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PASKELBTA SU
to

POPIEŽIUS IŠAIŠKINA KILUSIU 
PASAULY BLOGUMŲ PRIEŽASTIS

RAGINA TIKINČIUOSIUS MELSTIS, 
DARYTI ATGAILĄ

Su sudegusiu prancūzų laivu žuvę apie 300 žmo
nių. Japonijoj numatomos didele0 socialės 
reformos

POPIEŽIUS AIŠKINA APIE 
ŠIŲ DIENŲ NEGERUMUS

Mūsų Viešpaties šventas ! 
kryžius, nusižeminimo ir ne-,

------------- turto simbolas, kai kur kei-,
VATIKANAS, geg. 18. — čiamas modemiškojo materi- 

Šiandien paskelbta nauja Šve- jalizmo simbolais, kada dar-! 
mojo Tėvo Pijaus XI encikli- hininkų minios kovoja dėl kas-! 
ka apie ekonominį slėgimų ir dieninės duonos, kada jos pa- i 
iš to kylančius blogumus. Nu- geidauja turėti kiek nuosavos 
rodomos to ekonominio slėgi- žemės, gauti atitinkamų už da- 
mo priežastys. rbą atlyginimų, žmoniškų pas-

Šventasis Tėvas už visus togę ir tinkamas žmogui gy- 
šįandieninius pasauly jsivyra- venimo sąlygas.
vusius blogumus kaltina vi- ------------------
suose kraštuose nepaprastai 
išpučiamąjį nacionalizmų (tau
tiškumą) ir kai kur komuniz
mų. Kviečia viso pasaulio žmo 
nijų vieningai, kovoti 
Inos pasireiškimus.

NUMATOMOS SOCIALĖS 
REFORMOS

TOKIJO, geg. 19. — Pra 
prieš nešta, kad šiandien patsai ja

ponų imperatorius tars savo 
Švenčiausiosios Jėzaus Šir- žodį, koks naujas ministerių

dies šventės, birželio 3 d., ok- kabinetas turi būt sudarytas, 
tavoje popiežius įsako viso! Spėjama, kad naujas kabi-
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TĖVO ENCIKLIKA
CHICAGOJE KARAS DEL MILIJONO
RAGINA SULIETI VIETOS Rašinskienė - kandidatas į milijoninkus. Stanci

kas vos-vos atsilaikė prieš Gubystą, o Janu
šauskas - prieš Varakulį. Stulginskas vejasi 
Mandravickę, Varkalienė - Staniulį, Gilienė 
- Varkalienę. Kiti kontestininkai ruošias di
deliems puolimams

VALDŽIAS

Illinois’o valstybės legislatū 
ros mokesčių ir išlaidų sujun
gtosios abiejų rūmų komisijos 
pakomitetas susirinko į La 
Šalie viešbutį svarstyti mokes
čių ir išlaidų reikalus.

Pakomitetas randa, kad iš
laidi) mažinimui yra reikalin
ga, sulieti krūvon galybes šia
ndien veikiančių lokalių vald
žių. Nors tas suliejimas imtų 
dvidešimts metų, bet jo rei
kalingumas yra būtinas.

Pakomitetas sudarytas kone 
iš vienų ekspertų.

REIKALAUS MOKESČIU

“Draugo” vajuje karas ta-(Stanciko ir Rašinskienės pozi- 
rp kontestininkų darosi tikrai (eijų. Žiūrėsime, ar pavyks jam
negirdėtas. Artinanties vajau- 
pabaigai, visi kontestininkai 
— vienų dienų vieni, kitų die
nų kiti — deda visas pastan 
gas, kad sugriautų savo opo
nentų pozicijas, kad laimėtų 
pirmas vietas ir geriausias 
vajaus dovanas: dvi laivakor
tes Į Lietuvą, naują Kimball

___________ radiją, “kėš” — pinigais ir
Chicagoj iškeltas sumanv- kitas dovanas: fontanines plu- 

mas reikalauti iš krašto vv- rtksnas ir paišelius su Įrašu: 
riausvbės atlyginimo už mie- Jubiliejinio “Draugo” rajaus 

I sto gatvių naudojimų. Chicn- dovana.” \

juos pavyti ir pralenkti. 
Pavasaris visiems yra mie

las, visi) laukiamas svečias, 
tik ne Stulginskui. Pavasaris, 
o su juo ir triūsas apie na
mus, sulaikė jį lenktynėse ir 
dėl to davė progos Mandravi- 
ckui’ pavyti ir pralenkti. Bet 
vakar atsilankęs Stulginskas 
pasakė — nepasiduosiųs nė 
Mandravickui, nė Varakuliui, 
nė Janušauskui net nė Rašin- 
skienei. Vakar jis jau atgabe
no nemažų balsų skaičių. Lau-

goj kasdien veikia apie 730 Vakar rašiau, kad Stanciko j ksime daugiau.
pašto, trokų. Bet už tai nemo- i laimėjimas nė kiek nenugas- 

' kaina “laisniu” mokesčių mielino nė Rašinskienės, nė Gu-
štili-nė valstybei.

VYKUSIAI VYKDOMA

bvstos, nė kitų kontestininkų. 
Ir tikrai. Vakarykštis Rašins
kienės balsų skaičius buvo 
taip didelis, kad ne tik sutriu-

Varkalienė, nutraukus ry
šius su Staniuliu, dideliu pa
siryžimu ji vejasi. Bet kų pa
sakys Gilienė — vakar ra
šiau. Šiandie matome, kaip Gi
lienė smarkiai pradėjo vytis

KUN. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS,
įžymus Amerikos lietuvių katalikų visuomenės vadas ir li- 
t ratas. .Jo kunigavimo 35 metų ir literatinio darbo 40 metų 
sukakti minint šiandien, “Draugo” redakcija ir adminis
tracija savo ir savo skaitytojų vardu smukina Jubilijatų

pasaulio bažnyčiose turėti spe lietas nebus politinis, kaip to įr nuoširdžiai linki Jam geros sveikatos ir atlikti dar dau- 
ciales pamaldas. Per tų okta- reikalauja militaristai. Tr nau- giau garbingų darbų Dievui ir mūsų Tėvynei.
va (aštuonias dienas) Jo Šve- ja valdžia imsis vykinti did«'- 
ntenybė ragina viso pasaulio (les ir svarbias krašte ekono- 
katalikus daryti atgailų ir at-: minės reformas.
pildyti už padarvtus Švenčiau- -------------------
siajai Jėzaus Širdžiai įžeidi
mus. Ragina katalikus tomis 
dienomis susiturėti nuo įvai
rių pasilinksminimų, šelpti va-

ŽMOGŽIJDYS IŠSISUKI
NĖJA

GALĖJO ŽŪTI APIE 
300 ŽMONIŲ

VYSKUPŲ SKYRIMAI 
j/VALSTYBĖSE

ADEN, Arabija, geg. 18. —‘ AVASHINGTON, geg. 18. — 
Kiek buvo keleivi,) sudegu- Romos gauta žinių, kad ti- 

laive “3“or- tuliarinis HiPP° vyskupas Pe-šiam prancu
„‘,, . ... . terson’asPlnllippar”, nėra tikrai . Jo EminencijosPARYŽIUS. geg. 18. — Pri 

rašus ir daryti kitokius genis statvtas teisman Prancūzuos
darbus. Tuo būdu nors dali- prezidento Donmer’o užmušė ..... . , . ... - - - --
nai bus atpildyta Dievui, o ias tariamas Gnrgulov’as aiš- -l<' 'll' ° ’ ai ZU kas’ Pask*’'tas vyskupu į
Dievas išklausys žmonijos ma- kino, kad jis nušovė preziden- ' a*Ut * Z,n° ohester’io vyskupų:a. i
ldų. Ne kas kitas gali pašau- tų, nes klaidingai manė, kad
liui gerovę grąžinti, kaip tik prezidentas vra atsakomingas,

Chicagoj lankėsi krašto pro-1 škino Stanciko pozicijų ir už- Varkalienę. Ir nebus nuostabu, 
h’bicijos vykinimo komisijo- kariavo jai pirmųjų vietų, bet jei ne Varkalienė, bet Gilienė 
nierins AVoodcock’as. Jis pa-' sykiu išstatė jų kandidatu į pradės šaukti Staniuliui — 
reiškė, kad prohibicija visam milijoninkus! Ar nusigąs Sta-;“iš kelio!”
krašte vykusiai vykdoma. , [ncikas pamatęs, kaip cieeriete, Kiti kontestininkai taip pat

------------------- > aukštai iškilo ir kaip smarkiai ppsnaudžia. Kiekvienas ruo-
SUSPROGDINTA BOMBA Gubvsta jį vejasi norėdamas ^as naujiems puolimams. Va-

------------- [taip pat išmušti ir iš antros _jaua pabaiga jau ne už jurų-
Tire and Rubber Co. dirb- vietos, kurių vakar vos ne vos mariu. Visiems reikia visa e- 

tuvės priešaky, 2632 W. Ma-i apgynė! Akvvaizdoje tokio nergija pasileisti į darbų, kad 
dison gat., susprogdinta bom- [ smarkaus lenktyniavimo, be dasigauti aukštesnių vietų, kad

žmonis. Galėjo būti arti 1,(XX>.

nrų.

Pagalbos šauktis

kardinolo O’Connel’,5, Bosto-|ba. Nuostolių padaryta apie! abejo daugelis skaitytojų jau laimėti geresnes vajaus dova-
no arkivyskupo, pagejbinii 300 dol. klausia: kas bus šio

Man-'
vyskupija, i mirų- ( 

siojo vyskupo Guertin’o vietų.; 
nebuvo šv. Tomo

MOTERIŠKĖS LAVONAS

pirmas Bas.
[vajaus milijoninkas! Aišku,! Vakarykščiam

Monnt Hope kapų tvenkiny

«< D.” num.,
i kad kova nž milijoninį balsų laužytojo neapsižiūrėjimų, 
, skaičių jau prasidėjo. sumaišyta vajaus apžval-

smarkiai ga. Reikėtų klaida atitaisyti,...... priruošiamosios i .......... . U r't . Vakar karakulis
vienas Dievas, pasaulio Sut- jei Prancūzija remiu Rusijos priemonių, nea pirmiausia su- seminarijos Bloomfield’e, Co-jraa\a kaž kokios vargingai ap- buvo užsjmojęs Janušauskų! visa iš naujo perspausdinti
vėrėjas. ' ’ 1 ~j sovietus.

Šventasis Tėvas enciklikoje Pirmiau jis teisinosi, kad
be nacionalizmo ir komuniz- tragedijos metu jis buvęs gi- 
ino už visus blogumus kalti- rtas ir nežinojęs kų darąs, 
na dar ir nepaprastų kai ku
rių žmonių godumų. Mažos 
žribnių visuose kraštuose gru
pės yra susikrovusios didžiau- 
sins turtus. Kaltina nelygu tu
rtų paskirstymų — vieni žmo
nės gyvena didžiausiam per

GAL KONGRESAS DIRBS 
PER VASARA

dege radijo kabinetas su vi- nneet., viceprezidentas kun. j moteriškės lavonas pra]pnkti, tačiau nepajėgė. Ja-.Bet vietos stoka neleidžia to
instrumentais. Sudegė E McCarthy’s paskirtas vysJaPie 35 amž

daug ir valčių. Keli laivai iš kUpu į Portland’o vyskupijų, j 
didelio atokumo pasteliėjo gai- gjog vyskupijos vyskupas Mu-1 
s,ų ir suskubo pagalbon. .Tie rrąy kiek anksčiau paskirtas Į 
išgelbėjo daug įšokusių jūron Paul’o-arkivvskupijon ar-j 
žmonių. Bet nebuvo prieimo- k j vyskupu. '
nių gelbėti tuos, kuriems liep- Mona j A McFadden’as,

: suos-nukirto išėjimų iš laivo Cleveland’o vyskupijos kancle
ris, paskirtas tituliariniu Be- 
nda vyskupu ir Cleveland’o 
vyskupui J. Schrembs’ui page- 

, lbininku.

sais

BOLŠEVIKAMS NE
PASISEKIMAI

nušauskų išgelbėjo nauji skai- padaryti. Dėl to atsiprašau vi
etai. Prie progos reikia ati-1 su kontestininkų ir tūkstančių 
dengti Janušausko paslaptis: “D.” skaitytojų, kurie gvYai 
jis ne tik nemano Varakuliui seka vajaus
pasiduoti, bet siekia Gubystos,'

AVASHTNGTON, geg. 18. •- 
Birželio pradžioje kongresas kambarių, 
nutrauks savo darbus. Birže-1 —

teklinįe, o kiti alksta. Paira- Iv ivvks politiniu partijų su-!
liau kaltina paties žmogaus važiavimai. Po šių suvažiavi- i 
sukilimų prieš Dievų. mu kongresas vėl grįš j dar-

Tš godumo kvla tarpusavis bn ir gal, kaip spėjama, dirbs 
žmonių nepasitikėjimas, šv. per vasarų.
Paulius ne veltui vra pareiš-; -------------------

3 ŽUVO SUSIDAUŽUS 
LĖKTUVUI

MASKVA, geg. 18. — Ni-|
Įžniam NovgoroiTe bolševikai!
! pastatė milžiniškų automobi- j 
liams dirbtuvę. Tikėtasi, kad 
jie tenai galės gaminti daug 
automobilių. Norėta pasivyti
ir pralenkti patį Fordų auto-'areštavo- Taikos teisėjas pas 
mobilių gamyboje. 'kyrė 10,000 dhlerių parankos.

CURTIS AREŠTUOTAS

NFAV YORK, geg. 19. — 
iNew Jersev policija Curtis’ų

eigų.
Vajaus vedėjas

BORAH’AS ISPĖIA 
SENATORIUS

IVASITTNGTON, geg. 19.

kęs: “Pinigų troškimas yra 
visokio pikto šaknis.”

Įsivyravus sunkiems laika
ms, kelia galvas ir ima veikti Senatorius Borab’as įspėja se- 
visoki žmonių suvedžiotojai, natorius, kaip demokratus, 
Be komunistų pradeda įsigalė- taip respublikonus, kad jei ko- 
ti bedievybė. Šiandie bedievių ngresas nesirūpins bedarbių

LOS ANGELES, Cal., geg. j 
(18. — Fairbank orlaivių,stoty| 
nukrito United Air Lines pa-! 
što orlaivis. Žuvo du vairini, 
nkai ir radijo operatorius.

UŽTROŠKO 50 CENT
NERIŲ ŽUVŲ

I Iš pat pradžių gamyba ne-I
sisekė. Kaltinta dirbtuvės va- i NEW YORK, geg. 19. —

dovybė ir ji perorganizuota. 1 Prisipažinusio prie klastos

BAIGĖS AMATNINKŲ 
STREIKAS

Skapiškio ežere, Rokiškio a Ta pati betvarkė. Patvs auto-1 Pu'k< Tundbergb o kūdikio pa-
, A vi m vv • • ‘ ta , grobimo reikale laivu dirbėjopskr., žiemos metu užtroško mobiliai nesigamina. Dabar y, ................................M

apie 50 centnerių žuvų, kurios nėra ko kaltinti. Tad sakoma,
pavasario metu vandens yra kad ta vadovybė netinkamai 
išplautos ant ežero krantų, perorganizuota.
Skapiškio valsčiaus savivaldy- j-------------------

Curtis’o iš Norfolk, Va., New 
Jersev valstybės policija ne
paleidžiu. Neleidžia jam grį
žti namo ir kiekvienam žings
ny saugoja. Gal bus areštuo
tas.

PLEČIA CUKRAUS 
FABRIKĄ

Šiuo metu jau pradedami 
cukraus fabriko praplėtimo 
darbai. Šiemet bus nudirbti 
Šie svarbiausieji: pastatytas 
cukriniams runkeliams dėti 
naujas aruodas, prie jo pri
vesta nuo bendrosios šakos 
viena geležinkelio linija, pa
statyta kelios naujos mašinos 
ir padidinti kiti vidaus įren
gimai. Bendrai fabriko pro
dukcijų tuo būdu numato pa
didinti 39 proc.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN-
NEAV YORK, geg. 18. — bės pastangomis tos žuvys nuo' WASHINGTON, geg. 19. — j 

agitatorių galima rasti ne tik likimu, gali kaip kokia banga čia baigės statybos dmatninkų ežerų krantų jau baigiamos Alaus grųŽinimo kalusimas se-i
gatvėse arba/ susirinkimuose, iškilti trečioji galinga politinė streikas. Amatninkai sutiko pašalinti. Jas užkasa į Žemę nate vakar atmestas €1 balsu Į Policija spėja, , kad jis ne ^KES. — Šiandien saulėta ir 
bet net ir pačiose mokyklose, partija. įdirbti pigiau 25 ligi 30 nuoš. gyvulių kapinėse. prieš 24. viskų išpažino. t šilčiau.



s draugas Ketvirtadienis, geg. 19, 1932

“D R A U G A S”
IleLna kasdien, išskyrus sekmadienius 

fHHNUMEKATOS KAINA: Metams—$6.00. Pu-
•ei Metų—$3.60, Trims Mėnesiams—$2.00, Vienam 
Mėnesiui—7 6c. Europoje—Metams $7.00, Pusei Mė
ty—$4.00, Kopija ,03c.

.Bendradarbiams ir korespondentams raštų ne- 
*r«šlna, jei neprašoiųa tai padaryti ir neprisiunėia 
tam tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
valandai popiet.

platinimo srityse, ypač šio dvidešimtojo 
amžiaus reikalavmių akivaizdoje.

Jonas Kmitas — kunigas 
Viršiausias Jono Kmito gyveninio 

tikslas — jo pašaukimas. Visų pirma jis 
yra kunigas. Pagrindiniai jo pašaukimo 
dėsniai, kurių sargyboje jam teko stovėti, 
visuomet pasiliko jo supratime dieviško
sios reikšmės; jų negalima pakeisti, nei ' 
išmainyti. Kuomet rusų valdžia pasiūlė 
jam garbingų Veiverių mokytojų semina
rijos kapeliono vietų su sųlyga, kad jis 
dėstytų tikybų rusų kalba, kun. Kazimie
ras Urbanavičius atsakė, kad su ta sųly
ga jis niekuomet nesutiksiųs, gerai žino
damas, kad čia dėl to ir tos# žymios vie
tos negausius. Žinoma, ir negavo.

Šiandie pastoracijos darbas, kaip ir 
kiekvienas darbas savo laikotarpyje, turį 
savitų sunkumų. Bet kūrybos darbas yra 
pats sunkiausias: tik tas težino šio sun
kaus darbo naštų, kuriami gyvenime te
ko kas nors kurti. Nebuvo išimtimi iš 
šios taisyklės nė mūsų kultūros kūryba, 
ypač jos pradžia. Jei šiandie suorgani
zuotose parapijose, su gražiomis bažny
čiomis ir mokyklomis, yra daug sunku
mų, tai kų bekalbėti apie tuos laikus, 
kuomet nieko nebuvo! Ne veltui yra sa
koma, kad Amerikos lietuvių centrai ne 
suorganizuoti, bet sukurti.

Nedidelė, bet graži šiandie Lowell’io 
lietuvių nuosavybė, ypatingai parapijos 
klebonija. Menininko skonis atspėjo vie
tos tinkamumų ir grožį. Kam nežinoma 
Montello parapijos klebono, teisingiau 
pasakius — kųn. Kazimiero Urbanavi
čiaus klebonavimo, kryžiaus kelių istori
ja! Koki skaudūs buvo pirmieji jo gyve
nimo metai, kol jis sukūrė nuosavų gūž
tų ir kol nepalaužė kietasprandžių pik
tybės, išveržusios parapijai klebonijų ir 
senųjų bažnyčių, dabartinę svetainę.

Tokių garbingų kovotojų mes čia 
šiandie prieš save matome ir daugiau. 
Didžiuojamės jais ir laikome sau garbe 
nulehkti galvas prieš tuos, kurie kovojo 
sunkių kovų ir jų laimėjo, atstatydami 
iš naujo gausingus suardytus mūsų tau
tos židinius.

Jonas Kmitas — visuomenės vadas
Kiekvienas kunigas yra visuomenės 

vadas. Jis vadovauja savai bendruome-' 
nei kaip žemiškuose, taip ir to labiau 
dangiškuose žmogaus reikaluose. Bet 

daugelis dvasios vadų neapsiriboja vien 
savo parapijos darbuote. Šviesus protas, 
kilni širdis, platūs užsim'ojimai praski
na jam kelių ir jis nejučiomis atsistoja 
pirmųjų vadų eilėse. Šie dvasios savu
mai pastatė ir kun. Urbanavičių vadams 
Vadu.

Amerikos Lietuvių Taryba, Tautos 
Iždas, Katalikų Federacija, Kunigų iVie- 
nybė, Lietuvių Katalikų Susivienijimas, 
Lietuvos Vyčiai ir ypatingai Darbininkų 
Sąjunga — šios visos organizacijos tu
rėjo ir turi kun. K. Urbanavičių ne savo 
eiliniu nariu, bet pačioje centro vald, 
boję. Jis neieškojo garbės, bet dariv 
Jam rūpėjo Katalikiškojo Veikimo (Ak
cijos) ugdymas lietuvių tautoje. Jausda
mas, kad gali kiek gero padaryti, sto.i 
ii dirbo, kuomet daugelis darbuotojų dėl 
savo garbės įžeidimo ir užgaidų metė vi
suomeninį darbų, užmiršdami, kad kiek
viena visuomenė savo didvyrius tik mi
rusius tepagerbia.

Visuomeninė jo darbuotė neapsiribo
jo organizacijomis. Jis gerai suprato, 
kad draugija, yra tiktai periodinis gyve- 
nimas, kaip tai aiškiai parodo kai kurios 
mūsų aukščiau įvardintos, šiandie jau 
negyvuojančios, garbingos ir dideliai nu 
Sipelniusios organizacijos. Šimtmečiais 

tegyvuoja tiktai vienuolijos. Jų progra
ma ir švietimo bei gailestingumo dar
buotė siekia aukščiau krypčių, luomų ir 
kartų. Dėl savo didelių nuopelnų Baž
nyčiai ir tautai jos yra remtinos. Todėl 
savo gausios paramos kun. K. Urbana- 
vičins nesigailėjo ir nesigaili šioms bend 
raomenėms. Didelės užuojautos ir gau
saus dosnumo savo pirmose dienose yra 
patyrusi ir ši mokslo įstaiga — Švenč. 
Marijos Kolegija.

Didžiausios gi simpatijos iš kun. 
K. Urbanavičiaus yra patyrusi arčiausia 
jo širdžiai visuomenės darbo sritis —tai 
spauda. Tai jo paskaitų seimuose obal- 
sis, tai jo kasdieninis darbas.

Jonas Kmitas — literatas. 
i Jonas Kmitas yra vispusiškas lite
ratas: poetas-dainius, beletristas ir mū
sų laikų žymiausias publicistas. Turime 
ir daugiau gabių literatų, kurie pasižy
mėjo vienoje kurioje nors literatūros 
srityje, kaip kun. Aleksandras Burba —
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JONO KMITO ASMENYBĖ
fKun. J. Navicko, M.I.C. paskaita skai

tyta Jono Kmito dieną gegužės 19 d. 
Svenc. Marijos Kolegijoje, 

Thompson, Conn.).

Tauta, turinti gerų vadų, nežus. Ji 
ir savo gyvenimo persilaužimo metu ne
jaustos pusiausvyros. Visuomenės vairi
ninkai išves jų į gerovę ir laisvę. Kuo
met Lietuvos šiandieninė pastogė pagim
dė tautai vadų, jie iškovojo savo tėvy
nei laisvę. Kuomet Amerikos lietuvių iš
eivijoje atsirado vadų, jie sukūrė kultū
rinę jėgų, ištiesdami po visų plačiųjų šalį 
tinklų kultūrinių centrų — bažnyčių, mo
kyklų, organizacijų, laikraščių. Ir šian
die Amerikos lietuviai savo kultūriniu 

, gyvenimu visai prilygsta kitoms pana
šioms tautoms. Tai mūsų visuomenės va
dų nuopelnai.

Vienas iš pačių žymiausių Amerikos 
lietuvių vadų, jau 27 metus stovinčių 
prie visuomenės vairo, yra garbingas 
Šios dienos solenizantas kun. Kazimieras 
"Urbanavičius, mūsų literatūros pažiba— 
Jonas Kmitas. Šių metų vasario 5 d. su
kako jo kunigavimo 35 mptai ir jo litera- i 
tinės kūrybos darbo 40 metai.

Kun. Kazimieras Urbanavičius yra ki- 1 
lęs iš kapsų krašto, Kidoliškių kaimo,

' Marijampolės parapijos. Gimė 1874 me- 
* tais. Urbanavičių šeimos tėvas mokėsi 
arukštesnėje Tėvų Marijonų vienuolyno 
mokykloje Marijampolėjb. Todėl jaunutis 
Kazimieras, 'šviesios šeimos sūnus, turė
jo geros progos eiti mokslus. Gimnazijos 
mokslus ėjo Marijampolėje.

Iš mažens jausdamas savo širdy pa
šaukimų dvasiniam luomui, įstojo į Sei
nų, dvasinę seminarijų. Gimnazijoje, ru- 

' sų įstatymais ir papročiais varžomoje, 
jis neturėjo galimybės duoti savo lakiai 
poetinei sielai skrajoti, kurti. Seminari- 

jis atrado jau susispietusių idealis
tų būrelį, kuris spaudos draudimo lai
kais, pradėjo leisti slaptų laisvomis va
landomis laikraštukų, keistai, bet tiksliai 
užvardintų “Knapt.” Čia tai ir prasidėjo 
jaunojo literato, šių dienų mūsų žymaus 
rašytojo Jono Kmito, literatinė darbuotu. 
Tai buvo 1892 metais.

Chronologinė Jono Kmito gyvenimo 
eiga yra šitokia: Kunigu įšventintas Var
šuvoje 1897 metais. Seinų vyskupijai naš
laujant, kunigo šventinimus jam suteikė 
jo paties parapijonis Jo Ekscelencija 
Vyskupas Kazimieras Buškevičius. Paš
to rųcijos darbus jam teko (dirbti pusant
rų metų savo tėviškėje — Marijampolė
je, tris metus zanavykuose — Kaimely
je, keturis metus mozūruose — Poswių- 
tne. 1905 metais atvyko į Amerikų ir čia 
.darbavosi šiose parapijose: 5 metus 
Shamokin, Pa.; 3 metus Lowell, Mass, 
būdamas pirmuoju tos parapijos klebo
nu ; 6 metus Montello, Mass.; 10 metų 
■South Boston, Mass.; 2 metus Norwood, 
Mass. iš kur pernai, nesveikatos verčia
mas, pasitraukė ir apsigyveno toje pačio
je parapijoje, kurių savo boru buvo už
leidęs jaunesniam ir kurioje jam teko 
sunkiausiai ir daugiausia darbuotis.

.. Minėdami kun. Kazimiero Urbanavi- 
čfafls dvilypes sukaktuves, norime įžvel
gti giliau į kilnių jo asmenybę, kad pa
sinaudotume jo mums, jaunesnės kartos 
kunigams ir aplamai visiems visuome
nės darbuotojams, teikiamais pavyzdžiais 
įvairiose Kristaus karalystės žemėje iš

kun.savo beletristika — apysakomis;
Antanas Kftupas — savo publicistika, y- 
patingai sociologijos srityje; kun. Anta
nas Milukas — išeivijos istorijos tyri
mu; Seirijų Juozas — kun. Juozas’ Ži- 
danavičius — dramos kūriniais. Jonas 
Kmitas juos visus pralenkia savo litera- 
tine kūryba ir stoja PIRMAS Amerikos 
lietuvių rašytojų eilėje.

POETAS „Poetai gimsta” — sako 
priežodis. Iš Dievo malonės kun. Kazi
mieras Urbanavičius turi įgimtų poeto- 
d aini aus talentų, kurių jis neužkasė į že
mę, bet, kaip senovės žynys, palietęs 
skambančių kanklių stygas, dainavo lie
tuvių tautai savo dainas, žadindamas jo
je Dievo, tėvynės ir artimo meilę, guos
damas susopusias vargdienių darbo žmo
nių širdis, nurodydamas jiems kilnų pa
siaukojimo ir meilės Idealų, suteikusį 
žmonijai amžinatvės gyvybę.

Jono Kmito poezija, išleista vienu 
rinkiniu, „Jono Kmito eilės” 1921 me
tais, Boston, Mass. Nuo to laiko yra pa
rašytų, įvairiuose laikraščiuose išmėtytų, 
ne mažiau eilių, nes garbingasis poetas, 
prašomas redaktorių, niekad neatsisaky
davo savo poezija papuošti laikraščio 
skiltis. Redaguodamas “porų metų “Tau
tos Rytų,” įvairių švenčių proga —Ka
lėdoms, Naujiems Metams, ‘Velykoms — 
paprašydavau gerb. Poetų parašyti pri
taikintas šventės dvasiai eiles ir visuo
met jas gaudavau.

BELETRISTAS. Pasirodo, kad pir
mame savo literatinės darbuotės laikotar 
pyjo Jonas Kmitas užsiimdavo daugiau 
proza, negu poezija. 1906 metais She- 
nandoah, Pa., išleistos jo trys apysakos: 
“Biurokratai,” „Bajoro uošvis” ir “Mū
sų socialistai.” Tiesa, ir vėliau jis yra 
daug apysakų rašęs. Viename rinkinyje 
1917 metais išleistos Boston, Mass. kelios 
apysakos kartu, Užvardintos “Vaizde
liai.” Daug panašių trumpesnių apysakų 
tetilpo tiktai laikraščių skiltyse.

Be originalų, Jonas Kmitas yra pa
tiekęs mūsų literatūrfti ir vertimų iš an
glų kalbos: Mark Twaino „Huckleburry 
Einnas,” išleisto 1914 metais Chicago, 
111. ir Karoliaus Ilickenso „Oliveris Turi
stas ” išleisto Chicago, III.

PUBLICISTAS. —. Jonas Kmitas 
yra pats žymiausias mūsų publicistas. 
Jei „Darbininkas” šiandie taip aukštai 
stovi savo įžanginiais straipsniais, tai 
reikia neužmiršti, kad vedamoji jų min
tis yra Jono Kmito mintis. - Kų pasakyti 
apie autoriaus stilių? Jis pilnas humo
ro, kad-teikia jo straipsniams didžiausio 
įdomumo: senai žinomos tiesos, įvilktos 
Jono Kmito stilium, yra tartum naujas, 
pirmiau negirdėtas, kūrinys. Tik laiko 
stoka sulaiko nuo gilesnio Jono Kmito 
veikalų įvertinimo.

Tokia aukšta ir kilni kun. K. Urba
navičiaus asmenybė yra nelengva aptar
ti, to labiau, kad jos veikimas yra pa
sireiškęs tokiose gausingose darbuotės 
srityse. Jo darbų pavyzdys rodo, kad 
žmogus, norėdamas, gali suderinti savo 
tiesiogines pareigas —* kaip kunigas sa
vo pastoracijos pareigas — su menu, ke
liant žmonių sielas prie Aukščiausiojo 
Gėrio ir kuriant jose Amžinojo Grožio 
pažinimų. Tokia yra Jono Kmito — ku
nigo Kazimiero Urbanavičiaus kūryba, 
ragindama mus suvartoti visus savo 
Praamžiaus mums duotus talentus vie
ninteliam tikslui — vesti žmonijų amž
inybės keliais.

JONO KMITO KŪRYBA

Stud. Vinco Sabo paskaita, skaityta Jono

Kmito dienų, gegužės 19 d. Švenč. 

Marijos Kolegijoje, Thompson,

Conn.
Rasti sau džiaugsmo, bekuriant džiaug

smų "kitiems, tai skaisčiausio, gyviausio 
džiaugsmo naujas pasaulis, apimąs pas
tangas asmenų, norinčių skleisti sveikų 
mintį ir būti apaštalais visuomenės gero
vei. Literato, gyvenančio ne sau, tikslas 
yra šalinti vargus, lengvinti gyvenime 
naštų, nurodant esamas klSidas. Toksai 
yra mūsų darbštusis literatas kun. Kazi
mieras Urbanavičius — Jonas Kmitas, 
kuris jau 40 metų darbuojasi su plunks
na, kraudamas turtus lietuvių tautai.

Atvažiavęs iš mylimoj tėvynės, kad 
Amerikos lietuviams trūko gabių dvasios 
bei gerų visuomenės vadų, Jonas Kmitas, 
be tiesioginių kunigo pareigi}, labai daug 
rašė. Jis yra išleidęs didžiumų savo raštų 
knygomis; nemažas jų skaičius išmėty
tas įvairiuose laikraščiuose. Jo veikalų 
esama originalų ir vertimų, jau nekalbant

apie kasdienius ilgų metų straipsnius, ku
rie nustatė mūsų visuomenės pasaulėžiū
rų. Jo miotis vadovavo visuomenės dar
buotei tikybos ir tautybės srityse. Jonas 
Kmitas, visa to žodžio prasme, yra mūsų 
visuomenės Vadas.

Mano užduotis šioje paskaitoje yra pa
tiekti santraukų Jono Kmito literatinės , 
kūrybos, ypač atpasakoti jo beletristinių 
kūrinių turinys.

“BIUROKRATAI” —'apysaka labai 
vaizdingai aprašo kaimiečių gyvenimų it 
jų vargus Lietuvoje, rusų pavergtoje. A- 
pysaka pradedama senio Blusinskio vardi
nių minėjimu. Suvažiavę kaimynai, urėd 
įlinkai iš apylinkės dvarų ir miestelių 
linksminasi, šoka; žodžiu — “ūžia kaip 
avilyje.” Iš pat pradžių skaitytojas pe- < 
rimtas kažkokiu noru knygos neatidėt. } 
Taip gyvai pradėta apysaka skiriasi kiek 1 
nuo kitų autorių stiliaus;

“Biurokratai” prasideda tikru lietu- ! 
višku naminiu suvažiavimu. Ir taip visa 
apysaka, pilna ±yvu vaizdų, sudomina ir 
verčia domėtis, kas bus toliau. Jonas Kmi- 
tas sumaniai įveda į apysakų asmenis, 
sodina juos už stalo. Vyrai pradeda kor- 
toti. Ten sėdi; Zagrebajev, skyriaus viK 
šininkas; Teodoras Vziatkin, miesto teis- 
darys; ir Nikita Naduvaika, pulko gydy
tojas; o ketvirtas buvo lietuvis, Petras 
Virbalius, išėjęs juristo mokslus.

Naduvaika prisidėjo prie šnekos; jis 
pasižymėjo juokais ir pasakomis. Jiems 
bejuokaujant, įeina žandarų viršininkas, 
Aleksandras Podlinskij. Gaspadorius Blu 
sinskas supažįsta jį su Petru Virbalium, 
kuris tuojau pradeda nerimauti, norėda
mas greitai palikti jam tų nemalonių 
draugijų. Visakam nurimus, Podlinskij 

užsiminė turįs kų nors svarbaus pranešti 
ir rimtai klausantiems pradėjo pasakoti 
apie rusų armijos nugalėjimus Mandžiū- 
rijoje ir apie valstybės viduje kylančių 
revoliucijų.

Iš šios kalbos išsiplečia įdomi apysa
ka. Aprašoma, kaip lietuvis Antanas Mi
linis buvo pasiųstas į Mandžiūrijų visai 
neteisingai ir kaip jis, išsprukęs iš žan
darų rankų, labai įpykęs, pradėjo vienas 
kelti revoliucijų. Kalbino kitus taip, kad 
niekas nežinojo, kas per vienas būtų ta
sai revoliucijonierius. Jis buvo pramintas 
“Žiauriu.” Daug žmonių užmušęs ir ki
tokių skriaudų pridaręs, pagaliau užmušė 
patį PodHnskį..Žiaurys sugautas ir sužeis
tas, bet nepavojingai. Jono žmonų irgi 
suėmė, bet vėliau paleido. Ji buvo' vis ne
ramiu nes suprato, jog jos vyras gydomas 
tik tam, kad galėtų sveiko gyvybę atimti.

Toksai yra “Biurokratų” apysakos, 
margas turinys*

“BAJORO UOŠVIS” — apysaka, im
ta iš lietuvių gyvenimo, labai vaizdžiai 
parašyta. Daugelis išeivijos sūnų apsiver
ktų, perskaitę šių apysakų: jie prisimintų 
praleistus tėvynėje laikus.

Kunčas, patsai svarbiausias iš apysa
kos tipų, buvo vaitas ir iš savo vaitystės 
stengėsi parodyti savo “unarų.” Bet vai- 
tienė vįs buvo nepatenkinta. “Et jau su 
ta vaitysta, tik baladonė”, ji sakydavo.— 
O senis vis jai prikaišiojo: “Ale, matai, 
vardas!” Šitokiais ir panašiais posakiais 
apysaka pilna gyvumo.

Kunčo laukai suėjo su Ramoniškių 
dvaru, kurį samdė Kanapinskas. Reikia 
žinot, kad Kunčas turėjo dukterį Mariutę 
ir visados jis norėjo gauti ponų žentu. 
Tai nė nedyvai, kad kaimynai pramatė 
ponų Kanapinskų Kunčo žentu. Iš to ir 
apysakos, vardas “Bajoro uošvis.” Bet, 
štai, įvyksta nelaukti nuotykiai. •

Jonas Girdžius, jaunas vaikinas, išva
žiuoja į Amerikų, Mariutė jo išsiilgsta ir, 
aplinkybėms susidėjus, pati su savo tė
vais išvyksta į Amerikų. Mariutė susi
tuokia su Jonu Girdžium. Vienų gražių 
dienų Kunčas susitinka Kanapinskų. Ka
sykloje vyksta streikas. Abudu prisideda 
prie streikuotojų ir per muštynes Kunčas 
areštuojamas, o Kanapinskas užmušamas. 
Kunčas uždaromas į kalėjimų. Motina su 
dukterim sugrįžta į Lietuvą ir laukia 
tėvo’ iš kalėjimo grįžtant

Taip ir baigiasi Įdomi apysaka, kurio* 
je net ir tas, kuris niekados nematė, nė 
nesuprato lietuvių gyvenimo, turi geriau
sių vaizdų apie Lietuvos grožį ir apie dar
bininko lietuvio namuose esantį linksmu
mų.

“MŪSŲ SOCIALISTAI” — vaizdin
ga apysaka Laisvės Meto įvykių Lietu
voje. Štai, jos turinys: daktaras Sausvs, 
socialistas, sutinka jaunikaitį Vincų Šeški 
ir maloniai prisikalbina į socialistų pric- 
telystę. Vincas išpasakoja daktarui kokias 
knygas skaitęs, iš ko daktaras supranta 
Vincų esant socialistu, ir dar kokiu. Toji

pažintis yra pagrindu visai apysakai, ku
rioje randame ir smarkių merginų, Bir- 
binskaitę; jos pareiga buvo prikalbinti 
dorų lietuvaitę Malviną Karžygiūtę tapti 
socialiste. Daktaro akys vis buvo atkreip
tos į Malviną, bet Birbinskaitė vis jam 
birbino į ausis ir norėjo jį sau laimėti.

Daktaras pataria Vincui pradėti revo
liucijų su keliomis dešimtimis savo prie- 
telių. Jis įsako deginti namus, pirmiau
sia duodamas Įsakymų padegti bajoro 
Karžygio namus. Vincas taip ir padarė. 
Kada valdžia juos susekė, kaltininkai, ne- 
rasdami niekur pagalbos, kreipėsi pas da
ktarų. Tasai atsisakė jiems padėti, tad 
jie prievarta išgauna pinigų ir išvažiuoja 
į Amerikų.

Taip su kitais įvykiais ir b.igiasi toji 
apysaka, kurioje skaitytojas randa daug 
malonaus pasiskaitymo ir gali gerai su 
prasti koki buvo tie laikai, kaip buvo 
pavojinga net ir su kaimynais susigyventi 
ir kekiais egoistais buvo lietuviai socialis
tai, ieškoję tiktai savos naudos.

“VAIZDELIAI”. Kitas Jono Kmito 
originalios kūrvLos rinkinys yra knygoj'1 
“Vaizdeliui”, išleistoje 1917 metais “Da
rbininko” spaustuvėje Boston, Mass. J< s 
turinys susideda iš šešių vaizdelių. Pir
mame iš jų “Progos belaukiant” rašoma 
apie porų inteligentų, kurie nerangiai lau
kė kol kiti pradžių padarys ir teisinosi 
neturį progos.

Kiti penki vaizdai iš Amerikos lietu
vių gyvenimo vaizduoja įvairius tipus. 
Čia, lyg prieš akis, parodomas amerikie
čių dvasios nepastovumas. Visi nori vei 
kti, bet jų darbo pasėkos menkos, nes jie 
imasi darbo, neturėdami aukšto tikslo ar
ba dirba savo pačių nenaudai.

“JONO KMITO EILĖS”. Jonas Km. 
tas, kaip poetas, užima vietų mūsų lite
ratūroje. Jo eilės skaitomos ir visų su
prantamos: jos yra tartum paskatinimas 
į uolesnį darbų. Eilėraščiuose jauti pa
ties autoriaus dvasių, nes juose įkvėpti 
visi jausmai ir troškimai. Jo eilėse vy
rauja skaisti dvasia, suteikianti skaity
tojui malonaus noro užsidegti Dievo ir 
tėvynės meile.

Visos eilės, parašytos iki 1921 metu, 
yra išleistos Lietuvių Prekybos Bendro
vės South Boston, Mass. 1921 metais, be
ndru vardu “Jono Kmito Eilės”. -

Jis yra parašęs ir dvasinio turinio 
eilių ir giesmių, kurias įvairūs kompozi
toriai pritaikė savo kūriniams. Jonas Kmi
tas keletą veikalų vertė. Ypač du svar
bius veikalus iš anglų kalbos: Mark Twai- 
no “Huckleberry Finnas” ir Karoliaus 
Dickensd “Oliveris Tvistas.”

Kun. Kazimiero Urbanavičiaus darbi) 
įvertirmuas nebūtų nė įdek tobulas, jei 

i neprisimintume jo tvirto nusiteikimo uo
liai darbuotis Amerikos lietuvių spaudos 

' išplėtimui. Jis rašė ir rėme spaudų, kiek 
■ tiktai išgalėjo, kaip susipratęs pionierius.
• Jis praskynė kelių mūsų ateities litera- 
, tams ir liekasi jiems gražiausiu pavyz- 
Į džiu.

Jei šiomis dienomis Amerikos lietuvių 
literatūroje yra keii susipratę uolūs dar
buotojai, tai ir jie ir plačioji visuomenė 
yra nemažai skolinga šiam didžiam as
meniui, Jonui Kmitui, kuris prieš ketu
rias dešimtis metų stojo į literatūrinį dar
bų ir dabar jį dar tebetęsia. Už šituos 
tad jo nuopelnus dėkingoji šviesuomene 
ir nori įrodyti jam savo pagarbos ir dė
kingumo jausmus.

ATSIMINIMO GĖLĖS.

Tyliam griovy, prie seno šilo 
I šaugę neužmirštuoly tės;
Meiliai, ramiai į žmogų žiūri 
Maželės žydros jų akytės.

“Atmink per amžių miško tylų, 
Atmink vėjelio duslių bylų,
Atmink tų gražųjį žalvarinį! 
Juokinga, rinitų pievos garnį! 
Minėk: gegutė čia kukavo,
Sesulės čia tyliai dainavo,
Meilingų šnekų čia šnekėjai...
Ar skaisčių vietų tu mylėjai?
■Tos pievos, girios tebgrožėjas;
Jas šildo saulė, lanko vėjas...”

Tyliam griovy prie seno šilo 
Nutilk, nutilk, neužmirštuole! 
Laimingi, šviesūs atminimai, 
Nedils, nedils širdy, skaistuole!

M. Vaitkus.



Ketvirtadienis, geg. 19, 1932
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KUN. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS
Turime du kunigus Urbo- idėjų kova, plėtojosi donkišo- 

naviČius — vienas rytuose, ki- tizmas, banditizmas, kurni 
tas vakaruose. Kun. Mykolas' vaizdžiausia pasėka buvo kun. 
Urbonavičius yra Tėvų Mari-jŽebrio ir jo tarnaitės Gilmn- 
jonų Kongregacijos narys ir
darbuojasi vakaruose, go’ai 
žinomas Cbicagos ir apylin
kės lietuviams.

naitės žvėriukas nužudymas.

Šitokiomis aplinkybėmis sė
kmingai visuomeniškų darbų 
vesti yra sunki užduotis. Ne

Kun. Kazimieras Urbonavi- J bet kas tų gali atlikti. Reikia 
čius veikia ir darbuojasi ry-jtada veikėjo, apdovanoto au
tuose, ten jis yra plačiai žino-1 kštomis intelektualinėmis -ir 
mlas ir plačios visuomenės di- ^oralinėmis jėgomis. Neužte
kai gerbiamas ir mylimas, nka tada įmokėti skirti pelus 
Kun. Kazimieras Urbonai- nuo grūdų, reikia dar ištver 
čius vakaruose žinomas tik mės ir takto.
darbuotojams ir šiaipjau laik-1 T» . .. , . •

yv. , . . i Išeivijos laimei toki veike-rascius skaitančiai visuome- .... J.
. jų turėjome .asmeny šiandien

j pagerbiamo kun. Kaz. Urbo- 
Kun. Mykolas Urbonavičius navičiaus. Jis turi daug gerų 

rytuose yra žinomas iš to, kad ypatybių, reikalingų geram 
jis ten yra laikęs misijas. veikėjui. Yra geras kalbėtojas 

Šį kartų Amerikos lietuvių ir pamokslininkas. Yra talen- 
katalikiškosios visuomenės dė tingas rešytojas, taktingas
mesys nukreiptas į kun. Kazi
mierų Urbonavičių. Šiandie 
Švč. Marijos Kolegijoj įvyks-
ta iškilmingas jo pagerbimas. Tdkėjfl Anwrikos liet 
Šiandie minima jo 40 metų'tarpe 
literatinės darbuotės.

Kad jau sukako 40 metų, 
kai kun. Urbonavičius darbuo 
jasi literatinėje dirvoje, tai 
aišku, kad jis yra vienas iš Kas nori studijuoti Lietu 
seniausių lietuvių tautos vei-ivių Kolegijoje tesikreipia į 
kėjų, dirbančių nuo lietuvių Eev. Dr. J. Navickas. St. Ma- 
tautinio atgijimo pradžios. ry’8 College, Thompson, Conn.

Vadinasi, kun. Kaz. Urbo- bet kas iš Vakarinių Amen- 
navičiaus darbuotė apėmė di- kos Valstybių, tai yra, iš Illi- 
džiausio lietuvių “ karščiavi - inois ir aplinkinių valstybių, 
mo” laikų. Mat, į atbūndan-į neSali keliauti į Connecticut, 
čios lietuvių tautos dvasių tai pirmųjų dviejų kolegijos 
skverbėsi socializmo ir laisva imetlJ moks^ gali įgyti Ma-
manizmo idėjos. Tautiškai at
bundančius lietuvių jaunuo
lius gadynės idėjos, ypač sma
rkiai veikė. Įvyko smarkios 
idėjų imtynės ir jų pritaiky
mas gyvenime.

Gajus, jautrus protas yra 
brangi dovana, bet kai į tokį 
protų ima skverbtis nepatik
rintos, neišbandytos idėjos, 
tai tokiame prote jos sukelia 
dispepsijų, o realiame gyve
nime donkišotizmų ir kitokių 
bėdų. Prieš didįjį karų, kaip 
šiapus, taip ir anapus vande
nyno lietuvių tarpe virte virė

santykiuose su žmonėmis.

Kun. Kazimieras Urbonavi
čius yra vienas iš brangiausių
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FOTOGRAFUOS GIR- 
' TUOKLIUS

Kalbama, kad vienoje Kau
no policijos nuovadoje būsiu 
fotografuojami atvesti iš gat
vės girti žmonės. Iš tų foto
grafijų bus padarytas albu
mas. 'w

PROF. PAKŠTAS KLAIPĖDOS REIKALAIS
KOVA UŽ KLAIPĖDĄ YRA LIETUVOS EGZISTEN

CIJOS KOVA. — KLAIPĖDOJ TURĖJO BŪTI 
MŪSŲ LAIK. SOSTINĖ. — VOKIETININKAI

EINA PRIEŠ KRAŠTO INTERESUS

Klaipėdos krašto reikalams 
paskutiniu laiku pasidarius y 
pač aktualiems, V. D. riu-to 
stud. atstovybė surengė apie 
jų viešo pobūdžio paskaitas 
Pirmųjų skaitė prof. K. Pakš
tas apie Klaipėdos kraštų ge
ografiniu geopolitiniu atžvil
giu. Prelegentas pačioj pra
džioj pažymėjo, kad to krašto 
svarbų pastebėjo ir žymusis 
antropogeografas Racelis: jį 
laikė svarbesniu už dešimties 
kartų didesnius žemės plotus 
toliau nuo jūros. Deja, to ne
suprato mūsų didysis nuka
riautojas, Vytautas, kuris, ne 
užimdamas to krašto ligi Dan 
cigo, tuo padarė dideliausių 
klaidų, o tas senąsias klaidas 
dabar kartoja ir kiti. Visas 
stambus plotas nuo Maskvos 
ligi Charkovo geriausių išei
tį į jūras turi per Klaipėdą. 
Tos teritorijos ateities gali
mumų centras, tik reikia jas 
mokėti, kaip kad ir D. Lietu- 
vų, organingai su Klaipėdos 
kraštu sujungti, nes nė viena 
kita Pabaltmario zona nėra 
tiek vertinga, kiek šis siauru
tis, vos 91 kilom, ilgio ruože
lis, dabar priklausantis Lietu 
vai. Ta Klaipėdos užnugario 
zona, seniau mūsų kunigaik
ščių valdytas slavų pasaulis, 
dabar turi apie 60 mil. gyven
tojų, tačiau ateity jų žemės 
ūkį iš. 40 proc. produkcijos ga 
lios ir apymenkę pramonę žy 
miai praplotus, turės sverti 
daugiau kaip 150 mil. Tuose 
ruožuose geležinkeliais apy
varta turės padidėti iki 10 
kartų, O Lietuvos vertė iš 1 
milijardo pašoks ligi 7 — S. 
Čia tad ir reikia ieškoti šak
nų į Lietuvos didybę.

Vokiečiai, smeldamiesi į ly

tus, visų laikų kolonizuoja
mus ir gretimuosius kraštus 
stengiasi dusinti. Kad tos du
sinimo politikos išvengtų, ru
sai jungė Vislų su Venta ir

draugas

statė kitus sunkiai realizuoja
mus planus, o mes be Klaipė
dos prieš jų jokiu būdu ne- 

1 galėsime atsispirti.
Klaipėdos išlaikymas yra 

mums gyvybės ar mirties 
klausimas. Geopolitiniu atžvil 
giu tas kraštas sudaro sritį, 
į kurių ateity turės nusikeiti 
kultūrinio svorio centras. Lie
tuvai jau senai laikas mesti 
savo defenzivinį charakterį, 
‘išaugintų girių ir stepų glū

dumoje, ir pereiti į ofenzivų, j 
vakarus, į Klaipėdos kraštą, 
kurį dar turime užkariauti. 
Nekartokime didžiausios Vy
tauto klaidos!

Pagal natūralių geopolitine 
orientacijų, kurios ypač žiūri 
didžiųjų valstybių politikai, 
tik kažin kodėl vengia mūsiš
kiai, Klaipėda turėjo būti Lie
tuvos sostinė. Tai reikėjo pa
daryti seniau, nes pirmasis 50 
metų perijodas turėjo būti 
skirtas išeiti Lietuvai į jūras, 
pasimokyti aktyvumo, į kurį 
masino mus kultūringasis pa
saulis, ir tik tada, jau žymiai 
sustiprėjus, grįžti į rytus, 
juos kultūriškai užkariauti. 
Deja... mes atsisakėm — mat, 
esam labai švelnūs.... Tas 81 
ldm. pajūrio ruožas turi bū
ti mūsų visų pamėgtas, virsti 
nuolatinių mūsų studijų atei-‘ 
ties planų ekskursijų, kultū
rinės koncentracijos objektu.

Kad nebūtų buvę dabarti
niu skundų ir painumų, reikė
jo į Klaipėdų iškelti visų ar
ba bent dalį universiteto, pir
moj eilėj evangelikų teolog. 
filosofijos fakultetų, kurio 
reikšmę jau seniau gerai pra 
matė jo įsteigėjas vysk. Bū- 
čys, sustiprinti konservatori- 
je, įsteigti jūrininkų mokyklą 
arba bent senosios nelikviduo
ti, neleisti pranykti seniau ten 
veikusioms įstaigoms, bet pa 
sirodė, kad mes mokame ge
riau likviduoti negu kurti. Da

I
bar ten lietuviškos intelektua
linės atmosferos beveik nėr, o 
ir tos pačios nesistengiame 
stiprinti, nes mums dar pa
tiems stinga tautiškai susipra 
tusių sąmoningų inteligentų. 
Tačiau — snausti užtenka! 
Meno, mokslo, visokios kultu 
rinės ir materijalinės pajėgos 
tur būti mobilizuojamos ir ne
šamos į tų kraštų. Šis konflik
tas mums išeis į naudų, jei tik 
lietuviai įmokės iš jo pasidary 
ti reikalingas išvadas. Būda
mi nuoseklūs, savo mokyklose 
turėtume pirmoj eilėj įvesti 
vienų iš tarptautinių kalbų, 
prancūzų ar anglų, ne$ savo 
vaikus germanizavome pakan
kamai jau ligšiol. Klaipėdoj 
reikėtų atidaryti angliškų gini 
nazijų, o antrų tokių pat plius 
dar prancūziškų Kaune. Taip 
pat neleiskime, kaip kad da 
bar daro ir kai kurie tariamie 
ji patrijotai, savo vaikų ger 
manizuoti vokiškosioms au
klėms. Tikrai, niekur Europoj 
nė viena tauta neduoda vokie
čių kalbai tokių teisių, kaip 
mes, liurie sudarėme antrąją 
Liublino unijų, tik Berlyno 
laidos.

Kelias į Vilnių eina per 
Klaipėdų. Mes tikime, kad an
kščiau ar vėliau Gedimino kai 
ne iškelsime savo trispalvę ve 
liavų, bet užtat pirma okupuo 
kime savąjį pamarį. Už jūrų 
turi eiti kiekvienass lietuvis!

ANNA MAY W0NG GAR
BĖS DAKTARAS

Pranešama, kad Pekino u- 
niversitetas garsiai kiniečių 
filmų artistei suteikė Dr. ho- 
noris causa titulų.

Ji padarė nepaprastai gra
žių ekrano karjerų ir visam 
pasaulyj išgarsino kiniečių 
moterų gerąsias puses ir drą
sa. Už tai Pekino universite
tas nutarė jai suteikti garbės 
daktaratų. Tai pirmas atsiti
kimas filmų artisčių istorijoj.

, SKAITYKITE TR PLATTN 
• SIJONAI.1:« TR BTZNTE 
irtus, kurte garsinasi 
i ‘'DRAUGE.”
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KOKIA BUS HITLERIO VALSTYBĖ
Kovo 9 d. Vokiečių social

demokratų organas “Vorwae- 
rts” 58 nr. išspausdino vokie
čių parlamento (seimo) pirmi
ninko Loebes atvirų laiškų ko
munistams.

Loebe rašo:

Niekas iš jūsų nenori, kad 
13 kovo p. iGoehePis, arba p. 
Muenchmeyer’is, pranešti} a- 
pie tai, kad Hitleris išrinktas 
Vokietijos prezidentu! Kiek
vienam iš jūsų, žinia, kad fa
šizmas laimėjo, suteiktų tokio 
pat malonumo, kaip smūgis į 
veidų!

Jūsų tarpe gal yra ir tokių, 
kurie tiki, kad Telmanas p. 
Hitlerį apgalės ir laimėjimas 
bus jūsų pusėje? Niekados! 
Kiekvienas gerai žino, kad p. 
Telmanas yra aritmetiškai ap
skaitomas.

Be to, jūs turite galimybių, 
taip, kaip ir mes, rinkimuose 
patikrinti savo pasitikėjimų, 
kaip Prūsijoje, Bavarijoje, 
Viurtenberge, Meklenburge ir 
kitur, kurie greitu laiku įvyks! 
Prezidento rinkimuose išstaty- 
ii savus kandidatus žinot, kad 
daugumos jokiu būdu negali
ma bus surinkti, aiškus fašis
tams patarnavimas.

Gerai žinote, kad daugumos 
gauti negalite, todėl tuo būdu 
Hitleriui pasipriešinti negali
te. Kiekvienas balsas, atiduo
tas už Telmanų, padeda išri
nkti Hitlerį ir tos aplinkybės 
turi ypatingai svarbios reikš
mės pirmuose rinkimuose. To
kie jūsų elgesiai, mumis, so
cialdemokratus, pastato į la
bai sunkias sąlygas, apie tai 
jūs privalote žinoti.

Kas nenori Hitlerio valdv- 
mo išbandyti, tas negali ir Tel 
mano rinkti.

Tikrenybėje, ar yra Vokie- 
tiioje tokių komunistų, kurie 
daleistų, kad Telmanas gau+r 
didesnį balsų skaičių, negu Hi
tleris, tuo pat laiku tikėti tam, 
kad Telmanas nugalės Hitlerį, 
turint prieš akis tokius tvir
tinimus, kad Hindenburgas 
toks pats, kaip Hitleris ir 
Braeningas lygus Friekui?

attMa
8

j Nei vienas padorus darbini- 
i nkas negali taip manyti. Rei- 
kalinga pažymėti, kad Hinde- 
nburgo ir Briuningo valstybės 
valdymas diaug kuo skiriasi, 
nuo tos valstybės valdymo fo
nuos, kurių įgyvendinti nori 
Hitleris. Nors jie abu būtų so
cialistai, ar, net ir komunis
tai. Arba tvirtinimas, kad Hi
tlerio valstybės valdymo for
ma nebus blogesnė už Briu
ningo respublikų — toks tvir 
tinimas yra savęs apgaudinė
jimas, kurio pasėkose galima
susilaukti įvairiu baisumu.• - , *

Hitleris savo valstybėje pa
naikins visas darbininkų or
ganizacijas ir kooperatyvines 
įmones, tas vieninteles įmones, 
kuriose darbininkija gali ko
voti už savo teises! Respubli
koniškoje santvarkoje, jos gal? 
plėstis ir tobulėti.

Hitleris, savo valstybėje, už 
draus visus susirinkimus ir pa 
naikins laisvųjų spaudų. Res
publikoje jūs turite — nors 
sakote, kad yra Įvairių truk
dymų — kasdien šimtus susi
rinkimų ir jūsų laikraščiai lei
džiami.

Hitlerio valstybėje, visos lai 
svės bus panaikintos, laisvės 
rinkti ir būti renkamu, bus 
pamintos po kojų. Liaudies at
stovybė bus panaikinta, per 
kurių jūs šiandien turite visu* 
patogumus iškelti savo idėjas 
ir verbuoti sau palankius na 
rius.

Hitlerio valstybėje socialinė 
įstatvmdavystė, neišskiriant ir 
bedarbių draudimo bus panai
kinta, kaip niekam nereikalin
ga. “Rėmimas bedarbių, suda
ro tas sąlygas, kad daugelis 
ima vengti darbo” taip rašo 
“Voelkische Beobachter,” ir 
bedarbių klausimas bus paves
tas spręsti p. Hindenburgui.

Hitlerio valstybė bus kapi 
talistų padaras ir tikras jų 
kūrinys, kuriai vadovaus ir 
tvarkys įvairūs “y&dai.”1 Ma
žinamas darbininkams atlygi
nimas, bus varomas smarkiu 
tempu, gi bedarbių skaičius 
bus žymiai didesnis.

Thompson, Conn.).

JONO KMITO KŪRYBOS 
YPATUMAI

(Stud. Petro Rakausko paskaita, skai
tyta JONO KMITO DIENĄ 
Svenč. Marijos Koglegijoje,

Tompson, Conn.).
Kiekviena tauta turi savo garsių ra

šytojų, poetų, istorikų, kurių raštai pa
silieka amžiams. Žmonės, skaitydami jų 
raštus, didžiuojasi garbingais savo tau
tos vyrais ir čia jie semia sau mokslo 
apie žmogų bei gamtų, patys gaudami 
įkvėpimo ir drąsumo tokius raštus kurti 
ir savo didvyrių darbų toliau tęsti.

Italų tautų išgarsino visame pasau
lyje Dante, šiais laikais Papini; anglo
saksų — Shakespeare, HawthOrne; pran
cūzų — Hngo, Bourget; rusų — Puškin, 
Tolstoj. Ir taip kiekviena tauta pasižymi 
savais didvyriais, kurie jos vardų ir gar 
bę iškėlė į aukštybes. Netrūksta jų nė 
mums, lietuviams. Tik, deja, daugumas 
mūsų pačių žymiausių dainių puošiu sve
timų tautų literatūrų, kaip antai: Micke
vičius, Kraševskis — lenkų; Baltrušaitis 
— rusų; Liubič-Milašius — prancūzų. 
Tai tautos vergvės pasekmės.

Turime tačiau visų eilę lietuviško 
žodžio pažibų, kurie savo dainomis pri
kėlė tautų iš miego; tai Maironis, Vai
čaitis, Jakštas, vėliau Putinas ir visa 
minia naujų rašytojų-poetų. Senesnės 
kartos eilėse mes randame vienų mums, 

Amerikos lietuviams-, artimų, savų ir

brangų rašytojų-dainių Jonų Kmitų, ku- 1 
ns neieškojo svetimų laurų, bet gyveno 
ir dainavo saviesiems gimtąja lietuvių 
kalba.

Gyvendamas tarp lietuvių, Jonas 
Kmitas jiems vadovavo ir juos vedė į 
mokslų ir šviesa, atjausdamas jų viduji
nius skausmus ir trūkumus, geriausiai 
suprato jų gyvenimo būdų ir ydas. To
dėl visų tų jo įgytų žiniją mes randame 
jo kūriniuose „Biurokratai,” „Bajoro 
uošvis,”. „Mūsų socialistai” ir „Vaizde
liai”, bet ypatingai jo poezijoje. Paskai
tęs bent vienų iš jo apysakų, skaitytojas 
tuojau pamato visų autoriams gabumų 
stebėti žmonių gyvenimų ir sklandžiai jį 
atvaizduoti sukurtuose savo tipuose.

Jo apysakos parašytos , lengva gyva 
kalba, kurių kiekvienas gali suprasti ir 
jas su noru skaityti. Visos apysakos pri
klauso prie realistinės rūšies, daugiau 
linksta į bendrų žmogaus jausmų atvaiz
davimų. Autorius aprašo žmogų ir įvai
rius nuotykius taip, kaip jie vyksta na
tūraliu būdu. Jis įtraukiaį tipo asmeny
bę visus jo gudrumus ir kvailystes, visus 
jo pasisekimus ir nelaimes. Moka labai 
vaizdžiai išreikšti žodžiu tai, kų žmogus 
jaučia. Taip, pavyzdžiui, vaito dūkte Ma
riutė Kunčiūtė visai nenorėjo Jono pa
žinti. Tšrekišti mintį, kad Jonart už tai 
supyko ar sukeikė, autorius piešia šito
kį vaizdų: „Į Jonų tartum perkūnas tren 
kė: nubalo kaip audeklas, bet tuojau už
kaito kaip gaisras, ir eidamas namon 
mažiausia kokia dvidešimtį sykių kepu
rę nutrenkė į žemę.” Visose jo apysako

se yra daug panašių vaizdų. Jis taip vai
zdžiai rašo, kad jo žodžiai, sakiniai ir 
visa apysaka perkelia skaitytojų į apra
šomąjį pasaulį ir taip jį sudomina, kad 
tasai nežino, kur jis yra ir kas aplink 
jį vyksta.

Apysakos pasižymi gražiais gamtos 
aprašymais. Pas kai kuriuos rašytojus 
jų pasitaiko dažnai ir esama labai ilgų; 
tai mažina apysakos įdomumų, nes skai
tytojas daugiau dėmesio kreipia į vaiz
duojamų tipų kalbų ir nuotykius. Jono 
Rinito apysakose kaip tik tų ilgų apra
šymų nėra. Jis yra realistas: veikiantie
ji asmenys patys kalba; kiekvienas reiš
kia savo subjektyvių nuotaikų ir tiktai 
tokiu bildu prieina autorius prie objek
tyvios išvados, kas ir yrą kiekvienos a- 
pysakos pagrindu.

Negalima pasakyti, kad autorius 
neduotų asmens charakteristikos. Jų e- 
sama labai daug ir tokių vykusių, įdo
mių, realių tartum autorius kalbėtų apie 
kurį nors skaitytojui labai gerai pažįsta
mų asmenį. Pati pagrindinė charakteris
tikos ypatybė, tai humoras, kuris, tartum 
auksinė gija išpina visas Jono Kmito a- 
pvsakas. Čia tai ir glūdi jo apysakų įdo
mumas ir pasisekimas. Išvada savaime 
aišlri — Jonas Kmitas yra žymiausias 
lietuvių rašytojas humoristas.

Kitas jono Kmito apysakų ryškus 
ypatumas — tai dažnas dialoginės for
mos vartojimas. Vienas iš gražiausiė šios 
formos pavyzdžių ar tik nebus „Bajoro 
uošvio” apysakoje vaizduojamas tipas 
pono vaito pašnekesys su savo svečiais. 
Kiekvii nas nenorom pasisako, ko jis no

i ri: nuduotu dėkingumu ir nuolatiniu ne
igimu puikiausiai parodo savo paslėpta 
siekimų. Žinoma, tai visa atvaizduoja 
gražiausių komedijų taip, kad skaitytojus 
ne įen turi nusišypsoti, bet negali ’š 
juokų susilaikyti. Jei apysaka yra skai
toma būriui arba susirinkime, skaityto
jas nuolat turės pertraukti skaitymų, kol 
klausytojai atsipeikės iš ilgo ir gilaus 
juoko.

Jonas Kmitas, pats būdamas didžiu 
Lietuvos mylėtoju, savo raštuose žadina 
skaitytojus prie tėvynės meilės. Visa jo 
poezija dega tėvynės meile. Autorius i- 
ma tėvyns meilę kaip visiems žinomų ir 
visų jaučiamų reiškinį lietuvio širdyje. 
Bet toji tėvynės meilė nėra tuščia: ji tu
ri pasireikšti darbais. Dainius sako: ■

Ar reikia dar ragint ir skatint prie to, 
Kų skelbia jausmai paslaptiniai?
Ar meilė tėvynės duota tik dėlto,
Kad auštų be žado krūtinėj?
Ji veikti mums liepia ir kelių nušviečia: 
J darbų! Tėvynė seniai mumis kviečia 
Reikšdamas pilnų tzvynės meilę, ra

šytojas nurodo, kų lietuviai anais laikais 
kentėjo ir kiek jie parodė atsparos caro 
ir rusų valdžiai. Išeivis tegali suprasti 
išeivio ilgėjimąsi tėvyne. Jis tų ilgesį pui 
kiai atvaizduoja Jono Girdžiaus asme-

; nyje: „Jonas Girdžius, gyvenęs visą lai- 
: kų prie tėvų, nematęs daugiau pasaulio, 

kaip tik keletą artimiausių bažnytkaimių, 
kada pateko tarp svetimų žmonių, sveti
mame kampe, jautėsi taip apleistu, kad 
kuoneverkė it mažas vaikelis. Per kelis 
mėnesius neišėjo jam iš galvos tėvai, na
mai, giminės, Lietuvos žmonės, ir visos

tos vietos, kurių paveikslas įsispaudė 
jo atmintį. Parėjęs iš darbo, išeis, būda 
vo, kur niekas nemato, ir žiūri, žiūri 
žvaigždėtų dangų, ar jis toks pat kai] 
Lietuvoj, nes žemė, žmonės ir viskas iš 
rodė kitokiais. Tik tūomet vaikinas apri 
mdavo, jei uždainuodavo sau pašnabž 
donis: „Tėvynė Lietuva” arba kų kitą 
Su dainos žodžiais jo mintis lėkė toli, u 
kalnų ir marių į mylimų Lietuvą. Už
miršdavo kur esąs ir jo širdis, ir vaiz 
duotė, nors valandai pasilsėdavo. Visi ji 
draugai stebėjosi, kad Jonas taip ilga 
nenurimsta. Jonas gi stebėjosi iš jų, ku 
rie po trijų — keturių savaičių ūžia, vai 
kiojasi, girtuokliauja, jokio ilgesio tėvy 
nes neparodydami. „Ar jie žmonės, a 
koks galas 1, nesykį sau laužė galvų, ne 
galėdamas įspėti tų berniokų būdo. „Ta 
turbūt aš tik vienas toks gėla!, taip nūs 
prendė ir slėpdavo savo jausmus.”

Jonas Kmitas savo raštuose yra mo 
ralistas. Jis iškelia aikštėn mūsų žmo
nių ydas, jas švelniai, humoristiškai 

tiktai Kmitui savitu pobūdžiu, paneigi) 
ir kelia žmogaus širdį aukštyn, prie Ide 
alo. Kaip jo pašaukimas gyvenime, tai] 
ir jd kūryba yra pagrįsta šiuo dorovini) 
pamatu, kuris tėra vienintelis dvasinė; 
kultūros pagrindas. Šiame dėsnyje glfld 
Jono Kmito raštų realumas ir jų įam 
žinimas lietuvių literatūroje. Jono Kmi 

j to asmenybė ir jo literatinis kūrybos dar 
I bas paliks amžinai būsimoms lietuvi) 
j kartoms švyturiu ir paskatinimu prie t« 

Idealo, kurį autorius nuolat nurodo* sa 
vo veikaluose ir kurio kiekviena p rak ii

. nesnė siela šiame gyvenime siekia.
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SE 30 SPORTAS
DETROITO ŽINIOS

3
G
6
G
G
G

0
0
a

o

E. Gavie ss 3 
Luuth cf 1
Scliulz c 3
Ixiiiz p 0
Ferguson p 3 
Sbirke 4

Totais 36 
St. Geo. 2 12 1 

(Tęsinys 5

0
0
1
0

MARIJONA ČIŽAUSKIENĖ

DETROIT, MICH.

llow do you do folks.' This 
station SGYLC broadcust- 

mg Begmning today and con- 
tinuing for the remainder of 
the baseball season, we v.ill 
be bore on the šame day and 
page ballybooing the results 
of the St. George’s Young 
Litliuanian Club’s team.

Lašt Sunday, the boys mot 
aml defeated the Salem Jis. 
9—4. Altliough tliey
lield to nine liits, tliey scored 
in all būt two of the nine in- 
nings, being helped by the 
opponents 15 errors. And tliev 
took advantage of tliem.
example: in both the first and 

j third inning the YLC’s 
ed two runs on only one liit. 
lt was’nt till tlie nintli frante 
tliat tliey bunclied t.liree kits 
for a run. This rally was stop- 
ped by a dauble play.

M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3564 Vemon Higbway W. 

Telefonas Lafayette 1298
,4. ••■„-r*: , ■ , B" ■■ ■■==^= »l

lankyti j misijas sugražins jū- 1
--------------- sų artinai, atgal į savo tėvų j

1 X Nežiūrint nedarbo laikų, tikėjimų, ir toks bus jums ain- j 
bnoneliai lanko vakarus su žinai dėkingas.
programa ir, kiek galėdami, | Atsilankykit kas dieną. Pa- | 
tiukoja svarbiems reikalams. , rodykit savo darbais kelių ki- 

X Per Sekmines Šv. Jurgio tam, kuris krypsta tolyn nuo 
bažnyčioj girdėjome chorų pir savo gerųjų tėvų tikėjimo. 
ią kartų giedant naujas Mo- Stenkimės per savo maldas 
rto Mišias. Žmonės negalėjo šių misijų metu, kad Dievas 

tsigėrėti tokiu puikiu giedo- ne tik duotų mums didesnę 
imu ir inųz. J. č'ižausko gro- malonę, bet kad ir Šv. Dvasia 
imu grausmingais vargonais.: pasiektų tas širdis, kurios yra 
?-les T. Jeselioilytės ir Pr. atšalusios tikėjimui.

izi

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Mikalausko solo visus žavėjo, j 
X Sųjungiečių gausinga 54 ;

lūopa per šio mėnesio susirin- 
cimų išrinko c. pirm. M. Či- 
iauskienę ir nut. rašt. M. Au- 
isciūnienę kuopų atstovauti 
ipaudos rėmėjų skyriuje,

X Jaunamečių skyrius savo 
susirinkime gražiai pagerbė p

Kun. Vincas Masevičius

is

Įžymi Amerikos lietuvių dainininkė, kuri 
gražiu savo balsu dažnai puošia ne vien lie
tuvių, bet ir svetimtaučių vakarus, tuomi kel
dami lietuvių vardų. Ponia Čižauskienė yra 
ne vien įžymi dainininkė, bet ir gabi organi
zatorė. 1931 m. Moterų Sųjungos Seimas jų iš- 

— rinko dviem metam Centro pirmininke.

ma. Todėl klebonas kun. I. F. das, išdėstė, kaip ir kokiu bū- 
Boreišis ir parap. komitetas du turime dirbti ir pasiaukoti 

Medonienę, kuri jau antrus j Seserys mokytojos buvo vis-.vįsus Jetroitiečius nuoširdžiai savo organizacijai, jei ištikrų- 
netus fin. raštininkės bei sky kų labai gražiai parengusios. į kviečia gausiai dalyvauti šia-' jų mums rūpi jos gerovė. Be
■iaus globėjos pareigas eina. į Tėveliai, matydami savo vai-|me piknike. Teko girdėti, kad,t°> ragino visas moteris įsira-

----J------------si? kučius gražiai išmnkvtns.1 1-:—:—------- :----- • o_:------
džiaugėsi ir yra sesutėms |jasi gausiai dalyvauti. Žiūrė-' Jei kiekviena Detroite sų1 

jungietė būtų girdėjusi visus

ĮVAIRIOS žinios ir 
NAUJIENOS

PIRMA KOMUNIJA. Geg. 
15 d. Šv. Antano parapijos 
vaikučiai per pirmas Mišias 
ėjo prie pirmos Komunijos.

teikta graži dovanėlė. kucius gražiai išmokytus, 1 kaį kurie biznieriai organizuo- šyti į Sąjungų.
X Gerai žinomas vietinis!džiaugesl ,r Jra sesu,ems b“į jusi gausiai dalyvauti. Žiūrė- ' 

biznierius Varneekas sunkiai galo dėkingos. Negalima nepa-!gilne; ko suiauksime.
minėti dvasios vado gerb. kun.1 
I. F. Boreišio, kuris visada 
parapijos vaikučius gražiais

susirgo, nuvežtas ligoninėn.
X Choro nario J. Kairio žmo 
įa po sunkios operacijos svei
ksta, tikimasi, greit jau bus 
įamie.

X Sekmadienį, gegužės 15 
1., Šv. Jurgio par. svetainėj 
vyko nesenai
įfcrapijos jaunimo raieno ”aylneiMylančiu pamokymu. Po pu nialdų sekmadienį šv. Antano 

ius, kuns visapusiskai misi-įmaldŲ vaikučiai mokykloj tu- 
sekė. Žmonių atsilankė pilna su,Etinių užkandžių, kur
svetainė.

G
4

G G 1 1 1-9 
pusi.)

d
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Monika M. Širvaitė

Baigė lietuvių Šv. Jurgio 
"eH‘ parapijos mokyklų su pasižy

mėjimu. Po to baigė North- 
\vestern Higli Sėliool. Nors ir 
jaunutė Monika, bet turėdama 
gabumus moksle atsiekė tiks- 

01 Jo. Monika yra dar ir muzi
kos mylėtoja mikliai pianų 

!'< 01' skambina, myli lietuvių dai
nas, pirmiau dalyvavo chore 
ir net kelis kartus motinai po
niai M. Širvaitienei dainuo
jant pianu akompanavo. Tė- 

L. ir M.

LIETUVIŲ UŽEIGA
Užlaikome visokių saldainių ir 

iš Lietuvos ‘■Rūtos". Turime viso
kių Lietuviškų Rekordų ir kitokių 
dalykų.

I*. 1‘udolskas, E. Kirfetukicnė
1910 — 254h STREET 

Lafayette 6313

CHAMBERLAIN
BAKERY

Kepam Lietuviškų Duonų ir pus
baltę ir visokius keiksus. Prista
tome Į visas miesto dalis ir Ham- 
tramack, Mich.

8816 Chamberlain Avė.
DETROIT, MICH. 

Vinewood 1-2637

i vai .L*, ir M. Širvaičiai yra 
Jarasanas pitched 7 innirigs; pasidarbavę viešame lie 

and allowed only 3 hits, all I

----------------- j tuos pamokymus, pagyrimus
Šimonis gavo iš , ir raginimus, tikiu, jos dvasia 

knygyno įvairių I atgimtų nauja nuotaika dirbti
Matas 

“Draugo”
pamokymais vaišina; taip pati!maldaknygių, kurių tarpe yra'tavo organizacijos gerovei 
ir per šias vaikučių iškilmes ]a}>aį gražių, naujos laidos. į Yra vilties,, kad tos, kurios 
pasakė jautrų, pamokantį pa-j Taip pat turi ir šiaip knygų buvo, kurioms tikrai rūpi Su
moksiu, kurio žodžiai ne tik.pasiskaitymui. Kam reikėtų jungos reikalai, dirbs su dar

of tliew serai clies. 
scored off of bu

Tli
tuvių veikime, o ypač p. Šiv-

1 | vaitienė savo gražiomis dai-
delivery was j ... , . , '! nelemis ne sykį publikų link-

i unearned. Uis control was Į . XT .... v . i smino. Nors auklėjo seimyne-
' good, as lie generally was a - ■ , , , , •» ’ * • ! ię, bet rųsdavo laiko ir tįailei
bead of the batters. Banonis i .•i pasiaukuoti. Dar ir šiandien
finished tlie -game. '... v . , , • •° i Širvaičių semia dalyvauja vie-

Tlie star of the game was į. , ...šame lietuvių ir net svetim
taučių tarpe. Linkime veikliai 
Monikai ir ateity žengti visa
da prie Aukštesnio tikslo, ke
liant meną. Tėvams gi garbė,

game
John Jokūbaitis, lie marle b 
trips to the plate and reacliec 
first base eacli time, 3 times 
on liits, once on a walk ,ami 
once on a fielders clioice.
Spaustinas also did bis šliure!

katį vaikučius lavina.

. ' jaunuolių širdį pasiekė, be; knygų ar ko kita, galės visa-' didesne meile, didesniu pasmu-
.. . .kiekvienam klausytojui buvo da gautį tuojau po abejų pa-i kojimu, dirbs katalikių mote- 

irno ratelio ba-L J ______L

with tlie stiek, _ getfing two ; j»asį,nas lf 
bits and flying out t\vice. i Kacuba 2b 

Vaidinas- plaving at ■ SpaUjstilias rf 
is also worthy mention. lie j Totais

oo

ŠV PETRO PARAPIJA

visi kaip viena šeimyna ben
drai vaišinosi, džiaugdamiesi, 

i pasiekę Dievo malonės pagal-

parapijos mokykloj. Visokiais 
reikalais kreipkitės, gausite 
greitų patarnavimų.

rų Amerikoj gerovei.
Ten buvus.

LIETUVIŠKA LĖLĖ

įGeg. 11 d. Šv. Petro para}), 
ve t ai nė j literatūros draugija 
rarengė kauliukų žaidimus. 
7ors mažai buvo publikos su- 
irinkę, bet visi linksmai va-

|bą. P. J. Peslis visus nufoto- 
Įgrafavo savo studijoje.

Svečiai K. Daunoras su 
žmona buvo atvažiavę liet iš

, Custer, Mich., nes jų dukrelė 
tarį praleido Po žaidimų tu- mok5si 5v. >arap. mo-
rėjo skanių užkandžių ir lai- kyklo<j K Daunoras> gy^. 
mėtojai gavo dovanas. Laimė- damas Detroite, daug darba- 
o J. Tamošiūnas, pp. Yasi- vogį visanie veikime; ypač šv. 
iauskai, P. Alkevičius ir L. I jurgj0 parapijoje veikdamas, 
Lubekis. Draugija padėkojo daUg energijos ir išlaidų pa
šoliams Stankam už suteik-; dėj0. Pasiviešėję pas žentus 
as dovanas. Nors broliai Stan Į,eį Jraugus išvyko atgal į sa- 
tai nesenai gyvena šioj para- vo akį darbuotig lietuvių kolo- 
pi joj, visus kilnius darbus re- j
Jiia, tai verta ir juos remti. !

X Penktadienį buvo laiko- Nauja duonos kepykla WIL
mos iškilmingos Mišios už a. LIS fiAKING CO. PRANAS
i. V. Bekampį, tėvelį \ incą, J yjLIS, savininkafe, atpirko iš 
kuris yra vienas iš seniausių 
Šv. Petro parapijos rėmėjų.

nijoje Custer, Mich.

X Nors laikai sunkus, vis Lumpkin). Vieta patogi biz- 
tsiranda tokių, kurie prisi- Į niuk apylinkėj gyvena

leda prie bažnyčios puošimo.: daUg lietuvių, visiems paran- 
Moterų draugija paaukojo šv. ku ateiti }>as savo tautietį į 
Beirai puikų vėlių; nierginų papduoįUVę, kur gaas šviežios 

“kliubas puikių bursų; J. Ar-'duonog ir visokių keiksų. Nau- 

lauskaitė puikius indus gė- jum biznieriui linKime gero pa
lėrns. Klebonas ir parapija yra į sisekinio biznyje ir visuome- 
^kingi. , i n£s gausios paramos.

X Neužmirškime, Šv. Petro j ______________
parapijonys, kad šio mėn. 231 Litliuanian Bnking Co. įgi

PASIŽYMĖJO SVETIMTAU
ČIŲ TARPE

Michigan valstybės katali
kių moterų Federacijos meti
niam suvažiavimo bankiete 
dalyvavo Detroito diecezijos 
sufraganas vyskupas ,J. Plo- 
gens, diecezijos kancleris M. 
Doyle, apie 3G kunigų ir keli 
šimtai svečių.

Dainava art. M. Čižauskie- 
nė, -pijanu akomponavo muz. 
J. Čižauskas. Art. Čižauskie-

Detroite yra įžymi svetim
tautė ponia Hughes (viena iš 
Pliila. Pa. operos steigėjų). Ji 
apsigyveno puošniam Ward- 
ell viešbuty. Ji turi didelį rin
kinį visų tautų lėlių, kurias 
dažnai išstato parodai vidur- 
miesĮy, parduotuvėse arba 
muziejuj.

Kadangi p. Čižauskienė da-

speared everytliing witbin re 
ach, and Severai times was* 
forced to leave tlie bag to re 
ach tlie balk Put on cacli oe- 
ca'ion be gox back in time to 
heat tlie runnėr. Yesalonis 
also fielded in nice fasbion 

We are going to take a lii- 
tle time of eacli broadeast to 
acųuaint you with tlie person- 
nel of the team. Tliis week v. e 
want to introduce tlie captain 
of the team — Peter Yesalo- 
nis — and also Peter {Banonis. 
v Tlie captain is a really ver- 
satile cliap \vlio can play anv

4
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SALEM JRS.

II. Metz cf 
\Viller lb 
Sliafrick c-lf 
11. G avie 2b 
M. Metz 3b
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nės balsas bei dainos taip su 
žavėjo vyskupą, kad jis savo Į kiny turėti lietuviškų lėlę, 
kalboje pareiškė nepaprastų i kreipėsi pas p. Čižauskienę, 
komplimentų, kurie sukėlė kuri pasižadėjo ir jau rengia 
pulikoj griausmingų ovacijų, nepaprastai gražių lietuviškų

lyvauja įvairiuose kliubuose, 
tautiškais drabužiais apsirė- I P°sition on tlie diamoiid. La>t 
džiusi, svetimtaučiai gėrisi year "liile plajing ''itli tlie 
gražiais jos rūbais. Tad iu.i-1^- Georgės II. N. S. lie va? 
nėtoji ponia, norinti savo rin- !a pitclier, catclier, and an out- 

fielder. This year lie is playin 
sliortstop and doing a fine job
of it. He lias a good ar/n, a I

ANNA’S DRESS 
SHOPPE

Atliekam darbų 
Gvarantuotą 

3964 W. VERNOR
HIGHWAY

'kampas Hubbard 

Lafayette G32G

P. J. PESUS

i fine “baseball liead” and is

jo Malonybė pareiškė džia- 
jugsmų, matant lietuvių tarpe 

lenkų didelę duonos kepyklą Į žmone8 darbuojantis kataliky. 
(2206 Carpenter avė., kampas pristatydamas p. Čižaus

kienę kaip pavyzdį lietuvių 
moterims.

Po bankieto, per kun. Va
laitį Jo Malonybę vyskupas 
atsiuntė pakvietimų muzikams 
Čižauskams atsilankyti jo re
zidencijoje artimesniam susi
pažinimui.

dėjo naujų telefonų. Taip pa* 
ir naujas inanedžeris S. Ra-

MOTERŲ VEIKIMAS

Motinos Dieną, gegužės 8 d. 
Detroite Av. Jurgio parapijo-

lėlę tam rinkiniui. ,a turn-about batter.
P. Hughes taip pat rengia' Banonis is one ot our pitcl/-

didelę knygų, lėlių aprašymų ' <‘rs-He is sou^*Pa" "itb })len- 
ir apie jų aukotojus. Bus ma-°t *tuff, good control ana 
lonu kitoje parodoje matyti ir tliougb bis lašt bąli does M 
“Birutę.” Įliave the zip Leftt Grove’s

X Seserys mokytojos sten-, ^ia8> y°u can read tlie trad. 
giasi parengti vaikučius pir-',nkrk on it as it breezes b\ 
litai Komunijai geg. 29 d. įj- you. Pele bas some ex})ei ienci- 
Dirmavonei geg. 31 d. J11 laster company than (iiii>

Muz. Čižauskas rengia spe- an(^ shows it bv bis licait- - 
cialių muzikų toms iškilmėms.' up’ plaving. He bats lioi.i 

Aguona ^ie «a,1>e sid© he tlirovs.

The box score:
ST. GEORUE’S Y L C

Patogiausia vieta fotografuotis 
Vestuvėms, šeimynoms, pavie- 
niems. Viskas jtaisyta pagal nau
jausios mados. Važiuoju j namus. 
Kaina žema.

DIXIE PHOTO STUDI0
4»;{« w. vernor highway

Lafayette 6058

tomis misijomis Į karkas. Jaunam energingam' je įvyko programa. Kurioms 
, bet ir savo arti- biznieriui linkime gero pasi-jiš sųjungiečių teko tam vaka-

d. prasidės misijos, kurias iai 
kys kun. B. M. Pauliukas. Pa 
Rinamdokim
ne tik savo
mų naudai. Yra mūsų apylin
kėje daugelis lietuvių atsain
ių nuo savo tikėjimo. Pra- 

kit jiems apie misijas. Pa

sekimo.

GRIS MIESTELIN 
ĮVAŽIAVIMĄ

Šv. Antano parap. pirmas 
linksmiausias piknikas įvyks 

ryk it jiems šitą malonę. Gal geg. 22 d. Beechnut Gron Da- 
geras pakvietimas atsi- rže. Vieta visiems gerai žino-

! re dalyvauti, tikiu, išsinešė 
! gražiausių įspūdžių iš tėviškų 

kunigo Čižausko pamokymų. 
Moterų Sąjungos 54 kuopos 
dvasios vadas, ilgai kalbėda
mas, nurodė mūsą moterų klai

Pandėlys, Rokiškio aps. Vai- 5 esalonis ss 
sčiaus savivaldybė nutarė šių Semris 3b 
vasarų išgrįsti apie ketvirta- Majauskas c 
dalį kilometro vieškelio prie(Micuta c 
miestelio. Šis kelio.gabalas y-'Jokūbaitis cf 
ra laitai klampus. Grindiniui (Vaicunas lb 
akmenų ir žvyro ūkininkai jau Jarasunas p 
atvežė. , Banonis p

a b
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A. M. RUTKETAITE 
Vestuvių Klėbių Specialistė

Kautus pasiuvam pavasarinius, 
vasarinius ir žieminius. Kur kau
tus pe.rsiuvani, išvajom, pamuša
lus jdedatn. Hemstitching padaro
me belaukiant.

Darbas Gvarantuotas 
ANSA’S DRESS SHOl’PE 

3964 Vernor Hig’hway W. kampas 
Hubbard Avė. Lafayette 1934-J

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVIGK
ATTORNEY AT LAW

Mortgagc Bond Building

5 W. LARNEI) ST.
(Comer Woodward)

Residence 456 Neff Road
GROSSE POINTE 

Rcs. Phone Niagara 0764

-r

HARRYA. WHITE
Plumbing and Heating

Pataisau ir naujų darbų pil
nai atlieku. Darbas pirmos 
rūšies.

15G8 — 23rd St., Laf. 2G56

UTHUANIAN BARING
COMPANY

' T "
Silvestras Ragalskas, Mgr.
Kepam skaniausią lietuvišką, ru
ginę, pumpermekol ir baltą duo
ną. Pristatom j visas miesto dalis 
ir Į Hamtraanack. Mich. Kepam 
Ir bandukes piknikams Lr baliams

4628 — 25th ST.

Euclid 453G
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į LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo jrankius: Elektros E Lempas, Artiflciališką Saulės šviesą, Diatbermią, Slnusoidal lr t. t.
£ Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
S S|MX'iališkunias: Ligos moterų Ir Ilgios vtdiiiių, nervų Ir reumaOznio.
~ ValaiMlos: 10—2 dieną ir 4—8 vakare.
= 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
- Telefonas dieną ir nakt): ARLINGTON 2633
t iimiMiiiiiiiimittmiiiimmtiiiiiniiiimfiHniNiniiHHmmiiniHiiiMit ihiiiiiihi*
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WI1IS BAKING CO.
i PRANAS WILIS, Savininkas

Atsidūrė nauja duonoit kepykla. Kepam akanią lietuvišką ir baltą 
duoną. Taipgi visokius keikus vestuvėms, varduvėms lr tt. Prista
tome j visas miesto dalis. Reikalaukite savo Bučernėse Ir Grosarnėse

2298 CARPENTER AVENUE
Kampas Lampkin, DETROIT, MJCH.
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SVE’KflTA - BRANGUS TURTAS
SODALICIJOS IŠKILMĖS

SAUGOKIS NELAIMIŲ

Rašo:
Dr. Al. M. Račkus
2130 VV. 22 St. Cbicago 

lel. Caual 6764

Žiemos metu ligos kamuoja, 
p pavasarį kitokios nelaimės 
žmogaus gyvybei ir sveikatai 
gresia.

(i) Nenumesk ant tako ba
nano žievės, nei pumerančio 
žievės, nes jei ne pats, tai kas 
kitas gali paslysti ir susižeisti

7) Įsivarius pasini), Įsidū- 
rus ar įsipjovus, tuoj reik žai-

Pavasarį kiekvienas, pasiil-! “l* tinkunli,i ir Svariai ap- 
tverti. Daug žmonių miršta 

kraujo uziiuodijimo, nes
gęs saulutės, eina iš būto lauk 1 - I
kvėptelti maloniu oru. O mie * e

, „ .• •• r -v . , i 1 nekreipė dėmesio į menkutesste gyvenantieji kur įseis; Į v . 1 1
žaizdeles. Mat, menki kupstaigatvę. Miesto triukšmingoje 

gatvėje kiekvienam žingsny 
gali mirtis akysna šmėktelti. 

reik pačiam saugotis ir 
Jičius saugoti. Gyvybę tik 

Virbų teturi. Gyvybės netekęs, 
jos už jokius pinigus nenu
pirksi. Staigi mirtis yra baisi, 
bet būti sužeistam ir visų sa
vo gyveninių vargti, tai yra 
dar baisiau.

didelį vežimų verčia.
S) Pratinkis prie saulės spi

ndulių palengva. Nesveika ir 
net pavojinga būti perdaug 
saulės iškart nuplikintam. Nu
rusti nuo saulės spindulių pa
lengva yra labai sveika; bet 
jei staiga nusideginsi, kad net 
odų perstų, tai kartais gali 

, gauti inkstų ligų, arba širdies 1

P L£ MARYTĖ ANDRILIUNAITĖ

Gegužės 1 d. 10:30. vai. Šv. 
i Jurgio bažnyčioj įvyko Mari- 
: jos Yeikelių draugijos nieti- 
I nes iškilmės. Iš mokyklos pa- 
į suodė jaunikaičiai, nešdami

mokesčių. Sodalicija pirko ka
rūnų Panelės Švč. galvai, sto
vinčių karūnų už 100 dol. (ran 
kų darbo, padaryta Paryžiu
je), 50 dol. aukojo Šv. Pran
ciškaus vienuolynui ir 25 dol. 
Šv. Pranciškaus seserinis mū
sų parapijoj, Panelės Švč. al-

Dana- lietuvių žūna Amen- 9^ Peršlapęs, ar išprakaita
vęs, nestovėk ten, kur vėjas •k oje ne todėl, kad yra žiopli,

K Vyčių 102 kuopos narė, daug pasi- 
dartiavus Vyčių eilėse, įvairių pramogų 
renginiui ir Šv. Antano parap. pramogose 
visada daugiausia įvairių bilietų išpar
duoda. Jos darbštumas, sumanumas vei
kime didelės naudos atneša. P-lė“M. An- 
driliūnaitė yra gabi scenos žvaigždė — 

, vaidintoja, dainininkė, choristė. Linkime, 
kad ji ir toliau savo pavyzdingu veikimu 
spindėti) lietuvių tarpe ir būtų jaunimui 
gražiu pavyzdžiu.

i

didelį kryžių lydint sodalici- 
jos procesijų į bažnyčių. Pro-į torių papuošimui 100 dol. Va

sario mėn. surengėm kauliu
kų žaidimus seserų naudai, 
pelno liko tik 22.65, nes buvo 
mažai žmonių.

Kiekvienai narei aplei
džiant mūsų draugijų, pri
imant moterystės sakramentų, 
kuri yra sumokėjus mokes
čius, draugija nuperka dideiį 
Panelės Švč. paveikslų atmi
nimui jos priklausymo prie 
Sodalicijos. Narei susirgus, vi
sos narės kiek tik gali eina 
aplankyti, užperka Mišias ar 
nuperka gėlių.

Mažytė sodalietė

cesijoj ėjo kleb. kun. J. Čižau
skas ir kun. K. Valaitis. Įėjus 
į bažnyčių, tuoj pasigirdo gie
smė “Sveika, Marija,” kurių 
visos narės gražiai giedojo.

Naujokės davė priesaikų, 
gavo niedalikėlius ir diplomų 
ir tapo tikromis mūsų drau
gijos narėmis. Per Sumų vi
sas būrys mergaičių priėjo 
prie Šv. Komunijos. Kun. J. 
Čižauskas pasakė labai gražų 
pamokslų, pritaikintų tai die
nai.

' 8 vai. vak. Sodalicija suren-
I gė ‘ ‘ Rose dance. ’ ’ Čia iš tik- 
■ tųjų narės pasirodė, kų jos 
1 gali padaryti. Visa svetainė 
• buvo papuošta popierinėmis 
! rožėmis, kurias narės padarė 
apie 1000. Per šokius pardavi- 

j nčjo gyvas rožes, žodžiu, va- 
, karas labai gerai pavyko. Dau 
giausia pastangų dėjo šios na 
lės: A. Karnagaitė, C. Šidiš-

džctų iš 315 mil. į 265 mil. 
Bet galimas daiktas, kad biu
džetas reikės dar mažinti, nes 
nesi) vilties, kad greitai pa
dėtis pagerėtų. Tūbelis sakęs, 
kad reikia skaitytis su gali
mumu, kad reikės sumažinti 
algas visiems valstybės tar
nautojams. Taip pat reikia 
turėti galvoj, kad vyriausybė 
šiuo momentu negalės padėti 
žemės ūkiui ir dėl to visi turi 
patys savimi pasirūpinti.

DAUG TETERVINŲ

Antalieptė, Zarasų aps. Juo 
dasalos kaimo pelkėse šiemet 
matyti daug tetervinų. Rytais 
tiek ulba, kad iš tolo girdisi.

bet kad jie yra per drųsus. i pfl(v.įa) ))et tuoj eįĮ< namo ir 
Žodžiui “ATSARGIAI” lietu pamainyk drabužius; taip elg- jautė ir su jų pagalba galėjo-

REIKĖSIĄ MAŽINTI ALGAS 
VISIEMS VALSTYBĖS

TARNAUTOJAMS?

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

vi ai ne labai nori tikėti. To
dėl Amerikoje tūkstančiai lie
tuvių yra be sveikatos, inva
lidų, amžinai nelaimingų. Vai, 
atsarga gėdos nedaro! Taigi,

darnusis išvengsi kataro, du- ' me pasiekti tikslų. Todėl šia 
salio ir kitokių plaučių ligų. (proga mes norime išreikšti sa

lt)) Sušilęs, negerk vandens vo širdingų ačiū šiems Detro- 
su ledais, nenušaldyk vidurių.' ito biznieriams ir profesijona- 

11) Įspėk vaikus, kad jie Janis už pagalbų: Sanitary
mieli lietuviai, gerai įsikalkit nerankiotų gatvėje numestų ' Barber Sliop, (P. Petrulis), 
sau į galvų žodį “atsargiai, cigarečių nuorūkų, nes gali \V. Minster Photo Studio (E. 
Tegu kiekvienas lietuvis pa-, užsikrėsti džiova, sifiliu ar ki-! Rhod.es), Texaco Service Sta- 
siryzta: tokia baisia liga. Ir pats, jei įtion (I. Zabalavičius), Brooks

1) Vengti pavojų, gresian- rūkai, įprask numetęs cigare- Svveet Sliop (K. Tulauskas), 
čių gyvybei ir sveikatai. jtės nuorūkų sumindžioti koja;! Rithuanian Baking Co. (S. Ro

2) Taupyti savo sveikatų, Jokiu būdu apsaugosi vaikus ! galskis), Pete’s Sweet Sliop
kiek galint.

3) Pajutus negalavimų, ne
leisti ligai įsigalėti, nes pa- 
(čioje pradžioje ligų
^lengviau pagydyti.

vytis, geras kuopos darbuo-j kiūtė, T. Jesolionytė, II. ir M. 
tojus. Kiti beisbolininkai irgi širvaitčs, N.Adomaitė, A. Cha 
savo vikritmu gudriai prieši-; pas, C. Permenaitė, M. Juo- 
ninkui kailį vanojo. Anglų' kubaitė, A. AVielička, N. Kar- 
spauda gražiai aprašė Vyčių! nagaitė ir F. Kratavičiūtė. 
šaunų pasižymėjimų sporte. Ačiū visiems biznieriams,

Biznieriai davė garsinimus kurie buvo atsilankę, ir tiems, 
Vyčiams drabužius ištaisyti; kurie aukojo skelbimams.
1. 1 adolskas ir E. Rože, J. Marijos Vaikelių draugija 
Piragis, I). B. Brazis, J. Le-!jstejgta 1923 m. gruodžio 16

Įvykusiame Kauno apskr. 
tautininkų suvažiavime min. 
pirmininkas Tūbelis kalbėda
mas apie ekonominę krašto 
padėtį pareiškęs, kad ekspor
tas turės didelių sunkumų, nes 
visur pastebimas kainų kriti
mas. Tai būtų galima pagel
bėti eksportinėmis premijomis, 
tačiau tam nėra lėšų, nes nuo
lat mažėja pajamos iš muiti
nių, geležinkelių ir mokesčių. 
Dėl to reikėjo sumažinti biu-

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.

Rast. P. Fabijonaitis 
2301 W. 22nd Plce

lžd. pa v. kun. J. Mačiulionis 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

J. Dimša
3347 Auburn Avė.

Kun. J. Mačiulionis,
2334 S. Oakley Avė f

Z. Gedvilas
12311 So. Einerald Avė.

M, Šlikas
10555 S. State SL

nuo ligų bei rūkymo, ir gaisri (p. Podolskis), Lucky Tailor. Printing, \Vayne Gandy, No
rų mažiau bus. ' Sliop (P. Lukis), II. P. Auto-rili way Tabacco ir VVarren

12) Išvažiavęs į gegužinę, į Service (B. Stepanauskas), Motor Service. Biznieriai už

rota, Red Arrou Bottlingij. su 20 mergaičių. Šiandien, 
\\ orks, Cbamberlain Baking jUri netoli 200 mergaičių. Dv. 
Co., Cbas Samsonas Eugene vadas kun .J. Čižauskas nenu- j 

ii štamai darbuojasi. Dažnai i

SU ŠIUO KUPONU DYKAI ĮEISI Į

Iškilminga Atidaroma ir šokius
Subatos Vakare Gegužės (May) 21 d. 1932

BIRUTĖS DARŽE (Buvusis Chemausko daržas)
79th STREET IR ARCHER AVENUE

MUZIKA JOHNNY BELL
(Geriausia Chicag'os Šokių orkestrą)

Pradžia 8 vai. vak. Drabužių padėjimas dykai.
I salę telpa 5,000 Šokėjų. Į parkinlmo vietą, telpa 3,000 automobilių

ragina motinėles, kad kalbin
tų savo dukreles įsirašyti i

galima i nešėlk, kad nesusižeistum ir j Eugene Printing Co. (V. ir K. A >cių paramų verti savųjų pa-j Sodalicijų. Dalyvauja mūsų 
neliesk tau nežinomų žolynų, i Valatkevičius), Typocraft Co., Durnos. Jei vieni kitiems pade-; susirinkimuose, duoda gerų 

patarimų, gražių pamokymų 
Pataria rengti vajų, žadėda
mas dovanų tai, kuri įrašys 
daugiausia narių.

Kas pirmų mėnesio sekma
dienį visa Sodalicija prieina 
prie Šv. Komunijos. Tų pačių 
dienų po Mišių laiko savo su
sirinkimų. Šių metų valdyba: 
pirm. E. Karnagaitė, vicep. K.

įg.' Amerikoje auga 'žolynai, va-

1) Einant skersgatviu, ge

Daug galima Cadillac Coal Co., J. F. Norus,'rime, parausime savus biznie- 
grosernitikas, Red Arrow liūs, tai ir esant reikalui vi

nelaimių (
vengti, dabuojant šių dalykų: , ... , „

gus,'ranka palietęs juos, gan-j Beverages, R. and S. Clotlung **uda rasime jų paramų. Atmi- 
|na baisiai kainuojančių odos .Sliop, Family Creamery, ir K

dinami “poison ivy,” ir žmo-

rai į abi puses apsižvalgyti, 
,ar kartais iš kur nors auto-! Stepanauckas graboriu-
mobilis neatpleška. Automobi- į 13) Šiltų dienų maistas, y . j kuris 
Jiai jau daug lietuvių sutriūš- pač mėsa, greit genda. Neval- mums

aukojo dviem unifor- 
Adv. J. Uvickas nupir-

nkime, jei kas remia mūsųsu 
manymus, parengimus, katali
kiškų spaudų su garsinimais, 
remkime tokius biznierius, o

gyk pasenusio ir sugedusio ko porų 4 sliin guards. taip bendiai vieni kitus remdami,*kino.
2) Niekad nemėgink kryž- 

kely automobilį pralenkti. 'miela.

3) Lipdamas iš gatvėkario, i J4) Ar gaisre, ar tvane, ar Į . ..
pirma pasižvalgyk, ar iš už- bet kokioje katastrofoje, gel-,1,z -’ų į8^ F"!S
pakabo pro šalį automobilis j gyvybę, o tik paskui tur- Į sakome tukstan į aciu. 

nevažiuoja. , tų. * On

15) Visad atmink: gyvybė 1

niaisto, jei tau sveikata yra pat ačiū dr. A. G. Sack '(Sa
kalauskui), K. Yesaloniui, J. 
Kratavičiui ir J. P. Vaitkui

visada daugiau nuveiksime.

4) Nešok lauk iš gatvėka-
col gatvėkaris nesustojo, ir sveikata yra -brangesnė už

susižeisi! auksų.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro-

_ C. defcated the Sacred, fesionalus ir biznierius, 
Heart A. c. 14 to‘2. panoms1 kurie garsinasi jame. 
pitclied seven innings and al-
,lowed four liits wbile striking

Permenaitė, rast. V. Čepelio- = 
nytė, ižd. M. Širvaitytė. Z 

Buvo kasoj apie 300 ir 400 = 
dol., bet dabar yra tik apie 
90 dol. Mat, yra daug narių, 
kurios negali sumokėti savo

;#iiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHHimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiixt

S A. F. CZESNA’S BATHS
= TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS 
Z , IR ELEKTROS TREATMENTAI
~ ŠVEDIŠKI MANKŠOTNIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS
= Treatmental visokių liĘų, reumatizmo, nervų atitaisymo, Šalčio
5 ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Splndu- S įių treatmental.

Mineralinės, sulfertnės vanos duoda didžiausią, kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

KAMBARIAI HERGULtJIMO
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12 vai. nakties
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1657 W. 45th Street
| Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552 
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DETROITO ŽINIOS

SPORTAS "

out nine. Jarasunas finished
____  allowing one bit and striking
vardų ir mūsų jaunimo vardų ou^ ^iree- Ditting bonois wc-
porto srilv. Į valdybų išrin ' re divided by Micuta, Joku-

Ikti: L. Garkauskas — pirm., i baiti8 antl Seūiris. Semris ęot 
IV. Usoriūtė — vicepirm., V. a Pa’r ^"° baggers and(lt) « iš 4 pusi.) j y usoriūtė — vicepirm.,

Salem 0 0 0 1 0 0 0 1 2-L Sukvietis — fin. rašt., J. Ka- jLūūonis a three baggers foi 
Hils ol'f: Jarasunas 3 in 7 sevičius prot. rašt., ir, P. Ka- tbe on,Y extra base bitp of 

innings, Lenz 3 in 2% innings, rninskas kasin. Taip pat iš- ,tlie game-

Ferguson 6, Banonis 3. Struck rinktos dvi atletų komisijos. ' L. Barkauskas, pirm.,
out by: Jarasunas 6, Fergu- Vaikinų komisija smhiryta iš i 

*s<»n 2. and Banonis L J. Šnaro, M. Baronio, J. Klau-
llit by piteber: by Jarasunas Kaseviciaus ir A. Ka ,
(Willer), by Lenz'(Yesalonis) Mnsko. Mergaičių komjsijo- 

The MiC. yra A* Kasevičiūtė, A. Bnl- 
____________ __ kytė, V. Usoriūtė, V. Stalony-

J. Kasevičius, rašt.

NAUJAS SPORTO 
KLIUBAS

tė ir C. Pemienvtė.

liui. 17 <1. Šv. Jurgio para
pijoje įsteigtas Šv. Jurgio lie
tuvių jaunimo kliubas. Tiks
las garsinti lietuvių tautos eiti pas biznierius, pra-
vardų, Šv. Jurgio parapijos šydami pagalbos. Jie mus at-

SPORTAS. Geg. 15 L. Vy
čių 102 kp. lieisboliuinkų ko
manda 1m' galo šauniai pasi
žymėjo. Žaidė Vyčiai su Kro
gers. Vyčiai pasiekė 12, Kro- 

Nutarta pasiųsti beisbolird- Kers L Publikos Vyčiams buvo
nkų komandų žaisti miesto fe-i ^<ban,os ,b(b''ės ovacijos. Vy

čių pičeris Jonas Kairiūnas, ... , , . ,.ii/ jm .fonas
deracijoje. Neturėdami pinigų' .

. pasirodė su savo nepaprastais
Šiai komandai aprengti, ture- Kabumaja 8viedinio 

svaidvme.
(bolės) 

Smagu pasigirti, 
kad J. Kairiūnas yra senas

LIETUVIU EKSKURSIJA 1 EUCHARISTINĮ 
KONGRESĄ IR | LIETUVI!

Išplauks iš New Yorko birželio 14 dienų laivu “DE GRASSE”

Ekskursantai plauks Į Dublinu, Airijon, kur Įvyksta Eucharisti 
n s Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laivo 
turės pilnų užlaikymų ir nakvynę. Po kongresui tuo pačiu laivu 
plauks į Havru ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.

Laivakortės turistine klesa į vienų pusę ........................ .. $145.00
Ten ir atgal ............................................................................ $215.00

šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. kūn. J. J. Jakaitis. 
Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

to

KUN. J. JAKAITIS

E3E

Rhod.es


— ■
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Kontestininkų stovis

0. Rasinskienė, 1639 8. 5»l Chicago, Iii................. 188,360
Avė., Cicero, III.........  800.500! P. Pabijonaitis, 2320, W. 23

V. Stancikas, 1706 W. 47 |,P1., Chicago, III......... 180,900
St., Chicago, III. .... 750.300) J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.

F. Gubysta, 4355 S. Mozari 
St., Chicago, III.........  740.300

A. J. Janušauskas, 1301 S.
50th Ct, Cicero, III. 632,380: A. - Žolynienė.

NAUJAS LIET. ENCIKLO
PEDIJOS SĄSIUVINIS

Šiomis dienomis išėjo iš spn 
ūdos jau ketvirtas Liet. Enci
klopedijos sąsiuvinis. Šis są
siuvinis yra įdomesnis už pir
muosius, nes beveik visą są
siuvinį užima aprašymai apieMelrose Park, III. .. 162,900 

Misiūnas, Roseland, III. 245. . . .
W. Iflfitl, St................  160,470 H'",w,.kos betuvius Tunn, s..-j

daro šie skyriai: 1) pirmieji 
ateiviai; 2) didžioji ateivybė; 
3) skaičius ir gyvenamosios 1 
vietos; 4) ekonominė būklė; 
5) kultūrinė būklė; 6) Ame
rikos lietuviai ir Lietuva ir 
7) šaltiniai. į

Pirmame skyriuje nagrinė- j 
jama, pasiremiant istoriniais i 
daviniais, kada atvyko pirmi i 
lietuviai į Ameriką, kokios 
priežastys vertė juos keliauti 
į tolimą užjūrį. ,

-Antrame skyriuje nurodo
mas laikas, kada prasidėjo di- • 
džioji ateivybė, kur apsigyve
no pirmi, žinomi istorijai, lie
tuviai; kur įsikūrė pirmos lie
tuvių kolonijos. Išdėti statis
tikos daviniai, kuriais metais • 

j ir kiek lietuvių emigravo į ' 
Ameriką. " ,

Trečiame skyriuje patiekta 
statistinės žinios, kokiame 

1 šteite ir kokiame mieste kiek 
yra lietuvių. Parodoma koki 
nuošimtį bendro skaičiaus gy
ventojų sudaro lietuviai.

Ketvirtame — nagrinėjama 
lietuvių gyvenimas iš ekono-

bus, jei tik pridėsim norą ir mings pusės. Pradedant nuo
■ ^ai'hą- : pirmųjų, atvykus lietuviui, su-

Klasės diena Vi^v.nb. ‘ UŽhaigUS 8 Skyrini “TO d“' i "kiųjų dienų ir iki dabartinių 
Klases diena. Visų šventų- gerb klebonas įgalino kas 1 ]aik 

jų par. mokykloj kas tokio pinus Rokg džiaugsmas> vigi 
nepaprasto įvyko gegužės 10 ( 5ypsodan)iesi grįžta nuo estra. flnrn6vmni 
d. Nuo pat ryto didis brūzdė-1 d i aPrašymui
jimas. Visi žiūri, stebisi, ko , o .. Nušviečiama gana plačiai spa-
tie septinto skyriaus mokiniai , Pro«ramos ūdos plėtojimasis, pirmieji ra-

dahs, kurią išpildo 7 skyriaus štai> organizacijos, visuome- 
mokiniai. Jie savo gražiomis

Arcliei
P. Varakulis, 724 West IHįAve., Chicago, III. ... 119.95(1 

St., Chicago,' III.........  600,980, A. Gudėnas, 6807 So. Camp-
V. R. Mandravickas. 815-45 ! heli St., Chicago, TU 115,000 

St., Kenosha, Wis. .. 557,200: Sutkus 1007 Eiglit st..Wnu
A. Stulginskas, 1628 S. W» jkegan, Tll........................ 103,30c

Avė., Cicero, III.........  539,2701 Gaižauskas, 148 E. 107tb si.
Grybas, 2244 W. Adams jRoseland, III................  88,62:>

St., Chicago, III. .. 
S. Staniulis, 6651

Avė., Chicago, III.

454^140 
Tai man 
446,150

6709

A. Condratas, 1706 E. Ma- 
vomensing avė. Pbila. Pa

..................... 83,800
Bugentavičius 1616 N. Lin-M. Varkalienė, 6315 So. Lin 

coln Av., Chicago, III. 393,695 coln St. Chicago, Tll. 61,9001
Ag. Gilienė 3131 Emorald 

Avė., Chicago, III......... 377,64/1
P Petrauskas, 14 Johnson 

<t Ringrhamton, N. Y.

Vaicekauskas. 4242 S. Ma-1 
plewood avė.. Chicago, Tll. , 

..................... 44,400;
M. Povaitienė, 700 S. 9 st i

■« O£* 4ISO4*J Ankškalnis 
son St., Gary, Ind. .. 283,360 

\ Valančius, 1226 S. 50 
' ve Cicero, III......... 224,500

n Kazlauskienė. 4356 S. 
Rockwell st., Chicago 188,550

352,490 j Herrin, III. ................. 33,550
Bacevičius, 1850 AYabansis 

Avė. Chicago,'Tll. ... 26.706
J. Vaičaitis, 424 Dean St..

Scranton, Pa................. 25.85C
A. Langmanas, 4521 S. Wa- 

shtenatv Avė. Chicago,

narn-

Rėkus. 1850 AVabansia avė.,'III................................ 17,700 !

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROSELAND, ILL.

Penktas skyrius pavestas 
kultūros būklės.

galvotrūkčiom bėgioja ir vis
slapstydamiesi, tartum ko oi-, 
jodami.

Išmuša 10 vai. Petras Jon- 
kus kviečia 8 skyriaus moki
nius svetainėn. Su didžiausiu 
džiaugsmu einame. Koks siur
prizas! Stalai apdengti, sve
tainė parengta, girdėtis bal
sai, sveikinimai!

Prasideda programa. Pirmą 
dalį išpildo patys 8 skyriaus

eilėmis mus labai palinksmi
no, bet labiausiai mums pati
ko jų dainos. Maža klasė, bet 
be galo gerų dainininkų turi.

Štai, geriausia valanda! Už
kandžiai! Ir tu man taip ska
niai pataisyk! Tai darbščios 
mūsų mergaitės! Valgėm iki 
soties.

Pavalgius sekė pasilinksmi
nimai ir žaidimai. Mūsų var-

mokiniai. Jadvyga Saldukaitė! gonininkas Rakauskas *išpildė 
ir Adolfas Vaitkus paaiškino; nuizikalinę dalį pijanu ir ako- 
klasės spalvų reikšmę. Buvo j rdeonu.
skaitomi klasės palikimai, tą 
labai gražiai sutvarkė Zeno
nas Lukošius ir Alfonsas Va
lius. ‘Pranašavimai’ labai gra 
Šiai išpildė Adolfas Tumorus 
ir Juozapas Žukauskas; šie du

Prisilinksminę iki soties, 
pradėjom kraustytis namo, nes 
gerb. klebonas davė laisvą po
pietį. ,

Už to viso surengimą dėko
jam 7 skyriaus mokiniams ir

numeriai visiems labai patiko.
Toliau buvo labai gražiai su- huvo atsisveikinimo puota, 
dėtos eilės apie kiekvieną mo- Į surengta 8 skyriui, 
kinį; tai atliko Kraujalytė ir | Kaspinus gavo šie: Fausti-
Malkevičiūtė. Iš tikrųjų labai 
taktingai mokiniai viską su
komponavo; tas parodė, kad 
galime nuveikti svarbius dar-

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy

dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.

nės veikėjai, profesijonalai, 
menas, sportas ir tt.

Šeštas skyrius —pats pla
čiausias. Čia nagrinėjama pe
riodais visuomeninis Ameri- ! 
kos lietuvių gyvenimas.

Šiame sąsiuviny gana daug , 
įdėta iš Amerikos lietuvių gy
venimo įvairių paveikslų: sva
rbių suvažiavimų nuotraukos, 
kai kurių chorų, lietuvių mo- Į 
kyklų, bažnyčių ir tt.

JUOZAS KRIŠČIŪNAS 
917 W.34th St., Chicago, III.

Įgaliotinis Am. L. Enc. p.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 SO. AVOOD STREET 
Tel. Lafayette 6392 

jų seselei mokytojai, nes tai Rezidencijos: 2 E. 103rd Place
Tel. Pullman 6377

na’Butvilaite, Vladislovas Ba
rkauskas, Marijona ČJiutraitė. 
Edvardas Gudas, Julija Jurio- 
nytė, Lilija Kraujalytė, Ju
lius I^akis, Steponas Lenkšius, 
Zenonas Lukošius, Vincenta* 
Malaškevičius, Elena Malaš- 
kevičiūtė, Lilija Malkevičiūtė, 
Antanas Pilipavičius, Pranciš 
kus Razmas, Alfredas Snp 
kus, Augustinas Šaulys, Juo 
zapas Samulionis, Jadvyga 

Marijona Stakt

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

i
Telephone Roosevelt #090 

Name: g Iki 9 ryto. Te). Repub. 960o

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Pastebėtino nauja kombinacija ftv- 
vo.tj palaikančiu žolių yra svarbiau- 
'■les moderniniu laiku l&radimas.
•"••►-tanėiai kentėjusių, kurie sunkiai ę, . . . ...
'-iro dabar sveiki. Nežiūrint kokia šaldUKaite,

’u",” ’lsa yra, ir klek daug dakta- ... . , j m __ , _ . ,
»r vaistų jus isbandėt, dar yralyte, Aldona Tumonyte, AdOi

’’" ,lrl "1S Į fas Tumonis, Adolfas Vait-
Helena, Didžioji Žolių Oy- , . ,n tt v T

d”tnfa 1S69 N. Damen Avė., Cbl- j kUS, Alfonsas VallUS, JuOZB 
-go siūlosi luitu suteikti 5 dienu ___ T..fi-•-mini trentmentą žolėmis visISkai pas Žukauskas, JuoZUpina žt 

dykal. Aprašykite savo ligą. ir mes
ori-liisime $1 00 bonką Kraujo Tonl- 
ko ,ar $1.50 bonką speciajallų žo
lių gyduolių. Pridėkite 25c apmokė
jimui supaknvimo Ir persiuntimo. Ra 
Syklte ar ateikite šiandie. Skyriai:
1721 W. 47 St. Ir 4172 Archer Ava.
P-ia B. Patumienė yra Motinos He
lenos Šimanskienės sekretorė lietu
vių skyriuje 4172 Archer Ava

brauskaitė.
Zenonas Lukošius

(8-to skyriaus;

PLATINKITE “DRAUDA

1
♦. ♦ Kazin kodėl

cigaretų skelbimai paprastai 
vengia šio klausimo?

VIENA iš didžiausių paslapčių 
cigaretų skelbimuose buvo aiškus 
bijojimas paminėti žodį “užsitraukti”. 

Atrodo gana paika - nes kiekvienas 
užsitraukia dūmą - žinodamas ar 
nežinodamas ... kiekvienas rūkytojas 
rūkydamas vienu ar kitu laiku įkvepia 
dalį dūmų, kuriuos jis arba ji ištrau
kia iš cigareto.

Taigi pakalvokite, kaip svarbu būti 
tikru, jog jūsų cigareto dūmai gryni ir 
švarūs - būti tikru, kad jūs neikve- 
piate tūlų nešvarumų.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
drįso šį svarbų klausimą iškelti . . .

dėl to, kad rūkant Lucky Strike, jūsų 
jautrios gleivės gauna tą apsaugą, 
kurios kiti cigaretai negali duoti. 
Garsusis Luckies valymo procesas 
padarė visus kitus metodus senoviškais. 
Luckies tą procesą įvedė. Tik Luckies 
jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, 
užsitrauki! Todėl šis pranešimas 
tikrai liečia jus.

“It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsaugo 

prieš knitejimus - prieš kosulį

Cnnr .. l#3i.
The American 

Tobacco f'o.

r O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniškų minučių su pasaulio

geriausiais lokiu orkestrais ir Lucky Strikt žiniomis, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, 
ir Šeštadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

DRAUGO” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUV IŲ PREKYBOS TARYBA

Vandens keliais per Kopenhagą į Klaipėdą

GEGUŽIO' MAY 28 DIENĄ
Šią ekskursiją iš Chicagos “Draugo“ Laivakorčių skyriaus vedėjas p. A. Pel- 

džius palydės į New Yorką iki laivo, o toliau per jūrę ekskursijai vadovaus J. Šli- 
teris.

A. PELDŽIUS

Miesto Ofisas 77 W. Wasbington St, 
Roorn 906 Tel Dearbarn 7966 j

Valandos* 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals ir Ketvergais 1 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7g*7

Namų Tel. Hyde Park 8396

GHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 
155 N. Clark St., Roorn 909 

Telephone FRANKLIN 6746
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORT 2212

Didysis Scandinnvian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
Iš New Yorko 3-čia klesa į vieną pusę į> 75.50 

’ Į abi pusi.................... ..... $125.50
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ------ užsisakyk

vietą dabar.
Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI

JOS didžiuoju laivu

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap 

lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.

Mes parūpiname pnsportus, re-entry permitus ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi 
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.



Ketvirtadienis, geg. 19, 1932 , D R X U G X 3 a

ŽINIOS 1S LIETUVOS
v fc.s_

LIlilViŲ t ULftiisa ivu- 
MlRO is.L.lIvftLL

\ aicKUfc. jis pabrėžė, kud jau

tos padėtį, parodyti, kų iškeu- Svarbiausiasis lietuvių ga
rsinės filmos kūrinio iniciato
rius ir rūpintojas — J. Vaič
kus neabejoja, kad tikrai pu-

lejomo iki laisvę susigrąžino
me, kas mes esame ir kuo ga- 
uine pasirouyti pasauliui, Lie-

DAKTARAI.

luvisKui liūnai Įsikurti gyve- jėgsime savų filmų sukurti. Jis 
x<eneaiiuo- hUU0 »uttuK musų uz.- yra didelis to reikalo entuzias-

ivaune lietuvių garsines iu-J^nin r^ uis uux,u. v mu JUno misas tas. Plačiai mūsų visuomenei
mus kuiejų steigiamasis susi-! utu.u narnu tuv ousuuįMiu ti.w'» tautos Ue0UhJit” tas nu- J. Vaičkus, tiesa, gerai žino-

L. . 'nonas lietuvių feiauies Ame- m,as ne tik kaip entuziastasjJmyvavo iro visų visu tautu imuiu uuu. atsuiu-j * , 1
' rikoj paprastai entuziastingai bet taip kaip energingas ir ge-

^eelllllct Ai* J vi U 

nuili iiun<^

IcUikUb pivlUCU 
*

nnkiina
musų gj v eilinio (sričių veiuejų

• ii šiaip atstovų.- x»uvu antai 
Visų įmiuslerijų atstovai; vi-

1 Ofisus Tol. Grovehlll 0617
Kės. 6707 S. Arteslan Avė.

Tol. Grovehll, 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
GYLIUOJĄS IK CHIKUKGAS 

2423 VVest Marqu«(W Road 
Vai.; 2-6 Ir 7-9 P. M. liet. 0-12 AM 

N todėl io j susitarus

uga linu Uut oe, lies tai e‘oųa

V..-O5 Lutu. .v.Knu».,re“«a°Ja I k**™®» “aaW rasu.gu.uz.atolius.-ti'.lepulnir-
l«u s, .vmmiu.nMiuuNHK- L‘vtl‘vos *>'«• l'^ei-škim'c l.iūsij dramos kūrimo

suomiuos VO1KOJ1U UUU. 11.111-11.anam paioujsųs, , uolias tU1’ «*"“> “ *Kr laalu“ l»«»<lži«w. I lietuVU) filmas ka-
J. issa.es loiuias. ouui.ui to- Svv“‘es J1<! ISVt'd“ Auicilkos riui» Vaičkus, be to, viljai re-
.eiiiųeiiisag^oauimn nuo l Sūt'V aot po to,- alini žiūri. Jis nesvajoja a

00d žmonių savo lietuviškam pie betkuriuos fantastiškus pla

Tol. Lufuyelte 67 93

DR SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
z Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki s po pietą

'Vakarais: Utarninka lr Ketvergi Iki 2 vai.)
Hcredomla lr Nedaliomis pagal Musbarlmą

Ofiso I ei. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395J

uolias, kan. ur. j. r urnas-Vaiž
gantas, Greuiza, r otciauskus, 
įjauuzevicius, lįaupys ir k t., 
operos, dramos aktorių ir šiaip 
Įžymių musų menmmkų — A. 
teotieika, prof. rsaujaiis, du- 
bužinskas, P. Kalpokas, JJube- 
neckienė, beveik visi jaunieji 
menininkai, prol. rleroačaus- 
iiis. prol. Z. Žemaitis, puik. 

mskas, puik. lnaziuievi- 
s ir kt. ►Susirinkimų atiua- 

re prof. fS. Kolupaila. Pirmi
ninkavo prol. Z. Žemaitis, bu- 
siriiikiino prezidiume buvo dar 
kan. dr. J. Tumas ir Ant. !So-

jo neatsilikti.
u j»venunms jau sinčiai ruJl'«r.olizaiui parodyti. O im-iaus. Jis galvoja reikiant mfl- 

ajle mums rotus, kad be sa-?uvl'J 1Um» J‘e su“ksl4 sa «M-1 »ų filroiį pradėti kurti iš pra 
vo imuos ilgiau neoeapsuus.-'deUU entuaa2mu> n™ J>“ džius nuo .mažo, nuo Lietuvos 
uie. o urna jau turinti maumu-' "lal Juu t0 «“«*»««•• *Pa« ir lietuvi1 gyvenimo kronikos 
komim-uojaimj vieų šalia tem- Jlu I’alwas"J Uetuv.škĮį tumi}, nuo savo gyvenam, mokslini,, 
ro. basmureiue, gu-ui, savo o- k!U J* bus k““*b'vi.u visos ir auklėjamo pobūdžm filiu.,, 
peri} ir savo uranų, tad, lx/lle,u™t tautos kur,au,a- tad Į l>i.lžii).W mūs.} šv,esgarsim; iš
imojo, susikursime n sava Val6kus 11 “iQlė "n^kleis-gorinę filmą “Kražnj Skerdy-

UK. A. J. JAVOiŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 8. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

DENTĮSTAI
Hhone Bouletard 7 U

r;

fOftao ir Kea. Tel. Boul. 5911 Ofiso lr Res. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
TaL; I-a Ir vai. rak. Tai.:

lVedėUoj auUarue
1-4 lr T-9 vbI. vakare 
Medėllej suaitaras

mų. Juoba, girdi, kad savų 
įiinių sukurti dar- ir lengviau 
busiu. Turime, esu, visus ga
limumus gaminti pas save iil- 
nms. Keikiu gi kiek galima

deika. Referavo svarbiausiasis išsivaduoti nuo svetimos iit-

ti naujų savo tautos istorijos nes”, kurios pastatymas galįs
lapų ateinančioms gentkaitė-
ms.

šio reikalo iniciatorius J. Vai
čkus, be to, P. Kiiniaitis ir .Ri
ckevičius.

DR. U. L VEZEL1S
O E M T 1 S T A S 

•H>4u bo. Ashland a v o. 
Arti 47 Street

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 4969

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTHD S'l'KKKT

Pesldencija 4*00 So. Artesian Avė 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietą

* iki >:X9 vakare

Tel. Canal 6764 Kės. Republlc 6369

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OHSTHTR1KAS

Gydo staigias lr chroniškas ligas 
vyrą, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškaiuo susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Ofiso 4050 Res. 9866

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir 'nuo 6 iki 8 vai. vak 
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis ti1' susitarus.atsieiti apie pusę miliono litų, 

kuri tačiau J. Vaičkaus nuo
mone, galėsianti eiti per pla DR. J. J. KOWARSKIS

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2403 WEST 63 STREET 

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Residenclja 2359 So. Leavitt 8t. 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. » 
„ Nedėlloj pagal susitarimą

f ei. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D L N T I S T A S

2261 VVest zzuu sueet
(Kauipaa Luavitl si. > 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

i’o referatų buvo gyvi de
batai. Kalbėjo P. Buseckas, 
prof. llerbacauskas ir visa ei- į 
lė kitų. Nė vienas tačiau nepa
neigė reikalo kurti lietuvių fi
lmų. iT-of. Z. Žemaitis, kons
tatuodamas visų susirinkusių 
vieningų principinį pritarimų 
tam, reikalui, pasiūlė prie ini
ciatorių grupės darinkti dar 
platesnę komisijų ir, kada toji 
komisija su iniciatoriais bus 
arčiau ištyrusi lietuvių filnios 
kūrimo reikalų, sušaukti antrų 
susirinkimų konkiečiai darbui 
pradėti —» sudaryti akcinę be
ndrovę, nustatyti akcijas ir kt. 
Susirinkimas pritarė tani pa
siūlymui. Buvo išrinkta dar 12 
asmenų komisija — prof. Z. 
Žemaitis, M. Rakauskaitė, Kai 
riukštienė, kun. V. Mironas, 
pulk. Šarauskas, pulk. Braziu < 

i levičius, Keterauskas, Bandzo 
urimdiius ir Maisamuobojas . vičius, Faustas Kirša, Babic- 
T'uriu auLornubiUas visoKicmo; kas ir kt. Tuo būdu dabar, 

drauge su keturiais sakytais 
inijiatortais, viso 16 žmonių 
rūpinami tuo įeikalu.

mos, kurios įtaka mūsų visuo
menei tari neabejotinų blogu
mų. Turime, girdi, ir .kitiems

Ypatingai karštai Kalbėjo J. sava lytima nušviesti musų tau-

GKABOR1A1:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO JE

LAGhAVlŲtt IK aUNUa
LiLTUVfE GBABURiUb

tinus pasaulio ekranų,

Boulevard 7589
Rez. Hemloek 7691

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia 
Lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1S- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street du ..... . .
Telef. Canal 417 4 Iioa &• ** VOUll, Cicero, 1H.
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

t'&lUinRUj u inibutU v esc t\.u<j^Lį3ka,u.aLa,. 
Kciiuiie meldžiu aUnau,unti,, u manu 

daruu uubiiu uz&aueumu. 
lei. įtuutoeVbit Žuvo arba Z ui o

zJl-4 vv. 23ru Pi., Chicago

lEn. ClGUitu anai

Actciuruto xdUUa lieO

Phone Bonrevard 4439

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
■gyrių.

Nauja, graži ko- 
plyč^a dykai.

3307 Anbnrn Avenue

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABOIUUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 75X2

KAflltr F. MAŽEIKA

reiKuiunis. Kama prieinama. 
3319 ALBUKN AVKNLK 

Chicago, Iii.

I. J. 10LP
GKABUK1US IK LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAIS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46tb ir Paulina tsta.

Tel. Boulevard 6203-8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
pilie manęs, patarnausiu simpatlš- 

' imi,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitu reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai ĮCeturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

VLADISLOVAS GRUMBLYS

Mirė geg. 15 1932 m. 11 vai. 
naktį, sulaukęs pusamžio. Kilo 
iš-' Tauragės apskr., Šilalės par. 
Misuči/į kaimo. .Amerikoje iš
gyveno 24 jn.

Paliko dideliame nuliūdi
me brolį Joną, pusbrolį Joną 
Brazauskį, dvi pusseseres Mar- 
eijoną ir Johaną, du švogeriu 
Petrą Bliūdžiu ir Julijoną Ku- 
bį ir gimines, o Lietuvoj, dvi 
seseris Oną Petrokienę ir Do
micėlę Naujokienę.

Kūnas pašarvotas 4533 So. 
Hermitage. Laidotuvės įvyks 
pėtnyėioj geg. 2.Q. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas . šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos -—pamaldos už 
velionies sielą, l’o pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pežįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
brolis, pusbrolis, pusse
seres lr giminės.

Laidotuvėms ipatarnauja gra 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

DR. A. P, KAZLAUSKAS
PENTIS T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

l'el. Cicero 1260

UR. GUSSEN
X-liay

LIET b V1S DEN TĮSTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki U
A V vlxktxl c

Nedėbomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14tll ST. Cicero, 11L

Op. C.K. Kliauga
D L r\ i 1 o r .r o 

Utarniukuis, Kelvergaia ir tSubatomis
2420 W. Marųuclte 1U1. arti Ueslern 

A ve. i'liouc Ueuilock 7t»2b 
Pauedėliais, Seredomis ir l'ėtnyčiomls 

1H21 So. llalstctl Street

Tel. Cicero 6764

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Val.: 10-12 ryto; 2-6 lr 7-9 vakare

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

a

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 4122

Keaidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone RepubUc 7848 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj; 10—12 ryto.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4tt4b S. Asliland Avė. 

Chicago, Ui.
Grisu vai.; nuo 2 iki 4 ir nuo C iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
lr Pėtnyčlos, kuriomis dienomis Jis 
bus.

2924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero 4*2. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 lr 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną ir naktį 
VIRGINlA 0984

TeL Groveinb 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
8era«omls po pietų lr Nedėldleniai* 

tik susitarus
2422 W. MAKQUETTE ROAD

Res. Phone: 
Englevrood 6641 
W<ntworth 8000

Office Phone 
Wentworth 8009

ONA TAUTKIENĖ
(l>o tėvais Pankauskaitė)

Mirė gegužės 17 d., 12:45 vai. ryte, sulaukus 34 
metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Pranciškų, 2 duk- 
teris Oną 13 metų ir lrenų 17 menesių amžiaus, au
gintinę Zuzanų ir jos vyrų Povilų, tėvų Juozapų, mo
tinų Barborą, seserį Zofiją, po vyru Lorencienė, švo- 
gerj Antanų .Lorencų. Tetas: M. Raczkienę ir U. Vvš- 
tarticnę, dėdę Jonų Krušų ir pralotų M. L. Krušų ir 
kitas gimines, o Lietuvoje brolį Jonų, dėdes: kun. A. 
Krušų ir Vincentų Krušų; tetas: O. Stonienę, P. Pa- 
liakicnę ir D. Krušaitę.

Kūnas pašarvotas 2021 Canalport Avė., telefonas 
Canal 6574. Laidotuvės įvyks petnyčioje, gegužės 20 
d., 8:30 iš ryto bus išlydėta iš namų į Dievo Apvaiz
dos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimieio 
kapines.

Visi giminės, draugai ir pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, dukterys, tėvai, brolis, sesub, švogeris, 
tetos, dėdės ir visos kitos giminės.

LIETUVIS AKTŲ 
SPECIALISTAS

1 Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
jataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėbomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO f TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
ae akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofibo TeL .Viotory 6893
Bea. Tek Drexei 9191 

Jt4 neatsiliepia šaukite Ccntral7464

DR. A. A. ROTH
GYPYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 lr 7-9 vak vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Res. Tek HEMLOCK 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESLkN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vak: Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS i

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vak: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vak vakare.
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIOAN AVENUE 

Tek Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart tventadienlo lr ketvirtadienio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10-—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES _
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Weat Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

UtArn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

Tel. Hemloek 8799

Res. Tek Prospect 0610

DR. B. ARON
Gydytojas ir chirurgas 

Ofisas 6166 South Kedzie
Rea *426 So. Callfornla Ava 

Tai.: >-«, T-> v «. iMdrtaat Ketv

issa.es


8 H AUGA 3 Ketvirta di erti s, geg. 19, 1932

C H I C A G O J E

AUTOMOBILIAIS IR BO
SAIS Iš WIS. IR INO. 

VALSTYBIŲ

13-AS1S SEIMAS

Jubiliejinis “Draugo” va
jus, kontestininkų lenktynės 
dėl brangių dovanų, naujas au-

Artinasi sekmadienis, gegu
žės 22 diena; artinasi ir Šv. 
Kazimiero Akademijos rėmė
jų seimas. Visi atstovai, rė
mėjai, juda, rengiasi, nekan
triai laukia tos dienos, kada

DIEVO APVAIZDOS PAR.

PABRANGINO AMERIKOS ^per 100 užsimokėjusių narių, 
PILIEČIAMS PASPORTUS 'kitos kviečiamos sumokėti.

Rep.
J Iki gegužės 15 d. Jungtinių 
i Valstybių piliečiams užsienio 
pasportas kainavo tik $6.00,
nuo praėjusio pirmadienio už Dievo Apvz. parapijos sve
ik S. pasportų jau reikia mo- tainėjė gegužės 8 d. įvyko iš- 
kėti $10.00. I kilmingas Motinų dienos mi-

Laivų kompanijos numato, NčjhnaR. Rytų bažnyčioje gau 
kad, gal netrukus pabrangins s’os motinų ėjo prie Šv.

isi kartu, kaip kokia armija, Į įr laivakortes. Taigi, kurie Komunijos. O vakare buvo 
temobilius ir kas visa tai lai- trauks vienuolynan j seimų.1 manote šiemet važiuoti Lietu- programa svetainėje mo
mės taip sudomino lietuvius! 10:30 vai. rytų, visi susirinks: von, užsisakykite laivakortes pagerbimui. Programų
ne vien Chicago’je ir apylin- koplyčioje išklausyti šv. Mišių, J dabar, nes kas užsisakys lai- .išPild* mokyklos vaikučiai, se 
kėse, bet, taip pat, ir kitose' pamokinančio pamokslo; iš ko-j yakortes ir duos nors mažų , seli9 kazimieriftčių parertgti. 
artimose valstybėse, kad va- plyčios tiesiog auditorijon pie-i depozitų, tas gaus laivakortę Buvo isPfuFingų dialogų, dai- 
kar gauta pranešimai iš kai, tų: čia ras stalus, puikiai pa-!sena kaina. Važiuojantieji į lnb Pasveikinimų ir vaidini- 
kurių Viskonsino ir Indijanos ’ ruoštus atstovams; susėdę ras Lietuvą visais reikalais, kreip- mų. Prie vaikučių atliktų pio- 
Valstybių miestų, jog lietuviai ne užkandį, bet gardžiausius kįtgs j “Draugo” Laivakor- gran>os dalių dainavo rinkti- 
iš ten ruošias automobiliais ir pietus, sesučių paruoštus. Pa- ftų Agentūrų, 2334 So. Oakley,nes dainas tai progai K. Sa- 
bus.tis gegužės 29 d. atvažiuo- valgę, pasišnekučiavę, eis pa- Avė., Cbicago, III. “ Draugo ” b°nis, A. Ančiūtė ir duetu p. 
Ii į "Draugo piknikų \ ytau- sigeiėti vienuolyno sodu. 2 va- Laivakorčių Agentūra išrft- babonienė su A. Anciute. Gerb

i West Side.— Rūtos darže 
seknuadienį, gegužės 22 d. į

,MORTGAGE BAI

ti jam vizų. Pažymėtina, kad į 

Vanagaičio sveikatos pablogė-1 d 
jimas surištas su žaizda, ku
rių jis gavo tarnaudamas Vo
kietijos kariuomenėj didžiojo
karo metu. Vanagaitis turi i R E A L E S 1 A T E 
taip pat karo metu užsitar- Prisirašykite į mūsų Spulkų 
nautų Vokietijos geležinį kry-l^exM informacija suteikiama 
žiu. ! Dykai

_ ___________  ’ j 2608 West 47th St.

IŠDAUŽĖ LIETUVIŲ KON
SULATO LANGUS

PARDUODAM IK MAINOM
Farmaa. napiua. lotus Ir visokius 

Muilus visose valstijose. Mes turl-
Nakti ; hnlnnrDin Ofi U no 1d,deū P*«»rinklm». Norintieji pi- Į J alantlZlO _() (l. ne- r|<ti ar mainyti pirma painntyklt mu-

žinonii piktadariai
vyks piknikas šios kolonijos Lietuvos konsulate Tilžėj du 
lietuvių biznieriams pagerbti. (' langus. Langai buvo išdaužy- 
Pasižymėjusiems bus išdalyti ti plytgaliais. Vienas iš tų lan-į

išdaužė' •» bargenų. Klauskite A. Grigas, 
i Real Estate vedėjo.

J. NAMON FINANCE CO. 
6*55 Ho. Wėstom Avcnue

Rūtos daržo atvaizdai. Ka
dangi “Draugas” nuolatai vi
sus ragina remti savuosius biz

BIZNIO PROGA
Parsiduoda grocernė ir dėgų buvo konsulato kabineto

langas. Jame išdaužyti 3 stik- licatessen, taipg i užlaikoma 
lai ir kabinete rasta 3 plytga- kendžių, cigarų, tabako, lie 

menus, tai šis piknikas dar liai. Antras langas — konsn- tuvių apgyventoj vietoj, biz- 
didesnė agitacija už savus biz lato kanceliarijos. Čia buvo nis nuo senai išdirbtus. 
nierius. šį linksmų piknikėlį surastas vienas akmuo. Matv-| 1915 So. Union Avenue 
rengti sumanė Šv. Onos dr-ja. ti, piktad'arių būta dviejų ir i ' " " '

ių Agentfti
landų visi maršuos Gimimo pjns visus reikalingus klebonai kun. Pr. Vaitukaitis
Paneles Šv. parapijos audito- dokumentus ir už patarnavi-1kuvo vakaro vedėju, kuris pa- Bus gera muz.ika, smagūs pa- jie veikė kartu, nes abu lan

taiko prieš oaeijonalę.'Atneri- .«*»» m» nieko neskaitys - patar- tris JOTkalMlen, iš-
, . , , posėdžiai. Bus įvairiausi svei- nni,« aiškindamas motinystės reik-kos šventę — kapų lankymo ....... , . naus «yxai. \ , .. .
,. i • • x-, v ■ kinimių, skyrių ir centro vai_________________________ smę ir svarbų tikrų motinudienų, — kurioje tūkstančiai , . '. . , . \ '
\ v . . A ,, dykos pranešimai, pasiūlymai, Elena Nedvarienė T. Ežers- gyvenime. Nors programa bu-

rezoliucijos. Posėdis baigsis ir kienė, E. Ežerskienė, C. Pet- vo "goka, bet taip {domiai su-

to parkan.
Pikniko diena kaip tik pasi-

AUTOMOBILIŲ MEKA- 
NIKASsilinksminimai ir kitokie įvai- gai buvo išdaužyti vienu mo-i . . .. . . ...., i o z sutinka pataisyti, arba jums padėti

rūmai. Rengėjai kviečia visus, inentu. Tuoj buvo pranešta1 j«w namuose, už pusę kainos, negu
. . ’ . ..'* ~ garndžiuje atsieis. Reikale pašaukit:iš savo pusės prižadėdami vietos policijai, kuri atvyko j teu i.afavetck i32i>. 
kiekvienų užganėdinti. Pelnas konsulatų, apžiūrėjo išdaužy-* T0WN OP LAKE 
eis parapijos reikalams. tus langus ir paėmė materia- Parsiduoda aiskrvminė (“Su-

linius užpuolimo imrt-mat. - K"'vl”’ įhai Prieinamar ‘ kaina. Biznis išdirbtas randa-
zimiero kapus giminių ir ar , , . .„ , . . . , . . . , . , , ....
timųjų pagerbti Dėi to ir iš atstovai gr?s at!?al vienuoly- raįtienė, T. Stankevičienė, J. tvarkyta, kad publika ne ne- 
kitų vaystybių atvykę “Drau- nan; an<iitorii°-ie lauks Pnota«1 Gudjonienė, ‘B. Zalatorienė, .pastebėjo, kaip greit prabėgo 
go” pilinikan lietuviai, penia- nkadpmikil? programa. ( čia pat išsidalinta pikniko ti- trys valandos. Programai pa-
kvoję pas savo gimines ir pa- Baigsis puota, programa. kiebI visas šimtas ir tikimės, ^baigus, visi skirstėsi paten- 
žįstainus Chicagoje, ant ryto- Svečiai, atstovai rėmėjai, vi- kad visi bus parduoti. Bilietų kinti, kalbėdamiesi apie patir
pus galės dalyvauti iškilmėje sai patenkinti visa dienotvar- paėmė: E. Nedvar 10, A. Nau-.tus gražius įspūdžius motinų r.ų atidavė. Lenkų policinin- SOUTHWEST LANDLORDS 
įnirusiems pagerbti ir pasige- ke, ir vėl nekantriai lauks ki- sėdienė 10, J. Šaltėnas 20, Jos. dienos iškilmėse. j

_ ttI • • i • j . - Miliui. ŪMUI I ctlltlcl“duonos. Ūkininkui duonos pa- plytgalius. Vokietininkai vis sį lietuvių centre arti bažnv- 
gailo. Jis nusistvėrė kampe dar keršija lietuviams nekul- čios ir mokyklos. Atsišaukit: 
stovėjusių kacergų ir pradėjo tūrišku būdu.
šunį mušti. Šuo, apkultas, duo------------------------------- —-

4513 SO. WOOD ST.

rėti tuo didingu įspūdžiu, ko- tų metų seimo.
kį daro kiekvienam atlankiu- Ar ir jūs esate pa-sirengę
šiam tų dienų šv. Kazimiero (la, uti tame seini,e? Ga, d-(
kapus. to, kad jis yra tryliktasis, jūs

i Lapinskienei nusiųsta 20 bil., j
C. Petraitienė 10, T. Stanke- Į 
vičienė 10, Iz. Ežerskienė 10, 
O. Šilinskienė 10, J. (įudjonie- 
nė 2. !

Sk. pirm. pristatė p. C. Pe- 
traitienę, kuri iš garbės narių

Rep.
kai įpykę už šunies sumušimų 
skaudžiai sumušė patį ūkinin
kų Vacį. Tarailų. Sumušę išsi
nešdino.

ASSOCIATION 
2848 West 59th Street

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099
Mes perniiifuojanie piains

Kadangi gegužės 2!) d. dau- “nelaimingasis numeris” jūsų 
gelis lietuvių vyks į šv. Ka- nenorėtumėt jame būti ? Tas
zi.i;iero kapus — aptaisyti, pa neturėtų gųsdinti. Tad pa- „ , . .v H . . ./ x. žengs aukštyn, butent, i arn-puosti savo artimųjų atilsio uekite šiam seimui būti did- x:_.„ __ ________ ,_?j___
vieteles, dėl to Vytauto parke! ži ausi u ir geriausiu iš visų, 
bus atidaryti iš šiaurės pusės iki šiol buvusių. Matysiu jūs 
vartai, kad iš kapinių pėstieji visus 13-me Šv. Kazimiero A- 
turėtų trumpų kelių atvykti į kademijos rėmėjų seime!

žinus narius, sumokėdama 
$100. Skyrius su džiaugsmu 
šių žinių sutiko.

ŪKININKAS SUMUŠĖ ŠU- i 
NI, O LENKAI UŽ TAI į 

— ŪKININKĄ i

Valkininkų ąpylinkėj i(oku- 
puotoj Lietuvoj) lenkai ieško-

VANAGAICIUI NEDUODA 
LEIDIMO

Metinė mokestis $1.00 
Greitas patarnavimas reika

le nemokančių rendauninkų, bmičiiiR ir kitokius dalykus. 
FROSPECT 5600 Musų patarnavimas y ra

Turime žmones sutinkančius glitas, geras ir nebrangus. 
Žinomas vietos lietuvių vei- skolinti pinigus ant A-l pir- # Mes Pervežame daiktus iš

Vytauto parkų. (Važiuotieji 
pro tuos vartus nebus leidžia-! 
mi).

Vi&u,$ neatminti.

BRIDGEPORTAS

A. Nausėdienė, sįę. pirm., jo pas kai kuriuos ūkininkus , 
pranešė apie A. R. D. išdėlio kontrabandos, ūačiaa nieko ne- į 
fondų, — pasirodė, kad ižde rado. Šiomis dienomis' lenkai i 
yra dar keli doleriai. Šis iž ieškojo kontrabandos pas Ku-į 
das naudojamas Šv. Mišių au- bliu kaimo ųįkįųjįįkų Vaclovą !

kėjas Vanagaitis neseniai iš mų niorgicių nuo 
naujo kreipėsi į vokiečių kon
sulatų Klaipėdoj, prašydamas 
vizos vykti j užsienius gydy
tis. Konsulatas atsisekė išduo-

500 iki 5000. ir ! kit«s miestus.

F. J. KLEISNER & CO,
2848 West 59th Street

Tel. Prospect 5600

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS
Visi ‘ Draugo” vajaus kon-j Kazimiero Ak. rėm. dr- komp vajaus metu bei Mišio- Tarailų. Su salimi jie atsive-

testimnkai, visi veikėjai kata- . n , . .........................ms už mirnsinnsins... .v. ... . . . , jos 2 sk. pnešseiniinis susinn- n,s uz mirusiuosius,ūkiškoje dirvoje visose kolo- ’ . . * - -■ --
, , i • kimas įvyko geg. 13 d. Is skv-mjose ir artimųjų valstybių . , , • , ,. . . ' naus valdybos narių dalyva-iruestuose visu smarkumu pa- J ■

, . .. .. x-i • x vo pirm. Nausėdienė, vice.*rdavineja šen jų tikietus, su 1 . ,
kuriais kiekvienas bus jleia- • ’ ’
žiaraas i Vvtaato parka ir ga- iž<t S“4'™“- ««•>-
lės tikėtis didelės laimės. Ta., mus rcikalu“’ p'
kurie dar neturite tokio bilie-1 Pri"t“tf 'kyriUn nB""-
to, reikalaukite jų iŠ kontes- “ vi"° Siemet P- Prtrait"’n' 
tininkų. Neturintiems tokio bi-i iraSS 7 nau-'“s nar<“s- A,,,a
lietelio įžanga i daržjĮ bus bra- J11' . , ... ...

Nutarta siųst dovanelių I o 
ngesnė. seimui, išrinktos atstovės (be

Vajaus vedėjas skyriaus valdybos) seiman;

dė ir šunį — seklį. Šuo be- 
Sk. fin. rašt. M. Gurinskni- landžiodamas po ūkininko tro-

—
Į

•a » a

Tuoj Reik Vyrų
s

B. ANDRELIUNAS
Užlaikoma naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, niovie cameras, projec- 

i torius dėl judomų paveikslų 
i rodymo. Kainos labai nųpigin 
i tos.
‘ 2650 W. 63rd St, Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

turi turėti gerą varde ir nedidelį kapitalų, kad prisi
dėti prie Cooperative Association, vedamai CARLISLE 
PAR.RY STERIL1ZER, TNC. ir būsiančiai arti New 
Yorko miesto; reikalingi namų statytojai, malioriai, po- 
pieruotojni, farmų darbininkai, paprasti darbininkai ir 
tt. NUOLATINIS DARBAS, GEROS AIŽIOS ir namai 
su patogumais ir žemės sklypu. Puiki proga geriems ir 
pastoviems 'žmonėms. Atsilankyk arba kreipkis laišku, 
įdėdamas 2c. stampę ir gausi pilnas informacijas.

LawFirmF.DudleyKohler
CO I TVINO PLACE, DESK. No. L35

NEW YORK, N. Y.

Perkam Lietuvos Bonus
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 

juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 
bonus su kuponais.

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia- 
tlmn tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kini ir tikslingai parfipinam.

Siunčiam pinigus į Lietuvų per 18 metų ir rimk«»»’i 
nei centas nežuvo.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne- 
judomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

, Telephone YARDS 0145

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į 'Europą 
aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar j 
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau 
laiką praleisi

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽĖS 
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. 
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
iŠ NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
| abi pusi..............................................................$125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja veltui.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 
dienomis*

Gegužio—May 25 d.—BERENGARTA
“ “ 28 d.—FREDERIK VITI “DRAUGO”

EKSKURSIJA
I d.—LANCASTRTA. eina tiesiai į 

Klaipėdą.
3 d.—1LE DE FRANCE 
7 d.—BREMEN

II d.—PARTS
16 d.—FRANCE. “Draugo” ekskursija.

” ” 18 d.—UNITED STATES
Liepos 9 d.—1LE DE FRANCE

Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM

Rirželio—.Tune

M

<<<*

:iiJ AGENTŪRA * -..’4*•»
2334 So OaKI.n »4

4644 SO.
Tel.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

l>6l geriausios niSles 
Ir palnmavimo, Sau
kit.

GltKEN VAM.EY 
1MIOIMCTS 

Olselis Sviesti) klausi
nių. sviesto Ir sūrių.
PAI’I.INA STREET 
Boulevard 1S89

ĮVAIRUS KONTRAKTORL

M. ZtZAl
Ma mų Htntyino Kontraktortus 

«t*tsu IralriMusius naiuua prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ
Telefonas Hemlock 6611

Tel. Hemlock 2323.

JOSEPH VILIMAS
I

■A«V STATYMO KONTKAM 
TOKIUS

8 WAS1ITKNAW AVĖ

Į ATYDAI I
i NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevuoju kam 
barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygų tu
riu šių metų mados. Pristatau 
j namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48th Ct., 2roR lubos 

Cicero, III.

J
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