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KIETUOS NACIAI KOLIO J A LIETUVA
POLICIJA SULAIKĖ GAUJAS NUO 

LIETUVOS PASIUNTINYBES
KLAIPĖDOJE SUSTIPRINTA

LIETUVOS KARIUOMENE

Kaune laukiamas diplomatinis 
protestas iš Berlyno

BERLYNAS, kovo 27. — Šiandien vakare čia surengta 
didelė demonstracija prieš Lietuvą. Kalbėtojai nepasakojo 
jokių faktų apie Klaipėdos kraštą, bet tik koliojimus švai
stė prieš Lietuvą ir lietuvių tautą. Kai kurie jų vadino lie
tuvius “plėšikais.” -Girdi, “pakarti tuos plėšikus.” ,

Tuo būdu sukurstytos naciij gaujos pradėjo Šaukti “ša
lin Lietuva” ir viena gauja pradėjo žygiuoti Lietuvos pa
siuntinybės link. Tačiau policijai pavyko ją sulaikyti. Grei
tai iššaukta daugiau policijos, kuri atvyko su trokais ir už
darė gatvę.

Berlyne pasklydę nepatvirtinti gandai, kad keturiems 
Klaipėdos naciams mirties bausmė pakeista kalėjimu.

KAIL’NAS, kovo 27. — Lietuvos vyriausybės įsakymu 
šiandien Klaipėdos krašte visu Vokietijos pasieniu padvi
gubinta sargyba. Be to, padidintos policijos pajėgos, kad 
apsidraiilus galimų sumišimų. Nacių sankalbininkų nubau
dimas išjudino visus Klaipėdos vokiečius.

Karo vadovybė Klaipėdos krašte suspendavo polici
ninkams urlopus ir esančius urlopuose pašaukė tarnybon. 
Iš Klaipėdos policijos pareikalauta naujos priesaikos Lietu
vos konstitucijai. Seniau policija buvo prisiekus Klaipėdos 
statutams.

Klaipėdoje uždrausti visi mitingai ir įsakyta vidunak
čiu uždaryti restoranus.

Čia laukiamas diplomatinis' protestas iš Berlyno.
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EuropOs žemėlapis. (2) Dancigo karidorius, (3) Čekoslovakijos teritorija ir 
(4) Austrija. Hitleris reikalauja, kad Vokietijai būtų grąžintas Dancigo kari
dorius ir Čekoslovakijos dalis. Su Austrija jis nori ekonominės unijos.

“DRAUGO” RADIJO AIDAI
Kaip ir per pereitas kelias taip pat, pradedant su Vaka- 

Draugo” radi,jo programas, rykščia programa, suteiks kas 
taip ir vakar Gavėnios meto trečiadienis įdomiausių die-
i i

kalbėtojas, gerb. kun. prof. 
J. Vaitkevičius, M.I.C., pasa-

nos žinių. Vakar jo paskelb
tos žinios apie dabartinę Eu

kė labai į.’nmią kalbą — pil-į ropos padėtį ir Lietuvos da
ną pamokinimų ir gražių lį toje padėtyje mus visus su 
įrodymų, kad Kristus vra įdomavo. Lauksime kas tre- 

{ “Vienintelis pasaulio Gelbėto- čiadienį išgirsti tų žinių.
; jas ir Išganytojas.” Jei no-

DAR APSE KLAIPĖDOS VOKIETININKU 
NUBAUDMį

Įdomu patirti, ^4 mūsų priešai 
rašo apie Lietuvą

KALNAS (Paduoda Chica-1 leista apeliuoti kasacijos teis 
go Tribūne spaudos tarnyba). Į man, o paskiau gal dar ir vv 
— Iš keturių mirties bausme 1 riausiajin teisman, 
nubaustųjų KlaipMos nacių, j Sunk; baugm5 taip pat & 
kurie sankalbiavo prieš Lietu |iko k d;iejų K|aipMfls kra.

što rivalizuojančių partijų va-

POPIEŽIUS MELSIS Už 
PASAULIO TAIKA

VATIKANAS, kovo 27. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI tu 
rėš pamaldas Šv. Petro ba
zilikoj balandžio mėn. 7 d. 
Melsis, kad Visagalis Dievas 
suteiktų pasauliui pastovią 
taiką ir ramybę.

Pasibaigus pamaldoms, Kr? 
staus Kančios relikvijos bus 
išstatytos tikinčiųjų adoraci
jai. 1

Pamaldose dalyvait? kelio
lika kardinolų, daug arkivy
skupų ir vyskupų. Numato
ma, kad bus ir apie 25,000 
tikinčiųjų.

ŠTAI KOKI HITLERIO 

. REIKALAVIMAI

rime būti išganytais, atsisa
kykime Budos ir sekime 
Kristų, tai buvo gerb. pro
fesoriaus kalbos pagrindas.

Aušros Vartų parapijos 
vardu kalbėjo šios parapijos 
klebonas gerb. kun. J. Ma
čiulionis, M.I.C. (ši valanda 
buvo skiriama šiai 
jai). Gerb. kun. klebonas pra 
nešė apie Aušros Vartų pa
veikslą, kurio originalas yra 
Vilniuje, tikroje Lietuvių tau 
tos sostinėje, laikinai lenkų 
užgrobtoje. Taip pat gerb. 
kun. J. Mačiulionis vaizdžiai 
nupiešė, kaip ta šventė yra 
Vilniuje švenčiama. Karto-

Vokalinę programos dalį. 
išpildė ponia A. Skamarakie
nė, kuri atstovavo Aušros 
Vartų parapiją, ir Sasnausko 
Vyrų choro dvigubas kvarte
tas.

Ponia Skamarakienė labįai 
gražiai išpildjė tas dvi daine
les, kurias ji padainavo. Iš 
tyrųjų jos malonus balselis 

i visus džiugino ir pralinksmi
no. Ji padainavo Vanagaičio 

Į “Šv. Marija” ir “Gėlių 
pluokštas.”

Kas trečiadienis mes su si- 
sidomėjimu laukiame Sasnau 
sko Vyrų choro dvigubo kvar 
teto. Kaip pereitose “Drau-

VOKIETIJA TIKISI AT
GAUTI KLAIPĖDĄ

LONDONAS,
Anglijos užsienio reikalų se
kretorius Sir John Simon 
šiandien grižo iš Berlyno. 

BERLYNAS (Chieago Tri- šiandien vakare ministerių 
hune spaudos tam.). — Ke-Į kabineto posėdyje jis prane- 
turių Klaipėdos nacių mir- Jė apie savo vizito sėkmės ir 
ties bausme nubaudimo Kau-' Hitlerio paduotus Anglijai 
ne žinia čia tarp aukštųjų jr santarvei reikalavimus, 
vokiečių vyriausybės vaĮdinin gtaį Vokietijos diktatoriaus 
kų sukėlė didelį sąjūdį. Vo

jant gerb. kalbėtojo žodžiais, IPr'«I'am<”<'. «P » va
tas “Aušros Vartų Vilniuje” kar “<’«P”vyKme.

kovo 27. — paveikslas buvo nupieštas žy
maus italo piešėjo.

L. Šimutis, “Draugo” vy
riausias redaktorius ir A.L.- 
R.K. Susivienijimo pirminin
kas, radijo klausytojams pa

jų gražūs, 
malonūs, vyriški balsai kie- 
vienam teikia daug malonu
mo. Jų dainos “Jau slavai 
sukilo” ir “Kam šeriai žir
gelį” visiems patiko.

Nekantriai lauksime kito
teikė įdomių žinių apie Susi-j trečiadienio, kad išgirdus 
vienijimą ir jo reikalus. Jis į “Draugo” radijo programą.

vos valstybę, E\vald Boll iš

pažino, kad jis priklausė tai 
nacių grupei; kuri nužudė Kl
aipėdos policininką Jurgį Je- 
sutį, įtariamą jų sankalbiavi- 
mo paslapčių išdavimu. Kiti 
trys nubaustieji gynėsi tos 
žmogžudystės, bet bylos lai
ku neg&yįįv įrodyti, kad ne
dalyvavę žmogžud ystėje.

Nors yra manoma, kad vi
siems keturiems mirties baus
mė bus įvykdyta per trijų

ILLINOIS TURI SUKELTI
36 MILIJONUS DOL.

AVASHINGTON, kovo 27. 
— Krašto vyriausybė šian
dien painformavo Illinois vai 
stybės delegaciją, kad krašto 
vyriausybė prisidės šiemet 
prie Tllinoiso bedarbių šelpi-

, • j r. • mn tik ta sąlyga, jei pati vaibaustas dvylikai metų kalėti < , v. ,stybe šiam tikslui sukels roi- 
36 milijonų dol.

dus. Du jų nubausti kalėti 
iki gyvos galvos.

Liaudits M/tūd’.rJų paitijos 
vadas di. Lrnst NeUmann nu

ir konfiskuotas jo nekilnoja
mas turtas. O krikščionių so
cialistų darbininkų vadas dva 
siškis Barton Theodore vo»' 
Sass — dešimčiai metų. ±0 
metų kalėti įkirta ir baronui 
von deT Ropp. Kai kurie lo-

kalingą
fondą.

kiečių spauda rašo, kad An
glija ir pati T. Sąjunga 
smogs lietuviams už jų ban
dymą suardyti visą vedamą 
darbą Europos taikos reika
lais. Ir todėl, kaip spėjama, 
vargiai Kaune bus įvykdyta 
mirties bausmė nubaustiesie
ms.

Reiškiasi baimė, kad, rasi 
rytinės Prūsijos vokiečiai na 
ciai pulsis gelbėti keturis nu
baustuosius nacius. Bet apy- 
stovos šiandien yra tokios, 
kad nieko panašaus nedarius.

Tik hitlerininkų spauda 
pažymi, kad Klaipėdos kraš
tas anksčiau, ar vėliau grįš 
atgal Vokietijon.

Moterys pakyla kovoti prieš brangu 
pragyvenime

IŠTEISINTA KALTINAMA 
VYRO NUŽUDYMU

Prisiekę 
i Mrs.

teisėjai išteisino

parų laikotarpį nuo nuospren
džio paskelbimo, tašiau tiki- kaliniai ‘1 abie» Parti^

riai nubausti po 10 ir po 8 
metus kalėti. Visi kiti apkal-

ma, kad jie visi susilauks iš 
Lietuvos prezidento A. Sme
tonos pasigailėjimo — mir- 
ties bausmė bus pakeista kalė ™ lrnmIM kalaj™" "‘rmino

tinti naciai sankalbininkai ga

NENORI BŪT KANDI
DATU

■ —■■ • t

AVASHINGTON, kovo 27. 
— Respublikonų partija ėmė 
rūpintis 1936 metų kampani
ja. Buvęs prezidentas Hoove-

ŽUVĘS VAIKU DARBO 
PRIEDAS

jiniu. Pagaliau, rasi, skirtos 
jiems bausmės vykdymas bus 
pratęstas iki po balandžio m. 
3 d. Visa šios įvykusios bylos 
karo teismo eiga bus oficia
liai paskelbta tą dieną. Po to 
gi, rasi, nubaustiesiems bus

bausmes.

126 nacių bylos nagrinėji
mas prasidėjo pereito gruo
džio mėn. 15 d. ir buvo veda 
mas seimo rūmuose, kurie 
nuo 1926 metų, prezidentui 
A. Smetonai pasiskelbus dik-

AVASHINGTON, kovo 27. 
Čia užtikrinama, kad vai

ria iš kalno atsisakė prisiim- kų darbo priedas krašto kon- 
ti prezidento kandidatūrą. stitacijai yra žuvęs.

Per 11 metų tik 24 valsty-

reikalavimai:

Panaikinti visas Vokietiją 
varžančias sutartis, taip kad 
Vokietija būtų laisva rūpin
tis savo likimu, kai kad daro 
kitos valstybės.

Ekonominė Vokietijos uni
ja su Austrija.

Lygus Anglijai ir Prancū
zijai ore apsiginklavimas.

Karo laivynas dukart di
desnis už Prancūzijos karo1 
laivyną.

Vokietiją sujungti su ryti- j 
ne Prūsija, panaikinus lenkų 
(Dancigo) koridorių.

Pareikšti, kad Vokietijos 
rytų sienos nėra pastovios.

Atitaisyti čekų sieną ir 
grąžinti Vokietijai 3,500,090 
vokiečių.

Hitleris sutinka daryti pak 
tus pavieniui su gretimomis 
valstybėmis, tačiau su sąly
ga, kad būtų anksčiau išsprę
sti visi nesutikimų klausimai.

Vokietija žada grįžti T..

LOS ANGELES, Cal., ko
vo 27. — Šio miesto šeimi
ninkių sąjunga, kuriai pri
klauso apie 3,(XX) moterų, pa
žadino šio miesto moteris boi 
kotuoti mėsą, kuri yra sta- 

taip daug
Anna Ericksen, 40 m.

amž., kuri buvo kaltinama sa’čiai neįperkama, 
vo vyro saliunininko nužudy- pabrangus. Boikotan prieš 
mu. j mėsą patraukta apie 10,000

Kaltintojas aiškino, kad ji moterų. Tos rūšies sąjūdį no 
pati nežudė vyro, bet tą dar-Irimą sukelti ir kituose mie- 
bą atlikti nusamdė J. Sene- stuose.
se, 20 m. amž. Žadėjus už tai 
300 dol.

Senose prisipažino ir teis- 
me liudijo, kad jis nužudė st,'"kl"si T«pWn‘i valgo- 
nušaudamas Ericksonn nž ža- į maosius produktus ir tuo ke- 
dėtą atlyginimą. Nužudyme liu papigintų žmonėms pra-

Podraug kreiptasi į žemės 
ūkio sekretorių AVallaee, kad

jam gelbėjo 
E. Krueger.

kitas jaunuolis gyvenimą.

tatorium, nėra matę nė vienos ...
seimo sesijos. • rat,f,kavo pned»,

Anot Tribūno spaudos tar- gaišty n) a me 6. 
nybos, kas gyvas nepaprastai , Vargiai bus laukiama dar 
nusistebėjo išgirdus tokias poros metų, kad šį 

(Tęsinys 6 pusi.) 1 pripažinus.

o 16

Jųdviejų byla skyrium bus 
nagrinėjamau Mrs. Ericksen 

Sąjungon tik tada, kada bus Į yra 6 vaikų motina. Prisiekę 
įvykdyti visi aukščiau minė- Į teisėjai tarėsi apie 7 valan
ti reikalavimai. įdas iki sutarė išnešti išteisi-

Sekr. Simon pareiškia, kad nimo nuosprendį.
jis nesitikėjęs, kad Hitleris

1934 m. automobilių nelai-paduos visą eilę tų griežtų
reikalavimų. Dabar viskas j mėse, įvykusiose Chicagos 

priedą priklauso nuo santarvės vai- J gatvėse, 986 asmenys žuvo
stybių. 1 dėl blogų gatvių.

BERLYNAS, kovo 27. — 
Vokietijos vyriausybė šian
dien nusprendė į /Vokietiją 
neįsileisti anglų rašytojo Sir 
Philip Gibbs.

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KES. — Šiandien debesuota; 
šalčiau.

t
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LUTVVOS POZICIJA IR VOKIETIJOS 
ĮSIGALĖJIMAS

Lietuvos karo teisinas, nubaudęs vokieti
ninkus išdavikus jų užpelnytomis bausmė
mis, sujudino visą pasaulį. Vokietijos nacių 
vadas ir diktatorius, matyti, nujautė, kad 
Lietuva Klaipėdos nacių neglostys, dėl to 
pasiskubino sulaužyti Versalio sutartį ir, ne
žiūrint visų protestų, ginkluotis. Tačiau po 
Lietuvos teismo nuosprendžio išdavikų bylo
je, Klaipėdos kraštan nepuolė, nors baisiau
siai triukšmavo ir mūsų tautą šmeižė, nes 
žinojo, kad Lietuva iš visų savo jėgų gins 
jai priklausantį uostą, kad ji nėra be drau
gų. Pradėti karą su Lietuva, reikštų pradėti 
karą visoje beveik Europoje. Dėl to Hitleris 
susidūrė su klausimu, ar Vokietija šiandien 
gali kariauti ir ar pasirengus atgauti Pasau
liniam Kare "savo” prarastas teritorijas, ar 
net Greičiausia bus, kad tuo tarpu Vokietija 
karo pradėti nenori, nes bijo, kad po tokio 
karo jos politinė ir ekonominė padėtis pa
kryptų dar į blogesnę pusę.

Lietuva, teisingai ir drąsiai pasielgdama 
su naciais išdavikais, parodė savo aiškią ir 
tvirtą: poziciją Klaipėdos atžvilgiu. Ir Vokie
tijai ir visam pasauliui parodė, kad ji nepa
judinamai stovi savo teritorijų sargyboje, 
kad Klaipėdos kraštas neabejotinai jai pri
klauso ir dėl to nebijo už jį griežtai stovėti 
ir bausti tuos, kurie dirbu jo prijungimui 
prie Vokietijos.

Dėl to griežto nusistatymo, pradedama 
įtarti Lietuvos vyriausybę, būk taį ji viską 
daro su Sovietų Rusijos valdžios žinia, kad 
Rusija ją kursto ir remia.

Kiek žinoma, pastaruoju laiku santykiai 
tarp Lietuvos ir Rusijos vra draugingi. Bet 
tai nereiškia, kad Lietuva būtų pasidariusi 
kažkokiu Rusijos įrankiu prieš Vokietiją, ku
rios diktatorius Hitleris prieš porą dienų pa
reiškė, kad jis didinąs vokiečių armiją kovai 
prieš bolševizmą. •

Lietuva, saugodama Klaipėdos kraštą, 
nesiremia nei Rusijos, nei kitų valstybių įta
ka. Jei tą ji būtų dariusi, būt ir Klaipėdos 
netekusi ir su bukais susitaikiusi, paliekant 
neišrištu V i Įnirus klausimų.

Lietuva žino, kati jos pusėje yra teisybė. 
Klaipėda yra jos kraštas, Versalio sutartimi 
atskirtas nuo Vckietljos ir vėliau autonomi
niais pagrindais grąžintas L'etuvai. Dėl to 
jos pareiga yra ginti tą kraštą ir bausti kiek
vieną, kas kėsinasi jį nito Lietuvos atplėšti.

A.
Kas seka Europos spaudą, tas žino, kad 

tokią Lietuvos poziciją remia ne tik Sovietų 
Rusijos spauda, bet Prancūzijos, Anglijos, Ita
lijos, Čekoslovakijos, skandinavų ir kitų kra
štų. Mat, visi geiai nusimano, kad leisti vo
kiečiams dar labiau įs’galėti, reiškia išsta
tyti Europos taiką į didžiausią pavojų. .Tau 
gana to, kad jai grąžinta Saaro kraštas, kad 
ji sulaužė Versalio taikos sutartį ir, jei dar 
leistų užgrobti Klaipėdos* kraštą, tuomet ne
beliekų jokios gurant jos, kati ji neatsiims 
Dancigo su lenkų koridorium, Aukštosios Hi- 
h rijos, ir kiti s kraštus. Jai pasidarytų at
virtas kelias Pakaity įsistiprinti ir veržtis ta
riau į Rytus. Dėl to suprantama, kad nei Ru 
sijai, nei Prancūzijai, nei kitoms didesnėms 
K’.trirpos valdybėms toks Vokietijos įsigalė
jimas nėra pikeliui. Jei Hitleris peržengs 
Klaipėdos ruležių ir jri nieks nuo to žygio 
jo neB-stab t, tų, tai būtų jo kelionės pradžia

į Rytus. Tuo būdu Lietuva kovoje prieš vo
kiečius nėra viena. Ji turi draugų.

Nors nedrąsiai, tačiau jau pradedama 1 
skelbti vokiečių ir japonų tikslus pasidaryti Į 
viešpataujančiomis tautomis pasaulyje. Esą Į

Morkus

IŠ PO MANO BALANOS

vokiečiai plfeių savo eieaae por Pabaltijį į I ijw jungo Jaž.
Lietuvis, per tiek metą ve- ma, už durų pamesta; tiesa

Rusiją, o japonai įsistiprinsią Kinjoje. Tai- nai apie laisvę besvajodamas,
gi, matote, kokius klausimus iškelia kilęs lie- - nrfy.-ų alnžinu
tuvių vokiečių konfliktas dėl Klaipėdos kra 
što.

Mes, tat, ir manome, kati Versal'o taikos 
sutartį sudariusios valstybės iš savo pusės 
padarys viską, kad vokiečių imperializmui ir 
militarizmui aplaužyti ragus dabar, nelei
džiant jiems įsigalėti ir sudrumsti Europps 
taiką.

PABALTIJO KRAŠTO POLITIKA

sakant, iki šiol atatinkamos 
maldaknygės veik kaip ir ne- Ues v 
turim.

Įvirsta. Vien tik apie tai gal- 
įvoja, rašo ir kalba. Kitus da
lykus, kad ir begalo svarbius, 
tolesniam žygiui atideda.

Geriausias siuvėjas pasakys, 
jog jis pradėjo mokintis siūti 
visų pirmu įvertlamas siūlą 
adaton. Žirklės, uolaktis ir

Net ir-dabar, kuomet ir lie-i kiti stambučiai' tik už mėne- 
tuvis jau gana pusėtinu lais-jsių ir metų atsipainioti pra
ves sieksniu pasigirti gali, o dėjo. Ir tik paskui pirmasai 
betgi ne kas kita, o tiJ< poli- žiponas pasirodė. Kažin kaip 
tika ir da kartą visą jo vai- j būt pasidarę, jei iš pat pra- 
diųtuvę apėmusi tampo. džių už žipono būtų imtasi!

Lietuviškieji bolševikai pataria Lietuvai, !
Latvijai ir Estijai glaustis-prie Sovietų Ru-‘ ....

, . . ,. kas kart vis daugiau ir dausijos, kad apsisaugoti pavojų iš Vokietijos . . . .
pusės. Pabaltijo valstybės su Sovietų Rusi
ja, kaipo su valstybe, turi skaitytis ir drau
gingus santykius palaikyti. Tačiau tie santy
kiai neturi būti parsidavimu Rusijai ir išsi
žadėjimu nepriklausomybės. Bolševizmas ne
mažiau kaip hitlerininkai - naciai tyko pa
smaugti Pabaltijo tautų laisvę. Jos turi vesti, 
žinoma, ir ves visai savarankišką politiką.

Pabaltijo tautos, susirišusios tvirtais ry- 
•šiais, vesdamos užsienių politiką bendru fro
ntu ir vieningai gindamos visus savo inte
resus, sudaro didelę jėgą, ne ta:p jau leng
vai nugalimą. Kol jų tarpe toji vienybė pa
silaikys, ir vokiečiai neišdrys jų liesti.

LIETUVOS JAUNIMO REIKALAI

Lietuvo-3 katalikų jaunimas yra neblogai 
suorganizuotas. Pavasarin'nkų organizacija 
turi netoli šimto tūkstančių narių. Tai yra 
didelė jėga. Šiemet t?, organizacija pasiryžo 
pastatyti Kaune sau tinkamus namus, pana
šius studentų ateitininkų namams, prie ku- 

( rių pastatymo ir amerikiečiai yra žymiai pri
sidėję. Pavasarininkai nedaug paramos iš.mū 
sų tegalės susilaukti, nes dabar ir laikai yra 
sunkūs ir mūsų pačių jauniipo organizacijų 
reikalai nėia tinkamai aprūpinti. Bet jei kas 
Lietuvos jaunimui pagalbos ranką išties, ne- 
pavydėsime.

NAUJI RAŠTAI

Pamažėli, bet tikrai, vienok,

Gedmino Ordinai Amerikiečiams
Tautos šventėje, Vasaiio Ki ir rašytojas Juozas O. Širvy-

d., Gedimino ord’nu apdova- tins, kuris gyvena Lietuvoje.
nota kelios dešimtys visuome-! . . .... . . i Aukse įau \ vtauto ordinais
uė» veikėjų, kai,ninku n- vai- ,1UVO apdovanoti k„„ A Mi.
dmiukų. Neužmiršiu ir amen. h. Vuiė;ekuuskas, o
kiečiai, kurie taip pat apdo-L, ..... .. .. . .. . , .Gedimino ordinais kaznniene-vanot: Gedimino ordinais: ko-'
mpozitoriv.s Juozas Žilevičius ^c'^na Marija, kompozito- 
(EHzabetb, N. J.), kapitonas/l»s A. Pocius, J. Elijošius ir, 
Petras Jurgėla (Chieago, III.) kt.

kietą stiklą daužo. Vargiai ir: kai! Šfai Ve čia, kur spauda 
šv. Pranciškus juos nuo tos netenka skaitytojo, o Dievas 
saužudvstės atkalbėtų. Ne dūšios. Plati dirva budriam 
vien žūsta, bet ir už garbę lai- Į skaitytojui.
ko žūti.

Tik prisižiūrėk ir pagalvok, 
kas šiandien pasaulyje deda
si ? Neva labai aukštai manan-

Jokia motina ir niekur pil
nio genijaus nepagimdė. Įžy 
mūs asmenys vis yra kilę iš

atvdžiau galvoti pradeda. Y-didelių šeimų. Ir tik kelintas žmones, o betgi it tieji ta- 
pač spauda jau gana platoku ar kelioliktas pataiko užgimti ,llsos vabalėliai ne tai, kad

giau ir apie dvasios reikalus

šuoliu riščiuoja. nepaprastu žmogumi. Kas būt, 
jei pirmas kūdikis ir jau tuo
jau būtų viršžmogis! O kasgi

jau tūkstančiais, bet tiesiog 
čielais nril’jonais į neva skai
tymo giedrą makaulėmis dau

paskui norėtu tik už bile su-i^Ob’ 1 el>sl*'ti .PI n^*ra kaip. KaA C 1 • 1 • •• v V •
tvėrimėlį, o tiek daug išken
tėti ?

dangi, pasak jų, jie už šviesą 
galvas guldo. Baisi šviesa!

Ot, tik paskesniais keliais 
mėnesiais mūsų spaudiniai vi
sai kitokiais patampa. Visur, 

i kur tik pirmiau būdavo lietu
vis katalikas, tai dabar jau
vis katalikas lietuvis. Kitaip ! Nėt ir patsai Sutvėrėjas pra 
sakant, ne tautybė kataliky- deda tverti pirmiausiai maž- 
bei, o tik tautybei katalikybė 
už vedžioti jpradeda.

Gavėnia. Laikas gerų darbų 
ir savęs pažinimas. Skaitvto-

Kurį tik laikraštį neimsi, 
net pakaušį suniešti, iš kur 
ir kas jį tokiu uoliu kataliku 
padarė! Kur kitados vos pusę 
lūpų apie tikybos reikalus bu- 

įrbtelėjo, tai ten dabar jau vi
sa burna, kai tikras katalikas, 
galvoja ir atsako.

Labai girtinas žygis. Ir kie
kvienas tikras lietuvis katali 
kas šiai naujai minčiai ranką 
ištiesti turi ir privalo. Kitę 
tarpe, įeiname ir mes.

možius, o tik vėliau sutveria jau! pasigailėk tų nelaimingų, 
žmogų. O kągi būtų daręs žmo ĮPadėk jiems ir tiems, kurie 
gus be prastesnių už save su- iš to liugyno išvilkti taikos, 
tvėrimėlių? Eidamas sekmadienį bažnytė

----------- lėn pats, kalbink ir kitus taip
Taip ir čia. Norime išmo- pat padaryti. Ir, kas labiau 

kinti liaudį skaityti pradedant svarbu, neškiesi Maldų Kny-

Kovo 25 — 31 dd. — King- 
iton, Pa. (Kun. J. -T. Jakaitis, 
M. I. C.).

Kovo 27 — 31 dd. — švč. 
Pan. Marijos Gimimo bažny
čioje — kun. P. Birkis, M. I. 
C. ir kun. J. Vosylius, M. I. C.

Balandžio 1 — 7 dd, — Šv, 
Pranciškaus parapijoj, A Vilkes 
Barre, Pa. (Kur.. A. Būblys, 
M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd. — Su- 
gar Notch, Pa. (Kun. Jonas 
i. Jakaitis, M. I. C.).

Balandžio 8 — 14 dd. —
su laikraščiu. Kitaip sakant, gėlę. Skaityk! Užtikrinu, ge- 
išvirkščiai. It, rodos, nežino- 'ras tavo pavyzdis nepraeis beL
tum ir neišmanytum kad laik- Ipasekėjų. Kai matai paseks Į^oaldale» ^ūb*
rastis tai jau labai labai di- Įtave tavo draugas. Tavo drau- /ys’
delis ?r platus dalykas tam, jgą paseks jo draugas. Dran- 
kurs ska tyti da tik mokintis gus paseks tėvas - mamytė. Tė
pradeda. vus paseks vaikai. Ypač vai-

Balandžio 15 — 21 dd. — 
Girardville, Pa. (Kun. A. Būb- 
’ys, M. I. C.). *

Šių metų kovo mėn. "Tiesos Kelias” 
atėjo įdomus ir turiningas. Š’s religijos, do
ros mokslo ir visuomenės gyvenimo mėnesi
nis žurnalas yra leidžiamas Lietuvoje. Re
daktorius - leidėjas prof. kan. dr. Pranas Ku
raitis. Nr. 3 randame: pamokslus, įvairius 
straipsnius, raštus apie vysk. A. Baranauską, 
Amerikiečių skyrių ir 1.1.

# i",i #

Išėjo jau ir kun. A. Miluko leidžiama 
"Žvaigždė” už pirmąjį šių metų bertainį. 
Tai didelė 28S puslapių knyga, pašvęsta 30 
metų Lietuvos spaudos laisvės atgavimui. Ši
lą knygą leidėjai dedikuoja: "garbingai at-

Kaip reikėtų šią naują min 
tį sutikti! Labai aišku. Jei 
katalikų spauda daugiau 'ii 
plačiau apie Bažnyčios reika
lus galvoja ir rašo, tai kiek
vienam tikram katalikui rei 
kėtų daugiau ir plačiau su to 
kia spauda susipažinti. Ne 
vien užsisakyk ir skaityk pats, 
bet ir kitam užsisakyti, skai
tyti patark. Tr, ot, kai matai 
du didžiausius ir svarbiausiu? 
katalikų spaudos reikalus tu
rėsi jau atliktus.

P *!ods jKisitaiko vienas iš 
šimto kurio galvelėje ir toki 
sėkla prisiima. Apskritai, pa 
sekos pelais ir dumblu pakri
nka. Neveltui paskui tiek daug 
raudoti atseina matant ka: 
tieji "skaitytojai” viską be
skaitydami, visai galvos nete
nka. Juk ne kas kit, o tik ly
ginai šio kurpalio "skaityto
jai” šiandien jau jokiam rin: 
tesniam skaitytojui nei akių 
sudėti laiko neduoda. Ir tik 
vienas Dievas žino kas bus to
liau...

Kaip kitus, taip ir t'krą ka
talikų spaudos dalyką, ne vien 
dideli, bet ir labai maži daly
kėliai sudaro. Apie stambes- 

minčiai organizuotų knygnešių įr knygų lei- nius jos bruožus pati spauda 
dejų, sugebėjusių per keturiasdešimts metų [dažnai mini. Patys skaityto-

Pittsburgo laisvamaniai, sa- Visokių žmonių yra ant šio 
koma, pradėjo visu uolumu ke svieto. Antai, šviesiausioji Ma 
pti blynus sulig Grigaičio re- hanojaus "Saulė” pasigyrė, 
ceptu ir juos panevali siūlyti kad vienas žmogus iš Bosto- 
kattflikams valgyti. Kai Va- no jai parašęs: "Linksmiau 
naginis, arba kitas toks zdrai- 'gyventi su "Saule” negu su 
ca, iš tolo suuodžia, kad tie paezia”.
jų blynai kepami iš supelėju- ! ----------
šių ŠLuįm) riurn&dagių fabri-! Užsitarnavusiam veikėjui 
ko miltų, ir dagi sudėti su užkabinus ant krutinės ineda^ 
polckais nalesninkais, ir įspė- ' lį, vienas kolega priėjęs svel

~ — ja katalikus nei į rankas ne- kiną.
Letgi, blogos spaudos riks laisvamaniai ožių balsais — Sveikinu tave su tuo me

lieka tik!n,tt nepataisysi, laip, kaip j bliauna. Mat, perkritę, sūdri- daliu už gelbėjimą skęstančių.
sidegusio ga sro ašaromis ne j|H, nuo j,lvnų laisvamaniai! — Panašus juokas ne vie- 
uzpiisi. i\0 reikia ir ko trūks-Įnol'-j? kad ir katalikai imtų toj, — piktai atsako apdeko- 
ta, tai — skaitytojų sudarky sirgti visokiais živatais. i motasis. — Medalis man įt-
tą skonį pei taisvti. Nors tai , jpį pmKburge atsirastų dan!eiktas už pasižymėjimus.

Visomis pusėmis riksmas v« 
nla priešais nepadorią spau
dą. Kadangi jau veik visiems 
aišku, prie ko toki spauda 
skaitytoją pristr.mia.

\ykinti vysk. M. Valančiaus planus”.

Socialistai sakosi nekovoją prieš religi
jų. Tik klerikalizmas jiems nejiatinka. Ta
čiau raskit bent vieną socialistų laikraščio 
numeri, kuriame nebūt pašiepiama religija, 
atakuojama Bažnyčia ir jos kunigai. Sočia

jai neužtyli^ Mums 
jųjų apleistas nšakėles išsijo
ti. Del ko ne?

Tr kas sakytų, jog papras- , ... . ,,„u -_ r____j__ d___ _
ta lietuviška maldaknygė tik-|'elk ^Poikmmas daiktas, tnitokių Vanaginių, Kikij | ~ O, suprantu, — sako ko-
rame katalikiškame skaityme|\H’no. cart9 pradėtas, ilgai- b. panagu laisvamanių

listai elgiasi taip, kaip patvirkę vaikai __ jnažaį reiškia? Anaiptol! Taip 11 ,r^*deį ir Jt;rigaįtinių blynų fabrikas sn- 
užpuola, mušasi, bet mamai sako, kad jie to ,tikras ir amžinas katalikų ’ jsibankrntintų. kaip Čikagoj
nedarą.

lega, — nemokėjai plaukti. 
EįKĖBKUTORfuS:— Ko

spaudos šaltinėlis, kuris galu. pn- Knjoh . , b. Kin|«k' gi jookie, ar dėlto, kad uz
tinai ir pafl» didžiulę skaity- ti.-sosnio vieš. aiiejail9 , valandos elektros kėdėj tau
mo jūra supila. Paneigti ii. užvestai. Savaimi jie nic- _______ gyvybę at'ms!. _ jurą supila. Paneigti jį,

'?:'"nk<’.,;.A“t?':i.k'i -1<“i5kil‘ ir vl«» spaudi, be A Viena ntftsi, moterų veikėjų
2.1 metin s suvažiavimas Šiemet bus gi-gužas ki(w nkf|
mėn. 23; 24 ir 25 dd. Atlanta, Georgia. Mn- 
sų dienraštis taip pat priklauso prie šios 
svarbios asosiacijos.

sfrnuda savo taisyklių turi ir neseniai rašydama ir biaurė-

PA SM E R K TA SIS:— No. 
Išsivaizduoju sau, kokią jus 
už tai turėsite sumokėti bilą

• iliiduvių katalikų mažai domės
* * * į tai kreipth. Kalboje apie

Kovo mėn. "Vyti?” išėjo margas kai spaudą viską numinėta. Visi 
Velykų margut's. Siame numery pastebėjo- laikraščiai [įlačiausiai išganė
me gana daug z.ecerrškų klaidų. Korektūrą nla. Gi visų naudingiausia 
skaitytojai turėtų daugiau dėmesio kreipti į spaudos gaivintoją — Maldų 
savo darbą. Knygelė — it visai nepažįsta-

,ių laimi griežtai laikosi. Rar-, • damos šių dienų mergaičių ei- • , ,. .
. v a .. , tą sugauta skaitytoją, jau su-1 „ . ... a ’ , elektros kompanijai,lt tyčia, tariau, bent iki šiol : * / • J garėtų Įiapsejiinn, pasakė: ‘Nenku atgal atšaukti. ’1galiu įsivaizduoti, kaip atro- MOKYTOJA:— Jei viena

dys ateities motina prie lop-: tarnaitė kambhrį išvalo per 
Tik prisižiūrėk oro žiburiui šio su... pypke dantyse”.Hm... dvi valandas, kiek laiko imtų 

vakaro metu. Ir iš kur tiek ištikrųjų, sunkus įsivaizdavi-1 dviem tarnaitėm tą kambarį 
daug tų vabalų imasi? Ne tai, nias. Tada, gal, vietoj batelio išvalyti!
kad šimtinėmis, bet čielomis [su nipeliu jinai duos vaikui JONUKAS1.-— Keturias va 
tūkstantinėmis sau galvas į Žįsti savo pypkę. landas.
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PLĖŠIKAI

I

S. Lukas

J Tik ras atsitikimas 1925 m. Aukštdvario apylinkėse)
(Tęsinys) kų apskr. viršininkas. Juodu

netikėtai susitiko prieTai tau ir nujautimas, 
— tariau sau vienas, — nuo 
viiko bėgau, ant lokio užbė
gau.

Namo map reikia eiti šia 
apytamsiu gatvele. Pavojinga.
< lai jie vėl kur nors manęs, 
prie sienos užsiglaudę, laukia. 
Aš neinu šia gatve, bet pasu
kęs pro namus, man žinomu 
taku, išeinu į padaržes. Č'a 
šviesiau ir daug saugiau. Ne
trukus padaržėmis aš pasie
kiu ir savo namus, esančius 
gale miestelio, netoli nuo di
delės girios, kur mes keturi 
šauliai turėjome savo butų. 
Du likusieji mano draugai dar 
reni

savo

mus mane sugauti, o šiandien 
patsai asmenini čia su manim 
kalbiesi ir kodėl nepasiimį inn 
nęs, — tarė šypsodamasis Be- 
ndaras, — jei aš tau taip la
bai reikalingas”.

Viršininkas tik tyli ir dre-
lauku rubežiaus. Viršininkas " baimes, klausydamas Be-
pamatęs Bendarų lyg ir nusi
gando, žinodamas, kas jis per 
vienas yra.

— Gerų dienų, — tarė Ben- 
daras, priėjęs prie vežimo, kur 
sėdėjo viršininkas.

— Gerų dienų, — atsakė vi
ršininkas ir abu pasisveikino.

— Kaip einasi? — klausia 
Į Bendaras.

— Gerai, — atsakė viršinin
kas. — Kaip tau einasi? .Tau 
seniai nesimatėm.

— Neblogai, — atsako Ben
daras.

Kiek pakalbėjus apie ūkius, 
iega, nes per langų matau iBendaras pasiūlo viršininkui 

<tuj žiburį. Aš įeinu į vidų. Šis priima. Užsirūko
žiūri nustebę į mane. Aš,

nekreipdamas į juos daug do 
mės, pastatau šautuvų kam
pan ir nusiimu nuo savęs dra
bužius. Kazys, gulėdamas lo- 

Y<)je, neiškentęs klausia:
— Tai jau taip greit ir pa

rkai?
Taip.
Kur Tarnas?
Išėjo kartu su kitais šau

liais į kaimų.
— Kur?
— Į Akmenę ar Čižiūnus 

Bendaro su Drobe gaudyti.
— Ir tu manai, kad juos

pagaus?
— Nemanau. Jie netokie 

kvailiai, kad ten kur vestuvė
se sėdėtų ir lauktų, kol kas 
ateis juos suimti. Jie yra la
bai atsargūs. O antra, kiek 

girdėjau, žmonės juos irgi 
slepia ir kur jie yra neišduo
da. Jei mato, kad juos neti
kėtai užklumpa, tuoj paslepia 
juos kur į kokį glaptų, esantį 
kur nors troboje, rūsį“. Gali 
ieškoti jų, kiek tik nori, ne
rasi. Kaip pere'na pavojus, vėl 
išleidžia.

— Stebėtina. Jeigu jie ypa 
plėšikai, tai kam juos žmo
nės slepia?

.lie nėra tokie baisūs plė
šikai, kaip kad čia žmonės a- 
pie juos gandus leidžia.

— Tai už kų juos gaudo? 
— Už tai, kad jie pabėgę iš

kalėjimo.
— Jeigu jie buvo kalėjime, 

tai, tur būt, kų nors kur pa
darė ?

— Taip. Bereikalo jų kalė-

• nan nedėjo. Kartų, man ne- 
niai pasakojo žmonės, Ben

daras, taip jį kaimynai pra
minė, yra kilęs nuo Ka’šia- 
dcrių. Betarnaudamas lietuvių 
kariuomenėj, jis gavo lyties 
ligų ir buvo patalpintas ligo
ninėn. Kaį pagijo, buvo pa
leistas iš ligoninės. Neužilgo 
j s ir vėl užsikrėtė ta pačia 
liga ir vėl buvo nugabentas 
ligoninėn. Kiek pagijęs, jis 
susipyko su gydytoju ir, jį 
pei'i u nudūręs, pabėgo. Vėliau 
jis buvo pagautas ir padėtas 
keliems metams sunkiųjų dar
bu kalėjiman, iš kurio, kiek 
pabuvęs, pabėgo ir dabar čia 
slapstosi prie lenkų demark- 
limjos šiuose dideliuose ir ta
nkiuose miškuose. Jis turi ke
lis revolverius, rankinių ma 
Žiūkui granatų ir trumpų ka
riškų šautuvų. Pernai vasarų 
jis nuėjo namo savo ūkio pa
sižiūrėti ir jo kaimynas, Tra-

alidu, kaip geri draugai
Bendaras nors ir Jnbnį dnui 

giškai su viršininku kalbėjosi, 
bet pastarasis jo bijojo. Jo 
baimę Bendaras pastebėjęs sa
ko: “Nebijok manęs, ponas 
viršininke. Aš esu toks pat

ndaro kalbos.

Paskui Bendaras, padavęs 
viršininkui savo rankų, tarė: 
“Sudiev. Važiuok tu savo ke
liu, o aš einu savo keliu”, ir 
išsiskyrę nukeliavo katras sau.

Be šio, dar yra ir kitas plė
šikas vardu Drobė, kuris sy
kiu su Bendaru draugauna.

— Iš kur Drobė kilęs? — 
paklausė Kazys.

— Jis kilęs kur tai nuo Klai 
pėdos. Andai man žmonės pa
sakojo, kad jis didžiojo karo 
metu tarnavo vokiečiij armi
joj. Pasibaigus karui, jis tar
navo lietuvių kariuomenėj ir, 
pasak žmonių, nušovė savo 
karininkų. Už tai jis pakliuvo 
į kalėjimų, iš kurio vėliau pa
bėgo ir visų laikų gyveno Klai 
pėdos apylinkėse. Kadangi 
jam ten gyvenimo sųlygos bu
vo nepatogios ir neturėjo kur

žmogus, kaip ir tu. Aš tau'slapstytis, tai, užgirdęs per
nieko blogo nedarysiu. Tu esi 
apskrities viršininkas, o aš 
banditų viršininkas. Tu davei 
įsakymų policijai ir šauliams 
mane pagauti, bet jie mane 
nepagauna. Aš ipoku nuo jų 
pasislėpti. Jie tol manęs ne
sugaus, kol aš jiems pats ne
pasiduosiu. Kaip man nusibos 
toks gyvenimas, tada aš pats

žmones apie Bendarų, atvyko 
čionai Bendaro ieškoti. Jis 
vienų gražių dienų beeidamas 
mišku Semeliškių, apylinkėj, 
kur dažnai prisilaikydavo Be
ndaras, netikėtai susitiko su 
Bendaru. Jie, pamatę viens ki
tų, tuoj pasislėpė už didelių 
medžių, laikydami viens ir 
antras rankose revolverius, ir,

pasiduosiu. Tu davei įsaky- pakreipę pro medį galvas, vie
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CUKRINE LIGA jčiuoja, kad iš kiekvieno tūk- .tinkamas vaistas, taip vadi-

Rašo DR. A. YUŠKA
Cukrų visi mėgsta valgyti, gaus beveik visi svarbesnieji

nes tai yra savo rūšies nau
dingas maistus ir, vartojant 
jo tiek, kiek yra reikalinga 
kūno šilumos ir energijos pa
laikymui, būna nepamaino
mas. Bet dėl kai kurių prie-

organai būna ligos paliesti: 
širdis padidėja, kraujagyslės 
sukietėja, nervai paįra, kept 
nys, inkstai genda, su šlapu
mais eina
mis paruduoja, visokios Tū

stančio gimusių 21 miršta 
nuo cukrinės ligos. Gydyt. 
Cbarnberlain patėmija, kad 
didžiumoje miršta tie žmonės,

yra rastasnama Insulinas, 
kovai su cukrini 
gulinąs ligos visai nepašali 
na, bet sergančių amžių pra

iga. .Jei in-

kurie nešioja baltus kalnie-'ilgina daugeliui metų. Žino- 
rius; tai yra daktarai, teisda- ma, rūpestingai prisilaikant
riai, kunigai, mokytojai, bun
keriai, artistai, inžinieriai,

hygienos ir gydytojo įsaky
mų — nevalgyti saldunymų ir

. . . larkitektai, bartenderiai, mo- krakmolinių valgių ir gėricukrus. Oda vieto- m „ . y. .

žasčių, sugedus virškinimo ] šios pūliniai skauduliai au- 
aparatui, nesugromuliuotas ga, dažniausiai ant kojų pra-
cukrus pereina į kraujų ir 
pasklinda po visų žmogaus 
kūnų. Tokiu būdu, vietoje bū- 
davojimo ir atnaujinimo kū
no audinių, jis veikia kaipo 
nuodai ir palengva naikina 
kūno jėgas.

Cukrine liga sergančio žmo

nas į kitų žiūrėjo, bet nė vie
nas žodžio nepratarė.

Bendaras, pamatęs Drobę su 
revolveriu rankoje, palaikė jt 
kokiu nors slaptu policininku. 
Drobė, pamatęs Bendarų, tuoj 
suprato, kad yra tas pats as
muo, apie kurį jam žmonės 
pasakojo ir kurio jis ieško, 
būdamas atsargus, norėjo pi
rma ištirti, kas jis per viena., 
yra, ir, kiek palaukęs, paklau
sė: -- Kas tu esi?

— Aš esu Bendaras. O kas 
tu esi?

— Aš esu Drobė.
— Kas tu per vienas?
— Toks, kaip ir tu.
— Iš kur tu?
— Nuo Klaipėdos.

(Bus daugiau)

kiūra oda, iš kur sunkiasi 
saldžiai dvokiantis skystimas. 
Žaizdos nesiduoda .užgydyti, 
dėlto tokiems žmonėms ope
racijos negalima daryti; Jie 
greitai užsikrečia visokiomis 
ligomis ir ant galo pereina į 
apmirimų panašų į miegų, 
kuris dažnai esti paskutinis 
miegas.

Cukrinės ligos priežastis y- 
ra sugedimas saldžiosios gi
lės ir kitų vidurinių liaukų. 
Bet delko ta saldžioji gilė 
sugenda, ir neatlieka savo 
pareigos, tai yra nepagamina 
cukraus suvirškinimui reika
lingo skystimo, priskaitoma 
daug priežasčių: prigimtis, 
užsiėmimas, užkrečiamos li
gos ir daug kitų. Nelengva 
išaiškinti, delko tūlos gent- 
kartes turi patraukimų sirgti 
cukrine liga. Vienok patėmy- 
ta, kad kai kuriuose atsitiki
muose jų tėvai, ir tėvų tėvai, 
yra sirgę cukrine liga. Illi
nois vai. sveikatos prižiūrėto
jai patėmijo, kad mirtingu
mas nuo cukrinės ligos kas 
metas daūgjėja. Jie apskai-

tormanai, šeimininkės, tui 
čiai, darbdaviai, ofisų darbi 
ninkai, pramonininkai ir daug 
kitų. O paprasti darbininkai 
mažiausiai ta liga įniršta. Čio 
nai mums aiškiai parodo, 
kad užsiėmimas turi savotiš
kų įtekmę: nusisėdėjimas, pro 
tavimas, lūpesčiai, nervuvi-

žmogus
nno.

jaučiasi svei-Tada 
kas.

Kadangi cukrinė liga prasi 
deda labai palengva, tai ligo
nis gali sirgti per keletu me
tų ir ligos nepastebėti iki ji 
užsisenėja. Dėlto patartina, 
kad suaugę žmonės pasirūpi n 
tų nors kartų į metus duoti

mas, nenuosaikumas, riebalų savo šlapumų išegzaminuoti, 
ir saldainių valgymas bei gė-|nes taip dažniausiai liga bū
rimas ir t. t. na surandama netikėtai. Bet

Kai kurie gydytojai mano, Į ir šlapume suradimas cuk
raus nevisados reiškia cukri-kad užkrečiamos ligos: mate

rija, syfilis, škarletina ir 
daug kitų nemažai prisideda 
prię padauginimo cukrinės li
gos ligonių.

Nors tikra priežastis nėra 
aiškiai žinoma, bet, pasidėko- 
jant medicinos progresui, ati-

nę ligų. Kai kurie patentuoti 
vaistai ir proškelės nūo gal
vos skaudėjimo, kurie turi 
acetphenetidino ir kitokių 
vaistų, jei būna vartojami 
per ilgesnį laikų, pagamina 
cukrų laikinai šlapume.

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknygė Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

teista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršaią 65c; paauksuotais kraštais 7ac; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

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

Moksliškos metodos ir lengvi 
nunokę tabakai padaro Chesterfield 
lengvesnį geresnio skonio cigaretą

Liggett & Myers Tobacco Co.

na#
—is vienos pusės Chesterfields yra lengvesni 
-is kitos pusės Chesterfields yra geresnio skonio

P"



4 »JSJLO«X » Ketvirtadienis, kovo 28, 1935

PITTSBURGH O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

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

KOSI'ANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, fe-. & Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

rtij. Jis visur, jei ne pirmutrns savo aukštesnę mokyklą pa
tai jau ir ne paskutinis. Jau-:stačius lygiai su kitomis mo-

inimo apsėsti bažnyčios suolai, 
(prikimštos draugijos, pilna pa 
i lapijos salė, surengus kokią 
| nors pramogą. Duok Dieve, 
;kad ju dabartinis nusistatv- 
jmas niekuomet nepasikeistą 
[ir išvystyta veikla, nesuinažė

kyklomis, ar dar aukščiau. CICEROS ŽINIOS SUCH IS LIFE—

AR ŽINAI? POLEMIKA

Pittshurgha Laisvamaniu ii Cidkelin 
Vadai Niisimv

Laisvamanių ir eieilikėlių nais, vadinatės neteisingai pa
vadai čionai susirgo despera- Įžanginis. Tie patys jūsų stra’- 
cijos, arba nusiminimo, liga. :psneliai šlamštuose stačiai dvo 
Nėra ko ir stebėtis. Minint ikia ubagų dvasia.
Lietuvos nepriklausomybę jie Į Kritikuotį lengva, bet nau- 
pasikvietė ukrainiečius ir jų (dingo, rimto darbo silpnu pro- 
chorą, kad tiktai matytųsi dan tu, brač, nepadarysi, ir nenu- 
giau žmonių svetainėje ir ga- veiksi. Povil’uk, nerimta pa-
lėtų pasigirti pasauliui, kad sirodai savo straipsneliais šia- i tą. Dalyvavo daug parapija nigus šmeižti ir nesusipratn- 
pilnutėlė svetainė buvo daly-juištuose. Nors syki susiprask nų. Mišias laikė pats klebonas -sius kata.1 kus mulkint:, 
vių. Bet, nabagai, matydami ii būk rimtesnis, nes gėdą da 
minių minias katalikų Lietu-Inu sa\o broliams, kurie net

ZJ i tų.

ŽINUTĖS iš E. VANDER- 
GRfFT

Kad tūlas Mažukna prieš 
17 metų buvo užverbuotas Ro- 

y mos (kuris nelabasis jį ten 
nunešė) kunigų į asilų bandą

Kad tautiško

CICERO. — Lietuvių Im- 
provemtnt, klūbo prmininko 
atsakymas į taip vadinamos 
veikiančios komisijos korespo
ndenciją, kuri tilpo kovo 19 d.

susivienymo (“Naujienose”. Po kuresponde- 
,viee pirmininkas Piliečių klū- įeija pasirašė sekančios ypa- 
bo salėje atvėrė savo laisva- tos: (1. Pocius, J. Stankiewiez, 
maniškos sielos gelmes ir už K. Laudanskis, K. Andrijaus-

Kovo 17 d. pakrikštytas au-■ 
tras J. ir J. Kardos sūnus Jo
kūbu, Povilu. Krikšto tėvai 
buvo N. Kardos ir N. Vielko- 
po) antutė.

Kovo 19 d. Šv. Juozapo šve
ntėj. buvo vaiku iškilmingo:

' intelige 
cicilikiškas “gadzin-

traukė Pittsburgho 
ntams” 
kas”.

Kad Pittsburgho ji.rginiai 
sandaliniai ir griga tildai “in 
teligentai” moka pečius ku 
renti, duoną minkyti, barzdas

šv. Mišios už klebono sveika- skusti, trukus “draivyti”, ke

vos nepriklausomybės paminė rau-K turi iš tavo darbelių, 
jime, kad, nors erdvi svetai- Gerai >’nai, kad priedermė stil 
nė, bet negalima buvo dalyvių imia Katalikų vadus ginti tie- 
sutalpinti, iš širdies skausmo [su ir dorovę. Taigi, ir nepyk, 
pradėjo sirguliuoti, desperaei- !l:ad katalikų vadai, vardan tie 

sos ir dorovės, tūli kariauti 
su tokiais, kaip pats.

Kerėpla

jos ir net kinkų drebėjimo li
ga. Nepatinka jiems Federa
cijos apskričio veikimas Baž
nyčios ir Tėvynės reikalais.
Dėl tos tai priežasties ir kim
ba jie melagingais straipsne
liais šlamštuose ir pravard
žiuoja katalikų vadus, vadin
dami “prabaščiais”, “kunigu 
žiais” ir prietarų palaikyto
jais. Šulas tų pliovonių yra
tūlas cicilikų kamštis Poviliu- (choras laikė susirinkimėli. Sų 
kas. Atvykęs iš Lietuvos, jis Įtiko prisidėti prie organizuc-

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Kovo 24 d. Šv. Vincento

jame bendro choro. Taipgi, pa
sižadėjo skaitlingai dalyvauti 
kembo choro susirinkime Ho- 
’iiesteade.

Po Mišių suteikta generalė 
absc’iucija tretininkams ir pa
laiminimas Šv. Sakramentu.

Vakare Šv. Gertrūdos dr-jo- 
ir kitos moterys parap. salėj 
suruošė klebonui pagerbti pu? 
tą. Per vakarienę kleb. paau- 1 
kojo $25.00.

Klebonas širdingai visiem.' ‘ 
dėkojo už aukas.

Per keletą dienų tapo gra
žiai atnaujinti (išdažyti) alto
riai ir stovy los. Darbas pui
kiausiai atliktas.

Per misijas visos draugijos 
ir pavieniai bei vaikai ėjo 
prie šv. Komunijos. Bažnyčia 
kasdien buvo pilna žmonių 
Visi džiaugiasi susilaukę pro
gos naudotis Dievo malonė
mis.

V. Lekavičiūtė grįžo iš li
goninės po appendic'tis opera
cijos. Koresp.

Kad socialistų šlamšto re

kas ir A. Andrijauskas. Jie 
rašo: “Ginčai su buvusiu pi

lnu. A. F. Pocium”. Aš noriu 
čia pažymėti, kai}) aš buvau 
Lietuvių Improvement klūbo 
pirmininku ir tebesu. K. An- 
drejauskas su A. Tumavičiu 
ir kita s vaikščiodami po žmo 
nes ir per laikraščius baisiau
siai mene šmeižia. Klūbo su
sirinkime triukšmavo prieš 
mane, bet paskutiniam susiri- "We had a lovely meeting today of tho Brownlng Olub.*

‘‘And what dld you dlscuas?’’
“Mrs. Brown and Mr. Smith/

yra gera organizacija. Čia pri- laikui pasitraukė iš biznio. Jis

poi teįis rasė apie katalikišką inkime gavo per....
bizni ir laisvamaniškus ilole ' pabar nors kelis žodžius a-
rms paleistus “on parole” 
Mayvie\v psichiatrinio si 
liaus l'goninės.

(pie taip vadinamus kivirčus.
Noiiie ekspirimentui pasibai
gus ir depresijai užėjus, An- 

Kad tikėjimo renegatai vei- jdrijanskaš labai prikibo prie 
kia gyvuliškos kovos už būvį Įvietin5s politikos. Vasario 12 

d. balsavimuos© Andrijauskas 
su savo sėbrais norėjo mane

kiaušo daug lietuvių biznie vra C’ceroa “senberniu klū-
rių. A. F. Pocius, pirm. ’?□” narys. Dabar turės-

gos pasidarbuoti klubo naai

ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTĖS

dėjosi studentu, bet pasirodė 
koks iš jo yra studentas. Lin
ko prie vienų, prie kitų. Pasi
rodžius jo nerimtumui įr ne
teisingumui, visi pradėjo pur
tytis, Matydamas, kad rimtės- Kovo 24 d., Šv. Jurgio Ka- 
nieji ii protingesnieji žmones reivių draugija laikė mėnesini 
nuo jo šalinas, tuomet prade- susirinkimą. Vien1-,alsiai imta-
jo linkti prie eieilikėlių ,ir net iė uniformose dalyvauti Did i - - - - -
nezaJiežninkų, šlamštuose juos šeštadienį ir Velykų dienos1 Džiaugsmą mums suteikė a- 
užtarti ir kelti į padanges. Ir , prisikėlimo apeigose. įpsilankvnias sesers M. Auheli.-
keista! Jis pats yra pasakęs, 
kad jam neapeina nei Kris
taus, nei nezaliežninkų bažny-v •čia.

Kovo 24 d., Šv. Pranciškaus 
draugija laikė mėnesinį susi
rinkimą.

Kada Poviliukas Lietuvoje 
•dar kiaules ganė, Pittsburghe Kovo 25 d. Šv. Vincento ba- 

laidotuvė

impulsų įtakoje.

Kad Nori h Sidės cieilikai 
didžiai susirūpino vietinės l’e 
tuvių parapijos likimu ir sma
rkiai nerimauja dėl jos atei 
ties.

Kad, kas nori būti vertina
mas žmonių, tas nėra vertina 
mas Dievo.

Kad pas mus “bingo” turi 
pirmenybę prieš tautos reika 
lūs..

Kad be kančios nėra tikri 
džiaugsmo.

jos ir sesers M. Pierre. Pirmo- 1 
ji yra autoritetas religiniuose 
dalykuose ir yra parašiusi ke
letą knygų. Šios seserys labai 
nustebo apžiūrėjusios aukštes
niąją mokyklą. Sakė, jei visur

jau buvo varomas darbas ai> žny^ įv?ko la'<^uvės a. (būtų pasidarbuota steigiant 
a. Kazimiero Gerbutavičiaus.,savas katalikiškas aukštesnes

Lietuvių Demokratų klūbo uai 
sus-mas įvyks kovo 29 d., Lino 
sybės svetainėje. Kviečiami vi 
si lietuviai atsilankvti.ir namų savininkų organiza 

cija įpainioti į savo politiką
Bet kada aš pasipriešinau jų Miesto valdžia pradėjo tė 
politikai, už tai jie ant manęs myli, kiek daug dūmų išlei- 
ir kitų klūbo veikėjų išpylė džia garvežiai ant 16 gatvės, 
daug pamazgų. Sveikumo departamento žmo-

Kovo 19 d. jie pasikvietė Į gus dabojo visą dieną, 
klubo mėnesinį susirinkimą
kitą noble ekspirimentą eks- Matas Karkauskas kokiam 
pertą J. Kimbarką su Maku- 
tėnu. Tie norėjo pavartoti hit- 
lerizmą ir užgrobti klūbo val
dymą (pirmininkystę), bet il

-*> -s»

Augkit Su Mumis!
Kad katastrofos nujautimas °&r^as jiems nepavyko, 

daugiau gąsdina, kaip pati ku-1 namU savininkai pama- | 
tastrefa. čb'? kad čia n ekas kitas, kaip

Kad žmogus v.lni teišdrįsta | Kiksas, kad apsmei-
kalbėti iš giliausių sielos vers-kuibo gerus veikėjus,, pa- 
lnįu (S’.grobti klūbo vaidybą į savo

Kad, kas kremtasi, kad jo v?Iiaa -l'į panaudoti
norai yra blogai suprantam', IOi*'Kkiems liksiams. (]

Išėmus kelis triukšmadarius b. I
Lietuvių Improvement klūba?

Jei norite BANKĄ turintj 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susitpr.ėjusiems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TONE vra turtingas Zinku- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementų, labai 
reikalingą, tvirtiems, galingiems ner
vams. Medikališką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
“nusidčvčjimo” jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tvirtesnių 
lr sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išblyšku- 
siems, ploniems veidams. Be to,

! NUGA-TONE turi šešias kitas bran
gias gyduoles. Pradėklt imt NUGA- 
TONE šiandien ir tčmykite kaip 
stiprčsit. Parduoda visi aptiekoriai

i su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Į Vienas Doleris mėnesio trytmetgut.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
; — Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
! lr 60e.

saugoj‘m ui lietuvių nuo ame 
likenizmo bangų. Buvo orga-jVel,onis 1,110 keleto 1,,etU sir- mokyklas, tada pradėtų nykti 
nizuojamos parapijos ir stato-^'ulaV(> “^’vų” liga ir pra-[komunizmas, prie kurio mūsų 
mos bažnvčios bei mokyklos. '^ ketvirtadienį pasimirė [vaikučiai laipsniškai. prieina Į

tas neturi gerų norų. Kikas
•Draugo’’ redakcijos prie

rašas. P-nas Kikas, atsakyda
mas kun. M. Kazėnui, rašo:

“Rėkdamos “ponas” Kikas 
nemėgsta, tddėl, savo “feisą” 
viešai adoracijai neišstatvs, 
nors jūs to ir pageidaujate”.

Pittsburgho veikėjų prašo
me vengti asmeniškumų, nes

Halsted Exchange 
National Bank 

19tti PI. and Halsted St

Bet ne tam buvo statomo-; dPakko nubudusią žmoną ir lankydami viešąsias mokyklas. Į jie nesveika nei skaitytojam1 
kad prietarus jmlaikvti ir vii- ^ll b,,mdius.
nas kirpti, bet kad lietuvius 
traukli į būrelius tikėjimą ir 
Lietuvos dvasią palaikyti. Bu
vo Dalomos mokyklos, kad 
turėti progos į jaunas vaike
lių širdeles skiepytį Dievo h 
tėvynės meilę. Ners sunkus liti 
buvo'darbas, nes reikalavo di
delių aukų, bet lietuviui duos- 
numas tą a.tliko. Tą patį <b.e 
snunią iie parode ir Lietuvai 
plušų nuvargintai, kad iško
vojus nepriklausomybę.

Šv. V i neimto parapijos rė
mėjai pardavinėja tikietus sta
mbių dovanų. Norima padary
ti kuodaugiausm naudos pa-

Cibukas

K BRIDGEVILLE APY
LINKĖS

Kovo 24 <1. mūsų choras va- 
I žiru'jo į llomcstead, Pa., į šios. 
apylinkės jungtinio choro mė-

Tėveliai, gėrėkitės sava aukš- nei laikraščiui, 
tesne mokykla, džiaugkitės ja
ir remkite visomis jėgomis; 
remkit bingo žaidimus, ku
riuos mūsų jaunuoliai daro se
kmadieniais ir trečiadieniais
9 valandą vakare tikslu, kad |ten iff paNaiiua.

Be Dievo meilSs irsta vi 
suomenės tvarka. Pamilk Di? 
vą, o rasi sau ir tėvynei ne 
nykstamą turtą. Kur Dievas

Čikagos ir Rockfordo 
Vyskupiją

Penkių Metų Notas
Dabar galite pirkti per mus

Notos Moka 4 ir 5 
Nuošimtį

DISTRICT NATIONAL 
BANKA

1110 West 35 Street
Telefonas Boulevard 2600

PAMOKOS
AWGLŲ KALBOS 

LIETUVIU KALBOS 
KNYGVEDYSTĖS 
STENOGRAFIJOS

(Gregg System) 
MOKSLO LAIKAS: 

Nuo # Iš ryto Iki 3 po pietų, I 
nuo 7 iki » vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIU
MOKYKLA

310(1 So. Halsted., Chicago, III.

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Drugs

Tour Kidneys eontain 9 million tiny 
tubes or fllters whdch may be endangered 
by neglect or drastic. irritating drugs. Be 
careful. If tunctional Kidney or Bladder 
disorders make you suffer from Getting 
t’p Nlghts, Nervousness, Loss ot Pep. Leg 
Pains. Rheumatic Pains. Dizziness. Cir- 
cles l’nder Eyes. Neuralgia, Acidity. 
Burning, Smarting or Itching. you dort't 
need to take chances. Ali druggists now 
have the most modern advanced treat- 
ment for these troubies—a Boctor’s pres- 
cription called Cystex (Stss-Tex). Works 
fast—safe and sure. In 48 hours it mušt 
bring new vitality and ts guaranteed to
make you feel 10 years younger in one 
week or money back on return of empty 
package. Cystex costs only 3c a dose at 
druggists and the guarantee proteets you.

WEAK AND SNSNNV
MEN, WOMEN 

ANO CH1LDREN
Saved by nevy Vitaminą of Cod Liver 

Oil in taatelesa tablets.
f’ounds of firm healthy flesh instead of 

l«re scraggy bones i Ncw vigor, vim and 
energy instead of tired listlessness! Steady 
quict nerves! That is what thousandsj 
peopie are getting through scientists’ l.-.f 
discovery tho Vitaminą of God I.ivcr V_ 
concentrated in littlc sugar coatcd tablets__ ------  —vubleta
vvithoiit any of ita horrid, fishy taste or smėli.

McCoy's Cod Liver Oil Tablets, they’ra 
calicd ! "Cod Liver Oil in Tablets", and they

J’ovil'uk, būk toks geras, na i - • • • . • T • i -i-, , . .... ne ini susirinkimą. Jei kitirou’.K, ką laisvamaniai ir et- L , • . .... .. r. . . taip entuziastiškai rems nau-cilikėbai nuveikė? Jie tiktai -, , . . . įja sumanymą, kaip mūsiškiaiinok'. o ir moka erzinti ir at-' . ... .. . .' . retma, — neužilgo susilauksi-1 albinėti, kad nei cento no.' ..... .. .’ . line (bdz ulio, pastovaus giedo-
iluotu Lietuvos buožių vald- . , . . . . . .‘ rm sasrbnrimo, kuris miškai-
/1UI' (Irius visą Pittsburgho padan- į

T- i; pati Moksf'n Dt jos svc-igę.
tainė tapo lietuvių kutulikų Į Jaunimas, įstatytas j tikras 
’tastatsla. Nėra kuo jums d - (vėžes gali daug gera padury-
rižiuotis ii' vadintis pažangiais, 
nes pažangumo pus jus nesi-

ti tautai ir Bažnyčiai. Mes su 
pusididžiavimu žiūrime į sa

mu to. Vietoj vadintis mizer- ;vo kolonijos priaugančiųjų ka

Gerkit ir Reikalaukit LEONARD A. 6REETIS
Real Estate — Insurance — Notary Public

Apdraudžiant namus, rakandus — automobilius ir langus. 
Norint pirkti, parduoti ar mainyti namų atsišaukite:
4425 So. Fairfield Avė. LAF. 6618
Valandos: — Kasdien nuo 9 ryto ikr 9 vakaro, išskyrus 

Pirmadienius ir Ketvirtadienius — iki 6 v. v.

, . , ------------  and they
simply work vvonders. A littlij boy of 8 seri- 
ously siek, got vvell and gained 10Ž l’bs. in 
just onc month. A giri of thirteen after the 
šame disease. gain-d 3 lbs. the flrst week and 
2 ui <’a1h wpelc aę<’r- A ynung mother who 
rould not. cnt or sleep afi-r baby rime got 
all her health back and gained 10 ibs. in lesa 
thnn a month.

You simply nrnet try McCoy’s at oner*. 
Kcmember if ynu don’t cain «t loast R lbs. of 
brvYi nealtby fjp«h in a month prt your money 
bacK. -cmnnd and e-et McCoy’s-the original 

and Retiuine Cod IJvcr Oil Tnblcfa 
— approved by Good Housekerpinsr 
Instituto. Refuse all nulmtitut.es—» 

„ insist on tha orisrinal McCoy'a^SUm there are none better. ►

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

Preferred by raiilions 
to ntayonnaise..

Rinktinė me- * 
džlaga suplak
ta J nepaprastą 
grietinės pavl 
dalą Kraft 
Miracle 
VVhi'p ma
šinoje.

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS i LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47tK STREET T»1 LAFayette 1083

■ , Į ,1, I ■ I, I f^ĮĮ ■■ ■ yr—f l» I '"*<
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VIETINES ŽINIOS Jonis dvasinio maisto einant 
Iprie šv. Sakramento. Ilgai at 
!ti'»iins žmonės tas misijas.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

rb. Seserys lavina vaikučius 
prie iškilmingu procesiją.

Šv. Kaz’mielo A. Rėmėjų 
skyrius gražiai darbuojasi. 
Praleidus metinį vajaus vaka-

Šiv.o laiku visį žmonės aš 
tuonioliktoje kalba apie “Vi 
sus Žmones”. Mat, ateinantį jr,b dabar rengiamasi prie ne- į 
sekmad enį art. J. Olšausko I>aI,instos bunco party , ku- 
pastangoinis ir su pagelba K. ri i'.vks ateinantį antradienį 
Sabonio bei parap. choro sta- (balandžio 2 d. Vakaras ran
tomas gražus veikalas, vidur- giamas paremti savo mokyklos

reikalus.

MISIJŲ UŽBAIGA

amžie misterija ‘Visi Žmonės’.
Jau daug įžymesnių parap. 
žmonių, laukdami šito nepa
prasto vakaro, įsigijo rezer
vuotų vietų bilietus. Tikimasi, j
kad ne tik aštuoniolikiečiai, . kO. CHICAGO. — Šv. Juo- 
bet ir iš kitų kolonijų žmonos ,zaI'o parapijos bažnyčioje mi- 
nepraleis šitos nepaprastos pro , 8ti°s iškilmingai baigtos šio 
gos pamatyti šių parengimų. |mėnesio 24 d. Per visas die-

__.______   nas, rytais ir vakarais, misi-
Ijas žmonės skaitlingai’ lankė

Parapijos 49 valandų atlai- k|ausM turining,j n,isijo.
nieriaus pamokslų. Misijas ve-dai įvyks balandžio 7, 8 ir 9 

d. Prie šitų metinių parapijos 
iškilmių uoliai rengiamasi. Ge-

Atcinantį sekmadienį Šv. 
Juozapo parapijos svetainėje 
bus vakarienė su gražiu prog
ramų. Rengia šv. Kazimiero 
Akademijoj Rėmėjų 12 sky
rius. Rėmėjos darbuojasi, kad 
atsilankiusius svetelius pater. 
kinus, o savo daiho vaisai? 
suteikus paramų brangiajai 
mūsų įstaigai — Šv. Kazimie
ro vienuolynui. Reporteris

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS
ŠV. K. A. R. 1 SKYR. VA
JUS GRAŽIAI PAVYKO

EMIL DENEMARK'H

še. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 1 skyr. vajaus vakarienė 
kovo 17 d., pavyko. Žmonių 
prisirinko tiek, kad vos tilpo ! 
į svetainę. Buvo viešnių ir iš 
kitų kolonijų. Po užkandžio, 
pirm. B. Gedvilienei, pakvie
tus vakarų vesti gerb. kleb. 
kun. A. Skripkų, kalbėjo: Ce
ntro pirm. A. Nausėdienė, Ce-

Yisiems, kurie kuo prisidė-, nkiai automobilio sužalotas, 
jau parvežtas namo. Pažįsta
mi prašomi aplankyti adr.: 
4631 S. Paulina St. A.A,.V,

TAIP RUOŠIAS DVASI-' SAJUNGIEČIĮį PRAMOGA 
NEI PUOTAI

jo ir atsilankė, nuoširdus ačiū.
Rėmėjų 1 skyr.

dė garsus mokslininkas, senii- 
Inarijos prof. kun. J. Vaitkp- 
ivičius, M. I. C.

Tai buvo brangios dienos, 
kuriose šios kolonijos žmonės 
turėjo progos pasinaudoti Die 
vo malonėmis ir suteikti rieI
LUIVjU IHOROS paSl.l.HK.UU p VoitukaitlS

po malonėmis ir suteikti rie- A Pieržinskienė jausmingai

padainavo, pritariant pianu L 
Daukšaitei. Piano solo išpil
dė L. Mondzejauskaitė ir L. 
Pieržinskaitė.

Kitų programų dalį išpildė 
mokyklos vaikučiai. Labai į- 
Įdomiai dainavo, driliavo, šoko, 
vaidino.

Vakaro komisijų sudarė: pi
rm. E. Gedvilienė, J. Gedvi
las, B. Kalvaitė, M. Laurin- 
skaitė, M. Martušienė, E. 0- 
'gentienė, E. Ogentaitė, J. Ra- 
, zbadauskaitė, O. Sriubienė, P. 
jTurskienė. Daugiausia tikietę 
išplatino seserys, pirm. E. Ge
dvilienė ir O. Sriubienė.

Prie vakarienės prisidėjo so 
kantieji: Kinčinai, J. Mondze- 
jauskai, P. Morkovas, Karei
vai, Urbelis, Būras, Adam 
Meat Market, Bulavienė, S. 
Paukštienė, Vai a ritinąs, Stan
kus, Šlepavičia, Ne\v C'tv Pa
kery, Jakimauskas, ^Valdoms’ 
Bakery, Vaičkienė, J. Žakas, 
Balčiūnienė, Povilaitienė, F. 

j Cicėnas, P. Turskienė, Ivaš- 
jkevičia, Ward Bakery Co., Go- 

Įrdon Bakery Co., Rytinas Ba- 
. _ ... , . ,, 1 u t u-l O J king Co., Aleksūnas, Vitkaus-

k'"- Pet"’’Sv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par nuo bal 3 d. iki 10 d. B|i A šniurevif n. .1.
Sv. Kryžiaus par. nuo balandžio 10 d. Iki 17 d. .Mek»ūn«r, Gedvilai, Ogentai,

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo ,<alvlllt(. A Bag,j. 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausiai pasidarbuoti sa ,al|auskail,-. v Panavie. 
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai tegul n- v Katauakien(i v Maž„; 

eina per šeimas, ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos p Stan,sk„.

PADĖKONĖ

JONAS LEKAVIČIUS
kuris mirė kovo 7 d.. 1935 in. 
ir tapo palaidotas kovo 11 d., 
1935, o dabar ilsis Sv. Kazimie
ro kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tktis, 
kurie suteikė jam paskutini pa
tarnavimu ir palydėjo ji i tą 
neišvengiama amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo dėkojam mūsų dvasiškam 
tėvui kun. kleb. A. Linkui ir 
kunigams Martinkui ir čemau- 
skui, kurie atlaikė jspūdingas 
pamaldas už jo sielą ir pasakė 
pritaikintą pamokslą. * ,

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, gėlių aukotojams, vargo
nininkui Stasiui Railai ir dai
nininkams J. Perednai, A. f’ia- 
pui ir A. Jasevičiui.

Dėkojame laidotuvių direkio- 
riains Laehatvicz ir Sūnatns, 
kurie savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo jj j amžlnastj. o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius. Dėkojame grabne- 
šiams ir visiems, kurie paguo
dė mus mūsų nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkoje.'iie vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau a. a. Jonai, 
lai gailestingas Dievas suteikta, 
amžiną atilsj.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nūs, Dukterys, Pusbrolis Ir gi
minės.

AIA
JONAS GAPSHIS

Mirė kovo 27 d., 1935 m..
9:40 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš Kauno rėdv- 
bos, Raseinių apskričio, Gerk- 
lainio parapijos. Pabebirvio kai
mo. Amerikoje išgyveno 37 men
tus.

Paliko didellilrie nuliūdime 
moterį Moniką, po tėvais Jo- 
cike, du sūnus: Povilą ir Joną, 
broli Viktorą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4511 So. 
Washtenaw Avė. laidotuvės i- 
vyks šeštadienį, ko\o 30 d.,
1935, iš namu 8:30 vai. bus 
atlydėtas j Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios para
pijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
ni i sielą. Po pamaldų liūs nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažvs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnū-, Bro
lis ir Lininės.

I.aidotuviu direktoriai I a- 
chavvicz ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė- 
ntro kapelionas kun. B. Urba, jų 1 skyr. pinu. E. Gedvilienė 

kovo 21 iškėlė puotų savo na
me vajaus komisijai.

Kovo 24 d. kaž kokia mo
teris landžiojo po lietuvių na
mus su lapeliais apie Rutli- 
ford prakalbas. Tačiau nieko 
nepelnė, nes daugely vietų te
ko greit išsinešdinti.

Moterų Sąjungos pramoga 
vargšų lietuvių, Oak Foreste, 
naudai pavyko. Rengėjos vi
siems dėkoja.

RĖMĖJU PRAMOGA
BRIDGEPORT. — Iv kų tos 

Rėmėja Šv. Kazimiero Akademijos rė
mėjos neišsimano. Ir kų jos 
nesugeba, ar negali. Jos viskų, 
rodos, gali padaryti. Pilnos į- 
vairių “triksų”.

Štai, A. R. D. 2 sk. rengia 
pirmų kartų mūsų parapijoj 
bingo žaidimų. Be to bus ir 
bunco. Ir visa ne ant “tuščio”. 
Dovanų tuzinai..

Pramoga įvyks sekmadienį, 
kovo 31 d., 3:30 vai. popiet, 
Šv. Jurgio mok. svet. (ant 2-rų 

i lubų). įžanga 23c.
D-rai A. J. Manikas ir J. J. Darbuojamės kilniam tiks-

BRIGHTON PARK. — So- 
daliečių “pennv sočiai” kovo 
28 d., vakare, parapijos sve
tainėj. Taį pramogai prisiūta, 
prinerta, primegzta, prisiuvi- 
neta įvairiausių dalykėlių. Krū 
vų krūvos bus tų vakarų ir 
kiekvienas galės pasirinkti, Į 
kas kam patiks. Be to, bus ro
doma juokinga komedija. Įža
nga vienas centas. Pradžia 7 
valandų vak.

Tikslas tos pramogos, kad 
papuošus visus mūsų bažny
čios altorius gyvomis gėlėmis, bus kovo LT3 d.. 7.30 vai. vak., 
o ypač Marijos altorių, kada Chieagos Lietusių ’.uditorljoj. 
sodalietės iš visų kolonijų at- Visi nariai kviečiami atsilan-

NORTH S IDE. — Apašta
lystės ir Tretininkų draugijos 
ruošia kauliukais žaidimo pra 
mogų sekmadienį kovo 31 d., 
parapijos salėj ir parapijos 
naudai. Pinibi’R 7:30 vai. va
kare. {žang i „5-. Bus gražu 
dovanų. Visi kviečiami.

Konfsip

Pranešimai

BRID-iiPORT. — Lietuvių 
Mėsininkų ir Groseminkų Su
jungęs mėnesinis susirinkimas

Simonaitis atidarė ofisus to- 
Avnoflakiečių tarpe.

■ ’ .
J. Stakonis, kuris buvo šu

lui. Dirbame, kad parėmus ka
talikiškos apšvietos darbų. Vi 
sas ir visus kviečiame į talkų.

Nina

vyks į Brighton Park gegu
žės 5 d. dvasinei puotai.

Visi prašomi paremti gražų 
sodai icijcs darbų. Našlaitė

PLATINKITE “DRAUGĄ”

kvti, taip pat ir kurie dar ne 
priklauso. Valdyba

GA.RSINKITĖS
“DRAUGE”

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lą ir Grabnamią
o----- ■—

Didžiausia paminklą dirbtuvė 
Cbicagoj

Suvirš 50 metą prityrimo 
------------ o------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvią.

LAIDOTUVIŲ DIREKTOR8AI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

SKAITYKITE
“DRAUGAS”, vienintčlis Amerikos lietuvių katalikų dien 

rastis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me 
tams $6.00.

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

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

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

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, Mniianapolis College, Thompson, Conn. Me
tams $2.(M).

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. I<. Moterų Sąjungos mėnesi 
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Cliicago, III., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalus, 4736 S. Wood 
St., Chicago, III. Metams $1.80.

/‘AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

skus, Sereika, U. Daukša. Kė
dės paskolino Eudeikis ir E- 
žerskis, B. Og’ntas parūpino 
tikietus. Kinčinicnės pasidar
bavimui gauta daug dalykų iš 
didesnių kompanijų.

Salėj pasidarbavo: J. Lasau- 
skas, P. Kalvaitis ir J. Gedvi- 

Uas.

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

tapąs Eudeikis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 80. KEDZIB AVĖ.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

2314* AVest 23rd Place
Phone CANal 2515 Cicero 5927Lacha wicz ir Sūnūs

J. Liūtėmis 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUlevard 4139

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

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

HkaUflM Ir išdirbi
am ▼tuokiu rttUą paminklą Ir gm-

Mftni fctmyna epeoflaifamola Sia
me darbe per Hlti kartas.

Veskite paminklų reikalas tie
siai m pačiais UdlrbėjaU.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

klfred

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Ras. FBMRAGOI.A BO1I 
UELtsoivr aeaa

Ofrieet
VBbeėat uo—m. ,

blokas | ryma 
<ldiliillq

I. F. Rudžius
S. M. Skudas
Ctas.Syrewicze
I. J. Zulp
1. F. Eudeikis

668 Wcst 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West:J8th Street 
Phone MOįjroe*3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevanl 5202

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR N AKT f
YARds 1741-1742

J. F.EUDEIKIS
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DAUGIAU APIE KELLY
Mažai yra žinoma apie tur

tingo “varguolio” jaunystę,
žmonos mėgina įrodyti, kad

Kelly buvo Missouri gyvento- 
kuris gyveno prasčiausiuose jas. Tai ne tiesa, Kelly visuo- 
namuoso ir dėvėjo apdrisku
siais drabužiais.

Joliet kalėjimo rekordai

met pareikšdavo, kad Chiea- 
go yra jo namai.

Kiekvieną Kalėdų metą, jis 
mums parodo, kad Kelly ap- nusipirkdavo sulaužytų (pieš) 
leido savo namus turėdamas [pyragų, niekuomet gerų, nes 
11 metų amžiaus. sulaužyti; buvo daug jai geres-

i ni, iš sulaužyti buvo daugTėvo mirties neaiškumai
pigesni, ir nunešdavo į naš-

Edvardas Kelly, James Jaičjų namą. Jis sakydavo1: 
Thomas Kelly tėvas mirė 19- tai darau vargšams naš- 
05 metais. Kaip sūnaus, taip laičiams.”
ir jo mirtis misterija apsup-j “Kelly nuduodavo, kad jis

kar septintą asmenį paėmė 
mirtis savo prįeglobslin. Tas 
asmuo, Ed\Vard L. Healey, 42 
metą gaisro laiku buvo sun
kiai sužeistas.

DAR APIE KLAIPĖDOS VO nenori prisidėti prie rytinio 
KIETININKŲ NUBAUDIMĄ Lokarno pakto svarbiausia 

» (Pabaiga iš l-jo pusi.) dėl to, kad tas paktas garam 
.luotų Lietuvos sienų neliečia- 

aštrias bausmes kaltinamie- Jmybę. Estija ir Latvija nors
Užsipuola užeiras si<""a- Buv0 laukta sudaro sfcjung, su Lietuva.

bausmių, tuo labiau, kad kai-;bet estai ir latviai atsisako ia 
Komisijonierius Mauriee tintojai, kaip sakbma, nega- kištis j Lietuvos nesutikimus lh°V° 

Kavanagh pradėjo kovą prieš Įėję teisme įrodyti, kad kai- 'sų Lenkija ir Vokietija, 
užeigas. Jis reikalauja, kad[tinamieji aktualiai yra sau- 1 _______ _____
visos užeigos būtų pastatytos kalbiavę daryti sukilimus ir !• • 1 Iarti miestų, kad bjitų lengviau kad pas kaltinamuosius kon- :
policininkams ir gaisriniu- fiskuoti ginklai pasirodę tik

“Draugo” Radio Aidai
Gerb. “Draugo” Adui.:— kinimą. Vargonininkai irgi

Širdingai dėkoju už tokius Igražiui giedojo. O E. Renai- 
jražius programas, ypatingai tienė su savo <1 rauge tikrai vi-

įbai
1. programas man la- 

•atiko. Labai malonu ba
15 u sus palinksmino. Reiškiame 

noro, ka<l E. Renaitienė su sa

kams nelaimei atsitikus pa
duoti pagalbą. Jo projektas 
buvo diskusuojamas, bet pa-

senoviški šautuvai ir revol
veriai.

Svetimšaliai tėmytojai, an-

DYKAI PILIETYBES IR 
ANGLŲ KALBOS 

PAMOKOS

CHICAGO — kovo 26. Kle-

ta. Kalvarijos kapinių rekor-: pardavinėja žurnalus ir muzi- !manomas
Tirs leidimus

r 4x1 x : x rr^-K i x i sos mokymui pilietybės ir an-galiau atmestas, kuomet pa- ot Tribūne spaudos tarnybos,! „
. . x. ,14 1 ji, r..,. , , . , . Iglų kalbos yra la komos Kv.matyta, kad toks dalykas ne- tiki, kad prie bausmių astru- ,1 . . IJurgio parap. svet. 32 ir Limo yra prisidėjusi išorine

vo girdėti gražius pamokini-(vo drauge (Pratapiene) dail

inus kun. prof. J. Vaitkevi-Įgiau mums padainuotų. Norė
tumėm išgirsti (luiną ‘Onytė’.cinus, M. T. C., kun. .J. Mačiu- 

lionio, M. L C. ir kun. P. Ka- 
tausko. Norėtųsi tik klausyti 
ir klausyti — niekad nenusi
bostų. Tai gražiausia visų Chi 
cagos lietuvių programų. Man i 
labiausiai patinka kun’gų ka- 
Ihos, pamokinimai. Taip pat

Su pagarba 
Lukošių šeimyna, 
1936 Canalport A v.,

Chicago, 111.

“Draugo” Adm.:-

dai mums rodo, kad tėvas mi- ]<}^ užeigų lankytojams. Aber- 
rė kovo m. (i d., o buvo pa- deen gatvės name, jis turėda- 
laidoltas spalio m. 26 d. Kūnas j vo( spyną su kuria jis užra- 
į kapines buvo atvežtas iš tindavo savo kambarį, kad 
Jtush medicinos kolegijos. j tą kambarį nieks negalėtų į- 

Yra spėjama ,ka<l tėvas mi- eiti. Jis tuomet turėjo seną 
rė tokiose aplinkybėse, kad čemodaną. I’riežaisits užrakin-

. . . , Remsime per “Draugo” ra-
• ■ , , -.i k- tuanica Avė., pirmadienio ir malonu pasiklausyti gavėnios .. T_ „ -,v. ,įtaka. Maskvos įtaka Kauno • , .. . , . . 1 . ’lio programą Jūsų pareikštą... .... antradienio vakarais nuo 7 iki giesmių, nes įau nusibodo klauypatingai yra stipri ir, ma- ” -> •«

Minėta nelaime privedė vai-jnoma, j-a<Į sovietai yra pa 
dininkus tyrinėti visas ūžėto žad£ję ginti I:ietuvą nuo Len 
gas. Jei kuri nors užeiga nt- }ūjos jr Vokietijos spaudimo i 
turės tinkamos išeinamos vie- ir puoiinK) galimumų, 
tos tai tos vietos le dimas par- Kadangi mirties bausmės

, Pirmadieniais nuo 3 iki 4 
,val. popiet ir trečiadieniais 
nuo 3 iki 4 vai. popiet, paivo- 
'kos yra laikomos Pbillip Ar-

davinėti svaiginamus gėrimus nu0Sprendis paskelbtas šiuo l™°Ur. .V,(*°S,OS ’nokyklos au‘ 
’ • r-r . v • 1 ditonjoj, puse bloko į vaka-

sytis dainelių, kurias mes gir
dime per k'tv.s programus. ši
rdingai ačiū. Lauksime kitų 
programų.

V. S. Marųuette Park

ohalsj: 
kus.

katalikas pas katali-

Šličkus,
2525 W. 70th gat. 

Cbicago III.

-i -a • • V * . * "A ' "i 1*1 VA V AllY/l X KJ ▼ W > 4 1" Aiži 1-1 Kxnebuvo galima jo pažinti. Ąla- tos spynos buvo apsaugoti tą , ... ,T ,i , ... „ bus atimtas. Healey žmonai, br;ti«L-„nln T?,,™™; inoma, kad jis kolegijoje iš- čemodaną. Kuomet Kelly gy- ..... ., . . kntl‘ kuoju Luropai momen- & jur,r- naran Vi- 1 'kuri irgi buvo apdeginta gai- lu> Kauno diplomatai randa,1 g P P‘
sre kol kas neprivesta apie '
vyro mirtį.

gulėjo pakol buvo identifikue- veno 
tas.

Norėjo įtikinti žmones, kad 
yra vargšas

pas mane ant Loomis 
gatvės ,jis to čemodano lietu-j 
rėjo ir tuomet nevartojo tos
spvnos

“Kitas dalykas, tai vasa- 
Lucien Fortv, kuris labai raį pasibaigus, jis. man arti- 

gerai pažinojo Kelly, štai ką duodavo jau keletą metų ne- 
apie jį sako: “Kelly buvo vi- šiojamą šiaudinę skrybėlę ir

MAJORAS PRISIRENGĘS 
KALBĖTI PER RADIJO

Majoras Kelly vakar užbai-

si, jauni ir seni, raginami la
nkyti š'as painokas.

Jų tikslas yra: mokyti an
glų kalbą ir pilietybę visiems, 

kas d,dėl,n pavojun įtrauktų kuri(, „ pilietyWs „
Europos taiką. Lygiai . taip
pat nurodomas supuolimas, 
kad lietuviai pradėjo smar-

kad tas arti provokacijos, 
dėl kurios Vokietija gali už
siliepsnoti ir pakilti akcijon,

Gerb'amieji:—
Jūsų programas kovo mėn.

į13 d., labai gražiai skambėjo. 
jTaip pat, gerb. dvasios tėvai 
.patiekė gražių žmonėms pamo

Gerb. “Draugo” A dm.:—
Mes visu noru remsime Ta

mstų pareikštą per radio oba- 
lsi: katalikas pas katalikus.

Kažauskai,
7124 So. Washtenaw A v.

sai nesuprantamas žmogus, 'prašydavo ją padėtį iki atei-jffė savo planus kalbėti radio1 kiau veikti Klaipėdos krašte, 
Jis visuomet atrodė išalkęs, nančių metų. Ateinantį gegu-! bangomis šį vakarą 10:15 vai.! kada Vokietijoj pradėjo įsi-

pieras.

kad įrodžius žmonėms, kad jis žės mėnesį jis ateidavo pas Šioji kalba per radijo bus 
buvo neturtėlis, ir tyčia ren- inanę ir pasiimdavo 'tą savo j° vienintėlė ir .svarbiausia 
gėsi, kad atrodytų kaip koks šiaudinę skrybėlę. Jis per me-[i<a^)a ateinantiems rinkimams, 
baidyklė. Ištikrųjų jis visuo- tus tik vieną dieną švęsdavo Majoras Kelly yra tvirtai įsi- 
met skundėsi, kad esąs be'tur- “šiaudinių Skrybėlių ‘dieną”
tis. Ir tik pamąstykite, kad gegužės m. 15 d.” 
per tą visą laiką jis turėjo“Jis daug pašto gaudavo 
didžiausias sumas pinigų.” į§ įvairių bankų. Kuomet jam 

“Ir su visu tuo tik įsivaiz- tekdavo išvažiuoti iš Chicagos nėra abejonės, 
duokite, koks buvo gyven‘-!jis prašydavo manęs persiųs- faktas, 
mas. Vargingiausias žmogus ti jam tą paštą.” 
visam mieste geriau gyveno

tikinęs, kad jis laimės majo-^dar jai gelbsti ir ekonomiškai, 
rystę ateinančiuose rinkimuo-i Taip pat sako, kad rytų Eu- 
se. Jei spręstame iš pirmų rin-[roP°je visi neramumai parei- 
kimų vasario mėnesyje, tai na nuo Lietuvos, kuri nuo 

1920 metų palaiko neoficia
laus karo stovį su Lenkija 
dėl Vilniaus. Vokietija ir Len 
kija dirba prieš Lietuvą. Jos

kad tai bus

Yra naudinga tapti Ameri
kos piliečiu; tada gaFte daly
vauti visuose reikaluose, ku
rie liečia jūsų gerovę. Su di
džiausiu malonumu išaiškinsiu

CLASSIFIED
automgbii.es aetomobii.es

galėti naciizmas.
Tribūne spaudos tarnyba jpamatęs jumis vpatlS- t 

toliau pažymi, kad Maskva jpaj
ne tik globoja Lietuvą, bet j Mokvt. E. W. Graathorss 1

negu jis. Tas, kuris vargingai 
gyveno nors turėjo jausmą, _______
kad jis galėjo prakišta tuos ! pwi sekmaflionį ryte už- 
pimgus, kur,uos jis įgijo. t(.gos nelain)5je chicag08
Lucien atsimpna vieną įvykį ! pielinkėje žuvo 6 asmenys,

utį,, i' n v . . kuomet ta užeiga sudegė. Va-Su Kelly as turėjau vieną _____ 2_____
atsitikimą, kurį aš niekuomet
neužmiršiu. Gudrus senis vie
nu kart nudavė mirusį per 
tris dienas.”

LINKSMUMO AUKOS

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
1.IET1TV18

OITOMETHICAIiIiY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,

1 tvaigimo, aklų aptemimo

Lucien For*.y t .Jau kalba:
“Kuomet aš p-iai Smcrmiene-i 
apgailestavau Kelly padėtį, 
kad jis neturi pinigų užm >- į 
keti už savo kambario nuomą, 
ji man atsakė: “Nesiduok jam
„„„„ xi x i i ' baigimo, aklų aptemimo, nervuolu-Save apgauti SU tuo, kad jis mo, akautlaing aklų karfttj. atitaiso 

neturi pinigų. Pats gal neti
kėsi, bet Kelly turi daugybę

rumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal-

pinigų. Dauguma žmonių tai ^kio^vLV? KreUoVTkys"1 ati!
taisomos. Valandos nuo 10 Iki g v.kaip pats, jie nežino kiek tur

to jis'turi paslėpęs. Jis atro 
do kaip koks skeletas, alkana s i 
paišinas ir apdriskęs, bet vis' 
vien jis tik jus apgauna, bet 
manęs jis negali apgauti.” |

Kelly držnai lankydavesi 
St. Louis

“Kelly, kaip mano rekor
dai rodo, kad jis tris kartus 
į savaitę aplankydavo St. Lo
uis, HM.” Jis sako: aš ma
tau, kad St. Louis valstybės

OftMo l>t. GTC'EKG 
Kez. Tel. CICERO

JOS. SH1NSLMAN. M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmos Svei

katos Komisijonierius Y.rn gerai Cl 
cerlečlams žinoma’ Praktikuoja Jau 
2S melus. Hpeclnllznvo užsieny. Pa
sekmingai gydo Ulieiiniatlzmų, Plati, 
čių Ir Širdies Ilgas.

Valandos;
Nuo II iki 12 vai ryto; nuo t iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki g vai. vakar*; 
Iventadlantala parai rusi t* rimą.

4890 13th Street
CICERO. ILL. i

Nedalioj nuo 10 Iki 12. Daugely at 
sitikiinų akys atitaisomos be akinių. 
įvaliMks pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METĮ1 PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

—X

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

.Valandos nuo 9:30 ryto iki

skirtų valandų. Room 8.
Phone CANal 0523

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Ros. and Office
PRO.-pect 1028 2359 So. Tx>avitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

Tel. CANal 0257
Kės. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 so. Arteslan Avė.

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valanaos;

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

Ofiso telef. UOL'levard 7820
Namų Ttl. PROspect 1930

Tel. CANal 6122

DR. 0.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

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

Seredoj pagal, sutartiTel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8eredoj pagal sutarti

•rei. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Ofiso Tel.: PROspect 6376
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSEL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
i Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:3A Iki 8:30 
■ Seredomls Ir nedSllomls pagal sutari) 

Rez. 2516 W. «9th St. Pagal sutart).

Valandos 1—1 Ir 7—8 vak.
Seredomig ir Nedėliomis pagal sutarti

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonai* REPublic 7868

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginln imkis

Ofiso vai.: 2—4 tr 8—R p. m 
Nedėliomis pagn, nutarti

Tel. Ofiso BOUlcsard 6613—14
Res. VICto y 2348

DR. A. J. BERTASH
i Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:80-8:80

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTABAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFTHAfl

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS

Nuo 18 Iki 12 vai. ryte, nuo t Iki 4 
▼ai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dienų

Telefonas MlDway 2666

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVI
Tel. YARds AM4

Rea.: Tel. PLAsa 2400 
Valandos:

Nuo 18-12 ▼. ryte: 2-2 Ir 7-2 ▼. ▼. 
Nedėldlentals nuo 10 Iki 12 diena

l

LIETUVIAI DAKTARAI
orriee Tel. rif’.iMloek 4848 
Res. Tel. UKOvehlll OBI7

7017 Sj FAIRFIELD AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir NedSlfomis susitarus, ——

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Te . CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 76 50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

EMIL DENEMARK INC
VartotŲ Karų Bargenai"1 ~

i ----------------
, PONTI.AC — ’33. 4 durų Sedan, 5 NASH ’32 — 8eyl. 5 pasaž. Coune.

drat. ratai, Mohalr Trim. Gerui ift- 
rodo ir tobulam stovy. Garantuo
tas ................................................... 317!

PONTIAC — ’34 — 2 door Touring 
Sedan, with bullt-ln trunk. juodus, 
S drat. ratai, radio ir karst - van
deninis ftildvtuvas. Neatskiriamas 
nuo nauki karo. Garantuotas... DI
DIS TAUPYMAS.

FORD S, — '32. 2 pasaž. Convertib'e 
Coune, Tan paint, 6 raudoni drat. 
ratai, rumble seat. Pulkus mažas 
coupe tobulam mekaniftkam sto
vy ............. .................................. 8295

pasaž. Con-

Juodas. 6 drat. ratai, geri taierai. 
trunk raek, whipcord trim. Ge-el 
ras karas žema kaina ......... 3325

BUTCK ’31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai. 
mohalr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... 8375

CHEVROLET ’34, — 2 Door Sedan, 
Tamsiai žalias, 5 eream drat. ratai, 
tik trumpų laikų vartotas, iSrod-o 
kaip naujas. Garant. BARGENAS.

CADTI.I.AC '30 — V-8. 5 Sedan. Juo
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, avhtpcord trim. Labai ge
ras karas žema kaina ............ 8375

PLYMOT’TH — '33. 2 „T.TZ,„
veetlb’e Coupe. Juodas, 5 raudoni ____

dr-it. ratai, rnnh'e sent. Vėliausio 
modelio eoupe Švelniai bėgau^’u 
motoru .............  ............................ 3415

BTHCK — '33. Model 57. 5 pasaž 
Sedan, Juodas. SeSl drat. ratai, 
trunk raek. šis mažas Buick sedan 
iftroHo kain neuias. nerasite i-m 
panašaus. Garantuotas............ 3705

PONTIAC — '30 — 4 door Touring 
Sodan, juodas, 6 drat. ratai. Eko
nomiškas šešių dllnderių karas, lo- 
bulo.i padėty .............................. 8275

tamsiai mėlynas, 6 drat. ratui, spot 
light, spėriai pilot ray iigbt, whip- 
cord trim. laibai gražus, erdvus, 
jaukus, vėliausio modelio Bui- 
ckas ........................ ......................... 3505

BTTICK '30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French blue. 
6 drat. ratai, labai gražus co-"-e 
tobulam stovy .......................... 8295

CADILLAC — '31 — V-12, 5 pasaž. 
Town Sedan, with rear trunk. 6 
drat. ratai with white side walis. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus i.r iš 
lauko Maroon paint ................ 3095

Ofiso; Tel. LAFnyefte 4017
Kez.: Tel. HF.MIoek 028A

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

Ofiso valandos: 2 4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 265® W. «»th M.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 val. vak. 
Sered-omls Ir Nedft'lomis pagal sutarti

FORD 8. — '3 5, kuone naujas, 1935 
Ford Del.uxe 2 durti Sedan, Grnv 
Paint, su Radio, H-et Water Heat- 
er Ir white sld? wai| tajerals. Tik
int kelias dienas vartnt’s ir garan
tuotas kain saujas DIDELIS Sl'- 
TAIPVMAS.

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan. Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk raek. 
whtpcord trim. Puikus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus ................ 8195

PACKARD '28 — 8 cyl. 7 Sedan. 6 
drat. ratai trunk rnck ............ 305

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

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

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

Crawford 4100

IaSALT.E — '30 — 2 door. 5 pasaž. 
Coupe, juodas. 5 drat. ratai, rear 
luggage compartment. Labai gra
žus bei populiarus LaSalie mode
lis .................................................... 8805

DR. P.
DENTISTAS

1446 80. 49tli CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

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

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo S Iki 8 vai. vakaro 

Soredomlz Ir nedėllomfz pagal 
sutarti

Oflao Tel.; LAFayette 1650
Re., Tel.: VTRginia 0669 j

DR. V. E. SIEDLINSKIS '
DENTISTAS

O A 8 X - R A T
4143 ARCHER AVF.NUF 

Kamnas Francteeo Avė

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

________ Cbicago.________

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
Panedftllo, Seredos Ir Pėtnyčios

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REIhibltc >600

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 8. ASHLAND AVĖ.
Res. 6 515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

PARDAVIMUI BIZNIAI
Parsiduoda bučernė ir gro- 

sernė. Pigiai. Priežastis liga. 
Pagyvenimui kambariai ir vi
si patogumai.

2500 W. 45th St.
Telefonus Lafayette 3705
KONTRAKTORIAI

ZELVIS RITLDING CO. 
Kontrakto.dai

Statom nautus ir talsom senus na
mus. M Oro. celnento. medžio ir stog- 
dergyvtės. Lengvi tšmokcsėiai n.rba 
cųsh. Onlsro npkftlnnvlmus nnt niurni 
Ir rnknndų.

3356 S. IITVANICA AVĖ.
Tel. BOUIevard €327

Apdengtam gonkas (porėtus) arba 
vl-n medini namų n-'nicra arba ce- 
mcntlnlii n»best**s. Taln pat narOpl- 
nnm na-kolns ramu notalsvmnl. Imt- 
me da.rbus visoj Chieagoj, kolonija 
nesvarbi.

BRUNO SHUKIS A CO.
4134 So F-snc*sco '’-enu<« 

Telefonai LAFayMte 5824—8361

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

automgbii.es
aetomobii.es

