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SOVIETAI TARIASI SU 
PRANCŪZIJA

Paktas bus galutinai sutvarky
tas ir pasirašytas Maskvoje
PRANCŪZIJA AKYLIAU SAUGOS 

VOKIETIJOS PASIENĮ

PARYŽIUS, bal. 26. — So 
vietų Rusijos ambasadorius 
Potiomkinas šiandien pareiš
kė, kad jam pagaliau pavyko 
susitarti su užsienių reikalų 
ministeriu Lavaliu pakto rei
kale.

Jis sako, kad ilgiau kaip 
vienų valandų praleido pasi
tarime su min. Lavaliu ir iš
lyginti pasireiškę visi skir
tumai. Padaryta nauja formu- 
la, kaip ir kokiu būdu turi 
būt teikiama militarinė pagal
ba užpultajai pusei.

Ambasadorius Potiomkin ti 
kiši dar šiandien vėliau vaka
re tartis su min. Lavaliu, kad 
dar geriau patvarkius pakto 
posmus, o rytoj' jis žada pas 
ministerj vykti su savo ek
spertais.

Sakoma, kad ministeris La
vai i s vyks Maskvon gegužės 
m. 6 d. ir tenai galutinai bus 
apdirbtas ir pasirašytas tas 
paktas. i

PARYŽIUS, bal. 26. — 
Prancūzijos vyriausybė nu
sprendė akyliau saugoti visų 
Vokietijos pasieni.

Vyriausybė painformuota, 
kad jau keletu kartų Vokieti
jos lakūnai skridę išilgai pa
sienio Prancūzijos puse, kur 
yra įtaisytos fortifikacijos ir 
kur dar plačiai vedami mili
tarizavimo darbai.

Oro ministerijos įsakymu, 
ateityje per uždraustus plo
tus skrindantiems svetimo 
krašto lakūnams bus paduoti 
ženklai, kad jie nusileistų ir 
bus patikrinti jų dokumentai. 
Kol kas nepasakyta, kas bus 
daroma, jei lakūnai atsisakys 
nusileisti ir paspruks.

MAC DONALDAS GAUS 
BARTI

DIDŽIOJO KARO ATMINIMUI DIENOS SVIESA POPIEŽIAUS LEGATAS SVEIKINTAS 
NAUDOJIMASIS I KAIPO TAIKOS PASIUNTINYS

RYTOJ LAIKRODŽIAI NU
STATOMI VIENA VALAN

DA PIRMIAU
Chicago su apylinkėmis ry

toj, bal. m. 28 d., iš naujo 
ims naudotis vasaros dienos 
šviesa, kas po pasaulinio ka
ro buvo sugalvota ir jau 17-ti 
metai kaip vykdoma.

| Tas reiškia, kad rytoj lai
kas bus nustatytas viena va- 

i landa pirmiau. Ir tas dienos 
! šviesa naudojimasis (day- 
light saving) tęsis per va
sarų — iki rūgs. m. 29 d., ka
da laikrodžiai ir vėl bus nu-

I
' statyti vienų valandų atgal.
i

| DANIELS SAKOSI JIS 
PASUKSIĄS SAVO

VIETOJE

AMERIKOS VYSKUPAS LIURDE 
MELDŽIASI UŽ TAIKĄ

LIURDAS, Prancūzija, bal. 
26. — Salt Lake City vysku
pijos vyskupas J. E. Kear- 
ney šiandien 9 vai. rytų lai
kė iškilmingas šv. Mišias ir 
meldės už pasaulio taikų ir 
ramybę.

Vyskupo iškilmingoms Mi
šioms panaudota viena valan
da, o paskiau vėl prasidėjo 
kas kiekvienų pusvalandį Mi
šių laikymas.

LIURDAS, Prancūzija, bal. 
26. — J “triduumo” bažnyti
nes iškilmes suvykusieji keli 
kardinolai, kelios dešimtys 
vyskupų, abatų ir mousigno- 
rų, šimtai kunigų ir apie 
70,(XX) maldininkų vakar ne
paprastai iškilmingai pasitiko 
atvykusį Popiežiaus legatų 
(personali atstovų) Jo Emin. 
kardinolų Pacelli, kurs atida
rė “triduumo” (trijų parų)

Maldininkų suplfldimas taip pamaldas, kuriomis užbaigia- 
gausingas, kad minių minios mi Šventieji Jubiliejaus Me- 
naktį praleido atviram ore. tai.

NACIAI GR1AUJA PRIVA
ČIĄ SPAUDĄ

BERLYNAS, bal. 26. — 
Vokietijos nacių spaudos gil
dijos prezidento Max Amanu 
sprendimu visoj Vokietijoj 
panaikinami visi ne nacių lei
džiami laikraščiai. Tarp jų y- 
ra ir visi religiniai laikraščiai 
ir žurnalai.

Vokietijos katalikai yra pa
siryžę griežton kovon prieš tų 
nekultūringų ir negirdėtų Am 
anno dekretų.

LONDONAS, bal. 26. — 
Darbo partijos atstovai par
lamente yra pasirengę duoti 
vėjo ministeriu kabinetui at
einančių savaitę. Sakoma, dau 
giausia bus baramas1 premje
ras MacDonaldas už tai, ko
kiais sumetimais jis drįsta 
per laikraščius kritikuoti Vo
kietijų. Darbiečiai atstovai 
randa, kad tos rūšies kritika 
kenkia ne (Vokietijai, bet dau
giau pačiai Anglijai, kuri ma
žai kų dirba, kad apsaugojus 
kraštų iš oro.

GUBERNATORIUS VYK
STA WASHINGTONAN

DAUGIAU TIKROSIOS 
RELIGIJOS

Jvvkęs Chicagoj National 
Catbolic Education Ass’n su
važiavimas nupeikė visas 
šiandien naudojamas ir siu 
lomas priemones ekonomiškų 
negerumų panaikinimui.

Nupeikė taip pat ir kun. 
Coughlino propaguojamas 
priemones.

Suvažiavimas rado, kad vi
sų negerumų panaikinimui 
reikalinga daugiau tikrosios 
krikščionybės, daugiau tikro
sios religijos.

Illinois gubernatorius Hor- 
neris vyksta Washingtonan, 
kur tarsis su bedarbių šel
pimo administratorium Hop- 
kinsu, kad gavus iš vyriausy
bės šelpimo fondų.

Sakoma, gubernatorius už
tikrins Hopkinsų, kad Illinois 
legLslatūra galų gale praves 
pirkimo mokesčių didinimo bi- 
lių ir valstybė turės savo da
lį bedarbių vargšų šelpimui.

Gubernatorius vos prastu
me šį bilių per senatų. Mėgins 
tai padaryti ir per žemesniuo
sius rūmus, suregimen tavęs 
demokratus atstovus.

[Acme Fhoto.]

Šis įspūdingas milžiniškas kryžius pastatytas ant 
Maeedon kalno, šalia Melbourne miesto, Australijoj, 
atminti žuvusiuosius pasauliniam kare. Tomis dieno
mis iškilmingai pašventintas ir atidengtas.

ŽEMĖS DREBĖJIMO 
AUKOSPERSUOJE

TEHERANAS, Persija, ba
landžio 26. — Tik dabar ap
turima smulkmeningų žinių 
apie vykusius per porų savai
čių žemės drebėjimus Mazan 
derah provincijoj.

Tos katastrofos rezultatai 
tikrai šiurpūs. Sunaikinta 28 
miesteliai ir kaimai. Žuvę 
daugiau kaip 500 asmenų. Su 
žeistųjų skaičius ir gi didelis.

Be to Lurestano provinci
jos vienam distrikte drebėji
mas sugriovė du kaimus ir 
daug namų sugadinta. Tenai 
apie 20- asmenų žuvę.

MĖGINO PABĖGTI Iš 
TEISMO

OLANDŲ ATSTOVYBĖS 
VATIKANE KLAUSIMAS

NEW YORK, bal. 26. — J. 
Daniels, ambasadorius Meksi
kai, tomis dienomis parvyko 
iš Mexico City. Jis sakosi, 
kad ueparvykęs tuo tikslu, 
kad negrįžus atgal. Sakosi, ne 
turi pasiryžimo apleisti uži
mamų ambasadoriaus vietų, 
nepaisant gausingų protestų 
ir senatoriaus Boraho rezo
liucijos, kų, diskusuoti jis ne- 
matųs jokio reikalo.

Meksikos klausimu jis sa
ko:

Meksikos vyriausybė tvirti
na, kad tame krašte nėra jo
kių religinių persekiojimų. Ji 
aiškina, kad prieš Bažnyčių

Lietus permirkę maldininkus. 
Šiandien rytų tačiau padan
gės prablaivėjo ir skaisti sau 
lutė išdžiovino maldininkų rū 
bus.

Tuo tarpu vis dar daugiau 
atvyksta maldininkų iš visų 
pasaulio dalių.

KATALIKAI MAJORAI
NFDAIYVAIIS ANGLI

KONU PAMALDOSE
LONDONAS, bal. 26. — 

South wark katalikų vyskupas 
Amigo išleistam laiške savo 
vyskupijos kunigijai ryšium 
su karaliaus sukaktuvių minė
jimu pažymi:

Vyskupai neduoda leidimo 
katalikams majorams ir tarv- 
bininkams dalyvauti nekatali-AMSTERDAMAS, bal. 26.(. 4 n v -------  — -- Olandijos valstybės vyrai ""t“1 jį?** k,“^ng? i *»•“«* pemeMoee m-

planuoja imtis priemonių, kad

moms. Vyriausybė pažymi, 
kad ji turi kontroliuoti Baž
nyčių, arba Bažnyčia kontro
liuos jų. Tuo tarpu vyskupai 
griežtai užgina, kad Bažnyčia 
interesuotusi krašto politika 
ir kištųsi ne į savo reikalus.
Vyskupai pabrėžia, kad vy
riausybės priešaky stovintieji 
asmenys yra pasiryžę išnai
kinti visas religijas krašte. I MIR£ APA§TALI§KAS DE-

atstačius Olandijos pasiunti
nybę Vatikane.

Pasaulinio karo laiku, bū
tent, 1915 m., Olandija įsteigė 
minėtų pasiuntinybę ir 1921 
metais ji padaryta pastovia 
įstaiga. Tačiau 1925 metais 
Olandijoje įsigalėję protestan
tai ir socialistai panaikino 
šių atstovybę.

Šiandien tad iš naujo svar
stomas šis svarbus klausimas. 
Betarpiški diplomatiniai san
tykiai su Šventuoju Sostu 
kiekvienam kraštui yra di
džiai naudingi.

nyčia kišasi į politikų ir prie- 6 d Tad £e privai0 dalyvau 
šinasi revoliucinėms refor- įį d{ena surengtose katali

kų bažnyčiose pamaldose.
Pats vyskupas Amigo tų 

dienų celebruos iškilmingas 
šv. Mišias Šv. Jurgio katedro
je.

Jis ragina ir vyskupijos ku 
nigus, kad jie surengtų spe

Šventojo Tėvo legatas svei
kintas šaudymais iš patrankų, 
bazilikos varpij galingais gau 
dėsiaįs, kada jis apleido trau 
kinį ir perėjo per įtaisytus 
puošnius garbės vartus. Dva
siški ja ir maldininkų minių 
minios legatų sveikino kaipo 
taikos pasiuntinį. Jo Eminen
cija Iškilmingai nulydėtas } 
vyskupo rezidencijų. Visos 
gatvės nupnoštos Prancūzijos 
ir Popiežiaus vėliavomis Ir 
gėlių vainikais.

Legatas pareiškė vilties, 
kad “triduumo” maldomis 
bus atsiekta daug Dievo ma
lonių ir pastovios tikros tai
kos palaima.

“Triduumo” iškilmės baig
sis sekmadienį popiet.

VEDAMAS IR TOLIAU
BEDARBIŲ ŠELPIMAS
Cooko apskrityje bedarbių 

šelpimas nenutraukiamas. Ap
skrities boardas šiandien ski
ria šelpimui 1,200,000 dol. ir 
todėl šelpimo programa kiek 
siauriau bus vykdoma. Šelpi
mo viršininkai sako, kad šios

NEŽINOMO VYRO 
LAVONAS

Pakraščių sargyba iš Mich- 
igan ežero ties “navy pier” 
ištraukė nežinomo vyro, apie 
40 m. amž., lavonų. Spėjama, 
kad lavonas ežere išbuvęs ap
ie 8 mėnesius.

BUS PADIDINTA CCC 
KVOTA

Žiniomis iš Wasbingtono, 
Illinois valstybei -bus padidin
ta CCC darbininkų kvota iki 
34,800. šiandien yra 21,680.

CCC darbininkai populariai 
yra žinomi miškų darbininkai.

Iš teisėjo Harrington teis
mo rūmų vakar kėsinosi pa
sprukti kalinys J. Hallev, 31: 
m. amž.

Jis sugautas tarpdury. Ta
čiau sukėlė daug nereikalin
go triukšmo. Už šį savo žygį 
jis tuojau nubaustas kalėti 
vienerius metus.

GAISRAS VALSTYBES 
RŪMUOSE

SALEM, Ore., bal. 26. — 
Gaisrais ištiko Oregono val
stybės istorinius rūmus. Įgriu 
vo rūmų kupolą.

IR ICKES PASKIRTAS 
AUKŠTON VIETON

WASHINGTON, bal. 26. — 
Prez. Rooseveltas paskyrė vi
daus reikabi sekretorių H. L. 
Tekės boaędan, kuriam pave
dama tvarkyti bilijonų dole
rių fondų, skirtų viešųjų dar
bų vedimui. Ickes bendrai 
dirbs su anksčiau paskirtu 
Pr. Walkeriu. Šiam pavesta 
priiminėti viešųjų darbų apli
kacijas.

Sutvarkius išlaidų skyrimui 
mašinerijų, bns pradėti patys 
darbai.

tai atsižvelgus, situacija yra 
nepakenčiama. Tačiaiu tai vi
sa yra Meksikos vidaus reika
las ir kas pašalinis negali kiš-’ 
tis į tuos dalykus.

Ambasadorius nutyli faktų, 
kad jis pats kišasi į tuos rei
kalus. Jis jau keletu kartų 
viešai aukštino Meksikos vy
riausybės žygius dėl jos tų 
‘ ‘ revoliucinių reformų ’ ’ vyk
dymo.

ciales pamaldas tų dienų baž-1 sumos pakaks dešimčiai die
nų. O paskui, nežinia kas bus 
daroma, jei legislatūra pasi
priešins gubernatoriaus dik
tatūrai, kad padidinus pirki
mo mokesčius.

Iš tikrųjų šiuo stoviu ne 
tiek daug susirūpinę šelpia
mi bedarbiai vargšai, kiek pa
tys šelpimo vedėjai.

nvčiose.

LEGATAS OLANDIJAI

HAGA, Olandija, bal. 26. — 
Mirė apaštališkas delegatas 
Olandijai, Jo Eksc. vyskupas 
Lorenzo Schioppa, 64 m. amž.

SUŽEISTA 11 DARBI
NINKŲ

ST. LOUTS, Mo., bal. 26. — 
Arti Grand bulvaro kasama
me sriutų nuvedime ištiko du 
sprogimai ir 11 darbininkų 
sužeista.

HOLLYWOODE ŽUDYNES

VAKAR BUVO ŠILTA 
DIENA

Vakar Chieagų aplankė šio 
pavasario pirmoji šiluma ir 
tai nepaprasta. Popiet buvo
apie 84 laipsniai. TTOLLYW0OD, Cal., bal.

Šilumų atnešė vėjai iš prie- 26. — Čia nužudyta du as- 
tų šono. Iš oro biuro prane- Imenys ir vienas sužeistas. Po 
ša, kad dar ir šiandien busįlicija negali rasti įvykio sifl- 

šilta, o rytoj, Dievas žino. lo.

PAMALDOS
Mišios Aušros Vartų para

pijos bažnyčioje rytoj, -balan
džio m. 28 dienų, bus laiko
mos senuoju laiku. Mišparai 
bns laikomi naujuoju laiku.

flūš
CHICAGO TR APYLIN

KES. — Iš dalies debesuota; 
maža temperatūros atmaina; 
rytoj numatomas nepastovus 
oras ir kiek vėsiau.
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diniai tebus leidžiami spausdinti ir platinti 
Spaudos diktatorium bus Aiūx Aniann.

Kų tai reiškia, nesunku yra suprasti. Vo
kiečių tauta vietoj žengti pirmyn, ji eis at
gal. Nuo dubai* jų informuos ir vadovaus ne 
išmokslinti laikraštininkai ir šiaip mokslini
nkai, bet tuščių ambicijų pilni, militarizmu 
ir imperializmu prisisunkę politikieriai, na
cių vadai. Tai yru regresus pilna to žodžio 
prasme.

Spuudos laisvė yru brangus dalykas. Clii- 
t ago Tribūne redaktorius, kalbėdamas Ame
rikos laikraščių redaktorių susirinkime, tei
singai pasakė, kad

Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C.

KRISTUS K f. BUDDHA?
Prieš daug šimtmečių, dar 

! prieš Kristų, gyveno Azijos 
Į indijose išminčius vardu Bu- 
ddlia. Jis buvo kurališkos kil
mės, todėl buvo rengiamas ap
imti sostų po savo tėvo mir
ties.

Matydamas, kiek daug yra 
skurdo ir vargo tarp žmonių,

••

Šventiesiems metams užsibaigus

Baigiasi didieji Jubiliejiniai — Šventie 
ji Meta , visame krikščioniškame pasaulyje 
sukėlę didesnį religingumų, gilesnį tikėjimo 
pažinimų, glaudesnį prisirišimų prie Kristaus, 
įsteigusio Bažnyčių, mirusio ant kryžiaus tr 
iš numirusių prisikėlusio, ssimtai milijonų ka
talikų pasinaudojo Didžiojo Jubiliejaus at
laidais, padidino savo pasiryžimų kovoti dėt 
Kristaus mokslo įgyvendinimo žemėje ir gi
nti Kristaus Bažnyčių nuo persekiojimų, ku
rie pastarais keleliais metais prasiplatino p’o 
viso pasaulio kraštus.

Visi pripažįsta, kad pasaulis pergyvena 
ne tik ekonominį ir politinį, bet ir dorinį kri- 
zį. Daugumos valstybių valdovai stengiasi iš
mesti Kristų ir Jo šventųjį "mokslų iš visų 
gyvenimo sričių, stengiasi jaunimų auklėti ne 
Kristaus, bet pagoiiizmo dvasioje, dėl to, įsi
gyveno socialinis neteisingumas, iškėlęs eko-' 
naminį krizį, davęs progos iškilti visokiems 
neramiems gaivalams, siekiantiems viskų su
griauti, kas gero dar buvo palikę. Nuo Kris
taus nutolę valdovai savo politikų parėmė 
ne krikščioniška artimo meile, bet kerštu ir 
neapykanta, dėl to ir netenka stebėtis, jei 
pasaulyje nėra taikos, jei mažiauųį konfliktų, 
telekiama išrišti ne gražiu, kultūringu ir tai
kiu būdu, bet žiauriu nekaltų žmonių žudy
mu. Ir šiaip jau visas visuomenės gyvenimas 
privaišintas visokiausių neteisybių ir nedory
bių nuodais. Kur tik nepažvelgsi, visur pa
matysi, kad ne taip daroma ir elgiamųsi, 
kaip Kristus mokino. Dėl to pasaulis ir skę
sta įvairiausių nelaimių bangose.

Kristaus Bažnyčios Galva — Popiežius 
tų gerai mato ir supranta. Dėl to jis skelbė 
Šventuosius Metus ir kvietė krikščionis prie 
maldos, prie taisymo irstančio pasaulio.

Šventųjų Alėtų iškilmingas minėjimas, 
kaip aukščiau pažymėjome, daug gero atnešė. 
Tačiau katalikų rūpesčiai ir darbai nesibai
gia. Jie didėja. Ir dėl to, baigiant Jubiliejų, 
Popiežius ragina tikinčiuosius karštai mels
tis už taikų, už visokių žmonių gerovę ir di
dinti savo akcijų, apaštalauti, nes kol visas 
žmonijos gyvenimas nepersisunks Kristaus 
mokslu, kuris yra “Tiesa, Kelias ir Gyveni
mas”, tol nebus žemėje taikos, lygybės ir 
gerovės.

kiek nelaimių ir kentėjimų, 
laikraščių leidėjai išlaikė spaudos laisvę p^irį^ susekti skausmo priti. 
(Amerikoje Dr. red.) ne vien dėl lai- , /astį, o paskui jau imtis griež- 
kraščių spausdinimo, bet dėl visų žmonių. I tų priemonių, kad pašalinus 
Laikraštis yra civilizacijos išrastas ir j skausmų iš žmonių gyveninio 

ištobulintas įrankis, kuriuo patiekiama die
nos žinios, keliama pramonė ir prekyba, va
dovaujama viešajai visuomenės opinijai, tar
pininkaujama tarp valdžios ir piliečių, kelia
ma krašto kultūra.

Kuri tauta netenka spaudos laisvės, ji 
netenka svarbiausio įrankio religinei, kultū
rinei ir ekonominei gerovei kelti. Dėl to Vo
kietijos žmonėms, netekusiems spaudos lais
vės, tenka reikšti užuojautos žodžius ir pa
linkėti, kad jie kiek galima greičiau išsilais
vintų iš po žiaurios Hitlerio vergijos.

VOKIEČIŲ PROVOKACIJA

Vakar paskelbėme liūdnų žinių, kad Vo
kietijos naciai vienų lietuvį nužudė, o kitų 
skaudžiai sužeidė. Tai padaryta broliams Ei
nikiams teisintai ėjusiems per Vokietijos sie
nų.

Šis vokiečių kareivių pasielgimas rodo 
ne tik jų baisų žiaurumų, bet kų nors dau
giau pasako. Ar tik Vokietijos naciai tuo 
savo žygiu nenorėjo lietuvius išprovokuoti 
ir surasti kokių nors priežastį, kad jie ga
lėtų užpulti Klaipėdos kraštų! Alums rodos, i 
kad Vokietija dabar to ir laukia. Dėl ma
žiausio dalykėlio gali prasidėti karas. Dėl to 
Lietuva turi būti labai atsargi ir akylai bu
dėti. 4

Hitlerininkai savo žiaurumais iššauks pa
sipiktinimų ir pasibiaurėjimų ne vien mūsų 
tautoje, bet visame, pasaulyje.

VYSK. VALANČIAUS MIRTIES 
SUKAKTIS

Šieri-vv .meilia 60 metų nuo mirties did
žiojo tautinės sųmonės kėlėjo Lietuvoje, nar
saus kovotojo dėl tautinių ir religinių teisių, 
vyskupo Valančiaus. Lietuvos blaivininkai, 
katalikų ir įvairios tautinės organizącijos 
ruošiasi tas sukaktuves tinkamai paminėti. 
Didžiosios iškilmės numatomos surengti Var
niuose.

Reikia manyti, kad ir Amerikos lietu
viai tinkamu būdu minės šio didžiojo mūsų 
tautos veikėjo mirties sukaktį.

PASMAUGĖ SPAUDOS LAISVĘ

Hitleriui įsigalėjus, Vokietijos žmonės ne 
teko veikimo laisvės. Visame kame jie turi 
klausyti diktatoriaus. Kurie jo nepaklauso, 
tuos persekioja, kalėjimuose laiko ar net žu
do. Lš šalies žiūrint išrodo, kad Vokietijai 
apsginklavinias ne tiek buvo reikalingas ko
vai su užsieniais, krašto saugumui, kiek 
diktatūros išlaikymui valstybės viduje. Vi
sai panašu į Sovietų Rusijos tvarka, kuri 
palaikoma durtuvais ir teroru.

Šiomis dienomis pranešama, kad vokie
čiai netenka ir spaudos laisvės, kurių kultū
ringasis pasaulis taip labai brangina.

Nacių spaudos gildijos pirmininkas .Max 
Atnann pasirašė dekretų, kuriuo v siškai pa
naikinama ne nacių idėjų spauda. Taip kaip 
Sovietų Rusi.,o į po mirties bausme draudžia
ma spausdinti bile laikruštį ar knygų, kur 
nebūt garbinama kruvinasis bolševizmas, ta p 
dabar Vokietijoj tik socialnacionališki spaus-

Jungtinių Valstybių universitetų profe
sorių tarpe pradedama susekti ne tik komu
nizmo nuodus skiepijančius besimokinančio 
jaunimo širdysna, bet ir skleidžiančius lais
vosios meilės idėjas. Iškilę skandalai Chica
gos ir VVisconsino universitetuose, turėtų su
rūpinti ir vyriausybę ir visuomenę. Kokių va
dų susilauks ateityje Jungtinės Valstybės, 
jei universitetai patys pradėjo demoralizuoti 
juos lankantį jaunimų.

♦ * . . *
Rytoj L. Vyčių — Dainos choias Chi

eagoje stato scenoje gražių operetę. Dainų ir 
muzikų mėgstaneioji visuomenė, be abejoji
mo, pasinaudos proga ir gausingai atsilan
kys į vieno iš geriausiųjų mūsų chorų j>a- 
reng.mų. Tuo būdu atsilankiusieji patys pa
sigėrės ir parems mūsų jaunimų, daug dir
bantį muzikos ir dainos mono srityje, kad’Įda progos nors laikinai nejau- 
paįvairinti mūsų kasdieninį gyvenimų, Italai- sti savo kentėjimų.

ir suteikus jiems laimės.
• Tuo tikslu jis apleidžia ka- j 

j rališkus rūmus, atsižada kara
liškų teisių ir leidžiasi į pla
tų pasaulį tyrinėti žmonių 
vargus ir skausmus.

Tik po daugelio metų, po 
ilgų ir sunkių kelionių pasise
ka jam pagaliau susekti ken
tėjimų priežastis, o toji yra 
žmonių troškiniai. Žmogus ke- 
nčiųs dėl to, kad jis norįs gy
venti, o norėdamas gyvent, tro 
kštųs tų visų dalykų, kurie , 
palaiko jo gyvenimų, būtent 
sveikatos, maisto, pastogės, 
drabužio ir viso to, be ko ne
galima apseiti norint gyventi.

Kadangi dabar gyvenimas 
reikalaująs daug daugiau gė
rybių, negu jų yra visam pa
sauly, todėl kentėjimai yra su
rišti su žmogaus gyvenimu 
taip glaudžiai, kad nieks ne
gali jų atskirt nuo gyvenimo. 
Net aukščiausioji Būtybė — 
Absoliutas negali išvengt ke
ntėjimų, nes ir jis nori gyvent, 
o tuo noru užkrečiųs visų pa
saulį, žmogaus neišskiriant. 
Kas, tat, nori pasiliuosuot nuo 
kentėjimų, turįs užgesint sa
vyje visus troškimus, nepriva
lus nieko norėt, turįs panai
kint savyje net gyvenimo tro
škimų, nes gyvenimo troški
mas sukeliųs visus kitus troš
kimus.

Kadangi troškimas gyvent 
glūdi labai giliai žmogaus pri
gimtyje, nes yra ir visų žmogų 
sukūręs, todėl tik ilgais ir 
skaudžiais lavinimais, mankš- 
tinimais gali žmogus panaiki
nti savyje visus norus ir sie
kimus ir padaryt save nejaut
rų net didžiausiems kentėji
mams. Toji nejautrumo būklė 
yra paskutinis ir aukščiausias 
žmogaus tikslas, kurį pasie
kęs, pasiliuosuojųs nuo visų 
kentėjimų. Vadinasi toji būk
lė “Nirvana”.

Nesunku atspėt, kad tas 
Buddlios mokslas yra visiškai 
priešingas žmogaus prigim
čiai, nes žmogus nepasitenki
na laisvumu nuo kentėjimų, 
jis trbkšta džiaugsmo, o džiau 
gsmas atsiranda ne tada, ka
da žmogus nieko nenori, bet 
tada, kada apturi tai, ko no
ri. Jeigu taip būtų, jeigu rei
škia visiškas nejautrumas da
rytų žmogų laimingų, tuomet 
laimingiausias žmogus būtų 
tas, kuris miega, nes miegas 
sustabdo visus jausmus, duo-

kyti lietuvybę ir kelti mūsų tautinę kultūrų.
* * *

Lietuvoje dabar "veikia” valstybės ta
ryba, kuri yra lyg kokia “ištrėmimo vieta”. 
Beveik visi atsistatydinę ar atstatyti ankš
tieji valdininkai skiriami tarybos nariais. 
Koks tarybos vaidmuo valstybės gyvenirpe, 
tur būt nedaug kas apie tai težino.

Nors, tat, buddizmas yra 
priešingas žmogaus prigim
čiai, nors sveikas protas pro
testuoja prieš jį, o visgi jis 
prigijo žmonijoje, n< s surado 
žmoguje silpnų vietų, už ku
rios ir užkliuvo, kaip kad už
krečiamų ligų bakterijos, pa

tekusios į žmogaus vidų ir I 
suradusius sau tinkamų dirvų, ! 
veisiasi ir na kilia žmogaus ! 
sveikatų.

Buddizmų išpažįsta šimtai 
milijonų Azijos gyventojų, bet 
kas nuostabiausia, prie jo ginu i 
džiasi n šiandie civilizuotų ! 
tautų inteligentų minios, ir / 
ieško jame savo skausmų iš- i 
aiškinimo ir pagydymo.

Kad buddizmas galėjo pa- 
traukt necivilizuotas Azijos 
tautas, nereikia stebėtis, nes 
platino jį karaliai ir tai tarp 
tautų, kurios neturėjo gilių 
tikybinių įsitikinimų, lengva, 
tat, buvo pakeisti vienų tikė
jimų kitu. Bet kad šių laikų 
civilizuotos ir mokytos galvos 
linksta prieš Buddhų, mažai 
kam gali būt suprantamas da
lykas.

To nepaprasto fakto prieža
stis glūdi štai kame. Žmogus, 
atsidūręs skausmo ar kokios 
nelaimės padėtyje, bando su 
ja kovot, jei turi vilties jų 
apgalėt ar prašalint. Bet jei
gu tokios vilties neturi, nusto
ja kovojęs ir pasiduoda skau
smui be pasipriešinimo.

Ilgainiui skausmas nuvargi
na žmogų ir verčia jį ieškot 
kokio palengvinimo ar atilsio. 
xokį atilsį daugelis suranda 
girtybėje, todėl nelaimių išti
kti, girtybėje ir skęsta. Kiti 
vėl noii paskęst nebuvime, nes 
nebuvimas jiems atrodo kaipo 
tikros ir visiškos nuo kentė
jimų pasiliuosaviinas. Tokiais 
jausmais buvo apimtas patri- 
arkas Jobas, kada jį ištiko su
nkios ir skaudžios nelaimės. 
Štai jo paties žodžiai: “Tepra 
žūna diena, kurioje gimiau ir 
naktis, kurioje buvo pasaky
ta. Pradėta žmogus. Tepavir- 
sta diena tamsybėmis, tenesi- 
klausia apie jų Dievas iš aukš
tybių ir tenebūna ji apšvies- 
ta.šviesos. Teaptemdo jų tam
sybė ir mirties šešėlis... Kodėl 
nemiriau iščioje? išėjęs iš iš
žios nepražuvau tuojau? Kam 
paimtas ant kelių? kam žin
dytas krūtimis? Nes dabar ty
lėčiau užmigęs ir ilsėčiaus sa
vo miege... arba manęs visai 
nebūtų čia kaip paslėpto ne
taiku gimusio kūdikio, arba 
kaip tų, kurie kad ir buvo pra, 
dėti, bet nematė šviesos... Ko
dėl nelaimingam duota šviesa 
ir gyvybė tiems, kurių siela 
pilna kartumo? Kurie laukia 
mirties lyg - kad kastų sau 
kapų?” (Jobo 33-22). Tie ir 
panašūs jausmai veržiasi Jo
bui iš krūtinės, suspaustos 
skausmais, ir, jeigu ne jo gi
lus tikėjimas nebūtų atlaikęs 
savo skausmo, būtų papildęs 
savižudysstę.

I1 Kadangi visi žmonės kenčia 
j šiame pasauly, o ne visi supra
ntu, kodėl jie kenčia, todėl 
buddizmas ir randa pasekėjų 
visais laikais ir visose tauto
se, nes nurodo kelių, kaip pa
siliuosuot i iš kentėjimų paskę
stant nebuvime.

Iš to matosi, kad buddizmas 
yra tai religija, kuri skelbia 
jiiodž'ausių pesimizmų, giliau
sių desperacijų, nes tik tas ga
li trokšt nebuvimo, kuris yra 
ištiktas didžiausių skausmų ir 
yra praradęs išsigelbėjimo vil
tį.

Didžiai Gerb. Pralotas M. L. Krušas, kuris rytoj, 5 vai. po
piet, Aušros Vartų parap. bažnyčioj šventins Šv. Teresės sto- 
vylų.

lcukia galvų prieš buddizmų pagalbų ir putra akt juos į
ir jame ieško savo negalėms 
vaistų, ženklas, kad yra pe
simizmo ir desperacijos apim
ti.

Kad pesimizmas ir despera
cija kas kart, labiau paliečia 
inteligentų ‘sluoksnius, įrodi
nėja profesorius Zdziechows- 
kis savo dviejų tomų veikale: 
“Buddizmas, pesimizmas ir 
krikščionybės pagrindai”. Jo 
nuomone didžiausios šių laikų 
mųstančių žmonių mintys ir 
dūšie yra pesimistiškai nusi
teikusios. Jeigu, tat, katalikų 
Bažnyčia nori ateit jiems į

savo pusę. turinti pasiremti 
buddizmo tilozofijų, turinti 
pakrikštyti buddizmų, kaip 
kad kitados pakrikštijo grai
kų filozofijų, nes tik per bud 
dizmų galima esu pasiekti šia 
ndie inteligento dvasių ir na- 
veikt į jų.

Kad daug inteligentų yru 
paskendę pesimizme ir kreipiu 
savo akis į Azijų, j buddizmo 
lopšį, manau ne teks ginčytis 
su prof. Zdziechowskiu. Užte
nka prisiminti pesimizmo filo- 
zofus A. Schopenhauer’į ir

(Tęsinys ant 3 pusk)

imamais

Šiais čėsais svietas strošniai 
įsitriksinęs. Viskų šmeruoja ir 
tempia ant savo bizn'ško kur
palio. Čia rašys, šnekės, kad 
tai gražiausias kilniausias da
lykas, o, žiūrėk, ant galo iš
eina biznis. To įsitriksinimo 
pagauti tūli lietuviai mėgina 
net didvyrius dirbti.

Pasigaus žmogų, apie kurį 
i ir patys dirbėjai mažai žino, 
ir klausia jo: “Ar nori būti 

j didvyriam! Alės tau algų mo
kėsim, duosim aroplanų ir ta
ve garsinsim kaipo sluunų ge- 
rojų.

Žmogus, žinoma, su ta pro
pozicija sutinka ir pradeda 
jaustis labai dideliu.

Po kiek laiko, žiūrėk, “did
vyrių” dirbėjai susipyksta su 
savo išdirbiniu ir tada iš to 
“didvyrio” daro didžiausį nie 
kšų; ieško kito žmogaus, sa
mdo, tokias pat propozicijas 
duoda ir dideliu balsu prade
da šaukti, kad, štai, tikrasis 
“didvyris”. Žmogus dar nie
ko nėra padaręs, net nemėgi
nęs padaryti, o jau apšauktas 
“didvyriu”, “ į atšventintas”, 
“nepaliečiamas”.

Tokioms rokundoms visose 
šnekose yra pritaikinti tam 
tikri priklodai. O lietuviai sa-

Alano razumu, rokuoti Vai
tkų “didvyriu” pirm negu jis 
net iš Kolderio neišskrido — 
yra strošniai nevožna. Jei da
bar jis “didvyriu” karunavo- 
jamas, tai kuo jį isteriškieji 
žmonės vadins kai nuskris į 
Niu Jorkų? O kų reiks vėliau 
daryti! Galima Vaitkų vadin
ti pasiryžėliu, drųsiu jaunuo
liu, bet vadinti didvyriu, kuo
met dar nėra atlikęs jokio di
dvyriško džiabo, yra nonsen
sas.

Sviete yra buvę tūkstančiai 
pasiryžimų ir pasižadėjimų, 
daugiau negu atliktų darbų.

Senais čėsais, kada dar se
nam krajuj buvo panščyzna, 
girtuoklis Vyšniauskas eina 
pro savo pono rūmus. O po
nas žiūri pro langų. Pamatęs 
Vyšniauskų jau kelintų kartų 
girtų, sulaiko ir sako;

— Tu vis girtas iš mieste
lio grįžti?!

— Ponuli, aš ne Aisgirdas, 
ale Vyšniauskas.

ko: per grabę neperšokęs, ne-
Jeigu dabar mokslo vyrai sakyk — op!

MOKYTOJA:— Jonuk, dėl 
ko mėnulis visados toks iš
blyškęs?

JONUKAS:— Del to, kad 
kiekvienų naktį praleidžia be 
miego.
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Paskutinis Susitikimas
apysaka

— Kaz. Andriušis =====
(Tęsinys)

Prižiūrėtojas, smarkiai su
mušęs kulnimis, nubėgo. Įbė
gęs į mirties kamerą, atskaitė 
penkiolika asmenų ir išsive
dė. Į tą nelaimingųjų skaičių 
pateko ir Stasiukas. Pirmiau
sia nuvedė j registracijos biu
rą, kur užrašė kiekvieno ei
nančio mirti vardą ir pavar
dę. Čia pat sėdėjo vietos dien
raščio korespondentas, kuris.
nusirašęs tą dieną sušaudomų j ya’andGę pasišnekėjęs su Sta- 
jų pavardes, greitai nuskubę- SIuku svarbiais reika-

•f

jo į redakciją. Iš ten suimtuo
sius išvedė į kiemą. Stasiu
kas dar pradėjo aiškintis, tei
sintis, bet atsakymo vietoje 
gavo kelis smūgius šautuvo 
buože, ir buvo priverstas ei- 

. Atėjo dar daugiau čekistų. 
Jie, negailestingai mušdami ir 
durtuvais badydami į kojas, 
suimtuosius nuvarė už kalėji
mo, kur prie aukštos, storos

KRISTUS AR BUDDHA?

(Tęsinys nuo 2 pusk) 
von Hartmann’ą, kurie yra 
pagarsėję visam pasauly savo 
pesimistiškais veikalais ir yru 
skaitomi visų inteligentų su 
pamėgimu. Net tas visų muzi
kų mėgiamasis R.

dytojas. Jis nuplovęs aprišo 
žaizdas: vakar durtuvu per
durtą koją ir šiandien Sajen- 
ko peršautą dešinį šoną. Žai-,. .
zdos nemirštamos, bet labai Ienke galv,> prieg Schapenhuu- 
pavojingos ir skaudžios. Ne- ^J^Z°f2J.ą?ri_Skeml? 
užilgo sugrįžo ir pats Sajen- 
ko, baigęs šaudyti likusius ka
linius. Dabar jau buvo rames
nis, matyt, keturiolikai žmo
nių atimta gyvybė laikinai 
numarino pašėlimo kirminą.

Wagneris

lais” į miestą.

delį gėrybių talpumą, todėl 'ir Dievo tarpininkauti yra
nepasitenkina ir pepasiten-į pastatytas Kristus, todėl be 
kins niekad tomis gėrybėmis, Kristaus nėra galimybės pa
kulias čia randa ant žemės, siekti Dievo. Patsai Kristus 
ji greit jomis apsidžiaugia ir pareiškė tai sakydamas: “Aš

žiąją žvakę, kuri reiškia Kris-galėjo jo pažinti. Jūs gi, gy- 
tų, šitaip meldžiasi: “(Juide-i vendam i po Krisetui, turite 
nitu, nobis nosci prof uit, aidi I progos jį pažinti. Jeigu jį ne- 
redimi profuisset.” Tai reiš-1 pažįstate ir skęstate pesimiz-
kia: “Kiek mes naudos farė-'me ir desperacijoje, jūsų pa

ieško naujų, todėl amžinai ne kelias, tiesa ir gyvenimas. Nė tume iš užgimimo, jeigu, ne- I čių kaltė. Norėdami išsigelbė-
mari, amžinai alkana. Nenu- i vienas neateina pas Tėvą, 
ramins žmogaus jokios kultu- kaip tik per mane.” Jono 14, 
ros, jokios pažangos, moks- 6.
lai ar išradimai, juo žmogus i __ , , ., . ., , . i Kas tat nusikreipia nuodaugiau žinos, juo daugiau no, _ . ., . , • , .. 'Kristaus, tas nusikreipia iro per tai daugiau kentes, i _. ’ , .. ..nuo Dievo, o kas nusikreipia 

tas turi pajusti
amžiną, nieku neužpildomą 
tiesos ir gėrio badą, o per tai 
turi paskęsti pesimizme ir 
despar arijoj e.

Tą tiesą reiškia Bažnyčia

gyvenimą pesimizme. Jis tai
kėsi su krikščionybe vien dėl nes kentėjimas, kaip teisingai i 
to, kad joje rado savo peši- pastebėjo Buddha, kyla iš ne- nU° f V°’ 
mistinių jausmų atgarsą. i patenkintų norų.

Taigi prof. Zdziecbowskis i
turi tiesos, sakydamas, kad ! Tuns ^Salimus žmogaus 
šių laikų inteligentija skėsta ĮtroSki™1^ *ah ^pildyt vienas 
pesimizme, bet jis klysta, sifl- Dievas’ todgl 3is vienaSt *a1i, . .
lydamas katalikų Bažnyčiai prašalint žmogaus kentėjimus, i gavo liturgijoje. Didžiajam 
savintis buddizmą ir per jį Kadangi dabar tarp žmogaus šeštadieny, šventindama did

res,

ti iš nelaimių, į kurias pate
kote, apleiskit© Buddbą, o gri 
žkite prie Kristaus

— Sulaukęs sekmadienio aš 
visados turiu malonumo iš po 
pietinio prisnūdimo, — pasi
gyrė Mikas Dilgė.

turėtume atpirkimo”

Bažnyčia, tat, pripažįsta, 
kad be Kristaus, be atpirki
mo šis gyvenimas yra tik aša
rų pakalnę. Taip mąstė ir Bu
ddha, taip mąstote ir jūs, vi
so pasaulio inteligentai, kurie 

į nepažįstat Kristaus, arba ku
rie esate nuo jo nusikreipę. — Juk tamsta aną syk sa- 
Buddlios ir jūsų pozicija vra į kei, kad niekados popiet ne- 
loginga, bet labai nelaiminga. | priguli, — sako jo draugas. 
Buddha yra pateisinamas, jis! — Aš.... ne, bet mano žmo- 

1 gyvendamas prieš Kristų, ne- na, — atsakė Dilgė.

Skausmų kankinamas Sta- .gelbėti ta žūvančia inteligen-
siukas išgulėjo ligi vėlyvo va
karo. Sutemus uždusęs atbė 
go Vaclovas.

tiją.
Bažnyčia turi Kristų, kuris 

yra vienintelis viso pasaulio į 
— Stasiuk, dar tu gyvas?! j Gelbėtojas ir Išganytojas. 

Stasiuk? — klausė pasilenkęs “Per nieką kitą nėra išgany
prie lovoje gulinčio berniuko.

— Garbė Dievui. Vaciau, 
tai tu čia? — nustebęs žiūrė-

mūro sienos turėjo juos sušau-' >?° Stasiukas į išbalusį Va- Į r->al)be yra pagydęs ligonį. Te 
dyti. Sajenko įsakė išrikiuoti ; eiaus veidiJ- — Tu atėjai ma- Į bunie Tžl“01^a jvisiems ir 
ratu, kad, kai jie eis aplinkui inV-s gelbėti?

— Taip, tikrai tave išgel-

mo,” sako šv. Petras žydų tei
smui į akis, į kurį buvo atves
tas, kad pasiteisintų, kokia

IV k/ti

PASKOLOS NUO 4 IK115 METŲ

jį, jis galėtij po vieną sau 
šaudyti. Atsisėdo i tam pritai
kintą kėdę ir, užsidegęs cigarą 
juokaudamas pasakė:

— Su kiekvienu cigaro dū
mu turės kristi vienas kontre- 
voliucijonierius!

Išrikiavo. Sukomandavo že
ngti. Pirmas ėjo tvirto sudė
jimo vyras. Atėjo ties taiki
niu. Pokštelėjo skardus šūvis 
ir vyras, galingai skėstelėjęs 
rankomis, krito aukštielnin
kas. Keli čekistai patikrino — 
dar gyvas. Keletas durtuvų 
sulindo į krūtinę ir jis mirė. 
Lavoną nutraukė nuo tako 
kiek toliau. Taip krito iš ei
lės keturi vyrai. Dabar jau 
Stasiuko eilė. Tvirtu žingsniu, 
nors ir šlubuodamas priėjo

bes u. Aš maniau, kad tu jau 
sušaudytas... Tikrai tu laimi
ngas...

— Sakyk, kaip apie mane 
sužinojai? — klausė Stasiu
kas, Vaciui kiek atsikvėpus.

— Pirmiausia radau dienra
štyje, kad tu su kitais kontre- 
voliucijonieriais šiandien su
šaudytas... Baisiai tada nusi
miniau ir kuone verkdamas 
nuėjau į kalėjimą atsiimti ta
vo kūno ir parvežti į Lietuvą.

visai Izraelio tautai, kad var
du mūsų Viešpaties Jėzaus Na 
zarėno, kurį jūs prikalėte ant 
kryžiaus ir kurį Dievas pri
kėlė iš numirusių; tu© vardu 
šitas stovi jūsų akyvaizdoje 
sveikas... Nes neduota žmonėm 
kito vardo po dangumi, per 
kurį mes turėtumėm būti iš
gelbėti”. (Ap. D. 3, 10-12).

Tie žodžiai nenustojo savo 
galybės ir šiandie, ir šiandie 
nėra kito vardo po dangumi, 
per kurį turėtų išgelbėti viso 
pasaulio inteligentiją, kaip

te

A

Iš kalėjimo administracijos su .Kristaus vardas. Visi, tat, iz-
žinojau, kad tave tikrai su
šaudė. Gavęs leidimą paimti 
lavoną, nuskubėjau į sušau
dymo vietą; bet veltui tavęs 
ieškojau — niekur neradau. 
Tik po poros valandų visus

prie taikinio. Pakėlė akis į da i klausinėjimo ir teiravimosi su
ngų ir... šūvis. Pasverdėjo, ra
nka suspausdamas krūtinę, 
bet negriuvo. Antras, trečias... 
Nieko. Nepataikė.

— Pašėlimas! — piktai su
šuko čekos viršininkas.

Trenkė šautuvą. į žemę ir 
griebęs durtuvą puolė pirmyn. 
Stasiukas drąsiai žrūrėjo į 
budelį su aukštai iškeltu dur
tuvu. Jis jam kažkur maty
tas. Prisiminė. Aštrus, paver
giąs žvilgsnis pervėrė čekos 
viršininką, ir drąsiu balsu jį 
paklausė: *

— Sajenko, ką manai dary
ti? 1 1ii? ii

Šis sustojo. Paž.velgė į Sta
siuką — tai tas pats jaunuo
lis, su kuriuo susitiko laive, 
kuris jį taip pavergė ir ku
ris jį kasnakt per sapną kan- 
k'no. Ranka su durtuvu pama
žu nusileido žemyn ir jis lyg' 
sumišęs paklausė: į

— Stasys Nežinionis — jau
nasis didvyris?

— Taip, ponas Sajenko.
— Sakyk, kaip pakliuvai į 

mirties kamerą?
Stasiukas trumpai jam vis

ką išpasakojo.
— Ne, tu nesi vertas mir

ties. Aš tau duodu laisvę. 
Draugai, — kreipėsi į čekis
tus, — nuveskite jį į mano 
kambarį ir tegul ateina gydy
tojas aprišti žaizdas. Tuoj grį
šiu ir aš.

Du vyrai nuvedė šlubuojan
tį berniuką į Sajenko butą. 
Tuoj buvo pakviestas ir gy-

žinojau apie tą netikėtą įvy
kį, apie kurį, matyt, dar nie
ko nežinojo nė pati kalėjimo 
administracija ..

mai: komunizmai, socializmai, 
kultūrizmai, buddizmai yra 
tik žmonijos suvedžiotojai ir 
apgaudinėtojai. Jiems tinka 
paties Išganytojo žodis, pasa
kytas klastingiems ganytoja
ms: “Ištikrųjų, ištikrųjų sa
kau jums, aš avių durys. Visi, 
kurie pirm manęs atėjo, vagys 
ir galvažudžiai, tai ir avys jų 
neklausė. Aš durys. Kas per 
mane įeina, bus išgelbėtas. Jis•— Tai Marija, Dievo Moti- ..' ’ . jeis ir įseis ir ras ganyklos.na, mane išgelbėjo, — tarė ’

Stasiukas, pabaigus jam pa
sakoti. — Aš visą naktį į Ją 
meldžiausi ir Ji manęs išklau
se

— Gerai. Apie tai papasa
kosi paskiau. Dabar aš noriu 
tave vestis. Ar galėsi eiti?

— Labai nedaug.

Vagis ateina tiktai vogti ir 
žudyti ir naikinti. Aš atėjau, 
kad turėti gyvenimo ir aps
čiai turėti”. (Jono 10, 7-10).

Kad giliau supratus, kodėl 
Kristus yra vienintelis visos 
žmonijos gelbėtojas, reikia 
sustoti valandėlę ir pažvelgti 
į žmogaus prigimtį. Žmogus

— Užteks ir tiek, — atsakė yra sutvertas sulyg Dievo pa- 
patenkintas Vacius ir nuėjo veikslu ir panašumu. Kadan-
pas ponią gauti leidiipą išsi 
vesti berniuką. Po valandėlės 
grįžo dar linksmesnis.

— Gali rengtis. Ponia lei
džia pasiimti, — sakė įėjęs.

Išėjo.
(Bus daugiau)

________________
Škotai, kaip žinoma, yra la

bai skupūs žmonės. Neseniai 
pasitaikė man plaukti botu su 
dviem škotais. Vienas jų sako:

— Girdėjai, Brien, naujie
ną. Vakar mūsų pažįstamas 
Džimis staiga mirė širdies li
ga- ' i

— Gaila jo, — sako drau
gas, — bet dar labiau gaila, 
kad jis nemirė ant jūrų.

— Dėlko? — klausia pirma
sis.

— Dėl to, kad būt buvę su
taupyta: grabas, vainikas ir 
palaidojimo ekspensai.

gi Dievas yra nepabaigtai di
delis, todėl ir žmoguje turi i 
rastis to nepabaigto didumo I 
žymės, jeigu jis yra Dievo pa
veikslas.

Nepabaigto didumo žymės 
į aiškiai matosi žmogaus prote 
ir jo valioje. Protas turi ne
pabaigtai didelį talpumą, jis 
niekad negali parsipildyti tie
somis, kaip kad viduriai per- 
sipildo maistu. Jis amžinai 
yra alkanas ir amžinai turi 
vietos naujoms tiesoms. Kai 
gamtininkas, suradęs žemėje 
kokį kaulą, nepasitenkina juo, 
bet trokšta sužinot, kaip at
rodė gyvulys, kuris tą kaulą 
nešiojo, panašiai ir žmogaus 
protas nepasitenkina tiesos 
dalimi, kurią mato gamtoje, 
jis nori surast ir sužinot, kaip 
atrodo toji priežastis, kuri v- 
ra sukūrusi visą pasaulį.

Valia turi nepabaigtai di-

■L 1B t ■ '

(Acnie Photo.)

Abvsiniečių apsiginklavusių senoviškais šautuvais 
demonstracija netoli Addis Ababa, Abysinijos sostinės, 
prieš italus, kurie koncentruoja savo kariuomenę palei 
Abysinijos sieną.

U

(Acme Photo.)

Raiti abysiniečiai su primityvėmis jėtimis ir sky
dais vyksta į koncentracijos stotis ruoštis karui su ita
lais.
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(Acme Photo.)

Grupė abysiniečių, užsidegusių karo upu, sakot kalbas 
agituodami pradėti kovą su pasiųsta italų kariuomene.

Jūs galite gauti paskolas ant pirmų morgičių dėl 
taisymo įr budavojimo naujų namų arba dėl atmokėji- 
mo morgičių, su lengvais mėnesiniais išmokėjimais nuo 
4 iki 15 metų.

Jūs, taipogi, galite pradėti taupyti savo pinigus 
šioje įstaigoje nuo 10c. į savaitę ir aukščiau.

Raštinė atidara kas dieną.

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION NO. 1,

Member of tbe Federal Home Loan Bank,

840 VVest 33rd Street,
Phone: YARds 2790 and 2791
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ši $1 4.95 vertės lempa 
su kiekvienu Parlor Setu 
dovanai.

Dviejų dalių parlor setai, 
mūsų pačių padirbti, pilnai 
garantuoti.................

$49.00
ir aukščiau

e-

.18 dalių, lėkščių ir puodukų setas 
— dykai su kiekvienu D i n i n g 
Room setu.

Septynių dalių dining room setai

$39.50

RooseveltFurnitureCo.
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEIey 8760. Chicago, III.

Ine.
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IŠKILMINGAI PALAIDOTAS J, VAIČKUS
Kauno Rupinėse iškilmingai 

palaidotas mūsų teatro kūrė
jas Juozas Vaičkus. Velionius 
kūnų, pirmadienį iš jo buto 
draugai nešte nunešė į Prisi
kėlimo bažnyčių, kur jis buvo 
pašarvotas ir papuoštas gyvo
mis gėlėmis. Skulptorius Pe
tras Rimša pirmadienio nuktį 
padarė velionies pomirtinę 
kaukę.

Prisikėlimo bažnyčioje buvo 
gedulingos pamaldos, kurias 
laikė kun. Žitkus. Valstybės 
teatro operos choras, Štarkos 
▼ėdamas, giedojo Sasnausko 
gedulingas mišias. Vargonais 
grojo valstybės teatro operos 
solistas Katelė. Pamaldose da- 
lyvavo artistai, dainininkai, 
muzikai, rašytojai, menininkai 
ir velionies artimieji draugai 
ir pažįstami. Po pietų velio
nies kūnų į kapines lydėjo tū
kstantinė minia: beveik visi 
valstybės teatro artistai, Šiau
lių teatro artistai su vedėju 
Staniulio, rašytojai, muzikai, 
dailininkai ir šiaip meninin
kų. Valstybės teatro artistės 
ir artistai nešė vainikus. Val
stybės teatras, pagerbdamas 
teatro pradininkų ir pirmųjį

vyr. režisierių, gedulingomis 
vėliavomis laukė pro šalį ve
žamo į poilsio vietų velionies 
kūno. Eisena prie teatro su
stojo. Valstybės teatro direk
torius Viktoras Žadeika visų 
artistų vardu pasakė atsisvei
kinimo kalbų, iškeldamas ve
lionies nuopelnus lietuviškų 
teatrų kuriant.

Kapinėse atsisveikinimo žo
džius tarė lydėjęs į kapus kun. 
Žitkus, kultūros reikalų depa
rtamento direktorius dr. Ant. 
Juška, buvęs jo mokinys — 
valstybės teatro Šiaulių sky
riaus direktorius Stanulis, bu
vęs valstybės teatro dir. rašyt. 
Liudas Gira, dramos artistų 
vaidu Stasys Pilka, antros 
laidos mokinių vardu Stasiu
lionis ir kino teatro studijos 
mokinių vardu Tunkevičius. 
Kapinėse laidotuvių iškilmės 
buvo transliuojamos, o visa 
eisena filmuojama. Eisenų nuo 
pat Prisikėlimo bažnyčios iki 
kapinių lydėjo karo invalidų 
dūdų orkestras.

Mūsų teatro kūrėjui pager
bti valstybės teatre spektaklio 
nebuvo. M. (“L. A.”)

VIETINĖS ŽINIOS
L. R. K. S. A. APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

Rytoj, 2 vai. popiet, į Šv. 
Kryžiaus parap. salę, Town

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
„ PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atėję j šiuos paveislus pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa
vo galvas už Kristų eidami j areną, 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvą, Šv. 
Stibestijoną sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša.

Į šiuos paveikslus atėjęs nevienas 
braukia per skruostus riedančias a- 
iaras. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

Nedėlioję ir Panedėlyje, Bai. 28
if 29 d. * Wilkes-Barre, Pa.

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

Ketverge, Gegužės 2 d. par. sa- 
lčje, Wanamie, Pa.

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

Nedėliojo, Gegužės 5 d. Mahanoy 
City, Pa.

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

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

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

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

Įžanga 25c, vaikams 10c.
Visut pradžia 7:30 vaL vak.

|of Lake, renkasi1 Lietuvių R.
K. Susivienijimo Amerikoje 
Chicagos apskričio kuopų at

stovai pasitarti busimojo 1936 
Jin. Chicagoje jubiliejinio sei
mo, vajaus ir kitais svarbiais 
reikalais. Visų kuopų atstovai 
ir veikėjai būtinai turi atvy
kti.

MARGAS MARGUČIŲ 
VAKARAS

NORTH SIDE. — Rytoj mū 
sų parap. svetainėj įvyksta į- 
vairus, linksmas ir margas 
Margučių vakaras, kurio vi
sas pelnas skiriamas parap. 
naudai. Vakaras prasidės ly
giai 5:30 vai. vakare. Bus su
lošta juokingas ir gražus vei
kalas (Mirta Cinciberaitė). 
Kas mylite linksmus juokus, 
ateikite skaniai pasijuokti. Lo 
Šimas tęsis iki 8 v. vakare, o 
nuo 6 vai. pradėsime šokti ii 
margučius kalėti. Kas turės 
stipriausi ir gražiausiai nu- 
margučius kalenti. Kas turės 
nas. Todėl visi northsidiečiai 
rytoj vakare ateikite į parap. 
svetainę; pamatysite gražų 
programų .r smagiai pasišok
site. Lietuvytis

Gerkit ir Reikalaukit

“Draugo” Radio Aidai CICEROS 2INI0S
“DRAUGO” KkVUQ PRO
GRAMAS ŽAVĖJO OFISO 

DARBININKES

Balandžio 24 d., tarp 4 ir 5 
vai. popiet, tarsi, kas kvieste 
kvietė prie radijo ir jį nusta
tyti ant stoties WEDC. Mat, 
tada pasigirsta žavėjančios lie 
tuvių dainos ir graži muzika.

Nors ir prie darbo, bet Mo- 
ntgomery Ward kompanijos 
otisistėms buvo pranešta apie 
“Draugo” radio programų. 
Gavusios progų, 4 vai. popiet 
daug ofisisčių susirinko į ko
mpanijos “r^ecreation” kamba 
rį pasiklausyti “Draugo” pro 
gramo.

Programas tikrai žavėjo vi

sas. Kelios ofisistės net pasa
kė: “Svetimtaučių programai 
daugiausia yra nuobodūs, bet 
šie programai, juo toliau, tuo 
darosi gražesni ir įdomesni, 
nes juose dalyvauja geri dai
nininkai”.

Negaliu praleisti nepažymė
jus, kad ypatingai visoms pa
tiko Sasnausko vyrų choro dvi 

i gubo kvarteto, vadovaujamo 
komp. A. S. Pociui, “Oi, bro- 

1 Ii, broli”, “Kožnas vienas”, 
“Koks puikus vakarėlis” ir 
kitos liaudies dainelės. Taipgi 
patiko dain. Kasto Sabonio 
dainavimas. ,

Žodžiu, kiekviena programo 
dalelė žavėjo visas.

Ieva Lukošiūtė

FAKTAI REIKIA PATIK
RINTI

SVARBU PILIETYBĖS 
APLIKACIJŲ PILDY 

TOJAMS
Visi nepiliečiai ateiviai, ku

rie Lotina pildyti aplikacijas 
dėl pirmų, ar antrų popierų, 
privalo žiūrėti, kad paduoti 
faktai būtų tikri. Kitaip Na
tūralizacijos biuras nesuradęs 
ateivio atvažiavimo rekordų, 
neduos popierų.

Kad išvengus nesmagumų, 
aplikantams patariama susiži
noti su giminėmis, draugais, 
bendrakeleiviais, kad tikrai 
būtų žinoma, kada įvažiuota į 
J. A. Valstybes, kokiu laivu, 
kokia linija ir t.t.

Jei tuo būdu nepavyktų nu
statyti tikrų faktų, reikia krei 
ptis į tam tikras įstaigas, kur 
galima gauti informacijų.

Šiuo ir panašiais klausimais 
galima kreiptis į lietuvius stu 
dentus (The Lithuanian Uni- 
versity Club), pirmadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vak. J. P. Va- 
rkalos raštinę, 3241 S. Hals
ted St.

L. U. C. Pilietybės Kom.

ŠV. METŲ JUBILIEJAUS 
UŽBAIGA

duodamos. Būtų negražu cice- 
riečiams, jei nepripildytų sa
lės. Nesivėluokite. Programas 
prasidės lygiai IS vai. vak.

Kviečia visus —
Rengimo Komisija

Beje, Makalai dabar būna Bu
driko prograine, kas Jcetver- 
gų iš stoties WHFC nuo 8 
iki 8:45 vakare. 8.

Šį sekmadienį šv. Antano 
i bažnyčioje įvyks iškilmingos 
pamaldos, šv. Metų — Kris
taus Kančios Jubiliejaus už
baigimui.

Nuo sumos iki 7:30 vai. va
karo bus Švenčiausis įstaty
tas viešai adoracijai.

V akare 7:30 vai. bus speci
alūs pamaldos: procesija ir pa 
mokslas. Pamokslų Šv. Metų 
reikšmės pasakys didžiai ge
rb. kun. Dr. Vaitkevičius, M. 
I.C.

Sekmadienį visos pamuldos 
bus nauju laiku.

Nuoširdų ačiū tariu visie
ms už Šv. Velykų aukas.

Klebonas

JUOZAPŲ POKYLIS
t - b -----------

SO.; CHICAGO. — Šv. Juo- 
zapo parapijos svetainėje se
kmadienį, balahdžio 28 d., va
kare lygiai 6 valandų įvyks 
puiki vakarienė parapijos nau 
dai su gražiu programų. Po

Šį vakarų, namų savininkai 
ir rendauninkai sykiu eina į 
Lietuvių Liuosybės svet., kur 
bus minima 30 metų sukaktis 
kai Lietuvių Improvement klū 
bas susiorganizavo. Progra
mas bus įdomus; susidės iš 
dainų, kalbų ir muzikos. Po 
programo bus šokiai. Kas ne
bus — gailėsis. Tikietai — iš 
anksto perkant 25c., prie du
rų — 30c. Ant tikieto dar pa
žymėta, kad biis ir. dovanos

programo bus šokiai. Tai bus 
tikrai gražus pokylis. Pokylį 
ruošia šios parapijos Juoza
pai. Raporteris

SPORTAS

RADIO
RYTOJ L. V. “DAINOS” 

CHORAS ORU

Rytoj, 11 valandų prieš piet 
užsistatykite savo radio ant 
stoties WGES. Galėsite tikrai 
pasigrožėti maloniom daine
lėm, muzika ir kalbom. Dai
nuos grupė L. V. “Dainos” 
choro, po vadovyste muziko 
J. Saurio. Bus ir kalbų. Nepa
mirškite pasiklausyti.

Rep. B. B.

Lietuvių Golfininkų Sųjun- 
gos susirinkimas įvyks gegu
žės 1 d., 7:30 vai. vakare, Sa
ndaros svetainėj, 814 W. 33 
St. Visi būkite laiku, nes yra 
daug svarbių riaNkų svarsty
ti.

Be to, visį klūbiečiai kvie
čiami dalyvauti 28 d. bai. 
Twine - Eagles or Gleneaglee 
linko atidaryme. Lošimas tų 
dienų visiems klubiniams bus 
dykai.

Dr. A. J. Gussen. sekr.

EKSKURSIJOS
PROGRAMAS IŠ WAAF 

5 VAL. POPIET

Ryt nepamirškite pasiklau
syti puikaus lietuviško prog- 
ramo iš stoties WAAF, 920 
kil., 5 vai. popiet. Programas 
duodamas Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvės, 
3417 S. Halsted st.; eis kas 
sekmadienį nuo 5 iki 5:30 po
piet per visų vasarų.

Šį programų pakeitimų' pri 
sėjo padaryti dėl to, kad ii 
stoties VVCFL per visų vasa
rų eis brodkestinimas base- 
bolo nuo 1 vai. popiet. Rude
nį Budriko programai, tur 
būt, vėl grįš į senųjų stotį.

SYEMJ AMERIKOS LINIJA

PEOPLES KRAUTUVĖSE
GRAŽIAUSI KŪDIKIAMS

VEŽIMĖLIAI (bogės)
PARSIDUODA'

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS

$30.00 vertės English Coa- ’
ches labai gražiai padaryti, J 4Į 11.95 
pilnos mieros po................... ■

$22°" vertės pinti Vežimėliai '
pasirinkimas spalvų po .... I 4’:
$9.50 Park arba Beacb Stro- 
llers po . •...».

Dešimties Madų ir Spalvų bei apkainavimų iš ko 
i pasirinkti

KAINOS MAŽI ALSIOS MIESTE

4179-83 ARCHER AVĖ. •** 2536-40 W. 63rd ST.«
Tel. Lafayetta 3171 Tel. Hemlock 8400

Šv. Kazimiero Ak. Alumniečių
ŠOK I AI

įvyks
SEKMADIENĮ,

Balandžio - April 28 d., 1935
CELTIC ROOM

Medinah Club of Chicago
MUZIKA ROYAL EDDY’S ORCHESTRA

ĮŽANGA SEPTYNIAS DEŠIMT PENKI CENTAI 
PRADŽIA 8:30 VALANDĄ VAKARE

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
|{.\šrl INF.IE

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe

deralinė] 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.

ĮSIMANO DAUKANTO// 2242 VVEST 23rd PLACE
Tedera lSavings _akt , ooo-

Phone CANal 8887AND LOAN AStOCIATION 
or CHICAGO

Ben J. Kazanauskas, raštininkas
========assa^

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu ‘ ‘ Gripsholm ’ ’

Išplaukia iš New Yorko
GEGUŽES 25 D. 1935 M.

Antra ekskursija išplauks
Liepos 3 d., 1935

Tuo pačiu motorlaiviu 
(Per Gothenburgą-Stockholin)
New York — Klaipėda * 

Rengiamos:
Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos 
Am.

Kiti išplaukimai Iš New Yorko
Kungsholm - - - - Gegužės 2, 
Kungshiolm - - - - Birželio 4, 
Drottningholm - - Birželio 12, 
Drottningholm .... Liepos 17
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
j bet kurj Sąjungos nąrj. autorizuotą 
vietinį laivakorčių agentą, arba į bet 
kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MARIEHOLM”.

SWEDfi>H AMERICAN LINE 
ĮSI N. Michigan Avė., . Chicago, III.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintj 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St
r ______________ __
JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE•
Nuodai, kurie susikaupia jūsų ord 

ganiznie paeina nuo to, kad jisai ki™ 
nėtinai neišsivalo ir todėl praplatina 
bakterijas kurios užkrečia jus ligo
mis, susilpnina jūsų organizmą ir 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t.t.

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
iš Jūsų sistemos. Yra milijonai mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savo sveikatą su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduddamas visose atsakomingosc 
vaistinyčiose.

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

REUMATIZMAS ■ 
SAUSGĖLE ;

Neslkankyklte savęs skaus- ■ 
mals. Reumatizmu, SausgSte, 
Kaulų Gėlimu, arba MSftlun- ■ 
giu — raumenų sunkumu: nes g 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo _

CAPSIOO COMPOUND mos- ■ 
tla lengvai prašalina vlrftmlnė- g 
tas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
nes pasveikę. Kaina 50c, per 
paštą 55c, arba dvi už |1.05. ■
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- H 
TOS” augalais gydytis, kaina 
60 centų. ■

Justin Kulis ■
3259 SO. HALSTED ST. " 

Chicago, HL *■
fllMMlIMH

•i-1
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VIETINES ŽINIOS
KRIKŠTYNOS inkomu visų pamaldžių žmo- j nių. O jos šventovė Lisieua, 
, į Prancūzijoje, tai ištiktųjų, pa

latoj, ,) vai. p. p., Aušros igartiėjusi vieta. Čia per metus 
\aitų puiapijoje įvyks pašve- t,-,|<stančiai ir tūkstančiai žilio

RYTOJ DAINOS DIENA
LIETUVIU AUDITORIJOJ 
STATOMA SCENOJ OrE 

URTE PINAFORE ’
EMIL DENEMARK iū

ntinimas naujos, gražios Šv. 
Teresės stovylos. Pašventini
mo apeigas atliks didžiai ger
biamas pralotas kun. M. L. 
Krušas. Šiai iškilmei pritaiki
ntų pamokslų pasakys Tėvų 
Marijonų seminarijos profeso
rius gerb. kun. P; Biskis, M. 
1. C., D. B. Iškilmėse, tikima
si, kad dalyvaus daugelis žmo 
n'ų, nes jau visi tai iškilmei 
senjai ruošiasi.

Šv. Teresės stovylų dovano
jo Aušros Vartų parapijos pa- 
rapijonai Šturmų šeima. Sto
vyla graži ir, be abejo, padės 
žmonėms savo pamaldume. Sto 
vylai pastovas nupirktas ma
gesnėmis aukomis, kurias su
dėjo parapijonai. Stovyla sto
vės kairėje bažnyčios pusėje, 
šalia Aušros Vartų altoriaus.

Šventoji Teresė yra šių die
nų šventoji. Tiesiog reikia ste 
helis, kaip žmonės į tokį tru
mpų laikų jų pamylo. Josios 
gimimo vieta yra nuolatos la-

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

GERIAUSIŲ
DRABUŽIAMS

PLOVYKLIŲ
KAINOS NUMAŽINTOS 

nuo 25% iki 35% 
sl

nių lankosi, kaip katalikų, 
taip ir nekatalikų. Neseniai 
jos garbei Lisieux buvo pasta
tyta didelė bazilika. Vieta, 
kur randasi Šventosios palai
kai, visuomet pilna. Čia vi
suomet rasi žmonių karštai 
meldžianties jos užtarymo 
Toj pačioj bažnyčioj galima 
matyti jos vienuoliški drabu

žiai ir gražūs auksiniai plau
kai, kuriuos jai nukirpo įsto
jus į vienuolynų.

Šv. Teresė Vaikelio Jėzaus 
i gimė 2 d. sausio, 1873 metais, 
Alencone, nedideliame Prancū 
zijos miestelyje, jinai įstojo į 
Karmelitų vienuolynų baland
žio 9 d., 1888 metais. Įžadus 
sudėjo savo brangiausiam Su
tvėrėjui rugsėjo m. 18 d., 1890 
m. Mirtis nukirto jos gyvybę 
pačioje jaunystėje, rugsėjo 30 
d., 1897 m. Į palaimintųjų 
skaičių Šv. Tėvas jų paskyrė 
balandžio 29 d., 1923 metais 
ir paskelbė jų. šventųja gegu
žės 17 d., 1925 metais. Vos tik 
24 metus po jos mirties jau 
paskelbta šventųja. Tai, ištik
tųjų, pats savai mi rodo, kad 
jinai buvo nepaprasta. Kreip
kimės į jų ir prašykime Jos 
užtarymo. Š.

Per porų mėnesių intensy
vaus darbo, h. V. ‘‘Jluinos’' 
choras jau galutinai prisiruo 
šė naujai populerei Gilberto 
Kuli'.vano operetei ‘Pinafore , 
kuri lietuviškai pavadintu La. 
vyno Laivas “Minduugis”. 
Rytoj pirmų, o, gal, ir paski. 
tinį, sykį jų lietuvių kalboj 
pamatysime n pasiklausysi
me Lietuvių Auditor joj, Br- 
dgeporte. Operetę stato L. V. 
“Dainos” choras, vedamas 
komp. J. Kaulio, kuris tų ope
retę išvertė ir pats režisuoja 
Vaidinime dalyvauja žymiau 
sios choro pajėgos: Piežienė. 
Tenzis, Overlingas, Šaulienė, 
G lobis, Norkus, Zaum, Jasnau 
skaitė ir kiti. Dalyvauja taip 
pat ir visas didžiulis “Dai-

3 I

da pastangų, kad vakaras pa choro operetę, Liet. Auditon- gužinį balių trečiadienį, gegu- jau po pamaldų mokyklos ka-
jon. Valdyba i žės 1 d., parap. salėje. Įžanga mbary. Visos narės prašomosvyktų.

Alunirnetts lik sykį į me
tus rengia didelį įvykį, todėl 
svarbu, kad jis pasisektų. Vie
nos jos negales to padaryti 
Čia reikalinga visų parama, 

buvo statyta ir publikai bei^lae^a^s lnetais aiumnietė

nos” choras. /
Operetė ‘ ‘ Pinafore ’ ’

labai populeri anglų 
Londone jį buvo kartota net
700zsykių. Neseniai ir Ckica- 
goj vienaųi dideliam teatre

yra
tarpe.

---------- 135c.
MARŲL’ETTE PARK. —Į Rengimo komitetas darbuo- 

Uirnimo P. Š. parapijos mote- Jasb kad balius pasisektų. Mu 
rys rengia “Velykaičių” va-i^ika bus švelnį ir visi atsilan- 
karų su šokiais, sekmadienį, j kę manysite, kad šokate ir li- 
balandžio 28 d., parapijos sve- į nksminatės darželyje pavasa-

susirinkti. V-ba

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Naujosios Mados Pilnai 
garantuotos BEE VAC 

PLOVYKLĖS vertos $49.50 
parsiduoda po

$29.95
$80.00 vertės M A Y T A G 

Plovyklės su ketvirtainiu 
fAluminum Tub, pilnai per
imu jintos. Didelis bargenas,

$44.50
Didis pasirinkimas kitokių 
naujausių Plovyklių, už la
kdini mažas kainas. Kaip 
tai: TUOK W E S TING
IT O P K E, BEE VAC 
Al’EX, A. B. C., ir kitų po

$49.50
Geros vartotos Plovyklės

*1O-*18
Lenu rus Išmokėjimui 

Didelė nuolaida už senas
plovyklės

PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PINIGUS

1222-26 S. Halsted St
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. Kaiėdinskas

Duodame gražius radio pro
gramas kas nedėlių 11-tų 

vai. prieš pietus

A.
PADĖKONĖ

+ A.
ONA NUTAUTIENĖ

kurt mirė balandžio Iii tl., 19- 
3b ir lapu paiaidula balandžio 
22 d., 1935, o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse amžinai 
nutilusi ir negalėdama atidė
koti tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimų, ir pa- 
lyuejo <ų į tų neišvengiamų 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mū
sų tarpo uėkojaine mūsų dva
siškam tėvui Kun. Ig. Albavi- 
tiift. kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldus už jos sielų ir pasa
kė pritaikintų pamokslų, ir 
gerb. Kun. svečiui, kuris tai
pgi atlaikė šv. Mišias.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, gėlių aukotojams, arti
moms giminėms ir varg. K. 
Saboniui. Dėkojame direktoriui 
S. M. Skudui, kuris savo geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jų į amžinastį, 
o mums palengvino perkęsli 
nuliūdimų ir rūpesčius. Dėko
jame grabnešiams ir visiems, 
kurte paguodė mus mūsų nu
liūdimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms, o 
Iau a. a. Ona, Lai Dievas su
teikia amžinų atilsį.

Nuliūdę lieka: Vyras Boles
lovas, Sūnūs U'illiam Ir Bru 
no ir Giminės.

galo patiko.
Per porų pastarųjų metų L 

V. “Dainos” choras, vedamas 
vieno žymiausių chorvedžių, 
komp. J. Kaurio, savo koncer
tais ir veikalais nėra suvylęs 
publikos. Tikimos, kad ir šį 
sykį nesuvils, kad savo gra
žiomis ir gerai išmoktomis 
dainomis sukels visuose entu
ziazmo. Reikia tik, kad pla
čioji mūsų visuomenė paremtų 
choro pastangas ir priduotij 
daugiau energijos tęsti gražų 
kultūros darbų.

Taigi, širdingai kviečiami 
visi dainų mylintieji rytoj, ba
landžio 28 d. atsilankytį į Lie
tuvių Auditorijų. Vaidinimas 
prasidės lygiai 6 vai. vak 
(nauju laiku). Po programo 
— šokiai. Bilietų kainos: 50c., 
75c. ir $1.00. Pupa

ALUMNIEČiy ŠOKIŲ 
VAKARAS

Šv. Kazimiero Akademijos 
alumnietės rengia metinį ba 
lių ateinantį sekmadienį, ba 
landžio 28 d., Medinah Club 
of Chicago, 8:30 valandų va
kare. Grieš Royal Eddy’s or
kestrą. Pramogos komisija de

tos paramos susilaukė. Tiki-Hainėj, 7:30 valandų vakare, do metu.
mes, kad ir šįmet nebus užvil
tos. Viena iš jų

Pranešimai
Moterų Kų jungos Chicagos 

apskr. laikys mėnesinį susiri
nkimų sekm., bal. 28 d., 2:3C 
popiet, Dievo Apvaizdos para 
pijos mok. kambary. Visos na
rės, kurios dar nesugrąžinote 
bilietų buvusio apskr. koncer
to, malonėkite sugrųžinti su
sirinkime. Kuopų atstovės pre, 
Somos nesivėlint, nes susirin
kimas prasidės laiku. Fo sus
ino visos Mot. Kų-gos apskri
tys važiuos į L. V. “Dainos’

mu įžangos tikietų bus 
laimėti beskę gražių 
čių.

Visas pelnas skiriamas pa
rapijai.

Rengiamoji Komisija

BRIGHTON PARK. — Or
gija Nekalto Prasidėjimo Š. 
M. P. laikys mėnesinį susirin 
kimų sekmad., balandžio 28 d. 
tuojau po sumos, parapijos 
mokyklos kambary. Malonėsi
te visos narės atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų svarsty
mui. M. P.

galima
margu

MARQPETTE PARK. — 
Šv. Teresės dr-ja rengia ge-

VENETIAN MŪNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių

Didžianaia paminklų dirbtuve 
Chicagoj

-------- o--------
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

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

hX< eciame visus atsilankyti

Rengimo Kom.

Marquette Parko Lietuvių 
Piliečių klubas laikys labai 
svarbų susirinkimų sekmadie
nį, balandžio 28 dienų, 2 vai. 
p. p. Prašoma visų narių at
silankyti, nes susirinkime bus 
svarstoma daug svarbių daly
kų. Adv. J. Grisius patieks 
raportų iš Springfieldo.

Sek. A. Samoška

BRIGHTON PARK. — Ma
rijonų Kolegijos Rėmėjų 35 
skyrius laikys susirinkimų, se 
kmadienį, balandžio 28 d., tuo

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašelpinio klūbo mėnesinis 
susirinkimas įvyks 28 d. I>a- 
landžio, 1 valandų popiet Me- 
ldažio salėje. Visi nariai ma
lonėkite pribūti. Yra daug 
naujų dalykų svarstyti.

M. Kadžio liukas, koresp.

LAiDO TUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS* b « ...
■ Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 834-0
3.341) SO KElžZIF. A v !>

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkos
1. F. Radzius

A.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois* O

S. M. Skirias
Chas. Syrewicze

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

668 West 18th Ktreet 
Phone C'ANal 6174

718 West 18th Ktreet 
Phone MONroe 3377

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

PRANCIŠKUS NAINIS
Mirė balandžio 25 d., 1935 m. 8:30 vai. ryto, sulau

kęs 50 metų amžiaus. Kilo iš Šiaulių apskr., Joniškio 
parap., Burniškių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 met.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Theodorų po tė
vais Čepulaitė, dukterį Theodorų 16 metų, brolj Vin
centų ir brolienę, 2 pusseseres: Antaniną Dovidauskie- 
nę ir Viktorijų Masulionienę, dėdę Edvardų Janušau
skų Philadelphia, Pa., švogerkų ir švogerį Fierients, 
pusbrolius ir gimines; o Lietuvoj senų motinėlę, 2 
brolius, 2 seseris ir gimines.

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

Kūnas Į>ašarvotas 1248 W. 59th Kt. Tel. WENt- 
worth 1851. Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 
29 d., iš narnų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos jiamal- 
dos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus-ges ir pažystainus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Brolis, Brolienė, Pussese
rės, švogeris, švogerka, Pusbroliai ir Giminės,

l^aidotuvių direktorius K. P. Mažeika. Telefonas 
YARds 1138.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbl- 
me visokių rūšių paminklų ir ^p-a- 
bnantių.

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me daria- per šerias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su ,pačiais išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas Kokas J rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIOE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Bez. PK.VS.U’OLA MII 
BELMOVT 34M5 

* Office; HILLSIOE »M«5
Alfred Roselll, pres. Vincent lloselll, seer.

I. i. Zolp
J. F.

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

Lachawicz ir Simus 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927]

1.

S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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SULIVAN’O IR 

GILBERTO 

POPULER?

2 AKTŲ OPERETĘ

(LAIVYNO LAIVĄ “MINDAUGĮ”

Stato Scenoj L. V. “DAINOS” Choras

Sekm., Balandžio-April 28 d. 1935 m,
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 SOUTH HALSTED'STREET

LOŠIMAS PRASIDĖS 6 VAL. (NAUJUOJU LAIKU)
PO KONCERTO ŠOKTAI

Bilietų kainos: 50c, 75c ir $1,00.

Chicagos Lietuvio Iškilminga Diena

Šokiams bilietai 50c
J

rius L. Šimutis, “Sandaros” 
redaktorius M. Vaidvla. “Ma
rgučio” redaktorius A. Vana-

PRALAUŽIMAS ŽEMĖS 
DARIAUS - GIRĖNO 

PAMINKLUI

nų, 1 valandų po pietų, Mar- 
ųuette Park lietuvių kolonijoj 
įvyks didelės iškilmės pralau
žimui žemės pamatams, kur 
bus statomas Dariui - Girėnui 
paminklas, MarąUette Parke, 
prie California Avė. ir Mar- 
quette Road gatvių. Tai bus 
iškilmės, kokių Maromtte ko
lonija dar neturėjo.

Iškilmėse dalyvaus in cor- i kins. Kalbės ir kiti kalbėtojai:
Dariaus Girėno Paminklopore Amerikos Legiono Da

riaus - Girėno Postas 271, Gai 
srininkų skyrius, su muzika ir adv. Vassale, SLRKA prezi- 
garbės ženklais. Yra taipgi už- (lentas ir “Draugo” redakto-

BE SURE IT IS A
GENUINE

f

ver garancijos tagutę, 
kas užtikrina, kad valytu
vas. kur) pirksite, buvo per
dirbtas pačios Hoover Kompa
nijos. Vi jos stovi — neat
sakanti. nežinoma firma — bet 
garbS, išdidumas ir darbas d-l- 
delSs kompanijos. Yra gerai iri 
visiftkai perstatytas pačios Hoo- 
ver dirbtuves išlavintų eksper
tų. Naujos dalys sudStos vlc-

Hoover dalys. DS1 to; stebė
tinas Hoover veikimas ir tar
navimas yra garantuojamas 
VIENIEMS PILNIEMS ME
TAMS.

Hoover Spėriai Model 105 
gaiima nupirkti, tiktai S| mė- 
nes). stebėtinai žema kaina 
119 95, žemiausioji kaina Hoo
ver kada nustatS. NaudokitSs 
Šia proga dabar.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
2500 W. 63rd St

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir <1:80 iki 8:30 
Seredomls ir nedeilomls pagal sutarti 
Rez. 2515 W. «#th St. Pagal suUtrt|.

Jos. F. Budrik, Ine
3417 S. Halsted St.

Tel. Ofiso BOUIevard 5# 13—14 
Rea. VTCtory 234JT

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:80-8:80

756 West 35th Street

LIETUVIŲ PROGRAMAI:
Nedėliomis WAAF, 920 k. nuo 5 iki 5:30 po pietų. 
Kehvergais WHFC, 1420 k. nuo 8 iki 8:45 vak. 
Kasdieną angliškai WA.AF 5 vai. po pietų.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė
t lubos

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 vai. ryte. nuo S Iki 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18

valandai dieną 
Telefonas M1Dway 2KKO

kviestos ir kitos draugijos, k u 
rin nutarimo šiuo kart dar ne
žinome. Dainuos trys lietuvių 
chorai. Bus sakomos įspūdin-

SekmadienĮ, gegužės 5 die- gos kalbos. Kalbės žymūs po-
litikai ir valdžios departame
ntų nariai.

Pr'neipaliu kalbėtojum bus' 
Lietuvos svečias advokatas R. 
Skipitis, kuris 1933 m. Kaune 
dalyvavo Dariaus - Girėno lai 
dotuvėse. Jis žino visas prie- 
žast’s Dariaus - Girėno tra
giško žuvimo, užtai savo kal
boje visas tas priežastis išai-

Fondo Komiteto pirmininkas AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI:
LIETUVIAI DAKTARAI:

aitis Amerikos Lietuvių Są- akių. Ekspertas tyrimo a- 
jungos prezidentas inžinierius ’r Pataikymo akinių 
B. F. Simon - Simokaitis, val-
st’jos prokuroro asistentas ad-

Ofiso Tel. (K ERO 49
Rez. Tel. CICERO

JOS. SHINGI MAN. M 0
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komlsijonierius Vra gerai Cl 
eeriečlams žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavę užsieny. Pa
sekmingai gydo Rhcuniatizmą, Plau
čių ir Slrilles ligas.

Va landos;
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo 3 Iki 4 

vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare; 
Šventadieniais pagal susitarimą

4930 West 13th Street
CICERO, TLL.

Ofiso Phone
PROspeet 1028

Res. and Office 
235# So. Leavitt St. 

CANal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS 0R'pl 1ZALAT0RIS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St.. Chieago
OPKICE HOI'RH 

4 io 4 and 7 to 9 P .VI 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAM u i'HIKUHGAl"

4645 So Ashland Avė.
Ofiso Valandos-

Viki 2 iki 4 ir nuo tf Iki 8 vai, 
Nedėliomis pagal sutari 

Ofiso telef. BOL'levard 782" 
Namų Til. PltOspeet IU3U

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. L VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel.: PROspeet 6376 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

I V AIBūl DAKTARAI

vokatas Ch, Kai, adv. Olis, 
ir, jei laikas leis, bus dar ir 
kiti kalbėtojai.

Programą tvarkys adv. Cha
rles P. Kai. į iškilmes įėjimas 
visiems dykai. Užprašome vi
sus Chicagos ir apylinkių lie
tuvius dalyvauti šiose iškil
mėse kuoskai t tingiausiai.

Dariaus - Girėno Paminklo
. Fondo Valdyba ir Iškilmių 

Rengimo Komisija

Skipičio Prakalbos
Šeštadienj, gegužės 4 dienų, 

4 valandą popiet, gerbiamas 
Lietuvos svečias adv. R. Ski-. 
p:tis kalbės McKinley Park 
auditorijoj, prie W. 39 ir So. 
Westem gatvių. Savo kalboje 
p. Skipitis aiškins Klaipėdos 
krašto padėtį ir prietikius lie
tuvių su vokiečiais. Bus labai 
įdomu pasiklausyti gerbiamo 
svečio taip svarbios prakal- 
bos, pilnos įdomumo ir žingei
dumo. Todėl susirinkite visi 
minėton vieton ir pažymėtu

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso-

OR. 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

Tel. OANal 0257
Res. PROspeet 0059

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 88<l0 So. Arteslan Avė.

Valandos- 11 ryto iki 2 popiet 
C Iki 8 v. vakaro

• •4. OANal 8122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.l 

valande*: Nuo 9 iki 12 rvt<
Nuo 1 iki 8 vakarė 

Seredoj pagal sutarti

•e OANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

flcpednmln Ir Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0088 

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

Ofiso Tel.; LAFayette 8850
Rea. Tel.: VTRglnla 0888

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A 8 X - R A T
4142 ARCHER AVENUE 
Kampas Franeleco Avs

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Res.: Tel PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-18 v. ryto: 8-8 Ir 7-8 T. ▼. 
Nedėldlenlala nuo 10 Iki 11 diena

laiku. Įžanga visiems dykai. 
Be to, dar kalbės ir kiti kal
bėtojai: reduktorius Šimutis, 
inžinierius B. F. Simon - Si- 
mokaitis, redaktorius Vaidy- 
la ir kompozitorius Vanagai
tis ir kiti. Programo tvarkų 
ves Katalikų Federacijos pir- 
min. dr. Rakauskas.

Tų patį vakarų, tai yra še
štadienio vakare, gegužės 4i d. 
8 vakaro valandų ponas Ski
pitis kalbės Sandaros paren

gime, kuris minėtu laiku į- kilocykles). Kas turi radio 
vyks Viking Park Hali salėje.

Tų patį vakarų, t. y. gegu
žės 4 dienos vakaro 9:45 ger
biamas p. Skipitis kalbės po? 
radio, iš stoties WHFC (142(1

PRANEŠIMAS
Ant 63čios gatvės ir Wes- 

tem Avė., kur randasi adv. 
J. P. Waitchio ofisas šiuo lai
ku pertaisomas ir trumpu lai
ku ir vėl bus atidarytas.

Taigi kol bus užbaigtas per
taisymo darbas, J. P. Wait- 
ches nuoširdžiai prašo visų 
klientų visais reikalais kreip
tis į Roselando ofisą, kuris 
randasi adresu: 2 E. 103 Pla
ce, prie State Street.

AKIŲ GYDYTOJAI:
AUTOMOBILER

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKU’ 
SPECIALISTAS

Pn lengvins akiu Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudSItmo. 
■o-aigimo. akli; aptemimo, nervnotu- 
mo skaudamą akiu karsti, atitaiso 
‘ rnmnaree-vste ir tolireevstę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra parodančia mažiausias klai
das Spėriais atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo in iki 8 v. 
NedSlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimu akvs atitaisomos be akiniu. 
Kainos nlo-lau kaln pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI

nR p ATKOČIŪNAS
DENTTSTAS

1448 RO. 4»th <7T.. CICERO ILL.
TTtar. Ketv., Ir Pėtn. 10—9 vai 

3147 SO. HALSTED ST.. CHTCAGO 
Paned.. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehlll 0817

7017 S. FATRFTELD AVĖ.

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv Ir NedSliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimi“ Te’ OANal

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tei LAFayette 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai ■ 2—4 Ir 7—9 vai vakare

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMIock 82H8

DR. A. G. RAKAUSKAS
OYDYTOJAR ir CHTRTTRO3S
4142 ARCHER AVĖ.

Ofleo valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 28513 W. 89th Kt 

Valandos: 10-18 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti 

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3061 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)
Valandos: nuo S iki S vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllotnfs 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 8 popiet — 8 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

šeštadienis, baland. 27, 1935

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Vakarykščių žaidimų rezul.
AMERICAN LEAGUE.

Washington, 10 .. Boston, 5 
Chieago, 11 .... St. Louis, 4
New York, 11......... Phila., 2
Cleveland, 11 .... Detroit, 3

NATIONAL LEAGUE.
Brooklvn, 5 ......... Boston, 4
New York, 5 ...... Phila, 5
St. Louis, 3 .... Pittsburgh 2
Chieago, 3 .... Cineinnati, 2

perduotuvus, tie gerbiamo sve 
čio prakalba galės pasinaudo
ti būdami namie. LSB.

FLETAIREND0N
Puikūs 3-5 ir G kambarių 

fletai. West Saidės apielinkėj. 
Renda pigi. Atsišaukite:

2358 So. Oakley Avė. 
arba Tel. CANal 0936

REIKALINGA
DARBININKAI

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

B0X 19. “DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chieago

PARDAVIMUI BIZNIAI

1 Parsiduoda čeverykų taisy
mo šana. Renda nebrangi. Biz
nis išd'rbtas per 17 metų. Ne
vedusiam yra 2 kambariai nra 
gyvenimui. Mašinos geros. Ne
mokanti galėsiu išmokinti.

2309 South Hoyne Avė.

CLASSIFIED
AUTOMORTLES

EMIL DENEMARK INC
-Vartotu Kary Bargenai—

DODGE — 1932, 5 pasaž. Coupe. Tan 
B mediniai ratai. ISvaizda, stovis 
Ir tajeral visi geri. Puikus karas 
gerai prižiūrėtas ir žemai apkai- 
nuotas ............................................ S3O"

rtl/DS s — 1933. 4 duru Sedan B’ue 
o,, gobi trim. 5 slepi rnt-,1 Lab" 
embu valiausio modelio kara® an 
l.-stai tobulam stovv

PHEVROT.ET — 1333 Snort coi,nr 
oi, rumbie sent V-u-ncn 3 dro* 
ratai bot water heater Puikus 
žas coupe, kaip nauins .... ##9r

PT.VMOTTTK — ’33. 2 pasaž Cnn-
vertible Coune. Juodas 3 r-ut<inn1 

drat. ratai, rumbie oeat. V*’lan'-k 
modelio coune Švelniai bėganSi,, 
motoru .................................................... #4IS

TžODOE — 1933, Snort coune «n r,,- 
mb’c sent .Tuod-’s 5 mediniai ra
tai numaliavoti Tv-orv TSrodo gc«—>< 
ir tobulam mekaniSkam stovv #12’-

CHEVROLET — 1933. 2 pasaž. Bus
iness Coupe. 5 drnt. ratai, geri ta- 
jerai. žema mlleage. Nerasite Ge
resni business coupe ............ #30"

BTTTCK — 1935. kaip jums patiktu 
sutaupyti kelis Šimtus doleri” ant 
kuone naujo 1935 Buick? Čionai 
vra du — vienas 1935 5 pa«až
Club Sedan. su trunk. Juodas, var
totas tik 3000 mvliu: taingi 1035 
5 pasaž. Sedan, dar mažiau ISvn- 
žinėta’. Abu gnrantuo’akui kaip 
nauii ir apkainuotl mažiau ne
gu #900. ___

IR DAUGELIS KITŲ
įduokite savo dabartinį karą, mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais
3848-60 Ogden Avė. - Chieago

Cravvford 4100
___________________ f,TF,TUVIŲ advokatai _______

LIETUVIAI ADVOKATAI:

ĮHHN R. RDRŪFM
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

tMctronolltan State Bank name) 
Valandos kaadlcn nuo 9 Iki R 
Pancdėlio. Seredos ir Pėtnvčlos

vakarais « iki 94 4 TU
NAMAI: 6459 S. Rockwell St.

Roz. 1460 Ko. Paulina St.
PbnBB ARMitauP 0590

FFRniNAND PFTRAITIS
T TF.TT WTS A DVOK A T A S 

Suite 1000 — FR Anklin 6090
188 W Randolph St.

Chieacro

KONTRAKTORIAI

JtELVTS BTTT.DTNG CO. 
Kontmktnrtal

Statom naujus Ir talsom senus na- 
ina. Mūro, cetnento. medžio 1r stng- 

dengystės. Lensrrt Umokesčlat arba 
cash. Oal«ro apkainavlmas ant namu
tr rakandu.

335# S. LITUANICA AVĖ.
Tel. BOUIevard 8827

BRUNO SNUKIS A CO. 
KONTRAKTORIAI 

Statome nauins namus. Apdengiant 
gonkas (perėjus arba visa medini na
rna pontera arba cementiniu asbestos. 
Taln pat parūpinant paskolaa narni) 
netaisymui. Imame darbtta vlaoj Chi
eagoj. kolonija nesvarbi.

4131 So. Francisco Avenue
Telefonai LAFayette 5#5»4 — 8351

BUICK — 1932. Victoria Coune 5 
pasaž. Maroon, 8 drat. ratai Flnish 
kaip naujas, vienas IS puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake 8445

BUTCK *31 — Modei 91. 5 Sedan
Juodas, 8 drat ratai, geri ta fe-a i 
mohair trim Didelis, erdvus, «-mn 
gus Buick geram stovy . . . 8375

LASALLE — 1930. 5 pasaž. Sedan 
Juodas, fi drat. ratai. Sis T.a Sal’e 
puikiai ISrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................ #375

BUTCK — 1931. Model 8fi Victoria 
Coune, 5 pasaž. Juodas, 5 mediniai 
ratai. Didelius, erdvus karas gra
žiam stovy .................................. $375

BTTTCK — 1929, Model 48 Coune 4 
nnsaž. Juodas. 5 mediniai ratai 
Gražus coupe, geram stovy . . #225

BTTTCK ’30 — Model 48S. 2 na-a 
coune su rumbie sent. French h’iu 
8 drat ratai labai gražus co- 
tobulam stovv ...................... #2”'

CADTI.LAC — 'SI — V-12. 5 pasaž 
Town Sedan, with rear trunk. t 
drat. ratai with vvhite side wa’ls 
ISrodo kaip naujas 1S vidaus ir IS 
lauko Maroon paint ................ $895

CADTI.LAC ’28 — V 8 5 Sedan. Mė. 
Ivnas. « drat. ratai, trunk rack 
vvhtpcord trim Puikus karas, k” 
ris dar Ilgai tarnaus ............. 81°*

RUTCKS — Visų modeliu. — Mes vi 
suomei turime ant vietos puiku 
staka garantuotų vartotų Buick ka 
ru. Negalima geriau pirkti negu 
gera vartota Buick. kuris buvo tln 
Iram’i nertaisytas

ir-nhnnc nOt’lava’d 28”"

Joseoh J. Grish
ADVOKATAS I” PATARĖJAS 

4831 R. ASHT.AND AVF,.
Rc= 5 515 S. Rocktvc” St

Phone REPublic 9723 CHTCAGO

REAL ESTATE
Skolinant ninigiis ant jūsų morgi- 

čių. bonu, algos tr namų. Taipogi pe
rkam. parduodam — mainom morgl- 
ėtns. bonus, namus, ūkės ir biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS I LTETTTVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

Tel. LAFayette 1083


