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VOKIEČIAI ŽUDO LIETUVIUS PASIENYJE
LIURDE EINA TRIJŲ 

DIENŲ IŠKILMĖS

LAIMINA LIURDO MALDININKUS

POPIEŽIUS RAGINA ŽMONIJĄ 
MELSTIS UŽ TAIKĄ

ŠVENTOJO TĖVO LEGATAS NUVEŽĖ 
LIURDO MALDININKAMS SPECIA

LŲ APAŠTALIŠKĄ LAIMINIMĄ
LIURDAS. Prancūzija, bal. baigias ir dabar eina dienos, 

25. — šventasis Tėvas Popie kada nuoširdžios maldos tu-
žius Pijus XI šiandien para
gino žmoniją, kad ji jungtu- 
si bendron maldon už pasau
lio taiką ir ramybę ir už auš
tančią naują geresnių ją lai
kų gadynę.

Popiežius šį raginimą pa
brėžė laiške Jo Eminenc’jai 
kardinolui Pacelli, Popiežiaus 
valstybiniam sekretoriui, kuri 
prisiuntė čia savo legatu da 
lyvauti trijų dienų iškilmių 
gose pamaldose, kuriomis už
baigiami Šventieji Jubiliejaus 
Metai. Pradedant “triduu- 
iną” buvo perskaitytas tas 
Popiežiaus laiškus.

Iš viso pasaulio suplūdu
sio® gausingiausios maldinin
kų minios entuziastiškai svei
kino atvykusį Popiežiaus le
gatą kardinolą Pacelli.

Popiežius suteikė apaštališ 
ką laiminimą Liurdan suvy- 
kusiems tikintiesiems.

Šventasis Tėvas, duodamas’ 
atstovo įgaliojimus kardino
lui, tarp kitko jam rašo:

Šventieji Metai laimingai

ri būt iškilmingai aukojamos, 
kaip tas yra nurodyta Mūsų 
laišku “Quod tam alacri” 
pereitą sausio mėnesį.

Tegul tuo susidomi iš įvai
rių rasių ir tautų, tikrai krikš 
čioniškų, visi susirinkę į Liur 
do stebuklingąją vietą.

Mes pažymime, kad kiekvie 
nas privalo atsiminti, kad jie 
yra nuplauti Išganytojo die- 
vinguoju Krauju ir privalo 
nukreipti savo akis ir min
tis į Nekalčiausią ir Sopulin
gą Motiną.

Tegul kiekvienas meldžia 
gailestingojo' dangaus, kad 
ramybė grįžtų kenčiantiems 
mirtingiesiems.

Popiežius toliau pažymi, 
kad Jis pats labai trokšta da 
lyvauti tose bendrose maldo
se Liurde, kaip yra pareiškęs 
kardinolų kolegijos konsisto
rijoje.

Trijų dienų iškilmės prasi
dėjo šiandien 3:00 popiet ir 
baigsis sekmadi'enį 3:00 po
piet.

Šventasis Tėvas Popiežius Pijus XI ragina visą 
žmoniją karštai melstis, kad Dievas suteiktų pasau
liui pastovią taiką ir ramybę.

15,000 DALYVAVO KUN. COUGHLINO 
UNIJOS SUSIRINKIME

WASHINGTON, bal. 25.— gyvenimui atlyginimu, kad 
būti} nacionalizuotos visos vie 
šajam gyvenimui reikalingos 
butenybės, ir kad būtų įsteig
tas vyriausybės centrinis ban
kas vietoje šiandieninių priva 
čių asmenų valdomų bankų,

Senatorius Bailey, dem. iš 
N. C., aštriais žodžiais puo
lė kun. C. E. Coughliną. Jis 
pažymėjo, kad kun. Couglilin 
dirbąs už revoliuciją.

■DETROIT, Mich., bal. 25. ' kurie sudaru federalinę at- 
- Kun. C. E. Coughlino per, sargos sistemą.

ANGLIJA PASIKEIČIA 
KARININKAIS SU 

VOKIETIJA

MAC DONALDAS DROŽIA 
VOKIETIJAI

LONDONAS, bal. 25. — 
Kada visa Europa negali at
sistebėti nepaprastu Vokieti
jos nakališkumu dėl sutarčių 
laužymo, Anglija tuo tarpu 
dar glaudžiau ima bičiuliuotis 
su Hitleriu. Pasikeičia kari
ninkais taip, kaip būta prieš 
pasaulinį karą.

KARALIUS PRIEŠINGAS
DIDELĖMS IŠKILMĖMS

LONDONAS, bal. 25. — 
Anglijos karalius, kurio 25 
metų karaliavimo sukaktuvės 
šiemet bus minimos, ir prie 
kurių vyriausybė rengias iš 
“visoi peties” painformavo

LONDONAS, bal. 25. — 
National Labor partijos or
gane “Nevvs Letter” Angli
jos ministeris pirmininkas 
MasDonaldas kerta Vokieti
jai už jos politinį savarankia- 
vimą.

Vokietija savo žygiais gr- 
iauja kelią taikon ir naikina 
visokį tarpusavį pasitikėjimą 
Europoje, rašo MacDonaldas. 
Savarankiu veikimu Vokieti
ja nieku būdu negali pasitei
sinti ir laimėti sau bet kiek 
simpatijos. Nė garbės nega
li atsiekti.

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
TĖVUS

ministerį pirmininką, kad šios) AUSTIN, Tex., bal. 25. — 
sukaktuvės būtų ko mažiau Sulaikytas H. Pierson, 20 m.
triukšmingos, t. y., kad būtų 
panaudotos ko mažiausios iš
laidos.

BERLYNAS, bal. 25. -f 
Vokietijos finansininkai įspė
jo diktatorių Hitlerį, kad jis 
mažintų valstybės išlaidas.

amž. Jis išpažino, kad nužu
dė savo tėvą, Texas vyriau
siojo teismo teisėją, ir mo
tiną.

Tai padarė važiuodamas * su 
tėvais automobiliu. Iš prad
žių jis sakėsi, kad plėšikai nu 
žudę jo tėvą ir motiną.

radiją sudaryta piliečių orga
nizacija vardu The National 
Union for Sočiai Justice (So
cialiam teisingumui siekti 
krašto unija) vakar vakarą 
turėjo pirmą viešąjį susirin
kimą Nortbwestem stadijume. 
Dalyvavo daugiau kaip 15,000 
minėtos Unijos narių ir paša
linių asmenų.

Be kun. Coughlino kalbėjo 
keletas žymiųjų krašto poli
tikoje vyrų, tarp kurių ir 
šen. E'. Tbomas iš Oklaboma.

Masinį susirinkimą atidarė 
laikinas pirmininkas L. B. 
Ward. Jis pareiškė, kad kun. 
Coughlino unijon įstojo pus- 
devinto milijono piliečių vi
sam krašte. Jie visi yra kva
lifikuoti dalyvauti rinkimuose. 
Jie visi pasirašė kun. Cough
lino paskelbtus socialio tei
singumo 16 principų.

Kun. Oougjhlin sakė, kad ši 
organizacija pasiryžusi paša
linti iš viešojo politinio gyve
nimo visus tuos, kurie žadėjo 
dirbti žmonių gerovei, skelbė 
socialio teisingumo filosofiją, 
o paskiau savo žadėjimus su
laužė ir ėmėsi praktikuoti 
plutokratijos filosofiją.

Kun. Coughlino 16-oj prin
cipų pažymėta, kad kiekvie
nas galintis dirbti žmogus tu
ri gauti darbą su atitinkamu

Kun. Coughlin ragino, kad 
visi automobilių pramonės 
darbininkai organizuotusi, nes 
be to negalima nė svajoti ap
ie buities gerinimą. Pavieniai 
darbininkai visados bus iš
naudojami.

Susirinkime, be kitko, nu-

DAUG AUTOMOBILIŲ
DARBININKŲ NEPRI

KLAUSO UNIJAI
DETROIT, Mich., bal. 25. 
National Auto Labor boar- 

das paskelbė, kad visam kra
šte automobilių fabrikuose at
siklausta 163,150 darbininkų 
ir rasta, kad iš jų 68.6 nuo
šimčiai nepriklauso jokiai dar
bininkų organizacijai.

Šis atsiklausimas atliktas 
slaptais balotais, kad tuo bū
du kiekvienam fabrike suda
rius darbininkų komitetus ko
lektyviam derėjimuisi su kom
panijomis.

Rasta, kad iš visų pasisaku 
šiųjų darbininkų tik 8.6 nuoš. 
priklauso Amerikos darbo fe
deracijai, 3.7 nuoš. — Asso
ciated Automobile Workers 
of America, o visi kiti pasi
skirstę į vienuoliką kitų uni
ją-

Boardas pareiškia, kad šis 
darbininkų atsiklausimo dar
bas (balsavimai) jau baigtas 
ir kiekvienam fabrike nusta
toma kolektyvio derėjimosi 
tvarka. Komitetai bus sudary 
ti iš tų darbininkų, kurie su
daro visų fabriko darbininkų 
daugumą.

Amerikos darbo federacijos 
vadai priešinasi Šiai tvarkai, 
kadangi šios organizacijos 
darbininkai neturi pirmybės. 
Tad jie ir reikalauja, kad šis 
National Automobile Labor 
boardas būtų panaikintas ir 
visas reikalas paduotas pačių 
darbininkų išimtinai žiniai

VENA ĖJUSI PER SIENA NUŠOVĖ,
0 KITA SUŽEIDĖ

NUKENTĖJO DU BROLIAI EINIKIAI

Sužeistasis sako, kad jie teisėtai 
ėję per sieną

LONDONAS, bal. 25. — tas į ligoninę Stalupėnuose. 
Reuterio korespondentas Sužeistasis brolis tvirti- 
šiandien iš Kauno praneša, na, kad jie per sieną ėjo 
kad vokiečių kareiviai pašo- teisėtai ir tai darė atvirai, 
vė per sieną einančius du Be to, kitoje Reuterio de- 
lietuvius brolius, Karolj ir Pašoje sakoma, kad Hano- 
Augustą Einikius. verY policininkas pašovęs

dar vieną lietuvi, kažkokį
Žiniomis iš pasienio, Ka- Macelį, 

rolis rastas miręs, o Augu- Lietuva įdavė Vokietijos 
stas — sužeistas ir paim- 'vyriausybei protestą.

TEISĖJAS PASIGAILI GUBERNATORIAUS PA-
KOMUNISTO STANGOMIS DIDINAMI

PIRKIMO MOKESČIAI
SPRINGFIELD, III, bal. 

25. — Legislatūros žemespie- 
ji rūmai kol kas nepasiduoda._ 
gubernatoriaus diktatūrai^* 
Tad pirkimo mokesčių didini
mo klausimas toliau atidėtas.

Tuo tarpu “dėl visako” ko 
misija ima uždarinėti bedar
bių šelpimo stotis 'Cooko ap
skrity ir kitur. Girdi, nėra 
fondų.

TOLEDO, bal. 25. — Strei
kuojantieji darbininkai Chev- 
roleto automobilių fabrikuose

, turės susirinkimą ir balsuos
rodyta, koki b.hai kongrese gusitaikym0 klal,simu. Kom.

panija siūlo taiką. Žada padi-

Federalinis teisėjas C. E. 
Woodward nusprendė, kad F. 
W. AVerrmann, vokietys ko
munistas, turi būt deportuo
tas, kadangi jis priklauso ko
munistų partijai, o ši dirba 
už šio krašto vyriausybės su
griovimą.

Paskelbus šį sprendimą, ko
munistas Werrmann nurodė, 
kad Vokietijoje komunistai ne 
turi jokių teisių ir jei jis ten 
bos grąžintas, tai bus užmuš
tas, arba aklai uždarytas ka- 
lėjiman.

Teisėjas reiškė pasigailėji
mo ir savo sprendimą pakei
tė. Jam leido, kad jis per ke
lias dienas rastų sau tinka
mą kraštą, į kur be baimės 
galėtų išvykti savo lėšomis. 
Jei to nepadarys, bus pasių
stas stačiai į Vokietiją vy
riausybės lėšomis.

turi būt šios unijos remiami 
ir prieš kokius turi būt kovo
jama.

PARAPIJOS MOKYKLU 
KLAUSIMAS ŠUVA-‘ 

ŽIAVIME

dinti 5 nuoš. atlyginimą, taip 
pat pripažinti darbininkų se- 
nesnybę.

Matyt, taika nebus atsiek
ta. Streikininkai stato dau
giau reikalavimų. Nori, kad 
kompanija pasirašytų kon
traktą, kuriuo įvedama “clo- 
sed shop, ” taip pat nori, kad 
būtų panaikinta skubaus dar-

National Catbolic Educa- 
tional Association vakar bai
gė suvažiavimą Chicagoj. Pri- bo sistema. Kas link atlygini
imta rezoliucija, kad iš valsty 
bių švietimo fondų atitinka
ma dalis būtų skirta katalikų 
parapijų mokykloms, kurios 
visur užima viešųjų mokyklų 
vietas ir ikišiol negauna rei
kalingos ir sau priklausomos 
finansinės paramos.

Už šią finansinę savo mo
kykloms paramą katalikai jau 
kelinti metai kovoja valstybė, 
se Ohio, Louisiana, New Mcx 
ico, Oklaboma, Indiana, Tes
ąs ir kitose.

mo, tai) mažiausia 70c. už dar 
bo valandą.

SKANDALAS UNIVER
SITETE

MTLWAUKEE, Wis., bob 
25. — Nepaprastas skandalas 
pasireiškė Wisconsino univer
siteto “extension” divizijoje. 
Sakoma, tarp fakulteto na
rių susekta laisvoji meilė. 
Pašalintas šios divizijos de
kanas.

SPRINGFIELD, III, bal. 
25. — Legislatūros senatas va 
kar vakare pagaliau pasidavė 
gubernatoriaus Homerio ypa
tingam spaudimui ir reikalin
ga balsų dauguma pripažino 
bilių, kuriuo didinami pirki
mo mokesčiai. Spėjama, kad 
rytoj tai padarys ir žemes
nieji rūmai, kuriuos guberna
torius apgulė su savo poditi-

onrcoe DADrc viiimtac nSmis p“**0™8-Neseniai le-nllutnO I AllKt OUilY, I HO gislatūra buvo greižtai pasi
priešinusi pirkimo mokesčių 
didinimui ir gubernatoriaus 
diktatūrai.

Pasirodo, kad šį kart ant 
vargšij nugaros rioglinama 
dvilypė našta. Didinami betar 
piški pirkimo mokesčiai ir 
mokesčiais apkraunamos taip 
vadinamos “Utilities.” Šiuos 
pastaruosius mokesčius ir gi 
turės mokėti ne “Utilities,” 
bet tie patys vargšai darbi
ninkai.

PADEGĖJAS
Rogers Parko policija pa

galiau suėmė Edvardą Mal- 
loy, 13 metų amž., Šlubuojan
tį berniuką, kurs išpažino, 
kad jis aną dieną yra sukė
lęs eilę gaisrų Rogers Par
ko apartamentininose namuo
se.

(Vienas ugniagesys sulaikė 
šį vaiką 2 vai. naktį, kada jis 
Halsted gatvėkary, arti Gar- 
field bulvaro, uždegė punla 
popiergalių.

Sugautasis tuojau pasiųs
tas Rogers Parko policijai.

PRANEŠA, KAD SUIMTAS 
KARPIS

ST. PAUL, Minn., bal. 25. 
— Čia gauta žinia, kad knž-

BERLYNAS, bal. 25. — 
Nacių spaudos vadai planuo
ja visiškai išgriauti bažnyti
nę, katalikų ir protestantų, 
spaudą.

ORAS
CHTCAGO TR

kur rytuose vyriausybės agen KĖS. — Numatomas 
tai suėmę žudiką A. Karpį, ir šilčiau.

APYLIN- 
lietns
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ATEITININKŲ PAREISIMAS Vokietija Prieš Europą m Valstybei Kainuoja Girtokliai?
Lietuvos bedieviškdjji ir laisvamaniškoji

spauda šlykščiai, pradėjo pulti katalikus ir žymus prancūzų žurnalistas kitiems dviems Mažosios San- 
ypatingai jų ganytojus vyskupus. Dėl to Atei- w> <j D’Ormersson’as taip a- tarvės kraštams, būtent, Ju-
Lininkų sendraugiai mate reikalo padaryti pįbudina dabartinę situacijų gosią vijai ir Rumunijai, lta- j tuviai girtybe nepralenkia ki- 
lokį paitiškimų. Europoje. t iija. negali leisti, kad Vokie- į tų kai kin ių tautų, bet ir nė

jau seniai esu tvirtinęs, kad tija prieitų ligi Brennerio, nes ra toliausiai atsilikę.

Girtybė tarp lietuvių yra 
gerokai išsiplatinus. Nors lie-

LIET. KAT. VEIKIMO CENTRO RAfiTAb

Svečias iš Lietuvos adv. Rapolas Skipi
tis prisiuntė mums Lietuvos Katalikų Vei
kimo Centro vyriausiosios valdybos duoto 
jam įgaiiavimo kopijų. Jgaiiavimas yra to
kio turinio:

“Kaunas 1935, kovo m. 21 d.
“Gerb. Amerikos Lietuvių Rymo Kata
likų Federacijos Valdybai:

•‘‘Šiuo pranešame, kad Draugijos Užsie- 
sienio Lietuviams Remti Pirmininkas p. 
R. Skipitis vyksta į Suvienytosios Ame
rikos Valstijas užsieniuose gyvenančių

lietuvių reikalais. Prašome Amerikos
Lietuvių Rymo Katalikų Federacijos Va
ldybos p. R. Skipičiui šioj misijos pagel
bėti. Ta proga siunčiame mūsų geriau
sius sveikinimus ir linkėjimus”.
Po šiuo įgaliavimu pasirašo LKVC pir

mininkas kun.'V. Mieleška ir sekretorius dr. 
J. Leimonas.

Tokiu būdu nelieka jokios abejonės apie 
tai, kokio nusistatymo laikysis organizuotoji 
Amerikos lietuvių katalikų visuomenė. Ji p. 
Skipičio misijų renis ir tarsis dėl busimojo 
pasaulio lietuvių kongreso Kaune.

“Akivaizdoje pasikartojusių kai kurių 
spaudos organų puolimų prieš Lietuvos 
vyskupų autoritetų, prieš katalikiško au
klėjimo principus ir prieš ateitininkus — 
nepaprastoji Ateitininkų Sendraugių Su
jungęs konferencija (IV 7)

1) su ypatingu nuoširdumu reiškia pri
sirišimų prie savo ganytojų ir pasiryži-

jnų savo veikime uoliai vadovautis jų 
nurodymais;

2) stebisi nekultūringumą tų spaudos 
organų, kurie pramanytais gandais kal
tina lietuvių katalikų vadus ir sėja ne
santaikų lietuvių visuomenėje, ypačiai 
šiuo tautai sunkiu momentu”.
Visokio plauko priešreliginiai elementai 

visada labiau pradeda šėlti, kuomet tautoje 
ar valstybėje iškįla koks nors krizis. Jie pa
didina savo veikimų prieš Bažnyčių ir dvasi
ninkus, ardo tautos vienybę, tuo būdu lyg 
norėdami padėti tautos priešams. Šiuo mo
mentu, kuomet .Lietuva turi daug pavojų, 
tauta turėtų būti organizuota ir vieninga. 
Tos vienybės, matyti, aiškiai nenori Lietu
vos laisvamaniai.

taikos problema nėra prancū
zų - vokiečių problema, bet 
vokiečių iš vienos, o Europos 
iš kitos pusės problema. įvy
kiai dabar itin aštriai ir įsak
miai šitų tezę pabrėžia. Dar

jeigu taip įvyktų, tai viduti
niškai pavojingo jos kaimyno 
vietoj atsistotų nepaprastai 
pavojingas kaimynas; tada nu
eitų niekais jos pergalė ir au
kos. Kalbant apie Jugoslavi-

ne taip jau labai seniai kai ' jų ir Runiunijų, kurias riša
kurie iš mūsų draugų anglų, 
ir tai pačių žymiųjų, buvo li
nkę galvoti, kad Prancūzija ii 
Vokietija visos Europos atžvi
lgiu elgiasi kaip du išdykę

glaudi santarvė, reikia pasa
kyti, kad jos negalės palikti 
vienos Čekoslovakijos kovoti 
su Vokietija.

Pagaliau, Lenkija, kuri, ne-

Vakarinių valst. lietuvių ko- 
' nferencijoj iškelta sumanymas 

— atgaivinti Blaivybės drau
gijų. Bet dėl kokių tai “kliū
čių”, tas klausimas paliktas
to’imesniam laikui.

Kiek blėd’es girtybė pada-

tuoklio šeimynos, kiek ji val
stybei kainavo.

Vienas blaivybės gynėjas, 
Ištyręs vienos girtuoklės mo
linos gyvenimų, jos vaikų, ir 
vaikų vaikus, įrodė, kiek kai
navo valstybei toji šeimyna.

Vienos tos girtuoklės holui 

lės buvo 799 asmenų. Tarpe 
tų 709 anūkų, 106 buvo neve
dusių motinų vaikai. Iš to 
skaičiaus buvo 142 elgetos. ()

ŠVAROb SAVAITĖ

BE ŠMEIŽTŲ NĖ ŽINGSNIO

Socialistų dienraščio redaktorius Grigai
tis neišmoksta kultūringai polemizuoti su 
savo idėjos priešininkais. Jis koliojasi, plūs
ta, šmeižia ir meluoja. Jis niekina visas or
ganizacijas, kurios nėra jo vadovaujamos. 
Lietuvių Katalikų Federacijų, didžiausių lie
tuvių organizacijų Amerikoje, jis vadina:

“...kelios dešimtys kunigų, vargonininkų 
ir zakristijonų, susijungę į daiktų ir pa
sivadinę ‘rymiškai - katalikiška federa
cija”. i
Grigaitis ir sapne tur būt sapnuoja kuni

gus, “vargamistras” ir zakristijonus, jei ka
talikų veikime nieko daugiau nemato, kaip 
tik juos. Bet tikrenybėje visai kitaip yra. 
Federacijos veikime dalyvauja ne tik Gri
gaičio nekenčiami kunigai, bet gydytojai, ad
vokatai, inžinieriai ir darbininkai. Organi
zacijų sudaro ne kelios dešimtys “varga- 
mistrų” ir zakristijonų, bet kelios dešimtys 
tūkstančių lietuvių katalikų. Kaipo laikraš
tininkas Grigaitis, tų, rodos, turėtų žinoti. 
Be abejonės, ir žino. Tik taip didele katali
kų neapykantos liga serga, kad apie juos 
rašydamas nega’i apsieiti be šmeižtų ir melų.

TARSIS KELT REVOLIUCIJĄ

Skelbiama, kad gegužės mėn. 1 d. Mask
voje susirinks komunistų šulai svarstyti pa
saulio revoliucijos klausinius. Be abejonės, 
jie nutars išleisti daugiau pinigų padidini
mui komunistinės akcijos, nes, jų manymu, 
momentas tam yra palankus. Pasaulis tebe
gyvena ekonominį krizį ir dar be to yra daug 
karo pavojaus. Jie to ir laukia. Karo metu 
jie keltų revoliucijų visose Europos valsty
bėse ir mėgintų su jomis taip pasielgti, kaip 
su Rusija pasaulinio karo metu. Tačiau var
gu jiems tai pavyktų. Tamsesnio krašto Eu
ropoje už Rusijų nėra. Komunistai gali tik 
ten įsigyventi, kur žmonės yra tamsūs, ne
susipratę. Jie gali pralieti daug nekalto žmo
nių kraujo, bet visos Europos “nesukomu- 
nistini”.

vaikai ir kad šitų ginčų, ku- ' žiūrint kokios bebūtų jos su
ris kitus šiek tiek interesui- Į tartys su Vokietija, turi nia-
jus ir truputį erzinus, turin
čios išspręsti pačios vienos 
Prancūzija ir Vokietija. Įsi
vaizduoju, kad dabar jau jie 
norėtų pripažinti, jog mes 
taip jau baisiai neklydom 
jiems atsakydami, kad šis 
klausimas, deja, yra daug ko- 
mplikuotesnis ir kad jis lie
čia visų Europos bendruome
nę.

Kų gi jis liečia? Prancūzi- 
jų? Žinoma! Be abejo, terito- 
rijalinių pretenzijų Vokietija 
jai atvirai nepareiškia, tačiau 
dėmesio verta reicho armija 
grasina Prancūzijai. Taip pat 
aiškiai mes žinom, kad apsi-

Atėjus pavasariui tam tikri valdžios or
ganai ragina žmones valyti ir puošti savo 
namus. Tas daroma ne tik čia, bet visuose 
kultūringuose kraštuose. Rengiama specialūs j dirbusi su Rytais Vokietija
švaros savaitės. Mes, lietuviai, gyvenantieji 
šiame krašte, į švarų turėtumėme atkreipti 
didelio dėmesio, nes iš to pažįsta, kokiam 
Kultūringumo laipsnyje mes stovime. Švarų 
reikia palaikyti ne per vienų, kitų savaitę, 
bet visuomet. Yra sakoma, aad sųšlavas su- 
siavus po lova, švarumo stuboj nepalaikysi. 
Dėl to reikia žiūrėti, kad mūsų namai ir iš 
vidaus ir iš lauko būtų švarūs, gerai pri
žiūrėti. Jei kas tuo tarpu neturi pinigų senų 
namų pataisymui ir papuošimui, gali gauti 
lengvomis sųlygomis paskolų iš valdžios. Tos 
apylinkės, kuriose lietuviai gyvena, turėtų 
pasižymėti švarumu ir tvarkuniu. Tas daug 
prisidėtų prie palaikymo mūsų tautos gero 
vardo.

KITUS SKALDĖ - PATYS SUSISKALDĖ

Anų kartų truputį rašėme, kad Lietuvos 
liaudininkai skaidosi. Atskilusioji grupė pi
rmininku išsirinko V. Stankevičių. Tuo bū
du valstiečių liaudininkų partija dabar turi 
jau du partijos pirmininkus, kurie vienas 
kito nepripažįsta. Adv. Šleževičius, kuris ke
liais atvejais buvo Lietuvos premieru ir ku
rio vyriausybė buvo nuversta 1926 m. gruo
džio 17 d., laikomas neteisėtų partijos pir
mininku. Vadinas, liaudininkai, savo laiku 
kasę kitiems duobę, norėję kitus suskaldyti, 
patys į jų įkrito, susiskaldę.

PROF. M. BIRŽIŠKA

Anais metais važinėjęs po Amerikos lie- 
[ tuvių kolonijas prof. Mykolas Biržiška pasi- 
! traukė iš visuomeninio veikimo. Pasitraukė 

iš Vilniui Vaduoti Sųjungos pirmininko pa
reigų, taip pat ir iš kitų organizacijų. Tai 
padaręs dėl to, kad likusių savo amžiaus da
lį norįs pašvęsti mokslui ir rašymui. Tenka 
pastebėti, kad Vilniui Vaduoti Sąjunga ypa
tingai prof. Biržiškos pasitraukimų pajus, nes 
jai daug dirbo, daug rašė Vilniaus vadavi
mo klausimais ir energingai gynė pavergto
jo krašto lietuvių tautines teises.

Oficialėmis lenkų žiniomis, šių metų sau
sio mėnesyje Lenkijoje buvo 33,4(X),(MX) gy
ventojų. Dar nepaskelbta, kiek tame skaičiu
je yra lenkų. Reikia spėti, kad nedaugiau kai 
pusė. Kaip žinoma, Lenkija turi pasigrobusi 
daug svetimų žemių, kurių, ar vėliau ar an
ksčiau, neteįts. Kuo anksčiau tai įvyks, tuo 
sveikiau bus pačiai Lenkijai.

atkreips savo akis į Prancū
ziją. Be to, kancleris Hitleris 
tebėra aklaį užsispyręs vyk
dyti savo programų — išpro
vokuoti lemiamų karų su Pra
ncūzija prieš pradedant jj 
Rytuose. Pavartykim tik 
“Mein Kampf” lapus! Atvi
ras ir intensyvus vokiečių ge
neralinio štabo paruošiamųjų 
darbų vykdymas Rytų Prū
suose leidžia manyti, jog jis 
norį nukreipti paviršutiniško 
stebėtojo dėmesį kur kitur, o 
iš tikrųjų galvoja padaryti 
siurprizų savo krašto vakarų 
pasieny.

Belgijai, Olandijai ir Švei
carijai pavojus nemažesnis. 
Jeigu vienų gražių dienų Vo
kietija puls, ji puls arba iš 
šiaurės, arba iš pietų. Dėl to 
didelis nerimas jaučiamas Ir 1 
Šveicarijoj. Tai įrodo tos mi- 
litarinės priemonės, kurių ne
seniai ėmėsi šis taikingas ir 
neutralus kraštas.

Kaip su Anglija? Pavojus 
ir jai gresia, ir tų pavojų ji 
mato. Jeigu Vokietijai tikra’ 
pavyktų įsikurti prie Siaurės 
jūros kranto, D. Britanija ir 
visa imperija pareitų nuo jos 
malonės. Anglija tai labai pui
kiai nujaučia, ir užtat ji jo
kiu būdu neleis Vokietijai per 
žengti sienų.

Šiaurėj Danija gerai žino, 
kad trečiasis reichas yra pa
siruošęs atsiimti Šlezvigų. Hi
tlerininkų propaganda tame 
krašte dabar itin suintensyvė
jo. Apie Baltijos valstybes ne
betenka nei kalbėti, viskas

lonias perspektyvas būti Vi
durio ir Rytų Europos kovos 
lauku. Prileiskim, kad ji pri
sidės prie Vokietijos. Tuo at
veju, netgi jei ši laimėtų, Le
nkija ipso facto pasidarytų 
nužeminta tarnaitė reicho, ku
rio apetitai neriboti. Koks be
būtų karo rezultatas, Lenki
jai visvien tektų viskų pralai
mėti ir nieko negauti. Aišku, 
kad šitų smūgį tektų pajusti 
ir Bulgarijai, Graikijai ir Tu
rkijai.

Taigi, be Skandinavijos val
stybių ir Pirėnų pusiausalio, 
galima sakyti visa Europa bū
tų bitlerininkiškos eksplozijos 
paliesta. Tokia tai išvada, ka
rtu tragiška ir raminanti, bai
si ir komiška.

Tragiška ir baisi dėl to, kad 
praėjus vos septyniolikai me
tų po karo, kada dar tebėra 
neužgijusios gausios ir krau
ju pasruvusios’ D. Karo žaiz
dos, kada karo iššauktas bai
sus krizis kankina visas tau
tas, vienos valstybės vyriau
sybė nė kiek nesvyruodama 
kuria didelio politinio ir psi
chologinio įtempimo tarptau
tinę padėtį. Tos vyriausybės 
atsakingumas yra juo dides
nis todėl, kad ji atstovauja 
didelei tautai. Negalima nė 
apsakyti, koks atsakingumas 
tenka Hitleriui prieš visų Eu
ropos darbo pasaulį, prieš vi
sus darbščiuosius Europos gy
ventojus. Galima sakyti, kad 
nacijonalsocijalistai su demo
nišku įtūžimu stengiasi padi
dinti tų žmonių vargų ir sku
rdą.

Ir vis dėlto tam tikru alžvi-

ro? Kiek milijonų rublių rusų reikalai! janč'ų miesto paramos 
valdžia yra išvežus iš Lietu- ,— 64 asmenys. Valstybei pra- 
vos? Jeigu būtumėm turėję sižengusių buvo 181 asmuo. T1- 
stiprių Blaivybės draugijų, tai gesniam kalėjimui nuteista 76, 
nors pusė tų išvežtų pinigų bū o iš tų 7 buvo nuteisti mirti 
tų likę lietuvių rankose. už žmogžudystes.

Mums rodos, kad kiekviena Ir taip per 75 metus, vienos 
valstybė, turėdama savo kon- i girtuoklės motinėlės anūkai su 
trolėje svaig. gėrimų pramo- savo vaikais valstybei kama
nę, daro pelno. Bet ne. Čia , vo apie vienų milijonų dole 
paduosiu skaičių vienos gir-' rių.

ar kitų paktų, juo Hitleris da- tik paaštrinti. Didėjąs Krizis 
rosi įžūlesnis ir juo didesnius turėjo iššaukti dar didesnį lii-
stato reikalavimus.

Manau, kad pač'ame nacijo-
nalsocijalizme yra tam tikras 
dėsnis, kuris jį verčia nusi
statyti prieš Europą ir galų

tlerininkų nacijonalizmo užak- 
centavimų, nes juo didesni e- 
konominiai ir finansiniai sun
kumai reicho viduje, jau la
biau reikėjo užakcentuoti išo-

;ale paimti jos atžvilgiu ka-į’ines problemas. Tai vieninte
lė priemonė nukreipti masių 
nusivylimų. Nacijonalizmo ii 
socijalizmo dvejukėj nacijona- 
lizmas kasdien stiprėja som a.

ro pozicija. Nacijonalsocijaliz- 
mas buvo užsimojęs sukelti 
Vokietijoj revoliucijų. Jis no
rėjo' — ir jo tikslas buvo kil
nus — ištraukti savo šalį iš,lizn,° nenaudai. Tai patvirti-
ekonomiriio skurdo, iš vis di-ina ankščiau paminėtų nacijo-
dėjančio nerimo. Tam tebuvo 
vienas kelias: vesti laisvo ta
rptautinio bendradarbiavimo 
politikų. Tačiau tas kelias ne
siderino su hitlerininkiškųja 
ideologija. Toji ideologija tu
rėjo pažadinti vokiečių ener
gijų, o tam reikėjo parodyti, 
kad Vokietija yra viso pasau
lio auka. Išvada — reikia at- 
siginkluoti. Tačiau tokiu ke
liu einant, atsisakant nuo Eu-

nalsocijalizmo dėsnį. Visai lo
giška tvarka hitlerinlnkiškoji 
doktrina privedė prie to, kad 
Vokietija ryžtasi karui.

Kokiom karu;? Prancūzų— 
vokiečių? Rusų—vokiečių? Ne. 
Kartoju dar sykį: Vokietijos 
—Europos karui. Reikia, kad 
kiekviena mūsų kontinento 
tauta šiandien įsitikiųtų šito 
tvirtinimo realumu. Šitoks ko
lektyvus nusiteikimas vra vie-

ropos bendradarbįavimo, krizį miltelis kelias visuotinei ka- 
tebuvo galima ne sumažinti, o tastrofai išvengti. “R.”

Igiu ši padėtis yra raminanti, i , ,T.T? . \. ... / . j pilietes gromatų. VisųRaminanti dėl to, jog yra ne
įmanoma, kad trečiojo reielio 
vadų laikymasis neiššauktų 
visoj Europoj radikalių reak
cijos priemonių. Dėl to dar ir 
neatrodo, kad Vokietija imtų 
ir užsimerkusi pradėtų bady
ti visų Europą. Netgi pri lei
džiant, kad Hitleris, dabar e- 
sųs kelių apkvaišėlių įtakoj, 
tikėtų tokios politikos tinka
mumu, galima manyti, kad 
jam turės įtakos ir kiti, kurie 
atvers jam akis ir parodys, 
prie kokios katastrofos jis

L":.';'"1

iš slaunios Čikagos pašo- mėlynai pasirėdę norėjo čem- 
nės gavau verksmingų vienos pijonus pasveikinti. Ale tie, 

matyt, “kuklūs” žmonės, ne-ten
jaugusių lelijėlių vardu ji pra
šo mano vožnaus delno užta
rymo, ba jos jaučiasi stros- J dūmė lauk. Taip ir baigės tas 

‘ niai nuskriaustos.
Į buvo tokia.

Anuo čėsu puskapio metų 
sulaukęs vyrų suse ji irias nu
tarė paminėti savo birdei ir 
apkarūnavoti vienų lietuvaitę 
augintų ir auklėtų toj slau 
nioj pašonėj. Visos lelijėlės 
laukė ir sakė: gal man, gal 
man teks karima. Bet, štai, be 
laukiant tos laimingos dienos,

norėjo savęs tokiai pasenavo- 
nei išstatyti ir, nieko nelaukę,

Rokunda i apsikarūnavojimas be jokių 
ceremonijų. Mes, sako, pro- 
testuojam prieš tokį vyrų 
“kuklumų.”

Atjaučiu jūsų, lelijėlės, to
kį išnevožijirnų; siučiu savo 
širdies sopulių užuojautų. 
Tiek tik ir tegaliu, l» žinot — 
gyvenu ne jūsų karalystėj.

ten perdaug aišku. Jeigu drį
sti pranašauti, tai logiškai ga
lvojant galima pasakyti, kad 
Lietuvoj žybtelėjusi kibirkštis 
gali sukurti gaisrų visoj Eu
ropoj. Trečiojo reicho tikslai 
Rusijos atžvilgio tokie aiškūs 
kad hitlerininkų vadai jų nė 
nebesistengia paslėpti.

Tas pat su Čekoslovakija, 
tas pat su Austrija. Dėi to 
gresia pavojas ir Italijai ir

veda savo šalį. Šituose įvy- ' kaiP griausmas iš pavasariško
kiliose esama ir komiško ele 
niento, jeigu apskritai tokiais 
momentais galima juoktis. Juk 
argi ne kvaila ^atrodytų, jei
gu didžiosios valstybės duotų
si hitlerininkų apkvaišinamos! 
Trečiasis reichas spekuliuoja 
savo kaimynų taikingumu. .Tuo 
labiau jis mato juos bijant 
karo eventualumo, akcentuo
jant saugumo idėjų maldau
jant Vokietijų pasirašyti tų

dangaus, trenkė navyna, ka/. 
rinkimas mergaitės tai karū
nai padėtas j kampų. Viena, 
kita - ir visos ėmė spėlioti at 
metimo priežastį. Ir neilga.! !“od.e mo.te.r"" 
ėniė, kad sužinojus. Pasirodė/ 18 '',<1*iK"s*

Gazietoj anų dien skaičiau 
tokių navyiių. Vienas .Monta 
na šteite indijonas, kurio pa
vardė indijoniškai buvo “Nie
ko nebijąs” apsiženijo su bal 

Po savaitės
į savo giminės 

načalstvų prašydamas, kad 
permainytų jo pavardę.vyrai, paties susėjimo membe- 

riai, panorėjo patys save ap- 
sikarūnavoti. Nesulaukę net 
birdei dienos, dar prieš Vely
kas, viename mitinge ir ^BIZNIERIAI. OARSINKITES 
sikarūnavojo. Atvykę dėdės Į “DRAUGE”

Ot, tau ir “Nieko nebijąs!”
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Del Ko Vysk. Rummel Paaukštintas 
Arkivyskupo

OMAHA, 
nusistebėta,
1*'. Rummel tapo paaukštin
tas arkivyskupu ir paskirtas 
valdyti New Orleans arkidie- 
ceziją.

Jo draugai vyskupai ir ku
nigai tuo nesisebėjo, nes ge- (

NEB. — Labai j vieną ir kitų karty, jis mie- 
kai vyskupas J. j lu noru davė leidimų mainyti 

seseris.
Išvažiuodamas iš Omahos, 

prisiuntė lietuviams tokio tu
rinio laišky:
“Dear Fatber Jusevieh:

“VVill vou kindly eonvev to
rai žinojo apie jo uoltiniy ir the oft’icers and menibers of 
darbštuma sielų išganymui. your St. Antliony’s Society

Pirmiausiai, .jis labai rūpi
nosi savo diecezijos žmonėmis. 
Oniaboje jis išbuvo septynis 
metus. Tuo tarpu keletu kar
tų aplankė kiekviena savo 
parapija. Jų yra viso 135.

my cord’al expression of gia- 
titude for tlieir kimi greet- 
ings and wishes.

“I appreeiate the generous 
j sentiments * very biglily and 
t know tliat through tlieir pray-

Kai tik pribuvo j Omalių,, ers many graces will be grant- 
sukėlė $750,(XX) ir pastatė pui- j ed me by Almigbty God. 
kiaušių Šv. Jokūbo prieglau- “Please tell the menibers of 
jh mažiems vaikams. Prieg- this organization, that I also 
^|ida yra viena puikiausių. Įvalue tlieir appreciation oi 

your own Services and of theKainavo pusę milijono dole
rių. Likusiais pinigais pradė
jo baigti taisyti Šv. Cecilijos 
katedrų (vienu marmuru). Sa- 
nktuarium jau baigtas taisy
ti ir labai gražiai atrodo.

Omaboje surengė didžiausi 
Eucharistini Kongresų 1930 
metais. Tai buvo labai įspū
dingas kongresas. Jame daly
vavo kardinolas Mundelein iš 
Chicagos, apaštališkas delega
tas kardinolas Fumasoni Bio-, 
ndi, daug arkivyskupų, vys
kupų ir kunigų. Kongrese da
lyvavo daugiau negu 50 tūks
tančių žmonių.

.Jis taip pat yra asistentu 
pirmininku Katalikiško Veiki
mo Amerikoje. Tai davė jam 
progos pasirodyti, kaipo žy
miausias Amerikos kalbėtojas. 
Su kalbomis buvo kviečiamas 
beveik į visus tautinius susi
rinkimus.

Vyskupas Rummel parodo 
ir Omahos lietuviams nepa
prasto prielankumo. Pasakojo 
man, kad lietuvius jis pažino 
dar būdamas New Yorke kle
bonu. Kai tik atvyko į Oma
ha, tuojau po visų Amerikų 
ieškojo lietuvio kunigo. Jis 
net buvo pasirengęs partrau
kti iš Lietuvos kunigų, kuris 
darbuotųsi lietuvių gerovei ir 
palaikytų parapijų nuo susmu 
kimo.

Man priminus, kad reikėtų 
lietuviški} seserų mokykloje, 
j’s iš pradžios manė, kad tų 
pačių užtenka. Mat, tos jau 
mokytojavo per 8 metus ir 
iki tol niekas nebuvo jam pri

zmines, kad reikia mainyti. Bet 
kai aš išdė-sciau žmonių rei
kalavimus ir įteikiau parašus,

Services of the Sisters of St. 
Casimir.

“May a bappy spirit of cha- 
ritv and unitv continue tow v
characterize your parish life 
and advance its spiritual and 
material interests under God’s 
holy blessing.

“Faithfully yours in the 
Lord

“j- Joseph F. Rummel“.
Iš to laiško matyti, kad net 

svetimtaučiai linki lietuviams 
vienybėje gyventi ir palaiky
ti visų tai, kas doram lietu
viui yra brangiausia, būtent, 
šv. tikėjimų, tėvų kalbų, dva
sia bei papročius.

Kun. Juozas Jusevičius

besiu, turto vertė 619,745 zl., ‘583 gyv. trobesių ir 15,198 zl.
o skolos 144,508 zl.

7. Trakai — 1,560 ha., turi 
2,805 gyventojų, 407 gyv. tro
besių, turto vertė 588,883 zl. 
ir skolos 45,309 zl.

8. Vileika — 2,730 ha., 5840 
gyventojų, 894 gyv. trobesių,

j turto vertė 2,235,360 zl., o sko 
i los siekia 370,136 zl.

9. Naugardukas užima 1,730 
ha., turį 9,567 gyven., 1,055 
gyv. trobesių, turto vertė — 
1,573,338 zl., o skolos 700,072 
zl.

10. N. Vileika — 890 ha., 
6,961 gyventojų, 806 gyv. tro
besių, turto vertė 266,045 zl., 
o skolos 106,621 zl

skolų.
16. Ašmena užima 3,220 ha., 

7,334 gyventojų, 982 trobesių, 
turto vertė 1,490,175 zl. ir sko 
los 519,546 zl.

AUDINIŲ PRAMONĖ 
LIETUVOJE

KAUNAS. — Central, sta- 
tis. biuro ligšiol turimomis 
žiniomis, šiemet sausio mėn 
D. Lietuvoje buvo 6 vilnų au
dyklos, kuriose dirba 551 dar 
bininkus. Medvilnes audyklų

: vra 4 įmonės, kuriose dirba ! ‘ .226 darbininkai, šilko audyk
lų yra 4 įmonės, kuriose dir- 

■ ba 477 darbininkai, ir linų
it}f audyklų yra taip pat 4 Įmo

nės, kuriose dirba 522 darbi
ninkai.

ANGLIJOS VALDOVAS SU ŽMONA
Anglijos karalius minės savo valdovavimo 25 metų sukaktuves gegužės mėn. 6 d. Anglija 

pagerbs savo karalių, o I). Britanija — imperatorių.
Šie požemiai pradėti staty-

ti 16-to šimtmečio pradžioje. 
Toliau buvo statomi priesta
tai, kai kurie požemiai užmū- 1 
ryti ir t.t.

Užsiliko legenda apie šiuos 
požemius iš sukilimo laikų. 
Viena požemių pusė siekia vi
daus kaimų į kurį išeina cen
trinio kalėjimo langai. Tenai 
kadaise lenkų - lietuvių su
kilimo melu buvo kalinami su 
kilėliai.

Rusų kareivis, kuris stovė
jo sargyboje, buvo rastas be 
sųmonės. Atgaivintas jis pa- j 
pasakojo, kad iš požemio pa
sirodžiusios šmėklos, po to ne
trukus jis ir mirė. Matyti, po
žemiuose slapstėsi sukilėliai, 
kurių vienų, tur būt, kareivis 
palaikė šmėkla.

Požemio labirinte pasirodo 
12-15 metrų ilgumo salė. Ji 
pilna lavonų. Keli šimtai. Be 
jokios tvarkos suversti jie > 
krūvų, kaip kam patinka. Dėl 
nepaprasto sausumo lavonai 
gerai išsilaikę. Kai/ kurių vei
duose pasiliko ta pati išraiš
ka, kurių jie turėjo mirties 
metu. Vieno lavono veide pa
silikusi baisaus juoko grimą 
sa. Kai kurių galvų kiaušuo 
se matyti aiškūs sužalojimai, 
dėl kurių kilmės nebetenka

Šis popierio šmotelis pasi- abejoti: tai kalavijų smūgių

KAIP SILKĖ PADĖJO
AIŠKINTI VILNIAUS
POŽEMiyPASLAPTĮ

Vilniuje yra daug požemi
nių urvų, kuriuos šiandien su
pa daugybė paslapčių. Vieni 
urvai, jau seniau atkasti, da
vė mokslininkams daug isto
rinės medžiagos apie Vilniaus 
praeitį. Šiomis dienomis Vil
niuje po Bernardinų bažnyčia 
buvo atrasti dar vieni paslap
tingi urvai. Apie jų atradimų 
pasakojama tokių netikėtinu
mų:

Vienas Vilniaus studentas 
nusipirko krautuvėj silkę. Pa
rsinešęs jų namo, pradėjo skai 
tvti popierį, į kurį buvo įvy
niota silkė.

OKUPUOTOSIOS LIETU
VOS MIESTAI

VASARINĖ
EKSKURSIJA

l- 1

LIETUVĄ
asmeniškai veliama 

Stephen Bergen
išplaukia iš New Yorko 

via Southhampton- ar 
Cherbourg

Birželio 19 d., 1935
ant

s.s. BERENGARIA
Dėl platesnių informacijų 
nueikite pas savo vietinį 

agentų arba:

GUNARO WHITE 
STAR LTO,

346 N. Michigan Avė.
Chieago, TU.

rodė esųs išplėštas puslapis iš 
grafo Tiškevičiaus dienyno. 
Studentas nuvyko į tų pačių 
krautuvę ir surinko visus ki
tus likusius dienyno pusla
pius. Iš jų paaiškėjo, kad Be
rnardinų vienuolyno požemiuo 
se yra kapai, kurie turi labai 
brangių istorinę vertę ir kito
kių brangenybių.

Studentas jiapasakojo apie 
tai savo kolegoms. Po to, stu
dentų grupė nutarė ištirti 
tuos požemius. Prasidėjo dar
bas — be pinigų ir be tam ti
kri} įrankių, tik su žvakėmis 
rankose ir su paprastomis lo
petomis.

Atkasus požemius, pasirodė 
šimtai karstų. Vienas didžiu
lis rūsys, kuriame buvo vie
nuoliai laidojami, o dar tur
tingesniuose, gerai išsilaikiu
siuose aksomu apmuštuose ka
rstuose — aukštosios šlacbtos 
atstovai.

aiškios žymės.
Dėl šių tarot’škų “brolių 

kapų” atsiradimo nuomonės 
skiriasi. \ lėni mano, kad tai 
gali būti Napoleono karų cho
leros ar čumos epidemijos au 
kos. Kita versija — tai esu 
Chovanskio rinktinės miestoI
užpuolino aukos.

Pirmųjų versijų liudija tai. 
kad ant kai kurių lavonų ra
sti tam tikri kryžiukai, kurie, 
esu, turėdavo apsaugoti nuo 
choleros arba čumos.

Po pirmojo požemio studen
tai bekasinėdami jau rado a- 
pačioj ir antrąjį požemį. Ma
noma, kad dar giliau bus ir 
trečias požemis, nes viršuti
niuose jokių brangenybių ne
rasta. Spėjama, kad brange
nybės esu sukrautos apatiniam 
požemio aukšte, kuris 17-tam 
šimtmetyje buvęs užmūrytas. 
Kasinėjimai toliau tęsiami.

Tsb.

Visi žinome okupuotosios 
Lietuvos miestų pavadinimus, 
tačiau retas težino kų nors 

! smulkiau apie juos. Čia jiatie 
Įkiame truputi statistikos apie 
’ juos.

1. Sostinė Vilnius užima 16,- 
400 ba. ploto. 1931 m. suraši-

1 nėjimo duomenimis be kariuo
menės jame yra 193,337 gy
ventojai. Vilniaus nejudomas 
turtas vertinamas 87,166,549 
zlotus, jame yra 7,738 gyve , 
namieji trobesiai. Vilniaus sko į 
los siekiu 22,624,013 zl. ir 51 o, 
500 rublių (zlotas lygus ap <
1 lt. 10 et.).

2. Gardinas užima 1,910 ba. i 
turi 49,932 gyventoji}, 404., 
gyv. trobesių ir 2,107,000 zi. 
skolos

3. Suvalkai, kur buvo pasi
rašyta garsioji Želigovskit 
smurtu sulaužyta sutartis, u- 
žima 3,510 ha. turi 21,957 gy
ventojų, 1893 gyven. trobe
sius ir 2,031,000 zl. skolų.

4. Lyda užima 2,830 ltt., tu
ri. 19,490 gyventojų, 2,175 gyv. 
trobesių, miesto ir turto ver
tė siekia 4,247,827 zl o sko
los 709,165.

5. Augustavas užima 7,980

ha., turi 12,117 gyventojų 1, 
523 gyv. trobesių ii 843.00'1 
zl. skolų.

6. Švenčionys — 770 ha., 
5,893 gyventojų, 826 gyv. tro

li. Seinai — 640 ha., 3,409 
gyventojų, 590 gyv. trobi 
ir 89,037 zl. skolų, 

i 12. Smurgonys — 380 ha.,
4,090 gvv., IS10 gyv. trobesių-------------------
turto vertė 547,564, o skolos PLATINS ŠIAULIŲ BIRŽŲ 
148,216 zl. i SIAUR. GELEŽINKELĮ

1 13. Švenčionėliai — 200 ba.. ' t
3,833 gyventojų, 607 gvv. tro- KALNAS, Siaurųjų ge
bėsiu, turto vertė — 104,931 Cinkelių eksploatacijai page- 
zl. o skolos 91 760 zl rinti ^ar ^a’s metais Šiaulių

Biržų ruože siaurasis geležin-
14. Disna užima 590 ba., tu- kejjs bus paplatintas iš 60 cm.

ri 4.806 gyventojus, 870 gyv. į ?5 em kelio plf)tį šiame 
trobesių, turto vertė 1,187,472 ! ruQŽe bug įdgti jr sunkegni 
zl., o skolos 17,914 Zi- bėgiai, paimt’ iš neveikiančios

15. Druskininkai, geriaus:as. Alytaus Varėnos linijos. Šio 
ok. Lietuvos kurortas, užima geležinkelio paplatinimo visi 
110 ba. turi 2,098 gyventojų, darbai atsieis tik apie 70,000

DIENRAŠČIO

‘DRAUGO”
PAVASARINIS

PIKNIKAS
įvyks

Sekm„ Gegužės-May 12 d. 1935
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues

EMIL DENEMARKū“
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE
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DEIMANTAS
Deimantas yra brangiausias 

bei kiečiausias akmuo pasau
lyje. Su juo galima bet kokį 
daiktų pinuti. Jame randasi 
paprasto, kristaluoto, pačiame 
tyrume, karbono (carbon). Del 
mantas, paprastai, yra skaid
rus, kaip tyrasis vanduo, nors, 
kartais, randasi jam ir sve
timos medžiagos kuri pakeičia 
spalvą balta, pilka, gelsva, ža
lia, rusva ir retkarčiais oren- 
žine bei melsva ir juoda.

Kadangi deimantai neįpiau- 
nami kitų medžiagų, reikia 
pavartoti deimantų dulkes, 
kad gavus kokių nors rezul
tatų.

Deimantai originaliame sto
vyje yra kieti, standi medžia
ga. Turi aštuonis šonus, bet 
randasi rombų, keturšoninių; 
kartais kristalų paviešiai bū
na lenkti. Deimantas yra bra
nginamas už jo kietumų, bliz
gėjimų, retumų. Deimantas va
rtojamas puošimo tikslams.

Indijoje nuo seniai buvo 
žinomas deimantų pievinio bū 
das. Europoj sužinota tik pra
džioje 16 šimtmečio. Tadgi 
deimantai buvo vartojami jų 
originaliame stovyje, nešlifuo- 
jami.

Deimantai ne vien randami 
kristalinėje formoje, bet taip
gi ir grūdų pavydale. Šiuos, 
pastaruosius randa upių smil
tyse bei žvirgžduose. Kiti ra
ndami ant akmenų, ypač ten, 
kur yra putnag - smiltiniai a- 
kmenys.

Deimantai plaunami įvai rio 
se formose, ypač. brilijantais, 
ir rož - deimantais. Brilijan
tas yra brangiausias, nes piau 
nant deimantų j brilijanto fo
rmų, reikalinga specialaus, ar
tistiško darbo. Dėlto, kada 
brilijantas visiškai būna pa
ruoštas, jis labai skaidrus ir 
akį veriantis akmuo. Paruoš
tas brilijantas yra aštuonker- 
tis, astuonių arba daugiau 
plokštelių; juo daugiau būna 
plokštelių, tuo brangesnis bri
lijantas. Lapidaristai (kurie 
deimantus piauna, šlifuoja ir 
t.t.), kartais daugiau padirba 
plokštelių kaip reikia. Tuo jie 
paslepia brangakmenyje esan
čius trūkumus.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIU 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atėję j šiuos paveislua pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami j arenų, 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite 
kaip 6v. Agnietei nukerta galvą, Šv. 
Sabesti.įoną sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša.

I šiuos paveikslas atėjęs nevienas 
brankia per skruostus riedančias a- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

Pitnyčioje, Bal. 26 d., par. salėj, 
Sugar Notch, Pa.

Nedėlioję ir Panedėlyje, Bal. 28 
ir 29 d. Wilkes-Barre, Pa.

Utarninke, Bal. 30 d. par. salėje, 
Hanover, Pa.

Ketverge, Gegužės 2 d. par. sa
lėje, Wanamic, Pa.

Pėtnyčioje, Gegužės 3 d. par. sa
lėje. New Ptiila, Pa.

Nedėlioję, Gegužės 5 d. Mahanoy 
City, Pa.

Panedėlyje, Gegužės 6 d. per. sa
lėje, Girardville, Pa.

Seredoje, Gegužės 8 d. Airių par. 
salėje, Shenandoah, Pa.

Ketverge, Gegužės 9 d. par. sa
lėje, Tamaųua, Pa.

Pėtnyčioje, Gegužės 10 d. Dureya, 
Pa. parap. aalėje.

Įžanga 86c, velkama 10c.
Visur pradžia 7,30 vai vai.

Rož - deimantai ploty turi 
dvi eiles plokštelių ir šešios 
plokštelės viršui sueina į smai 
lų galų. Kurių negalima su- 
piaustyti į brilijantus, plauna
mi į rož - deimantus. Plonie
ji, kurie visai neįpiaunami, va 
dinami štai - deimantai (table 
diamonds).

Deimantų brangumas visaip 
kainuojamas. Paprastai, kva- 
dratuoja deimanto karatų 
skaičių ir taria daugina, mul- 
tipluoja vieno karato kaina.

Dirbama daug ir netikrų 
deimantų. Vieni tik specialis
tai juos tegali atskirti. Tikrą
jį deimantų pažinsi iš jo kie
tumo. Dirbtinas deimantas 
daug lengvesnis už tikrųjį. 
Mažieji bei prastieji deiman
tai vadinami bortais (bort - 
žemiausia deimanto rūšis). 
Mažieji bortai įdedami į plie
ninį grūstuvų, kuriame sudau
žomi į mažas daleles.

Mažosios dalelės vartojamos 
gręžimo tikslams. Su jais grę
žiamos skylės deimantuose, ru 
binuose ir kituose, naudojami 
laikrodžių išdirbystėje, stiklo 
piovinie ir t.t.

Didžiausia deimantų rinka 
yra įvairių karalių karūnose, 
ypač, buvo Rusijos Romanovų 
karūnose. Indijoje kai kurio
se vietose randasi daug dei
mantų, ypač (lolcondoje. Mi
nėtini ir kiti deimantų rinko
mis: Brazilija, Rusija, (Ura
lo kalnuose), Algerija, Pieti
nė Afrika, Australija; Jung
tinėse Valstybėse rasta deima
nto North Carolina ir Geor- 
gia valstybėse.

Deimantų kasyklos veik to
kios pat, kaip ir kitos kasyk
los. Kada žemes išveža iš ka
syklos, jos paskui plaunamos. 
Brazilijoje vartojama tam ti
kras būdas žemėms plauti. Į- 
taisomi nuolaidūs plokščiai,; 
ant kurių išpilama žemė ir i 
paskui liejamas vanduo. Leng 
vesnė medžiaga būna vandens 
nunešta, o sunkesnė pasilieka. 
Tada rankomis renkami didie
ji deimantai. Lengvesnė me
džiaga, kurį buvo vandens nu
nešta, irgi smulkiai peržiūri
ma.I

Deimantkasiai sunkiai dir
ba, labai saugojami ir dažnai 

' silpntai apmokami. Literat. I

LIETUVIŲ MENO TEATRO
MĖNESINIS SUS-MAS
Liet. Meno Teatro mėnesi 

nis susirinkimas buvo sekmin 
gas. Išduotas raportas iš vai 
dininio “Pinigėliai” ir “Mei 
lė visų ligų gydytoja”,kovo 
mėn., Maspetlie. Pasirodė gra
žios sekinės.

Apie vaidinimų “Juozapas 
ir Zelbora” baland. 14, <1., kri
tikos žodį tarė rezisoriai.

Rūpintis Great Neek, L. L, 
parengimo eiga išrinkta ko
misija. Scenos darbuotės su
kaktuvių minėjimui nutarta 
statyti gražus veikalas. Sale 
pasirūpinti paskirta S. Jure
vičiūtė ir V. Raudonaitis.

Liet. Meno Teatro veikime 
nutarta palikti nepriklauso
ma kaip kari iki šiol buvo. Da
rbšti narė V. Kliupaitė kuri 
gegužės 2 d. išplaukia į Lie
tuvų ir tarš keletu žodžių.

E. B.

Prašalintas Viskonsmo universiteto junginio Milvo- 
kėj direktorius Chester D. Snell. Sako, stosiųs prieš val
stybės legislatyvę komisijų panaikinimui apkaltinimo 
prieš jį, būk tame universitete buvo praktikuojama lais
voji meilė.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Misijos

Misijos, kurios prasidėjo ba
landžio 16 d., baigėsi 40 vai. 
atlaidais bal. 23 d. Praeitų tre
čiadienį misijos prasidėjo jau
nimui.

Misijas vtde iškalbus pa
mokslininkas pasijonistas vie
nuolis Vilius. Kasdienų, rytais 
ir vakarais, žmonės skaitlin
gai lankė bažnyčių.

Velykos
Kristaus garbingas prisikė

limas kiekvienų katalikų 'trau
kė anksti rytų į bažnyčių, ku
ri prieš penktų valandų jau
buvo pilnutėlė. Tvarki proce- gija.

sija, choro gražus giedojimas 
kėlė visų širdis prie prisikė
lusio Kristaus.

Turiningų pamokslų pasakė 
vienuolis Vilius.

Per sumų prasidėjo 40 vai. 
atlaidai.

“Gražuolių kontestas

ŠĮ sekmadienį, Šv. Jurgio 
parap. svetainėj, įvyks pirmas 
po Velykų vakaras.

Bus atvaidinta juokinga ko 
mediją ‘Gražuolių kontestas’. 
Veikalas visus prijuokins, nes 
lošime dalyvauja pasižymėję 
šios kolonijos lošėjai. Bus ir 
dainų. Po koncerto — šokiai.

Visus nuoširdžiai kviečia at
silankyti — Liet. Dukterų dr-

mųjį. Choras, ved. varg. Jus
to Kudirkos, procesijų patiko 
ties durimis ir išlydėjo iš ba
žnyčios į gatvę, giedodamas 
“Linksmų dienų apturėjom”.
O benas “Lietuva” pritarė su 
Aleliuja.

Procesija ėjo Fairlield, 45, j 

California ir 44 gatvėmis.
Po procesijos prasidėjo šv. 1 

Mišios, kurias laikė kun. Jo- 1 
nelis. Pamokslų sakė pats kle
bonas kun. A. Briška.

Per mišias choras giedojo 
Louis Brovvn mišias, o per 
Ofertorium Curto Regim Ter- 
rae, solo giedant O. Piežienei.

Choras, tai tikra parapijos 
pažiba. Bažnytiniam koncerte, 
kuris įvyko Kančios sekma
dienį, labai girtinai pasirodė, 
išpildydamas sunkiausius baž
nytinius kūrinius. Solistais bu 
vo: O. Piežienė, J. Gudas, K. 
Svenciskas, E. Noreikaitė, S.

' Kukštaitė, J. Kudirka, prof. 
A. Žydanavičius, prof. A. Po
cius. Šiame koncerte pirmų 
kartų pasirodė lietuvių vaikų 
choras, kuris giedojo sanktu- 
ariume, kaip garsusis Paukš
tų choras.

Kleb. kun. Briška ir varg. 
Kudirka dėkoja kantonams ir 
pritarėjams, kurie šįmet labai

SUCH IS LIFE—

,"IIe’s SOME friend. Charlie. lf you ask me.”
“I suppose he’s tried to make love to your wife.” 
“That’a just it; he hasn’t. And it tuakes me ųuestion

ludgment.

VIETINES ŽINIOS
GRAŽIOS VELYKOS

BRIGHTON PARK. — Ve
lykos! Velykos!...' Kas jūsų ne
laukia !x Bet, štai, ir sulaukėm! 
Giesmė velykinė išbėgo į to
limų dangų šauniai; užkaito 
iš dž’augsmo atšalus krūtinė 
ir laimės ilgėjos nubudę sap
nai. (Maironis).

Giesmė vaikučių, choro

žmonių su kunigų maldomis 
“išbėgo į tolimų dangų šau
niai” N. P. P. Šv. bažnyčioj, 
kuomet daugiau kaip tūkstan
tis parapijonų susirinko pa-' 
garbintų Prisikėlusį Išganyto
jų Velykų rytų.

Prisikėlimo procesija buvo ! 
žavinga. Vaikučiai gražiai na- ' 
puošti seserų mokytojų ėjo! 
prieš baldakymų po kuriuc

ir kun. S. Jonelis nešė Švenčiau-

lf
30 Metų Jubiliejus

LIETUVIŲ IMPROVEMENT KLŪBO

PROGRAMAS IR ŠOKIAI 
Šeštadienį, Baland. 27, 1935

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE
14th St. ir 49th Ct. — Cicero, UI.

likietai iš anksto 25 ct. Programa prasidės 8 vai. vak. 
Prie durų 30 ct. Šokiai 10 vai. vak.

Muzika. George Stephens — Du stiklu alaus dykai
Good Time užtikrintas visiems

Kviečia visus Valdyba ir Komisija

Digestible as milk itselfl

... this cheese foodv
with the deliciously 
mild Cheddar flavor

Duokite šeimai ftj maistingą sūrio 
tankiai. .. sundivlCluose, casse- 

dlšėse ir sutirpintą, kaipo šve
daitei dėl kiaušinių ar šuvle..

«

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Bal. 28 d., įvyksta šaunus 
įspūdingai giedojo budėdami vakaras parapijos svetainėje,
Velykų naktį prie Išganytojo 
karsto. lėlius

CHORISTAI I OPERETĘ 
“PINAFORE”

BRIGHTON PARK. — N. 
P. P. Šv. parapijos choras ža
da skaitlingai dalyvauti L. V. 
“Dainos” choro dainos šven
tėje, bal. 28 d., Lietuvių au
ditorijoj. Mat, keletas choro 
narių: O. Piežienė, K. Globis, 
K. Žaromskis, Žurlys, S. Ku
kštaitė, abu Žyliai, Vyšniaus
kai ir kiti priklauso prie L. 
V. “Dainos” choro.

Brigbton Park choristai sa
ko: pasimatysime operetės va
kare, o paskui pasišoksim.

Ic.

kurį rengia ŠŠ. Petro ii Pau
liaus parapija pagerbimui sa
vo darbštaus klebono kun, A- 
nieeto Linkaus jo gimimo ir 
vardo dienos proga.

Trumpais žodžiais pažymė
siu, kad jau viskas prirengta 
kuopuikiausiai. Bus gardūs 
užkandžiai ir “sliort, būt 
sweet” programas. Grieš Me- 
trikio orkestrą. Vestpulnianie- 
čiai visuomet svečius šauniai 
priima. Šį kartų bus dar gra
žiau priimti.■ * ~ —

Mes, rengėjai, kviečiame sve 
lėlius iš visur skaitlingai su 
mumis dalyvauti, ypač tuos 
kurie turi bankieto bilietus ii 
prisidėjo prie dovanos.

Vakaras prasidės 7 vai. va
kare. Iki pasimatymo.

Velykų šventė pas mus pra
leista kuogražiausiai. Buvo 
ketverius šv. Mišios ir daly
vavo minios žmonių. Ypač 5 
vai. ryto, prisikėlimo Mišiose, 
buvo begalo daug žmonių, net 
sunku buvo procesijai praei
ti. Procesijoje dalyvavo visa 
parap. mokykla, kuri darė gra 
žų žmonėms įspūdį. Aukų pa
rapijos reikalams sudėjo 7U3 
dol.

Geg. 5 d. Vytauto parke, 
ŠŠ. Petro ir Pauliaus parapi
ja atidaro piknikų sezonų. Bus 
ubai gera orkestrą ir visko 
kito. Visus iš anksto kviečiu 
me. Raportens

BIZNIERIAI, GARSINKITE* 
“DRAUGE”

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo Ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

'840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
! RAŠTINĖJE

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sutvirtina visokius o- 

rganus žmogaus sistemoje, pataiso 
apetitą, sun-guliuoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmes tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai į keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
valstinyčiose. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduotojų.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

rx

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 

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

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $.5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų rnorgičių, atinokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dienų.

DAUKANTO//
ederal Savings

AND LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO

2242 WEST 23rd PLACE
Phone CANai 8887

%
Ben J. Kazanauskas, rastininlcas

V?

TIRED, W0RN OUT,

NO AMBITION
H O W many 

woraen are 
just dragging them- 

selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? They should 
Lnow that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri- 
odic pains and dis-

eomfort. Small size only 25 cents.
Mrs. Dorsie WilLiams of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervons. Your Tab- 
lets helped my periods and built me 
up.’’ Try them neat month.

%

TABLFT5

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
WHEN every- 

thing vou at
tempt is a Kurde n 

—wnen you are 
nervoua and irti- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be just what 
you need for eztra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down. My mother-in-lav recom- 
mended the Vegetable Compoundi 
I can see a wonderful change now.”

vili ’/.šii s-
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VIETINĖS ŽINIOS
SĄJUNGIETĖS Į TALK^
L. V. “DAINOS" CHORUI
Moterų Sųjungos Chicagos 

apskritys rodo gražų pavyzdi, 
kaip reik a imi remti idėjinę 
draugijų, kuri pasistačius tik
slų — kelti lietuvių dainos 
menų.

Liet. Vyčių Cine. apskr. 
“Dainos” choras be jokio at
lyginimo choristams, kurie pa-' 
švenčių savo la kų ir lėšų, jau

VELYKŲ IŠKILMĖS
NOKTI L SIDE. — Šv. My

kolo bažnyčia Velykų rytų bu
vo pilna. Net vietų trūko vi, 
sieins susėsti. Dėl to daugeliu; 
teko stovėti.

Iškilmingoji procesija dan 
didelio įspūdž/o. Visos drau 
gijos dalyvavo su vėliavomis 
Choras gražiai giedojo.

Prisikėlimo apeigas atlikt 
gerb. klebonas su svečiu kun 
J. Vosylium, M. I. C.

Prisikėlimo šv. Mišias lai

VIRŠ $2,000.00 DOVANOMS SKIRIA PEOPLES 
RAKANDŲ KRAUTUVĖS

Peoples krautuvės yni pil
nai įsitikinusios, kad sunkieji 
depresijos laikai jau praeinu,

Peoples krautuvės paskyrė 30 ! 
dovanų, kurių vertė siekia I 
virš $2,000.00 kostumeriams

kad žmonės palengva pradeda visai dykai. Kiekvienas nusi- 
puošti savo namus naujais ra- pirkęs bile dalykų gauna ku
kančiais. Kad davus progos lie ponų. Birželio 30 dienų visi
tuviams nusipirkti visokių na
mams reikmenų prieinamiau-

pi r kūjai, visi Peoples krautu
vių kostumeriai, prietelia’ ir

nuo seniai dirba gražų lietu- kė sveč’as kun. J. Vosylius 
vybes darbų. Suprasdamos tai kuris pasakė ir gražų pamok 
sųjungietės ir at jausdamos L. slų. šįmet labai gražiai buvo 
V. “Dainos” choro narių pa- papuoštas Kristaus karstas, 
sišventimų, nutarė, kiek gale- |Pirmų sykį buvo tiek daug ge
damos, paremti paskutinį šį lįų. Tai padaryta seserų Ka

sia kaina ir kad nereikėtų ieš- Į jų draugai bus sukviesti į Bi- 
koti baldų, refrigerator'.o, plo- į rutės daržų. Ten ir įvyks tų 
vyklių ir kitokių dalykų pas dovanų išdalinimas. Peoples 
kitataučius, Peoples kompani- krautuvės tikisi, kad tų dienų 
ja šį pavasarį pripildė krau- suvažiuos desėtkai tūkstančių 
tuves didžiausiu pasirinkimu žmonių į B’rutės daržų ir visi 
puikiausių prekių re’kalingų bus jiatenkinti. Tai bus Peo- 
namams, kurios apkainuotos plės krautuvių diena. Pamaty- 
žeiniausiomis kainomis. Be to, sime. Rap.

| to, malonėkite sugrąžinti su- į Tų patį vakarų rengiami 
sirinkime. Kuopų atstovės pra šokiui juarapijos svetainėje, 
somos nesivėlint, uos susirin- Pradžia 7 valandų vakare. Į-

zimieriečių rūpesčiu. Te Die
vas joms atlygina. Velykų ry
tą trys draugijos ėjo prie šv. 
Komunijos: Šv. Ražančiaus, 
Šv. Vardo ir Vyžių kuopa.

P. Rap.

T0WN 0F LAKE ŽINUTĖS

pavasarį L. V. “Dainos” cho
ro vakarų, įvykstantį baland
žio 28 d., Lietuvių Auditori
joj. lr nenuostabu, nes Mot.
Sų-gos Chicagos apskr. vado
vauja įžymios idealistės K.
Račkienė (pirm.), M. Šrupšie- 
nė (rašt.) ir kitos. Džiaugiasi '
L. V. “Dainos” choras ture- i 
damas šalę savęs tokių orga- j
nizuotų paramų. Tikimos, kad -----------
visos sųjungietės dalyvaus L. j Marijonų Kolegijos ir Se- 
V. “Dainos” choro vakare, <j minarijos Rėmėjų 8 skyrius 
neabejojame, kad pasigerės po Įrengia šokių vakarų balandžio 
pulare operete “Pinafore” 27 d., 7 vai. vak., parap. sa- 
(Laivyno laivu ‘Mindaugiu’). lėj. Grieš gera orkestrą. Visi

„v, • , j • i - atsilankusieji smagiai pasilin-Tiknnos, kad ir kitos musų . ,.... ksmins. Tą pati vakarų busorganizacijos nepasiliks pasy-, , . ..r, * traukimas serijų. Be to, kuri ves. Pupa I v. ’
pora gražiausiai pasoks, gaus

PRANCIŠKUS
MAZILAUSKAS

l’eihiskyre su šiuo piisauliu 
lialiimlžio 23 d. 3:30 vai. laj
inei l»3.5 in., sulaukęs 45 me
tų aiii/.iaus; gimęs Kėdainių ap- 
shr. oniiKiškes parap.. Seselių 
kaime. Amerikoj išgyveno 2h 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime savo mylimų moterį Vin
centų po tėvais Dzrdzinuiltę, sū
nų Juozapų, dukterį Bronisiavą, 
brolį Antaną, pusbrolį Vincen
tą IJurdą ir gimines; o Lietuvoj 
3 seseris: Jadvygą, Apoloniją ii 
Marijoną. Kūnas pašarvotas ra
ndasi 1816 So. 40 Avė., Cicero. 
Tel. Cicero 3281-H.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
land. 27 d., 8 vai, ryto iš na
mų į šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Mazi- 
lausko giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris. 
Sūnus, Duktė, Krolis, Pusbrolis 
ir minės.

I’atarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, telefonas 
YAKds 1741.

KŪNO PERKĖLIMAS

STANISLAVOS
ABROMAVIČIŪTĖS

įvyks šeštadienį, balandžio 27 
d., 193a. šv. Mišios bus atlai
kytos už a. a. Stanislavos sie
lą 8 valandą ryto, Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, Bridgepo
rte. Po šv. Mišių kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažys
tamus dalyvauti kūno perkėli
me.

Stanislava Abromavičiūtę gi
mė birželio 1 d., 1921 m. ir
mirė sausio 15 d., 1934 m. Bu
vo palaidota šv. Kazimiero ka
pinėse. Kūnas bus perkeltas iš 
loto į didesnį nuosavą lotą.

, Didžiausiam nuliūdime pali
ko tėvą Joną, motiną Julijo
ną, brolius Joną ir Edvardą, 
seŠutę Adelę ir visus gimines.

Iš kapinių kviečiame atsilan
kyti į namus.

Nuliūdę:
ABROMAVIČIŲ ŠEIMYNA, 

3432 So. I»we Avė.

A. 1 A.
PRANCIŠKUS NAINIS

Mirė balandžio 25 d., 1935 m. 8:30 vai. ryto, sulau
kęs 50 metų amžiaus. Kilo iš Šiaulių apskr., Joniškio 
parap., Burn:škių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 rnet.

Paliko dideliame nul’fidime moterį Tbeodorų yx> tė
vais Cepulaitė, dukterį Tbeodorų 16 metų, brolj Vin-

pusbrolius ir giminei*; o Lietuvoj senų motinėlę, 2 
brolius, 2 seseris ir gimines.

Velionis buvo narys Savitarpinės, Jaunų Lietuvių 
Tautiško klūbo ir Teisybės Mylėtojų dr-jų.

Kūnas pašarvotas 1248 VV. 59th St. Tel. VYjENt- 
wortli 1851. Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 
29 d., iš namų 8:30 vai. rvto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos patnal- 
dos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus-ges ir pažystarnus-inas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė. Brolis, Brolienė, Pussese
rės, švogeria, švogesrka, Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Telefonas 
YARds 1138.

gražių dovanų, aukotų E. O- 
gentaitės.

Visi kviečiami į tų vakarų.

Gegužės 4 d., 7 vai. vak., 
parap. salėj įvyks kauliukais 
žaidimo pramoga, rengiama 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
1 skyriaus. Pelnas skiriamas 
Š. K. A. R. seimo dovanai.

Raporteris

Moterų Sąjungos 21 kuopa 
rengia pietus Oak Forest se
neliams sekmadienį, baland
žio 28 d. Kurie norės važiuoti 
sykiu su rengėjomis, tegul su
sirenka sekmadienį, nauju lai
ku, 12 vai. dieną prie J. A. 
Stugių namo, 4642 So. Wood 
St. Neturintiems automobilio, 
bus parūpinta vietos. Turin
tieji automobilius prašomi sy
kiu važiuoti. Sustokite minė
tu adresu. Prašoma nesivėluo- 
ti, nes turim būti vietoj pa
skirtu laiku.

Brazilijos klūbo kauliukais 
žaidimo pramoga balandžio 28 
d. J. Stugienės name, 4642 So 
Wood St. vietoje 2 vai. popiet 
bus 6 vai. vakare. Tikietai 
bus gėrį tie patys. Raporteris

nešimai

KŪNO PERKĖLIMAS

BRIDGEPORT. — šeštadie
nį, balandžio 27 d. II vai. ry
to Šv. Kazimiero kapinėse į- 
vyks a. a. Stanislavos Abro
mavičiūtės kūno perkėlimas į 
šeimyniškų lotų. Tų pat die
nų Šv. Jurgio bažnyčioj 8:30 
vai. ryto už velionę įvyks šv. 
Mišios. A. a. Stanislava Ab
romavičiūtė mirė sausio 15 d. 
1934 metais.

CICEROS ŽINIOS
Šiandien laidotuvės a. a. Si- 

mano Mickevičiaus, seno Ci- 
ceros gyventojo ir gero para
pijom). Bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapus.

Ryt vakare jubil'ejinis va
karas Liet. Improvement klū
bo, Liet. Liuosybės sfctėj. Mo-’ 
rton High School orkestrą, 
viena geriausių, laimėjusi ke
lias pirmas dovanas, dalyvaus 
programe. Bus ir kitokių įvai-. 
renybių. Visi kviečiami daly
vauti. Rap

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

904 Brazauskui Antanui 
906 Nieker A be

kimas prasidės laiku. Po sus 
mo visos Mot. Sų-gos apskri
tys važiuos į L. V. “Dainos ’ 
choro operetę, Lięt. Auditori
jom Valdyba

Šį vakarų 21 \Vardo Lietu 
vių Piliečių Sųjunga laikys su 
sirinkiuių Dievo Apvaizdos pa 
lapijos salėj. 7:30 vai. vaka 

j re. Visi tos valdos liet\ivia:
I p liečiai kviečiami atsilankyti 

F. Savickas, sek r.

Denietrios Sicilianos, naujas 
Grekijos ambasadorius J. A. 
Vaistytiems. (Acme Photo)

ir prleteliams 
Abromavičiams, a. a. Stanis
lavos tėvams. Iš savo pusės ; 
minėtas apeigas kviečiame at 
si lankyti mūsų gimines, drau 
gus ir kaimynus.

Teklė Ručienė

giminaičiams

žangu ”'c. (iries gera muzika, 
i.-i i nusirinkti.

Valdyba

DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Vakarykščiu žaidimų rezul.
AMERICAN TEAGUE.

Chicago, 9 ......... Detroit, 8
Cleveland, 7 .... St. Louis, G 
New York, 12 .... Boston, 4

T<»WN OF I.AKE. - J.rau- ''1,ila’ " «
gija Šv. Elzbietos moterų ii1 NATIONAL LEAGUE. 
mergaičių le..-s mėnesinį su- Cineinnati, 6 .. Pittsburgh, O 
sirinkiuių balandžio 28 d., 2 New York, 2 .... Boston, 1
vai. popiet parapijos svetainė Brooklyn, 6 ......... Phila., O
•ie- Chicago, 7 .... St. Louis, 5

Moterų Sųjungos Chicagos ' 
apskr. laikys mėnesinį susiri- , 
nkinių seklu., bal. 28 d., 2:30! 
popiet, Dievo Apvaizdos para-

Šių gedulingų apeigų proga'pijos mok. kambary. Visos na
rės, kurios dar nesugrąžinote 
bilietų .buvusio apskr. koncer-

reiškiame gilios ir širdingos 
užuojautos mūsų brangiems

Sv. Kazimiero Ak. Alumniečių
ŠOKIAI

įvyks
SEKMADIEN Į,

Balandžio - April 28 d., 1935
CELTIC ROOM

Medinah Club of Chicago
MUZIKA ROYAL EDDY’S ORCHESTRA

ĮŽANGA SEPTYNIAS DEŠIMT PENKI CENTAI 
PRADŽIA 8:30 VALANDĄ VAKARE

Pavasaris - Važiuojam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kurie mano šiemet aplankyti Lie

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

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Orabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Chicagoj

-O ........
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

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

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1410 So. 49tb Ct.. Cicero 
Phone Cicero 2169

I. F. Radzius 668 VVest 18th Street 
Phone CANal 6174

Chas. Syrewicze

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 834*0
5340 SO KEDZIE AVĖ.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

dpct'ialiKtat iškalime ir išdirbi* 
me visokių rūšių paminklų ir gin- 
bnamlų.

Mūsų šelmj na specializuoja šia
me įlarla- per šešias karias.

Venkite itaminklų • reikalas ti<-- 
siai nu ątaėials išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vimas lenkas J rytus nuo 
dblžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys lelefonal:

KOB. PKNSACOLA 1MU1 
HKfcMONT MU

orrice: hilijhiuk mm
Alfrcd Roselll, pres. Vlnomt RoHM, eeer.

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

Lacliamcz ir Sudus 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

I. Liulevici
S. P. Mažeika 
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Pbone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



H

Surasta James Urnas Kelly Šeimyna
Miręs James Thomas Kelly, 

kuris paliko $143,000 turto ir 
daug bėdos keliems lietuvia
ms, kurie yra įtarti Kelly tes
tamento suklastavime, buvo 
vedęs ir turėjo sūnų ir duk-

ji jo paliktu pinigų nenorinti, 
nes turinti užtektinai sau ir 
savo vaikams.

Sūnus James Thomas Jteise, 
dabar 23 m. amžiaus ir mo- 

! kinas į advokatus. Duktė, Eli-

ŠV. JURGIO VARDINIŲ 
PUOTA

PAGERBIMUI KLEB. KUN. 
JURGIO PAŠKAUSKO

Penktadienis, baland. 27, 1935

prisipildė

A. + A.

torį. Tuoj po suradimo jo di-|zabeth Hazel, 20 m. amžiaus,
džiulio turto teismuose, atsi
šaukė suvirs 25 “pačios” ir 
daug “giminių”, visi Kelly 
pavarde. Tačiau, negalėjo pri-

praėjusj birželio mėnesį ište
kėjusi. Jie apie Kelly visai 
nieko nežino, tikėdami moti
nai, kuri jtems seniai pasakė,

rodyti jokios giminystės, nė ' kad tėvas miręs.
vedybinių metrikų. j Moteris paliko neteisingų

, - . t- ,, • . i antrašų, bet susekus jos pa-Kuomet Kellv vasano me- ” 1
„ • • - * ' • - sakoįimų, rasta, kad visais atneš j mirė Butmanienes namuo- •’ “

c7io T.. ■ d i t> i i vėjais buvo teisingas, se, 6743 Trving Park Bulvn., J "
niekas nežinojo, kad jis pali
ko šeimų. Šiomis dienomis pas 
Rubens, viešosios administra
cijos investigatorių, atsilankė 
Mrs. Hazel Reise, 45 m. am

ADV. VVAITCHESIŠ- 
BELUOTAS

ROSELAND. — Sekmadie
nį, balandžio 28 d., 6 vai. va
kare, Visų Šventųjų paran. 
svet. įvyksta puota pagerbi
mui kleb. kun. Jurgio Raškau
sko jo vardotuvių proga.

Visi parapijonai, po vado
vystę kun. V. Černausko, pa
rap. komiteto ir keletos veik
lesnių narių rūpestingai dar
buojasi, idant viskų kopuikiau 
šiai prirengus.

Ši rengimo komisija užtik
rina, kad viskas bus prireng
ta košauniaųsiai. .Varg. J. Ra
kauskas rengia gražų muzi
kali programų. Sesutės moky-1

ONA ARCIŽAUSKIENt- 
ŽUKAUSKIENĖ

(po tėvais Ona Gaučaitė)
Mirė Bulundžio 22 d., 1935

m., 4:25 vai. p. p., 46 metų
amžiaus.

Kilo ift Tryškių Parap. Balsių 
Kaimo. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnus Vladislovų ir Bronlslavų, 
dukteris Kazlinlerietes — Seserį 
M. Malviną, ir Seserį M. Vitų, 
kitas dukteris Alicijų, Petronė
lę. ir Lucijų; brolį Vincentų 
(.Jaučių su šeima ir gimines. 
Lietuvoj seserį Uršulę ir brolį 
Kazimierų.

Kūnas pašarvotas 1233 Port- 
iand Avenue, Chicago Heights, 
III. laidotuvės įvyks penktadie
nį, balandžio 26-tų dienų. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėta į šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-nias dalyvauti šiose lai- 
dot uvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys,
Broliai. Sesuo ir Gimines.

kuomet bažnytėlė 
sklidina. i

Velykų rytų pusiau šeštų va
landų rezurekcijos iškilmes a- 
tliko klebonus. Procesija bu
vo lauka pusėje. Seserų Kazi
mieriečių gražiai sutvarkyti 
mokyklos vaikučiai ir būrys 
tarnautojų, gražiomis sukne
lėmis darė gražaus įspūdžio. 
Mažesnės mergaitės su vaini
kėliais ant galvų ir baltomis 
suknelėmis barstė gėleles Šv. 
Sakramentui. Tykiam rytmety 
skaitlingo parapijos choro ixt 
visų apylinkę plaukė Aleliuja.

Po procesijos šv. Mišias lai
kė kun. Biskis, M. I. C., ku 
ris po evangelijos taipgi pa 
sakė iškilmėms pritaikintų

RADIO
Velykų dienų Jos. F. Budri

ke radio ir rakandų krautuvė 
davė du lietuvių dainų ir mu
zikos radio jirogramus: 1 vai.

Neužmirškim, kad į garbę 
einama per vargus.

IEŠKO KAMBARIO
Ne jaunas vyras paieško ap
šildomo kambario prie mažos 
šeimynos Marquette l’ark. Ne

popiet iš \YCFL stoties vely- Per 1IU” Ktreetkarių.
■ • i • »v *1 i. i B()1 •)kini proirramų, kurį išpildė L
V. “Daino'-” choro grupė; tai 
buvo paskutinis iš tos stoties 
Budrike radio programas, ne* 
delei baseoall brodkestinimc 
per vasarų. Budriko progra
mai eis kas sekmadienį 5 vn: 
Įiopiet iš kitos stoties, t. j 
iŠ WAAF, 920 kiloc.

Kitas programas buvo 5 v. 
popiet jau iš naujos stoties —

pamokslų, gi klebonas trum- WAAE Taipgi pr’mintina 
pffis žodžiais sveikino žmones kad Budriko radio programai 

! su šv. V elykomis. i būna ketvirtadieniais iš sto

Draugas Pnb. Co., 2334 So. 
Oaklev Avė., Chicago, 111,

REIKALINGA
DARBININKAI

Reikia prityrusio pardavėjo 
(salesmano). Commission ir al
ga.

B0X 19, “DRAUGAS”
2334 S. Oaklev Avė. Chicago

PARDAVIMUI BIZNIAI

žiaus. Ji pasisakė, kad ištekė
jusi už Kelly 1912 metais Mis- 
souri valst. 1918 metais divor- 
savo jį dėl jo skūpumo. Nors 
buvo divorsuoti, Kelly per pe
nkiolikę metų sutikdavęs Mrs. 
Reise prie 23 N. Desplaines 
St., arti Butmanienės “flop- 
bouses”, kur jis gyveno, ir 
duodavęs jai pinigų. Iš viso 
jai davęs apie $50,000. Kai 20 
m. duktė ištekėjo, jis davęs 
$2,000 kaipo dovanų. Kelly 
taipgi įsteigė $50,000 trust fo
ndų, iš kurio moteris, sūnus ir 
duktė gauna po $150 kas mė
nesį. Mrs. Reise sakėsi, kad

STAS IR GRAB. J. 
BAGDONAS

ŠIANDIEN BŪSIĄS PALEI- tojos lavina mokyklos vaiku
čius, kurie išpildys dalį pro- 
gramo. Moterys šeimininkės

----------- galvoja, kad pagaminus ska-
Pirmadienį paleistas iš ka- nius valgius ir kiti užsiėmę 

Įėjimo adv. J. AVaitebes. Už kitokiais darbais, kad vertin- 
jį užstatytas $25,000 vertės , gai pagerbus darbštų klebonų.
užstatas. Graborius J. J. Bag
donas būsiąs paleistas šian-

Per praeitus metus parapi
joje nuveikta daug gražių

dien, atlikus tam tikrus for- darbų. Parapijos skola tapo
malumus ir užstačius didokų 
pinigų sumų.

Kaip žinoma, jiedu, kartu 
su Butmanienė, jos sūnum, 
Radžiu, Dailvde ir nezaliežni- 
nkų kunigužiu, įtarti suklas- 
tavimė Kellv’s testamento.

“DAINOS” ŠVENTĖ 
BALANDŽIO 28 D.

Vakar teisman statytas W. 
J. Gardner, 56 m. amž., kurs 
Velykų naktį pakvaišimo me
tu pasiryžo išžudyti visų sa-

Balandžio 28 d., Lietuvių vo šeimų. Dukterį ir sūnų su- 
,Auditorijoj bus L. V. “Dai- spėjo nušauti. Kitas sūnus to
nos” choro šventė, prie ku- vų išginklavo ir neleido jam 
rios, kad tinkamai prisiren- baigti to baisaus darbo.
gus, muz. J. Sauris su so- Klausiamas teisėjo, ar jis 
listais ir choru deda didelių pasigako kaltu, atsakė: “Ne- 
pastangų. Tų vakarų scenoje žinau< ar esu kaltas, ar ne_ 
matysime) premierų (lietuvių kaltas? bet žitiau, kad labai 
kalboje) popularę Gilberte ir pergU ”
Rullivano operetę “Pinafore”,
(Lietuviškai pavadinta Lai
vyno laivas “Mindaugas”.

Atsilankę į Lietuvių Audi
torijų sekm., balandžio 28 d., 
uždangai pakilus, vietoj sce
nos, pamatys “laivų”, su ka
pitonu, jurininkais, tarnais, 
svečiais ir t.t. Visas veikimas 
dėsis tame laive: dainuos, 
šoks, juokus krės. Visas cho
ras bus kostiumuotas (mer
gaitės lietuviškais tautiškais 
kostiumais).

Operetė “Pinafore” yra po- 
puleri Amerikoj. Ji ir jos 
autorius padarė “famous”
Neseniai Chieagoį vienam te
atre profesijonalis choras sta
tė scenoj ir publika buvo su
žavėta dainomis ir vaidinimu.
Ir L. V. “Dainos” choras 
žada neblogiau pastatyti.

Visi prašomi įsidėmėti va
karų. Įžanga $1.00, 75c ir 50c.
Po programo bus šokiai.

Operetės pradžia 6 valandų 
vak. Pupa

baigta mokėti. Ir daug kitų 
pagerinimų atlikta parapijo
je. Daug viskas priklauso 
rūpestingam darbiavimuisi 
mūsų gerb. klebono. Atjausda- 
mi šį jo pasidarbavimų, visi 
parapijonai susirinks šį sek
madienį pasveikinti ir pasi
džiaugti savo energingu va
du.

Linkime jam dar ilgiausius 
metus su mumis darbuotis.

Rep.

BIZNIERIAI. GARSINKITES 
“DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY akiu 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimų, kuris 
sti priežastimi galvos skaudėjimo, 

ivaigtnio, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aktų karStį. atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
el' ktra parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

VAJUS SEKASI
ROSELAND. — L. R. K. S. 

A. 33 kuopos vajaus darbuo
tė sekasi. Balandžio mėnesį 
naujų narių įsirašė: Joana Ko- 
nsevičienė, Paulina Jakubaus
kienė, Alfonsas Linkus, Juo
zapas Linkus ir Pranas Lin
kus. Rašt. K. D. Rubinas

VELYKŲ ĮSPŪDŽIAI
SO. CHICAGO. r- šv. Juo

zapo parapijos bažnyčioje Ve
lykų šventė įspūdingai apvai
kščiota. Kristaus karstas bu 
vo gražiai įrengtas ir gyvo
mis gėlėmis papuoštas. Šešta
dienio vakare, po kompletų, 
gražų pamokslų pasakė mūši} 
klebonas Pr. Vaitukaitis. Žmo 
nės budėjo per naktį giedoda
mi šventas giesmes iki ryto,

Parapijos choras in eorpore 
ėjo prie šv. Komunijos pe? 
prmas šv. Mišias. Gražaus į 
spūdžio darė choras per savo i 
dvasinį pokylį ir tvaraa ir pa
sipuošimu (baltomis rožėmis). 
Mūs choras yra išaugęs į vie
nų' žymių chorų Chicagoje. 
Gražiai gieda ir tarp savęs! 
palaiko gražių tvarkų, pavyz-I 
dingų elgesį. Tai ačiū vadui 
varg. K. Gaubiui.

Dėka geraširdžių žmonių ir 
darbštumu pasišventusių sese- 
lių Kazimieriečių, altoriai bu
vo gražiai gyvomis gėlėmis 
papuošti.' Klebonui paaiški
nus, žmonės suprato reikalų 
ir sudėjo gana aukų bažny
čios altoriams papuošti.

Prieš pat šventes keletas vy 
rų ir moterį1, susiorganizavę 
išplovė bažnyčioje grindis ir 
suolus. Bažnyčios vidus atro 
dė kaip naujas. Reporteris

LIETUVIAI DAKTARAI

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI* 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Res. and Office 
235# So. Leavitt St. 

CANaI 0708

DR. P- ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 4»th CT.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HAI^TED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

ties AVI 
kare.

FC nuo 8 iki 8:45 va

Parsiduoda čevervkų taisy
mo šapa. Remia nebrangi. Biz
nis išdirbtas per 17 metų. Ne
vedusiam yra 2 kambariai pra 
gyvenimui. Mašinos geros. Ne
mokantį galėsiu išmokinti.

2309 South Hoyne Avė.

CLASSIFIED
AUTOMOBn.ES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai-

DODGE — 1932, 5 pasaž. Coupe. Tan, 
6 mediniai ratai, išvaizda, stovis 
Ir tajerai visi peri. Puikus karas, 
perai prižiūrėtas ir žemai apkai
nuotas ............................................ $395

OT.DS 9 — 1923, 4 duru Sedan. Pine 
su gold trim, 5 Steel .ratai. Labo 
pražus vėliausio •modelio karas, au
kštai tobulam stovv ............... S1"-*'

CHEVROT.F.T — 1933. Sport coupe 
S11 rnmble seat Maroon 5 drat. 
ratai, bot water heater. Pulkus ma
žas coupe, kaip nanias .... $395

PT.YMOVTTT — ’33. 2 pasaž. Cnn-
vertible Coupe. Juodas. S raudoni 
drat ratai, rumb’e sent. Vėliausio 

modelio coupe Švelniai bėgan*’u 
motoru ............................................ $-115

DODGE — 1933, Sport coupe su ru
mble sent. Juodės, 5 medlnlni ra
tai numaliavoti Tv-nrv ISrodn ge<-ni 
ir tobulam mekaniSkam stovy $425

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai, žema milenge. Nerasite ge
resni business coupe ........... S13O5

BUICK — 1932, Victoria Coupe. 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai. Flnish 
kaip naujas, vienas 15 puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake $445

BUICK '81 — Model 91. 5 Sedan 
Juodas, 6 drat. ratai, geri ta (e-a i 
mohair trim. Didelis, erdvus, snie
gus Buiek geram stovy .... $375

LASALLE — 1930, 5 pasaž. Seden. 
Juodas, 6 drat. ratai. Šis La Šalie 
puikiai iSrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................ 8375

BUTCK — 1931, Model 86 Victoria 
Coupe, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy .................................... $375

BUICK — 1929, Model 48 Coupe 4 
pasaž. Juodas, 5 mediniai ratai 
Gražus coupe, geram stovy . . $225

BUICK '30 — Model 46S. 2 pe.=až 
coupe su rumble seat, French blue 
« drat. ratai, labai gražus co • 
tobulam stovy .......................... 8295

CADILLAC — '31 — V-12, 5 pasaž 
Town Sedan, with rear trunk. 6 
drat. ratai with white side wn11s. 
ISrodo kaip naujas 15 vidaus Ir iŠ 
lauko Maroon paint ................. $695

CADILLAC '28 — V-8. 5 Sedan Mė
lynas « drat. ratai, trunk rack 
whipcord trim. Puikus karas. ku- 
ris dar ligai tarnaus................. $«»•’

Ofiso Tel. CICERO 4#
Rez. Tel. CICERO 86.'6

10$ SHINfil MAN. M. n
Buvęs Cictro miestelio pirmas Svei

katos Kotnisijonlerlus. Yra gerai C1 
certečlamg žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavę užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhrnmatlzma, Plati- 
ėiu lr Širdies Ilgas.

Valandos;
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo 3 iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki 8 Vai. vaknre; 
Šventadieniais pagal susitarimų

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

501 S. ASHLAND A VENŲ 
Platt Bldg., kamp. 18 st. 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

skirtų valandų. Room 8.
Phone CANaI 0523

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

Tel. CANaI 0257
Res. PROspect 6859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Arteslan Avė.

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment rei. CANaI 813$

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofise Valandos-

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

Ofiso telef. BOUlevard 7820
Namu Tel. PROspect 1930

Tol. CANaI 8123

Tel. BOUlevard 704a

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DRi Si BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 lr 7—8 vak 

Seredomls Ir Nedėllomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublie 7888

Ofiso Tel.: PROspect 63V6
Rez. Tel.: HEMloek 6141

1 DR.J.RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 Iki 8:80 
Rcredomia lr nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 2615 W. 691h St. Pagal sutartį.

Tel. Ofiso BOIJlevard 6918—14
Bes. VTCtory 2848

DR. A, J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 6:86-8:10

756 We$t 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0088

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

Ofiso Tel.; LAFayette 8160
Re*. Tel.: VTRglnla 0869

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAS X - R A Y
4148 ARCHER AVENUE 

• Kampas Franclrco Ava

iv AIRŪB DAKTARAI*

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
1 lubos

CHICAOO. TLL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Ikt 12 vai. ryte, nuo 1 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėllomis nuo 10 Iki 18

valandai dienų
Telefonas MWwar 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0884

Rez.: Tel PLAza 2400
Valandos:

Nuo 19-12 v. ryto: 2-1 Ir 7-1 v. v. 
Nadėldlenlala nuo 18 Iki 18 diena

Office Tel. HEMlock 4848 
Rea. Tel. GROvehilI O«17

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR, J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-9 vak. 
Ketv. lr NedBllomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5708 
Naktimis Tel. CANaI 0492

DR. A. J. J AVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 6 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7850

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMlock 8286

DR, A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak 
Rezidencijos Ofisas: 285® W. «#lh St 

Valandos: 10-12 lr 8-0 vai. vak. 
Seredomls Ir Nedėllomis pagal sutarti 

Tel. LAFayette 8067

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRUROA8
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandoe: nuo I Iki S vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėlloenft pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTRAS IR REZ
2519 West 43rd Street

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

BUTCK — 1935, kaip jums patiktu 
sutaupyti kplis Šimtus doleriu ant 
kuone naujo 1935 Buiek? Čionai 
yra du — vienas 1935 5 pasaž.
Club Sedan, su trunk. juodas, var
totas tik 3000 mylių; taipgi 1935 
5 posaž. Sedan. dar mažiau lfivs- 
žinėtas. Abu garantuolabii kaip 
nauji ir apkainuoti mažiau ne
gu $900.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

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

Cravvford 41 OO
LTETUVTTT ADVOKATAI 

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

LIETUVIAI ADVOKATAI:

IOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Ikt B. 
PanedBllo, Seredos Ir Pėtnvčios

vakarais 6 Iki 9.
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublie 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FFRDINAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Telephono BOl’levard 2 8«6

Joseph J- Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4031 S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6 515 S. Roekwell St.

Phone REPublie 9723 CHICAGO

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgi

čių. bonų, algos lr namų. Taipogi pe
rkam. parduodam — mainom morgi- 
čius. bonus, namus, ūkės ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
kas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

-n ’ 15 k - ’ n4’lETKIEWICZi(s-

KONTRARTORIAI

ŽEI.VTS BUTLDINO OO. 
Kontrak toriai

Statom naujus lr talsom senus na
mus. Mūro, cetnento. medžio lr stog- 
dengystės. Lengvi tftmokesčlal arba 
cash. Gaisro apkalnavlmas ant namu 
ir rakandų.

3358 S. T.ITrANICA AVĖ.
Tel. BOUlevard 6827

BRUNO SHUKIS A OO. 
KONTRARTORIAI

Statome naujus namus. Apdengtam 
gonkas (porčius arba visa medin) na
mų popiera arba, cementiniu asbestos. 
Taip pat parūplnam paskolas namu 
pataisymui. Imame darbus visoj Chl- 
cagoj, kolonija nesvarbi.

4181 So. Franclseo Avenue 
Telefonai LAFayette 5834 — 8851

INSURANCE
‘ NOTARY PUBLIC

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LATVAKORCTŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamh., 2 fl. — 
5 kamb., Brigjiton Park ir 
Marųuette Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

AUTOMOBn.ES

