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KRAŠTO VYRIAUSYBE PAIMS SAVO LORDAI NENORI 
ŽINION IR SIDABRĄ REFORMŲ

MEKSIKA ĮVEDA 
PASUS

I. VALSTYBIŲ 
GRIEŽTUMAS

“DRAUGO” VAJUS ŠV. PETRO IR 
POVILO PAR., WEST PULLMANE

Valiutos pagrinde bus 25% 
sidabro ir 75% aukso

TVASHINGTON, geg. 9. — 
Prez. Rooseveltas Baltuosiuo
se Rūmuose turėjo pasitari
mų su kai kuriais kongreso 
vadais sidabro reikalu.

Po tų pasitarimų senatorius 
K. Thomas, dem. iž Okla., pra 
nešė, kad nutarta nacionali
zuoti sidabrą taip, kaip yra 
padaryta su auksu.

Sako, vyriausybė paims sa
vo žinion visą krašte esantį 
sidabrą ir naujai gaminimą 
sidabrą silpirkinės. Sidabri
nių dolerių daugiau nedirbs, 
bet esančiij apyvartoje •neiš
trauks.

Sidabro nacionalizavimid 
gaminamas įstatymo projek
tas, kurį prezidentas nuodug
niai perstudijuos ir pagalvos, 
kas toliau turi būt daroma. -

Nacionalizuotą sidabrą su
pirks iždo departamentas, mo 
kėdamas naujais banknotais. 
Tuo būdu bus padidintas pi-

ALABAMOS KASYKLŲ 
SRITY KARIUOMENĖ
BIRMINGHAM, Ala., geg. 

9. — Kaugių kasyklose strei
kuoją makleriai sukėlė riau
šes ir susikovė su kasyklų sar
gyba. Du negrai mai neriai 
nušauti.

Kasyklų srities apsaugai ir 
tvarkos palaikymui prisiųsta 
valstybės kariuomenė. M ai ne
riai nurimo pamatę sustaty
tus kulkasvaidžius.

KESINTASI PRIEŠ BEN
GALU) GUBERNATORIŲ

iugų apėmis.
‘Norima krašto valiutos pa

DARJEELING, Bengalius, 
Indija, geg. 9. — Kesintasi nu 
žudyti IBengalio provincijos 
gubernatorių Sir John Ander
soną, kurs kelinti metai griež
tai kovoja prieš britų vyriau
sybės priešus. Du bengalie-

grinde turėti 75 nuos. aukseliai T 11 ėmė“ šaudyti, jam at
ir 25 nuoš. sidabro.

JAPONAI NORI NUSIKRA- 
• T YTI VARŽYMAIS
TOKIJO, geg. 9, — 1935 me 

tais įvyks karo laivynų kon
ferencija. Japonų vyriausybė 
nusprendė toje konferencijoje 
įeikalauti, kad jie būtų išimti 
iš karo laivynų sutarties, kuri 
daro jiems varžymus ir kito
kius nepatogumus. Sako, ta 
sutartis yra nesuderinama su 
japonų imperijos ateitimi.

DIDELIS GAISRAS 
VILIJAMPOLĖJ

SKAUDU JIEMS SKIRTIS 

SU PRIVILEGIJOMIS

LONDONAS, geg. 9. — Sa- 
lisburio markizas, kurs yra 
Anglijos lordų rūmų nariu, 
įdavė sumanymą, kad refor
muoti lordų rūmus, pirmiau
sia žymiai šuipažinant narių 
skaičių. s

Balsuojant šiuo klausimu 
lordai atmetė sumanymą. Dau 
guma jų randa, kad rūmų re
forma yra revoliucinė ir pa
vojinga.

Salisburio markizas parei
škia, kad lordų rūmai privalo 
vykdyti reformas. Jis nurodo,,

štų vyriausybĮes viršūnes. Ši 
partija seniai nepakenčia lor
dų rūmų ir pasiryžusi juoą vi
siškai sugriauti. Tad šie rū
mai gali išsigelbėti tik įve
stomis reformomis. Kitaip gi 
išsigelbėjimas neįmanomas.

CHICAGOJ DAUG VAN
DENS AIKVOJAMA

Vidaus reikalu ' s?lčrėtorius 

Ickes laišku kreipės j Chiea- 
gos majorą, klausdamas, kada

,. , ., Chieago nutrauks didelį van-
kitą sužeidė. Daug žmonių i ,” ” idens aikvojimą.

Sekretorius Ickes tuo reika-

vvkus į arklių lenktynių sritį, 
Lebong priemiestyje. Polici
ja vieną užpuoliką nušovė, o

areštuota.

•Gubernatorius išliko svei
kas. Viena anglų moteriškė 
pašauta j koją.

6 ASMENYS ŽUVO SU 
PRANCŪZy LĖKTUVU
LONDONAS, geg. 9. — An- 

gliškon perlajon įkrito nraneū 
zų keleivinis lėktuvas su fi 
asmenimis. Visi žuvo. Už ke
lių valandų lėktuvas rastas 
jūroj sulūžęs.

Lėktuvas iš Prancūzijos
skrido į Angliją.

GYVENTOJŲ VARŽYMAS KARO SKOLOS TURI BOT 

DAR DAUGIAU PLE

ČIAMAS

MEN ICO CITY, geg. 9. —

MOKAMOS IR VISKAS!

AVASHIN0T0N, geg. 9. — 
Prez. Rooseveltas pareiškia,

Meksikos vyriausybė įsakė vi- kad J: A. Valstybės yra griež
sų valstybių gubernatoriams, 
kad ' visi gyventojai įsigytų

tai nusistatusios už karo sko
lų kolektavinu}. Sutiks skolų

vidaus (kraštų) pasus, kuriuo.mokėjimo klausiniu pasitarti! 
se turi būt padėti pasų savi-tik su tomis skolingomis vai 
ninku rankų pirštų antspau- į stybėmis, kurios yra pakliuvu
dai, taip kad visur ir visados sios blogan finansiniu stovin
kiekvieną suaugusį meksikietį 
būtų galima Identifikuoti 

Visam krašte vidaus pasai 
visiems gyveAltojams įsigalios
ateinantį birželio mėnesį.

ir jei jos prašys sumažinti 
mokamąsias skolų dalis.

Ar mažųjų dalių mokėjimas 
birželio mėnesį bus priimtas, 
tas priklausys nuo atskiriu 
valstybių stovio ir užsitarna-

ČEKOSLOVAKI
JOS PREKYBINIAI 

PASITARIMAI

vimo, pareiškė prezidentas 
spaudos atstovų konferencijo-

!je.

PRAHA. — Defcų telegra
mų agentūra praneša, kad va
kar pasibaigė prekybiniai pa
sitarimai tarp Čekoslovakijos 
ir Tietuvos delegacijų. Abi 
pusės susitarė dėl priemonių 
praplėsti savitarpio prekybi
nius pasikeitimus. Lietuvos 
prekybinių organizacijų atsto
vai pasinaudojo savo atsilan
kymu Prahoje ir užmezgė san
tykius sn čekoskivakn impor- 
tininkais.' «

Iki šioliai nė viena valsty- 
liė, sakė prezidentas, nesikrei
pė į Amerikų dėl skolų mokė
jimo birželio mėnesį. Nė vie
na valstybė neįdavė aplikaci
jos. Tokiu b'klu jos visos pri
valo pildyti savo prievolę ir 
apie tai negali būt kalbos.

AUSTRIJOS SOCIALI
STAMS AMNESTIJA

Vajus prasideda šiandien. Tęsis 
iki gegužės mėn 20 d.

Su gražiu pasisekimu užsi-; stovėti to darbo priešakyje, 
baigęs “Draugo” vajus Av.; Mūsų įgaliotas atstovas p. Rai
Panelės Gimimo parapijoj, 
Marąuette Parke, paragino ir 
Šv. Petro ir Povilo par., We8t 
Pullmane, veikėjus imties ka
talikiško dienraščio platinimo 
darbo. Gerb. kun. Anicetas 
Linkus, pats būdamas rašyto
jas ir visuomenės veikėjas, 
nuoširdžiai pritaria spaudos 
platinimo darbui savo vado
vaujamo j parapijoj ir žada

la organizuoja talkininkus, 
kreipiasi į draugijas ir visą 
vajaus darbą judina. Tikimą- 
si, kad nuolatinis “Draugo” 
korespondentas p. Piktužis 
taip pat stos į talką. West- 
pulmaniečiams linkime geriau 
šio pasisekimo šventame kata
likiškos spaudos platinimo 

darbe!

“DRAUGO” VAJAUS KONTESTININKĮI STOVIS

Vilijampolėj kilo didelis 
gaisras. Užsidegė tolio fabri
ko medžiaga. Ugnis greitai1 
išsiplėtė ir persimetė į kitus 
fabriko būstus, kurie visiškaiF I
sudegė.

Gaisro gesinti buvo iššauk
tos visos Kauno gaisrininkų 
komandos. Gesinimas truko 
gana ilgokai. Iš viso nuosto
lių bus pad&ryta kelios de
šimtys tūkstančių litų. Gais
ras prasidėjo pačia^i fabri
ke, bedirbant.

VYKSTA “RAKIETAS”

NACIAI SULAIKĖ KATALI-

WASHINGT0N, geg. 9. — 
NRA priedangoje susektas 
naujas “rakietas.” Admini
stratorius Johnson nusprendė, 
kad šis “rakietas” su šakni
mis bus išrautas.

Būtent, susekta, kad įvairių 
kodų vykdynto boardų nariai 
yra pasiskyrę karališkas al
gas, kurias ima iš sukolektuo- 
tų iš įmonių kodu vykdymo 
kaštams fondų.

Iu įdomauja, kadangi vyriau
sybė per jį Cbieagos sanita
riniam distriktui yra paskyru
si milijonus dolerių įtaisyti 
sriutų nubėgimui vamzdžius.

Anot Ickes, Chicagoj kas
dien be jokio reikalo išeikvo- 
jama daugiau kaip 103 mili
jonai galionų pumpuojamo 
vandens. Tai dėl to, kad nuo 
1907 metų vandentic-kiai nėra 
taisomi ir tuo dalyku miestas 
visiškai nesirūpina.

Tai visa priklauso nuo mie
sto valdybos, kurios priešaky
je yra majoras. Sekretorius 
tad ir klausia, kaip ilgai Chi
cagoj gyvuos netvarka pum
puojamo vandens reikalu. Jei 
miestas ir toliau nieko ne
veiks, galimas daiktas, vyriau 
sybė sulaikys skirtus sanitari
niam distriktui fondus.

MARIJONAI STATYS BAŽ 
NYŠIĄ KAUNE

VIENA, Austrija, geg. 9. — 
Austrijos kalėjimuose laikoma 
apie 1,600 socialistų. Jie lau
kia bylų už savo sukilimus 
prieš vyriausybę.

Austrijos vyriausybė ran
da, kad iškeltos jiems bylosI

. gali tęstis keletą metų. Tas
Tėvai Marijonai jau pasiry- i valstybei dagg kaštuos. Tad 

žo statyti naują didelę bažny- vyriausybė planuoja jnos vi 
čią, nes šioji nebepajėgia šven
tadieniaiR besutalpinti maldi
ninkų^ Naujos bažnyčios sta
tymą daugumas yra pasiryžę 
remti visomis galiomis.

ŽUVO SMUKLĘ SAUGO
DAMAS

KŲ LAIKRAŠTI ŠIAULIUOS SUDEGĖ “LIE

TUVAT’ DIRBTUVĖ

NORIMA IŠLAISVINTI 
INSULLJ

Keturi plėšikai puolė smuk
lę High Step, 644 East 113 
gat. Ten rado poliemoną P. 
Redmond, kurį nušovę pas
pruko.

Poliemonas ten ėjo savo pa 
reigas. Smuklės savininkai 
keitė Pullmano kompanijos 
darbininkų čekius. Redmond 
buvo pasiųstas saugoti vietą.

Kaip tik iš bankū parvežta

BERLYNAS, geg. 9. — Vo
kiečių vyriausybė uždraudė 
tolinu leisti Berlyno katalikų 
vyskupijos savaitraštį, kurs 
barė nacius už jų piktus dar
bus, prieš katalikų jaunimą 
atkreiptus.

Su “Lietuvat” dirbtuve su
degė malūnas, vilnų verpykla 
ir vatos kamšykla. Iš viso 
nuostolių padaryta apie 70,000 
litų. Spėja, kad dirbtuvė už
sidegė nuo motoro.

S. Staniulis, Gimimo Šv. Pan. M. par. ...-................  1,610,690
J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero par., Gary, Ind........... 959,900
V. Stancikas, Šv. Kryžiaus par..................................v... 776,030
A. Švilpauskienė, Mt. Carmel par., Melrose Park, Tll. 552,350
A. Kunickas, Aušros Vartų par................... ...................... 495,450
P. Labutis, Šv. Jurgio par...................................................  468,950
A. J. Janušauskas,-Šv. Antano par., Cicero, Tll........... 438,422
S. Štraukas, Aušroš Vartų par............................................. 405,050
Karolina Lengvis, Šv. Antano par.. Cicero, III.,.... 379,100 
A. Stulginskas, Šv. Antano par., Cicero, III. ............ 358,750
K. Vaitkienė, Gimimo Pan. Šv. M. par^......................... 283,300
P. J. Čižauskas, Aušros Vartų par................................ . .. 252,250
P. Varakulis, Dievo Apvaizdos par. ............................... 243,330
C. Deveikis Jr., Šv. Antano par., Cicero, IIL................ 218,930
O. Rašinskienė, Gimimo Panelės Šv. M. par.......... .. 215,000
A. Gilienė, Šv. Jurgio par............................................... 178,680
V. Mandravickas, Sv. Petro ir Povilo par., Kenosha. 176,400
K. Šerpetis, 6v. Mykolo par.............................. ...................  171,610
K. Gaubis, Šv. Juozapo pai.................................................. 166,700
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y............................ 165,500
M. Misiūnas, Visų Šventų par..................... ........................150,120
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. Šv. Pan. M. par. ... 149,991
K. Raila, Šv. Petro ir Povilo par............................► 148,750
F. Ivanauskienė, Dievo Apveizdos par............... .. .......... 116,100
V. Gaižauskas, Visų Šventų par.......................................... 95,820
A. J. Sutkus, Šv. Baltramiejaus par., Waukegan .... 88,000
F. Condrot, Šv. Kazimiero par., Phila, Pa. ............. .. 77,250
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos par..................................... 62,000
F. Vaičekauskas, Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. par. 45,000

sus paleisti, jei jų kiekvienas, A. Bacevičius, Šv. Mykolo par..............................................41,000
raštu pasižadės daugiau ne-1
veikti prieš teisėtą vyriausy
bę. «

įraukiamas jiems amnesti
jos paskelbimas.

PUOLĖ BANKĄ, PAŠAU
TAS POUCMONAS

VOLDEMARUI KELS BYLA
Žydų spauda rašo, kad p. A. 

Voldemarui už jo straipsnį, 
pasirodžiusį hitlerininkų laik
rašty “Pruessische Zeitung,” 
Apeliac. - Rūmų prokuratūra

Trys plėšikai vakar užpuolė 
West ThirtyJFirst Street ban
ką. Apdaužė banko preziden
tą, pašovė poliemoną ir be pas i kelianti by^ pasir$Inug taU_ 

MASKVA, geg. 9. — 1927 pruko be jokio grobio. tai jr valstybė saugoti įstaty-

AUTONOMINE ŽYDŲ 
PROVINCIJA

metais sovietų vyriausybė skyl Plėšikam? žygis nepasisekė, mu, kurį p Voldemaras minė-
rė žydams gyventi koloniją, 
kuri yra šalia Amūro upės 
tarp Chabarovsko ir Blago- 
vieščensko, rytų Sibire. Kolo
nija užima apie 6,250,000 ak
rų plotą.

Dabar sovietų vyriausybė 
paskelbė dekretą, kuriuo tą 
koloniją pakeičia antonornine

nes banko tarnautojai suspėjo 
paleisti du išorinius aliarmo 
skambalus.

tajam straipsny kritikavęs. 
Byla numatoma nagrinėti rug
pjūčio mėnesį.

Federalinis teisėjas Sparks
apeliacijos teisme šiandien apie 2,000 dol., tuojau pasiro- provincija žydams.

dė keturi piktadariai. Anais metais daug Rusijos
Po įvykusio apsišaudymo-, žydų pasiryžo ten vykti ir įsi

nutars, ar uždarytam kalėji
man S. InsuUiui sumažinti 
200,000 dolerių Įaidą, ar ne.

Uždaryto kalėjiman S. In- 
snllio advokatai argumentuo
ja, kad 200,000 dol. laidas yra 
nežmoniškas, jo negalima su
kelti, o sergantis žmogus ne
gali pasilikti kalėjime.

Advokatai siūlys daugiausia 
l(I>,000 dol., jei jau federali
niai autoritetai bijo, kad jis 
nepabėgtų. « , į

jie pabėgo be pinigų. gyventi. Dalis jų nuvyko, bet

Netoli banko buvęs poliemo
nas bėgo link banko ir ėmė 
šaudyti į išbėgusius gatvėn 
plėšikus. Prieš įšoksiant į sa
vo automobilį plėšikai pašovė 
poliemoną ir nuvažiavo.

PRAVEDĖ NRA BILIŲ

TAI BENT TVARKA

LOS ANGELES,/ CaL, geg.

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI 
LIETUVOJE

Spauda rašo, kad savivaldy
bių rinkimus, kurie turėtų 
įvykti šiemet, norima atidėti 
iki 1935 metų birželio mėn. 
arba rudens.\Ar rinkimai bus 
atidėti, bus išspręsta Šiomis 
dienomis.

ten begalėjo gyventi dėl ne-, 9 — šio miegt0 iždas yra tnS 
pakenčiamo šalto klimato. čias jr SuRjdUriaina su dideliu 

Šiandien toj provincijoj gy-l nepritekliumi. Kadangi paja- 
vena apie 30,000 žmonių. Tai mų šaltiniai jau perdėm išsem-

SPRINGFIEŲD, III., geg. 
10. — Gubernatoriaus Horne- 
rio pastangomis legislatūros 
žemesnieji rūmai po trijų sa
vaičių dvejojimo pagaliau 77 
balsais prieš 41 pravedė NRA 
bilių. Pasiųstas senatan.

ORAS

daugi&usia korėjiečiai ir ru
sai. Žydų visai mažas skai
čius. O juk “žydų provinci
ja

n

ti, tai miesto tarybos finansi
nis komitetas sumanė skirti 
mokesčius nž naudojamus dvi
račius. Už kiekvieną dviratį 
norima gauti per metus po 50

SKAITYKITE “DRAUGI” emtų mokesčių.

CHICAGO IR APYH\’ 
KĖS. — Šiandien numatoma 
giedra; kiek vėsiau.

Vakar popiet aukščiainia 
temperatūra Imivo 94 j lai p 
sniai.

. /
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“DRAUGAS”
Iftetna kasdien, ftskyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybes*:
Matams — $6.00. Rusei metų — $3.50; Trims mėnesiams 

■— $2.00; Vienam menesiui — 75c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00; Rusei metų — $4.00. 
Kopija — .03c.

Skalbimų kainos prtslunCfamoa pareikalavus. 
Bendradarbiams lr koreepor (tentams raitų nearų-

■■ą Jei nepraiotna tai padaryti lr ueprįslunčlama tam 
■femul palto tankių.

^Redaktorius priima — nuo lt:M lkl 11:M vaL 
ūhalbimai sekančiai jfienai priimami iki

fi vaL po piet

ŠEŠTINES

1. AUKŠTYBĖS, Į KURIAS 
ŠIANDIE ĮŽENGĖ KRISTUS

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FKIEND

Publlshed Daily. Ezoept Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: One Teat — $$.$0; Biz Months

— «$.$•; Three Months — $$.$•; One Month — 75 c. 
■uropo — One Tear — $T.I$t Slz Months — $<-••; 
Oe»y — ••«©.

▲dvartlslm ln “D RA U O AB” brings best resulta 
Advertlsing ratas on appUoatlon.

“DRAUGAS” 2334 & Oakley Ava^ Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

DĖL LIETUVOS SANTYKIŲ SU 
KAIMYNAIS

Vygandas“Trimito” bendradarbis p. 
šiuo klausimu taip rašo:

Maskvoje tarp Sovietų Sąjungos ir Lie
tuvos pasirašytas protokolas, kuriuo prail
ginama nepuolimo ir taikaus konfliktų spre
ndimo sutartis, pasirašytoji 1926 metais ligi 
1945 metų galo. Ši(a sutartis pasirašyta pen- 
keriems metams. 1931 metais pratęsta dar 
perikeriems metams, o dabar net dvylikai me
tų be kelių mėnesių.

Vienas raštas Lietuvos vyriausybės So
vietų vyriausybei ir antras Sovietų vyriau
sybės Lietuvai. Lietuvos vyriausybė' savo raš
te praneša, kad ši sutartis negali varžyti Lie
tuvos, vykdant tas prievoles, kurios kyla ar
ba gali kilti Lietuvai kaip Tautų Sąjungos 
nariui. Čia turima galvoje štai kas. Sovietų 
Sąjunga gali susikivirčyti su Tautų Sąjunga. 
Tautų Sąjunga galį nutarti kokius nors žy
gius, sakysim ekonominį boikotų, prieš So
vietų Sąjungai Lietuva, kaip T. Sąjungos na
rys, privalėtų tokiuose žygiuose dalyvauti ir 
šis dalyvavimas nebūtų pasirašytos sutarties 
laužymas. Bet Lietuva pareiškia, kad ji to
kiu atsitikimu stengsis kiek galės i>asilikti 
neutrali. Prie šio rašto yla Sovietų Sąjungos 
atsakymas, kad ji su tokiu Lietuvos nusista
tymu sutinkanti. _

putras raštas parašytas Sovietų Sąjun
gos mūsų vyriausybei, ftitas raštas turi mums 
ypatingos svarbos, nes jis kalba apie Želi
govskio smurtą ir Vilniaus sritį. .Jame sako
ma šitaip: “Vadovaudamosi nuolatiniu noru 
matyti lietuvių tautą, kaip ir kiekvieną kitą 
tautą, nepriklausomą, apie ką Socialistinių 
Tarybų Respublikų S-gos vyriausybė ne vie
ną kartą jau darė pareiškimus, o taip pat su- 

• tinkamai sti taiybų vyriausybės nota iš 1923 
m. balandžio infn. 5 d., adresuota lenkų vv- 
riausylici, ir tomis simpatijomis, kurių suke
lia lietuvių tautos likimus Socialistinių Tary
bų Respublikų Sąjungos dirbančių visuome
nės opinijoje, Sąjungos vyriausybė pareiškia, 
kad faktiškas Lietuvos sienų sulaužymas, ku

ris buvo padarytas priešingai lietuvių tautos 
valiai, nepakeitė jos nusistatymo dei terito- 
rialinio Lietuvos suvereniteto, nustatyto 2 str. 
ir ja priede Taikos Sutarties Lietuvos su 
Rusija iš 1920 metų liepos mėn. 12 d.”

Šituo raštu norima pasakyti,’ kad Sovie
tų Sąjunga ir toliau pripažįsta Lietuvą 1920 Išpažindami savo tikėjimą 
m. sutarties nustatytose sienose, vadinasi, su į sakome, kad Kristus keturias- 
Vilnium ir Gardinu, kad lenkų smurtas ir dešimtoje dienoje po savo pri- 
Vilniaus užgrobimas to nusistatymo nė kiek
nepakeitė, kad Sovietų Sąjunga apie šį savo 
nusistatymą yra pranešusi ljerikijos valdžiai 
1923 m. ir dabar tai patvirtina. Pereitais me
tais Sovietų Sąjunga pasirašė nepuolimo su
tartį su Lenkija. Pasakojama, ir tam galima 
visiškai tikėti, esą pasirašant .sutartį su So
vietų Sąjunga, lenkai darę didžiausių pastan
gų, kad Sovietai vienu ar kit m būdu šitą raš
tą atšauktų arba bent jo reikšmę susilpnin-1 aukščiau žvaigždžių, nemato 
tų. Tačiau lenkų pastangos tikslo nepasiekė. «iau n’e^°- Tenai tat žmogaus 
Prailgindama dabar šitą sutartį su nota dėl 
Vilniaus beveik dvylikai metų, Sovietų Są
junga dar kartą parodė, kad ji Vilniaus oku
pavimo nepripažįsta ir laiko Lietuvos teri
torija tuos plotus, kurie nustatyti 1920 metų 
sutarties.

Teisybė, pereitais metais Sovietų Sąjun
ga pasirašė su Lenkija sutartį užpuolikui ap
tarti, kur pasakyta, jog abi šalys laiko viena 
kitos teritorija tuos plotus, kokius jos fak
tiškai valdo. Vadinasi, išeitų, kad Sovietų;
Sąjunga pripažinusi lenkų okupaciją. Lenkai 
taip ir sako. Bet patvirtindama ir jratęsdama 
dar dvylikai metų 1926 ųietų sutartį, Sov.
Sąjunga lygiai vėl pareiškė, kad ji lenkų4jku- 
pacijos vis dėlto nepripažįsta ir Lietuvos sie
nomis laiko 1920 m. sutartim nustatytas sie
nas.

Girdėtų esą dar ir dabar lenkai darą pa
stangų, kari Sovietai vienu ar kitu būriu at
šauktų savo pareiškimą dėl Želigovskio smu
rto ir Vilniaus okupacijos. Bet sunku tikėti, 
kad Sovietai, patys pasiūlę sutartį pratęsti 
ir ją jau pasirašę, dabar savo parašą atšauk
tų arba.sutartį kaip nors keistų.

sikėiuno iš numirusių įžangė į 
dangų. Kų, taį reiškia!

Didumas ar aukštumas pir
miausia yra tas, kurį mato 
mūs akys, o mato jos tik kū
niškus didumus ir aukštumus: 
mato aukštus namus, aukštus 
medžius, aukštus kalnus, aukš
čiau kalnų mato žvaigždes, o

viešpatysčių, ir ant visokio į 
vaido, kurs* yra minimas nt ■ 
tik šiame amžyje, bet ir bū
siančiame. (Efez. 1, 20-21).

f
Kadangi tos kunigaikštystės 

ir valdžios, ir galybės, ir vieš
patystės yra angelų kovai, to
dėl Kristus buvo pasodintas 
aukščiau už angelų korus, o 
tie yra ne kūniškame, bet dva
siškame danguje, todėl į tą 
dangų yra ir Kristus nužengęs,

išreikšti, todėl priversti esame 
skolintis žodžių iš tos pačios 
kalbos, kuria reiškiame kūniš 
kus įspūdžius, pakeisdami šiek 
tiek tų žodžių prasmę. Sako
me pav, aukštos vietok, aukš
ti asmenys, aukšti mokslai, 
bet tuo nenorime pasakyti, 
kad tie mokslai, tos vietos, ar 
tie asmenys yra lygiai taip j įr tai nužengęs ne kaipo Die- 
aukšti kaip medžiai ar kalnai, | vas, bet kaipo žmogus, nes 
nes kitokios rūšies yra kalno Kristus kaipo Dievas niekad 

nenustojo ten buvęs, nes Die
vas negali mainyt savo vietos.

aukštumas, o kitokios mokslo 
ar žmogaus aukštumos. Kito
kios tat rūšies yra tas dangus, 
kurį mato mūs akys, o kito-
kios tos, kuriame gyvena Die 

vaizduotė nukėlė dangų, Die-. vas su Šventaisiais ir į kurį 
vo ir jo šventųjų buveinę, to-į įžengė mūs Išganytojas. Akys 
dėl ir Kristaus žengimą į dan-

2. Kristus teisėtai yra ateisė 

dęs Dievo dešinėje

Toji vieta prigulėjo Kristui 
1 daugeliu žvilgsnių. Pirmiausia 
dėl to, kad jis buvo Dievo Sū
nus, tos pačios prigimties kaip 
ir Tėvas, todė/ ten, kur yra 
Tėvas, turi būt ir Jo Sūnus. 
Žmogiškoji gi Sūnaus prigim 
tis yra suvienyta su juo vie
name asmenyje, todėl ten, kur 
yra tas asmuo, turi būt ir jo 
žmogiškoji prigimtis.

Tiesa, žmogiškoji Kristaus 
prigimtis atsisėdo Dievo deši
nėje ne savo jėgomis, o tik 
Dievo Sūnaus galybe, todėl 
galime pasakyt apie tą žengi-

tybes, į kurias ir šėtonas no
rėjo patekt, pasiremdamas sa-
vo galybe, o atmesdamas Die

nius mato kūnišką dangų, Die- Y •
. , . , . i vo pagalbą, todėl šventi Tėvaigų vaizduojamės kaipo jo per- vas gi, būdamas dvasia, gyve- . . » JY- ,

- , . 1 jam taiko tuos žodžius, kū
ną dvasiškame danguje, kuris . ... « vi ••, . , . > . , . iriuos yra įstatęs Babilonijostaip skiriasi nuo kūniško, kaip

sikėlimą į tuos virš žvaigždžių 
plotus, kuriuose jis buvo kai
po Dievas, bet nebuvo kaipo 
žmogus. Į tas aukštybes kelia
me savo rankas ir akis, Kuo
met šaukiamės jo pagalbos.

Ištikrųjų tai dangus yra nf 
tenai, kur mus vaizduotė jj 
nukėlė, bet ten, kur nei akis 
negali pamatyt nei ausis be
gali išgirst, nei širdis nujaust, 
kitaip sakant ne kūniškose au
kštybėse ir didenybėse, bet 
dvasiškose, apie kurias gali 
sužinot tik protas, tikėjimo ap
šviestas, nes tik dvasia supra
nta dvasios dalykus.

Kadangi neturime atskiros 
kalbos dvasiškiems dalykams

dvasia nuo kūno.
Tiesa, žengimo į dangų va

landoje atrodė, jog mūs Išga
nytojas žengia į kūnišką dan
gų ir į kūniškas t aukštybes, 
nes kilo aukštyn, kol debesys 
nepaėmė jo apaštalams iš ti

kiu. Tačiau, prisiminę šv. Po
vilo dėstymą apie tą žengimą, 
negalime jau abejot, kaip rei
kia jį suprast. Dievas parodė 
savo galybę Kristuje, prikel
damas jį iš numirusių ir paso
dindamas jį po savo dešinės

Žmogiška tat Kristaus pri
gimtis buvo paimta į tas aukS-i nl» “ vienos P““8’ kad Kris- 

tus žengia savo jėgomis kaipo 
Dievo Sūnus, o iš kitos, kad 
jis buvo paimtas į dangų kai
po žmogaus Sūnus. Šioje pra
smėje ir angelai praneša apa
štalams, jog Jėzus yra paim
tas nuo jų į dangų; ir šv. Pe
tras kalba susirinkusiems, kad 
apaštalai esą Kristaus liudini
nkai nuo šv. Jono krikšto iki 
dienai, “kurioje jis nuo mūsų 
paimtas” (Ap. D. 1, 22). 

Antra, toji vieta priklauso

karalius, o kuriuos šėtonus 
jam turėjo įkvėpt, nes buvo 
tai puikybės ir išdidumo žod
žiai: “Į dangų aš įžengsiu, iš
kelsiu savo sostą aukščiau už 
Dievo žvaigždes, sėdėsiu ant 
sandoros kalno ant šiaurės šiai
tų. Aš pasikelsiu aukščiaus už Kristui dūliai pergalės, kurią 
debesų aukštybes, būsiu pana-! aptufėjo ant šėtono. Šėtonas 
šus j Aukščiausiąjį. Bet tu bū- valdč pasaulį iki Kristui iš

Dievo leidimo, kad nubaudus 
žmogų už jo neklusnumą Die
vui. Kristus atėjo į šį pasaulį, 
kad sugriovus šėtono karalys
tę, o atstačius Dievo, todėl pa
sibaigus kovai ir laimėjus pe
rgalę, teisėtai Kristus yra au-

___________ ___________________________kštinamas ir statumas auka- ’
neteisingumo, bet stengiasi mus moraliai pa- i ^au visus sutvėrimus, 
laužti ir sutriuškinti. į Trečia, toji vieta priklauso

Mes subruzdom šelpti mūsų brolius vii-( Kristui dėliai jo nusižemlhi- 
niečius, kurie per lenkų okupaciją susilaukė mo* Kiekvienas, kurs save

si nutrenktas į pragarą, į duso 
bės gilumą” (It. 14, 13-15). 
Taip ir atsitiko, šėtonas buvo 
nutrenktas į pragarą, o toje 
vietoje, kurioje jis norėjo at-

danguosr ant visų kunigaikš- sisėst, buvo pasodinta Kris
čių, ir valdžių, ir galybių, ir taus žmogiškoji prigimtis.

1 takto ir tiek nesiskaito su mūsų opiausiais
; jausmais, jog sako: — Eikite, mes jūsų nepa

žinomą, klaida bfltų manyti, kad šioks jums Uovanosinij žino-
ar kitoks Sovietų pareiškimas galėtų mums 
grąžinti Vilnių. Okupuotų žemių atvadavi
mas pareis daugiausia nuo mūsų pačių. Nieks 
svetimas Vilniaus mums neatneš, jei mes pa
tys jo neiškovosim. Bet vis dėlto mums nėra 
vis viena, ką kiti apie šitą dalyką sako. Ypač 
negali būti mums vis tiek, ką .sako tokia 
didęlė valstybė, kaip Sovietų Sąjunga, nuo 
kurios daug pareis Europos, ypač jos rytų, 
susitvarkymas.

Lenkai, pasiiašę sutartį iš pradžios su 
Sovietų Sąjuriga, o vėliau ir sn Vokietija, 
manė, kad mes labai nusigąsim ir pulsim 
jiems glėbin, išsižadėdami Vilniaus. Lenkų 
spauda rašo, esą Pilsudskis atsisakė net vy

kite, kad apie jokius teritorinius klausimus 
negali būti kalbos. Seniau gal dar buvo gali
ma apie tai kalbėti, bpt dabar Lenkija kuo 
mažiausia yra linkusi daryti jums l^et'kurių 
nusileidimų. Maskva nei Berlynu mūsų nepa
bauginsite, nes ir viena ir kitas jau mūsų 
pusėje. Jūs prakišotė ir dabar kapituliuokite. 
O jei nenorite^ tai mės jus atiduosim Hitlo- 
riu’ų

Tai ši tok/a, maždaug yra kalba, kurią 
mes girdim iš Varšuvos pusės.

Vilniaus lenkai džiūgauja maždaug šitai- 

pos: — Lig šiol mes važinėjom pas lietuvius, 

o dabar jau jie turės pas mus važiuoti, tiktai

kti Egiptan poilsio, laukdamas derybų su klausimas, ar nift nofėikni feu jais kalbėti.
Lietuva. P. Zubovo apsi lankymas Varšuvoj 
sustiprino lenkuose viltį, kad jau dabar at
kaklūs lietuviai nusileis ir ateis pas lenkus 
lyg koki vaikai paklydėliai, iš/iesę rankas, 
maldaudami viską pamiršti, kris buvo ir pri- JU n“‘^° garo negalime tikėtis. Jie ne tik
imti juos sąjun&on. Bet lenkai tiek vra be nemano kuriuo nors bildu taisyti padaryto

Taip pasakė Rytų kresų instituto direktorius 
savo paskaitoj.

Tolti I(-nkių balsai aiškiai rodo, kud mos

net bado. Nors ir patys ūkio krizio prislėgti, 
mes vis dėlto šį tą surinkom ir dar daugiau 
Burinktumėin bedaujantiems šelpti. Patys ne 
turėdami pinigų, mūsų ūkininkai pasiskubi
no bent grūdais sušelpti badaujančius bro
lius. Bet štai dabar gavome žinių', kad lenkai 
tų grūdų nenori įsileisti. Pirma jie neleido 
komiteto badaujantiems šelpti pirmininkui 
nuvykti vieton, kad apžiūrėtų visą tą nelai
mę ir sutvarkytų aukų paskirstymą, o dabar 
jau nenori ir aukų įsileisti.

Vadinasi, tegu vilniečiai miršta badu, le
nkai neleidžia jų šelpti ir tiek. Lenkų užsie
nių reikalų ministeris Bekas, kaip pamenam, 
išvadino lietuvius barbarais už tai, kari Lie
tuva nenori pripažinti Lenkijos smurto ir o 
kupacijos. Kokiu gi vardu reikėtų pavadinti 
šitokį lenkų pasielgimą, kurie neleidžia pa 
duoti duonos kąsnio badaujantiems?

Taip atrodo gyvenamojo momento mūsų 
santykiai su dviem artimiausiais kaimynais.

aukština bus pažemintas, ir 
kurs save žemina, bus paaukš
tintas”, sakė Kristus, gyven
damas ant žemės. (Luko 14, 
11).

Šėtonas save aukštino, todėl 
buvo pažemintas, buvo nutren
ktas į pragaro gelmes. Kris
tus žemino save ir tai žemino 
taip, kaip negalėjo savęs paže
mint nevienas sutvėrimas, nes, 
būdamas Dievu, norėjo tapti 
vergu, pasidarydamas klusnus 
ligi mirčiai ir tai nebetkokiai, 
o tik kryžiaus mirčiai, todėl 
teisingumas reikalavo, kacb bū
tų išaukštintas tiek, kiek bu
vo pažemintas, pažemintas gi 
buvo daugiau, negu kuris iš 
sutvėrimų galėtų būt pažemin-

(Tęsinys 3 pusi.)

Parašė dr. jur. ir med. G.1 R. Kreitneris Užsjeniečiai l>ėgo į paupį. Anglų karei- i
Išvertė Jonas Labanauskas

į Už Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

(Tęsinys)
Pirmiausia neramumai prasidėjo 1 la

nkant; 1927 m. sausio 3 d. kuomintangas 
ten surengė didelę prieš svetimšalius nu
kreiptą demonstraciją. Sausio 4, rytojaus 
dieną, minia įsiveržė į britų koncesiją.

tacija paleido gandą, kari dieną prieš 
tai buvęs nužudytoje anglų kareivių vįe- 
na; kiniečiu darbininkas. Anglų kariuo
menė g^nė sodybų. Naeijonaiinė valdžia 
pažadėjo atstatyti tvarkų, jtj būsianti a- 
ti trauk tu anglų kariuomenė*. Buvo patikė
ta ministerio žodžiams. Matyt, buvo neži
nota, kad tiesos reikalaujanti Konfuci-" 
jaus dvasia juu buvo mirusi šitūoso žmo 
nėse. Vos tik kareiviai pasitraukė, tuojau 
minia puolė koncesijas, pūstijo, plėšė, žei
dė >•.cti;;i ..-n, :i ;i ie lik jiems pasitaikė.

viai sustojo prie kranto, sudarė apsaugos 
špalerius, buvo apmėtyti akmenimis, mė
šlais’, apspiaudyti, apstumdyti; jie stovė
jo kaip sienos, negalėjo pavartoti savo 
ginklų. Ir anapus'kareivių sienos bėgo 
išdidūs svetimšaliai, vyrai, moters, vai
kai, begėdišku būdu pašiepiami įsiutusios 
minios, kurią čia atvedė Sun Yat Seno in
teligentija. Vakarų suprątimu stebėtina 
anglų kareivių disciplina ir savivalda bu
vo kiniečių nepažinta ir britų kariuomenė 
begėdiškai apšmeižta. Kiniečių inteligen
tai vaikščiodami visur šnekėjo: “Anglų 
kareiviai yri bailiausi visame pasanly. Jm* 
pernešė asmeniškus įžeidimus ir kolioji- 
mus, jie dai eido, kad anglų diduomenė 
būtų išstatyta bt'gėtliškiems koliojiindms; 
jie visi bijojo, kari “kiniečių tauth’’, ki
lus m&žiuusiain ginkluotam pasipriešini
mui, nesudraskytų juos į šmotelius!”

Sausio 6 d. minia vėl bandė užpulti 
anglų koncesiją llnnkau’e. Anglams'to už- 

' teko. .lie pasidavė kiniečių vatrižiai ir 
; pradėjo derybas su naeijotialinės valdžios 
1 užsienių reikalų ministerių Eugen Uhenu

dėl galutinio nuosavybės santykių sutvar
kymo. Po to, nacijonfalinė valdžia uždrau
dė bet kokią tolftSėsnę agitaciją rir de
monstracijas kol vyks derybos — ir žiū
rėkite — 'ramybė buvo vėl atstatyta; į- 
žeista “tauta” buto nuraminta! Anglų 
prekybos namai galėjo vėl toliau varyti 
savo biznį.

Dabar prasidėjo neranruntai kitose už
sieniečių sodybose: Kiukiange, Foocrowe, 
Amoy, Wuku, visur, kur tik siekė nacijo- 
nalinės valdžios ranka.

Užsienio pirkliai ir Amerikos misi- 
jonieriai bėgo į Šanchajų; viską jie paliko 
sunaikinimui — savo įrengibins, baldus, 
ligonines, mokyklas. Viskų naikino Sun 
Yat Seno tauta.

Sausio 24 d. užsienių reikalų ministe- 
ris Eugen dienas jiareikalavo užsienio 
valstybių pradėti su juo derybas nanjų 
sutarčių sudarymo reikalu. Reikia pabrė
žti, kad derybų pagrindai visai pasikeitė: 
“dauginu iš Kinijo/ pusės nebebus jokios 
kalbos apie nusileitlimus svetimoms val
stybėms, bet Kinija derėsis tik tais klau
simais su užsienio valstybėmis, kuriais

ji pati panorės”. Amerika į tai atsakė;, 
kad jj. esanti pasirengusi atstatyti drau
giškus santykius su Kinija, bet, prie? pra
dedant derybas, turįs būti pirmiausia iš
aiškintas klausimas, kas iš viso, išskyrus 
Pekiną, turįs teisę derėtis.

Anglija pareiškė, kati ji esanti pasi
rengusi derėtis dėl senųjų sutarčių, ir tęsė 
pasikalbėjimus dėl 1 lankau sodybos ir va
sario 19 d. sudarė pirmąją sutartį su na- 
cijonaline valdžia; ji atsisakė nuo savo 
privilegijų iki'šiol buvusioje anglų Han- 
kan sodyboje ir jas perdaivė kiniečiams. 
Keletą dienų po to perdavė ji taip pat 
savo koncesijų Kiukiange. ftiuo Anglija 
pripažino Wuhano valdžią via facti; ne
paprastas triumfas ir susižavėjimas bol
ševikiškai AVubano politikai. Vžpulriinėjb 
mai prieš svetimšalius, be abejojimo, tu
rėjo vidujinį visų kuomintnngo narių pri
tarimą. Tačiau kitaip buvo su klasių ko
va, kuri buvo varoma prieš vidaus pasi
turinčius luomus. Kova su “kapitalo mo
nopolizavimu šalies ūkiškame gyvenime”, 
kurios reikalavo Dr. Kun Yat Senas, ne- 
apsirubežiavo vįeu tik svetimšaliais; na-

cijonalinė išsivadavimo kova su kapita 
lizmu buvo praplėsta į visus krašto turtin
guosius sluoksnius. 2,500,000 darbininkų 
suorganizuotų į bendroves, buvo paleista 
ant vidaus gyventojų. Reikalavimas pa
kelti atlyginimų, streiko ir teroristiniai 
aktai vos visiškai nesustabdė ūkiško gy
venimo visoje Wuhano valdžioje esančio
je srityje, ir politiniai — ūkiškieji masių 
reikalavimai pasidalyti valdžią, socijali- 
zuoti visas didžiąsias įmones gręsė visiška 
pražūtimi. Pasiturinčių klasių sunaikini
mas jau visai buv/arti.

Tai privedė prie kuomintango skili
mo. Senoji pirklių, pramonininkų, banki
ninkų, literatų, turtingų inteligentų gvar
dija pasipriešino bet kokiam partijos pa
grindo praplėtimui, kuris galėtų privesti 
prie masių viešpatavimo. Kairysis spar
nas, kuris susidėjo iš jaunų inteligentų, 
tikėjosi masių dalyvavimu sustiprinti sa
vo poziciją. Jis norėjo, pasirėmęs socija- 
listine doktrina, laimėti jiartijoje aukš
čiausią valdžią.

(Daugiau bus)



Ketvirtadienis, gęg. 10 d., 1934

4. Apaštalų nusiminimas

Didelę tuštumų turėjo pa

15 ti a r n a
Kiekvieno kataliko turi bū

ti didžiausias rūpestis, kad bū
SESTINĖS 3. Kristaus į dangų žengimas 

yra mums reikalingus
nūs tų naujo mokslo sėklų, ku- paštalai, todėl šiandie nejau-.ir jūs. būtumėte” (Jono 14, 2-
ri pasiliko ant žemės, “Suvad- čiame skausmo, bet džiaugs- 3).

Būkime tat šiandie panašūs tų stipri katalikiška spauda, 
j apaštalus, stovinčius ant A- • kad ji pasiektų visus tikin- 
lyvų kalno ir žiūrinčius į dan-jčiuosius ir kad nekatalikiško- 
gų, kur nuėjo jų turtas, kad ji spauda būtų išmesta iž ka- 
nors šiandie nejaustume žemės talikų tarpo.
po kojų, bet visomis jėgomi?
kiltume prie dangiškų .gėry- Katalikams netinka ir to* 
b jų kia spauda, kuri nors nestoja

■tr . u, atvirai į kova prieš tikėjimą,
Kun. J. Vaitkevičius M.I.C. K a - • -' ii* nnmnn tiL'immn nai

(Tęsiny, iŠ 2 pw,l.) Į
tas, todėl turėjo Imt išaukštin- . , ,

x , . . < sidaro mums tada reikalingas.tas ant visų sutvėrimų, visa , , , . ,, ",. . ... . - . kada be jo negalime pasiektturėjo būt padėta po jo kojo- .
. M ... mums reikalingo tikslo. Mais-

mis; pažemino save iki praga- A
. . .. i tas yra mums reikalingas, nesrui, turėjo tat Imt isaukstm-1 / . ® ’
.... • , , ». be jo negulėtume įslaikvt sa-tas iki dangui, kad užėmus • ,

...... ... vo gyvybes. Panašiai reikalui-vieta Dievo dešinoje. ° , . . , .
gas yra oras kyepavimui, akis

Tiesa, Dievas vra nepabaig-i ... . . . ....’ .. • . ° I ziurejunui, ausis girdėjimui,
tai didelis, jis vra dvasia, ku-t, • •»»............... ,’ •’ . i kojos vaikščiojimui, rankos di-
ri neturi nei kairės nei dėsi-' ♦
nės, sėdėti tut Dievo dešinė
je nereikia suprasti kūniškai, Tokia tat reikalingumo rū- 
bet dvasiškai. Pas žmones de- &»mi reikalingas yra mums 
šinioji pusė skaitosi garbinges-' Kristaus žengimas į dangų, 
nė, todėl pasodinti kų nors de-1 kad ir mes galėtume tenai pa
sinėje pusėje reiškia atiduoti tekt. Pirmiausia, parodo mums 
jam pagarbų. Toje pagarbos kelių j dangų, nes tik tada 
prasmėje ir Kristus buvo pa- druidai leidžiamės j kelionę, 
sodintas Dievo dešinėje, reiš- kada žinome kelių ir turime 
kia buvo pagerbtas. vilties pasiekti kelionės tikslų.
_......... , Taigi Kristaus žengimas j da-' Dešinioji ranka yra mums ... > . ,... .. ngų prašalina nuims visas abe- reikalingesnė, negu kairioji, . , .. ... , . .., v. . . r ’ jones ir skatina eiti paskui jpdešiniųjų mes viskų dirbame,

^tlėl ir visų žmogų vadiname Antra, Kristus užtaria mus 
^is dešiniųjų ranka, per kurj pas dangiškųjį Tėvų ir išgau- 
atliekame visus mūs reikalus na reikalingų lėšų keleiviams, 
ir darbus, sakome: “tai mano Trečia, traukia mūsų širdis 
dešinioji ranka”. Toje pras- paskui save į dangų, nes pa
inėje ir Kristus pasidarė tar- prastai kur musų turtas, ten 
si dešinioji Dievo ranka, nes yra ir mūsų širdis, todėl šv. 
jam buvo pavesti visi, viso Povilas ragina tikinčiuosius 
pasaulio reikalai, “visa buvo įkelti savo širdis aukštyn, ten, 
padėta po jo kojomis” (Efez. kur Kristus sėdi Dievo dešinė- 
1, 22), “jis yra pastatytas gy- je, sakydamas: “Taigi, jei jūs 
vųjų ir numirusiųjų teisėju” atsikėlėte draug su Kristumi, 
(Ap. D. 10, 42), “jis gavo mi- ieškokite, kas yra aukštai, kar 
rties ir pragaro rakina” (Apr. me Kristus sėdi Dievo dešine- 
1, 18), “o nieks negali ateiti je; pamerkite tai, kas yra aule 
prie Tėvo, kaip tik per jį” (Joj štai, ne kas ant žemės”' (Ko 
no 14. 6). Įlos 3, 1-2).

mų, nes mūs Išganytojas ap
turi tų garbę ir išaukštinimų, 
kurį teisingai pelnė savo var
gais ir skausmais, iškentėtais 
mūsų išganymo darbe, o tas 
jo išaukštinimas liečia ir mus. 

Įneš nuėjo prirengt mums vie- 
I tų, o paskui paimt mus pas 
! save, kaip kad yra pažadėjęs, 
Įsakydamas: “Mano Tėvo na

muose daug buveinių. Jei taip 

nebūtų, būčiau jums pasakęs,

1 nes aš einu jums vietas prl- 

! rengti. Kuomet aš būsiu nuė 

jęs ir prirengęs jums vietas, 

vėl ateisiu ir pasiimsiu jus 

pas save, kad, kur aš esu, ten

' ; V . ‘ . sakydamas: “Bet dabar, kas
apleidę v,Sk4) k» t,k turėjo' tepuiima;
ii o v • j i  « » •pat ir delmonų; o kas neturi,

Iki šiam laikui Mokytojas Į teparduoda savo jupų ir te 
buvo jiems atstojęs ir tėvų ir nusiperka kalavijų” (Luko 22, 
motinų, jis juos globojo kaip 36). Taigi toji valanda dabar 
savo vaikelius, švietė juos, mo atėjo, prasideda jiems dabaT 
kino, saugojo ir gynė, kad naujas gyvenimo laikotarpis, 
neprapultų nevienas, išskyrus kuriame neturės ramybės,1 kol 
prapulties sūnų, kad Raštas iš- neužmerks akių ant šio pašau-I
sipildytų. Už savo Mokytojo į lio. (
pečių pasislėpę, apaštalai ne- Nors jų protas dar negalė- 
bijojo žmonių neapykantos, nė j0 apimt, kaip svarbioje vala- 
jų persekiojimo, nes priešai ndoje yra atsidūrę, tačiau šir 
buvo įtempę visų savo .jėgų dis jau nujautė, todėl žiūri, 
kovoti jų Mokytojų, juos gi sustoję, į (labgų, į tų šviesų 
skaitė prastais žmonėmis, ne- debesį, kuriame išnyko jų Mo- 
pavojingais išdidiems ir gali- kytojas, ir nejuda iš vietos, nęš 
ngiems priešams. nejaučia žemės po. kojomis, vi-

Net žemiški apaštalų reika- 808 3U inintys ir jausmai au
lai jų meilingojo Mokytojo keliavo paskui jų Mokytojų 
taip buvo aprūpinti, kad jiems "^8®* ^ar kutų taip stovėję, 
neteko niekados kentėti var- <ie’8n ne angelai, kurie pabu 
go ar bado. “Kuomet aš siuų- dino juos iš to pastyrimo, at- 
čiau jus be maišelio, be dėl- siliepdami į juos: “Vyrai Ga 
mono ir autuvo, sako jiems Iš- b Ii e j iečiai, ko jūs stovite žiū 
ganytojas, ar jums ko nors re<tami į dangų? Tas Jėzus 
trūko? Jie atsakė.; Nieko” kurs Pabūtas nuo jūsų į dan 
(Luko 22, 35). Bet dabar, ka-' W> ^p P** ateis- kaiP raatė' 

da jų Mokytojas yra jiems ati- Ji einantį į dangų (Ap. D 
Įmanias, patiems reikės visa K
kuo rūpintis, reikės kentėt nuo Mes neturėjome laimės ma 
žibiausius persekiojimus, nes tyt Išganytojų vaikščiojan 
priešai nukreips dabar savo‘ant žemės, neturėjome progo

Turėtumėm vengti blogųjų 
prietelystės ir gerųjų neapy
kantos.

Epictetua.

Uždarykite duris nedorovin
gai spaudai, saugokite šeimos 
tyrumų.

CLIMAX, Sieninės popieros valy 
tojas . ............... už s**1 _

SEA Craft Spar .VarniSas. Galio 
nas ................................ $ -4

Tnt. Gloss Enamel 
lengvai užsideda k; 
džiūsta ISlcngvo, k 
enamel — kvorta ..

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.

Durtuvų grumtynės, nuodingi gazal. lėktuvų paSovimas, artilerijos 
griausmai, žmonių sprogdinimas lr kitos karo baisybės aprašyta W. 
T. SCANĖON’O paraitytoje ir I-ja. premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje >

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/’
(GOD, Hz\VE MERCY ON US!) “ z <*■ ’

400 pusl. Gražūs, tviYti apdarai. Kaina tik $1.25, su paerstuntfrnu 
S1.S5. Reikalaukite: “Draugas", 2334 80. Oakley Ave., Chicago, III.

Baltas Enamelfs, 
landas, kvorta .

ifidžlūsta i 4 va

2747 WERT fl.'ird STREET 
Tel. Prospeet 1207

Visą Gerb. Dvasiški ją,
Visas Draugijas, Organizacijas 
Visą Mūsų Jaunimą,
Visus Darbo Žmones, .
Žodžiu, Visus Chicagos

Visus “Draugo” Skaitytojus, 
Visus Prietelius, Rėmėjus, 
Visus Lietuvius Biznierius, 
Visus Mūsų Prof esi jonai us, 
Visą Mūsų Inteligentiją,

1934- metų PavasarinįIr Apylinkės Lietuvius

Gegužės-NIay
Vytauto Darže 115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės

r• Z f -• K ' ' ' k • - •' • V*- -f - -r . j- •; . x /
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PinSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.

KOS'l'ANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telepbone Hemlock 2204

DUONKEPIS, BAKANAI 
fflKO.

Nutarta išsiuntinėti visoms r za, mūsų mokyklų viršininkė, minti motinas savo maldose ir
šios 'apylinkės draugijoms, be | \ ai)<uėiai su džiaugsmu priė- 
pakraipos skirtumo, pakvieti- mė/ nes jau ilgai nebuvo matę,

RADLO IŠPAŽINTIS /

JONAS: — Kaulai, sveiki
nu tave už didvyriškų pasiel
gimų, kad atitaisei savo dide
lę klaidų, ir tapai kataliku. Il
gai gyvenk, užlaikyk tikėjimų, 
pasirodyk esųs kataliku ne iš 
vardo, bet iš darbų.

RAL1.AS: — donai, aš esu 
nebe tas žmogus, kuris iki šiol 
buvau. Persikėliau iš bedievių 
tamsybių į Katalikų šviesybę. 
Atidarė mano akis, nes pama
čiau tiesų ir šviesų. Atsirišo 
ir sutruko bedieviški liežuvio 
ryšiai, nes dabar galiu kalbė
ti tiesų. Visiems noriu išpa
žinti savo klaidas. t

Būdamas bedieviškose kilpo 
se, suvaržytas tamsybėje, ne
supratime, nenorėjau pažinti 
tiesos. Todėl jaučiau savyje 
karų, dėl kurio negalėjau nu
rimti nei dienų, nei naktį. Ne
galėjau rasti ramybės, nes ma

sulaikius juos, kud paniekinus, 
pažeminus. Kai kuriuos leng 
vatikius net atkalbinėdavau, o 
kitus nugirdydavau, kad tik 
neitų į bažnyčių šv. Mšiių iš
klausyti. Tai dariau vien tik 
dėl to, kad užgesinti bedieviš
kas liepsnas, kurios degino ma 
no širdj, džiovino protų ir spau 
dė sųžinę.

Turėjau troškimo eiti į ka
talikiškas šeimynas, kad galė-

Buvo sau duonkepis ar ke
pyklos vedėjas, kuriam reika
lai taip nesisekė, kad trumpu 
laiku jis kepyklos neteko; li
ko jam tik vienas Bakanas. 
Tas jo p. Bakanas per laikraš
tį aimanuoja, būk Pittsburgho 
katalikai ir tautininkai turį 
per daug didelius apetitus, nes 
rengiant antrųjų aviacijos die
nų reikalavo, kad į komitetų 
įeitų atstovai nuo visų cent* 
ralių draugijų. Jeigu katalikai 
būtų reikalavę grųžinti jiems 
iki šiam laikui ALTASS' ko
miteto surinktus pinigus, tai 
būtų galima juos kaltinti už 
didelius apetitus, vienoj tokio 
reikalavimo nebuvo. Katalikai

mus ateiti į rengiamas svečia
ms prakalbas birželio 10 d., 8 
vai. vakare Piliečių klūbo sa
Įėję, South Side, Pittsburgh.*
Pa. Jų guoliu ir maistu pri 
žadėjo pasirūpinti kunigai: 
Vaišnoras, Jurgutis ir Kazė
nas, o transpoilacija — pašau 
liečiai. Vakaras prasidės Ame 
rikos ir Lietuvos himnais, ku 
riuos sugiedos Šv. Kazimiero 
parap. choras. Tvarkos vedė
ju nutarta kviesti kun. J. Mi
šių iš Bentleyville, Pa. Kadan
gi Vilniaus vadavimo reikalais 
yra susirūpinusi visa mūsų 
tauta, manpme, kad tūkstan? 
čiai žmonių iš visos Pittsburg
ho apylinkės suplauks tų va 
karų į Piliečių klūbo salę, pa
sisemtų naujausių žinių iš to

kadangi sesuo lankė kitas mo

kyklas.

SV. KAZIMIERO MOKYK 
LOS 2i!NUT±S

non, kad jų aukojami pinigai A
, . . ... . pavergto krašto. Vilimasbutų globojami jų patikimų 1Čiau savo bedieviškus phrvus

skleisti ir jais užkrėsti jų gry- žmonių. Čia tai nėra perdi,le
nas širdis. Savo krūtinėje nuo- apetitas. Jūs, gerb., žinote 
lat jaučiau lig puodų verdan-1 8erai -apie katalikų dosnumų 
tį neramumu ir kartybėmis, tautos, Bažnyčios ir šiaip nau- 
Todėl trūškau, ir ramius žmo-į tingiems reikalams todėl ne- 
nes apkaltinti ir į nesutikimus norėdami įsileisti į komitetą 
įvesti. j kitų veikėjų kaip tik ir paro-
• Aš, kaipo bedievis, nenore-! J°te savo apetitų globoti ka- 
jau lankyti bedieviškų šeimy- j talikų pinigus. Tamstos užgan 
nų, nes jose nieko bloga-dau-j liojate katalikų veikėjus neat- 
giau nebegalėjau padaryti. Jos kreipdami dėmesio, kad tie 

„ . . , yra tame pačiame padėjime, į veikėjai darbavosi tautos ii
no krūtinė buvo pripildyta ka- kaip ir aš. Ten nebūdavo ki- j Bažnyčios naudai tada, kada

ŪPAS GERĖJA
Bridgveille. Pa. — Žmonių 

ūpas pus mus gerėja. Darbai 
pradedu krutėti. Anglių kasy-

jų intencija priimti Šv. Ko
munijų.

Motinų Dienų kasmet šven 
čiaina gegužės mėnesio untrų 
sekmadienį, kad ypatingu bū
du pagerbus motinas. Toji die
na buvo pradėta p-lės Onos 
Jarvis, Pbiladelphijoj. Ji at- 
lįko tikrai garbingų darbų 
daugumos sukeldama širdyse 
tikrų motinoms pagarbų. Ir. 
ištikrųjų, kas-gi gali būti šio
je žemėje mums brangesnis už 
motinų? Niekas negali užimti
jos' vietos. Ji yra kaip saulė, lykų. 
kuri meta savo spindulius į, 
visas pasaulio puses ir leidžia' 
savo šilumų ant žemės. Jų taip 
gi galime prilyginti prie ma
gneto,kuris viskų prie savęs 
traukia. Kažin, ar visi sūnūs 
ir dukterys įvertina kaip rei
ktų savo motinas?

APIE BALSUOTOJU LYGĄ
Pittsburgho apylinkės sve

timtaučiai pradėjo imti dides
nį dalyvumų politiškam veiki- 

Slavai ir kitos mažės tau-

Praėjusių savaimę mūsų vai
kučiai turėjo progos pasimo
kyti socialinio gyvenimo. Lai- Ine‘ 
ke taip vadinamos “Valymo ^os Pra<Jčjo organizuotis, taip 
Savaitės“, į mūsų mokyklų at- kad sudarius bendrų frontų ga 
silankė keturi ‘studentai iš- dlHU būtų išrinkti kandidatus 
South Side Higli Scliool, kad iS savo tarPo bent tuos, ku- 
paaiškinus tos savaitės reikš- ,a* -, a Pa^aukhs šioms tau

mę. Trumpomis kalbomis ir 
dialogu nurodė tų dalykų sva
rbų, ypatingai Pittsburgho 
mieste.

NaJhda iš šios pramogėlės 
būvo dvilypė: studentai ture-'
jo geros progos pasilavinti ka- si jos rekomenduojami kandi- 
lbėjime prieš publikų, o vai
kučius išgirsti naudingų da

Šių proga mokyklos vaiku
čiai siunčia savo motinėlėms

klos visoje apylinkėje dirba j širdingiausius sveikinimus .Vi 
5 dienas į savaitę. National Į sį linki, kad jos būtų sveikos

rčiausių kančių. Matydamas tos kalbos, kaip tik keiksmai, 
katalikus dirbant gerus dar- šmeižimai ir katalikų niekini- 
bus, vis tai norėjau kitaip ap- mas. Bet tas - nieko gero man

apie duonkepius ar Bakanus 
niekas nei negirdėjo. Tiesų 
sakant, p. Bakanas davė. raš-

versti: ant paniekos, pažemi- 
, nimo ir išjuokimo; visus gerų 

žmonių darbus norėjau blogu

nedavė. Priešingai, suerzinda- sutikimą sudaryti ALTASS

vo mano nervus, sujudindavo 
krūtinės skausmus, ir tol ne

komitetų teisingais, demokra

Minės No. 1, 2 ir 3 paskutiniu 
laiku priėmė į darbų šimtus 
žmonių ir vis dar ima. Kai 
kišenėje atsiranda doleris, pa
sidaro linksmiau ant širdies. 
Kaip politiška, taip ir finansi
nė nepriklausomybė dildo ver
giškumo žymes, ugdo savigar- 
bų ii- raminančiai veikia žmo-

tiškais pamatais ir rodė nuo- 8aus sielę. Duok Dieve, kad
_ 4 _ i;  ___ • •• •vi* • •

paverstu Buvau paskendęs pa- nurimdavau, kol negaudavau 
vyde, kad katalikai gali da-
ryti gerai, o aš (bedievis^ne- 
galiu. Jeigu būčiau galėjęs ka- likų.

širdumo tame dalyke, tik gai-
progos tuos kartybių kibirus' ^a’ kad Bakanas neparodė kie- 
išpilti ant gerų ir ramių kata ^os P^u^os (crust) atsparumo

talikus, gerai darančius, gra
žiai ir ramiai gyvenančius su
laikyti, būčiau dėjęs visas pra 
garo jėgas. Bet negalėjau.

Aš taip gi turėjau noro ge- 
r rai daryti, ir jeigu padariau 
| kain nors gera, jaučiau savy 

ramumų (nors neilgai); regis, 
\ kad kas būtų užliejęs kibirų 

šalto vandens ant degančios
širdies.

Mačiau katalikus šventomis 
dienomis einančius į bažnyčių. 

•. {Skendau dėl to neramume ir
’ f »

pavyde. Nesigailėjau savęs, 
negailėjau energijos," net nei
lėšų, jei buvo reikalas, kad jjareigas.

\ Dabar, Jonai, nuo tos valau 
dos, kaip priėmiau katalikų ti
kėjimų, atsidarė akys ir pama
čiau tiesų ir šviesų. Atsidarė 
mano ausys, nes išgirdau Kri
staus malonų'ir teisingų mok
slų. Atgimiau dvasioje ir dar
buose. Tiktai gaila, ir labai 
gaila; kad kiti bedieviai to ne- 
gbli matyti; negali suprasti ir 
negali jausti to jausmo, kurį 
aš dabar jaučiu.

JONAS: — Kaulai, visuomet 
jausi taip laimingas, jei tik
tai su noru ir nužeminta šir-, 
dim pildysi savo katalikiškas

ir nesudraudė duonkepio, apie 
kurį net jo paties brolis labai 
neprielankiai atsiliepia, kas 
link jo “teisingumo“ ir “ga 
bumų“.

Kas link veikimo aviacijos 
naudai, aš nesu įgaliotas kal
bėti katalikų vardu tik pabrė 
žiu, kaip man tas dalykas at
rodo. Katalikai po kitas ko 
lonijas tam dalykui parodė sa 
vo dosnumų, gal ir Pittsburglu 
tai padarys (tik ne per duon

kepių rankas). Viskas prigulės 
nuo ALTASS centro ir paties 
lak. Janušausko. Jeigu žmo

netolimos praeities reiškiniai 
daugiau nebepasikartotų, kad J 
nedarbo šmėkla išsidangintų į 
nežinomas šalis ant visados. 

4-

ir gyventų ilgus metus. Tų 
dienų jie ypatingai žada atsi

LIETUVIAI DAKTARAI:

TeL LAFeyette 8087

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAfl

X—SPINDULIAI
3051 Weat 43rd Str.

(Prie Archer Ava. netoli Kedsle) '
Valandos: nuo 3 Ikt S vai. vakaro 

Seredomls ir nedėliomis pagal 
sutarti

DR. A. P. GURSKIS
- z

Muku sodalietės stropiai re
ngiasi pagerbti savo mamytes- 
Motinų Dienų. Žada padaryti VaL: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. 
joms didelį surprizų.

SOUTH SIDE

V.

DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento

AR MAN BŪT VIENUOLE?
LINKSMYBĖ IR PASI 

LINKSMINIMAS?

tis prie pajautimų; linksmybė 
gi yra sielos gelmėje priklau
santi prie proto ir valios. Ra
ndame pasilinksminimų susi
pažinimuose, linksmybę dran- 
guose; pasilinksminimų juda
muose paveiksluose, linksmybę 
— klasiškame veikale; pasilin
ksminimų sujudinime, links
mybę -v- tylos ramybėj; pasi
linksminimų — pasauliškoje 
muzikoje, linksmybę — dvasių 
pakeliančioj harmonijoj. Bli
zgančio žemčiūgo sagutė tei
kia pasilinksminimų, dorybė 
sieloje duoda linksmybę. Didis 
juokdarys teikia pasilinksmi
nimo, gydytojas tykiai dirbda
mas savo laboratorijoj atneša 
linksmybę. Siela randa pasi
linksminimų karčiamoj, links
mybė — išpažinčių klausyklo
je. ' . '■

Prieš sutikimų gailestingų 
Kristaus akių Marija Magda
lena tepažino tiktai pasilink-

Mūsų gerb. klebonas, kun. 
M. J. Kazėnas, buvo trumpam 
laikui išvažiavęs į Šv. Juoza
po parapijų, Du Bois, Pa., i 
keturiasdešimts valandų atlai
dus. Te» ^klebonauja gerb.

gus, ar organizacija, nori kam j kun. M. Urbonas, redaktorius 
teikti dovanų, tai tikisi to žmo įdomaus laikraštuko “Pažan

gos . Jis dažnai atvažiuoja į 
mūsų parapijų rėikale jiagel

gaus ar organizacijos prielan
kumo. Niekas negali tikėtis, 
kad Pittsburgho katalikai dė
tų aukas ir dar, taip sakant, 
kepurę nusiėmę prašytų, kad 
kas tas aukas teiktus priimti.

B&k&no kramtlkas1

boti mūsų gerb. klebonui, to
dėl mūsų klebonas, norėdamas 
parodyti savo dėkingumų, ste 
ngiasi atsilyginti.

(Tęsinys)
Mažai šiomis dienomis terei-’ 

kalinga daryti skirtumų tarp 
linksmybės ir pasilinksminimo, 
nes dažniau matome šių laikų 
pasaulį ieškant pasilinksmi
nimų, negu tikros linksmybės.
Bet dabar esame priversti pa
rodyti skirtumų tarp taip pa
silinksminimo ir nekalto pasi
linksminimo, lyg kad paskuti
nysis esti išėmimas.

Turtai suranda pasilinksmi
nimų, o nuodėmė juos pasisa
vina; garbė duoda nepastovų 
linksmumų, maistas taipogi.
Bet-gi turtas esti per silpnas 
pristatyti linksmybę; nuodėmė 
tikrų linksmybę naikina; gar
bė ir linksmybė retai eina ra- 
nkų rankon ir linksmybė už
sigautų, jei' sujungtum jų su1 smrnimų ir tik tuomet pažino 
maistu. Pasilinksminimas yra linksmybę, kada atmetė visus 
paviršutiniškas ir priklausan- tavo žemčiūgus ir nuplovė Kri

SVEČiy BELAUKIANT
Gegužės piriųų dienų Šv. Ka

zimiero parap. mokykloje įvy 
ko Federacijos Apskričio ii 
Vilniui Vaduoti Sąjungos vie
tinio skyriaus valdybų susiri
nkimas pasitartų, kaip priim
ti atvykstančius į Pittsburghą 
Lietuvos svečius: kan. KemP- 
šį, prof. Vitkų ir p. Babickų.

siaus kojas savo- ašaromis, 
z Taigi, kuomet Kristus paža 
dėjo linksmybę, Jis mąstė a 
pie kų nors brangesnio, negu 
pasilinksminimų. Kaip siela 
esti brangesnė už pajautimų, 
prietelystė už susipažinimų, 
Magdalena šventoji u« Magda
leną busidėjėlę. Rūtelė

J Daugiau bus)

Pereitų savaitę vaily»ėiahtu
rėjo didelį “surprizų’L Pas 
juos atsilankė šesuo M. Aloy-

toms.

Pittsburgho apylinkėj yva 
susiorganizavus Balsuotojų Ly 
ga, kuri nors visai jauna, jan 
parodė nemažai stiprumo pe
reituose rinkimuose, kada vi-

datai buvo išrinkti. Tokius 

(Tęsinys 5 pusi )

KUNIGU PAKEITIMAI
Kun. Ernestas Vasiliauskas 

Šv. Juozapo liet. parapijos kle 
bonas, Donorą, Pa. liko per
keltas į Šv. Petro ir Pauliaus 
l>arap. Homestead, Pa. ' Kun. 
V. Sadauskas vokiečių parap. 
Butler, Pa. asistentas paskir
tas klebonu į Donorų. V.

VYRAI — ATYĖA!

štai yra specialia pranešimas, kuris 
bus Įdomus kiekvienam vyrui, kuri 
pasiekė “viduramžĮ” ir jaučia reiki 
Unguriui tam tikro gaivinančio TO? 
KO. Kad suteiktl galimumu, t ūk s t 
člariLS, kurie dėl kokios nors priežd 
ties atidėlioja užsisakyti

Nusa-
tiesiog nuo dtstributorių. ŠĮ Gydyto
jaus preskripcija dabur parduodama 
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatmentų — būkite sa
vimi gaukite buteli šiandien — garan
tuotas.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Tel. LAI’MetU 7450

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS U CHIRURGAS

<140 Archer Avenue 
TaL: 3—4 Ir 7—• vaL vakare

‘ Rea. 2136 W. 24th St. 
TeL CARal 0403

DR. P. ATKOČIŪNAS
'DENTISTAS 

1444 SO. 4»th OT., CICERO, IU 
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 14—9 vaL 

■147 BO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paaed., Bered. Ir Bubat. I—1 vai

Tel. IiflFayeen 
Tek CAMal 0

P7PB
0402

i Office Phone
PROspcct 1028

Res, and Office- 
2339 So. Leavitt St.

CAN VL U7U0

DR. J. J. KOW ARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

Z

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Stre<
VaL: 3 Iki i popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

Offlae TeL REPublic 7494
Rea. TeL GROvebUl 06i7 .

4P17 S. WABHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS 

>428 W. MARQUETTE ROAD
VaL 3-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-13 įMd 

NedAlloj aualtarua

DR. yAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Qptomctric*Uy Aklų Specialistas..
Įtempimą, kuria 

ėst. priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akly aptemimo, nervuotu- 
mo. Skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai aklnluB. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas ku 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama Į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Aklnfų kal- 
noa per puse piginus, kaip buvo plr- 
miaus. Diuigelv ar.-dUkimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiaukaip pirmiau * * *

<718 SOlTH ASHLAND AVĖ.
P1kwis lutę

Phone C A Nai g 122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS 

Ir prirenka akinius
nlsakomingai

Vai.: nuo 10—3 v. p.p. 
Nedėloje pagal sutari)

2201 W. 22nd Cermak Rd.

I T A 11 O B DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
nirTfl ▲ a

4722 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAOO. ILL.

OFISO VALANDOA:
Kuo 1* iki 13 vai- ryta, nuo t iki 4 
vai. pa platų ir nuo 7 tkl 8:84 vai. 
jakaro. Nedėllomla nuo 14 Iki II 
valandai dianp.

Telefone* MIDway 2880

TaL VlOtory 48*3
TaL DREzal P1P1

Raa. Phone 
MGleirood 4441

Office Phone 
TRIangle 0044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 318

*al: M U 7-» ▼»!- taMato

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 3 Iki 4 lr nuo 4 Iki 8 vak. 
Nedėllomla pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 

Namų Tel. PROapect 1930

TeL BOUIevard 7043 ,

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAB 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

1
TeL CAMal B387

Res. PROapect 4454

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAU lr CHIRURGAS 

IMI SOUTH HALSTED STRESU

TsL CAMal dlBB

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAB

2201 W. Cermak Road
(Kampaa Leavitt Bt.) 

Valandos; Nuo 9 Iki 11 ryta

Nuo IMI vakare 

Beredoj pagal sutarti

Fhoue CAMal 8133

DR. S. BIEŽISB
GYDYTO J Ajai ;.v CHIPURGAB 

2201 W. Cermak Roed

Valandos 1—I Ir 7—8 vak. 

Seredomls lr Nedėllomla pagal aut

REZIDENCIJA
6631 8. California Avė.

Telefonas REPubUe 7848

MOO So. ArteHia* ava 
Vaiandoe: 11 ryto Iki 4 popiet

4 Ikf 3:34 vakare

DR. A. A. ROTH
Ruaaa Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų fe 
visų chroniškų ligų. 

Ofisai 3102 So/Halsted St
Kampas 8 lat Btreet 

Valandoa: 3—4 popiet. 7—• vai. vak. 
Nedėliomis lr Ivantadlanlala 14—ll

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir G.ydytojoa

2515 B EST 69th ST.
Of. ir Kei. Tel. HEMIoek 6141

Valandos:
2 > 4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

Office Tel. AVenttvorth 8330
Rea. Tel. Hyde Park 3395

DR. MAURICE KAHN DRi SUSANA Ai SLAKts
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ. 
Tol. VAIUIm 0991 

Rez.: Tel. PI.A/A 2100
Valandoa:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-1 lr 7-8 v. v.
NedėldlenleU nuo t® iki 12

MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

6900 SOUTH' HALSTED ST. 
Valandoa: 1 iki 4 po platų, 7 Iki 8 vak.

Uakytua Saredoma

Ofiso: TeL CAI.umet 4O3P 
Hca.: Tel. HEMIoek 4384

DR. A. G. RAKAUSKAS• r *
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St
Ofise valandoa: 1-4 lr 4-4 vaL vak. 

■esidencijoe OAaaei 3484 W. 6Ptk SA 
Vslaadoa: 14—11 ryto 

■eredomle Ir Nedėllomla pagal «wtar<

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUK 
Tel. VIRglnia 0034 

Ofiao vai.: 2—4 lr 4—8 P. m. 
Nedaliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso nori .e verti 5913—14 
Rea. VICtory 334»

DR. A. J. BERTASH
Ofiso .vai. nuo 1-3; nuo 8:20-8:20

756 W. 35tb Street



Ketvirtadienis, geg. 10 d., 1034 c » x u o x s
=

Burnos Hygiena gerai išvirtos, vienų puodukų aštuoniolikos tai yra metini
pieno. Vaisų, apelsinų sunkos1 kis, kuriame vaikas mėto pic-

kiant visas reikalingas infor- Dideli turtai dėl to dažnai 
i maeijas, kad skaičiuje mes bū- paskandina,^kad žmogus nusto 

ja atsparos juos tinkamai su-
PittsburghB žinos

tumėm teisingai užrašyti, Ir 
kad bendrai eidami su Balsuo
tojų Lyga, rinkimų metu kan
didatai su mumis daugiau ūkai 
tytųsi.

ir baigti obuoliu arba kieta 
kriauše, bet ne saldainiais, nes 
saldainiai apvelia dantis, o 
vaisiai nuvalo, ypatingai kits 
ti vaisiai. X!

ainius dantis, o gauna pasto
vus. Tame laikotarpyj yra la
bai svarbu maistas ir prižiūra 
jimas, kad vuikas ffautų gerų 
maistų ir užtektina’, jokia
me perijode nėra reikalo skir
ti vaikų nuo šeimynos stalo; 
gali valgyti su visais maždaug 
panašius vulgius.- kvortų pie
no į dienų gerti arba su val
giais sutaisytų, bulvių vienų 
sykį j dienų, žaliumynų, ypa- 
tinagi lupotų du sykiu į die
nų. Vaisių nemažiau vienų sy
kį į dienų. Mėsos vienų sykį j 
dienų, kartais kiaušinių vietoj 
mėsos, dėl atmainos. Vandens 
šešis stiklius į dienų, tik ne 
prie valgių. Iš miltų valgių 
bent tris sykius į dienų. Duo
nų reikia vartoti rupių rūgi-

naudoti.Apie balsuotojų lygųRašo Dr. G I. BL02IS, dantistes,
Chicago, Illinois

stos kaulų; lai jis griaužia 
Kaisdamas. Tas yra gerai dėl 
dygstančių dantų ir tuo pačiu 
sykiu jis mokinas kramtyti. 
Taip-gi patartina duot vaikui 
kramtyti kietų duonos plutų 
urba sviestuotų keksų (crack- 
ers)^ kurie yra iškepti be sal
dumo. «

VAIKŲ BLOGIEJI 
ĮPROČIAI

mažens dažnai 
gauna įvairių blogų įpročių. 
Vienas dažniausiai atsikarto
jančių, tai piršto čiulpimas. 
Piršto čiulpimas sugadina vei 
dų ir dantys palieka kreivi. 
K^d nupratinti vaikų nuo to, 
reikia jam ant rankos užmau
ti, per alkūnę, iš kietos popie
ros dūdų ir pritaisyti prie 
drabužėlių, kad stovėtų vie
toje ir kuomet vaikas nepri
lenks rankos, tuomet ir nu- 
pras. l aikas kaip kada gau
na įprotį čiulpti pagalvę ar
ba kitų kokį dalykų. Nuo to 
nupratinti galima užbarstant 
karčių pipirų arba maltos ta- 
bakos.
Kvėpavimas per burnų teikia 

kreivus dantis, padaro gilų 
gomurį ir kai kada sugadina 
veidų. Per burnų kvėpavimas 
reiškia, kad nosis yra užsi
kimšus; tas pasidaro, kai pa
kyla adenoidai. O su adenoi- 
dais reikia kreiptis prie me
dicinos gydytojo, kad jis išim
tų kaip greičiau galima.

Kramtvmas maisto vra la 
bai svarbus dalykas. Yra tam 
net priežodis: “Kas nesu-^ 
kramto deramai maisto, tas 
yra savo gyvasties priešas.”
Tėvų užduotis prižiūrėti, kad 
vaikas kramtytų maistų dera
mai ir kad nerytų kųsnių.

Vaikai iš

VAIKAS NUO DVIEJŲ IKI 
SESIŲ METŲ

Mažas vaikas labai greitai 
įgaunu negeistinus pobūdžius

Vaikų Vakurienč 
Duonos du arba tris gaba

lus ir pieno arbia ooeoa vienų 
stiklų. Kvietinės košės keletu 
šaukštų. Vaisių košės ir baig
ti su kietais vaisiais.

Miegas ir poilsis yra būti
nai reikalingi dalykai. Augan
tis vaikas turi miegoti nema
žiau kaip dešimtis valandų į 
parų. Be to, reikia duoti jam

Patartina tėvams prižiūrėti i •biskį numigti popiet. Miegas, 
vaikų, kad jis sukramtytų ’r poilsis yra būtinai reikalin- 
maistų, užlaikytų burnų šva- -£»8> nes kūnas tik tuomet gau 

turėtų maistų švarų ir gerų progų padaryti balan-riai
jam reikalingų. Reikia visų 
kūnų užlaikyti švariai, link
smų pasisvečiavimų, deramų 
pasimankštinimų ir užtekti
nai miegot, o miegant užtekti
nai šviežio oro. Tas viskas 
priklauso nuo tėvų priežiūros.
VAIKŲ PUSRYTIS

Rūpaus maisto užtektinai, 
kuris z reikalauja kramtymo. 
Stiklų pieno arba labai lėto 
cocoa. Tris arba keturis 
šaukštus kvietinės arba kito
kios, košės piene virtos. Pa
kepintos duonos ant sviesto 
vienų arba du gabaliukus. Vai 
šių košės keletu šaukštų.
VAIKŲ PIETŪS x

Keturis arba penkis sykius 
į savaitę kiaušinių, liet nekep
tų. Kitas dienas galima at-

sų, kuomet jis ilsisi. Kuomet nių miltų, bent dešimtį valan- 
žmogus dirba, o vaikas žai- .dų senumo. Baigiant valgyti, 
džia, tuomet kūnas nusidėvi irpriimta, kad užbaigti bent ko-
fsuvargsta ir kūno celelės ne
dirba gerai, kuomet jos yra 
suvargę; kad davus progos 
joms normališkai veikti, reikia 
duoti kūnui poilsio.

Pieniniai Dantys 
Kuomet vaikas yra dviejų 

mdtų, jo burnoje’ būna didelė 
atmaina. Jis jau turi dvide
šimts dantų. Juos keikia labai 
saugoti, švariai užlaikyti. Kur

kiais saldainiais. Be abejonės, 
tas skonis visiems patinka, 
bet aš patarčiau valgį visuo
met baigti kokių kietu daiktu, 
pavyzdžiu, obuoliais arba kie
ta kriauše, kurie apvalo dan
tis.

Baigdamas dar turiu pasa
kyti, kad aš čia ėmiau faktus 
iš gerai pamatuotų dentiste- 
rijos mokslo knygų, kurios 
yra parašytos remiantis vien 

ant
pasirodo puvėsis, reikia tuo
jau užtaisyti. Norint vaikų an^ Praktiško bandymo 

įvairių gyvuliu.užlaikyti geroje sveikatoje, 
reikia, kad jis turėtų sveikus 
dantis, kad jis turėtų su kuo 
gerai sukramtyti maistų. 
Skaudantvs arba pūliuojantys

Duona, gyvenimo lazda.
Swifi

(Tęsinys iš 4 pusi.)
sėkmės skatina veikti ir ant 
toliau, kad Lyga uteity .būtų 
dar tvirtesnė ir reikšminges
nė. Su šiuo tikslu Lyga yra 
nutanusi rinkti statistikų vi 
sų tautų priklausančių šiai 
Lygai, t. y. rusų, slavų, lenkų 
ir t.t., neišskiriant ir lietuvių. 
Ši statistika yra reikalinga, 
kad sužinoti skaičių tų tautų 
gyventojų Allegheny county n 
kiek jų yra piliečiais.

Su šia statistika prasidėt 
dar didesnis Lygos veikimas 
kad užinteresuoti visus pilie 
čius politiškais county ir val
stijos reikalais.

Kad statistika yra reikalin
ga, liudija ir tas faktas, kad ’ 
skaičius svetimtaučių oficia
liuose užrašuose yra žymiai su 
mažintas. Pavyzdžiui, Karpatų 
— rusai, kuriij skaičius siekia 
nemažiau 30,000, sumažintas 
iki 4000!

Tas pats yra lr.su lietuviais. 
Be abejonės, daugelis iš musų 
tautiečių yra užrašyti visai ne 
lietuviais. Net mes patys .ne
gali me tvirtinti, kad mūsų yra 
tiek ir tiek tūkstančių gyvena 
nčių Allegheny county. Taigi, 
kada neužilgo prasidės suraši 
nėjimas, lai kiekvienas lietu
vis, kiek galėdamas, palengvi
na surašinėtojams darbų, tei

Naujos idėjos aukštu tonu 
gieda: (reųuiem aeternam) se

Priklausant Balsuotojų Ly-
gai ir visais būdais kooperuo
jant su ja, parodys svarbų to 
senojo lietuyiško priežodžio: 
“Kur vienybė — ten galybė”.

P.

Kiek pamėgsiS prakilnų dar 
"bų, tiek tavo gyvenimas tu
rės prasmės.

nosioms, norėdamos užplėšti 
savo sparniais.-

Nedaryk išvadų apie kitus, 
kol jų nepažinsi, nes ne tik 
pats suklysi, bet dar kitus su- 
klaidysb

Labiausiai slėgia žiųogaiis 
dvasių toji mintis, kad jis 
lieka visiems naudingas*.

m i . " -- ---- -

ROSELLI BROTHERS, INC.,
’ PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Alfred RoseUi, pres.

iškalimo Ir IšdlrM- 
me visokių rūšių paminklus 1» 
grabnamlua. ’

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veeklte p—ilnlilų rdkaliu 
slat bu pačiais išdirbėjai*

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas j rytus nna 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILUNOIS
Trys telefonai:

Rcz. PENSAOOIjA ®01t 
BELMONT 3485 

Office: HIIA6IDE 3885
Vinocnt Koselli,

GRABORIAI:

Visi Telefonai:

Jaučiant, kad jau vaikų 
dantys dygsta, reikia duoti 
vaikui kramtyti apyplikių vi

dantys vaikui daugiau šutei- 
mainyti žuvimi arba virta mė- kia g1MieS; de, 8Uaųgusio 
sa, bet nekepta; prie to reikia

VENHIAN MONUMENT CO.. INC. Yards 1741-1742
duoti bulvių arba košės, sriu
bos irbulvių arba iš daržovių,

nius dantis, 
per pirmus 
užauga, pusę* 

ilgaus mieros.
Į reikalingas gerų dantų palai
kymui geros sveikatos ir su- 
kramtymui maisto, kad pa 
lengvinus vidurių virškinimų. 
Taigi, nežiūrint kokie dantys 
yra, pirminiai arba pieniniai 
ir pamovus, niekuomet, nerei
kia pamiršti valyti juos po 
kiekvieno valgio.

Pirmas Pastovus Krūminis 
Dantis

Tarpe penkių ir šešių metų 
didelė atmaina darosi vaiko 
burnoje. Tai yra, vaikas gau
na pirmus pastovius dantis. Į 
Pirmas krūminis dantie išdyg- 1 

t sta. Jų yra išviso keturi. Jie 
pradeda formuotis pirm gimi
mo. Pirmi krūminiai dantys

; išdygsta užpakaly pieninių 
dantų. Jie yra didesni negu 
pieninai dantys ir jie nepa
maino kitų dantų. Todėl jie 
tari stovėt visų gyvenimų. Tat

’ reikia juos dabjoti išdygstant
• ir užlaikyti švariai, kad nepū-
• tų, nes jie turi gilius anato
miškus ravukus ir duobutes 
if dažnai yra blogai sukalsifi-

. kuoti dėl stokos maiste kalku- 
lų ir fosforų. Tokiu būdu rei
kia kreipti daugiau dėmesio, 
kad užlaikyti švarius ir svei-t

• kus. Taipgi reikia nepamiršti 
i vartoti rupų maistų ir žaliu-

K
k

JUZEFINOS KARPIUTĖS
Praslinko trys meteliai, kaip mūsų mylima dukrelė a. a. 

Juzefina persiskyrė su šiuo (msaultu. Mirė gegužės 8 d., 
1931 m., \os sulaukus 16 metų amžiaus.

Paliko mus tėvus ir brolį labai dideliame nuliūdime, 
Praleidome šiuos tris metelius labai dideliame nuliūdime, 
ir kolei Gailestingasis Dievas mus užlaikys ant šio pasaulio, 
be tavęs, mūsų mylimoji dukrele, nuliūdimas Ims n mu
mis. O Gailestingiausis Dieve, prašome mes tavęs, priimki 
mūsų maldas už mūsų dukrelės sielų, kad amžinoji Šviesa 
jai Sviestų per amžių amžius.

Rengiant šį trijų metų mirties paminėjimų, yra užpra
šytos gedulingos ftv. Mfešio* UŽ a. a. Juzefinos sielų, penk
tadienį, gegužės 11 d., 1934 m 7:45 vol. ryto, ftv. Antano 
parapijos bažnyčioje, (’iceroje.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir pažystamus atsi
lankyti į pamaldus ir pasimelsti už a. a. Juzefinos sielų.

______ Nuliūdusi /. Karpių flrtmyna.

mynų, kad jie gautų progos 
pasimankstyti.
Perijudus nuo šešių metų iki

žmogaus, nes jis tuomet pra-; 
rabda miegų ir negali tinka
mai pavalgyti.

Vaikas nuo šešių mėnesių 
iki dvylikos metų, bendrai 
imant, vis vartoja savo pirmi

Vaikas beveik 
penkius metus 
užaugusio žmo- 
Todėl jis yra

Išdlrbėjal ankštesnes rūšies Paminklą 
Ir Urabnamlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

----------o----------
Su virš 60 metų prityrimo 

. ----------o-----------
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir

taupykite pinigus
o-------

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Cbicagos Lietuvių.

527 N, WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI
LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti. 6 mano 

darbu būsite uiganėdfntl 
Tel. CANai Sti K arba SS 1<

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. * Cicero, III.
Tel. CICERO 5»27

SIMON M. SKUBĄS
fJRABORIUS IR BAL8AVUOTOJA8 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.

IM. MOHrae 1177

J. F. RADŽIUS
LIBTUVIŲ ORABORIUB 

Palaidoja ut ftl.io Ir ankičlan 
Ifodernlėka koplyčia dykai.M W. 181h Ht. Tei. CAMal 1174 

Ckloago. IIL

LJ.ZOLP
ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ 

VSDMJTAM
1644 WEST 46th

Tei. BOCIevard
8TREET

ta
Tet. CICICRO

SYREWICZE
ORABORIUB

Laidotuvėms pUnes patarnavtmi 
■aUmas ai (lt •• 

rOPLTCTA DTKAI ’

LAIDŪJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKĮ
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue
ai

Telefonas YARds 1138

STANLEY?. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 

Chicago, 11L

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia’ dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS .

3307 Lituanica Ave.
- T«l. Boulevard 4139

Tet LAF*a •871

J. Liulevlčlus

Patarnauja Chl- 
eagnje ir apiella- 
Mja

graliDidelė Ir 
Kepi y«ta

W An

J.J.BAGDOiA
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 6 3 r* d St.

-

UOZAPAS EUDEIKĮ
■■ I R ■■

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE.........PASAUKITE..........

REPublic 83*40
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime epryllg m firma tuo padu vardu)

J

lr.su


G g R X P O A S
' ĮJft'JB ■ l» ii'

Ketvirtadienis, g<
Bg|B.į JtlUL.. ■ -I---- 1 TSS

10 d., 1934

SVEIKI, BROLIAI LIE- ŠAUKIAMAS MASINIS DRAUGIJŲ SUSIRINKIMAS
; / TUVIAI!

Iš mūsų mylimos Tėvynės 
įtvykę į Amerikų, mes nuoiir- 
fžiai sveikiname Jus, garbin
ai Amerikos lietuviai.
'Nors mus skiria dideli van- 

lenyno plotai, bet mintys nuo
lat jungia mus, o visų stip
riausiais saitais riša visus mus 
Lietuvos meilė.

Ir šiandie, gyvendami Lais
voj, Nepriklausomoj Lietuvoj, 
mes su dėkingumu minim Jū
sų aukas ir žygius Lietuvai 
laisvę atgaunant ir jai atsi- 
stalant; broliškas jausmas ve
da mus pasidalinti mintimis 
apie mūsų brangios Tėvynės 
.vvenimų.

l’er Atlanto vandenynų, di
dvyrių Dariaus ir Girėno nu
galėtų, skrieja j Jus lietuvi? 
kos mintys, ieškančios savųjų 
atsakymo; iš pavergtos mūsų 
sostinės Vilniaus skamba-sku- 
ndų aidai, ieškų atbalsio, — 
visa Lietuva alsuoja vienu ne
nugalimu pasiryžimu išlaikyti

BTJ8 IŠDUOTA 1933 M. LIE
TUVIŲ DIENOS AT '

SKAITOS

Penktadienio vakare įvykęs 
pemykščios Lietuvių Dienos 
pasaulinėje parodoje komiteto 
susirinkimas nutarė šaukti ma 
sinį visų Chicagos lietuvių dr- 
gijų susirinkimų ketvirtadienį 
gegutės man. 17 d. Lietuviu

auditorijoj. Tame susirinkime 
komitetas išduos smulkmeniš
kų finansinę atskaitų iš 1933 
m. įvykusios Lietuvių Dienos. 
Taip pat bus svarstoma orga
nizavimas Lietuvių Dienos šių 
vasarų, toje pačioje parodoje, 
r.es yra gautas pakvietimas, 
ftis klausimas yra labai svar
bus ir dėl to draugijų valdy
bos prašomo? masiniame susi
rinkime dalyvauti.

26 METŲ JUBILIEJUS 
PAGERBIMUI JOHN 

R. PALANDECH

GRAŽUS VAIDINIMAS

(Lithuanian Rhapsody) Op. 
11. Kompozitoriaus vardas gi 
paduotas: Karlovvicz. J. Poška

PAMINĖTA SPAUDOS 
ATGAVIMO 30 METŲ 

SUKAKTIS
Federacijos Cbicagos Aps

krities iniciatyva, gegužės 8 d. 
Dievo Apvaizdos parap. salėj 
paminėta lietuviškos spaudos 
(lotyniškomis raidėmis) atga-

paliko lig naujas. Smagu bus 
dabar mergaitėms rinktis j 
gražų išpuoštų kambarį.

Korespondentė

ŠIS - TAS Iš MŪSŲ 
PADANGĖS

West Pullman. -r- Jau dvi 
savaitės, kaip dingo, lig ugny, 
du berniukai: Sorokas, G me
tų, Šalkauskas, 7 metų, ir nie
kur nesurandama. Išieškota vi
si kampai; manoma, kad taiviino 30 metų sukaktis. Kai

aukomis ir pasišventimu įgy- į b* jo T- Sakalas, Lietuvos kon-1 piktadarių darbas, 

fų 4aisvę,.ir mes tikime, kad sulas Chieagai A. Kalvaitis, L. ~
Cii būdami tikrais lietuviais, Simutis ir kun. I. Albavičius.i mūsll bažnyčio-

Kalbėtojai plačiai nušvietėMik arsime savo Tėvynei švie
sių ateitį.

Kan. F. Kemėšis 
B. Vitkus I
Petras Babickas

LIETUVIŠKOJI RAPSODIJA 
SIMFONIJOS KONCERTE
KARNAVIC1AUS KŪRINYS 
IŠPILDYTAS PIRMU KAR

TU ŠIOJE ŠALYJE

spaudos uždraudimo laikotar
pį ir kelius bei lietuvių pas
tangas laisvę tai spaudai at
gauti. Be to, I. Sakalas atvežė 
susirinkusiems parodyti-“gra
ždankų” '(lietuviškų malda
knygių, kantičkų spausdintų 
rusiškomis raidėmis) ir pir
muosius lietuvių laikraščius. 
Visi domėjosi tomis retenybė
mis. •

Muzikalę programos dalį 
atliko L. V. ‘‘Dainos” choras, 
vedamas mtn. J. Saurio, Ten- 
zis ir Sabonis. Padainuota gra

1 je per pirmųsias Mišias bus pi 

rmoji šv. Komunija.

Pirmadienio, gegužės 7 d. 
vakare. Orchestra Hali įvyko 
koncertą* kurį pildė Peoplez t.ių Uaim): solo, kvartetų ir vi- 

Simfonijos orkestrą, vadovau-l 
lama svečio , dirigento Jerzy 
Bojanowski.-

su choru. Programa baigta 
Žilevičiaus “Vilnius”.

Vakarų vedė Fed. Chie. Ap

Jerzv Bo,janowski yra nuo 
seno pasižymėjęs muzikas — 
dirigentas. Jis kadaise vado
vavo žinoniajai Varšuvos Sim
fonijos orkestrai.

Pirmadienio koncertų suren
gė Cbicagos Lenkų Meno klū 
bas. Koncerte pirmu kartu šio 
je šalyje, išpildyta lietuviško
sios muzikos kuriųys: Karna- 
\ iči aus “Lietuviškoji Rapso
dija” Op. 11. -

( lJetuviškoji Rapsodija tik
rai ir tikrai žavingas muzikos 
kūrinys. Tai švelnus, saulėtas 
l.ittuvos atvaizdas, lygiai ža 
vys lietuviškųjų kaip ir sve- 
limtančio (Publika — 99 nu< A. 
svetimtaučių).

Dirigentas Jerzy Bojanows- 
ki, nors lenkas, suprato lietu
viškųjų dvasių ir sugebėjo jų 
perduoti orkestrai. Orkestrrf 
gi savu keliu gabaus dirigen
to vadovybėj, Lietuviškųjų Ra 
psodijų išpildė taip,, kad ne
abejoju nei pats kompozitorius 
Komavičins nebūtų ntradęs( 
mažiausios ydos.

Be šio lietuviškosios muzi
ko- kurinio, programoj išpil 
<l>ta keletą lenkų kompozito- 
riii t urinių ir garsioji Čaikov- 
kio .— Simfonija No. 6 (Pa- 

thctique) Op. 74.
Kaip jau minėjau koncertų 

rengė Chicagos lenkai ir ma
tyt tai jau užtektina priežas
tis, kad prdgramoje būtų at
spausdinta lietuviškasis veika 
las kaip: Rhapsodja Litevrska

pirm. inž. Žvirblis. Rep.

GRAŽI BUS PROGRAMA

Užsienio kalbų laikraščių re 
daktoriai ir leidėjai susirinks 
7 vai. šį vakarų su savo šei
mynoms ir draugais į Sherman 
viešbutį, kad pagerbus John 
R. Palandech darbuotę šioje 
dirvoje, jo 25 metų jubiliejaus 
proga.

.John R. Palandech atvyko 
Amerikon tia trylikos metų a- 
mžiaus, mažai mokytas. Visas 
jo turtas buvo' ^veikas protas 
ir kūnas. Per savo darbštumų 
ir mokymos, jis pasižymėjo 
kaipo darbuotojas tarpe užsie
nio kalbų laikraščių.

P-nas Palandech užsiima ne

Geg. 7 d., apie 10 vai. ryte, 
prie 133 ir Halsted St. buvo 
labai didelis gaisras. Sudegė 
A. Vasiliausko duonkepykla. 
Gaisras prasidėjo iš šalę esan
čios lūšnos ir toj nelaimėj vie
nas gaisrininkas žuvo; ten pat 
mirė. Gerb. kun. A. Linkus su
teikė jam paskutinį patepimų.

Philadelphia, Pav—: Balan
džio 29 <1., ftv. Andriejaus pa
rap. salėj Šv. Juozapo ir Ma
rijos akademijos, Nevvtovvit 
Pa., studentės sulošė gražų vei 
kalelį “Prie rojaus vartų”.

Uždangai pakilus, pasirodė 
mėlyni dangaus skliautai, pa
sigirsta malonus giedojimas ir 
pasirodo penkios išmintingo* 
panos su pilnomis alyva lem
pomis. Jos gieda, darydamos 
gražins giestus. Vėliau išbėga 
penkios neišmintingos panos 
su tuščiomis lempomis ir pra 
šo išmintidgųjų alyvos. Nega
vusios su širdgėla' išbėga. 
Joms išbėgus, prasiveria mė
lyna uždanga ir pasirodo ro 
jus; auksu žiba vartai, už jųvien laikraščių tarpininkavi- 

inu ir bizniu. Per kuHamc, angebj'aįu'^

Geg. 13 d., parap. svetainė
je ir darže ftv. kryžiaus dr-ja 
rengia linksmų piknikėlį.

Atėjus geresniems laikams, 
mūsų kolonijos jaunimas pra-

kademikių choras, “Man tin* 
ka” daina -u ukademikių cho 
ras. w

Veikalas tų dienų loštas du 
kartu ir abu kartu žmonių bu 
vo pilna salė.

Garbė seselėms Kazimierie- 
tėms už malonių dvasinę puo
tų. Msnka Dulkelė

Iš oro biuro skelbiama, kad 
dar. per kelias dienas nenuma
tomas lietus Chieagoj.

PRANEŠIMAS

REMKITE KATALIKU- 
KĄ JĄ SPAUDĄ

Dr. Maurice Kahn, gydyto
jas ir chirurgas, gegužės 1 <1. 
persikėlė į naujų rezidenciją. 
Namų telefono numeris bus pa
keistas į PLAza 2400.

(Skelb.)

metų jis dalyvavo viešuose da
rbuose Cldeagoj, kur susidrau
gavo su visomis laikraštininkų 
grupėmis.

Per šį laikų jie yra keliavęs 
skersai ir išilgai Jungtinių 
Valstybių, vis su užsienio kal
bų laikraščių reikalais. Jis y- 
ra vienas iš keiių, kuris ga?i 
pasigirti, kad yra perėjęs per 
visas svetimų kalbų laikraščių 
spaustuves Jungtinėse Valsty
bėse ir ypatiškai pasipažįsta 
su vedėjais visų tų laikraščių

Pranešimai

ta, sėdi Dievo Motina. Išmin-! 
tingos panos ateina pas var
tus; angelas juos atidaro ir po 
vienų vėda prie sosto; čia Die
vo Motina kiekvienai uždeda' 
ant galvos vainikus. Vėliau 
atbėga neišmintingos panos ii 
prašosi į rojų
jos tik pasauliui tarnavo, o 
dėl Dievo nieko gera nepada
rė, angelas jas atstūmė nuo 
rojaus vartų'. •

Visas vaidinimas atliktas 
labai gražiai. Vaidinime daly
vavo šios mergaitės:

Vartų sargo rolėj — M. Lau 
raitė, Dievo Motinos — E. Ra 
moniūtė, Išmintingų panų — 
Linksmybės — K. (Jelcaitė, Ze 
įnybės — V. Damarodytė, Ka

Brighton Purk. — Lietuvių 
Respublikonų klūbas laikys 
svarbų susirinkimų gegužės m.
10, d., 8 vai. vakare, Petkevi ntrybės — - E. KasiulevičiūtS,

čiaus ofise, 2608 W. 47th St. 
Nariai prašomi ptvykti ir nau
jų atsivesti. Valdyba

Siuvėjų lokalas 2f>9, A. C. 
\V. of A., susųrinkinių laikys 
penktadienį, gegužės 11 d., A- 

dėjo eiti į poras. Taip ir rei- malganiated centro naųie, 332

West Side. — Gegužės 2 d. j 
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. dr- 
gija savo mėnesiniam susirin
kime svarstė tolesnio veikimo 
planus. Ypatingai, kokiu būdu 
gražiau pagerbus motinas Mo
tinų Dienos proga. Nutarta ge 
gūžės 11 d. kviesti visų para
pijos jaunimų prisidėti prie 
ruošiamo vakaro motinoms pa
gerbti. Programa bus begalo 
įspūdinga. Visos motinos šir
dingai kviečiamos atsilankyti 
į šį vakarėlį. Be to, mūsų so
dalietės ruošias prie bendros 
Cbicagos sodalicijos apskrities 
dvasinės puotos, kuri įvykR 
sekinad., geg. 27 d., Aušros 
Vartų bažnyčioj. Po Mišių sa
lėj bus bendri pusryčiai.

Su pavasariu, pasireiškė at
maina ir sodaliečių klnbrume. 
Padaryta talka ir kambarys

kia. Geg. 26 d. bus iškilmin
gas šliūbas p-lės M. Sereikai
tės su R. Meleškn, o pradžio
je birželio iškilmingas šliūbas 
p-lės GursRaitės (.jaunojo var- 

j do nesužinojau). Rep.

DĖI LIETUVOS SVEČIŲ 
' VIZITO

So, Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. Visi malonėkite dalyvau
ti.’ F. irusis, sekr.

"Pinigas ir laikaš — sunkiau 
šia gyvenimo nųštai; visų žmo 
nių nelaimingiausi tie, kurie 
tiek daug jų turi, kad nežino 
kaip vartoti.

Dr. .Johnson.

Komitetams žinotina, kad 
tose kolonijose, kur Lietuvos 
svečiai: kan. F. Kemėšis, p. 
B. Vitkus ir p. P. Babickas, 
lankysis Vilniaus Geležinio Fo 
ndo reikalais,' kad pamatyti 
gražių “Lietuvos pavasario” 
filmų, reikia išanksto pasirū
pinti aparatų ir operatorių, 
nes p. Babickas yra atsivežęs 
tiktai filmų.

Ponas P. Babickas kad jis 
vadinamas atsargos kapitonu, 
prašo pranešti, kad jis buvo 
savanoris ir .jokio karinio laip
sni* neturi. Rep.

Neprižiūrėjimas • dkiesoį 
nuostolį padaro negu nežinoji
mas.

Jienj. Franklin.

PLATINKITE ' “DRAUGĄ'

SOLUS
STOMACH 

Uleer Powder

Tai yra geriausias—vienatinis vaia 
tas nuo

SKILVIO VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu į tris dienas nesijausi geriat)— 
atnešk dalį likusio pauderio, gansi 

pinigus atgal.

. MICHAĖL MESSAR
LIETUVIO VAISTINE

3201 S. Halsted Street Chicago, III.
• TEL. VIOTORY 7386 7048

Iškilmingas atidarymas 2-ros
Duonkepyklos

STANLEY PETRAUSKAS BAKERY, 1721 So. 
Union Avė. jau gyvuoja per daugelį metų 1

GEGUŽIO-MAY 12,1934 atidaro
antrą duonkepyklą MARQUETTE PARKE 

2616 West 69th Street
Atidarymo dienoje bu* duiMlanu*. gražina Dovani**. STANLEY PET
KA IKRAS kvlet'ia, visus atsilankyti, nusipirkti duonos ariu* Itėksų Ir 
Kauti DOVANI'.

KTANI.EV PETRAU8K AK IMKERT 
. 2418 West flllili Street

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Cbi 

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 

Bet kadangi! biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku 
siems..

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
Žydelį.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.

Tikėjimo — A. Mažeikiūtė, 
Meilės — E. Laumakiūtė, Ne
išmintingų panų: Kultūros — 
M. Kušleikytė, Turto —; M. 
Velžaitė, Grožio — E. Sol<ai 
tė, Įstatymų —E. Gudonytė,, 
Galybės — A. Tamulevičiūtė. 
“Teta Pulehra” giesmė — a-

Z"

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EKCHANGE 
HATIOMAl BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSl KAM E KORPORACIJŲ*

Bridgeport
Hardware & Paint Corp.

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir 
visokių geležinių reikmenų su numiSžintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos .numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500 
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Varūish, galionas.......................... ..,
ir aukščiau.
ALĮVINftS maliavos galionas ........................
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

A. F. CZESNA’S BATHS
TuRKiaKOR, Rummcofl RULFFRnrtfl VAnofl m kt.kktrob 

TRKATMKMTAI
Svvdrfkl manMttnlmal Ir elektrų*

Treatm.ntal vlaoklų Ilgų, mmelimo, nervų atltalvymo, 8alėto 
Ir taip toll.ua m .lektrinlal. prietalaata Violetiniai Saulės Spin
dulių treatme.tal.

Mln«raltnėa aulfartnėa vanos duoda dldUlaual. kraujo clrkulla- 
dj., kuomi4 galima lHalgelbėtl nuo visokių ilgų.

KambarlA dol pergul&jlmo.
Motorų skyrius atdaras Utarnlnkale nuo t Iki 1S vai. nakttea.

1657 W. 45th Street
Kampa. So. Paulina St. TH. Ronlovard 48KS

Tel.j YARds 08C1

PAVASARIS
laikas apsivalyti ir mallavotl.

18 colių sieninė, poplera... 
ir aukJUįlau O V
30 colių alenlnė poplera 
Ir aukAėlau ■ afcC
Sieninę po pi erų apipiauatom Dykai 
4 vai. SPAR VARNISH Get-oa rO 
Si on ......................
galionas
4 vai. ENAMEL
kvorta

MAIŠYTO Geros rūftlea 
galionas

•1.19 
8Oc

•1.10
padarome suligLangams Acldua

užsakymų ..........
Ir oukftėlau

HEIFERMAN’S PAINT 
STORE

2547 West 63rd Street,
Tel. H F. M1 <x-k 0070 
'Mes pristatome

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 Pėtnyėtos
vakarafa 6 iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Telefonas RE Public 0800

Residence Phone
Englcworxl 5840

P. CONRAD

Busi'ness Phone 
Englctvootl 5883

MODRRJi PHOTO 
STUDIO 
J rengta

llollywo<wl Šviesomis
AI KKTOS RI'S'ES 

PAVEIKSLAI
Nutraukiame dienų ar 

vakare

420 WEST 63rd STREET
< CHICAGO

—-.......... 1 —

NAUJAS IŠRADIMAS
RVekvienap YTATAI yma 
MALONI! TGRfcTI GRAŽIUS

IR DAILIUS PLAUKUS

Als naujau naturaliSkaa vaistas 
netik sulaiko plaukų slinkimų, pra- 
ftab'na pleiskenas, bet Ir atgauna 
plaukus. ft| naudingų vaistų pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasekmės ftio 
naujo vaisto yra patvirtintos ir ga- 
rantuojamoa Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis 81.00. 
Atsišaukite laišku;

MRS. PAULINA RIMKUS
1SS1 NHIE1.DS AVENUF. 

Chicago Helghts, UI. J

PASIDABINKIT PERMANZNT 
W A V E

Dabar kol kainos dar irmos Mklland'o 
nauji iM-nnnnentat dėl pavasario:

REALISTICS 
$2.00 ir aukščiau iki $6.00

Riti phdabinimai: Shampoo — 
finger wave—50c; Shampoo - fin- 
ger wave - arch - rinse,— $1.00; 
Manicnre - 35c; Marcei - 50c; Sba 
mpoo - marcel - manicnre - $1.00.

MIDLAND BARBER 
BEAUTY SHOP

4182 ARCHER AVENUB
TEI,. I.AF’AYETTE 483#

Ksr stsln«-4 4J pagarsini
mų gaus permanent wave, 
5«<- piginu negu paprastai.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

I
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

Z FRENCH LINE 

‘ILE DE FRANCE’ 
Express 

4 Laivas

Platesne* In formacijas teikiam ir partbindtan laivakorte*. 
Padarome visokius popierių. Ir dokmmcntu*. Shinėlam pinigus |

LIETUVĄ

INSURANCE 
NOTARY 
PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ
KUS BONUS

REAL ESTATE
13 metų tel.ringal pamatuotas lilmls. 

RVSIPAMNKITF. IR REMKITE LIETUVI.

2608 W. 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

toll.ua

