp

I. E Eudeikis

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

ladumicz ir Sūnūs 2314 West 23rd Place 
Phone CANttl 2515 Cicero 59271

J. Lutancius 4092 Archer Avc.
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ'
YARds 1741-1742

J. F.EUDEIKIS

■ I —
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VIETINES ŽINIOS
TIK LIETUVIAI GINA 

ATEIVIŲ TEISES 
SPRINCFIELDE

LIETUVIŲ DELEGACIJOS 
REIKALAVIMAI ,

Didysis parapijos choras, va
dovaujant įžymiam chorved
žiui Janušauskui, padedamas 

■Chicagos lietuvių vargom nin- 
|ku, pagrąžino įspūdingas pu-; 
! maldas giedodami naujus ko- 
Įmpoz. Žilevičiaus mišparus. 
[Smagu pažymėti, kad, hai-

nienė, J. Smnulionis ir P. Za
karas.

Nutarta įsigyti “Sparnuoti 
Lietuviai” knygą. Koresp.

POLICIJANTO ZELENIA- 
KO LAIDOTUVĖS

WAUKEGAN, ILL. — šeš
tadienį, balandžio G d., We:i-

l'i<‘t,,vos kon' kegano palaidotas jaunas l-e 
tas io\lo, kad kitos tautines [su|us Kalvaitis ' «■» ivargonais gro-

grupės nesidomi atst. Sinnetto I |() -<Jarhir.ki.ne Šv. Sakrame- 
bilium, kuriuo norima įvesti 
priverstiną ateivių nepiliečių 
registravimą, Illinois valsty
bėj. Tai paa škėjo užvakar, 
kuomet lietuviui katalikų va
karinių valstybių konferenci
jos išrinktoji delegacija ir bo

ro pamaldų Janušauskai vi
sus vargonininkus ir svečius 
pakvietė į savo gražią rezide
nciją, Beverly llills, kurioj Ša
palienė suruošė turtingą puo

lia. Po vakarienės varg. Dau-

tuvis, Illinois valstybės poli- 
eijantas, Vincas Zeleniakas 
Pasitaikė graži, saulėta diena. 
Nesuskaityta min a lietuvių ii 
nelietuvių apsupo namus, ly 
dėjo grabą į bažnyčią ir į ka
pus. Nepaprastą įspūdį pada
rė šeši uniformuoti policijan 
tai grabnešiai, ir viso distrik-tnvių advokatų atstovai nuvv 

ko į Springfieldą, kad pasi- k»a pakvietė varg. Brazaitį j to, dviejų divizijų keliasde- 
kalbėti su leg'slatūros komi- Ąoaslinasteriu. Komp. A. Po- Šimts policijantai, visi a. a 
sija ir užprotestuoti prieš pa- !<‘ius ir veik vis vargoninin Vinco draugai, kurie motoci-
siryžimą suvaržyti ateivių lai- ka* i'lo,,1*ai kalbėjo, reikšda

mi savo džiaugsmą kad turi

su
nkto Demokratų partijos co- 
inmitteeman’as. Prieš keletą 
metų buvo paskirtas Illinois 
valstybės policijantu, kuriuo 
išbuvo iki savo mirties. Sirgo 
tik savaitę ir mirė staiga Au
gustam! ligoninėje, Chicagoje, 
balandžio d, širdies liga. l'ž- 
pere'tą metą tuo pačiu laiku 
mirė a. i. Vinco motina ir pe
reitą metą taip pat tuo pačiu 
laiku mirė tėvas.

A. a. Vincas Zeleniakas bu
vo pavyzdingas katalikas ir 
lietuvis. Jis savo 15 mėnesių 
sūnelį norėjo užauginti sus’- i 
pratusiu lietuviu, ir jau kūdi
kiu esant mokino lietuviškai 
prasitarti.

A. a. Vincas paliko didelia
me nuliūdime moterį Bronę 
(p.

Ketvirtadienis, bal. 11, 1935

smagumo ir pažinties. Šiais i 
metais bus lošiamu geriausia 
me golfo liuke. Priklausanti 
sąjungai nariai turės kuo pa 
sididžiuoti, o, be to, galės lo
šti uz žemesnes kainas. Tad 
visi golfo mėgėjai stokite, be 
atidėliojimo, į L. G. Sąjungą 

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės į dr. A. J. Gussei., 
L. G. S. sekretorių, 4847 \Y. 
14tli Str.. Cicero, III. (Phon 
C’cero 3043)

t. Kuba’tytę), sūnelį Vin- ii
ti:- seseris, du broliu ir

RADIO
BUDRIKO RADIO

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

KOMISIJA SKAIČIUOJA 
ŠELPIAMUS SVETIM

ŠALIUS
Illinois Einergenev Relief 

komisija skaičiuoja šelpiamuo 
sius svetimšalius. Ji uoli pa
tirti, koks skaičius svetimša
lių ikišiol šelpiamas lygiomis 
su piliečiais bedarbiais.

Kaip kas sekmadienį, taip 
pereitą sekmadienį teko [

klausytis lietuviško radio pro
labai daug kitų giminių, drau- gramo iš stoties WCFL, kuri

Komisija turi dar ir kitą 
tikslą. Mėgins tarp šelpiamų
jų svetimšalių rasti negeisti
nuosius kraštui ir juos depor 
tuoti. Komisija pareiškia, kad 
vyriausybei pigiau atsieis 
tuos negeistinuosius grąžinti 
į savo kraštus, negu čia rū
pintis jų likimu.

PLATINKITE “DRAUGĄ

CLASSIFIED

»»

sve. Nė viena kita tautinė grn 
pė atstovų neprisiuntė. Daly
vavo tik lietuviai.

Delegacija susidėjo iš adv. 
J. Grišiaus, adv. J. Bordeno. 
adv. R. Vasiliausko ir Pr. Vit
kaus. Nors legislatūra buvo 
svarbioj sesijoj, tačiau komi
sijos nariai sutiko apleisti se
siją ir išklausyti lietuvių pro
testą ir reikalavimus. Legisla- 
tūros komisijos nariai pastebė 
ję, kad kokia nors nepiliečių 
registracija turės būti įvesta. 1 
Prieš tai sunku būs’ą atsispi
rti. Tačiau lietuvių delegaci 
jos prašė paruošti 
biliui amendmentus

kliais ir sqrad-karais lydėjo 
grabą. ILaikinoji Šv. Baltra- 

progos dalyvauti šioj puotoj. Įmiejaus parap. bažnvč’a jokiu
. , , v , i būdu negalėjo sutalpinti mi-Ant galo .Janusauskas nuo- į . .. . . 1

v. i»- • i-, • • • v , |nią velionio draugu ir pažį-sirdziai dėkojo visiems uz at- i _ . J
i štamų. Pamaldas laikė klebo
nas kun. J. Pužauskas ir kun 
v. Urba, Mišioms tarnavo ve
lionio giminaitis ir Ed. Ku- 
baitis, M. I. C. Palaidotas Šv. 
Marijos kapinėse. i

si lankymą ir vienybę.
Ieva Lukošiūtė

IŠ ROSELAND PA
DANGĖS

LRKSA 35 KUOPOS 
SUS-MAS

gų ir pažįstamų.

SPORTAS
BUDĖKIT GOLFININKAI

davė Jos. P. Budriko radio ir 
rakandų krautuvė. Programas 
buvo interesingas su graž’a 

.muzika, dainomis ir Makalais 
Į Beje, kiti Budriko krautuvės 
[puikūs radio programai būna 
[kas ketvirtadienį nuo 8 vai

altomobii.es ai.tomobii.es

EMIL DENEMARK INC
- Vartotų Karų Bargenai-

A. a. Vincas Zeleniakas bu
vo 34 metų amžiaus — pačia
me stiprume. Gimė, užaugo ir 
mokslus išėjo Waukegane. Vi
są savo gyvenimą priklausė 
Šv. Baltramiejaus parapijai. 
Priklausė Šv. Juozapo draugi

ajai ir Kolumbo Vyčiams, ku-

Balandžio 7 d. įvyko L. R.
Sinnetto į^’ sus’r^nk*mas>

įkuriame priimti kuopon Re- nUOS ! ...... . . J . _, .... i- i *• m i-r kantieji nauji nariai: Ona Lautalija, pat,ekiu Ta h.l.auC (An_ Įr,.- in corpore suteikė pasku-
gėlė Pilipavičiūtė ir Elena Ge’t,n‘ Patarnavimą prie grabe, 
dviliūtė. ’ a- ^in(*as turėjo draugų ir

[ .pažįstamų visų tautų ir luc-
, ISklaasyta atstovų raportai: įra,j žmoniM PoĮitikoje hu,„ 
i,S apskriejo susirinkimo, ir Va aktyvcs> bw„mag j. k|a„sant .
i karinių Valst. konferencijos. I
j Nutarta mrengti agitatyvj 
vakarą gegužės mėnesį. Komi-

----------- isijon išrinkta: J. Čutra, K. D
Chicago C’ollege of Dental Rubinas ir S. Lastauskas, tai- 

Surgery, Loyolos universiteto pgi išrinkti atstovais į ap* 
departamente, kaipo to uni- [kričio susirinkimą: M. U re u 
versiteto alinimai,

svarstymas leg’slatūroj bus už 
poros savaičių.

DAKTARU - DANTISTU 
52-RAŠ SUVAŽIA

VIMAS

, bal. 8 ir 9 
dienomis laikė metinį - tradi
cinį suvaž’aviiną, kurjame 
skaityta moksliški referatai ir 
svarstyta šios profesijos rei
kalai. Prie to, buvo demon
struojamos ir aiškinama nau
jausios mokslo metodos pro
fesijos tobulėjimui.

Ši mokykla yra išle'dnsį ga
bių daktarų, kurie pasiskleidę 
po visą pasaulį. Tame skaičiu
je yra nemaža ir lietuvių.

Dantis

AKIŲ GYDYTOJAI:

KONSULAS PRIE VAR
GONŲ PER 40 VAL. 

ATLAIDUS

Pavasaris jau čia. Sniegas t 
nutirpo, pranyko, nepaliko jo- j 
kių žymių. Saulutės spinduliai 
vėl pradėjo šildyti. Gamta pra 
deda dengtis žaliu rūbu. Pie
vos, lankos, palengva maino 
savo išvaizdą. Viskas sudaro 
jaukią, traukiančią prie savęs 
išvaizda.

vakaro iš stoties VVIIEC.
Jonas

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTR. PAŠTE

PONTTAC — ’33. 4 durų Sedan. 5 
drat. ratai, Mohair Trim. Gerai iš
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas . . ..................................... $475

OI.DS 8 — 1933, 4 durų Sedan, Blue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio tmodelio karas, au
kštai tobulam stovy ................ $515

CHEVROLET — 1933, Sport coupe 
su rumble seat. Maroon, 5 drat. 
ratai, hot water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... $395

BUICK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai, geri tajerai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LA SALLE — 1930, 5 pasaž, Sedan, 
Juodas, 6 drat. ratai, šis I.a Šalie 
puikiai iSrodo Ir yra pirmos rūšies 
visame . .......................................... $375

CADILLAC '30 — V-«. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whlpcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina ............. $375

Viskas atgija. Taip lygiai 
ir mūsą golf,'minkai pradeda 
ruoštis prie lošimo.

Visi ir visos, kurie norite 
ir mylite golfą, pradėkite lo- \ 
šimi sezoną anksti. Bnrkitės . ii
vieną ratą, stokite į l’etuvių 
Golfininkų Sąjtmgos eiles. Pri I 

ai.

(Prie Canal ir Van Buren g.)

504 Badoniui Frank 
507 Dauciauskui Jonui 
514 Kansinskui Petrui 
519 Mikučiui A.
526 Šimkuį K.
528 Vilčinskui Jozefui
529 Zvegai J.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

LIETUVIAI DAKTARAI

PLYMOT’TH — ’33. 2 pasaž. Con- 
verlible Coupe, Juodas, 5 raudoni 

l drat. ratai, rumble seat. Vėliausio 
I modelio coupe Švelniai bėgančiu 
I motoru ................................   $415

1 DODGE — 1933, Sport coupe su ru
mble seat. Juodas, 5 mediniai ra
tai numaliavotl Ivory. ISrodo gerai 
ir tobulam mekaniSkam stovy $425

CHEVROLET — 1933, Coach, 2 du
rį; 5 pasaž.. Juodas. 5 drat. ratai. 
Gražus, maž.as karas ir ž.emai ap- 
kainuotas ..................................... $345

BUICK — 1929, Model 48 Coupe, 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai. 
Gražus coupe, geram stovy . . $225

BT’ICK — 1931, Model 86 Vlctoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy .................................... $375

BUICK '30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French blue. 
6 drat. ratai, labai gražus co””e 
tobulam stovy ........................... $295

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PRO.,peet 1028

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama ūkių karSt), atitaiso 
rumparegystę Ir tollregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 1 
das. SpecialB atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Res. and Office 
2359 So. Leavltt St. 

CANal 0706

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

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

Ortso telef. BOLTevard 7820 
Namų Wl. PROspcct 1930

Tel. BOl'levanl 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal au tarti

Tel.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 40tl) CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai.CANal 0257

Res. PROspect 6650 3t47 SO. HALSTFD ST.. CHICAGO 
Paned . Sered. Ir Subat. 2—9 vai.DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
1821 SOCTII HAIJITED STREET 
R<-zi«l<-neiJa 6600 So. Arteslan Avė.

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

BUICK — 1 935, kaip Jums patiktu 
sutaupyti kelis Šimtus doleriu ant 
kuone naujo 1 935 Buick? čionai 
yra du — vienas 1 935 5 pa^až.
Club Sedan. su trunk. juodas, var
totas tik 3000 mvllų: taipgi 1935 
5 ptisaž. Sedan, dar mažiau iftva- 
žinėtas. Abu garantuot ’i kaip 
nau u ir apkainuotl mažiau ne
gu $900.

BUICK — 1930, Model 47, 5 pasaž. 
Sedan. juodas, 5 ratai, šis yra vie
nas iš mažesnių Buick’ų, ekono
miškas operuoti. Geram stovy ir 
ž.emai apkaluuotas............y... $300

r.f'rCK — 19.32, Victoria Coune, 5 
pasaž.. Ma.roon, G drat ratai. Finish 
kalu naujas, vienas iš puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake $445

CADILLAC — '81 — V-12, 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk, 6 
drat. ratai with white side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus Lr iŠ 
lauko Maroon paint ................. $695

CADILLAC '2 8 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, « drat. ratai, trunk raek. 
whtpco’-d trim. Pulkus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus.....................$195

CHEVROLET — 1931, Conch, 5 pa
saž. Maroon, 5 drat. ratai. Žemai 
apkainuotas karas. Duos gerų pa
tarnavimų .................................... $245

25 METp PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
Balandžio 2 d., Gitu. Pan. kių ir pritaikymo akinių 

Švorič. ^bažnyčioj ’škilmingai
baigės 40 vai. atlaidai. Baž
nyčia bnvo pilna žmonių, net 
stovintiems buvo maža vietos.

TURTINGA PUOTA PAS 
JANUŠAUSKUS

Ofkio Tel. CICERO 49
Tel. CICERO 8656

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

katos Korulsi (onierms Vr.. yer:il i'l 
cerieėlams žinomas Praktikuoja Jau 
28 metus. Specializavo užsieny. I*a- 
sėkmingai gydo flhciimatlzmų. Plau
kių Ir ftlrtllčs Ilgas. «% ’ l'l 1 AVlll (•
Kva 1$ Iki 12 vai ryto: nuo t Iki 4 

eal popiet lr 7 Iki 8 vai vakare: 
tventsdfmlala parai misttarlma

4930 UVest 13th Street
CICERO. ILU

j/ ' A

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RDSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 lr 6:30 Iki 8:30 
Seredomls ir nedeilomls pagal sutarti 

| Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutartį.

Tel. Ofiso BOt lcaard 5913—14 
Res. VICtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:39-8:80

756 West 35th Street i

Tel. CANal $12$

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)-

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

Seredoj pagal sutarti

Tei. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GtDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Seredomis lr Nedėliomis nagai sutart- 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas .REPublIe 7868

DR.T.DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 Ir (—8 p. na. 
Nedėlloml" persi atitarti

Ofiso Tel.; LAFayette 88S0
Re$. Tel.: VIRglnla 0S«»

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAS X • R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franriecn Avė

j Office Tel. HEMlts-k 4848 
| Res. Tel. GROveliill 0617

7017 b. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. MARQl*ETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. 
Ketv. ir NedSliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayetle 5793 
Naktimis Te . CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAEayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal '*402

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo t Iki 4 
va.1. po pietų lr nuo 7 iki 8:20 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki II 

valandai dieną 
Telefonas MlDway 2884)

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARtls 0904 

Rez.: Tel PI.Aza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v, ryto: 2-1 Ir 7-8 v. v 
Nedėldleniala nuo 10 Iki 13 dlana

I

Ofiso: Tel. LAFayetle 4017
Rez.: Tel. HEMI«M-k 6286

DR, A, G. RAKADSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak 
Pezlileneljos Ofisas: 2653 W. 69lli M 

Valandos: 10-12 Ir 8-9 *ąl. vak. 
Seredomis lr NadBUomls pagal sutarti 

Tel. LAf'ayette 3057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Šaradomis tr nedėlleanf* pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

GETRAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakare 
Nedėllomla nuo 11 ryto iki 1 p.p

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

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

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

Ci*awford 41OO
rJETUVTTT ADVOKATAI

FLETAI RENDON

Jei norite gražų, šviesų 5 
kamb. fletą, galite pasir.nkti 
iš kelių, kurie randasi ant 22- 
tros ir Leavitt gat.

2154 West Cermak Road
REAL ESTATE

Skolinant pinigus ant jūsų morgi- 
ėly, bonų, algos i,r na|vų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
ėlus, bonus, namus, ūkės ir biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Not-rps

J. NAMON C0MPANY
6755 South Westem Avenue

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
Panedfillo, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REIhiblIe 9600

Teiephona BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 R. ASHLAND AVĖ.
Res 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublIe 9723 CHTCAGO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago •
KONTRAKTORIAI

šelvis rvilding co. 
Konlraktorial

Statom naulua Ir talsom senus na
mus. Mūro, cetnento. medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi Išmokesėlal arba 
< ash. Gaisro apkalnavlmas ant namu 
Ir rak-tndų.

3358 S. T.rrUANTCA AVĖ.
Tel. BOl'lersrd 6827

BRUNO RHUKTR A CO. 
KONTRAKTORIAI 

Statome pautus nnmus. Apdengiant 
gonkas (porėtus arba visa medini na
mo poplera arba cementiniu asbestos. 
Taln pat pnrflninam paskolas narni) 
patnlsymul. Imame darbus visoj Chi
cagoj, kolonija nesvarbi.

4131 So. Franciam Avenue
Telefonai LAEayette 5821 — 8351

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
eash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITCS 
“DRAUGE”

altomobii.es
ai.tomobii.es

