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PRIEŠ VOKIETIIi

VYRIAUSIEJI DALYVIAI STRESĄ (ITALIJOJE) 
KONFERENCIJOJE

TURI VILTIES TIK T. SĄJUNGOS 
TARYBOJE

STRESĄ, Italija, bal. 11. giau nesiskaito su taikos su-j 
— Anglijos, Prancūzijos ir tartimi. T. Sąjunga yra du- Į 
Italijos atstovai šiandien tu- botoja, kad taikos sutartys

ji
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METAI-VOL. XIX

SU SOV. RUSIJA
LATVIJA TAIP PAT NEPALANKI 

SOV. RUSIJOS KVIETIMUI
Tik Lietuva pritaria rištis 

paktais su Maskva

rėjo du posėdžius. Rytojaus 
dieną konferencija toliau bus 
tęsiama.

Šiandien nieko ypatinga ne 
nutarta, tik pasidalinta min
timis. Anglijos užs. reikalų 
sekretorius Simon pranešė, 
ką jis yra girdėjęs vizituoda-

pasiliktų galioje ir būtų vyk
domos. Tad Prancūzija ir 
kreipias tarvbon su skundu 
prieš Vokietiją.

Konferencijos dalyviai iš
klausė šio išdėstyto Prancū
zijos nusistatymo ir nuspren
dė šį klausimą aptarti ryto

PRANCŪZIJA STIPRINA 
RYTINI PASIENI

PARYŽIUS, bal. 11. — 
Prancūzijos karo ministerija 

j paskelbė, kad ntų fronte 
j (Vokietijos pasienyje), kur 
Įtaisyta krašto saugai tvirto
vių sistema, šiandien turima 
apie 60,000 kareivių. Ši ka- 

i riuomenė palaipsniui bus pa-
Jie yra (iš kairės): Prancūzijos premjeras Flandin, ! P^(*o,na >>' panaudojama ap- 

Italijos premjeras Mussolini ir Anglijos premjeras Mac- sigynimo organizavimui. 
Donald. Šiandien kareiviij dauguma

PANEIGTAS PARDAVIMO
! klotas apkasų tinklu, kad

MOKESČIU BILIUS ,;ri;Xnpgal5ti! nS kojosI įkelti Prancūzijos pusėn.

LONDONAS, bal, 11. RYGA, bal. 11. — Lietu- 
Šiandien čia patirta, kad Pa vos, Latvijos ir Estijos už- 
baltijo valstybės ■«— Lietuva, sienių reikalų atstovai čia

mas Vokietijos diktatorių jaus dieną. Anglija ir Itali- 
Hitlerį. Prancūzijos ir Itali- ja tad rytoj pasakys, ar jos 
jos premjerai pasakė savo rems Prancūzijos skundą ta- 
pažiūras Vokietijos atsigin- j ryboje, kuri susirinks Žene- 
klavimo klausimu. Kalbėjo irvoje ateinančią savaitę. 
Anglijos premjeras MaePon-
aldas.

SPRINGFIELD, III., bal.

latūros rūmai pagaliau nu- I ŠIĄ LAPKRIČIO MĖNESĮ
sprendė palaidoti gubernato

VIEŠIEJI DARBAI FYSUĖ-.APHSE RASTI VOKIEČIU ............

Vakare paskelbtas oficialus 
komunikatas, kad Prancūzija 
stato reikalavimą, kad Vokie
tijos atsiginklavimo reikalą ima dirbti bendrą darbą su 
paduoti T. Sąjungos, tarybos Anglija. Vaidinasi, reiškia pa- 
nuožiūrai, ir kad taryba vyk
dytų šios Sąjungos statutą.

Anglija atsidėjusiai dirba, Į riaus Homerio ir Chicagos MASHINGTON, bal. 11. — PARYŽIUS, bal. 11. 
kad prieš Vokietiją nekelti majoro Kelly karštai remia- Prez. Rooseveltas randa, kad, yjar,jere miške, Somme de-

turi pasitarimus apie rengia
mą šių valstybių užsienio mi- 
nisterių konferenciją, kuri 
įvyks Kaune geg. m. 6 iki 8 
dieną.

Šiuose pasitarimuose Lietu 
vą atstovauja J. Urbšys, Lie
tuvos užsienio ministerijos 
politinio departamento direk
torius.

Be kitko neoficialiai kar
štai ir gyvai svarstyta sov. 
Rusijos kvietimas, kad Pabal
tijo valstybės padarytų mili- 
tarinius paktus su Maskva, 
kaip tas padaryta su Pran
cūzija. Sovietų vyriausybė sa 
vo kvietime pažymi, kad pa-, 
skiau, rasi, tie Pabaltijo pak

Latvija ir Estija, pripažino 
principe sovietų Rusijos vy
riausybės kvietimą padaryti 
tarpusavio paramos paktų 
seriją, kuriais /paktais) bū
ti} garantuojamos šių valsty
bių sienos su Rusija.

Šie paktai bus tokios for
mos, kai kad šiomis dienomis 
Prancūzijos padarytas utili
tarinis paktas su sov. Rusi
ja. Praneša, kad sov. Rusija 
nori tos rūšies paktą padary
ti dar ir su Čekoslovakija. 
Vedami pasitarimai.

Prancūzijos užs. ministeris 
Lavalis ir Čekoslovakijos 
užs. ministeris Benes atlan
kys Maskvą artimiausioj atei

mą bilių, kuriuo norėta pirki-j naujosios santvarkos progra-, partamente, miškininkas rado 
mo mokesčius padidinti iki nia sėkmingai vykdoma, tik j pastarojo karo įgriautus ap-

jokios akcijos. Prieš kokį lai
ką Italija kalnus vertė ant j 
Vokietijos, o šiandien ji jau 3 nuošimčių.

Išaiškinta, kad valstybė ir 
be šių mokesčių didinimo ga
li rasti reikalingų fondų be
darbių šelpimui.

lankumo .Vokietijai. Tik vie
na Prancūzija griežtai gina

Aiškėja, kad Prancūzija ersalio taikos sutartį
traukia tieson Vokietiją prieš 
T. Sąjungos tarybą ne dėl Vo 
kietijos atsiginklavimo, liet 
už Versalio taikos sutarties 
neigimą. Visam pasauliui bu
vo žinoma, kad Vokietija se
niai paslapčia ginkluojasi,

Sprendžiama, kad ši val
stybių konferencija pastatys 
Vokietijai kai kuriuos reika
lavimus, jei ji nori atgauti 
politinę lygybę. O jei Vokie
tija atmes tuos reikalavimus, 
tania tarp santarvės visiškai

ŠIURPUS ĮVYKIS SOUTH 
PHILAOELPHIJOJ

bet ji viešai nesisakė, kad nie išnyks vieningumas.
ko nedaro iš taikos sutarties. 
Šiandien yra kas kita jai at-

Praneūzija tikisi gauti ko
kios nors atsparos iš T. Su

virai pasisakius, kad ji dau-1 jungos tarybos.

ŽMONĖS BĖGA DULKIŲ 
VIESULO IŠTIKTŲ PLOTŲ

KANSAS CITY, Mo., bal. Daugiur miestuose ir mie
li. — Gyventojai, daugiausia I stekuose uždarytos mokyklos 
ūkininkai, kaip kas Įmanyda
mi, su paprastais vežimais ir 
automobiliais, nešinasi iŠ žie
mių vakarų Oklalioma valsty
bės dalių, kur kelinta para 
siaučia dulkių ir smilčių vie
sulas, taip kad pakerta net. 
alsavimą.

Gyvenimas neįmanomas 
šiuose dulkių rūkuose. Smar
kus vėjas sijoja dulkes, kai

ir sustablytas visokis verslas. 
Kai kur ima trūkti maisto, 

Ikišiol retai girdėti toki 
prajovai.

STUDENTAI ORGANIZUO
JASI PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Loyola universiteto studen
tai sudarė draugiją kovoti 

sniegą pūgos laiku. Milžiniški prieš komunizmą. Tos rūšies 
nuostoliai padaryta laukams studentų organizacija anks- 
ir visokiam derliui. Daug nu
kentėję ir gyvuliai.

Dulkių viesulo pats centras
yra kur savo ribomis susisie
kia šios valstybės: Colorado,
Kansas, New Mexico, Okla- 
boma ir Texas. Iš tenai gi 
plečiasi į Nebraska, lowa,

čiau sudaryta Chicagos uni- 
i versitete.

CIGONŲ KOVA BUL
GARIJOJ

PHILADELPHIA, Pa. bal.
U. — Teiriaujantis dėlko To- muį jks mano, kad apie lap 
nv de Mareo, 55 m. amž., ped
lioviaus, So. Philadelphia, vie 
nas vaikų nelanko mokyklos,
jo namuose rasta išžudyta vi- darbių turės darbo, 
sa šeima — žmona Mrs. An 
gelina de Marco ir visi ketu-

reikalinga, kad kongresas ■ kasus ir juosp 21 vokie&ų ka 
sparčiau padirbėtų, kad v ei- į reįvj0 griaučius. Ant kauko- 
kiau pravedus kitus svarbos- išsilaikę plieno šalmai ir 
niuosius bilius. 'rankose šautuvai.

J
Spaudos atstovų konferen

cijoje prezidentas pareiškė, 
kad veikiai bus pasitvarkoma 
pradėti viešuosius darbus vi-i
sam krašte. Anot jo, tas yrajUi|V|| Ol/CIkHMn MENA 
milžiniškas užsimojimas ir j VAIKŲ OIlIMJiYIU UlLNA 
reikalaujantis laiko pasirengi

Matyt, puolimų laiku 1917 
metais jie ten gyvi buvo už
griauti ir užmiršti.

J. VALSTYBĖSE
kričio mėn. 15 d. viešieji dūr
inai pilnai bus įsiūbuoti ir 
apie pusketvirto milijono be-

AVASHINGTON, bal. 11.— 
Prez. Rooseveltas išleistu at
sišaukimu gegužės mėn. 1 d. 
paskyrė vaikų sveikumo die-

Taip pat pranešė, kad Civi- na, kurj bus minima visam
•i • t oa m «, i Han iConservation korpusuo- n vaikai: Jean 20 m., Olga, I ,. . , , ..., . i no • se jaunų darbininkų skaičius14 m., Ravmond, 22 m., ir ji * ___

bus padidintas . iki 600,000.

krašte.

<y. Tada sov. Rusija tikisi i tai bus sujungti su Prancu- 
galutinai apdirbti ir pasira-l zijos sov. Rusijos militariniU) 
švti militarinius paktus su paktu.
Prancūzija, Čekoslovakija, j Lietuvos atstovas reiškė pa
Lietuva, Latvija ir Estija. lankumo sov. Rusijos suma-

Šiais paktais bus pažymė- ^vmui ir sakė, kad kvietimas 
ta, Ijad signatarės valstybės priimtinas. Tačiau Estijos at- 
nekliudo vienos kitų sienų, stovas griežtai pareiškė, kad 
pasireiškus nesusipratimams Estija neturi nė mažiausio 
pasiduoda arbitracijai ir lai- pasiryžimo dėtis su sov. Ru- 
kosi neutralumo, jei vedami sija. O I^atvijos atstovas rei- 
ginčai su kuria trečiąją par- škė abejonės, ar vertėtų susi-
tija. įdėti su bolševikais. Jis pažy-

Šie paktai yra perdėm ini-imėjo, kad Latvija palauks 
litariniai. Jei kokia pašalinė, Stresą konferencijos rezul- 

Į valstybė pultų kurią nors latvy.

Eddie, 12 m. amž.
Pats de Marco rastas gy

vas, sunkiai sužeistas. Spėja
ma, kad jis išžudė visą savo 
šeimą ir pats norėjo pasida
ryti galą.

PER VĖLAI ĮSIGIJO, 
NUBAUSTI

Šiandien yra apie 303,000.

TARTASI APIE EUROPOS 
SITUACIJĄ

SUSTABDĖ DARBĄ 
CHICAGOJ

1 signatarę, kitos signatarės Vietos vokiečiai ir lenkai

Viešųjų darbų administra
torius lokes sustabdė pradė
tą viešąjį darbą AVest Sidėj, 
Chicagoj, kur norėta apie 

AVASHINGTON, bal. 11.— 155 akrų plote išgriauti se- 
į Prez. Rooseveltas vakar tu-‘nus namus ir pastatyti nau- 
rėjo pasitarimų apie Euro- jovinius krašto vyriausybės

tuojau eina pagalbon užpul- reiškia džiaugsmo dėl Pabal- 
tajai. Įtijo valstybių nesutarimo užj-

Kada šie paktai bus pasi-' sienio reikalais. Sako jų ben| 
rašyti, Vokietija bus npsiau- dras darbas negalimas dė 
sta neperlaužiama siena. Ga- Lietuvos ne,sutikimų su Vo'j 
lės būt sužnybta ir Lenkija, kietija ir Lenkija.

PASTOVUS PILIEČIŲ RE
GISTRAVIMASIS ATIDE

DAMAS

SIAUČIA PLĖŠIKAI

29 automobilininkai vakar 
Evanstono teisme nubausti 
po 5 dol. už neturėjimą nau-

pos situaciją. Prezidentas pa
geidauja, kad Amerika pas;- 
liktų neutrali kilus politi-

jų “laisnių.” Kai kurie teis- nėms suirutėms, arba ir ka
me teisinosi, kad jie nusipir
ko “laisnius” po areštavimo. 
Teisėjas pasirodė nepermal
daujamas. Jis sakė, kad ne 
laikas užrakyti arklidę, kada 
pavogtas arklys.

rui Europoje. Sutarta dar pa 
laukti naujų įvykių prieš pa
skelbsiant viešai apie užima
mą poziciją.

kaštais.
Nustatytam plote pradėjo 

įveikti spekuliantai, kurie su
pirkinėjo sklypus ir didino 
jų vertę, taip kad vyriausy
bei nebuvo galimybės įpirkti 
žemės. Dabar spekuliantai te
sižino.

Vakar dienos laiku keturi
------------ jauni plėšikai atliko aštuonis

SPRINGFIELD, 111., bal. užpuolimus ir plėšimus dvie
ili. — Piliečių pastovaus re- jų valandų laikotarpiu šiuose 
'gistravimosi bilius susidūrė policijos distriktuose: Oresb- 
į su nepalankumu legislatūroje am, Brighton Park ir Lawn- 
ir šis klausimas padėtas ša-i dale. Tr nesugauti.
lin, kad apie jį visiškai už- į -------------------

į įniršus. VIESULAS FILIPINUOSE
Demokratai priešinasi šiam MANILA, bal. 11. — Vie-

FILIPINŲ GUBERNATO
RIUS PAS PREZIDENTĄ
AVASIITNGTON, bal. 11. —

PADARE PREKYBOS 
SUTARTI

NEPRIPAŽINO MOTE
RIMS TEISES

Diliui.

SOFIJA, Bulgarija, bal. 11.
— Palei Judą ją jūrą tarp ci- 

Missouri, Arkansas ir, iš da- \ gonų pasireiškė kruvina kova, Prez. Rooseveltas vakar pri 
lies, AYyoming ir So. Dakota Įkurioje dalyvavo apie 500 (ėmė Filipinų gen. guberna- 

aantenų. Vienas čigonas nu-; torių F. Murphy, kurs tomis 
kautas ir keliolika sunkiai dienomis išvyksta į minėtas

MASKVA, bal. 11. — Sov. 
Rusija pasirašė prekybos su
tartį su Vokietija. Sovietų

SPRINGFIELD, III., bal. 
11. — Legislatūros senatas 
dauguma balsų atmetė bilių,

valstybes.
Smarkiausia ištiktos Okln- 

bomn ir Kansas valstybės. sužeista. salas eiti savo pareigi}.

laikraščiai reiškia daug kuriuo norėta pripažinti mo- 
džiaugsmo. Sako, kad naciai ; terims teisė būti prisiekusio- 
dabar daug ką pirks Rusijo- mis teisėjomis nagrinėjant by- 
je, kuri turi vi sako daug. las.

SULAIKYTAS SOCIALI
STŲ LAIKRAŠČIO 

LEIDIMAS
DANCIGAS, bal. 11. — Čia 

sulaikytas penkių mėnesių lai 
kotarpiui socialistų laikraščio 
Volkestimme leidimas, kaipo 
kenkiantis viešajai tvarkai.

šulo laiku Luzon saloje 70 
asmenų žuvo ir 30 kitų nesu
randama.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien ryte numd 
tomas lietus, ar sniegas; šal
čiau.

f
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DIENOS KLAUSIMAI
KLAIPĖDA EUROPOS POLITIKOJE

Nors Emopos padangė šiek tiek ir pra
siblaivė, tačiau Klaipėdos krašto likimu mū
sų tautiečiai tebesirūpina. Tai yra aktualiau
sią# klausimas ne tik mūsų, lietuvių, gyve
nime, bet ir tarptautinėje politikoje.

Daug kas pradėjo daryti neigiamas iš
vadas dėl Klaipėdos gubernatoriaus dr. Na
vako atsistatydinimo. Tai paskaitė Lietuvos 
vvriausybės nusileidimu. Dėl to, kad dr. Na- 
yakas buvo energingas, drąsus ir išdavikų 
neglostė, vyriausybė buvo priversta jo nusi
kratyti. Bet taip nėra. Mes neabejojame, kad 
ir naujasis gubernatorius valstybės priešų 
neglostys. Gubernatorius pakeista grynai po
litiniais sumetimais.

Vadinamieji signaloriai, pasirašiusieji 
Klaipėdos statutų (Anglija, Prancūzija, Ita
liją ir Japoniją), prisiuntė Lietuvai notų, ku
rioje reikalavo laikytis statuto dėsnių. Nois 
tam statutui nebuvo nusižengta, vis dėlto, 
dėl šventos ramybes, Lietuva padarė diplo
matiškų žestų, pakeičiant gubernatorių.

Kas tas žingsnis buvo padaryta ne dėl 
nusileidimo Vokietijai, parodo ir tas faktas, 
kad Lietuvos karo teismas šio mėnesio pra
džioje galutinai patvirtino savo sprendimų 
Klaipėdos išdavikų byloje. V adinas, Lietuva 
vokiečiu, gųzd’nimų nepabūgo. Ji lyg Dovy
das stojo prieš baisų Galijotų.

Jr t kas bijojo, kad Vokietija tuoj gali 
pulti Lietuvą ginče dėl Klaipėdos krašto, da- 
bar jau gali šiek tiek atsikvėpti.

Vokietijos naciai, braunais teroristiniais 
būdais varę priešrinkiminę kampanijų Dan
cige ir būtinai norėję jo valdžių paimti savo 
kontrolėn, nusvilo nagus, prakišdamį rinki
mus. Nors labai dėl to įniršo, daužė kumš
tines stalus, bet tas triukšmas tuo ir užsi
baigė. Jei naciai, rinkimus Dancige būt lai
mėję, be abejonės, jie dar didesnių pretensi- 
jų į Kla pėdų būtų reiškę. Čia reikia pridur- 
ti, kati Dancigo rinkimai gerokai apanlė vo
kiečių santykius su lenkais, kurie dar kartų 

.turėjo progos pamatyti vokiečių nenuoširdu
mą, ir pajusti jų imperialzmų. Ir tai išeina 
Lietuvos sveikatom

Mūsų tautos naudai kalba ir Prancūzi
jos padarytoji karo sutartis su Sovietų Ru
sija. Toji sutartis reiškia tą, jei Vokietija ar 
kuri kita valstybė pultų prancūzus ar rusus, 
tuomet abi, sutartim surištos valstybės, sto
tų į karų. Nors Klaipėda nepriklauso nei Ru
sijai nei Prancūzija , tačiau tepamėgina Hit
leris ten įkelti savo purviną koją, Lietuvos 
pusėn stotų ir rusai ir prancūzai, nes toks 
vokiečių žygis būtų paskaitomas i.Simojinni 
“joti į Rytus’’ (Drang nach Osttn) — per 
Pabaltijį Rus'jos lįnk.

Netenka abejoti, kad Klaipėdos krašto 
Liausima# iškils ir šiomis u'.cLciiiis įvyksian
čioj GIresa konferencijoj, kurioj dalyvauja 
Anglijus, Prancūzijos ir Italijos atstovai. Jie 
tariasi Vokietijos apsiginklavimo reikalu, ku
ris Ganei su visais jos kaimynui, neišski
riant nė Lietuvos. L< šios konferencijos poli
tikai daug tikisi. Manoma, kad bu# surastas 
l.cl'as taiko# palaikymui Europoje.

PENKI BILIJONAI DARBAMS

Prezidentas anų dieną pasirašė kongreso 
pr ilotų bilių skirti viešiems krašto darbams 
penkis bilijonus dolerių.

Nors apie šį kongreso ir vyriausybės žy
gi politikai, ekonomai ir laikraščių redakto-

Iš Mūsų Veikimo Centro
MES ŠAUKIAMI Į GAR

BINGĄ KOVĄ

Šiandien eina smarki kova
riai įvairiai atsiliepia, dauguma jį k’itikuo-. tirp Romos ir Maskvos. Visos 
ja, tačiau mes manom, kad toji didžiulė pi- jėgos, kurios neina su Katu- 
nigų suma, paleista apyvarton, daug prisi- 1 kų Bažnyčia, netiesioginiai
dės prie išjudinimo krašto pramonės ir pre- 
icvbos.

Kad išklausyti popiežiaus 
balso, Lietuvoje susiorganiza
vo Katalikų Veikimo Centras, 
Amer.koje — Lietuvių K. K. 
Federacija. Iš to aišku, kad 
mes, lietuviai, nepasilikome 
nuo kitų tautų. Bet kjla klau
simas, ar daug mes turimepadeda Maskvai. K. Maederis

vienoj savo knygoj sako, kad žmonių, savo tautiečių,
Nuo 1929 metų tęsiasi nedarbas. Darbi

ninkams išsisemia visokios pragyvenimo ga
limybės. Nori ar nenori, jų milijonus valdžia kaip veiklūs yra Rusijos bol- 
turi šelpti. Visuomet taip negalės būti. Žino- ševikai. Jie turi tvirtai suor- 
nės nebepakeis taksų naštos, šelpimo šalti-

ku-
kovų laimės katalikai arba riuos galėtumėm pavadinti ko I 
bolševikai. Kam nežinoma, j votojais už Kristų pilna to i 

žodžio prasme, drąsai ir efek
tingai dirbančių apaštalavimo 
darbų. Toji kova, aišku, ne-ganizavę “Kovojančių bed'e-

n ai išsisems. Jei taip kada įvyktų, kraštas'vių sąjungą”, kurios uždavi- bus pasekminga, jei mes par 
susilauktų tokios panikos, kokios pasaulis'nys yra visokiomis priemonė- tys kovotojai neįsigysime K ri
dai’ nėra matęs. Dėl to buvo reikalinga kas mis griauti tikėjimų. Į šių są-
nors padaryti, kad, vietoj pašalpų, duoti dar- jungą priklauso milijonai Rū
bininkams darbo.

Penki bilijonai dolerių, padalintų pro- 
porcionaliai visoms valstybėms, dideliam dar
bininkų skaičiui duos darbo. Tuo būdu auto
matiškai sumažės šelpiamųjų eilė. Be to, vie
šuosius darbus bedirbant, reikės medžiagos, 
kurių turės pagaminti dirbtuvės. Ta:gi ii 
jose atsiras daugiau darbų, atsidarys ne vie
na ir iš tų, kurių rataį jau seniai nebesisuka 
Kuomet pas žmones atsiras daugiau pinigų 
ir biznis bendrai pradės eiti geryn.

Žinoma, tas daug paleis nuo to, kaip bus 
administruojama viešieji darbai, kaip tiks
liai leidžiami pinigai. Kuo mažiau bus nesą
žiningumų, kuo mažiau bus politikavimų, tuo 
didesnė bus nauda kraštui iš tų penkių bi
lijonų.

sijos bolševikų, jų tarpe mo
terys ir net vaikai. Jie iš vi
sų savo jėgų kovoja prieš ti
kėjimą panaudodami' spautlą, 
organizacijas, radijo, filmas ir 
kitokius būdus. Tas darbas 
varomas ne tik Rusijoj, bet

staus dvasios, kaip sako pats 
Kristus: “Jei kas nepasiliktų 
manyje — tas bus išmestas 
laukan, kaip šakelė, ir su
džius, jų surinks, įmes į ugnį 
ir sudegins’’ (Šv. Jono Evan. 
15, G).

Kad kovų laimėti, reikia bū
ti sąmoningu katalikų organi-

NOBELIO DOVANŲ LAUREATAI

jų skiedžiami nuodai siekia 1 zacijų nariu, ne tik iš vardo,

REMTINAS SĄJŪDIS

ir kitus pasaulio kraštus.
Neveltui popiežius Pijus XI 

kviečia viso pasaulio katali
kus kovoti su visokio plauko 
bedievybės skleidėjais ir jos 
palaikytojas. Tai kovai nu
rodo imtis galingo ginklo — 
pasauliečių apaštalavimo. Be
veik visi krikščioniški kraštai 
išginlo savo vyriausiojo Va
do balsų ir rimta: pradėjo or
ganizuotis didelei kovai per

bet ir dvasioje. Taip pat rei
kia būti veikliu nariu ir tu
rėti apaštališkosios dvasios. 
Kitaip kova būtų sunki, mūsų 
pozicijos silpnėtų ir Maskvos 
nuodai užnuodytų ir mūsų tau
tų, kuri ligšiol buvo dora, ka
talikiška tauta.

Tie dalykai čia yra prime
nami dėl to, kad dabar Ame
rikos lietuvių kolonijose eina 
katalikiškojo veikimo vajus,

Amerikos mokslininkai, laimėję Nobelio dovanų; iš kai
rės į dešinę: Dr. George Minot iš Harvard (medicinoj), 
Dr. H. C. Urey iš Columbia (chemijoj), Dr. W. E. Murray 
iš Harvard (medicinoj) ir G. H. AVhippIe iš Rochester 
(medicinoj). Paveikslas nuimtas per bankietų New Yorke.

knygoje “Pasaulio Lietuviai”, nga dar gerai pasiruošti, rei- 
Iš tų autorių išvedžiojimų ir- jkia neabejotinai ir galutinai 
gi kaip tik prieinama išva j nustatyti koloni jai vieta, su- 
dos, jog lietuvių ž. ū. koloni- kurti tam tikras fondas ir p. 
jos pirmoje eilėje būtinos ir Vienas iš didžiausių idealų
steigtinos P. Amerikoje.

Iš daugelio tautų ir iš mū
sų pačių tautos patyrimo aiš
ku, jog niekur taip tvirtai tau
tiškumas neišlaikomas, kaip 
ž. ū. kolonijose. Šio tvirtinimo 
išrodymui gali būti kad ir nai

viau tų, kurie rūpinasi užs. 
lietuviais, turį būti viso Į>a- 
saulio užs. lietuvių sąjunga. 
Aišku, jog ši sąjunga galėtų 
sus’daryti tik iš užs. lietuvių 
organizacijų, kaip, pav., yra 
susidariusi Latvijos lietuvių

sų 1863 m. sukilimo tremtinių 1 sąjunga. DULK išleistoje P. 
kolonija Čiornoje Padinoje ir Rusecko knygutėje: “Užsienio 
Talovkoje prie Volgos, kur , Lietuviai” 51 puslapy sako-

* Jau kelinti metai, kai sėkmingai veikia 
Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesijonalų 
Organizacija. Ji leidžia gražų ir turiningų 

i mėnesinį žurnalų “Studentų Žodį”. LRKSPO 
kuopos organizuojasi Naujoj Anglijoj, New
Yorko apylinkėse ir kai kuriuose Pennsylva- ka(l katalikybė yra kovojant’ 
nijos vietose. Senesnės kuopos auga narių religija. Katalikas turį’būti 
skaičiumi. Mat, šiuo tarpu yra varomas nau-; kovotojas Kristų, v.ž žmo- 
jų narių prirašinėjimo vajus.

ic.ii.iiiHiL-ni, m.-. TuZ.im, lekiant laimėti kuo daugiau- .. , . .
bn v vH , sia katalikBkoms Argą-IhetuvyM tiesiog klestėte kle-įnia, jog si s«uiųa turėtų ,s-
ka Aiškia ponaus Įnizaci-'0",s> katali-j^“ net iki b°BOTik« ™vo- j sirutuliuoti iš viso pasaulio

kiškąją spaudų, sutraukti vilnas pasauliečius apaštalavi
11,0 (larbiį dirbti. Mat, >rakE-lsas liet“v'"» katalikij orgaii
talikų, kurie lyg dar nežino,

Tai yra gražus ir mūsų religiniam ir (au
tiniam gyvenimui labai reikalingas sąjūdis, 
kuris turėtų būti gausingai visuomenės re
miamą#. Reikia apgailestauti, kad tas sąju- ! 
dis kol kas dar nė pusės mūsų kolonijų ne
apima. Vakarinėse valstybėse apie šių orga
nizaciją ne daug kas dar težino. Rodos, tu
rėtų būti priešingai. Juk čia turime daugiau
sia mokyklų, visokiausių įstaigų ir organi
zacijų. Dirva studentų organizuotam veiki
mui kuoplačiausia.

Taip yra, nes nieks nenori to sąjūdžio 
pradėti. Mūsų veikėjai, matyti, bijo užsidėti 
sau naujo darbo. Bet jie užmiršta, kad ta 
savo baime užkerta kelią susiorganizuoti ka
talikiškai studentijai ir įnešti savo dalį į lie
tuvių katalikų visuomenės gyveninių. Duoki
me, susimildami, tam sąjūdžiui pradžią Chi- 
cagoje, o susiorganizavę studentai mums n- 
tik netrukdys kasdieniniuose mūsų darbueso 
bet dar Įiadės.

“PASPORTĄ” TURI

“Amer ica”, Brooklyno lietuvių katalikų 
savaitraštis, parašė, kad jei p. Skipiti# netu
ri Lietuvos Katalikų Veikimo Centro įgalio 
jiino, kunigai, laikydamie# savo pirmesnių 
nutarimų, jo m si ją tegalėtų remti rezervuo
tai “N-nos” iš to taip pasijuokė:

“Jo prasmė tokia: parodyk, gerbia 
niasis, ar turi ‘pašportą’ nuo Lietuvos 
vyskupų ir Katalikų Veikimo Centro 
Kažin ar jis jį turi f Jeigu užnliršo pu
si uiti, tai kaip dabar Imsi

Adv. Skipičio “pašpertu,” susirūpinusį 
socialistų dieiuaščio r< daktarių turime nura
minti, kad p. R. Skipitis nepamiršo Lietuvos 
Kataliku Ve kimo Centro įgaliaviiųo, bet 
jis jį t jį i su savim. Tuo būdu nelieka abe
jonės, kad draugijos vžsienių lietuviams re
mti pirriiimnka atvykusį svečiuosna pas A- 
merikos lietuvius, remia ir Ratabkai.

iucijos. j lietuvių kongreso. Tačiau, ko-
Taigi ž. ū. kolonijos reika-; ngr. negi organizuotų kalba- 

las DULK visokeriopai remti- mosios sąjungos, o tik galėtų 
K. į’mteraeiinčkad bendro,uTnas- >«* ko) WHJt savo. dar-' pritarti jos organizavimui, už- 
jėgomis vesti kova su visomis ,l>uosc n5la 'lar ‘uikaniai susi-, tvirtinti jos planij, jeigu jam 
jėgomis, kurios nori sugriauti i *varkiusi- ™ra išdirbusi dar-i toks būtų pateiktas. Todėl 

bų plano, tel šis dalykas dar šios sąjungos pagrindai jau 
iki kongreso turėtų būti pa-

zacijas ir draugijas į A. L. R.

_ n -i, • • -y , įsa mūsų tautą pražudyti.n jos išgelbėtojų ir išganyto-! ' • • nevvkdytinas, nors ių nepertp-
Fed. Sekrotorius 1^^^ atidėtinas. Čia reikali-,IQ

DeHHHItVeiliiiinPlaiiiiism
MAKSIMUMO programa 'mi siaurai paltyviškiems tiks-.

---------- ląms.
Į DULR maksimumo prog

ramų tenka įrašyti tai, be ko, 
tuo tarpu užs. liet. visuomenė 
gali gyvuoti ir tai, kas šian
dienų sunkiau ar sunkiai įvy
kdoma. Pido šios l ūšies reika
lų priklauso-:

1) Rietuvių kultūros namai;
2) žemės ūkio kolonijos;
3) viso pasaulio užs. lietu

vių sąjunga;

(Tęsinys ant 4 pusi.)

Tokie maždaug namai tuo 
tarpu yra Liepojuje, Aknysto 
je, Buenos Aires ir Sao Pa u 
lo. Buenos Aires ir^'mysto? 
namai gerokai Dl'LR paremti

Tokius kultūros namus tu
ri daugybė kultūringų tautų 
išeivių. Kaip pavyzdį galinu, 
nurodyti gražius, moderniški,, 
įrengtus Estų kultūros narm.. 
Rygoje, — maža, bet kultu- 

iringo# tautos kolonija, reikia
4) viso pasaulio lietuv.ų ko-; manyti, savo metropolijos pa 

ngresas. ; dedama, įsitaisė rūmus, ku-
I Vos tik maža užs. liet. kul-!riais galėtų pasididžiuoti <ii- 
luros organizacijų ir įstaigų kultuiineos tautos.

,dalis turi savo ar išmiomotas Tokius namus užs. lietuviai 
!geras ir pakenčiamas patalpa#. |,savo .iegoll,is ° dalinai ir Lie- 
I Didelė dauguma jų skurstu tuvos visuomenės paremiain*. 
[svetimuose kampuose. Šiam turėtų pristeigti visose svarbe- 
reikalui išspręsti reikalinga vi snese kolonijose.
sose ntambesne.se kolonijose į- j žemės ūkio kolonijų reika 
steigti taip vadinamus “Lie-,las yra inbai ;.u<1ėtin
tuvių kultūros, naiąus arba, gus jr |abįausjaį reikalinga- 
tiumpiau pavadinus, tiesiog Hstematingumo bei planingu 

Lietuvių namus . Tokie na- nw), () jajp pa| jT nemaža lė 
mai, žiūrint kolonijos didumo į(|)(>t I1(> fl(jk (,aug< kuip 
ir susitvarkymo,, turtingumo |j)apragtai manoma), šis klau

simas gana nuodugniai išgvil
denta# Pietų Amerikos lįetu-

ir p. gali būti ir keli.
’l’uose namuose, žiūrint rei

kalo, turi būti vaikų darželis, 
mokykla, biblioteka - skaityk
la, salė susirinkimams, vaidi
nimams, sportui ir p. Aišku, 
jog Lietuvių uamai turi pri
klausyti visai koloni.įai ir nie
ku būdu negali būti naudoja-

j Vožniausi.s propesoriau!
Pakarniai denk ju tau už 

razumną ištluniočinimą cicili- 
ki.ško šumo.

: Šiandien vėl aš nor’u, vuš- 
ciai, pajiasakoti cicilikiškas 
bėdas, tlel kurių visų cicilislų 
širdy# ir plaučiai labai sniūt- 
ni.

Dar seimo, e čėsuose Č lcagos 
cicilistų gazieta išdrukavo šy 
rus ir vielinis cicilistiškus ž> 
tižius: “Lietuvai nei peno!” 
O dabar šiais cėsais, kaip cic:- 
listus fašistiški neščėščiai ap- 

■ nyko, visokios gazietes pi.adė 
Ijo cicilistus persekioti už tų 
,pasakymą, sako, kad jie tą sa- 
vo obalsį “Lietuvai nei peno” 
neščyrai pildo. Žinai, ponas 
propesoriau, tokie priklodai 
tai jau uuvierni. Mes, visi ei- 

įeilikai, galime prisiekti prieš 
cicilistų smūtkelį Pijų, kati 
ikį šiol savo obąlsio “Lietuva? 
nei peno” laikėmės labuj ščy.

islyvam skrajui, kuris žadėjo 
į fašistiškai Lietuvai šlovę ne5- 
|ti, bet užtat, tavorščius sar- 
Diiatinas savo vardą svietui ap 
iznaiminti, kol neišsitlumočys, 
Skani skrajus šlovės daugiau 
neša: ar fašistiškai Lietuvai,! 
ar cicil i kiškai drukarnei.

Tokie tai smūtkai cicilikiš
kas jakna# spuudžja, ponas 
propesoriau.

Smūtna# cicilikėLis

Kąriucpienėj karininkas ba
ra vieną kareivį.

— J#i mušiau gertum, se
niai būtum buvęs pakeltas į 

! karininkus.
— Tamsta nesupranti, — at

sakė kareivis, — kai aš įš#i- 
geriu, tada jaučiuosi tikras 
generolas.

vių spaudoje, nes niekui' lie 
tuviams šiandien nėra koloni
jos taip reikalingos ir taip re 
alizuotinos, kaip P. Ameriko
je. Šis klausimas taip pat ga
na gerai ir visapusiškai kelių 
rimtų autorių nušviestas ir cevojo 400 dolerių tam nearė-

I t .... J
j rai, ba ir c.cilikišką gazietu 
nėra davūsi “Lietuvai nei pe
no”. Tą ir ponas propesorius 
galėtumei pašviečyt. Tiesa, 
vienas ščyra# tavorščius palie-

Vienoj gazietoj buvo įd4ta# 
toks skelbimas:

“Parsiduoda jaunas bukįo- 
gas. Viską ėdu, ypatingai mė
gsta mažus vaikus”.

Tarptautinėj paukščių pa re 
doj Lęndone lenkų originali 
višta paėmė geriausią premijų

r

ntambesne.se


Penktadienis, baland, 12, 1935

Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

----  — Kaz. Andrius s ~
(Tęsinys)

Didelis mėginimas

Stasiukas rimtai ryžosi bū
ti misijonieriumi. Jam dažnai 
birte birdavo ašaros, kai ma
tydavo tėvą .Justiną kasdien 
vis kažkur išeinant. Žinojo, 
kad jis eina mokyti stabmel
džiu vaikus, eina lankyti Ii- 
gonius, jiems papasakoti apie 
Dievą, apie Išganytoją ir pa
galiau juos pakrikštyti. Jam i 
buvo gaila tų vargšų, nes ne 
visus tėvas Justinas galėjo a- 
plankyti, paguosti. Ir jis pats

nierius negrįžo, nors jie budė
jo ligi pusiaunakčio. Paskui, 
nuovargio kankinami, atsigu
lė ir užmigo.

Rytuose jau aušo. Iš netoli 
esamo miškelio išlindo trys 
vyrai, ir lyg koki nakčių vai
duokliai slinko misijonieriaus 
palapinės link. 'Jie buvo gink
luoti lankais ir ilgomis ieti- 
Imis. Ėjo dairydamiesi, tartum 
‘ko ieškotų. Prie palapinės du
rų valandėlę sustojo. Paskui 
greitai nubėgo į netoli esan
čią koplytėlę, kur tėvas Jus
tinas kiekvieną ryta laikydavau ne kartą, prašėsi, kad lei-, „ ................. , .’ , ,. ivo sv. Misiąs. Po Mišių, ieistu drauge eiti, bet Justinas , . *. . , , . v reikėdavo, padalindavo tikin-vis sakydavo, kad dar mažas, Į . . v

. ... tiesiems sv. Komuniją, o bku-kad dar turi paūgėti. I . , , ,sias pakonsekruotas ostijas su 
— D' vis mažas, — nesąmo- kieliku išnešdavo paslėpti ki- 

Wngai atkartodavo Stasiukas. į tur, ypačiai prieš naktį ar kur
— (lal Dievulis manęs didelio j išeidamas, nes dažnai pasitai- 
neaugys, tai niekuomet jiems ko, kad kas nors pavagia, 
negalėsiu pasakoti apie Jėzulį.

Pagaliau vieną dieną tėvas 
Justinas sutiko Stasiuką ves
tis į mokyklą.

Kitą dieną jau nuo ankstaus 
ryto berniukas ėmė ruoštis, 
vis klausdamas:

— Ar tuoj eisime? Aš no
riu, kad jau eitume.

— Dar truputį palauk, ir 
eisime, — paguosdavo misijo- 
nierius.

Paskui dar atlaikė šv. Mi
šias, o Stasiukas su katache- 
ta Antanu jų, maldingai iš
klausė. Po mišių ėmė ruoštis 
ir tėvas Justinas.

Jau buvo beeiną, kai staiga 
tarpdury susitiko nepažįstamą 
vyrą. Jis buvo stambių kaulų, 
aukšto ūgio ir labai pailsęs.[ 
Vos atgaudamas kvapą sušu
ko, puldamas prie misijonie
riaus:

— Tėve, tėve! Mano maža 
dukrelė jau miršta, eik ir pa- 
gydyk ją.

Tėvas Justinas nieko nelau
kdamas ėmė ruoštis kelionei.

— Tėveli, ar aš galėsiu drau 
ge eiti? — paklausė Stasiu
kas.

— Ne, dabar negalėsi. Gal 
kitą kartą...

— Bet... kad aš noriu eiti 
pas tą ligonį, — dar prašėsi 
berniukas, bet misijonierius sn 
nepažįstamuoju jau buvo už 

'durų.
— Žinai ką, Stasiuk, — krei 

pėsi Antanas į nusiminusį ber
nuką, — paskui mudu nuei
kime į mokyklą. Ten tėvas Ju
stinas dažnai eina mokyti žmo
nes, o ypačiai vaikus, katekiz
mo. (lal ir dabar ten bus pri
sirinkę.C

Po valandėlės jiedu ir išėjo, 
bet tą dieną mokykloje nebu
vo nė vieno negro, todėl tuoj 
ir sugrįžo namo. Tėvas Jus
tinas dar buvo negrįžęs. Ma
tyti, toli reikėjo eiti pas ligo
nį.

Nekantraudami laukė grįž
tant, bet veltui. Jau ėmė ar
tintis ir vakaras, o misijonie
riaus vis dar nėra. Norėjo ei
ti ieškoti, bet kur? Į kurį kra
štą? Dar kelis kartus nubėgo 
į mokyklą — nėra. Klausinė
jo aplinkinius gyventojus, bet 
ir jie niekur jo nematė. 0 nak
tis jau irgi čia pat. Tikėjosi, 
kad jis kur nors netoli lanko 
gyventojus ir prieš naktį su
grįš, bet apsivylė — misijo-

Įėję į koplyčią, vyrai tuoj 
puolėsi prie tabernakulo, bet 
jis buvo tuščias.

— Ot, gudrumas, — sumur
mėjo vienas.

-— Aš sakiau, kad čia nebus. 
Tik bereikalingai gaištame 
laiką, — piktai ištarė kitas 
ir visi trys nuėjo į palapinę.

Antanas su Stasiuku dar 
miegojo. Vyrai įėję apsidairė, 
tikėdamiesi rasti misijonierių, 
bet jo nebuvo. Tada suėmė 
šiuos du.

— Kur tėvas Justinas? —-

—

BKSffGIS a
PRANCŪZU MILŽINAS NULEISTAS Į VANDENĮ sunkesnėm problemom, negn.tovios. Ir kuomet susidaro ne- racijos, dar ilgai galėtų sto-

svarstydami maisto nr drabu-'palankios statybai sąlygos, tai 
žiu reikalus, čia priseiria sn-į netik kud namų papildymas ar 
telkti ir proto ir ekonomijos .užvada v i mas liekasi atidėti, 
,iėgas, ir giliau permatyti atei-p»et ir esamieji namai tampa 
tį: nes namai statoma ne vie-j apleisti, užmiršti ir mažai kas 
nai dienai, bet daugeliui me-■ jais besirūpina; leidžia jiems 
tų. O namų padėtis, paprasta’,' gesti ir galutinai žlugti. O 
remiasį ant ekonominių sąty-1dauguma senųjų namų, jei lai- 
gų, kurios niekados nėra pas- ku- susilauktų atsakančios ope-

Naujas, milžiniškas Prancūzų Linijos garlaivis Normandie 
tik ką nuleistas į vandenį St. Nazaire prieplaukoj. Pirmą 
trans-Atlantinę kelionę jis, sakoma, atliks gegužės mėnesį.

(Acme Photo)

Kokia Statybos Ateitis

Šiuo momentu dar negalima [spekuliacijos, parūpindami pa
pasakyti, kokia ji bus, bet 
galima permatyti, kad namų 
statyba ateis; ji turės ateiti, 
daug abejoti nereikia.

Suinteresuotieji žmonės jau 
piktai paklausė nutvėrę Anta-idabar pasakoja apie tvinksta- 
ną. Inčią namų statybą, kuri užlie-

Šis jiems viską papasakojo,'sianti visą kraštą. Gal būt, ka-
kad vakar rytą išėjęs pas li
gonį ir dar negrįžęs. Tada jie 
pareikalavo vesti, kur yra pa
slėpti misijonieriaus turtai.

— Kad jis neturi jokių tur
tų, — nedrąsiai atsakė Anta
nas.

— Tai nors turi auksinį in-

skolas, išleisdami bonus sta
tybos finansavimui, ir sąiyšy 
su statyba esančio biznio.

Toksai pesimizmas ir nesvei 
ka nuomonė, gal būt, randa 
sau atramos tame, kad mais
tas ir drabužiai yra kasdieni
niai reikmenys, kurias reikia 
dažnai papildyti, ar užvaduo-da ir užlies, bet ne taip grei

tai, kaip kam norėtųsi, kaditi; tuo tarpu namų papildv- 
užlietų. Tačiau, tokią prana- Imas gali būti atidėtas neapri- 
šystę tegalima priimti kaipo botam laikui. Bet tai nereiš- 
fantastišką svajonę, į kuria kia. kad namas būtu netekęs
per daug vilties negalima dė
ti. Vienok pranašystė be prie
žasties, be tikslo nesireiškia. 

dą, kame laiko baltųjų Die-[Taigi, nors trumpai, pasvars-
vą. Mums pakaks ir to.

Jis ir Stasiukas žinojo tą 
slėptuvę ir matė, kaip anksti 
rytą atlaikęs šv. Mišias, paslė
pė kūpką ir kieliką. Išsigan
dusiom akim pažvelgė į Sta
siuką. Šis buvo tvirtas, bet 
kartu atrodė rūstus.

— Na, ko žiopsai, eik ir at
nešk! — smarkiai suriko vie
nas vyras.

JO®0

tykime statybos ateitį ir kai 
kuriuos relatvvius dalykus, 
kurie rišasi bendrai su staty
bos industrija.

Svarbiausios žmonių gyveni-

savo vertės, arba būtų mažes
nės svarbos, negu maistas ar 
drabužiai. Skirtumas tarp tų 
reikmenų tiktai tame, kad 
maisto papildymą žmonės ma
stuoja dienomis, drabužių už 
vadavimą mėnesiais; o namų 
papildymą mastuoja ilgais me 
tais. Kitaip sakant, žmonės

mui reikmenys yra: maistas, [rūpinasi maistu kasdieną ir 
drabužiai ir namai. Toji reik-Į tuojau jį suvartoja; drabužiais 
meni} trejybė palaiko visą R ūpinasi kas sezonas ar rečiau; 
žmonijos gyvenimą. Be mais-,o namais rūpinasi visam savo
to, be drabužių ir be buto ne
ilgai žmonės tegyventų. Taigi 
tie, kurie rūpinasi namais ir 

Inoj, einu... — ir nedrą- |pen(]ra statybos industrija, 
šiai išėjo pro duris. Kiti iš-[tveria vieną iš svarbiausiųjų reikalus susiduriam su 
sekė paskui. Antanas, vos iš- ĮI žmoni jos gyvenimui reikmenų Jį 
ėjęs į lauką, taip drožė vie- kurjos užvadavimui nei išdi- 
nam vyrui į veidą, kad tas ,|usjs pasaulio mokslas lygaus
net pargriuvo, o pats leidosi 
bėgti kirimo l’nkui.

— Šauk! — suriko kitas vy
ras.

Akimirksnis ir zvimbdama 
strėlė įsmigo į Antano nuga
rą. Skaudus riksmas, antras 
šūvis ir nelaimingasis sudribo 
nnt žemės. Žaizdos mirštamos.
Bet to dar negana: tas, ku
riam Antanas kirto į veidą, 
pribėgęs tris kartus pervėrė 
ietimi. Kiti tuo tarpu puolė 
prie berniuko.

— Gal ir tu žinai kur paslė
pti jo turtai?

— Jis’ neturi jokių turtų.
— Tai gal žinai kur paslė-l. 7 ', . . , įtenka patirti, kari tospė auksinį indą?
— Taip, žinau, — drąsiai 

atsakė Stasiukas.

(Daugiau bus)

gyvenimui. Tokia prielvga tu
rėtų būti mastuojama namų 
svarba žmonių gyvenimui. 

Taigi, svarstydami namų 
daug

dalyko neišrado.
Dabar pasiteiraukime, kaip

žmonės tą reikmenų trejybę i 
supranta, kokioj prielvgoj tos 
trejybės sudėtinius laiko, ir 
kaip juos įvertina.

Niekas neginčija būtiną rei
kalingumą maisto ir drabu
žių. Bet kuomet paklausi apie 
namų reikalingumą, tai tuo
jau atsako, kad namams vie
tos nebėra, ir kad statybos in
dustrija dar turėsianti daug 
metų ramiai ilsėtis; ir tai dar 
abejoja, ar atbus kada gyvas 
namų reikalas. Ištikrųjų, kei- 
štai atrodo tokia nuomonė; ji 
darosi dar keistesnė, kuomet 

nuomo
nės daugiaus’a laikosi tie, ku 
rie geriausiais laikais be jo
kio produktyvio darbo dau
giausia pasinaudojo iš namų

vėti ir tinkamai žmonės pri
glausti.

Nors aiškiai pažymėtų sta
tistikų nėra, visgi gaiima spė
ti, kad namų amžius yra apie 
ketur’asdešimts metų. -Jis ga
lėtų būti dar ilgesnis, jei na
mai būtų atsakančiai statomi,

ORIGINALUS

BIUDŽETU MOKĖJIMO
PLANAS
ANT GARSIŲJŲ

Goodrich Tires ir 
Goodrich Baterijų

Tiesa! Šis lengvas mokėjimo planas visiems... jis 
yra pritaikintas kiekvieno išgalėms. Kam laukti? 
Įtaisykite savo karą su Goodrich Safety Silver- 
towns su Life-Saver (Jolden Ply, arba su galinga 
Electro-Pak Baterija. Jums prašius — mūsų pla
nas bus Jūsų.

SPECIALIAI PER 10 DIENŲ

NIEKO IMOKfr/
PADARYKITE SAU SĄLYGAS

BE TRUKDIMŲ 
BE LAUKIMO

Tik parodykit mums 
savo license identi
fikacijų. Nėra ne
smagumų ir visas 
biznis yra konflde- 
decijalus.

GREITAS PA
TARNAVIMAS

Išsirinkit ką Jums 
reikia ir pasakykit 
mums kaip galite 
■mokėti. Ima tik ke
letą minučių atida
ryti sąskaitą.

NĖRA SUNKU
MŲ GAUTI 

KREDITĄ
Nėra ilgų Irivestiga- 
eijų. Jūs galite pa
daryti sau lengvas 
sąlygas pritaikintas 
Jūsų reikalams.

PIRKITE VISKĄ KAS REIKALINGA 
MOKĖKITE KOL VAŽINĖJATE

PERSERGĖJIMAS!
Neleiskite nemalonius atsitikimus ki
tose vietose sutrukdyti Jūsų investi- 
gavinio mūsų plano. Mes darome tai, 
ką sakome ir garsiname — mūsų 
liberalus planas atitiks Jūsų reika- 
lamas.

KLAUSKITĖS MŪSŲ BIUDŽETŲ 
DEPARTMENTO

Goodrich Silvertowi>'

BOHNETT TIRE CO.
3843 S. Halsted St. Tel. BOUL. 4800

EMIL DENEMARK iŠ
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DĖL DULR PLANINGUMO j atsakingas darbas ir galėsiųs 
įvykti ir nusisekti t k tuo at
veju, jeigu jį tvirtai parems 
užs. lietuviai ir Lietuvos vi
suomenė.

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
ruošti.

Tačiau nors ir kaip rūpės- j- 
tingai tų planų išdirbus, jis Maždaug tas pats pasakyta

k- ir “P- Lietuviai” U. Skipičio v ištiek turės teoretiškų pobu-. . r
j- • • ,, • , , ... stra psnv: Viso pasaulio lie-dį, jeigu jo bent nuostatai ne-l • r
i- • t- • tuvių kongreso reikalu”. Betbus išmėgint! pačiame gyveni-1 . ®

• i - • j čia Skipitis nėra griežtai mime, jeigu jos įkūrimas dar, . ‘ ,
, • v . . . sistatęs dėl kongreso šaukimoprieš kongresų nebus nuodug- . ' ....

• . , • . . laiko, nes vienoje vietoje šamai visų pakraipų organizaci- d .
• i • , • • . ko, jog kongreso “gal ir ne-jų bei srovių įsnagnnetas ir, ’ ’ ® .
, . v, . .. , t i a i • reikėtų toliau atidėlioti’ , o . net užtvirtintas. Juk tik pri-1 ... ’

kiek tolau jau sako, kad kon-seninkime, kaip sunkiai kure-1
• T i •• . • gresas šauktinas 1935 m. Betsi Latvijos lietuvių sųjunga, o °

juk Latvijos lietuvių visuome- jo visiškas nenusistatvnias dėl
- . . . , . (kongreso šaukimo laiko ypačne sriovemis negi daugiau su-1 ® . .. . ....... . rvsku jo pareiškime vasario isiskirsemsi, negu viso pašau- • , .

• i-i i a • 9 d. “L. Aide”, kur jis parei-lio lietuviu1, o ir dėl kitų prie- .... , , •. v T . •• ... . . - škia, jog ‘atrodo, kad geriau-zasciu Latvijos lietuvius i vie-1 . ,i , i šia gal būtų ji saukti lieposnų sųjungų daug- lengviau bu- . .. . ., ,. . ar rugpiueio p rulonus dieno-vo suburti, negu viso pašau-1 . . f, .1V.ims”. Taigi toks įmlzrniskas

VĖLIAUSIAS HOOVERIO PAVEIKSLAS

[Acms Photo.]

CICEROS ŽINIOS
LABDARIŲ SUSIRINKIMAS

SUCH IS LIFE-

lio lietuvius. Geriausia būtų, , .
. . i—a i udkalas, kaip šio kongresojeigu si sųjunga pradėtų kur-!v ’ , ? .

• • i i •• • i • į šaukimo laikas DULR pirnu- tis'kurioje kolonijoje, paskui ; . , . „ . .¥. .. , , . ,, \unkui R. Skipičiui vasarioapimtų kelias kolonijas ir t.t. ? \
..... , ... .... Imėnesv dar neaiškus, bet vis-Tik praktika turėtų ir galėtu , v. . . „. tiek jis jau konkrečiai kalbaparodyti, kiek toji sųjunga re- ’ J

Buvęs J. A. Valstybių prez. Hoover atvykęs j New 
Yorkų dalyvauti garbės svečiu pietuose American Relief
association.

apie liepos ar rugpiueio m. joalus dalykas. Bet jeigu sųjun-
, -a a • i i • sušauk imu. Tartum tai būtųga Įsikurtų — butų tai labai: . . ., ./

v v a • a a i • kokios nereikšmingos viduji- zynius lietuvių tautos laime ji- Į. . ...... . nės Lietuvos orgamzaciios sumas: sųj. padėtų mums susi- v. „ . d,važiavimas; štai, pav., sena, 
bet rimtai ir tvirtai susiorga-rastį ir susiskaitvti, būtent ' 

kiek ir kur lietuvių yra, padė
tų užmegsti ir palaikyti ne tik 
dvasios, bet ir medžiagiškus 
ryšius tarp užs. lietuvių ir 
Lietuvos, sųj. padėtų tiksliai 
išdėstyti tiekiamų pžsč lietu
viams Lietuvos paramų, žy
miai prisidėtų prie emigraci
jos į įvairius kraštus regulia
vimo ir p. Bet jeigu tokiai su
jungsi dirva išanksto nebus 
paruošta — jokie kongresai 
čia gali nieko nepadėti.

jiems tam reikalui ypač ma
žai laiko, — vien laiškai į 
P. Amerikų eina beveik niėiie- 
sis. Be to, P. Amerikos lietu
viams ir susis’ekimas su Lie
tuva žymiai brangesnis, negu 
Ž. Amerikai. Todėl kongrese į
iš P. Amerikos galės daly vau-1 . , ,,.. ... . ... v. ipastovuinų. Be to, namai perti tik viena ar kita dėl šiokiu ’

KOKIA STATYBOS 
ATEITIS

(Tęsinys nuo 3 pusi.)
i geriau prižiūrimi, apsaugoti 
!nuo pažeidimų ar kitokių ne- 
'aimių, kurios naikina namu •t 7 fc •

| Sekmadienį, bal. 14 d., Lab- 
J darių Sųjungos 3 kp. bus sva- 
|rbus susi rink mas. Keikės tar- 
itis rinkliavos (tag day), kuri 
įvyks gegužės mėnesį reika
lais. Taigi, ciceriečiai, mokė
kime pasinaudoti gera proga, 
kati mums leidžia miesto val- 
dž'a turėti rinkliavų.

Chicagoj kuopos negalį gau 
ti tck’o leidimo, todėl gerai 
prisirengkime prie tos dieno-, 
kad padarius naudos labdarv- 
b'.

V .si atsilankykite į susirin- 
ik’mų; ir kurie nepriklausote 
prie labdarių. kviečiami atsi
lankyti; galėsite susipažinti sn 
labdarybe arba nors rinklia
vos dienų galėsite labdariams 
pagelbėti. Susirinkimas, kaip 
visada, įvyks parapijos moky- 

’klos kambary, 1 vai. popiet.
J. V.

PUSĖ ŠIMTO IN CORPORE

..... - v v. -v keturiasdešimtaar kitokių priežasčių 1 liausis-,.

SNAP-SHOOTING TTIE MII I ENNIUM 
enn’t you keep any track o/ suppertime? Don t yo*

Įpmw the 5 o’clock whistle blew an hour ago?

vo įvestos į teatrų, o paskui 
pavaišintos.

Kviečiamos ir kitos mergai
tės įsirašyti šion kilnion drau
gijom A. Š.

vo pirmas iš lietuvių miesto 
šeimininkas. Prieš jį eina an
glas. Lietuviai turėtų nesida- 
linti i grupes, bet bendrai di
rbti, kad išrinkus savo Ž1110-

Nekalto Prasidėjimo mergi- 
melų paseno- lJH1 draugija bal. 7 d. ėjo prie 

Komunijos. Puotoj daly-
nizavusi ‘‘Lietuvos motinoms
ir vaikams globoti organizaci- ............ ...^ . u., ,
jų sųjunga” savo š. m. kovolpė. Ir nieko nuostabaus, kad L ." \vavo pusė šimto narių 
m. 8 d. suvažiavime nutarė su

kai tvirtesnė visuomenės gru-1, nors struktūros žvilgsniu sv

v, . ,, -. . ,nuo žinomų kultūrines pazan-slai P. Amerikos lietuvių spau ,... • • i , , ‘gos, JV reikalavimų neospate-doje jau pasigirdo balsu pav.,' ,. „ . . . ‘ , x. ,, , ..... v v . i , nkina. Kųgi turime daivti su 1globos srity dirbančių žinomų abejojančių, kad kongresas at-
šaukti ‘‘visos Lietuvos soc.

suvažiavimų” (taipgi irgi ko
ngresų), ‘‘bet neanksčiau kaip 
1935 m., nes reikia jam tinka
mai pasirenkti”. Katras gi at
rodo rimtesnis, geriau apgal
votas nutarimas ar “L. mot.

stovaus visas visuomeniškas 
grupes, kad jis Ims bešališkas 
ir objektyvus. Taigi ir čia

ir vaikams gi. org. sųjungos” 
Tai tokia turėtų Imti DULR ar ‘‘Draugijos užsienio lietu-

darbų minimumo ir maksimu
mo programa. Ir lyg vainikas

viaurs remti”?
Šiaip gi kongreso šaukimo

to visko turėtų būti anksčiau I reikalas nei Lietuvos, nei užs. 
ar vėliau sušauktas viso pa-1 liet. spaudoj dar visiškai ne

buvo svarstytas ir platesnė vi
suomenė nieko apie jį nežino, 
o kaip iš visko matyti ir pa- 
č'ai DULR c. valdybai, ir jos

šaulio lietuvių kongresas.

IIL Ar šauktinas dabar 
kongresas

Minėtoje jau 1934 m. išleis
toje knygutėje ‘‘Užsienio Lie
tuviai” nurodomi kongreso už 
daviniai — atatinkamai pa-

pirmininkui R. Skipičiui dėl 
šio kongreso dar labai daug 
neaišku, nors visuotinis šios 
draugijos suvažiavimas š. m,

tvarkyti užs. lietuvių visuo- vasario 3 d > Skipičiui pasiū- 
meniško gyvenimo planų, nu-uįus, beveik be jokio svarsty- 
rodyti, kurie darbai turi būti ,,,q ;r pripažino, jog kongre- 
daroini pirmoje eilėje ir p. ir sas <|ar šiais metais šauktinas. 
nurodyta, jog kongresas ture-! DULR ši nutarimų jau pra-

PAVASARIS, BET ŠALTA
VVT^TVILLL, ILL. — Nors 

jau Įiavasaris, balandis įpusė
jo, žmonės daržoves pasėjo, 
pasodino, bet vis dar šalta: 
tai apsiniaukę, tai lietus su 
vėju. Giedrų dienelių vis da; 
nematyti.

Mūs r Vyčiai su klebonu da
rbuojasi parapijos ir bažny
čios papuošimui. Praėjusį se
kmadienį Vyčiai bendrai ėjo 
prie Dievo Stalo. Pavyzdingas 
jaunimas. Reikia tik kad po 
savo vėliava sutrauktų visų 
mūsų miestelio lietuviškų .jau
nimų. Tada būtų dar daugiau 
veikimo. Nesųjungietė

2 vai. popiet vėl visos su
sirinko “Initiation Party”. 
“Grinorkos”, buvo aprėdytos 

tūrinė sudėtis tebėra tvirta, !žaliais kaspinais ir turė.įo bfl- 
o tik išėję iš mados, nebepri- Įllu gatvėmis

tokiais namais, kurių struk-

lvgsta prie naujųjų namų? Ne 
(jaugi turėtume juos pasmerk
ei sunaikinimui? Sakiau ir sa

vaip lygiai visiškai neaiš- kyšiu ne! Tai būtų neprotin 
ku, kodėl DULR pirmininkas gas išrokavimas. Reikia žino 
važiuodamas Ž. Amerikon, ti, kad struktūrinė sudėtis v 
kaip taį jis sako “L. A.” va- ra verta du trečdalius viso n^.- 
sario 9 d., atlankys tik Pran- mo. Tiek naudingos sudėties 
elizijos, Belgijos ir Liuksem- negalima naikinti, arba leisti 
burgo lietuvių kolonijas, o jai savaimi nykti, 
visiškai aplenks Vokietijos ir
Anglijos. O juk Prancūzijoje 
Paryžiuje ir keliuose žiemių 
Prancūzijos pramonės mieste
liuose yra vos apie 1,(X)() lietu
vių, Liuksemburge keliolika 
asmenų (miestely Eš s. Alzet- 
te), kurie yra susiję su ž. Pra
ncūzijos. lietuvių organizacijo
mis, o Belgijoje vos keli ir 

,'tai po visų valstybę išmėtyti 
lietuviai. Kur gi juos čia R.
Skipitis sugaudys? Tai kodėl.

a

reiškiasi DULR nepasiruoši
mas kongresui.

o senesnes 
narės vertė jas įvairius “dar
bus” atlikti. Paskuį visos bu-

Tokius namus turint eji, y- 
pač mūsų žmonės, kurie tu; i 
jų nemažai, turėtų susi rūpin
ti juos taisyti ir modernizuoti 
atsakančiai sulig laiko reika
lavimų. Dabar gera proga tai 
daryt:, kuomet Federalė Na
mų Administracija padeda 
žmonėms r.ar.ius atnaujinti, 
remodeliuofi ar modernizuoti 
Taigi reikėtų naudotis tuja F 
N. A. pagalba.

Kasvklose streiko nebuvo. 
Sutartis pratęsta iki birželio 
16 d. Mokestis palikta ta paL.

Vieni rinkimai jau praėjo. 
Tarpe kitų, išrinkti ir keli lie-

1 tuviai: buvęs miesto šeimini 
ūkas J’. tatkauskas ir kiti. 
Dabar artinas kiti rinkimai: 
i mokyklų tarybų ir kilas va- 

jldvietes. Į miesto šeimininku' 
kandidatuoja čia augęs lietu 
vis Daujotas, kurio tėvas ba-

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl?i Ir a Pamoua Vhranl an<l In- 
cludes face powcler, >1.09; Rouge, 75c, 
Tįsau© C-eam U.OO, Dcpilatory >1.00, 
Faclal Astringent >1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilct Water >1.25. Parfunio >2.75. Brll- 
Mantine 75c, Pkin Whltener 75c. Totai 
Value >12.00. Spcclal prlce, >1.97 for all 
ten pleces to Introduce tkls line.

VArdas ••..••••••••••••
Adresas .....................
Siunčiame per paMą COD 

Pinigai grąžinami. Jei
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

būti sušauktas 1935 metais; dc,la vykdyti; spaudoje /'‘ijeig,, n,ano,„a lankyti tokia,I Slatyhoa ...lygos dabar yra 
bet eia pat paaiškinta, .iog'P^s e a- at ongresas saa- nia^u,(-.|es lietuvių grupes, ne- lengvesnės, negu kad buvo iki 
kongresas esųs labai didelis ir!kl“'“« “• rugp.flėio u,, ir

kad DULR pirmininkas R. Ski 
pitis kongreso reikalais šiomisĮDOMŪS JUDAMIEJI 

PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

AUję j Šiuos iwvcislus pamatysite,^ įjy,,,« flps jUu pačiame koTl- 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa-1 
vo galvas už Kristų eidami į arenų, 
kur juos lifitni draskė. Pamatysite

. [atlankyti ir Olandijos lietu- šiol. Finansavimas dar leng- 
vių, kurių taip pat yra keli? vesnis ir daugumui prieina-

.............. _ . , Kodėl dar prieš tai neatlankv- mas; žinoma, iki tam tikslui
dienomis išvažiavo Z. Amen- .. \ ( 4 •į h Dortmundo ir Esu (Esseno) nustatytų ribų. Jodei teirau-
kon.

f r štai tuojau pasirodo kaip 
bloga daryti taip svarbus da
lykas be tinkamo pasiruoš’mo, 

(o tik tartum kokio ūpo pagau-

greso šaukime, jo organizavi
me pasireiškia visiškas nepla- 
ninguinas, nepasiruošimas, ka
žkoks skubotumas: R. ttkipi-

knip Šv. Agnietei nukerta galvų, Sv.
SahflRtijonų sušaudo vilyčioinis, Šv.
Cecilijų ir kitus akmenimis užmuša.

Į šiuos paveikslus atėjęs nevienas , .
braškia per skruostus riedančias a- tls kongreso reikalai 3 vaŽlUO 
ša,ras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Pavoikslua rodys ir aiškins 
A. .PELDŽIUS sekančiose vietose:

N«< olioje\ ir Panedėlyje, bal. 7 ir 8
d. Km.'. J- Kuro par. salėje, Seran- 
tou, Pa •

Dtanrjnko ir Seredoje, Imi. 9 ir 10 
d.jmrapt salėje, Pittston, Pa.

Kptverfe, bal. II, Mincrsville, Pa. 
PMtoyčirije, bal. 12 d. Kun. A. 

Kžerskio par. salėj, Wilkes-Rarre, Pa.
Stlbatoje, bol. 13 d. Lietuvių saiė.i, 

Binrbamton, N. Y. , ,
Nedėlioję ir PanedelyjA bal. 14 

jr |fi d. Kūigston, Pa.
Utaminke, hal. 1,0 Ne* Pbila.Pa. 
Ketverge,

lietuvių, kurie net savo orga-'kitės apie tai; klauskite savo 
nizacijų turį (Dortmundo L arkitektų, kų jūs galėtumėt 
susiv.?) Bet, svarbiausia, ko-į daryti savo namui; jis jums 
dėl užmiršti Anglijos lietuviai, [pasakys kas Ims galima, o kas 
kurių iš viso yra arti 6,060. ne. Taipgi arlftektas padės 
kurie turi keliolikų savo orga- įuiiis išrišti jūsų problemų ir
nizacijų, o pastaruoju laiku, sut,.įĮ<s teisingų paturimų vėl- 
kaip matyti iš vienintelio An- ^ 
glijos liet. laikraščio “Išeivių
Draugas”, jie yra labai subru- Ėaldckas, arki tentas
zdę žadinti ir organizuoti sa-
vo jaunimų, labai susirūpinę JEIGU GĄLVA SVAIGSTA, 
savo mokyklomis, kurių netu- SUSTABDYKIT SVAIGULI 
ri nė vienos ir p. Tai kur gi j SU NUGATONE

Nu-odti!, kurie miRikaiipla Jflsų or-

ja į Z. Amerikų, o kad kas su 
sirūpintų P. Amerikos lietu
viais (juk 10©,000) — visai 
nematyti. O juk P. Amerikon čia visos tos kelionės planin- 
lietuviai, kaip naujakflria','gumas, kur tikslumas, visuo- 
dar labiau kongreso reikalin-' menės pinigus leidžiant? Na, 
gi negu Z. Amerikos lietuviai, o kaip bus su P. Afrikos (apie 
kurie juk gerokai visais žvilg

NORBERT TUMAVICK 
(TUMAVICIUS)

Cicero lietuviai turi progų! 
išrinkti lietuvį atstovų ant 
“School Board”, nes jaunas 
lietuvis, advokatas Norbertas 
Tumavick (Tumavičius), yra 
kandidatas dėl “Member of 
the Board of Education, Dis- 
Irict No. 99”, rinkiniuose ku 
lie bus laikomi subatoj, balan
džio 13 tų, 1935 m., Cicero, III.

Ponus Tumavičius yra jau- • 
nas, gabus advokatas. Jis jau • 
suvirs dvidešimts metų kai gy ; 
vena Ciceroj. Įjunkė Morton' 
lligh School ir Morton Jumor 
College, vėliau baigė univer-z) 
sitetų. Kadangi jis yra moky- [ 
tas ir supranta Ciceros moky-, 
klų sistemų, tai daugumas lie [ 
tuvių Ciceroj parėmė jo kan- ! 
didatūrų. Nėra aljejonės, kud 
jis yra labai tinkamas dėl vie- J 
tos ant “School Board”. Jei-'

(ganlsmio paeina nuo lo, ka<i JIhuI ga- (rit r'ml- iiu biivilnai nciA.iivalo Ir 1o<I.I praplatina kU rinkimuose JIS lUt-
baklorijaa kurios užkrečia lūs llgo-

sniais prasikūrę.

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

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

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

mės, bus lietuviams garbė. 
Išrodo, kad bus išrinktas,

nes jis yra gerai žinomas ne 
jaus, Cbarbino ir kitomis liet J ‘^nvių, bet ir kitataučių
kolonijomis? Tai kur gi čia ĮX*'ni ,nrI»« «'H«'ie miestelyje.

mis, Hjallpnltia .(•*»] organizmo ir 
]fis kenZtato nuo tfvalgtmo, galvon 
Hkttuctejlino tr t.t

.... » . & 1 _ NTOA-TONE Išvaro vinim nuodus400 lit.), Australijos, Maneliu- jfi jųgų Mlstom-os. Yra milijonai motu-

Bet ir kaip norėdamas P 
Amerikos lietuvius į šį kon- 

bal. 18, St. Clair, I u. 1 įtraukti — gerai šio rei-;
Visur pradila 7:39 vai. vak. ųįeku būdu neatliksi, nes

(zanga 30c. Vaikams 10c 1

tas užs. liet. kongreso visuo-:" Reikalaukimh ukr<> nuoa-tonk. 
. • , I Parduodamas vIsobo ataakomlngoaelinuinas S i valsUnyčlosc

Nuo užkiotėjlmo imkit—UGA-SOL. 
(Daugiau bus) w<s,W<*”* vidurių 25c Ir

Tumavičiaus vardas yra se
ptintas ant baloto, taigi visi 
balsuokim už jį.

t Adv )r ’»i»- — 1

V9B

RSriit for Prer Eye Book

Night and. Morning
Promotc a Clean, Healthy Condition
Jei akys suerzintos vėjo, dulkii] ar 
saulės, vartokite kelta laitus Murinę. 
Palengvinu, stiprinu Ir atnaujinu vie
nu sykiu.

Sale (ar Infant or Adult. At all Druggist*, 
MurinaCmnpany, Ihept- K. S., (HUeng,

KRMt»k I 
hleago |
Kami
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠV. ■« PARAPIJA skaitytoju: susirinkime, jos į- 

nvšimu, vajus ir pratęstas. (h
na škulienė yra viena šios pa- 

Šį šeštadienį nuo 10 iki 12, jos Vit)liausių darb,uotojų; 
\al. prasidės katekizaeijos pa i yra sĮani,jį aukotoja ir nie- 
mokos, kurias duos seserys
mokytojos. Tėvą', 
nuo bažnyčios gyvena

iiirie to’i 
ir ka

liems nepatogu vaikus leisti 
į parapijinę mokyklų, teleidžia 
vaikus į šias painokas ir šių 
vasary su kitais vaikais bus 
iri vest i prie šv. Komunijos.

kuomet, neatsisako darbais pa
tarnauti bažnyčiai. Spaudos 
Kėni. draugija džiaugiasi tu
rėdama savo tarpe tokių narę.

ikan. J. B. Čižauskui už auka.•. • 
Po lošimo vi-sos buvo pavai 

siūtos sųjungiečių paruoštu už 
kandžiu.

Dovanų aukojo: M. M eita,
B. Druškauskienė, Banionienė, 
M. .Jurienienė, K- Steponaus- 
k eilė, M. Vaičiūnaitė ir A. 
Markauskienė.

Vakare pasidarbavo J. As
trauskienė, M. širvaitienė, M. 
Vaičiūnaitė, E. SteĮionauskie- 
nė, M. Novikienė, J. Medinie
nė ir E. Petrauskienė.

Pelno liko $53.76.
Pelno nuo šv. Pranciškaus Korespondentė

rėmėjų vakarienės liko $103.
Prie šio vakaro šeini:įlinkė

jus taipgi pagelbėjo Rūta Va 
latkevičienė, Marijona Valat-
kevieienė ir Valatkevičius. :• jjui 7 j ? ^v> Antano parap.

■ iniokiniai, vadovaujant seseri
ms Pranciškietėms, vaidino 
gražų veikalų “Per Ugnies 

:Skausmų” (penkių veiksmų 
dramų). Vaidinimas buvo at
liktas gerai; scena irgi buvo 
prirengta - išpuošta, kas ii 

Grand Kapids, misijoms, si vaidinimų darė įspūdingu. Vai

WWĮ0 SNR B. Ii. L. R. PtRMHNNKO, KELIO-' registruoti pas raštininkę per dio valanda tikrai įdomino

NĖS PIANAS B CHICAGO IKI NEW YORKO ] susirinkimų. Registruokitės klausytojus. Šį sykį Naujos 
tik tos, kurios nesat ėmusios Gadynės dvigubas kvartetas

Kadangi gerb. svečias pas:- mums netenku abejoti dėl d: 
sakė galįs praleisti Amerikoje dėlės to darbo tautinės reikš- 
kiek daugiau laiko negu 2 m., mės.
pirmiau skelbto plano dalis ; J{,t.įkia pasiruošti nuošird- 
pakeič urna sekamai:

ligoj pašalpos.

Šioj parapijoj misijos pra
sidės bai. 16 d. ir tęsis visij 
savaitę. 40 vai. atlaidai pra
sidės per Velykas ir baigsis 
bai. 23 d. Po ketunlešimtės 
bus duodamos misijos jauni
mui.

Misijas duos iškalbingas pa
mokslininkas.

Pereity sekmadieni, susirin-

ŠV. ANTANO PARAPIJA

ŠĮ sekmadienį Šv. Vardo 
draugija eis in eorpore prie 
šv. Komunijos. Po Miš\i įvyks 
susirinkimas.

Vienuolinį Silviui išvykus į 
rand Kapids, misijoms, šį 

sekmadienį 9 vai. Mišias lai-
L.mc sodalicija nutarė paski-jj.vs jr pamokslų angliškai sa
lti aukų, papuošimui altoriaus j.ys vįenuo|įs pįus.
Velykoms, taipgi $10 gėlėliu

Sodalicija rodo gražų pavy
zdį kitoiųs draugijoms, ku
ltos daug geriau finansiniai 
įtovi.

SPAUDOS RĖM. DR-JOS 
VAKARAS PAVYKO

Pereitame susirinkime Spau 
įlos Kėni. draug’ja nutarė pra
tęsti “Draugo” vajų. Vajus 
baigsis geg. 31 d.

Bai. 7 d. Spaudos Kėni. dr- 
jon kauliukais lošimas ir sil
kių užkandis pavyko. Komisi
ja širdingai dėkoja dvasios va 
dui ir pirmninkui gerb. kleb.

ClilCAGO, ILL. ir apylin
kėse — gegužės 3 iki 17 dd.

CLEVELAND, OllIO ir a 
pylinkėse — gegužės 18, 19 ir 
20 dd.

PITTSBUROH, Pa. ir apy
linkėse — gegužės 21 ir 24 da.

PH1LADELPHIA, Pa. — ge 
gūžės mėn. 26 ir 27 dd.

SCRANTON, WJLKE$ BA- !* 
R,RE, SH.ENANBOAH ir MA- 
HAN0Y CITY - nuo gegužės 
28 d. iki birželio (J d.

BIHGJITON
Pranciškaus seserų vienuolyno 
rėmėjos laikys svarbų susirin

l žiai prie šios progos, nes tai J kiiuų sekmad., bai. 14 d.,
yra ir mūsų, 
vių, labui.

Amerikos lietu- valandų popiet mokyklos ka
mbary. Visos narės prašomos

Kcmįtetas Pasauliniam Liet lankyti į susirinkimų.
Kongresui Remti

Pranešimai
TOAVN OF LAKE. — Drau-I 

ija Šv. Pranciškoj Rym’etės I 
laikys mėnesinį sus-mų balau-' 
džio 14 d.. 2 vai. popiet, pa\l

evklnu LhiiIiiii'v Siu J

Valdyba padarė gilių impresijų klaų-
-------- Į sytojtuus. Visos dainelėm šau<-
PAKK. — Šv. niai skambėjo, o ypatingai me

rgaičių tr’o. Taipgi dainavo ir 
programų vedėjas duete su B, 
Maleliūte. Jau, seniai kaip gi
rdėjau Muleliūtę dainuojant. 
Matyt, progresuoja. Malonu 
būt ir vėl trumpoj ateity jų

Valdyta girdėt. Jostra

RADIO
Praėjusio sekmųdien’o Pro

gresą Furniture krautuvės ra-

Kiekvieno kai atiko yra 
priedermė remti ir platinu 
katalikiškų spaudų. Kataliku 
ka spauda nurodo žmogui ia 
ganymo keltus i amžinanti.

lapijos mokyklos kambary. Su^ 
siriiikimas įvyksta savaitę pi
rmiau iš priežasties Velykų 
šventės. Narės, kurios esate 
įstojusios į draugijų 1914 ir 
1915 metais, malonėkite užsi-

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

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

Visi katabkiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa
vo kolonose. 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-

BALTIMOKĘ, Aid. - bir
želio 7 ir 8 dd.

AVASHINGTON, T). C. — 
birželio 9 d.

NEW YORK CITY - bir
želio 11 d.

Gerb. Skipitis nupasakoja 
Klaipėdos ir Vilniaus likimų 
ir supažindina su pirmojo viso 
pasaulio lietuvių kongreso i- 
dėja.

Gerb. svečio darbas yra rc- 
dzevičiūtė - Uršulė, E. Bai- uliauias visų Lietuvos organi- 
bokaitė —- Cylina, M. Kaplių- zac’-ilJ 'H“1 srovių. lodėl ir 
skaitė — Pakutinskienė, P.
Aidulis, M. Ruk senas — Or- 
tensija, T. Zenkevičiūtė — Si- 
manskiūtė, T. Pradzevičiūtė - 
Elzbieta, Al. Paplinskas — po 
licijantas.

Publikos buvo daug, kas 
pasirodo, kad parapijonai įve-

din’me dalyvavo: E. Žaliagi- 
riūtė - Bružinskienė, P. Bai- 
bokaitė — Augustina, S. La
pinskaitė Malvina — Dolores. 
A. Kol it i s — Ievutė, M. Pra-

BARGENAI - NAUDOKITĖS

BRIDGES & BRIDGES 
4127 W. Vernor HEwy

Iki šiol vajus gražiai eina.'kun. J. Čižauskui, kuris taip- 
Ona škulienė gavo daugiausia j gi buvo komisijos narys, už

jo didelę pagalbų Iš kalno bu- rtina sesučių darbų, 
vo pardavęs 70 tikietų. Taip-j Kun. I. Bore šis pradžioje 
gi dėkoja šeimininkėms Šku- ^paaiškino apie veikalo reikš

A | A
KLEMENSAS MIKNIUS

Mirė balandžio 10 <1., 193 5
n,.. R:50 vai. vakaro, sulaukęs 
pusės amžiaus. Kilo iš Telš- 
apskričio, Židikų parapijos. A- 
jncrikoji- išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Agota, po tėvais Žu 
kauskaitė, 2 sūnus: Charles ir 
Uli-mence. marčia Isabel, anū
kę Lais, brolį ir brolienę Ka
zimiera ir Ona Miknius, seser 
ir švogerj Antanina ir A ligos
imų. Mikučius, 2 pusbrolius 
Va.rupnickius ir gimines,.

Kūnas pašarvotas 2 927 So. 
Union Avė. Laidotuvės ivyks 
antradienį, balandžio 16 d., P 
rami) 8 vai. bus atlydėtas J 
Sv. Jurgio parapijos bažnyčl-v 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio siela. Po pa
maldų bus nulydėtas i Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kvločdi.ime visus 
gimines, draugus-ges ir pažvs- 
taipus-rpa.s dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Mųtųrls, Vajkai, Ma 
rU. Vmkė. Brolį*. ncmio, lii-o- 
U<n)į‘. Svogrcls. Pu bnuliai Ir 
Giminės.

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

WALTER JUREVICZ 
(YORK)

Mirė Igilandžio 10 d., 1935
m.. 10.:20 vai. vakaro, sulaukės 
24 metų amžiaus. Kl'o iš Pa
nevėžio apskričio, Naujamies
čio parap., Ucgionių kaimo. A- 
merikoje išgyveno 22 melus.

Paliko dideliame nuliūdint.! 
moter) Helen, dukterį (ieral- 
dinc. mptinų. Aleksandrų. Jcsu- 
levics, patėvi Antanų JesnJe- 
vipa, sespri Ma.rijonų Gasiaus- 
kos, šv-ofteri Steponų, 2 b-o 'u 
Antanų Ir Aleksandrų Jurevičius 
švoger) Juozapų Isdonų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 10532 So 
Wabash Avė., Rose’and. Laido
tuvės Įvyks plrmrtdlenj, balan
džio 15 d., Iš namų 8 vai. lūs 
atlydėtas i Visų šventų para
pijos bažnyčių, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas ) šv. Kazimiero kapines.

Nu.očirdžlfti kyl,eč}tvrue visus 
gimines, draugus-ger Ir pažy- 
la.mus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, ttiiklė. Mo
lina, Pųb'G.s. Sesn»>. Svogeriųi. 
Biiotlui Ir Glntjnės.

Ijildotuvlų direktorius H. P. 
Mažeika. Telefonas YARds 1138.

ninku klūbas, valdvbon išrin
kta: pirm. — A. Kalis, vice 
pirm. — V. Versiackas, iž
dininku — Clias. Stepanaus
kas, sekretorium — Y. Walls, 
tvarkdariais — S. Laurynaitis 
ir J. Russell.

Nutarta atcinaųč'ų vasarų 
surengti kelis turnamentus.

Visi Detroito lietuviai gol-
lienei ir Bridževaitienei už pu -' t<irf>uose kalbėjo apie j liniukai kvieciamį prisirašyti iage^$i<
gaminimų užkandžio, Moterų į būsimas parapijoj pramogas. iprie klubo. ' aĮuVu.
Sųjungos 34 kuopai už pasko
linimų staliukų ir t.t., dovanų i Velykų vakarų, Lietuvių svt 
aukotojoms, tikietų pardavėjo- tainėj Vyčių šokių vakaras
tos, parapijos komitetui ir vi- -----------
sičius už atsilankymų. Gegužės 5 <1., Lietuvių svet.

Komisija: ''Šv. Antano parapijos 15 me
M. Aukščiūnienė Įlų jubiliejinis pain'nėjiiūas.
S. Bukšaitė Puota bus su programų. Ren

giu parapijos komitetas ir Vy
eių kuopa. Sukaktuvių paini-
Inėjimas bus reikšmingas. Ko-

------------ Į notėtas jau darbuojasi, kad
Moterų Sų-gos 54 kuopa bu- įtinkamai prirengus. Muz. J. A. 

vo surengus pramogų (bunco) Ipjažys ruošia paniarg'nimų.
kovo m. 24 d., mokytojų sese-! _______
rų Pranciškiečių reikalams.! Garbingos Kristaus prisikė- 
Pačios sųjungietės ir viešnios limo pamaldos Velykų rytų 
aukojo pinigų, valgio ir gra- bus 5 vai. Choras rengias su 
žiu dovanų. Visoms esame dė- giedojimu, o sesutės rengia 
Dingos už aukas ir atsilanky
mų. Sykiu ir dvasios vadui

SAIUNGEČIU PRAMOGA

vaikučius procesijai.

Sekantis sus rink imas bus 
balandžio 28 d., lygiai 3 vai. 
popiet, Lietuvių svetainėje.

Dufferii

PRANCIŠKUS POŠKA
Mirė balandžio 10 d., 1935

m., 3:30 vai. po pietų, sulau
kės pusės amžiaus. Kilo iš Tel
šių tųpslfričlo, Kantaučių para
pijos. Zvirždellų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 23 jnetuš.

Paliko dideliame nuliūdime 
pusbrolį Ir broliene Bonifacų Ir 
Rozaliją Rekašius ir jų šeimy
nų Ir gimines; o Lietuvoj niv 
Įima moterį Amilijų, 3 sūnus 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4545 r‘o, 
Kotrfleld Avė. laidotuvės tvykr 
šeštadienį, balandžio 13 d.. Iš
naipų 8 vai. bus atlydėtas ) 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų I’o pamaldų Ims mulydėtas 
| šv. Kazimipro kaplpeš.

Nuoširdžiai kvlečia’ne visur 
gimines, draugus-ges ir pužvs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
do! uvėse.

Nuliūdo: Pusbrolis, 
ir Giminės.

Ilrollinė

l^iidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telefonas YARds 11 34

Dažymui 8v. Antano bažny 
čios aukavusių vardai jau su 
(rašyti ir padėti po gražiais 
rėmais bažnyčios prieangyje. 

|Seserys l’raneiškietės tų gra- 
^.ų sųrašų su piešiniais atliko, 
j Gražu pažvelgti į tokį darbų.

GOLFININKŲ KLŪBAS

Prieš kelias savaites sutve
rtas Detroito Lietuvių Golfi-

LAiDO TUVIŲ 
DIREKTORIAI

JUOZAPAS i

EUDEIKIS
ip

T e v AS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPuhlic 8340
5340 S0. KEDZIE AVĖ.

Lafayette 6210
u.iTARY — 9 kami).. (eigoms' rapiioms ir kolonijoms.
lis $2500. — $600 jm-oketi. J

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Cbicago, 111. Me
tams $6.00.

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

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

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas. 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, Marianapolis College, Thompson, Conn. Me
tams $2.00.

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

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.8*3.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Bicoklyn, N. Y.

M
puikus

ltOOSEVEl.T — 6 kaiub.. base- 
uient, furnacv, steam, $2000. — $250 

įmokėti.
. 17th and. l’ortęr. — - 7 kanib., steaiiu 
$1800. — $400 įmokėti. ;

Mi (M II.LAN - Caiupbeli — 9 kam b. i 
2 blokai nuo iloly Itędccincr $1800. ’ 
Mažai )mokėti. į

CAHAI.AN - Lawndale — Income 
>bungalow, geram stovy, pilnas base- 
ment, furnace, tiktai $2800. Lengvos 
są'ygos.

BRANDOM - Junctioij — 5 kam'- 
pertaisytas viduj ir iš lauko $1200 ' 
— $200 iinok.v'i.

HITBRAR1) - lJagley — 7 kaiub., , 
steam heat, gražus Intas 40x150 — 3 
karų, reikia pataisymo, $2800. Sų 
lygos.

SI’RINGWELLS - Vernor — 4 fla 
tų, mūrinis.' geram stovy. Geras pir 
kinys šioj dalyj už $7500.

VI.NEWOOI) — Mūrinis 2 flatų 
po 6 kanjb., taipgi vienas namas ir 4 
karų garadžius ant to paties loto 
Bargenas už. $4500 -— $725 įmokėti.

19th ST. — fi kamb.. Krame cot- 
000. $200 Jmokėti. 
and TORTĄ — 9
Basetnent. l’urnace,

00’ — $500 -mekit-i.
40 akeru — ūkė — St. Clair Coun- 

ty. Uždaryti palikimą $800.

BRIDGES & BRIDGES*
4127 W. Vernor Hwy, l.al’a.vett«‘ «2I<> 
4MIO V$. Vernor Hwy, l,ai>.y<-tte »:;22 
10401 Grand River Av„ Redfoi'd 1414

Rama.
Garad-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
---------o ■ -

Didžiausia paminklų dirbtuv#
Ohicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

Telefonas

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELUI BROTHERS, tNCM
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

•peolaltetat ISkallme Ir IMirM- 
M vtaoklų rOMu paminklu Ir gra- 
hnamfai.

Kami fclmyna flpedallsuoja ate
ina dącbe per lėtins kartap.

Veskite paminklų rclkajus tie
siai su pačiais iždlcbėjala.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

▼lemu Mokas | rytus mo 
didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Kės. PENHAOOUA MII 
BKUMOMT 14dt

Orriee: HJLL8LDH UMĄlfNd Ropėm, IMI, VJnoap* HpselJU. ąpcy.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone Y’ARds 1138

A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radžius
S. M. Skirias
Ckas. Syr ewicze
1.1. Zolp
1. F. Eideikis

3307 Lituanica Avė. 
Plione BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal G174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Ladiaukz ir Smiis 2314 West 23rd Place 
l’hoiio CANal 2515 Cicero 5927|

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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CHICAGOS KUNIGŲ NUTARIMAS PROTESTAS
Pasirodžius socialistų laik

Kunigų Vienybės susirinkimas, įvykęs balandžio mėn. 8 rūstyje “'Naujienose” biaurių 
a., Dievo Apvaizdos parap. klebonijoj, svarstė aktualiuosius raela<ysčiu prieš garbinga Tė 
lietuvių katalikų visuomenės klausimus, tarp kuriu prisimin- ¥ , * • • >.
ta ir Draugijos Užsienių Lietuviams Remti pirm. R. Skipičio V1^ Marijonų kongregacijų, ku- 
pasitikimo reikalas.

Atsižvelgiant į tai, kad p. Skipitis atvyko labiau suar- _ _ _ _ _
,£ Ll8tUVa’ I>asjla!'ti dė* Ka™ Saukiamojo "•'"nusipelniusi, mes. Amerikoj 

pasaulio lietuvių kongreso, kad svečias tun Katalikų Veiki- _ . . . _ ’ ’ . ... _
mo Centro uigyrimą savo misijai Amerikoje, Chicagos kuni- "lietuvių Romos Katalikų Re
gai nutarė tinkamai priimti p. Skipiti ir paremti A. L. R. K. deracijos Chicagos apskričio 
Federacijos apskrities rengiamų programų jo pasitikimui. valdyba visu katalikišku dr Kunigų Vienybės provincija nutarė patarti kunigam, nei- ir apySk5je
ti į p. Konsulo saukiamų susirinkimų tartis dėl svečio prie - _ . , .J . ., . .
mimo, nes į tų susirinkimų pakviesti tokie elementai, kurie ;vardu, reiškiam pasipiktinimų 
pastaruoju laiku ypatingu būdu pradėjo pulti katalikų para- ir reikalaujame socialistų d;.e- 
pijas, vienuolijas ir lietuvių katalikų įstaigas. Su tokiais ka- nraščio redaktorių atšaukti 
talikybės priešais dalyvauti būtų pažeminimas ne tik dvasi
ninkams, bet ir save gerbiantiems katalikams pasaulininkams.

ri mūsų, lietuvių, tautai, o y- 
pač lietuvių išeivijai, yra daug

tuos, mūsų garbingų kongre-
Dėl to nei p. Skipičio pasitikime nei kituose darbuose kata- &a-cijų šmepiančius melus, 
likai neturi dalyvauti su melagystes ir šmeižtus skleidžian
čių laikraščių ar draugijų atstovais.

Šia pačia proga reiškiame didžiausio pasipiktinimo kata
likų priešų užsipuldinėjimais ir šmeižimais lietuvių katalikų! '.'
VI AUTI fili 111 ir Įritu lrotalilm ietoinr. ir irianmliiz.'mo SKVl’lt

Pirm. A. VALANČIUS 
Rast. V. RĖKUS

2?~-B

Art. Justas Kudirka, lyri
nis tenoras, kuris dalyvaus Šv. 
Mykolo parap. choro bažnyti
niam koncerte, Verbų sekma
dienį, 7:30 vai. vakare, šv.

vienuolijų ir kitų katalikų įstaigų ir vienuolijems reiškiame sbyriaus. Praeita metų kleb. Mykolo bažnyčioje, 1644 Wa- 
užucjautų ir pažadame visokeriopų paramą jų kilniuose Baž-,kun. Vaitukaitis, pasitaręs su bansia Avė. 
nyčiai ir Tautai darbuose. .mokvto jomis seserimis Kaži- — -—___ ________________

Kun. pral. M. L. Krušas, kun. A. Skripkus, kun. Ig. Al- mierietėmis istemė rentiniu 
įsavinus, kun. J. Vaičūnas, kun. A. Rriška,.kun. A. Baltutis,11 J. ' f?1 . P.
kun. J. Paškauskas, kun. J. Svirskas, kun. J. Mač'.ulionis,|skyrnb Gl *lmPt t'kimės lsteb 
kun. A. Linkus, kun. Pr. Vaitukaitis, kun. A. MartinkusJ gti ir aštuntąjį, kurį baigę

TŪWN OF LAKE ŽINELĖS
kun. K. Bičkauskas, kun. J. Martis, kun. J. Klcris, kun. 
B. Urba, kun. P. Gasiūnas, kun. V. čemauskas.

VIETINES ŽINIOS
BAŽNYTINIS KONCER- 

TASČIAPAT
Verbų diena jau čia pat.

Taigi ir bažnytinis koncertas 
Šv. Jurgio parapijos choro čia 
pat.

Visi koncerto dalyviai jau 
pilnai prisirengę susirinkus'us
nustebinti su programų. Pildo1 V °. ..Juozapai smarkiai
mi kūriniai yra žymiausių ko-

į Parapijos choras, vadovau
jant varg. K. Gaubiui, ruošia
si prie Didžiosios Savaitės ii 
Velykų. Visi laukia tos bran
gios šventės, kad jų iškilmin
gai apvaikščiojus.

Pirmų sekmadienį po Vely
kų įvyks puošni vakarienė pa
rapijos svetainėje su gražiu 
programų. Visi šios parapijos 

ruošiasi,

vaikai galės be kvotimų stoti 
į aukštesnę — lligli Sehool — 
mokyklų.

Nors mūsų mokykla yra ne
didelė, bet juk sakoma: “bra- 

mažaisngumynai
duodami”

gabalėliais
Reporteris

DAR TAIP NIEKAD 
NEBUVO

Balandžio 9 d. mokyklos 
vaikučiams buvo rodomu juda 
mieji paveikslai “Šv. Pranciš 
kaus gyvenimo dienos”. Va 
kare buvo rodomi ir nugus’e- 
ms. Paveikslai gražūs.

Mn rijūnų Kolegijos ir 
minarijos Rėm. 13 skyr. rengia 
šokių vakarų balandžio 27 d., 
parap. salėj. Pelnas skiriamas

še-

Marijonų seminarijai. Rengė- Icentro rast. Vaičūnienė.
jai užkvieča visus atsilanky- mokyklos 4 skyriaus merga

tės, seselių Kaziui, gerai išfa-
" Į vintus švelniai padainavo porų

Verbų sekmadienį suma pra

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

IŠWEDC (1210 kilocykles)

Vakarų vedė kleb. A. Lin- Ina svet. Pelno parapijai liks 
kas. Pradžioje veikalo auto- nemažai.
rius, kun. J. Mačinlionis, M. -----------
I. C., trumpai perbėgo veika- Verbų sekmadienio vakare, 
lo turinį. Be to, kalbėjo M. S.'mūsų bažnyčioje prasideda tri

šale, dienis — rekolekcijos. Pamok
slus rytais ir vakarais sakys 
kun. A. Valančius.

s dės 10, o ne 10:30 v. iš pri< 
žasties bažnytinių apeigų.

A. A

dainelių.
Oras tų vakarų buvo pras- 

V. Jas, bet publikos susirinko pi-

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

CLASSIFIED
ALTO.MOBn.E8 ALTOMOBII.ES

Balandžio 8 d. mirė visiems 
gerai ž'noma a. a. Rozalija Ka- 
rčauskienė. Velionė ilgų laikų 
sunkiai sirgo. Buvo pavyzdin
ga katalikė, priklausė katali
kiškoms draugijoms, buvo nuo 
latinė dienraščio “Draugo” ir

Nuo choro surengto vakaro, 
kuris įvyko kovo 31 d., gryno 
pelno parapijai liko 53 dol. 
Klebonas dėkojo chorui ir va
dui varg. S. Railai už vakaro

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

sureng mų.

Bal. 7 d., parap. svet. įvyko

PONTIAC — '33, 4 durų Redan. 5 
drat. ratai, Mohalr Trim. Gerai iš
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas $475

OLDS 8 — 1933, 4 durų Redan, Blue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Labai

gražus vakaras, kurį SlirengėV ‘gražus vėliausio (modelio karšu? au-
i.„± i -i v»- i ° ” I kštai tobulam stovy .................kitų kat. lai k rase ij skaitytoja. Mot. Są-gos 7 kp. parap. nau-

Bal. 12 d. iškilmingai su ba
žnytinėmis apeigomis palaido
ta.

Bal.

dai. Vestpulmaniečiai turėjo' 
progos pamatyti labai gražų 
perstatymą “Šv. Teresėlė 
'kurį vaidino Aušros Vartų pa-; 

8 d. lapo iškilni ngni rap. artistai. Visi gerai vaidi-

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

PI.YMOT’TH — '33, 2 pasaž. Con- 
vertihle Coupe, Juodas, 5 raudoni 

drat. ratai, rumble seat. Vėliausio 
modelio coupe švelniai bėganėiu 
motoru ............................................ $41.»

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

LA SALLE — 1930, 5 pasaž. Redan. 
Juodas, 6 drat. ratai, šis La Sal'e 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................. $375

CADILLAC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, whipcord trim. Labai pe
ras karas žema kaina ............ $375

mpozitorių ir pritaiknti die
nai.

Kviečiame visus parapijomis 
ir kitų kolonijų svečius atsi
lankyti. Pradžia 7:3 ) vai. vak 
Koncertas bus bažnyčioje.

Nastutė

nes tai bus pirmas tos rūšies 
.Juozapų parengimas. Jiems į

Jei netikit, tai atsilankykit 
sekm., bal. 14 d. 2 vai. popiet 
į Nek. Pras. Panelės Šv. pa
rap. svetainę, 44 ir California 
avė. Pamatysite, kad Moterų 
Sąjungos 20 kuopa turės viso-

po atlaikytų trejų šv. Mišių, 
palaidotas a. a. Justinas Bula-
vas. Vėl onis buvo pavyzdin- {<s šauniai save užrekordavo* 
gas katalikas.

no ir savo roles atliko, o ypačnonoE — 1933, sport coupe su ru-
* * ' _ ui. Tncfino k madiniai ra-

“Teresės” rolėje A. Šturmai/ tai numallavoti Ivory. Išrodo geraj 
ir tobulam mekaniškam stovy $425

CHEVROLET — 1933. Coach, 2 du
rų 3 pasaž. Juodas. 5 drat. ratai.

BUICK — 1 929, Model 48 Coupe, 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai. 
Gražus coupe, geram stovy . . $225

BUICK — 1931, M-odel 86 Victoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy .......... .. ....................... $375

graž’ai vaidino ir švelniu hal- . „ . __
. .1 Gražus, mažas karas ir žemai ap-

Abejas laidotuves tvarkė di- se ,u keletą giesmelių pagie*, kainuotas ............. ............ 345
dojo. Bravo, vestsaidiečiams. '3Į-ick — 1935, kaip jums patiktu

BUICK '30 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, Erench blue, 
« drat. ratai, labai gražus po”"R 
tobulam stovy .......................... $295

rektorius J. F. Eudeikis,

KAS NAUJO MŪSŲ 
PADANGĖJ

SO. CHICAGO. — Viena di
džiausių Šv. .Juozapo parapi
joj pašalpinių draugijų Saldž. 
Širdies .Jėzaus dr-ja rengia 
dvasinę puotą savo nariams 
Verbų sekmadienį. Draugija 
per pirmas šv. Mišias eis in 
corpore prie šv. Komunijos; 
Mišios šv. Ims laikomos (Irau- 
gijos intencija.

Balandžio 13 d., 7:30 vai. 
vak. bus klausoma išpaž'ntvs. 
Klebonas paskelbė, kad išpa
žinčių klausyti į pagalbą pa- 

* kviesta svečias kunigas. Vi
siems, be ilgo laukimo, lengva
bus prieiti.
Offeo Tel. CICERO 49 
R./ Tel. CICERO 3656

pagalbą eina Juozefos ir pa- 'kių rankų darbo dalykų. At- 
rapijos komitetas. Eina dide jsilankę galės žaisti kauliukais 
lis sujudimas ir lenktyniavi- arba bingo. Įžanga 25c. 
mas prisirengimo darbe. ; Kviečia Valdyba

Parapijos mokykloje po a- 
| teinančių vakacijų manoma į 
įvesti ir aštuntąjį skyrių, kad 
i būtų pilnas pradžios mokslo 
i kursas. Iki praeitų metų mo- 
ikslas buvo tiktai iki sept'nto

AKIŲ GYDYTOJAI:

/■

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETItICALLY AKTO 
SPECIALINTAS

Palengvins akių jtemplmų, kuris 
.-sti priežastimi galvos skaudjjin.o, 
svaigimo, akių aptemimo, nervnolu- 
mo, skaudama aklų karšt}, atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atslti- 
Klmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. RpeclalS atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nerišlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be- akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Bal. 7 d. Šv. Pranciškaus 
rėmėjų rengta pramoga pasi
sekė.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
, LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Pbone Res. and Office
PRO-įlic-l 1028 2359 So. I.cavllt SI.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTCTAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOTTRS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolnt.ment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos:

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

Ofiso telef. IlOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8ered«j pagal sutart)

Tel. CANal 025’ Z
ILvk. PROspcct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 Srt. Arteslan Avė.

Valandos- 11 ryto Iki 2 popiet 
8 Iki 8 *. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

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

Seredoj pagal su'artl

Tei. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Seredomis Ir Nedėltosnis nagai sutari' 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPuhllc 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

4446 80. 49th OT., CICERO, Il.L- 
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10-—9 vai, 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned.. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

I Office Tel. HEMIock 4848 
|Itcs. Tel. GROvehlll 0617

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tei. 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 7650

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS /

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

Rėš. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 9402

JOS. SH1NGLMAN. M. D.
Buvę* Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komisijonierius. Yra gerai Ci- 
t-erieėinrus žinoma" Praktikuoja jau 
28 metus. Speclelignvo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rlicnmsllz.mn, Plau
čių ir Širdies litras

Valandos:
Muo 10 Iki 12 vai rvto: nuo t iki 4 

vai. popiet ir 7 Iki 8 vėl vakare: 
tventad/snleis pneal m»lt»rlm*

4930 West 13th Street 
rirgno ni

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Ofiso Tek: PROspect 6378 
Ren. Tek: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 iki 4 lr 6:36 iki 8:30 
Seredomls Ir nedSllomls pagal sutarti 
Res. 2515 W. 69th St. Pagal sutart).

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRgtnla 0(W6 

Ofiso vak: 2—4 lr (—8 P. m. 
Nedėliomis pe.ga' sutarti

, BUICK . -
sutaupyti kelis šimtus doleriu ant 
kuone naujo 1935 lJtiick? Čionai 
vra du — vienas 193 5 5 pa^až.
Club Sedan. su trunk, juodas, var
totas tik 3000 myliu: taipgi 1935 
5 pasaž, Sedan, dar mažiau išvn-, 
žinėtas. Abu garantuotai >i kaip 
nauji ir apkainuotl mažiau ne
gu $900.

BPjck — 1930, Model 47, 5 pasaž. 
Sedan, juodas, 5 ratai, šis yra vie
nas iš mažesnių Ruick'ų, ekono
miškas operuoti. Ge.ram stovy lr 
žemai apkainuotas ...................... $300

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

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk rack. 
wHrpeord tf-lm. Pulkus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus................. $195

CHEVROLET — 1931, Coaeb, 5 pa
saž.. Maroon. 5 drat. ratai. Žemai 
apkainuotas karas. Duos gerų pa
tarnavimą .................................... $345

1 932, Victoria Coupe, 5 
Irat. ratai. Flnish

BLTICKS — Visų modelių. — Mes vi- 
suomet turime ant vietos puiku 
atakų garantuotų vartotų Buick ka
rų. Negalima geriau pirkti negu 
gerų vartotų Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

BUICK
pasaž. Maroon, G d 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Bulckų mūsų dideliam stake $445

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite, 

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

Cnavvford 41 OO
fJETUVTTT ADVOKATAI 

i

TOLOSEFAT
MIm M. Kstnsr ef Bneklya, M. T. 

»tH»i "H»t» >m< Kra>«h*n fer Ule 
*•<« 4 meothe and bare nnt only loti M 
*aan4s tat loel ea mith better In •„try 
war. Bven tor paapla whe ten't care U 
■taaen. Krueehon la vondartal ta kee» 
tta eyatmn taalthy- I *>eln« a naro* 
etaald knev fer I’va tried ea many 
tkta«e tat only Krneoken aaanrered alt 
gnrseeee.” (May 12. 1»M>.

TO loee fat SAPKLY and RARMLMS- 
LY, take a helf teaepoonful of Krueehen 
Balte m a glaaa of hot veter ln the 
mornlng before hrrokfaet—don’t mlM e 
Bomlnf--a bottle that laeta 4 weeka 
eoeu tat a trifle—«et Krunehen Saite at 
any dnlgatnra m Am.rt.. H . . i I ' 
fully eattafled artėt tha flret bottla— 
monay beck.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 

j vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
,skirtų valandų. Room 8.

Phone OANal 0523

Tel. Ofiso BOUlesartl 5918—14 
Res. VICtory 234$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2: nuo 8:20-8:20

756 West 35th Street

Ofiso Tel.; LAFayette 2860
Res. Tel.: VIRglnia 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
dentIbtas

GAS X - R A Y
4148 ARCHER AVENUE 

Kampas Francisco Avė

ĮVAIRŪS DAKTARAI

f

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
2 lubos

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
▼al. po pietų ir nuo 7 Iki 8:20 vai 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dienų 

Telefonas MlDway $$$•

DR, MAURICE KAHNI
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. A8HLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Hev..: Td PLAm 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-8 v. v 
Nodėldienials nuo 10 Iki 12 diena

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Kez.: Tel. UEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 0-8 vai. vak 
Rezidencijos Ofisas: 2653 W. 091h bt 

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls Ir NedOHomls pagal sutart*

Tel. LAFayette 8057

DR. A, RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

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

Seredomls lr nedėllosn/s psgal
sutart]

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
PanedSlio, Seredos lr Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

*TAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas BEPnbllc 9660

Telephone BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4031 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPiihlic 9723 CHICAGO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
KONTRAKTORIAI

FLETAI RENDON

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

2154 West Cermak Road
REAL ESTATE

Hkollnam pinigus ant jflsu morgi- 
čių, bonų, algos i,r namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi- 
ėius, bonus, namus, flkes ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notnras.

J. NAMON C0MPANY
6755 South Westem Avenue

pu imi wiczč;(o-.

ŽELV18 BUILD1NG CO.
Konl rak tortai

Statom naujus ir tatsom senus na
mus. Mūro, celnento, medžio ir stog- 
dengystės. lengvi Išmokesėial arba 
i ash. Gaisro apkalnavlmas ant namų 
Ir rakandų.

8858 8. TITUANICA AVĖ.
Tel. BOUIevard 6827

BRUNO RHUKIS A OO. 
KONTRAKTORIAI

Ststome naujus namui. Apdengtam 
gonkas (porėtus arba visa medin] na
mų poplera arba cementiniu asbestos. 
Taip pat parūpinant paskolas namų 
pataisymui. Imame darbus visoj Chl- 
cagoj, kolonija nesvarbi.

4131 So. Francisco Avenue 
Telefonai LAPayette 5821 — 8351

tnUK KiMit HAfflLtKS

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIA AT 
PINTU US J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marųuette Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

ALTOMOBII.ES

