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VOKIETIJA PAGALIAU 
DARO “NUSILEIDIMŲ”

Hitleris sutinka daryti nepuoli
mo paktus su kaimynais

ANGLIJA MATO TAME DIDELĘ 
“PAŽANGĄ” TAIKAI

STRESĄ, Italija, bal. 12.
— Anglijos užsienio reikalų 
sekretorius Simon šiandien 
pranešė konferencijos daly
viams, kad Vokietija sutinka 
pasirašyti su savo rytų kai
mynais nepuolimo paktus, iš
ėmus tarpusavės pagalbos su- 
lygimus.

Tas įvyko tuojau po to, 
kada Prancūzijos užsienio 
reikalų ministeris Lavalis pa 
davė spaudai oficialų komu
nikatų,
konferencijoj valstybės pada 
rė programų, kuri bus svar
stoma T. Sųjungos tarybos reikal9‘

KANADA PRITARIA, KAD 
POPIEŽIUS VADOVAU

TU TAIKAI
OTTAAVA, Ont., Kanada

(per paštų). — Kanados par 
lamento atstovas, Montrealio 
žurnalistas Henri Bourassa, 
karštais žodžiais kalbėdamas 
apie pasaulio taikų, padavė 
sumanymų, kad Šventasis Tė

kad dalyva'ujanėi6SivasP°Piežius. vadova,,tl» Pa‘ 
šaulio valstybių diplomatams 
aptariant taikos palaikymo

TARPUSAVĖS PAGALBOS PAKTŲ 
PLANAI EUROPOIE Į

i as yra Lurop.is žemėlapis. Nuraižytos ruožais 
valstybės yra kviečiamos padaryti militarinius- tarpu
savės pagalbos paktus. 'Vadinasi, jei kuri “išorinė” 
valstybė jų kurių pultų, tada visos kitos pakiltų jai 
pagalbon. Prancūzija su sov. Rusija jau sutarė daruti 
toki paktų. Dabar jos abi dirba, kad tos rūšies paktus 
padarytų Pabaltijos valstybės, “mažoji santarvė,” 
Graikija ir Turkija ir prisijungtų prie Prancūzijos 
sov. .Rusijos pakto. .Tuo būdu Vokietija ir Lenkija bū
tų apsiaustos kai geležiniu retežiu.

kadposėdyje ateinančių savaitę1 tarP k^ko sakė,
Ženevoje. .krikščionybė per visus um-

Anglijos ministeris Simon j *ra svarkiausįas socia- 
reiškė džiaugsmo, kad dėl to tvarkos pagrindas ir R<>-
Yokietijos “nusileidimo” pa-

KATALIKU RADIJO STUDENTAI RADIKALAI CHJCAGO) 
VALANDA DID. KELIA RIAUŠES

! BUS PROGRAMA APIE
IŠGANYTOJO KANČIĄ 

IR MIRTI
YVASHINGTON. — Natio

nal Council of Catholic Men 
paskelbė, kad Didįjį Penkta
dienį nuo 11.T5 iki pusiau
nakčio (Eastern st. time) įvy 
ks katalikų radijo programa 
per National Bmadcasting 
kompanijos radijo tinklų. Bus 
*paminėta Išganytojo Kančia 
ir mirtis.

KARDINOLĮĮ KOLEGIJAI 
TROKŠTA 20 NARIU

KOMUNISTAI TURI GOŽTAS CHI- 
CAGOS UNIVERSITETE

Dai* ne per vėlu imtis darbo, 
kad jas išardžius

GRĮŽO MAJORAS; TIKISI 
GAU l i raSKOLOS .

Chicago majoras

Chicagos universiteto stu- 
' (lentai radikalai vakar sukė- 
lė riaušes ryšium su jų vie
nos valandos streiku prieš

grįžo iš karų.
V’ashingtono, kur jis važinė
jo paskolos gavimo reikalu.

Pasirodo, kad iš didelio 
debesio yra mažai lietaus.

Studentai surengė kelis mi
tingus, kuriuose denuncijuoti 
karai, privalomos studentams 
militarinės pamokos ir pasi-

Majoras pranešė, kad Chica-' sakyta, kad, pasitaikius ka-
; gai žadėta 150 milijonų pa- j rui, atsisakyti nuo tarnybos 
I skola ir, rasi, bus gauta. ! kariuomenėje.
I Majoras nepaprastai daug Po mitingų studentai su

rengė triukšmingas vaikšty
nes. Kiti studentai puolė žy
giuojančius su kiaušiniais. 
Vietomis pasireiškė muštynės.

Prie to studentų triukšmo 
prisidėjo ir kelių vidurinių 
viešųjų mokyklų mokiniai. 
Dalinta daug radikališkų at
sišaukimų.

Paaiškėjo, kad studentų 
tarpe tarpsta komunistiška

j BERLYNAS. Priešingai propaganda ir raudonoji Le
kai kurių vokiečių ir anglų nįno dvasia. Ne mažas skai- 
laikrašcių tvirtinimui, kad gįus studentų yra susiorga- 

• Klaipėdos klausimas, ryšium inįzaVę jaunųjų komunistų ly-

kad Illinoiso le- 
“ padžiovė” bilių, 

norėta apsunkinti 
vargšus didesniais pirkimo
mokesčiais. O jis taip kar
štai rėmė tų bilių.

.,r. susirūpinęs Mirus, 1vy. gislatura tuščiu
ROMA, bal. 12. -

kardinolui Locatelli,/ 7 -
vietų kardinolų kolegijoje at
sirado iki 20.

Normaliai Kardinolų kole- !
---------- • ---------- i gijų turi sudaryti 70 narių

SAN ANTONIO, Tex., bal. j Pieno išvežiotoji] unija su-! (kardinolų): 6 kardinolai vy- 
12. — Grupė seserų vienuolių 1 gilinkime nusprendė reikalau- skupai, 50 kardinolų kunigų
atvyko iš Meksikos, i.š kur ti, kad jiems būtų padidin- įr 14 kardinolų dijakonų.
vyriausybė jas ištrėmė. Jos tas pagrindinis atlyginimas.
vyksta į motiniškas namus šiandien jie gauna po 40 dol.
Los Angelese, Cal. per savaite, o nori 45 dol.

Šios seserys priklauso M a- Išvežioto jai pataria pieno 
rijos Seserų Tarnaičių kon- kompanijoms, kad jos padi-

1 gregacijai. Prieš keletu me- dintų kainų pienui.

IŠ MEKSIKOS IŠTREM
TOS vienuolės 

SLAUGĖS

Pieno išvežiotoje 
nori didesnio 

atlyginimo

kuriuo

mos vyskupas yra pripažin-
; tas krikščionybės vyriausiąja 
i Galva.
! Anglija, Prancūzija ir Ru- 
Į sija 1917 metais pasirašė 

Prancūzija tačiau nedžiu- s’aP^ sutartį, kuriaja nepri- 
gauja Vokietijos “nusileidi-: Pa^nta I opiežiui teise, kad 
mu.” Vokietija griebiasi įv- jis su ^tarvės valstybių
airių gudrybių, kad tik jai Įdiploniatals galetU svarstyti Meksikos vyriausybė šias 
išsisukus kokios nors bausmės pasaulinius reikalus- 1 as Pft- seseris paliko Meksikoje, ka- 
už Versalio taikos sutarties [dar>’ta tuo žvilgiu, kadangi j()s sutiRo gftVo vienuoli. 
paneigimų. Vokietija nusima- j Italijos vyriausybe bijojo,! rf,bus pakeisti Raudono- 
nė, kad gali būt sužnybta, ka<1 Popiežius galėtų atgauti h Kryžiaus gailestingųjų se- 
tad ir skelbia tuos ir kitus sau PrHeriainų Romoje pa- ger^ unjforrna. jos neužsiėmė 

jokiu kitu darbu, kaip tik 
tarnavimu sergantiems

daryta didelė “pažanga” tai 
kos palaikymui. Italija neno
romis pritarė šiai “pažan
gai ”

HITLERIS PANEIGIA ŽY
GIUS PRIEŠ KLAIPĖDĄ

PRIIMTAS LIETUVOS 
1935 M, BIUDŽETAS

KAUNAS. — Ministerių, su 
Unija nenutarS, kų ji veiks, kabilletas priėmė val8tyWs ' 

jei kompanijos atmes jos 1935 metams. Papra
reikalavimą. stų išlaidi, numatoma 208,-

Į 168,059 litų, nepaprastų išlai-

prancūzų rusų pasiūlytu 
Rytų paktu, turįs būti svar
stomas Berlyne, iš anglų de-

gon ir dirba priešvalstybinį 
darbą. Krašto vyriausybės 
įstaigas smerkia, kovoja pr-

“nusileidimus” ir laukia, ko- saukn? valdžių, 
kia iš to reakcija pasireikš Šiandien jau 
Stresą konferencijoje, o pa- nieku nepagrįsta baimė Šven 
skiau T. Sųjungos tarybos .taJam Sostui susitaikius su

išnvkusi ta ir

susirinkime.
Galimas daiktas, kad Vo

kietija pasieks visus savo 
planus, turėdama už savo nu
garos galingų Angliju, kuri 
dirba Vokietijos naudai nuo-

1 talija. Popiežius nesiekia jo
kios pasaulinės valdžios. Ta
čiau moralumo žvilgiu jo pa
jėga taip galinga, kuriai nė
ra lygios. Pasaulio diploma
tai turėtų įsisųmoninti, kad 
jie nieku būdu negali palai-

vargsams.
Prieš porų metų jos turėjo 

sumokėti 15,(XX) pesų vyriau-

14 MOKINIŲ ŽUVO ANT — 60,963,781 lt., viso 269,- legacijos sluoksnių patikina 
££L£2fN|(ELI0 [131,840 lt. nia, kad anglų vyriausybė

Pajamų numatyta: papra
stų — 227,144,829 lt., nepa

legacijos sluoksnių tai griež- jeg patriotizmų ir šaukiasi 
tai paneigiama. Iš anglų de- stalino> kad jįs gelbėtų šia

me pragaištingame jų darbe.
ma, kad anglų vyriausybė

Išsiaiškina, kad Amerikos

lat tvirtindama, kad Vokieti., kyti pastovios taiko8( jpi
ja grįii T. Sųjungon ir prisl- \ ne,urps moralumo pagrindo.
dės prie Europos valsfcvbio v. ,.,v. . , . .K sj didžiai svarbų taikai pa-
nusiginklavimo programos

si

Versalio taikos sutartis ne
tenka jokios galios.

Nežiūrint Anglijos pastan
gų, kad Vokietijų saugiai iš
vedus iš krizio, Prancūzija 
su Italija sutarė, kad T. 8. 
tarybos suvažiavime pirmųjų
vietų užims klausimas, ar Vo J ----------
kietija gali neigti taikos su- j ATĖNAI, bal. 12. — Mi- 
tartį be visų kitų signatarų Ii tarinės mokyklos vidurinė- 
aiškaus pritarimo.

DIDELIS PLĖŠIKŲ 
GROBIS

grindų tik vienas Popiežius 
gali parūpinti.

Kanados parlamentas vien
balsiai pripažino teisingu IT. 
Bourassa sumanymų.

DEGRADUOTA 10 GRAI
KŲ KARININKŲ

je
sprendimu degraduota (atim
ti karininko laipsniai) de- 

; šimts graikų karininkų už jų
- --------- 'dalyvavimų sukilime.

SPRINGFIELD, Ilk, bal. | -------------------------

12. — Du plėšikai čia puolė ŽUVO TRYS PRANCŪZAI
L A. Rose jubilierinę par
duotuvę ir pagrobė apie 44X1 
dol. pinigais ir įvairių bran
genybių vertės apie 15,000 
dol.

Klaipėdos reikalų ir Rusijos 
ir Prancūzijos pasiūlytų Rv- universitetai yra radikalizmo 

gūžtos, kuriose perimi radi- 
rie tarp savas visiškai neturi kalai ir komunistai. KA ne-
nieko bendro. Todėl ir per ,ikėj°’ tas P"”“1’ va;
Berlyno derybas jie nebus kar įsitikint., kaip radikalai 
siejami. Anglija, nors ir laiko 18tadent« ™k»- kas

.save Klaipėdos statuto sig- Keram !>»’•»« >ra hran«"'.
' . . i e i. * v ■ • Šis studentų radikalų strei-Can+»«u«5n natanne valstvbe, tačiau jei Į * *KAI \ĄK. (entralinio i . • . kas nripg karų buvo sureng-statistikų binro duomenimis, tnrl h"* rognltuojam. bet kn- P

sunkiau ir lengviau sužeisti. m(<lJ sausio j dienai Lie. ne

ROCKiVILLE, Md., bal. 12
- Baltimore & Ohio geležin 

kelio greitasis traukinys ne-
sybės valdininkams už išlai- toli čia sudaužė busų, kuriuo 
komų butų Mexico City. Ii®'buvo vežami YVilliamsport. 
valdininkai užtikrino jas, kad Md., vidurinės mokyklos 28 
jos galės ramiai sau gyventi mokiniai.
ir dirbti gailestingumo- dar- j 
bų.

Praeitų lapkričio mėnesį po 
licija puolė jų butų ir jas iš, 
ten išmetė. Jos susirado lai- j 
kinos prieglaudos, tačiau da-. 
bar visiškai pašalintos

14 mokinių žuvo, o

IS

KETURIŲ VALANDŲ
PASNINKAS PRIEŠ 

MIŠIAS

Meksikos.

NERANDAMAS DINGĘS 
VAIKIUKAS

prastų — 41, 987,011 lt., visokį paktų laiko klausimais, ku
269,131,840 lt.

LIETUVOJE YRA 3,999 
PENSININKAI

jtuvoje buvo iš viso 3,999 pen- 
■ sininkų. Tame skaičiuje buvo

klausimai, kurie liečia 
Klaipėdų, tai jie gali būti su
reguliuoti per Tautų Sųjungų

tas daugely krašto universi 
tetų. Visur jis nepavyko.

2,135 įstaigų tarnautojai, 219 ir HaK"s Tribunolų
karių, 561 Lietuvos karo in
validas, 810 rusų buvusios ar 
mijos invalidai, 159 pasižy
mėję asmenys ir 115 buvusių

ROMA .(per paštų). — įv
yksiančio šio balandžio mėn.
25-28 d. tridunmo laika Linr-1 etjjos ,'arnautoj,,. Pensi; 

paras dienomis

Vienos užsienių agentūros 
žiniomis, anglų užsienių rei
kalų ministeris Simonas per 
dervbas su Hitlerin iškėlęs 
klausimų, ar galima lankti iš! 
Vokietijos pusęs smurto ak- 1

TĖVAI SIUNČIA ŠMUGE- 
LIAUTI VAIKUS

i de per tris paras I ninkų RkaiėiuR kaBmet didėja.,
Ikišiol vis dar nerandamas ir naktimis kas pusvalandis m sausio 1 d. jų buvo Klaipėdos krašte. Hitleris

kažkur dingęs 4 metų amž. bus laikomos šv. Mišios, Šv- 1931 rn. sausio 1 d. 1 tų klausimų atsakęs neigia
vaikiukas Richard Perrot. entasis Sostas išsprendė, kad

Dingusiojo tėvas manė, kad per triduumų kunigai prieš
aikštėje karo teismo vaikiukas pagrobtas. Tačiau

neatsišaukia joki pagrobėjai. 
Matyt, jis įkrito upėn ir pri
gėrė, o gal koks beprotis jį 
kur nužudė.

laikysiant Liurde šv. Mišias 
turi pasninkauti mažiausia 
keturias valandas.

— jau 2,069, T932 m. — 2,413, mai- 
1933 m. — 2,845, o 1934 m. 
sausio 1 d. 3,453.

KARIŠKIAI
B0RDEAUX, Prancūzija, 

bal. 12. — Nukrito ir sudužo 
prancūzų militarinis lėktuvas. 
Žuvo trvs kariškiai.

HAVERHILL, MASS., 
IŠTIKO GAISRAS

ELEKTRIKININKŲ STREI
KAS MEKSIKOJ

MEXICO CITY, bal. 12.— 
Meksikoj plinta elektrikinin-

HAVERHTLIj, Mass., bal. kų streikas. Daugelis miestų 
12. — Didelis gaisras ištiko neturi elektros šviesos. Vv- 
šį miestų. Sunaikinti keli ava riausvbė grasina streikinin- 
linių fabrikai. karus.

NUŽUDYTAS LIUDI
NINKAS

KAUNAS. — Žinomasis 
verslininkas M. Šlepavičins 
paskutiniu metu įsteigė lie
tuviškų sacharino fabrikų. Jį 
pavadino “Valio.”

isChicago pietinėj daly 
pašalų užpultas ir nužudytas 
harzdskutys S. Sapieza, 44 
m. amž., kurs teisme liudijo 
prieš žudikus, pereitais met
ais jo barzdskutykloj nužu
džiusius vienų žmogų.

ORAS
CIITCAGO IR APYLIN- 

KfiS. — Numatomas pragie
drėjimas; popiet kiek šil
čiau.

RYTPRŪSIAI. — Neseniai i muitinės valdininkai ant Til
žės tilto suėmė dvi mergaites, 
11 ir 13 meti] amžiaus, iš Kl
aipėdos krašto nešusias slap
ta sviestų, mėsų, dešras ir 
taukus. Visų tų šmugelį jos 
ilgesnį laikjj nešė rūbų vidu
je įsiūtose kišenėse. Vaikai 
prisipažino, kad šmugeliauti 
juos siuntę tėvai. Už tai vai- 

j i kų tėvai nubausti, o vaikai 
įkišti į pataisos namus. Nese- 

1 niai prie Luizėš* tilto pagauti 
■ ir du inteligentai, kurių vie
nas kišenėse turėjo 10, kitas 
4 svarus sviesto'.

Kauno mieste 20 įmonių ne 
patvirtintos darbininkų už
darbio normos.
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“DRAUGAS”
SkMbliny kalno* prtalnnfilauioa parolkaiavna
Bendradarblainii ir korespondentam* rastų aaarnllna, 

JM neprašoma tai padaryti Ir nepiiatončlama tam tfto- 
-ii patto taukių.

KetUktorlua priima — nuo 4 vai. 11(1 S vai. popiet. 
u>etuu fcaututen, lS^ayrun eeamaUleaiua

t'M&Mba.tk uaTOB KAINA: J. Amerikos Valatybeae: 
Metama — ♦! «>•. Puael metų -- p.50; Trims mėnesiams 
— 11.0b: Vienam mėnesiui — <t>c. Kitose valstybėse

Kinuuieiata: Metams — 47.44; Pusef metų — 94.04. 
pija — .41a.

cikelbuiiai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet

Būtų galima nurodyti ir daugiau pa na
šių faktų, iš kurių aišku, kad Amerikos uni- 
versiteuose sistemat'ngaį skleidžiami komu
nizmo mikrobai. Išrodo, kad universitetų ve
dėjai užsimanė žaisti su ugnimi. Jei laiku 
neapsižiūrės, jiems patiems gali pasidaryti 
karšta.

Dėl DULR Veikimo Pbaųomo

“DRAUGAS”
blTHUANlAN DAILY FBIEND

Publlsbed Daily. Bzospt Bunda?. 
■UB8CR1PT1ON8: One Tasr — >•■•». SU Menti*

— »» 60; 'l'hree Monttaa — »».«•: One Mootk — T be. 
Burope — Oue Tsar.— 97.04: ŠU Ifontns — 94.44: 
Copy — .OSo.

AdvsrUalng la ‘DRAUOAP** brlngn best rssaltn. 
Advertlelng retas on appltcstlon.

“DRAUGAS” 2334 >. Oakley Avė., Chicago

I

pažins su Amerikos lietuvių 
!kultūriniu gyvenimu” ir p

” i(“L. A.” kovo 1 d.). Jo no
Chicagos komunistų laikraštis, atsakyda-lras tuo reikalu> be abejon5s

NORĖTŲ UŽSIGINTI

[kongresas nepabėgi, o šiandien so) Į kaž kokius pasaulio pa- 
jis i’ešauktir.13. ; krašč tis dėl ž. kolonijų, ir

Į DULR siekia .labai svarbaus savu laikraščio le dinius ir t.t. 
(Tęsinys) ( Ir DULK, norėdama prisi- iall'us t>k*lo, 4odėl savo dar- ir t.t. Yi.-ų tai 'aliai gražu,

m > i • • , . . . , dėti nrie lietuviu ž ū kelmu- buo<e turi liuli ypatingai nu i- bei i-e.i reikia i ..'žiniškos pi-Taip lygiai gana keistai ska 1 ikiumu z. u. kcioiii- ( . . . , . 1
mte kjmuUo. pranešimus. jo!? « tikrai gerai pa- «*■', »«-k« nasunely.,, p'.Pt ,r patyru..,,,
pirmininkas p. Skipitis "susi- kuldal‘'“ reikalpi i'"“*’*’ d“?"’ ir ku„,j l»t l.l! juk „e.
Dalins su Amerikos liotnvi.. SP“«“‘V Juk dar pcj ,‘U' U' yti ,k, gale. liet, deja, Air . r ai a, usa tu, draugija

visuotinų DULK suvažiavimų su LK tu'1 £»aza taip v‘^- ar nebus taip, kaip su
1933 m. buvo nutaria įsteigti ry: Pe,nai> kaip atsimename {Lygos Lietuvių mimais ir su 
ž. ū. kolonijų fondu ir puskir- ls spaudos, DUi.K plačiai bu {kai kuriais kitais klausimais.'

DIENOS KLAUSIMAI

mas į mūsų raštų, kuriame mes rašėme apie 
komunistus, kaipo Lietuvos nepriklausomy
bės priešių nkus, sako:

‘‘Komunistai niekuomet neneigė Lietu
vos nepriklausomybės. Komunistai stoja 
už teisę kiekvienai tautai nepriklauso
mybės, kodėl darytį išimtį Lietuvai”. 
Matote, kaip šiandien kalba mūsų bolše-

labai geras, bet argi dėl tu 
reikia važiuoti Amerikon ? Juk 
tų žinių galima gauti kiek tik 
norint iš knygų, pirmoje eilė

ta tam tikslui 20,IKK) lt. 'Va
ciau tas fondas ne tik nedidi
namas kasmetiniais įnašais, 
bet faktiškai jo visai nėra,

je iš “P. Lietuviai” ir iš'ten kaii) tui buvo lnat-vti 1H‘r 8h*
nurodytos tuo reikalu biblio
grafijos. Bet jeigu DULR šiuo 
klausimu reikalinga informa

metų visuotinų suvažiavimų: j

vo molinėj'?.' steigti Lietuviu i 
kuiliuos namus, pirmoje gi •/ 1 
Įėję Rygoje; tam tikslui būvu 
sudaliusį net ir speeialę s k 
eijų su p. Skipičiu prjšaky. 
Kur gi tie namai? Jau senai

pakartotinus suvažiavimo ua- d°‘ -i’’ bdl,,a> ° sekė ja už m:- 
ly vių paklausimus, kiek DULK !d0, klausimas rygiškiams 
šulo momentu turi gyvais p:- 'i”k 'aliai aktualu- ir jiems ciy

LATVIŲ IR ESTŲ POLITIKA

Besitelkiant karo debesiams Europos pa
dangėse, valstybės skubiai pradėjo grupuo
tis. Tas, žinoma, daroma ne prieš gerų. Šiuo 
kritingu momentu Pabaltijo valstybėms nė
ra kites išeit os, kaip dėtis su tomis didžiu
lėmis valstybėmis, kurios stoja prieš Vokie
tijų, atvirai grasinančių jų nepriklausomybei.

Vakar trumpai pareiškėme savo pasiten
kinimų, kad Prancūz’ja sudarė karo sutartį 
su Sovietų Rusija. 'Jai aiškus atsakymas Hit
lerio užsimojimams apsiginkluoti nuo kojų 
ligi galvos ir jo grųsininiams. Prancūzija, 
kaip žtiome, prie savęs traukia vadinamųjų 
‘‘mažųjų entantę” Rumunijų, Čekoslovaki- 
jų, Jugoslavijų. Kalbina, kad Graikija ir Tu
rkija reikale su ja kooperuotų. Iš kitos pu
sės Sovietų Rusija siekia karo sutarties su 
Pabaltijo valstybėmis — Lietuva, Latvija ii 
Estija. Vadinas, ir jos įeitų į bendrų Pran
cūzijos ir Sovietų Rusijos sutartį.

Lietuva j tų kombinacijų, matyti, sutin
ka įeiti. Tai yra reikalinga ir būtina. Ta- 
Z-.iau to nemato Latvijos ir Estijos politikos 
vairininkai. Jie tikrai naivisi kalba apie iš
laikymų neutraliteto, kuome-’ jų pašonėje ga
lingi priešai tyko jas praryti. 'Matyti, latviai 
ir estai tebėra pasidavę lenkų įtakai. Tai 
patvirtina 'Chicago Tribūne korespondentas 
Ponald Day, kuris rašo, kad Pabaltijo val
stybės negali suvienodinti savo užsienių po
litikos ir i:- ū'.i bendru frontu, nes, girdi, Lie
tuva atsisako sueiti į santykius su Lenkija 
ir yra konflikte su Vokietija dėl Klaipėdos 
krašto.

Iš to lyg ir išeina, kad latviai ir estai 
norėtų Lietuvų priversti Vilniaus ir Klaipė
dos išsižadėti ir tik to atsiekus, jie sutiktų 
eiti į bendrų frontų. Bet jie niekuomet nesu
lauki, kad mūsų tauta Vilniaus ar Klaipėdos 
išsižadėtų.

Tokia savo negudria politika latviai ir 
(štai patys sau kasu duobę. Jau, rodos, lai
kas jenis suprasti, kad visų Pabaltijo val
stybių ateitis pareina nuo jų susitarimo, nuo 
bendro fronto ginant savo interesus.

Į vikai. Jie savo skaitytojams nori įkalbėti, cjjų, žinovų, tai dabar jų Lie- —- * . ... .. .. .,
I kad komunistai, tai kovotojai dėl tautų ne-;tUVpjc labai daug   Amcri- n‘Xai^, P- K. Skipitis, kuris reiua tik lynoti, buvo užu
‘ priklausomybės. Tačiau faktai visai kų kitų *— i;_x »...— •• , . darė nrnnt*iim;, ninku būdu i , mo». i suoiganizuoti užs. lictu-

sako.
„ .. .. -iinvs nni.,,;.,i„ i,,-„i,, 'movi suorganizuou u/.s. iieiu. žurnalistų, stambiu t*ait pianesmių, nieku buuu jį _ .. ..

- • * Si kbmvinm lūi<> ' mii s paskaitas f iaudios unnes veikėjų ir p. -,hl ^ausinių negalėjo atsakyti
!-»• 1 J 1 'oi klausima dėl ž ū fnn<G i versitetas), tas reikalas irgadekune, kad kongre-i,° f K,au‘ lu*ų z- »• tom.r, , . * i

rusų tauta, bet nė viena iš jų neturi nepri- so pianas jr neb|ogaį pasisekai20’000 ,L atsak‘\ .i°g pini- j ,ev: t'"ias’ ~4,i J va uv( 
Idausomybės. Jos visos kenčia baisia botše- o visi techniški sun- !^'ai >’ra ben0,'U 1>ULR pinigų lar

Sovietų Rusijos ribose gyvena ne viena

kos liet. 
visuomenės 

Bet padėki

vikų. vergijų. Taip būt buvę ir su Lietuva, 
jei lietuviškųjų .bolševikų tėvui Kapsukui 
būt pavykę jų užimti. Dėl to netenka stebė
tis, jei mūsų tauta visomis jėgomis gynėsi* 
nuo bolševikų užpuolimo. Negana nė to. Bol
ševikai visų laikų dirbo, norėdami pasmaug
ti Lietuvos nepriklausomybę ir jų prijungt: 
prie Sovietų Rusijos.

Beje, bolševikai dar vienų ‘‘nuopelnų’ 
sau priskaito. Giidi, bolševikui issiję L< n jp rūpestingai jį sekė i? ' Labai geiai padarė c. vald -

ba, jog per spaudų, kad ir ne

kuinai laimingai nugalėti. Tai, isun,o.le- Mes gerai žinome, jog 
DULK c. valdvbif susideda išvis dėlto, kokia turėtų būti ko

nkrečia kongreso programai visuomenei žinomų ir neabje 
Per laikraščius skelbiama, jog i.Dnai palikimų asmenų, o vD 
kongrese būsianti apsvarstyta |(^bo piniginius reikalus re; 
mokyklų, kolonijų, viso pašau-' ■s'skai aiškiai sutvarky 
lio lietuvių organizacijos ir k. ° Z- ”• ko'°nijų lomių pini 
klausimai, liet juk kas užtek- !.^Uh H;*kia išskirti is bendrų 
tinai domėjosi užs. liet. gyve- itbaufAijos pinigų.

ė
pat būvi) 

•i ir su kai kuriais ki 
Ut’LR užsimojimais, e 

tuo trupu skelbiami ir daro 
mi vis liauji užsimojimai. A: 
ta.- -veika? Ir dabar paskelb
ta ir kongresas, ir mokytojų 
kursai, ir vasaros kolonijos 
namu .-intymus Alytuje, ir spe
cialu ekspedicija (po kongre-

Bet iš pustui'ija Dl LR i ž
ai. o,,i?* ų labiausiai konkretus 
:r realus, tai savoj? laikraščio 
leidimas Šis re'd.'i’.as jau se
niai vi ii pi ibre? .', ? ir net ne 
visai normalu, knd toks dide
lis dar! as buvo vaionias be 
savojo laikraščio. Specialus 
laikraštis DI EK darbuose su
vaidintų labai ,-vaibų va dme- 
nį — ?žs. lietuvkii matytų iš 
jo sava veiklų, sektą savo dar
buose gerus vienų kitų pavyz
džius; laikraštis .tėcinentuoių 
viso pasaulio lietuvius, jis pa
gal.au paruoštų dirvų ir viso 
pasaulio lietuvių sųjungai, ir 
kongresui, ir kitiems svarbie
ms užs. lietuvių i i.valams, du 
ler/i'm’.ii n-eperdaiigiausia ’r 
lėšų reikėtų -- tik nedidelė da 
lis to, kų kaštuos la ngresas.

P. Ruscckas

KOMUNIZMAS UNIVERSITETUOSE
- ------- -

Pastarais kelel iais metais komunisliti su 
savo pražūtingomis idėjomis į radėjo veržtis 
į mokyklas, kad užkrėsti jaupim.ų. Jau se
niai keliamas klausimas, kad ių reikalų iŠ 
tirti ir užkirsti kelių besimekinunčio jauni
mo nuodijimui kruvinojo komunizmo nuo
dais. Tačiau tie, kam reiktų tuo rūpinUs, per 
mūzai kreipia dėmesio j tų skandalingų reiš 
kinį.

ftiomis dienomis žinomas verslininkas 
Charles \Valgreen atėmė iš Ch cagos univer
siteto savo giminaitę, nes patyrė, kad tas
universitetus yra komunistinėj įtakoj. Ten I ----------
n iškiusi ir tokių idėjų, kad veikių nuversti j Pranešama, kad buvusioji komisija Rusi- 
šio kmšto vyriuusybę, kad koniun ziuas, tai { jos katalikų tikybiniems reikalams priskirta 
geriausia priemonė išvengt: karams. Vietoj Romoje pr'e Valstybės Kekretorijato. 
auklėti yagarlių vyriausybei ir institimijoim, 1 Ne Rusijoje gyvenantieji rusai ir jų ti-mdymais bei pruktika, yra net
s"ginui pagieža ir kalbama apie griovimų, i kybiniai reikalai pavesti globoti Sv. Rytų išdirbta tam tikra sistema, ei

nant kuria reikėtų kolonija.® 
steigti. Tam tikslui tik reika-

k i jos dvarininkų armijų iš Vilniaus atidavė 
Vilnių Lietuvai”. Taip, bet bolševikai. Vil
nių užėmė sau. Vilnių apleisti jie buvo pri
versti. Jei jiems būt rūpėję Vilnių pavesti 
Lietuvai, jie būt neleidę lenkams jį okupuoti

TEIKIAME MELAGIAUS DIPLOMĄ

Prieš keletu dienų rašėme apie socialistų 
dienraščio melus ir šmeižtus, leidžiamus prieš 
Marijonų vienuolijų. Mes ten pažymėjome, 
kad jei to šlamšto' redaktorius neįrodys^ ko 
k'enis pražūtingiems tautai darbams Marijo
nai leidžia visuomenės sudėtas aukas *r nc' Jjs beveik galutinai spaudoje 
paskelbs kada ir kokiu būdu popiežius įsakė |-spręstas h. kongrese nau’įc 
Marijonams surinkti 10 milijonų dolerių, jis pnažaį kų tuo klausimu ir bd- 
pasiliks žemiausios rūšies melagius ir šmei-j pasaky•JaH vien raSt(1 
zikas- i “P. Lietuviai” knygoje maty

užs. liet. spaudos, susirašinė
jimo, knygų ir p., tam ir be °Į-( t-lbab pranešė, jog p. Ski- 
kongreso aišku, kas trūksta {Amerikon važiuoja vien 
lietuviškoms mokykloms, kiek jkong>'bso reikalais ir jokių 
ir kur jų dar reikia, kokia P'y’Ktnių rinkliavų nedarys. < 
joms reikalinga programa, ko kztenka Lietuvai savo kolo- j 
kie joms reikalingi paruošti ai-jose pinigaut:! Išeiviai, ypač f 
specialūs vadovėliai ir p. La- dalį Lietu- {
bai daug tuo reikalu medžią- iVai al5davC' i1' dar«i «a kaupu!!. x , .... Rvtoj Verbų nedėlia. Senu, “Slaunus ir vožnas prope-
gos, pav., duoda ‘‘Pasaulio f3ia Pro»a turime prisiminti .v • ,uuvua xaoauuv x o i lietuvišku puklodu, parėję is soriau! i
Lietuviai”. 'net tam tikrų užsienio lenkų . , v- / - . . i ,

Taip Ivgiaį iridei lietuviu—*3° k°np^esornepasiseki-, . , . • v ‘ Susimiklaina.'*, elpmk mus,į u uvi yuuviy > - i 'plaks namiškius sakvdami: \ e • 4ll ril
1mų, kai Lenkijos valdžia b.i-', , - v k - cicihstiis, nuo dideles nesc: s-... , rba įniisa. ne as musu, uz ne-M- u- ....... T>10 mėginusi panaudoti kon i .... • , , / » • A es. .Uu.-ų sinutkelis Papa no-. . \ uelios ir velvkos. (Apie \a-l • : m .gresų senai vabtvbinei ske-1, , - , , ' . ,• ,11 I -^binjonus runyti! Ariu' i balu nkų žmones sako kitaip: „ ,..-x , • • , •lai likviduoti: Ž. Amerikos iš - , , , . . dien skaitau jo gazietų ir net................................. f V erinį plaku, verbų plaku, pa -...u.; ... ,i.. a -- i-< ivių delegatai atkirto, jog i , \ . ». 1 , /• 'P’įkaitas išpylė: musų. ganvk telvcių, nepamesk tii ; .lll,-l4|.,.|-1 . , ijie esu užtektina! Lenki ai pi- i- f i i • • \ m i-Hlulkelis užsispyrė, kad Ma-i • • , . . . nvc ių. Kitur dar kitaip). Pla-L.;, •“N-nų” redaktorius ne tik neįrodė sa- įti, kur lietuviams ž. ūkio ko- n‘M'J prraukavę ir daugiau Įj.įį kib) ^nor!la sab|u ant čir.'-,', '^7 rokuudas Pa'

insinuaciju, bet dar naujomis me-įlonijos steigtinos ir kur ne ; betiulcosių, nors šis aukavimas L- j . į.-H.-kįt k i • , ro< Jty-jau rs ekspirrno zi-
steigtinos, nors kai kurių au- b>'d>l paslėpta, senos pasko- ’kart’ais ’
toritetų ir labai siūloma. Kas, Hos valstybei dovanojimo pa vi- 
pav., norės grūsti lietuvius ;da^e- Sis įvykis kongrese su-

vo biaurių
lagystėinis savo nelaiminguosius skaitytojus 
maitina. Dėl to šiuomi socialistų dienraščio 
redaktoriui iškilmingai teikiame pilniausiai 
užpelnytų žemiausios rūšies melagiaus ir šmei 
žiko diplomų.

ANGLUOS SPAUDOS BALSAS

Tenka pastebėti, kad Anglijos spauda pi
ktinasi vokiečių išsišokimais prieš Lietuvų. 
Beveik visi didieji d'enraščiai palankiai rašė 
apie Lietuvų. Glasgow Bulletin rašo, kad Au
strijos prityrimas parodęs, kų iš Vokietijos 
kvėpiama nacių veikla gali reikšti. Nacional- 
soc alistai yra kalbėję apie jų kaip būsimų 
laukų vokiečių kolonizacijai. Laikraštis spė
ja, kad ji tikrai būtų buvusi prijungta, jei 
Vokietija būtų laitgėjusi karų. Todėl nesu 
nuostabu, kad Lietuva jaučianti tum tikrų 
nervingumų ir imantis griežtų žygių.

Lietuvių tauta, kaip mes nekartų jau 
esame pažymėję, šiandien nebėra vienu. Ji 
turi draugų. Tų žinodami, drųsiuu galime žiū
rėti į jos ateitį.

VY3K. BŪCYS NAUJOSE PAREIGOSE

žemės ūkio kolonijų steigimo.

b1111 nau, kų žnočija, kai smūtkelis 
nvs,tropyty ta,p, kaip prad(;da k(( n0M turt)avot; ir 

syki tropuos senam krajuj. rokundų parodyino r(jikaiauti.
kaž kur į centralinę Afrika dar5 tam tikrQ Mogij ūpą ir Dador u ..vveno^uski/navarž, Scnuosc asuose smuikelis
prie Tanganaikos ežero arba |l«ak>y šelvius savotiškai siu 'd(J V(,r))”n (,ialSnviklJl tado j “‘XnUu'reil-aM'r- M-p 
kad ir arčiau prie Atlanto va- įndelejo nro J’.t metropolijos. )b>r (b-ko nebuvo\ okundų įeikalavo. Kai tik
ndenyno į Aiigolų, kur nėia rpaį tokios maždaug yra šau 
nė vieno lietuvio, jeigu P. A- : kiamojo kongreso, labiausiai 
menkoje jau gyvena 100,0(M- dei jo neparuošimo, perauk., 
lietuvių, kur kolonijoms sųly- tyviuno, neigiamos pusės. T«-
gos žymiai geresnės, negu C.
Afrikoje, ir kur mūsų ž. ūkio 
kolonijoms net ir tam tikra 
prudžiu padaryta.

Būtų visai nedovanotinai 
dalykas organizuoti ž. ū. ko
lonijų steigimo reikalu kaž j naudingų nutars ir j>. Bet j 
kokias brungius ekspedicijas' praktiškai nieku būdu neap-

pu.
čiau nieku būdu negalima pa
sakyti, kad kongresus jokios 
naudos neatneš. Jis , ekels ir 
užs. lietuvių, ir Lietuvos vi
suomenė:-: ūpų, šiokius ar l.i 
kilis klausimus iš<Įiręs, šį tų 

is

tur būt į c. Afrikų, į P. Ame- 
rikų, kaip lai siūlo K. Skip - 
tis vasurio 9 d. “L. Aide”.

sunokęs, nes Lietuvai ir i ž.- 
lietuviams kaštuos labai daug 
gu- ir arti 11)0,(KM) lt., žiūrini

pamatė gerų rokundų, pats į
Verbų indėlių gaspadorlo pašistus parūnijo ir tuojau 

žmona, paėmus gerų kadugio skrajų pašistiškos Lietuvos 
šakų, piiėjo.prie ruskio ir iš.niovei pradėjo strajyti. Ale 
visos svlos plakdama per nuo-{kai skrajaus biznis juadėjo 
gas kojas sakė: “Ne aš plaka1 šlėkuoti, tai smūtkelis ėmė Ma
— verba plaka; ne aš plakui rijomis liirbavoti ir rokundų
— verba jilaka”. Kaskis suka- parodymo reikalauti. Aš stroš- 
ndęs dantis įlinkimų ištrivojo niai bijau. Kai tik jis pamatys 
ir, kad ir pykdamas, ištylėjo pas .Marijonus gerų rokundų, 
ik' kilų metų verbų nedėlios, gud bai bus mūsų drukarnei!

Sulaukus tos nedėlios ru®-Į “Taigi aš, visų nesčėslyvų 
kis guli art pečiaus, o gaspa- eicilistų vardu, pakalniai pra- 
dorienė žtmaį lovoj. Paėmęs šau tavęs, voznus propesoriau, 
medžio pliauskų ruskis kad paslėpk visas Marijonų roku- 
gi paleis į lovų — tiesiui gus- ndas po savo storu delnu, kad

Vietos lietuviams, kur jie gy-.vkusiųjų skaičiaus ir kily {pax|()rienpi į kuprQ; (Jaspado- niūsų Papa jų nematytų. Ta- 
vena, t. y. P. Amerikos, i, ,£• u' U- už tuos pinigus, kų , jeneį nesvietiškai suklikus,1 da, po skrajaus, jis vėl, gal, 
be brangių ekspedicijų iš Lie- kastuos kongresas, galima bū- ruskis sako; ,<Ne afį p|aku 1;atsivers į eicilistiškų vlerų. 
tavos užtektinai šis klausimas,tų pristeigti beveik tiek, kiek Ve,bun’as plaka! ne aš plaku
vra paaiškėjęs ir jų net buvo,ręikla mokyklų, bibliotekų ir _ ycrbun’as piaka”. 
padaryti tam tikri bandymai, L”*, k >'• atlikti tų darbų, kt r? 
kurie jiems jr nurodė kpkiuis j kaip tik ir stabdo nutautimų. 
keliais tuo reikalu eiti. P. A {mažinu tuos 2 nuoš. Kongresas 
merikos lietuvių, remiantis bu |pas,baigs, o greit po jo ir ū 

pas nuslūgs, o nutautimas, kol

Gaspadorienė to plakimo 
suokų ilgui ant savo kupros 
nešiojo.

Įsistrošinęs cicilikėlis ”

V. algret n fiare'škė. kad jis nesutinka su to- Bažnyčios Kongregacijai. Vysk. P. Būrys pa- 
skirtas šios kongregacijos patarėju.bio universiteto dvasia ir. dėl to jo nelems.

Panas,j jmreiškimų padarė 'r kongresui©-
nis Uuinilton Eisit, kuris taip pat pažymėjo, I me gerini šio pasisekimo svarbiose naujose Lietuvos, o kolonijas patys P. 
kad neištikimi kraštui proftšoriai platina | pareigose! Visų praėjusių vasarų Vysk. Bfl- 
konuui'smų universitetim.-e ir siekia išgriuuti | čvs gyveno Lietuvoje. Ten jis vedė rekolek- 
Amorikcu J-.Ctudjo:-.. į ei jas ‘eeligentams ir davė paskaitas.

J. Ekscelencijai V yskupui Petrui linki-i I nga tam tikra pagalba iš

Amerikos lietuviai įsisteigtu 
žinoma, kontroliuojant mūsų 
Pasiuntinybei ar konsulatams

Vėl gavau gromatų nuo Jčy. 
nebus užtektinui mokyklų, :-a į ro, ale labai įsi.-trošinusio, < i- 
Vo parapijų, bddiotekų, ei-, rilisto, kuris pakarniai prašo, 
kaip ėjęs. Taigi dideli pinigą’ kad padėčiau jų ant savo .•'lo
bus išleisti, daug tautos ener šn'ai pumaelyvo delno. Ba, sn-
gijos bus išeikvota ncrr.ciona 
liai, neproduktingai. Pirnr!- 
čiavsia ir darykim? tai, kf? 
realiai stabdo nutautimų, «i [kaip jis rašo:

ko, 11- delnas mime •icilis-
tams, akis atidaro ir nuo vi
sokių r.eščėsčių fipsaugojn. Ve,

Joni. Dryžu nuvyko pažiii- 
lėti, kaip Chicago Lietuvių 
Aero klubo nariai daro skrai
dymo pamokas. Užėjęs vėjas 
staiga pagavo Dryžos skiybė- 
lę ir pradėjo nešti aukštyn. 
Tuo tarpu ir vienas lakūnų 
pradėjo su lėktuvu kilti.

— Tamsta! — sušuko Dryža 
lakūnui, — prašau nesirūpin
ti. Skrybėlė nusile;s žemėn.

pagal.au
pagal.au
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Paskutinis Susitikimas
A P Y S Al K A

1 ■= Kaz. Andrius s —-------—
(Tęsinys)

Pasakyk mums, mes tau 
nieko blogo nedarysime. O 
.jei nesakysi, lai atsiimsi liek’, 
kiek tilps tavo kailyje.

— Veltui maru* bauginate ir 
veltui bus visi kankin imv. i 
Ten gyvena gerasis Dievo Sū
nus Jėzus Kristus ir aš nieku 
būdu negaliu sakyti, kur .Jis 
paslėptas, nes jūs esate stab
meldžiai ir Jį bjauriausiai iš
juoks't e.

Dar mėgino geruoju kalbin- 
berniukas buvo tvirtai

kp Ji dabar mirs ir nueis j 
dangų pas Didžiąjąi Dvasių.

— Kūno pagydyti negali!!
— Ne, aš esu t’k sielų gy

dytojas. Bet siela juk brange
snė už kūną ir ja reikia la 
biau rūpintis.

Šeimininkai rodė nepasiten
kinimo. Nors jie jau daug ka
rtų buvo girdėję apie Didi'ą- 
ją. Dvasią, bet t’kėjo savo di
rbtinus stabus. Ilgai dar misi
jonierius juos Įtikinėjo, įkalbi
nėjo, kol pagaliau leido pakri
kštyti dukrelę.

Dar palaukęs valandėlę

Admirolas ibeūard Byru 
sugrįžęs iš kelionės į Ma
žąją Ameriką (Little Ame
rika).

Aprūpinęs kiek Stasiuką iš
bėgo Į lauką. Iš t esu, ties di
džiuoju medžiu, kuris augo ne

3

sustiprintų tikėjime, .nes aiš- gerai. Bet ji jau mirus, — aš 
kiai nujautė jo pašaukimą pa- žinau. Aš noriu būti... Ar so- 
siaukoti DTvo tarnybai. Tą jis kyt ?

toli stoties kažkas gungsojo. į ir Įvykdė. Kitą dienų parašė! -- Sakyk, sakyk, — padrą- 
0 Viešpatie, jnn niiręs raštelį ir Įdavė patikimam ne-'sino sesuo.

liūdnai suskambėjo tėvo 
Justino-,žodžiai, ir paėmęs at 
nešė į vidų.

— Tėveli, ar jau miręs? —- 
paklausė Stasiukas, pažiūrėda 
mas Į suglebusį kūną.

— Taip..,'
— J's norėjo pabėgti, bet

— Užtat Dievas nori iš ma
nęs padaryti misijonieruj, 
paštalą.

iv

Po to jų pašnekesio praėjo
. ... . . . , i .. ....................... kiek laiko. Sesuo grižo Į savognu nunoti ni.rodyton vieton, — As noriu būti nušilome-! ... . .. * .

, - • i- i • 1 • ... misijų stoti, o Stasiukas jaukur smia vvru dirbo ir seseles rimu. ir tai labai arėtai dn. , .
buvo sveikas ir drauge su tė
vu Justinu eidavo mokyti stati

, . .. ■ ■■ . meldžiu. Tai buvo Ivg koks maniauriomis užkrečiamom.s Ii- i — laip. iv ..... ,
, . . . , .i . . . , . . 'z.as misiionierius. Su Justinugomis, ir katekizuodavo \ai-, --Argi tau nebus baisu tart r .,I, , . . \ r eidavo visur ir visuomet norsauk imą ?

nia vyrų dirbo ir seselės rimu, ir tai labai gre’tai, da- 
vienuolės. Jos rūpindavosi tik bar.
ligoninis, ypač sergančiais —- Misijonieriurn?! I

r> 
k us.

Kitą dieną apie pietus grį 
užpuolikai jį nušovė, o vienas j pasiuntinys su vienuole. Da 
net gulinčiam kelis kartus dfi
rė ietimi. — su skausmu pa
sakojo Stasiukas.

I

rbas atgijo. T’ėvas .Just nas ir

- Bet jie tokį nelaimingi. 
Jie nepažįsta gerojo D'evo.. 
Aš jau pasižadėjau Dievui bū

kartais būdavo ir labai pavo
jinga. Kai m’sijonierius jį no
rėdavo palikti namie, jis at- 

1 sakydavo:
Į — N<> neliksiu namie. Koks 

bus iš manęs misijonierius, jei 
J dabar nesi pratinsi u drąsiai su 
t'kti pavojų? Noriu gerai pa
žinti tikrąjį misijonieriaus gy- 

baismnais ir

vėl galėjo visą dieną dirbti H misijonieriurn. Jis gnlbū: 
juodukų sielų išganymui, o į- į.)au laukia mano apaštalavo 
gudusi sesuo sėkmingai vtu-ė Į,no—Tėvas Justinas atsiklaupęs 

žiūrinėjo žaizdas. Dar paklau
sė pulso, kvėpavimo, bet ir jie 
nerodė jokios gyvybės. Kūnas 
jau buvo atšalęs ir sust’ngęs

tl, bet OCIOIUKUS mivo įvirtai į |)ar palaukęs valandėlę ir puoli

nusistatęs nesakyti, ir nesą-į nuraminęs tėvus išėjo namo. tai išsitraukė iš kišenės brau 
ke. Tada eme kankinti. Pi r- Kelio gerai nežinojo: j's buvo ningą ir dukart šovė j orą. V v- ! pa«ku’, 
minusia.^ nuplėšę marškinius, (iabai kiaidus įr tolimas. Ners |raį suniiSo. Akimirksnis svy- 
m skėt inėmis rykštėmis ėmė įr stengėsi eidamas įsižiūrėti ravimo ir kaip bepročiai šauk-
lupot, nuogą kūn,} Drebant a! apylinkes, bet dabar jos maža j,kmi nubėgo į miškelį. Misi-, pasimeldė ir su kitais indė- 

.s skausmo Silpnas kūnelis ap-iką tepadėjo. Vienintelis kel- jonierius pribėgės prie Stasiu-' nais krikščionimis, kuri. įvy-
tekėjo kraujo o,ralis - saulė. Bet ir ji jau ko, greitai ištraukė degančius kį jau buvo sužinoję, žuvusįjį
nauji klienu vis darė nau,ų sv!ro žemyn, o kelias ir apv-.................

prie .Tustino, šis grei-

šipulius ir nupjovė v'įves.

gydymo darbą: ligonis kasdien 
vis ėjo sveikvn. Vienuolė jam

— Juk tu jau ir dabai es» 
misijonierius, •— nutraukė jo

labai patiko, ir jis ją labai, kalbą sesuo. — Taip pas'elgti 
mylėjo. Vadindavo motute. Įgali tik tikras Kristaus karys, veninių su visais

■ Kartą jos ir paklausė:aprūpinęs Stasiuką, 
išėjo laikyti šv. Mišią Antano j — Motute, kai aš pasveik- 
vėlės intencija. Po Mišių dar -du, ar galėsiu eiti drauge su

Tu taip kantriai viską išken
tėjai...

gyvybei pavojais.

palaidojo toje pat vieloje, kur 
buvo nužudytas.žaizdų. Ugi erškėčių spygliaiį linkės vis dar nepažįstami, ne-

gabalais plėšė mėsas. Bet .jis žinomi. ! Tėveli... vos ištarė ? r,.
kentėjo nepratardamas nė vie-į pa«>a|ian ėmė temti Misijo-; **** Pabeb^anias galva. — Smarkiai sužeisto Stasiuko 

finas ėjo labai pamažu, 
ėmė pūliuoti, tinti, ir 
nutekėjus tiek dau

kentėjo nepratardamas nė vie- Pagaliau ėinfi temti. Misijo- v“* Pake,danias ^alvą. - SmarT 
no žodžio; kentėjo ka p tik-!nj,.rius ^jo j maža miškelį, už iTeve,*’as Jau buvau gydymai
ras Kristaus karys. Akys lm- k,,rio< kaip tikėjosi, netoli ir8™ nU.rt*'” U°.J bu“1,:u I Žaizdos
vo pakeltos Į dangų, o lūpos -() misijų , lot;s> Bet -is apsi.; (,augiau kalbėti bendrai,

neturėjo jėgų. 
Paėmęs

Į kraujo labai silpo organ’zma^.kalbėjo iš šiidies gilumos (‘>-į-jko neapsiriko, tik tame
nančius žodžius: Viešpatie Jė-l1(|i;j.elyje pakiy(lo ir vi į Paėmęs berniuką, visą ap-[Reikėjo gero maitinimai
zau, stiprink mane, kad pabū- nakįj kiai<jžjoįo nega’ėda. tek<’-iUs! kraujais ir apdengtą sumanaus gydymo, o atlikti 
gęs trupučio skausmų neišduo|m\R lliekur į;eiti’ vis g-Q ap !žaizdomis, nunešė į vdų.
čiau Tavęs Į netikėlių rankas... 1inkui< užburtu ratu, o -aH| į — O kur Antanas? — pa- 
Ir Tu, Viešpatie, buvai dėl ,.c ,-si> į<ad eina fesiog j na. klausė apsidairęs.

— Jis ten lauke... Jį tie vy-manęs plakamai 
daug smarkiau...

lik daug mus.
rai nužudė, — vos

Po ilgų klaidžiojimų, pail- Į atsakė berniukas, 
sęs ir nuvargęs, išėjo į lauką.
Valandėlę pailsėjęs ir gerai -t 
sižiūrėjęs, pažino apylinkę ii 
skubėjo į namus. Dabar nekly

Vyrams paklausus, gal da
bar jau pasakys, griežtai at
sakydavo:

— Bėriau mirsiu, negu dan
gaus ir žemes Karalių išduo- (jo jUQ Į0Įįau, -juo apylinkių 
siu į jūsų rankas!

— Galėsi mirt! — perpyko 
vyrai ir ėmėsi naujų kankini

vienam misijonieriui be galo 
sunku. Nuo ligonio nedaug ga
lėjo atsitraukti, o atsitraukti 
reikėdavo dažnai. Tada jam a- 

prdimai tėjo gera mirtis: pasikviesti 
iš kitos, netoli e.-anč’os, niisl-

— Nužudė?! Ar toli ? Kur? į jų stoties vienuolę, kuri pa-
— Netoli didžiojo medžio... 1 slaugytų ligonį ir dar labiau

tavimi slaugyti kitų ligonių? 
— Ne, Staseli, negalėsi eiti.

Jeigu norėsi, tai tėvas Justi
nas grąžins tave į tėvynę pas 
motutę, o jei nenorėsi, tai ga

mo būdų.
Vos bepastovintį nuvedė- ir 

pririšo prie medžio. Pasidarę 
smailių šipulių pradėjo smai
gyti į kūną. Baisus skausmas- 
Dėt jis nevaitoja.

A, gi ir stiprumas bal
tojo velnio, — sumurmėjo vie
nas po nosi.nl. — Matyt, nie
ko iš jo negausim.

— Mirs, jei nesakys! — pi
ktai suriko kitas ir ėmė pa
deginėti į kūną įsmeigtus ši
pulius.

vaizdai darėsi labiau pažįsta
mi. Tik kažkodėl jam buvo ne
ramu. Tartum nujautė tą pa
vojų, kuris ištiko jo namiš
kius. Staigiai keistas baimės 
šiurpas perėmė visą kūną ii 
jis, susiėmęs galvą, nubėgo ’• į 
namu:;. Protarpiais girdėjo kr | 
stus garsus, kas jį skatino dar I 
smarkiau bėgti.

Nujautimas neapvylė. Neto
li palapinės pamatė šiurpų vai
zdų, kurį mes anksčiau jau 
buvome skaitę.

— Žmonės, žmonės ką daro
te! — garsiai sušuko bėgda- i

M,880,000,000
Kuriuos valdžia paleis apyvarton turės dide
lę reikšmę pakėlime prekių kainu.

Netolimoj ateity Jūs jokiu būdu 
negalėsite nupirkti dviejų dalių 
parlor setą už ...ė...........................

kr.’p kad iki šiol galėjote

mas artyn.
Sausi šipuliai smarkiai de- i _ &tai jr -is! __ 5flkteiė;0 

gė ir neapsakomu skausmu ' 
svilino berniuko kūną. Tai bu 
vo daugiau negu žiauru! Tr 
jie su pasigerėjimu žiūrėjo, 
kaip netekęs jėgų pasikabino 
ant virvių drebantis iš skaus
mo kūnas ir sunkiai nusviro

'vienas. — Pulkim!
Ir t"vs negra:, iškėlę ietb

EKSKURSIJOS
/

Ir iš tiesų jį pažino daugiau, 
Buvo ir tokių bai

li ui- net ne vienam
Tai buvo tik mėginimas ne£u re1^ a- Buvo ir tokių bai-

ar tinkamas isuJ PavoJlbDievas mėgino,
bus Jo tarnas, ar drąsiai gins t suaugusiam kūnas pagangais 
savo Poną, o gal kaip koks nueina, apie tai tik pamąsčius, 
bailys, viską išdavęs, pabė- 0 Tis -iuos sutikdavo drąsiai, 
gęs, — drąsiai atsakė Stasiu- Jblvyriškai ir visuomet, Die- 

lėsi dar kiek pasilikti pas jį. kas. — Bet aš meldžiau Die- vo rankos vedamas, išeidavo 
r- Tai tik tiek, motule? - vą, kad mane stiprintų, ir nugalėtoju. Tėvui Justinui jis 

nustebo bern ukas. Jo pastiprintas, nesvyruoda- buvo neįkainuojama pagalba,
— Ko daugiau dar nori? — mas, pasidaviau kančioms. tiesiog didvyriškas misijon.e- 

nesuprasdania paklausė sesuo. Į — Bet vis t’k tu rsi labai rius.
— Pas motutę... gal būtų ir drąsus. 1 (Daugiau busi

ORIGINALUS

BIUDŽETU MOKĖJIMO
PLANAS
ANT GARSIŲJŲ

Goodrich Tires ir 
Goodrich Baterijų

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

SPECIALIAI PER 10 DIENŲ

H1EK0 ĮMOKTI
PADARYKITE SAU SĄLYGAS

BE TRUKDIMŲ 
BE LAUKIMO

Tik parodykit mums 
savo llcensu identi
fikaciją. Nėra ne
smagumų ir visas 
biznis yra konude- 
decljalus.

NĖRA SUNKU
MU GAUTI 

KREDITĄ
Nėra ilgų liivestiga- 
cljų. Jūa galite pa- 

' daryti sau lengvas 
; sąlygas prltsiaintas 
i Jūsų relka'anis

GREITAS PA
TARNAVIMAS

Išslrlnklt ką Jums 
reikia ir pasakykit 
mums kaip ga Ite 
mokėti. Ima Ilk ke
letą minučių atida
ryti sąskaitą.T1

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu ‘' Gripsholm ’ ’

išplaukia IS N<-w Yorko
GEGUŽES 25 D. 1935 M.

Antra ekskursija išplauks
Liepos 3 d., 1935

Tuo pačiu motorlaiviu 
(Per GoOienhurfrij.-fl’ockholm) 
New York — Klaipėda 

Rengiamos:
Met. Laivakorčių Agentų Sąjungos 
Am.

Kiti Iftplauklmal I# New Yorko
Drottningholm Balandžio 20, 
Kungsholm - - - - Gegužes 2, 
Kungsholm ... - Birželio 4, 
Drottningholm - - Birželio 12,
Informacijų ir laivakorčių krelpkltčs 
| bpt kur) Sąjungos na r), autorizuotą 
vletln) laivakorčių agentą, nrba | bot 
kurią mūsų raAtlnę. Tarp Švedijos lr 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MARIEHOLM”.

. .. „ , . ... . 8WEDISH AMERICAN LINEnebegalima. Pagydysiu tik šie- lgf N Mlrh1gan AVP., . chicago, m.

Tėvas Justinas su nepaži-! 
stamuoju negru skubiai ėj« Į 
šiaurės kryptimi. Kelias g«nn Į 
tolimas. Ir tik apie pietus j'e I 
pasiekė mažą, apvalių , rąstų Į 
sukrautą lūšnelę. Tarpduryje j 
stovėjo moteris ir, pamačiusi ■ 
juos ateinant, ėmė smarkiai į 
mojoti rankomis. i

— Greičiau, grev’iau! — 
šaukė ji. — Mažoji dukrelė 
vos gyva. Tuoj mirs...

Iš tiesų, mergaitė vos gyva 
gulėjo ant kieto plaušų čiuži
nio. Žemiškieji vaistai jau ne
galėjo jai padėti, reikėjo imtis 
kitokių •— sielos vaistų.

Ar tuoj ji pagis? — klau
sė neri mdama moteris.

Jos kūną pagydyti jau

I
Dabar yra laikas pirkti ir tuo sutaupyti pi
nigų.

Mūsų Parlor Setai, nuosavoj 
dirbtuvėj dirbti ir pilnai garantuo- 
ti dalia r ...........................................

PIRKITE VISKĄ KAS REIKAUNGA 
MOKĖKITE KOL VAŽINĖJATE k 11 (Y:

Specialia išpardavimas general 
Electric Radio — Midget ........ 475

PERSERGĖJIMAS!
Neleiskite nemalonius atsitikimus ki
tose vietose sutrukdyti Jūsų Invesli- 
gavlmo mūsų plano. Mes darome tni, 
ką sakomo lr garsiname — mf>su 
nberalus planas atitiks Jūsų reikn- 
lamas.

AS L0W 
AS

RooseveltFurnitureCo.
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEley 8760. Chicago, III.

Ine.
KLAUSKITĖS MŪSŲ BIUDŽĖTŲ 

DEPARTMENTO

Goodrich Silvcrtovvn

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

nosi.nl
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IŠ PO Mūšy STOGO
ŠV. JUOZAPO NOVENA

5IT. CARMEL, PA. — Kad 
tinkamiau prisirengus prie Šv. 
Juozapo šventės, atlikta nove-

ida’navo “Gyvuoki Sveiks!’’
Baigus programų, gerb. kle
bonas kun. dr. J. B. Končius . ....

v • . • v Sveiki gvvi, rp.nduhukai,nuoširdžiai dėkojo visiems uuj. .....
.... ...... . . jūs, pavasario vaikiukai!Įiareikstus linkėjimus ir dova- d

. . , .. V os pamate jūsų būrnas taip gi Jo Ekscelencijai l ... . .
, :i ........ ,__ iS_ ,.... džiaugiasi visi sužiurę!...

Dar žiemos nekrito pančiai, 
dar laukiniai vargše- ančiai

PAVASARIOP

už atsilankymų. įvertindamas
visa vaikučių įdėta pas šven 

na j šv. .laczap,,. kuri,, v, 08 h. Jal.b fcU(eikj, ,.
pairai klebonus. 1 las vakar.. j. Linksmi, lai, ir pilu l“!’1“1'<5" k»r

.» .... . . ... . . .bet — kad viltys nepražūtųneišdildomu įspūdžiu visi ra- . ... . . ..
. . .. . .3 ‘ .jūs siltejate kasdiena,linai :ssisikrste namo. .

T. , ilvg kartodami mums vienaIšvyko • °
J. E. vyskupas T. Matulio

nis laikinai apleido mus iš

nes pamaldas žmonės labai 
gausiai lankėsi. Dalyvavo ii' 
Jo Ekscelencija vyskupas Ma
tulionis, pavaduodamas gerb 
klebonų penktadienio vakare.

žiemų šaltį iškentėję, 
eikite jūs atsidėję

taip put ir kun. K. KeiduSalr ,.ykdamas į pitono npvlin j™’*-’0 ‘‘"""J*0 H?.rf'ti " 
iš lialtimorės pavadavo gerb. , Apsistoje8 tcnaI pas kull i’au,J-' P“slSw'et‘1--

1 ” * t 1 . . t X » , | z 1 ii I i , i lri> , 4 b zd ■ • > i t z kvedėjų vienų vakarų.
Gerb. Klebono Varei nč

Kasakaitį ir lankys lietuvių pa 
ų apijus Scrantono dijeeezijoj.

liuigus n,,vemv, Sv. Juozapu (it.gllž6s pra<ižioj Ekscelencija
šventė buvo iškilmingai minė 
ta. Didž. gerb. klebonas kun

i Spinduliuką: atkeliavę, 
žemę laisvėn išvadavę, 
neša naujų dvasių, buitį, 
kyla siekiai, tiek užguiti!.. Anastazija Varaniūtė — Celina, Aniceta šturmaitė — Te

SUCH IS LIFE—

j vėl grįš Mt. Carinei in.
40 vai. atlaidai 

Pa-ibaigus trijų dienų roko
lekcijoms, kovo 24 d. prasi'dė-į Vnkare buvo ypatingi ims 
jo 40 vai. atlaidai tuoj po pon- j Raini Jo Ekscelencijai esant 
tifikalinių Mišių, kurias laikė pt^biterijoj. Mišparus laikė 
J. E. vysk. Matulionis pade
plaut dijakonu kun. A. J. May 
Įan iš šv. l’etro parap. ir sub- 
dijakonu kun. J. Klimui, šv.

resė ir Joana Eaniūmitč — Motina Agnietė, “šv. Teresė - - ! 
Arėjas Vitkauskas Mažoji Gėlelė“ veikale, kurį sulos š os ir kitos \Vest KidC

artistės šv. Antano parap. svetainėj, Ciceroj, rytoj, balandžio i 
14 d., 7:30 valanda vakare. ' j

dr. J. B. Končius laikė* Mišią- 
šv. 7 vai., o 8 vai. skaitytas 
šv. Mišias laikė* J. E. vysku
pas T. Matulionis. Bažnytėle 
buvo pilnutėlė žmonių ir dan 
gelis ėjc prie šv. Komunijos i 
— vien vaikučiu buvo dau- I 
giau negu 201). Paprašius Vie- !
Spalie. palaiminimo gerb. uva ,’^j^ 1Mrap ; „ kun j,, ,,
•** vadovui, vykia I js. Končiui ceremonijoms ma

gistruojant. Per Mišias Eks 
celencija maloniai, ir graudin
gai. pratarė i susirinkusiu.-, ■ bis. Šie trys kopų nes otoja’ tenl adv. Norbert Tuiuavick

CICERO LIETUVIŲ 2INI0S

salę, kad pasveikinti ji. Sal 
buvo pilna vaikučių ir suau
gus ’ų. Atvyko ir gerb. solem- 
nizantas ir Jo Ekscelencija. 
Palinkėjus linkiu,ų vardinių 
vi.'J salėj esantieji valkumai 
1 žgiedojo “Vivut Pastor Bo
nus“. Tuoj sekė programas it ! 
visa eilė sveikinimų, iš eilė..-'' 
mažyčių choras padainavo sa
vo !inkėjii.:a?, viso keturias, 
dama . Talinu sekė 
vaizdas “Vienuolyno darže 
kurs vaizdavo kunigystės mo 
mo riln.unų. Bernaičiu: čionai j 
artistiškai pasirodo, kaipo ba- i 
Itarūbiai vienuoliai giedodami ; 
Ketelbey’s “Kyrie”. K. Aniu- i 
kštytės ii* (J. Pranckaitytės ei- | 
liu interpretacijos buvo irgi j 
nemažiau artistiniai atliktos, j 
Aukštesnių skyrių mokiniai . 
bendrame chore' padainavo 1 
sveikinimo dainelę. Toliau se- į 
kė įvairūs sveikinimai ir do- i

kun. V. Matulaitis iš St. t laii 
asistuojant dijakonu kun. Lau 
niukini iš Mabanoy City ii 
subdijakor.u kun. Degučiui i- 
Slienandoaii. Kiti ceremonijų; šiandie visi lietuviu-, kurie 
dalyviai buvo kun. M. Dauma jtj|< galite balsuoti, nepradėk i-1 
ntas. Girardville, Pa., kun. P? jte joki,, darbo, kol nepaini!-I 
t rasei; iš Mt. Carinei ir dar ki sausite už savo tautiečius bū-

SVARBUS SUSIRINKIMAS i41"- Taip

Širdingai ragindamas visus a- : giedojo ii’itilonus. Ceremonijų ; įr A. Matulis.
rtintis prie .Jėzaus sakydamas 
“Jėzus praeina gera daryda
mas. Eikite visi. prie Jo. Ati-

vedėjum buvo kun. E. Mock:a 
iš Coaliiale, o didž. gerb. kur 
S. Dobinis pasakė* turiningų

pat jis dirba greito bėgimo au 
įlomėli liu, kurį už kelių mė
nesių mano baigti.

Vietiniam anglų laikrašty 
latsakynio kontesle, tarpe kitų 
)laimėjo ir du lietuviai: B. Ma
jrcitikus, B. Pcč.ulis.
I ®I ------------

Labai svarbu lamus, lietu- į Policija deda pastangų, kad 
vianis, turėt: savo žmogų mo- automobilistai kvkvtusi vieti-

i i, i-, i z kyklos taryboj (School board) niu važinėjimo istatu denkite Jam savo vargus, sa pamokslų, kurio tema buvo y '. /' , , , - • ' - ,
, ,, . ė“ Ato-uJin” Nesąžiningi tiustisai mokyk- dviejų savaičių policijos kam-1

: toms daugiausiai pinigų islei-ipamjos, suareštuota virs 100 j 
‘-kaityta- džia. Jei mes nors vienų lietu- automobilistų. Daugelis užsi-|

e.-letini.-1 , -A , ' , C.......  *“........ .. A’į išrinktumėm Į mokyklos mokėjo nuo 1 dol. iki 25 dol.
adoruojančių skaičius buvo la į T. Matulionis prie šon rdo a! į tarybų, mums būtų didelė ga- bausmės.

’.bai didelis; Komunijų pnėmo- įtoriaus, sumų gi laikė kun. T) ,rbė. Bei to, visi eikime bal- į Amerikos pilietybės kursus 
Mikšys. Tiumpų ii za\intį pa-1 šuoli. Parodykime savo galy- kiliko ajm* 150 žmonių. Pamo- 
mokslų pasakė kun. Nunorta 1 bę. Pilietis
iš Hazletoii, t _ ____ _________

šarų išspaudė iš akių ir nevio 
nas pasiryžo eiti prie do, ne:

Antradier.į S 
Mišias laikė d.

V!,i
E.

siu siekė 2000. 
do Eksceleticijai išvykus į

Apreiškimo Pan. Švč. parap.,
Frackville, Pa., kur buvo šve- T, ■ ■ . 2 . .A ! Baigiant tas tani brangias
ne ania Paneles Svc. švente, , , . .. . 4 .. pamaldas, d. jo. vyskupas Makun. -J. A. Karalius, Slienan- . . i, , , , , .v , Dilioms laike pontifikalm i.s
duali klebonas, mišparus laike, • -- -, / A1. ' Aiisparus ir nese Švenčiausm-
o kun. K. Klevinskas, Aliners-, - .. . . .. ;.!! procesijoj. Likrai buvo ne-vilu* klebonas pasako pamoks-, . . _ ...- . / , , jiaprastai jiagcrbtas musu Vie
la, tema Svc. Sakramentas. L , , , ,vv _ .v "*■ ispats, kuomet iszenge is pres-1

’ėgiu i

kes būna pirmadieniais ir tre-
- ----------- - ----- , čiadieniais, nuo 8 iki 9 vai.

Ben Biržių* t.'.ii didelę au- ’vak. Visi naudokitės kursais 
toiiiobiliauis taisymo vietų ant Rap.

reinonijų magistras — kun. M 
Daumantas, (iirardville, Pi 
Savo gražia, aiškia lietuviška 
kalba Įdomiai ir gyvai kalbė
jo kun. E. Mockus, raginda-

utla’.dai pasisekė, kaiji dvas- 
niai, taip iner’žiaginiai, nes 
žmonės dalyvavo jiatsialdo. e la 
Imi skaitlingai ir uoliai nau
dojosi brangiom s Dievo ma-Kytais buvo laikomos ptn-i biterijos visi iškilmių daly- 

;erios Mišios, pradedant 5 val.'viai: IK kunigų ir 1 vyskupas! visU* ’'lV<‘1'ti 11 a- lonėmis. Ypač paskutinį vaka-
loneje. Gerb. pamokslininkus rų nebuvo galima bažnyčioj

vanos. Mažyčiai ypač pasižy
mėjo savo vaidinimu “Gerb. ir baigiant suma ir pamokslu. ^Sekantieji prisidėjo prie cere- 
Klebono Vardinės’’. Prof. Ro- Pirmadienio
naldas Laukaitis gražiai atli- gerb. ----- ---------- __ ... .. ------------ , ----- -------- , . ........................................ ,
ko savo užduotį. Salėj esan- įmokto; kun. D. Mikšys iš Ne\v 1 subdijakonas — kun. Pobles. ' Jr k°klom!vs Pfiemonemis nn‘ lytos visuos takuose 
tieji vaikučiai, galų gale, už- Pliiladelpliia sakė pamokslų, diek, Mt. Carinei; kopų nėšio 1 ’ n an^ ' b (.įn ociamc.

O X j tl i/ * v.* j V V-z A v-* I v « • V • 1 — • • • a a

įadienio rytų sumų laikė monijų: dijakonas — kuri. dr. i'UIZ< ZkU nUb'le,! Ban 1US, aP- sutalpinti minios kaip rci- 
. kun. S. Dobinis iš Sha- J. Petrovits, Kulprnont Pa.; hnk>'bes’ kurių turime vengti (kiant, nors kėdžių buvo prista-

GIRLS YOU CAN’T FORGET

VETERANŲ BONUSŲ naujo pranešimo karo vetera 
KLAUSIMAS ; nų boiiusų klausimu. Prezi-

----------- plentas praneš, kad šiandien
VYASIILViTON, lai. 11.— nėra galimybės išmokėti bo-

Kongresas laukia prezidento nusus veteranams.

EINA DIDIS

PRIEŠ-VELYKINIS

Išpardavimas
Kainos negirdėtai numažintos ant visokių namams 

reikmenų.

Daugybės bargenų ant Re- 
frigeratorių. Nauji nuo

$67,50
ir aukščiau

Vari,ii $39.50 
lino ..........

Jaunoji karta
Gerb. klebono dėka visa tai ; ________ -__ _

St. Cla’r, -Pa., kan. Alauskas, kuotvarkingiausia įvyki \ PLATINK’TE “DRMJGA” ! 
Maizeville, Pa., kun. Bruožy.-,Inbi- Visais ž’-iigsniais 40 vai. ------------------------
Marion Heigbts, Pa.; turifera-! -------------------------------------------—~ !

------ .............................. ,..=^.

i lojai kun. Y. Matulaiti:-.

SPAUDOS SAVAITES 
TVARKA

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

Visi katalikiškos spaudos platintojai kviečiami šiuo 
parapijoms skirtu laiku kuodaugiausi.ai pasidarbuoti sa 
vo kolonijose. Visų katalikiškų laikraščių agentai teguli 
eina per šeimas ir užrašinėja prenumeratas. Federacijos 
skyriai taip pat rengs prakalbas spaudos reikalams. 
“Draugas” savo radijo valandas skiria viršminėtoms pa
rapijoms ir kolonijoms.

ras — kun. Degutis, Slienan- 
doali. Pa., kantorius — kun 
S. Dobinis, Sharnokin, Pa., ce-

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIU 
PERSEKIOJIMAI

-1

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atėję j šiuos jmvcislus po Mintysite,

Pavasaris - Vanjam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kurie mano šiemet aplankyti .zie- 

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

$15.00 MIDGET RAD1OS 
po

$50.00 CONSOLE KABIOS 
po

A!

$98.00 Namu Erie/e arba $32.50 Aržttolo Medžio 
BREAKEAST SETAI

i’° $19.95
Mohair Seklyčiom Setai

i" $54.50

. . • • ...» # -. i • j • i j i • i T i K’JC I ŠIUO 4 T)H \ (‘ĮSIUS pu MlnT V SitC,ll)RALGAS 9 vienintelis Amerikos lietuviu katulikij dien i ^aįp pirmieji kriksciony.s guldė sa- 
rastis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me vo galvas už Kristų crrinmi į urenu,

kur juos liūtui draskė. I’umatysitc 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvų, Šv. 
Sabestijonų sušaudo vilyėioinis, Šv. 
Ceeilijų ir kitus akmenimis užmuša. 

J šiuos paveikslus atėjęs nevienas
z.z^ . t n -r*- * • j. nn t., cj- i braukiu per skruostus riedančias a-“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas savaitrastis, 73 E. So Snnw A’tcikitc visi NcsigaU5aite! 

street, VVilkcs Barre, Pa. Kaina $2.00 metams. I
“LAIVAS”, savaitinis Tėrų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak A ir \Skll,s

, ’ . . ,,,. . ę, . zxzx A. PELDŽIUS sekančiose vietose:lev Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
J ’ Nedėlioję, ir Panedėlyjo. bnl. 7 ir 8

•‘STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur d. Kun. J. Kuro par. salėje, Scran- 
nains. JliuianaĮ.oiis Collcgc, Thompson, Ccnn. Mo- į '-įj^ lr 8e„doii irl„ 
tams $2.00.

tams $6.00.
•‘DARBININKAS’’, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun 

gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Brcad 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi 
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Av<k, Chicago, III., Me 
tams $2.00.

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

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
re“, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street.

v - Btcoklyu, N. Y.

d. pnrnp. Mulėje, l’ittslon, l’a.
Ketverge, bnl. 11, Minersville, Pn. | 
Pėtnyčioje, bnl. 12 d. Kun. A.

Ežerskio par. salėj, Wilke<-Bnric, l’a. 
Enhatojo, bnl. 13 d. Lietuvių salė,į,

Bingbnniton, X. Y.
Nedėliojo ir Panedėlyjc, Imi. II

ir 15 <1. Kingston, Pa.
Utarninke, bnl. 1.6 Xew Pbiln.Pa. 
Ketverge, bnl. 18, St. Cla.r, Pa.

Visur pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 30c. Vaikams 10c

Kelionės į Lietuva reikalais kreipkitės į

$70.0(1 Naujos Mados Ta- $58.00 7-niu dalių Valgomu 
pestry PARU)R KETAI kambarių setai

P° $37.50 i'°

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Nuolaida už senus rakandus į mainus aut naujų

3224 South Halsted Street
Teleph ne VICTORY 4226 

J. Kalcdinskas, Vedėjas

Klausykitės Mūsų Radio progranio — Rytoj, Nedėlioj, 
li tų vai. prieš piet iš stoties \YGES.

- - ........................



šeštadienis, baland. 13, 1935

VIETINĖS ŽINIOS
MEZGINIAI, SIUVINIAI
\YKKT KIDK. — šj sekma

dienį, balandžio 14 d., Aušros 
Vartų parap. sale,j Molėtu S- 
gos 55 kp. rengia “bingo ' žai 
dimo vakarą.

Sąjungietės šiai pramogai 
turi prisiuvusios, priniezgn- 
sios labai giažių dov anu. Kiek 
vienam ufsilnnkusiam bus pro
ga jas laimėt'. Paprastai žai
džiant ‘‘bingo” kiekvieną ka
rtą už kortelę reik mokėti. Bet 
gi ši kartą už 25 centus galės 
žaisti visą vakarą. Taigi dau
giau -negu baigimas.

Nepamirškite skaitlingai at
silankyti. Pradžia 7 vai. va
kare. Sąjungietės tai]) pat vi
sos kviečiamos dalvvauti.

f

CHICAGOJE SUSITVĖRĖ 
STUDENTŲ KUOPA

laikraščio

B R A TT G A S

rie prisidėjo prie vbkifro. Ba 
portą iš apskričio susirinkimo Į 
išdavė S. SiuionaviČiūtė. ; spaustuvės patalpose jaunimo <>• Alut, tą vakarą parap. sve- 

Nutarta klūpojimo valandos būrelis, d. Poškos iniciatyva, | tumėje įvyksta mūsų gerb. 
Didįjį Ketvirtadienį, Penkta- ! > pačiai, paskatinti parašytu ■ kleb. A. lankaus pagerbimas: 
dienį ir Šeštadienį nuo 7 iki “• Tango” numeryje baland- gimimo ir vardo dienos proga. 
7:31) v. v. (urėti. jž.io 12 <1. editorijalu “Remti-

.) udamąjįi paveikslų rody- nas Sąjūdis sukarę Studen-

nų taisymo, gali gauti, o gy- M. Kubilius daugiausiai de 
jventi, žinoma, geriausia vieta Į da pastangų, kad sutraukus turinčius 
!— West Pullmane. j kuodaugiausiai žmonių į tą va

—--------- karą. Rap

neapsižiūrėjimą, žuvo ir pas

Vakar “ 1 bango’’ Nekantriai laukiama bal. 281

6 M. MERGAITĖ VEDĖ 
LEGIJONA

paliko beturčiais. 
Skaudžiu pamokymu išmokin 
t i, dabar mes nenorime nei ce
nto dėti į nesaugią vieta, leš- Į 
kodami saugios vietos, mes,

l

dilio Australijos žeme ir nuo 
to laiko ir taip vadinama.

Ta pati

LINKSMAS IR LAIMINGAS 
POPIETIS

BKIGIITON PABK. Mo
terų Sąjungos 20 kuopa n il
gia linksmą ir laimingą, bun 
eo palty, balandžio 14 d., 2 
vai. popiet, parapijos salėj. 
Briglitonparkiečiai gerai žino, 
kad Į sąjunginei ų pramogas 
visuomet yra verta atsilanky
ti, nes galima laimėtį gražiui 
ir brangių dovanų. Ir šį kar
tą m ūsui darbščioji komisija p- 
lė AL Pat l iek, AL šrupš’enė, 
Basteinienė ir Balsevičienė de
da pastangų, kad visi alsilan- 
kusiejį laimėtų dovanų.

i vyks balandžio mėnesį, tų Organizacijos vietinę kimnais

parapijos salėj. Komisija ta- pą t’b vagoje. Sudaryta laiki
nu1 darbuojasi.

Motinos dieną nutarta sūri1 
ngti programą. Komisijon iš- rniin. \. Šaulys, rast. J. Poš

ka, iždin. L. Labanauskas ir 
koresp. A. P. Sandvs. Kuo
pos dvasios vadu pakviestas 
kun. d. Vosylius, M. I. C. Ki- 

K. 
d.

iną valdyba: garbės pirm. 
{‘‘Draugo’’ red. L. Šimutis, pi

Geg. 12 d., parap. svet. įvy
ksta Akad. Kėni. 7 skyrium 
rengiamas vajaus vakaras. 
Plis gardi vakarienė ir pui
kus programas, kurį išpildys 
mokyklos visų skyrių mo|<i- 
n’ai, seselių priruošti.

Praeitą šeštadienį, bal. (i d., 
buvo Chieagos armijos diena. 
Chicago vidurmiesty Įvyko ka 
riuomenės parudavimas, ku
riame taip pat dalyvavo ii 
svetimšalių Amerikos Legijo- 
no postai.

Parodaviiuo žiūrovų ypatin 
gą dėmesį traukė maža, G m. 
mergaitė, kuri jiasirėdžius A 
Leg. uniforma, kaip kareivis į

pagalios, radome saugiausią 
vietą savo pinigams investuo
ti.

Šiandie galima pirkti l hi- 
< agos ir Ivockfordo vyskupijų 
uolas, už kurias atsakominga 
yra visa vyskupija. Mokama 
4 ir 5 nuošimtis. Norėdami 
daugiau sužinoti apie šias no
tas, telelonuokite Boulevard 
2600, arba užeikite į Distriet ‘ 
National Bank, 1110 AVest 35tb 
Street.

Afrikoje yra tiktai trys ša
lys, kurios nepriklausomos 
nuo Europos valstybių. Dvi 
yra karalijos: Egiptas ir Abi
sinija, trečiu gi respublika —• 
Liberija.

Nors mūsų žemės tolumas 
nuo saulės yra 93 milijonų my
lių, tačiau saulės šviesai ima 
tiktai astuonias minutes mūs 
žemę pasiekti.

rinkta: O. Iv’nskaitė, K. No
reikaitė. 1. Pakeltytė ir L. Kli 
maitė.

Kalbėta apie savo laikraštu
ką ir padengimą lėšų. Atidė- ti nariai prisirašiusieji 
ta ant toliau. I Boguslovas, A. Gražulis,

Į apskričio susirinkimą iš- Krikseimias. 
rinktos: L. Kledaitė ir L. Kli- tarpo 
maitė. Irpa

Kovo 21 d. Aušros Vartų 1 
parapijos sodalicijos kambary 
įvyko Chieagos apskričio su

sirinkimas. Pasiruošimas Ma
rijos šventei, gegužės 5 d., gė
lai sekasi. Valdyba pasižade- 
jo atlankyti parapijų sodali- 
eijas ir. kviesti burtis i apskri
tį. Pederacijos konfereneijon 
išrinktos atstovės: O. I\kiš

kaitė, O. Pužauskaitė, Y. Bu- 
džiūtė ir I. Pakeltytė.

Basi rodžius, kad V isų Šven
tųjų parapijoj nėra sodalie - 
jos, išrinkta komisija pasikal
bėti su gerb. klebonu ir, jei 
galima, sutverti. Kom. įėjo: 
M. Zibaitč. G. Ivinskaitė, O. 
Pužauskaitė ir I. Pakeltytė.

Korespondentė

RĖMĖJŲ PRAMOGA

Šv. Kazimiero Akademijos 
Bėmėjij 6 skyriaus kauliukais 
žaidimo pramoga Įvyks atei
nantį sekmadieni balandžio 14 
d., 2 vai. jiopiet, .Juškos sa
lėj, 2417 AV. 43rd St. Brigliton- 
patkiečiai ir svečiai iš kitų 
kolonijų prašomi kuoskaitlin- 
giausia atsilankyti. A’isi atsi
lankę bus patenkinti; Ims gra
žių dovanų. J. R.

KtJ VEIKIA SODALIETĖS

LEMOYNE — Palaiminta
sis Kunigas J. Bosko, jo as
muo, darbai ir auklyba. Dide
lio fermatų, gražus spaudos 
[darbas, 707 pusi. 64 paveiks-

------------ lai, 2 žemėlapiu. Kaina $2.5(Jį
Musų pasaulis yra labai gra labai gražūs skaitymai, patar-

Sunkiai serga Alot. Są-gosj vedė legijono postą. Tai buvo, 
7 kp. narį* E. Strazdiene. Bal. jugoslavų legijono postas, o 

profesijonalų {•' d. tapo nugabenta Į Bose- toji mergaitė Aiariyu Blazina 
land Conimunity ligoninę, prie {jį tiek visu traukė akis, kad 

ir 111 ir l’errv gatvių. net Karo sekretoriaus atsto-
Aplankykinie ją. vas AVoodring mergaitę buč-

----------- kiu apdovanojo.
Al ūsų kolonijos katalikiškos' Mergaitės motina vra lietu-

fg. Sakalas ir dvasi š
kiai kun. Ig. AlbavičiusV
kun. Pr. Vaitukaitis.

Visi norintieji prisirašyti 
įprie Studentų Organizacijos 
kuopos, kreipkitės į raštinin
ką J. Poška, 2334 S. Oakley 
Avi1., Chicago, 111. Koresp.

WEST PULLMANO 
ŽINIOS

Verbų sekmadieni, S vai. 
ryto Al šiose eis bendrai prie 
šv. Komunijos sekančios dr- 
jos: Šv. Veronikos, Šv. .Juoza
po ir mergaičių šodalicija.

TRUPINIAI

žiai Dievo sudarytas ir tvar-tina visiems įsigyti, 
komas. štai. vienas įdomus da 
lykas apie vėją. Peruvijos kra 
što pajūry, ryto metu vėjas

2334 So. Oakiey Avė., 
Chicago, UI.

spaudus agentas Karulis Rai-lvū, buvusi Matčus’aitė, korius nuo žei,l6s kraštu į ji,,
la puikiai dirba ir jam sukas-, ttūvai vra plačiai žinomi AVest ilas ir todėl žuvininkai, nan- 
I /.rašinėja du-n. “Draugi,” lp„||,i,lodau,ius tuomi, lengvai 
‘ ‘ Laivą”, “T )arbininką
kitus gerus laikraščius 
pardavinėja naudingas 
gas.

‘ Paremkime jo darbą.

is-

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni ir jūsir lil-ivin.,; .rvv.mo Ar.,.. 1.1.0 |’ , , . . Jeigu jūsų organai silpni ir jusnldZIUai gĄVtlia 'AlaiiJUllTP plaukia J juras žuvautu. \ a- 1 jaučiatės senu. priimkit NUGA TONE 
bei l P-ii-i-i, ZCiOT I?i : . «... 't, - •’ . . . I — tų pastebėtini}, vaistu, kuris pada-

ijdiRt lo.ioi i.o. i iane.sco a\.j (kare gi vėjas atsimaino ir pu^lrė stebuklus tiei milijono moterų ir 
1 vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
ir sustiprina nusilpnėjusius organus.

Nl’GA-TONE yra vaistas, kurj kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turėtų vartoti. Jie padarys kiek
vienų sveiku lr tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose. Nepriimkite pa- 

i vaduotojų, n,-s joks kitas vaistas ne- 
. pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-BOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir 
50c.

v*1?’ 1 komas Blazina (yra Ameri- gįa nuo jūrų j kraštą ir tuo 
can A ugoslav Legion Quarter- :būdu žuvininkai vėl lengvai

Rsp. !(see\). Rap. jpasiekia žemę. Nuostabi tvar-
----------------- ;ka.

SVARBI ŽINIA | -------- --
----------- i Dabartinė Australija senais

, Per paskutinius kelis metus į laikais buvo vad narna Nau- 
Šv. Kazimiero Akademijos žuvo didelės mūsų tani iečių; joji Olandija. rla vardą ji ga- 

mokinių tėvai, lengia pašilių- pinigų sumos. Daugelis šian- vo 1644 m. ir juo va-dinos per’ 
ksminimo vakarą, balandžio die lieja graudžias ašaras, nes du šimtus metų. Vidury 19 ši- 
26 d., Nekalto Pr. P. Šv. [ia- per ilgus metus kruvinu pra- jntinečio tūlas Alatas Ilinders,

TĖVU PRAMOGA

Pullmano dirbtuvėse prade- įrap. svetainėje. Bus šokiai, kau kaitų uždirbtas skatikas, per aprašydamas tą kraštą, pa\a-^ 
Prasyta, kad sodalicijos kuo ujama smarkiai dirbti. Prie 163 liukais žaidimas 

pos .surengtu po vakarą aps- mt. dirbtuvės .jau suvirs 10 Išima-
kričio naudai.

A isoms labai patiko Brigli- 
ton Parko sodalicijos laikraš
tukas, kuris buvo i.'lalintas 
dykai. Po susi rinkimo pasivai
šinta kasa ir pyragaičizi

Sekantis apskr. sitsirinkiinas 
įvyks Dievo Apvaizdos para
pijoj, balandžio 11 d., 8 vai. 
vak. Irpa

PLATINKITE “DRAUGĄ”

BBIGJITON PABK. Aler 
gaieių sodalicijos susi rinkimas 
Įvyko balamIžio 3 d. Naujų nu
lių įsirašė: K. Strockiūtė ir B. 
Jociūtė.

Išduota raportas iš “J’enny 
Sočiai”. Pasirodė, kad pramo
ga buvo sėkminga. Komisija # 
dėkojo visoms ir visiems, ku-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint) 

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

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St

t

7Gž/<*✓ 11-"

Gerkit ir Reikalaukit
VTsoh* AlinSne 

Matn*] Triįą 

žvaigždžių 

Kentnekr 
Bvorfea

ir

UetavUkoa
Dactteia

i

kortomis lo- 
Įžanga nedidelė. Visi

metų kai]i uždarytos, dabar [kviečiami atsilankyti. Pelnas 
atidaromos ir darbas eina. j eis seserų Kaziniieriečių nau

Kas moka darbą prie vago- dai.

rzrZ

TAUPYTI PINIGUS
Pradekite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Pe- 

deralinė.j įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

dusų pinigai yra apdrausti iki $5,006 per Pederal 
Savings and Lomi Insurance Corporation, \\ asliing- 
ton, I). C.

Darome paskolas ant. pirmų morgičių, a*mokėjimui 
niorgioių, pataisymui namu ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Būstinė atdara Ims <0'iia.

taurai 
JOURB'

. - v -C*'1 -G ' ... -* y Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

T.t YARDS 0803
N.

.SIMANOpAUKĄNTC)?/ 2242 WEST 23rd PLACE
Phone CANaI 8887

Ben J. Kazanauskas, raštininkas

fi^f¥MUOTI 
UCTUMMI

n

MMUS

Paraše
P. JURGELA

TI'KINYS; Dnr-iuiis ir Girėno 
gyvenimo Ir veikimo n|,žvalga. 
SkridiiiuiH per Alpinių. Soldino 
miško piiMlnptlš. Žygio atgarsiai 
pnaanly. Purinus Ir Girėno nuo
pelnui aviacijai Ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai ir ri'fct. komitetai.

3X4 pusi. su 86 paveikslais: 
tvirti vlržellal. KAINA $1.50, siu
nčiant paštu $1.65.

Iteikalaukitc:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.
j

PEOPLES KRAUTUVĖSE
DIDIS PAVASARINIS

Išpardavimas
DALGYBŪS PŪKIAI',SU/ BABGKNL 

GEBIAISIA LBOGA PIRKTI NAMŲ REIKMENIS

Naujos mados springsiniai 
matrasai verti $18.0-'), po —■

$49.50 Naujos garantuotos , 
.Drabužiam Plovyklos po

Geros vartotos po

$95.00 Naujos iii a d o s 3-jų 
dalią miegamą kambarių 
setai po

$54.50

Garantuoti Coil Lovom 
Springsai —

Naujos 
(iesiniai

mados C r o vv n 
pečiai po

Kiti mažesnės mieros tik [n [iečiai po
$32.50

Kiti $55.(M) vertės Gesiniai

I.KSaVI'S IŠMOKĖJIMAI
Nnohtirht ui senus dofįikus i tnmnuM ant H 'l H pi

UANUFACTURI
4179-83 ARCHER AVĖ. **♦ 2536-40 W. 63rd ST.

Tel. Lafayctte 317L Tel. Ileinlock 8400

; REUMATIZMAS-
■ SAUSGĖLĖ S
■ .
_ Nesikankyklte savęs skaus- ■
■ mais. Reumatizmu, SausgSle, g Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun

giu — raumenų sunkumu: nes |
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę ir dažnai ant patalo pa- ■
■ guldo aB CAPSICO COMPOUND mos- ™

tis lengvai prašalina vtrštninė- ■
■ tas ligas; mums šiandie dau-
B gybS žmonių siunčia padėko- ■ 
“ nes pasveikę. Kaina 50c, per «
■ paštų 65c, arba dvi už $1.05. *

Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS’’ augalais gydytis, kainag 50 centų. ■

■ Justin Kulis ■
3259 SO. HALSTED ST. ■ 

Chicago, III. ■i«aaflaaaaaaaa
Help Kidneys

Don’t Take Drastic Drugį
Tour Kidneys eontain 9 rnllllon tiny 

tubes or Uiters whlch may be endansered 
by neglect or drastic. lrrltatlng druga. Be 
careful. It Tuncttonal Kldney or Bladder 
disorders malte you sufter/from Oetting 
Vp Nlghts, Nervousness, Loss of Pep, Beg 
Palns. Rheumatlc Palns, Dizalness, Clr- 
elea Vnder Eyes, Neuralgla, Acidity. 
Burninir, Smarting or Itehing. you don’t 
need to take chancea. Ali druagists now 
have the most modern advanced treat- 
ment for these troubles—a Doctor's pres- 
crlption called Cystex (Slss-Tetc). Work» 
fast—safe and aure. In 48 houra lt muft 
brlng ne« vltallty and is guaranteed to 
make you feel 10 vears younger in one 
week or money back on return of empty 
package. Cyeteg coeta only 8e a dose at 
drugglats and the guarantee proteeta you.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thtnk r>t lt—hntv this old world 

droš make prngress—notv comes a 
proscription wh|ph Is known to phar- 
marist3 as Allenrti and svithl.i 48 
hours after you start to take this 
asvlft Heting forinula pain, agony and 
Inflamtnation oausod by escesa urio 
neld has rtarted to depart.

Allenru does Just what this ‘ ttira 
says lt wlll do—it is guaranteed. . nu 
can get. one generous bot tie at lead- 
ing drugstores evirywhere for 85 
ccnts and if it doesn't bring the Jov- 
ous results you expect—your money 
whole heartedly returnsd.

Nesirūpink r I et* 11-
mu, pISlRksnomlt 

IS bėri mala. npu-ngMla
Ir kitais odos negeru .,«.ia. Tik 
gaut gydanti aotlseptikų Žemo— 
BAiigua Apttekone. »6o..
Ii nn

4b kO Ja*B ^4
POB StvttM iĄPįTšat i o m <;



rt DRAUGAS SeStadielus, baland. 13, 193*

“Stebuklai” Chicagoje M SYKĮ “VISI ŽMONĖS*'
Pastaromis dienomis Chiea-1“ pralotas,” ją Chicagoje vy- 

goje vyksta didžiausi “ste-Iriausioji galva buvo valdžios 
būklai.” Cicilikai - socialistai pašauktas atostogauti vie- 
bedieviai “atsivertė” ir pra- niems metams, ir, gal ilgiau, 
dėjo lankyti kataliką bažnv- |valstybės lėšomis “COOK 
čias. Reikia atsiminti, kad COPNTY KALĖJIME.” 
žmogus, kuomet jis atsiverčia Vargšui “c
j naują tikėjimą, tai, dvasios pritrūko pinigą ir jis stengė- 
pagautas, jis siekia ir nori'si ją Įgyti, padedant sukla- 
rasti tame tikėjime ir tikin- ; stuoti tūlo airio testamentą, 
čiuose aukščiausios tobuly- Deja, valstybės atstovams 
bės. Taip atsitiko su mūsą toks pinigą Įgijimas nepatiko.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS SALĖJE

Jau du sykiu buvo statomas 
veikalas “Visi žmonės”. Pir
mą syki Dievo Apvaizdos pa-

DIEVO APVAIZDOS 
PARAP. ŽINUTĖS

Per Atvelykį balandžio 28 J 
d. visos parapijos draugijos 
rengia vadinamą “Margučiu 
vakarą”. Pelnas skiriamas pa 
lapijos naudai. Taį bus vienas

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 
• Iš WEDC (1210 kilocykles)

5Praėjusį antradienį iškilmi
ngai pasibaigė mūsą bažnyčio
je 40 valandą atlaidai. Pasku- , ... , ,, , . v. . , ,t •|ls bnksnuausią vakarą. Kiek- tas vedėju šio naujo departa- siūlydami biudžetinį panlavi-tinius mišparus laike didžiai* • »• , . '. ' . „ .irori, nmini m u * |vienas svečias bus. npdovano-. mento. Bohnett Tire Co., 3843 mo planu, nes šiuo būduautn-gerb. pralotas M. Knisas, asv L__ __ x.„ _____ », . , , 1.. » , i .»

KAnn.n.un. i ... , . . , . ųtnn:nnt nori, v v, r> t ltas 8'ra*4U margučiu ir turės S. Halsted St., vra autorizuo-!niobilistams tuojau bus guli...'rap. saleie. kur dalyvavo skai- stuojant gei b. kunigams P. Ju-L. , ... , „ ...?iciliką kunigužiui ... ' . ... ‘ v si-pvičini ir P i „i-n’i„i i* tikią „ood time . i ti pardavėjai Goodrich Safety ma prašalinti dauguma nes-... tlinga publika, antrą svkj F. M<evieiui n r. Lukošiui. Js- J ... . ...
...... ...........- 1---- " "------ -  | Suvertown 1 ajeru, su Lile- magumą. lai yra atliekama

Mūsą įžymaus darbuotojo .Saver Golden Plv, ir Good- ! sudedant naujas dalisŠv. Gimimo salėje. Gaila, kad ^kalbingą pamokslą apie kata 
ten iš priežasties labai blogo p*ką akė ją pasakė gerb. kun. 
praėjusį sekmadienį oro ne- I rbonavįčius, Kenosbo?

bolševikėliais - socialistais — 
jie “atsivertė” Ir dabar ieš
ko įvairiu nedateklią mūsą 
lietuviu bažnyčiose. Aš sa
kau, kad jie lanko bažnyčias, 
nes, jei nelankytą, tai kaip 
jie galėtą žinoti, ar bažnyčio
je yra giedama tas seniai gie 
damas lietuvių kalboj b imlias

Gaila, ne visiems galime įtik
ti. Tos “praloto” atostogos 
mus priveda prie kito dalyko, 
kuris kilo iš socialistėlią di
delio karštumo. Jie, niatydu-

“ Pulkim ant kelią.” Bet ei- jus, bijosi, kad ir nauji va- 
cilikėliai, ateinantį sekniadie-, dai taip nepapultu. Jie sergi
nį, kuomet jums teks vėl bū
ti bažnyčioje prašant Dievo 
atleidimo už visas savo nuo
dėmes, gerai klausykite, gal 
vargonininkas, kartais, many

jzymaus
Augustino Vania,.ūko praeit, Electr0.Pnk 

, . . .šeštadienį įvyko mirusią tėvu
daug žinomą tegalėjo atvykti, klebonas. Gerb. seserų tnusuĮ kfinų pPrk(,linias j lota. Perk(,J Štai ką sako p. H 

buvo prirengta labai graži pro . 1 '• • rx . . * i *

ar da-
ją- . i lvkus automobiliun. Mūsųpla- 
Boli- I nas vra labai sumanus ir len-

Tačiau dalyvavusieji turėjo 
progos įsitikinti šito veikalo 
— viduramžio misterijos gra
žumu ir puikiu J. Olšausko su 
pagalba Saboniu ir kitą Įžy
mią vaidylą to veikalo pasta

mi, kaip ju vyriausias “dva- . , v. ,’ 1 d - J tymu. Gerb. rezisoriaus daug
sios vadovas’’ papuolė poli- 
cijautą naguosna ir dabar ją 
sieloms gręsia didelis pavo-

darbo įdėta parenkant įvai
rioms rolėms tinkamus žmo-

eesija. Per visas trejas dienas! liine dalyvavo gerb. klebonas
, .... . , . . .! ir skaitlingas būrys jam jožmones skaitlingai lankėsi . .. , . . „. . 1. .. . C artimu draugą bei pažįstamu,pamaldas, ir ėjo prie šv. sa-, * . , . ' 1. Gaila Augustino, kuris iš di-kramentų. Apie 30 kunigu bu-1 , ,• ,. , . įdėlio susijaudinimo buvo netvo atvykę su dvasiška pagai-1 ,, 1 sunkiai susirgęs. Ašt.ba.

nett: “Mes jaučiame, kad ga-^gvas, ir galima jį pritaikinti 
lime duoti tikrą patarnavimą kiekvienam automobilistui. ’

CLASSIFIED
AUTOMCBILES Al TOMOIIII.ES

Dabar jau uoliai rengiamasi NAUJAS PIRKIMO PLANAS 
nes, išlavinant juos ir papuo- 'Prie Didžiosios Savaitės pa-
šiant sceną gražiomis dekora
cijomis. Reikia žinoti, kad re
liginis veikalas daug sunkiau 
yra pastatyti, negu kiti veika
lai. Tačiau vaidinimas puikiai

į padanges, mato, kad jiems |pavyko if pali|(0 neiMildomn 
neužteks pinigėlhj, nori, kadDalvvavusieii

juos, duodami įvairiausią pa 
tarimą. O, gal būt, eieilikė- 
liai, kurie ruošdami kelionę

gavusieji parei

EMIL DENEMARK INC
-Vartotų Karų Bargenai -

maldą ir Velyką šventės, i-! Chicagos Tajery Pardavė
jas praneša apie Biudžetinį 

Pardavimo Planą
H. Bobnett šią savaitę pra

neša apie inauguraciją biud
žetinio pardavinėjimo plano 

Geib. klebonui praėjusį se 'savo krautuvėj, kuris duos 
kmadienį paskelbus, kad bu> 'vietiniams automobilistams

pač choras, K. Sabonio vado
vaujamas, rūpestingai lavina
si ir papuoš iškilmingas apei
gas gražiu giedojimu.

PONTIAC — *33, 4 durų Sedan, 5 
drat. ratai. Mohair Trim. Gerai iš
rodo ir tobulam stovy. Garantijoj 
tas ....................................................... $473

BUICK *31 — Model 91. 5 Sedan.
Juodas, 6 drat. ratai, geri taierai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sm i
gus Buick geram stovy .... $373

damas, kad būtu gražu pagie- bažnyčios atiduotą jiems sa- LR- dide,io pasitenkinimo
doti kitą y , , , . , v ,...------ x
himną
choras
Sakramentą. ’ Jei jus melo-[nai spaustuvei už pagarsini- mas į)US patenkintas ateinantį111^ nematę, tai dabar jau 
dijos nesuprasit, ar, gal būt, , mus, Įvairius spausdinius ir sekmadieni, balandžio 14. Či- nepraleis šitos progos. Tikrai 
kartais “karštoje maldoje” į kitus panašius dalykėlius. kagos Het„viai turėtu nepra-!verta kiekvienam šitas įspū- 
paskendę neišgirsite himno,| Kas gal žinot? Gal jie paro- 'leisti gitos> tur būt> paskutinė 'dingas veikalas pamatyti. Y- 
tad nueikite pas vargoninin- j dys žmonėms sąskaitą kny-'progos K pač .lis tinka gavėnios metu

juos nauju ir lengviu planu. 
Mr. E. W. Ibs buvo paskir-

PRANEŠIMAS
ką ir paklauskite jo, kas bu
vo giedama. Jis jums pasa
kys.

Skaitant įvairius straip
snius “dvasios apimtą atsiver 
tėlią” pats sau statau klau
simą — kas atsitiko, kad tie 
sūnūs palaidūnai “grįžo i tik
rąjį kelią?” — Kas jiems at
sitiko? Galvoju, galvoju, net 
galva sopa. Bet, štai, po ilgo 
smegeną varginimo, prieinu

OI,D S 8 — 1933, 4 durų Sedan, P.lue 
su gold trini, 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio įmodelio karas, au
kštai tobulam stovv ................. $313

I.A SAT.I.E — 1 930, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai. Šis l.a Sal'e 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ........................................... $373

CHEVROLET — 1933, Sport_ coupe CADILLAC *30 — V-8. 5 Sedan, Juo- 
su rumbie seat. Maroon, 5 drat. | das, mediniais ratais, spare tire 
ratai, hot water heater. Puikus ma- i užpakaly, vvhipcord trim. Labai įrė
žąs coupe, kaip naujas .... $393 ras karas žema kaina ........... $373

PLYMOUTH — *33. 2 pasaž. Con- BUICK — 1 929, Model 4 S Coupe. 4
vertible Coupe, Juodas, 5 raudoni pasaž. Juodas, 5 mediniai ridai.

drat. ratai, rumbie seat. Vėliausio ('.ražus coupe, geram stovy .. $223
modelio coupe švelniai bėgančiu -------------
motoru .................................. .. $413 BUICK -— 1931, Model SO Vieloria

Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy .................................. $373

DODGE — 1933, Sport coupe su ru- I 
mble seat, Juodus. 5 mediniai ra- 
tai numallavoti Ivory. Išrodo ger-ū ■ 
ir tobulam mekaniškam stovy $123

neleidžia jums suprasti 
niškai, o tikros lietuvią kal
bos irgi nemokat, tad reikia 
surasti tokią kalbą, kurią jūs 

prie kelią išvadų. Prieš kurį ]ieT1t suprantat. Gerai,
laiką bolševikėlių - socialistų

EIEKIRIK1NES
LEDAUNES

Perdirbtos — Garantuotos 
COPEHAND 41/2 Pėdų už

$45.00
Majestic Poręclain 4^2 pėd.

$69.00
Leonard vartotas 3 savait.

$69.00
Servel Hermetic už

$69.00
Westingbouse už

$78.00
Žemos kainos ant naujų 

Refrigeratorių ir Lengvūs 
išmokėjimai per 3 metus

Jos. F. Badrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulv. 4705

gasl
Ar žinai, cicilikėli, kodėl •iasiJ tą kalbą supranta. Tad, 

lietuviškoj bažnyčioj angliš- žinokite kame dalykas.
kas. pamokslas yra sakomas? X-Cicilikas
(Aš bent spėju, kad dėl tos j _____ _ _
priežasties), jtfat, buvo suži- _ , * -
nota, kad jūs manote atsiVer- JunStinese Am. Valstybėse mimu ir pavyzdingu katalikiš- 
sti, bet, deja, mokslo stoka .api® keĮuri tūkstančiai ku gyvenimu. Gražus būrys 

įleidžia jums suprasti lotv- zmonub turinčią 100 ir dau-, žmonių palydėjo jį į amžino 
giau metą amžiaus. poilsio vietą.

-r, • v ., ,v, . v įcero i.ieiuvių ivoopcraryvi'sI ries Savaitę iškilmingai bu ' Krautuvės Valgomų daiktų Benil- į.i, _ rovės šėrininkams-kems. Direktoria1
VO palaidotas a. a. Juozapas nutarė mokėti dividendus, užtai svar 

Petravičius. ■ Tai buvo vienas tų
iš seniausią mūsą parapi jonų, 
pasižymėjęs uoliu parapijos rė

CHEVROLET — 1 933. Coaeh. 2 du
rų 5 pasaž. Juodas. 5 drat. ratai. 
Gražus, mažas karas ir žemai nu
kainuotas ........................................ $343

BUICK *30 — Model 4BS. 2 pasai 
coupe su rumbie seat, Freneh blm 
6 drat. ratai, labai gražus ee 
tobulam stovy ....................... $29'

kadangi jūsų laikraštyje yra 
jau rašoma angliškai, tad ir 
manoma, kad nors vienas iŠ

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPI2CIAL1STAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomas be aktnlų. 
Kalnas pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

| bu, kad visi šėrininkai-kės priduo- 
savo teisingus antrašus, nes ne

tolimoj ateityje bus šaukiamas vi
suotinas šėrlninkų susirinkimas. An
trašus priduokite krautuvės mene
džeriui Gustui Stašaičiui, 4911 W. 
14th St., Cicero, Ilk

Walt. Strumila, Pirm. 
Josepli Salakas, Sekr.

3UICK — 1 935, kaip jums patiktu 
sutaupyti kelis šimtus doleriu ant 
kuone naujo 1935 Buick? čionai 
yra du — vienas 1935 5 pasaž.
Club Sedan, su trunk, juodas, var
totas tik 3000 mylių; taipgi 1935 
5 pasaž. Sedan, dar mažiau išva
žinėtas. Abu garantuojami kaip 
nauji ir apkainuoti mažiau ne
gu $900.

CADILLAC — *31 — V-12. 5 pasaž. 
Tovvn Sedan, with rear trunk, 6 
drat. ratai vvith vvhite side vvails. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint............  $093

CADILLAC ’28 — V-8, 5 Sedan. Mė- 
lynas, 6 drat. ratai, trunk raek. 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ................ $103

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel. CICERU 4»
Rea. Tel. CICERO 3630

JOS. SHINGLMAN, M. 0
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komlsljonierlus. Yra gerai Cl 
eertečlams žinomas Praktikuoja Jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa 
sėkmingai gydo Rhetimatlzmų. Plati 
ėlų Ir Širdies ligas.

Valandos;
Kuo 10 Iki 12 vai ryto, nuo Z Iki « 
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare 

tventadfantals pagal susitarime
<930 West 13th Street

CICERO. ILL.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kiu ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto ikih 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0523

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI- 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspcet 1028 2359 So. Lcavitt 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

Tci. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 ▼. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos-

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublie 7868

Tel. BOUIevard 704z

DR. G. Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6376
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 iki 8:30 
Seredomls Ir nedėliomis pagal sutarti 
Rez. 2515 W. 69th St. Pagal autart).

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 ir 1—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 2650
Rez. Tel.: VIRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A S X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 
Kampas Franelseo Avs

Tel. Ofiso ROUIesard 5913—14
Res. VICtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Oflao vai. nuo 1-2; nuo 6:20-8:20

756 West 35th Street

JVAIRŪ8DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So Ashland Avė
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 lkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:20 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena 
Telefonas Mli)w*j 2880

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YARds 0904 

Rez.: Tel PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 ir 7-2 v. v. 
Nedėldlenlala nuo 10 iki 12 diena

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

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

Office Tel. HEMlock 4848 
Rcą. Tol, GROvehill 0617

7017 S. FAIRFIELD AVE.

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

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

Dienomis Tci. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

' DR. F. C. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS \

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

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVE.

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

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 

Tel. LAFayette 3037

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI*
3051 West 43rd Street

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

Seredomls Ir nedėilofnfti pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

BUICK — 1930, Model 47, 5 pasaž.
Sedan. juodas. 5 ratai, šis yra vie
nas iš mažesnių Buick'ų, ekono
miškas operuoti. Geram stovv ir 
žemai apkainuotas ..................... $300 BUTCKS

CHEVROLET — 1931, Coaeh. 5 pa
saž. Maroon, 5 drat. ratai. Žemai 
apkainuotas karas. Duos gera pa
tarnavimų .................................. $243

Visų modelių. — Mes vi
suomet turime ant vietos puikų 

BUICK — 1932, Victorla Coupe. 5 staką garantuotų vartotų Buick ka- 
pasaž. Maroon, G drat. ratai. Finish rų. Negalima geriau pirkti negu 
kaip naujas, vienas iš puikinusiu gerą vartota Buick, kuris buvo tln- 
Bulckų mūši) dideliam stake $445 1 karnai pertaisytas.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

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

Cravvford 4100
LIETUVIU ADVOKATAI

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčlos

. vakarais 6 iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublie 9000

Telephone BOUIevard 2890

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 S. ASHLAND AVE.
Res. 6515 S. Roekwell St.

Phone REPublie 9723 CHICAGO

/Rez. 1460 No. Paulina St.
| Pilone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
KONTRAKTORIAI

ZELVIS Dl'ILDING CO. 
Kontraktorial

Statom naujus Ir talsom senus na
mus. Mūro, eelnento, medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi išmokesčiai arba 
i ash. Gaisro apkalnavlmas ant namų 
ir rakandų.

3358 S. LITUANICA AVE.
Tel. BOUIevard 6327

FLETAIREND0N

Jei norite gražų, šviesu 5 
kamb. f lėtą, galite pasirinkti 
iš kelių, kurie randasi ant 22- 
tros ir Leavitt gat.

2154 West Cermak Road
PARDAVIMUI ŪKĖS

Parsiduoda pigini SU likerių l'nr- 
mn. Žemė gera, viskns nugii. \ isns 
inl’ominci jns sužinosite pas

J. BARAUSKA, Sav.
1301 So. 50 Ct., Cicero, III.

REAL ESTATE
Skolinani pinigus ant jūsų morgi- 

čių, bonų, algos !,r namų. Taipogi pe- 
rkain. parduodam — mainom morgi- 
čiųs. bonus, namus, ūkės ir biznius. 
Turim apdraudos departamentą.. Vie
šas Notaras.

J. NAMON C'OMPANY
6755 South Western Avenue

‘•Pu i bii.vvičz

.HORTGĄfiE BAHKERS,

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PJNIGt S J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reiknlaiijniii 100 namų už

BRUNO SHUKtS A CO.
KONTRAKTORIAI

Statome naujus namus. Apdengiami 
gonkas (porčius arba visa medin) na- 

I P°plera arba cementiniu asbestas. I 
Taip pat parūpinam paskolas namų

( pataisymui. Imame darbus visoj Clil- našlį. 2 fl. — 4 kuilib., 2 fl —
cagoj, kolonija nesvarbi. 1 - , i t, • i i ,

4131 So. Avenue KHIIU)., l^htoTl I firk ir
! Trlefon*1 T'AFaycHc $884 - 83$, Marquelte Park.

mVa3ndpop^tuo-96,kliki1087oU vakarei BIZNIERIAI^ GARSINKITCS 2608^WEST_47th STREET 
Nedėllomla nuo 11 ryto lkl 1 p.p. I “DRAUGE” Tel. LAFayette 1083

TOMOIIII.ES


Šeštadienis, baland. » * t rr rt s r y

VIETINES ŽINIOS PADĖKA
WEST SIDE. Šv. Kazį-

T0WN OF LARE ŽINELĖS . . . . . . . .
ls namų ruoso

os 21 kilnu r1 . ....... 1 , rta isda\.
si .smukimus Įvyko 7 <i. balan
džio. Įtarių atsilankė skaitliu‘ balaiatzu.
gas būrys. Išklausyta J. Stu-( 
gienės raportas iš rengtos i ra Pareikšta užuojauta 
i uogos Oak Foreste senel ę s n- : Žalpienei dėl mirties 
šelpimui. Pramoga pelno <.ave! a. a. J. Andziulio. 
35 dol., be aukų, kurios su
rinktos iš biznierių ir gerašir
džių žmonių. Čia daugiausiai 
darbuojas komisijos nai ės: J.
Stilgienė, Al. Sudeik'enė,
Urbonienė, A'. Vaičkienė,
Paukštienė, O. Norki nė, 
čejai.'lenė. Pietus seneliams si 
komoj prieglaudoj Ims duoda
mi 23 vi. balandžio. Kurie dar mų name, 1541 
nera prisidėję prie šio gražu s St. l’al. 14 d., G 
laibo, o norėtų prisidėt', gali Komisija kv'.

Moterų Sųjung f), Norkie e 
kursą: baigsi.-

Hl| 0 kiai pavyko. Ač’ū kun. Ma- 
jč tilioniiii, .vakaro vedėjui, kil-

30 d. !’dgui l'rbai, šv. Kazimiero \ ie 
1 auolyno kapelionui; gerb. sve
čiams, centro pirm. A. Nausė- 

I'. Burbienei, B. Bitamibiai (|ii>nt>j 
jus to lu nei, M. t i uriiiskailei v ■.ie

tis kalbėtojams: A. Linkoniiii.
Balandžio 7 <1., Sudeikių na-i k kabanuuskui, P. įdogeriub 

J.

R.
A.
J.

nte Įvyko kauliukais žaidimo j'k Ražaičiui, J. Iliggin 
pramoga seserų Pranciškaeių . ’1‘*’ dainin nkėnis A. Skania 
nauda'. Baugiausiai darbavosi, Bakienei, |«. Jasnauskaitei, M 
pati Al. Sudeikicnė su savo

i dukrele Onyp .

La! ti. Sujungus 1 km.pa re 
i:g'a Kauliukais žaidimų \’az- 

:-'o. Baili i na 
\id. sakai, 
visus ats.-‘ .• a

Atsikreipti prie bile vi-nos ko- lankyti. Bus gražių 
misijos narių. Visi valgiai ir Po žaidimo 'a'šės. 
aukos bus nuvežtos ir padali
ntos vargšams. Be to, bus gra
žus programas, kuri rengia

e.ov; n.

Brazauskaitei, II. Klikūnaitei, 
taipgi mokyklos vaikučiams; 
aukotojams: M. Seliastijon'm- 
nei, M. I)obro\olskiene , sk.

! pirm.. ,1. Virbickienei, Kaz.
! Šliogerienei, P. Rainienei, V.
Jasevičienei, B. Nausėdienei,
V. Jenkevičienei, V. (Ilebaus- 
k enei, P. Šliogerienei, O. Da-
eiolienei, Pr. Rainienei, J. p,į. mojau po sumos, mokyklos ka \Vestern avė. Visi nariai būt'- , 

.nbaryje. Nariai prašomi skai- nai turi atvykti. Valdyta 
dingai susirinkti. Turim gerai ! ---------- —

varg. V. Daukša. 
Kitas raportas buvo

EMIL DENEMARK Si
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVENUE

Susirinkimas šv. ivazimieiv *«adeikienei, K.
Akad. Rėmėjų I skyr. įvyk.■[1 Janikauskieaei, E. Dorinienei, 
balandžio 7 <1. Naujų narių bartis Baking (o., Al.

iš Politikos Laiko
sirašė: J. Gedvilas (b d VI

i uis, M. Bulavienė, O. Kasiis-r; n-j
giamo vakaro parapijos nau-į kien<-. \ Kviečin-kienė, A. 
dai, kinis pyks gegii/es ,» d [;j|miiz Daug ausiai naujų na 
Bus atvaidinta giežus \eika- .j,, pirm.
las “Trys Mylimos’’. Po pro
gramų Ims šokiai. Kun. J. Sta
tkus pažadėjo duoti pirmą do
vanų tai narei, kuri parduo* 
daugiausiai bil'etų, kita <lo-

F. tiedvi Iii - 
nė. Vajaus vakarienė, B. Kai 
vaitės pranešimu, pelno davė

$31M C
, K. Ogen; 
i kauliuku

pranešė, kad 
!i::»o pramoga ,-

vanų dues Ai. Alaitišienė, tre-1 Vyki;j, jų namuose, pelno davė 
$55.00.

Iš Centro pranešimų darė S. 
i Jurgai!ė, km'

eių — J. Čepulienė.

Išklausy ta raportas ir iš Va
karinių \ alsi. Lcnierencijos

\Vards Baking r o., ai. ir 
Bakery, Br gliton Park. J. lii- 
gginui, jo draugams politikie
riams, kuri* parėmė šią pra
mogų B. bind'ord ir A. l ikai.

Ant gulo ačiū visiems biz
nieriams ir atsilankusiems sve 
ė ams už gražų pasirodymų; 
darbininkėms, šeimininkėms 
bei mergaitėms, tarnavusioms 
prie stalų ir komisijai už iš- 
platinimų tikietų. Darbinin
kės: M S'u'ubr’enė, O. Daeio-
įlienė,

K. i"' drengti prie Kapų Dienos. I T()\VN OP BAKE. - Ala-I 
Kurie darbavotės dėl praeitos rijonų Kolegijos ir Sėmimui- i 
pramogos, prašomi gražinti ti- jos S skyriaus mėnesinis su- Į 
kietus arba pinigus, kad bū- sirinkimas įv \ 1\ s »»«.«. landžiu 14 , 
tų galima tą darbą baigti. Ne- d., 2 vai. popiet parap. salėj, 
pamirškite atsivesti ir naujų Visi nariui [įrašomi atsiia/

B. G. 'kyli ir naujų atsivesti.

LYGOS NAUJAS HEAD-
ŲUARTERS M0RRISS0N 

VIEŠBUTY
Pereitą susi rinkinių Lietu

vių Demokratų Lyga, Cook 
Coimty, nutarė perkelt savo 
beavbpiarters iš Bridgeporlo į

V^dy^a viešbutį, (Madison
ir Clark); T.eadųuarters bus

ninku, muziku. Rus įdomiu kat 7 V v t
lbų, žinių ir pranešimų iš pre- 

: kybos srities. Mat, šiomis die
nomis l’rogre.-s krautuvėje ei
na dalelis pavasar ius išpar
davimas namams reikmenų na 
mažintum kainom. Rep. J.

■K

rh

KLEMENSAS MIKNIUS
MirZ balunil.’io 10 U, 1035 

iii., 8:50 vui. vakaro, sulaukęs 
PiikZ.s amžinus. Kilo iš Ti4š. 
apskričio, Žiilikij parapijos. A- 
nici-ikojc išgyveno 27 uol is.

Paliko iliilrliaiui' i; uliėidiuic 
Junti',rj Agota, po tėvais Žu 
kauskaitė. 3 sūnus: <'burbti ir 
elemente. murfių Isabul, anū
kę I.ois, brolj ir brolienę Ka
zimiera ir Onų Miknius, sesei 
ir švogerj Antanina ir Ainrip- 
liną Mikučius, 2 pusbrolius 
Vo.rupnitkius ir gimines.

Kūnas pašai-votas 2927 So 
l'nion Avė. Laidotuvės ivyks 
antradionj, balandžio 10 d. P 
namų 8 vai. bus atlydėtas i 
šv. Jurgio parapijos bažnyči-’ 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sieli,i. Po m- 
maldu bu ,• nulydi tas j šv. J<i- 
zimlero kapines.

Nuoširdžiai kvieču -no visus 
gimines, draugus-ges ir pažvs- 
tatnus-mas dalyvauli šiose lai
dotuvėse.fe

Nuliūdo: Molerls, Vaikui. VIa 
rtl, Anūkė. Krolis, Sesuo, Kro
lienė, švogurls. l’i:. liFuliui ir 
Giminės.

Hiidoluviu dirakl -rius K. P. 
Mažeika. Telefonas YAlld; 1138.

BltilblEPDirr. Sekma
dienį, bal. 1 1 d., 2 vai. popiet 
Įvyks Labdarų gos Sąjungos 5 
kp. mėnesinis susi rinkimas Šv. 
Jurgio parap. sal .j. Visi na
riai prašomi susirinkti. Rei-lerpauskienė, V. Jn

ųui k .igiamasi •’om.o iė, Bieliauskienė, K. j.įa įšnniisto tartis aiiie pasi- ! ,a,
prie Šv. Kaz miero -\ktid. Kė- kdogeiiene, 1. šliogeiienė, J. Jarbav'.nių Vainikų dienų gp- 
mėjų seime, kuris įvyks gegu- irb:ckiene. gūžės 30 d.. Šv. Kazimiero
žės J!) d. Skyrių atstovauti a- i J* ^'dies visiems ačiū iž
psiėn'iė: K. Gedvilienė, E. Dgv- p«n ėmuiių .s gražius įstaigos, 
ntienė. C. Kasilskien.- A. Kili ka'p Šv. Kazimiero Vienuely-

I
OY1ČK

PERSIKĖL-Š Į NAUJĄ 
VIETĄ

Dr. I. Edvvard Alakar (Ala-i 
<aras), chirurgas ir gy dyto-į 

praneša, kad perkelia sa- i

uit 2-ra aukšto.

RADiO
o ofisą 10743 S. Aliebigan BUS GRAŽUS PROGRAMAS tikrais

BUDRT.”0 PROGRAMAS

Sekmadienį n , i i'ršk te pa 
siklausyti pnilmus radio pro-

Kcresp. gramo n; o I iki 1:31) jiopiet;
iš stoties ViCLI., 970 kil. Šį 
kartų programų dalyvaus žino 

,nias dainininkas baritonas K. 
iPažarski ■, vi s. ,'lakalų šeimy- 
įna, kuri Icckvienų suįdomina

tune: 
nė, A 
žekit 
t ė. B

, P. Turskiene, Šimkįe- nas’ kllr visados seserys 
Kilmitz, Jurkienė, Ala-'<lžias> už sa'O geradarius.

M. Doercvolskisne, pirm.

1 ė, S.

ie, t )gentas, E. Ogentai- 
Kalvaitė, M. Laurinsk.ii 
Narusev ičaitė, S. Jur- 

i^aitė, J. Razbadauskaitė.
Nutarta rengti kauliukais 

žaitl. pramogų o . gūžės 4 d., 
parap. salėj. \ įsas [įeinąs e's 
seimo dovanai. Nettie Beauty 

I Sliopp
j vvave’ ’.

Po susirinkimo rėmėjos pa- 
vaiš no pirm. E. Gedvilienė ir 
iždin. Al. I.amin.-kaitė.

atsilankė ir 
daug metų rėmė

jos (i. Jesulaitb nė, J. Alnrko- 
vieu' ir L. Vaičkienė. Vadi
nas, grįžo vėl darbuotis.

Rėmėj i

WALTER JUREVICZ 
(YORK)

Mirė bala tulžio I a d,. 1935
m.. 10:2(1 vai. sukaro, sulaukęs 
28 motu amžiaus. Ki’o iš l’a- 
nes ėžio apskričio, Na a iainios- 
člo parap., iH-gioniij kaimo. A- 
nicrikojc išgvvruo 22 imlus.

Paliko (Udtjiuim- miliūiliiii,' 
moferj Ib is n, (lukteri (li rul- 
dlne, motinu Ali-ksandra .bsu- 
b'vicz. putės i Antanu Ji su <■- 
s icz. s<-si-rj Ma.ri.i«uu (lasiau, 
kus. švogerl Steponu, 2 b o 
Antanu ir A lok: audra Jurevičius 
švogerj Juozapa lstlona ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas Ht532. So 
VV’abasIs Avė., Uoseiin.l. l/ii lo- 
tusės jvyks pli-lli'idlellj, balai' 
džio 15 d., Iš uiiiuu 8 vai. I us 
atlydėtus j Visi) šventu pięa- 
pi jos bažnyčių, kurioj jvyks ge
dulingos pamablos už vėl rito 
sieli,, po pamaldų bus nulydė
tas j šv, Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame si us 
gimines. (IraiiKiis-ge:.- Ir paž- 
lamii.s-mas dalyvauti šloi:e lui- 
dol uvėse.

Nuliūdę: Vinimis. Kakle. Mo
tinu, Patėvis, Se-uo, švogeriiii. 
Kroliui ir Giminės.

laridol ilsiu direktorius S. I’. 
Mažeika. Telefonas YAHdi 1138.

gyvenimo įvairumais,
------------ i j,. pri,. ([■>]• bus naudingų

A0753 So. Aliebigan Avė., antį SeknurJieiii 11 valandą pii(>š [iranešiinų, kuriais galėsite pa. 
Jonas Dimša. pirm. šiaurvakarinio kampo. Valau-'piet iš \\'GE>S stotie- Progicss sinaudoii atsilankę ateinančių
_ _____  Uos nuo 1 iki 4 nopi( f ir nuo lEūrnitui e Co. krautuvės pas- savai “ i .los. I*’. Budriko ra-

j Dailaus (liiėmi Paminklo iki 3:30 vai. vakare. N'edė-įtangonvs bus leidžiamas gra- (iio ir rakandų krautuvę, 3417 
iKomiteto labai svariu s susi-'jiomis pagal sutartį. Telel'o-[žus ir į.'.omus radio prcgia- S. Halsted st. Ten eina dide- 

iŠparduvi- 
Jonas

gūžės 30 
kapinėse.

^įve., į kampinį namą po mmi.

<s šiandien, 3 vaL nai: ofiso Pulltnan 11!)3; rezi- .nias. 'Leko pat'rti, kad

Pranešimai ----
\VLS'i SIDE. - 

mo JOO kp. menes
Susi v ieny- 

uis sus'rin
kimas įvyks sekmad., balan
džio 14 d., i. vai. popiet, mo- 

aukojo ‘‘pernianent kykloje. Visi nariai prašomi 
utsiankyti ir atsivesti naujų 
narių. Dabar vajaus laikas, ge
riausia.-' laikas įsirašyti, nes 
įstojimas dykai. Ajisidiausti 
galima nuo 150 iki 2000 dol.

Sekr.
susirinkm.a

A. t A.
Ai ARTINAS LEKAS

Mirė balandžiu I2 d.. I935 m 
ti:l 5 vai. ryto, sulaukęs apie 
55 i:ieli> uuižiaiis. Kilo iš Kuti
no rėd., ('kiškio parap.., Mo 
lupti, kaimo. A mei ii,oje išgy- 
yi no 32 imlus.

I alil.o dideliam " nuliūdime 
moterį Km,, po tėvais Iterno- 
laiič, sūru, laitiriiii,. dukterj E- 
li n;,, ssogerj ir švogerkų l«iu- 
rinų ir Marijonų Martinkus.
I itsiuo!, Autam,, i.ek.ų. švoger- 
kos dukterį ir jos vyrų Helen 
ir \Villiaiu Wn«s-I, ssogerj 
Vineenlų. i.iilišlų ir visas kilas 
gimini c.

Vt litinis taiso narys šv. An
tano Iš l'ndvoa dr-jos.

Kūnas pai’aiTvotas I*'įkalta 
koplyčioje, 14 I (| So. 4 9th <'t.. 
Cicero.

Elitiniu\ės ‘įvyks antratliei-J, 
balandžio Ui d. Iš koplyčios 8 
sal. I is ullydčtas į šv. Anta
no |k rap. bažnyčių, kurioj j- 
syls gedulingos pamiildou u": 
ii lioiiio sielų. Po pamaldi, Ima 
nulytloiaa j šv. Kaziuiiero ku
pinę".

Nuoširdžia, ksiečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
lamus-maa dalyvauti šiose I il
tini uvėse.

Nuliūdę Moteris. \ alkai, šso- 
gertu. Miogerkn. Pusbrolis Ir Gi
minės.

laviilotuvii, direklor.us A. 
Petkui:. Telefonas Cicero 2 i (t 9.

linkimas įvyl
vak., Margučio salėj, G312 S. deneijos Regent .i23G.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

ame priešvelykinis
dalyvaus keletas žymiu daini- mas.

BRIGHTON PAHK. — Or
gija Gvanl. Pirma I-iv. Šs‘. 

Kazimipid Karai, laikys susi
rinkimų balandžio 14 d., pa- 
rap. mokykloj, 2 vai. poĮfel. 
V isi nariai [įrašomi laiku pri
imti, nes turime aptarti kele 
tų sviii bių l oikahj. Prašome at- 
sivesli ir naujų narių įrašy
mui, nes dabar jaunesni na
riai pr imami be įstojamojo 
mokės 'ie. Valdybi

BlilGIITDN~PAI{K. La- 
Inlurių 3 kuopa laikys mėne
sinį susirinkimų bal. 14 d..

LAiDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
In

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimai 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 S0. KEDZIE AVĖ.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

■o-------------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

------------- o--------------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

Telefonas

527 N. VVESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

ipecUIlHUI lAknllinc Ir įdirbi
me vtaoklij rftšia paminklu Ir <r»- 
kuunlu.

Mūsų feelmyn. upncUIlmof* Ka
me darbe per icžlas karta*.

Veskite paminklu reikalu* tie
siai su pačiais IšdlrljėJuls.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Viena* blokas | ryma nao 
didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PfCNHACOLA »011 
KLLMOMT 148 S 

Office: IULL.KIDE SHfefe
Alfred RoselU, prea. Vlncent Roeelll. aeer.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YAlbls 1133

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Plione BOUIevard 4139

A. Petkas 1410 So. 49tli Ct., Cicero 
Plione Cicero 2109

J. F. Badžius GG8 AVest IStli Street 
Phone CANai G174

S. M. Skudas 718 AVest IStli Street 
Plione ilONroe 3377

Ckas. Syrewicze 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Plione Cicero 294

1.1. Zolp 1G4G Wešt 4Gtli Street 
Plione BOUIevard 5203

1. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Plione YARds 1741—1742

Lachawicz ir Sūnūs 2314 AVest 23rd l’lace 
Plione CANai 2515 Cicero 59271

I. 4092 Archer Avė. 
I’lione LAFayette O-Jl .

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

Tas dėjosi 
skęsti, kyšojo

(Arine l’hoto.)
Los Angolos, Calif. Dviejų tonų dramblys, 

jau tik galva. Žmonos subėgo
ĮCięs 1

gelliėti. Atsivedė 
kiu 50 pėdu ilgio, retežiu apjuosus skęstanti dramblį ir kitą 
kito dramblo, anasai nelaimingąjį ištraukė.

kitą
ga'.»

balą, pradėjo 
dramblį. Sun- 
pririšus prie

(Tribūne Thoto.)

Pasaulio karo veteranų-invalidų Kdivard Minės, J r., ligoninėj šiomis dieno
mis Įvyko iškilmės, kuriose dalyvavo ir vyriausias Amerikos begi jono Koman- 
deris Krank X. Belgruno, ,Jr., Chieago Board of Trade posto benas eina į iš
kilmes.

(Acme Photo.)

Tai įvyko Los Angolos, Calif. P-lo Violet 
Straton su automobiliu išlaužus tilto atramas 
kr’to 40 pėdui žemyn Į kanalų. Tilto vietos 
sulaikė automobilių ir me_-iitė išliko gvva, 
net nesužeista.

(Tribūne Photo.)(Antie Photo.)

Trys vyrai, kurio padėjo sprogstamosios medžiagos į šį M dorą garlaivį, žiū
ri, kaip jis grimsta į jurų dugną.

Retai, bot pasitaiko ir tokių atsitikii 
vyko Xe\v Yorko. Tūlas Albert Callabi

urnų. Tai 
Callahan atėjo 

>as dontistą A. B. Lt avit t. kad ištrauktu dan 
į. Ka p ten buvo, žino tik daktaras, kurį, šy
du su migdymo aparatu, pacientas pro langą 
iuvo išmetęs lauk. Atvaizdo parodoma kaip 
laktaras atgal pro langą gabenasi aparatų.

(TRIBŪNE Photo. 1
Aukštesnysis Chicagos uniformuotos policijos kapitonas Daniel Gilbert sy

kiu su slaptosios policijos viršininku Jolui L. Sullivan (dešinėj) prisižiūri gong
storiams bei plėšikams policijos stotyse.

NE JAUNŲJŲ PORA,
TIK BROLIS IR 

SESUO
Maži uk us, našia iė i us 

Henrį ir Klarą David’us 
dvi kilnios šeimynos Cle 
veland, ()., pasiėmė au
ginti, auklėto Augo jie 
ir nežinojo, kad jis turi 
seserį, o ji — broli. Tik 
po 25 metų sužinojo ir
-'abar abu džiaugiasi. (A).„ie Photo)

(Acme Photo.)

Canil.ii, X. .L, šioiąis dienomis i vandenį nuleistas pirmas tos rūšies laivas. 
Tai Šv. Jono .gildijos (bendrovės) ligoninė. Laivas padirbtas taip, kad pramušus 
iš laukinę jo sieną, jis noskęs. Laive yri 25 n'.skiri, apsaugoj nuo vandens, skyriai.

Pora dresiruotų arklių sunkvt žirniui. Pasaulinėj 
Parodoj praėjusiais metais toji pora konteste laimėjo 
smikve'imio e nipijonatą. Panašų kontestą rengia ( lii- 
cago Tiilmne, birželio 1,5 d. š os arklių poros dresi
ruotojas John Adrian įstojantiems j kontestą pasako
jo, ka ii reikia arklius dresiruoti sunkvežimiui.

(Tribūne Photo.)

Viola Johnson, Chicagos Maternitv Center slargė - 
užvaizdą, peržiūri naują kūdikių ambulansinį inkuba
torių.

ITRIUUNK Photo.)

Jano Adams (kairėj) žymi Amerikoos rašytoja, ir Ernestine Skumann — 
Heink, buvusi žymi dainininko, kalbasi apio praeitį, atsiminimus.

(Tribūne Photo.)
šiš, vienas 20-jo “stebuklų”, bus gatavas 1938 m. Milžiniškas 

požeminis tunelis važiuotiems jungs 38th St. ir Xorth river Xew 
Yorke su Jersey puse. Jau iškasta 1,400 pėdų ilgio. Dabar kasama 
po lipt*. Kas dvi valandas iškasama po pėdų.


