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ŽMONIJOS VILTIS 
- KRISTAUS KRYŽIUS

POPIEŽIAUS LEGATAS 
LIURDE

Popiežiaus legatas smogia 
krikščionybės priešams

TENKA HITLERIUI IR KOMUNISTAMS

VOKIETIJOS KATALIKAI 
KOVOJA Už SAVO 

MOKYKLAS
BRESLAVO KARDINOLAS 
RAGINA TIKINČIUOSIUS 

GINTI SAVO TEISES
BERLYNAS, bal. 29. — 

Vokietijos katalikai pradėjo

RYTŲ PRŪSIJOS GYVEN
TOJI! SįJUDIS PRIEŠ 

NACIUS
PROTESTUOJA, KAD 
JIEMS DRAUDŽIAMA

ĮSIGYTI MAISTO 
LIETUVOJE

KARALIAUČIUS, bal. 29.

JAU PAGAMINTAS PRANCŪZIJOS 
PAKTAS SU SOV. RUSIJA

Anglijos m i nisteriai svarsto 
Vokietijos atsiginklavimą

LIURDĮAS, Prancūzija, 
bal. 29. — Vakar baigiant'
“triduumo” iškilmes Popie
žiaus personalis atstovas (le
gatas) Jo Emin. kardinolas 
Pacelli kalbėdamas į tūkstan-, 
tinęs maldininkų minias ne-Į 
tiesioginiai drožė Vokietijos 
diktatoriui Hitleriui, su kurio ( 
leidimu Vokietijoj skleidžia
mas naujovinis pagonizmas, 
pavadintas germanų “tikėji
mu,” aiškiau tariant, prieš
krikščioniškas sąjūdis ir net 
Dievo neigimas. Jo Eminenci
ja podraug smerkė ir komu
nizmų, kadangi naciizmas ir 
komunizmas yra visokio pik
to broliai dvyniai, jie bendrai 
dirba krikščionybės pakirti
mui. Naudodamies blogų lai
kų proga jie daug žmonių pa
veikia ir patraukia savo pu
sėn. Visur skleidžia propa
gandų prieš religiją? ir pačiam 
Kryžiui paniekų. Jų visi ža
dėjimai yra viliugingi ir sta
čiai apgavingi. Plėšia iš žmo

nių širdžių tai, kas žmonėms 
yra šventa ir, taip piktai ap
sidirbę, nuskriaustuosius nu
stumia nuo savęs.

Tai mažos svarbos dalykas, 
kad naciai ir komunistai yra 
susispietę aplink socialės re
voliucijos vėliavų, sakė lega
tas. Jie turi klaidingų supra
timų apie pasaulį ir gyveni
mų. Gyvena rasių ir krųujo 
prietarais. Jų filosofija, kaip 
ir kitų izmų, pastatyta ant 
principų, kurie perdėm prie
šingi krikščionių tikėjimui. Ir 
todėl jie negali tikėtis, kad 
Bažnyčia juos vienaip, ar ki
taip toleruotų, arba su jais 
turėtų bet kokį kontaktų.

Melsdamasis už taikų kardi 
nolas Pacelli pareiškė, kad 
žmonija šiandien jgrimzdusi 
nerimstančio pasaulio bango
se. Tačiau neprivalo nusimin
ti. Aukščiau visų katastrofų 
ir kataklizmų stovi Kristaus 
Kryžius. Tai ^nūsų pasitikėji
mas ir neginčijama viltis.

Jo Eminencija KARDI
NOLAS PACELLI, Popie
žiaus valstybinis sekreto
rius, kurs tomis dienomis 
buvo Popiežiaus personaliu 
atstovu (legatu) “triduu
mo” iškilmėse Liurde. Jo 
Eminencija sekmadienį po
piet pontifikavo paskutines 
iš 140 šv. Mišias ir sakė 
pamokslų, kurį girdėjo šim
tai tūkstančių maldininkų.

PREZ. ROOSEVELTAS VYSKUPO GRIFFINO 
AIŠKINO VYRIAUSY- KONSEKRACIJA

RĖŠ PLANUS CHICAGOJ

energingų kampanijų visam _ Rvtu Prūsiios gyventojai, 
krašte, kaži apsaugojus savo Lietuvos paRieniu sukė- 
mokyklas nuo nacių, kaip tas nepaprastą bruzdėjimą pr- 
yra garantuota konkordatu, ie§ nach? ^riaTlRVbę, kuri 
su kuriuo naciai nesiskaito. ~prns pigiau .gigyti

įvairių valgomųjų produktų 
Lietuvos pusėje. Vyriausybė 
ne vien parėdė, kad R. Prū
sijos žmonės boikotuotų Lie-

Nacių partija kovoja prieš 
visas sau svetimas mokyklas, 
remdamies šūkiu: “Viena 
tauta, viena mokykla.”

Breslavo kardinolas Ber- tuvos produktus, bet dar an
tram savo ganytojišku laišku varžė žmonėms sienos pere-

LONDONAS, bal. 29. — 
Anglijos ministeriij kabineto 
nariai tariasi klausimu, kas 
reikia daryti su Vokietija, k u 
ri nusprendė didinti karo lai
vynų ir įsigyti nardančius lai
vus, kas jai uždrausta taikos 
sutartimi.

Anglijos vyriausybė užima 
pozicijų, kad ji viena nieko 
negali veikti tuo reikalu. Mi- 
nisteriams' pasitarius, vvriau-

ne tik gina katalikų mokyklas jimų. Pas grįžtančiuosius iš susisieks su Prancūzija

VYRIAUSYBĖ PRADĖS 
STATYTI NAMUS

WASHINGTON, bal. 29. — 
Prez. Rooseveltas vakar vaka 
re per radijų aiškino krašto 
gyventojams apie vyriausybės 
planus, kaip turės būt panau-i 
doti 4 bilijtonai 880 milijonų j 
dolerių viešiesiems darbams, j 
Jis sakė, kad prisirengti prie 
tų darbų yra milžiniškas gal
vosūkis, reikalaujantis atitin
kamų žmonių ir pakankamai 
laiko. Šiandien tam tikslui su 
taisoma reikalinga mašinerija 
(programa), o paskiau bus 
vykdomi darbai ir, jis mano, 
kad mažiausia pusketvirto mi 
lijono bedarbių, kurie šian
dien šelpdami, gaus darbo.

Be to, prezidentas dar nu
rodė, kokius bilius kongresas 
turi pravesti. Pirmiausia, so
cialės apdraudos įstatymus, 
paskiau — tarpvalstybinio tro 
kais ir busais susisiekimo 
kontrolę, “Utilities” patvarky 
mo ir bankų įstatymus.

Prezidentas pageidauja, 
kad viešiesiams darbams skir
ti bilijonai būtų suvartoti tik
slingai ir sąžiningai, kad dau
guma tų fondų tektų darbi
ninkams. Jis prašė piliečių, 
kad jie painformuotų jį pa
stebėję kokių nors suktybių, 
ar nesųžiningumo vykdant 
viešuosius darbus.

Pagaliau prezidentas parei
škė, kad krašto atstatyme da
roma žymi pažanga. Tad at-

Didelės ir įspūdingos iškil
mės rytoj įvyks ŠvČ. Vardo 
katedroje, Chicagoje. Prasi
dės 10:00 vai. ryto.

Vyskupas elektas W. R. 
Griffin priims vyskupiškų j 
konsekracijų iš Jo Emin. Kar! 
dinolo Mundelein rankų. Kar
dinolui gelbės du vyskupai, 
Jo Eksc. vyskupas C. F. Win- 
kelman, St. Louis, Mo., auxi- 
liarus, ir Jo Eksc. vyskupas 
W. D. O’Brien, Chicagos au- 
xiliarus.

Procesijoje į katedrų daly
vaus apie 20 arkivyskupų ir 
vyskupų, apie 100 abatų ir 
prelatų ir daugiau kaip 1,000 
kunigų.

Vyskupas Griffin bus titu
lams Lydda vyskupas. Pa
skirtas La Crosse vyskupijon 
auviliaru — vyskupu pagel- 
bininku.

RUMUNIJA TAIP PAT 
GINKLUOJASI

BUKAREŠTAS, bal. 29.— 
Rumunijos ministerių kabine
tas, pirmininkaujant pačiam 
karaliui, nusprendė ginkluotis 
tiek, kad sudarius stipriausių
jų pietų vakarų Europoje pa
jėgų.

Ginklavimosi planai viešai 
neskelbiami. Bet patirta, kad 
ginklavimosi programai per 
dešimts metų bus išleista ap
ie 22C milijonų dolerių. Tik 
vienos artilerijos ir amunici
jos bus nupirkta iš Čekoslo- 
vakijos už 25 milijonus dole
rių.

PLCŠIKAI PELNE APIE 
38 DOLERIUS

UŽSIENIŲ KNYGOS 
PARODA KAUNE

KAUNAS. — Kasmet už
sienyje apie Lietuvą išeina 
visa eil£ įdomių knygų. Ta
čiau ne visi turi progos su 
jomis susipažinti. Šiam tru
kumui pašalinti, šiemet Kau
ne bus surengta svetimomis 
kalbomis apie Lietuvą išėju
sių leidiniu paroda.

Trys plėšikai vakar klastin 
gu būdu Xpasisakę vyriausy
bės agentais) įsileisti Šv. Jo
no bazilikos, 18 ir Clark gat., 
klebonijom Piktadariai suri
šo dvi tarnaites ir džianitorių 
ir išgriozdė kambarius, ieško
dami sekmadienio bažnyčios 
kolektos. Tačiau piktadariams 
teko tik apie 38 dol. ir jie 
išsinešdino.

Jo Eksc. vyskupas W. D. 
O’Brien turi kambarius šioj 
klebonijoj. Užpuolimo laiku 
namie nebuvo nei vyskupo, 
nei kitų kunigų.

SUIMTI 4 AUTOMO
BILININKAI

statymo programa bus vykdo
ma be jokio dvejojimo.

Policija suėmė keturis au
tomobilininkus, kaltinamus 
žmonių suvažinėjimu ir pa
sprukimu. Tai didžiai rimtas 
kaltinimas.

nuo nacių kėsinimosi, bet dar Lietuvos pusės daromos kra- 
karštai ragina visus katalikus tos ir nešami produktai ati- 
akyliai budėti prieš nacių žy- mami.
O'US' | Dėl to, R. Prūsijos pasie-

‘nio gyventojai vargšai, kurie 
/Lietuvoje gali produktų įsi
gyti perpus pigiau, pradeda 
bruzdėti prieš savo vyriausy
bę ir savo nepasitenkinimų

TVASHINGTON, bal. 29.- ';ma raMti pr„tes(„ dem()n.
Prez. Rooseveltas šiandien ga- • sįrarfjonlis. 
vo raportų apie namų staty
mo vyriausybės projektus. Viena didesnių demon- 
Pranešta, kad šie projektai gracijų vakar įvyko Eitkū- 
artimiausiuojtt laiku bus vyk- miestely. Policija nepajė- 
domi 16-oj miestų, įėmus Chi- gė numalšinti moterų, tad bu 
cagų. vo iššaukti naciai smogikai.

Šiam tikslui yra skirta 100, Suimta kelios dešimtys mo- 
milijonų dolerių. Bet sakoma, t^rų. Tuo keliu tačiau nenu-

PARYŽIUS, bal. 29. — 
Prancūzija ir sov. Rusija pa
galiau sutarė daryti militari- 
nį paktų. Daroma sutartis ati
tinka Lokarno paktui.

Prancūzija laimėjo savitar
pio gelbėjimo klausimu. Sov. 
Rusija stovėjo už tai, kad tas 
savitarpis karo gelbėjimas bū
tų greitas, be jokio pas kų 
nors • pašalinio atsiklausimo. 
Prancūzija gi laikėsi T. Sų- 
jungos tarybos atsiklausimo. 
Ir ji laimėjo.

Vadinasi, jei koks priešas 
pultų Prancūziją, sov. Rusi
ja negali duoti jai greitos pa 
galbos. Pirmiau turi būt at
siklausta T. Sąjungos taryba 
tuo reikalu.

Sakysime, jei Lietuva pri
sidėtų prie to prancūzų bolše
vikų pakto ir pasitaikyti! 
taip, kad Vokietija pultų Lie- 

j tuvų, sov. Rusija negalėtų 
į tuojau duoti pagalbos Lietu- 
. vai — pirmiau turėtų gauti 
! T. S. tarybos leidimų.

kad prireikus, rasi, bus pa- slopinamas gyventojų sųju-
naudota iki 450 milijonų do- dis. Visi jie šaukia, kad vy- 
lerių. riausybė privalo arba papi-

-------------------ginti valgomuosius produk-

DAUG LIETU VOS DARBI- SSCSA.- 
NINKįl VYKS | LATVIJA

KAUNAS. — Kasmet Lat
vija vasaros laukų darbams 
įsiveža apie 15,000 darbinin
kų iš užsienio. Nemažas skai
čius Lietuvos darbininkų va
saromis jau ir anksčiau dirb
davo Latvijoje. Bet dabar 
Lietuvai ir Latvijai suėjus į

DINRIISin VAIKO IAVO-
NAS RASTAS UPĖJE

Dingusio bal. m. 4 d. iš na
mų, 4110 No. Map1ewood 
avė., berniuko Max Perriot, 
4 m. amž., vakar pasibaigė

ir Italija.
O žiniomis iš Paryžiau?,

Prancprijos vyriausybė spreu 
džia taip pat pati viena nie
ko nepradėti. Bus pasitarta 
su Anglija ir Italija. Prancū
zija tačiau šį kartų nemano 
protestuoti, kadangi Vokieti
ja neigia visus įspėjimus ir 
protestus.

Anglija ypač daug susirū
pinusi, kadangi Vokietija at- 
siginkluoja ir jūroj. Jos to 
atsiginklavimo programoje y- 
ra įsigyti: 5 iki 8 mūšių lai
vus po 35,000 tonų; 25 iki 40 __________
didrenhĮ ir mažesnių kruize- j u nrDuUĖ(>
rių: 6 mūšių kmizerius: 50 MAOaVUu utlmVEu nU
S PIN0S TiMNCiyjy

keletą lėktuvų vežiotoji}.
MASKVA, bal. 29. — Va

kar buvo stačiatikių Velykos. 
Anksti rytų visos šiame mie
ste bolševikų paliktos 36 cerk 
vės buvo kupinos tikinčiųjų. 
Kai kur minios žmonių per 
pamaldas stovėjo lauke, ka
dangi cerkvėje nebuvo vietos. 
Bolševikai nepripažįsta sek
madienių ir kitų religinių 
švenčių, bet žmonės to ne
paiso.

Svarbu pažymėti, kad šie
met bedievių organizacija ne
vykdė jokios propagandos pr-

BALTIJOS MINISTERIŲ 
KONFERENCIJA 

KAUNE
KAUNAS. — Pagal pernai

Ženevoje pasirašytų Pabalti
jo valstybių santarvę, kasmet 
du kartus šaukiamas Lietu
vos, Latvijos ir Estijos užsie
nių reikalų ministerių konfe
rencijos. Pirmoji konferenci
ja buvo praeitų metų pabaigo-ieškojimas. Jo lavonas rastas!

glaudžius politinius santykius, Į Chicagos upės žiemių šakoje '• qpa]jne Antroji konferenci- Velykų šventę — nei per
ja bus Kaune šių metų gegu- 

Policija spėja, kad bernin- žio 6-8 d. Lietuvos politikai 
kas prigėrė įkritęs upėn ir šiai konferencijai jau dabar

Lietuvos darbininkams Latvi- ties Western avė.
joje duodama pirmenybė. To
dėl ir šiais metais iš 15,000 
įvežtų darbininkų, Lietuvių 
bus apie 12,000.

Dėl darbininkų įvažiavimo 
ir dėl pačio darbo sąlygų Lie 
tuva su Latvija jau susitarė. 
Pirmiausia, darbu Latvijoje 
bus aprūpinti tie Lietuvos 
miestų bedarbiai, kurie moka 
vasaros laukų darbus. Po jų 
gaus darbo ir kiti norintieji. 
Latvijoje Lietuvos darbinin
kai gaus dvigubai didesnį at
lyginimų, negu gauna Lietu
voje. Be to, jiem bus paleng
vintos sąlygos įvažiuoti ir iš
važiuoti, bus prižiūrimi ligo
je ir kituose nelaiminguose a t 
sitikimuose. Pirmoji Lietuvos 
darbininkų grupė į Latviją 
turėjo išvykti šiomis dienomis.

Du plėšikai pagrobė apie 
1,000 dol. iš restorano, 503 
Davis gat., Evanstone.

radijų, nei per laikraščius.

jis nebuvo pagrobtas. Žuvu
siojo tėvas tačiau tvirtina, 
kad, jo vaikas buvo pagrob
tas ir jis nepaliaus ieškojęs 
piktadario.

PINIGŲ APYVARTOJE 
DAUGĖJA

pradeda ruoštis.
NENORI DARBO, NĖRA 

PILIETYBES

GUBERNATORIUS HOR- 
NERIS WASHINGTONE

Tllinoiso gubernatorius ITor

SPOKANE, Waah„ bal. 29. 
— Teisėjas Webster atsisakė 
pripažinti pilietybės certifika- 
tų Mile Grigic. Patirta, kad

noris yra Wasbiugtone. Jis žraoK?s karb> >’ra Par” 
ten nori gauti vyriausybės Skęs: “Aš nereikalauju dirb-
fondų bedarbių šelpimui, kas 
palaipsniui suspenduojama II- 
tinoise.

Gubernatorius turi vilties, 
legislatūros žemesnieji

KAUNAS. — Šiemet vasa
rio mėn. Lietuvoje buvo 107,- 
564,2 tūkst. lt. apyvartoje:
93,273,6 tūkst. lt. banknotais, kad
11,123,3 tūkst. lt. sidabro mo- rūmai šių savaitę padidins 
netomis ir 3,167,3 tūkst. lt. va- pirkimo mokesčius ir Selpi- 
rio aliuminiaus monetomis, mas toliau bus vvkdomas.

ti, kaip ilgai gausiu šelpimų 
iš vyriausybės.”

Nors kandidatas j piliečius 
teisinosi, kad tai jis sakęs 
juokais, tačiau teisėjas to ne
pripažino juoku ir uždarė 
jam pilietybę.

Pernai tų mėnesį iš viso buvo 
tik 101,475,6 tūkst. lt. apyvar
toje, o 1933 m. — 107,684,2
tūkst. lt. Tuo būdu apyvarto- ---------
*įe pinigų skaičius šiemet pa- Keturi kaliniai 
didėjo ir beveik susilygino sn( Jolieto kalėjimo. 
1933 ro.'

PLATINKITE “DRAUGĄ*
PABĖGO 4 KALINIAI, 

SUGAUTI 3 i ORAS
pabėgo iš 
3 greit su-

CHICAGO TR APYLIN-%
KĖS. — Numatomas giedrus

įimti, o 1 dar nesurandamas, oras, bet pakankamai šalta
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LIETUVOS ATSAKYMAS

Prieš kiek laiko Anglija, Prancūzija ir 
Italija pasiuntė Lietuvai notų, kurioj reika
lavo pildyti Klaipėdos krašto statutų ir ne
skriausti vokiečių.

Nors toji nota, kaip mes anuo kart ra
šėme, buvo pasiųsta Lietuvai norint paro
dyti, kad abi pusės, būtent Vokietija ir Lie
tuva lygiai yra perspėjamos, tačiau Lietuvos 
vyriausybė negalėjo neatsakyti į tų notos da
lį, kur kalbama apie laužymų Klaipėdos sta
tuto dėsnių ir varžymų ten gyvenančių vokie
čių teisių. »

- Vėliausiomis žiniomis, Lietuva siunčia 
saVo atsakymų santarvininkams griežtai už
ginčydama jai daromų priekaištų ir pažymė
dama, kad ji negali pakęsti, kuomet svetima 
valstybė kišasi į jos vidaus reikalus.

Tai parodo, kad Lietuva drųsiai gina sa
vo teises. Ji nieko nebijo, nes jos pusėje yra 
teisybė, kuri, ar anksčiau ar vėliau, paims 
viršų.

Visiems yra žinoma, kad vokiečiai Klai
pėdos krašte tūri ne tik visas teisęs, bet ir 
privilegijas. Tos privilegijos jieths taip išau
gino ragus, kad jie jau buvo pasirengę tų 
kraštų atplėšti nuo Lietuvos ir jį prijungti 
prie Vokietijos. Kad tai yra tiesa, aiškiausia 
parodė garsioji Klaipėdos išdavikų byla, ku
ri ėjo per keletu mėnesių Kaune ir kurioje 
teismo nuosprendis sukėlė didžiausių triukš
mų Vokietijoje.

Jei Lietuvos vyriausybė būt nutylėjus ir 
nieko neatsakius į Anglijos, Prancūzijos ir 
Italijos notų, tuo būdu ji būt prisipažinus 
prie kaltės, Klaipėdos vokietininkai dar la
biau varytų savo išdavikiškų darbų ir iš Vo
kietijos pusės susidarytų dar didesnių pavo
jų Lietuvai.

KLAIDINA ŽMONES

“...progresyvių generalinis štabas Chica
goj nusprendė Bagočiaus kelionę kito
kiems tikslams, būtent — politiškai pro
pagandai už socializmų”.
Bagočius Chicagoj kalbesius socialistų 

reikalais geg. mėn. 1 d. Be jo kalbesių ir kiti 
patys aršieji socialistų šulai — Grigaitis ir 
jdontvydas. Dėl to Bagočiaus pirmas “debiu
tas” Chicagoj būsiųs po socialistų vėliava.

Kam Užtraukiama Lietuvos 
Vidaus Paskola

Pasaulinis Kalendorius

iandaneeių laikraštis gailisi liberalų Susi- dfts geresn;aig iai.
vienijimo, sakydamas. jkuis iždas sudarydavo dar

Visos Lietuvos vyriausybės mato, kad ji Lietuvą ekono- 
stengdavosi valstybės bridže- mimam kare nenugalėjo. Bet, 
tus subalansuoti; reiškia, kad žinoma, tas karas Lietuvai pa 
iždo pajamos padengtų išlai- didino ekonominius bei finan- 

s nius sunkumus. Tačiau ne
žiūrint viso to, Lietuvos iždas

Vargšas susivienijimas, kuris apmoka sutaupų, kurios buvo dedamos ir šiemet būtų galus su galai
keliones ir metinę algų turi pasilikti už ! krašto ekonominiam gyveni- 
durų”. mui stiprinti. Daugely įmonių
Taigi dabar visi gali suprasti, kodėl so- 

c.alistų šulai taip smarkiai veržėsi į SLA. 
Jie numatė, kad ta organizacija bus geras

valdžia dalyvauja dideliu pro 
centu savo kapitalų. Garsio
sios “Maisto” penkios sker-

■aukis socializmui platinti. Kadangi SLA da- ;^klo’> aPia 300
oar jų rankose, dėl to socialistai savo idė
joms platinti jį ir išnaudoja.

Chicagos socialistai rengia savo veikėjui 
F. Bagočiui vakarienę gegužės mėn. 3 d. ir 
nesigėdi skelbti, kad

“Tai bus ne politiška partijų atstovų 
sueiga, bet organizuotos kultūrinėse drau 
gijose Lietuvos Chicagos iškilmė tamp
resniam ryšiui užmegsti su mūsų tėvų 
kraštu”. z

Tiesa, ta vakarienė neturi nieko bendro 
Su visoms “politiškoms partijoms” bet tik 
su viena susmukusia socialistų partija, kuri 
norima atgaivinti. Tam panaudojama iš Lie
tuvos atvykęs svečias p. Skipitis ir lak. F. 
Vaitkūs. Socialistai turėtų turėti gėdų saky
ti, kad tai bus “iškilmė tampresniam ryšiui 
užmegsti” su tėvų kraštu. Tai bus pager
bimai socialistų Bagočiaus ir noras sustip
rinti socialistų judėjimų Chicagoje, bet ne 
užmezgimas ryšių su tėvų kraštu, kuriam 
dar visai neseniai socialistai ragino nė cento 
neduoti.

KAM TARNAUJA SLA PREZIDENTAS?

kraus fabrikai žymioj daly y-

suvedęs, tik būtų tekę dar la
biau pasispausti. Bet šiefcnet 
atsirado nepaprastų išlaidų. 
Viena, tai amerikiečiams lie
tuviams Laisvės paskolos grą
žinimas (tos paskolos botnų iš
pirkimas). Antra, tai krašto

Kokių savaitės dienų bus kraštai pripažino jo nauditt- 
Kalėdos? O sunkesnis atsaky- gumų.
mas į klausimų, kada bus Ve- , Visam pasauly yru įvairiau 
lykos kitais metais? Ar nie-, šių kalendorių. Kinija turi jų 
•kad nepagalvojai, dėl ko ūe-' virš' dvidešimts. Mahometonai 
žinai? Štai, keistumas. Kodėl i ir jų atskalos irgi turį daug 
reik naujo kalendoriaus kiek-' kalendorių. Amerikoj yra žy- 
vienais metais, o neįeik nau-< dišktts ir grigorijaniškat 
jo laikrodž.o? Rodos, laikas
šiais arba kitais metais buvo 

/ir bus toks pat.
Pažanga yra visur, išėmus 

dienų skaičiavime. Manytum, 
jog laikas yra brangesnis ir

ka-
londoriai. Taigi matome, jog 
kalendoriaus atžvilgiu nėra 
vienybės, kai reik dienas skai
tyti, o kas svarbiausia, mūsų 
kalendoriai neturi gryno nuo
seklumo. Kad sužinojus, kada

go įdėjusi į Lietuvos bankų,
, Žemės bankų, kooperacijos ba-

• nkų, “Ringuvos” bendrovę, Fračjusi sekmadieni Glacagoa lietuviu „g induUo„ bend ir y.
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GRAŽIAI PASIRODĖ

auditorijoj gana gausingas dainos ir muzikos1 . .
mėgėjų būiį turėjo progos gėrėtis L.. Vyčių i tur: I 1« valdžia yra (de- 
— Dainos choro šauniai pastatytaja operete ap,e 115 1111 1J0nų ltlJ' 
••Pinalore”, kurių. lietuvių kalbon išvertė į f“7a8k“tmius ,,uetus

ra pastatyti valdžios lėšomis. į saugumo sustiprinimas. Ame- 
Be to, valdžia yra daug pini- ; rikiečiai lietuviai suteikė sa

vo senajai Tėvynei stambių 
piniginę paramų sunkiausiu 
laikotarpiu, kada ėjo kovos už 
laisvę ir kėlėsi iš karo griū-

svarbesnis dabar, negu prieš I bus Velykos^ reik dviejų gi- 
šimtų metų. Visi šaukia, jog 1 lių mokslų, matematikos it 
laikas yra pinigas. Traukiniai astronomijos.
ištraukia vagonus pagal smu
lkmeniškų sųrašų. Lėktuvai

Pasaulyje yra didis sųjudis, 
kad suvienodinus visų tautų

muz. Juozas Saulis. Jis taip pat veikalų re
žisavo, prirengė vaidinimui chorų ir solistus. 

Reikia pripažinti, kad choro dainavimas

Tokį klausimų stato, kam tarnauja da
bartinis liberalų Nusiv:enijirno pirmininkas 
F. Bagočius, kuris dabar važinėja po lietuvių 
kolonijas su prakalbomis. Nariai manę, kad 
jis važinėja organizacijos reikalais, bet, kaip 
“S-ra” praneša;

žemės ūkio produktų ekspor
tui (primokėjimas kainoms pa 
laikyti) valdžia yra išleidusi

vėsių nepriklausomoji mūsų 
valstybė. Todėl vyriausybė lai 
ko savu šventa prievole ame
rikiečiams lietuviams Lietu
vos duotų pažadų ištesėti, ir 
jiems paskolų grųžinti. Tiesa,

skrenda skersai ir išilgai niū- ir tikėjimų kalendorius. Tai 
sų valstybių žaibo greitumu, pogi norima, kad visi metai 
Duonos uždirbimas užima to-i būtų vienodi. Tautų Sųjunga 
kių svarbių mūsų gyvenimo svarsto jai patiektus projek-
flalį, kad laikas pasidarė pa
saulio pagrindinė sistema. O 
vienok neturime gero, pato
gaus, tobulo kalendoriaus.
Mūsų dabartinis kalendorius

ir vaidinimas ėjo labai sklandžiai. Ir profe- 80 * ž™Ss
sionalai ne kų geriau šį veikalų būt išpildę.

Chicagos lietuvių visuomenė nuoširdžiai 
gali didžiuotis L. Vyčių — Dainos -choru, 
kuris, be abejojimo, šiandien yra vienas iš 
geriausių lietuvių chorų • .-Amerikoje. , Meti
niame “Draugo” koncerte ir “Pinafore” pa
statymu choras tikrai gerai užsirekomendavo 
ir įrodė, kad yra vertas visuomenės paramos.

Pasitikime, kad po to paskutiniojo šau
naus pasirodymo, Chicagos lietuvių visuome- mas 
nėj choras susilauks kur kas didesnės para
mos negu ligšiol.

nusausinimų darbams apie 20 
mil. litų. Kaį krašto1 ūkiui sti
printi yra įdėta tiek valdžios 
kapitalų, tai Lietuva net di
džiajam (Sunkmečiui užėjus ne
susmuko. Ir nors visiems gy
ventojams pasidarė sunkesnis 
gyvenimas, bet bendrai visų 
krašto ūkį neištiko labai di
delis sukrėtimas nei pakriki-

turima vilties, kad daugelis įsteigtas 1582 met., kai popie- 
amerikiečių, kuriuos labai bė- !žius Grigalius XIII Išmetė de-

Tiesa, statybiniams bei ga
mybiniams krašto reikalams 
buvo pasiskolinta ir užsieniuo 
se stambokos sumos, ilgiems 
metams užsiiųokėti., Taip, že- 

Lenkai jau kelinti mėtai “stiprina” Ge- i mes ūkiui kredituoti (duoti

DARKO LIETUVOS FILIS
-t - •

dimino pilies liekanas Vilniuje. Girdi, pilis 
baigia griūti. Pilies liekanų sustiprinimas y- 
ra geras dalykas, nes griuvėsiai laikui bė
gant visai gali išnykti. Tačiau mačiusieji sti
prinimo darbus pasakoja, kad tie darbai la
biau panašūs į pilies darkymų negu į stip
rinimų.

Lenkų spauda praneša, kad panašiu būdu 
manoma “stiprinti” ir kitos pilys Vilniaus 
krašte.

Tokiu savo darbu, lenkai, matyt, nori 
išnaikinti visas mūsų tautos brangiausias vie
tas Vilniaus krašte. Ten gyvenantieji lietu
viai ir kiti senovę gerbiantieji turėtų prieš 
tai griežtu būdu užprotestuoti.

PROP. /GERULIS

Vokiečių universiteto Karaliaučiuje rek
torium neseniai paskirtas lietuvis profeso
rius Gerulis.

Frof. Gerulis yra gimęs Klaipėdos kraS- 
te 1888 m. senoje lietuviškoje šeimoje. Jis 
yra vienas geriausių lietuvių kalbos žinovų, 
išleidęs keletu knygų apie lietuvių gyvena- 
u tusias vietas, vietos vardus ir t.t. Lietuvių 
kalbos studijoms dažnai važinėjųs paverg
tam Vilniaus krašte, surašinėja lietuvių kal
bos savotiškumus, užsilikusius liaudyje.

Taigi, matote, šiais laikais lietuviai vi
sur pasižymi ir savo tautos vardų kelia.

SVARBI CHICAGIEČIAMS DIENA

Chicagos lietuviai neturėtų pamiršti, kad 
gegužės 5 d. bus pradėta kasti pamatai Da
riaus ir Girėno paminklui, kuris statomas 
“lietuviškame” Marąuette parke. Specialiai 
rengiamose iškilmėse dalyvaus iš Lietuvos 
atvykęs svečias ir šios valstybės bei Chica
gos miesto aukštieji valdininkai. Dėl to lau
kiama, kad būsimųjį sekmadienį j Marąuette 
parkų suplauks tūkstantinės žmonių minioj, 
kad pasiklausyti Lietuvos svečio p. Skipičio 
kalbos apie Dariaus Girėno laidotuves Kau* 
ne, apie ten statomų jiems paminklų.

paskolų) pasiskolinta Švedijoj 
40 mil. litų; dalinai užsieniui 
skolon pastatytas Telšių - Kre 
tingos geležinkelis, automati
nės telefonų stotys Kaune ir 
Klaipėdoje, kai kurie darbai 
Klaipėdos uoste ir kit. Vis ti
ktai Lietuva užsieniui skolų 
turi mažiausiai iš visų po ka
ro atsistačiusių valstybių. Sa
kysim, Lietuva užsieniui sko
lų dabar turi apie 90 mil. litų, 
mažesnė Latvija tokių skolų 
turi apie 153 mil. litų, o dar 
mažesnė Estija net 250 mili
jonų litų. Vidaus skolų Lietu
vos iždas beveik visai neturi.

Pernai ir ypač šiemet Lie
tuva turi ypatingų finansinių 
sunkumų. Tenka pripažinti,

dos neslegia, šiemet bonus ap
mokėjimui nepatieks, atsižvel
gdami į dabartinius: Lietuvos 
ūkiškus sunkumus. Mat, Lai
svės Paskolos bonus anais lai
kais pirko didžiausi Tėvynės 
mylėtojai, tada daugelis ma
žai net tikėjosi, kad tie bonai 
kada nors bus išpirkti, nes ir 
pačios nepriklausomos Lietu
vos likimas buvo labai neaiš
kus. Dabar šios garbingos pa
skolos grąžinimas sutampa su 
laiku, kada Lietuva vėl turi 
didelių sunkumų kovoje už sa 

ivo teises. Taigi manoma, kad 
visi tie amerikiečiai lietuviai, 
kuriuos gyvas reikalas never
čia, Laisvės paskolos bonų ap
mokėjimui pasieks vėliau — 
po vienų kitų metų.

Europa gyvena tarptautinį 
neramų laikų, kada visos val
stybės susirūpinusios savo sau 
gurnu. Ir Lietuva negali atsi
likti. Kariuomenės moderniš
kas ir pilnas apginklavimas 
bei visokiariopas aprūpinimas 
yra pirmaeilis reikalas. Šie
met krašto apsaugai nepapra
stų išlaidų numatyta 25 mili
jonai litų. Atrodo, kad šios iš-

šimts dienų. Tokiu būdu jis 
sutvarkė sugriuvusį dienų 
skaičių, nes ciesoriai savo lai
kuose visokiais būdais buvo 
suardę ir sudarkę kalendorių. 
Popiežius su žymiausiais as
tronomais sutvarkė dienų skai 
čiavimų pagal pasaulio judė- 
sį apie saulę. Nuo tų metų vi
sos katalikiškos valstybės va
rtojo grigorijaniškų kalendo
rių. Vėliau ir protestantiški

tus. Yra virš dviejų šimtų į- 
vairiausių pasiūlymų. Tik du 
atkreipė ypatingų dėmesį. Pi
rmas — vadinamas “Pasauli
nis Kalendorius” su dvylika 
mėnesių ir lygiomis ketvirtda- 
lėmis; antras — “Tarptauti
nis” turįs trylikų mėnesių.

Žymiausi astronomai, profe- 
sijonalai, redaktoriai ir namų 
savininkai remia “Pasaulinį 
Kalendorių”. Trylika mėnesių 
kalendorius reikalauja griežtų 
permainų. Priežastys už dvy- 
likų mėnesių kalendorių turi 
tokių gerumų, jog nereik eik
voti laiko aiškinant priežastis, 
kurias turi “Trylikos mėnesių

(Tęsinys ant 3 puBl.)

Kaip seno krajaus gazietos Į — Būtų puiku, jei duotum 
praneša, Kaune prasidėjo nau1 ir stiklinę gero alaus L.
jas amerikanskas biznis — 
hat dog’sų (ten vadina dešre
lėmis) biznis. Sakoma, kai at
eina 11 valanda, ministerijo
se, kancelerijose visokie nuo 
pirmos iki paskutinės rūšies

kad tuos sunkumus žymiai pa 
didino Vokietijos Lietuvai pa- t! vidaus Paskolą- Paskola už-

valdininkai ir tarnautojai pra 
laidos būtų buvusios mažės- įdeda vaikščioti po kambarius 
nes, jeigu Lietuva turėtų sau- ir klausinėti:
gesnę tarptautinę padėtį. Tai- — Ar dar dešrelių nebuvo ? 
gi šitos aplinkybės privertė — Kai atneš dešreles — pa- 
Lietuvos vyriausybę užtrauk- sakykit mūsų skyriui!

keltas ekonominis karas, ku
ris dabar yra pasiekęs aukš
čiausio įkarščio. Vokietija, 
kaip žinia, ėmėsi aštrių eko
nominių spaudimų Lietuvai, 
norėdama jai “įkvėpti” nuo
laidumo Klaipėdos reikaluose. 
Kai Lietuva nepasidavė, vo
kiečiai tų spaudimų vis didi
no, ir pagaliau priėjo iki to, 
kad dabar beveik visiškai su-

— Kas gi čia šiandien da- 
traukiama 18 mil. litų sumai, .rosi, kad dešrelės vėluojasi? 
Tikimasi, kad paskolos laks- j Kiti ima telefonų ir skam- 
tai bus išpirkti, ir tas valsty- bina tiesiai į Maistų:
bės iždui padės geriau aprū
pinti svarbesnius krašto rei
kalus. Tsb.

— Ponai, kodėl mums deš
relių neatneša? Prašome pa
siųsti ten ir ten.

Dar kiti pasišaukia tarnau
tojų ir sako;

Bėk,-brolau, į gatvę, su-KLAIPEDA. — J. Kamiu
skas, Italijoje baigęs jūrinin- j rask dešrelininkų ir atvesk 
kystės akademijų, dirbo Klai-!čia. Tik greitai.

stabdyta prekyba tarp Lietu- pados uoste- 1933 m- rudenį Vėlai vakare viduryje Lais- 
Karninskas išvyko Italijon (vės Alėjos skaisčiai šviečia 
tęsti mokslus. Jis iki šiol mo- lempa ir prie jos stovi žmo- 
kėsi Italijoje karo laivyno h i- gus baltais rūbais, blizgančių

vos ir Vokietijos. Taigi Lie
tuvai savo produktams teko 
ieškoti naujų rinkų ir joms 
prisitaikinti. O juk šiais lai
kais tai yra nepaprastai sun-

drografiniame institute, Ge
nujoje (instituto idrografico

kus dalykas; ypač staiga čia della R. Marina). Jūrų kapi- 
daug ko negalima atsiekti. Ta I hidrografas Kamins-
čiau ekonominės Lietuvos or- j grįžo atgal Klaipėdos uo- 
ganizacijos drauge su vyriau- *1° tarnybon ir steigia naujų
sybe ėmėsi įvairių priemonių, 
ir šiandie jau surasta apsčiai 
naujų rinkų Lietuvos prekė
ms. Šiandie jau ir VoJflatija

hidrografijos skyrių. Iki šiol 
Klaipėdos uostas neturėjo spe 
cialisto hidrografo ir neturė
jo jūrų matavimo skyriaus.

dėžutę ant sudedamo staliuko 
pasistatęs. Jis vikriai atleid
žia gausingus klijentus, iman
čius kartais net po kelias po
ras dešrelių. Kramtydami gar 
dų valgį jie dešrelninkų pa
kalbina:

— Ech, brolau, kad taip 
prie to stiklelį Snapso!

Arba:

Per parų parduodama po 
kelius tūkstančius porų deš
relių. O juk dienų vos maža 
dalis įmonių ir įstaigų tespė- 
jama apeiti. Maisto vadovybė, 
ištyrusi tolimesnius tos rūšies 
biznio plėtimo galimumus, pa
matė, kad Kaune užtektų dar 
bo ne 10, o 25-30 dešrelinin
kų. Toks skaičius netrukus jų 
ir pasirodysiųs. Tada kas die
nų sutartų valandų kiekvie 
non įstaigon ateis “savas” 
dešrelininkas ir aprūpins sa
vo klijentus.

Dešrelės nepaprastai pigios. 
Porų nemažų dešrelių poperi- 
nėj dėžėj, truputis garstyčių 
ir mažiukas raguolėlis — 25 
c. Taigi, pigumu bitiną ii 
mūsų hot dog’sus. Dabar par
važiavę amerikiečiai į senų 
įdajų vikeišenui liepas i ilgs 
amerikoniškų hot dog’sų.

Praeitų sekmadienį išėjau 
ant stryto tyro oro pakvėpuo
ti. Susitikau Vincų Ilganuga- 
rį. Einame šnekučiuodami. 
Praeinant pro Juozo Bėbės 
namus Vincas man sako.

— Vargšas Bėbė, dabar tu
rės maitinti dvi pačias.

— Na, kaip tai? — sakau. - 
Argi jis papildė daugpatystę

— O no, — sago Vitioas. — 
Vakar jo įtom apsiieaiju.
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

= Kas. Andriušis ■ -
— Žiūrėk, Vaciau, — sakė 

Stasiukas, lyg atspėdamas jo 
mintį, — kaip Ji baisiai su
žeista baisiais erškėčių spyg
liais, ir vis tai dėl mūsų gau- 

į siu ir sunkių nuodėmių. Tik 
ši Širdis permaldauja dangiš
kojo Tėvo rūstybę* ir sulaiko 
Jo baudžiančių rankų.

| Vacius j tai neatsakė nieko. 
Tik įsmeigęs akis į paveikslų 
ilgai, ilgai žiūrėjo. .To širdis 
ėmė virpėti, kaisti. Paskui, gi
liai susimųstęs, uždėjo rankų 
ant berniuko krūtinės ir vir-

(Tęsinys)

Didelis laimėjimas
Po dviejų dienų Stasys su *

Vaclovu jau buvo tėvynėje.
Pastarasis jį ir vėl priglaudė 
pas save, ir net maldaute ma
ldavo, kad berniukas liktų pas 
jį, tik jau ne tuo tikslu, kad 
padarytų jį Bažnyčios priešu, 
bet vedamas artimo meilės.
Tai pirmų kartų, po tiek daug 
metų, jame gimė toks jausmas 
— padėtį artimui, savo prie
šui. Stasiuko didvyriškumas,
drąsumas jį veikė kažkaip pa- „. , ,, . v. • ,.X1 • ,T j pančiu balsu ištarė:traukiančiai, magnetiškai. Jau •* 
tė kažkokių tam berniukui pa
garbų. nors jiedu buvo griež
tai priešingų pažiūrų. Dabar 
Ju lyg gėdinosi prie jo pasa
kyti kų nors negražaus, už
gaunančio kataliko jausmus ir 
visa to, kas, jo nuomone, būtų 
drovu skaisčiam berniukui, 
nors šis jam į taį atsakydavo 
tik giliu žvilgsniu. O tas žvil
gsnis buvo galinga jėga. Jis 
sulaikė budelio rankų, kada 
ši su durtuvu buvo pakelta 
prieš jo gyvybę, ji daug kar
tų sudrausdavo burnojantį Va 
clovų, ir jis nuraudęs turėda
vo nutilti. J

Dabar Stasiukas sirgo. Iš 
karto gulėjo Vaclovo namuo-

giau nereikia. Nenoriu dau
giau juos garbinti! Nors...

Susimąstė. Dar valandėlę 
žiūrėjo į sudegusius paveiks
lus, paskui lengvai numojo ra
nka ir ilgai ilgai žiūrėjo į Die
viškosios širdies paveikslų, 
lyg ko ieškodamas ar norėda-' 
mas kų prisiminti.

PASAULINIS KALEN
DORIUS

(Tęsinys nuo 2 
kalendorius”.

Per šimtus merų pasaulis

pusl.)

Grigalius XIII su savo astro-»gler šiaip rašo: “Katalikai, būtų griežtai nustatytos. Da-
nomais būtų įvedęs panašų 1 šiame dalyke kaip ir panašiuo 
kalendorių po ilgesnio ir gi-1 se dalykuose, turėtų sveika) 

ir protingai mąstyti. Šv. Sos-lesnio tyrinėjimo. Ištiktųjų, y 
ra mažas pertaisymas, bet 

statistikų rinko dvyliką sykių i^iek nuoseklumo ir patogumų 
į metus. Žmonės ntoka nuo- i tur6tlJ tas kalendorius.

tas pranešė, jog nebus jokių 
dogmatinių sunkenybių su pe
rmaina velykinės šventės. Vi
siems pritinka gilintis ir na
grinėti kalendoriaus permainy

smičius, nuomas, mokesčius ir į Gerai, sakysite: “Kų Kata-
Tno tnrnn • -• , dvyHU mėnesių Į Ūkiškoji Bažnyčia mono apie
tuo taipu seimininke įėjo j kalendorių. Įsivaizduok,

- Na Vaciau, ži«,,k, Kad „kt, „lfnesinio žurnafo 
tavęs Stasys nepa,tarytų ,1a- „j. Dvylikta skaitlinė vra la- „]r(.,.|esi^ticnl
vatka, 7 jal<8 Seimininkf- I,ai lanksti, nes jų galima ly- T / ... "
kiek atsipeikėjus nuo pirmo gįaį dalinti. Trylikta skaitlį- 1 
netikėto įspūdžio.

Vacius neatsakė nieko.

bar retas gali atsiminti, ko
kioj savaitės arba mėnesio die 
noj bus šešios mūsų svarbiau
sios šventės. Su nauju kalen
dorium bet kas lengvai atsi
mins”.

“Dabartinis kalendorius da 
ro keblumų katalikams, nes 
pasninkinės dienos randasi be 
nuoseklumo. Žmonės užmiršta 
visada bertaininius metų pas
ninkus. Žuvvtės ant kalendo-

Toliau jis rašo: “Pirmiau
sia, nebūtų jokių abejonių a- 
pie Bažnyčios svarbiausias

Amerikoje, plačiai iš-j šventes. Kalėdos visada būtų '™uis gal b*ti didžiausios, ir 
unigų žur-; pirmadienį, o Nauji Metai se- kunigo paskelbimas ko aiškiau 

dical Review”. kmadieni. Mūsų kilnojamos sius, vistiek žmonės užmirs 
Tarp kitų dalykų kun Scbwe- šventės, lyg Gibraltaro uola, ta”. P. P. Cinikas, M. I. C.

nė yra keista.
• Gerai, reik dvylika mėnesių, ; 

Aš matau, jau bus blo- bet kur permaina, man priki- 
gai. Privys tas berniokas vėl- šite. Gerumas yra tame, kad,! 
niūkų tau į galvų... skaičius mėnesių bus toks pat,
“ Atsiprašau, — nutraukė tik d'euų skačiavimas b. s 

Ir, lvg išsigandęs pasakytų ^"Os kalbų Vacius. Šiandien kitoks ir visi metai bus vie- i 
žodžių,’bailiai apsidairė aplin- man skauda ^lvų, prašau pa- nodi Su tokiu vienodumu

— Stasiuk, duok man šį pa
veikslų, aš jį pasikabinsiu sa
vo kambaryje ant sienos

likti mane ramybėje. kad nereiks
— Keista, — sumurmėjo ne

patenkinta šeimininkė ir išei
dama dar pasakė, kad vaka
rienė jau paruošta.

— Šiandien nevalgysiu, —

kui, ar kas negirdi.
— Ne, ponas Vaciau. Pirma 

nukabink anuos šlykščiuosius 
paveikslus, tada galėsi pasi
kabinti šitų.

— O taip! Aš juos nukabin
siu ir sudeginsiu! — džiaugs- trumpai atsakė ir pasirėmęs 
mingai sušuko Vacius, pri- alkūnėmis uždengė delnais vei 
spausdamas paveikslėlį prie dą. Kų jis tada mąstė — ne- 
krūtinės. žinia. Gail prisiminė pirmąsias

Dieviškoji Širdis ji naveikė jaunatvės, krikščioniškos do- 
gana smarkiai. Jis pats nepa- ros Dievo meilės žiedais su- 
juto, kaip ištarė tuos žodžius, klestėjusias, dienas? Tada jis
Tik jautė širdyje smarkų krau

. . v. , , v . , 'jo virimą, staigių permaina,se, bet pamačius, kad žaizdos Tjr . 1 , .v.. , , Kas visa tai šukele, kas įsiu-negvia, pradeda pūliuoti, po , , v , . v. .. L . . < niuo ledu apsalusių širdį —keliu dienų nuveze i miesto i _ .. , v. . T. .. .„ ne jis pats nežinojo. .Tau čialigoninę. Ten vienų dienų is
gailestingosios sesers gavo
gražų Švč. Jėzaus Širdies pa
veikslų. Jis buvo nedidelis, 
mediniuose rėmeliuose, bet be 
galo gražus. Tą diąną, - JfflŪP

širdyje kažką, bet negali su
prasti.

Padėkojęs už paveikslą, gi
liai mąstydamas grįžo namo. 
Permetė akimis paveikslais nu

kasdien, po pietų atėjo Vac- kabinėtas sienas, pažvelgė į 
lovas, aplankyti berniuko. Švč. Jėzaus Širdies paveikslų 

— Ponas Vaclovai, — džiau ir šiurpiai pasipurtė, 
gsmingai sušuko Stasiukas, — — Fui! kokios šlykštybės!
žiūrėk, koks puikus paveiks-
las! Tai Dieviškoji Išganyto
jo Širdis! Tai Širdis, kuri mus 
pamilo karščiausia meile.

n. e
pirkti Ralend

naus.
“Pasaulinis Kalendorius’ 

turės lygias ketvirtdal’s su <k*- 
vynias-uešimts viena diena. I'i 
rmi mėnesiai tų ketvirti alių 
(t. y. sausis, balandis, liepos 
spalis) turės trisdešimts vie 
nų dienų. Tų mėnesių p'rmu 
diena bus sekmadienis. Antri' 
mėnesiai metų ketvirtdalvse 
(t. y. vasaris, gegužis, rugpiū- j 
tis ir lapkritis) turės trisde
šimts dienų ir tų mėnesių p'- , 
rma diena bus trečiadienis. !

buvo uolus Švč. Jėzaus Širdies 
ir Marijos garbintojas. Ruošė
si būti kunigu, o dabar... Kas Paskut’niai mėnesiai metų ke 
padarė ta bedugnę tarp jo pi- į tvirtdalyse (kovas, birželis, ru 
rmųjų troškimų ir dabarties? į gsėjis ir gruodis) turės taipgi 
— Ji, ta puolusi mergaitė, trisdešimts dienų, bet pirma 
krautuvininko duktė. Ji užnuo diena mėnesių bus penktadie 
dijo jo širdį ir jis jų vedė. Bet nis. 
kas iš to? — /Dievas nedavė 
palaimos, nes nelaimino tėvai

Tokiu būdu metai turėtų tik 
364 dienas. Tat tarp gruodžio 

ir neklausė Viešpaties balso: ir sausio pirmos bus įbrukta 
viena diena. Ši diena vadinsis 
“Metinė “iena” geriau sa
kant, bevardė diena. Tad 
žmonės galės atlikti metų sų 
skaitą.

Kadangi piibuišieji, arba 
pralvlnieji, melu, turi 366 die
nas, naujas kalendorius tur 
dvi įbruktas dienas — pirmų 
birželio pabaigoj, o antrų gruo 
džio pabaisoj.

Pagal š kalendorių, Vely
kos kasiu t būtų balandžio 8, 
Kalėdos visada pirmadienj. 
gruodžio 25, Nauji metai sek 
madienį ir J. V. Nepink, šven
tė trečiadienį. Tokia tvar
ka visada būtų. Jeigu Tautų 
Sųjunga priimtų šį pasiūlymų 
su dvylika mėnesių, tai jis įvy

tu būsi kunigas, sielų gany
tojas, — o paslinko ne jam 
skirtų luomų. Todėl Dievas a-
tėmė savo laiminančių rankų 

Greitai juos nukabinėjo nuo ir leido pulti į patį šlykštynių
sienų, dar kiek pagalvojo, ma- ' dugnų. Nuo pirmos sutuoktu- 
tyt, svyravo, paskui sviedė į vių dienos nejautė laimės, ne- 

|krosnį ir sudegino visus nuo- jautė Dievo malonės; tik da- 
Šie žodžiai karšta srove per- 'gybes vaizduojančius paveiks- bar kažką pajuto širdyje, lyg 

bėgo Vaclovą. Jie, kaip ko- lūs. palaimintosios jaunatvės toli-
kios iltys, smigo į nedorybėse — Seniai reikėjo taip pada- muosius atgarsius. Tačiau tas

ryti, — patenkintas kalbėjo Ibuvo neilgai. Tuoj ir vėl nifl- 
žiūrėdamas į liepsnojančius rus, tamsių minčių debesys a- 
paveikslus. — O aš lyg kvai- pklo.jo protą. Pradėjo sunkią 

zaus Širdį ir keistas šiurpulys las juos garbinau, gėrėjausi... , vidujinę kovą. Nei kam pasi-
perbėgo jo kūnų. Pasipurtė. |Bet... Ne, gerai! Man jų dau- guosti, nei pasidalinti sielvar

tais: šeimininkė taip pat be
dievė, o jos duktė, nors dar 
sakosi esanti katalikė, bet tik 
tenai, kur ir kiti yra katab-

sumirkusių jo širdį. Pažvelgė 
į erškėtinin vainiku apjuostą, 
liepsnojančią žmonių meile Jė-

kai. Taigi iš šių daugiau nie- .ktų 1939 metais.

KAI tėvas sako, kad jis yra per daug pavargęs ir ne nori išeiti balia* 
voti ... jus geriau patirkite kokius cigaretus jisai ruko. Labai 

gali būti, kad jie yra priežastim jo nuovargio. Taktiškai patarkite 
jam, kad jis pamėgintų Old Golds . . . cigaretas išskirtino švelnumo 
be jokių pėdsakų šiurkštumo.
________________________ ___ © P. Lorillard Co.. Ine.
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ko negirdi kaip tik pasityčio
jimą iš jo noro atsiversti. Vie
nintelė viltis — Stasiukas. Bet 
kad jis ligoninėje, ne visada 
gaima pas jį nueiti. Taip jis 
ir kankinosi, kol pagaliau da
ktaras pranešė, kad ligonį jau 
galima išsivežti. Jis net nu
džiugo, kad nors vienas jį už
tars, nors vienas mokės jį at
jausti.

— Na matai ponas Vaclo
vai, kaip dabar puiku, — sa
kė nudžiugęs Stasiukas, vos 
įžengęs į kambarį ir pamatęs 
nukabinėtus šlykščiuosius pa
veikslus, o ant sienos, prie ra
šomojo stalo, kabantį Švč. Jė
zaus Širdies paveikslą.

— Bet vis dėlto, turiu pri
sipažinti, man jų kartais... gai 
la, — nedrąsiai atsakė Vacius, 
lengvai prikąsdamas lūpas.

— Gaila?! Keistas pasaky
mas, — nusišypsojo Stasiukas.

(Bus daugiau.)

Mano nuomone popiežius

EMIL DENEMARK iHI

1
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Kaip Lietuva Valdosi
Lietuva rubežiuojasi su La

tvija, Sovietų Rus ja, Lenkija, 
Vokietija ir Baltijos jūra. Ji 
užima 80,000 kvadratinių ki
lometrų plotų, kuriame gyve
na daugiau kaip pusketvirto 
milijono gyventojų. Tiesa, šia-

nto rinkimai buvo 1931 m. 
gruodžio 11 d. Ateinantį kartų 
Lietuvos prezidento rinkiniai 
bus 1938 metais.

Kaip jau minėta, preziden
tas skiria ministerius ir val
stybės kontrolierių. Ministe-

7

SUCH IS LIFE-

ndien Lietuvos dai s yra len- riai sudaro ministeriu kabinė
ki) pagrobta. Dėl to neprikl. tų. Taį yra antra svarbiausia 
Lietuva tiesioginių sienų su valdžios įstaiga Lietuvoje. Kol 
sovietų Rusija neturi. Lenki) nėra seimo, m'nisterių kabi- 
okupuotoji Lietuvos dalis, su netas leidžia Įstatymus ir vy- 
sostine Vilnium, sudaro 25,000 kdo visų sričių valdymų. Po 
kv. kilometrų, kuriuose gyve- prezidentūros, aukščiausios va 
na apie m’lijonas gyventojų, ldžios Įstaigos yra 8 ministe- 
Vadinasi, šiandien lenkai lai- rijos: krašto apsaugos (minis- 
ko pagrobę apie trečdalį Lie- teris generolas Šniukšta), fi- 
tuvos žemių ir žmonių. nansų (min. J. Tūbelis; jis ka-

Visa Lietuvos valdžia yra rtu yra ir ministeris pirminin- 
paskirstyta į tris srit s: įsta- kas), vidaus reikalų (min. pu- 
tyinų leidžiamoji, vykdomoji Ikin. Rusteika), užsienių rei- 
ir teisiamoji (teismai). Įsta-Į kalų (min. St. Lozoraitis),
tymų leidžiamoji valdžia yra I švietimo (nrn. prof. Tonkū- ____________________________________________________
seimas. Tačiau dabar seimo nas), žemės ūkio (min. agr. nuo karščio mėlyn-angliu (cha kartais iš jo liejama formos
Lietuvoje nėra. Todėl įstaty- Aleksa), susisiekimo (min. ilcoal). per tų mėlyn-anglį ei- i stovyloms. Karpiūtės, pirmų sykį labai
mų le džiamoji ir vykdomoji inž. Stanisauskas) ir teisingu- nko garas pereina, bet cinkas Į Cinko oksidas naudojamas gražiai giedojo naujas mišias, 
valdžia kol kas yra sujungta nio (min. adv. Šilingas). Visų neišbėga

UŽDARYTOS PAŠALPOS STOTYS
Tokia “nota” primušta prie pašalpos stoties 42 W. Cermak Rd. 9,800 darbinin

kų , dirbusių pašalpų stotyse, netenka darbo. Gub. Horneris Wasliingtone bando 
gauti pagalbos tame valstybės krizyje. (Acme Photo)

Choras, vedamas varg. J.

ministe- ministerijų darbus tikrina val- 
Lietuvos stybės kontrolė, kuri yra

valdžios priešakyje stovi pre- ir atskira ministerija. Valsty- {Jami per dūdas su
zidentas. Jo valdžia gapa di- ,bės kontrolierius (dabar inž. tirštėja ir subėga į indus ku

rni ų.

vienoje įstaigoje — 
rių kabinete. Visos

I X

i moliniams puodams dažyti. Daugelį net nustebino, kad 
Pečius tol kaitinamas, kol Kai kuriuos cinko elementus trumpu laiku choras galėjo iš

'SI katilai prisipildo pilni garų. naudoja medicinos tikslams. mokti.
Literat.

dėlė. Jis skiria ministerius, j Šakenis) turi teisę dalyvauti 
aukščiausius ir aukštesnius jministerių kabineto posėdžiuo , 
karo vadus, tvirtina įstaty- Įse patariamuoju baisu. Kaip 
mus, sutartis su kitomis vai-1 Lietuvos ministerijos pasida-; 
stybėmis, skelbia įstatymus, linusios darbus, jau galima

rie padedami prie dūdų
Tris dienas ima 

sulaukti bet kokių rezultatų. 
Labai saugojama, kad nesira-

turi nusikaltėliui bausmės do- matyt skylių,. Kitaip dau:
vanojimo teisę ir t.t. Tačiau finansų — rūpinasi krašto e- 
už paskelbtus įstatymus pre- konominTi gyvenimu, tvarko 
zidentas yra neatsakingas. Už iždo pajamas bei išlaidas, pri- sutiipinamas geležiniuose 
juos atsako tas ministeris, ku žiūri bankus, muitus ir visus pečiuose, gerai maišomas, pa
ris skelb:amų įstatymų pasira- kitus reikalus, kurie yra su- .Salios sunkiamas ir išliejamas 
šo. Lietuvos prezidentas yra !rišti su pinigais; žemės ūkio jtam tikrose formose. . 
renkamas 7 metams. Jį renka — tvarko žemės ūkio reikalus Kadangi cinkas lengvai s’ 
ypatingi tautos atstovai, ku- ir t.t. Bet apie visų ministe- lankstomas, tad, daug jis v, 
riuos savo keliu išrenka visi rijų darbų paskirstymų ir to- rtojamas stogą) prietaisuose, 
Lietuvos gyventojai per aps- limesnį Lietuvos valdymo pa- prausyklose, vandens vonėse, 
kričių ir valsčių savivaldybes, dalinimų parašysime sekantį lai\'ų padugnių padengimui ir 
Paskutinieji Lietuvos prezide- kartų. Tsb. t.t. Iš cinko labai lengva pa

ti ridi artistiški dalykai, ka
dangi gerai liejasi.

kol galima VVESTVILLE, ILLINOIS 
ŽINIOS

Kirkužninkų šventikas su 
keliais savo parapijonais Ve 
lykų naktį apie 1 vai. savo ki 
rkužėj poterius sukalbėjo ii 
buvo atliktas kriukis.

cinko būtų prarasta, šiurkš
tus cinkas išsemiamas iš

---------- Į Kaip jau žinoma, kad ka-
‘ Nors prieš Velykas oras bu- j sykių kompanijų sutartis su

vo prastas, bet Velykoms pa- unija tapo pratęsta ikį birže
in_ sitaikė labai gražus. z lio 16 d. Tai ir darbai suma-

- . - ...................žėjo. Dirbo po 5-6 dienas, oŽmonių prisikėlimui prisir:-1 , „ ■, , v v ,5 .. dabar po 2-3 d enas į savaitę,nko pilna bažnyčia. Dievulis
žino, iš kur tiek prisirinko. Bal. 16 d. buvo rinkimai 
Kur tie žmonės būna ištisus miesto gaspadoriaus bei kitų 
metus šventadieniais? viršininkų. Miesto galva tapo
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SNAP-SHOOTING THE MILLENNIUM 
“Oh! Gertrude, why didn’t you tell me before that your dad i*

a millionaire? 1 just can’t marry a ricb man’s daughtac.*

išrinktas B. Daujotis. Kiti lie 
tuviai pralaimėjo. Jau 30 m. 
kai čia miestelio gaiva išren
kamas lietuvis. Šie rinkimai

Dienelės sušilo, viskas pra
deda žaliuoti. Vaismedžiai žie
dus krauna. Tik žiūrėk ir gro- 
žėkis. Dabar atvažiavus į We-

jau buvo labai abejotini, nes ! stvillę galima pakvėpuoti ty-
daug lietuvių buvo pakripę 
anglų pusėn, ypatingai dau
gelis biznierių. Kai kurie dar 
ir agitavo, ale visgi darbinin
ku pusė laimėjo. Sakoma, kur? I-V K2"* 'vienybė, ten ir galybė. Pasi
rodė, kad ne vieni biznieriai 
valdo.

Naminė sriuba dar veikia 
pas mus. šįmet jau 3 aukas 
pasiėmė. Be to, po Velykų vie
nas pasikorė. Vis tai žmonės 
praradę tikėjimų.

ru oru. Ta pati

ORO SUSISIEKIMAS TARP 
KAUNO IR RYGOS

RYGA. — Latvių pašto ir 
telegrafo departamentas pasi
rašė su “Deruluftu” sutartį, 
kuria nuo šių metų gegužės 1 
d. atidaroma oro susisiekimo 

linija tarp Leningrado, Ry 
gos, Kaune ir Berlyno.

Šis Tas Apie Cinkų - Zink

Cinkas vra mėlynai baltas, džiaga tirpinama, panašūs į 
šviesus metalas. Originaliame stiklo tirpin’mo pečių. Prieš 
stovyje kietas; temperatūrai j kiek la’ko, rašydamas apie 
pasikeitus, tampa lankstus jog i stiklų, paaiškinau, kokios rū- 
galima iš jo padirbti vielas sies tas pečius. Forma, kar- 
bei plonus daiktus. tais, apvali arba aštuonkampė

Šis metalas originaliame sto kurioje randasi šeši katilai 
vyje nėra tyras. Yra įvairių arba tirpintuvai trijų arba 
cinko rūšių, bet tik dv> rūšys dviejų pėdų platumo, 
garbios, blenda ir calunina' šie kali|ai 1(a,lirbti įS ugIli:,.
(mineralas). i molio (t'ire-clay) ir dugne >

Tyroje blandoje yra 60 nuoš.! ,.a atva,.a kurios cina aStu0. 
cinko, bet, kaip ir kili >u.ne-lnių dada prip,_
ralai, retai randasi tyrame sto |domĮ pr rengtu Kaik.medžia- 
vyje. Blenda visose geologiš- gos (ca)cine Qre) SQ paruoS 
koše formose dažnai randasi besierėmis akmeninėmis
vario ir cino sluogsmų tarpuo- analin,i8 koku (coke). Tada 
se, bet daugiausiai švino šiuo- uždedanli katUų
gsniuose.

Blenda kristalizuojasi ir ka
rtais labai skaidri, bet jos akai 
drumas metalinis, paprastai, 
tamsios spalvos. Priežastis to 
yra, kad blendoje randasi ge- 
lžrūkšties. Dėl to ir biendka- 
siai vadina jų “black jack”.

Calamina, arba cinko siera 
yra 52 nuoš. tyrumo. Formuo
jąs kristaluose, bet dažniau
siai randasi didelėse musėse, 
geltonos arba rudai raudonos 
spalvos.

viršau
Nuolaidi dūdos atvara už

kemšama n.sdžiu, kuris tampa

Yra keletą žymių procesų, 
kuriaįs cinkas atskiriamas nuo1 
žalios medžiagos. Paprastai, 
žalia medžiaga cinko sumala
ma tarp volų į mažas daleles. 
Tada jos dėdinos į karštų pe
čių dvylikos valandų tirpini
mui.

Pečius, kuriame žalia me-

DABAR

SUK YS -- OOODY - ANTŪNISEN
INC.

3320 So. Halsted Street

Cinko daug vartojama pa
dengimui plot-cinių gelž-vielų, 
o ypač telegrafinių vielų. Ci
nkas apsaugoja kitus metalus- 
nuo rmlies. Kadangi cinkas.y ’ 
ra gana kietas metalas, tat

Phone: YARds 5215 
Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

BE SURE IT IS A
GENUINE

Visokios Rūšies Insurance — l’gnics, Vėsulm, Automobilių, 
Stiklų ir t. t.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint) 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir sav< 
HIZNĮ čionai

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

Gerkit ir Reikalaukit
' < ** I' * MrAfO

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 3 3 rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINIAI K

frevtoui modeli 
reconetructed at 
Uoovez ieotory.

f

TAUPYTI PINIGUS
Kiekvienas Hoo- 

ver Special turi Hoo- 
ver garancijos tagutę, 
kas užtikrina, kad valytu
vas, kurį pirksito, buvo per
dirbtas pačios Hoover Kompa
nijos. Už jos stovi — neat
sakanti. nežinoma firma — bet 
garbė, išdidumas ir darbas di
delės kompanijos. Yra gerai ir 
visiškai perstatytas pačios Hoo
ver dirbtuvės išlavintų eksper
tų. Naujos dalys sudėtos vie

toj senų 
ne pigios da-fl 

lys — bet tikros, naujos1 
Hoover dalys. Dėl to: stebė

tinas Hoover veikimas ir tar
navimas yra garantuojamas 
VIENIEMS PILNIEMS ME
TAMS.

Hoover Speclal Model 105 
galima nupirkti, tiktai šj me
nes,. stebėtinai žema kaina 
$19.95, žemiausioji kaina Hoo
ver kada nustatė. Naudokitės 
šia proga dabar.

’' * - i
1 - MH s

A: ■ J

'■ y i

Mutual liquorCo.
47«7 a Halsted St

M. YABDB MM

1

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, VVashing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimui 
uiorgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dienų.

Jos. F. Budrik
3417 S. Halsted St.

I Ine.
L1FTI VIŲ PROGRAMAI:

Nedėliomis \YAAF, 920 k. nuo 5 iki 5:30 po pietų. 
Ketvergius W1IFC, 1420 k. nuo 8 iki 8:45 vak. 
Kasdieni) angliškai \VAAF 5 vai. po pietų.

ederalSavings
AND LOAN AJIOCIATION 

or CHICAGO

2242 WEST 23rd PLACE
Phone CANal 8887

Ben J. Kazanauakas, raštininkas

USB

It'riU for troo Eyt Book

iiAr-T-'- ■ č i i. ................. ........

Night and Morning
Promote 0 Clean, Healthy Condition
Jei akys suerzintos vėjo, dulkių s r 
saulės, vartokite kelte lašus Murinę. 
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie
nu sykiu. ___________

Sale for Infant or Adult. At all Druggists. 
Murinę Company, Dept. H. S., Chioego

I
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
MISIJOS NEW HAVENE
Lietuvių parapijos bažny

čioj, New Havene, kleb. kun. 
Karkausko pranešimu bus Mi
sijos, kurias ves kun. Mešlis, 
jėzuitas, nuo gegužės 5 per vi
sų savaitę. Lietuviai iš New 
Haveno ir apylinkių nepamir
škite pasinaudoti ypatingomis 
Dievo malonėmis. Kun. Mešlis 
yra įžymus kalbėtojas Bus 
svečių kunigų išpažintims 
klausyti.

Kun. Kazlauskas, Ansonia 
klebonas, balandžio 13 d. ku
kliai šventė savo 10 metų ku
nigystės sukaktį. Sukakties 
proga gavo daug sveikinimų 
telefonu, laiškais ir telegra
mai. Asmeniai aplankė ir 
sveikino kun. Valantiejus, G ra 
deckas, Virkus, Gauronskas ir 
Kripas.

Ad multos annos!

AMERIKOS VARTAI VIS 
DAR ATVIRI

Kiekvienas tinkamas įleidimui 
į Amerikų asmuo lengvai gali 
gaut einamosios kvotos vizų

be ilgo laukimo

Geriausias patarnavimas busi
miems imigrantams ir 

vizitoriams

WATERBURY, CONN.
• Žydų Karalius” scenoje
Tūkstantinės minios akyvai- 

zdoje, Šv. Vardo ir Marijos 
Vaikelių dr-jų nariai, po va
dovyste kun. Gradecko, labai 
gražiai sulošė veikalų “Žydų 
Karalius”. Šv. Juozapo “Dai
nos” ratelis, kuris susideda iš 
60 vaikinų ir merginų, veda
mas Jono Stokes ir padedant 
D. Moore, gražiai giedojo. Mo
kyklos vaikeliai, vad. sesers 
Juozapos, irgi labai gražiai 
giedojo psalmes.

Vyriausiose rolėse buvo M. 
Verbickas (Pilotas), M. Bara
nauskaitė (Piloto žmona), Jo
ana (Piloto žmonos draugė), 
J. Šniečkiūtė ir kiti. Popiet lo 
Šimas buvo vaikučiams.

Antradienį prieš Velykas bu 
vo atvykę daug svečių kunigų, 
kurie vietiniams pagelbėjo iš
pažinčių klausyti. Buvo atvy
kę šie kunigai: Ambotas, Kar
kauskas, dr. Bružas, M. S., Ka 
zlauskas, Kariūnas, Ražaitis, 
Gauronskas ir Vaškelis. 
Lietuviai naujoj radio stoty

Per Velykas VVaterburio ir 
apylinkės lietuviai gavo pro
gos pasiklausyti lietuviškos 
muzikos ir kalbų, kurias pa
sakė kun. Valantiejus, Kripas 
ir komp. Aleksis iš didžiausios 
ir naujausios Waterburio sto
ties W1XBS. Stotis galinga. 
Iš tos stoties galima girdėti 
programus Kanadoj, Kalifor
nijoj ir net Europoj. Keiškia, 
nuo šio laiko lietuviai visoj 
Amerikoj ir net Lietuvoj ga
lės girdėti vaterburiečių lie
tuvių programus. Taigi nuo 
šio laiko iki liepos vidurio kas 
šeštad. popiet užsukite savo 
radio ant 1530 nuinero, ant 
W1XBS stoties, t. y. Water 
bury Republican and Ameri
can Pioneer Digli Fidelity lia- 
dio Station nuo 3:30 iki 4 po-

DIENRAŠČIO

DRAUGO
PAVASARINIS

kalų svarstyti, k. a. pasitiki- I mis dienomis jose eina dide- 
tnų adv. Skipičio, kas link siu- ! lis pavasarinis išpardavimas, 
utinio atstovo į visų l’etuvių kuriame gera proga kiekvie- 
kongresų Kaune. Visi būkit Į nam pasipirši visokiu narna 
šiam svarbiam susirinkime. ms reikmenų už nu i,až nta

Valdyba kainas.

RADIO

PIKNIKAS
Į V Y IX S

Sekm., Gegužės-May 12 d. 1935
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues

CHICAGOJE
PAMOKOS

LIETUVIŲ DAKTARŲ tr 
DENTISTŲ DRAUGIJA

i Lambda Mu Delta Frater
______ nity (Lietuvių Daktarų ir De-

Šiandie 7 valandų vakare iš i ntistų draugija) rengia šokių 
stoties WGES įvyksta regu-| vakarų šeštadienio vakare, ge- 
liaris antradienio radio prog- ! gūžės 4, Chicago Beacli vieš- 
ramas. Dalyvaus K. Sabonis.
Sabonienė, Saur'enė, A. Čiu
pus ir kiti. Kalbės dr. Sied-

butyje, 53rd ir Lake Park 
Dnve.

Kas nu tai draugija suren 
i linskas, D. D. S., dalyvaus č’a- gia vakarų letuviams pasilin-
Į lis Kepurė, bus gražios muzi
kos, įdomių pranešimų ii t.t 
Kaip žinoma, šie programai 

į yra leid-.iami Peoples rakan į 
dų krautuvių pastangomis Šie i

r?~

iper sumų, kas mūsų bažnyčio- šio choro nariai-ės; jie bus a- 
je retenybė. Visi choristai turi tatinkamai pagerbti. Turime

NORTH SIDE. — Birželio 
12 d., 7:30 valandą vakare, 
Šv. Mykolo bažnyčion atsilan
kys J. E. vyskupas VVilliam 
O’Brien ir suteiks Sutvirtini
mo sakramentą. Todėl, visi, 
kurie norėsite priimti tą sa
kramentą, tuojau turite užsi
registruoti ir lankyti paino
kas.

Pamokos įvyksta vienam iš 
mokyklos kambar ų trečiadie
nių ir penktadienių vakarais, 
7:30 valandą. Jos yra dėsto-, 
mos lietuvių ir anglų kalbo 
mis.

prie to prisirengti.
Vakare 5 v. prasidės jubi-

' liejinis bankietas - koncertas. 
Programą išpildys parap. cho
ras, kuris jau kelintas mėnuo 
kai praktikuojasi, o paskuti 
nėmis dienomis daro prakti
kus atskirai su mergaitėmis ir 
vyrais. Dainų tarpe bus vie
na specialiai parašyta toms 
sukaktuvėms. Solistai bus vie 
tiniai ir svečiai, net iš Keno- 
sha Klevickaitė. Per bankietą, 
kalbės žurnalistas Pieža, bu
vęs mūsų kleb. kun. Baltutis, 
prof. A. Pocius, varg. Daukša 
ir kiti vietiniai choro ir pa
rap. veikėjai.

Mes savo tarpe turime dar

choristų, kurie jau dvidešimts 
penki metai kai priklauso cho 
ruį ir dabar dar tebėra veik
lūs nariai. Ir jiems pareikšin. 
pagarbą.

Todėl, iš anksto įsigykite ti- 
kietą, kurio kaina tik 50c. Ti 
kietų galima gauti pas choro 
narius-es. Lietuvytis

Pranešimai
Chicagos Federacijos apskri 

čio labai svarbus susirinkimas 
bus 1 d. gegužės, 7:30 valan
dą vakare, Aušros Vartų pa
rapijos svetainėj.

Draugijų klūbų ir apskričių 
atstovai būtinai turi dalyvau-

žmornų, kurie buvo pirmieji ti nes turim labai svarbių rei-
Kun. J. S virs kas

ksminti gražiam viešbutyje. 
Visi nuoširdžiai kviečiami at
silankyti. Tikietų galima gau
ti adr. 2341 S. Leavitt St.

J, T. Kaminską.-

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

tuvą, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykti į dienraš
čio “Draugo” laivakorčių agentūrą ir pasitarti, 

parduoda laivakortes visų linijų, visaisgas
Taip pat išrūpina 
tus.

“Drau- 
laivais.

visus kelionei reikalingus dokumen-

Kelionės j Lietuvą reikalais kreipkitės į

Visuomenės nuomonė kad Amerika 
visiškai sustabdė imigraciją., yra visi
škai klaidinga. Dar daug mūsų žmo
nių mano, kad europiečių plaukimas 
j Amerikos kraštus visai uždarytas ir 
ateiviai jau negali tikėtis rasti šioje 
šalyje naujų galimybių lr naujų pro- 
gų savo butiniam gyvenimui. Tokia 
viešoji nuomonė ne tik šioje šalyje, 
bet ir Europoje — tikras apsiriki
mas... Amerikos durys vis dar atvi
ros visiems, kurie tik pripažįstanti 
neapsunkinančiais Jung. Valstybių 
visuomenišką gyvenimą. Imigracija j 
Ameriką ne tik nesustabdyta, bet 
dar per paskutinius du metus žgmiai 
padidėjo teisėtais įimigrantais ir vizi- 
toriais iš visų pasaulio šalių Imigra
cijos ir Natūralizacijos Komisijonie- 
rius \Vashingtorfe pakartotinai pa
reiškė, kad kiekvienas asmuo gail 
gauti imigracijos vizą einamoje kvo
toje. be jokio laukimo, jei tik jų pa
duodami pareiškimai patenkins Ame
rikos konsulus užsieniuose, įrodant, 
kad ilinigrantai nebus šios šalies vi
suomenei sunkenybe ir kad jie tin
kamai įleisti į Ameriką. Amerikos
konsulams paliepta būti daug nuo- _• ± .
l&idesniems, negu pirmiau, peržiū- , piet, ir girdėsite graziį lietu 

. rtnt vizų reikalavimus, atsižvelgti į
prašytojų asmenišką būklę ir gyve
nimo sąlygas, pateisinančias jų įlei
dimą į AJmariką.

įrodymą, kad mūsų šalis vis dar iip narnavatvira teisėtiems imigrantams, gali- | ilgiausiai Jie tęstųsi, parašy
mą lengvai patikrinti vėliausiomis
skaitmenomis. Pavyzdžiui, paskirto ii 
Lietuvai metinė iftnigrantų kvota iki 
birželio 30, 1935 m. yra 380, bet per 
pirmąjį pusmetį nuo liepos 1 d., 193 i 
iki sausio 1, 1935 tik 60 lietuvių na- 
reikalavo ir gavo leidimą įvažiuoti J 
Amerikos Jung. Valstyges. Prieš tai, 
per vienus metus tik 78 lietuviai p- 
sinaudojo ta proga, nors imigracijos 
įstatymai leido apsigyventi Ameriko
je 3 86 lietuviams.

laisviems vizitoriams taip pat jo
kiais suvaržymais nedraudžiama lan
kytis Amerikoje. Jie mielai (leidžia
mi ir valdžios įstaigos stengiasi pa
lengvinti leidimų gavimą ir sumažinti 
visus formalumus. Hamburg Amieri- 
can line ir North German IJoyd vi
suomet stengiasi visame aprūpinti 
keliaujančią visuomenę ne tik ke
liaujant jų puikiais nepalyginamai į 
saugiais moderniškais laivais, bet ir 
tinkamų dokumentų reikalaujant. Jei 
kas abejoja gauti teisėtą jteiijtmą ,
Amerikos Jung. Valstybes, ar kas 
ieško autoritetingo Ir patikimo pato 
rimo, legu drąsiai kreipiasi J Norlh 
German Uoyd. ar Hamburg Ameri
can Line, ar į bet kurį jų agentą.
Ola kiekvienam mielai teikiami pata
rimai ir visų kelionės reikalų paaiš
kinimai kaip šioje šalyje gyvenan
tiems, taip ir ketinantiems Iš užsle 
nių atkeliauti su viičia apsigyventi 
Amerikoje. Jų viltys lengvai įvykdo
mos, nes Amerikos vartai vis dar at
viri šimtams tų lietuvių, kurie sulyg 
(statymais gali būti įleisti.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žm-onės, kurie dei senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni Ir 
nesveikos, atgauna savo jėgas, svei
katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po lo kaip Jie vartoja NCOA-TONE.

NL'GA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų Ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svel- 
kesnlais, tvirtesniais ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu Jūs esate 
senus arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa
stebėsite didėlį pagerinimą.

NI'GA-TONR parduodamas visose 
valstlnyčlose. Nepriimkite pamėgdžio
jimų. Niekas kitas Jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 2Sc Įr 

__  ĮiM

viškų programų. Jei progra
mai patiks ir norėsit, kad kuo

kitę laišką stočiai W1XBS, ar
ba pačiam komp. Aleksiui, 76 
Center Str., Waterbury, Conn.

Gražiai praleido Velykas

Vaterburiečiaį lietuviai gra
žiai praleido Velykas. Prisikė
limo Mišios buvo ryto 5:30 v. 
Mišias laikė kleb. kun. J. J. 
Valantiejus, asistuojant kun. 
Gradeckui ir Kripui. Kun. 
Gradeckas pasakė gražų pa
mokslą. Chorai su orkestrą 
gražiai giedojo. Bažnyčia bu
vo pilna žmonių. Įspūdis buvo 
kuogražiausias. Visi veik ėjo 
prie Dievo Stalo.

ANKIETA MALtfNINKAMS

5 TOJI GEGUŽĖS, CHORO
šventė’

Gegužės 5 d., parap. choras 
mini savo 30 metų jubiliejų. 
Ta proga visas choras eis in 

1 corpore prie šv. Komun'jos

KAUNAS. — Kainų tvar
kytojas renka jam reikalingas 
žinias apie visus Lietuvoje 
esančius malūnus, kurių iš vi
so registruotų yra 1,375. Tuo 
reikalu išsiuntinėta visiems 
malūnininkams ankieta, ku
rioje reikia atsakyti į 40 kl
ausimų. Šią ankietą turi už
pildyti ir grąžinti kainų tvar 
kytojui. Už neteisingas arba 
netaiku duotas žinias bus už
dedamos pabaudos.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

WEAK AND SKINNY 
MEN, WOMEN

AND CHILDREN
Saved by nevr Vitaminą of Cod Liver 

Oil in taatelesa tablets.
Pounds of firm healthy flesh instead of 

bare scrsggy bones t Nes vigor. vim and 
energy instead of tired listlessness I Steady 
<juiet nerves! That is what thousands of 
peopie are getting through scientists’ latest 
discovery—the Vitamins of Cod Liver Oil 
concentrated in little sugar coated tablets 
srithout any of its horrid. fishy taste or smėli

McCoy’s Cod Liver Oil Tablets. they're 
called I ”Cod Liver Oil in Tablets", and they 
simply work wonders. A little boy of 3 seri-

iously siek, got well and gained 10 E ibs in 
ust one month. A giri of thirteen after the 
ame disease. gained 8 ibs. the first week and 

2 Ibs each week after. A young mother who 
could not eat or sleep after baby came got 
all her health back and gained 10 ibs. in lesa 
tnan a rfionth.

You simply mušt try McCoy’s at once.
Kememher If you don’t gain at least 3 ibs. of 
firm healthy flesh in a month get your money 
back. Pemand and get McCoy’s-the originai 

and genuine Cod Liver Oil Tablets 
-—approvedI by Good Housekeeping 
Institute. Refuse all substltutes— 
insist on the originai McCoy’s—ii. there af« nona better.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T C V A S
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 SO. KEDZIK AVI

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink 
lų ir Grabnamių

Didšiantia paminklų dirbtuve 
Oįjicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigui

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N, WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SI’ECIALLS IŠPARDAVIMAS da
bar iki Vainikų Dienos. 25'7r N'I'O- 
LAIDA ant visų Stovit Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
delį šlaką, patariame rinktis anks
ti Jei norite dė. Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vintas I, okas į rylos ntn, 
didžiųjų varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Re*. PEMACOLA WI1
_______________ BEL.MO.VT *488

Office: HILLSIDE S8«&
Alfred Roselll, pres. Vi neesti Roselll, aeer.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ (R NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Radzius
S. M. Skutas
Ctas. Syrouieze
I. J. Zolp

668 West 18th Street 
Pbone CANal 6174

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Lachawicz ir Sudus 2314 VVest 23rd Place
Phone G'ANal 2515 Cicero 5927

J. Liulevicius 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572 į

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Pbone Y A Rd^ 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Pbone BOUIevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINĖS ŽINIOS
DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO PROJEKTĄ 

PAGAMINO V. KONCEVIČIUS

ŠV. TERESĖS1ŠKILMĖS
Sekmadienį, balandžio 28 d. 

Aušros Vartų bažnyčioje įvy
ko nepaprastos iškilmės. Tai 
buvo krikštynos naujai bažny

Dariaus - Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto posėdis, ba
land. 8 d. priėmė dail. V. Kon
cevičiaus pagamintą pamink
lui projektą ir buvo nutarta 
paminklo autoriui išmokėti 
premijų, kuri,7 skyrė adv. Kai 
$100 ir adv. 01 is $25 — viso 
$125. Taipgi tame pačiame su
sirinkime nutarta visą pamin
klo arkitektin {statybos dar
bą pavesti prižiūrėti tam pa
čiam dail. V. Koncevičiui. 
Taip pat tame susirinkime re
zignavus kap. P. Jurgėlai iš 
užimamos sekret. vietos, tapo 
komiteto sekret. išrinktas V. 
įtekus. Tame pat susirinkime 
nutarta birž. mėnesį surengti 
didžiulį pikniką Alarųuette 
parke.

sirinkimo buvo vaišės ryšy su

čiausiąjį. Visas pamokslas 
mums nupiešė gražų ir ypa
tingą šventosios gyvenimą.

Po pamaldų visi kūmai bu
vo pakviesti į bažnyčios salę 
pavakarieniauti. Nuėję į salę 
visi nudžiugo pamatę gražiai 
ištaisytus stalus. Trys stulai

SfS=
Antradienis, baland. 30, 1935

ŽIŪROVUS SUŽAVĖJO

čiai padovanotos Šv. Teresės 
j stovylos. Giažių stovylą paau- gra£jaį papuošti gėlėmis. Per

buvusio sekret. kap P. Jur-lkojo parapijonai Šturmai it|vakarienę buvo programas ir
ii'nlno 1 .d m c t n» , r. I -r ~ 1 • 1 1 • • 1 • 1 • •*gėlos išleistuvėmis, kurias su 
rengė tas pats komitetas. Ta
me susirinkime tartasi apie 
geg. 5 d. pamatų, kasimo iš
kilmes, į kurias nutarta kvie
sti svečias adv. Skipitis, UL 
KI) pirm., ir kiti žymūs šio 
miesto asmenys.

Trečias komiteto posėdis į- 
vvko bal. 22 d. Jame sudaryti 
galutinai pamatų kasimo pla
nai. Nutarta į tas iškilmes 
kviesti tris chorus, dvi orkes
tras, legijonų postus ir visas 
lietuviškas organizacijas bei 
draugijas. Be to, nutarė kvie
sti žymius asmenis. Išrinkta 
spaudos komisija iš Račkie- 
nės, Čižausko ir V, Rėkaus;

pastovui aukas sudėjo 
parapijonai.

Bažnyčia sekmadienį buvo 
labai puošniai ištaisyta, kaip 
ir visoms kitoms didžiausioms 
iškilmėms. Pati stovyla stovė
jo kairėje bažnyčios pusėje, 
apsupta palmių ir gėlių. Iš šve 
ntosios rankų per visą bažny
čią buvo ištęsta sidabriniai ka kiti "šoka 
spinai kuriuos la:kė kūmai:

it* gražių kalbų.
Po vakarienės visi buvo pa

kviesti pasilinksminti kiek tik 
kas norėjo. Mat, kaip ir visos 
krikštynos nesibaigia vien va
lgiu. Orkestrai griežiant, ku
rie norėjo, galėjo pašokti, o 
tie, kuriems nesirado to ūpo, 
galėjo pasėdėti ir žiūrėti kaip

per stovylos pašventinimą. Į Visiems pasilinksminus va- 
Prieš pamaldas į bažnyčią n | kflras baigtas vėlai. Visi grį- 

salės įėjo visi kūmai ir užėmė 1 žo i namus ir, ilgai atsimins 
savo vietas kairėje bažnyčios tas nepaprastas Aušros 5 artų
pusėje. Keletai minutų prasli- parapijoj krikštynas, 
nkus, didž. gerb. pralotas M.

Praėjusį sekmadienį, Lietu
vių auditorijoj L. V. ‘Dainos’ 
choras operete “Pinafore” 
žiūrovus tikrai sužavėjo. Visi 
pripažino, kud tai pirmus toks 
veikalus ir taip gerai pasta 
tytas lietuvių scenoj. Lošimas 
dažnai buvo nutrauktas rankų 

. plojimu, o ant galo choro ve
dėjui ir reziseriui komp. Sau
liui, solistams ir visam cho
rui sukelta ovacijos, šaukta 
valio! Solistais buvo: Rezgai- 
tė - Piežienė (lošė svarbiausią 
rolę), Sauriene, Tenzis, Over- 
lingas, Globis, Norkus, Zaura. 
L. Norkus, Jasnauskaitė ir k 

J Piežienė ir Saurienė apdova
notos gėlėmis.

.tintojo asmens advokatas šo
mis dienomis yra užimtas ki
ta byla, teismas atidėtas iki 
gegužės m. 20 dienos. Teismas 
jau gana ilgai atidėtas, bet, 
teisėjas sakė, ateinantį mėne
sį jau neatidės.

Adv. Vvaitches-norėjo gan 
ti teismo leidimą, kad jo kli 
jento teismas būtų laikomas 
atskirai nuo kitų. Teisėjas lie 
pė advokatui tą prašymą ras 
tu paduoti. Dabar tikrai nu 
statyta, kad gearužės 20 dienę 
teismas galutinai prasidės į. 
bus greit baigtas.

Užstačius kaucijas, paliuo- 
suoti AVaitches ir Bagdonas 
Waitches jau savaitė, kaip 
laisvas, o Bagdonas buvo pa- 
liuosuota« pereitą šeštadienį.

kalėjimą. Bagdonas su šypse
na sveikina visus ir tik laukia 
teismo pabaigos. Paklaustas, 
ar greit atidarys biznį, sakė, 
kad po teismo jis vėl būsiąs 
biznierius.

REIKALAUJA DAR 
BININKŲ

Ieškau merginos prie namų 
darbo. Pašaukite:

GROvehill 0617

REIKALINGA
DARBININKAI

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

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

L. Krušas su klebonu gerb. 
kun. J. Mačiulioniu, M. I. C., 
kunigais Jeskevičium, M. I. C., 
Vosylium, M. I. C., ir Biskiu,

T. . .... _ duota sekret. teise 1 komisijaKitas Dariaus - Girėno pa-1, ... , .kooptuoti kitus tam darbui ti-
nnnklo statymo komiteto po- , • r> 1 * 1 ......................nkanius asmenis. Po komitete ; yp p c., įėjo į bažnyčią ir pra-
sedis įvyko bal. 13 d. Dalyva- susįrinkimo įvyko valdybos ir !sjd§j0 pamaldos, 
vo pilnas komiteto narių są- įvairių komisijų posėdis.

Ateinantį sekmadienį Auš
ros Vartų bažnyčioj prasidės 
40 vai. atlaidai.-Visa parapija Dauk5aj , Kudirka 
ruošiasi iškilmėms.

Čikagiškėj publikoj matėsi Manoma, kad šiomis dienomis
svečių ir iš toliau: būrys iš ir Bagdono pagelbininkas Ra-
Kewanee, III., su kun. J. Bart- dvs bus paliuosuotas.
kum pryšaky, būrys vaukega , ,7. . , ........................ ,o xi - 7 Visi kaltinamieji gerai at-niecių su Sutkum prvšakv, , , T . . (( , ., • • • 1 . . . 5. * rodo. Nei vienas “nenukentė-vietimai kunigai: A. Skrypka

j ir A. Valančius, muzikai: V.
K. Sabo- !

nis, B. ir M. Janušauskai; bu- '

įjo” nuo to ilgoko uždarymo i

statas ir daug svečiu. Po su- V. Rėkus, sek r.

DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO KASIMO IŠKILMĖS
Įvyksta geg. 5 d., Marąuette si pastatyti jiems milžinišką 

parke, 1 vai. popiet. Į iškilmes paminklą, kurio projektai pa
pakviesti trys chorai: L. Y. 
“Dainos” choras, Birutės ir 
Margučio. Be to, pakviesta du 
senatoriai ir keletas žymių po

siekė jau ir Amerikos lietu 
vius.

Mes, Chicagos lietuviai, irgi 
neatsiliekam. Ir mes geg. 5

litikierių, kurie sutiko daly- d. mimoms suplūdus į Mar- 
vauti tose retose ir svarbiose ąuette parką nulenksim gal- 
lietuvių tautai iškilmėse ir pa- vas prieš mūsų didvyrius, pa
sakyti kalbas. Taipgi paimtas sidalinsim mintimis ir pradė- 
“ Lietuva” benas. Taip pat sim istorinio paminklo darbą, 
dalyvaus ir Šv. Kazimiero A- kuris primins ain’ų ainiams

PARDAVIMUI BIZNIAI

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

2309 South Hoyne Avė.

Sunkiai serga uoli parapi-
vo nemaža inteligentijos, pro- 
fesijonalų. CLASSIFIED

Vi«ų pirma didžiai gerb. 
pralotas pašventino stovylą lr 
po tam buvo laikomi iškilmin
gi mišparai prie išstatyto Šv.

js rėmėja ir darbuotoja Eokie- I už grahĮ opereWs 
n®' ‘ fore” pastatymu kreditas pri- 1

Praėjusi šeStadienj Šv. Kry- klaus0 komp j Saariūi ku 
žiaus ligoninėj Vyšniauskienei |ris_ kaip vaidinimas IifldijOj I
nuo 23 PI. padaryta dvi sun

AVTOMOBn.ES automobii.es

EMIL DENEMARK INC
~' "Vartotų Karų Bargenai

turėjo įdėti daug darbo.
Tuo L. V. “Dainos” choras 

baigė 1934-5 m. sezoną. Rap.

Sakramento. Po mišparų gert*- ^įog vi(]urĮų operacijos. Pažį 
kun. prof. P. Biskis, M. I. C., 
pasakė gražų pamokslą apie 
Šventąją Teresę. Gerbiamas • ’
pamokslininkas labai gražiai 
išvedė, kaip tokia jauna šių 
laikų šventoji pasiekė tiek 
daug garbės, o gyvendama vi-1
sai mažai buvo žinoma. Vos Advokatas Antanas A. Sla- 
sulaukus 25 metų ji miršta ir, kis praneša, kad šiomis dieno- 
praslinkus kitiems 25 metama,-mis jis atsidarė ofisą naujoj ^el pasirodė prieš teisėją Mil-

stamieji prašomi ligonę atlan-

ADV. A. A. SLAKIS 
NAUJAM OFISE ..

LIETUVIŲ TEISMAS 
ATIDĖTAS

Vakar visi septyni lietuviai

DODGE — 1932. 5 pnsaž. C-oupe, Tan, CADILLAC — '31 — V-12, 5 pasaž.
f. mediniai ratai. Išvaizda, stovis 
ir tajeral visi geri. Puikus kara->. 
gerai prižiūrėtas lr žemai apkai
nuotas ....................... ............i ■ • ■ 8305

Tnwn Sedan. with real trunk. 6 
drat ratai, avith White side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maioon paint ................. $605

GT.np S— 1 933, 4 duru Sedan. P.'ue 
su gold trim. 5 Steel ratai Lab-t 
gražus valiausio modelio Rara’, an
kštai tobulam stovy ................. $515

CADILLAC '28 — V-8 5 Sedan. Mė
lynas. G drat. ratai, trunk .raek, 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus ............. $105

CHEVPCT.FT 1923. Snort eoune
su rumble seat. Maroon 5 drat. 
ratai, bot water beator. Puik:,-’ ma
žas coupe, kaip naujas .... S305

BUICK — 1934, Model 57. 5 pasaž. 
Sedan, Juodas. G ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $805

ji jau paskelbta šventa ir vi- vietoj, 737 Conwav Bldg po 
sas pasaulis meldžiasi, prašy- num. 111 West Wasliington 

kademijos orkestras, kuris sa- tragingą mūsų tautiečių žuvi- įdamas jos užtarymo pas Aukš St. Telefonas Central 4490. 
vo liūdnomis melodijomis pri- mą. Į ________________——————————
mins mums garbingus d'dvv- Tat, lietuvi! Ne kur kitur AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
rius, tik prieš pora metų pa- geg. 5 d., tik į Dariaus - Gi- , LIETUVIAI DAKTARAI:

ler, bet, kadangi vieno apkai-’

LIETUVIAI DAKTARAI

PLYMDUTU — '33 ’ pa«až Con-
vertible Coupe Juodas. 5 -„„doni 
d.rat ratai, ruinhlo sent. V't'iai'-’o 
modplj-n coupe švelnini bėga r z>., 
motoru ............... ............................... $415

PONTTAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, R d.rat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ..................... ................ $605

aukojusius savo 
tėvynės aukuro.

Jiems tragingai žuvus, pra
virko visa Lietuva, žinia su
krėtė visų pasaulį, kuris nu
lenkė prieš juos savo galvas.

Lietuvoje tų tautos gerojo 
vardu išdygo keletas mokyk
lų, įsisteigė keletas organ'za- 
cijų, miestų ir miestelių gat- 
vės jų vardais pavadintos ir 
visi Lietuvos lietuviai rengia-

SPURTAS

DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Pari/u.sčią žaidimų rezultatai:

AMERICAN LEAGUE
New York, 2 . \Vasbington, 0
Boston, 10 ............. T’hila., 8
Detroit, 18 .... St. Louis 0 

Kiti žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE.

Chicago, 12 .. Pittsburgh, 11 
St. Louis, 7 .... Cincinnati 2
Boston, 7......... . Pbila., 5

Kiti žaidimai atidėti.

gyvybes ant rėno paminklo pamatų kasimo , 
iškilmes! ‘

V. Rėkus,
Painin Stat. Kom. sekret.
AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso Phone
PROspeet 1028

Res. and Office 
2359 So. leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSK AS
PHYSICTAN and RVROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUlevgrd 7820

LIETUVIS
OI-IOMETRIOAIjIiY ARIf 

SPECIALISTAS
■ •"l'iigvlns aklu įtempimą, kuris 
n priežastimi galvos skaudėjimo.

•vaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
skaudama ūkių karStj. atitaiso 

''iiuiniiregyatę Ir toliregystę. Prlren- '*'*'*• BOVlevard 7042 
gm teisingai akinius. Visuose atsitl- '
Kiniuose egzaminavimas daromas su 

■ el' ktra. parodančia mažiausias klai
das SpęcialS atyda atkreipiama J 

, mokyklos valkus Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 Iki 8 v.
Nėdėlloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be aktnlų. 

i Kainos pigiau kaip pirmiau.

Namų tel. PROspeet 1930 
BOllevard 7042

DR. G. Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: ’nuo 9 Iki 8 vakare
I 4710 c A Aam awtt\ ittd______Seredoj pagal sutarti __

Ofiso Tel.: PROspeet 6378 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
kių akiu. Ekspertas tyrimo a- ?f,*° val : 2 ,kl f ,p •:3° ,k*. . - -. -- r ° _ .7 ,,,u ‘ Seredomis ir nedCItomls pagal sutart)

Rez. 2R15 W. S#th St. Pagal sutartj.

4712 SO. ASHLAND AVĖ 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 
ų akių. Flkspertas tyrim 

kių ir pritaikymo akinių

\

-------------------r------------------
Tel. CANal 02B7

Res. PROspc't 66511

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED 8TREE1 
Rezidencija 6600 80. Arteslan Avė.

Valandos- 11 ryto Iki 2 popiet 
« Iki 8 v. vakaro

Ofiso: Tel LAFayette 4017
Rez : Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 8-8 vai vak 
Rezldenetlos Ofisas: 2653 W. 60th Kt 

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

CHEVROLET — 1933. 2 pasai Rns- 
Ippss Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jeral. žema ml’eage. Nerasite ge
resni business coupe ....................$305

BUTCK — 1932, victoria Coune. R 
r>a..-Pž'M-,r.ion, fi drat ratai Finl-b 
kaio nanias. vienas iš nu>kip”"iu 
Buickų mūsų dideliam stake $4*5

BTTTCK '31 — Mode' 91 5 Setm
Juodas. 8 drat ratai, geri taleriai, 
mohair trim. Dtdo’is. erdvus, sma
gus Bivck seram stovy- .... •*'75

PONTIAC — 1934, 2 durų Sedan. R 
pasaž. Žalias, 5 drat. ratai, labai 
tobulam stovy, garantuotas $505

CHEVROLET — 1934, Business cou
pe. Juodas, 5 drat. ratai, kaip nau
jas, garantuotas............ .. ............$405

CHEVROLET — 1931, 5 pasaž. Co
upe, su trunk, Juodas. 5 drat. ra
tai, puikus karas, išrodo kaip nau
jas ir apkainu-otas paradvimui $2135

ESSEX — 1932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das. R drat. ratai, trunk. grobia] 
išrodantis mažas sedan .... $325

lel. CANal 2122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas* Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal su’arti

nn » ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SO. 49th CT.. CICERO, ILL.
Utar., Ketv., lr Pėtn. 10—9 vai. 

8147 80. HAIjSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

LA SAT.I.E — 1930. R pa"»až. Sedan. 
Juodas fi drat ratai. Sis T,a Šalie 
puikiai išrodo Ir yra pirmos ny-'-s 
visame ............................................. 2875

BUTCK — 1935, Jūs galite sutaupy
ti kelis šimtus doleriu ant dvieili 
1935 Buick sedans. vienas su trunk. 
kurie buvo vartoti tik trumpa lai
ka Ir yra garantuojami kaip nauji.

PVirK — VISU MODEUI.T. Maty
kite mūsų didi sta’-a pertaisytu ir 
garantuotu Buick kam. Visų mo
deliu 5-ispkiom kainom.

rei. CANal 6122

DR. S.BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Seredomis tr Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ava.
Telefonas REPnblle 7868

Office Tel. HEMIock 4848 
Rez. Tel. GROvehill 0017

7017 8. FAIRFIELD AVĖ.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette 8788 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

BTTTCK ‘30 — Model 4GS. 2 pasaž. 
coupe su rumb'e seat. French gine 
6 drat. ratai labai gražus

tobulam stovy .............................. » ’’R ____
TR. DAUGELIS KITU

įduokite savo dabartini kąra mainais ir balansą išmokėkite 
patogiais mėnesiniais mokesčiais.

3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
Cnawford 4100

LIETUVIAI ADVOKATAI: REAL ESTATE

Ofiso Tel. CICERO 4#
Res. Tel. CICERO MM

tos. SH1NGIMAN. M. 0
Buvęs Clffeco miestelio pirmas Svei

katos Komisijonlerlus. Vra gerai C1 
certečlam, žinoma* Praktikuoja Jau 
28 metus SpecIaltzR'e užsieny. Pa- 
tektnlngal gydo Rhctinializma, Pinu
čių Ir ftlnlles Ilgas.

Valandos:
Nuo 10 tkl 12 vai. ryto: nuo 8 Iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare; 
kventadlenlals pagal susltarlmg

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

Tel. Ofiso BOUlerard 5213—14 
Res. VICtory 1842

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo t-l: nuo 8:80-8:80

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRghiia 0606 

Ofiso vai.: S—4 Ir 8—8 p. m
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 8888
Ren. Tel.: VTRglnla 8888

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A S X -RA Y
8142 ARCHER AVENUE 

Kampas Fraaolseo A v*

IVATBŪfl D A I T A 1 A I

DR. CHARLES SEGAL
0FI8A8

4729 So. Ashland Ava
t lubos

CHICAGO, ILL 
OFISO V A LAMDO S:

Nuo 10 Iki 18 vai. ryte, nuo S Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 Iki 18 

valandai diena 
Telefonas MIDway 2MO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0004 

Rez.: Tel PI,Am, 2400 
Valandoe:

Nuo 10-11 v. ryto; S-S lr 7-8 V. V. 
Nedėldieniala nue 10 Iki 18 diena

Tel. LAFayette 76 50

DR. F. G. WINSKONAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 lr 7-^-9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

_________ Tel. CANal 0402

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

. 8061 Weft 43rd Street
(Prie Aroh.r Ava. netoli Kedale) 
Valandoe: nuo S iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėllosnfs pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 1 
iki 3 popiet — 6 iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Mctronolltan St-te Bnnk name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki R 
Panedėlio. Seredo" I.r Pėtnyėlos

vakarais fi iki 9
Telefone., CANsl 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPnbMe #600 •

Skolinam pinigus ant jūsų morgi
čių, bonų. algos tr namų. Taipogi pe- 
rkam, parduodam — mainom morpi- 
čius. bonus, namus, ūkės ir biznius. 
Turim apdraudos departamenta. Vie
šas Notaras. ___

J. NAMON C0MPANY
6755 South Western Avenue

n ' n r< ' n 4*11 IKIKWICZ^(o-
a tn.i

Roz. 1460 No. Paulina St.
Pbona AB'Mitaap 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

Rnita 1000 _ FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
Telephone ROT’levard 2800

Joseoh J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 R. ARMT.AND AVĖ.
Ree «R1R # Rt

Phene RFPuhlie 99»8 CWTCAC.O

KONTRAKTORIAI

2ELVTS RUTLDTNO OO.
Kom traktoriai

Statom nauius ir talsom senus na
ta lis. Mflro. cetnento. medžio ir stor- 
denrystės. lengvi išmokesfisl arhs 
cash. Gaisro apkainavlmas ant namu 
Ir rakandu.

8366 8. LITUANICA AVĖ.
Tel. HOUlevard 6827

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LATVAKORČTŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamh., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITfiS 
“DRAUGE”

AVTOMOBn.ES
automobii.es

