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PRANCŪZIJA PASIRAŠĖ MILITARINĮ 
PAKTĄ SU SOVIETAIS

DĖL ŠIO ĮVYKIO DAUGIAUSIA 
NUSIVYLUSI LENKIJA

Anglija sakosi laikysis bendrojo 
fronto Europos reikalais

PARYŽIUS, geg. 2. —
Šiandien vakare Prancūzija 
pagaliau pasirašė militarinį 
paktų (karo sąjungą) su so
vietų Rusija. Pasirašė užsie
nio ministeris Lavalis ir so
vietų ambasadorius Potiom
kinas.

Šis paktas yra tarpusavės- 
pagalbos sutarimas, tačiau 
pasiliekąs T. Sąjungos tary
bos žinyboje. Kaip seniau sa
kyta, kad jei kurių pasirašu- 
sių pusę pultų koks priešas, 
tuojau šaukiama T. Sąjungos 
taryba nepaprastan posėdiri 
ir jai pavedama kaltininkų 
puolėjų pripažinti kaltu. Tik 
po to pripažinimo turi sekti 
tarpusavė pagalba. Jei tary
ba pasiskirstytų ir puolėjo 
nepripažintų kaltininku, tada 
užpultosioms valstybėms duo
dama laisvė veikti taip, kaip 
joms tinkama.

Yiršminėtos klauzulės norė
jo Prancūzija ir ji laimėjo.

Žiniomis iš Varšuvos, len
kai labai nusivylę dėl pakto 
pasirašymo. Jie daug dirbo, 
kad Prancūzija nesusidėtų su 
sovietais.

LONDONAS, geg. 2. — An 
glijos ministeris pirmininkas 
MacDonaldas, kalbėdamas par 
lamente apie politinę situaci
jų Europoje, pareiškė, kad 
Anglija laikysis bendrojo 
fronto su Prancūzija ir Itali
ja visais svarbiaisiais politi
niais klausimais.

Ministeris pirmininkas ap
gailestavo, kad Vokietija lau
žo taikos ir kitas tarptautines 
sutartis ir pažyfhėjo, kad vo
kiečiai visados turės reikalo 
su nepaskiriomis valstybėmis, 
bet su santarvės vieningumu. 
O tas Vokietijai neduos 
laimės.

ANGLIJA GINKLUOJĄS 
ORE
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KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
FILIPINUOSE

MANILA, geg. 2. — Komu 
nistų partija vardu “sakdali- 
stas” sukėlė riaušes, iš kurių 
pasireiškė stačiai jų sukili
mas prieš vyriausybę ir gy
vuojančių tvarkų.

Raudonųjų sukilimai eina 
Rizal, Lagūna, Bulacan ir ki
tose provincijose. Yra dauge
lis sužeistųjų. Prieš juos 
siunčiama valstybinė polici
ja. Rasi, reikės panaudoti ka
riuomenę.

7 UŽDARYTA KALEJIMAN

LONDONAS, geg. 2. — 
Patirta, kad Anglija šiemet 
išleis ekstra 25 milijonus do
lerių ginklavimuisi ore, kad 
nedavus (Vokietijai per daug 
įsigalėti ir gauti pirmyhę.

Minėta išlaidų suma bus 
priedinė, kadangi Anglija 
anksčiau yra skyrusi 105 mi
lijonus dol. oro saugai.

Londone gauta žinių, kad 
Vokietija siunčia daugiau ka
riuomenės dalių Į Rhinelando 
išmilitarizuotų zonų. Šios ži
nios kol kas nepatvirtintos.

MIN. LAVALIS VYKS 
MASKVON

PARYŽIUS, geg. 2. — 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Lavalis vyks Mask 
von ateinančių savaitę

Spėjama, kad pakeliuj jis 
kokį laikų sustosiąs Varšuvoj. 
Lenkai pageidauja pasimaty
si su juo.

NICE, Prancūzija, geg. 2. 
— Teismas nubaudė septynis 
asmenis kalėti. Visi svetim
šaliai — 5 italai, 1 austras ir 
1 egipitietis. Apkaltinti espio- 
nažu. Teismas įvyko už užda
rytų durų.

SANITARINIS DISTRIKTAS 
REIKALINGAS NAUJŲ 

FONDŲ

BONUSŲ KLAUSIMAS 
SENATE

IVASHINGTON, geg. 2.— 
šiandien senate imta svarsty 
t i karo veteranų bonusų klau
simas.

Chicagos sanitarinio distrik 
to keli viršininkai išvyko į 
Washingtonę. Ten jie daly
vaus upių ir uostų krašto kon 
ferencijoj ir darbuosis gauti 
iš vyriausybės dar apie 70 mi 
lijonų dol. paskolos distrikto 
programos baigimui.

Seniau pripažintos 42 mili
jonų dol. paskolos nepakanka.

HAVANA, Kuba, geg. 2.— 
Areštuoti 6 anarkistai, kalti
nami už gaisrų sukėlimų lai
vuose.

J Chicagos valdininkai dirba 
už policijos skaičiaus padidi
nimų. Šiandien yra apie 6,000 
poliemonų. Norima padidinti 

j iki 9,000 vyrų.

VYSKUPO KONSEKRACIJOS CEREMONIJOS CHICAGOJE

(Acme Photo.)
Jo Emin. Kardinolas Mundelein laiko šv. Mišias prie didžiojo altoriaus 

Švč. Vardo katedroje, Chicagoj, o konsekruojamas vyskupas W. R. Griffin par
puolęs kniūpsčias prieš altorių. Vakarykščioj, “Draugo” laidoj buvo plačiau ra
šyta apie šias vyskupo konsekracijos įspūdingas ceremonijas.

NEMANO PASIDUOTI PIRKIMO 
MOKESČIŲ KLAUSIMU

SPRTNGFIELD, Ilk, geg. 
2- — Gubernatorius Horneris 
su savo šalininkais vakar ko
ne iki pusiaunakčio dirbo, kad 
privertus legislatūros žemes
niuosius rūmus pravesti par
davimo mokesčių padidinimo 
bilių.

Tas žygis visiškai nepasi
sekė. Su dideliu vargu pa
traukta biliaus pusėn vos 88 
atstovai. Tuo tarpu yra rei
kalinga 102 balsų biliaus pri
pažinimui.

J Kada pamatyta, kad iš to 
' nieko gera neišeis, rūmų va
dai demokratai paskelbė, kad 
balsavimų reikia atidėti. Tas

laikomas rūmų reikalų prie
šakyje.

Gubernatorius Horneris nu 
sprendė nepasiduoti. Jis iš 
naujo pradės regimentuoti rn 
mų atstovus ir ateinančių sa
vaitę iš naujo šį bilių stums 
pirmyn. Gubernatorius pareiš 
kia, kad jei rūmai vakar bū
tų pravedę šį bilių, šiandien 
.jau būtų gautas iš vyriausy- 

!bės bedarbių šelpimui fondas.
. O dabar, esu, yra baimės, kad 
daugelį bedarbių gali ištikti 
badas, kadangi palaipsniui 
uždaromos šelpimo stotys.

Reikia dar kartų pažymėti, 
kad pirkimo mokesčių didini
mu norima prislėgti vargšus. 
Jau šiandien yra neatkelia-

“MIRTIES” SPINDULIAI UŽDARYTI 8 AUTOMO- KUNIGAS GINA STREI- 
--NEĮVYKDOMI BILIŲ FABRIKAI

NEW YORK, geg. 2. — DETROIT, Mieli., geg. 2. —
Radiologas dr. J. Brettmon Uždaryta aštuoni automobilių 
atvyko iš Paryžiaus. fabrikai, kuriuose dirbamos

KUOJ ANČIUS DARBI
NINKUS

SAN DIEGO, Cal., geg. 2. 
— Šv. Juozapo parapijos kle-

ir padaryta dauguma balsų.
Tuo būdu bilius išgelbėtas nia 2 nuošimčių pirkimo me
nuo visiško pakirtimo. Nes kesčių našta vargšams, o su 
jei būtų buvę balsuota ir pra 3 nuošimčiais būtų toli aršiau, 
laimėta, bilius butų patekęs i Reikia tikėtis, kad guberna- 
gurban. O šiandien jis dar torius neatsieks savo tikslo.

Klausiamas apie “mirties” automobilių dalys. 19,280 dar- , as, mong j Hegarty,
spindulius, apie kuriuos daug , bininkų neturi darbo. Vienuo- anų vakarų šios parapijos sa-
rašoma, kad jie būsiu varto- se jų sukelti streikai, kiti gi Kje susirinkime sakydamas 
jami busimajam kare, radio- *’ 1 ' ' '
logas atsako, kad tas yra tik 
pasaka.

Jis, pasisakė, kad neseniai 
jam pavykę užmušti pelę 30 
pėdų atokume su spinduliu, 
sutaisytu iš trumpi} elektriki- 
nių bangų ir ultra violetinių 
spindžių. Šis darbas jam atsi
ėjo apie 2,000 dolerių.

APIPLĖŠTAS PARK RIDGE 
BANKAS

Trys plėšikai vakar apiplė
šė Citizens’ State bankų, 
Park Ridge miestely. Sako
ma, pagrobta apie 10,000 dol.

Už pusiblokio nuo banko y- 
ra policijos stotis. Viena ban
ko darbininkių paleido ašari
nes dujas ir padavė aliarmų 
į policijos stotį. Tačiau poli
cija nenuvyko laiku, o dujos 
nieko negelbėjo. Plėšikai nu
dūmė su grobiu.

Pažymėtina tas, kad užpuo
limo laiku banke nebuvo nė 
vieno vyriškio tarnautojo, tik 
keturios moterys tarnautojos. 
Tas palengvino darbų plėši
kams.

100 TŪKSTANČIŲ TONŲ 
JAVŲ EKSPORTUI

KLAIPĖDA. — Kiek ten
ka patirti, pereitų metų der
liaus per Klaipėdos uostų bus 
eksportuojama apie 100,000 

j tonų javų. Jų 80% eksportuo 
l ja “Lietūkis,” o kitus priva
tūs pirkliai. Tokio didelio der 
liaus ir tokio gausaus javų 
eksporto iš Lietuvos, tur būt, 
dar niekad nebuvo. Klaipėdos

RASTA KRYŽIUOČIŲ 
ŠARVįĮ

PROF. M. BIRŽIŠKA APSI
GYVENA VILNIUJE

uždaryti negaunant reikalin- prakalbą pareisk5i kad nei
gų dalių. į valstybės milicija, nei polici-

Darbai nutraukti iabrikuo- njekur neturi būt panaudo-
se,: jama darbininkų streikų lau-

Toledo mieste Chevrolet gymui, bet fįk žmonių gyvas- 
fabrikai, be darbo 2,3.)0 dar- |jeg ;r savastįeg apsaugai. Jis
bininkų. sakė, kad viskas, kas- yra ant

Cleveland I isher, 9,000. gemgs jr žemėje yra Dievo
darbininkų.

Cleveland Murrav, 250. i prOporcionaliai visiems žmo- 
— Fisher

VILNIUS. — Kovo pabai
goje iš savo pareigų ir ben
drai iš visuomeninės veiklos 
pasitraukė ilgametis Vilniui 
vaduoti sąjungos pirmininkas

KAUNAS. — Lietuvos že
mėje yra daug įvairių istori
nių ir mokslui vertingų daik
tų. Kai prieš kelis amžius da
bartinių vokiečių protėviai
kryžiuočiai kariavo su lietu- prof. Mykolas Biržiška. Dėl 
viais, jie sumušti ir bėgdami jo pasitraukimo Lietuvoje ėjo 
Lietuvos žemėje paliko gana visokiausių kalbų ir spėlioji- 
daug šarvų ir kitų ginklų. Šio mų. Vieni sakė, kad tai įvyko 

, . . . mis dienomis viename grafo dėl nesutarimų sąjungoje, kiti
______ .__ K . 5__„ (Totlebeno įpėdinių dvare bu- kalbėjo vėl apie įvairias pne-

vo užt ikti labai dideli geleži- žas.tis. Tačiau “Talkos” spauCincinnati k isher ir npms bet ne fjk kai kuriems j . . y . _ ... _. , , , • , . . . .
Chevrolet, 2,300. nrivelemiuotiems n vualiueai "iai sarvai- PaaiskeJus’ kadidos biuras is visai patikimų

Janesville, Wis. - Fisher, į timlK. kllrie -k. 5alina. |tai rali M XJI-XV amž. kry, šaltimų patyrė, kad prof. My-
Chevrolet, 2,000.

Detroit — Bender Body, 
540.

Fort Smith, Ark., — Body 
Co., 240.

Atlanta — Fisher ir Chev
rolet, 2,000 darbininkų.

Streikus Ir fabrikų užda
rymus sukėlė Toledo mieste 
darbininkai, kurie kovoja

tiems, kurie nedirba ir šalina- v. v . . _ _I . . , ziuočių šarvai, grafas Totle-
! si nuo darbo.

Kiekvienas Dievo sutvertas Įbenas '’uos atSabCT10 i Kauną 
žmogus darbininkas privalo I tr padovanojo Vytauto Di- 
gauti teisingų ir atitinkamų I džiojo muziejui.
atlyginimų už savo darbų ir j ----------------------
neturi teisės paties Dievo aky 
vaizdoj, dirbti už alkio atly
ginimų.

Darbininkai

IŠVYKO J ALASKĄ 
ŪKININKAUTI

SAN FRANCTSICO, Cal.,sukelia strei
kus, kad laimėjus teisingesnį geg. 2. — 274 asmenys iš Min 

svarbiausia už unijos pripa- atlvginimų ir pagerinus savo nesota išvyko į Alaskų ūkiniu 
žinimų. , buitį. Darbdaviai dažnai par- kauti. Jie bus ten pijonieriai.

Minėti fabrikai priklauso j sisamdo streiklaužius. O str- .Vyriausybė skyrė jiems ūkius 
eiklaužiai yra niekas daugiau, ir juos įgyvendins Alaskos

kolas Biržiška pasitraukė ne 
dėl kokių nors nesutarimų 
(nes jokių nesutarimų Vilniui 
vaduoti Sąjungoje nebuvo ir 
nėra), bet dėl to, kad jis no- 

j ri atsidėti vien mokslo dar- 
, bui. Prof. Mykolas Biržiška 
balandžio mėnesį išvažiavo į 
Vilnių, kur lietuvių Mokslo 
Draugijoje tyrinės surinktų 
medžiagų apie lietuvių lite
ratūrų. Jis ir nuolatos gyvens 
Vilniuje.

General Electric Motor kor 
poracijos žinybai.

PASIŲSTAS BEPROČIŲ 
JSTAIGON

kaip tik vagys, kurie neigia 
Dievo duotas darbininkams 
teises. Tie visi, kurie kėsina
si laužyti organizuotų darbi
ninkų streikus, yra didžiausi 
žmonių laimės priešai ir kra
što laisvės griovėjai. Visi žmo

pietinėj daly. KARDINOLAS HAYES KAL 
BES PER RADIJĄ

PADEGĖJAI PRISIPAŽINĘ

W. Gardner, 56 m. amž., 
kurs bai. 22 d., nušovė savo 
dukterį ir vienų sūnų ir su- j nės visur privalo gelbėti or

ganizuotiems darbininkams lai 
mėti streikus.

žeidė kitų sūnų, teismo pri
pažintas bepročiu ir pasių
stas bepročių įstaigon — 11- Prieš streikininkus neturi 
linois Security ligoninėn, Me-|bflt statoma milicija ir polici- davg jas ir jos suimtos 
nard, III. | ja, kad palaužus streikų. Mi

licija ir policija privalo san-

_______ NEW YORK, geg. 2. — Jo
, tt n A lEmin. kardinolas Haves, New Policija suėmė H. C. Peter' , \ ’ ,.

y « » •• |Yorko arkivyskupas, bedarbiųson, 30 m. amž. Sakoma, jis' ._. , , , . šelpimo administratorius Hopišpažino, kad namų padegi- i,. . , . , , ™, _ n i • kins ir buvęs gubernatoriustna, Bogen, Parke yra jo, ift
darbas. • »_ „ j x o ••gegužes m. 4 d. tarp 2:30 ir 

Jam padegimuose gelbėjo j 3.-00 vai. (Eastern Standard
dvi jaunos moteriškės. Jis iš- tįnie _ daylight). Tas įvyks

Streiklaužiai yra dažniau-'
MONTREALIO DOKUOSE 

STREIKAS

surengiamų pietų laiku atida
rant kampanijų fondų suda
rymui New Yorko arkivvskii-

goti streikininkų ir kitų žmo-|sia ne darbininkai, bet profe-;pijoa kataIikų labdarybėms.
I nių gyvastis ir podraug fab 
rikantų savastis. Streikininkų 
savastis yra iš darbo apturi-

isionaliai smurtininkai, kurie1 
parsisamdo streikų laužymui. I 
Streiklaužiai ignoruoja darbi-1MONTREALTS, Kanada,

geg. 2. — Apie 2,000 darbinin imas atlyginimas, tad nereikia (ninku teises ir dirba jų nege- 
uoste nuolat kraunami javai kų sustreikavo vietos dokuo- 1 laužyti streikų, nes tuo keliu rovei.
į laivus ir vežami į visus kra-1 se. Daugiau kaip 25 laivai naikinama darbininkų savas- -------------------
štus. 1 laukia prekių iškrovimo. tis. PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
• CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien rytų numa

nomas lietus; šalta.
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SOCIALISTAI IR BOLŠEVIKŲ 
AMBASADORIUS

Ar jūs girdėjot naujienų? Socialistų lai
kmačio redaktorius Grigaitis pakvietė į Ba
gočiaus pagerbimo bankietų ir į Vaitkaus iš
leistuves (tokios išleistuvės ir pernai įvyko) 
bolševikų ambasadorių Troyanovsky. Tai y- 
ra savotiškas skymas žmonėms klaidinti. Tro
yanovsky, žinoma, į bankietų neatvyks. Bet 
tuo paskelbimu keletu žioplių gal ir patrauks. 
Gal ir iš bolševikėlių keli atvyks, tikėdami 
pamatyti “bolševikiškojo rojaus” atstovų.

Troyanovskiui mūsų socialistų parengi
mas yra per menkas. Jis tik puotauja su A- 
merikos didžiausiais kapitalistais, nežiūrint, 
to fakto, kad jo atstovaujamoj Sovietų Ru
sijoj milijonai žmonių didžiausių vargų ken
čia ir badu miršta. Badaujančių žmonių rei
kalai jam nerūpi daugiau, kaip šio krašto 
darbininkų išnaudotojams kapitalistams. Dėl 
to tenelauk.a nei socialistai nei bolševikai, 
kad su milijonieriais puotaujųs Troyanovskis 
atvyktų į jų parengimus.

Socialistų laikraščio redaktorius Grigai
tis, kviesdamas Sovietų Rusijos atstovų į sa
vo parengimų (nors jis ir neatvyks) užgau
na tų visuomenę, kuri kovoja su kruvinuoju 
bolševizmu, milijonus žmonių išžudžiusių, Ru
sijos žmonėms laisvų atėmusiu, visų tų kraš
tų į baisiausių skurdų įstūmusių, Lietuvos 
nepriklausomybę pasmaugt norėjusiu. Ligšiol 
Grigaitis daug prirašydavo prieš Sovietų Ru
siją. Bet dabar lyg išrūdytų, kad tie raštai 
buvo paprastas grigaitiškas veidmainiavimas. 
Kaip obuolis nuo Obelės toli nekrinta, taip 
mūsų socialistai yra artimi komunistams.

svarbūs. Pripratę prie laisvo veikimo ameri
kiečiui, žinoma, nenorėtų, kad kongrese būtų 
uždarytos jiems burnos, kad žodį kitų pasa
itus apie Lietuvos vidaus tvarkų, būtų jiems 
liepta per 24 vai. ar greičiau išvažiuoti, kad 
daryti tik tokius nutarimus, kurie naudingi 
tik vienai politinei partijai, bet ne visai mū
sų tautai.

Mes, Amerikos lietuviai, norėsime, kad 
galėtumėme niekelio nevaržomi ir netrukdo
mi dalyvauti kongrese ir laisvai svarstyti 
mos klausinius, kurie liečia mūsų tautos ir
išeivijos gerovę. \ argu kas iš amerikiečių at
stovų norėtų būti gramal'onu, nuolat karto
jančiu pagyrimus tai vyr.ausybei, kuri ir 
gerų darbų yra nuveikusi, bet ir klaidų pa
dariusi ir katalikų visuomenę nuskriaudusi.

Dėl to mums bus labai įdomu ir svarbu 
išgirsti, kų tais klausimais pasakys tos drau
gijos pirmininkas, kuri šaukia viso pasaulio 
lietuvių kongresų. Taip pat bus svarbu suži
noti daugiau smulkmenų apie kongreso pro
gramų.

Iš Naujosios Anglijos lietuvių kolonijų 
ateina žinių, kad ten p. Skipitį buvo mono
polizavę socialistai. Greičiausia taip įvyko ne 
dėl svečio kaltės. Kalti bus tie, kurie marš
rutų rengė. Galų gale nereiktų pavydėti, kad 
Lietuvos svečias atsilanko pas lietuvybę nei
giančias grupes. Tačiau kaip daugelio kitų 
iš Lietuvos atvažiavusių svečių, taip ir p. 
Skipičio pastangos įtraukti kairiuosius į nau
dingų tautinį darbų bus tuščios. Jie svečių 
monopolizuoja ne tautiniams reikalams, bet 
savo bizniui. Panašiai norėta pasielgti ir Chi- 
cagoj rengiant Bagočiams vakarienes ir iš
leistuves. Bet tautiškoji visuomenė laiku su
sigriebė, susiorganizavo ir neleido, kad sve
čio misija būtų išnaudota tik siauram socia
listų bizneliui, bet patarnautų tautybės ide
alų sustiprinimui ir tam reikalui, dėl kurio 
p. Skipitis čia yra atvykęs.

DIDŽIUOJASI LIETUVA

Dr. A. Rakauskas

Mūsų Tikslas ir Pareigos
Žmogus ateina į pasaulį ne kime savo jaunųjų kartų eiti

SVE6J0 SUSILAUKUS

Vakar į Chieagų atvyko p. R. Skipitis, 
Draugijos Užsienių Lietuviams Remti pirmi
ninkas. ,

Nors p. R. Skipitis nėra artimas kata
likams žmogus, tačiau Chicagos lietuvių ka
talikų visuomenė jį pasitiks palankiai, nes 
jis atstovauja naudingų išeivijai draugijų, 
kalba apie aktualius mūsų tautos reikalus 
ir, be to, turi Lietuvos Katalikų Veikimo 
Centro rekomendaciją, kurio tekstų savo lai
ku paskelbėme dienraštyje.

. Chicagos lietuvių katalikų organizacijos, 
susitarusios su kitomis tautinėmis grupėmis, 
rengia svečiui prakalbas, nes nori, kad lie
tuviai susirinktų pasiklausyti apie aktua
liausius šios dienos lietuvių tautos reikalus 
— Klaipėdos krašto, Vilniaus klausimų ir 
apie viso pasaulio lietuvių kongresų, kuris 
įvyksta šiemet rugpiūčio mėn. Kaune.

Apie pasaulio lietuvių kongresų spaudo
je iškelta daug visokių minčių. Daugiausia 
parodyta baimės, kad tas kongresas nebūt 
vien t k užgyrimas tąutininkų partijos, šian
dien valdančios Lietuvą, darbų. Bijoma, kad 
suvažiavę į kongresą atstovai galės tik girti 
dabartinį Lietuvos režimų, bet nė žodžio ne
gulės pasakyti apie tai, kad Lietuvoj’ panai
kintas senins, kad varžoma organizacijų vei
kimas, kad laužoma konkordato su Vatikanu 
nuostatai ir kiti panašūs klausimai iškelia

Šiuos žodžius rašančiam teko dalyvauti 
Chicagos žydų bankiete, kuriame buvo įteik
tas Gedimino ordinas p. S. Komaikai, žino
mam žydų veikėjui ir lietuvių bičiuliui. Iš 
visos bankiete susidariusios nuotaikos buvo 
aišku, kad tuo Lietuvos vyriausybės pažy
mėjimu didžiuojasi ne vien p. Koinaiko, bet 
visa žydų visuomenė.

Karštose ir turiningose kalbose žydų vei
kėjai ir rabinai aukštino Lietuvų, nes ji ne 
tik nepersekioja jų tautos žmonių, bet nė jų 
veikimo nevaržo. Girdi, kuomet daugumoje 
pasaulio kraštų, ypač Vokietijoj, šiandien žy
dai yra persekiojami, Lietuva nesidrovėjo 
viešai pripažinti jų tautiečio nuopelnus, ap
dovanoti. Tai esųs ženklas, kad lietuvių tau
ta laikosi kultūringos tautos teisingumo dė
snių, yra drųsi ir nebijo galingųjų priešų 
grųsinimų. ‘

Žydų veikė jai )>a brėžė ir tų faktų, kad 
Lietuva yra davusi viso pasaulio žydams dau
giausia garsių rabinų, rašytojų, poetų, moks
lininkų, veikėjų. Ten jie turėję ir tebeturį 
patogias sųlygas savo kultūros, religijos ir 
tautybės palaikymui. Per daug amžių lietu
vių tauta ir žydai draugingai sugyvenę.

Žinant, kaip didelę įtakų šiame krašte 
turi žydai, palaikyti su jais artimesnius san
tykius via neblogas dalykas. Ypač tai svar
bu dabar, kuomet Lietuvai didėlio pavojaus 
yra iš vokiečių pusės. Reikale iš žydų para
mos galima susilaukti. Tat, Komaikos apdo
vanojimas gerokai prisidėjo prie pagerinimo 
santykių su Chicagos žydų visuomene.

PROF. M. BIRŽIŠKA Į VILNIŲ

m a.
Čia iškelti klausimai, be abejonės, yra
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Sveikatos Diena

tam, kad mirti, bet tam, kad 
gyventi. Šį tikslų dėl žmogaus 
yra užbriežęs patsai Pasaulio 
Kūrėjas ir užantspaudavęs sa
vo vienintelio Sūnaus Jėzaus 
Kristaus atsiuntimu.

Tėvai, kuriems, Pasaulio Kū 
rėjo parėdymu, yra duota ga
limybė kviesti kūdikį į pasau
lį, trokšta savo kūdikiui tik
tai gyvybės, nes žino, kad 
jai esant, bus galima papildy
ti visi kiti kaip dvasios taip 
ir kūno reikalavimai. Kas yra 
tiesa su paskiru žmogumi, tas 
yra ir su žmonių grupe, su
darančia atskirų tautų bei di
desnę ar mažesnę jos dalį.

Lietuv-ių išeiviją Amerikoje 
sudaro apie trečdalis visos 
lietuvių tautos. Kaip kūdikis 
tėvams, taip lietuvių tautai 
jos išeivija. Juk ne kas kitas 
kaip tik lietuvių tauta pakvie
tė išeiviją, į pasaulį ir tai da
rydama, turėjo didžiausios 
vilties matyti jų visados gyva.

Žmogus susideda iš dvasios 
ir kūno. Idant būti gyvu pil
na to žodžio prasme, reikia, 
kad ir dvasinė ir kūno pusės 
būtų lygiai gyvos. Tik tuomet 
jos galį žmogui bendradar
biauti ir jo darbų atžymėti na
šumu. Kas tikėtųsi našaus da
rbo iš žmogaus, kuriam para
lyžius yra atėmęs vienos ar 
kitos kūno pusės valdymų; tas 
arba turėtų tiktai kūdikio pro 
tavimų arba tų brangintiną y- 
patybę būtų praradęs. Iš to
kio žmogaus irgi nedaug tega
lima tikėtis. Kristaus sekėjai,

Rašo Dr. John L Rice, New 
Yorko miesto sveikatos 

komisijonieriusmūsų pėdomis. Tai padalyti 
nesunku. Reikia tik keros va
lios ir bent kiek pasiaukoji
mo.

Šių didžiulę -katalikybės ir 
lietuvybės sargybininkų orga
nizacijų — A. L. Katalikų Ce- [ ir tėvų užduotis yra prižiūrėti 
ntrų Centrų sudaro lietuvių jo sveikatų. Kiekvienų dienų, 
katalikų centralizuotos orga- per visus metus visų namuose 
nizacijos, šimtai lokalinių dr- turėtų būti sveikatos diena, 
gijų ir Federacijos skyriai. Be j Tautos gerovė priklauso nuo 
galo malonu pažymėti, kad tų 1 sveikatos jos žmonių, ypatin- 
organizacijų tarpe yra L. R. gai vaikų. Mūsų vaikai priva
li. Susivienymas Amerikoje,
Moterų Sų-ga, Lietuvos Vy
čiai, Liet. Darbininkų Sųjun-
ga, Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-ja, Šv. Pranciškaus

raupų ligų dar jam nesulau
kus metų. Kiekvienų vaikų 
reikia dažnai nešti pus gydy 
tojų per pirmuosius metus, oUž kelių dienų mūsų tauta . .... .. •• i augesnį reikia vesti regulaminės Tautinę Vaikų Sveika- . .? . . b

x ... ,. nam įsegzaminavimui nors sy-tos Dienų. Ta diena pašvęsta , . . ° , ...
J. A. Valst. vaikams. k‘ 1 metU.S-

.. | , ... metų jis tun lankyti dentis-V alkas privalo būti sveikas . . . ’ ...tų; motina tų turi atlikti du 
syk į metus.

Visi vaikai reikalauja išsi- 
miklinimo šviežiame ore ii 
saulęs šviesoje; kasdien po
piet turi trumpam laikui pri
migti. Kas nakt miegoti nuo 
dešimts iki dvylikos valandų 
gerai išvėdintame kambaryje.

Jeigu seksi savo šeimynos

lo būti stiprūs, energingi ir
veiklūs, kaip fiziniai, taip ir
protiniai. Jeigu tėvai kreips , j x . j. . . .. gydytojo patarimus, tavo na-demesio i savo vaikų sveika- J ’ • ,». '. , ... , . muose kiekviena dienų bustų, mažiau bus nustelbtų ku- į

Akad. Rėmėjų dr-ja, Marijonų nų. Tokia yra tėvų užduotis, 
Kolegijos Rėmėjų dr-ja, Var- riš kurios jie negali išsisukti.
gonininkų Sų-ga. Susivienyme 
ir Moterų Sų-goj draug su i- 
dėjiniu darbu apturima, asme
ninė nauda — apdrauda ir tai 
už mažesnę mokestį negu ko
kioj nors apdraudos kompani
joj. Dėdamies į savas organi
zacijas patys padrąsinsime

muose kiekvienų dienų 
sveikatos diena.

— Kovo mėn. iš Lietuvos j 
užsienius buvo išvežta įvai-Vaikas privalo turėti tinka

mų pradžių, net prieš atėjimų į rių prekių už 14 milijonų litų.
Per tų patį laikų iš užsienio 
į Lietuvų įvežta prekių už

į šį pasaulį. Tai motinos sva
rbiausia užduotis. Nežinodama
kų daryti, ji turi kreiptis prie 9,779,400 litų. Tuo būdu, ko-
savo gydytojo.

Kiekvienas gydytojas -pasa
kys, kad kiekviena motina tu-

jaunųjų kartų į jas rašytis. 'rį žindyti savo kūdikį, kad

vo mėn. Lietuvos prekyba su 
užsieniais Lietuvai davė pel
no 4,266,300 litų. Per pirmiau
sius tris šių metų mėnesius iš

Juk ryt po ryt, mums pasi-' motinos pienas kūdikiui yra Lietuvos į užsienį išvežta pre- 
geriausias maistas. Kūdikis kių už 37,385,400 litų, o įvež- 
privalo gauti užtektinai švie-1 ta už 28,626,000 litų .Taigi, 
žio oro ir saulės šviesos, turi .šiemet, Lietuvos prekyba su 
būti immunizuotas prieš dif- | užsieniais Lietuvai davė 8,-

traukus iš gyvenimo, jų lau
kia vadovybės vairas ir gar
bė;

Ne mirę, bet gyvi vaikai pa- 
veldėja tėvų turtų ir juomi terijų, kuomet tik sulaukia še-
naudojasi. Tik gyva kataliky- i gįų mėnesių ir čiepytas prieš 
bei ir lietuvybei mūsų jaunoji i

758,800 litų pelno.
— Ligi balandžio 4 d. buvęs

Klaipėdos krašto gubemato 
rius dr. Jonas Novakas netrukarta galės paveldėti lietuvių ' nė vienas anų pakviestųjų 

katalikų išeivijos rūpestingu- į žmonių neragaus mano vaka- Į kus bus paskirtas Lietuvos 
mu, darbu, pasiaukojimu įgy- rienės” (Luk. 14, 24). valstybės tarybos nariu,
tus turtus ir jais besinaudo- ------------------- “
jant juos auginti būsiančioms i
kartoms. Tų turtų yra apsčiai, 

kurių tarpe yra į 90 nuošim- Visa lietuvių išeivija gali puo 
cių visos lietuvių tautos pri- ! štiš jais savo dvasinę, tautinę 
klausančios Katalikų Bažny- 'ir kūno.būtis. Kas vpatingiau- 
č.iai dvasinę gyvybės būtį žino ! šia, tai kad juo daugiau tais 
guje pripažįsta ir ne bet kaip, ! turtais naudojamasi, tuo la- 
bet su nemirtingumo ypaty- biau jie auga. Kati taip yra 
bėmis. Kad tautai būti gyvai aiškiausiai liudija niūsij puoš- 
prie šių dviejų žmogų atžymi- jnios bažnyčios, vienuolijos, se- 
nčių ypatybių reikia jam tau- minarija, bernaičiams kolegi-
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Pasirodo, kad prof. M. Biržiška ne tik 
pasitraukia iš visuomeninio veikimo, bet vy
ksta į Vilnių, kad ten nnolat apsigyventi ir 
tyrinėti lietuvių literatūrų.

Kaip žinoma, pref. M. Biržiška anais 
metais lenkų valdžios buvo ištrenktas iš Vil
niaus. Tat, dabar jis ten grįžta. Be abejonės, 
Vilniaus krašto lietuviai tuo džiaugiasi, nes 
į savo tarpų susilaukia žmogaus, kuris tiek 
daug yra dirbęs jų išlaisvinimui.

Prieš keletą metų prof. Biržiška Vilniau 
vadavimo reikalais važinėjo po Ameriką.

tinių ypatybių. Jos taip pat 
turi būti gyvos. Tik gyvomis 
tautinėmis ypatybėmis žmo
gus bus našus tautos kūrybi
niam darbe. Šios trys gyvumo 
ypatybės turėtų atžymėti kie- 
kienų lietuvį išeivijoj. Ati
mant bet kurių ypatybių dalį, 
aišku, būtų atimama tam tik
ras gyvumo laipsnis. Kas gi 
nežino, kad mažėjant gyvu
mui, darosi gyvybei pavojaus. 
Kad šį pavojų atitolinti, kad 
mūsų tautos troškimai virstų 
gyveninio tikrenybe, savo gy
venimo praktikoje privalėtu
me laikytis dviejų dalykų. 
Juose slepiasi aukščiaus įver-

ja, mergaitėms akademijos, ti
nklas pradžios mokyklų, did
žiulės organizacijos, šimtai dr- 
gijų ir virS 25 metus vadova
vusi lietuvių išeivijai A. L. R. 
K. Federacija. Neužmiršta nei 
užjūrio broliai. Pasaulinio ka
ro metu, steigiantis ir įsistei
gus Lietuvos nepriklausomy
bei šiais mūsų brangiais tur-

Užvakar buvo Mojaus 1 d. kaltas. Pradėję runyti cicili- 
— vorkerių šventė. Kadangi* kiškų rojų ant žemės, reikėjo 
senos mano kojos jau negali [ir finišyti. Ale ne! Vietoj že-
strytais maršuoti, sakau sau, 
kiūtinsiu nors į Lietuvių Au-

mę rojui klynyti, pradėjo čai- 
niškąfaliejų spausti, bingolus

ditoriją pasėdėti, spyčių pa- kepti, demakratams ir repa- 
•blikonams šiušus šainyti, pa- 
šistų unarui skrajų runyti.

sales fronte, ba pas duris bu- Ot, kur triubelis!
vo tiktai krasės. Dairausi ir 
sakau sau, tai tau rokunda: 
visi Čikagos cicilistai į buržu-

klausyti. Užsimokėjęs du bi- 
cus (25c.) atsisėdau pačiam

tais dalintasi. Visa to prieša
ky stovi mūsų katalikiška jus įr pasisius išrūnijo. Bal- 
spauda, mūsų katalikiški lai- , tos naminės uzboną prisipylę 
kraščiai, mūsų vienintelis A- j įr ant stalo pasistatę šnekė- 
merikoje dienraštis “Drau jo taip pat buržujai: antro 
gas’, kuriam pritinka paties ppr mares runijinio kapitonas 
Kristaus pasakyti žodžiai: i pijušas ir Bostono Maikio tė

“Aš esu geras ganytojas. Į vas Fortūnatus. Senai buvau
tintos gyvybės ypatybės, ne-Į Pažįstu savasias, o manosios matęs tuos buržujus. Pijušas 
šančios mūsų tautai nemirtin- pažįsta mane. I Aaip buvo, taip ir tebėra vieč-
gumų. O jais yra katalikybė 
ir lietuvybė.

Kam yra skirta budėti sar
gyboje, tas neprivalo miegoti. 
Kitaip pasielgdamas, sulauks 
pražūties ne vien tų, kurie 
juomi pasitikėjo, bet ir patsai 
pražus. Amerikos lietuvių ka
talikų išeivijai, susijungusia: 
į rimtų, tvirtų pajėgų — A. L. 
R. K. Federacijų — tenka bfl-

Aš taipgi turiu avių ne is nas mukelė su tenoro balsu;
šitos avidės. Jas reikia atves
ti į mano avidę. Tuomet bus 
viena avidė ir vienas ganyto
jas”.

A. L. R. K. Federacijai bu
dinčiai katalikybės ir lietuvy
bės sargyboje išeivijoj reikia 
tikrai šventai eiti Katalikiš
kos Akcijos ir tautybės var 
dan pareigas, kad visi mūsų

jokie bingolai, matyt, neina 
jam į kūnų. Al« Maikio tėvas - 
Fortūnatas, boy, o, boy! Vi
sų dienų maršuotų strytais ir 
dar pilvas neitų

ti budinčiu sargybininkų mū- tautos pakviestieji, ir tie, kli
šų religiniai tautinio kūno gy- rie šalinasi nuo mūsų, būtų 
vybei ir sveikatai apsaugoti ir
išlaikytii Taigi ne miegas, bei 
tik darbas,‘darbas ir dar kar
tų darbas mums pakeliui. Pa
mylėkime tą darbą patys ir

Su tuo ir baigiu savo ra- 
spadencijų, ba bijau kad ji 
neišeitų žarnos ilgumo, kaip 
dažnai tenka mūsų .gazietose 
skaityti kitų raspodentų.

Šnekama, kada lankės Ame
rikoj senis Krapas, jis aplan
kė Edisonų. Einant gerti ar
batos Edisonas vokiečių mili
jonieriui pasiūlė cigarų.

Krapas rūkė kurį laikų visa 
jėga traukdamas cigaro dū
mus, pagaliau padėjo cigarų.

— Šis cigaras ištikro pašė
lęs, — tarė jis.

Edisonas, kuris ne tik di-
hgiai nuo ^elis išradėjas, bet ir neina - 

nosies. Ak, ir nėra dyvų: jo
ir pavardė necicilikiška ir ne
darbininkiška, o prie to dar 
ir prezidentas didelės “tau
tiečių” sosaidės. Ko ir beno
rėti.

Pijušas strošniai šnekėjo,
draug' su mumis gyvais. Ki- kad svietas dabar ant boru 
taip, ne visi bus dalininkais ..uėjęs, ba visur eicilistus iš- 
mūsų gėrybių •paveldėti. Pat* nvščijęs. Pasidairius po salę, 
Kristus prilytrinime apie puo- J atrodė korekt. Al© čia į pliką 
tą į kurią išsikalbinėtojai ne- 1 mano galvą atėjo kitokia ro-

darbžtumo pavyzdžiu išmoky- atėjo pasakė: “Sakau gi jums, kunda. Svietas čia maž ką

žas juokdarys buvo, atsakė:
— Taip, tai yra vienas iš

penkiolikos tūkstančių! Aš 
cigarų firmai įvedžiau elekt
rą. Firma man negalėjo su
mokėti. Tada aš trumpai drū
tai pasiėmiau už tai penkioli
ka tūkstančių cigarų. Be abe
jo, — jie yra blogi — bet jūs 
turite man patikėti, kad elek
tros įvedimas, kurį aš atlikau 
tai firmai, dar blogesnis bu
vo.

4



Penktadienis, gegules S, 1935 paapaj 8

Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

— Kaz. Andriušis 1•«_ JBfr-v
(Tęsinys) tikrai užsidegęs antikomuniz-

Jo žodžiai gražiai melodin-'mu, kažkas pabeldė į duris.
gai skambėjo plačiose kryžiais 
papuoštose kapinėse. Net jis 
pats nejautė, kuip ugningi žo
džiai plaukė iš širdies gelmių, 
ir dumblais drabstė tuos, ku- 
nie jj privertė eiti tuo pražū
tingu keliu.

Toliau po vienu beržu sto
vėjo du vyrai. .Jie Vacių ir 
Vacius juos pažino. Tai buvo 
geri velionies draugai komu
nistai, o Vaciaus tik pažįsta
mi.

— Išdavikas! — šnibždėjo 
vienas.

— Kulkos vertas toks niek
šas, — pritarė antras.

Aš būtinai dar šiandien 
^Kinesių centrui. Tiek žinoda

mas gali prikepti įvairių blo
gybių. Visi juo pasitikėjo, to
dėl daug, labai daug žino įvai
rių paslapčių planų. O kų ga
li žinoti su kipšu, gal jis koks 
šnipas, — nugųstavo pirmasis.

— Kų ligi šiolei veikė, to 
ir užteks. Būtinai reikia įtup
dyti į pakaušį kulkų, — nu
sprendė antrasis ir, Vaclovui
įtaigus kalbėti, išėjo į gatvę. 

Sudundėjo sunkūs žemių ga
balai į karstų, nutilo žmonos 
su sūneliu raudos ir po valan
dėlės kapinės liko tuščios. Šei
mininkės prašomas, Vacius li
kosi dar vienų dienų, paskui 
grįžo namo.

Prašau, — ištarė abu ka
rtu.

— Įėjo kažkoks nepažįsta
mas vyras. Pareiškė norįs pa
sikalbėti su Vacibm.

— Labai prašau, — atsakė 
šis, numanydamas jo atsilan
kymo priežastį. — Prašau ka
lbėt', aš esu pasiruošęs.

— Bet, kad čia... lyg nepa
togu. Gal būtų geriau kur iš
ėjus.

— Ne, niekur neisiu, — grie 
žtai atsakė Vacius. — Stasiu
kas malonės mus palikti, ir 
galėsime laisvai kalbėtis.

Stasiukas tuoj išėjo. Vyrai 
likosį vienu du. Svetys bailiai 
apsidairė, lyg ko ieškodamas 
ir pradėjo:

— Klausyk, Vaciau, centras 
gavo žinių, kad tu esi parti
jos šnipas, išdavikas...

— Atsiprašau! — pertraukė

Iš dešinės į kairę: J. E. AVilliam D. O’Brien, auk- 
zileris Cbicagp vyskupas; .J. E. Cbristian H. AVinkel- 
mann, aukzileris St. Lou:s vyskupas ir J. E. AViIliam 
R. Griffin, naujai konsekruotas tituleris Lidda ir auk
zileris La Crosse, Wis., vyskupas. Paveikslas nuimtas 
laike konsekravimo Šv. Vardo katedroje. (Acme Photo)

Trisdešimt Metų Sukaktuvės

1 sutiko, nebuvo kų darų ir jį
I ištrėmė iš Vilniaus.

Kitas viešo pobūdžio susirė- 
' mimas katalikybės su pruvos- 
lavija buvo irgi dėl atsiverti
mų. .Jo priežastimi buvo Ver- 
cinskis.

Tas gabus kunigas kalaise, 
tarpininkaujant ministeriui pi 
rmininkui Stolypinui buvo pa
skirtas Maskvos vicedekanu. 
•Jo įtakoje atsivertė daug žy
mių Maskvos asmenų. Ir kai 
paaiškėjo, kad tai yra T. Ver- 
činskio darbas, jis buvo to pa
ties savo užtarytojo įsakymu 
per 24 vai. iš Rusijos išsiųs
tas.

Pažymėtinas dar Medvedi- 
cos bažnyčios (Minsko gub. 
Slucko apskr.) suprovoslavi- 
nimas, kurs buvo panašus į 
mūsų Kražių skerdynes, tik 
nepasibaigęs taip kruvinu bū
du. Medvedicos parapija turė
jo 1(),(X)() katalikų, kulių pa- 

I čiame miestelyje gyveno 2000.

RYTPRŪSIUOSE LIETU
VYBEI DAROMAS 

GALAS
Rytprūsių kraštas nuo am

žių buvo lietuviškas. .lame 
prieš 700 metų gyveno lietai-* 
vių tautos giminė prūsai. Da
bartinis Berlynas, Karaliau
čius ir kiti stambūs vokiečių 
miestai stovi senovės lietuviš
koje žemėje. Vokiečiu protė
viai kryžiuočiai ugnimi ir ka
rdu pavergė prūsus, juos iš
kapojo, išžudė ir pagrobė lie
tuvių giminės žemes. Gi da
bar, klastodami istorijų, na
ciai sako, kad tai vok'škos že
mės. Tai skaudus sąmoningas 
melas.

nuo tikybinės laisvės atgavi- Įsiškija iš savo tarpo turėjo 1
Vacius, — įdomu, kų esu iš-1 mo Lietuvoje 1905—1935 m. . daug gražiai mokančių rusų
davęs. Prašau pasakyti nors -. .. . , • . kalbų. Savo turiningais, žavi-.v , . .... , i Šiandien gyvenant laisvojviena išdavimų, jei taip drų— _. A .,, Lietuvoj nelengva suprasti iršiai sakai “išdavikas”. I. A. . . .v •, 1 įvertinti rusų tikybines pne-— Tiesa, dar nieko neisda- i , , J rspaudos laikus.vei... O gal jau kų... Bet atei
tyje gali išduoti.

— Ak, koks kvailas, pasa
kymas! Ir ko gi tamsta nori 
iš manęs? Prašau sakyti aiš
kiai, — nerimo Vacius.

— Noriu pasakyti, kad tam
sta, būdamas partijos narys,

— Ponas Vaclovai, šiandien jper draugo Petraičio laidotu- 
buvo atėjęs ieškoti kažkoks Ves, viešai išplūdai partijos

Jei iš susituokiančių vienas 
buvo pravoslavas nevalia bu
vo imti jungtuvių katalikų ba 
žnyčioje. Tad moterystės sa
kramentų tekdavo teikti slap
ta.

Mohilevo archidijecezijoje 
turėdavo vienas kunigas įga-

nčiais žodžiais sutraukdavo 
jie į bažnyčių vis didesnę mi
nių iš pravoslavų. O jei pri- 
sdėsime, kad įsikūrusi caro 
sostinėje rusų katalikų para-

ponas, — šakė Stasiukas jam 
grįžus. — Paskui nuėjęs pas 
šeimininkę labai ilgai kalbė
josi ir, jūs nesulaukdamas, iš
ėjo.

— Aš taip ir spėjau, kad 
manęs ieškos. Bet griežtai 
jiems pasakysiu, kad raudo
najam smakui daugiau jau ne
tarnausiu, — šypsodamasis ka 
Ibėjo Vaclovas.

Įsikalbėjo. Vacius visa pa
pasakojo, kų buvo patyręs ir 
pergyvenęs pas draugų. Neslė
pė nė savo širdies jausmų: vis
ką atvirai, nuoširdžiai pasipa
sakojo, duodamas save kiau
rai permatyti jaunajam drau
gui. Stasiukas tik džiaugėsi 
girdėdamas, kad taip puikiai 
dalykai vyksta. Gyrė drąsų 
jo žygį skatino visiškai nu
traukti bet kokius ryšius su 
komunistais.

Tuo tarpu, kai Vacius buvo

siekimus. Tai yra jau perdaug. 
Jeigu taip kalbėtų koks da
vatka ar subobėjęs vyras, tai 
dar nieko nuostabaus, bet ta
msta, toks žymus autoritetas, 
kertinis partijos šulas, tai jau 
daugiau negu išdavimas. Tai 
niekšiškas pasielgimas, ir jei-

sius atėję kaip bernai ir me
rgos, kumečiai ir baudžiauni
nkai. Tie bernai ir kumečiai, 
ten įsikūrę, pralobo ir įsigijo 
ūkius, o savo apgyventas vie
tas - kaimus pavadino lietu
viškais vardais, kurie tik dėl 
vokiečių gerumo (?) ligšiol 
išlikę lietuviški.

— Bet atėjo vyriausias lai
kas, — šaukia Tilžės nacių 
laikraštis, — kuogreičiausiai 
išnaikinti viskų, kus lietuviš
ka, kad neliktų nė mažiausio 
jiėdsako ir prisiminimo tos 
mums (vokiečiams) labai sve
timos tautos. Lietuviškumui 
tuojau turime padaryti galų.

Naciai ragina gyventojus da 
ryti susirinkimus ir juose pa
daryti nutarimus, kad lietu
viški vietovardžiai būtų pa
keisti vokiškais. Nurodoma vi 
sa eilė keistinų pavadinimų.

Čia jų nekartosime. Tik pri 
minsime tų vokiškų melų, ku
rį dabar naciai vartoja, klas
todami visų Rytų Prūsijos is
torijų. Ši vokiečių klasta gali

Rytprūsių nacių spųuda pa
skutiniuoju laiku liedama tul
žį prieš lietuviškumų, ypatin
gai užkliūva už lietuviškų Rv- 
tų Prūsijos vietų, pavadinimų.

larp jų buvo 4 pravoslavai.1T ;i , ,1 1 ’1 1 Laikraščiai žvėriškai saukda-
11886 m caro įsakymu ta baž-i į; «Išnaikįnkime kas lietu.
jnycia buvo pavesta pravosla- 1^,, piktžodžiaudami tvir- Įtikinti tik vokiečius. Diena 
yams, bet esant ten Švč. Sa- | tina, Rad Hetuviai • Rytprū dienon Prūsų lietuvių gyveni-
kramentui, o neradus raktų, _________________________ mas v:8 ejna sunkyn. Naikina
jos valdžia nedrįso paimti, j apkaltino jį ir teismas pritei- ma kiekviena lietuviška žymė. 
Taip bažnv* a sulaukė balan- jam užmokėti baudų 10 rb. >O tai labai priešinga net na- 

Ne tik kunigams, bet ir pa- , cių vadų viešiems pareiški
mams. Tsb.

džio 30 d. manifesto. Tuomet 
parapijiečiai lengviau atsikvė
pė ir tikėjosi, kad bažnyčia 
nebus atimta.

, .. i „ - • , 1 Bet štai, sugedo bažnyčiospila sutelkė visų aibę moky-! , . ...I; . . ... , . , stogas ir 5Q0 susirinkusiu pa-(tų jaunų dvasininkų, tai bus j
1 suprantama, kodėl pravosla-

tiems atsivertėliams tekdavo 
atsidurti teisme. Maskvos at- 
srvertėlė Bolšakova, dvejeto 
vaikų motina, buvo kaltina
ma, kad ji būdama nepilname- 

įapijos va kų pataisė stogų. |j.g priėmė katalikų tikėjimų
vai pradėjo vėl siaurinti t;- L1>ar aePas ba,^« darbui gu-jTeismas įrodinėjo tai, kad ji't '

A *' l hmm O T ZAm l n n Irnr*, II za»v» z-\ . . ..  _

Kiekvieno katal'ko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likiškų spaudų. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga- 

j nymo kelią į amžinastį.

I bernatorius atsiuntė karinome furinti tik 20 metų, tod5l pe
ne, kad numalšintų “sukilu
sius” parapijiečius. Dėl to

sukilimo buvo net interpe-1 negap Pūti dviejų vaikų Į 
liacija Durnoje. motinos. Kaip ta byla pasibai

Perdaug butų smulkmenų iš gg. sunku nasakyti, nes paskm 
skaičiuoti visas bausmes, ku- spaudai buvo uždrausta tokie 
rios palietė katalikų kunigus dalykai vieiai svarstyti.

. . . . (dėl jų suteikimo Šv. Sakrame- Apskritai, atsivertimai ėjo i

Ir vėl prasidėjo tikybinių j-,ntų praVoslavams arba “ne- plačia vatfa> 1r iei bolševiką'. į

kybinės laisvės ribas. Kada 
pravoslavija buvo policijos ir 
valdžios prievartos būdu re-

liojimų iš Šv. Tėvo. Tuo jga- , . .... . ,.. .. .. , . ..... miama, ėjo viskas gerai kabojimu jis galėjo naudotis, jei -da dabar pravoslavų tikybų 
paliko pačių sau vienų, ji pa
sijuto persilpna konkuruoti su 
katalikvbe.

turėjusi teisės keisti tikybos 
Ji gi aiškino, jog nepilname

pravoslavui ar pravoslavei te
kdavo susituokti su katalikų 
bažnyčios nariu. Man esant 
Petrapilyje, ^Įsimenu, teko bū 
ti liudininku dviejų tokių su
tuoktuvių. Daroma tad buvo sitikinmių varžymai ir perse- teisėtai” atsivertusiems. Tik ^būtų ėmęsi persekioję tiky 
uždaromis durimis kur bažnv- klojimai. Dabar jau tie per- žemaičių vyskupijoje teko pei 

. v . . , čioj arba oratorijoj. Bet ar sekiojimai ėjo iš virsinnkų 300 kunigų atsidurti teisme
gu to viešai neatšauksi — zi-j kas tat žinojo ir galėjo (isprauninkų) puses, bet ne iŠ dėl savo veiklos pravoslavu

i aibbaslP gtj-u Pabs tuo naudotis? Kiti važiuodavo įstatymų. Ėmėsi kartotis vi- tarpe.
tuo tikslu net į Galiciją. O šoki spaudimai ypač dėl atsi- Rusų b'anrų tikėjimo persi 
kiek nelaimingi} kentėdavo vertelių ir atvirtum}. i klojimų apibudina atsitikima^
nup tos prievartos? Sako, uni- j* cbarakteringesn’ų toki ų su kun. Borodicu. .lis buvo ap 
jotai Liublino ir Siedlevo gub. gpaudimų buvo pašaliniam * kaltintas visa eile nusikaltimų 
susituokdavo visai be bažny- yilniaus vyskupo Ropo. Ji ir pagaliau ištremtas į .Jaros 
čios palaiminimo vien prie liu- buvo Dūmos atstovas ir įta- lavo gub. Čia uolus kunigą- 
dininkų, kad tik nereikėtų , kįngas žmogus. Dėl to pasiro- manė sulaukęs jau savo kan 
jiems priimt moterystės iš pra Į dg nislJ vaidžiai pavojingiau, .čioms galo. Bet apsiriko. Ry
voslavų kunigo rankų. .binsko mieste susirgo katali |

Pirmiausia jam buvo pasiū- , , . ,' ™ , kas koJera. Kadangi kunur; 1lytos Kielcų arba Ploeko vys- .J .. ‘ A ten nebuvo, kviete ištremt;* |kuplios, galop norėta net nau- r> ,. , .. .f ” 1 kun. Borodicų suteikti menk |
m. bal. 30 d. caras paskelbė ,34 vyskupijų jam įkurti Rusi- ngjam ligoniui šv. Sakranen 
manifestų, leidžiantį kiekvie- jos centre. Kadangi ganyto- tų. J>ėl to kad tremtinys išvn i 
nam Rusijos valdiniui išs:ri-|jas su tokiais pasiūlymais ne- žiavo iš paskirtos jam vieto’j 
nkti laisvai sau tikybų. Sun-'--------------------— -----------------------------------------------------

žinai, kų tokiems daroma.
— Prašau nesikarščiuoti.

Kų padariau — pdariau, — 
griežtai pasakė Vacius. — Nie 
kas negali suvaržyti mano są
žinės jausmų ir įsitikinimų. 
Jei Maskvos agentų buvau a- 
pviltas ir išmuštas iš tiesos 
kelio, tai dar nereiškia, kad 
toks turiu likti amžinai. Ne! 
Pasakiau aiškiai: bedieviams 
komunistams daugiau netar
nausiu! Ne mano pareiga tar
nauti šėtono pasiuntiniams. 

(Daugiau bus)

Bet kaip viskam ateina ga
las, taip ir tai nepakenčiamai 
priespaudai atėjo galas. 1905

bos, mes turėtumėm Rusijoje 
ir arkivyskupų ir vyskupų ry 
tų apeigomis.

Dr. J. Januškevičius

MALDAKNYGE
Maldų rinkinėlis su 4-rių 

rūšių viršeliais Pirmai Šv. 
Komunijos ir M’sijoms ga
lit gauti žymiai papiginta 
kaina “DRAUGO”, “DAR 
BININKO ’ redakcijose ir 
HOLY CR0S3 RECTORY, 
Mt. Caraiel, Pa. Perkan
tiems daugiau duodama di
delė nuolaida.

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši liauja maldaknygė yra neditldė, 256 pusk, gražiai iš 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
nmldų subend rinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 6.5c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chieago, III.

Pagerbtas. — William F. Clark (kairėje) De Paul / 
universiteto direktorius, Harry D. Taft (vidury) direk
toriaus padėjėjas, ir prof. James J. Cherry (dešinėj) 
per Ciarko pagerbimo pietus Medinah klube.

(Acme Photo)

ku aprašyti, kiek džiaugsmo 
sukėlė katalikų sluoksniuose. 
Bažnyčiose buvo daromos pa-

4 maldos. Jos parodė, kaip iš
troškę buvo ypač katalikai ti
kybinės la:svės. Buvusiems u- 
nijotams Liublino ir Siedlevo 
gub. buvo pasiūlyta grįžti į 
Unijų, vadinasi, priimti kata
likų rvtų tikybom apeigas. 
Prie Mikalojaus T jie buvo 
priverstmai priskirti pravos
lavų bažnyčiai. Dabar paskel
bus manifestų jų 187,0<)0 tapo 
katalikais.

į Ar reikia dar sakyti, kad 
1 toks masinis atsivertimas su
kėlė pavydų pravoslavų baž
nyčios vadovybėje. Ypač gąs
dino rusų sinodų (tai buvo 
rusi} pravoslavų bažnyčios ce
ntro valdyba), kad paskelbus 
laisvę, katalikų vyskupai lei
do bažnyčiose sakyti pamoks
lus rusų kalba. Petrapilio dva-

EMIL DENEMARKiS
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

584B 6O OCOEN 
AVENUE
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DETROITO LIETUVIŲ 2INI0S
BAIGIAS LAIKAS REIKA

LAVIMO PINIGU IŠ 
UŽSIDARIUSIU

BANKįl
*

Detroito bankuose, kurie ta
po uždaryti, 170,000 žmonių 
dar nėra pridavę savo reikala
vimo atmokėti jų pinigus. Jų 
tarpe daug randasi ir lietu
vių, ne tiktai Detroite, bet ir 
visoj Mieliigan vals. ir toliau.

Gegužės 25 d. baigias lai
kas priduoti reikalavimus (to 
file elainis). Reiškia, kurie 
iki gegužės 25 d. raštu nepri- 
duos pareikalavimų, negalės 
gauti savo pinigų, likusių ba
nkuos nuo to laiko, kada tapo 
uždaryti.

Todėl visi turintieji pinigus 
sekančiuose' bankuose: First 
National Bank, Bank of De- 
troit, Wayne County Home | 
Savings Bank, Dime Bank, ar
ba Merehants National Bank 
nepraleiskit paskutinės pro
gos; raštu reikalaukit savo pi
nigų

jų rūpesčiui, viskas buvo gra- 
į žiai prirengta.

Ištiktųjų, seserų darbuotė 
parapijoj yra reikšminga. Ko
kios tik bus bažnyčioj pamal
dos, visados atsispindi jų da
rbas altorių papuošime ir t.t. 
Visur reikia darbo, rūpesčio. 
Už tokių darbuotę kiekvienas 
turėtų būti dėkingas ir sese
ris remti, kiek galėdamas.

Bal. 218 d. J. ir A. Ambrozų 
dukrelei prie krikšto duota 
vardas Lilija. Kūmais buvo 
A. Ambrazas ir Bivahnienė. 
Krikštynose dalyvavo daug 
svečių.

A. Ambrazienė eina Moterų 
Sujungus 64 kp. rast. parei-

Pas varg. J. A. Blažius vie
šėjo uošvė Gilienė iš Grand 
Rapids, Mieli. Šventes pralei
do tikrai linksmai.

Geg. 5 d., Šv. Antano para
pija rengia puotų 15 metų pa
rapijos gyvavimui paminėti. 
Sykiu bus paminėta ir gerb. 
kun. I. F. Boreišio 15 metų į

D R X tr G A S

ŠV. Tėvas Popiežius Pijus XI pryšaky Šv. Petro 
bazilikos nuo balkono laimina keletu desėtkų tūkstan
čių minių, suplūdusių į Vatikanu Velykų rytų.

Visos mergaitės eis “in cor
pore” prie šv. Komunijos.

Vakare sodalicija rengia šo-
• j. *• i i MphunnviiiiK l?n<s inoerbti' kius, parapijos svetainėj. Visi Visi, kurie tam pačiam bau- klebonavimas. nūs pageliai . .

ke turėjo pasidėję pinigų ir ' v’isi parapijos organizatoriai. Yieciaim . ayvau i. 
sykiu turėjo paskolų (mort- Parapijos komitetas deda pa- į - . •
gage), kitaip sakant kurie bu- . stangų, kad viskų tinkamai ' ~l * • un’v ' 1
vo skolingi bankui ant neju- prirengus. zaus'as moteiystės iys.u su
domo turto, savo namų, taip- Fo puotos abejose svetainė- ’ elna&į su . au au
gi turi priduoti panašų raštu se bus šokiai. Visi kviečiami 
pareikalavimų ne vėliau gegu- dalyvauti.
žės 25 d., kad visus padėtus Į -----------
(deposit) pinigus priimtų, ! Geg. 12 d. pripuola Motinų
kaipo mokestį ant minimos pa Diena. Šv. Antano bažnyčioj 

z skolos. Tuomi sumažins pas- per sumų kleb. kun. Boreišio 
kolų arba, jei būtų perviršis, pranešimu, bus daromas iškil-

Vestuvės įvyko pas jauno
sios tėvelius.

Jaunai porelei laimingiausio 
gyvenimo.

Bal. 24 d. palaidotas
jis bus atmokėtas. Reikia pri- mingas atminimas motinų. į-j Simonas Valiūnas, miręs po 
duoti formalų pareikalavimų žymus pamoksi ninkas pasa- 
įrodant, kiek randasi banke kys pritaikintų Motinų Die- 
padėtų p nigų ir kiek skolin- nai pamokslų. \ isi dalyvau- 
gas bankui. i kime tose pamaldose.

Nepadavus reikalavimo iki j 
geg. 25 d. nebus galima, nei 
su advokato pagalba, gauti 
nei dalino atmokėjimo, nei su
mažinimo paskolos, jeigu kas 
tokių turi. Kitaip sakant žlu
nga padėti pinigai, o kiek bu
vai bankui skolingas, tiek ir 
būsi. J. P. Uvick

Bal. 30 d., Lietuvių žemu- 
tinėj svetainėj kalbėjo adv. 
R. Skipitis. Kalbas rengė ke
li tautininkai. Publikos susi
rinko virš 50 žmonių. Jonas

Velionis seniau priklausė 
parapijos chorui ir buvo pa
vyzdingas jaunikaitis. Palai
dotas po atlaikymo trijų šv. 
Mišių. Pamokslus sakė kleb. 
kun. J. Čižauskas ir vienuolis 
Tėvas Vilius.

LINKSMAS KONCERTAS
B1NGHAMTON, N. Y. — 

Balandžio 26 d., lietuvių sve
tainėje buvo suruoštas Šv. Juo 
zapo parapijos choro metinis 
koncertas.

Mišrus choras sudainavo ga 
na daug linksnių ir patrijoti- 
nių dainų. P-lė Kazlauskaitė 
padainavo solo. Paskui porų 
dainelių padainavo mergaičių 
choras ir koncertų užbaigė vėl 
mišrus choras.

Panelės Vinciūtės pastango
mis choras puikiai išlavintas. 
J r šiuo kartu nors darbo ir 
pastangų buvo įdėta gana 
daug, bet darbas nenuėjo vel
tui, nes iš publikos susilaukta 
kuo daugiausia ovacijų.

kričių ir rajonų agronomai. 
Be to, žemės ūkio ministeri
jai darbo pagelbsti žemės ū- 
kio rūmai, kurie per įvairius 
ratelius, specialias žemės ūkio 
sujungus ir t.t. kelia žemės 
ūkio kultūrų ir visuose dar
buose padeda ūkininkams. Žo
džiu, žemės ūkio ministerijai 
rūpi tik Lietuvos ūkininkų 
reikalai.

Finansų ministerija rūpina
si visais valstybės finansais. 
Ji rūpinasi Lietuvos prekyba 
su užsieniais. Jos žinioje yra 
valstybės iždas ir ji prižiūri 
valstybės biudžeto sudarymų 
ir jo vykdymų. Finansų mini
sterijos žinioje yra visi Lie
tuvos fabrikai, įvežimo ir iš
vežimo kontoros, bankai. Be
ndrai, kur tik kalbama apie 
pinigus, ten tuojau reikia su
sitikti su finansų ministerija.

Krašto apsaugos ministeri
jai pavesta visi Lietuvos gy
nimo reikalai. Ji vadovauja 
kariuomenei, tvarko mobiliza
cijų, apmoko kareivius, ruošia 
karininkus ir t.t. žodžiu, kra-J 
što apsaugos ministerijai rū
pi atremti visus priešo puoli
mus, kurie kęsintųsi į valsty
bės neliečiamybę, kitaip sa
kant, jos žinioje karo reika
lai.

Vidaus reikalų ministerijos 
žinioje yra valstybės policija, 
miestų, apskričių ir valsčių 
savivaldybės, - apskričių virši
ninkai, visų įsakymų bei įsta
tymų vykdymas, visos draugi
jos, organizacijos, darbininkų

SUCH /S LIFE—

SNAP-SHOOTING THE MILLENNIUM 
Rescuinz hia wife’s mother.

nėmis, jau turima reikalo su Užsienio reikalų ministen- 
susisiekinio ministerija. Be to, ja rūpinasi Lietuvos santy- 
jai priklauso visi vandens ke-, kiais su užsienio valstybėmis, 
liai, Klaipėdos uostas, paštas, I Jos žinioje yra Lietuvos pa- 
telegrafas, telefonas ir t.t. siuntinybės ir konsulatai už-

Teisingunio ministerijos ži- 
; nioje yra visi Lietuvos teis
mai, notarai, antstoliai, val
stybės gynėjai, kalėjimai. JTik 
jai nepriklauso kariuomenės 
teismus, kuris yra krašto ap
saugos ministerijos žinioje.

Švietimo ministerija rūpina 
ir darbo reikalai, policijos mo j si Lietuvos gyventojų moky- 
kykla, Klaipėdos krašto gube- mu ir kultūriniu gyveniniu.
matūra, vieškeliai ir kiti ma
žesni susisiekimo keliai, Lie
tuvos statyba ir t.t. Apskri
tai, vidaus reikalų ministeri
jai priklauso visas Lietuvos 
vidaus administracinis gyve
nimas.

Susisiekimo ministerijai pr.

sieniuose. Ji per konsulatus 
nemažai rūpinasi ir užsienio 
lietuvių reikalais.

Valstybės kontrolė .prižiūri 
ir tikrina, visus ministerijų 
darbus, ypač žiūri, kad nebū- 

[ tų pereikvotas valstybės iž

das.
Tolesnis Lietuvos valdyma- 

sis jau eina per savivaldybes.
Tsb.

Tikimės: ateinančiais

VAŽIUOJA Į LIETUVĄ

Daug dirbęs katalikų tarpe 
S. Atkočiūnas gegužės 25 d. 
važiuoja į Lietuvų su agentų 
ekskursija. Jo tėviškė yra Ve- 

Bal. 28 d., per pirmas šv. prių parapija. Kas paeina iš 
Mišias mokyklos vaikučiai iš-1 tos vietos ir norėtų kad kų 
kilmingai ėjo prie pinuos Ko- parvestų į Lietuvų, gali as-

“Draugo” vajus dar sėkmi
ngai varomas. Pereitų savaitę 
gauta du skaitytojai.

Vajus baigsis pabaigoj šio 
mėnesio.

metais gausim progos vėl iš
girsti tokį linksmų koncertų. 
Todėl iš savo pusės norėčiau 
palinkėti gerb. p-lei Vinciūtei 
ir toliau nenuilstamai lavinti 
mūsų jaunimų ir patrijotinė- 
mis dainomis žadinti jaunuo
lių širdyse tėvynės meilę.

Nemuno duktė

klauso plentai, geležinkeliai, ; profesoriai ir visų mokyklų 
transportas, visų rūšių susi- mokytojai bei mokiniai. Jos 
siekimas. Ten, kur kalbama žinioje yra teatras, valstybės 
apie bet kurį pasinaudojimų j konservatorija, meno ugdy- 
valdžios susisiekimo priemo- i mas, valstybės radiofonas.

Jos žinioje yra Vytauto Did
žiojo universitetas, visos kitos1
mokyklos, vakariniai suaugu- ' KONGRESAS NUTRAUKS, 
šių kursai, visi kitoki priva- SESIJĄ
tiniai kursai, senovės pamink
lų apsaugojimas, mokslo kny- VAŠH1NGTON, geg. 1. 
gų nustatymas ir leidimas;' Kongreso, vadai tariasi šių 
jai pr .klauso visi universiteto 1 sav0 sesijų nutraukti apie 

birž. m. 15 d.

ŠV. ANTANO PARAPIJA

munijos. Dėka seserų mokyto-

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIU 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLEOIJONO 
LAIKAIS

Atėję j šiuos paveislua pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami į arenų, 
kur juos liūtai draskė. Pamėtysite 
kaip Sv. Agnietei nukerta galvų, Šv. 
Sabestijonų sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Cecilijų ir kitus akmenimis užmuša.

Į Šiuos paveikslas atėjęs nevienas 
braukia per skruostus riedančias a- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

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

Nedėlioję, Gegužės 5 d. Mahanoy 
City, Pa.

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

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

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

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

16a, vaikams 10c.
Vl«u Btadlia 7:80 nL reN

menini kreiptis šiuo adresu: 
S. Atkočiūnas, 8191 Lafayette 
W. Detroit. Mieli.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
LIET. DUKTERŲ DR-JOS 

• VAKARAS

I’ereitų sekmadienį rengtas 
vakaras gražiai pavyko.

Veikalas “Gražuolių konte- 
stas” susirinkusius gana pri
juokino.

Vakarų taipgi paįvairino 
dainos ir šokiai.

Komisija — Dapkienė ir 
Balčiūnienė — daug triūso pa 
dėjo, kad vakaras nusisektų.

Pelnas paskirtas pusiau si> 
parapija.

Sodalicijos iškilmės
Šį sekmadienį per sumų bus 

sodalicijos iškilmės. Bus pri
rašymas naujų narių ir išda
linimas diplomų.

Bal. 28 d. klebonas kun. J. 
Čižauskas krikštijo Stasio ir 
Elzbietos Paurazų sūnelį va
rdu Stasys. Krikšto tėvais bu
vo Ona Paurazienė ir Vincas 
Stankus. -

Paurazai savo gražioje re
zidencijoje iškėlė dideles kri
kštynas, kuriose dalyvavo 
daug inteligentijos, taipgi ku
nigas J. Čižauskas ir vienuo
lis Tėvas Vilius.

Per visų gegužės mėnesį bus 
laikomos pamaldos prie Pane
lės Švenčiausios, kalbamas rą
žančius.

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

LIETUVOS VALDŽIOS PA
DALINIMAS TARP AT
SKIRU MINISTERIjy

Jau buvo minėta, kad Lie 
tuvos vykdomoji valdžia da
bar yra padalinta į IS dalis ir 
paskirstyta į 8 ministerijas.

Žemės ūkio ministerijai pa
vesta žemės reformos vykdy
mas, dvarų porceliacija, kai
mų skirstymas į viensėdžius, 
žemės ūkio melioracija, miškų 
ūkis, gyvulininkystė, aukštoji 
žemės ūkio mokykla — Dot
nuvos Akademija, visos kitos 
žemės ūkio mokyklos, įvairių 
žemės ūkio kursų organizavi
mas; jai priklauso visi aps-

JOHN Pi EWAI.D 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pihigų ajit Pirrno Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo/etc.z atsišauk:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

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

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

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

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 2 5c ir 
50c.

ILAŠTTNFJE,

TAUPYTI PINIGUS

TIRED, VVORN OUT,

NO AMBITION
H O W many 

wotnen are 
just dragging them- 

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

comfort. Small size only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Danviile, 

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

DABAR

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinant ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios R d Altus Inai transe — Ugnies, Vėsu Icm, Automobiliu, 
Stiklų ir U t

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 morgičių, atmokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dienų.

■ ĮMOKAMO/' 2242 WEST 23rd PLACE
Phone CANal 8887ANO LOAN AUOCIATION 

or CHICAGO

Ben J. KazanaUskas, raštininkas

TABltU

DON’T

NEGLECT

ACOLD

Anltls krūtinėj gali pavirsti ) su
nkią ligą Tankiausiai malonus, 
tildantis Musterole greit atleidžia 
Saltj. Musterole NltRA tiktai 
mostis. Jis yra ‘otMinter-lrrltam’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamas daugell'o gydytojų tr alau 
gių. Visose vaistinėse
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VIETINES ŽINIOS
GEGUŽĖS S DIENĄ CHICAGOS LIETUVIŲ IŠKILMĖS

IŠKILMIŲ PROGRAMO SASTATAS

ln corpore dalyvuus American Legion: Darius - Girėnas 
Post, Stanley Sullivan Post, Lawndale - Crawford Post, En- 
glewood Post.

Muzikalę dalį išpildys: Šv. Kazimiero Akademijos orkes
tras ir “Lietuva” benas.

Vokalę dalį išpildys: Birutės choras, “Margučio” chonis 
ir L. V. “Dainos” choras.

Kalbės: Lietuvos svečias adv. It. Skipitis, Illinois val
stijos gub. Henry Horner, Chicago miesto majoras Edward 
J. Kelly, Valstijos prokuroro asistentas adv. Charles P. Kai, 
Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. 1. Albavičius, Illi
nois valstijos prokuroras Thomas J. Courtney, “Draugo” re
daktorius L. Šimutis, adv. Antanas Olis, lnž. B. F. Simon - 
Simokaitis, Ciceros lietuvių klebonas kun. H. Vaičūnas, pro
kuroras Otto Kerner, teisėjas Edward J. Barret — audito
rius, Cook apskričio sekretorius Michael J. Flynn. “Sanda
ros” redaktorius M. Vaidyla, aldermonas John E. Egan.

Programų ves: adv. Charles P. Kai (Kazlauskas).
Programas ir visos iškilmės įvyks sekmadienį, gegužės 

5 d., Marąuette parke, prie So. California Avė. ir Marąuette 
Road gatvių, ten kur bus pastatytas Dariuį - Girėnui pamin
klas. ....

Paminklo pamatams žemė bus pralaužta š;ose iškilmėse.
Iškilmės prasidės 1 valandų popiet. LSB.

DIENRAŠČIO

DRAUGO
PAVASARINIS

CICEROS ŽINIOS
ŠV. KAZ. AKAD. RĖM. 9 
SKYRIUS PIRMOJ VIETOJ

tangų, kad vajus pasisektų, 
i'adėka klebonui, seserims,

komisijai ir visoms, kurios 
prisidėjo prie mūsų sėkmingo 
vajaus. A J.

SODALIETĖS PAMINKLO STATYMO 
PRADŽIADaug stebuklų yra Dievas

padaręs, bet iš visų didžiau- Gegužės 5 d., I vai. p. p. 
sias, ir žmogaus protui nesu- Chicagos ir apylinkės lietuviai
prantamiausias, Šv. Sakrame
nto įstatymas. Šį stebuklų Jis 
paslėpė Dievyste ir žmogyste 
duonos ir vyno paveiksluose, 
kad mūsų sielų galėtų penėti.

Įstatydamas Šv. Sakramen
tų parodė, kad Jis žmones ‘nu 
mylėjo iki galo’, nes tuomi 
Sakramentu parodė didžiausį 
prisirišimų, tuo Sakramentu 
suteikia gausiausių malonių.

kviečiami į Marąuette parkų, 
kur bus formaliai pralieta da
rbas istoriniam Dariaus - Gi
rėno paminklui. Paminklas 
bus statomas Marąuette par
ke, prie Marąuette Blvd
California Avė. Sekmadienį 
bus padaryta darbo pradžia. 
Žemės pralaužimas bus atlik
tas didelėmis iškilmėmis, ku
riose. dalyvaus Amerikos Le-

PIKNIKAS
Sekm.

jvyks

-May 12 d. 1935
VYTAUTO DARŽE

"115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Bal. 28 d., parapijos svetai
nėje turėjome labai puikų va- 

11 karų pagerbimui gerb. kun.

siems, kurie prisidėjo prie va
karo ir dovanų.

Mes, rengėjai, dėkojam žmo
nėms už skaitlingų atsilanky
mų ir prisidėjimų prie dova
nos.

Be to, dėkojam Šv. Kazi-
Aniceto Linkaus jo gimimo ir ! miero seserims už gražų vai-

Koks džiaugsmas turi puri- OTon» Uariaus - G™no P08' 
mti mūsų širdis, kad Jis atei- tas’ kalbės svečias iš Lietuvos 
na pas mus, tada mes galime
su Juo kalbėtis, pasiskųsti 
Jam savo kentėjimuose, rūpės 
čiuose, pagundose, melsti Jo 
pagalbos ir tos pagalbos su 
viltimi laukti iš Jo Visagalin- 
gos Rankos, Jis visuomet mie
lai j mus artinas ir yra pasi
ryžęs mus sušelpti.

Taigi, prašykime Šv. Pane 
lės, kad išmelstų mums tų ma
lonę, kad lankant Jį Šv. Sa
kramente, užsidegtų meilė niū

adv. R. Skipitis apie musų 
didvyrių laidotuves Kaune.

Lietuvi 1 Darius ir Girėnas 
ne tik išleido paskutinius sa
vo centus, kad išgarsinus mū
sų tautos vardų, bet ir gyvybę 
paaukojo. Tai didžiausia au
ka, kokių žmogus gali sudėt 
ant tėvynės aukuro. Tat mū-

vardo dienos proga.
Jau 6 vai. vakare buvo pil

nutėlė parap. svetainė svečių 
ir vietinių; linksmai šnekučia
vos ir linksminosi.

Pasirodžius kun. A. Linkui 
su parap. trustisu, publika su
stojus delnų plojimu pas'tiko 
ir pasveikino. Po to prasidėjo 
vakarienė.

Programas buvo trumpas, 
bet gražus. Vakaro vedėjum 
buvo irustisas J. Savičius, ku
ris pasveikinęs klebonų ir iš
aiškinęs vakaro tikslų ir per

laičių prirengimų programai, 
dai n. Pieržinskienei ir visie
ms, kurie tik prisidėjo prie 
gerb. klebono pagerbimo.

Geg. 5 d., Vytauto parke į- 
vyksta ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
parap. pirmas piknikas. Šo
kiams grieš Phil Palmers or
kestrą. Užprašome visus tų 
dienų būti Vytauto parke.

Rep.

PLATINKITE “DRAUGĄ*
MJ šventa pareiga t,t garbingi);statini.jo da|yvius. Muzikalę 

“ jų žygi tinkamai įvertinti. |dalį iSpild5 p.lrap mokyklos 
Paminklo Statymo Komite-1 vaikuSiai. padai„av„ keleb)

tas šiuo kreipiasi į lietuvių gražių sveikinimo ,lainelių

——r

visuomenę, nes fondui dar trū 
sų širdyse; o ypač kad uždeg- j^sta apįe $3,000. Prašome klū- 
tų meilės ugnimi, išvalytų Ir draugijų ir pavienių, kas 
pašvęstų mūsų širdis tuomet.
kada priimame Jį Šv. Sakra
mente.

Turėdamos tų mintyje da
lyvaukime gegužės 5 d., Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioj,
kada Chicagos Sodaliečių ap- į karnai įvertinti savo didvy- 
skričio iniciatyva rengiama rių garbingų žygį.
Marijos šventė. Irpa P. J. Cižauskas

kiek galite, prisidėt prie šio 
kilnaus darbo, o sekmad., 5 
d. gegužės, dalyvauti žemės 
pralaužimo pamatams iškilmė 
se. Pasirodykime svetimtau
čiams, kad mes mokame tin-

AIA
PETRAS J. VAINAUSKAS

Mirė gegužės 1 d., 1935 m., 10:35 vai. vakaro, su
laukęs pusės amžiaus. Kilo iš Tauragės apskričio, Ka
ltinėnų parap., Užpelkės kaimo. Amerikoje išgyveno 
37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, po tė
vais Kibelaitę, sūnų Petrų, marčių Agnieškų, dukterį 
Marijonų Kareivų, žentų Liudvikų, 5 anūkus, 3 sese
ris: Aleksandrų Martinkienę, švogerj Antanų, Anelę 
Mažeikienę, švogerj Vincentų, Pranciškų Jucienę, švo- 
gerį Kazimierų ir jų šeimynas ir daug kitų giminių; 
o Lietuvoj seserį Petronėlę Vainauskų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioj, 3319 Litua
nica. Avė. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 6 d., 
iš koplyčios 8 vai. bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau- 
gus-es ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Marti, žentas, A- 
nūkai, Seserys, švogeriai ir Giminės.

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

pasakė keletu pritaikintų iš- , 
kilmei eilių. Po to mokyklos 1 
mergelės įteikė Kun. A. L'n 
kui bukietų gėlių ir surašo 
knygelę su dovana nuo drau
gų-

Parapijos choro vyrų seks
tetas padainavo keletu daine
lių, vadovaujant varg. S. Rai
lai. Solo dainavo plačiai žino 
ma dain. PierŽinskienė. Tar-‘ 
pais griežė Metrikio orkestrą

Kalbėjo: Dr. Biežis, grab. 
Lachavičius ir A. Mališaus
kas. Dovanų įteikta nuo Labd. 
Sų-gos 10 k p. (per K. Railų), 
nuo parap. komiteto (per trus 
tisų J. Savičių) ir Šv. Vert 
nikos dr-jos.

Po programo prasidėjo šo
kiai. Griežė Metrikio orkes- 
ra. Ant galo kalbėjo kleb 
:un. A. Linkus. Dėkojo vi

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
In

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
6340 80. KEDZH AVK.

Š. K. A. rėmėj'os Ciceroj. 
tikrai gali pasidžiaugti savo 
darbuote vajaus metu. Praei- 

i tam Centro susir nkime pasi
rodė, kad 9 skyrius stovi pir
moj vietoj tarp kitų skylių. 
Tai nuopelnas vienybės darbe. 
Didžiausias nuopelnas priklau 
so mūsų didžiai gerb. kleb. 
ki n. Vaičūnui ir vietos sese 
r ms. ir visos narės dėjo pas-

«
Visiems parapijonanis verta 

paremti vakarų, nes pelnas 
1 skiriamas parapijos naudai.

Parapijonka

VEIKĖJOS SPRING- 
FIELDE

BRIGHTON PARK. — Ži 
nomos veikėjos — Anužienė 
ii’ dukrelė Marytę gegužės -} 
d. išvyko į Springfieldų. Anu
žienės dukrelė, v’.enuolė sesuo 
M. Teresė šįmet ten baigiu 
slaugės kursų. Reporteri.

MUZIKALIS VAKARAS
BRIGHTON PARK. — Mu

zikalus programas bus sekm., 
gegužės 5 tl., parapijos svetai
nėj, 7:30 vai. vakare.

Programų rengia mūsų ne
nuilstantis darbuotojas varg. j 
Justas Kudirka.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

M

i• AOil)
Muzika, da nus ir kalbos į- 

domino Progress Furniture 
krautuvės radio valandos klau 
sytojus praėjusį seKinadienį. 
Programe teko girdėt “Dai
nos’ choro grupę dainuojant 
keletu gražių ištrauka iš ope 
retės “Pinafore”. Dainos, ku
rias girdėjau pirmų sykį, man 
labai patiko. Programo vedė
jas papasakojo daug apie pa
vasarinės prekes ir veikimą 
Chicagos lietuvių tarpe.

Jostra

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

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

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės j

r

r r •

J

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

-------- o---------
Didžiausia paminklų dirbtuve

OhicMoj

Snvirš 50 metų prityrimo 
----------- o------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome dar^ų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALIS lftPA.KDAVl.MAN da
bar iki Vainikų Dienos. 25^ XI O- 
IjAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nora turime di
deli šlaką, patariame rinktis anks
ti jei uorite dė. Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Alfred Roaelll, praa.

Viena* Ii okas f rytu* niai 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Kės. PENSAOOLA IH1I1 
BKVMONT »4«5 

Office: HII.ESIDE 8865 
Vlncent KoueUi, aeer.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuviy 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1. F. Radžius
S. M. Skudas
Ckas. Syrewicze
1.1. Zulp
I. F. Eudeikis

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

LaMcz ir Sūnūs 2314 VVest 23rd Place 
I’hone CANai 2515 Cicero 5927|

I. Liūtam
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS



H Penktadienis, gegužės 3, 1935

: Pirmas Pavasarinis Piknikas ŠŠ Petro ir Pauliaus Par. š
S VYTAUTO DARŽE
S SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS (MAY) 5 DIENĄ, 1935 M.J štai jau ir pavasaris. Viskas atbunda. Pilna gamta džiaugsmo ir malonumo, lr žmogaus širdis H norisi džiaugtis, pasilinksminti, kartu su gamta. Tat pranešame Tamstoms ir tamstų draugams, 
m džiuginančią žiu ą, ir nuoširdžiai kviečiame į smagų Pavasario pikniką, kurj rengia KŠ. Petro ir
,»usMuiin»BiiiHiBH»ii:»Hm8m»mn]innmmii»iinuiNiimiiiimmBan,)nlilmiinmimnH^

VIETINES ŽINIOS
DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO STATYMO FONDO 

KOMITETO ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ

Pauliaus parapija gegužės 5 d., 1935, Vytauto darže. Tikrai bus malonu vėl susieiti su senais drau
gais ir susitikti naujų pažinčių, nes tas padaro šį gyvenimą brangesniu ir malonesniu. Visi jauni 
ir seni, kas tik niėgsta ir gali, galės pasigėrėdami šokti prie garsios Pliil Palmei* orkestrus, čia 
vienas kitą galėsite pavaisinti, pamylėti, gardžiais gėrimais ir .užkandžiais. Visoki žaidimai pri
rengti gabumų išbandymui ir laimės radimui. Nuoširdžiai kviesdami, tikimės pasimatvsime su 
Lamstą piknike. Kviečia Kun. A. Linkus

Lietuviai!
Mūsų didvyriams Dariui - 

Girėnui amžinos atminties pa
minklo darbai jau užsimoti. 
Juos pradėsime su didžiausio
mis iškilmėmis geg. 5 d. Dar
bas bus varomas pirmyn, kad 
garbingų didvyrių dvimetinė- 
se būt galima ta.s paminklas 
atidengti. Dvimetinės žuvinio 
sukaktuvės įvyks 17 d. liepos. 
Laiko visiškai maža turime, 
gi paminklo statymui dar ne 
visa reikalinga pinigų suma 
yra sukelta, dar trūksta apie 
porą tūkstančių dol.

Todėl, nuoširdžiai prašome 
gerb. organizacijų prisidėti 
prie kilnhus darbo ir paskirti 
auką paminklui statyti. Taip 
pat prašome padėti platinti 
mūsų komiteto išleistas Da
riaus - Girėno fotografijas, pa

rinkti aukų ir suren'gti kokią 
pramogą, vakarą, koncertą, ba 
nkietą arba kitokį parengimą 
ir prisiųsti paminklo fondui. 
Visos aukos ir bet kokia pa
galba bus komiteto priimta su 
dideliu dėkingumu.

Brangūs lietuviai! Visi jau- 
skime už būtiną priedermę pri 
sidėti prie to kilnaus darbo, 
pastatant mūsų didvyriams pa 
minklą, kuris per amžius vi
siems primins dviejų lietuvių 

, žygį.
I Susirašinėjimus ir aukasI
siųskite: .

Pirm. adv. K.. A. Vasalle, 
134 N. LaSalle St., Suite 1308, 
Chicago, III.

Sekret. V. Rėkus, 1IS40 Wa- 
bansia Avė., Chicago, III.

Ižd. J. K rot kas, 2201 West 
Cermak I?d., Chicago, 111.

VAKAR ATVYKO Į CHICAGĄ no ordinas p. S. Komaikai di
delį įspūdį padarė į žydų vi
suomenę. Iškilmėse iš lietuvių 
dalyvavo: p. Kalvaitis su žmo 
na, kun. Albavičius, kun. Vai
čiūnas, L. Šimulis, J. Elias ir 
I Vincai t i s.

— Chicągos Federacijos ap
skritys užvakar įvykusiame 
susirinkime atstovu į viso pa- 

1 šaulio lietuvių kongresą išri
nko kun. A. Brišką, Nekalto
Tasidėjimo parap. kleboną.

geg. 19 d., kad galėtumėm bai- ------------------ -
gti skyriaus metų darbuotės BIZNIERIAI, GARSINKITĖS
raportą. j “DRAUGE”

Naujų narių laukiame. Vi-, —»
sus geros valios lietuvius pra-j 
šome ateiti į susirinkimą iri 
įstoti kilnion A. R. D. drau
gijom

REIKIA DARBININKŲ
Reikalinga mergina prie le- 

ngvaus namų darbo. Alga, ka- 
mbarvs ir valgis. Atsišaukite:

RYTOJ ADV. R. SKIPIČIO ŽINIŲ - ŽINELĖS

Rytoj
visuomenė

Chicągos lietuviu
renkasi į didžiulę

McKinley parko salę, prie 38 
ir Archer gatvių, kad pasi
klausyti kalbos svečio iš Lie
tuvos adv. Rapolo Skipičio. 
Svečias kalbės labai aktualiais 
mūsų tautos klausimais: 1) a 
pie Klaipėdą ir jos ateitį, 21 
apie Vilnių, 3) apie karo Eu 
ropoję galimumus, 4) apie šaa 
kiamą Kaune viso pasaulio lis 
tuvių kongresą.

Be svečio kalbės ir kiti žy
mūs Chicągos lietuvių kalbė
tojai. Programai vodavaus dr. 
A. Rakauskas, Federacijos ce
ntro pirmininkas.

Nepamirškit, kad prakalbos 
įvyksta rytoj, 4 vai., McKin
ley parko salėj. Kom.

BIZNIERIAI, GARSINKITE^ 
‘DRAUGE’

SPORTAS

DIDŽIŲJŲ LYGU 
SVIEDINIO 
RFZULTATAT

AMERICAN LEAGUF
Visi žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE.

Visi žaidimai atidėti.

Ofiso Tel. CICERO 49
Res. Tel. CICERO 3656

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvę", Cletro miestelio pirmas Svei

katos Komlsijonlerlus. Yra gerai Cl- 
cei-lečlame llnoma*. Praktikuoja Jau 
28 metus. Speclallsavo užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhcumatlzmų, Plau
čių Ir Širdies ilgas.

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

vai. popiet lr 7 Iki 8 vai. vakzre; 
šventadieniais pagal susitarimų

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

Nausėdienė,
A. R. D. 2 skyr. pirm.

M. LIBERIS
3034 Leland Avė.

Kiekvieno kataliko yra prie
— Federacijos apskritys nu į dermė remti ir platinti kata- 

tarė dalyvauti Dariaus - Gi- j likišką spaudą. Katalikiška 
■ rėno paminklo pamatų kasinio
I iškilmėse, kurios bus sekmad.,
1 geg. 5 d. Marųuette parke, 
i — Šį pavasarį į Lietuvą re- 
ingiasi važiuoti gerb. pral. M. 
j Krušas. J. AL gerb. pralotas 
| tur būt atstovaus Federacijos 
-centrą pasauliniame lietuvių 
, kongrese.

spauda nurodo žmogui išga
nymo kelia į amžinastį.

PARDAVIMUI BIZNIAI
Krautuvė jiardavimui. Geroj 

vietoj. Kampas So. Leavitt St. 
ir 23-čios — 2325 So. Leavitt
St. Priežastis, turiu dvi krau
tuves negaliu apsidirbti. Gera 
proga lietuviui.

Adv. Rapolas Skipitis, Draugijos Užsie
nių Lietuviams Remti pirmininkas, kuris va
kar, 6:20 vai. vakare atvyko į Cbicagą. Vei
kėjai, pasitikę svečią stotyje, nuvyko į Ste- 
vens viešbutį ir ten drauge suvalgė vakarie- 

kad artimiau su svečiu susipažinti ir pa-

Pnanešimai
DODGE — 1932, 5 pasaž. Coupe, Tan, CADILLAC — ’31 — V-12. 5 pasaž.

Tonn Sedan, with real trunk. 6 
drat ratai. with White side vvalls. 
Išrodo kaip naujas Iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint ................. $695

6 mediniai ratai. Išvaizda, stovis 
ir tajerai visi geri. Puikus karas, 
gerai prižiūrėtas lr žemai apkai
nuotas ............................................ $395

IK

— Vakar, 6 valandą vakare 
atvyko Cliicagon adv. R. Ski
pitis, Draugijos Užsienių Lie
tuviams Remti pirm. Sustojo 
pas savo brolį Bridgeporte.

— Rytoj, McKinley parko 
salėj p. Skipitis kalbės apie 
Klaipėdą ir kitus mūsų tau
tos klausimus. Prakalbų pra
džia 4 vai. popiet.

. , , . .. Ofiso Phone— Šiandien Aleksandrų die- pnopect 1028 
na. Sveikiname kun. Aleksan-

sikalbėti. Rytoj, 4 vai. adv. Skipitis kalb.y 
McKinley parko salėj, o sekmadienį 1 vai. 
Marųuette parke, Dariaus - Girėno paminklo 
pamatų kasinio iškilmėse.

ra]), kleboną ir kun. Aleksan 
drą Baltutį, Gimimo parap1' 
jos kleboną.

— Taip pat sveikiname s:,

vo bendradarbius Aleksand
rus: dr. Račkų, dr. Jovaišą ir 
p-nią Pieržinskienę ir kitus.

— Užvakar įteiktas Gedimi

BRIDGEPORT. — šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų dr-jos 
2 skyr. priešseiminis susirin
kimas įvyks gegužės 3 d., po 
pamaldų, parap. mok. svet.

Visos rėmėjos prašomos a- 
teiti susirinkimam Kurios ne
užsimokėjusios savo metinių j 
mokesčių prašome tai pada-4 
ryti prieš seimą, kurs įvyks 1

OLDS 8— 1933, 4 durų Sedan, Blue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai tobulam stovy ................ $515

CHEVROLET — 1933, Sport coune 
su rumble seat. Maroon. 5 drat. 
ratai, bot vvater heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... $895

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

drą Skripkų, šv. Kryžiaus pa-

AKIŲ GYDYTOJAI:

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OITOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuris 
sti priežastimi galvos skaudfijirr.o, 

ivaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karfit). atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
el'ktra parodančia mažiausias klai
das SpecialS atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
NedSlloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be aktnlų. 
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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastehėkit 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

Res. and Office
2359 So. T.eavitt St. 

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICTAN' and SVROEON

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 sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
1930Namų tel. PROsp<*et 

Tel. BOUIevard 7012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

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

DR. J. RUSSELL
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 0:30 iki 8:30 
Seredomis Ir nedaliomis nagai sutart) 
Rez. 2515 W. 09th St. Pagal sutartj.

Tel. Ofiso ROUlevard 591S—14 
Res. VTCtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai nuo 1-3: nuo 8:30-8:30

756 West 35th Street

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 0059

DR. P, Z, ZALATORIS
•

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 0000 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
8 Iki 8 ▼. vakaro

l'el. OANal 0129

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 sutarti

Tel. CANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak 

Seredomis 'r Nedėliomis nagai snt«r»i 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. T. OUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla OTOMI 

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. ra. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel. LAFayette 885#
Res. Tel.: VTRglnla #889

DR, V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A 8 X< R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclsco Avė

ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHTCAGO. fLL 
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nito 7 iki 8:20 vai 
vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dienų 
Telefonas MTDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Res.: Tel PI.Aza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-8 y. y. 
Nedėldleniala nuo 10 Iki 12 diena

CADILLAC ’28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk rack, 
vvhipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ............ 3195

BUICK — 1934. Model 57, 5 pasaž. 
Sedan, Juodas. 5 ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso: Te). T.AFayette 4017 
Rez : Tel. HEMloek 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai: vak. 

Seredomils ir Nedėliomis pagal sutart)

PLYMOUTH — ‘33, 2 pasaž. Con-
vertible Coupe. Juodas. 5 raudoni 
drat. ratai, rumble seat. Vėliausio 
modelio coupe švelniai bėgančiu 
motoru ............................................ $415

CHEVROLET — 193 3, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe................ $305

BUICK — 1932, Victoria Coupe. 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai. Finlsh 
kaip naujas, vienas Iš puikiausiu 
Bulckų mūši) dideliam stake $415

BTUCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, ge.rl tajeriai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ........................... $695

PONTIAC — 1934, 2 durų Sedan. 5 
pasaž. Žalias, 5 drat. ratai, labai 
tobulam stovy, garantuotas $595

CHEVROLET — 1934. Business cou
pe, Juodas, 5 drat. ratai, kaip nau
jas, garantuotas...........................$495

CHEVROLET — 1931, 5 pasaž Co
upe, su trunk, Juodas, 5 drat. ra
tai, puikus karas, išrodo kaip nau
jas ir apkainuotas paradvimui $935

ESSEX — 1932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das, 5 drat. ratai, trunk, gražiai 
Išrodantis mažas sedan .... $325

DR. P. ATKOČIONAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv., lr P5tn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHTCAGO 
Paned., Sered. ir Sugat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMloek 4848
Res. Tel. OROvehill 0617

7017 S FATRFTFLD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQT’ETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. T.AFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. T.AFayette 7650

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0409 

Tel. LAFayette 8057

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

(Prie Archer Avė. netoli Ked-le) 
Valandoa: nuo 2 Iki 3 vai. vakaro 

Seredomla lr nedėllotnfs oagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTRAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandoa: Nuo 9 Iki 10 rytaia —. 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

LA SALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas 6 drat. ratai. Sis I-a Šalie 
puikiai išrodo lr yra pirmos rūšies 
visame ............................................ $875

BTTICK — 1935, Jūs galite sutaupy
ti kelis šimtus dolerių ant dviejų 
1935 Buick sedans. vienas su trunk. 
kurie buvo vartoti tik trumpa lai
ka ir yra garantuojami kaip nauji.

BTTICK — VTSŲ MODELIŲ. Maty
kite mūsų didi stakų pertaisytų ir 
garantuotų Buick karų. Visų mo
deliu. visokiom kainom.

BUICK *30 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumblp seat, French gine 
6 drat. ratai labai gražus coune

tobulam stovy ........................... #295 ,
IR DAUGELIS KITŲ

Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 
patogiais mėnesiniais mokesčiais.

384-8-60 Ogden Avė- - Chicago 
Cravvford 4*100 

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metronoiltan SUte Rnnk name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo. Seredos lr Pelnyčius 

vakarais 6 iki 9
Telefonas CANnl 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RF,Public 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERniNAND PETRAITIS
TJETTTVTS ADVOKATAS • 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
Telephone BOT’levard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 R. ASHLAND AVĖ.
Res 6515 <9 Roekwe11 St

Phone REPublic 9723 CHTCAGO

I V I H O X H V H ,T, N O N

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus Ir talsom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio Ir stog- 
dengystės. Lengvi Išmokesčlal arba 
eash. Gaisro apkainavlmas — state- 
mental — ant nnjnu Ir rakandų

3358 S. LITU A NIC A AVĖ.
Tel. ROUIevard 6327

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgi

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

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

«PllihlEWICZ£-^-

JfORTGAGF

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”


