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Laikraščio redaktorius nubaus
tas 600 dol. bauda

KAUNAS, bal? 29. — Klai-. Jis sako, kad vokiečių na- 
pėdos krašto gyventojai inįnč-! cių sąjūdis plinta visam Klai- 
jo 11 metų Klaipėdos sujun-! pėdos krašte. Šis sąjūdis re

gimo su Didžiąją Lietuva su- miamas apturimais iš .Vokie-
kaktuves. Vokietininkų laikva 
štiš Memeler Dampfboot pa
dėjo didelėmis raidėmis antra
štę "Klaipėdos okupacijos iš
kilnos.” Už tai Klaipėdos mi
litarinis kou^ndantas nubau

dė minėto laikraščio redakto
rių 500 dolerių 1 (airia.

Savo akciją komendantas
teisina tuo, kad gyventojai mi-1 kia prispausti, pareiškia ko-
ni Mažosios Lietuvos sujun
gimo su Didžiąją Lietuva su
kaktuves ir todėl tonui nas 
“okupacija” yra įžeidžiantis
ir kaipo toksai yra draustinas. agitatoriai.

ASCAGELBMN- 
D.D’BRKN

J. E. vyskupas pagelbinin- I skupu. Be to, po įšventinimo 
kas W. D. O’Brien vakar laikė kunigu kokį laiką Švč. Vardo
pirmąsias pontifikalines Mi
šias Šv. Jono bažnyč., Clark ir 
18 gat., kur apie 10 metų rek
toriavo. Be parapijiečių į šias 
pamaldas suplūdo daug kata
likų iš kitų Chicagos dalių, 
daugiausia pionierių, kuriems 
daug kartų seniau teko susi
eiti su vyskupu O’Brien, kada 
Jo Ekscelencija šiame mieste 
užsiėmė pastoracijos ir apa
štalavimo darbais. Ypač tarp 
parapijiečių pasireiškė daug 
džiaugsmo matant savo klebo
ną vyskupu —* hierarkijos na
riu.

Šv. Jono bažnyčioje šiose iš 
kilmingose pamaldose rialyva-
vo visa eilė Chicagoj^viešinčių F* gumoje misionierių, ku
aukštųjų Bažnyčios prelatų, 
kurie dalyvavo Ekscelencijos 
konsekravimo iškilmėse ftvč 
Vardo katedroje;

Vyskupas O’Brien via čika- * y*’ 

gietis, čia gimęs, augęs ir auk
štuosius moksliiR ėjęs. Eksce
lencija laivo vienas pirmuti
nių, baigusiųjų De Paul uni
versiteto mokslus. Pereitą 
šeštadienį šio universiteto fa
kultetas pagerbė Ekscelenci
ją surengtu bankietų.

Ypatingas įvykis, ftvč. Var
do katedra vyskupui OTTri- 
en’ni tikrai LĮrangintini Die
vo namai, ftioje katedroje Ek
scelencija buvo krikštytas, pri 
ėmė pirmąją šv. Komuniją, 
apturėjo Patvirtinimo sakra
mentą, įšventintas kunigu, 
įvilktas į įnonsignoro rūbus

LITHUANIAN D AIL Y ERIEN D
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tijos fondais. Klaipėdoj gy- 
venantieji vokiečiai yra pasi
ryžę su lietuviais dirbti ben
drą darbą Lietuvos naudai. 
Tačiau naciai šūkauja: ‘‘Svei
kas, Hitlerį!” Toks šukavi
mas skaitosi išdavikiškas.

Dėl to tuos neištikimuosius 
Lietuvai triukšmadarius rei-

mendantas. Uždrausti jiems 
mitingai ir kitokia propagan
da. Ši akcija bus vedama, iki 
bus išnaikinti vokietininkai

katedroje buvo vikaru.

Gegužės mėn. 13 ri. vysku
pas O’Brien šioje katedroje 
laikys pontifikalines Mišias.

Naujas vyskupas yra žino
mas ne vien Chicagos miestui, 
liet visiems šio krašto katali
kams. Ekscelencija per ilgus 
metus yra Amerikos Katalikų
Bažnyčios Plėtimo draugijos -8ilpnėti darbininkų 
prezidentu, ftiai draugijai va
dovaudamas yra atlikęs milži
niškus darbus Bažnyčios gero r 
vei. Tad ir ne stebėtina, kad 
į konsekracijos iškilmes supln- 
<?□ daug ir iš 'atokiausiųjų šio 
krašto dalių vyskupų ir kuni-

rie dirba tarp kitatikių, gyve
na sunkiose sąlygose ir reika
lingos paramos apturi iš Ka
talikų Bažnyčios Plėtimo drau

yskupas O’Brien čikagie- 
čiams katalikams yra žinomas 
dėl savo didelių darbų, atnau-a ' l
jinant seną ftv. Jono bažnyčią. 

Prieš 60 metų ši bažnyčia
buvo gerai pasiturinčios pa
rapijos Dievo namai. Po to 
apylinkės pobūdis ėmė žymiai 
keistis. Sios bažnyčios rėmė
jai nusikėlė į kitas miesto da
lis. Iš didelės parapijos belD 
ko vos nyki parapijiečių da
lis. Pagaliau 1924 m. Šiai pa
rapijai klebonu paskirtas kun. 
O’Brien.

lTžėmcs pastoracijon rietą 
kun. O’Brien pirmiausia pa
skelbė, kad ši bažnyčia pirmo-

SOVIETAI APIE 
SAVO SKOLAS

SAKOSI, KAD NEDAUG (ATRODO NAUJOS RŪŠIES 
.................... SPAUDAI CENZŪRAAMERIKA1 SKOLINGI

MASKVA, bal. 29. — Sovi-
etų vyriausybė paskelbė savo [kai išbando naują tarptautinio 
pažiūras apie savo skolas A- 
merikai.

Sakosi sovietų Rusija yra

vadinamą “spaudos sąjungą. 
Padaryta ir pasirašyta sutar
tis. Pasirašusieji sutartį žur- 

lino, ir iš caro ambasadoriaus .nalistai (laikraštininkai) suta-
_ • J
Bachmetievo, kuriam teko . ria vieni' kitiems gelbėti susi- 

l pažinime su vienų ir kitų krn-apie 06,000,000 dol.

ENTAS U2 
BEDAROKIS

JIS REMIA BEDARBIŲ AP
DRAUDOS BILIŲ

WASHIN0T0N, bal. 28. 
— Organizuoti darbininkai

draugingumo metodą. : laimėjo prezidento Roosevel-
Su užsienio reikalų niiniste-*Į to paramą bedarbių aprirau- 

rijos pagalba lenkų spauda'dos biliaus reikalu, 
skolinga Amerikai apie 90,000,1 įsteigė su kitų šešių kraštų
000 dol., bet ne 187,000,000 spaudos organizacijomis taip 
dol. Kitus milijonus dol. Ame 
rika, sako sovietai, tegul išie
ško iš Kerenskio, kuriam sko-

VOKIEČIAI KALTINA 
PRANCŪZUS

BERLYNAS, bal. 29. — Dėl 
visų nepavvkimų nusiginklavi
mo reikalą spręsti Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris ba
ronas you Neuratb kaltina 
Prancūziją.

Kalbėdamas į laikraštinin
kus jis pareiškė, kad Prancū
zija savo atkakliuoju nusista
tymu tai visa suardė. Pran
cūzija pageidavo, kad Vokieti
ją per visus laikus palaikyti 
nuginkluota.

STREIKAI CLEVELANDE 
TUNTĄ

CLEVELAND, O., bal. 28. j spaudos organizacijomis. 
— Prieš keletą dienų rodės, 
kad šiame mieste pradeda 

streikai.

Kadangi šioje “ spaudos są
jungoje” figūruoja tų valsty-

šiandien pasirodo kaip tik- bi« UŽ8ieni« rcikal>» moterį. 
atvirkSoiai - streikai p|i„Uį J08-M gana aiSkn, kad spau- 
ir numatoma ją daugiau. Ta- da P™'™* "»<U« rMies cen 

riasi. sukelti streiką taricab
šoferiai ir kai kurių mažesnių 
dirbtuvių darbininkai. Gazo
lino kubilinių trokų vežėjai 
atsisako grįžti darban. Mie
stui trūksta gazolino, kurio 
stotys yra uždarytos.

Streikai vedami dėl unijų 
pripažinimo ir atlyginimo di 
dilgino.

bo įvykusiam 1926 m. Chica
goj tarptautiniam Eukaristi- 
niam kongrese. Už tai pelnė 
nuo Popiežiaus pagarbą.

Vyskupas W. D. O’Brien ir 
toliau bus sąjungoje su ftv. Jo 
no bažnyčia ir su Bažnyčios 
Plėtimo draugija. Jo svar
biausioji pareiga bus gelbėti 
Kardinolui ir vyskupui pa gel- 
bininkui Sheil.

JOS PARLAMENTAS

darbininkams. Įnikusios ba- ______________
žnyčios sienos iš oro nuvaly-- pASKLJTfN,AI PALEISTI 
tos, virius atnaujintas ir ba- _______

VIENA, hal. 28. — Austri- 
pasiduoti ir jas vyriausybė pirmadienį su- 

I šaukia parlamentą paskutinėn 
sesijon.

Susirinkęs parlamentas pa-
žnyčia atidaryta tikintiesiems. * Federalinis teisėjas Wilker tvirtins naują respublikos kon
Tas įvyko 1927 metais, minint j son paleido iš policinės prie- 
50 metų parapijos sukaktuves. T žiūros 255 asmenis, kurie ki-

Vyskupa8 O’Brien daug dirltados buvo bausti už nusikal-

stituciją ir bus paleistas. Nau 
ja konstitucija gi yra diktatū
ros valdžios forma. Piliečių 
balsavimo teisė: paneigta.

VAR6UVA, bal. 28. — Len

’štais ir ugdyti tarptautinio
draugingumo kontaktą.

Už viską svarbiausia yra
tas, kad į laikraščius nepaduo- 
ti liet kokių neteisingi}, agita
cinio ir politinio pobūdžio 
kenksmingi} savo kraštams ži
nių.

Pavyzdžiai, jei Latvijos 
spauda gauna žinių, kad Len
kuose yra kilę streikai, riau
šės, maištai, ar kas tokio pa
našaus, latviai šių žinių nepa
duoda laikraščiuose, bet pir
miau atsiklausia lenkų spau
dos, ar tos žinios yra autenti
škos ir tikros. Tik po to da
roma išvada, kas daryti su 
gautomis žiniomis.

Lenkų spauda jau padarius 
sąjungą su Rumunijos, Čeko
slovakijos, Jugoslavijos, Bul- 

įgarijos, Latvijos ir Estijos

zūrą ir laikraščiams varžoma 
laisvė.

PABĖGUSIEJI NUŠAUTI

VICTORVILLE, Cal., bal. SUŠAUKIAMAS AUSTRI-
28. — Iš San Quentin kalėji
mo pabėgo du kaliniai Stew- 
art ir Wyetb. Netoli čia juos 
su automobiliu norėta sulai
kyti. Nemanė
abn nušauti.

timus prohibicijai.
Teisėjas pareiškė, kad ne

samo įstatymo negalima vyk
dyti.

Chicagoj areštuotas J. J. 
MoLaughlin, buvusia legisla-

RIO DE JANEIRO, bal. 28. 
- Žiniomis iš Vatikano, Šven

toms atstovas, 66 m. amž. Jis j tasis Tėvas Pijus XI paskyrė 
kaltinimas dalyvavimu St. (Brazilijai du vyskupus; mon- 
Paul bankininko Bremeno pa- signorus Matha Amarai ir Oa- 
gmbime. stone Pinto.

Prezidentas laišku kreipės 
į kongreso atstovų va<lus ra
gindamas, kad darbininkų 
apdraudos bilius būtu pra
vestas.

Amerikos Darbo federacija 
pradėjo naują kampaniją, 
kad visų pramonės šakų dar
bininkus būtinai suorganizuo
ti į šios federacijos unijas. 
Federacijos viršininkai nori, 
kad jų šiai kampanijai gel
bėtų NRA administracija.

KARALIUS. ATIDARĖ ITA
LIJOS PARLAMENTĄ
RYMAS, bal. 28. — Italijos 

karalius šiandien atidarė pa
skutinę parlamento sesiją. 
Premjeras Mussolinis sušaukė 
šį parlamentą, kad jis patvir
tintų vyriausybės įstatymą, 
kuriuo gyventojų renkamas 
parlamentas pakeičiamas kor- 
po ra tyriais rūmais, kurie bns 
tik patariamasis vyriausybei 
organas. Po šio įstatymo pa
tvirtinimo sesija bus nutrauk
ta ir parlamentarinė valdžios 
sistema Italijoj daugiau negy
vuos.

Karalius savo prakalboje 
pareiškė, kad Italijos vyriau
sybės programa bus: namie 
ekonomika, paremta subalan
suota sąmata, aukso standar- 
das ir užsienio taika, paremtaI > / •

i stipria kariuoandne.

I

BRAZILIJAI PASKIRTI 
VYSKUPAI

-

“DRAUGO" KONTESTAS BAIGSIS 
GEGUŽES MEN. 20 D.

I.
Rytoj spaudos 

quette
Di?nraščio “Draugo” kon

testas, pasekmingai ėjęs per 
keletą mėnesių, baigiasi ge
gužės mėn. 29 d., Vytauto par 
ke, kur įvyks pavasarinis 
dienraščio piknikas.

Konteste dalyvauja kelioli
ka gabių spaudos platintojų. 
St. Staniulis tuo tarpu yra 
pirmoj, J. Aukškalnis antroj, 
o V. Stancikas trečioj vietoj. 
Kadangi ligi kontesto pabai
gos dar liko 20 dienų, dėl to 
sunku būtų pasakyti ar jie 
išsilaikys pirmoje vietoje. 
Paskutinės kontesto dienos 
bus įdomios. Spaudos plati-

RRANCOZUA GR|2TA PRK SENOVĖS 
MILITARSNIŲ SĄJUNGŲ

Šiais tikslais Barthou
lankėsi Varšuvoj

PARYŽIUS, bal. 29. —
Prancūzijos vyriausybė nu
sprendė mesti šalin įvairios 
rūšies po karo padarytos su 
didžiomis valstybėmis paktus 
ir imtis tuojau darbo, kad at
naujinti senąsias militarinės 
sąjungas ir tik tuo būdu at
gauti atgal prarastą prestižą 
ir dominavimą Europoje.

Ji grįžta prie /Versalio mili- 
tarinių sutarčių. Pasiryžta iš 
naujo energingiau veikti T.
Sąjungoje.

ftiuo tikslu užsienio reikalų 
ministeris Barthou aplankė 
Varšuvą ir Prahą.’ Jam pasi
sekė atnaujinti draugingumą 
su lenkais ir sustiprinti “ma
žąją ententę.”

Prancūzija jaučiasi, kari ją 
skaudžiai apvylė jos draugavi- 
masis su Anglija ir Italija, o 
anais metais padarytas ketu
rių didžiųjų valstybių paktas 
nuo jos atstūmė Lenkiją. Ta
ria Prancūzija buvo atsisakius 
Lenkiją pripažinti didžiąją 
valstybe. Lenkai pasijuto į- 
žeisti ir maršalas Pilsudskis

FLINT, MICH., GRĘSIA 
STREIKAS

DETROIT, Mich., baL 28.
— Apie 4,000 darbininkų, dir 
bančių Fisher Body kompani
jos fabrikuose No. 1, Flint,
Mich., nusprendė šį pirmadie
nį sukelti streiką, jei iki toj —------------—r
laiko kompanija nesutiks pa- AVASHTNGTON, bal. S 
didinti atlyginimo ir pageriu- Į Renatas pravedė oro pašto 
ti darbo sąlygų. bilių.

DRAUGAS
THI’ MOST INI-T-IT Migti 

LITHUANIAN DAILY IN 
AMERICA.

PART ONE

prakalbos Mar- 
Parke

; nimo darbas eis visomis pu- 
! sėmis. Kas’ gali, kad ir nėra 
| konteste, prašomi kontestinin 
į kams padėti, kad dienraštis 
| “Draugas” ko daugiausia 
! skaitytojų susilauktų.

Gegužės 20 d. baigiasi lik 
kontestas. Vajus, atskirose 
parapijose eis ir toliau.

Rytoj vakare, 8 vai., ftv. 
Panelės Gimimo par. salėj 
įvyks dienraščio “Draugo” 
prakalbos. . Vietos klebonus 
ir vajaus vedėjai kviečia vi
suomenę gausingai susirink 
ti. I

pasuko Vokietijos kelian. Miji. 
Barthou turėjo nuvykti ir Pil
sudskį atsiprašyti. Barthou 
pripažino Lenkiją “didžiąja” 
valstybe, daug “didesne” už 
Italiją, ir tuo būdu iš naujo 
laimėtas lenkų drauginį

Tokiu būdu Prancūzija <i> 
bar imsis pertvarkyti apsigil 

klavimą, padidins karinome J 
ir griežtai laikysis tuoj po 
saulinio karo padarytų wil| 
tarinių sąjungų su Lenki., 
Belgija ir “mažaja san t-d 
ve.” Anglija gi su Vokieti.;: 
ir Italija tegul sau žinosi.

AMERIKOS RESPUBUI 
DRAU6INGUM0 

SUTARTIS
BUENOS AIRES, Arj 

na, bal. 28. — Čia pasi r <4 
Amerikos 21 respublikos 
puolimo ir draugingom! 
tis. Tarp pasirašusiųių yra II 
J. Amer. .Valstybės./

----------------- |u
fteštariienį po pamaldų Gi

mimo bažnyčioje, palaidotas 
miręs Cooko aysl ri iždininke 
J. McDonough.

HAVANA, bal. 29. — Ku
bos kariuomenė parengta mnl- 
Šinti radikalų riaušes gegužės 
mėn. 1 d.

ir pagaliau konsekruotas vy- 1 je vietoje Ims maldos namai
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^DRAUGAS” 2334 a Oairey Ave^ Chioago

APIE ŠEIMŲ GRIOVIMĄ

LEGENDA
■. t "V..’\ ieną dieną fyraisčiąusioji ir ntu. Vaikelis Jėztu^ėuiė kva- 

Nekaleiausioji Panelė Jlarija 
su Vaikeliu Jėzum ir fev. Jo-

pią rožių po vienų vainikų ii 
tris kart apvainikavo Savo

j Čiausioji Marija kentė sopu- viena kilos nepulti ir ąepadč 
liūs ir smūgius, kai jos Die- ti kitoms palte, nei dalyvauti 
viškasLs Sūnus, Dievas - Arno ūkiškame boikote, jeigu tok> 
gus, Jėzus Kristus, kentėjo prieš kuria u«rs valstybę bū

Amerikos Valstybių dalyse, km- apie trečdalį atlasė Moją. Marija, sto- iMotinos galvų. Nekalčiausios 
susituokusių žmonių civilinė metrikacija įg.-vedama tarp kvepiančių pul- 
skiriu, padaro gyvanašliais, jų vąikus našiai- kiaušių rožių ir kalbėdama su 
čiais. Tuo tarpu gretimoj Kanados valstySj pranašu Ebjuųa/buvo sužavė- 

persiskyrimų labai maža, nes valdžia pasi-ila> palaiminta aplinkuma ir 
leidusių negloboja. jtur valstybės valdžia ne-' ‘ūtogi&os laimės kontempU- 
nori persiskyrimų r jmlestuvystės globot, ton cijoj® užsimiršo apie save ir 
civilinė metrikacija, ypač katalikams, persi- Vaikelį Jėzų su Sv. Jonu. 
skyrimai ir vaisiaus žudymas niekam kitam Tuo Urpu Jį^įr Jo- 
reikalingas, kaip tik ištvirkėliams. O jie velia
savo tauta i išnykimą uuo žemės paviršiaus. a - ;r
Tauta nors spaudžiama ir persekiojama sveti- ,............................ . .skanių vaisių, ir rinkdami gra

J. G r. “fe-nyje” rašo: Pasileidę ir ištvir
kę žmonės nekenčia krikščioniškos doros. Jie 
nori žmogų priartinti prie gyvulio. Tie žmo
nės steigia civilinę metrikacijų su civiliniais 
netikrais šliūbais tam, kad galėtų savo žmo
nas ir vaikus pamesti ir apmainyti it čigo
nas arklius. Kad civilinė mėtrikacija griau
na šeimas, tai parodo gyvenimas tų tautų, ku
rios turi civilinę metrikacijų. 1885 metais 
Prancūzai antrą kartų įsivedė civilinius ‘šliii- 
bns’ ir tuoj persiskyrimai pradėjo dažnėti. 
3886 metais civilinė metrikacijai išardė 4123 
šeimas. 1901 metais persiskyrė 10,850 susituo
kusių porų, 1913 metais išskyrė 15,076 pores, 
1921 metais — 32,557 poros.

Bolševikų valdomoj Rusijoj civilinė me
trikacija dar ]blankesnė paleistuviams, nes 
ten persiskyrimas labui pigus ir lengvas. Ko
munistų rašytoja V. Sarokuiuoska 1930 m. 
rašė: “Persiskyrimai Rusijoj labai prasti: už
tenka asmens liudijimo ar profesinės sųjun
gos nario knygelės, kur pažymėta, kiek žmo- 

-gus uždirba, nes pagal jo uždarbį metrikaci- 
nė valstybės įstaiga ima iš jo rinkliavų val
stybės iždui. Valdininkas ‘Įeinančius į mote
rystės luomų’’ paklausia ‘‘Kelintas susituo- 

fe *knnas?” “Ar turit vaikų?’’ “Kuo vardu no
rite savo šeimą vadinti?’’ — ir po kelių rni- 

, nučių nauja “šeima” sukurta. Taip jmt leng
vu būdu ir išskiriami. Užtenka abiem, ar tik 

. vyrui ur žmonai, žodžiu ar raštu pareikšt no
rų' išsiskirt. Nereikia nė išsiskyrimo priežąs- 
Kes nurodyti. Iš susituokiųnčių žmonių val- 

i'bė reikalauja, kail vyras būtų ne jaunes-
kaip 18 metų, o mergina ne jaunesnė, 

lip 16 metų. Tėvų sutikimo Sovietuose ne-
F«eikia. Be užregistruotų susituokimų yra ir 

zisai neregistruotų, kuriuos civilinė metrika
cija paverčia “moteryste” iš liudytojų pat
virtinimo ’

Tokių “-šliūbų” pulariniui labai liūdni. 
Iš 1000 ištekėjusių moterų (Europos Rusijoj) 
368 persiskiria nė nesulaukusios 20 metų. 

išsiskyrimus moterų siek) gudina, kad

mų užkariautojų nežūsta, kol pati savęs ne
pasmerkia paleistuvaudama, kol pati savo 
šeinių negriauna, savo negimusių vaikų ne
žudo. Iševirkėlius vertėtų sutvarkyti, ar ne
leisti jiems šeimas griauti.

LIETUVOS BIUDŽETAS

1933 metų Lietuvos valstybės biudžetas 
buvo sudarytas 250 milijonų litų pajamų ir 
tiek pat išlaidų. Metams pasibaigus paaiškė
jo, kad pajamų buvo gauta net šiek tiek dau
giau, negu buvo numatyta. Vyriausybė, jver 
tindama krizės metais sumažėjusį krašto eko
nominį pajėgumą, 1934 metams biudžetų no
ri sudaryti apie 15 milijonų mažesnį, ‘ kaip 
pernai. Taigi tokiai sumai tenka sumažinti 
ir išlaidas. O čia jau yra ne mažas galvosū
kis. Jau du kartu buvo mažinami valdinin
kams atlyginimai. Dabar vyriausybė labai ne
norėtų dar kartą liesti valdininkų atlygini
mus. O kitose išlaidose tokiai sumai (17 mil 
litų) sumažinimų padaryti labai sunku. Da
bar yra baigiamas 1934 metams biudžeto pa
ruošimas ir visur, kur tik dar galima maži
nti išlaidas, jos uoliai mažinamos. Tačiau 
kaip “Tsb.” rašo, dar nepaaiškėjo, ar bus 
apsieita be valdininkams algų mažinimo.

MŪSŲ STUDENTŲ REIKALAI

Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris , 
Išvertė Jonas Labanauskas

Už Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

‘y (Tęsinys)
linija yra nuolatiniame pavojuje, nes

mūsų’ armijų, karo laivai ir strateginiai 
punktai yra nepritaikyti apsigynimui ir 
svetimu!) trupės gali kiekvienu laiku pas 
mus įsiveržti ir mus jiarblokšti. JajMmai 
gaiėtų Kiniją kariškai sunaikinti imt U 
dienų, amerikiečiui pcr"vienų mėnesį, pra
ncūzai ir anglai laike dviejų mėnesių.

Bet kodėl Kinija dar ir šiandien lū 
kėsi f Priežastis yra tu, kad visos valsty
bės nori mus išnuudoti; jokia valstybė 
nenori suteikti kitoiiis valstybėms piriuo- 
nybės ir jos bijo, knd Kinijos klausimas, 
kilus gal C tiriam siisirėiuiniui. nepakurtu 
priežastim didelio kuro, kuris atneštų vien 
lik smūgių ir nuostolių, bet m: pelnų.

Bet kaip dabar valstybės gali j>asi- 
dalyti Kinijoje teisėmis ir privilegijomis,

žiausias gėljjs. Meilingi ange
lai juos sekė ir jiems buvo 
klusnūs ir atsidavę. Jie nuo
lankiai vykdė kiekvienų Jė
zaus ištartų žodį. Ir Jėzus štai 
ga įsakė angelams skinti ro
žių — baltų, raudonų ir gel

tonų, taip pat ir lelijų. Ange
lai taip padarė ir visas rožes 
ir lelijas sudėjo į auksines pi
ntines.

Angelai iš viso nuskynė ši
mtų penkiasdešimt puikiausiu

Marijos džiaugsmas ir laimė 
buvo neapsakoma. Jos visos 
veidas Įiersunainė į puikiau
sios rožės raudonuojančių spa
lvą. O Dievo Motina tris kart 
nuo savo galvos ėn«ė kvapių 
rožių vainikus ir jais vaini
kavo Dievo Sūnaus galvų. Ta
čiau,* Vaikelis Jėzus tris kart 
vainikus grųžino Savo Moti
nai ir iš naujo jų vainikavo. 
Pagaliau, Skaisčiausioji Mari 
ja, apvainikuota kvapiomis ir 
gražiausiomis rožėmis, į savo 
prieglobstį ėmė meilingąjį ir 
dangiškąjį Vaikelį ir Jį) giau 
dė prie tyriausios savo širdies 
su neišreiškiama mylimos mo-

žiuui ių kančių mirtimi mirė. 
Penkiosdešimt geltonų ro

žių vainikas yra emblema ga 
tbingos ražančiaus dalies, kn 
rioj Skaisčiausioji ir Nekal- 
čiausioji Marija buvo apgaūb 
ta dangiškąja garite, kai an-

tų daromas. Visos kilusius gi
nčus abi šalys pasižada išsprę 
sti taikančias mišrios kaniisi 
jos pagalba. Nepuolimo sutar 
ties pagrindui dedama 1920 
m. Repcs 12 d. Maskvoje pa 
terašytu taikau suteaftit. Vadi

gėlai jų ėmė į Dangų, kur ' naši, Rusija pripažįsta Lietu
Švenč. Trejybė jų apvainika 
vo amžinojo gyvenimo įjr am
žinos garbės vainikais.-

Kon. A. T. (Samsto)

LIETUVOS - KM tt-
PUOLIMO SUTARTIS 

TURINYS :
Kaip žinoma, balandžio 4 d.

tinos saldybe ir meile. O Šv.į Lietuvos vyriausybė pasirašė 
Jonas priklaupė šalia Marijos nepuolimo sutarties su Sovie 
ir Jėzaus ir iškėlė savo ran-; tų Rusija pratęsimų dar 10 
kas garbinimo maldai, kai an- J metų. Šita sutartis bovo pasi- 
gelai, sudėję rankas, aukštyn ’ rašyta 1926 metais penkerieins 
pakilo ties trimis ir inalonin-! metams. 1931 m. ji buvo pra- 
gai sveikino Nekalčiausių Die tęsta dar penkerieins metams,

rožių ir iš jų Jėzus jiems įsa- vo Motinų meilingu ir garbin- o dabar Sovietų Rusija Lieto-

Jau atėjo “Studentų Žodžio” 3-4 nr. Šis 
numeris taip pat įdomus ir įvairus. Jame ra
šo: V. Andriuška, J. Bastūnas, J. Dambraus
kas, J. P. P., J. Vosylius, Žvainys, J. Saba- 
lipuskas, {Stefanija Sinkus, kun. Kripos, A. 
Ignotas, S. Pieža, E. Kubaitis, J. Baltrušai
tis ir J. X. pastarojo apžvalga tikrai rimta 
ir įdomi. V. Andriuška,gal kiek susivėlino 
su velykiniu straipsniu. Bet tai tur būt ne 
jo kaltė. Smagu pažymėti, kad “St. Ž.” ben
dradarbiai ima rašyti tokiais klausimais, 
kaip: “Modernioji Amerikos literatūra”, 
“Lietuvių poezijos antologijos anglų kalba 
reikalu”, ^‘Lietuviška propaganda” ir t.t. 
Tokie klausimai ne tik yra įdomus, bet ir 
reikalingi kelti mūsų spaudoje. Kuo daugiau 
tais klausiniais “Studentų Žodis” rašys, tuo 
jis bus įdomesnis ir, manome, labiau remia
mas.

kė nupinti tris gražius vaini- *
kus. O kiekviename iš jų til
po penkiosdešimt baltų rožių, 
penkiosdešimt raudonų rožių 
ir penkiosdešimt geltonų ro 
žiu, kurios spindėjo lyg ty
riausias auksas. Po kiekvienos 
dešimtos rožės vainikan ange
lai įpynė gražių lelijų. Vaike
lis Jėzus su fev. Jonu ange
lams prigelbėjo maloniame Jų 
darbe.

Vainikai, kai buvo baigti ir 
nupinti, visi jautėsi laimingi 
ir džiaugdamiesi, juos nešė pa 
aukoti Dangaus Karalienei, kn

gu pasveikinimu: 
mistiškoji Rože!”

Ką reiškia trys rožių 
vainikai?

Penkiosdešimt baltų rožių 
vainikas yra emblema džiaug
smingos ražančiaus dalies, ku
rioj Skaisčiausioji ir Nekal- 
čiausioji Marija džiaugėsi da
ngiškomis palaimomis, kai ėjo 
dieviškosios motinystės parei
gas.

Penkiosdešimt raudonų - ro
žių vainikas yra emblema so
pulingos ražančiaus dalies, ku-

Sveika, j vai pasiūlė šių sutartį pratęs
ti dar 10 metų. Bet kadangi 
Rusija norėjoj šių sutartį su
derinti su kitomis panašiomis 
sutartimis, kokias turi su Pa 
baltijos valstybėmis — Esti 
ja ir Latvija — tai visos su
tartys pratęstos ligi 1945 in. 
gruodžio 3L d. Tokiu būdu, 
sutartis su Lietuva galios be
veik 12 metų.

Lietuvos — Sovietų Rusijos

vų tos^*-sienose, kuriop buvo 
nustatytos 1920 m. Maskvoje, 
tai reiškia, su Vilniumi +r Ga
rdinu. Prie sutarties dar pri-* tjungtos dvi notos. Vienoj iš jų
Sovietą Rusijos vyriansybė pa 
reiškia, kad ji nepripažįsta 
Liekavus sieną • aąjaužymo, 
Ua bnvo paddytas priešin
gai lietuvių tintos vahni, kad 
Snaija dėl Lietuvos teritorijom 
laikosi nusistatymo, koks yra 
parautas 1^90 m. taikos su 
tarty. Vadinasi, Bosija nepri 
paėsta Želigovskio smurto ir 

visą iš jo išėjusią pasėkų. Ji 
ų tofcan Vilnių ir Gardiną so 
atatiokapaomis •dienomis laiko 
Lietuvos teritorija.

Pastaruoju laiku lenkai de
da visas pastangas, kad {So
vietų Rusija čiv minimas sa
vo notas atšauktų. Tačiau šios 
pastangos jokių vaisių neda
vė; Rusija prailgino sutartį 
taip, kųip ji buvo, be jokių 
pakeitimų, nors lenkai patys 
ir giriasi, kad jie su Sovie
tais yra geri draugai. Tsb.

— Balandžio 29 d. sueis me
tai, kai mirė žymusis Lietuvos
visuomenės veikėjas, garsus 

pralotas nepuotiuH, sutartie?. ir pub|įciiila.5 kun.
turinys yra toks: abi ialys pa | Jll02as Tttmas VaižgiUlta^ 
stiada gertu viena Utoc ae iLirtuvos
priklausomybę ir teritorijos ne

ri tada ilsėjosi ties upės kra- rioj Skaisčiausioji ir Nekal- lieči&mybę, abi šalys pasižada

organizacijos sias 
sukaktuves rengiasi visame 
krašte plačiai paminėti.

feia proga mes norime dar kartų pabrė- | kalais dar prieš Velykas turėjo išvykti vyr. — Keliolika Lietuvos orga- 
žti Lietuvių Katalikų Studentų Organiaaci- k-to i»irniininka.< prof. Z. Žemaitis, bet iš Vii-, nizacijų — žemės ūkio, preky-
jos svarbų ir reikalų jų remti organizuojant 
kolonijose kuopas. Ypatingai jau laikas pra
dėti rūpintis studentų ir moksleivių reika
lais Chicagoje. Kuo gausingesnė bus organi
zacija, tuo daugiau bus jėįpį ir jos žurnaja3
pasidarys dar gražesnis ir įvairesnis.

« * »

• “Tr.” praneša, kad N. Lietuvoje įaikūrč
komitetai rinkti aukoms Vilniaus krašto ba
daujantiems. Daugely vietų žmonės, nelauk-

niaus pranešama, kad Vilniaus vaivada leidi
mo prof. Z. Žemaičiui įvažiuoti į Vilniaus 
kraštų nedavė.x

Paskutinėmis žiniomis, Vilniaus vaivada

bos, pramonės — turi savo rū
mus, kurio vaidina tų organi
zacijų atstovaujamų vaidmenį. 
Dabur Kaime savo rūmus no

, , . .................................. _ yi dar steigti namų savininkai,
necavęs leidimo įvežti ir tiems 20 vagonų •4ottti -o -e amatninkai ir moterų organi

zacijos.
javų.

Kadangi dalykas tiek yra opus: žmonės 
šaukiasi tiesiog dangaus pagalbos gelbėti 
juos iš bado mirties nasrų, tai i»atys vilnie-

dami ligi juos paragins, patjfs neša aukų pi- į čiai veikėjai esą kreipėsi net į Varšuvą, kad 
nigais, javais ar kitokiais dalykais. • lenkų vyriausybė neatstumtų ištiestos pagal-

Vyriausias komitetas Vilniaus krašto ba
daujantiems šelpti jau paruošė 20 vagonų ja
vų išsiųsti į Vilnių. Pagalbos vilniečiams rai

bos rankos. Kaip Vafsuva pasielgs — žinių 
dar neturime, bet tenka tikėtis, kad turės 
bene kiek žmoniškumo.

MADRIDAS, bal. 27. — Is 
paaijos prezidentas Zamora 
pakvietė į premjerus atsista
tydinusį pramonės miųisterį 
R. Samper Ibanez.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

nesukėlusios vienos su kitomis konfliktų? ! 
Diplomatija ir griaunanti Kiniją popie
rium ir plunksna. Paprastas popietis, plu- i 
nksna ir abišalis taikus susitarimas gali Į 
Kiniją privesti prie griuvėsių. Tik reikia, 
kad įvairių valstybių diplomatai susirink
tų Į vienų vietą ir jaulėtų savo parašus; 
viena diena dokumentas Jęali būti pasira- • 
sytas ir pravesta atitinkama politinė ak
cijų. Ta vienu diena gali Kiniją pražudy
ti. Panašus dalykus jau yra buvęs: Rusi
jos padalytus Lenkijos suskaldymas, Vo
kietijos ir Austrijos žlugimus buėo pri
vestas vienos dienos derybų nutraukimu. 
Yru galimus ir toks atvejis, kad Anglija, 
Prancūziju, Jungtinės Valstybės ir Japo
nija bendrui pasivjš vienų gražių dienų 
sunaikinti Kiniją.

Kuip mes gulime gintis nuo tų puvo- 
jų? Pirmiausiai mes t u vinte (duoti supras
ti savo. 450 mi!. tautui, kud jai gręsia pra
žūtis. Mes turime vesti tų suvo 450 įnik, 
jiems nuroilyti pavojų, ir kudu manės su
pras įmvojų, tada jau nebebus sunku jas 
suvienyti.

Kinija turi kompaktines šeinių gru
pes, kurios yra sujungtos į gimijųes. Mes

turime sustiprinti šeimų sąmonę ir tuo 
sukelti nacijonalizmą. Kada giminės bus 
sujariindintos su gręsiančiais pavojais jr 
joms pasakytu, kud jau artinasi pražūties 
valanda, tada pasiseks ir turės jiasisekti 
sukurti didelį tautinį kūnų, Kinijos res
publikų. Tada mums nebereikės daugiau 
bijotis išorės priešų. Tada mes turėsime 
reikiamų priemonių kovai su svetimša
liais. Indija yra mums sektinas pavyzdys! 
Ji dabar yra Didž. Britanijos valdžioje 
ir anglai pilnai ją valdo. Indai neturi 
jokios galimybės priešintis politinei prie
spaudai, bet jie kovoja su fikiška prie
spauda, vartodami Gandhi politikų “ne
bendradarbiauti”. Indų tauta neperka an
glų siūlomų prekių. Anglija siūlo Indijai 
visokių prekių, bet indai jų neima ir vie
toji! jų vaitoja savo namų guminių. Ka
da pasiroilė Gandhi planas, anglai jj laikė 
nepavojingu it pašiepė jj. Be| Gandhųsis- 
tema hu«o organizuota plačiu maštabu; 
“Nebendradarbiavimus” sųjunga prasi- 
plėitė po visų šalį ir anglų prekyba pa
teko sHnkiou būklėm '

Kodėl indų sąjūdis buvo sėkmingas T

Priežastis yra ta, kad sąjūdis buvo varo- 
| mas vieningai visoje tautoje.

Tai, kas buvo galima l«ivergtai in
dą tautai, turi taip pat privesti prie su
darymo vieningos Kinijos; reikia atsižadė
ti dirbti svetimiesiems, pasiryžti nebfiti 
svetimųjų vergu ir nepirkti jų prekių. 
Reikia neimti svetimųjų pinigų ir nutrau
kti visokius ūkiškus santykius su svetim
šaliais. Priešingai, turėtų būti reikalau
jama vartoti vietos gaminius ir imti tik 
kinų valdžios pinigus.

Jei visi Kinijos gyventojai sutartų 
bendrai veikti šeinių gaminių pagrindu 
ir pavartotų tą patį “Nebendradarbiavi
mą” kaip Indijos tautos, tada mums ne
bereiktų bijotis jokio svetimų valstybių 
grąsinimo jėga.

15e to, juk mes ne vieni esame pašau 
ly; dėka D. Karo įvykių mes esame įsi
giję sąjungininką: .Sovietų Kusi
ją*

Ijaikc lp»ro prezidentas Vilso&as |«- 
leido reikšmingų žodį, kuris kiekvieno bu
to sutiktas su didžiausiu džiaugsmu: 
“Tautų apsisprendimo teisė”. Kadangi 
Vokietija bandė karo jėga pavergti Eu-

i ropos antantos tautas, tai V’ilsonas palci- 
j do šį šfikį, kad sulaužytų vokiečių galy 
, bę ir kad suteikfų autonomijų silpnes

nėms ir mažesnėms tautoms. Sis pasiūly
tas pasaulio buvo priimtas su džiaugs
mu ir paragino indus, kurie neapkentė! 
D. Britanijos, kaip savo prispaudėjos, ir 
toliau pasilikti Anglijos vadovyliėje, nes 
karas tariamai buvo vedamos dėl silpnų 
jų ir mažųjų tautų laisvės. Tai tui p pat 
buvo priežastis, kad Annamas padėjo pra
ncūzams, nors jis buvo Prancūzijos pa
vergtas ir neapkentė prancūzų tiranijos. 
Tai buvo taip pat priežastis ir lo, kari 
kitos mažo.-ios Europos tautos, — lenkai, 
čekoslovakai ir rumunai stojo į-antantos 
pusę prieš alijantus. Taip pat ir Kinija 
stojo į kurą, nes, pareiškus Amerikai ap
sisprendimo teisę, ji buvo prie jo prileis
ta. Ji, liesa, nepasiuntė jokių armijų, L t 
dėl to ji (atstatė šimtus tūkstančių darbi
ninkų kasti apkasams ir prie darbo už 
fronto linijos. Taigi antantai jos kare
(tadėjo visos (mvergtos Azijos ir Europos 
tautos.

{Daugiau bus^ J
z



X

** twoMAŽŲJŲ'DRAUGAS BalauAžio-Ajffril 30,1934

Balandžio-April 30, 1934Pavalgęs pietus, dėdė ištiesė kojas 
atsisėdęs minkštoje kėdėje. Tai pamačius 
mažoji Magdutė sušuko: '

—Dabar tai jau būsime turtingi. s
— Kodėlgi? — klausia dėdė Magdu-

tės.
— Nugi mamytė sakė, kad kaip dė

dė išties kojas, įneš paveldėsime jo tur
tą.

priebalsis v ' • 
žuviš . • ’ . .
kentėti .
užsikar&Čiavęs 
priebabis

OOO ji (kilmininkas) 
OOOOO 'kentėti

*r

Vidurinės raidės pasako vienų iš did
žiausių Bažnyčios švenčių. *

Z’rurtrA-ft irin.9 (L. K.)
VILKO RATAS

OOO
OOOOO

ooooooo

Vaikas: — Ar tamsta pats visus 
juokus išgalvojai!

Juokdarys: — Taip. Jie visi yra 
paties išgalvoti.

Vaikas: — Tai, turbūt, tamsta esi 
senesnis negu iš tikrųjų atrodai

[okyklų Savaitraštislietuvių Pradžios
mano

Pirmyn, vaikutil
Rašyk, rašyk, vaikuti, savo 
Mažyte, silpna rankute;
Skaityk, skaityk šių knygų mano 
Budriųja mėlsva akute!
Pirmyn varykis, kūdikėli — 
Phsaulis tau naujas visai, 
Surask laimingąjį sau kelių -¥ 
Pipnyn į kelionę!... Žinai.., ,
Ateis ir tau toji gadynė: i 
Pagundos širdnžę užtvins...

Skausmai bevargins tau krūtinę — 
Pasaulis ir tave užvils...
Tat, džiaugtos kol tavo dar laikas— 
Nelaukiami ateis vqfgai;
Gyvuok ir augki linksmas/ sveikas, 
Nes laukia ir tavęs darbai.
Ae, senio prakaituotų knygą — 
Mažyte ranka pavartyk:
“Vargi} "vargai pasauly yra’-’ — 

Juos nugalėt kelią taisyk!L. Šilelis

Tėvas: — Tu, latre, vėl pridirbki skolų! 
Kas dabar jas užmoltės?

Sūnus: — Betgi, tėveli, Mr jūs būdami 
mano amžiaus padarydavote skolų.

Tėvas: — Žinoma, asile, bet jas Užmokė
davo mano tėvas!

Mokytojas ašikina mokiniams patar 
lę: “Ne visa auksas, kas blizga.’’ Ir už 
klausia: . c

— Kas gali duoti man pavyzdį? .
Vienas iš mokinių: — Vaksnoti ba 

tai, ponas mokytojau!
Tamošius - žmog žudys

Arklys, ant kurio jojo kunigas N., pija tokio zdidumi 
staiga sustojo ir atsisakė toliau eiti. Vos ba Rhode Island
arklys snsp?jo sustoti, kaip atūžė aud- Nepaisydama. 
« su perkūnam, žaibam, smarkiu vėjam . as £jo > ieSkot 
ir lietum. Tokių dienų seniai kas nors , į.; , ,
buvo matęs Australijos kraite. kur. pala,^

w nurims. Bet velti
Nors buvo Gegužės mėnuo, tačiau tas nuolatiniu žj 

diena buvo šalta, labai šalta. Dar vienos' vėjų sustojo ir r 
valandos trūko iki vidurdienio, o kuni- siliauja, net neto 
gas N. jau buvo nukeliavęs keturias de-’ trumpu laiku liai 
šimts mylių. Jis buvo vienas iš to mažo sėdęs nuo arklio 
skaičiaus airių kunigų, kurie, palikę sa- kur pats su arklii 
vo tėvynę, rūpinosi katalikų, apsigyvenu- sislėpti.. Vienintė 
šių plotuose, sielų reikalais. Kunigi} ma- limu medžiu, kur 
ža saujelė, žmonių gana daug, o kas ar- dėjo kalbėti raže 
šiau tie patys žmonės buvo išsiblaškę dvi valandas, no
taip, kad vienam kunigui tekdavo para- po medžiu buvo

Mįslės
1. Už žmogų ilgesnis, už plunksną

lengvesnis. c
2. Dešimts uždirba, trisdešimts du 

suvalgo.
3. Daug broliukų vieną kepurę kio

4: Dirva be takų, pervažiavus — ne
siranda vėžių.

5. Kartais gyvulys su keturiomis ko
jomis, kartais kamuolys pilnas adatų.

(V. A. Worcester, Mass.)

Rafttug, skiriamus "Mažųjų Draugui," m|slių 
atspėjimus, galvosūkių Iftsprendlmus reikia siųsti 
adresu: Kun. Dr. Petras Biskis, M. I. O., Mariana- 
polts, Tliompson, Conn.

Pinigus už "Mažųjų Draugų," taippat prafiant 
pakeisti laikrafituko siuntinėjimo klek), reikia siųs
ti tiesiog i "Draugo" spaustuvę,, adresuojant: 
"Mažųjų Drangas," 2334 R. Oakley Air., Chkago, 
Illinois. i tfl

Vargai šakoja, vargai lapoja, vargai 
vargeliuose žydi.
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aprūpintas. Nore plėšikas gyveno tyruo
se, tašiau jis turėjo gėrę knygyną. Abu 
pasidarS geri draugai ir kasdien turėda
vo ilgus pasikalbėjitnus. Kunigas buvo 
įsitikinęs, kad, Tamošius nepaprtetas 
plėšikas, kad jis buvo gero išauklėjimo, 
pripratęs prie švehiaua gyvenimo, tik ne
žinia kodėl virto žmogžudžiu.

Po šešių javaičių kunigas galėjo iš
eiti į lauką. Manė, kūd po kitos savai
tės bus galima tęsti- savo kelionę,, kų pa- 
sake ir Tamošiui, kuris šiaip atsakė:

— Negalėsi tęsti savo kelionės, nes 
per daug Žinai apie mus, ypač apie ma
ne, o aš niekam pasaulyje nepasitikiu. 
Tačiau jis leido kunigui kasdien apylin
kėje pajpdinėti kartu sū vienu iš plėši
kų. Nebuvo leista toliau nujoti nuo' olos 
kaip per dešimtį mylių. Tamošius jam 
pasakė:

Nė nebandyk pabėgti, nes tikrai 
būsi sugautas ir užmuštas.

Višnu gražių vasaros dienų, . kada 
gamtoje viešpatavo jauki tyla, kunigas 
išjojo su Taiaošju ir kitais devyniai® plė
šikais taip sau tyru oru pakvėpuoti. Vi
si buvo linksmi.'Tik staiga iš pasalų pa
sirodė Australijos raitoji policija. Tamo
šius liepė saviesiems pasislėpti, o jis pri
vertė kunigų kartu su juo paleisti savo 
arklį zovada. Policija pradėjo vytis ir 
šaudyti. Plėšikai tai pat pradėjo šaudy
ti. -Kovų laimėjo policija, kuri nujojo pa
likdama keturis nukautus plėšikus, tris 
mirtinai sužeistus, tarp kurių buvo pats 
Tamošius. Kunigas apžiūrėjo sužeistuo
sius ir išklausė jų išpažinties. Matyda
mas, kad Tamošius irgi nori eiti išpa
žinties, jį išklausė. Tamošius priėmęs 
Švenčiausį, prašė kunigo atsisėsti šalia 
jo, norėdamas jam kų nors pasakyti. Ši
taip pradėjo:

— Kaip tu galėjai atspėti, kad aš 
nevisuomet buvau žmogžudys; kad aš 

kadaise pažinojau jaukų šeimos gyveni
mų, brangiųjų asmenų meilę ir priežiū
rų? Taip, aš visų tai patyriau. Prieš ke-

MAIŲJŲ D»iuBaland žio-April3fl,1834kžrtų perkūnas visai arti, trenkė. Manė 
sau kunigas, kad jei ne ŠvenčižuHias, ku
rį nešės su savimi, tai, gni, seniai jis biV 
tų buvęs perkūno nutrenktas. Persigan
do, kai pamatė, kad jo arklys, stovėda
mas greta jo, griuvo negyvas perkūno 
nutrenktas. Šiek tiek atsipeikėjęs, jis pa
ėmė nuo arklio pundų, kuriame buvo kie- 
likas ir kiti šventų Mišių aukai reikalin
gi dalykai. Kų dabar-daryti f Be pastom 
gės, sušlapęs, sušalęs, išalkęs, labai nu
vargęs. Pasimeldęs jis eina tolyn, kol 
visiškai apsilpęs puola ant šlapios že
mės. Tada manydamas, kati jau po vis
kam, jis priėmė Švenčiausį. Netrūkūs 
liko be sąmonės. , •

Kada kunigas atsigavo, jis pamatė 
begulįs nepažįstamoje oloje. Lubos buvo 
išpuoštos žemčiūgais, brangiais akmeni
mis. Sienos buvo gryno aukso, o lova, 
kuripje gulėjo, buvo gražiai apdengta. . 
Kažkas iš anos pusės olos* prisiartino 
prie lovos. Buvo aukšto ūgio, juodplau
kis, milžinų pečių, kurio veide buvo žy
mu, kad būta kadaise malonios širdies, 
nors dabar akys tamsios, risčios. Kuni
gas nudarė miegus, bet rūstus žmogaus 
balsas pasigirdo: “Aš žinau, kad nemie
gi. Nesibijok. Niekas tavęs čionai ne
skriaus. ’ ’

— Kur aš ir kaB tu per vienas! — 
paklausė.kunigas. Truputį palaukęs žmo
gus maloniai atsakė:/ »

— Tu esi Tamošiaus žmogžudžio o- 
loje, ir ko L tu čionai būsi, tau niekas nie
ko bloga nepadarys. Būsi mano svečias.

Paskui* jis papasakojo, kaip su ki
tais grįždamas į savo olų rado kunigų 
begulintį be sųmonės ir parsinešė į savo 
lindynę. Tai įvyko prieš tris dienas ir, 
nore atrodė negyvas, tačiau plėšikai ži
nojo, kad dar raudasi jame gyvybės ki
birkštis. Todėl jie maitino jį karštu pie
nu. Kunigas nuoširdžiai padėkojo Tamo
šiui, nes išgelbėjo jį nuo tikros mirties.

Šešiaar savaites kunigas išgulėjo pa
tale ir per visų laikų jis buvo sųžiningai

PATINKA
Mokytojas: — Kuris gali man pasakyti, 

/kiek yra mylių nuo Pittsbunfh’o į 
Chicago?
Visi tyli kaip musę prariję. Tik, štai, 

Jonukas pakelia rankų ir sako:
— Mokytojau, aš žinau. 358 mylių.

Mokytojas: — Gerai. Dabar pasakyk 
man, kiek bus mylių nuo Chicago į 
Pittsburgh?

Jonukas: — 8 mylios, mokytojau.' 
Mokytojas: — Kvaily! Tiek pat .mylių 

nuo Chicago į Pittshurgk’ųr, kiek nuo 
Pittsburgh’o į Chicago.

Jonukas: — Ponas mokytojau, prašau 
pasakyt man, kiek yra dienų nuo 
nuo Naujų Metų iki Kalėdų,

Mokytojas;’ — 3&7 dienos.
Jonukas: — O'kiek bus dienų nuo Ka

lėdų iki Naujųjų Metų, ponas moky- 
tojairi »

Mokytojas: — 8 dienos.
Jonukas: O kas dabar kvailys, ponas mo

kytojau? Ar aš?

Luciup Aelius- Aurelius, Romos im
peratorius 161—192. įdėtais, buvo tais lai
kais nepaprastas ir žymus gladiatorius. 
Kovos arenoje jis laimėjo 1031 mūšių. 
Visi jo bijojo ir pripažino jam pasaulio 
eempijonatų. Tačiau atsirado tvirtesnis, 
vasdu Nareissus, kuris nugalėjo Aurelijų, 
atilodamas iš jo čempijouo garbę.

■ Anglijoje randasi nepaprasta katė, 
kuri visai negatido žiurkių. Priešingai, 
gražiai su jonus b ūgy vena. Net pasiėmė 
savo globon mažų žiurkę ir jų augina.

Netik Amšrikdje, bet ir Afrikoje lo
šia “ f ootball.”* Tačiau reikia stebėtis, net 
šiurpuliai paima, kada žinome, kad jie 
bulės vietoje nąudoja žmogaus kaukuolę. 
lr jeigu pasitaiko, kad tojj “bolė” trūks
ta, jie užmuša kitų žmogų ir vėl tęsia 
savo lošimų.

Ar kada nore teko jums girdėti, kad 
višta gali tapti gaidžiu? Taip iš tikrųjų 
atitiko Pennsylvanijos valstijoje. Atsira
do višta, kuri per ištisus metus gyveno 
kaip višta, bet po metų persimainė į gaidį.

— Kartų stovėjo pastatytos dvi sta
tinės: viena kupina vandens, antra deg
tinės. Ateina, ateina asilas ištroškęs ir 
pirmiausia priėjo prite degtinės, kuri sto
vėjo arčiau. Atėjo, pauostė ir negėrė. Nu
ėjęs prie statinės su vandeniu, pauostęs 
atsigėrė iki sočiai.

— Pasakyk tu mųn, Joneli, kodėl 
asilas ne degtinės gėrė, liet vandens? — 
klausia mokytojas.

— Todėl, kad buvo asilas. — atsakė 
Jonelis.

Kareiviaį turi labai gudrų įprotį. 
Jeigu jiems pasitaiko žygiuoti per tiltų, 
jie nežygiuoja sutartinai kaip paprastai, 
bet kiekvienas kaip jam patinka. Kitaip 
tiltas neatlaikytų ir įvyktų nelaimė.

Mandalay, Indijoje, randasi labai į- 
doinūs maldos namui, kurie vadinasi 
“Kuthodaw.” Šie namai sudaro mažų 
miestelį. Visuose namuose ant sienų yra 
nuorašai paimti iš šios šalies gyventojų 
biblijos “Pali Bible.”

Juozukas: — Mainyte, iš kur tiek daug 
žibi plaukų turite?

Mamytė: — Kiek kartų tu padarai kokį 
nors blogų darbų, tai vis vienas man 
plaukas pražila.

Juozukas (pamųstęs): — Tai dabar su
prantu, iš kur močiutė' gavo tiek 
daug žilų plaukų.

Nelson žymus anglų admirolas, nore 
papratęs buvo leistis per plačius vande
nynus, neišvengė marių ligos vseasick- 
ness. ” Jam teko sirgti kaip kad pap
rastam keleiviui tenka sirgti. Išminčius.
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čiau lietuviškų kronikų gami-

« i

NUOTRUPOS
į šių dekoracijų Sovietų valsty-jlta”, garsiau pakartojo sargy bet vietoje būtų galima patai 
į bėję. Tas atsuymėjimas buvo I binis. tr ji vėl neatsiliepė. Ta 

jai duotas ui jos uoJų pasidar da sargybinis pažvelgė į jų ar 
Gavimų kosmetikos išdirby stė /iau. Jr tuojau pašaukė am

syti. Dėl uiokiuiosi naudotis 'niuias buvo labai palaidas. Į 
'Aparatu, jam Amerikoje teko' lietuviškas kronikas buvo mu-
ilgokai užtrukti. žai dėmesio kreipiama. K. Lu

7^
« TV-

je. O komeradė Zuemčiužina y- 
ra Sovietų kosmetikos tfusto 
viršininkė. Kiti aštuoni to pa 
ties trusto *darbininkai, tarp 
kurių ir moters,* taip jfat 
gavo Ordenus,-Let Raudono- 
sios Vėliavos ženklus, kas So 
vietų valstybėje y va autroji 
aukščiausia dekoracija. Taj

įgaliota* pasirašyti visa duota vien už pąuidarba- 
Kitas rabinas ry- vinių kosmetikos srityje. G 

mokslo vyrus kemša į kalėji
mus ir žudo. . J 

Laikraščių pardavėja

Sukuprėjusi žtlgalve senuti 
per 25 metus pardavinėjo die
nraščius ties Front Street ii 
Giiard Avenue, Philadelphia, 
Pa. Ji pradėdavo kasdieninį 
savo dalbų nuo 4 vai. rytme
čio ir išbūdavo ties kiosku iki 
9 vai. vakaro. Vienų ųjikstyvų

Chicagos Ebrajų Teologijos 
bginiua rijos viršininkas, rabi* 
nas Saulius Silbcr’is, išvažiuo 
dainas į Palestinų. pamiršo už
mokėti $135.00 už elektrikui* 
šviesų. Dėl to 400 žydų stude
ntų pūtiko be šviesos, nes The 
Coniiuonuealth Edison kumpa 
rija nesutiko laukti iki sugrįš 
rabinas Silberis, kurs vienin 
telis yra
po čekiai
žosi sudaryti $50.00, kaipo da 
linų mokestį. liet kalbamoji 
elektros kompanija atsisakė 
priimti dainių mokestį ir už 
darė šviesų. Taigi, 400 žydų 
studentų turi mokintis prie 
žvakių šviesos iki sugrįš rabi
nas Silberis ir užmokės pali
ktų bilų, arba rasis kitas ge
radaris, kurs padengs tųj bilų. 
Na, ir šviesa tada bus atida
ryta.

bulansų. O šv. Luko ligoninė; 
gydytojai pareiškė, kad* bū t* 
per daug šalta. O ji tarnavo 
kitiems, ir niekas jai neištari 
uė antžinųjį atilsį.

Tai nelabasis
Anų dienų turėjau pasikal 

bejiinų su uieilingu senute, ku 
,ri ėjo per Ltk> metų įr buvę 
neregę. Užvedus kalbų apie šių 
diepų skrajojančius aeropla 
aus, ji tarė:

“He, aš Uju netikiu. Tai• a
nelabasis, kurs lakstydamas
dūkata ir .nupuola. O Dievo 
angelui nonų p uola, kai skren
da. Be to/ angelai neturi to
kių kriokiančių prietaisų, kaip 
nelabasis. Gal, tamsta, apie tai 
nialonėsi man paaiškinti T!...”

Dabar K. Lukšys atvažiavo j k*ya »»«»<> daryti žygių, kad 
į Kaunu, kur bandys suorga Lietuvos ir Amerikos lietuviai 

nizuot bendrovę. Ši bendro vi
rūpinsis ne tik gerų lietuviškų 
kronikų gaminimu, bet ir ne 
didelių lietuviškų filmų gami 
nimu. J šį darbų jis kvies vi
sus tuos, kurie mažiau ar dau
giau moka filmavimo1 darbų 
Taip pat kvies talkon viešas 
Lietuvos . meniškas j»ajėgas.

Ligšiol Lietuvos filmuotojai 
apseidąvo be inscenizavimo.
Jie naudodavosi tik žaliava 
K. Ltfkųys dės visas pastan 

įgaš, kad filmuojant dalykaii /• ■
būtų ir inscenizuojami. Anks-

per kiuo būtų supažindinti su 
lietuviškuoju kultines gyveni 
mu.

ku nebūtų buvę atkreipta tin
kamo dėmesio į ženiės ūkio
mokslo ąutvarkymų.' J j'

Prieš Didįjį karų Lietuvoje 
buvo tik viena aukštesnioji ir 
dvi žeminės ūkio mokyklos. 
(Šiandien jau matome visiškai 
kitų vaizdų. Nerasime apskri
čio, kuriame nebūtų nors vie-

ŽEMĖ 5 ŪKIO MOKSLAS i 
LIETUVOJE

Žemės ūkio mokslas yra 
glaudžiai susijęs su bendra še 
mes ūkio kultūra. Pastaroji 
per 16 nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo metų yra pada
riusi didelę pažangų1. To ne
būtų atsiek.ta, jeigu savo lai

n A u O | D A I T i i 1 I

Sovietų dekoracijos
Komeradė Paulina Semyo- 

nova Ziemčiūžina, arba p-nia 
Molotovienė po vyru, kurs y-

1933 ir 1934 ul

Pagrindinis skirtumas taip
į rytmetį, kai storas sniegas kio‘ 1933 ir 1934 metų yra šis: 
jo šalygatvius, o vėjas aiųia
navo monotoniška uielaUchoh- 

. jav miesto sargybinis prisiar-
ra Sovietų Unijos premieras, tino prie žilgalvės senutes kio- 
gavo Lenino Ordenų, aūkščiau- sko. “Aš sakau, kad labai ša-

IHTŲVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

1933 metais buvo krimina 
liška turėti degtinės, o šiais 
1934 metais kriminaLiška yra 
pas save laikyti auksų.

TeA GROvehiU 1292

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

V*L: 9-11 ryto 1-4 lr 7-9 vak. 
■erode mis po pietų lr Nedėldieniai

tikaaai w. icarqukttk road

Tel. LATayette 7960

DR. F. C. WM$KUNAS
J

OTDTTOJAfl Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
▼al.: I—I lr 1—» vaL vakare

Res. 2136 W- 24th St.
TH. CAMal 0401

Office l'hone
PROspcct 1028

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1440 80. 49lh OT, CICERO, HA 
Utar.. ketv. Ir Pėta. 19—9 vai. 

0147 80. MAIATED SOL. <UQOAG(
lr Sabai. 2—9 vai

Otenoma TaL LAFayettė Ml 
Kakttmla TaL CAMgl 040S

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
TaL; 2 Iki k popleL 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioja pagal autartl

Rea. and Office
2350 So- Leavitt St. 

CAN IL 0704

Offlae TcL REPublie 7999 
Res. TeL GROveblU 0«i7

t> 17's. WASHTENAW AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS

9422 W. MAR4JLETTE ROAD 
VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 vy*

Nedalioj

Drabužis napudaro žmogaus, 
bet gaii nubankrutyti žmonas 
vyrų...

Samata

K. LUKŠYS PER FILMAS 
SUPAŽINDINS

DR. J. J. KOWAR$KAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 8 P, M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4G45 So. Asliland Avė.
OFI80 VALANDO8:

Nuo 3 iki 4 lr auo / Iki 9 vak. 
Nedėliomla pagal sutartj 

OIlvu talųf. Boulevard 7«90 

Namų Tel. PKObpect 1930

TaL CAMal 912B

DR. G. 1. BLOŽIS
DBNTISTAS 

2201 W. Cermak Bo»d
(Kampas Leavitt SL) 

Valandoe: Nno 9 Iki 13 ryta

Nuo 1 (kt F vakare 

Seredoj pacal autartl

Tei. BOCIevard 79Ą9

DR. G. L VE2EL1S
DENTIBTAl

4645 So. Ashland Ava.
arti 47 tk Street 

Vai.: nuo j Igl 9 vakare
Seredoj pasai eutarti

TaL CAMal 0357
Rea. PROepect 9969

DR. P. Z.IALAT8RK
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM

1931 SOUTH UĄLSTED KTItSmy

>bevldea<-()a 9«oo Ho. Arteela* ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

I Ikf 1:14 vakare

DB. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
■ luboa

CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDO8:
Nuo 14 Iki 12 vai. ryta, nuo 1 Ud 1 
vaL po pietų ir nuo 7 Iki 1:20 vai. 
vakaro. Nedėliomla nuo 14 Ikf 29 
valandai diena.

Telefonas MJLDway 2880

Šiuo metu iš Amerikos jau 
grįžo visiems gerai žinomas 
filniuotojas K. Lukšys. .lis 
parsivežė naujausius aparatus 
garsinėms filmoins sukti. A- 
merikoje būdamas ne tik iš
moko aparatu gerai naudotis, 
bet ir susipažino su aparato 
sudėjimu, kad jam sugedus 
nereikėtų siųsti Ajnerikon,

LD5TDV1AJ DAKTARAI:

CAMal 9121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* į- CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road' A
ios 1—2 Ir T—2 vak. 

ir Nedėliomis pajral sutaa 

REZIDENCIJA
«3J S. tMitoraia

tt. 1 fi. BAUMSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGUS»1« «o. Bakted St

Ofleo valandos: 1-4 lr 4-1 vai 
Healdeartjoa OfM»t MM M«h 8*

Valaodoa: 14—19 
Seredomia lr Nedėliomla

no t nnuiumtt On. 1. UuNuOuS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE

.j-------- --
TeL ULFajette SM7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM

X-SPINDULIAI
8061 Wert 43rd 8tr.

(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valandos: nup I Ud 1 .vaL .vakare 

Seredomia lr nedėliomla pacal

DB. A. P. GURSKIS
' DENTISTAS 

4204 ARCHER AVE.
corner Sacramento 

VaL: nno 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Office Tel. Wentworth 4320
Itcs. Tel. Hyde Park 3335

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ Ilt VAIKŲ LIGŲ 

8PEGLA.LI8TS

G900 SOUTII HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po pfetų. 7 iki 8 vak. 

Išskyrus Seredoms

VAITUSH, OPT.

R«e. Pfcone
0041

Offlae Ph 
TIUsnele 0044

DR. A. R. McCRADIE
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 219 

vaL:, 9-4 lr 7-9 vaL

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 H EST 69th ST.
Of. ir Res. TeL HEMIock 6141

Valandos:
2-4 popietį uuo 6 - 8 vakarais

Tel. Vlllglnia
Ofiso vai.: 2—4 lr 4—-I p. m.

Nedėliomis

TeL OTIho ROUIevarS 2911 
Rea. VlCtory 2242

-14

DB. 1 J. IEBTASH
i jeel.: ano 1-A: ano AVULA/99

756 W. S8M» SUMt

J.IKTtVIH
OptofUrtck^lly Aklų bpciullsias .
I '»icngvlns aklų j tempimų, kuris 

cti prležaallml galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama ukių karitj, a U ta Igo 
trumparegystę Ir tollregyate. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsanilnavtinns daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. H pečiai ė atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikua Kreivos akys aU- 
taiSomoa. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12 Aklnfų kai
nos per pusę pigiaus. kaip buvo plr- 
inlaua. Ds.igcl, alsIUkiraų akys atl-

Im- akinių. Kaime, pigiau

f'2

kinlnkains yra aukštesnioji uu 
škų mokykla Alytuje.

Bendrai, šiuo metu Lietuvo
je žymės ūkio mokyklas lanko 
apie 1600 ž. niurnų. Mokinių 
skaičius kusmet vis didėja. 
Tai visai natūralus reiškinys; 
nes Lietuvai, kaip ženiės ūkio 
kraštui, apsišvietusių žemės 
ūkio kultūros darbininkų nie- 

T»b.
nu žemės ūkio mokykla. Da
bar yrą. 15 valdžios išlaikomų ^adoS nebus perdaug 

ir 13 privatinių. 'Jose iš viso
mokosi apie 1200 žmonių. Au-
kytajam žemės mokslui eit* 
Lietuvoje yra įsteigta Dotnu
vos žemės ūkio akademija, ku

Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai į kovų prieš tikėjimų, 
bet ir negina tikėjimo, nei

ri turi per 200 studentų. Miš-Jnesįrųpina katalikų reikalais.

Oftao TeL VIOtacy
Rea TaL DRBzel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas lįst Street 

Valandos: 2—I popiet. 7—9 vai. vak 
Nedėh'omts lr Ivantadtenlaie 14—11

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVI
Tel. YARda 0994 

Rct: Tel. PLAaa 9209 
VALANDOS;

Nuo 14-12 v. ryto; 2-2 lr 7-9 v. T 
Medėldlaklela nuo 14 Iki 1> diena

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIEBAJAI

Specialistai Iškalime lr lšdlrbl- 
me visokių rūšių parniūktus Ir 
S tMlAflliOA »

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tte- 
■lai su padala išdirbėjau

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE 1

Vienas blokas j rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 0011 
BELMONT 2485

Office: HILLSIDE 2845
Alfred Roeelll, prea. Vlnoent Roselll, seer.

GRABORIAI:

Visi Telefonai:

VEIflIAN MONUMENT CO., INC. B VgnU |J41-1/42
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 

Ir '

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chlcacoj

Suvirš 50 metų prityrimo
------- o--------

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr 
taupykite pinigus
\ ---------- o-----------

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Cbicagus 1,lėtu vių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G RABOR Fa I

UUOOJAM n NEGU KITI!
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J, F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30. Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplciausla 
Reikale meldžiu atsttauktl, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
TOL CANai 3412 arba 9619

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th CL Cicero, UL
TcL CICERO 2927

SIMONM.SHIDAS-
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas caras Ir nebrancus
718 W. 18th 8L 

S2L-B222SJK”

J, F. BADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUB 

Palaidoja ui 924.99 lr aukMlaa 
Moderniika koplyčia dykai.

M «. 8M«k ML TeL OAMal 9174 
Ckioago. UI.

L1Z0LP "
IM LAIDOTUVIŲ 

VMDSJAM
1646 WEST 46th 8TBEET

TeL BOUknartl IS

TeL CMCSatO 994

$YREWfCZE
GRABORIUB

lAlMotavtana pUaaa satarnavtnaaa

(3U B.

■—v
Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems- 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

ANTANAS PETKUS
OBABOBina

Koplyčia Dykai 
4830 WE8T lfith BTBEET 

Cioero, Illinois 
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Boulevard 4139

TaL 8979

J. Lhilevičhis

Patarnauja 
cagoje ir

OMU

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

• ’pd '• 1 /

u . »9Ri II. . ...............................— ....................... ■

JUOZAPAS EUDEIKI
- ir-

TE VAS
JEIGŪ NOKITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE..... .. PASAUKITE.

REPublie8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sųryAlų su firma tuo patHu vardu)ASHLAND AVE.
729S

Didelė Ir gra« 
Koplyčia dykai
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ROSELANDO ŽINUTĖS
M X 2**' *"

Dabartiniu laiku mūnų kam
pelis taip išjudintas, kati ge
riau nei negali būti. Jei im
tum visk.7 aprašyti, tai reiktu 
vien tik korespondencijas ra
šyt^ o ne kitą darbi) dirbti; 
Veikia visi: augusieji ir jau- 
nimas. Vakarams, pramogoms 
jau nebeužtenka nei dienų. 
Vieniems geriau pavyksta, kt 
tiems ne taip gerai. Bet, ben- 
drai, sėkmės būna neperblo 
giausios. •

Balandžio 22 d., Strumiloj 
svetainėj įvyko vakarėlis -su 
programa. Rengė alumnietės ir 
moterį) hlealisčių klubas. Pro
grama buvo įvairi. Ypa/. bri- 
dgeportiečių mažų mergaičių 
lietuviški šokiai visiems pati
ko. Tik vienas “ padispanas ” 
darė nejaukumo žiūrovams. 
.Mūsų salėse tokie šokiai to
kiose suknelėse visiškai netiji- 

<• . i *x
ka; jie teikia šlykštų įspūdį. 
Tokie šokiai ne lietuviškai ka- 
tnlikiškai publikai žiūrėti. Re- 

’ngėjai turėtų apsižiūrėti, kų 
kviečia vakarų programoms pi 
.Idyti. Atėjūnas

muosius paveikslus jo paties 
nutrauktus. _ - .

Bangiau tokių vakarėlių.
> t Našlaitė

s Ka n a x R —5fP
Pirmadienis, ii&ud

==—

IV>8 16 METŲ SUKAKTĮ

Cioero. — Draugija N. P. P. 
Š. švęs IG metų sukaktį gegu
žės G d. Ryto visos narės, “in 
forpore” eis prie šv. Kotnu- 
nijos 7:30 Mišiole. Vakare ruo 
šiama bankietas. Visos narės 
darbuojasi, kad vakaras pasi
sektų visais atžvilgiais.

kviečiamos visos narės, ve
dusios ir kurios seniau pri
klausė, atsilankyti į vakarų ir 
smagiai laikų praleist], su sa- 
vo'draugėmis. Kviečiamos ir 
kitos draugijos dalyvauti su
kakties vakare. Bilietų galima i 
gauti pas draugijos nares

Per tų vakarų bus priima-, 
mos mergaitės į šių kilhių dr- 
gijų be įstojimo mokesčio. 
Kviečiami ir vyrai bei vaiki
nai atsilankyti ir paremti me
rgaičių bankietų. . -

Komisija susideda iš: 
Sriubaitės, M. Daunąjtės,
Kučiūtės, L. Tarų lytės, K Jo- 
delytės, V. Vanagaitės, V. R., 
V. Vitauskaitės, E. Vas t ak i fl- 
tės, A. Terebeizaitės ir A. Su
ki ūt ės.

S. Kučiūtė mokina komedi
jų, kuri visus iki ašarų pri
juokins. Pakviesti artistai - 
mėgėjai ir iš Nortli Škic. A. d.

V.
S.

Iš CHORO SUSIRINKIMO
Brighton Park. — Nekalto 

Prasidėjimo P. ft. parapijos 
choras po pamaldų laikė susi
rinkimų, kurį vedė pirm. Ku
dirka. Rašt. Vyšfliauskui per
skaičius nutarimus, svarstyta Į 
choro reikalai ir nauji įneši- 
ma'i.

Menedž. 1 Jakas juularė pra 
nešimų iš praėjusio clidro šo
kių vakaro. Pasirodė, liko gra-.’ 
žaus pelno.

Dabar choras mokinasi gra
žias mišias.

Federacijos skyr. susirinki
mus per metus lankyti išrink
ti Domkiūtė ir Globi?.

Choro savybės vakarėlis *
Vakarėlis buvo jaukus. Pir

miausia pašokta, griežiant ge
rai orkestrai. Po šokių buvo
vakarienė. Čia visiems buvo» • • :
kaprizas: vaikinai ‘patarnavo 
prie stalų. Vakare dalyvavo kr 
žinomas mū-ų daiiiininkas Juo 
zas Gudas su žmona. Per va
karienę išpildyta trumpa pro-

li DR-JOS LIETUVOS 
ŪKININKAS” .

West Side. — Draugija ‘Lie- 
vra

+
a|aAl *

JONAS KAOKAUSKIS
Mirt balandžio 11 d. 1984 m. 
10*10 vai. ryto. sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo 16 Raseinių aps- 
trūMo. Karklėnų miestelio.

Amerikoj Ižpytenn SS metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Liudvika po tėvais Tt- 
rdnnltė. IA Ail--lln miestelio, du 
sūnus Edvardą Ir Rlztiarda, au- 
gi’iillnę Ai virę Miliauskaitę, pus
broli Jon.i Ktinelką, brolienę 
IeabeUa. AvogrrJ Ir Avogcrkę 
Htanlnlovę Ir Mari Jonę Juškus; 
o Lietuvoj broli Juozapų. Ir gi
mines. . .

K Kūnas pašarvotas 4468 So. 
Franclseo Avv. IdidottivCs J- 
vyks aatrarllcn), gegužės 1 d., 
IA namų H vai. bus atlydėtas | 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Av. 
Mar. parapijos bažnyčių, kurto
je jvyks gvdulfniroa pamaldos 
už velionio stelę. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Ay. Kaslmlero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečia, ne visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. j

Nuliūdę: Moteris. Kūnai, Au
gintinė. Pusbrolis. Rudienė, Avs 
gėris, Avngerka ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja, gra- 
boriua J. Llulevlčlus. Telefonas 
LAPayette S572.

Komisija — D. lšgana i tienė, aote, pavienių žmonių niekas 
P. Mažonienė, ir B. Jurgelai-! neklauso. Kurie turit namus,
tė laliai gražiąį pasidarbavo, 
taip gį ir sesuo Elena Pauzio 
nė pasidarbavo pagelbėdama 
komisijai, kuri pantavė suvirš 
100 tikietų.

Dėkojam visiems atsilanku 
siems ir narėms, kurios auko
jo dovanas. Korespondentė

rašykitės į Lietuvių Improve- 
ment klūbų. Kurie neturit nno 
savybių, rašykitės į Lietuyių 
Citizens klūĮių. Tiems kl ūba
ms rūpi lietuvių- gerovė. - 

širdingiausiai ačiū jums, 
garbūs tautiečiai,'nž tiek daug 
balsi), kuriuos man davėte ba
land. 14 d. Ačiū Lietuvių Tm-

POLITJ ĮKARŠČIUI įprovement klubui, visoms drau
PHA8JUS

■A—

CICERO. — Cicero lietu
viai nustebino politikierius sa 
vo Įtaisais. Seniau politikie
riai įvairiais pažadais suklai
dindavo lietuvius ir tokiu bū
du psainaudodttvor jų balsais. Į šų jų mokyklų tnistisus.

A. F. Pocius,

PAVASARINIS

“DRAUGO” PIKNIKAS

SEKMAD., ffifillttS- MAY 20,1934
VYTAUTO DARŽE

115th-Street tarpe Crawford ir Cicero Avės.

i gijoms, -klubams ir šiaip or
ganizacijoms ir darbininkams 
už paramų, (ypač\nūsų didž. 
gerb. ir energingam klebonui 
kun. K. J. VaičūūuK ftj sykį 
padarėm didelę pažanga poli
tikoje. Buvęs kandidatas į vie v,r*ut‘n,a*

buvo daug skirt i*ngpsnl už Alų laikų 
garsius LVOKV STRIKE j'lgnroluR, 
kurte trisdešimt meų, atgal dar te
buvo gaminami. Daug rūpestingomis 
tabako partnkimas, Ivodttnos inoks- 
IIAkeenių irt modernlAkeanlų išdi'rtrt- 
mo būdų yra tai tik keletas pageri
nimų. kuria yra priežastimi LVCKY 
STRIKE aukštesnės kokybės už se
noviškus ci garėtus.

Tiktai pulkfaualo tabako viduriniai 
lapai naudtdaina lAdlrbikpo j.VCKIES.

tapai atmetama, kadangi

Tėra Marijumi 
Mkųos '

Balandžio 30
A

Gegužės 13

. Bet šį sykį išėjo kitaip. Bųl. 
t14 d. rinkimuose trustisų vie- 
( šosioms mokykloms ' lietuviai 
pasirodė tikri patrijotai, nors LITERATAMS IR KALBI-

Liet. Imp. klūbo . pirm.

jie yra nedasivystę. qi apatiniai la- j i z, Kazimiero ivirnnųaf yra peš ętlprūa sinūlėll lr že- a<1- MV- ^«7,imiero Jlttiap.,
meanč. kokybės. Bet viduriniai lapai pj, j|adelp1lin, Pn. (KlTO- A.'Gi

flatų namų, kur dabar gyve
na. Neseniai p-nai Kaspučiai 
minėjo 25 metų savo vedybų 
sukaktuves.

1

politikieriai sų lietuviškais 
vadinamais brain - trust dėjo 
didžiausių pastangų, kad su
klaidinus lietuvvius balsuoto
jus. Bet jieins pepasisekė. Ci
cero lietuviai yra protingi ir

NINKAMS ŽINOTINA

Yra prisiųsta iš Lietuvos iš
tisa- eilė naujų leidinių. L Kir
čiuotas didelis Barono žody-I * •
nas (čia tikras raktas kaip

mesnės kokybės. Bet vldurhiiul lapai 
yra lengvi Ir gležni 'Ir todėl tik Ale 
išrenkama dėl Jūsų LUCKIES.

Kuomet AM lengvus, rinktinis taba
kas yru tinkamai pase.ndlrttaa ir Iš
nokintas, tada "It'a toaated”. Rpragl- 
ninias yra ypatingas procesas Išraa- 
tas tik LIV:KV STRIKE cigaretėms. 
I.UCKY 8TRIKE clgaretų lAdlrbčJal 
j) {vedė gerklės apsaugai ir puikes- 

1 niam. skoniui’. Tai tikrai modcrnIAkaaį 
procesas.

16 tikro, LVCKY STRIKE gamina
mi lAllsal moderniAklauaiuls lAdirbl- 
mo metodais. Daugiau, kaip AeAlosde- 
Siįnt patikrinimo įrankių naudolania 
kad užtikrinus, ju vienodumų. Be tn. 
didžiausia priežiūra telkiama, kad 
l.ūtt tikrais, Jotf LUCKIES visuomet

keta, M, I. C.).
Bai. 29 d. — gegužės G d.— 

Omaha, Nebr. — T. A. Pet
rauskas, M. I. C.

Geg. 7 d. — 13 tl. — Spring- 
field, 111. T. A. Pidrauskaš, 
M. L C.

Atlantic. — Nuo seniai čia 
yra geras lietuvių būrelis, o 
laikraščiuose žinių apie juos 
retai tepamatysi. Jie priside
da prie lietuvi^ tautiškų dar- 
bų. Joseph Krauss yra vienas 
sųmoningųjų gyventojų: turi 
bučernę 4623 So. Wentworfh 
ave. Krauss yra draugiškas ir 
supranta savo biznio reikalus. 
Todėl ja.ii) gerai klojasi.

Town of Lake. — Dabar pa
vasariui išaušus, žmonės pra
deda taisyti ir gražinti namus.

,, , ^nvos Ūkininkas’ yra viena tpam reikia maliavų, stiklų, 
didžiausių dr-jų. 1 inansiniai sieninės popieros ir visokių
reikalai geriausiai sutvarkyti. 
Draugijon susispietę lietuviai, 
kūrie supranta draugijinį vei- 

’ i kimų, todėl draugija dideliais 
žingsniais žengia pirmyn ir 
kas mėnesį auga. Nuo Naujų 
Mėtų dr-jon įsirųšė 31 naujas 
narys. - ' - V. *

Kaip žinoma, draugija yra 
prisidėjus prie Dariaus - Gi
rėno paminklo fondo ir prie 
AL/TASS fondo. Pikniko ko
misija stropiai darbuojasi ruo
šdama draugijos išvažiavimų. 
Valdyba ir nariai dirba vie-

įrankių, kurių galima gauti 
hardivare krautuvėse? *Ta pro
ga Broliai Gregorowičiai, sa
vininkai Peoples Hardware &

organizuoti žmonės. Jie žino tajSyklingai tarti lietuvių kai
už kų reikia balsuoti. Jie dir
bo ir balsavo ųž savo kandi
datų, kurį jie patys buvo pa
statę. Nors nebuvom gerai 
prisirengę prie šių balsavimų 
mat perdaug pasitikėjom de
mokratų pažadams (jie buvo 
žadėję remti lietuvių organi
zacijų pastatytų kandidatų). 
Nors jie mums sumelavo, bet 
vis vien politikieriams paro
dėm, kad lietuviai turi daug 
balsų ir kad žipojo kam juos 
atiduoti. Kandidatas, kuris bu 
vo pastatytas skaldymiii be

bos žodžius)..2. Vladimiro So
lovjovo, Šv. Istorijos Filoso 
fija, 2 tomai. 3. Prof. Šalkaus
kio, Lietuvių Tauta ir jos ug 
dymas. 4. Dr. Fr. V. Forsterio 
raštai ir visa eilė romanų ii 
apysakų. Jas galima gauti pas 
Spaudos Fondo įgaliotinį:

J. Kriščiūnas,
917 W. 34 St., Chicago, 111

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI

Racine, Wis. — Gegužės 1
tuvių balsų, pasirodė Ubai «U-į* Par,aPi> “'.T 
pnutis tarp lietuvių, net ne ea- Paveikslu, - “Iuur-

vo precinkte negalėjo išsilai-
ky,L A: .

Prieš porų meti] Cicero de

do Stebuklai”. Be eo, dar bus 
juokinga ir graži komedija. Į- 
žanga 25c., vaikams 10c.

_ ___ __ ___ Geg. 14 u. — 20 d. — Keno-"'
yra kieti, apsius lr pilnai pnklmMI j Wi« T A Potron«kn« 
rūpestingai Išrinktu rlnktinlausiu ta- ana, W1H. J. A. uCtlaUSKa.8,

M. L C.
Gegužės 21 — 27, Chicago, 

IH., Aušros Vartų bažnyčioje, 
(Kun. A. Cikoto, M. I. C.).

baku.
Ir rūkytojai velkiai pa<-od^ savo <16- 

klngumę už tokias pastangas, kad 
pagaminus geresni ir puikesni mga- 
retę, kų patvirtina taip didelis pas
kutiniais lalkuls Jų popularlAkumo au 
glmdk (Advertlsement)

PASPRUKO Iš KALĖJIMO

CHESTER, III., bai. 28. — 
Iš Illinoiso valstybinio Me- 
nard kalėjimo pabėgo R. Nor- 
vell, kurs teismo nubaustas 
kalėti iki gyvos galvos už vie 
no bankininko pagrobimų.

Sakoma, jis įlindo į sriuFų 
nubėgimo vamzdį, kurs išei
na į Mississippi upės pakra
štį, perplaukė upę ir dingo 
krūmuose.

PARSIDUODA
Mūrinis bizniavas namas, 3-jų 
aukštų, geroje vietoje, arti 
transfer kertės. Parsiduoda la
bai pigiai $5.500. Atsišaukite:

2513 SO. HALSTED ST.

Paint Co., 1901 W. 47 St., pa- mokratai vaiksėiojo po lietu- 
skelbė pavasarinį “sale”. jų|vius praSydami, kad už juos
krautuvė yra didelė, turi gau-! ha'""*!!- Mes yW už juos dir- 

bome tikėdami, kad jie duos 
lietuviams, kų žadėjo: gerus 
darbus,, numažins taksus, van-5 t- # * - . 4z.-'* | • -j . .Ą,- š 1
dėns bilas, rems lietuvius po
litikoje. Bet jų pažadai liko 
tik pažadais. Jie į gerus dar•*—».- ». «.♦ .aj^e ' 'l ‘

sų “stakų,” vra iš ko pasi
rinkti.

Tarp daugelio biznierių
To\vn of lAke yra Wm. Karei
va, užlaikęs šviežių kiaušinių,
sūrių ir sviesto “olselį/’ Or-'^! savo sėbrus. Ba^.
derius išvežioja į visas C3iica-^^ 

nybėj. Susirinkimai įvyksta gos'miesto dalis. Gausiai au. Ipastatytų kandidatų, bet bal- 
kas tretį sekmadienį, Baraus-1 koja kaip tautos taip ir Ba- i dienoje pasirodė ki-

grama. Yakarė'io komisijoj bu,k* svetainėje, 1 vai. popiet. žnvčios reikalams.
vo Simonavičius, Rokaitis, Ke
lertas. Lindžins' Gritio, Žylius!
iv Liakas. Vakaro vedėjum bn-j
vo Simonavičius. Dalvvavo ir1 • •
gerb. kunigai: Valančius ir j - 
Jonelis. Pastarasis rodė juda- •

I. Lukošiūtė, fin. rašt.

SNiy-žMEI^

taip.
Lietuviai, jei norime, kad

Brighton Park. __ Žinoma j vandens bilos būt mažesnės,
veikėja Elzbieta Bistrienė, k*d gavus geresnių darbų, tu-
4535 So. Ęockwell st., turėjo ,i,n Miprian organizuotis. 2i-

............................—— ■"

PRANEŠIMAS

1 PARSIDUODA Lietuvoj, TelSiij 
' mieste, dviejų pagyvenimų namas 
ant bizniavos gatvės, su dideliu
plotu žemės ir kitais budinkais.

Dr. Maurice Kahn, gydyto
jas ir chirurgas, gegužės 1 d. 
persikels į naujų rezidencijų. 
Namų telefono numeris bus pa
keistas į PLAza 2400.

CSkelb.)

POPULARU8 GAMINYS
, • . :------------
' Pereitais metais Jungtinėse Vals- 

stljoae. kiekvienas vyras Ir moteris 
surūkė trisdešimt kartų daugiau ci
garetę. n«ru trisdešimt metų atgaL 
Unfted States Bureau ot Internal Re
venue daviniais, pereitais metais Aki
ję šalyje pagaminta apie 111,000,000,- 
000 cigaretę, gi nuo 1901 iki ĮSOoį 
metų apytikrė metinė rljraretų garny- | 
ba siekė tik 8.228,000,000 clgaretų.

Tarpe pn'eiaačlų Alo nepaprasto di
dėjimo clgaretų popularumo yra tat 
didelis pagerinimas padarytas šiame 
gaminyje. Nora devyniolikto Almtme- 
člo ctgaretal lr buvo geri, bet jlė'

MR. TORY CHEPAUSKA8, 

12314 S. Green St 

Pullman, IllinoisWe»t

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienai vlcubna badai nliuiymoj pn- 

talimo kratinėje, tat (eras išsitrynimas 
•n ANCHOM Paia-Ezęellcria eina 
kratinėa ir po to apdengiant kratine 
•a flaneliniu ar nlaonia audeklo. Šito
kia gydyntaaia paliootooja ftUMkimiama 
kratinėje visokių glitantę ir akrėplnj.

Neaplenkite peršalimas kratinėje, nea 
dažnai jin priveda prie pavojinetj liga, 

plaoriu uždegimas, inflaenra, (tl- ' 
tr kt. Taojana išeitrinkite Psin-

/ - , ' pasiduoti sunkiai
Brighton Park. — Petras ir , ... r., „ . . Hv. i\ryzians ligoninėje. Da-

Valenja kromehai neseniai f. .- - bar ligone jan namuose ir svei
perkėlė savo grocerio biznį j

operacijai

k*. Taojsas ilsiu Inkill __
via. Vimmc raitlinėue kaina JS«. 

!.—ulrirtingo didumo bonkutėu. 
Tikrai tikraaa tari Ia

cuu"
b >0c.

I naujų vietų, būtent 2532 W.
4G PI. Naujoji vieta yra pato
gesnė, erdvesnė ir moderniške- 
snė. Prie grocerio žada pridė
ti ir bučernės biznį. Geros klo
ties.

k sta.

PADĖKA

nremuNCB
NOTARY 
PUBU0

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

PA!N-EXPELLER
Ar Jūs Esate Supančiotas

lr au “autrunlals" nervais — jaučia- 
t*s Rlipn" ' pavargęs — tik pusiau 
Žmogus J«-l*u taip. štai yra geras 
tonikas, sutelkiantis geresnes die-

Nusa-Tone
yr* ulvardlnimaa TONIKO. kurj Gy
dytojas Rp«-rie įlotas Išradę, Ir kerta 
dabar parduodamas visose valsttny- 
5lose. NUGA-TONE yr* kombinaci
ja tam tikrų tonikų altemtlvų. ku
rios stimuliuoja, atgaivins visus or
ganus, duoda nauję gyvenlmę Ir e- 
nęęgtję. Jūs vaigyrtto geriau.—mie
gosite saldžiau Tūkstančiams vyrų 
ir moterų tapo pagelbėta Trtsdrtlm- 
tlea dienų t real men tas už Vlenę He
leri — gaukite tlkręJI—garant

Chicago Laufo. — P-nų L. 
ir V. Bernotų, 5651 So. Turner 
ave., abu sūnūs buvo sunkini 
susirgę ir nugabenti į ftv. Kry 
žiaus ligoninę, kur padaryta 
operacija. Dabar jau sveiki.

Antanas ir Ona Kaspučiai, 
i 7655 Ro. Sangamon ave., yra 
| pavyzdingi Tautos ir Bažny

čios darbuose. Jų sūnus Izi-• • t '
dorins lanko Illinois universi
tetų, o duktė Darata ištekė
jus už Mitchel. P-nai Kaspu
čiai buvo biznyje, o vėliau sa
vo pinigus investavo į 12-koa

Cicero. — ftiuo tariu širdin
giausių padėka visiems, ku
rie pirmiau ir dabar per ftv. 
Velykas man aukojo.

Tjabdarių 3 kuopi. .... $7.00
Den. Bakutis................ $5.00
Po $1.00: Trumpienė, Bor 

den, A. Petkus, M. Juškaitė, 
V. Mitkus, M. Rinkevičia 75c. 
ir vienas asmuo 25c.

Visiems aukotojams labai 
dėkoju už pagalbos aukeles.

I. Lapinskas, 1417 8. 49th 
Ct., Cicero, III.

Cic«ro. — Dr-ja Sv. Dievo 
Motinos Sopulingos buvo su
rengus bingo party kovo 20 d., 
parapijos naudai. Pelno liko 
$51.18.

t^

REAL ĮSTATE 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

L A IV A K.O R C I U AGENTŪRA 
PRISIRAŠYKITE J MUSŲ SPULKĄ

TBIStNGOMU PAMATUOTAS BIZNIS 
2608 WEBT 47th STR Tel. LAFayette 1083

11 --------- " 1 -------

PA8IDABINKIT PERMANENT 
W A V E

Dabar kol kainos dar žemos Mldlaad’o 
na«iH !M*niian<*nt«i dėl pavakario:

REALISTIC8 
JB.00 ir aukttiau iki $6.00

Kiti padabinimai: Shampoo — 
fingor wtve—50c; Shampoo - fin- 
ger wave - arcb - rinse — $1.00; 
Manieure - 35c; Marcei - 50c; Sba 
mpoo . marcel - manieure - $1.00.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP

«« ABOBBB AVBNVE
TKL. LAFAVETTE

Km atsineš A| pagamini- 
mę gaus pemanent nare 
Mie pigiau negu paprastai.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas STAte 7MO 

Valandos 9 ryte lkl 5 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 
, •-' vakarais 6 Iki 8 -

Telefonas CANaJ 8122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Kctvergo ir • Subat oa 
Vakarais 7 lkl 9 

Telefonas REPubiic OUIHI

ANGLYS
Turi daug karščio, mažai pelenų; la
bai geras pavaduotojas Poeahontaa; 
Blajk Gold lum p or egg 86.00; Mine 
run 85-76- Scrnenūig 84.75.

GKUNOY MINING CO. 
Ccdarcrest 2011

THOR Agitator Skalbykla
• . ič 7, * . /* •/

Trumpam laikui tiktai ......... *37.50

Machines for the price of

THOR

Pilnas pasirinkimas LEDAUNIŲ REFRIGERATORS, 
SKALBYKLĄ, RAMO, DULKIŲ VALYTOJŲ

ANT LENGVŲ IftMOKRJIMŲ
I v

Jos. F. Budrik. bI
3417-21 So. Halsted St.

4tf




