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Šiandien pasaulis mini Popiežiaus 75 metų amž. sukaktuves
ATSISTATYDINO VOKIETIJOS KANC 

LERIS SU MNISTERIU KABINETU
Anglija nori konferencijos 

prekybos gaivinimui

Rucijoj' miestelenai puola valstiečius. Kruvinos 
sindikalistų (radikalų) riaušės Ispanijoj. No
rėtų nutraukti nusiginklavimo konferenciją.

ŠIANDIE POPIEŽIAUS 
GIMIMO SUKAKTUVĖS

PASITRAUKĖ VOKIEČIŲ 
KANCLERIS

MIESTELĖNAI PUOLA 
VALSTIEČIUS

RYGA, geg. 30. — Sovietų 
vyriausybei leidus, Rusijos 
miestuose valstiečiai pradėjo 
parduoti {varnus maisto pro
duktus. Kai kuriuose miestuo
se miestelėnai pradėjo valstie
čius pulti. Suko, kad jie už vis 
kg ima; per aukštas kainas. 
Kai kur Įvyksta didelės riau-

CHICAGOJE

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
DALYVAVO

Jo Eminencija kardinolas 
Mundelein’as, Chicagos arki
vyskupas, vakar pašventino

i naujų arkivy skupijos Įstaigų 
Lockporte — Švenčiausiojo

šės. Valstiečiams apsaugų duo kurioje y
d a policija.

25 DOL. UŽ PROHIBICIJO- 
NISTO PAVEIKSLĄ

SOUTH ĘEND, Ind., geg. 
27. — Bendix Aviation bend-Kristofero Kolumbo statu-

------------ lla. Tai Chicagoj gyvenančių i rovės vice-prezidentas Buett-
BERLYNAS, geg. 31. — italų dovana busimai 1933 me-'^er’jg paskelbė, kad jis skiriaROMA, geg. 31. — Roma,

Italija ir visas katalikiškas. Vakar su ministerių kabinetu tais pasaulio parodai Cbica- į 25 dolerius už tai, jei kas jam 
pasaulis šiandien, gegužės Į atsistatydino kancleris Brue- goję. i parodys prohibici įonisto pa-

KONTESTAS BAIGĖSI DIDELIU 
PASISEKIMU

RASINSKIENĖ LAIMĖJO PIRMĄ DOVA
NĄ, STANCIKAS — ANTRĄ,

VARAKULIS — TREČIĄ

Praėjusi sekmadienį Vytauto parke per milžinišką
Vardo Technikinę mokyklų, “Draugo” pikniką baigėsi jubiliejinis vajus ir kontęsti

ra ir aviacijos k ’ ninku lenktynės. Knygų tikrinimo komisija adv. Mast
(Mastauskas), adv. J. Brenza, kun. A. Linkus, ponios 
Račkienė, Vaičiūnienė ir Lenkauskienė, kaip iš vakaro 

Dešimtys tūkstančių žmonių buvo sutarus, 6 vai. vakaro susirinko Vytauto parko o- 
dalvvavo šiose iškilmėse. fisan, dar kartą peržiūrėjo vajaus vedėjo knygas ir pri-

___________ dėjus paskutinės dienos kontestininkų laimėtus balsus,
rado, savo parašais paliudijo ir adv. Mast’ą įgaliojo pra- 

i nešti, kad ONA RASINSKIENĖ iš Cicero, III., laimėjo 
2,980,700 balsy ir tuo būdu pirmą vajaus dovaną — gele- 
žinkėfio iš Chicagos j New Yorką bilietą ir laivakortę į

sas.

IŠKILMES “VAINIKŲ 
DIENĄ”

Kaip kas metai, taip ir šie
met Chicagoj nepaprastai iš- Lietuvą ir atgal; V.

jo 2,761,095 balsus — ai
kilmingai minėta vainikų din- atgal; "P. V AR

ĮKAS iš Chicago, iii., laimė- 
dovaną — laivakortę į Lie-

ĮLĮS iš Chicago, 111. — 1,597,- 
-UBISTA 1,588,00 balsu; — 4-tąmėn. 31 d., mini Šventojo Tė-|iiing’as. Prez. Hindenburgas

-v« Pijaus XI 75 metų gimimo; atsistatydinimų patvirtino. . POLITINĖ KOVA AUSTRA- to veį^o išvaizda būtų links- ’vyko Paradai> prakalbos. Vi- 1 dovaną; A. Janušauskas iš Cicero, III. — 824,230 balsus 
,"z'1 ma ir nialor^. Minėtų dovanų suose. kaPU08e lankėsi galy-j _ penktą dovaną — V. Mandravickas iš Kenosha,_Wis.,

veikslų, kuriame prohibicionis- na Memorial Day. Mieste i 349 — trečia dovaną;

sukaktuves) Kaip čia, taip ki
lęs pamaldos, 
specialės pamaldos.

Šios Šventojo Tėvo gimimo

Kancleris pasitraukė dėl fa- i 
Šistų (tautininkij socialistų) ’ 
spaudimo.

LIIOJ

SYDNEY, Naujoji Pietų
jis skiria labdarybei. bės žmonių.

Kalbama, kad prezidentas Valija, geg. 28. — Šioj Aus- 
sukaktuvės seka baigus Jo nauju kancleriu visgi neskirs (tralijos valstybėj vyksta kova 
Šventenybei 10 metų garbin- : fašisto, bet kokį tautininkų už pirmenybę. Nesenai paša-
gai valdyti’ Kristaus Bažny-į partijos vadų.... t
cių.

Iš visų pasaulio kraštų pr i i KOMUNISTŲ PRIEMONĖ 
sitlnčiami sveikinimai ir išti
kimybės pareiškimai.

KARO VETERANAI 
VVASMINGTONE

NE TREČIADIENt

' 695,600 balsy — šeštą dovaną. Kontestininkų laimėjimus 
publika sutiko didžiausiomis avacijomis.

Didžiausias minios susidomėjimas taip pat buvo, 
kam teks naujas Studebaker automobilis. Ta pati komi-

• • A .Upi ourrro^-infi ii5rięilQPraeito “Draugo” numerio' sija patikrinus, kad visi tikietai sugrąžinti, užrišus dėžę 
šiame puslapv pažymėta ka<‘ ir išmaišius tikietus išėjus ant platformos ššaukė iš pub-lintas .šios-valstybės, premįe- ___ . ....

ras Lang’as ūz* opozicijų cen- . * / ’ ’ a. a. kun. T. Gasparaitis mir-! likos mažytę mergaitę. Publikos noru, kad trecias iš et-
tro vvriausvbei. Birželio 11 d. ^a atvyko karo veteranų “ar-'linai gužeig(ag trPČiadienj 4<X)(lės tikietas būtų laimingasis, davė mergaitei traukti Iš- 
šioj valstybėj įvyks rinkimai.: mi|a” ~ popiet, o turi būt ketvirtame-i Suktis trečiąjį tikietą mergaitė jį padavė adv. Mastui,

VARŠAVA, geg. 30. —Len- Pašalintas premjeras tad or-
Popiežius Pijus XI — Acbi- kų policija praneša, kad ko-1 glamžuoja krūvon darbininkti

He Ambrogio Damiano Ratti’s Imunistai savo propagandos unijas ir fašistus konservato-

vių. Jie reikalaus, kad kong
resas išmokėtų jiems certifika 
tų bonusus.

nj, gegužės mėn. 2G d.

SAUSINA CHICAGA
yra gimęs Desio miestely, 
Lombardijoj, gegužės 31 d.. 
1857 m.

REIKA1 AGI A PREKYBOS 
KONFERENCIJOS

ddeidimui panaudoja jau šu- rių opozicijai
uis ir kates. Pasigavę tuos Buvusis premjeras Lang’as 

j žvėrelius jie pririša savo pro-, yra socialistų vadas. Jis ma 
pagandos lapus ir paleidžia, jkio, kad socialistai, susijung.;

262 KADETAI BAIGIA 
MOKSLUS

! kuris akivaizdoje liudininkų perskaitė: trečias laimingasis 
tikietas yra: Serija A 23440 — A. Simutienė, 6916 S. Map- 
lewood avė., Chicago, III. ir tąjj tikietą kitiems perdavė 
patikrinti.

Peržiūrėjus kvitų knygą, pasirodė, kad tą tikietą p.

6 ŽUVĘ, 29 SUŽEISTA

MADRIDAS, geg. 30.LONDONAS, geg. 30.—Ang-'
Ii jos ministeris pirmininkas vairiuose Ispanijos miestuose

MacDonald’as reikalauja, kad streikuoja sindikalistai. Va- 
Lozanos konferencija būtų pa- kar kai kur jie sukėlė krūvi- 
keista pasaulio prekybos at- nas riaušes. 6 asmenys nužu-'
gaivinimui konferencija. Jis dyta ir 29 sužeista. Kelios de- ------------
laukia kitų valstybių pritari- šimtys riaušininkų vadų areš- ŽENEVA, geg. 28. — Da

su fašistais^ gali sėkmingai
1 valdyti valstybę. Savo keliu 
konservatoriai neturi noro pa- 

Į- siduoti.

AMERIKA PRIEŠINASI
KONFERENCIJOS NUT

RAUKIMUI

WEST POINT, N. Y., geg. miestų “nusausinti” ateinam 
30. — Karo akademijoj moks- čiam mėnesiui. Birželio mėne- 
lo metai baigsis birželio 10 d. si, kaip žinoma, Chicagoj j- 
262 kadetai apleis mokyklų su vyks abiejų didžiųjų politinių 
antrojo leitenanto ranga. partijų krašto suvažiavimai. 

------------------- Reikia parodyti, kad prohibi-

Prohibicijos agentai pradė- Simutienei pardavė Marųuette Parko kontestininkas p 
jo smarkiau veikti Chicagoj , .Staniulis, vasario mėn., 1932 m. 
ir apylinkėse. Norima ypač

PANAMA BIJO SUIRUČIŲ rija ne tik vykdoma, bet ji ir 
------------- 1 gyvuoja.

mo. tuota. lyvaujančios nusiginklavimo 
konferencijoj didžiulės santar

UŽ KARO SKOLŲ 
IŠBRAUKIMĄ

AUSTRUOS VALSTIEČIAI vės valstybės randa reikalin- 
BADAUJA gn daiktu nutraukti konferen-
------------ 1 rijų, jei nėra galimybės susi-

PANAMA CITY, geg. 28.-- 
Panamos respublikoj birželio 
5 d. įvyks prezidento rinki
mai. Vyriausybė bijo didelių 
suiručių.

PARDAVIMO MOKESČIAI

BUS 15,000 VIETŲ

MINIU MINIOS ŽMONIŲ VAKAR 
LANKE SV. KAZIMIERU KAPUS

Šv. Kazimiero kapus vakar 
tūkstantinės žmonių minios 
lankė. Dievas davė giedrių die

Kaip kas metai, taip šie-' 
rnet kapuose įvyko gedulingo
sios pamaldos — šv. Mišios,

PARYŽIUS, geg. 30. — Šios 
savaitės gale Prancūzijoje bus 
suorganizuotas naujas kabine
tas, kurio priešaky bus libe
ralai Herrio’tas ar Painleve.

Anot šio pastarojo, nauja 
Prancūzijos vyriausybė reika
laus visiško karo skolų išbrau 
kimo.

INNSBRUCK, Austrija, ge- tarti. J. Valstybės konferen- 
gužės 30. — Praneša, kad rv- cijos nutraukimui griežtai prie 
tiniam Tvroliuj austrai vals- šinasi.
tiečiai badu miršta. Daugelis ------------- j—

valstiečių neturi pinigų nei į- ATIDARYTA PERTAISYTA
sigvti druskos. KATEDRA

WASHINGTON, geg. 28.— (publikai). 
Senatui įduotas pardavimo 
mokesčių sumanymas. Šį su
manymų pirmiau žemesnieji 
rūmai atmetė. Prez. Hoover’is 
tai remiA

Respublikonų partijos kraš
to suvažiavime, kurs prasidės 
birželio mėn. 12 d. Chicagos 
stadijume, parūpinta 15,000 
vietų pašaliniems žmonėms

TEISĖJAI PRIEŠINGI

IR ABISINIJOJ SĄJŪDIS BERLYNAS, geg. 28. —
Šios vyskupijos šv. Jadvygos

Chicagos miesto teisėjų su 
virinkime kone vienu balsu 
nutarta nepritarti savo. algų

UUNOS DARBAN ATOMĄ

BERLYNAS, geg. 28. - 
Paskelbta, kad vienas Framk 
forto inžinierius ne tik sus 
kaldė j dalis atomų, bet rado 
priemonę atomų įjungti dar
ban.

Jei tas būtų teisybė, tai ne 
tolimoj ateity automobiliai, or 
laivini, traukiniai ir laivai ne
bus reikalingi turėti žibalą. 
Jie atomų jėgomis bus varo 
mi.

ADDTS ABABA, Abisinija, katedra pertaisyta ir atidary- 
geg. 30. — Susektas prieš A- ta. Didįjį altorių pašventino 
bisinijos (Etijopijos) impern- vyskupas Scbreiber’is. 
torių sąmokslas. Areštuotas

RIAUŠĖS ATNAUJINTOS mažinimui. Teisėjai sako, kad 
• ________ ;algų mažinimas skaudžiai at-

nų, tik iš ryto iš dalies debe-juž mirusius. Buvo ne mažas 
suotų. Oras buvo vidutinis. įkaičius mūsų gerb. kunigų.

t
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

UŽ 5 KIAUŠINIUS TRAU
KIA TEISMAN

Ąžuolų-Būda, Marijampolės 
apskr. Šiomis dienomis pil. A. 
B. Įteikė Kazlų-Rūdoa taikos 
teisėjui prašymų, prašydamas 
priteisti iš nurodyto skolinin
ko 5 žųsinius kiaušinius, ku
riuos jis paskolinęs ir negrų-BOMBAJLTS, geg. 30. — silieptų Į reikalingų teisėjams

įvairiose Indijos dalyse mu-' pagarbų. Teisėjai turi būti ž,n*s- Tokiu ūkiniu apylin 
sulmonų su indais kruvinos nuošaliai nuo politikos.

Gojjamo provincijos gubema- NIEKO BENDRA NETURĖS riaušės atnaujintos. Keletas' Algų mažinimo reikalauja

Žaslių stoties vienkiemy šei
mininkė rengėsi kepti dūonų. 
Buvo didelis vėjas, o kaminas 
nevalytas ir užsikrėtė. Per po
rų valandų tik pamatai likb 
iš puikiausio rūmo. Verkia pil. 
Mardosas likęs be pastogės. 
Ir vieni ir kiti namai neap
drausti. Nuostolių apie 16.090 
litų.

torius su sūnumi. asmenų nužudyta. miesto valdyba.

kės gyventojai atsistebėti ne
gali. .

PELIŲ KRIZIS

HEDIAZO KARALIUS 
MASKVOJE

MASKVA, geg. 30.

VVASHINGTON, geg. 30. —
-J. Valstybių vyriausybė nus
prendė nesikišti j busimosios 
Lozanos konferencijos reika-

Čia lūs, o karo skolų klausimų

H ŽMONIŲ ŽUVO VIESU
LO JE

PASKUTINĖ DIENA '

Šiandien yra paskutinė die-
CALICUT, M ari ras, Indija, na užmokėti mokesčius be i-

lankosi Hedjazo karalius Fei- palikti svarstyti tik santarvės geg. 28. — Šias apylinkes išti-' skaitomus bausmės. Pradėjus

GAISRAI

sal su sūnumi. Sov. vyriausy-( valstybėms. J. Valstybės ne
be nepaprastai jį iškilmingai, turi pasiryžimo išsižadėti sko- 

jTJ vaišina. lų.

——

ko didelis ciklonas (viesulas)., rytdiena bus reikalaujama bau 
11 žmonių žuvo. Daug sužeis- smės — vieno nuošimčio per
tų. mėnesį mokamai sumai.

Žasliai, Trakų apskr. Bala
ndžio m. 26 ir 30 d.d. žmo
nėms dar tebekalbant apie gai
srų Kaugonyse, kur ameriko
nui meilužės iš keršto sudegi
no ūkį apie 6,000 lt. vertės, 
vėl kilo naujas gaisras. Prie

Žardeliai, Barzdų v., Šak. 
Seniau šioje apylinkėje būda
vo be galo daug pelių. Ūki
ninkai tuo reikalu laikydavo 
ir tebelaiko daug kačių. Bet 
šįmet visos pelės kaž kur din 
go. Kluonuose ir klėtyse, kur 
seniau šių sutvėrimų būdavo 
ištisos armijos, dabar sunka 
kada nors pamatyti. Katės li
ko be darbo.

1 -.A*.*, '.ė* .....--iii*: ..«•...
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“D R A U G A S”
lieina kasdien. liakyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metama — 94.00. Pu
tai Metų — 13.60. Trims Mėnealama — 33.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 17.03, Pusei Me
tų — 94.00, Kopija .Ola.

Bendradarbiams Ir koreapondentams nultų ne*r<- 
Bna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlatundlama tam 
Uksini paMo tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 19:00 vai.
Skelbimų kainos prialunilamoe pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.

SUSSCRIPTIONB: One Tear — 90.00. Slz Mentus 
— 99.10. T&ree Montha — 91-00. One Month — 76c. 
Bnrope — One Tear — 97.00. Slz Montha — 94.00. 
'’opy — .OSo.

Advertlslna m “DRAUGAS" brln«s bast rasnlta
Adeertlatnc ratas on applleatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

A. A. KUN. T. GASPARAITIS

Netikėta ir tragiška mirtis ištraukė iš 
mūsų tarpo jaunų, kų tik pradėjusį dirbti 
darbininkų a. a. kun. Tanių Gasparaitį, ku
ris šiandien laidojamas.

Nesenai dar palaidojome patyrusį, daug 
nusipelniusį mūsų visuomenės vadų, a. a. 
kun. Feliksų Kudirkų, Marijonų Vienuolijos 
Provincijolų Amerikoje, o šiandien — prie 
naujai supilto jaunučio kunigo kapo. Lietu
vių katalikų visuomenė abiejų kunigų gaili
si. Vieno, kaipo patyrusio ir daug nuveiku
sio. vadu, o antro, kaipo jauno, dar ne visai 
savo jėgas ištyrusio kunigo.

A. a. kun. T. Gasparaitis iš prigimties 
buvo gabus žmogus. Tuos velionies gabumus 
pastebėjo ir Jo Em. Kardinolas ir dėl to jį 
paskyrė mokytoju parengiamojoj kunigų se
minarijoj. Tas pareigas velionis ėjo keletu 
metų, dėl to ir lietuvių tarpe nedaug teturė
jo progos pasidarbuoti. Bet žadėjo ir prie 
to rimtai rengėsi. Nors kunigavimo pradžio
je ne nuo jo pareinančių priežasčių nemo
kėjo lietuviškai, tačiau netrukus greit pra-

juos turėtų raginti būti atsargiems ir savo 
ir kitų gyvybę saugoti.

VALOSI NUO GERMANIZMO IR 
RUSICIZMO

“Verslo” pranešimu, Lietuvos liet. pre
kybininkų, pramonininkų ir amatninkų sųjun-

5,000,000,000 DOL. ‘‘PROSPERITY’4 PASKALA tų, ir duotų piliečiams gerų nai Washingtone nedrįs išeiti

Didžiausia Amerikos spauda, nio distrikto priklauso 18 ir 
o ypač “Herald Examiner”,!Union gatvės kolonija (Die- 
W. R. Hearst’o dienraštis, ri-'vo Apvaizdos par.), ir West 
mtai užsispyrė agituoti, kad Side kolonija iki 22-os gat-
būtų pravesta 5 bilijonų dol.

ga griežtai iškėlė klausimų, kaip apginti Lie- paskola. Ta paskola, pasak to

alų ir vynų.
Rašant laiškus, galima pa-

priešais.
Tad visi lietuviai. sios su

naudoti kad ir šis pavyzdys,'lies piliečiai, pasijudinkite ir 
arba galima rašyti kas kaip .parodykite savo atstovams, 
išmano, kad tik mintis būtų kad mes nesame kokie tai be

sųmonės kelmai, bet supran
tame šios šalies reikalus, rū
pinamės jais ir esame pasiry
žę reikalauti sau prideramų 
teisių.

V. Stulpinas

suprantama.
Hon. Harry P. Beam,
Congresman 4 Illinois Dist,
Wasliington, D. C.
Honorable Sir:

I, John Balnis, U. S. citizen j
of the 4tli Congressional Dist- j ____________ *
riet, State of Illinois, wish to^AV/KAZ. AK. ALUMNIEČIŲ 

TUKIMAS

vės; to distrikto kongresma- 
nas — Adolpli J. Sabath, de
mokratas. O į pietus nuo 22 
gatvės priklauso prie 4 dist
rikto, ir tie lietuviai turi ra
šyti laiškus kongresmanui Ha
rry P. Beam.

laikraščio, suteiks 7% milijo
nų dabartinių bedarbių užsi
ėmimų, Ir reikia pripažinti, 
kad tai yra labai sveikas pa
tarimas. Minėtas laikraštis 
pataria visiems piliečiams ra
šyti reikalavimus savo dist- 
riktų kongresmanams ir savo 

. .. ¥. valsybės senatoriams, kad jie
.““f nty tarp<;. rUSl( *.r VOk,7'! Alsuot, už t» vadinamu 5 bi- 

laikraščiai didesni pasisekimų turi, negu lie-'.. , ,
, .... .. „ V... • • hJonU doleriųtuviskien. Vadinasi, lietuviai savo centais re- . ,, paskolų.mia ne savo, o svetimųjų spaudų, kuri musų 
tautai nėra palanki. Blogiausia rusų ir vo
kiečių spauda, be abejojimo, daro nemaža įta-, 
kos į Lietuvos inteligentijų. Tai pavojinga.

Reikia pritarti “N. R.”, kuri teisingai 
sako: “galų gale reikėtų ir mums, vardan 
tautos gerovės, nusikratyti amžinų vergišku
mo dėmę — gana būti pastumdėliais!” Šis 
žurnalas pasiūlo, kad užsienio laikraščiai bū
tų draudžiami viešose vietose pardavinėti.

Mus stebina, kad lietuviškieji dienraščiai, 
einantieji Kaune, žinias iš vietos gyvenimo 
dažnai ima ne iš tiesioginių šaltinių, o iš Ry
goje spausdinti) rusų laikraščių, arba iš Vo
kietijos spaudos. Taip pat matyti žinių, pa
imtų ir iš žydų dienraščių. Mums rodos, kad 
tokie dalykėliai kenkia lietuvių laikraščių pre
stižui. '

Gerai, kad tie klausimai ir Lietuvoje ke
liami ir kad su didesniu rūpestingumu pra- į jonės, kad laikai pagerėtų tuo 

jau, kai tik daugiau darbo at
sirastų.

Tie pinigai būtų išdalinti 
visoms valstybėms proporcin
gai pradėti įvaii
naudingiems vii

tuvų, o ypač laikinę jos sostinę nuo germa
nizacijos ir rusifikacijos per spaudų. Tų klau
simų parėmė didelė Lietuvos spaudos dalis.

Iš tikro, tai remtinas dalykas.
Ne vienas Amerikos lietuvis, lankęsis 

Lietuvoje, piktinosi tuo faktu, kad Lietuvos 
inteligentija gausiai remia rusų ir vokiečių 
spaudų. Sakoma, kad Kauno ir kitų didesnių

dedama kratytis kenksmingu mūsų tautai ge
rmanizmu ir rusicizmu.

moko įi šių kliūtį savo veikimui lietuvių vi- i tų. Tai rodo, kad 
suomenėj buvo pašalinęs.

Velionis žuvo automobilio nelaimėj, ku
rių šiomis dienomis ypač1 daug pasitaiko.
Kiekvieno žmogaus gyvybė yra brangi. Ir 
kas tų gyvybę kad- ir per neatsargumų ati
ma, atitinkamai turėtų būti baudžiamas. Šia
me krašte tuo atžvilgiu per daug yra sau
valiavimų, per daug neatsargumo ir per len
gvai baudžiami kaltininkai. Dėl to ir turime 
tiek daug netikėtų mirimų, užmušimų ir už
simosimų. Šiek tiek daugiau atsargumo ir 
kun. Tarnas tebebūtų dar su mumis. Šiandien 
jo nebeturime. Koks tai baisus įvyki^ ir koks 
nuostolis! Jaunas, tik užbaigęs sunkius ku
nigo mokslus, pasirengęs darbui ir gyveni
mui, daug darbų galėjęs' nudirbti, Bažnyčiai 
ir savo tautai pasidarbuoti, dėl automobilis
tų neatsargumo šiandien žemėmis turi būti 
užpilamas.

Šis liūdnas ir skaudūs įvykis turėtų būti 
pamoka bent .lietuviams automobilistams. Tai

Penktadienį iš Chicagos išvyko pirmoji 
“Draugo” laivakorčių agentūros ekskursija 
į Lietuvų. Išvyko apie trisdešimt ekskursan- 

Draugo” agentūra turės

P. Orintaitė

MOKSLUS EINANT
. ,(Galas)

— Kažin, kas geriau, ar dėt delčioje 
palaužti kopūstlapiai, ar čia juodvarnių 
sniegenų susivirint?

Aš, be abejo, šiek tiek patart neatsi- 
sakydavau:

— Karščiui ištraukt gerai ne tik ko
pūstlapiai, bet ir maknotieji traukučiai, ir 
barštlapiai. O iš tų varnos smegenų tikrai 
jiokios naudos nebūtų.

— Na, matai, — džiaugdavosi mote
rėlė, kai pagydavo: — gerai, kad aš tų 
varnos smegenų nevirinau, kad aš jos 
paklausiau. Tik, mat, mokytas, vis ge
riau pataria, ir gana.

— Tai tikrai tu nesipuikink ir nesi- 
gėdink, — užklupo sykį viena: — kai 

įĮVasaromis namie esi, —tai mums ir ne- 
■'(Veiktų taip toli, į miestų, važinėt dakta-

— Suspėsiu dar, — kukliai pastebė- 
darau, nerasdama kito žodžio.

Cicero, Berwyn, Forest Pk., Įask you to vote for the $5, 
Riverside, Maywood ir Mel- j 000,000,000 Prosperity Loan 
rose Parko lietuviai priklau
so prie 6 distrikto, ir jų kon-

Aš čia noriu atkreipti lie
tuvių piliečių dėmesį į šį kla
usimų, Tūkstančiai lietuvių 
piliečiij ir nepiliečių yra be
darbių eilėse ir dėl to visiems

p. gresmanas yra James T. Igoe,
ospen y j jemoįraįas Manąuette Parko 

ir West Pullmano lietuviai

Bill, which now is in Cong- , Ne labai dažnai išgirsti a- 
ress. į pie alumnietes, bet kai suži-

By voting for this bill, you j nai apie jas, randi, kad užsi
pili create millions of jobs j ėmusios sunkiu darbu, kurį 
for the unemployed. And thus j alumnietes kantriai, patylo-

priklauso prie 3 distrikto; jųjliasten the return of prosperi- Į mis dirba, ir tik tada duoda
kongresmanas Edw. A. Kelly, i ty in the United States.
demokratas. Taip pat prie šio! 
distrikto priklauso ir lietuviai 
gyvenantieji Mt. Greenwood,

šis darbo padaugiifimo reikalas Blue Island, Harvey ir Chica- 
turėtų rūpėti. Ir mes, kaipo I go Heights. 
šio krašto piliečiai, galime žy
miai prisidėti prie šio nedar
bo sumažinimo arba jo galo 
pagreitinimo. Kaip tai pada
ryti? Jau minėtas “Herald 
Examiner” dienraštis pataria 
rašyti reikalavimus, kad mū
sų distriktų kongresmanai ne 
drįstų balsuoti prieš tų bilių, 
bet kad balsuotų už jį. Pri
ėmus tų sumanymų, nėra abe-

gražaus pasisekimo. Ekskursantams linkime bams. Ir kai to 
laimingos kelionės! - pradėti,

■ l . .'j'
f-

Kasmet į Lietuvų atvyksta nemažas skai
čius svetimšalių, kurie čia gyvendami palie
ka nemažai ir pinigų. Statistikos biuro su
rinktais daviniais, 1931 metais į Lietuvų bu
vo atvykę 972 Amerikos lietuviai, 14,413 ku- 
roirtininkų ir 24,613 kitų svetimšalių įvairiais 
reikalais, kaip prekybos, darbo ieškojimo, ek
skursijų ir tt. Apskaičiuojama, kad visi ši
tie svetimšaliai (ir Amerikos lietuviai) išlei
do begyvendami Lietuvoje 11,2 mil. lt., bū

*.^1 4ų visos šalies | 
tų gerbūvis grį: 
to be didelių 
ines, lietuviai,

s viešiems 
eilei dar- 

darbai bus 
/a atsigau

ni pradė- 
>atgal. Dėl 
adžiojimų,

Yoųrs very truly,
John Balnis,

3400 So. Elmerald Avė., 
Chicago, III.

' publikai žinoti, kada darbas 
. beveik atliktas. Tačiau šį kar
tų jų darbas yra toks, kad j<&, 

i nerimauja jums nepranešus 
pirma, negu darbai nuveiktas. 

Kasmet alumnietesPanašius laiškus arba net' a.u......»«» rengia
ii rezoliucijas būtų naudinga Šokius. Išpuola tre-
pasiųsti savo distriktų kon- člas iS «ilės Sokl« vakaras 
gresmanams ir senatoriams iš'Kmriausia balius buvo suren- 
visų politiškų kliubų, pašaipi- '«tas Soutl,lno»r viešbuty, pel
nu, draugijų ir abiejų susivie- na’ Shoreiand viešbuty, kur 
Rijimų lietuvių Amerikoje kp. iaunin’as . turti“ n»«»e«

Nėra Mažiausios abejonės, “«ood Važiuodami na-
panašių laiškų arba rezoliuci- l,l/J mas daugiau tokių
jų siuntimas parodys, kad pi- i surengti. Štai, šiemet į-
liešiai yra rimtai susirūpinę • v>'ks Triunou Ballroom, gra- 
krašto gerove ir privers ponus' žiaa«oje, didžiausioje Chica- 

Vadinamos North Sidės lie-' atstovus Washingtone ne juo-, ®08 kokĮųv ^šje. Šis vakaras 
tuviai priklauso prie 8 dist-ikus krėsti ir laikų leisti tūš-j iv^ks kttžeko 1 d. Tikietai

Roselandas, So. Chicago ir 
visas tas plotas iki pat India
na State linijos priklauso prie 
2 distrikto; jo kongresmanas 
Morton D. Hull, respubliko
nas .

Senatoriai visai Illinois’o 
valsybei yra du: senatorius 
James Hamilton Lewis, demo
kratas ir senatorius Otis F. 
Glen, respublikonas.

rikto; jų kongresmonas Peter 
C. Granata.

Gerb. lietuviai piliečiai, ku
rie tik norite geresnių laikų 
Amerikoje, dabar yra momen
tas nesnausti, bet visiems ra
šyti laiškus, išdėstyti savo rei 
kalavimtts ir siųsti juos ko 
greičiausiai savo distrikto ko
ngresmanams ir abiem sena-

čioms kalboms, bet ko grei- Pardavinėjami; yra svarbu, 
čiausiai pravesti minėtų bilių, kyr*s mano atsilankyti, kad 
kuris sumažintų dabartinį ne- kiekvienas nusipirktų sau ti- 
darbų. .kietų iš kalno, nes tų vakarų

1 nebus pardavinėjami. Tikie-

kime savo toriams. Nėra svarbu, kad 
Illinois’o valstybės senatorių-(laiškai būtų parašyti labai 
ms ir kongresmenams, kad jie i formaliai, arba kokiais ten 
balsuotų už tų 5 bilijonų pas-[“aukštos kalbos” žodžiais; 
kolų. j to visai nereikia. Galite rašy

Tokius laiškus reikia rašy
ti tuojau, nelaukiant nė vie
nos dienos, nes kongresas jau 
žada išsiskirstyti vasaros ato
stogoms apie birželio 11 d. Ir'., , ...... , lynų, o iš ten bus pranešta,kai įssiskirstys, tai visi bedar- , . ,.... ... pas kų gali gauti bilietų,biai turės kęsti vargų ir alki _ ° . . ...

... v. Sv. Kazimiero akad. alufn-įr kitų žiemų. » . -. . . . v. .. , , . . mečių vardu kviečiu visus, se-Del to skubus visuomenes ; . ,

.... . ... .. nūs ir jaunus, atsilankyti isusirūpinimas ir veikimas šiuo , , i, .... , v . . . • • , musų balių birželio 1 d. Tna-reikalu atneš teigiamų vaisiu. _ „ TTV,„ . , ,, . - . ,. , ., , , ‘ ,non Ballroom. Užtikrinu, kadKad ivainų distriktų kongres* .
turėsite daugiau smagumo ne

tai pardavinėjami pas kiek
, vienų alumnietę; jei kas jokiu 
būdu negali susieiti su alum 
nietėmls, kreipkitės į vienuo-

Kad visiems būtų aiškiau, ti kiekvienas, kuris tik sup- 
kokiėms kongresmanams ra rauta ir gali angliškai rašyti.'manai atsižvelgs į tokius rei- . .
syti, čia duodu sųrašų, kurie- Kad ir padarysite “spelingo” kalavimus, nėra abejonės, nes ^erna1, ten matyti jus

tent: Amerikos lietuviai — 2,9 mil. lt., kuror- ims distriktams priklauso Chi- j klaidų, niekas jūs nebaus. Bet daugumas jų ,lį rudenį lapkrv į ( ’ • _ ,
turnikai — 5,7 mil. lt ir visi kiti svetimšaliai1 ca»os lietuvių kolonijos. Bri-i rašykite ir reikalaukite savo čio 8 d. turės vėl kreiptis į'

— 2,6 mil. lt. dgeportas, Town of Lake ir, laiškuose ,kad jie balsuotų už J savo distriktų piliečius, kad, Lietuvos Banko valdytojas 
Brighton Parkas priklauso $5,000,000,000 dol. Prosperity I jie už juos balsuotų. Dėl to Stašinskas ir direktorius Kau-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

prie 4-to kongresinio distrik- Loan.
to, ir to distriktų kongresma
nas yra Harry Pr Beam, de
mokratas. Prie 5-įto kpngresi-

išis momentas ir yra labai, ge-1 pas išvyko į Bazelį, kur atsto-
Taip pat galima pridėti rei-j ras visiems balsuotojams pa- vaus Lietuvos Bankui metinia- 

kalavimų, kad panaikintų Vol j reikšti savo griežtus reikalą- me tarptautinių mokėjimų Ba- 
sted’o Aktų ir 18 Amendmen-.j vimus, dėl kurių kongresma-nko suvažiavime.

— Na, bet nemažai jau ir išmokai — 
už mūsiškį žydelį gal net ir daugiau? 
Rašyt, skaityt tai jau čia kaimo moky
kloj buvai gražiai įpratus. O dabar ten — 
septyneri metai! Juk tai jau galėjai vi
sus pasaulio mokslus išeit! Negi vis tų 
patį ir tų patį kartosi. Kad visko dar ir 
neužbaigei, bet po truputį jau gali pra
dėt...

Kų aš turėjau atsakyt? Visai užsi
gint? Bet kad ir pati galvojau, gimnazi
jų baigus, imt medicinų ir, bendrai, nuo 
gydytojo darbo nesipurčįau. O kai aš pa
sakydavau, kad, nors ir būsiu kada nors 
daktarė, bet dar kol kas visiškai gydyt 
nemdku, — nė klausyt neklausė.

— Žinoma, sako, kol pradedi — ne
drįsti, gėdijies ir gana. Tokia jauna, ypač 
netekėjusi dar...

Vienų dienų mama išvažiavo į turgų 
ir mane paliko savo vietoje.

— Antis prižiūrėk, kad kur nenukly
stų. Paršiukus prieš ir po pietų pašerk.
— tik lovytj kaskart gerai išvalyk. Šei
mynai (visi tųdien miežius gale laukų 
rišo) pietums šaltnosių su vyšniom pada

rysi — miltai jau geldoje įsemti. Kačiu
kus šiltu pienučiu palakink.

Jai su perkūnvežimiu (tai buvo sun
kus ir drūtas vežimas, tik baisiai barš
kėdavo) pro kluono galų išdundėjus, aš 
pradėjau iš lėt<f eiti tų smulkųjį namų 
trūsų. Jis gana įdomus, nes reikalauja 
daug skabrumo ir atidumo. Kokia užuo
marša tai jau ne trūsikė! Nusižiopsosi 
kur ar imsi kų perilgai knyburiuoti, tai, 
žiūrėk, iš viso tavo trūso — tik šnypš- 
tukas išeina: prielaidinis paršų ėdesį išri
jo, veršis pro pravirus vartus į laukus 
išspruko, katė į kamarų įsliūkinus viską 
apžagė, antys aslų priteršė, miltus su vi
sa liepinaite išvertė — ir taip be galo.

Vos tik pradėjau minkyt šaltnosiams 
tešlų, sulojo šuo. Buto durys girgžtelėjo, 
tačiau jokio žingsnio neišgirdau.

— Kad tik nebūtų kokia čigonė — 
tai dar viščiukus į sterblę susikraus... — 
ir ėmiau valytis pirštus, pasinešinus eiti 
pro duris.

Bet jau šiapus slenksčio stovėjo basa 
moteriškė.

— Teta, net nugąsdinai!

— Padėk Dieve. Maniau jau nieko —Tik iš anksto prižadėk, 
namuos taip ir nerasiu. į — Kad nežinau kų... ,

Pritūpė čia pat, ant malkų katodai- ‘ — Tai, mat, Birutėle, kai tu šiek tiek
tės, kojas po pasomonais paslėpė. \Nau- [ nusimanai... i jau mažu tuoj ir būsi dak- 
jienų apklausinėjo, apie darbus pakalbė
jo. i , -J

Atrodė, kad. ji tik taip sau, pro šalį 
eidama, užsuko.

Jau ir šaltnosius surninkiau. Maniau, 
kad ji gal tuoj ir išeis. :Bet dingtelėjo, 
kad' lietuviškas mandagumas niekad ne
leidžia tuoj išsyk, lyg akis išdegus, apie 
reikalų kalbėt Vis reikia dar apie šį apie 
tų pazabariuot, kelissyk nutilt ir vėl iš 
naujo pradėt, ir tik paskui, lyg niekur 
nieko, ramiausiu tonu apie svarbiausių 
užaisnint...

— Tai, žinai, Birutėle, aš čia neva 
su reikalu... »

— Kad mamos nėra...
— Ne pas mamų...
Man domesys gnibtelėjo: laiškų kam 

surašyt ar paskaityt?
— Tai kų? — lėtai pro tarpupirš

čius sunkdama plaujamas uogas ir į vieš
nių nė nedirstelėdaaoa pratęsiau.

tarė..
Mano net plaukai paraudo iš sarma

tos.

— Tai gal šiandien ateitum?... Juk 
čia aplinkui yra tų bobų, bet šiais laikais, 
rodos, bent. kiek mokyta smagiau, ir ga- 
aa...

Aš tylėjau, kaip užmušta. Rodos, ir 
mirčiau — o žodžio neištarčiau.

O ji pamanė, kad aš dar nevisai su
pratau.

— Mano marti... jaučiasi “geros die
nos”... su antru jau... Šiandien iš ryto — 
tik rūkšties ir rūkšties...

Kų aš, septintos klasės gimnazistė, 
kad ir buvau p&ūgterėjus, aštuoniolikos 
metų, — kųiaš jai turėjau atsakyti?
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AR GALI VANDENS UŽLIETI ŽEMYNUS?
Žemės rutulio sausumos pa-^sluoksnis 600 nūn), o kitur, 

viržius nėra pastovus — jis pav. H ima lajų kalnuose jis
slenka. Net ir kiečiausios uo- pasiekia net 12 
los nuo lietaus ir saulės tru- metus, 
pa ir nyksta. Iš to išeitų, kad 
žemės sausuma per ilgus am-

-14 metrų per

Apskritai viskų suėmus kas 
met ant sausumos paviršiaus

žiu. gali susilygini ir P»ga-i iskrinta 122>500 ku|) ki|,„

liau nugrimsti vandenynuose. vandens. Jeigu išdėstysim šį
Pažiūrėkim ką rašo apie tai vandens kiekį tolygiai ant vi- 

observatorijos Bourges direk- k sos sausumos paviršiaus, tai
torius p. Moreaux. Jeigu da
bar padarytume žemės sausu
mos (145 milijonai kvadrati
nių kilometrų) niveliacijų (su 
lyginimų), tai gautume lygu
mų, kuri turėtų dar per 700 
m. jūros paviršiaus. Šių že
mės masę turėtų sunaikinti 
vėjas, šaltis, šilima, dideli lie
tūs ir vandenynų nenuilsta
mas veikimas į sausumos pa
kraščius.

Vėjas turi didelės jėgos. Jis 
neša dulkių debesis šimtus ki-

gausime vandens sluoksnį 844 
mm aukštumo. Tai ir yra di
džiausias veiksnys, kuris gali 
suardyti kontinento architek
tūrų .Jeigu visas šis vandens 
kiekis kriokliais ir upėmis 
.grįžtų į jūrų, žemė būtų iš
vagota dideliais grioviais. Bet 
tik 1 penkt. šio vandens kie
kio grįžta į jūras upėmis, ki

lta gi dalis vėl išgaruoja. Tai
gi, 1 penkt. šio vandens tear- 
do žemės paviršių. /Bet kyla 
klausimas, kiek tas žemės pa-

lometrų. Taip pat kiekvienu 'ra ardomas. (Yra įro-
momentu galime matyti, kaiį^-^a’ kad au° šios distrukci- 
kriokliai ir upės griauna ir pos kasmet žemės paviršius su 
neša žemę į vandenynus. Bet lmažėjo 0,7 milimetro. Tad,

pačių seniausių geologinių pe
riodų nuolat kartojasi didžiau 
si pasikeitimai. Kiekvienos e- 
poclios metu išnyksta didžiau
si kalnynai, o jų vieton atsi
randa kiti. Taigi, atmosferos 
veikimas yra niekis prieš iš 
žemės vidaus pareinantį vei
kimų, kurį geologai vadina vi
dujine dinamika. Žemės dre
bėjimas, vulkanų išsiveržimai 
nuolat kovoja didindami pa
viršių mūsų mažutės planetos. 
Galėtume pavadinti dideliu 
mokslininku tų žmogų, kuris 
nurodytų žemės paviršiaus iš
vaizdų už keleto milijonų me
d

ini A. A.

VOKIEČIAI BOIKOTUOJA 
PRŪSŲ LIETUVIŲ

ĮSTAIGAS

Jagomasto spaustuvę, kuri lei • pridėtame laiške paaiškino,
džia “Naujųjį Tilžės Keleivį” 
ir vokiečių neapkenčiamų lai-

jog ji padėtų dirbti priešvo- 
kiškų darbų, jei užmegztų sau

kraštelį ‘‘Mitteilungen der pre tykius su Jagomasto spaustu 
ussischen Litauer;” šio kul- ;ve ir priimtų užsakymus... 
tūrinio lietuviškumo centro
prūsų Lietuvoje padėtis pasi
darė dėl vokiečių

Ir Tilžės privatinė lietuvių 
mokyklėlė (darželis) labai nu-

GARSŪS ŽMONĖS APIE 
ŠOKIUS

Londone visi susidomėjo 3 
garsių rašytojų pareikšta nuo 

ijinone apie šokius. Bernard 
įShaw pareiškė: ‘‘Aš norėčiau 
,kų nors charakteringo pasa-spaudimo , ,.. , . v. v_,. i—c* ..... ,. i- i j . J kentėjo nuo vokiečių šėlimo.', ,. . , ,tokia sunki, kad vargu ar tai ' . .... , . ■ kyti apie tuos ypatingus jude-

pavyks išsilaikyti. Dabar vo- . . 7. . . ...?.. .sius, kuriuos žmones šokiais, . v. .... , . . . gomis žiniomis įbauginti, bijo ,. , , .....kiečių policija net įvedusi cen I; , . • vadina, bet susilaikysiu, nes... „ i beleisti vaikus i darželi. Tie-1 , .. . . \zurų minėtam lietuvių laikraš I .. . . v , ., per daug biaunuosi tuo sųna-
ciui ir sulaiko jo platinnna ne . . , . . ' v ‘ ,nų narstymu. Jei kas pnva-. i . .. . si prie lietuvių ir darželio lan- ,ilgiau kaip savaitę, nors juo-', - i <*iai tokius judesius darytu,
se nieko pikto prieš vokiečius ... . . . • suprantama, butų bepročiu pa
neparašyta. Spaustuves savi-r laikytas, bet kai jie viešai da

vėjo, mūsų civilizacija pada
rytų didelį šuolį priekin.”

Į Cainptown savo nuomonę a- 
,pie šokius pareiškė šiais žo
džiais: ‘‘Tai ryškiausias mūsų 
amžiaus nedorovingumo išsi
reiškimas.”

SOVIETŲ VYRIAUSYBĖ 
KAPITULIUOJA

MASKVA, geg. 23. — So
vietų vyriausybė daro daugiau 
nusileidimų nekomunistams gv 
ventojams. Visiems nekomuni
stams leista naudotis koopc- 
ratyvėmis valstybės kontro
liuojamomis parduotuvėmis.

Garsusis dramaturgas Man- kuriose galima pigiau įsigyti

ninkas, eidamas ties Tilže per j Tilžės ir kitų kraštu prūsų romi, tai žmonės tuos kvailiš- 
sienų į Klaipėdos kraštų, tan-1 lietuviai tuo tarpu kantriai ,kus judesius šokiais vadina.” 
kiaį nuodugniai perkratomas. i kenčia visus nemalonumus, tu
XT . . T • - i-- I rėdami vilties, jog prieš lietu-, ,
Nesenai viena Leipcigo firma i vjug sukilUsi audra praeis taiP išsireiškė: ‘‘Jei mū [maisto produktų ir kitų daik-
atsisakė Tilžės lietuviškajai k,,rtb, bangos ats,flgs Bet tu0 
spaustuvei prisiųsti kai k u- tarpu to dar visai nenumatyti.
rias užsakytas klišes; firma

\Sij jaunimas išeikvotų tiek e- 
nergijos mokslui, kiek išeik- 

Vilmantas voja kvailiems šokiams, be a-

tų. Vis, gi pažymima, kad pir
menybę tose parduotuvėse tu
ri komunistai.

kad lietaus vanduo nuplauti) 
minėtų žemės masę 700 metru 
aukštumo, kurį sudaro žemės 
sausumų, reikėtų 10 milijonų 
metų.

Turint galvoj dar ir kitus gr 
dančius fenomenus, kurie vyk
sta žemės viduje nurodytų m p 

tų skaičių reikėtų sumažinti

šios jėgos atrodo mažos paly
ginus jas su teikiama lietaus 
jėga, kuri skrodžia žemę. Lie
taus galia yra labai didelė.
Norėdami tai suprasti, turime 
tiksliai apskaičiuoti vandens 
kiekį, išgaruojantį iš okeanų.

I
Paprastai kasmet saulė iš

garina ekvatorinėj jūroj šiuo- .
gsnį 5 m. aukščio. Arčiau prie i Pua*au 3-. Y- liktų tik 4 5 mi- 
ašigalių šis sluoksnis mažėja. I li«i°nai meh* galutinio že-
Aišku, išgaravęs vandens kie
kis krinta atgal ant žemės lie
taus pavidale, bet labai nevie-

mės nuteilyginimo.

Visi šie įrodymai yra tik
slūs. Bet į šį reikalų bandv-

Cenzūra vokiškam laikraščiui 
lietuvių kalba

Visų savo kerštų ,kurio vo
kiečiams visai negalima išrei
kšti prieš lietuvius nei Klai
pėdos krašte nei toliau Lietu
voje, jie paleidžia visu smar
kumu ant prūsų lietuvių, ku
rie ypač šiuo moinientu per
gyvena labai sunkių prispau
dimo ir nužeminimo gadynę. 
Kadangi laikraščiai kasdien 
pilni baisiausių šmeižtų ir me 
lų prieš' lietuvius, tai tokiais 
nešvariais, nekultūringais vo
kiečių spaudos darbais suer
zinta visuomenė parodo di
džiausių - neapykantų ypač 
prieš Tilžės lietuvius veikė
jus, tartum jie būtų didžiausi 
nusikaltėliai. Daugiausia ten-

Ar užsitrauki?

nodu sluoksniu. Vienur šis va- , kim pažiūrėti iš kitos pusės. |ka garb. Vydūnui ir Jagomas- 
ndens sluoksnis pasiekia vos .Pažvelkim į žemės susidarv-]^’ kokia kultūra, kad tie
540 mm (Lietuvoj vidutinis mo istoriją, kų matom? Nuo ^galviai, niekuo nenusikaltę, 

spiaudonu, biaunausiai kolio- 
jami, jiems vis dar grūmoja- 
ma kiekvienam žingsny, kai 
tik gatvėje pasirodo. Šis kerš
tas ne tik nemažėja, bet vis 
dar didėja, nes vokiečių spau
da net įkala žmonėms, jog lie
tuviai rengias atplėšti Rytprū
sių dalį ir kad Tilžės lietuviai 
tam jau senai dirvų rengiu... 
Tilžės lietuvius tarp kitko va
dina tuščiais svajotojais^ šil
tų vietelių ieškotojais ir že
mės išdavikais. Net karo me
tu vokiečiai nė prieš vieni) 
priešų nesiautė taip, kaip da
bar kad siaučia prieš lietu-I z

vius. Lietuvos visuomenė vi
sus tuos piktumus pilnai at
jausti tegalėtų tiktai tada, len
da turėtų progos vok. laik
raščiuose, ypač tilžiškiuose, 
pasiskaityti šlykščiausius, ne-Į 
kultflringiausius ir net Lietu
vos vyriausybę neleistinu to
nu niekinančius išsišokimus.

Dabar daug daugiau kaip' 
iki šiol vokiečiai visokiais bū
dais stengias skriausti Tilžės 
lietuvius. Jie jau senai boiko
tuoja lietuvių įmones, ypač

Chinese Temple for Chicago Fair

Modai ai Tempia preaentad to Stocktioln, 
by Mr. Bei

China’s finest Lama Temple—the 
Golden Pavilioti of Jehol—is bcing 
rebuilt aa an exhibit for Chicago’s 
World’a Fair.

The original haa atood at Jehol—
Summer realdence of the Manchu 
emperora—aince 1767. On August 1, 
the replica will throw open ita ex- 
quisitely carved doora to expoa)tion 
vili tora.

Through the generosity of Vln- 
cent Bendix, Chicago industrialiat 
and art patron, Dr. Sven Hedin. 
celebrated Swedish explorer, apent 
two yeara in Inner Mongolia in 
aueat of thla outatanding example of 
Lama temple architecture.

Then Chineae architecta and erafta- 
men copied the temple exactly, took 
lt apart and aent the 10,000-odd 
parta to Chicago, where they muat 
be refitted together—without the 
ūse of a single nail—likę the parta 
of soma gigantlc Chinese puzzle.

The temple will be a glittering 
creation of red lacquer and gold, 
rising 60 feet from a stone pedeatal.
4 feet high and 70 feet sguare. Cop- 
per shinglea covered witn pure gold 
leaf will form the double-decked
roof. Twenty-eight lacquered col- Cor»«» oi OHdnai T<
umna 16 feet high will support the 
lower deck. Twenty-eight lacquered eolumna. 30 feet high, will form part 
of the walL T-»ei ve 37-foot eolumna will aupport the carvar*
and gilded ceiling.

, I • • A’.'- \
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Tobacco Co.

Ar sis klausimas 
yra perdaug 
išduodantis
dėl kitų cigaretų?

MES nekritikuojame kitus. Mes tik 
norime atkreipti jūsų dėmesį į faktą, 
jog svarbus dūmų užsitraukimo klausimas 

paprastai cigaretų skelbimuose buvo ven
giamas. \

Kodėl? Ko čia bijoti? Kiekvienas užsi
traukia dūmą! Septyni iš dešimties rūkyto
jų užsitraukia žinodami - kiti trys užsi
traukia visai nesąmoningai. Iš jūsų pusėe 
- jūs norite būti tikri, jog dūmai, kuriuos 
įkvepiate, būtų gryni ir švarūs - laisvi nuo 
tūlų nešvarumų.

Tačiau iš išdirbėjo pusės - jis tutėtų 
būti tikras, jog duoda jums šią apsaugą. Ir, 
jei jis yra tikras - jam nėra reikalo rūpin
tis apie klausimą: “Ar užsitrauki?’’

Lucky Strike drįso šį svarbų klausimą 
iškelti . . . dėl to. kad tūli nešvarumai, 
pasislėpę net ir puikiausio, lengviausio 
tabako lapuose pašalinami įžymiuoju 
Luckies valymo procesu. Luckies tą pro
cesą išrado. Tik Luckies jį ir turi!

It’s toasted
JB»iį ftertlsl Aps—qn - prltf halM|lw» - yriai kasai)

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKT STRIKE RADIO PROGRAMĄ—<0 moJemAkii mhmfhi ta ptintlic 
gtrintbh lokitf orknlrtit Ir Lucky Strikt iinmnlt, kukvlen^ AnlrtJitnlo, KtlvIrltJltitit 

Ir ieltaJienlo rtktrą, ptr N.B.C. Rttlio tinklį.

\
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GEDIMINO PILIS
Mūsų laikais visiems mylin

tiems savo kraštų lietuviams, 
visiems išsiilgusiems lenkų pa
vergto Vilniaus, to miesto pi
lies kalnas su bokštu virto kil
niausių ketinimų simboliu. Ta
čiau, tur būt, daugeliui nėra 
žinoma kalno ir pilies praei
tis.

1316 metais prasideda chro 
nologinė Vilniaus istorija. Kry
žeivių metraštininkas Dusbui- 
gas nuolat mini Gedimino pi
lį, kurių kryžeiviai dažnokai 
užpuldavo. Spėjama, kad Dus- 
burgo minima pilis yra buvu
si Vilniaus tvirtuma — Tau- 
rakalnis. Vadinasi, jau prieš 
1320 metus būta Vilniaus pi
lies. Kokia ji galėjusi būti? 
Greičiau tai buvo pusiau me-

Gedimino kalnas yra viena Jžio, pusiau krėsto molio, ly- 
seniausių Lietuvos tvirtumų, gjaį kaip kitos anų laikų Lie- 
piliakalniais vadinamų. Spręs-nuvos tvirtumos, be nuolatinių
darni iš to kalno panašumo su 
tokiu pat Polocko piliakalniu 
ir remdamiesi vėlyvesniais ka-

gyvenamų trobesių.

1318 m. kryžeiviai užpuola
minėjimais, istorininkai rand J Ue<lln“n'’ P?1'- Susidomėję pa-
kad Vilniaus piliakalnis savo 
senumu siekia XI amžių, o gal

sakomis apie lietuvių švento
vių pasakiškus turtus, ne tiek

būt dar ankstyvesnius laikus. kr^ioniSSkų, kiek groboniSkę
Mokslininkų tyrinėjimai ro

do mums šitokį Gedimino kal
no atsiradimo vaizdų. Dviejų 
upių — Neries ir Vilnelės sa-1 
ntakoj būta gilios ir žuvingos 
sietuvos, ties kuria nuo neat 
menamų laikų žvejų gyventa. 
Čia pat netoli būta brastų per 
Nerį ir Vilnelę. Tas dvi upes 
vienų nuo kitos skyrė aukšto
ki kalnai ir pakrūtas, kreipda
mas Vilnelės vagų žemyn, maž 
daug dabartinės pilies gatvės 
ir miesto sodo linkme. Kitaip 
tarus, senovėje Vilnele tekėju
si ne pro trijų kryžių kalnų, 
bet seniau buvusiu vadinamu 
Šventaragio slėniu.

Lietuvos priešai — gudai ir 
mozūrai, puldinėdami vietos 
gyventojus, privertė juos tai
sytis apsaugos vietų aukštu
mose anapus Vilnelės. Iš pra
džių toji apsauga turėjusi bū
ti visai nežymi. Bet apie vidu
rį XII amžiaus ji galėjusi ta
pti tokia, kokių šiandien jų ma 
tome, būtent, gilus kasimas tu-

tikslų vedami, kryžeiviai ir to
liau užpuldinėja Vilnių. Tai 
priverčia Gediminų susirūpin
ti pilies sustiprinimu* 1322 m. 
įkuriamos dvi

rėjo atskirti Gedimino kalnų tampa Algirdas. Algirdui vie- 
dirbtiniu -būdu nuo gretimai špataujant, Vilniuj prasideda 
sančių aukštumų. TaA galėjo taikūs ir ramūs laikai, 
įvykti apie 1129 m., kada Vii-

- -------- ’ _______ ___________________________ Antradienis, gegužės 31, 1932
rinti. Ne tiktai Vilniaus, bet do ir Kęstučio kūnai ir po to (tai, anot jų, esanti tiesa, rodą laikais. Seniausias anglų tau- tos b i m urs yra žinomas iš 17 
Kauno, Veliuonos, Seredžiaus milžinkapiuose (kuriamuose) į ir šie pavyzdžiai; Sajamai gie Jvo tautos himnų parašė tik 19 šimtmečio. Tuo tarpu rusai sa-
ir kitos pilys, priešų sunaiki
ntos ir beveik su žeme sulygin
tos, ūmai vėl atsistatydavo.

Tokios pilys (kaip rodo ar
cheologiški kasinėjimai) būda
vo pusiau mūrinės, pusiau me
dinės. Jų sienos neturėdavo 
gilių pamatų ir badavo gamb 
narnos iš plukto arba deginto 
molio.

Ne kitokia yra buvusi ir Vy
tauto vadovaujamų žemaičių 
puolamoji pilis. Ar turėjo ji
nai jau tada mūro bokštų, Ge
dimino bokštų vadinama, žinių 
neturime. Kunigaikščių rūmai 
rasdavosi žemutinėj pilyj, va
dinamam “Krivių mieste.” 
Aukštutinė pilis, greičiausiai, 
negyvenama buvo.

Vienas Vilniaus istorikų (J. 
Kraševskis) pasakoja, kad1 Vi
lniaus pilis buvusi Lietuvos

paliai Taurakalnį pakasti. ida saulės himnų: “Saule, tu j šimtmetyje. Ilgų laikų rusai 
Laike Vytauto kovų su Jo-į patekėjai, aš atsikėliau, Saule, i giedojo vietoje himno lenkų - kratiškų tautų, kur apibūdin-

gaila, pasak metraštininkų, Ge tu sėdi — mes gulame.” Ar-ipolonerų ir anglų perdirbtų į ta tautos praeitis, žygiai, ki-

Geriausi himnai yla demo-

dimino pilis Vilniuje buvusi 
net armotoni apginkluota. Iš 
to galima spręsti, kad ji turė
jusi mūro sienas, vadinasi, bu
vo tokia, kokių jų matome
XVI ir XVII ainž. raižiniuose. *

Flamandas Gilbert de Lan- 
noy, aplankęs Vilnių 1413 m. 
rado Gedimino pilį jau atsta
tytų. Pilį supo pylimas (apa
čioj) ir mūro siena. Bet viduj 
būta daug medinių trobesių. 
Aukštųjų pilį su žemųja jftn- 
gė dvi galerijos; pilis turėju
si ne vienų, bet du bokštus 
beveik vienodo didumo.

((Bus daugiau)

ba kur nuolatos žemė dreba. 
Karaimai taip pat turi savo 
himnų: “Saule, tu linksminies,

himnų. Laikui bėgant, himnai
paplito įvairiose tautose bei atspindys.

taip tariant, jos gyvas sielos

valstybėse ir dabar tur būt Mūsų tautos himnas, kurį
šoki — mes linksminamės, šo- i nėra nė vienos civilizuotos vai- parašė Dr. 'Vincas Kudirką
kame.” Tačiau, tikriausių hi
mnų pradžių reikia ieškoti pas 
kultūringas tautas graikus, ai- 
giptiečius ir vėliau romėnus. 

Pirmiau himnais buvo skai

stybės — tautos, kuri netu-1 taip pat atitinka mūsų tautol
lėtų savo himno.
Himnų išsivystymas taip pat 

pasireiškia pagal laiko įtakų
Pirmųjų tautų himnuose dau-Stirnos įtakos.

reikalavimams ir jame spin
di tautos siela, nors ir esama 
nuomonių, kad .jame yra sve>

lomos šventos giesmės. Taip giausia kalliama apie karalius, j Baigiant reikia pridurti, kad 
žodis himnas reiškia garbinti, 
giedoti — džiaugsmingai.

D. N.

KAIP ATSIRADO HIMNAI
Apie himnų pradžių yra da-» 

žemutinė ir valdovų laidojimo vieta. Čia, į ug versijų. Vieni tvirtina, kad 
aukštutinė Vilniaus pilys, ta- girdi, buvę ant laužo sudeginti i himnų pradžios reikia ieškoti 
čiau iš kokios medžiagos jos Šventaragio, Gedimino, Algįr-|pas pirmykštes tautas. Kad 
buvo statytos, žinių nėra. Dus-
burgo aprašymais, 1324 m. 
kryžeivių maršalkas Henrikas 
ir Ragainės komtūras Liben- 
cel Vėl apgulė Gedimino pilį 
— bet jos negalėjo paimti. Iš 
to kai kurie istorikai darė iš
vadas, kad Vilniaus pilis bu
vusi mūrinė.

1330 m. vokiečiai vėl užpuo
la Gedimino pilį. Tačiau, ar 
ir šį kartų metraštininkų ne
aiškiai minimoji pilis turėjusi 
būti vis tas pats Vilnius — ti
ksliai nežinoma. 1341 (1339?) 
m. mirus Gediminui, Lietuvos 
sostas tenka jo sūnui Jaunu
čiui.

Kęstutis pašalina Jaunutį 
nuo Vilniaus sosto. Tada di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu

antai: senasis įstatymas to
kiais himnais laiko Dovido 
psalmes, o pas kitų tikybų tau
tas taip pat buvo šventų gies
mių,' kurios buvo giedamos 
šventyklose ir iškilmėse. Dau
giausia šventų himnų buvo 
krikščionybės pradžioje. Ir da
bar katalikų tikyba tokiu him
nu laiko “Te Deum lauda 
mus.”

carus, o apie pačių tautų daug 
mažiau. Tokie himnai monar
chinėse valstybėse yra užsili
kę ligi šių dienu.

MOTINA HELENA-
Garsiausia pasauly žolių gy

dytoja tūk.stančius išgy
dė žolėmis.

Mirus Algirdui (1377), kilus 
po to tarp Kęstučio ir Jogai
los kruviniems vaidams, vokie- »
čių Ordinas vėl pasiekia Vil
nių ii" Trakus. 1381 m., baus
damas Jogailų už niekšiškų 
klastų, Kęstutis paima Vilnių. 
Bet 1382 m, kryžeivių ir vo
kiečių — miestiečių padeda
mas Jogaila atgauna Gedimi
no sostinę drauge su jos pi
limi.

Laike tų kovų griūva Gedi
mino pastatytoji pilis Taura- 
kalnyje. 1383 m. 3000 žemai
čių, Vytauto Didžiojo vado
vaujami,. taip pat dalyvaujant 
kryžeiviams, apgulė Vilnių, 
bet miesto nepaėmė.

Beje, sekant praeities apra- j 
žymus, visus stebinto stebina J 
senovės lietuvių s u g e- j

nių valdęs kunigaikštis Dovt- 
lis — Mindaugo dėdė. Jo tatai 
žygis- galėjęs būti visiškas at
skyrimas Vilniaus piliakalnio 
nuo gretimų aukštumų.

Perkasui atsiradus, Vilnelė 
pradėjo tekėti dviem linkmėm 
išsišakojusi, apgaubdama ir se 
rgėdama tuo būdu Gedimino 
kalnų nebe iš vienos, kaip pi
rma, bet iš trijų pusių.

1272 m. kunigaikštis Šventa
ragis pastato kalne Perkūno 
statulų. Nuo to laiko ir patsai 
kalnas Šventaragio kalnu va
dinamas. Taip pat vadinamas 
tasai kalnas Taurakalniu. Vie
ni tų pavadinimų jungia su 
padavimu apie Gedimino me
džioklę, kurioj Lietuvos sosti
nės įkūrėjas milžiniškų taurų 
sumedžiojęs. Kiti gi tų vardų
veda nuo žodžio “tor” (“Do- hėjimas greitai atnaujinti su 
nar”) — dievaičio perkūno gautas pilis ir jose įsistip-į J|į 
sinonimo. ,

Nėra taip pat vienos nuo
monės ir dėl Perkūno statulos >
(ar žinyčios) atsiradimo. Kai 
kurie metraštininkai tų įvykį 
žymi 1265 metais ir priskiria 
ne Šventaragiui, liet Geriman
tui. Kaip ten būtų, faktas lie
ka, kad Vilniaus piliakalnis i 
turėjo svarbos ne vien kaip 
apsigynimo vieta, bet ir kaip 
religinė šventovė.
i Tur būt, toji aplinkybė pa
skatino Gediminų rinktis n<,

"Junip sau vietų, bet šventvietę 
naujai sosto būtovei, nes sau
gumo žvilgiu Trakai už Vil
nių, gal būt, net saugesni bū
ro.

SULIESĖJO 10-ČLA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
neavojingal imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsl, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad burtų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir tui i saugotis.

Pastebėtina nauja kombinacija gy
vastį palaikančių žolių yra svarbiau
sias moderninių laikų išradimas. 
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai 

. . sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia 
mnai atsirado jau vėlesniais ; jūsų liga yra, ir kiek daug dakta- 

l rų ir vaistų jus išbandėt, dar yra 
___________________ , | viltis dėl jus.

lotina Helena, Didžioji Žolių Gy
dytoja, 1869 N. Damen Avė., Chi- 
cago, "siūlosi jums suteikti 5 dienų 
naminį treatmentą"' žolėmis visiškai 
dykai. Aprašykite savo ligą, ir mes 

i prisiusime $1.00 bonką Kraujo Tonl- 
ko ,ar $1,50 bonką speciajalių žo- 

J lių gyduolių. Pridėkite 25c apjnokė- 
J jimui supakavimo ir persiuntimo. Ra 

1 šykite ar ateikite šiandie. Skyriai:
1721 W. 47 St. ir 4172 Archer Avė. 

’ P-ia B. Patumienė yra Motinos He- 
, Ienos Šimanskienės sekretorė lietu

vių skyriuje 4172 Archer Ava.

Giedami dabar valstybių bi

VASARINĖ BBMRSIJA Į LIETUVį
PE» HAVRĄ

19 NEW YORK© IŠPLAUKS BIRŽELIO 24 D.

PttanouHj Linijos milžinišku laivu “ILE DE 
FRANCE”. Ariantiką perplauks į 5 dienas ir 18 vai.

MILŽINAS LAIVAS “ILK DE FRANCE”, 42,000 TONŲ

Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvų per Prancū
zių, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Galima bus ap
lankyti Liurdų ir kitas rietas.

Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra
žiai ir puikiai įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite 
prie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!

I . '
Mes parūpiname pasportus, re-entry perimtus ir kitus kelionei 

reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

“DMOGT EMMKRČIU AGENTŪRA
2334 & Oakley Ave.-Tel. Rbosevelt 7790-Chicagp, III.

UNCLE

JOHN L BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Kandolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repab. 9600

A. Ai SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 7 W. Washi«gton. St. 
Room 905 Tel. pearborn 7966

Valandos £ ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Btarninkais ir Ketvergais 
—- 6 iki 9 vai.

I 4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Fark 3395

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAŠ

10 N. Olark St., Room 1206
Telephone CENTRAL, 6166

3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
Telephone VICTORY 221*

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 SO. W00D STREET 
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencijos: 2 E. 103rd Place 
Tel. Pullman 6377

Murinę Co., Dpt. H. S., 96. Okio St., C8ka<n

Murinę valo. švelnina gaivina 
be pavojaue. Jus ją pamėgai te 
Knyga “Eye Care” arba “Bye 
Bcauty” ant itarelkalavlmo.

Por COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic achcs&pains,apply Mus* 
terole, the "counter-irritant”

AT ALE DRUGGISTS

10 PIECE CO8METIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famons Vivani Sėt and In- 
cludes face powder, $1.00; Rouga, 76c, 
Tissuo Cream $1.00, Depilatory $1.00, 
Faclal Astrlngent $1.76. Bath Salt l.OO, 
Tollet Watėr $1.25. Porfumo $2.76. Bi-n- 
llantlne 75c. Skln Whltener 76c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce. $1.07 for all 
ten plecea to Introduce thls liną.

Vardas ...........................
Adresas ............................... ..  ...
Siunčiame per paštą GOD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptlekose. «5c„ 60c.,
$1.00.

žemo
f“ O R K i N i U l? ■ • ■ ' ►

Tyros, Aiikloe,

GRAŽIOS AKYS
V ra didelis
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LIETUVOS ŽEMĖS BANKO REIKALAI
Žemės banko valdytojas Ra

dusis piaiškino visą eilę klau
simų aktualiais reikalais.

Kreugerio koncertas liku
sius 20 mil. litų, einant sutar
timi, tiesa, - turėjo balandžio 
mėn. 1 d. įnešti. Tačiau, dar 
Kreugeriui gyvam esant, bu
vę susitarta šio dvidešimties 
milionų lt likučio įniokėjimą 
išdėstyti dalimis. Būtent, bu
vę susitarta, kad koncernas 
12 mil. lt. įmokės ateinančio 
— gegužės mėnesio 1 dienų, 4 
mil. litų už mėnesio ir liku
sius 4 mil. dar už mėnesio, ki
taip sakant, liepos mėn. 1 die
nų. — Yra vilties, kad koncer
nas tas sumas įmokės, nors 

^^ral kiek ir pasivėlinęs. Spau- 
žinios rodo, kad švedu vy- 

^nausybė esanti pasiryžusi pa
remti visų koncernų ir ypač 
kai kurias jo šakas. Švedijos

Švedijos bankai prie šio finan
savimo prisidės.

Bankas yra gavęs apie 50* K) 
ūkininkų prašymų paskoloms 
gauti. Visi šie prašytojai kar
tu norėtų pasiskolinti iš žemės 
banko apie 28,000,(XX) lt. Ta
čiau esu reikia turėti galvojo 
tai, kad visi norį gauti pasko
los beveik visuomet užsiprašo, 
kartais net daugiau kaip dvi
gubai negu jiems iš tikrųjų 
reikia. Todėl iš tikrųjų visie
ms šiems paskolų prašytojiams 
tereiktų apie 14—15 milionų 
litų. Paskolos esu duodamos 
ūkininkams ir dabar, tačiau 
su dideliu atsargumu ir ne to
kiu tempu, kaip pirmiau. Jas 
gauna tik tie ūkininkai, kurie

įsakyti, gana daug. To įsiskoli
nimo priežasčių esu įvairių. 
Suvalkijos ūkininkai esu la
biausiai įsiskolinę dėl to, kad 
ten esančios labai didelės da
lys. Esant genai konjunktūrai, 
ūkininkai neauniatė taip labai 
žemės ūkio gaminių kainas kn- į 
siant, todėl rašė dideles dalis. 
Esu įvykių, kad kai kuriuose 
ūkiuose dalių tenka mokėti net 
po 1000 litų nuo valdomos že
mės hektaro. Šiaurės Lietuvos 
ūkininkus įsiskolinti privertęs 
nederlius. Be to, šiaurės Lie
tuvos ūkininkai — daugiau 
negu kurių nors kitų vietų — 
savo laiku prisipirko daug vi
sokių brangių mašinų, žinoma, 
daugiausia kreditan. Dabarti
niu metiunašinos išleistų joms 
pirkti pinigų negrąžina, ir jo
mis maža teuždirbųma, nes jas 
maža kas tenuomoja. Tačiau!

mūsų ūkininkų

MŪSŲ DAINA D A K T A R A I:

l

iki šiol gerai sugebėjo savo ū 
kius vesti ir kuriems dėl pa- !svar blausioj i 
sunkėjusios ekonominės kon/'įsiskolinimo priežastis, esanti

junktūros dabar gresia varžy- 
vyriausybė esanti nusistačiusi tinės. Ne skubiai reikalingie- 
stambiausiam koncerno ban- ms paskolų ūkiams būsiu duo- 
kui Švedijoje, būtent “Skan- damos paskolos kiek vėliau, 
dinaviška Kredit A. B.” duo- Savus minėtąjį švedų degtukų 
ti žymių kreditų. Taip pat' esu koncerno kreditų.
galimas daiktas, kad ir kiti Ūkininkai įsiskolinę, galima

G R A BOLIAI: ~~

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE '

LACHAVIOH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRASOMUSLaidotuvėms pa

tarnauju geriausia Patarnauju , laidotuvėse kuopiglausia. 
tr pigiau negu kiti , Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 arba 2614

2314 W. 23rd PL, Chicago

todėl, kad priklau

sau prie grabų iš- 

dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

1439 S. 49 Court, Cicero, Hh
TEL. CICERO 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me UUatdu užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automuĮiilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chicago, III.

S, M.SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooeevelt 7522

I. J, Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VED2JA8

1850 WEST 46th STREET ’
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5208-8418

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiS- 
kal„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausiai ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti' 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu. kreip
sitės kur kitur.

'gera konjunktūra pirmaisiais 
metais litus įvedus.

Apie 50 nuoš. gavusių iš 
žemės banko paskolas ūkinin
kų moka punktualiai, laikui 
suėjus; 25 nuoš. moka kiek pa
sivėlavę, o likusieji 25 nuoš. 
jau kiek blogiau.

Žemės bafikas visiškai susta
bdys pat^tolų davimą miestų 
gyventojams namus statytis. 
Jau ir dabar naujiems nama
ms statyti niekas paskolų ne
begauna. Jeigu žemės bankas 
kai kam mies to naujakurių pa
skolas ir duola, tai tiktai tie
ms, kurie, pradėję namus sta
tyti, neturi lėšų juos užbaigti.

Iki šiol kaip gyvas bankas 
už skolas paidavė tiktai vie
ną ūkį. Tačiau bankas renkąs 
žinias, kiek iš viso už skolas 
ūkių yra parduodama. Žemės 
banko surinktomis statistikos 
žiniomis, pernai iš varžytinių 
buvo parduoti 685 ūkiai, iš ku
lių 148 ūkiai parduoti iš fik- 
tyvinių varžytinių ,(kurias ū- 
kin inkai tyčia leidžia daryti, 
kad surengtų nuosavybės do- 
kumientus). 465 ūkiai iš tikrų 
varžytinių ir 72 ūkių varžyti
nių pobūdis buvo neaiškus. 
Per varžytines parduoti iš 
bendro skaičiaus 62 procentai 
.tokių ūkių, kurie buvo blogai 
vedami bei kuriais jų savinin
kai nedaug tesirūpindavę ir 
32 nuoš. ūkių, vidutinškai ar
ba j<au ir apygėriai vedamų.

Visų parduotųjų ūkių ben
dras žemės plotas esąs 7070 
ha. Už juos gauta 2,610,000 lt.

Žemės bankas ypač teikia 
kreditus pieninėms. Žemės ba
nke indėliai ir paprastosios ei
namosios sąskaitos didėja. Gi-* 
rdi, tai parodą, kad visi tie 
žmonės, kurie savo laiku iš ba- r 
rikų pasiėmė, dabar vėl, nusto
ję nepasitikėjimo, savo indė
lius pasiryžę laikyti bankuose.

____________ 4
GERIAU RATUS TEPSIM f 

NEGU PARDUOSIM

Ūžia mūsų girios,
Žydi mūsų pievos.
Mūsų laimę neša 
Didis džiaugsmo Dievas.

Nugalėti taurą 
Ar ištempti lanką 
Mūsų jaunom rankom 
Dar jėgų užtenka.

Eidami pro pilį 
Keliame kepurę 
Žinome, daug amžių 
Į mūs žygius žiūri.

Juk iš čia pakilo
Balto žirgo gandas *
Ir dabar lietuvis 
Laimėn joti bando.

Žalvarinės sagtys, 
Surūdiję skydai 
Kėlėsi iš miego —
Ir galia pražydo.

Ir keliavom pėsti 
Ir ant žirgo jojom, 
Kol gimtinės žemės 
Dali atkovojom.

Kol netekom jungo 
Vokiečio ir ruso, 
Motinos ir sesės 
Graudžiai atsiduso.

i
Žuvo mylimieji,
Jauni sūnūs žuvo. 
Vieni prie Šventosios, 
Kiti prie Dauguvos.

Bet kai žiaurus priešus 
Iš šalies išvijom,
Vėlei mums galanda 
Plieno kalaviją.

Mėlynųjų marių,
Girių pasiilgo 
Ir vėl pakraščiuose 

' Kalavijai

Ofisas Tel. Grovehlll 0417
Res. 6737 S. Artealan Avė.

• Tel. .Grovehlll 0411

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Mayqu«tte Road 
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-13 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J.JAVOIŠ
VaL: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Bet narus lietuvis 
Priešo juk nebijo,
Žemės užpuolikui t
Įsmeigs kalaviją.

Ginti savo girią,
Ginti savo pievas 
Mums padės galingas, 
Didis amžių Dievas.

D E N TĮSTAI
Phone Boulevard 7048

BR.C. Z.VEZEUS
D E N T I S T A S 

4645 Bo. Ashland Ava.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6122

BR.fi. LŪS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: 'Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

TeL Cicero 1260

ŪR.GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DANTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

valandai vakare
Nedėlieiuis ir oei eOoima ausi Larus

4847 W. 14th B'D. Cicero, Ui.

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisu

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1-742

Vieną turgadienį Šeduvoj, 
Baisogaloj ir Grinkišky svies
to kaina svyravo nuo 1,50 iki 
2 litų kilogramui. Prieinu prie 
ūkininko, žilo senuko, ir pa
siūlau 1,50 lito už sviesto klg. 
Sis pakraipė galvą? permetė 
mane akimis nuo kojų iki gai
vos ir sako;

“— Link ponaiti, šį kartą. 
Dar lauksiu kol pradės siūlyt 
po 1 litą, o tada geriau ratus 
■tepsiu sviestu, nes gtltono. de
guto kilogr. irgi 1 litas.”

d. k

DR. SUZAHA A. SLAK1S
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 18 ryto; 4 Iki 4 po pietų.

(Vakarai.: Utarnlnke Ir Ketverge Iki I vai.).
Seredomis Ir Nedėliotais pagal auattarlmų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395J

Ofiso Ir Rea. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Rea. Tel. BouL 4914

DR.BERTASH DR. NAIKELIS
736 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
VAU: 1-8 Ir ė:Sr-«:Sė vaL vak. 

KeddOoj'
VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. Canal M«7 Rea. Proepeot 8840

BS. P. Z. ZALAIORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH* HALSTED STREET

Rezidencija 4400 So. Artealan Ava. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

i 4 <fcl ««•

Tel. Ofiso 4060 Rea 9846

BR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vai. 
Rezidencija:

,8904 — 71st Street 
Nedėliomis tlv susltarua

vak.

Ukmergė. Greitu laiku Uk
mergėje grupė susidedanti iš 
visokių pažiūrų išleis laikraš
tį, tikslu kultūrinti Rytų Lie
tuvos gyventojus. Tam tikslui 
steigiasi organizacija vardu 
“Kultūros ir švietimo draugi
ja Rytų Lietuva.’*

MYKOLAS ŽAOUNAS
Mirė Geg. 28, 4:30 ryte, 1932 
m., .48 metų aant. Kilo ift Pa-“ 
n e vėl t o Ąyskr.. Pa ne vižlo par. 
Vienslavlikių vienkiemio. Ame r t 
koje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nultudlme 
seserĮ Veronikų Pranckų, Svo-' 
gerj Petrų Pranckų, broli Jur-’ 
gj. brolienę Albinų ir gimines. 
O Lietuvoje tėvų Mateuftų, se-4 
serj Vlctorljų, broli Vladislovų. 
Ir glmlnee.

Kūnas pašarvotas Butkaus^ 
koplyčioje, 710 W. I8th St. ..

Laidotuvės (vyks Birželio 1" 
d. iš namų 9:30 vai. bus atly
dėtas ift Butkaus koplyčios |> 
Dievo Apvelsdoa .par. bažnyčių,- 
kurioje jvyks gedulingo# pamal 
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas i 8v. Ka
zimiero kapines.

Nuoėlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse./

Nuliūdę Brolis, ftvogerls, Bro
lienė ir filminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus Telef. Canal 3161.

Tel. Canal 8744 Rea Republlc 5554

BR.ABAČUIS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdlenų nuo 
• pietų Iki 8 vai. vakaro.

> Nedėliotais Ir seredomia tik
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

0B.S.BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
oor. So. Leavltt St. Tel Canal <122' i ' z i

Rezidencija: <828 S. Rlchmond Avė. 
Telephone Republlc 7888 

Valandos: 1—S Ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 14—12 ryto.

Dp. C.K. Kliauga
O n, N i i - o x • aa o 

Utarniukaitt, Keivėrgaia ir tiuuutoniia 
2420 W. Marųuetle Iki. arti Uesltrn

Avė. l'houe Heuilock 7S2S 
Fanedčlials, Seredomia Ir Pėtnyctomla 

liuli bo. Halsu*! btreet

BR. M. T. STRIKULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4045 S. Ashland Avė.

Chicago, III.

Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 
vak. Nedėliomis pagal sutarti.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel : Prospect 1930

DR. ATKOČIŪNAS
Yra išvažiavęs atostogoms. 

Grįž birželio 6 dieną.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIAUSTAS /

, Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

ievalgimo. akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karėti. Nulmu 
eataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę/

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
*iaa klaidas.

Spedaiė atyda atkreipiama moky
klos jvalkučtams.

Valandos nuo 10 ryto Iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU . U6LADIMU. 
Oaugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

<712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589
 i

Tel. Yards 1829

DR. G. fiERNER
LIETUVIS. AKIU SPECIALISTAS

w Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.________

"valandos: nuo 10—4:~nuo t—8
Nedėliomis: nuo 10 Iki 11.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas ’ 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Teh .Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 8204

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2408 WEST 43 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

TeL Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavltt 8L 
TeL Canal 0706

Valandos: 8-4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimų

DR. S. A. DO WIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

472Z WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bua

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:20 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero 442. Rez. tel. Cicero 2888

Ofiso Teh Yiotory 6893
Res. Teh Drexel 9191

Jei neatsiliepia Saukite Central7444

DR. A. A.BOTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais 

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė sųvo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vai. vakare.
Nedėliomis 10. Iki 18 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8151

BR. V. S. NARES i,
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8480 Weet Marųuette Road 

VALANDOS:
• Iki lt ryto. 7 Iki 1 vakare 

Utarn. Ir Ketv. eak. pasai sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

3 Iki 4 Ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dienų ir naktį 
VIRGINIA 0084

TeL GrovehUl 1596

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Šaradomis po pietų Ir Nedėldlenials 

tik susitarus
>428 W. MARGUETTE ROAD

Rea Phone:
Knglevrood 8841 
Wentworth 8004

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McCRADIE j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare

Ofiso Tel. VICTORY 8687 Z
Of. Ir Rea Tel. HEULOCK 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STRhlET

Antras ofisas Ir Rezidencija 
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
.Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L BAVIDONIS, M. D:
4910 BQ. MICHIOAN AVENUE 

TeL Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart hventadienio Ir ketvirtadienio.

TeL Hemlock 8700

Rea Tel. Prospect 0810

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 8166 South Kedzie 

Rea 4415 So. California Ava 

Taki S-4, M E* K. OhMsEKBt Ketv.



KONSERVATORIJA 
JOJ VIETOJ

NAU- A. A. KUN. T, GASPARAI-
Antradienis, gegužės 31, 1932

CICERO, ILL. geg. 31. —| laukiniams paukščiams veistis Nežinia, kas bus daroma.

Beethoveno muzikos konser 
vatorija naujoj vietoj, jau vi
sai įrengta. Konservatorijos 
nauja vieta yra Universal Sta 
te Banko didžiuliame name, 
trečiame aukšte. Visi žino,

šiandien turime. Tik reikia 
vienybės. 0 kur vienybė, ten

ir KalyM, . , , „ LAIDOTUVIĮĮ TVARKA
Iš profesijonalų atsilankė i 

dr. Biežis. Pasveikino seimą, 
įteikdamas $10 dol. auką. 
viso aukų surinkta per $1000.

jg f Automobilio katastrofoj žu
vusiojo a. a. kun. Tarno Gas-

UA

Paskutiniais laikais daug 
'buvo kalbama ir rašoma apie 
kalendoriaus reformos reika
lingumą. Dabartinis arba gre-

Tai matot, kad rėmėjams nie- ' ^arabdo klinas buvo pašarvo ,gOr|nis kalendorius, sako 
tas brolio namuose 1229-49.'

mo-

Vakar vakarą 6:30 vai. Šv.. neįmanoma. Dėl tos priežas- 
Ahtano parapijos bažnyčion J ties kasmet paukščių čia ma 
buvo įleistas a. a. kun. Tarno žėja ir mažėja.
Gasparaičio kūnas. Šiandien j ------ --------------
gi 8.-00 vai. po šaT. Mišią jis, 
liernešamas Švč. Vardo kated-1 
ron ir 10 vai. po iškilmingųjų *

TARPTAUTINĖ RADIO 
KONFERENCIJA

Savo keliu miesto aldenno- 
nų taryboje bus įduotas su
manymas panaikinti tą prieš- 
aūtomobilinį įstatymą.

NUTRUKS BEDARBIŲ 

ŠELPIMAS

kur yra lietuviij Universal „depresijos.
kuomet nėra sunku ir nėra

Kita džiuginanti naujiena: 
nupirktas žemės plotas Rytuo 
se, sesutėms poilsio vieta, ir 
ten bus steigiama mokykla. 
Nors yra skolos, bet dirbant 
taip, kaip iki šiol buvo dir-

State Bankas, lietuvių ‘Do\vn 
Towne’ — Bridgeporte, prie 
Halsted St. ir 33-čios gatvės.
Įėjimas į konservatoriją yra 
iš Halsted St. Konservatorijos 
langai išeina į rytus ir pietus.
Visa patalpa gerai tinka kon- bama, mažės ir skolos, 
servatorijai ir buvo iš anksto 
tinkamai išdekoruota.

nainuose 
Court, Cicero. Vakar vakare, 
6:30 vai., buvo atlydėtas į Šv. 
Antano bažnyčią, kur įvyko' 
iškilmingos gedulingos pamal
dos. Pamokslą pasakė kun. S. 
Valančius.

derniniai rašytojai, turi nepa
togią sistemą ir keletą klai
dų, todėl nėra reikalo ilgiau 
tai pakęsti. Sako, kad reikia 
kalendorių sureformuoti.

Šis susidomėjimas reforma 
pasireiškė dar prieš tris de
šimtis metų .Per tą laiką, bet

šv. Mišių, dalyvaujant priren 
giamosios Quigley kunigų 
minarijos auklėtiniams, laido
jamas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapuose, sale kapo pirm po
ros metų palaidoto tėvo.

Šiandien Mišios už velionius
sielą Šv. Antano bažnyčioj j ypač paskutiniais dešimtais 

Seimas buvo baigtas su gra- prasideda 6 vai. 8 vai. bus iš-1 metais, pasirodė naujų sugai- 
žia nuotaika, su kai kuriais kilmingos Mišios. Pamokslą i votų kalendoriaus sistemų, 
gražiais sumanymais; vėliau sakys vienas iš Quigley Senu- kurių daugumas buvo kebles- 
bus smulkiau aprašyta.

PREZIDENTAS PRIEŠ 
GARNER’O SUMANYMĄ

Stockholme bus tarptautinė 
8e’ radio švyturių konferencija. į 

šią konferenciją yra pakvies
ta ir Lietuva. Kiek teko suži
noti, atitinkamos mūsų ištai
gos šioje konferencijose ren- 

, giasi dalyvauti.

Rokiškis. Neseniai apskri
ties viršininkas išleido bendra- 
raštį, kuriame ragina seniūnus 
įsigyti dviračius. Įsitaisius ši-

AVASHINGTON, geg. 28.-
_____ _________ .___  __ ______ _ __ _ __ ___  ___.___ =___ ____ ______ Prez. Hoover’is aštriais žo-

Pnas Pocius, konservatori- i^ug smuikįau apragyta. Įnarijos profesorių. 9 vai. busjnių, negu mūsų dabartinis kaimais peikia kongreso žemes t .• susįsįekimo nriemone ti
JOS direktorius, nesiskundžiu išlydėtas iš Sv Antano baž- lendorius 1922 m Junirtinės '''W pirmininko (spea- . ę',
hlne-fti^ laikais n tik dirbo Po seimo dalvviai susirin- 18 wv- Aniano Daz lenuunus. m. .jungtines y V H Jikannau galima bus tarnybosblogais laikais, o tik dirba, ro e mo, dalyviai susu m nyčiog . gvento Vardo kated-, Valstybės šį klausimą pasta- ker 10) Oarner’o sumanymą
tarnaudamas visuomenei ir, ’o koplyčioje trumpoms^ pa- kurio;j> 10 val, taip pat Tautų Sąjungai, kuri tik-1visam kra8te pristatyti apie
rūpestingai lavindamas savo, maldoms. Paskui vėl suėjo j vyfeg iškilmingog pamaldos. ■ tai paskyrė komisijas, kad 5’°°° Pašta nam^ir tuo būdn 

vienuolyno auditoriją, kur bu Mi§iag 1{dkyg R _ rūpintųgi ,šiog refornioa nugalėti bloguosius laikus,
vo sesučių parengta skani va- nflg gv Antano par klebonas/ klausimu atskirose valstybėse Bo Pašto namib Pirm- Oarner

mokinius.

Geriausios kloties konser
vatorijai, jos direktoriui, mo
kytojams ir mokiniams.

Ten buvęs

pareigas pildyti.

IOKIOS NAUDOS

“Illinois Emergency Reli- 
ef” komisija nutrauks savo 
veikimą bedarbių šeimų šelpi
mu birželio 5 d., nes išsisems 
skirtas fondas. Bet bedar
biams pastogė bus teikiama li
gi liepos mėn. 1 d.

Nusižudė ar netyčia per lan 
gą iš 6-ojo namų aukšto iš
krito Chicagos pakeris Swif- 
t’as.

r* *250 ORAZI S RAKANDAI 
4-RIEMS KAMBARIAMS

Išparduodama rakandai So. Sidėj. 
mažiau, negu 30 dienų vartoti. Par
ku- setas *55, vertės $400. Kauras 
9 x 12 ui *35, vertės $200. 9 x 12

SEIMO ĮSPŪDŽIAI

Pamokslą sakys seminarijos Lig šiol to darbo vaisius ne. 
rektorius. Iš katedros bus nu- labai didelis, nes rodos, kad 
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi-, visuomenė nesusidomėjus žifl- 

! ri į tos reformos reikalą, nes 
visi patenkinti senu kalendo
rium.

nes.

karienė. Apie 8 vai. prasidėjo 
graži ir žavinti programa. Ak. 
mergaičių orkestras, kuris 
prieš tai buvo laimėjęs pirmą 
dovaną, grojo “The Stars and 

'Stripes Forever—Sausa, “The 
;Magic Flute”—Mozart, “Val-

,Kaip kasmet, taip ir šiemet,' se dos Flours”—Tschaikows- 
Šv. Kaz. akad. rėmėjų Seimas k^' Grojant tuos nepaprastai 
prasidėjo iškilmingomis šv. £ražius dalykus publika klau- 
Mišiomis vienuolyno koply- 8^si’ kaiP sustingusi. Jausmin 
čioj, kurias laikė rėmėjų dva- gus pasveikinimo žodžius tą
sios vadas kun. J. Mačiulio rė Elena Šarkaitė. “Kur ba- 
nis. Po pamaldų Seimo daly- kūžė samanota” sudainavo p- 
viai buvo pakviesti pietų. Po durSaitė, Flute solo iš-
pietų visi atstovai nuėjo į Gi-*Pdd® Klušaitė, “Kad ga
minio Pan. Švč. parap. salę, l^iau,” “Pasėjau kanapę” ir 
kur kleb. yra gerb. kun. Bal- dar linksmą dainelę pridėjo 
tutis. Posėdis prasidėjo lygiai Pdė F- Nausėdaitė (nortbsai- 
2 vai. Šios organizacijos įstei- dietg). Ji savo maloniu ir lin- 
gėja, jos centro pirm. A. Nau- Rsmu būdų ir judesiais, pritai 
sėdienė atidarė pasėdį, dvft- Hiatais žodžiams, prijuokino 
sios vadas kun. Mačiulionis •,publiką net iki ašarų. Klarne-1 
sukalba maldą. Išrinkta Sei- tu labai vykusiai išpildė Emi- į 
mč valdyba. Skaitytas perny- d,ia Pakaitė.
kščio šeinio protokolas. Iš 97 Programos protarpiai buvo 
dr-jų bei kuopų ir 342 atsto- papuošti gyvomis kalbomis.1 
vų pasipylė sveikinimai su di- Dvasios vadas ir vakaro ve-' 
desnėmis ir mažesnėmis dova- ( dejas kun. Mačiulionis pirmu 
nėlėmis. Seimo dalyvių nuotai (pristatė kalbėti kleb. kun. Bnl 
ka buvo nepaprastai gera. Pa- tutį, kuris nuoširdžia savo kai dingai

Chicagos lietuvių katalikų 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti a. a. kun. Tarno lai
dotuvėse. . .

orientalls kauras *15, mleg. k. setas. 
Apie 2,900 automobilių savi- valg. kamb setas po *55, verti *275.

igj Coxwell krėslas *20, vertas *100.
Lounge krėslas *15, 10 tūbų elek-

kalinga skirti apie vienas bi- Palikimo Ratvė- jr» „^,.„„^„„^„,.1
i se naktimis. Is jų gal tik 50 skyrium. 8*28 Marylan.l Avė. 1-st 

... . v . . _. apt. blokas } rytus nuo Cottage~ . nuvvko teisman ir užsimokėjo i Grove Avė. Tel. Stewart 1875
Garne’is į tai taip pat aš-

pataria vesti i rkitus viešuo
sius darbus. Tam tikslui rei- ninku pašaukta teisman

lijonas dolerių.

triai atsako prezidentui.
bausmes. Kiti “streikuoja.”

Iš visų tų naujai išgalvotų 
sistemų sumaningiausia ir pa-j 
togiausia yra vieno amerikie-1 
čio žydo Mozės T. Cotswortli.' 
Jo kalendorius turi trylika 
mėnesių, kiekvienas mėnuo 
turi dvidešimt aštuonias die
nas. Mėnesiai prasideda sek
madienį ir baigiasi šeštadie 
nį. Tuo būdu visi mėnesiai y- 
ra vienodi. Tryliktasis mėnuo 
yra įterptas tarp birželio ii

PRASIDĖJO KI AUŠINI A- 
VIMO SEZONAS

Malėtai, Utenos apskr Šioj 
apylinkėj yra daug pelkių ir 
krūmokšnių, kuriuose pavasari 
daugumas paukščių suka guš- 
tas ir deda kiaušinius, ypač 
tetervinai ir laukinės ant”s. 
Pavasariais atsiranda kiauši
niautojų ištisi būriai, kurie a-

jMORTCASE BAMKERS

R E A L 
Prisirašykite

E S T A T E

j AR ŽADI KRAUSTYTIS?Jt. ALIŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099

i Mes perinufuojanie pianus
j mūsų Spulką fimičius ir kitokius dalykus 

exų informacija suteikiama 
Dykai

2608 West 47th St.

daro 364 dienas., Atlikusioji 
diena neturi<įsąvaitės varde,

, tiktai šveičiama metų pabai
doje kaip Metų Diena ir tuo 
būdu nesuardo mėnesių suda- į 
rytos tvarkos.ai.i

> 6i sistema labai gera ir pa-
________togį. Ypač labai tinka biznie-!

Visus ‘ “Draugo” pikniko riams, kurie labai ją remia ir1
darbininkus ir darbininkes šir stengiasi įvesti. Moderni-'

kviečiame susirinkti nian,s reikalams kaip tik ši re
sakymus kad n mimo™ nA u ' • x- " trečiadienį, birželio 1 d. į Auš forma būtų geriausia. Kovasaitymas, Kaa Jo numeris ne- ha nupiešė sesučių darbus ir’ 1 1 • u • • .• ,

tos Vartų par. salę Susirinki- s,ai reformai įvesti bus sinar-

DRAUGO” PIKNIKO 
DARBININKAMS

liepos mėnesių. Iš viso tai su-•zartiSkai lepinėję kiekvieną
AUTOMOBILIŲ MEKA- 

NIKAS

Mūsą patarnavimas y i a 
greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš 
ir Į kitus miestus.

krūmelį ir 
kiaušinius.

paima
poabmsina sutinka pataisyti, arba Jums padėti 
i juąų namuose, už pusę kainos, negu

TnVinsP «nlv£rnse Karadžluje atsieis, nekalė pašaukit: lomose sąlygose tee. i.afayitti’e įsa®.

GIASPARAIČIŲ Šeimai dėl nelaimin
gos KUN. TAMO mirties reiškiame gi
liausios užuojautos žodžius.

ONA IR STASYS PIEŽAI.

G. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judonių paveikslą 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos. >
2650 W. 63rd St., Chicago, UI. 
, Tel. Hemlock 8380

ra laimingas, neatitinka tie- ragino ateity dar uoliau jas 
sai. Atsižvelgiant į depresijos remti. Antras didelis rėmėjų 
laikus, tai man rodos, kad ar bičiulis kun. Pr. Vaitukaitis 
nebus šis 13-sis rėmėjų seimas pasakė ugningą kalbą, pats 
vienas iš gausingiausių ir lin-(žadėdamas būti visuomet jų 
ksmiausių

mas prasidės tuoj po pamal
dų.

Į ši susirinkimą kviečiame 
taipgi “Draugo” redaktorius,

rėmėju ir patarėju. Trečia kai ofiso darbininkus, spaustuvės 
Atvyko nemaža jaunimo. ba-i° Pirm- A- Nausėdienė, kn- darbininkus ir visus parapijų 

Didžiausią linksmumą, pasite- <ri savo idomia k»lba dėkojo vargonininkus, piknikų rėtnė- 
nkinimą ir jaudinantį įspūdį visiems prieteliams už para- jus, biznierius, kvieslius, ‘I)ra- 
darė jaunainečiai sesečių auk- rn9 seselėms.
lėtiniai vaikučiai, kurių suor- Labai norėdamas išgirsti 
ganizuotas nemažas būrelis iš garsaus akademikių orkestro, 
įvairių draugijėlių. Išėję j atsilankė adv. Grišius ir savo
priekį, kiekvienas sveikino ; nuoširdžia kalba džiaugėsi di- 
seimą drąsiai, kareiviškai;Įdėliu mūsų išeivių lietuvių 
gražia ir taisyklinga lietuvių jaunos kartos kultūrėjimu, 
kalba pareiškė savo mintis, kaip kitose mokslo šakose,

ki, n«. yra dvi partijos: tur- VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
t uoliai ir biznieriai, kūnų biz 4
nrui ji tinka, ir antra parti
ja — prastų žmonių ir tų, ku
rie vadovaujasi senomis pa
žiūromis. Kas laimės — atei
tis parodys.

Mykolas T. Jodka

PER „DRAUGO” Agentūrą
vn-

Wm. J. Kareiva

Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, 
žiuokite per .“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite 
greitą ir gerą patarnavimą. “Draugas” parduoda laivakor
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus 
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimą nieko 

“Draugo” pikniko įspūdžiais i,, išspręstas. Ir pats neakai|;(>— patarnauja dykai.
«<.o54«,wv«oo . a en< onaus keifini0 reikalas Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursiją Francflzų

kol kas tebėra neaiškus. Baž- miižįnišku laivų ILE DE FRANCE, 42,000 tonų di-
nyčia taip pat dar nėra tuo Į dum0

, , , , .. R®d. prierašas. Naujo kalen
ugo agentus ir visų kolonijų1 , . , , A .. ,... „ ., . .donaus klausimas toli gražu
veikėjus. Bus pasidalinimas jar

ir pasitarimas apie “Draugo 
metinį pikniką, kurs įvyks 
liepos 10 d. Birutės darže. Y- 
ra pakviestas lakūnas kapito
nas Darius orlaiviu atlėkti į

klausimu pasisakiusi.

BARGENAS
Moderniška* namas dvejų prany- 

koknbarlun. su vėlinu-
gnra-

Ar negarbė mūsų, lietuvių, iš- taiD ir muzikos sritv Jo kai Pikldk$- d’sa' Padaagėse I

eivijai, kad mes turime tokią boję nebuvo tuščių žodžių; • P ’ )si*is įrengimai*. Dviejų karų
garbingą jataigą ir paaiauko- į paaukojo net |25.00. O.rW “ i J’ri“

mūsų profesijonalams, kurie
remia šią naudingą įstaigą. r

Paskutinis tarė nuoširdų
. . įžodį “Draugo” red. L. Šimu-

, taip ir tautai. Veltui mee1,., kuriR> i8 to|imoR k(f
dažnai raudojau,: •‘Jaunimas ,ionjR (is Byh|) RtaMnol>i R„ 
baigia ištautėti. Jaunimas le-

jusias seseles —vienuoles, ku
rios mūsų pačių gerovei ati
duoda visą sielą, kad juos pa
darytų naudingais kaip Die
vui

matytų įdomybių.
Pikniko reng. komisija'

bar dėl svarbios priežasties atiduodu 
’iž *12,500 Pamatyk tuojau. 

REPITBLIC 15*8

pus ir tt.” Vietoj tuščių verk-
stoti dar nematęs nė savo šei
mos. Jis reiškė pasitenkinimą, i

Meninu) .imkim pavytį iŠ Se-!kad prop>Rj norR
sūnų ir įtos °rffanizacij°s, ptd)aj^ pasveikinti 13 seimo 
traukim jannamečius į savo dalyviug 
globą, o pamatysim, kaip nuo-1 ftu0 ir Wrr TRkaraR v- 
žirdus darbas atneS teigiamų Rį Ru gražia nuotaika skirst?- 
vaisių ir sulauksim dar didės- į gi namo.' 
nio jaunimo skaičiaus, negu

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS. RUSIŠKOS 8ULPURINBS VANOS 

IR ELEKTROS TRBATMENTAI
ŠVEDIŠKI MANKVrnnMAI m EtiBKTROR MASAŽAS 

Trsatmental visokių lirų, reujnatlsmo, narvų atitaisymo, šalflto
Ir taip tollaua, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių trentmental.

Mineralinės, suItarinės vanos duoda didžiausi* krauto cirkulis 
ollų. kuomi gulima Išsigelbėti nuo vlanklų Ilgų.

KAMBARIAI DMi PRRDFTiMlMn 
Moterų ekvrliis atdaros tTtagnlnkale nuo t Iki 12 vai nakties

-1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tai. Bonlevard 4552

Suvininkaa
IMSI ircriuuHloR rijšlcti 
Ir patarnavimo, šau
klį.

(JltttEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olwlls šviežių kiauši
nių, avleolo Ir siirių. 

4644 80. PAULINĄ STREET 
Tel. Koulevuril 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAi

Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių 
iš iš ten geližkeliais važiuoti į Lietuvą. O kas norės važiuoti į 

į vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Londoną. Kad gauti 
laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis: 
Gegužio—May 28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”

EKSKURSIJA
Birželio-June 3 d.—ILE DE FRANCE 

” ”7 d.—BREMEN
PARIS
UNITED STATES 
ILE DE FRANCE

M. ZIZAS
Natnų Statymo Koutraktorlus 

trata u IvsIrlaiiHtus namus prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Heinlock ((*•

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
MA M V STATYMO KONTRAK 

TOKIUS
«5<M S WA8HTENAW AVĖ

Ona Alelitaienė | ^IMM|m,|MniMM|||||||||,l|||||||l||||||||||||||||||MH|MHI|H|MuMI|||iiiniiiMi»i«in»1

” 11 d.- 
” 18 d.-
>» 21 d.

Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM

AGENTŪRA

AT Y D Al
NAMŲ SAVININKAMS

Popieruoju ir malevuoju kam 
barius, už darbą atsakau. Da
rau daug pigiau ir gerinu 
kaip kiti. Popierų knygą tu
riu šių metų mados. Pristatau 
j namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48th Ct., 2ros lubos 

Cicero, III.
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