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VOKiETHA PASODINTA KALTINA
MŲJŲ SUOLAN ŽENEVOJE

Anglija ir Italija žada militarinę 
pagalbą Prancūzijai

PAPILDOMOSIOS ŽINIOS IŠ STRESĄ 
KONFERENCIJOS

ŽENEVA, bal. 15. — Šian- ŽENEVA, bal. 15. — Stre- 
dien atidarytas 'T. Sąjungos sa konferencijos vyriausieji 
tarybos nepaprastas posėdis. dalyviai, išėmus Italijos prem 
Vokietija traukiama tieson jerą Mussolinį, čia atvyko da 
už Versalio taikos sutarties lyvauti T. Sąjungos tarybos 
neigimą. Prancūzija traukia specialiam susirinkime, ku- 
ją tieson, o Prancūziją re
mia kitos valstybės. 'Taryba 
turės nuspręsti, kas turi būt

rialu bus svarstomas Yokieti- 
jos atsiginklavimo klausimas.

VAKARŲ VIDURINES VALSTYBĖS PANARDYTOS DULKIŲ DEBESYSE

Papildomomis žiniomis is 
daroma su Vokietija, kuri sa nž(,arvtos k(.turin di(.nu Stre- 
varankiai paneigia sutartis. konferencij0{5, visos trys i

Nėra dar nustatyta, kurios valstyliės aštriais žodžiais nu- 
valstyluės stovės Prancūzijos, peikė A okietiją už taikos su- 
o kurios Vokietijos pusėje, tarties neigimą ir atsigmkla- 
arba neutraliai laikęsis. Taip vimą, negavus sutarties sig- 
pat dar nežinoma, kokiu bū- natarų leidimo.
du ir kaip ji bus baudžiama. Valstybės padarė, rezoliuci-

.-------------------- ją, kurion suglausti būtiniau-1
Suži- sieįį taikos palaikymui pos- 

Italija niai Reikštas pageidavimas, 
kad Vokietija pripažintų tuos 
siūlomus posmus, nes tik tuo 
keliu bus atsiekta taika. Štai 
tie pripažinti posmai:

1. Visoms trims valstybėms 
laikytis bendro fronto T. Są
jungos taryboje ir remti 
Prancūzijos Įvestą skundą 
prieš Vokietiją dėl Versalio 
taikos sutarties laužvmo.

(TRIBŪNE Photo I
Čia parodoma, kaip dulkiu debesys slenka La Crosse, Kas., link. Pereitą sa

vaitę minėtos valstybės daug nukentėjo nuo dulkiu sukuriu. Šiandien yra žinią, 
kad ir vėl vietomis pasikartoja tie sūkuriai. 'Tik lietus gali panaikinti tą ne
laimę. O lietaus kol kas nėra.

DIDŽIOJI SAVAITĖ 
ROMOJE

KARDINOLAS SMERKIA NACIŲ 
NETOLERANCIJĄ

I»RESLA\ AS, \ okietiją, ROMA, bal. 15. — Kaip vi
liai. lo. — .Jo Eminencija kar sam katalikiškam pasauly, 
dinolas Bertrani per savo vy- taip ir čia Didžioji Savaitė 
skupijos oficialu laikrašti pradėta vakar — Palmių sek- 
smerk a naciu netoleranciją madieniu.
link kataliką .jaunimo organi- 'Tūkstančiai maldininku su- 

vyko minėti Didžiąją Savai
tę ir Kristaus Prisikėlimą. 
Tomis dienomis suvyks ją 
dar daugiau.

Šiandien ir rytoj nebus y- 
Savaitės pamaldų 

Tad maldininkai 
Viešpaties Kan

čios išstatytą relikviją lan
kymu Įvairiose bažnyčiose.

Trečiadienį popiet ir vaka
re ir paskui dar ketvirtadie
nį ir penktadienį bažnvčiose

ŽENEA'A, bal. 15. 
nota, kad Anglija ir 
žada militarinę 
Prancūzijai prieš
jei pastaroji imtųsi neigti d< 
militarizuota zona Pareinv.

pagalbą
Vokietiją,

VOKIETIJA ATSIKERTA 
PRIEŠ PRANCŪZIJA

LENKAI PUOLA, ŽUDO 
VOKIEČIUS

VARŠUVA, lai. 15. —
Lenkai sukėlė riaušes prieš 
vokiečius Dancigo koridoriu
je'. Keliuose miesteliuos.1 vo
kiečiai pulta ir mušta, daužy 
ta ją namu langai.

Vienas sumuštas vokietes

MASKVA PATENKINTA 
STRESĄ KONFERENCIJA

MASK\ A, bal. 15. — So-

PREZIDENTAS NEPA
TVIRTINO PULASKIO 

DIENOS

zaciją, podraug ir nacių nan 
.lovinį pagonizmą.

Panaudodamas šv. Mato žo 
džius “Saugokitės netikrą pra 
našą, ’ kardinolas smerkia 
taip vadinamą naciu “nordi- 
kinę” religiją, kuri yra nie
kas kitas, kaip tik berezija, 
perdėm priešginiaujanti mū
są A ieŠpačiui ir Išganytojui 
ir mūsą tikėjimui.

“Kaip yra tikra, kad yra 
tik vienas Dievas, vienas am
žinasis 'Teisėjas

VASUINGTON, bal. 15.— 
Kongresas pravedė bilių, ku
riuo buvo nurodyta, kad kra
što vyriausybė kas metai 
skelbtą specialius atsišauki-

vietu vyriausybė yra pateli- mus gen. Pulaskio pagerbi- 
kinta Stresą konferencijos at- mui spaliu 11 d.

Katze miestely mirė ligoninė- liktais darbais \ okietijos ir 
laikos klausimais. Prez. Rooseveltas nepatvir

tino šio biliaus. Jis pažymi, 
Vyriaus})** dabar laukia kad tokios pagarbos užsipel-

11ERT.YNAS, bal. 15. — taikos sutarties laužymo. sueisiu*, Kana |\ okicujos na- tjk Prancūzijos užs. reikalą no tik vienas G. AYashingto-
Yokietijos vyriausybė kar-j 2. Dėl rytinės Europos vai- e’a’ PratT(‘.i° dalinti militari- mmisterio Lavalio atvykimo, nas.
čiais žodžiais puola Prancū- stybių saugumo pakto prade- n^Us E'AŽiu:- buvusiems \ o- kaf( (-.įa j)ajgUS daryti milita- -------------------

memorandumą T. Są- ti derybas tuo pagrindu, ko- l<i(*ti.į<»s kareiviams, šiandien

je-
Riaušės prieš vokiečius pa

sireiškė, kada (Vokietijos iliu

zijos rinj savitarpio saugumo pak-
.jungos tarybai dėl Vokietijos kj Vokietija paskelbė per An-j ^veliantiems lenkų valdomam į;1 r. jr1 patraukus kitas ry- MILIJONO DOLi ILLI
atsiginklavimo.

“Jeį Prancūzija tiki, kad 
yra būtinas reikalas paragin
ti Vokietiją, kad ji atsimintą 
varu ant jos užkrautas prie
voles, tai Prancūzija pirmiau 
turėtą atsiminti savanoriai 
prisiimtas savo prievoles, pa
žymėtas Lokarno protokole,
kad ji tuojau imasi nusigin- . ....
,, v i, , ui stovi su liauni regionabąklavimo žygių. Ilgus metus - - -i e

gu ios užs. reikalu sekretorių koridoriuje ir kitose Lenkijos R„pS Europos valstybes, kad 
Simoną. ‘ , dal>^; Lenkai randa, kad tie (uo bfldu apjuosins' lVokieti.

3. Žymiai sustiprinti Aus- 1 v°kieciai Ara Lenkijos jnie- j;l griežiniu retežiu.
t rijos poziciją, sutarius sau- saL ----------------—-
goti jos nepriklausomybę. Didžiausios

4. Vesti derybas dėl oro
kiečiai užsibarikadavo savo

nauses prieš 
vokiečius vvko Veiberove. Vo IR VĖL NEPASISEKĖ 

SKRIDIMAS

DARBAMS

patingi) D. 
bažnyčiose, 
bus užimti

bus giedamos “Tenebrae” 
rašo kardi- (lamentacijos), kurios simbo- 

nolas, taip via tikra, kad Vizuoja žemę apnykusias tam- 
Jėzans Kristaus dieviškas ap sybes prasidėjus Viešpaties- 
reiškimas yra vienatinė tie- Kančiai.
sa. A argas tam. kurs drįsta Ketvirtadienį bus minima 
kėsintis prieš šią moralumo paskutinė Vakarienė ir Švč. 
santvaiką. Eukaristijos įsteigimas, o

Bažnyčia, sako toliau kar- penktadienį prikalto prie kry 
dinolas, negali būti tautiškoji žiaus Kristaus mirtis. Didįjį 
bažnyčia saly g naciu idėjos, šeštadienį bažnyčiose altoriai

Kardinolas pareiškia, kad liau-i() bus įrūdyti ir bus 
kataliką jaunimo organizaci- bmkiamas Prisikėlimas.
.jos neturi savyje nė mažiau
siojo politinio palinkimo ir 
ragfna jaunimą drąsiai stovė
ti už Bažnyčią ir laikytis sa
vo tėvą tikėjimo. 'Tegul šėlsta 
naciai.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
IŠKILMĖS ISPANIJOJE

BARZDSKUTYKLŲ
PATVARKYMAS

konvencijos.
5. Patvarkyti ginklavimosi, lnaniuose* 
(i. Pakeisti Austrijos, Yen-1

grijos ir Bulgarijos militari-1

prancūzą ministeriai savo pa- 
įeiškimais aiškina, kad Pran
cūzija neturi tikrojo pasi ry
žiui-,) laikytis nusiginklavimo 
prievolių, nors iš kitą to rei
kalauja.”

Vokietija nurodo, kad T.

paktą pagalba.
7. Visomis priemonėmis ko

voti prieš tai, kad viena ku
ri pusė negalėtą išsižadėti pa
darytą ir pasirašytą sutarčių.

' LAFAYETTE, Ind.,
15. — Lakūnas AViley 

j vakar iš Kalifornijos skrido 
i stratosfera į New Yorką, kad
padarius greičiu rekordą. Po 

j S valandą smarkaus skridi- 
_______ ' ino nusileido j vietos airpor-

ŽENEVA, bal. 15. — Vie-JtfU Sugedo lėktuvo vienas 
mekanizmas.

SANKALBIS PRIEŠ VAL
STYBĖS VYRUS 

ŽENEVOJE

bal.
Post

AVASNFNGTON, bal. 15.— 
Krašto vyriausybė planuoja 
skirti mažiausia 300 milijo
nus dolerių viešiesiems dar
bams Illinois valstybėje, kad 
tuo būdu sumažinus šelpiamą 
ją bedarbiu skaičių.

'Tai tik (Janas ir nieko tik
iu dar nežinoma, kokia dalis 
teks lllinoisui iš 4 
doleriu fondo.

SEYILLE, Ispanija, bal, 
15. — Vietos katalikai šiemet 
rengias nepaprastai iškilmin
gai ir su giliausiu nusikaupi-

----------- imi minėti Didžiąją Savaitę
Mastei- Barbers’ Ass’n of ypatingomis procesijomis. 

Chicago, kuri operuoja 2,787 J’or visą šią savaitę įvai- 
barzdskutyklas, prieš viene^ Dos rūšies radikalai ir kiti 
liūs metus gavo teismo “in- Bažnyčios priešai turės pasi- 
junetion“ prieš nepriklauso- traukti šalin, kad nekliudžiu^ 
masins barzdskutvklas, kurio- katalikams to garbingo mi-

“J;. ' 1 , tos policija iškėlė aikštėn an- niekamznms
konferencija įvvk, Komoje ’<*>»»>'• | Sis vro j,

bės VVrUS Snnlrnlnio raoinn I,___ i____ i___
jo trečias nepasise-

Padunojaus ,7Vr' ^ankalbis tačiau jkęS bandymas. Nemano pasi-
Sąjunga yra visą sutarčių glo'saugumo pakto reikale. Ma- , sukoneveiktas stipriai saugo- įduoti, 
botoja ir vykdytoja. 'Tačiau konferencijon bus pakvie- ’,an^ 8>\( naujos .iena..
ji nieko neveikė prieš valsty- s(os r- padunojaus valstyliės. ' Sakoma, norėta pasikėsinti
bių slaptą ir atvirą ginklavi- ------------------- prieš Prancūzijos užs. reika-
masi. 'Tad ir .Vokietija nu- UŽSIMUŠĖ POLICMONAS lą ministerį Lavalį, Gekoslo-
sprendė pasekti kitas valsty- Keturių aukštą namuose, jvakijos min. Benes ir Rumu-
bes, pažymima olicialtom ko- Roosevelt r. ir Damen avė., nijos min, Titulescu.
nnmikate. naktį pasireiškė gaisras. Po- Čia kalbama, kad susektas

geguz.es menesį VIESULAS

se buvo piginamas (Jauką kir liejimo. 
(Jutas ir barzdą nuskutimas.

Vakar gi vyresniojo teismo 
bilijoną teisėjas McGoorty minėtą 

'“iiijiinction1’ padarė nuolati
ne ir nusprendė, kar visose 
— tose ir kitose, barzdskuty- 
klose būtu imama m* dau
giau: už plauką kirpimą 50c., 
o už barzdos nuskutima 25c.

CHICAGOS MAJORAS 
ATOSTOGOSE

IR MOTERIMS PRIVALO 
MA TARNYBA

PANAIKINTAS POLICIJOS 
SKYRIUS

DODGE CITY, bal. 15. — 
Vos pradėjus valytis nuo 
smėlio ir dulkią pusnyną, va
kar iš naujo smarkūs žiemių

BUS PALEISTOS 
MOTERYS

Chicago majoras Kelly 
šiandien vyksta atostogosna, 
net j Kaliforniją, kur iškil
siąs apie vieną mėnesį svei
katos atgaivinimui.

Savo vietoje miesto reika
lus tvarkyti jis palieka pen
kis mi'sto valdybos narius.

Chiragoj vakar panaikintas . ‘. J vakaru vejai šukele didžiau-
įp vadinamas “viro” ir j .1 sius dulkią depėaius visuose
gamljing policijos skyrius,i . ... . , . •.. . , ,‘ L nukentėjusiuose plotuose. Kai

liemonas E. Peppard pažadi- sankalbis ir prieš Italijos kuriam vadovavo kapitonas stos visos moterys tarnauto. 11 r- • didžiausia sniego pūga sian-
“ no visus tuose namuose su- diktatorių Mussolinj. M- Mullen. Šio skyriaus pa- | .^. -jaiKjį(>ri rv(o pa((arv- ios* kurią vyrai uždirba pa

mignsins žmones. Patsai gi, - ------------------ į reigos perduotos distriktą ka- f. nau - djde|į nuostoliai kankanui! savo šeimą užlni

SALEM, Ore., 
Paskelbta, kad 
valstybės tarnybos bus

bal. 15. — 
iš Oregono 

palei-

negalėdamas pasprukti
ADDTS ABABA, Etiopija, 4-ojo aukšto, pakibo ant ton-i 

bal. 15. — Etiopijos impera- go, neužilgo nukrito ir nžsi-1 
torius nusprendė, kad jo vai- mušė.
domam krašte įvedama priva Nelaimė įvyko, kada 
loma militarinę tarnyba Iv- rininkai rengėsi duoti 
gini vyrams ir moterims. pagalbą.

12-AI GROBĖJŲ BYLA

ST. PAITą Minu., bal. 15 
— Federaliniam teisme Į ra

gais-Įsidėjo byla 11 vyrą ir 1 ino-

pitonams, o kap. Mullen pa
siųstas viršininku į Chicago 
avė. policijos stotį.

1,000 kalinių “sustreikavo’

kvtnui.

ORAS

GRIŽO ŠALTIS, SNIEGAS
i Chicagon grįžo šaltis. Yp- 
Įkar per dieną sniguliavo su 
Jinnžoniis jiertraukomis. Tem
peratūra popiet buvo nusiv

edus iki 27 1. Daug nemalonu
mo <larė smarkus žiemių va-

Chicagos universiteto prezi- karu vėjas.
dentas llutcbins nesutinka. ■ ,-----------------

CHICAGO IR APYTJN- ka(( viešai būtą tyrinėjamas į Praneša, kad federalinė vy
jam teriškei byla ryšium su ban-,Oliio valstybės kalėjime, Co- KĖŠ. — Numatomas pragie- komunizmo propagandos uni- riansyliė dar karią mėgins 

kininko Bremer pagrobimu. 11 limbu s, O. drėjimas; šalta. versitete klausimas. įraukti tieson S. lnsullį.

geguz.es
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Bendradarbiam* Ir korespondentams rastų negrąžiną, 

t*l neprašoma tai padaryti u* oeprtsiunAiama mmo Oka* 
ii paSte ženklų
Hea^ktonus priima — nuo 4 vai. ligi B vai. popiet, 

įsutua kasaten, ISUtyrus seamadleaiue •
s'MSlNba.aUATOB KAINA: J. Amerikos Valstybėse: 

Ketams — ♦! (*•. Pusei ux«tų -- fž.SO; Trims mėnesiams 
— fl.fce; Vienam mėnesiui — («<• Kitose valstvhA** 
prenumerata: Metams — |7.žž: Pusei metų — »4.0Ž. 
Kopua — šia

1'vrciiciją pasisakė, kad ji sutiks dėtis prie 
Įtaiko* palaikymo plano, tik ji neturėsianti 

būti taip “diskriminuojama”, ka p ligšiol. 
iai r.iskiu, kad ji reikalauja lygybės upsi-

Šis Tas iš Mandagumo dykų dienoje reiškia dėkingu
mą savo Atpirkėjui už brau 
gias išganymo malones.

Kada mano kaimynas sn b n šytos. Ka kurios knygos tai’i Kaip klebonas, jo asistentai, 
ginklavime ir kitų teisių, lavinu ne į \isas ,,,.įuĮ);l uiuzikališkai arba vai- smulkmeniškai išdėsto, ka<j [vaikučiai, mokytojos ir \isj pa

•DRAUGAS”
ul'iriUANlAiJ DAILY FRIEND

PubUahed Daily, lacept Sunday. 
flUBaCRlPTlOMd: one Zear - Bs.es. £tx Montba 

- IS.BB; Tbree Montba — »».»•: One Montb
■urope — One Tear — I7.BB: SU Montba — M-M: 
topy — .OBo.

Adtertlslng ta "DRAUOAF brtagb bart rekklta. 
Advertlalng reles on appUoattoa. .
DtfcAUbAK'' 2334 m. UaRiey Avė., Chicago

konis, su Įvairiais sveikinitų Europos valstybių saugumo paktą tik kve- 
st oliuoja Klaipėdos klausimą, nes ji 
dar neišrištu. \ ieilek

mais ir linkėjimais.
Štai tas put's vienų Žmogus gali būti mundagus 'a,gi, prašome visų musų 

įeina. Klaipėda visos eiitantės pripažinta Lie- bykį ,)UVo nen,andagus, () kitį jš prigimties. Heros aplinky- i talkininkų mums padėti yely-
'inal- sykį mandagus. Taį kas yra bes įkvėpė reikalingas mauda- ^*nl numerį išleisti. Prašome

Herai, kad didžiosios valstybės tariasi iaamlagunias ?! Ka(la žmoį„, gUmo taisykles. Visas taisyk visų lietuvių biznierių kaip ki-
taikos klausimu. Bet nedaug kas tiki, kad niandagus jr kada nomanda- ,les vargiai kas galėtų išmok- tfl>? metais, taip ir šįmet pn-

11a ir pakelia kepurę. Dabar, j’mą arba draugavimų su tik-
*'ail° Ras sakvs kad j's nemandagus rai mandagiais, 

u ne nuo Hitlerio pa- Ž1HO

DIENOS KLAUSIMAI
tokios rūšies pasiturimai užtikrins pasauliui... . M • •

LIETUVIŲ LENKŲ SANTYKIAI

, taikų. Ne tie keliai prives pasaulį prie tai 
1 kos. Kuomet susirinkę diplomatai kalba apie 
taika, o miuiaterin kabinėtai spirte s,.iriu pa- a,ba a‘kl'MP‘»““
rlamentus skirti didžiausias sumas apsigink-!’“0 k,‘« 5"l0nl'» "au,lai žoJ

,ti. tirvniausi ir gražiausi vra :salati prie I,raugu vrlvki-

Donald Day, Tribūne korespondentas, re- ! javimui, konferencijų nutarimai neturi tos 
tai kada bešališkai parašo apie Lietuvos sau- reikšmės, kokią turėtų, jei valstybės nusigin- 
tykius su jos kaimynais. J.s nekartų yra pra- kluotų, atvirai ir griežtai pasmerktų karų, 
nešęs netikslių žinių apie Vilniaus krašto pa
dėtį ir apie Klaipėdą. Dėl to jo koresponden
cijas tenka skaityti rezervuotai.

Praėjusio sekmadienio Chicago I ribune 
laidoje p. Day rašo apie tai, kad Lenki.Ą 
esanti pasirengus siūlyti Lietuviu taikos są
lygas. Tačiau kokios tos sąlygos, korespon
dentas nepraneša.

Jeigu tikėli p. l)ay pranešimu, iš anks
to galima numatyti kokios Ims lenkų Sąly
gos. Ne pirmu kartu girdime apie Lenkijos i 
norų taikintis. Juk keliais atvėjais ir dery 
bos buvo veliamos. Nieks iš to neišėjo, nes 
lenkai norėjo, kad Lietuva Vilniaus -išsiža
dėtų. Kitokio pasiūlymo ir dabar Lietuva 
tur būt nesitiki. Lietuva ir vėl gali sutikti 
vesti derybas, bet jos vyriausybės atstovai, 
pasitikime, griežtai stovės už tai, kad lenkai 
atitaisytų padalytąją skriaudą — Vilnių grą
žintų Lietuvai.

Chicago Tribūne korespondentas, matyti, 
iš tikri) šaltinių sužir.tj. apie prof. K. Pakš
to, buvusio “Draugo’' redaktoriaus, planą 
Vilniaus klausimo išrišimui. Tą planą plačiai 
diskusuoją Kauno laikrašč'ai. Pati vyriausy
bė į jį žiūrinti gana šalta i.

l)r. Pūkšto planas via tok-: Lenkija pri
pažįsta Vilnių Lietuvai, o pastaroji Vilniaus 
krašto gyventojams garantuoja autonomiją.
Lietuvos valstybė sudaroma iš trijų autono
minių kuntonų (kas nors panašaus Šveicari
jos kantonams): Vilniaus, Karną ir Klnipė-

Mandagu,,^ vra at,i£i3rė '<«»«»«« žodžiai, “Daryk ki. !nio numerio skelbiu,air, „vai-i 
tiems kaip norėtum, kad kiti ikin"na,s>1,‘ l"’1<‘‘-l""a,s- 
tau darvtų”. Lietuviai biznieriai atsimin-

Pasaulio garbingiausias, to- Įk^e, kad ii jums ii Diau-
biiliHii<i«i< nnw7.tv< x-i-o iv,.;. gui” bus didelė parama, kukamas arei; etiketą vra man- huliaUMa* Pa'M<iys yra Kus- . ’
tus. Visur ir visada buvo man- <la lnes ,sv,en dalbaos,n'pf8 * ! 
dag'ausias. Jis nebuvo “toksidi(lesnb »raže'sn’ ir 
mandagus’’, jog žmonės gale- i51pisi,ne “1)iaaS°” velykini

ižiuose Ii elgesyje. Formai iš-

kaipo priemonę išrišti tarpvalstybinius 
eus.
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IR LENKAI “UŽSTOSIĄ” LIETUVĄ

dagumas paviršutin šku būdu, 
nes nustato griežtai valgymo 
šnekėjimo ir elgesio taisykles. 
.Jis yra pamėgdžiojimas tikro, 
gryno mandagumo. Negalima 
sakyti, kad nereik nė jokio 
formališkumo elgesiuose. Ne.

Prieš porą savaičių .Amerikos spaudoje Formališkasis ir tikras man
iau o Įdėta žinia, kad Lenkijos diktatorius įdagumas turėtų jungtis ir su- 
Juozas Pilsudskis nebūsiąs vokiečių pulti Maryti visiems pasiekiama do- 
Lietuvą. Kadangi Lenkija skirianti \ okie- pybe. Sakysite: “Herai kame 
tiją nuo Rusijos, todėl ji, atsitikime karo, randasi ta dorybė?’’

■i v- į H(‘h isianti per savo žemę susisiekti vokie-į
čius su rusais.

Kaune išeinantis “Sekm.” paduoda pa-!
Bendrai, mandagumas paimi , (la|enjJ kurjiJ vi<į žyda- rus 

luotas dviem -doįvbem nu- ,,.jaį jr su j)anieka žiūrėjo. Dar

tų mindžioti Jį ir bažnytinius1 inumerb
įstatymus. Pastebėjęs jog žv- ! Gal,J Sale P^ome visų mū 
dai padarė kermošių bažnyti- A1 skaitytojų kreipti daug dė-

• . . »w •• , mnbiA i v/kl v-1.’ ■ »i 1 llr»o 11 rvz\ ’ viii
maine kieme, Jis išvijo pirk- 
liūs su “bizūnu’’ ir išaiškino 
jų klaidingumų.

Mandagumas nereikalauja 
mūsų pritarimo kai kiti blogų 
daro. Kaip mandagiai Kristus 
sutiko ir priėmė Mariją Mag-

pildomų žinių. Vienas Lietuvos ve ikėjas pri-
Antiniais reikalais lankiusis Lenkjoj ir paty

įzeminimu

OSWALD W. KNAUTH, 
naujas Nevv Yorko bedarbių 
šelpimo viršininkas.

gijos pirmininkas A. Bauža, 
sekretorius D. Kierys.

DULR deda pastangų, kad
Kanadoj būtų įsteigtas Lietu- 

mesiu į velykinį “Draugo“ nu VQS KoIWU|atas. Kana,į,,, vra 
nier! ir paremti visur mAsų1||Ofiu lietuvi.,, k,|<a. 
biznierius, kurie skelbimais re !na(k(s Molltr,,al
ima mūsų katalikiSk, spaudę. jietuvių |)ažny,-.;s ir leidžia llvi

savaitinį laikraštį. Kanadoj ne 
šaut Lietuvos Konsulo, nėra. 
kas lietuvių reikalus užtaria.

DULR Valdybos pirminiu- ' Argentinoj Rosario vietos 
kui R. Skipičiui išvykus į užu P" tuviai nori steigti savo pra-

KRONIKA

U. pv«bmsnis buvo Jėzaus elgė- |sienį aplankyti lietuvių kolo- ,lžios mokyklą, bet neturi lė-
įEvL kai pariziejai norėjo Jį ni.ju, jį pavaduoja Valdybos *9- Viso vaikų, kurie galėtų 

vice-plrmininkai: A. Merkys, lankyti pradžios mokyklą yra
Žmogus kup’cas puikybės ne

ręs lenkų nuotaiką. “Sekm.’’ atstovui jis pa- llgUI l)US n’a'liab"Ur;;.jls Inan'į sugauti kalboje: “Atidnosde 
sakęs, kad jei vokiečiai pultu Lietuva, Hagus tik parirzutimskai. Ku- jkas ]);evo Dievui, o kas cie- 

‘ ‘ riain ladni. jis Mandagus, šve-^orio oiesOriUi’’,pastebėjOJi-
“Lenkija jokiu budu neleistų vokiečiams i„us bet nepasitaikyk jam Į i]a,.,.ai.
to darytn P. \ . pastebint, kad tarp Len- jo skcnį, Ur truputį įžeisk, mes Ar ,lorį išbandyti savo man- 
kijos ir Vokietijos yra sudaryta, nepuo- į ;aij visas mandagumo taisy-ilgumą?! Jei nori, tai pate- 

11110 sutartis, jie Šypsodamiesi atsako, kĮes. Be tikro pasiaukojimo ill)Vk, kaip elgiesi tarp nenian- 
kad ta sutar-tis laikoma popiergaliu, ku- net ir karaliai ilgai negali bū- tiagįų žm<)nilų gavęs įspėjimą,
riam nei viena, nei kita pusė nepriduo
da rimtos reikšmės”.

ir kelios dešimtvsKauno miesto burmistrai 
prof. M. Biržiška. } Astuoni jaunuoliai lietuviai

Australijos Lietuvių Drauir* lunko vietos gimnaziją, kuriu 
ja iš Svdney širdingai dėkoja vienas amatų mokyklą.
DULR Valdybai ir Lietuvos! Via čia didelis reikalas Į- 
visuomenei už jiems pasiųstas steigti ir suaugusiems kursus.

dos.
Ši planą dr. Pakštas, berods, pirmu kar 

fu iškėlė 1927 metais sausio mėn. Kaune v e- 
name politikų, profesorių ir visuomenės vei
kėjų susirinkime, kuriame dalyvavo ir šiuos 
žodžius rašantis. Kadangi taį buvo visai nau
jas klausimas, jis nesukėlė nei ginčų nei ' 
šiaip jau didesnio susidomėjimo. Dr. Pakštas, 
matyti, savo sumanymo tuomet nepalaidojo, 
bet rengėsi ji vėl iškelt' patogiam momentui 
atėjus. Kadangi pasklidu gandai apie lenki)

' rengiamus taikos pasiūlymus JJetuvai, prof., 
Pakštas savo planą ir vėl skelbia. Bet šiuo 
kartu jis nepraėjo spaudo'- ir vyriausybės 
nepastebėtas, nes šiomis dienom s svarstant 
Rytų Europos laikos reikalus, norint ar m*- į 
norint, iškila ir Vilniaus klausimas, kurio 
išrišimas be tinkamo ir gerai apgalvoto pla
no nėra galimas. Ar prof. Pakšto sumanymą-1 
bent k’ek padės jį išrišti, sunku apie tai 
šiandien pasakyti, įmini gerai ir ta , kud , 
jis sukelia kalbų ir ginčų. Mes iš savo pusė< 
būtume linkę manyti, kad šiuo tarpu rei j' 
lenkų sulauksime Lietuvai pri mtii-c pusiu- < 
lymo nei prof. Pakšto planas neduos teigia
mų rezultatų. Iš’cdo, kad iš tų šiaudų, nebus Į 
grūdų.

Žinoma, musų taūti 
pasitikės. -Jie taip j at, kaip ir 
fa laužyti sutartis. Juk negalima pamiršti 
l‘J2> metui stalių mėn. 9 d., kuomet lenkai 
užgrobė \ ilrią, pamindami po kojų prieš dvi 
dienas pa.-iiašytą sutarti.

Del Lietuvos veikėjas “Sekm.’’ taip pa- 
j >asak'( ėjęs:

“Parminusia visuose gyventoji) sluoks-

....... knygynui knygas. Australijos kurių lituanistikos pamokas
aPla>‘a'' llkj‘ ir savųjų tarpe. Kad žmogus iLktuvių Draugijai priklauso galėtų lankyti ir gimnazijų 

,llIlA‘ls ' e« amas pa.-iaukoji- japs eina mandagiai su savais keletas dešimčių narių. Drau-mokiniai.
mo d vasią bus mandagesnis Ujamuose, tai mažai kitų ban- 1_____________________________ ___________ __________

dory- <iyi>ni rejkt Kokia nauda iš 
nuduoto aiha paviršutiniško 

Kilniausia taisyklė yra Kri mandagumo?! Vagys ypatin-

H maml ,'I;S.

vadai lenkais ne-
llitleris. mo- n(‘"u diplomatas be tos 

ir jos taisyklių.be-

ii'irod1. ti Par pj. aai mėgsta praktikuoti tokį
gorėtum kad kiti ! mandagumą.
’. Tokia fai-yklf Kokia yra gryno formališ- 
bet kiek teisvbė- kuino ir mandagumo nauda? j

t iems kii i p 
tau daryti) 
yra abelaa,
rasime tame išsitarime. Tokie praktikavimai lavina

niuose pastebimas nepaprastas noras su-1 šalę tos taisyklės pastebėsi- !^rncfeaus protą ir būdą. Tai
sitaikinti su Lietuva. Daugelis lenkų nu- nie kitą svarbią taisvkle tai !yra ženklas išauklėjimo. Man-
rodo, kad šiandien lietuvių lenkų santy- yra nuolatinis praktikavimas žmonės laiko aukštes-
kiai yra grynai ambicijos klausimas. Le- mandagumo, kasdien ir pe- v: lnCs v*°taf!- Patarlė duoda ge- 

są gyvenimą. Sinuikiiieniškor-j1raginimą prie manda-
laisyklės pritaikintos mauda-!^u<,’’^:.
gunmi išdėstyti negali sutilp- Kaip tave mato: taip tav€ j. 
ti paprastam rašinyje. Jos y- U“ 
ra tam tikrose knygose sura

esą jiems, kaip didesnei 
ir nepatogu imtis inicia-

n lai nurodo, 
vaistyki i lyg 
tyvos ’ ’
Žinoma, vagiui nevisiiomi-t patogu grą

žinti savininkui pavogtą turtą. Bet jei jis 
nori atsiteisti, ar anksčiau ar vėliau, jis tu
ri išdrįsti tai padaryti. Kito kelio nėra, kad 
allygiiti padarytąją skriaudą. Panašiai yra 
su Lenkija. Ji pagrobė Vilnių, nuskriaudė

f. Cinikas. M. I. C

Laukiame Velykų

Tavorščiai, Šiandie dedu prakalbų žadėdamas sugriau- 
ant deno truputį infonnaei- ti Vilnių ir nepalikti akmens 
j U, kaip bulšavikai steigia ant akmens už tai. kad gy- 

žemės “rojus” darbiniu- Šventajai bėgančius balšavikus 
<ams. “Lietuvos Aide” iš 'pro langus šaudę ir akmeni- 

'Ukmergės rašoma, kad kai pilis mėtę. (Kapsuką, kaip ži- 
Į prieš 15 metų rytinę Lietuvos note, bak-avikai pirmiau su-
'dalį buvo užplūdę balševikai, 
i l'kmergė per keturis mėne
sius buvo valdoma balšaviki-

Li.duvų.ji h' turi ji sugrąžinti kam jis pri- (Kun. J. Mačląlionio, M. L C. rė gražia, bet aš negaliu tižiu.: liaudies teismas, į kurį
kalba per radio is \\ KDC gtis taip, kaip tu, žmogau, pirmininkas ir du nariai

stoties) Kristaus prisikėlimu, nes tu sėdėdavo su kepurėmis,
... ’kui neužilgo švęsime šv. Ve žinai, kad ne vien šiandie tu-.'stalo pasidėję nagaikas.

ru-jusios savaitis Lilerary Ihgest pa- |yku^ lllillf,,|ail|i |<,-is(aus ga- ri ♦l-'k’iio džiaugsmo, tu taip'vokatai buvo vadinami “tei-
.-vente beveik visą puslapį Lietuvos saldy-

klaiiso. Kol tai nebus padarytu, jokių sau 
tykių taip lietuvių ir lenki) negalės būti.

degino, negu jis Vilnių.)
Jei mūsiškiai bulšavikai

ščyrieji ir sklokiuinkui — čia 
?ka sąžine. Buvo »u,lar.vta< iv(>stlf („kj t(.iiqni! h. kj.

9‘’,<>|lus pradėtų draugiškai vary-
,k!įti per aagaikų šerengą, visie- 
ant j
Ad

ais greit išdulkėtu visokios
žemiško “rojaus” gerybes.

3TRESA KONFERENCIJA

Stresą k’.nl'erea i.'a, kuri tęsėsi keturias 
dienus ir kurioj daly'aio Anglijos, l’intico- 
rijos ii Italijos prein'erai, davė neblogų re- 
r. iltatų. Tiesu, joj pasireiškė tendencija nu
sileisti ir Vokietijai iv kitoms besiginkluo- 
jurv’iotiis va'.-'ybčiii.s, n -iau pr o susidariusių 
aplinkybių vargu kas .įauginu būtų gulima 
padaryti. Priimtomis konfen 1 cijos rezoliuci
jomis lient laikinai bus apsaugota Europos ' mukai gn'd

š numirusių jirisikėi:-i-ų,'ei*a’ iR’tmvysi kaip aš, tu sės gynėjai.” Jie turėjo pa
imi. įspūdingiausias* Šv. Vel.,-'^' ,)i<,vo “'"žinąs gražumas; [ kaitomis teisiamuosius kailiu-' Mokytoju Ona Tarulkailė
kų momentas — tai Velykų ?au /kir,a ž-v<lf,ti ir kvepėti ti, tai vėl ginti. Atlyginimo >iUVO antramečianis
ryto įiroce.-ija. karoję daly- įamžinai ten, danguje, prie,negaudavo. A
vauja gražiai pasipuošę moky Kristaus gružint.^o altoriaus/ /ydas paklausė
klų vaikiu iai, altoriaus minis Žmonių (kostiumas savo bu-(kuri Ba«<12. Stut. straipsnį sako Iarulkaite, — įvv-
trantai ir klebonas su asisten- žnyč'ai Velykų dienoje rodo teisiamasis kaltinimas. Teis- ’ko labui, labai seniai, kada 
tais. Visi parapijonys, taip jų didelį prisirišimą prie sa-į11,0 pirmininkus naguika dm- pajaus sunūs Kainas užmušė 
pal, daug prisideda pr'e šio y<» parapijos. Ne vien turtin |?-« sau bato aalą ir pik- sav° bn)1! Aibių. Jonai, pa- 
malonaus įspūdžio skaitlingu gesni žmonės gausiai aukoja • tai atsakė, kud jau treti me- Kak.\k man, kodėl užmušęs hm 
at-u. iakymii Į rezurekcijos pa- Vclykosc, bet taip put ir ubą- fai kaip jstutymų nėra ir tei- p Kuinas nepabėgo? 
maldas. \ isa tai daroma Kris- geliai dalinusi, gulimu sukyt,' **iania |argai “revoliucijos su-
taus pagerbimui. pusiau su fužnvčiu, nes visi žiuę.” Draugais turėjo vadin- . >a ,... ia .... in\ o m-

. . ■ ja Jonukus,teisiarnuo-
važios bet Velvkn !T,Hno su •Juomi dangaus kara -i sius. | — Na, sakyk greičiau, I-o

i , , -• Ivštėie. Žilienės žino kad iv- ll„

ibi ngą n
ki;’ms su Vokietija nušviesti. Savo rūšiniams 
davė tokią aut rašte: “Mainei, Eumpe’s Acutc 
Danger Spėt”. Įdėta.žemėlapis ir l’rcz. Sine- 
t uos atvaizdas.

i*: #
Vokiečiu’ Jiillerinii.kai prieina prie te, 

kad. ir žegnojiniąsi barnio suliitlerinti. Kaip 
pranešama, vienas protestantų pastorius Ban- 
cig'e, pradėdamas pryčyti taip žegnojosi:
“Vardan Tėvo ir Sūnaus, Šventosios Dva
sios. Ileil llitler! Amen”.

C . #
Kai kuri - laikraščiai pasiju ».v*, kad bu- . . . , . . ,

vęs iiiultį-milijonierius Sai.mel lusull, kuris Nors lelijos visur ir visada Jank,a pvr Kristų naujo gyve-j i ,r teisėjus ir 
mm šč daug žmonių pinigų, net k”h tą kartų y ra labai
buvo teisu i išteisintas. Providence Ne\vs rylą, į iinahlų metu bažnyčio-

1 211IJ >4■ ■ ■ linu ” .......... . .....
Vienas gynėjas va*kai,1« aiškina apie žmogžu- 
«• teismą, pagal,<,.VKt('8- ~ Pirmoji žmogžudy-

b'iif.uiie s:u:e, kad jei dar kaip, Insiillo šėri- jo, jos ne tik atrodo labai gra- 
dkiiiti, kad jie jam yra sko- žios, Isd, tartum, kalba į žino-

lystėje. Žmonės žino, kad ly
giai turtuolis, lygiai varguolis 
yra Kristaus hruiigiuusiu krau

taika. Vokietijo.- vvr'uuisvbė d, prieš kon i iiiig;. gaus sit-ių: Dievas mane pade-jn atpirkta? ir visi sykiu Ve-

Balšavikus iš Lietuvos ve- dėl? 
jaut, Kapsukas iš Vilniaus — Ba 
bėgdamas per Ukmergę mic 
sto aikštėje rusiškai pasakė

.. ba .... pamalė 
po!i»m»ną ateinant, — atsa
kė Jonukas.



fcnlafid 16, 1935 T5RXTT«Sa

Paskutinis Susitikimas
A P Y S /J K A

--------------- Kaz. Andriuš s ------------
(Tęsinys)

Kelionė sekėsi puikiausiai. 
Laive jaunasis misijonierius1 
susidraugavo su vienu kariš
kiu, pavrdė Tajenko. Jis sa
kėsi esąs Rusijos Charkovo če- į 
kos viršininkas. Nors jiedu bu 
vo griežtai skirtingu pažiūrą,
bet sutikdavo ko geriausiai 
Tajenko mielai klausydavosi 
Stasiuko pasakojimu, surištu

Dar norėjo vykti i Angliją, 
<ur paskutiniu kariu persis, 
tyrė su motute, bet nesitikė

damas ją rasti (mat, jau ir ten 
buvo rašęs laišką ir sužinojęs, 
kad p. Kvimbokas, ją giminai
tis, namus pardavęs ir išvy
kęs į Lietuvą), po t riją valan
dą nuo atsisveikinimo su Sa- 

• jenko, sėdo Į kitą laivą, kuris
plaukė i gimtinę. Kažkoks kei-

... i * stas jausmas jaudinamai kute-su giliu religingumu ir įloto- i . ■'
ve. Po tokiu pasikalbėjimą,!1’0 j0 Sir<W<‘‘ l<iekvi°-
pasitraukęs kur nuošaliau, ii- ,.'as. ,IOS ^’Pbdyinias, kran-

• įv, .i n r i * J® 1 smilkinius dūžis tartumgai kažką mąstydavo. Matyt ' ,, ‘""‘"'t
... i . i • • • įbe paliovos kartojo-prisimindavo tas laimingąsias ■'

jaunatvės, teisingiau pasakius,
kūdikystės dienas, kada abu 
drauge su motute dažnai bė- A'UR> ’T° širdyje vėl atgimė mo- 

^ndavo j bažnyčią, eidavo šv. J’de... Ievyne... Bet ar suras 
^komunijos. Koks tai laimiu- į,n°Ldę, ar priglaus ji kada 

gas, palaimintas laikas! Bet nors Pr*e savo krutinės, lieps- 
neilgai jis truko: paaugęs su- no.i;in<‘i°x karsta motiniška 
sidraugavo su menko vanlo, jis nežinojo,
jaunuoliais ir po kiek laikoj štai jau ir uostas! Krante 
dorovingai puolė. To negana: stoviniuoja būrelis žmonių. Nė 
paniekino tikėjimą, stojo j be-j vienas žmogus jam nepažįsta-, 
dieviu organizaciją ir po “iii- mas ir jo niekas nepažįsta, 
dvyrišką” žygiu buvo paskir-jKoks skausmas gema jo kra
tas Charkovas čekos viršinin- Hinėje! Po tiek vargu, pavoju 
ku. .Jo žiaurumas greitai pa- 'grįžęs į gimtąjį miestą nieko 
sklido po visą Rusiją. Vieni nepažįsta, visi svetimi, niekas 
jį keikė, niekino ir bailiai dre- nei.šliesia paguodos rankos, 
bėjo kur pamalę, kiti gi va- ! Palengva pereina tiltelį, jun- 
dino didvyriu, gerbė, kaip iš-|giantj laivą su krantu, pasi-

— Motutė! Tėvynė!
Taip, jie dabar jūm bran-

PRIVERSTAS NUSILEISTI ;vyris! — negulėjo atsistebėti bavimosi kilnumą, nepabijotą kas tik jaučia pašaukimą į
vyrui. - Toks tai bent didvy- vargo, nelaimią, kančią, t ik-'vienuolinį luomą, Inoj ir einu.
lis, tai karžygis. Ir kas tikėtą,dai nė su žiburiu nerastum vi-'Bet misijonieriaiiti nikiu ypn
kud toks berniukas galėtą nu-'snme pasaulyje nė vieno stab- tingos Dievo malonės.
veikti tokius darbus. O jis tailmeldžio. Bet dabar tik iš mi-1 — Taip, tas tiesa, — sakė
padarė. Ilijoną kataliką išskiria vienas'toliau Stasiukas. — Ne visus

Į —- O kiek jis vargo iškentė- kitas pasišventėlis, dirbti tokį Dievas šaukia į tolimus kraš-
Jjo, kiek skausmo, pradėjo kiliui darbą. (Jai l<as pasakys, tus skelbti stabmeldžiams K-
aimanuoti senu bobelė, susi- kad m* visi gali būti misi jo-'vangelijos, bet visi gali misi- . .1... .. * ’ • 7gūžusi prie krosnies. - Tik-'nieriais, ne visiems Dievas Įjonieriauti malda, kentėjimais 
rai, vaikeliai, reiktu jį paduo-'duoda tą malonę. Tiesa, ne vi-'ir tuo padėti dirbantiems mi

di į laikraščius. si ir ne vis oms. Bet daugelis Į sijonieriams. Ką gi pagelbsti
■ Kai sužinojo, kad vėl ruo-Į jaunuoliu, įlindę į savimylos keiksmas ar pyktis tam, jei 
jšiasi po keliu melu važiuoti kiautą, nenori išgirsti Yiešpa- šiek tiek nepasiseka, jei Die- 
latgal pas laukinius, nusitvėrė dies kvietimo: “Ko čia stovite vas mylėdamas leidžia mažą

v •*•••. . . .inet uz gaivu. dyki visą dieną? E’kite ir jūs .skausmą? Bet jeigu jis visa
— Kaip, ir vėl Imi važiuosi, į mano vynuogyną ir kiek bus ,peweštų atgailos dvasioje,

Įkad visai užmuštu?! Pas tuos įverta atlyginsiu’’. Daug kas kaip atlyginamąjį vaisiu už 
jį išgirsta, bet kažko pabfįg-[ savo ir kitą gausias nuodo- 
sta. Kaip gi dabar, palikęs mes, ar ne daug kartą būtą 
tokį gražu pasaulį, tokius smn laimingesnis? Juk daug yra 
gilinus, garbę ir, visko išsiža- [vienuolių, kurie visą savo gy
dė jęs, stosi į vienuolyną. O -veninių nėra išėję už vienuo-

jatrodė jam tie žodžiai, kada, ten taip sunku, varginga, rei- Ivno sienų, o jie šiandien vadi- ... I . , * .......................
jprisnninus vargingą juoduku kia daug melstis... Pavargs kū narni misijomeriais. Visi, ma- 
,būklę, viduje jautė nemunai- nas (o tas ir svarbiausia!), nau. žinote ar bent girdėjote 
domą šauksmą misijonieriaiiti, paskui eik kur tarp laukiniu... apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Te-

[laukinius žmogėdras, netikė- 
jlius! — vienu balsu šaukė ap- 
jlinkui apstoję vyrai.

Stasiukas tik šypsojosi. Kei
sti ir mažo tikėjimo žmonių

pasiaukoti.

jus žmones, znion

iBet iš tiesu (nors aš pats ne- ,resę, tą galingąją misiją glo- 
įpatyriau) jei žmonės žinotą bėją. D ji niekuomet nėra bu-
ką atjaučia geri vienuoliai, ta*. vusi stabmeldžių šalyse, net 

m • • , * • kaip šv. Magdalena de Pazzi nebuvo išėjusi į miestą už vie 
įrašo, “žmonės liptų ant vie- nuolyno ribą, — ji misi.ion e- 
nuolyną mūru. kad tik galėtą riavo malda ir kentėjimais.

(Daugiau bus)

L\rgi jie kalti, kad tokie yra?

pus. — Kalti mes patys,-mūsų 
'silpnas tikėjimas, mūsų savi-, 
myki. Kn<l nors >5 deSimt Ink- P Patekti”.

< v. . I .'stančią rastųsi vienas visiškai j — (’ia tai netiesa. — nntrau 
artimo sielos išganymui dar- kė kalba senyvas vyras. — Jei PLATINKITE “DRAUGĄ”

tikimą tautos vyrą.. geležinės tvorelės

(Acine Photo.)

Garsus Amerikos lakūnas Wiley Postas buvo pasi- 
>>'zęs atlikt} rekordinį skridimą be sustojimo iš Burbank, 
t alif., į New Y orką. Tačiau buvo priverstas nusileisti 
Lalavette, lnd.

Stasiukas jį veikė magnotiš-J r stebi žmones, l yg norėda- 
kai, hipnotizuojančiai, ir jis mas ką surasti, lyg ieškoda-
jautėsi bejėgis prieš pavoją mas ko brangaus. Taip, jis ie- ga' fta^ l)as Inu« i

papasakosi...

sakyk, kur tu buvai taip ii- įgai - žvejai. Visiems buvo į- j 
domūs jo nuotykiai, visi no- Į

ir vargą iškankintą berniuką ško. Išsiilgusios akys klaidžio- Tada papasako
Prieš jo angeliškai skaistų vei [ja po žmones, bet veltui... Va- ' '* Sa’ ° “ Avelis čia?

— Jo čia nėra... Jis jau pas 
Dievulį... — tyliai atsakė, nu
sibraukdamas išsiveržusias a- 

gianti jėga parblokšdavo iš- ranką, padėtą ant jo peties. ‘<aias* mano motutė ar
didų viršininką ir naikindavo Krūptelėjo. Atsigręžė. Prie jo
jo žiaurumą. Žodžiu, žmogus, (stovėjo moteriškė, 
prieš kurį tūkstančiai Rusijos) — Stasiuk. tai tu?! 
gyventojų dreba iš baimės, j -- Taip, aš, — trumpai at- 
prieš skaistu berniuką jaučia- >akė, tiriamai pažvelgdamas Į 
si bejėgis, negalįs išlaikyti jo nustebusią moteriškę, 
akių žvilgsnio. Nuostabi jėga į — Varge! Na, ir kur tu bu- 
veržiasi iš angeliška skaisty-[ vai ? Kur tėvelis?... Ko taip 
be spindinčio berniuko veido! žiūri, gal nepažįsti?

Pagaliau kelionė baigėsi. Sa-Į — Ne, nepažįstu, — atsakė 
jenka atsisveikino labai sujau- lyg truputį sumigdamas.
dintas. Jis žinojo jaunojo ber-[ — Nagi ar neatsimeni, kaip Įsikalbėjimo pasuko Vandens
niuko drąsą pasiryžimą tapti) našlė T^eokadija dažnai tau [skersgatviu, kur gražiame dvi i 
misijonierium, ir tas jį labai atnešdavo saldainiu, žaislelių?, ją aukštu name gyveno ponia [Jeigu toki pasaulį steb’nusie-

dą pajusdavo savo menkumą landėlę pasidairęs nueina ske- 
ir bjaurumą. Iš jo tyrą akiu rsai aikštelę. Besukant į ske- 
besiveržianti galinga, paver- rsgatvi staiga pajuto km-rr-

dar gyva? — paklausė kiek 
palaukęs.

— Hm... Nežinau tikrai. Jau 
trys metai kai iš čia išėjo ir 
dabar niekas nieko apie ją ne
žino, — atsakė susijaudinusi 
ponia.

— Mano nujautimas tikras 
— ji jau mirė... — tyliai su
šnabždėjo Stasiukas.

Po valandėlės jausmingo pa

rėjo ką nors išgirsti. O Sta- t 
siukas tik pasakojo ir paša Į 
kojo. 1

— Tai, sakau, Dievo stebuk
lai, — stebėjosi vienas senis, t 
linguodamas žila galva — ! 
Alės jau seniai pamiršome jo ' 
tėvą ir jį, manėme, kad žuvo i 
kur jūros bangose. Iš karte! 
net laikraščiai rašė apie pas 
laptingą ją žuvimą, bet tuoj 
viskas nurimo ir visi juos pa- ! 
miršo

— Nieko nuostabaus, seneli, i 
— atsakė šypsodamasis Stasiu [ 
kas.- — Pasaulis gerbia ir gy- Į 
vena tik šios dienos įvykiais. ; 
Kas buvo vakar, jau pamirš- f 
ta — svarbu, kas vra šiandien, i

ORIGINALUS

BIUDŽETU MOKĖJIMO
PLANAS

veikė. Jam tiesiog buvo nesu
prantama, kaip jaunas žmogus

— A! Žinau, žinau jau! — Leokadija. Namiškiai sutiko j ji senovės graiką išminčiai ir 
džiaugsmingai sušuko, pažvel- tikrai džiaugsmingai. Pasipy- galingoji ją imperija šiandien į

žinomi tik istorijos lapuose, 
tai ką jau bekalbėti apie var

gai*! visko ir net pats savęs Į gdamas jai į veidą ir pabrt- lė eilės įvairiausiu klausinėji- 
išsižadėjęs, pasiaukoti artimo Į eiliodamas ranką. — Tamsta mą, nusistebėjimu. Sužinoję 
gerovei, ar visam amžiui nžsi-Įesi ta geroji ponia T^eokadija. subėgo ir kaimynai, pažįsta- Igšą žvejį? 
daryti vienuolyne. | — Taip, taip! Na, o dabarmieji, buvusieji jo te;o drau — Ot, tai didvyris! tai did

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 Golden Ply,. arba su galinga 
Eleetro-Pak Baterija. Jums prašius — mūsą pla
nas bus Jūsų.

SPECIALIAI PER 10 DIENŲ

NIEKO įmokėti
PADARYKITE SAU SĄLYGAS

EMIL DENEMARK <N£
BE TRUKDIMŲ 
BE LAUKIMO

GREITAS PA- (NĖRA SUNKU- 
TARNAVIMASI MŲ GAUTI

Tik parodykit mums ISsirinkit
wavo license idetiti- 
l’lkaclji}. Nėra ne- 
pmuKumų ir visast Tnokėtl. Ima lik ke- ]
biznis yra konl'lilc- i,.,a minučių alhlu-
decljalus. ryti sąskaitą.

reikta Ir pasakykit | \-,.ra j|g,j investiga- 
' .... eijų. .lūs galite pa

daryti sau lengvas 
sipygas prltalkintaB 
JOsų reikalams.

PIRKITE VISKI) KAS REIKALINGA 
MOKĖKITE KOL VAŽINĖJATE

PERSERGĖJIMAS!
Neleiskite nemalonius atsitikimus ki
tose vietose sutrukdyti Jūsų investl- 
gavlino mūsų pluno. Mes darome tat, 
ką sakome Ir garsina me — m ilsu 
liberalus planas atitiks Jūsų reika
lą mus.

KLAUSKITĖS MŪSŲ BIUDŽĖTŲ 
DEPARTMENTO

KREDITĄ

Go bd.ricli Silvertown
BOHNETT TIRE CO.

3843 S. Halsted St. Tel. BOUL. 4800
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BRipais
matiniuose dalykuose skiriasi tiekti tik tai'laktus ir patal
inio lenku, l’irmu, jie i-kriiasi syti senų, klu dingų nuomonę, 
galvos - kaakuclių didumu, kad lietuviai ir lenkai neva 
platumu iv ilgumu. Lietuviai tie palys žmonės.
yra įleagalviai (doliclioeepha- Su tiki
lie). o lenkai yra trumpagal- 

,\ iai (lirtn liyceplinlic). ’l’ai sa
ko mokslininkai ir tai tvirti
na \\ ekster's Ne’.v Internatio
nal Liet < m.rv. (Žiūrėk Litliun K omis <1

į agarl a.
Kunigas Kripas

mirė ’rn-

Antradienis, baland. 16, 1935

SUCH IS LIFE-

r

[Acme Photo.]

Lakūno \Viley Post lėktuvas \Vinnie Mae, kuriuo jis buvo pasiryžęs atlikti re
kordine be sustojimo virš Amerikos nuo Paeil'iko iki Atlantiko kelionę. Kelionė tu
miu nepavyko; buvo priverstas nusileisti Purdue Universiteto aerodroman, Lafa- 
vette. Ind.

kas. Supykęs parašiau prote

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
I

niaus ami Celes respe-tiveiy). nas Janušaitis ir Aleksandras
-) Lietuviai skiriasi nuo le- Yiliinavi/ius. Gauta žinia, kad

nkų ir ūpo bei būtie žvilgs- mirė ir Juozapas Bartisas.• . 1 1
nulis. Lietuviai, kaip anglai ir A. Yilimaviėius gyveno i lak ! 
vok erini, yra flegmatiško su- ville ir ten buvo laidojamas, i 
d j imu, arba šalti ir greitai Jis buvo ‘ėvas Jono Y’lmiavi- I 
nesupyksta arba nesikaršėiuo- čiaus, kuris ilgą laiką buvo i 

i ja, o lenkai yra cholerikai, \Yaterbuvio Vyčių pirminiu-! 
greit susierzina ir karščiuoja- kas, ir dabar yra vinklusis na- ' 
si, kaip prancūzai, italai ir rys. Neseniai susivedė su P. 
kiti. Lenkijos dabartinis dik- | Jesulaityte. Abu gražiai gyve- 
tatorius Juozas Pilsudskis vie na. lieišk ame jam ir jo šei- i 
ną kartą pareiškė Amerikos iinynni giliausios užuojautos, 
papertai,,i, jog jis 1 (tuvis i, Didelis šliaWnis pyrlgas 
jisaį tą žino gerai, nes jis ski-

Palaee teatre vedėjas Pitz- 
patrick atsiuntė mūsų našlai
čiams dideli šliūbinį pyragą,

Jo laišką abiem \Yaterburio riasi HU() savo ,(>nkll kolpgTJ 
laikraščiams, kurie ir įdėjo. tuonij, kad jisai šalto sudėji- 
Ktai, kaip lietu, iskai skamba jjnot () lenkai karščiuojasi ir t.

dJil i

f ■!

‘•ėorne people, Fred, just natcAvly likęs to ba conapicuoua<'

:ur

tie laiškai.
;uri lagamino vaterbu-PARAPIJOS VAKARAS

\YATEliBLBY, Lomi. Bal. 6 
įv\ ko kortomis lošimo vaka
ras, kurį surengė Marijos Yai-
keliii draugija parapijos nau- j(] f( vpalingai Water-
dai. Atsilankė 400 žmonių! Bei 1)Urv, Sveikinam".

Z.lO,

rietės. Per užkandi pasakvta Gerbiamas redaktoriau!
1 . ‘ . Ikalbu. \ ienas dalyviu (grei-i 
Čiausiai Jonas Totilas) prade- ' 
jo labai gražiai rašyti į ‘‘Dar
bininką” apie darbininkus ir

3) Lietuviai skiriasi nuo le
nku kaipo rasė ir kalboje. Bė

gai kekių 25 svarų. Tas pyra
gas uvo surištas su pave’ks- 
lu “ i’lie \Ye'dding Niglit”, ku 
lino lietuviai šiame mieste su
sierzino ir siuntė protestus. !
Dėkojame vedėjui Bitzpatri- Juozapo calėje rūpesčiu vieti 
ckui už jo gerą širdį ir esamo nės Vilniaus Vadavimo Sąjun 
tikri, kad dabar žinos skirtu- gos, svečias iš Lietuvos B. Ski 

idomia

ADV. SKIPIČIO PRAKAL
BOS PAVYKO

Balandžio K) d. vakare Šv.

kia pasveikinti draugijos na
res, kurios taip pasidarbavo.
Visi gražiai laiką praleido. Bu 

» i
vo daug gražių dovanų. Be to, lygos baigė sezoną: L. L P 
lošėjai buvo parnešinti uzkan- (IJtlmanian Independent Ro
džiu. Darbščią komisiją suda- Ijtical Club). kuriami

Bowling Alleys’ atgarsiai

Pereita savaite dvi botvlin

nkai yra slavai ir priguli prie 
Rašau šį laišką tikslu patai- sbivų rasės, o lietuviai prigu- 

sytį bendrą ir labai paprastą *’ prie Letto - Litlmanian ra- 
nuomonę apie lietuvių ir len- ses arba šakos. Jų kalbos ski- 
kų ‘brolškumą’ arba giminiu- riasi ka p ir patys žmonės.
gumą. Ntai keli pavyzdžiai: lietuviš-

n • i - • -i - - |,-Q: njoviu >na tarpe lietuviu ir lenku ir pitis pasukiDu įvykiai mane įkvėpė pa- kai inetas, lenkiškai — Bog, - 1 *• 1 1
rašyti šį laiškelį: pirmas, mu- tikėjimas — rviara, gerai —
sų lietuvių sekcijoj, Brookly- dobrzb, gyvenimas — žytvot nipadam.
ne, pasirodė daug lietuviškų ’’’ t-L Matyti, kad
plakatų, kurie garsino neva Galėčiau duoti daug'au pa

"i“ ‘lietuviška’ paveikslu “Šliūbi- vyz<lžiu, bet noriu trumpa lai- auti apie lietuvių ir lenkų ski- .tė 
» bovlino . ‘

ti Klaipėdos kraštą. Aiškino 
ir apie nazininkų bylą. Lietu
vos valdžia sprendimą patvir
tino. Žinoma, mirties bausmėm 
gali būt' pakeista kalėjimu iki 
gyvos galvos. Papasakojo, 
kaip vokiečiai skleidžia viso- 

netei-ingus žinias a-
pie Lietuvą ir 1.1.

kalbą. (kiau.-ia>
daugiau garsinimuose jianašių Žmonių susirinko iki S00.

« I! Pirmiausiai choras, vadov.t
ir svetimtau- komp. Aleksio padainavo, pa- 

čiaius labai įdomu buvo suži- >kui kun. Yalantiejus pakvie- 'f 
svee.ą kalbėti. Kalbėjo j 

.ietuvo: i*

I

nis Vakaras” ir, antra, buvo rašyti. Kailio pažįsta lie- Gurnus. Gavau ir 
^panašiai garsinta mūsų vieti- *uv>us B1 lenkus, žino, kaip jie teiefoną dėkojimus ir kompli- progresą įvairiose srityse, g-j j 

niuosc laikraščiuose. Tie gar- v’«‘ni su kitais nesutinka, pa- mentus. Pasirodo, kad svetini- pi'“ Klaipėdą įr karo galimu- |

re: A. Jurkūnaitė. F. daigo. IVata'lunio lietuvi,, sn.etonė. “ "" .....'............. ............... ....................... '''

eiūtė, D. .Jankauskaite ir kitos Įp. profesi jonalai, šerifai, biz
kurių vardu negalėjau sugan-, nieriai ir kiti. viso 6d, ir Stu- jIli,lo'( |£UM a. < mo. < . ik gai- . . ... i • r ♦ • • • i • • .. r • i n

' , . - x .. , . . , Smirnai nupiešė ta paveikslu nas»ai kaip airiai su anglais,'Jaučiai lietuviais įdomaujasi. ;mns. Is jo kalbos paaiškėjo,
deniu ratelis, kuriame bovlino , . . ‘ ‘y _ , . i - i .-T> • i - ( •• 1 V, kaipo velia paimta iš lietuviu prancūzai su vokiečiais ir t.L liktai rūpinkimės, kad mes km. \ okietija Imtų beproteIb“.|e, losimo metu parapijos ,>0 asmenų. Abi lygos neužilgo ‘ J

rgaitės,'vadavau'turės bankieta. Sezonas praė-!labako angintojų Conn. vai- žinoma, lietuviai turi daug 
istybeje gyvenimo ir nieko a- bendra su lenkais, nes abi tau

dvti.

vaikeliai - 
jant seserims surengė trumpų, 
gražų programėlį, kuriuo visi 
gėrėjosi.

Darbininkų apskričio su 
važiavimas

Tai įvyko užpraeitą, sekina

mo gražia).
l’ie lenkus neminėjo. Smalsu- tos yra 

The VV dding“ Night mo pamintas nuėjau pažiūrėt
Yi’atcrbury.įe neseniai buvo b'“t tikrenybėje tas paveiks- 

’as tai kiaurai lenkiškas ir a- 1 
l'| (, pie lietuvius nei žodž/o. Ma

rodomu jmtainieji paveikslai i 
vardu Klifibinis vakaras

būtume verti tų komplimentų dabartiniu laiku, esamose ap- 
ir pagarbos. . linkybėse, imtis ginklo ir pul- i'

iki įlinkų ir jų ribos 
sueinu: jie ilgą laiką gyveno 
po rusų valdžia, turėjo vieną 

ms ji a- Jicndrą valdytoją, nors ir \ i-'v • * »- '
uomel turėjo atskiras vald-i*

1 OTlM—

Gerkit ir Reikalaukit
M’ediling Niglit. Tai buvo l’o- niau, kad tai daryta ar biznio žias, kariuomenę, pinigą ir Lt. 

dieni. Suvažiavo delegatų iš irs Pu].u.e pav<>ij<sia. isrokavimu, ar nelemtas igno- į Mes žinome, kaip kiti žmo-
.Hartlordo, New llaveno ir ki- r..ravimas lietuviu, kurie būk
tur. B imi. .Mončiunas iš Hart
fordo labai džiaugės’ vaterlm-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

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

Halsted Exchange
National Bank

19th PI. and Halsted St

4707 S. Halsted St.
TeL YARDS 0803

:urie 
lenkams. Nuspre

sakė imtas iš lietuvių tabako 
augintojui Conncctieut valsty
bėje. Ir laikraščiuose buvo ske n<^ 311 !’ail: klikas jau patai

giminin 21
nės greit asimiliuoja kitų žmo i 
nių įpročius, pavyzdžiui, kaip , 
anglai pilgrimai ėjo iš Angli-

I

j iečių piieniuiiu. I asinus dar- ka(| tag pavejksias lietu-klaidą ir įrodyti, jog 1 jos j Olandiją, bet jie tenai
buojasi tokie veikėjai, kaip įv:gkas Lietuviai gavę tų pla- tarPe lietuvių ir lenkų yra ski- ,ilgai nebuvo,’ nes bijojo, kad 
Tutorad.s, Totilas, Kilkauskas ,.a(ll skaif? iaįkra^iuose'rtumas, kaip tarp dienos ir !jų vaikai nepriimtų olandų pa 
31’ l'il'- nin’ii. nnmaLvB Vilkinu iv o! HaktlCS.nuėjo pamatyti. Nuėjau ir aš 

Po susi) ink nie svečiai ir vie Žiūriu, paveikslas visai nelie- 
tiniai pakviesti prie užkand-■ tuviškas, bet, stačiai, lenkis- l‘<ai,,s-' 'I uisstantį kartų sakau,

Ar lietuviai giminingi len-'

IMS
lie! Kodėl?

! I) Pagal mokslininkus, ku- 
į rii> skirsto žmones ir tautas t 
atskiras

proein.

Tuo >avo laišku aš neketi
nau įžeisti nei vieno, bet pa-

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI |IEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
XI ’C.V-T< IXI-: sustiprina n> n u~. p.i-

tai-so apetitą, .stimuliuoja prb •:oi-iin- 
liSko veikimo virškinimo orų'an is, už
tikrina ramų miegą, ir pa’aiso abe-ln i 
sveikatą.

NUGA-TOXE jau yra vartojamas 
per 45 metus, pir lą laikomi-pi ils 
(rodė esąs labai pagi jbingns : U numins 
ir liguistiems vyrams ir mota i ims. X'o 
praleiskit m- pamėginę X’t\-T. >X I I. 
I’a rs iii 1 mda visose i aisl ini ėio įklo
kite tikrą X'l'(:.\-T< IX E. m s joks Pi
las ve isias no atneš tokių ua« kiniu.

Nilo iižkietėjįnio Imkit t G A-SOI,
-. Ideali) I.iuosuotojn vidurių 25c ir 

50c.

grupes, lietuviai pa-

Del infermaciįiĮ kreipkifėi j:
COEMOPOLITAM TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand SI.. Broaltlyn, N. Y. 

A. S. TREČIOKAS
197 Adams Si.. Neark, N. J. 

JOHN SEKYS
433 Park Si.. Harlford. Conn. 

VIENYBE TRAVEL BUREA'J
193 Grand Si., Brooklyn, N. Y. 

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vcrnon Si., V/orcoslor. Mass. 

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS. Prop.
308 W. B'way, So. Bo-.lon, Mass. 

PEiRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main S*., Monlollo, Mass. 

PAUL MOLIS
1 730—24lh Si., Dalroil, Mich. 

LITHUANIAN NEVVS PU3. CO.
NAUJIENOS
I 739 S. Halsfed Si., Chicarjo. III. 

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
IMG CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6320 Suparlcr A*n.,

Clavnland, Ohio
C. J. VVOSHNER

201 i Carso- St.. PiHsturgh, Pa. 
A. VAPAMUS

206 Ail Nalio-s Bank Buildlnrj
I2C0 Canon SI., PiMsburęh, Pa

bidvlo
EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentu 

Sąjungą Amerikoje 

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGART”
liplauks ii New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdimo j Kloipėdg

•
TREČIOS KLESOS KAINOS:
I S N E W YORKO 

I K L A I R C D Ą 
$973o

j ARI PUSI 
Į KLAIPeDĄ IR ATGAL

$167 00
Prldtdmt Jung Voltf. Takiu*

HAMFi’R6-AWERirAH UNE • HORTH GERMAN UOYD

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atrję Į šiuos ĮMiveislus panuitysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė su
so galins už Kristų ridami į areną, 
kur juos liūtui drasko. Pumai\site 
kaip Šv. Agnietei nukertu galvą, Šv. 
Snbestijoną sušaurlo vilyčiouris, šv. 
Ceeiliją ii- kitus akmenimis užmuša.

J šiuos puveikslus atėjęs nevienas 
braukia per skruostus riedančias n- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

Nedėlioję, ir Panedėlyje, bal. 7 ir 8 
d. Kun. J. Kilio pnr. salėje, Senui 
ton, Pa.

Utarninke ir Scredojc, bal. !) ir 10 | 
d. parap. salėje, l’itlslon, Pa.

Ketverge, bal. II, Miifersville, Pu.
Pėtnyčioje, bal. 12 d. Kun. A. 

Ežerskio par. salėj, \Vilkes-Haire, Pa.
Sukatoje, Imi. I.'! d. Lietui iii salėj, 

Itiugluimtoii, N. Y.
Nedėliojo ir Panedėlyje, link 11 

ir 15 d. Kinuston, Pu.
Utarninke, Imi. I.li Neiv PhilaJ’a.
Ketverge, Imi. 18, Kt. t'lair, Pu.

ELEKTRIKINES
LEDAUNES

J’erdiibtos — Gnrnntiiotos 
GOBKIl.\ND 41/2 l’«'ilų už

$45.00
Mnjestie l’nreelain tl/g l’č'b

$69.00
Leonard vartotas 3 savait.

$69>OO
Servel llermetie už

$69.00
vuz\Yestingliouse

IV Visur pradžia 7:30 vai. vak. 
Išauga 30c. Vaikatus ĮOc

Žemus kuilius ant naujų 
Bel'rigeraturiij ir Lengvus 
išmokėjimui per 3 metus

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

Tel. Boulv. 4705

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite t:ui|>\ti savu uždirbtus pinigus šiuje Be- 

deralinėj įstaigų). Galimu pradėti taupyti imu ūbe į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $Ū,IMHI per Petlernl 
Saviiigs and Luan Disuratiee Curpuratiun, \Yashing- 
ton, D. C.

Darume paskolas ant pirmų inurgičių, nliimkėjiiiuii 
mergieių, pataisymai namų ir pastatymui naujų iiumų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Būstinė atdara kas diena.

Federal^avings WEST 23rd PLACE
AND LOAN ASSOCIAT1ON Phonc CANai 8887 

Of CHICAGO

Ben J. Kazanauskas. raštininkas

▼
FULL PACK

NO SLACK 
FILLING

AliWAYS VNiFORM 
... DEPEMDABLE

Sjme Pricr ~foditų 
/Is -ž-/ bcjrr //70 

25 ounccs for25^
MICVONS OF POUNDS HAVE BEEH 

U<Eh BYOUR GOVERNMENT

TIRED, VVORN OUT,

NO AMBITION
H O \V many 

1 w o m c n are 
just dragging them- 
sclvcs arouhd, all 
tirėti out with peri- 
odic vveakness and

Iiain? They should 
tnow that Lydia 
Ii. Pinkham’s Tab- 
Icts relieve peri- 

odic pat n 4 and dis-
Somfort. Small size only 2 5 cents.

Mm. Dorsie \V1lliatn9 of Danvillc, 
Illinois, says, “I had no ambition 
antį was terrinly nervous. Your Tab- 
Icis beipctl my periods and built mc 
iip.’’ Try ihcm ncxt month.

t , . . TAIIET5



Antradienis, baland. 16, 1935 p A r rt I S R

Studento ir Prafesijeuaiii šeimas
Svarbus Pranešimas

Amerikos Lietuviui Katalikų nai pažyni.'kitę, kas siunčia, 
Studentų ir l’rol'esijonalų Są- l iek ir už ką. 
jungos Centro Valdyba šiuo- Visu kuopos nariu vardus, 
mi praneša, kad Ką-go< seimas pavardes ir adresus kuoanks- 
ivvks š. m. birželio 27 ir 28 <1., e.iausiai prisiųskite Centro ti- 
Mariannpolio kolegijoj'“. Tho- nansą sekretoriui— Miss Isa- 
mpson, Conn. beito Kovas, 12 Dudley St.,

Visos Studentu ir l’rofesijo- b’oehester, X. A. 
italų kuopos privalo atsiųsti Į SEIMO PROGRAMA 
seimą km, didžiausj skaičių ______________
delegatų (čiu), studentų, pro- Ketvirtadienį, birželio 27 d.
fesijonalų ir nariu rėmėjų. ' .

i . ‘ „ A-. ' Seimas prasidės įškinmngo-Kiekviena kuopa siunna pc ( 1 .. ,
vieną delegatą nuo kiekvieno ",is kolegijos ko-
penkiii pilnai užsimokėjusiu 1,'> ^eė-je. šeinio į

kuopos narių. Delegatų jgalio- ■ . . 1
• , , , \ “ . popiet sesijos, paskaitos.jnnai privalo turėti dvasios 11 •' 1

vado, pirmininko ir raštininko

DULKIŲ VIESULO PADARINIAI OKLAHOMOJ

Dulkių ir žemių pusnys vakarinėj Okialioma vai. daly. Viesulas dengia milži
nišką žemės plotą — į vakarus siekia Denveri, C'olo., o į rytus Mississippi upę.

PIKNIKAI VYTAUTO
DARŽE 1935 M. 

VASARA

Šv. Mykolo parai,. — lie-
į pos 28.

“4 v. i. ,z:i’ ■•ta p. -

l
Sv. Jurgio parap. — gegu-ipos 14.

/.is 2b ir rugptūč'o .15 <1.
Šv. Kryžiaus parap. — Lie

pos 7 ir rugsėjo 22, ir spalių 
'G — 13 d.

Nekalto Pras. P. Sv. parap 
- birž. 23 ir rt.gpiūčio 18.

•u;

bii.

giizi?'> x9.
Austos Vartų parap. — ii

parašu
teises.

Jie turės balsavimo

Vakare, S vai., kolegijos sa- 
je Įvyks delegatams ir sve

čiams pagerbti koncertas. 
Penktadienį, birželio 28 d. 

Visos Studentų ir l’rofesijo- | s:30 va[ ryt;} Sv. grisios,
natų kuopos piivalo atsiųsti Xuo 9:o() vak rvto iki 5 val 
sumanymus, rezoliucijas, kon-'vakaro sesįj()s> paskaitos, ko- 
stitue’jos pataisas, etc„ kuo j k>„.; jos sa|,-.je>
anksčiausiai raštu prieš seimą! Vakare, S vai., To\vn Hali, 
— Centro sekretoriui M r. 'Thompsone, viešas pasilitiks- 
A. Miciūnas, Marianapolis ( o- minimas (semi-formai dance) 
llege, Thompson, Conn. šeinio dalvviams.

Visos Studentu ir Profesijo-

kad publiką nenuobodautų. A- Įstaiga užlaikoma švariai ir taučiai pralotai: Abrams 
t vaizdavo: kaimiečių grįčią, šitai. Valgis geras. Milwaukee, Jansen iš Gary
vienuolyną, bažnyčią, (iš vi-i Gavėnios metu penktadie- Jansen iš llanunond. 
daus ir lauko) kareiamą ir niais ant vieno stalo būna pa- Penktadieni ryte pamokslą | 
kalėjimą. Visų vaidintojų ko- dėta žuvies ir mėsos; kas ką sakė kun. Bičkauskas; vaka- 
stiumai: vienuolių, miestiečių, nori, tą ir valgo. re kun. Katauskas. Iškilmių-
eaini'.ečią (vyrų, moterų ir va, ] Vra katalikų bažnyčia ir ku gus mišparus laikė pralotas

iškilmių-kų) taipgi rusų vahiimrKų ‘i iiiigas. Į pamaldas mažai kas Krušas. Šeštadienį 
kazokų buvo labai originalūs, teina; nesimato nei daktarų, gas miš’as laikė kun. Svirskas, 

Lošėjai, su maža išimtim, nei slaugių, tik pora desėtkų kuris taip pat pasakė pamok- 
savo užduotis puikiai atliko, paprastų kareivių. slą. Šeštadienį popiet buvo Šve
Stebėtinai geiai lošė keli vy- Tris sykius per savaitę bū- ntoji Valanda. Vakaie iškil-

Nuoš rdžiai kviečiami visi

Gimimo 1’. š. parap. - 
želio 9 ir rugsėjo 1.

Šv. Antano parap. —
1G ir rugsėjo S

Visų Šventųjų parap. — 
nos 21 ir rugsėjo 15.

Dievo Apvaizdos parap. 
birž. 2 ir rugpiūčio 11. •

km

_. t

ŠŠ. l’-.'io ir Pauliau* parap 
—- gegužės 5 d.

Šv. Kazimiero parap. — bir
želio 30.

Lietuvos N yčių — liepos 4 
“Draugo’’ gegužės 12 ir

rugsėjo 2.
Labdarių Sąjungos — gegu

žės 30.
Dainos šventė rugpiūč o 4 d. 
Šv. Kazimiero Akademijos 

Kūr ėjų — rugsėjo 29.

Kun. A. Linkus

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Šv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. iki 17 <*.
Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 

parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa*
irai, jau didesni pusamžį per- na teatras. Prieina pilnas; kar-!mingi mišparai. Per mišparus «vo kolonijose. Visu katalikiškų laikraščių agentai tegui

kurieins teko tik pirgyvent
mą kartą gyvenime viešai sce- 
noje pasirodyti. Garbė tiem:

tais net ir vietų trūksta. pamokslą pasakė kun. J. Vo eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
Yra knygynas ir poolroom.• sylius, M. L C. Sekmadienio skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
Gyvenimas nuobodus. Esan- vakare pamokslą pasakė kun. “Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa- 

vyrams, moterims ir jaunimui, Uu».ji čionai nei vienas nesako, Pr. Vaitukaitis. Be tų, iš ku- rapijoms ir kolonijoms.
kurie nesigailėjo savo brau- kad jis būtų kam nors reika- n:gų dalyvavo: kun. Albavi

nalų kuopos privalėtų kuogrei- apylinkes studentai -(ės) ir 
Čiausiai ats'dyginti prieš sel- .19 draugai į šį pasilinksmini
mą ($1.00 studentams ir $2.00 ,insL
profesijonalams) su savo Cc-'! Seirn.pdelegatų aprūpinimas 
litru narių mokesčius. Pinigus N isi atvykusieji delegatai j- ,|anį “Kražių’’ 
siųskite ('(“litro iždininkui — siregistruodami užsimoka —
Arr. Peter Barzilauskas, 3 EI-^udentai $3.00; profesijonala- 
derts Lane. AVoodbaven, L. T., llls ,r svečiams po $4.00, už ką 
X. Y. Siunčiant pinigus, būti- kiekvienam delegatui bus su-
_____ ______________________ teikta per dvi dieni nakvynė,

valgis, tikietai. etc. į visus pa
rengimus.

Visi Amerikos lietuviai ka
talikai, dvasios vadai, profe
sijonalai, studentai, visuome
nės vadai, visose Amerikos lie 
tuvių koicn.ijo-e, nuoširdž'ai 
kviečiami į seimą.

MYKOLAS KRAUKLIS
Mirė I>alu tulžio 1 1 d., 11135

m., 1:20 vai. ryto. sulaukta 60
luotu amžiaus. Kilo ta l'.rialo- 
vos apskričio, Vy'lžią parapi
jos, - l'ruoii.i kaimo. Amerikoj" 
išgyveno 30 melą.

Paliko dideliame ntiii aiime 
savo mylimą dukterį l'r'a"" ir 
žentą Ignacą i 'ana v ,i, r iiiom s 
Zofija, Kily M i m iki' mus ir
Mykolą ir Marijaną Panavus 
ir daug kitą giminią.

Kūnas pašarvotas 513S So 
Ada St.. Telefonas YAIt ls ėi;t>4. 
Laidotuvės jvyks treėi uiPn 
balandžio 17 d., iš ramu S
vai. bus utlydėtas j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioj jvvks gedulingas pama’dos 
Už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimp co 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo > Įsus 
gimines, draugus-ges ir puž. - 
iatiius-inas dalyvauti s'.os" iai- 
dot uvėse.

Nnli Ūil;
| .linės.

I>uk(č. /.( iit:i- ir tii-

Ka

I.iiidotusią direktoriu .1. P. 
l-bpleikis. Telefonas Y \ itd.s 
1711.

t
AUGUSTINAS POCIUS

Mirę bal, 13 U., 1935 m. G: 30 
vul. ryte, eunuiižio metu. Kilo 
iŠ Tmiriiitės npukr., I’uz.oiflną 
pnrup. I’ažerfit.ą kaimu. Ame
rikoje išgyveno 27 imtus.

Paliko d ideltn jiie nuUūilime 
inotpri Anelę po pirmu vytu 
l.elkienė. (lukteri tina. du po
sūniu Antanu ir Juozapą, žen
tą Albert Ncbnelder ir anūkę 
l.illlan. scRerj Marijona
Skalandžiūnienv. švoge.rj Igna
cą ir šeimyną ir daug giminią, 
o IJeliivoje brolj ir seserj.

Kūnas pašarvotas 3212 \V. 
38th l'lace. Tel. Laf. 0 127.

Ijitdoluvės (Vyks Trečiadieiij, 
bal. 17 d. Iš namą 8:30 vai. 
bus atlydėtas j Sv. Agnės baž
nyčią. 301h Ai Wanhlenaw Avė. 
kurioje jvyks gedulingos p i.- 
maldos už Velionio sielą. P.i pa
maldi; bes nulydėtus J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame viens 
gimines, draugus ir p įžyslaVnus 
dai v va iii šiose laidol II včse.

Nuliūdę Moteris, l):il.;č, l’o- 
sūnlal Ir (aiiiilm'-s,

I ji id du vėlus patarnutljn dire
ktorius J. F. Eudeikis. Yards 
1741.

“KRAŽiy SKERDYNĖS” 
ELIZABETHE

ELIZA BEIT 1, N. J.

įgaus la ko sunaudoti prakti- dingas s:anie pasauly. eius, kun. laškauskas, kun.
kams. I U dar yra tokių, kurie tro- Guerre, kun. Daly, kun. Moc-

Ypatingą įspūdį darė, dar I;sLu karo. šiandie reikia ko- wniski, kun. Gyossry, kun. 
prieš scenos atidengimą, kuo- ,V°L prieš karą, reikia protes-, Madolny ir kun. Boeder.

Per visas tris dienas daug
karus-,■'-.-‘1.'. U <-v-

kamuose aktuose

niet pasigirdo tolimi balsai gie duoti prieš tuos, kurie rengia^ta
se-

giedojinias
bažnyčioje.

Programą nebuvo, tat kun.
J. Simonaitis perstatė vis į 
e’lę lošėjų ir gražiai aiškino 
kiekvieno akto turini.

Žmonių buvo daug, ypatin-Ikazil!1’<“io 
gai sekmadienio vakare: pri v,'‘ ,') 

auditorija.sigrūdo pilnutė

Karo veteranas

'‘DRAUGAS’’, vienintelis Amerikos lietuviu katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, BĮ. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Oarl.ininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 300 \V. Brcad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

žmonių priėjo prie atgailos sa- “GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
kramento šeštadienio vakarei street, AVilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

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

“‘STUDENTŲ ŽDDTS”, A. L. K. Studenlų organizacijos žur
nalas, Marianapolis College, Tliomp.-cn, Conn. Me
tams $2/

49 VAL, ATLAIDAI
G.'. L’V

susirinkę kunigai klausė išpa
žinčių net iki vidurnakčio. 

Nuoširdžiai dėkoju didž. ge- 
----------- į ridamiems pralotams, dalyva
uk DIANA. --- ,šv. .vusiems atlaiduose, kunigams 

]:i:apij(pe, baland- 'svečiams, už atsilankymą ir 
zio 12, 10, 14 dienomis buvo į dalyvavimą: seselėms už baž- 
40 valandų atlaidai. Į atlaidus piyčios papuošimą ir sutvarky- 

iausi;.į lankėsi. Per!niQ b’ gerbiamiems parapijo-Del puikiai pasisekusio vai- .žiliui 

ilin nio, didelė garbė priklau- 'visas pamaldas bažnyčia buvolnallls už gausu atsilrnkmną. 
so komp. J. Žilevičiui, kuris ^beveik pilna. Buvo daug lie | Kun. J. Vencius,
n? tik savo laiką, Imt ir darbo tuvių kuii'gų ir tiys svetim- ' “al'.v, Ind., Kleboną’
nesigailėjo paaukoti. Bet ka-1

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

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicagc, 111. Metams $1.80.

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

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
žiu ar visuomenė suprato ir 
įvertino jo darbą? ’l’eįika tik 
sveikint mūsų kompozitorių 
už jo dideli veiklumą ir pasi- 

Ba- šventimą visuomenės labui,
landžio G ir 7 dd. Šv. Petro ir Ųlizabethiečiams yra didelis 
Povilo parap. auditorijoje bu- džiaugsmas turint savo tarpe 
vo vaidinamas didelis istort- tokį asmenį. Kitos kolonijos 
uis ve:kalas “Kražių Skerdy- 'jiems tik gali pavydėti.
nes , kuriame dalyvavo apie 
100 lošėjui - artistų. Šią didelę 

, los»‘ju minią sudarė choro Tr 
kitii parapijos draugijų na
riai.

V. M. B.
E-

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lą ir Orabuamią

o-----------
Didžiausia paminklą dirbtuvė 

Ohicagoj

Suvirš 50 metą prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

WISCONSiNO PASAULI
NIO KARO KAREIVIU 

MIESTE
MliAVALKin-k \VIS. —

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnią Chicagos Lietuvią.

Vi

i Atėjus skelbto laiko prail- 
ižiai, l.ick užtraukta (ne iš vai- : 
d ntojųi puses), pasirodo kle- 

jbonas, kun. J. Simonaitis, ku- 1 
ris paaiškina, kokiu būdu ir 1 Eks-kareiviųi randas apie 3999.
kieno sumanymu šis veikalas K1 Pi:'*‘ sužeisti - invalidai, 
Įstatomas, Tai gerb. komp. ,T i1”* kojų, Im rankų, paralyžuo- 
Žilevičiuus sugalvojimu. Jam džiovininkai, gesuoti. \ ie- 
jbeskaitant virš minėtos para- 111 pud' ti į ligonines, o kurie 
į pijos istoriją, kuri šiais me- 'kir gali pavaikščioti, patalpi- 
jtais švenčia 49 iii. jubiliejų, a- n^* Soldiers liome.
'įėjo į mintj statyti “Kražių Istuigoj’’>'•'« SO daktarų, 115 
Skerdynės”, kurioms irgj su- slaugių ir keli šimtai pagclbi- 
kako 49'metų. Nužiūrėjęs tin- nink,L 
|kamą laiką, drąsiai imasi dar
bo. i'/augybė darbo ji negąz- 
ilina, daug yra prityięs š:oje 
šakoje, už tai ir stebėna apyli
nkę ptiiengęs tokį veikalą tik 
per viena mėnesi laiko.' i

Be artistų prirengimo, juk Į 
irgi reikėjo vadovauti secne-j 
rijos ir kostim.m pr’rengimu.'
Veikalas susideda iš prologo1 
ir šešių aklą. Kiekvienam ak
tui scena buvo tinkamai pri-1 
rengta įr greitai permainomu,

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

LAiDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublio 8340
6340 80. KEDZIE AVĖ.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Plionc BOUIevard 4139

A. Petkus
I. F. Radzius
S. M. Skndas
Ckas. Syrewicze

1410 So. 49tli Ct., Cicero 
Pbone Cicero 2199

GG8 West 18tli Street 
Pbone CANal G174

718 Wcst lStli Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50tli Avė., Cicero 
Plionc Cicero 294

ROSELLJ BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

■pectoUstal Iškalime Ir išdirbi- 
■m visokiu rflšlti pamlnklM lr (i»- 
bnamh).

M0>ą šeimyna spedallznoja šia
me darbe per šešias kartas.

Venkite paminklą reikalus tie
siai su pačiais išdlrbčjals.

■ '■•yŽTrrjrTy- ;<* k

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

blokas I ryius

1G4G M est 4Gtli Street 
Phone BOUlcvaitl 5203

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

Ladiamicz ir Sūnūs 2314 AVest 23rd Place 
Plionc CANul 2515 Cicero 59271

1. Liuievicius 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

— ---------—k----------------

PBW8ACOIxA MU 
BELMOMT S485

Office! HIIiLKIDK 
Vineent

didžiulio vartq

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS
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VIETINĖS ŽINIOS Iš Politikos Lauko
“PINAFORE” BALAN

DŽIO 28 D.
ulinio intencija. laikė pats kle- 
1 hunas.

I’o Miš u salėje laivo bendri

ar |

11 WARDO LIETUVIAMS

II svaido Lietuviu Demokra

,Nepamirškite pasiklausyti šios , 
Idieuos programo. Rep. XXX Į

Pranešimai
I AVEST SIDL. — Moterų Są

BAGDONAS APIE MIRU
SIO KELLY TURTUS

Is kaltinamąją septynių 
lietuvių ryšimu su paliktais
mirusio valkatos Kellv tur-

I

AhiradieTus, baland 16. 193’
■"■T1 ■■ ■. ........... .... " —— ------

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

IŠWEDC (1210kilocykles)

'lai m* koks žaidimą 
žaidimo terminas, Ik viena 
populcrią visose tautose ope
rečių, kurią parašė (iilbert ir 
Sullivan, o lietuviškai scenai 
pritaikė muzikas Sauris.

Pinafore, tai vardas vieno 
laivyno laivu, ant kurio ir de
das visas veikimas. Lietuvis- lykoms. 
kai jis yra pavadintas Min- 
dangio vardu. Oficialiuose ske 
Uliniuose rašoma: La’vyno lai
vas ‘‘Mindaugas”.

Operetė, kaip jau skelbia
ma, bus statoma scenoje bala
ndžio 28 d.. Lietuviu Audito- ' 
rijoj. Operetėje dalyvauja žy
miausios mūsų dainos meno 
pajėgos ir jau komplimentu ne 
reikalingas L. V. “Dainos” 
choras, kuri veda muz. -T. Sart- 
ris.

nias Įsteigti akcinę bendrovę, į kolonistą iŠ \Yest talijos. Juos 
kuri tolndintą ir plėstą žy- paskirstė Tilžės ;ip\ linkėse. 
mesniiis Lietuvos kurortus, | Netrukus būsianti atgabenta 

vėl nauja dar didesnė kubinis

pusryčiai. 1u Ol.ganizacl jos susirinkimas 55 kP- Hiėnesinis susi-
OM.- iičvko kovo 21 ,1.. UIM..vi« Au- ginkime ivykH Si vakar,,, I,,,, tais - npio 150,luto

ditorijoj. Žmonių alsi|ankū lydžio 1G d. Visą narių pra- įmunkąs .L .L Bagdonas ir
skaitlingai. ,Smno būtinai dalyvauti. Rei įMrs. llella Butman vakar pa-įkaip Palanga, Birštonas ir t.

Pasirodo, kad savo darbu kia prisiruošti prie Motinos j tiekė žinią tardytojams, kaip , t. Akcinė bendrovė statytą
gavome pripažinimą politikoj. ^,enos’ TIo to, ii daugiau >va-1 Kelly įgijo tuos turtus.

Pirmiau neturėjome nei v’eno
lietuvio “precinkt” kapitono. !m,,k P,'a-5°’a<‘ taipgi nesivf

nco žaidimas) bal. 5 d. pelne 
parap. reikalams davė arti (iii 
dol. Čia gražiai pasidarbuota 
komisijos: Markiūtės, Zaurai- 
tės, Norvaišaitės ir kitu.

'u partija.

rbią reikalu randasi svarsty- j Bagdonas tvirtino, kad

Musą parapija rims asi \ e- i Lietuviai buvo pasitenkinę, 
i sekmadienį |<;l(| svetimtaučiai laikvtu vi-Praėjiu

b'

j naujus moderniškus vasarna- 
K’ei mins, įvairius dengimus 

priklausė narkotiką pi r- t. t.

REIKALINGA
DARBININKAI

1 įloti.

BRIDGEPORT. — D. I

Kp. valdyba kliu gaujai ir pats naudojo' 
narkotikus. Tuo keliu jis pa- 

K. darė didelius pinigus. O Mis.žmonės gausini aukojo gėlėms :SUS politiškus darbus. Dabar J
altoriams ir Kristaus karstui turime jau vena “precinkt” Vytauto draugijn la kys mene į Butman sakė, kad Kelly tur

kapitoną — Antaną Gudaitį, sin^ s! \akaią, ba- Į tą krovimo visas branduolys
kuris tapo paskirtas mūsų or-įlan<lz,° 1,5 <k’ 7:30 val‘ vak" b,,vo keletą metą jam

. I įteikia prityrusio pardavėjo 
;(salesmano). Comniission ir al-

RYTPRUK1AL — Šiomis , BQX 19 “DRAUGAS” 
dienomis Tilžėn atgabeno 40 2334 S. Oakley Ava. Chicago

papuošt i.

Sirguliavęs savaitę laiko M. 
Jasnauskas jau sveiksta. R.

PAS VAIŠINGUOSIUS 
SABONIUS

tapo pa . i . . . ....
ganizaeijos pasidarbavimu.Tnetnvių Auditoiijoj. gavus is geležinkelio kumpa-į 
'Tai tik pradžia. .Jei mes, lie- ’s* naiiai balinai piisalo at- nijos 2.),000 dol. atlyginimo 
tuviai, dirbsime iš vien, sulan- T'lankyti. Randasi svarbią rei- ug sužeidimą.
ks’me gražios ateities. [kalų s\arstymui. P. K., sekr. (Visiems septyniems lietu-

kurie laikomi kalėji-Ypat ingai dabar kada, ma
noma suspausti ateivius nepi- 
iliečiąs. Jei vienybėje būsime

VIEŠA PADĖKA UPY- 
TIE6IAM3

1 viams,
! me, byla prasidės šio balan
džio mėn. 22 d.

Balandžio 9 d. iškilminga’, bus galybė. Pagelbėkime nepi- 
aigės 40 vai. atlaidai Dievo lieėiains išsiimti pil’etybės po- Alikos, surinktos 1931 ine-

Opertte Pinafore begalo sma Apvaizdos bažnyčioje. I\> pa- pieras. Kreipkitės į mūs orga- tuose, buvo įteiktos Upytės 
gi. Da nos gražios, veikimas .maldą pas vaišinguosius Sa nizacijos narius, kurie nuro- klebonui, kun. Ignatavičiui,

MIRĖ 103 M. SULAUKĘS

L. V. “Dainos” choras yra 
vienatinis Cbieagoj lietuviu 

•* i

bonius įvyko graži puota, ku 
riojt dalyvavo nemažas liū
lys įžvmią svečią: gerb. kun.

choras, kuris pasišvenčia iš-[ Bartkus iš Kevanės, Krukas, 
imtinai lietuviškos dainos mo- j dainininkai,: Čiapas, Roma
nui. Choras nekartoja veikalą, lnas, Olšauskas, muz. Sauris

dys, kaip ir kur kas gauti. 
Pranas Naujokas,
3334 S. Painei 1 Avė.

Antanas Stasiulis, sekr., 
3300 S. Union Avė.

per ponią Bugailskienę, birže
lio 10 d., 1931. Gauta 560 litą

Varpučių km., Kybartą vai Į 
sč. praėjusią savaitę miTė vi-1

rONTIAC •33. 4 durų Sodan, 5 BI’ICK ’31 — Model 91,
dral. ratai, Mohair Trim. Herai iš
rodo ir tobulam stovy. Gurant uo
tas .......................................................... <475

Seda n.
Juodas, 6 drat. nitai, geri laiera.i. 
mohair trini. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

OI.DR S — 1 933, 4 durt) Sodan. Blue 
su gold trim, 5 Steel .ratai. Lubiu 
gražus vėliausio •modelio karas, au
kštai tobulam stovy .................. $515soje apylinkėje seniausias 

ir suvartoti šiems reikalams: , žmogus J. Sakalauskas. Saka- Chevrolet — 1933. sport coupe
su rumble seat. Maroon. 5 drat. 
ratai, hot water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... $395

I,A SAU.E — 1 930, S pasai. Snlan. 
Juodas, 6 drat. ratai, šis l.a Sal'e 
puikiai išrodo ir yni pirmos rūšies 
visame ................... ......................... $375

kurie jau po keletą sykiu bu
vo statomi lieetaviškoj scenoj 
Ir šiaip jau koncertuose dai
nos visados būna naujos, gra
žios. Nėra Chieagoj choro, ku
ris turėtą tokį didelį repertua
rą, kaip L. Y. “Dainos” cho
ras. Bet tas, žinoma, chorui ' 
neatseina dykai. Tas visados 
būna surišta su didelėnrs iš
laidomis.

Prie šios Pinafore operetės 
choras ruošias visu atsidėji
mu. Ir bus ko pažiūrėti, bus 
kuo pasigerėti.

RADIO

baltai kopai nupirkti 300 litų, 
baltam veliumui 150 litų, vie
nai kanižai 50 litą ir likę 60 
litų pridėta prie mišiolo, 

į Klebonas ir parapi jonai dė-

lauskas mirė eidamas 103 me
tus amžiaus.

Tame pačiame Varpučių 
km. yra dar ir kitas šimtame
tis pilietis, tai Aušra, bet šis

CADILLAC ’30 — V-8, 5 Sedan. Ju6- 
das, mediniais ratais, špate lite 
užpakaly, whipeord trim. Labai ge
ras karus žema kaina ........... $375

PLYMOUTH — '33. 2 pasaž. Con- 
vertiblc Coupe, Juoda*. 5 raudoni 
drat. ratili, rumble seat. Vėliausio 

modelio coupe švelniai bėgančiu 
motoru ................................................ $115

DODOE — 1933. Sport coupe su ru
mble seat. Juodas, 5 mediniai ni
tai numallavoti Tvorv. Išrodo gerai 
ir tobulam mekaniškam stovy $425

BT’TCK — 1929, Model 43 Coupe, 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai. 
Gražus coupe, geram stovy . . $225

BUICK — 1981, Model kr, Victoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas. 5 meiliniai 

erdvus karas gra- 
.......................... $375

ratai. Didelius, 
žiam stovyjkoja Amerikos upytieč ams už [dar gana stiprus ir sveikas 

i geraširdingumą ir tikisi, kad! žmogus.
BT’TCK '30 — Model 46S, 2 pasaž. 

coupe su rumble seat, Ereneh Itlue, 
ti drat. nitai, labai gražus tooi.e 
tobulam stovy .......................... $295

DAINUOS PIRMYN CHORAS visi aukotojai bus patenkinti 
auką sunaudojimu.

Su pagarba,
Kun. A. Ignatavičių«?. 

Upytės klebonas

sa žmona ir visi Chieagos 
T lovinei jos vargonininkai.

Vaišingoji naoonienė, pade
dant Šaulienei, iškėlė turini 
ilgą vakarienę, p. r kurią pa 
sakvta gražiu kalbu. Kalliėj-o.
kun'. Bartkus, prof A. l’oo'ius ! Si“ndi<‘ 7 ™lan<l,, vakaro i 
varg. Brazaitis, Gletnžn, Mo "l!ES s"<i,in,is bftrys|
įninka, Kudirka, Daukša, Sa- <-'""-o dainininku-i
1,01,is. i ,.!.o,ii..no. muz. Sau- j'".1- knll,Mo.|ų n- juokdarys, k„ .

rie spildys gražų radio prog- ' 
rainą, kuriuos nuolat leidžia 
Peoples rakandų krautuvės. ,

KUROTŲ AKC. BENDROVĖ

CHEVROLET — 1 933. Coach, 2 du
rti 5 pasaž. Juodas, a drat. ratai. 
Gražus, mažas kartis ir žemai nu
kainuotas .......................................... $345

SbLoTiienė, 
ii.* ir <laiii. Olšauskus. Yaka 

vedė varg. N. Kulys.
Visi gėrėjosi Saboniu vai 

šiiigumu. Vakaras praėjo tik 
rai linksmai. \’i.-i skirstėsi pa

GARSINKITE
“CRMGE"

KAI NAS. — Gauname in-j 
formaciją, kad atitinkamuose i 
sluoksniuose iškeltas sumanv- ,

RT'TCK — 193'., kaip jums patiktu
sutaupyti kelis šimtus doleriu ant 
kuone nulijo 1 935 Buick? čionai 
yra du —- vienas 1935 5 pauaž.
Club Sedan, su trunk. juodas, var
totas tik 3000 rnviiu: taipgi 193.5 
5 p-tsaž. Sedan. dar mažiau išva- 
žint'las. Abu ga rtt nt no icr t i kalti

CADILLAC — ’3I — V-12, 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk. 8 
drat. ratili \vith white side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon įmint $095

LIETUVIAI DAKTARAI
nulio ir 
gil $900.

apkainuoti mažiai: n<-

CADILLAC ’28 — V-8. $ Sedan. Mė
lynas, 8 drat. ratai, trunk rack. 
vt liiĮieo'd trim. . Puikus karas, ku
ria ilur ilgai tarnaus ................ $195

IJetnviskojį f liicagos lisuo tenkinti, dėkodami Saboniam?
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI- 

LIETUVIAI DAKTARAI:
OR. P. ATKOČIŪNAS Model 41 pas e ž.

menė prašoma j»arcriit: ilioro 
pastangas skaitlingu a t si lauky 
mu balandžio 2'8 d. į Lietuviu 
Auditoriją.

Bilietą iš anksto galima Įsi
gyti nuo visą choristą taip pat 
“Draugo” ir “Vyties” redak
cijose. Ka nos: 50e., 75c. ir 1 
flol. Operetė prasidės 6 vai. 
vakare. P<> vaidinimo —19 vai. 
— šokiai, kad davu - koioins 
atsigavėt i. Pupi

nz vaisęs.
Saboniai pasižymi nepapra 

stii mandagumu, malonumu i’ 
vaišingumu. /. I.ukft.šinlė

AKIŲ GYDYTOJAI:

, Ofiso Pilone
FIlO jie< t 102#

WST SIDE ŽINELĖS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS i

OFTO.METItICALLV akiu 
SFECIALISTAS

Palengvins akiu jlempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudSjin.o, j 
ivalginto, akiu aptemimo, nervuotu-I 
mo, skaudama akiu karšfj, atitaiso

lies. and Office 
2359 So. Lcavilt St. 

CANaI 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTCTAN and RITTiGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OEETCE HOURS 

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntmen*

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRUP.GAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 Ir nuo ti iki 8 vak. 
Nedėliomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOCIevaril 7H2O 
Samu Td. PllOspcct 1930

Tel. CAX«I 0257

I DENTTSTAS
į I44« SO. lUtli CT„ CICF.nO. Hile 
I l’tar.. Ketv.. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

Kcs. PKO-pect ««59 ! 3147 SO. HAI.STFO ST.. CHICAGO 
Paned . Scred. ir Subat. 2—9 vai.

RCTCK — 19 30
Sedan. juodas. 5 ratai, šis yra ti 
nas iš mažesniu Buick’u, ekono
miškas operuoti. Geram stovy iri 
žemai apkainuotas...................... $300 Bt'ICKS

I CHEVROLET — 1931, Coach. 5 pa- 
i saž. Maroon. 5 drat. ratai. Žemai 
i apkainuotas karas. Imos g. n pa- 
I tarnavimu .................................... $215

ft’l vakarti. S vai.. Baran ko- ru"neregystę ir toliregistę. Priren-■','•‘,• BOl Ievard 7042
1 'O'1 teisingai akinius. Visuose atsiti-1 ““ “ ““

in.teto susirinkimas mokyklo-

SąjungieČ-ią pramoga (bingo 
žaislas) praėjusį s<d<ntadit m f 
sutraukė nemaža žmonią. Vie
šnių matėsi iš Brighton Par- I 
ko ir kitur.

kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodanėla mažiausias klai-l 
das. SpecialS atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
latsomos. Valandos nuo |0 Iki 8 v. 
NedSHoj nuo 10 iki 12. Daugely al- 
sitikluiŲ akys alitaisoiito* be akinių. 
Kainos pigiau kaip plmilan.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pasai sutarti

Gražu'“, šiltas \’erbą sekm 
dieni s dav

25 METĮį PRITYRIMO į
Pritaikvme akiniu dėl viso-

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

IN2I SOUTH HALSTED STREET 
Rc/ldenella 0900 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
( Iki $ v. vakaro

Visu modeliu. — Mes vi
suomet turime ant vietos puiku 
šlaką, garantuotu vartotu Buick ka- 
rit. Negalima geriau pirkti negu 
gerą vartotą Buick, kuris laivo tin
kamai pertaisytas.

Tcl. CAIfal «122

DR. G. I, BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cennak Road
(Kampos Leavltt st.) 

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

Seredoj pagal subirti

Te.. CA.Nal 6122

DR.S.BIEŽIS
GIDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cennak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 »ak. 

Seredomis Ir Nedėliomls nagai sutari' 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublIe 7#n$

Offlco Tek HEMIock 4H4K 
Kės. Tel. GKOieliilI 0617

71117 K. FAIRFIEI-D AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir NedSIiomis susitarus

Dienomis Tel. IiAFayette 5793 
Naktimis Tei. CANal 0402

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

Nedėliojo pagal sutarti

Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Val.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

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

Oliso Te!.: PROapeet 0376 
Rcz. Tek: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.
ė progos jaunimui kin akiu. Ekspertas tvrimo a- vat: 2 ,k‘ 4 ,p •:3° ,kl 8:30 

gražiai pas rodyti dvasinėj knj ir prituikyino akinių Ret. 2.m n w. ootii st. pagal sutarti, 
puotoj. Arti 200 pasipuešusią y-------
gėlėmis jaunuolių - - abiejų į j 
lyčių S:50 vai. Mišiose ėjo į I V \T
prie Dievo Stalo. Mišias jau- Į '■■■' ■ ■—

Tcl. Ofiso BOITIevard 5913—14 
< Res. VICto. y 234S

DR. A. J. BERTASH

DR. T. DUNDULIS
OTDYTOJAS IT CHlRfTRGAR

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0036 

Ofl-»o vak: 2—4 ir 8—8 p. m.
Nedėliomls pngs' autam 

Ofiso Tei.; EAFayette $650

BUICK — 1 932, Victoria Coupe, 3
pasaž. Ma.ro.m, G drat. ratai. Einislt 
kaiti naujas, vienas iš puikia ilsi u 
l’iiicku iniis.ii dideliam stake $4-15 1

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

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

Cravvford 41OO
LIETUVIU ADVOKATAT

LIETUVIAI ADVOKATAI PRANEŠIMAS
JOHN B. BORDEN

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
Panedeiio, Seredos ir Pėtnyčlos

vakarais fi iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas HEPoblIe 9000

Cicero Uolinių Koopcra‘yičs
Krtiutuvfs Valgomu daiktu Bend
rovės šcrinlnkiiius-kėms Direktoriai 
nutarė mokėti dividendus, užtai svar
ini, kad visi šėrininkai-kės priduo
tu savo teisingus antrašus, tas ne
tolimoj ateityje bus šaukiamas vi
suotinas šėrininkij susirinkimas. An
trašus pridnokite krautuvės mene
džeriui Gustui Stašaičiui, 4911 W. 
I4tll St., Cicero. III.

Wnlt. Strumila. Pirm. 
.foscpli Balnkas. Sek:-.

REAL ESTATE
Telephone BitUlevard 2800

Ofiso: Tek LiAFayette 4017 
Res.s Tel. HEMIock 62H6

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

Ofiso' valandos: 2-4 Ir 6-8 vak vak 
Rezidencijos Ofisas: 2653 W. 6»th M. I

I Skoiinain pinigus ant insu morgi- 
čiij. homi. algos i,r narni). Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom niorgi- 

ičlus. bonus, namus, ūkės ir biznius.
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS .Turim apdrnudos departamentą. Vie

šas Notaras.
J. NAMON COMPANY

Joseph J. Grish
I 4031 S. ASHLAND AVĖ.
I Res 6blf> S. Rockwcll St. 
t Phone REPuldic 9723 CHICAGO

6755 South Westem Avenue
Rcz. 1460 No. Paulina St.

Phone A R Mi Inge 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETITVTS ADVOKATAS 

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. jSllite 1009 — FRAnklin 6990
Hm. Tel.: VIRglnla 0669 Seredomis Ir NedCHomis pagal sutarti

oriso Tcl CV’ERC 49
Rez. Tel. rif».IM) 3656

JOS. SHINGLMAN. M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svel- 

katos Komistionierius Yra gerai Ci 
cerleėisms žinotini" Praktikuoja iau 
28 metus, Kpecla'izavn u*»teny Pa- 
aekintngat trvdo Rbciimatl/nią, Plau
čių ir Alrdic* ligas.

Vnlniiiloo;
Kuo 10 1kl 1? vst rvto: nuo t tkl 4 vai. popiet Ir 7 tkl R vai vnks"*: 

|vrnia>If"r'ln1« pora t sn"itnrtmą
4930 IVent 13th Street

cicero, n.u

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE' 
I’latt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 rvto iki 
12 v. Popiet ni’o 1:30 iki 8:00 
vai
skirtą valandą. Room 8.

Phone CANal 0523

Ofiso vai. nuo 1-3: nuo 6:$(t-$:30
756 West 35th Street

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTI8TA8

O A 8 X - R A T
414$ ARCHER AVENI'E 

Kampas Frs.ndsco Avs

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL DR, MAURIGE KAHN

Tel. I*AF»ye»le 3057

DR. A, RAČKUS
GTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo t Iki S vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėlloanfs pagal 
antartf

188 W. Randolph St.
Chicago

KONTRAKTORIAI

BAHKERSt

INSURANCE 
N0TARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUSZEI.VIS 1UTI.DING CO.

K onlrak toriai
REAL ESTATE - siunčiam

dengystėa. lengvi išmokcsčlnl arba
|,nsh. Gaisro apkainavlmas ant namų 
■ Ir rnknndų.

3358 S. EITVANICA AVĖ.
Tel. ROCIevarri 6327

PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲRA
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS 

vakaro. Nedėliomis nėra Nuo 10 ,kl 12 val Tte. nuo 2 iki 4 vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomls nuo 10 tkl 11 

valandai dieną 
Telefonas MIDway 2KSO

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tek YARili 1)994 

Ret.: Tel PIAzn 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-3 v. v. 
Nedėldienlals nuo 10 Iki 1$ diena

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFJRA8 IR REZ
2519 West 43rd Street

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

Reiknlnujam KM) namą už 
caslk 2 fl. — 4 kanib., 2 fl. — 
5 kanib., Brighton Park ir

BRUNO SIŪTIS * CO.
KONTRAKTORIAI 

Statome nnutus namus. Apdengtam 
gonkns (porčbts arba visa medini na
mu poplcra arba cementiniu ashestos. ,r , .
Taip pat parūpinant paskolas namu Mur(|ll<‘t te I fll K. 
pataisymui. Imante darbus visoj Chl-'

1 ! cagoj, kolonija nesvarbi.
4131 So. UmnclM-o Avenue 

Telefonai I.AI sycItc 5831 — 8351
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

CICF.nO

