
DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINĖS IR 
TIKYBINES MINTIES LIE- 
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

____________________________LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, BALANDŽIO-APR1L 18 D., 1935 

No. 92 3c A C O P Y ENTERED AS 8ECOND-CLASS MATTER MARCH 81. 191#, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. 1879

DRAUGAS

THE MOST INFLUENTIAL

LITHUANIAN CATHOl.IC

DAILY IN AMERICA.

3c A C 0 P
Telefonas: Canal 7790

------ I .i i ii i ■ m

Y
METAI-VOL. XIX

MILŽINIŠKAS LĖKTUVAS NUSKRIDO I HA^AII SALAS

SPROGO LENKŲ NACIŲ 
DRAUGINGUMAS

jt. ars < - . >

i

“DRAUGO” RADIJO AIDAI

Jų draugingumo pagrinde buvo 
suskaldyti Lietuvą

VARŠUVA IŠ NAUJO DEDASI 
SU PRANCŪZIJA

Kg...

>

.<4
»A-*i

■

SS
1811

LENKIJA TAIP PAT SMERKIA
VOKIETIJOS ATSIGINKLAVIMĄ

A*

KAUNAS, bal. 17. — Lie- 
tuva nusprendė stiprinti sa
vo kariuomenę Prancūzijos 
pavyzdžiu.

Vyriausybė paskelbė, kad 
dar dviem mėnesiams palie- 
kiami aktualėje tarnyboje vi
si tie kareiviai, kurie turėjo 
būt paleisti šiemet gegužės 
m. 31 d., atitarnavus skirtą, 
laiką.

Be to, Klaipėdos krašte pa 
skelbta atsarginių mobilizaci
ja. Šaukiami tarnybon visi 
sveiki vyrai, kurie pereitais 
metais tarnavo kariuomenėje, 
ir tie, kurie 1934 m. lapkri
čio m. 1 d. buvo paleisti po 
dviejų mėnesių mankštinimo. 
Be to, dar kviečiami ir tinka
mi kareiviauti savanoriai.

Kadangi dėl šių įvykių 
krašte pasireiškė bruzdėji
mas, vyriausybė aiškina, kad 
tame žygyje nėra nieko ypa
tinga. Pažymima, kad perei
tais metais sumažėjo naujokų 
skaičius, o 1as atsiliepė į ka
riuomenės dydį.

Iš tikrųjų gi taip nėra ir 
visuomenė laukia naujų įvy
kių.

KITAS VOKIETYS NU
KAUTAS DANCIGO

KORIDORIUJE

ŽENEVA, bal. 17. — Tau
tų Sųjungos taryba šiandien 
vienbalsiai priėmė įduotų jai 
vakar rezoliucijų, kuriaja 
smerkiama Vokietija už Ver
salio taikos sutarties neigi
mų.

Ir Lenkijos atstovas balsa
vo už rezoliucijų. Tik vienos 
Danijos atstovas nepadavė 
balso. Jis pažymėjo, kad re
zoliucijoje yra negeistinų 
posmų, kurie paskiau tik 
kenks derybų vedimui su (Vo
kietija.

Sov. Rusijos komisaras Lit glijos parlamente davė vėjo

Vakar girdėjome paskutinę 
“Draugo” radijo Gavėnios 
programų. Iš tikro, gaila, kad 
taip greit baigėsi gerb. kun. 
prof. Vaitkevičiaus, M.I.C., 
kalbos. Per visų Gavėnių jo 
kalbos mums teikė daug gra
žių minčių ir stiprino mus 
mūsų tikėjime. Gal “Drau
go” administracija artimoj 
ateityj suteiks mums progos 
vėl išgirsti gerb. profeso
riaus kalbų.

Gerb. “Draugo” admini
stratorius kun. J. MaČiulio- 
nis, M.I.C., priminė, kad Ve-

į “Draugų” Velykų proga 
sveikinimus savo draugams 
ir kostunieriams. Tų gražų 
lietuviškų paprotį reikia vyk
dyti ir palaikyti.

Vakarykščioje “Draugo” 
programoje teko išgirsti pra
dinės mokyklos mokinės, On
os Jocaitės; gražių dekla
macijų. Ji deklamavo “Sku
bink prie Kryžiaus.” O. Jo- 
caitė buvo gerai prisirengusi 
ir jos malonus balselis darė 
daug gilaus įspūdžio.

Vokalinę programos dalį iš 
pildė Sasnausko Vyrų Choro

lykos jau artinasi ir ragino dvigubas kvartetas pagiedoda

Čia vaizduojamas milžiniškas apie 20 topų svorio jūrinis lėktuvas Clipper, 
priklausantis Pan-American Ainvavs, iš San Francisco laimingai nuskrido į Ho- 
nolulu, Hawaii salose. Iš tenai jis skris toliau į rytus — kol pasieks Kinijos pa
kraščius. Tuo būdu norima atidaryti oro linijų tarp Amerikos ir tolimųjų Rytų'.

PUOLA Už KARO SKOLŲ 
NEMOKĖJIMĄ

LONDONAS, bal. 17. — 
Darbiečiai atstovai vakar An

DANCIGAS, bal. 17. — 
Dancigo koridoriuje mirė ki
tas lenkų sumuštas vokietys. 
Policija ieško mušeikų ir ža
da juos patraukti tieson.

NUŽUDĖ VYRĄ POLIC- 
MONĄ

Sulaikyta Mrs. Sarah Ba- 
zarek, kuri vakar nužudė nu
šaudama savo vytų poliemo
nų Ed. Bazarek, 5127 Sbhu- 
bert avė.

lietuvius, kad jie remtij lie
tuvius biznierius. Tiesa, mes 
dažnai užmirštame, kad gali
me tuos pačius daiktus įsigy
ti pas savuosius, bet ne pas 
svetimtaučius.

Taip pat g. kalbėtojas pri
minė, kad jau laikas paduoti

mas Gavėniai pritaikintas 
giesmes. Kvarteto visuomet 
laukiame, o ypatingai šiuo 
laiku, kuomet tas giesmes ga 
Ii gražiai pagiedoti tik tie, 
kurie tame dalyke yra pui
kiai išsilavinę. Kvartetui va
dovavo prof. A. Pocius.KATALIKU BAŽNYČIOS 

AUGIMAS
* VATIKANAS, bal. 17. - 
Išleistas 1935 metų R. Kata
likų Bažnyčios metraštis — 
Annuario Pontificio 1935.

ČEKOSLOVAKIJOJ SUIM
TA 26 ŠNIPAI AŠTUONI ASMENYS SIE

KIA PAUKTĮI VALKATOS 
TURTŲ

KASŽIN KAD VISIŠKAI 
PANAIKINUS ŠELPIMO 

KOMISIJĄ
PRAHA, Čekoslovakija, 

bal. 17. — Laikraštis Tele- 
graf. paskelbė, kad Čekoslo
vakijos policija susekė poli
tinių šnipų grupę. Suimta 26 
asmenys, tarp kurių yra 4 
aukštieji čekų kariuomenės 
viršininkai. Policija atsisakė

vyriausybei, kuri kelinti me
tai nemoka karo skolų Ame
rikai ir apie tas skolas net 
nieko nemini valstybės paja
mų ir išlaidų sųmatoje, nors
aiškiai pažymimas ne tik sų- T ... ., . . , , na Indijoj. Is arkivyskupijamatos subalansavimas, bet - . . . . .— sešios Argentinoje ir vie-

vinovas daugiausia dirbo už 
rezoliucijos pripažinimų. Jis ‘ 
sakė, kad jei rezoliucija ne
bus pripažinta, tai nereika
linga nei pati T. Sųjunga, 
nei jos taryba.

Lenkijos užs. reikalų mini- 
steris Pock vakar ir šian
dien daug dirbo prieš rezoliu
cijų, dažnai susisiekdamas su 
Varšuva. Jo pastangos buvo 
be pasisekimo.1 Pagaliau ga
vo instrukcijų, kad jis balsuo 
tų už rezoliucijų. Matyt, Var 
šuvų paveikė sov. Rusijos mi 
litarinis paktas su Prancūzių 
ja ir Maskvos pastangos pa
traukti tarpusavės pagalbos 
paktan Pabaltijo valstybes — 
Lietuvų, Latvijų ir Estijų. 
Šios valstybės tuo klausimu 
turės konferencijų Kaune ge
gužės mėn. 10 d.

Tai gi Varšuva ir nuspren
dė, kad Lenkija negali toliau 
vykti bendruoju keliu su Vo
kietija ir pasirinko kitų ke
lių. Vadinasi, susprogo lenkų 
vokiečių draugingumas, ir 
Lenkija tuo būdu ištiesė tai
kos rankų Prancūzijai, su ku 
riaja santykiai buvo neper
geriausi, lenkams susisėbra- 
vus su naciais.

Patirta, kad lenkų nacių 
“draugingumo” svarbiau
sias pagrindas buvo, pasitai
kius progai, suskaldyti ir pa-

dar ir perviršis.
(Vyriausybė džiuginančiai

pažymi, kad Anglija gyvena 
gerovę. Bet kas iš to, kad ji 
nepildo tarptautinių prievo
lių ir tuo būdu netenka drau 
gų, kurie kartais ir labai ga
li būt reikalingi, pareiškia 
darbiečiai.

1934 metais yra įsteigtos 
trys naujos vyskupijos ir sep 
tynios arkivyskupijos. Iš vy
skupijų dvi Brazilijoj ir vie-

Per spaudų paskelbti bau
ginimai, kad krašto vyriau
sybė neprisidės prie bedarbių

Aštuoni asmenys siekia mi
rusio valkatos James Thomas 
Kelly paliktų turtų — apie
150,000 dol. Jie visi gyvena , Šelpimo Illinoise, jei Šios vai 

pripažinti šių žinių. Ir laik- . Boston, Mass., ir visi sakosi,, stybės legislatūra neparūpins 
raščio laida tuojau konfiskuo kad jie yra mirusiojo “pus- i8 savo pusės jokier šelpimo

MOKYTOJAMS PRIESAIKA
SPRINGFIELD, III., bal. 

17. Žemesnieji legislatūros 
rūmai pravedė bilių, kad vi
sų viešųjų, ar privačių, mo
kyklų, kolegijų ir universite
tų mokytojai, instruktoriai ir 
profesoriai, kaip vyrai, taip 
moterys, Dlinois valstybėje 
privalo prisiekti ištikimybę 
kraštui.

ILLINOIS VALSTYBES 
SĄMATA

SPRINGFIELD, UI., bal. 
17. — Gubernatorius įdavė le 
gislatūrai 1935-36-37 metų 
valstybes išlaidų sąmatų — 
287,290,138 dol. Apie pnsaš-

na ^Filipinų salose. Be to, 
Brazilijoje įsteigtos dvi nau
jos prelatūroe.

Misijų kraštuose įsteigta 3 
nauji apaštališki vikarijatai, 
6 prefektūros pakeistos vika- 
rijatais, 6 naujos prefektūros 
ir 1 misija sui įuris.

Nuo išleidimo 1934 m. An
nuario mirė 6 kardinolai. 
Šiandien kardinolų kolegijo
je yra 50 narių ir du kardi
nolai rezervuoti “in petto.” 
Vadinasi kolegijoje yra 18 
tuščių vietų,

ta. Be to, uždrausta kitiems 
laikraščiams skelbti šią ži
nių.

1934 m. mirt 14 arldvyskn vyriansyMs paakol,
pų ir 40 vyskupų. Be to 13 
arkivyskupų ir vyskupų mi
rė spausdinant metraštį.

SPROGIMAS IŠGRIOVĖ 
MIESČIUKĄ

HELENW00D, Tenn., bal. 
17. — Parako ir dinamito 
sprogimas išgriovė šį mieste
liukų. Gaisras pasireiškė na-

kaip pereitais dvejais (1933- 
sidalinti Lietuvų. Tai, esu, ,34-35) metais, 
būtų buvęs geriausias Vii- > . ■
niaus ir Klaipėdos klausimų 'plano. Jei lenkų nacių drau- 

Rockfordo vyskupas E. F. (išsprendimas. Dabar, matyt, gingumo suskilimas pasirodys

GRIŽO VYSKUPAS HOBAN

NEW YORK, bal. 17. —

IToban vakar laivu Berenga- lenkai išsižadės to savo su 
ria grįžo iš Europos. * naciais padaryto smerktino

broliai” ir pusseserys.”
Iš Massachusetts valstybės

gautas valkatos tėvų sutuok
tuvių certifikato nuorašas.

MAJORAS UŽ AIRPORTA!Taip ^‘^7 valka‘os <7_v-nr Gimimo certifikato (liudijimo)
tZtnt į nuorašas.

---------- 1 Tėvai buvo susituokę 1871
Prieš išvyksiant į atosto- m., gruodžio m. 14 d. Abu bu- 

gas Chicagos majoras Kelly Vo gimę St. Johns, Newfound 
pareiškė, kad jis yra pasiry- į ]ande.
žęs dėti visas galimas pa-! Miręs Cbicagoj valkata bu- 
stangas, kad Chicago miesto vo gimęs 1873 m., gruodžio 
centras įsigytų naujų airpor- <,5 4, Bostono distrikte Cbar- 
tų ežere apie 9 milijonų dole- lestown. s
rių kaštais, gavus iš krašto Taip pat pažymėtinas fak

tas, kad sutuoktuvių ir gimi
mo certifikatuose pavardė pa
žymėta “Kelley,”
“Kelly.”

fondo ir tai greitu laiku. Tuo 
būdu duodamas gubernato
riui įrankis, kad jis dar smar 
kiau stumtų pirmyn per le- 
gislatūrų pirkimo mokesčių 
didinimo sumanymų. Taip 
pat norima paveikti legisla- 
tūrą, kad ji nesipriešintų 
šiam sumanymui. O Illinois 
Einergencv Relief komisija 
šaukiasi fondų.

Chicagai jau ne vieną kar
tų nurodyta, kad vyriausybė 
neduos paskolos naujam air- 
portui statyti ežere. Tačiau 
plutokratai dirba savo.

Atrodo, kad Illinois valsty
bė negali jau apsieiti be Wa- 
shingtono diktatūros ir įsiga
linti valstybės Emergency Re 
lief komisija virsta stačiai 
biurokratizmu, kuriuo jau 
sunku nusikratyti. Ji nori pa-

bet nejsilikti savo pozicijoje nepai
sant to, kad ir nebūtų kas to
liau šelpti.

Kasžin, kad legislatūra im
tų ir panaikintų šių komisi-

LONDONAS, bal. 17. - » ir Mdadbių 
Žiniomis iŠ Indijos, Bahrom1” P^vadioms ™rgS, Šelpi- 
saloje, Persijos įlankoje, vie mo Tai MU
naa prekybininkas paskelM, 'J sveikiausias dar

NAUJAS BONUSAMS 
SUMANYMAS

WASHINGTON, bal. 17. — 
Senatui įduotas naujas karo 

muose arti sandėlio, kuriam veteranų bonusų reikale bi-
tuoniolikto milijono daugiau, ‘buvo sukrauta ne mažai pa-1 liūs, kurį remia pati vvriau-

rako ir dinamito. Kada pa
matyta pavojus, gyventojai 
paraginti ko veikiau apleisti 
miestelį. Neužilgo jvyko bai

sybė.
Sulyg šio biliaus veteranai 

negauna pinigų, bet norin
tiems jų certifikatai pakeičia-

tikras, reikia laukti Lenkijos 
susiartinimo su sov. Rusija.

suft sprogimas. Sugriauta ge-1 mi bonais su 3 nuoš. Jie tuos 
ležinkelio stotis ir keletas ki- bonus galės gauti ir iškeisti 
tų namų. 7 asmenys sužeista, pinigais.

ŽUVO 75 IEŠKOTOJAI 
IŠMALDOS

kad jis dalins išmaldas varg
šams.

Keletas tūkstančių vargšų, 
daugiausia moterų su vai
kais, suplūdo prie prekybi-' 
ninko namų. Jų dauguma 
pradėjo spriaustis namų kie
man siauru perėjimu. Pasi
reiškė pasiauba. Sumindžiota 
apie 75 asmenys.

bas. Tuo būdu visiškai būtų 
panaikinti neteisingi pirkimo 
mokesčiai, kurie imami dau
giausia iš vargšų.

ORAS
CHTCAGO TR APYLIN

KES. — Šiandien numatomas 
lietus ir kiek gilčiau.



D « A U G A S •
AMiJJtV pueiunuuuuut ^-«*4 u».->-u* n^nflum «j|h**ru» .»*m,l1lMiųt . ..A*i*Ub RAINA. J. AiuertkObeimn ,t> Hum „ tių 10.50; Trlun ui*ne»UA>,

h<.> «>< *#c. <Hoae
» «k 'U1KH U1»Ll Mi'UUli***' -.«A

x <« i • C G /a t 
ullAlSl,,.' 1’AįH KRIKNi
rtlfrimli'U > «i<» 
ifiH’MB ><Br l«

Bxo«pl SU«1<1«»
, “•» Iw - »••••! 6“ ««MU*t* »• ier«» muuiu> «a ••• >»*.« <»••«,y| op* < >11* T —«t 5’* 00 W«>' III*

Mi pma-MMA*w
%M-*tlO»H----  ----♦M-V *iAP *> Uaktej Ava., Lte<a»

UlblNOS kjuAUMMAj

KATALIKYBE LENKIJOJ

Kun. b. Rostouskį laikrašty “Pi*zeglųd 
P<fwszeckny ” rašo, kad Lenkijoj kas kari 
didesms skaičius ne tik inteligentų, bet kai
miečių ir darbininkų nustoja tikėję ir nei 
kataliko vardo išsižada, o įr neišsižadėjusieji 
pasitenkina išorinėmis religingumo formomis, 
bet atmeta katalikiškų moralę ir dogmas. To
kių, kurie tikrai gyvena, kaip reikalauja re
ligijų, esu nedaug.

Negana nė to. Ukrainiečių spauda pra
neša, kad lenkai pradėjo remti įvairias reli
gines sektas, ypač ukrainiečių tarpe neva no- 
rėdnmi išardyti, bendrų ukrainiečių naciona
listų frontų, tačiau tuo savo negudriu užsi
mojimu kenkia katalikybei. Tat, lenkai, be
sistengdami kuo daugiausia užgrobti svetinių 
Žemių ir kitas tautas pavergti, pamiršo pati 
svarbiausių dalykų — palaikyti ir stiprinti 
savoj tautoj religinę sąmonę, nes religija tai 
tvirčiausias visų tautų pagrindas. SMŪGIS AMERIKOS LENKAMS

LIETUVOS LIAUDININKŲ VARGAI

Pranešama, kad Lietuvos liaudininkų pa
rtija šiomis dienomis turi daug nemalonumų. 
Ji norima suskaldyti. Tų skaldymo darbų ve
dus prieš kiek laiko iš partijos pašalintas 
V. Kvieska. Jam padeda V. Cibulskis ir K. 
Šaltenis, kurie taip pat iš partijos jau paša
linti. Kvieska, vienas iš žymiausių liaudį - 
ninku vadų, norįs supiršti liaudininkus su 
tautininkais naujomis veikimo platformomis. 
Jis ir jo talkininkai smarkiai puolų partijos 
centralinį komitetų ir jį kaltina už būtus ir 
nebotus dalykus.

Kaip žinoma, po 1926 m. gruodžio mėn. 
perversmo Lietuvoje liaudininkai neteko va
ido ir prestyžo. Kai kurie jų šulai mėgino 
nuversti tautininkų vyriausybę, bet patys i 
nemalonę padėtį pakliuvo. Netrukus daugu
ma jų nuėjo tautininkams dirbti, tįkėdamės 
gauti valdininkų vietas. Nemažas jų skai
čius to tikslo atsiekė. Partijos reikšmė suma 
žėjo, Dabartinė Kvieskos kampanija dar di
desnį baslį įvarys į liaudininkų pakrypusi 
vežimų.

PABALTIJO REIKŠME

Latvijos laikraštis “Kits” viename savo 
straipsnyje pažymi, kad Vokietijų ir Sovietų 
Dusi jų esą galima apibudinti, kaipo du elek
tros polius, tarp kurių Pabaltijo valstybės' 
h Lenkija vaidinanti izoliacijos grandinės 
vaidmenį įr, žinoma, su tuo skirtumu, kad 
Lenkija tųr-i savarankiškų interesų, kurie 
gali ir nesutaptį su Pabaltijo valstybių inte- 
resais, nes jos yra mažesnės. Iš tokios padė
ties neišvengiamai kylanti misija Pabaltijo 
valstybių, kaipo sprendžiamo taikos veiksmo 
Pabaltijoj ir, bendrai, šiaurės rytų Europoje. 
Jš čia išplaukianti nepriklausoma ir su di
džiausiu pasitikėjimu ir lojalumu tarpusa 
vyje suderinta užsienių politika: bet koks po- 
Imkimas Vokietijos ar Sovietų Rusijos la
bai automatiškai sukeliąs priešingoje pusėje 
lenkų reakcijų. Tuo tarpu lenkiška politika 
galinti privesti prįe komplikacijų tiek su So- 
y etų Rusija, tiek su Vokietija. Dėt to laik
raštis pažymi, kad: “mes sugebame išlaikyti 
neptiklausomų įiritjų, auga mūsų reikšmė ir 
automatiškai susidaro geri pastovūs santy
kiai sp visais mūaų trimis didžiaisiais kai-
m v nai s M

Latvių laikraštis taip atsako į daromus 
ažaieavje priekaištus, kad Pabaltijo valsty- 
Kfe priklausomos tai nuo vienos, tai nuo ki
tos didžiosios valstybės.

i
„uMUHUATŲ SUVAŽIAVIMO TIKSLĄ* VILNIAUS VEIDAS

Komunistų šlamštai ėmė plūsti diemaš- 
ų “Draugų”, kad jis persergėjo draugijas 
ir organizacijas dėl komunistų šaukiamo “vi
suotino darbininkų suvažiavimo”. Tie šlamš
tai jau suranda, kad “Draugas’’ tuo savo Oendroje lžvttizdoje reiškitui 
pusieig-mu remia fašistinį judėjimų. Jie ll
tmugiau panašių nesąmonių skleidžia.

ivomuiiistams nepatinka, kad mūsų dien
raštis jiems tiesos žodį pasako. Jie pyksta 
uei to, kad keliais atvį|ais buvo pabrėžtas 
raktas, kad tų “darbininkų suvažiavimų” 
s>auk*a komuuistyii savo iniciatyva, nepasi
tarę su nekoinumstų darbininkų vadais, sau 
jie vieni nustatė suvažiavimo programų ir 
ael to patys save išduoda. Dalykas pasidaro 
visiškai aiškus, kad komunistai tuo suvažia
vimu nori įtraukti į savo pragaištingų judė
jimų daugiau draugijų. Tai yra vienintelis 
jų tikslas. Kalba apie kovų prieš fašizmų ir 
karų yra tik tam, kad pridengti tikrąjį su
važiavimo tikslų.

“Draugas” nepritarė ir nepritaria fa
šistiniam judėjimui. Bet jis kovoja ir prieš 
aomunizmų, nes jis yra kruvinesnis už fa
šizmų ir daug didesnis žmonių laisvės ir dar
bininkų priešas. Dėl to, jei vesti kovų prieš 
mažesnį priešų, kodėl apleisti didįjį. Įteikia 
kovoti prieš abudu. Tat, jei “darbininkų” 
suvažiavimo sumanytojai nori patraukti į 
Clevelandų darbininkų organizacijas pilna to 
žodžio prasme, į suvažiavimo programų bū
tinai turį įdėti ir kovų prieš komunizmų, ku
ris, pražudęs Rusijos žmonių laisvę ir darbi
ninkus vergais pavertęs, siekia to* paties ir 
šiame krašte.

. šys. įio« kilnios tradicijos bu 
Įvo tęsiamos Vilniaus Univer- 

_ . 1 siteto, kuris labai trumpu lai-
Kaip kiekvieno žmogaus vei ga, pasmerkti skursti žemdir- ku sugebėjo paruošti kelioli- 

de atsispindi jo būdas, min- »biai. Bet iš senų laikų šioj ksf garsių profesorių ir kelis 
lys, praeitis, taip ior miesto kaip t-k vietoje kryžiavosi sva U nitus kilnių inteligentų, ga

rbūs keliai. Pro čia iš šiaurės
jo dvasia, jo gyventojų rūpės- vyko pirkliai į pietus, iš Mas- 
č ai, jo istorija. Kažin kas kvos — į vakarus, Karaliam 
pasakė, jog bet kuris miestas čiun ir aržiau prie jūros Klai- 
esųs plytų ir laikraščių krūva, pėdom Kadangi pačiam v il- 
Pavadinimas trumpus ir tei- n ui tų geležinkelių ilgainiui 
singas. Plytose, jų tvarkinga- buvo per daug ir jie lengvai 
me sudėstyme, žodžiu, miesto galėjo “užsikimšti”, tai ša- 
arehitektūroje pasižymi iš ei- na Vilniaus buvo sudarytos 
lės visi miesto nuotykiai, vi- dvį pagelbinės mazginės sto 
sos įtakos, kurios jį veikė, vi- tys Lentvaravas ir Naujoji Vi
si jo klestėjimo ir merdėjimo leika. Tai turėjo reikšmės Vi 
laikotarpiai. Laikraščių lakš- ) ln aus prekybai, jo tranzitui.
tuose gauna pasisakyti gyven
tojų nuotaika, jų temperamen 
tas, ašaros ir džiaugsmas.

Tačiau yra dar visa eilė ki
tų charakteringų požymių, ku
rie puikiai apibudina miestų. 
Tai visų pirma patys gyven
tojai. Tik retkarčiais jie tie
sioginiai pasisako literatūro
je. Jų daugumas yra neraštin
gi ir gyvena skirtingais inte 
resais negu inteligentija. Bet 
jų papročiuose, jų folklore, jų 
išvaizdoje reiškiasi visa, kas 
buvo jų pačių ir jų protėvių 
iškentėta, ištiestas, kuris ilgų 
laikų pats valdėsi, atrodys

Nuo senų laikų Vilniuje stei
gėsi prekių rūšiavimo punk
tai, sandėliai, Hanza čia turė
jo savo skyrių, dažnai įvyk
davo jomarkai ir šiaip pirk- 
lių suvažiavimai. Ir kokių žinc 
nių čia nesuvažiuodavo.

“Pravartu prisižiūrėti, — 
rašo didis Vilniaus mylėtojas 
Kraševskį, — iš kokių margų 
pradų buvo susidaręs senovi
nio Vilniaus vaizdas. Gausūs 
vienuoliai, balti domininkonai, 
rausvi bernardinai, barzdoti 
pravoslavų šventikai, kuklūs 
pastoriai, spalvingi vokiečių 
amatninkų ir cechų rūbai, pa-

vienaip, Vilnius, kuriame per 1 slaptingi Zvinglistai, keisti 
kelis amžius keitėsi įvairaus žydų ir žydelkų apdarai, ori- 
plauko svetimi valdovai: šve- Į entališkį rimtų turkų chala- 
da>, rusai, lenkai, — atrodys 1 tai su turtingais turbanais ir 
kitaip. Iš anksto jau galima Į uždangomis, brangūs akmenys, 
spėti, kad jo liaudis bus pri- aksomas, auksu siūtos medžią 
slėgta, linkusi prie bet kurios gos, plačios rusų barzdos n 
tvarkos prisitaikyti, pratusi skoningas Kunigaikščio dvaro

Lenkai daug jėgų įdėjo, kad išgauti iš 
Jungtinių Valstybių kongreso gen. Puiaskio
dienos legalizavimų. Jie norėjo, kad jų tautie
tį Pulaskį visas kraštas taip gerbtų, kaip 
gerbia Vašingtoną ir Linkolnų ir švęstų jo 
dienų. Kongresas jau buvo lenkų reikalavi
mų išpildęs, Puiaskio dienos bilių pravedęs.
'Eačiau prez. Rooseveltas pastatė savo veto, 
pažymėdamas, kad iš Amerikos revoliucijos
didvyrių tik vienam Vašrngtonui tepriklau- . ....
so ta garbė, kad visas kraštas švęstų jo die-' niles|u*galima spręs* 
nų. Dėl to nepasisekimo Amerikos lenkų va
dai dabar kaltina vienas kitų. Kai kurie jų 
laikraščiai pažymi, kad tuo nepasisekimu e- 
santi užgauta lenkų garbė.

būti skriaudžiama.
“Parodyk man laiškus, ku-

puošnumas, karaimai, vengrai 
čekai, lenkai įr italai meiste

riuos tau tavo draugai rašė, f riai, vienuolynai, monasteriai, 
o aš pasakysiu, kas tu”, — ' 
sako psichologas. Taip ir su

t i, remiantis jo santykiais su 
kaimynais. Mes matome, kaip 
lenkai visai su vilniečiais no 
siskaito, nepaiso ne tik jų pa

į ~ ~_________ geidavimų, bet ir esminių rei
kalų. Iš to darome išvųda. kad

_______ Vilnius nesugeba taįp savęs
Hitleriui pagųzdinus Europą, ten privi- PastaLyri, kad priverstį save 

so daugybė šnipų. Jie suimami ir baudžia- Kel^ti. Nuolatinis paskolų ir 
mi. Šnipai, paprastai, turi blogų vardų ir sul}sidijų prašinėjimas, trųn- 
yra smerkiami. Bet kų būtų galima pasaky-, kymasis po Varšuvos minls- 
ti apie tokį žmogų, kuris vyksta į svetimų Merijų priemenes sudarė Vii- 
valstybę, kad ištirti kokie ten planai daro- nelabai garbingų opinijų, 
mi jo tautos nenaudai? Jis savo tautoje turi vargų maišas, be pa
turėti pagarbų, nes jis gyvastį išstato į pa- Bovos girgždąs ratas, nepriso- 
vojų savo tautos labui. Kas kita yra, jei,, dinama gerklė.
sakysim, lietuvis šnipinėtų Lietuvoje vokie- i Bet savo teises už lęšių bliu- 
čių ar lenkų naudai. Tokie žmonės vadinami 
žemiausios rūšies išdavikais ir yra verti di- 

t džiausios bausmės ir pasmerkimo.

PRIVISO ŠNIPŲ

cerkvės, bažnyčios, mečetės, e 
vangelikų ir įvairių sektų kir- 
chos, izraelitų sinagogos, po
žemiai, slapti ėjimai, masonai, 
jų išdidžios ceremonijos — v’ 
sa tai negalėjo nepalikti miė 
ste savo antspaudo.

Vilnius nėra buvęs rytų mie
stas. Bet jis ir ne vakarų pa Koks tai cicilikų kemikas ir kurie šiek - tiek nusimano 
darinys. Vilniuje susikirsdave Pilvazas navynose pradėjo tlu apie pasninko naudų, p.Ivanu 
rytų ir vakarų įtakos ir savu- močyti, kad tarp steiko, žu- tinka proteinai, riebalai, krak-
tiškai jį apdirbdavo. Atmin ! vieš ir pinacų nėra jokio di- 
tina kad Vilnius bnvo baze, frenso. Esu, visuose yra tiek 
ii kurios po visų Rusi jų plito pat proteinų, riebalų, krakmo- 
pasipriusmimo totoriams idė
ja. iš čia buvo siunčiami raš

DĖL LIETUVOS GINKLAVIMĄSI

delį pardavęs miestas negali 
drįsti kelti balso, jis negalį 
reikštį pretenzijų, kad jo rei
kalai būtų žmoniškiau aprū-

tai ir įsakymai, buvo organi 
zuojamas pasipriešinimas. Ga 
liaušiai iš Vilniaus slinko { 
rytus karių pulkai, kurie su 
tramdė mongolų jėgas ir pa 
vertė juos net Lietuvos vasa 
lais. Tai buvo didžiųjų Lietu 
vos valdovų laikai. Visa ta

Associated Press praneša iš Kauno, kad štai ir tik retkarčiais pūsime 
Lietuva pradėjus ginkluotis, nes gavus jspė- na savo garbingąsias fradici- 
jimų iš Prancūzijos. Amerikonams ši žin ą jas, kada ne Vilniaus pasiun 
savotiškų įspūdį sudaro, tačiau lietuvių ji
nenustebina. Lietuva nuolat turi būti apsi
ginklavus ir budėti, nes ji iš visų pusių yra 
apsupta galingų priešų, tykojančių jų pražu
dyti. Lietuvai nereikėjo nei Prancūzijos nei 
kitų {spėjimo. Jį pati gerai žino, kad dabar 
ypatingai, kuomet vokiečiai jai atvirai gra
sina, negalima nebudėti ir nesirengti gintis, 
jei priešas jų užpultų. Lietuva visiems atvi
rai gali jiasakyti, kad ji yra pasirengus gi
nti Klaipėdos kraštų ir kad, vokiečiams grų-
sinant, savo jėgas dar labiau sustiprina. ,n , , , .

lad kokia yra mūsų sostinės
pranešimu, Lietuvoje karinome- “ Ub*i «»»«<••

hės teismo sprendimas sutiktas gana ramiai, 1 Visų }drma geografiniai 
žmonės dalliar tik ir kalba apie pasibaigusių I bruožai. Gražus apvalus slė- 
bylų. Bendrai Lietuvos gyventojai, matyda
mi mūsų tautai nuolatines skriaudas iš vo
kiečių yra griežtai nusistatę prieš visokius 

į nacių darbus lietuviškoje žemėje.

pinami. Ne savu vagoj atsidū- < pajjk<) yilmuį neišdildomų žj 
ręs Vilnius jaučiasi labai kei-Į uliŲf isĄ vihdus turėj

tiniai ištisas valandas laukda
vo Varšuvos ar Krokuvos ma
lonės, o atvirkščiai.

(Štai visi tie veiksniai: Vil
nius architektūra, jo kiek 
isteriški dienraščiai, jo suvų-

gavėnioj ir pėtnyčiomis valia 
valgyti žuvį ir pinacus, o ne
valia valgyti steiko?

ttvakųs, sakau, las cicmstų 
keuliKas Pilvazas. Jisai šne
ka apie tokius tįnksus, į ku
liuos pats, ir visi kiti palakių 
galvų gyviaj, netiki. Kad yra

pat virškinti, suvienodinti t^uifrensas tarp steiko, žuvies 
pagaminti iš to savitų kultu j D pinacų, ipereikia nei mano 
T^’ | vožnaus delno tluinočyjimui,

Tame ir reiškiasi mūsų vai-1 ba lki iio1 dar niekam niekur 
dovų tolerantiškas gudrumas, { netek° matyti tokio cūdo, kad 
kad jie nieko nepeikė, nieko ' Kayėnios pasninko dienose, ar- 
nuo savęs nestūmė, stengėsi’ ba šiaiP Jau pėtnyčiom, koks 
visų sunaudoti savo dinastijos nors cicilistas> kad ir P®18 ke~
ar valstybės naudai. Retai kur 

rgę gyventojai ir pažiūros į Europoje taip vienoje vietoje 
susigrūsdavo tiek daug skir 
tingų pradų. Vilnius iš jų su 
gebėdavo sudaryti savotiškų

jį kaimynų sudaro tai, kų ne 
visados galime aiškiai apčiuo
pti, bet kų neapsirikę galime

ms

jo kvajMi, jo «į*la.jmaigamaių (inišioį). Juk il
gų laikų Vilnius nežinojo nei 
t kobinių, nei tautinių, nei 
kultūrinių rietenų. Vilnius vi 
sų .suimdavo ir pats toliau spi 
nduliuodavo tai rytų, tai va
karų kultūros židiniais.

Ilgų laikų Vilnius buvo to
aplink moreninės kilmės 

kalvos, dar toliau plačios san 
droš — iš morenų išplauto
smėlio laukai. Dirva nederlių-1 kflai savotiškos kultūros lop-

bių menininkų, poetų, mokslą 
vyrių. Rusai šį kultūros ži
bintuvų užgesino. Lenkai bau* 
do jį atgaivinti. Tik jiems 
lrūksta nuovokos, kad Vilnius 
yra konglomeratinis miestas, 
kad jame ir ateityje turi jun
gtis įvairių kultūrų ir civili
zacijų akstinai. Jei jis yra ti
krai lenkų mylimas, jei žydai 
jį laiko savo Jeruzale, tai ko 
dėl lenkai nenori tų teisių pri
pažinti to miesto steigėjam? 
ir tikriems šeimininkams, lie 
tuviams. Mums, Gedimino ai 
niams, nedera eiti į Vilnių pa 
tvoriais ir naudotis svetima 
malone. Jei lenkai nesusipras, 
patys mums prideramų vietų 
užleisti, tai mes jų paimsime 
patys. A- B- “M. V,’

LIETUVOJE KINTA PA
ŽIŪROS Į DARBI

NINKUS
Ilgų laikų Lietuvoje kitų 

luomų žmonės į darbininkus 
žiūrėdavo su paniekinimu. Y- 
pač šviesuomenė vengdavo kų 
nors bendro turėti su darbi
ninkais. Šis reiškinys darbi
ninkams buvo skaudi žaizda, 
kurių reikėjo gydyti, nes ji 
žemindavo darbininkų vardų 
ir garbę. Šviesuomenė į darbi-

Ketvirtadienis, bai. 11, 1935
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įlinkus t.k tuda kreipdavo dė 
mėsį, kai jei reikdavo darbi 
ninku paramos. įvairių balsa
vimų atveju susidarydavo net 
“darbininkų surašai”. Tačiau 
toki surašai darbininkų reika 
lų vis škai neatstovaudavo, o 
tik medžiodavo jų balsus. Tie
sa, vienas, kitas daugiau ap 
sišvietusių žmonių irgi dirb 
davo darbininkų eilė.-e. t.e 
jie būtinai norėdavo užuiti 
vadovaujamas vietas.

Paskutiniuoju laiku ši švie
suomenės liga ir paminėto.- 
klaidingos pažiūros į darbini
nkus jau noksta. Įvairių luo
mų beį užs ėmimų žmonės i. a 
arčiau bendrauti su darbini
nkais, būti jiems nuoširdesni, 
draugiškesni ir artimesni. į 
vadovaujamas eiles eina ne 
tik daugiau apsišvietę, bet ir 
patys darbininkai, kurie pasi
žymi veiklumu, sumanumu ir 
kitais gerais būdo privalMj 
mais.

Šis pažiūrų kitėjimas į dar
bininkus, pirmiausia susidarė 
dėl to, kad paskutiniaisiais 
metais vis daugiau paprastų 
darbų ima dirbti inteligentai, 
kartais baigę net aukštesnius 
ir aukštuosius mokslus. Vi
siems baigusiems specialias 
mokyklas ir pasiruošusiems 
bet kokiam proto darbui, da
bar ima stigti darbo. Didės 
niuose miestuose galima suti 
kti tokių žmonių nemažų skai
čių. Baigusių vidurinį moks
lų, gimnazijas, nemaža asme- 

? Tęsinys ant 4 pusi.)

molai lygiai mėsos, kaip ir 
žuvies, kiaušinių, na, ir... pi
nacų, o cicil’kiškų ir visokių

lo. Ir, anot jo, kai žmogus va-, palaidų galvų, gyvių pilvams 
lgai steikų, gauni tiek pat i — tiktai mėsos. Kitokio mai- 
maisto, kaip kad valgytum sto proteinai, riebalai ir kra- 
žuvį, ar pinacus. Kodėl, esu, kmolas jiems ne košer.

liukas Pilvazas, nuėjęs į resto
ranų pietų, ar večerės, vietoj 
steiko, ar porčiajio, užsiordy- 
tų maišelį pinacų. Būtų daug 
pigiau, o proteinų ir riebalų 
bei krakmolo juk tiek pat gau
tų. Ale ne!

Ne cicilikiškos keinijos at
žvilgiu, ir mėsoj ir žuvy, ir 
kiaušiny ir pinacuose yra mai 
st’ngų dalių: proteinų, rieba
lų, krakmolo ir k., tik visa 
nesčėstis, kad ne visų pilvams 
jie vienodai tinka. Tikinčiųjų,

Taigi rokunda savaimi pa
sidaro tokia: difrenso tarp 
steiko įr pinacų proteinų, rie
balų ir krakmolo nėra. I)ifre- 
nsas yra tik tarp cicilikiškų 
ir ne cicilikiškų pilvų.

Beje rimti daktarai tikrina,
' kad sveikatos atžvilgiu žuvies, 
pinacų ir kitokio ne mėsiško 
maisto riebalais papasninkau
ti žmogui labai sveika. Lietu
viški cieilikai, gal, dėl to ir 
išsigimė, išvirto visokiais ko- 
jolais, bingolais ir kitokiais 
cimbolais, kad kasdienų milo 
tiktai jaučių ir kiaulių pro 
teinais, riebalais ir krakmolu.

—- Gerų dienų, Hlziuk Kaip 
sveikatėlė? — įėjus sako kū
mutė Išputįenė. — Ale tavo 
vaikas toks smarkus, toks gy
vas, žvalus. Ar jau turėjo ad- 
rų?

— Dar ne, Llenel, — atsako 
šeimininkė, — ale, susimilda
ma, nešnekėk apie tai garsiai. 
Mano vaiko jau toks būdas: 
kai tik užgimta kų naujp, tai 
užsispirs, kad būtinai jį gau
tų.
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

Kaz. Andriušis L ’
: (Tęsinys) ;

— Neprotingas suųianymas. 
Palikti pasaulį, tokį malonu, ’

drų. Audra jau ir kilo. Ret
karčiais girdėjosi duslus, to 
Iimas griaudimas. Stasiukas i 
vis dar tebevaikščiojo gatvės I

pilnų;. įvairių smagumų ir už 
sidaryti vienuolyne visokiems 
varginimams.

— Sielų išganymo troškimas .
ir Dievo meilė mane verčia .. . „ . .
tai daryti. Jei nemylėčiau Die- |kelet« artln,« svS« Ir kai‘ 
vo, Marijos ir tų juodukų, gal !’">'"?• Na™« “.p pat neturė
to- aš. nestočiau i vienuolynų. ?°- ‘5™s- « "™-
- Bet ar tu žinai, kad aš muodavo >s vieno gana šykš-

mis, veltui klabendamas į du
ris, — niekas nenorėjo priim
ti nė trumpam laikui. Niekas 
jo mieste nepažino, išskyrus

V4*

♦

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

čiai kvatojo rūstus griaustinis, i Po valandos kitos audra pa- 
Tačiau tas Stasiuko nė kiek!mažu nutilo, — nuslinko to-
nebaugino. Jis žinojo, kad be 
Dievo valios niekas neįvyks.

liau į rytus.
Kai ilgai miegojęs Stasiu-

tave manau pasilikti čia. Tu 
būsi mano...

Stasiukas tik pažiūrėjo aš
triu, smerkiančiu žvilgsniu, 
bet jai užteko ir to — susigė
dusi pasitraukė toliau.

Po valandėlės pasikartojo 
vėl panaši scena, ir net dau
giau. Dabar Stasiukas jau ne- 

pntė, — greitai čiupęs ke- 
purę išbėgo pro duris.

— Stasiuk, ko bijai? — nu
stebusi paklausė mergaitė, bė
gdama paskui.

— Tu baisesnė už... — to

laus vaistininko mažų sklype
lį žemės ir menkų lūšnelę. Kai 
liko tik viena motina, matyt, 
negalėdama sumokėti nuomos, 
tuos namus palikusi išėjo ki
tur, o juos dabar išnuomavęs 
kažkoks žydelis. Taigi, prie
glaudų galėjo rasti tik pas sve 
timus, nepažįstamus žmones.

v 
B,Vkt} ' C

-‘■X

K- i,s-m

Tiek kartų jau buvo mirties kas išbudo, išraudusi saulė 
pavojuje, bet, Dievo padeda-' jau šypsojosi pro miesto bokš- 
mas ir pasiduodamas Jo va-'tus. Atsiklaupęs karšta malda 

Į liai, visuomet išeidavo laimė- padėkojo Dievui už laimingai 
' toju. praleistų naktį. Paskui atsisė-

Tlgai dar klausėsi baisiosios prieš saulutę džiovinos! 
audros muzikos, paskui, suka- ^ar neisdžiūvusius, vakar^kiau 
lbėjęs vakarinius poterius, pri- ra* perlytus, rublis. Tssidžiovi- 
siglaudė drebėdamas visu kū- (n?s sakėsi eisiųs į kaimų, gal 

gaus kur nors ganyti ir taip 
praeis vieni metai.

- greitai čiupęs ke- Ta?au “ieste ne taiP iau 
5ĮF-. , . giai randama.

— Daug yra tokių vaikų — 
pilnos gatvės, —> atsakydavo 
žmonės, kaį jis paprašydavo 
prieglaudos.

liau negirdėjo, nes berniukas n Tai,P “ekas ’°.ir nePri™>5-
jau buvo gatvėje. 1° Vakaras Įaa T Pa‘- Be

'to vis smarkiau ir smarkiau

(Acme Photo.)

NEI IŠ GARADŽIAUS BE 1935 M. LAISNIO
Kas turi automobilių, o dar neturi 1935 m. laisnio, tepasirūpina įsigyti. Atvaizde 

parodoma armija policijos, kurį tik vienų dienų sugavo 3000 automobilistų dar su 
1934 m. laisniais. Miesto ir valstybės policija bendrai gaudo automobilius su 1934 m. 
laisniais. Dešinėj valstybės policijos sergt. Phil Renkosiak ir valstybės sekretoriaus 
investigatorius Lee A. Friend.

Saulė jau seniai pasislėpė po las ligi odai. Nežinodamas ki.

nu prie betoninės “namo” sie
nos ir užmigo giliu išvargu
sio žmogaus miegu. (Danginu bus)

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknvse Ir Pamaldų Vadovėlis
— Tai mano namai! Dėkui .. . ,, , _ ~ sxm tv t vi • x I Ši nauna maldaknvge yra nedidele. 256 pusi., gražiai iš- 

Tau, Dieve! — linksmai susu-Į patoffi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas,
Pavargęs ir prisikamavęs at liepa’ bet lietus Pasiek® ir ten- ,ko, atsiremdamas į šaltų be- litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa- 

.. , Staiga prisiminė kadaise n? | tonų. maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje.
iiuko. . . . ... i Tšleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

juodu audros debesiu. dėtis palindo po plačiašake

V— Ot keistuolis, — galvojo 
viena sau, kai jis dingo arti
miausiame skersgatvyje. — Ir 
ko jis taip pabūgo, kodėl iš
bėgo? Juk aš jam, rodos, nie
ko bloga nepadariau. Koks jis 
vaikiškas, nors jau atrodo ri
nitas berniukas. Argi niekuo
met jis ir nesugrįš? Gerai, bet 
kų aš pasakysiu maniai, jei 
jis daugiau negrįžtų...

Stasiukas išėjo turėdamas
tvirtų pasiryžimų niekuomet 
negrįžti, nors visų gyvenimų 
spaustų didžiausias vargas, ša
ltis ar alkis. Geriau mirti ga
tvėje po vargo letena, negu 
grįžti ten, kur gresia rimtas 
pavojus skaistybei, kur yra į- 
kyrį pagunda — našlės Leo
kadijos duktė Genutė. Jis ge
rai suprato tėvo Justino žo
džius, kad su pagunda nesi- 
derėk, bet pačioje pradžioj* 
kovok visom jėgom, prašyda
mas Dievo pagalbos. Tačiau 
nors jis nuo pagundos pabė
go, bet mergaitės elgesys pa
darė jo širdelėje nerimų. Jis 
pirmų kartų pajuto savyje kaž 
kokį nešvarų jausmų, kurio 
ligi šiolei niekuomet nejautė. 
Ir tas jam padarė nemažų žai
zdų.

— Geriau mirsiu kur gatvės 
užkampy, negu grįšiu ten, kur 
būsiu nuolat gundomas nusi- 
J||i, — kartojo vienas sau, 
darnas gatve.

Ėjo pats nežinodamas kur. 
Tikėjosi kur nors gauti prie
glaudų. Tiesa, jis dar galėjo 
grįžti atgal pas ponių Leoka- 
dijų, bet bijojo nuodėmės ir 
buvo jau pasiryžęs niekuomet 
ten negrįžti. Savo pasiryžimų 
ištesėjo. Į Leokadijos namus 
daugiau neįkėlė nė kojos. Jam 
tiesiog pasidarė baisu, kartu 
ir gaila, kad penkiolikos ar 
šešiolikos metų mergaitė jau 
tapus piktosios dvasios įran
kiu. Jis nežinojo, kad tai pa
darė ištvirkęs miesto vaikų 
gyvenimas, negražūs pavyz
džiai suaugesnių jaunuolių ir 
menkas motinos prižiūrėjimas.

Saulė jau sviro žemyn. Va
karų horizonte pasirodė juo
das, kalnuotas, vis aukštyn 
kylųs debesis. Jis rodė, po ka
rštos dienos, nešųs baisių au-

baladojosi griaustinis.
Viena senyva ponia jam da

vė gerų patarimų:
— Vaikeli, — sakė ji, — 

mieste niekas dykai nelaikys. 
Eik į kaimų, dabar vasara, 
stosi pas ūkininkų ganyti ir 
bus gerai.

— Bet, ponia, nors šių vie
nų naktį... Tokia šudra kyla... 
Kur aš dabar eisiu, — pra
šėsi dar Stasiukas.

— Viešbučiuose vietos yra, 
— atsakė ir uždarė duris.

— O Dieve, na ir kur aš da
bar eisiu? — kalbėjo vienas 
sau, eidamas Liepų alėja.

Eitų į kaimų nors ir dabar, 
bet kad jau vakaras ir visai 
netoli griaudžia griaustinis.

X

;;

DYKAI
BANDYMAS

josy
NAMUOSE

Bile kurį jūs 
išsirinksite

Telefonas 
Local M

RANdolph 1200

sisėdo pailsėti ant suoliuko 
neišmanydamas, kas toliau da 
ryti. Oras staiga keitėsi, darė
si sunkesnis, lyg labiau slopi
nantis. Miesto gatvėmis žmo-

ndesto matytų vandentiekio ir 
kanalizacijos vamzdžių sandė
lį. Pro juos, dar kai buvo nia- 

ižas, dažnai bėgdavo į pajūrj 
!pss tėvelį.

nčs pradėjo skubėti. Jau nebe
žiopsojo, žiūrinėdami krautu- — O gal ir dabar jie ten
vių ar knvgynij vitrinas, b^t 
tik skubėjo į namus. Stasiukas

yra? — klausė pats savęs. 
Bitų puiki nakvynė. Vis gė-

vis tebesėdėjo, tartum nieko iriau nakvoti ten, negu gatvč- 
nebijodamas. Sušniokštė Liepų' je.
alėjoj lengvas vėjelis, praneš- Jki ,os vietoĮ1 buvo ,(0|.. (h( 
damas artima audrę, ir pir- k=lomctrai keHo nu0 Li,<]iu a. 
n-ieji stambūs lietam lašai ,-Joa. J|gai negĮ.,VO(lal„as pa. 
nukrito per medžių lapus. Vi- siieido Mgt- la klvptimi (Ju
sa padange nudundėjo skardus 
griaustinis ir šūstelėjo galinga 
vandens srovė, antra, trečia... 
Prasidėjo smarkus lietus. Ga
tvės ir šaligatviai papluko va- 

indeniu; žmonės išbėgiojo, liko

Audra vis šėlo. Lietaus sro
vės monotoniškai taškeno į di
džiulę krūvų betoninių pabūk
lų. Šakoti žaibai smarkiai rai
žė visų padangę ir bauginan-

t vės tuščios, niekas nekliudė; 
tik kur ne kur stovėjo susi 
gūžes policiniukas. Greitai pa
siekė miesto kraštų įr, savo J 
laimei, pamatė toliau, vakaro ! 
prietemoj dingstant, krūvų be- į

tuščios, visų apleistos gatvės,'toninių vamzdžių. Susiradęs j 
kaip ir mūsų Stasiukas. Jis, vienų gana platų, matyt, šuli- 
lictaus jau kiaurai permerk- ninio vamzdį, skubiai įlindo.

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS!

Eureka- Federal. Premier
VACUUM VALYTUVAI

tiktai 00
ĮMOKĖTI

LENGVOS PRIEINAMOS SĄLYGOS

IŠSIRINKITE: visi kuoplačiausiai žinomi. Didelioir 
* mažo dydžio. Tiesiog traukiančių ir motorinių - še
petukų mados. Visokių kainų. Jums reikalingas da
lykas jums prieinama kaina.

Apžiūrėkite juos artimiausioj EDTSGN SIIOP. Išsi
rinkite tų, kuris jums geriausiai patinka. Viši lengvai 
operuojami; sutraukia visų purvų, pūkus, plaukus ir 
siūles. Išbandykite vienų savo namuose dykai.

Tt tkt (ritu įtini ta aar a4MrrtiMa»,t, aad a«rW m aar ataertoa- 
Al". Htotfoutitllj 1% it t» *« tAM ea accaaaf tftAAMml t** —tttttt.
A t k aėaat Ikt tutkuntmt p/aa. A moli Amt *ajna<ar *a<aa«« mntkti 
•* jottr Ebttrk Stntct UII. Tt ctvtr iutmtt t»A tlktrettlt, t ttuu- 
ttktt kiįktr krict lt cktrfA ftr a**ttaa«a ttlA aa AtftmA Hntantt.

COMMONWEALTH EDISON

Electric r-r Shops
Dou/»town — 72 W. Adam* St. — 132. So. Dcarborn St. 

Ttltphttn RANdolph 1200— Lotai 66
Aitl Broedarar 4231 W. Madison St. 832 W. 63rd St.
2418 Milwauke« Ava. 4834 So. Aahland Ava. 2930 B. 92od St.
483) Irring Buk Blvd. 3460 So. Stata St. 11116 S. Michigaa Ava.
FEDERAL COUPONS GIVEN

y-
1

/

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

originalu^

?Xa\ BIUDŽETU MOKĖJIMO
PLANAS

P

j,""5

ANT GARSIŲJŲ

Goodrich Tires ir 
Goodrich Baterijų

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

SPECIALIAI PER 10 DIENŲ

NIEKO IMORETf
PADARYKITE SAU SĄLYGAS

BE TRUKDIMŲ 
BE LAUKIMO

Tik parodykit mums 
savo llcense Identi
fikaciją. Nėra ne
smagumų Ir visas 
biznis yra konflde- 
decijalus.

GREITAS PA
TARNAVIMAS

ISsirlnkit ką Jums 
reikia Ir pasakykit 
mums kaip galite 
mokėti. Ima tik ke
letą minučių atida
ryti sąskaitą.

NĖRA SUNKU 
MŲ GAUTI 

KREDITĄ
Nėra ilgų investiga- 
cljų. Jūs galite pa
daryti sau lengvas 
sąlygas pritalklntis 
Jūsų reikalams

PIRKITE VISKĄ KAS REIKALINGA 
MOKĖKITE KOL VAŽINĖJATE

PERSERGĖJIMAS!
Neleiskite nemalonius atsitikimus ki
tose vietose sutrukdyti Jūsų Investl- 
gavlmo mūsų plano. Mes darome tai, 
ką sakome Ir garsiname — mūsų 
liberalus planas atitiks Jūsų relka- 
lamas.

KLAUSKITĖS MŪSŲ BIUDŽĖTŲ 
DEPARTMENTO

AS L0W 
AS

y •

G ootlric Ii Sil ve rl own
BOHNETT TIRE CO.

3843 S. Halsted St. Tel. BOUL. 4800
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REDAKCIJOS ADRESAS: 

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

rvOS'LAN'iAS J. VAlbx\uRAb, generaiis agentas
. 2013 Carson Street, s. S. Pittsburgh, Pa.

Telephone Heinlock 2204

VELYKŲ MINTYS
Jėzus Kristus buvo Dievo 

žadėtasai Mesijas, mūsų At
pirkėjas. Jis savo dangiškųjų

mų Čirdyse ir dutylų ten ste
buklus nepadedant materijai. 
Taip pat buvo ir Cezariu', ir

pasiuntinybę įrodė savo šven- akksandrui. Ga^ galu užmir 
tu gyveniniu, pranašystėm, ste šia mus ir užkariautojo var-! 
kukiais, kurių svarbiausias ir das t'ra tema mokyklos rasi- Į 
didžiausias yra Jo prisikėli- niams. Koks skirtumus yra
mas iš numirusių.

♦ Jėzus buvo tikras Dievas 
ir tikras žmogus. Kas ginčijo 
Kristaus dievystę, tas pirmu 
pirmiausia turėtų atminti, 
kaip didžiai Jo veikimas ski
rias nuo kitų pranašų ir žmo
nijos vadų veikimo. Istorija 
nežino nė vieno šio pasaulio 
buvusiųjų galiūnų, kuris bū
tų atmainęs žmogaus sielą.
Tuoni tarpu Kristus visais a- 
inžiais ir visose tautose mili
jonam žmonių davė naujo gy
venimo, nusidėjėlius padarė 
šventais, abejojantiems grąži
no tikėjimą, sieloms - pra
rastų ramybę. Kas iš šios že
mės didžiūnų yra kuomet nors 
įstengęs tikrai ir patvariai pa
guosti beviltį? Niekas. Tik 
iš Kristaus per ištisus amžius
nesiliaudamas tekėjo gaivina-i kartybėse, kurias, lyg kokias 
ntis balzamas į milijonus ap-f kilpas, užstato mums šis pa
leistų ir kenčiančių sielų. Aa- Saulis, piktoji dvasia ir mūsų 
poleonas, kalbėdamas šv. Kie- kūno pageidimai? Nieku kitu, 
nos saloje su generolu Bert- tik tvirtu gyvu tikėjimu ir as- 
randu, pasakė: “štai kuo aš siminimu, kad, kaip Jėzus Kri 
labiausiai stebiuos ir kas man stU!i P° visų savo vargų, kan- duodama graži dovana už į- 
griežtai rodo Kristaus dievy- vių ir baisios kryžiaus mir
kę. Aš pats mokėjau uždegti l>eiS garbingai iš numirusių kė 
minias, kurios dėl manęs ėjo ^ėsi, taip ir mes privargę, pri-

LUBTUVOn KINTA PA
ŽIŪROS Į DARBININKUS SUCH IS LIFE-

tarp mano skurdo ir amžino
sios b ristaus karalystės, kurs 
yra mylimas, garbinamas ir 
skelbiamas visame pasaulyje!;
Argi Kristus mirė? Argi ta1' 
nere ikia veikiau, kad amži-; 
nai gyvena? Tokia ir yra Kri-' 
siaus mirtis”.

Ai ūkdami šią žemišką aša-
n. ir skaBMuų keliom,. dažnai 10 “ Povil° J^ugijoB narys daug kunigų. Per atlaidus da- 
-usilpn, jame dvasioje, prisirii lr Sv“ ^'doriaus parapijos rė. ] rbavost šie kunigai: Alisius, 

' J urgutis, Kazėnas, Likutis, A-

(Aeme Photo.)

ATOSTOGAUJA
Chicago majoras Kelly su žmona. Abu išvyko atosto

goms į Kaliforniją.

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
uų apsigyveno kaime. Tuo bū-1 
du, Lietuvoje daugiau išsila
vinę žmonės ima vis arčiau 
susilieti su paprastais darbi
ninkais. Šis susiliejimas žy
miai sumažino blogas pažiū
ras į darbininkus, tuo pačiu 

'žymiai pakeldami pačių dar- 
į bininkų vardą reikiamon aukš 
tuilion. Šiuo reiškiniu patys 
darbininkaį yra labai paten
kinti ir džiaugiasi, Kai mato, 
kad šviesuomenė jų neapvylia, i 

1 bet stengiasi eiti darbinin- |I
,kams pagalbon.
Į Darbdaviai taip pat pasku- j 
j tiniuoju laiku į darbininkus 
į ima žiūrėti jau kitaip, dau- Į 
giau duoda jiems pagarbos ir 
ima pripažinti darbininkui 
žmogaus vertę. Anksčiau da
rbdaviai, kiek tik galėdami,

THE CROSS W0RD PUZZLE CHAMP

Izidoriaus bažnyčioje. Palaido mes papuošė tvarkiai sesučių . .
tas Braddocko katalikų ka- Į sudaryta mokyklos vaikučių į ^nauuo^avo ar in^U8’ juos 

-T , aa -r. i ■ , ji • i skriausdavo, sauvaliskai ma-puose. Velionis buvo ŠS. Pet- į procesija, kurioje dalyvavo ir v. . ’ . .zindavo atlyginimus, išmesda
vo iš darbo ir t.t. Pernai me
tais Lietuvoje buvo išleisti ke
li darbininkų reikalams įsta
tymai, kurie sudraudė darb
davių sauvaliavimus ir page
rino pačių darbininkų medžia
ginį būvį.

šaine prie šio pasaulio žibu- luė>- Paliko budime žmo
čių ir pamirštame pakeltį sa
vo mintis ir širdį į Di«v»$kąjĮ 
Išganytoją, kuris savo kančia 
ir iŠ numirusią p Įsikėlimu pa 
rodė mums taip daug meilės 
ii gailestingumo. Kaip išgy
dyti ir atitaisyti savo dvasios 
tutinsimą ir apjuknnų? Kuo
mi sus raminsime gyvenimo

mg sūnų ir dvi dukteris. Duok bromaitis, (Steigmanas, ISkrip- 
Dieve jam amžiną atilsį.

Pas Tautkus atsilankė gar- 
nys ir paliko gražų sūnelį, ku- 
rmin klebonas kun. V. T. Ab
romaitis per Krikštą šv. su
teikė Pranciškaus Romualdo 
vardus. Kūmai buvo Jonas

sunkenybėse, nesmagumuose ir pyaby ir Teresė Abauskiūtė.

Balandžio 28 d., 3 vai. po
piet, Šv. Izidorio parapija re 
ngia kauliukais lošimo pra
mogą parapijos svetainėj, Se 
venth St. ir Talbot Avė. Bus

1 žangos tikietus ir gražios de 
vanos kiekvienam stalui. Visi 
kviečiami atsilankyti.

kus, Vasiliauskas, Urbonas ir 
Sadauskas. Visus pamokslus 
sakė kun. V. Sadauskas. Jo 
pamokslai palietė šių dienų 
vargingą ir triukšmingą gy- 
venmią ir ragino, kad kiek
vienas rūpintųsi papuošti sa
vo namą gero turinio knygo
mis, laikraščiais, nes šlamštai 
žemina kataliko namą.

Balandžio 14 d., Šv. Vardo 
draugijos nariai bendrai ėjo 
prie Dievo Stalo. Šv. Sakra
mentas buvo išstatytas visą 
dieną viešai adoracijai. Pama
ldūs žmonės visą dieną lankė 
bažnytėlę. Vakare viešoji ado
racija baigėsi tinkamomis pa
maldomis ir pamokslėliu.

---------- - Balandžio 14 d. S. L. R. K. 1
Verbų sekmadienį, ŠŠ. Pet- į A. 35 kuopa laikė mėnesini Į 

ro ir Povilo draugija “in cor- ’susirinknną ir svarstė savo šo- 
pore” ėjo prie šv. Komunijos, kių vakarą, rengiamą balan- 

. Velykų rytą eis tretininkės. džio 24 d. parapijos labui. Kie 
Augustas kvienas narys pasižadėjo pasi- 

1 kviesti savo draugus ir pažį-1 
stamus iš apylinkės. Taipgi 
vienbalsiai sutiko iš savo iž
do paaukoti 50 dol. išlaidoms 
šokių vakaro. Iš anksto gali-

giami ir kitose Lietuvos vie
tose, kuriuos lanko darbinin 
kai ir amatininkai.

Visame krašte, paskelbus, 
kad amatininkai iš savo spe
cialybių turės laikyti egzami
nus, steigiami specialūs kur- 

Lietuvoje darbo žmonės rei-, sai. Dažnai pasitaikydavo, kad
škia didelio noro mokslintas, tokių kursų tikslas būdavo pe- 
Didelės iniciatyvos šiame rei- Inas. Gi dabar žiūrima nė tiek
kale rodo įvairių specialybių 
amatininkai. Didelį ir gražų 
pavyzdį parodė Alytaus ama
tininkai, kurie inteligentų pa-

pelno, kiek darbo našumo ir 
darbininkus paruošimo įvai
rioms specialybėms. Darbinin 
kai suprato savo klaidą, kad

dedami, suorganizavo bendro; jie anksčiau nesimokslino. -- 
lavinimosi kursus. Kursus la- sišvietė. Bet dabar moksliu 
nko labai daug darbininkų, • tis jiems yra kur kas leng- 
kurie anksčiau, dėl įvairių, viau, nes šiam darbui vado- 
priežasčių, neturėjo galimumo j vauja šviesuomenė, labai ar- 
išsimokslinti. Toki kursai stei' tima darbininkų reikalams.

%

Pagaliau, ir patys darbinin
kai daug nuveikė pažiūrų pa
kitimui į juos. Anksčiau dar
bininkų tamsumas ir gyveni- ✓ 
mo reikalų menkas suprati
mas juos nustumdavo į smuk
les, į komunizmą ir t.t. Tsb.

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

mirti. Tačiau šventajai ugniai 
širdyse sukurti reikėjo mano 
akivaizdos, mano žvilgsnio e- 
Jektrinės kibirkšties, mano ba
lso, mano žodžio. Be abejo, tu
riu paslaptį tos magiškos jė
gos, kuri pagauna žmones, bet 
negaliu jos perduoti niekam 
kitam, nė vieno savo generolo 
negaliu jos išmokyti, nežinau 
nf tos paslapties, kaip pada
ryti, kad mano vardas ir mei
lė man amžinai gyventų žmo-

kentėję ir puikavoję šiame gy
venime garbingai kelsimės iš 
mirties patalo. Vilimas

AR ŽINAI? -
Kad Pitts burglio cicilikai, 

lig tie svirpliai užpečkyje, pra 
dėjo histeriškai čirkšti, kai 
Kikas ėmėsi vanoti jiems kai
lį jų pačių lenkta “lazda”...

IŠ NORTH SIDE
Džiaugiamės sužinoję, kad 

mūsų klebonas kun. A. Šimke-
Kuomi kitus vaišini, būk pa- jvičius eina sveikyn ir neužilgo Į ma sakytį) kad gig šokių v*

TAUPYTI PINIGUS

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲ jy KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

' sirengęs ragauti ir pats tos 
“patrovos”... Kus švaistosi 
“davatkom, Romos bizniais, 
prabaščiais” ir t.t., tas nepri
valo nervytis, susilaukęs sau 
pritinkančių epitetų.

Kad sociabstiško šlamšto re 
porteriui, saldžiai bemiegant 
prie didžiulio “forneso” durų, 
prisisapnavo Kikas ir May- 

“dūšelės”. Kad

jau grįš į savo parapiją. Kad 
ir sirgdamas klebonas rūpina
si parapijos reikalais.

Kadangi artinasi 40 valam

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 
deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimui 
niorgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dieną.

nuga-t6ne Nuteiks
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sutvirtina visokius o- 

rganus žmogaus sietem-oje, pataiso 
apetitą., sureguliuoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai j , keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vatstinyčtose. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE. nepriimkite 
pavaduotojų.

Nuo užkietėjimo lmkjt—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

Atėję j šiuos paveikius pamatysite, 
kaip pirinieji krikščionys guldė sa- vie\V 
vo galvas už Kristų eidami j areną,' . .
kur juos liūtai draskė. Pamatysite I nesuklydus ir kitų IlGSuklai-
kaip šv. Agnietei nukerta gal v,), šv. j Jįnus, patartume CllicagOS 
babestijoną sušaudo vilyciomis, Sv.
Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša.

Į šiuos paveikslus atėjęs nevienas 
braukia per skruostus riedančias a- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

įnamių

“peiperio” peckeliui pirma 
pačytuoti” sapnų “išviroži-

jimo” knygą, o paskui kome-

Buy gloves with what 
it savos

Nerelk mokėti **c. aš 
dantų mostj. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 
Tėmyk. kaip gerai Jt 
kia. Ją vartotadamaa per 
metua autaupal ga ••

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*
WEAKANDSKMNY 

MEN, WOMEN
AND CHILOREN

SavM Imt m« Vitomin. af Cad Lfcor
Oil in tastele.i tablete.

Pnandi of flrm healthr flaah in.»»«d <ff 
bare tcngny bone.1 New viaor. vim and 
rnergy ihatrad of tirad ll.tlea.nea. I Steady, 
Oulet nerveR I That l» what thou.and. of 
pvople are crttinB throuah aoientinta' latoat 
diaonvpry- -the Vitaminą of God I.lvrr Otl 
concentrated in little ansar coated tableta 
arlUinut any of Ha horriil. fi.hr taate or norit.

MaCoy's Cod Llvrr Oil Tableta, thay’re 
called t “Cod Llvor Oil in Tableta “, and th«» 
almply wnrk wondrra. A llttlr hoy of | acrC 
oualy siek. got wrll and rained 10% iha. In 
Juat ano montb. A airi of «hMe«n «ftar th« 
šame dlaram-. (talnod S Iba. the Amt we«k and 
2 Iba. .ach week aftar. A youna moth.r who 
muld not Mt or alcep aftar baby anam rot 
all her health back and galned 10 Iba. In lesa 
than a month.

You almply mušt try MeOsy1* at onee 
?on't g,ln » M*. Of

karas bus sėkmingas. Tiktai 
nelaimė, kad daugelį čionai 
atleido iš darbo ir visos be
veik dirbtuvės uždarytos. Bet, 

dų atlaidai, jis nuoširdžiai kad trumpu laiku v{
prašo savo kaimyno kun. J.
Vaišnoro, kad apsiimtų vesti 
visų atlaidų tvarką ir sukvie
stų visus lietuvius kunigus./

40 valandų atlaidai prasi
dės balandžio 21 d., Velykų 
dieną. Pamokslus, kaip girdė 
jau, sakys kun. V. Sadauskas.
Iš anksto spėjama, kad daly
vaus atlaiduose visi Pittsbur- 
gbo ir apylinkės kunigai.

Vardu sergančio klebono 
kun. A. Šimkevičiaus kviečiu

visus pašauks į darbą.
Visi laukiame Šv. Velykų ir

jau marginame kiaušinius.
Oibukas

E, VANDERGRIR

'EDERALoAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO

2242 VVEST 23rd PLACE
Phone CANal 8887

Bon J. Kazan&uskas, raštininkas

ntarus daryti.
Kati, kai cicilikas kalba a 

Ketverge, Bal. 25 <1., par. salėje,' pįe poterus, jam visada vai-j v*sus Užžengimo į Dangų pa- 
’ pėtnyčioje*' Bnl. 26 d., par. salėj,! dinasi blynais iškimštas pil-Į rapijonus į atlaidus, pasiklau

j-, - , vas. Jū sąprotavimu, kas “ga-Nedalioje ir Panedelyje, Bnl. 28 . . °
ir 29 d. VVilkea-Barre, Pa. , špadoriui netarnauja, ta|

par. salėje,, £,Uonijai visai nereikalingas n 
nenaudingas. Visi asilai ir mu
lai jau seniai tokias išvada-

Pavcikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

T ------- . |
Balandžio 10 d. staiga mirė 

Jonas Vaitkus, sulaukęs 53 me J 
tų amžiaus. Paliko žmoną, 5^ 
sūnus ir dvi dukteris. Po pa- į 
maldų Šv. Kazimiero bažny
čioj, nulydėtas į Šv. Gertrū
dos kapus.

J

Gerkit ir Reikalaukit

Utarninke, Bal. 30 d 
Hanover, Pa.

Ketverge, Gegužės 2 d. par.
Įėję, Wanamie, Pa.

Pėtnyčioje, Gegužės 3 d. par,
Įėję, New Phila, Pa.

Nedėlioję, Gegužės 5 d. Mahaiioy 
City, Pa.

Panedelyje, Gegužės 6 d. par. Bai
lėje, Girardvilie, Pa.

Seradoja, Gegužės 8 d. Airių per. 
salėje, Shenandoah, Pa.

Ketverge, Gegužės 9 d. par. sa
lėje, Tainaqua, Pa.

Pėtnyčioje, Gegulės 10 d. Doreya, 
Pa. parap. salėje.

Įžanga 25c, vaikams 10c.
Visur pradžia 7;30 vai. vak.

sa-

sa-
padarė. Kikas

IŠ BRADDOCKO
Balandžio 8 d. Benediktą 

Tautkų patiko didelė nelaimė, 
nuo kurios ir mirė. Bal. 12 d. 
įvyko jo laidotuvės ir viskas 
buvo iškilmingai atlikta Sv.

syti pritaikintų iškilmėms pa, 
mokslų, atlikti išpažintį ir 
priimti šv. Sakramentą.

Northsidietis

GAL IEŠKAI GRAŽIOS IR 
NAUDINGOS KNYGOS?

ŠIS TAS IŠ VVEST END 
PITTSBDRGHO PA

DANGĖS
Balandžio 11 d. iškilmingai 

baigėsi Sv. Vincento bažnyčio
je 40 valandų atlaidai. Iškil-

LEMOYNE — Palaiminta
sis Kunigas J. Bosko, jo a»-
inuo, darbai ir auklyba. Dide
lio formato, gražus spaudos 
darbas, 707 pust 64 pavęika 
lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.50, 
labai gražūa skaitymai, patar
tina visiemi įsigyti.

2334 So. Oakley Avė., 
0hjca<o, Ui.

Mutual LiguorCo.
4707 S. Halsted St

TA TAROS MM
I tet Mc 

and ranulna
ng



Ketvirtadienis, bai, 18, 1935 t'

Burnoje likusio maisto kvapas
Rašo DR. BLOŽIS

Burnoje visuomet yra dau- darytas šitaip: davė žmogui
giau maisto likučių, negu ki
tuose viduriniuose organuo-

l’enktas bandymas; sumaltų ; 
svogūnų davė kvėpuoti ir l

se, neg burnoje yra kur mai- kvapas buvo galima užuosti 
stui užsilaikyti: tarp dantų, j taip ilgai, kaip kad būtų svo 
už karūnų, už tiltelių ir už gūnų valgęs. Taigi, šeiminin- 
nešvarių dantų. Pasiremiant i kės turi būt atsargios su svo- 
tuo, kad burna visuomet gan-1 ginais, gamindamos valgius. • 
na sau šviežio maisto, kiekvie- j J oigu norite išvengti jų ne- 
nas mąsto, kad iš burnos no- malonaus kvapo, neuostykite. į 
galima būtų gauti Uogų kva-1 Vaikul bavo pauarylas ek. ' 
po ir, paprastai, yra metama spelunentas su ėesnaku „ 
bėda tam nelaimingam pilvui, slu.asta> 4es„ako kvapas 
kati jis „. du ba gerai, užtai pasJlleka pas 72 valan.
ir dieki-. uas arba jjgiau. Per 24 valau-

Dažna, retinki tokių žino- uas būna stiprus, bet vėliau 
nių, kurie daug mukto apie eina silpnyn. Bet jeigu čes- 
save ir nenori pasirodyti, kad nakas būna tik sukramtytas 
yra valgęs svogūnų arba ki- burnoje, o nenurytas, tai jo 
tokio blogai atsiduodančio kvapas tepasilieka per 16 ar- 
maisto, tuomet ima vaistų, ba 20 valandų. Šaltu van<įe- 
kad panaikinti tų blogų kva- niu lengviau yra numazgoti

LIURDE PASVEIKO 
LIETUVAITĖ

Ona Salaševičiutė, gimusi 
katalikų šeimoje Londone, ei
dama 15 metus nukrito nuo 
laiptų ir išniro kairę kojų iš 
Klubų, be to, smarkiai sukrė
tė širdį, Šešis mėnesius išgu
lėjo lovoje, negalėdama nė su 
lazdomis paeiti. Po to tris 
metus gydėsi pas daktarų 
Szwartz, kuris pagaliau visai 
atsisakė. Taip pat atsisakė 
ir Šv. Baltramiejaus ligoni
nės gydytojas dr. Elmsly. T . 
da ji pateko į kitų Londono 
ligoninę, kur n ilgėsi operaei 
jai, bet jos nedarė, nes nebu 
vo jokios vilties. Taip besig> 
dant praėjo penki metai.

Koja buvo sudžiūvus, be 
muskulų, ir tik su lazdomis 
pasiramščiuodama galėjo pa
eiti, bet jokiu būdu negalėjo tę ir pas daktarų. Daktaras i 
ja paliesti žemės, nes kildavo • įejdo eiti į vonių, nes širdis' 
neapsakomi skausmai. j jau buvo visai sutvirtėjusi, j

Vienos mergaitės prikalbi- j Eidavo du kart į dienų. Kieki

EMIL DENEMARKĮnč

pų. Bet tas bandymas yra 
veltui, nes tų blogų kvapų ne
galima panaikinti iš vidurių;

nuo rankų česnako, negu svo 
suvalgyti labai plonų plotke- 
lę, turinčių savyj,© mažų ga-

jis yra įsisunkęs į burnos balėlį svogūno. Suprantamas
raumenis, liežuvį ir dantų į dalykas, ta plotkutė ištirpo
anotomiškus ravukus. įbegiu'kelių minutų, bet svo-

m .. , . , . . igūno kvapo neišdavė. Tre-Tuli daktarai yra padarę , . , .. čias bandymas buvo toks:tuo tikslu daug bandymų ar- J.................
, , • , . v, • . , i svogūnų skysčiu ištrynė dauba eksperimentų ir, štai, kų i t , ,

, ,. j - - i i tis ir kvapas buvo galima uz-surado. Jie davė žmogui kram . . , . , , v. v _ įuosti taip, kaip kad žmogustvti svogūno ir liepe nenury- . 1
būtų jį valgęs. Ketvirtas banti. Nuo kramtymo kvapas bu

vo užuodžiamas per šešioli
ka valandų.

Vėliau vienam žmogui da-

dymas: svogūno skysčiu iš
trynė visų burnų, išskyrus 
dantis. Kvapas buvo galima 
užuosti per 36 valandas

,’ė svogūnų kramtyti dirbti- gūno aliejus. Česnakas taipgi
niais dantimis ir nuryti, o ki
tam savais dantimis kramty-

buvo įduotas su plotkele į vi
durius', nepaliečiant burnos

ti ir nuryti. \ ėliaus buvo iš-i raumenų, nei dantų, kaip ii
tirta, kad pas bedantį žmogų svogūno, ir kvapas buvo už-
buvo daug silpnesnis kvapas uodžiamas ,wr ž8 valandas.
ir greičiau pranyko, negu pas ' ...c , *. : Taipgi, tas eksperimentas, artų, kuris turėjo gerus dantis.!
Pasirodo, kad dantys greitai ba P*™io, kad
prisigeria blogo kvapo ir il-l*<a'P česnaką paimsi į vidų- 
gai jį palaiko. rius, visuomet kvapas bus

Tolesnis bandymas buvo pa i užuodžiamas.

vienų kartų, kada tik ėjo į 
vandenį, darėsi geriau. Šv 
Rožančiaus šventėj per pro
cesijų ji pajuto ypatingų sma 
gumų. Vakare jau ėjo proce
sijoj su žvake toli apie kaina 

neleido į maudyklę tik grotos bc ,azdU) nors koja 
šaltinio^ vandeniu užpylė! aut jr skaudėjo. uYpaS nusitei. 
pečių. Ligonė nieko ypatingo kus meldžiaus kulli ir 
nejautė? Tik parvežus t ligų- i Bernardeta. Taip pamokino 
ntaę išlipo abiem kojom už- mane viena moteris> kurįog 
suuiršus, kad nesveika ir pra taip pat pagijo. vi
dėjo eiU palikus landas veži- įav() eTCikati> maniau melstis
ntėlyje. dienų....” — pasakoja

— Ei, užmiršai lazdas! —
sušuko nustebęs ligonių pri
žiūrėtojas. Aš pati, — sako 
ji, — dar labiau nustebau, 
nes jau penki metai nebuvau 
tiek nuėjus be lazdų. Kai įė

liejama, šalaševieiutė ryžosi 
važiuoti į Liurdų, nors nesi
tikėjo pagyti.

| Liurdų nuvyko labai var j 
gingai. Dėl silpnumo, ligonės

jau į ligoninės valgomąjį vi
si sustojo ir nustebinti užgie
dojo “Avė Maria.”

Pavalgius vėl vežė jų į gro

Namo parvažiavo be lazdų. 
Švenčiausioji Panelė jai jas 
atėmė.

Ši Londono lietuvaitė dalear 
dirba siuvykloj kasdien iki 8“ 
— 10 v. v. Lazdų visai nebe- 
vart-oja, nors išgijusią koja
šiek tiek ir šlubuoja, nes

GHICAGOJE
KONCERTAS ŽAVĖJO 

KLAUSOVUS
NORTil SIDE. — Bal. 14 

d. parap. choras suruošė baž
nytinį koncertų, per kurį iš 
pildė sunkias bažnytines gies
mes. Vadovaujant varg. N. Ku 
liui ir jam vargonams grojant 
choras giedojo šias giesmes:

Duboiso “Pirmas žodis”, 
kun. Čižausko “Malda” ir Div 
boiso “Šeštas.žodis”. Mergai
čių choras Pociaus “0 Dieve, 
Tėve” ir kun. Čižausko “Gar
bink Jeruzaliau Viešpatį”. Vv

prieš porų metų įsimetė reu
matizmas, tačiau tai nekliudo 
dirbti.

Šis įvykis pažymėtas Liur- 
do išgijimų biure.

rų choras Lott'. ’o “Vere Lan 
guores Nostros”.

Solistas buvo art. J. Kudir
ka, O. Piežienė, V. Čivinskas, 
F. Plančiūnienė ir Marijona 
Malonė. P-lės Rose Phallon iŠ 
Chicago Civie Operos, daly
vavusi koncerte apie Piežienę 
taip išsitarė:

1 “Piežienė įspūdingai giedu 
jo Henshaw’o ‘Salve Regina’.

I Giesmę baigė artistiniu pianis
simo. Man ir klaųsovams ji 
užsirekomendavo”.

Į J. Kudirkų v’si sveikino už 
i labai gražų pagiedojimų Va
nagaičio “Sveika Marija”.

Vietiniai solistai, Čivinskas, 
Plančiūnienė ir p-le Malonė, 

Į taipgi gražiai atliko sunkius 
veikalus.

Reikia sveikinti varg.. Kulį 
už nenuilstantį darbų ir k leb. 
kun. Juozų Svirskų, kuris vi
suomet chorui teikia moralės 

I paramos.
Po apie Jėzaus kančių pa

mokslo, kurį pasakė kun, P
[Katauskas, vikaras Gini. Pa 
neles Šv. parap. suteikė pala. 
minimų Šv. Sakramentu. Po 
palaiminimo buvo relikvijos 
pagerbimas, kurį suteikė kleb 
kun. Svirskas.

Daugiau tokių koncertų!
lėlius

VERBŲ SEKMADIENIO 
PROGRAMAS

Pereitų sekmadienį teko 
klausytis puikaus radio pro- 
granio nuo 1 iki 1:30 po p'e 
tų iš Y7CFL stoties, kurį da 
vė Jos. F. Budriko radio u 
rakandų krautuvė.

Kadangi pripuolė Verbų sv« 
ntė, tai programas susidėjo 
gražių bažnytinių giesmių, kn 
rias ypatingai gražiai giedo
jo Kazys Pažarskis.

Kiti Budriko radio progra
mai būna kas ketvirtadienį i> 
stoties V/KFC, nuo IS vai. va 
karo. Klaus.

Čionai matote Clyde Beatty su tigrais ir liūtais, kuriuos 
jis dresiruos kasdieną, pradedant balandžio 20 d., Coliseume, 
kur apsistojo Cole Bros. cirkus.

Kas metų ,atvykimas cirkaug pranašauja pavasari. Cirko 
žvaigždės, visokios įdomybės, gražūs arkliai, laukiniai žvė
rys, riešutai, leinonada, drambliai... viskų bus galima matyti 
ir girdėti per 16 dienų.

Viskas nauja, išskiriant vardų. Jaunajai kartai gal nie
ko tai nereiškia, bet senesnieji atsimena šį vardų sąryšy su 
didžiausiu ir gražiausiu cirkaus perstatymu. Cole Bros. cir
kus augo su Amerika. Nuo 1878 iki 1906 išaugo iš cirkaus, 
kuris sutilpdavo ant dviejų gelžkeli© karų, į cirkų, kuriam 
reikia du specialiu fcreinu, ka4 auvežU jį aueato į mieetų.

Kuomet svogūnas, arba čes 
nakas, būna išvirtas, jis pra
randa visų smarkų kvapų, 
nes jų aliejus ištirpsta, arba 
pasinaikina. Jis išnyksta iš
garuodamas į orų. Kiti val
giai, paimkime kopūstus, ne
žiūrint, kokius juos valgysi- 
se: virtus, žalius arba rau- i 
gintus, visuomet turi savo 
kvapų. Bet tas jų kvapas vi
sai neilgai testovi.

Rūkytojų, kuris rūko neuž
traukdamas, galima užuosti 
per 10 arba 16 valandų. Bet 
kuris užtraukia į save dū
mus, pas tų galima užuosti 
net per 20 valandų ir ilgiau. 
Rūkytojo daugiausiai dvokia 
liežuvis ir pirštai, ypatingai 
tų, kurie nevartoja cibuko.

Pas tų asmenį greičiau pra 
nyksta blogas kvapas, kuris 
turi gerai dirbančius vidurius 
arba ima vaistus nuo vidurių 
užkietėjimo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1

VENETIAN MONUMENT 0)., INC. Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Pbone BOUIevard 4139

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLU DIBBtJAI

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TfiVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
MM B0. KKDZIB *11

<nr tiarhe p»-» U*tu karta*

ymkMr pamtnklų reikalu. 
„lai nu piuMaie iMirbAJals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE
Ifcltt'lltt

HILLSIDE, ILLINOIS
try*

Kaa. Ml<
B8TMOMT MM

__

ItkaUma b
o»««tnk»B w «»•

 

A. Petkus
I. F. Radzius 
S. M. Skirias

Cbas. Syreura

I. F. Eudeikis

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

668 West J8th Street 
Pbone CANaI 6174

718 West 18tb Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Pbone BOUIevard 5203

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

Latkma ir Senes 2314 \Vest 23rd Place 
Phone (‘A N ai 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.

S. P. Mažeika
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CICERO LIETIMO ŽINIOS
ONA PIEŽIENĖ BUS 
“ADELĖ” BALAN

DŽIO 28 D.

na Sv. Kaz. Akad. Rėm. dr- 
jos 16 seimui, kuris įvyks geg. 
19 d., Gimimo P. S. parap. 
salėje.

turi užsibriežus eilę visokių 
darbų, bet surado ląiko ir lė
šų šiam kilniam darbui. Rap. Iš Politikos Lanko

llivan; lietuvių kalbon vertė 
pats choro vedėjas, muz. J. 
Sau ris.

Kas matė ir girdėjo L. V. 
“Dainos” chorų prieš metus, 
ar du, dabar atsilankęs turės

Žymį dainininkė, Ona Pie- t;krą “surprise”. Choras pa- 
žienė, kuri jau nesykį puošė dvigubėjo. Choro vadovybės ir 
lietuvių parengimus savo gra- (paZ.jų choristų nusistatymas — 
žiu soprano balsu, kuri gavę-l gįą operetę padaryti vienų di- 
nios metu žavėjo klausytojus džiausiu parengimų šiam še
keliuose bažnytiniuose koncer zone
tuose, balandžio 28 d., Lietu-j p0 programo bus šokiai. Pro 
vių Auditorijoje, kur didžiu- j grama prasidės lygiai 6 vai., 

choras i 0 šokiai 8:30 vailis L. V. “Dainos” 
smarkiai ruošiasi statyti 2-jų ' 
veiksmų operetę (Pinafore), 
kurioj vaidins “Adelės” rolę. 
Be jos, operetėje dalyvauja ir j 
kiti žymesnieji artistai ir vi
sas choras.

Operetę parašė Gilbert - Su-

r.EGAI, NOTTfF

Pursuant to a resolution a- 
dopted bv the Directors of the 
Nor+b West Sidė Lithuanian 
Bnilding & Loan Association 
at its regular weeklv meet- 
ing h ei d at tbe principai off’ce 
of said association, st T644 
Wabens’a Avenue. Cbinago. 
THinoi«?, on March 28, 1935. at 
9 P. M., pnblic notiee i s bere- 
bv given that the North West. 
Side Lithuanian Bnilding & 
Loan Association will dienose 
bv sale to the hi^hest biddor 
therpfnr, tbe following de- 
scribed nremises:

Lot 4 ;n Bloek 3 in Collins 
and Ganntlett’s Jofferson 
Gardens being a Resubdi- 
vision of Blocks 11. 12 and 
13 in Stewart D Andpr«!op’s 
Addition to Jefferson Park,

Sv. K. A. Rėm. 1 skyr. reiš
kia užuojautų U. Panavienei 
dėl mirties jos mylimo tėve
lio ir .T. Jesulaitienei dėl mir
ties jos mylimo vyro. M

Bal. 9 d. teatrališkas klflbas 
“Lietuva” laikė mėn. susirin
kimų Parkauskų name. Brigh- 
ton Parke. Pasitarta klūbo 
reikalais. Paskui O. Parkaus- 
k ienė narius pavaišino vaka- 
riene. Po vakarienės lošta kor 
tomis, pasišnekučiuota. Dėkin
gi esame Parkauskams už ma 
lonų priėmimų. 'M.

vakare.
Choristai tikisi balandžio 28 

d. matyti visų lietuviškų vi
suomenę įvertinant jų pastan
gas ir pasišventimų. Tat, atei- t, . • ,v. ,, J -.
f. ! . , ,/ J Balandžio 14 d. važmų na-kime visi pamatyti gražių opek T - i v’ , muose Labd" Sųjungos kaul įu-rete ir pasiklausyti naujų dai L . v .,. .‘ 1 _ • _ . I kais žaidimo pramoga pavyko,nų. Ieva Lukošiūte „ v .,. TT . . .f y azniai visus

“MARGUČIO” SUKAK
TUVĖS CHICAGOS

CIVIC OPEROS 
RŪMUOSE

Šiais metais “Margutis” m:. 
nės trilypes sukaktuves: sep
tinti metai, kaip eina dainų, 
muzikos ir juokų žurnalas 
“Margutis”; penki metai, kai 
Vanagaitis - Margutis pradė
jo leisti lietuviškus radio pro
gramas; ir treti metai, kaip 
gyvuoja “Margučio” dienžo- 
dis.

“Margutis” tas sukaktuves 
nutarė švęsti didžiausioj Ir 
gražiausioje meno šventykloje

BE SUSITARIMO NIEKAS 
NEIŠEINA

CTCRRO. — Balandžio 13 
d. buvo mokyklų tarybos na
rių rinkimas. Kandidatų bu
vo 20, o vietų buvo tik 4: trys 
3 metams ir viena 1 metams. 
3 m. buvo 14 kandidatų, 1 m. 
— 6. Pirmųjų tarpe buvo ii 
2 lietuviai: adv. N. TumavicK 
(Tumavičius) ir A. Matui 
(Matulis). Abu pralaimėjo 
Laimėjo visi senieji: M. LT. So- 
lar, J. S. Tdziaszek, J. F. No- 
vak. Tumaviek pasiekė 5 vie
tų, Matui — 12 vietų. Jei prieš 
rinkimus būtų susitaikę kaip 
buvo norėta, Tumaviek būtu 
laimėjęs 4 vietų.

Po rinkimų Tumaviek savo

zitai padidėjo apie 1400^0 per 
du metus. .

Carl F. Kuehnle, preziden
tas, sako, kad šis padidinimas 
tiktai laikinas ir jei banko bt- 
znis ir toliau taip eis, patal
pos turės būti dar padidint o? 
ateinančiais metais. Kuehnle 
taipgi pareiškė, kad šis ste
bėtinas banko biznio pagerė
jimas paeina nuo artimesnių 
santykių ir kooperavimo tarp 
hankos štabo ir kostumerių, 
kurie tapo geros valios agen
tai šiam bankui.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

Kgt9trta3ienlB, bal. 18, ,1935

DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
REZULTATAI

(Prie Van Buren ir Canal St.) 
2 Banaičiui J.
5 Jakštienei Barborai 
10 Mikšiui S.
18 Umbrasui A.
19 Valentai Josef

Trečiadienio, bal. 17, 1935

AMERICAN LEAGUE.

Chicago, 7 ......... Detroit, 6
Boston, 4 .... New York, 3 
IVashington, 4 Philadelphia 2

Kiti žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE.

Cincinnati, 7 .. Pittsburgb, 4 
Kiti žaidimai atidėti.

ANGLŲ FAŠISTŲ VADAS 
ITALIJOJE

TURTNAS, Italija, bal. 17. 
— Atvyko anglų fašistų va
das Sir Oswald Mosley. Jis 

' nori pasimatyti su premjeru 
I Mussoliniu.

T0WN OF LAKE ŽINELĖS
Bal. 14 d. įvyko Marijonų 

K. ir S. Rėmėjų 8 skyr. mė
nesinis susirinkimas. Pirm. J.* (A
Lesauskis pranešė, kad viskas 
jau prirengta šokių vakarui,
kuris įvyks bal. 27 d., parap. navienės tėvelis.- Palaidotas 
salėje. Vakaras bus labai įvai- praeitų trečiadienį, 
rus. Bus gera muzika. Be to, -----------

Po žaidimo 
' pavaišino.

Komisijoj darbavosi M. Ma
rtišienė, O. Srubienė, O. Vaz- 
nienė, J. Stugienė, Dorša.

Mirė senas Town of Lake 
gyventojas a. a. M. Krauklis. 
visiems gerai žinomos U. Pa

dar bus šokių kontestas. Kuri 
pora gražiau lietuviškai pa
šoks, gaus dovanėlę.

Skaitytas kvietimas į Šv. 
Kaz. Akad. Rėmėjų seimų. Ąt- 
stovais išrinkti: V. Katauskie- 
nė, E. Ogentienė, J. Lesauskis,

Balandžio 12 d. iškilmingai 
palaidota a. a. R. Karčauskie- 
nė. Didelis būrys draugų ii 
prietelių lydėjo į kapus.

Moterų Sųjungos 21 kuopa 
Oak Forest seneliams pietus 
su programų rengia balandžiobeinsr a Subdivision in tbe! J. Gedvilas, B. Ogentas. Na- 

North West. fractional Ona-1 rjaį susįrįnkįme sudėjo auka 28 d. Ar tiktai nebus pirmu-
40 North, Ramre 13, East seimub > tme M. S. kuopa, kun atliks

Pranešta kad jau kelios sa- Į girtinų darbų. Ne vienų varg 
vaitės serga A. Katauskis. §ų

Po susirinkime pasimelsta 
už mirusį narį a. a. J. Bulavų

nf the Thi^d Princ’nal Me 
ridian, in Cook County, Tlli-
nois,

commonly known a s 5354 N. 
Lima AYenue, Chieaero, Illi
nois, būt in no event for a con- 
sideration less than tbe book 
valne thereof, and accent in 
payment. of tbe consideration, 
e:tber in nart or in wbole, 
sbnres of tbe North West Side 
Lithuanian Bnilding & Loan 
Association, witbout resrard to 
either prioritv or listing on 
tbe list of witbdrawals and 
tnatnrities.

Sealed bids will be received 
unt:l 9 P. M. on tbe 29tb dav 
of April, 1935. Eaeh bid mušt 
be aceomnanied with a certi- 
fied check on some bank or 
trust comnanv in the Citv of 
Chicago, for tbe sum of S?56.00. 
pavable to tbe Association, 
wbich will be lield as forfeit 
as accmed and liųuidated da- 
mages, without returning in 
wbole or in part in case tbe 
bid is accepted and not ful- 
filled.

Tlie Nortli AVest Side Lith- 
ranian Bnilding & Loan Asso
ciation. by its Directors, re- 
sptvps tbe rierht to reiect anv 
or all bids. Ali bids and Com
munications sbould be ad- 
dVessed to Joseph S. Rėkus, 
S^cretarv of tbe North West 
Side Litbunn:an Bnilding & 
Loan Association.

NORTTT ĮVEST STDE
LITHUANIAN BUILDING 
& LOAN ASSOCTATTON 

fSigned)
By, Jos. Spakowski,

President
nn«o Tei. cicero 49 
Re*. Tel. CICERO 8464

JOS. SHINGLMAN. M. 0.

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 1 
skyr. rengia kauliukais žaidi
mų geg. 4 d., parap. salėje, 
tuoj po pamaldų. Vakaro pel
nas bus skiriamas kaipo dova-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
"svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karžtj. atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 

i das. Speciaič atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedčlloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

į 25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių.-Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Chicago Civic Operos rū-1 rėmėjus gražiai pavaišino. Už-
muose — balandžio m.'21 d. 
Tų dienų “Margutis” pavai
šins visus puikiu dainų, juokų, 
muzikos ir linksmybės vaini
ku — “Muzika, Muzika...” 
Ten pasirodys didžiulis “Ma
rgučio” choras, ir didžiulė or
kestrą.

' Tai dar pirmas kartas lie
tuvių istorijoje, kad Chicagos 
Oivic Operos rūmuose suska
mbės lietuvių daina ir muzi
ka; linksmi juokai! Tuos© pa
čiuose rūmuose po programo 
atsilankę svečiai galės pasišo
kti.

Adresas — Madison ir S.
AVacker Drive; 'diena — Ve
lykų sekmadienis, balandžio 
m. 21 d., 5 vai. 30 min. vak.

Rep.

kandžio patiekė! O. K. Vasi
liauskas, hučernė ir grosemė, 
1334 S. 49 Ct. Buvęs

DIDINAMOS HALSTED 
EXCHANGE NATIONAL 

BANKO PATALPOS

Stebėtinas dalykas šiomis 
dienomis didinti bankų

Didelė pažanga biznyje pri
vertė Halsted Exchange Na
tional Bankų dvigubai padi
dinti savo biznio vietų. Depo-

P1P.TirAT.TNGA
DARBININKAI

CLASSIFIED
avtomobil.es AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC
- —Vartotų Karų Bargenai-

I DODGE — 1932. 5 pasnž. Coupe, Tan, 
fi mediniai ratai. Tfivaizdn, stovis 
ir tajęrai visi peri. Puikus karas, 
perai prižiūrėtas ir žemai apkai
nuotas ........................................ $885

OT.ns R 1933. 4 durų Sedan. B’ne 
su gold trim. 5 Steel ratai. T/ib-'’ 
e-re^us vėlinusio ^modelio karas au
kštai tobulam stovv ...............

CHEVROT.ET — 1933 Snort coune 
su rumble seat. Maroon 5 d«,t 
ratai bnt water beater. Puikus ma- 
žas coupe, kaip naujas .... $3«3

suramins ir apdovanos 
Nors M. Sųjungos 21 kuopa BIZNIERIAI, GAPSINKITCS

“DRAUGE*
v—

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI- 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone
PROspeet 1028

Res. and Office 
2330 So. Leavttt St, 

CANai 0708

Tel. CANai 0287
Res. PROspeet 8850

DR, J. J. KOWARSKAS 0R' P‘1 ZAlAT0RIS
PHY8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOTTRS 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Artesian Avė.

Valandos; 11 ryto iki 2 popiet 
8 Iki 8 ▼. vakaro

BTTICK — 1982, Victoria Coune R 
pasaž. Maroon, fi drat. ratai. Elnlsb 
kaln naujas, vienas 1S puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake $445

BTTTCK ’31 — Model 91. R Sedan
Juodas, 8 drat. ratai. Keri taie-nl 
mohair trim. Didelis, erdvus, ama
rus Buick geram stovy .... 8375

LA SALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan 
Juodas. 6 drat. ratai. Sis La Sal'e 
puikiai ISrodo ir yra pirmos riPSies 
visame ........................................ $375

k Buvus Cicero miestelio pirmas Svei
katos Komlsljonlerius. Yra gerai Cl- 
eerioė.tams žinomas Praktikuoja Jau 
21 metus SpectBlIzjivo užsieny. Pa- 
■km Ingei gvb, Itlieumnll/nni. Pinu

HPėtų Ir fi Irti k-s ligas
’ Valandos:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo S Iki 4
K vai popiat tr 7 iki 8 vai. vakare;
E- fivantadlenlH IS I'iikhI mmitn ri hi.-i

4930 West 13t,h Street 
CICERO, ILL.

Reikia prityrusio pardavėio 
(salesmano). Commission ir ai-, 
ga.

B0X 19. “DRAUGAS” ! 
2334 S. Oakley Avė. Chicago

PT.ViMOTTTR — 'SS. 2 pasaž Con- 
vertible Coupe. Juodas. 5 raudoni 

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

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

BUTCK — 1931. Model 8fi Victoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy ............................... 8375

LIETUVIAI DAKTARAI

DR- P. ATKOČIŪNAS
DENTT8TAS

1448 SO. 4»th CT.. CICERO. H,L.
Utar.. Ketv.. Ir Pčtn. 10—9 vnl. 

8147 SO. HAT^TED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

DODGE — 1933. Snort coune su ru
mble seat. Juodės. 5 mediniai ra
tai niimallavoti Tvorv ISrodo ge-e, 
ir tobulam mekaniSkam stovy $425

CHFVRnT.ET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe. 5 drat. ratai, geri ta
jerai. žema mileage. Nerasite 
resnj business coupe ........... 8BOR

BUTCK ’30 — Model 4«S. 2 pasaž 
coune su rumble sėst, French b’ue 
« drat. ratai, labai gražus co”"' 
tobulam stovy ....................... 1295

CADILLAC — '31 — V-12. R pasaž 
Town Sedan, wlth rear trunk. (I 
drat. ratai wlth wblte side walls 
ISrodo kaip naujas IR vidaus Ir IS 
lauko Maroon paint............... $895

CADILLAC ’28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas. # drat. ratai, trunk raek 
vrhlpcord trim. Pulkus karas, ku
rie dar ilgai tarnaus............... $195

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos;

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų Tel. PROspeet 1830

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street.

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

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

Phone CANai 0523

Ofiso • Tel. 
Rez. Tel.:

: PROspeet 6376 
HEMlock 6141

Tel. CANai eisi

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 .ryto
Nuo 1 iki S vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANai $182

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Oermak Road
Valandos 1—t Ir 7—8 vak 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 8. California Avė.
Telefonaa REPublic 7888

DR. J. RUSSELL ,
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ,

2500 W. 63rd St 1
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 8:80 Iki 8:80 
Seredomis ir nedSUomts pagal su tart Į 
Rez. 2515 W. 89th St. Pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRgiala 00M 

Ofiso vai.: 8—4 1r 9—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5811 
Res. VTCtory 8848

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:80-8:89

756 West 35th Street

Ofiso Tel.; LAFayette 8989
Re.. Tel.: VTRglnla #««»

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAS X - R A T
414S ARCHER AVENUE 
Kampas Fraaeleco Ava

IV D AKT AB AI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
« 8 lubos

CHICAGO, TLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 1$ vai. ryte, nuo S iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:8$ vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 18 

valandai diena
BODway SSSS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 BO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rr*.: Trl PLAza $400 
Valandos:

Nuo 19-18 v. ryto; 1-8 Ir 7-8 v. v. 
NodėldienUla nuo 19 iki 19 diena

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GROvehlU 0«17

7017 S. FATRFTELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQFETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 8798 
Naktimi* T«i. CANai «*«*

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel LAFayette 7«B0

DR. F. C. WWSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8

4140 Archer Avenue
V»1 • 2—4 Ir 7—9 vsl. vakare

Rei. 2136 W. 24th St.
Tel. CANai 8409

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMlock 8980

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

Ofiso valandos: 2-4 ir 4-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 20518 W. 09th St.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis ir NedUlomis pagal sutarti

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
3061 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsie) 
Valandos: nuo S iki 9 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėlietonlh pagal 
sutari)

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTRAS IR REZ
2519 West 43rd Street

BTTTCK — 1935, kaip jums patiktu 
sutaupyti kelis Rimtus doleri” ant 
kuone naujo 1935 Buick? čionai 
vra du — vienas 193 5 5 pa«až.Club Sedan. su trunk. juodas, var. 'bTHCKS — Visu modeliu — Mes vi 
totas tik 3000 mvlių: taipgi 1935 1 suomet turime ant vietos pulku 
5 pasali. Sedan, dar mažiau iSvs-' staka garantuotų vartotų Buick ka 
žtnėtas. Abu garantuolakui kaln ru. Negalima 
nauji jr apkalnuoti mažiau ne 
gu $900.

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

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
384-8-60 Ogden Avė. - Chicago

Cravvford 4100
______________ rjETUVTU ADVOKATAI_____________

LIETUVIAI ADVOKATAI

geriau pirkti negu 
gera vartota Buick, kuris buvo tin
kamai pertaisytas.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

tMctronolltan 8tate Bank name) 
Valandos kn.sdlcn nuo 9 iki 5. 
PanedClio. Seredos ir Pėtnyčlos

vakarais 5 Iki 9.
’ToIpfor.sa CĄK«1 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Telefonas REPnMle 9000

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitacre 0590

FERDINAND PETRAITIS
T.TETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Telephone BOT’levard 2800

Joseph J> Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4081 R. ARHI.AND AVĖ.
Re« 8 515 «. Rockwe1l St.

Phone REPublic 9723 CHTCAGD

REAL ESTATE
Skollnam pinigus ant jflsu morgl- 

člų, bonu, algos tr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom mo^gl- 
člus. bonus, namus. Okes Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų.. Vie
kas Notaras. ___

J. NAMON C0MPANY
6755 South Western Avenue

KONTRAKTORIAI

CELVT8 BUIT.DTNG CO. 
Knntmktorlnl

Statom naujus ir taisom senus na
mus. MOro, eetnento. medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi lžmokesčlal arba 
easb. Gaisro apkainavimas ant namu 
Ir rakandu.

$858 S. TTTUANTCA AVĖ.
Tel. BOUIevard 8827

BBUNG SHUKTS A OO. 
KONTRAKTORIAI 

Ristoms nauius namus. Apdengtam 
renkas (porėtus arba visa medini na
rna ponlera arba cementiniu asbestas. 
Taln pat parflpinam paskolaa namų 
pataisymui. Tmame darbus visoj Cbl-

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 1 : cagoj. kolonija nesvarbi.
Iki 2 popiet — 4 iki 8:20 vakare. 4181 So. Franciam Avenue
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p. I Telefonai LAFayette 5884 — 8851

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų nž 
caah. 2 G. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brigbton Park ir 
Marquette Park.
2606 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

avtomobil.es
ToIpfor.sa

