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ŽENEVOJ LAUKIAMAS J. V. SAUGUMO 
PAKTOPLANAS

MIKADO ASMENIŠKAI ATSAKĖ 
ROOSEVELTUI

J. V. kongresas didins mokes
čius už pajamas ir

gazoliną

JAPONAI PAGERBIA NAGASAKI 
KATALIKU BAŽNYČIA

.AUKIA SAUGUMO PAK
TO PLANO

ŽENEVA, geg. 21. — Nusi
ginklavimo konferencijos da
lyviai laukia iš (J. Valstybių 
atsiunčiant saugumo pakto 
plano, kurį turi patiekti pre
zidentas Rooseveltas.

Nuo to plano priklausys to
lesnis konferencijos veikimas, 
arba viso darbo nutraukimas.

Nėra dar aišku, ar prez. « 
Rooseveltas sutiks, kad J. Va/ 

stybės prisijungtų prie žino
mo patariamojo pakto. Šis pri 
sijungimas reiškia įsimaišy
mas į politinius Europos rei
kalus. Europos valstybės to 
labai pageidauja, bet J. Vals
tybių gyventojai šiam žygiui 
priešingi. . i

ASMENIŠKAS MIKADO 
ATSAKYMAS

TOKUG, geg. 21. — Japo
nų imperatorius asmeniškai 
atsakė J. Valstybių preziden
tui Rooseveltui dėl pastarojo 
atsišaukimo taikos reikale.

Imperatorius dėkoja prezi
dentui už pranešimą ir pažy
mi, kad tą visą, reikalą pave
dęs savo vyriausybei.

BOMBA GELEŽINKELIO 
STOTY ,

TIENTSIN, Kinija, geg.' 20. 
— Vietos geležinkelio stoty 
susprogdinta bomba. Daug 
žmonių sužeista. Po to įvykio 
stotis apstatyta kariuomene.

I GOERING ROMOJE

ROMA, geg. 20. — Netikė
tai čia atvyko kanclerio Hit
lerio atstovas kap. Goering. 
Kalbama, kad tai nusiginkla
vimo reikalu. Jis turės pasi
tarimų su prem. Mussoliniu.

PRIĖMĖ KARO VETERA
NŲ ATSTOVUS

AVASHINGTON, geg. 20. — 
Vakar prez. Rooseveltas pri
ėmė karo veteranų delegaci
jų ir šiai pranešė, kad nėra 
galimybės skirti veteranams 
bonusus.

NUBALSAVO DEFICITĄ
PARYŽIUS, geg. 21. — 

Prancūzijos senatas pripažino 
vyriausybės išlaidų sąmatų su
157 milijonais dol. 
(nepritekliaus).

PADIDINS MOKESČIUS

WASHINGTON, geg. 21. — 
Kongreso žemesniųjų rūmų 
kelių ir priemonių komitetas 
nusprendė, kad viešiesiems 
darbams fondo sukėlimui rei
kalinga padidinti mokesčius 
už pajamas ir gazolinų.

Komitetas nori prie savo to 
nuosprendžio prisegti pasta
bą, kad kada bus atšauktas 
18-asis priedas (prohibicija), 
tada šie mokesčiai turi būt 
nutraukti. Tada už svaigiuo
sius gerymus mokesčiais bus 
surinktas reikalingas fondas.

ROOSEVELTAS TURI VIL
TIES

WASHINGTON, geg. 20. - 
Preji. Rooseveltas -raiškia vil
ties, kad nusiginklavimo kon
ferencija Ženevoje bus sėk
minga. Vokietija yra taikin
gai nusistačius. Kada ji pri
pažino nusiginklavimo planą, 
•viskas pagerėjo.

BAIGĖS PIENO GAMINTO
JŲ STREIKAS

MILWAUKEE, Wis., geg. 
20. - Po šešių dienų įtemptos 

kovos pieno gamintojų ūki
ninkų su kariuomene pagaliau
streikas atšauktas.

NORI ŽYMAUS SKOLŲ 
MAŽINIMO

ROMA, geg. 20. - Italijos 
finansų ministeris rengiamoj 
valstybės sąmatoj padėjo su-
manymų, kad būtų labai iš- J. Valstybių iždininku (ne ii- 
ganingas Europai daiktas, jei do departamento sekretorium) 
Amerika karo skolas iki 80 j senatas patvirtino W. A. Ju- 
nūoš. sumažintų. lian iš Ohio valstybės.

ŠVENTASIS TĖVAS SU
TEIKĖ VYSKUPUI VYSKU

PIŠKĄ KRYŽIŲ

VATIKANAS (per paštų). 
— Nesenai atvykęs Romon pa
leistas iš Rusijos bolševikų 
katorgos kankinys* vyskupas 
B. Sloskan iš Šventojo Tėvo 
Pijaus XI gavo dovanų — 
brangintinų vyskupiškų kry
žių. Tas įvyko sujaudinančio
mis aplinkybėmis.

Rengdamasis eiti į Vatika
ną pas Šventąjį Tėvų audijen- 

cijon vyskupas Sloskan pa
siskolino kryžių, nes nuosavo 
neturėjo. Bolševikai jo kryžių

deficito prapuldė. Audijencijos metu
akyli Šventojo Tėvo akis pas

1. L. A. Steinhardt, New Yorko advokatas, paskirtas J. Valstybių atstovu Švedijai. 2. 
J. Valstybių kareiviai, kurie tarnaus Chicagos šimtmečio pažangos parodoje. 3. Belgijos 
ambasadoriaus J. Valstybėms duktė — Francoise May, išrinkta obeliij žydėjimo karnivalo 
karaliene Virginijos mieste VVinchester. Ji užėmė sostų.

.. 229,000 KATALIKŲ — 
ŠIMTMEČIO PASTANGO

MIS

ROMA (per paštų). — Vi
sas pasaulis šiemet mini 1900 
metų žmonijos Atpirkimo su
kaktuves, o Pacifiko salose, 
be to, dar minimos 100 metų 
katalikų misijonierių darbo 

sukaktuvės.

“Sausasis” reformatorius 
Daniel Gilday kitados pašovė 
vienų vaikinų. Jis tai pada
rė būdamas girtas. Už tai tei
smas jį nubaudė nuo 1 iki 14 

|metų kalėti. Jam byla buvo
Tenai pirmieji misijonieriai atnaujinta ir antrąkart jis iš

ėmėsi darbo 1833 metais. Per 
šimtų metų jų pastangos ap
vainikuotos. Išėmus Australi
ją ir Naująją Zelandiją, ten 
šiandien yra jau 229,000 kata
likų.

Savo keliu misijonieriavimo 
darbas visu tempu vedamas.

PRIEŠ ŽIBALO PRAMO
NES KONTROLĘ

WASHINGTON, geg. 21. — 
Prez. Rooseveltas pranešė, kad 
jo vyriausybė neturi pasiry
žimo paimti savo kontrolėn 
žibalo (aliejaus) pramonės.

PATVIRTINO IŽDININKĄ

AVASHINGTON, geg. 21. —

tebėjo, kad vyskupas ant krū
tinės turi labai paprastų kry
žių. Tad ir paklausė to prie
žasties. Vyskupas Sloskan at
sakė, kad jis tų kryžių pasis
kolino, nes nuosavo neturi.

Po audijencijos netrukus 
vyskupų Sloskan aplankė po 
piežiaus valstybės sekretorius 
kardinolas Pacelli. Kardinolui 
draugavo du monsignorai. Jo 
Eminencija vyskupui Sloskan 
įteikė vyskupiškų kryžių, ku
rį Šventasis Tėvas jam dova
nojo.

Vyskupas Sloskan šiuo įvy
kiu giliai susijaudino. Meldė 
Jo Eminencijos, kad pareikš
tų Šventajam Tėvui gilų dė
kingumų.

CHICAGOJE
12,000 DOL. ATLYGINIMO

teisintas.
Dabar nukentėjęs vaikinas 

tų reformatorių patraukė tei
sman. Reikalavo atlyginimo 
už sužeidimų. Teismas pripa
žino 12,000 dol. atlyginimo.

Jei jis neturės iš ko atmo
kėti atlyginimo, tai nukentė
jęs vaikinas lieps jį uždaryti 
kalėjiman, jei to norės. Bet 
vaikinas per savaitę turės 
mokėti apskričiai po 3 dol. 
50 centų už reformatoriaus 
laikymų kalėjime. 1

RAKIETERIAI DIRBA

Nežiūrint Cooko apskrities
prokuroro veikimo prieš rakie'ndė duoti reikalingų mažaže- 
terius (padaužas), rakieteria- 'miams vokiečių valstiečiams 
vimas įvairiose unijose vyks
ta. Šį kartų iš unijų narių
reikalaujama fondai ginti tei
smuose suimtus rakieterius.

NORI KAINAS DIDINTI stoji viso krašto pajamų dalis

Chicagos valgyklų savinin
kai tariasi valgiams kainos 
padidinimo klausimu. Jie pa
reiškia, kad pastaromis dieno
mis maisto produktams per
kant urmu kainos pakilo 2Q i- 
ki 30 nuošimčių.

UŽDRAUDĖ PIKIETUOTI

Chicagos mokytojų tarpe iš
kilo sumanymas pikietuoti 
Chicagos šimtmečio pažangos 
parodų, kada ji bus atidaryta.

Miesto majoras tai griežtai 
uždraudė.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

IŠ BANKO SALIUNAS

Uždaryto J. Baino banko 
dideli akmens namai, 7900 

Ashland avė., pakeisti saliu- 
nu — parduodamas alus. Da
romas gražus biznis.

ALIUMINO VAGONAS

Chicago šimtmečio pažangos 
parodoje Pullmano kompani
ja išstato naujų miegamąjį 
geležinkelio vagonų, kurio vi
sas vidus aliuminu ištaisytas.

PASKIRTAS ANTSPAU
DININKU

VATIKANAS, geg. 20. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI po
piežiaus antspaudininku pas
kyrė Jo Emin. kardinolų Gas- 
parri. Iki šioliai antspaudi
ninku buvo miręs kardinolas 
Cerretti.

GELBES VALSTIEČIAMS

BERLYNAS, geg. 20. -- 
Vokietijos vyriausybė nuspre-

pagalbų.
Išaiškinta, kad Vokietijoj) 

žemės ūkiu užsiima gyvento
jų vienas trečdalis. Bet 
šiai daliai tenka vos viena še

LIETUVOS EKSPORTAS 
PER DU METUS

1931 mit. Lietuva eksporta
vo už 273,101,600 lt., o pernai 
už 189,114,000 lt., vadinas, eks 
portas sumažėjo 83,987,600 lt. 
Geriausiai laikosi mėsos ir pie 
no produktų eksportai, jie su
daro vis didesnį bendrojo eks
porto procentų.

Užsienio spauda pripažįsta, 
kad sviesto fronte Europoje 
išsilaikė Lietuva, Norvegija 
ir Vengrija. Šios valstybės 
sviesto eksportų ne sumažino, 
o dar padidino. Šiais krizės 
laikais tatai reikia laikyti di
deliu laimėjimu.

NAGASAKI, Japonija, 
geg. 20. — Japonų vyriausy
bė vietos katalikų “Atradi
mo” bažnyčių (Oura Tensu- 
do) paskelbė krašto monu
mentu. Tai pirmų kartų kata
likų bažnyčiai tenka ši aukš
ta japonų vyriausybės pagar
ba.

Bažnyčia pastatyta 1864 m., 
kada į Japonijų įsileisti sve
timšaliai ir misijonieriai. “At
radimo” vardu pavadinta dėl 
to, nes kada ji buvo pasta
tyta, japonij grupė aplankė 
katalikų misijonierius ir tei- 
riavosi, ar šie misijonieriai y-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
RASEINIŲ APSKR. YRA 

DVI ŽVĖRELIŲ FARMOS

Brangiesiems kailiniams žvė 
rius natūroje naikinant, prade 
da auginti juos fanuose. Pir
mieji pradėjo amerikiečiai, o 
vėliau vokiečiai ir k. 1929 m. 
prof. T. Ivanauskas Įsteigė 
Lietuvoje kailinių žvėrių augi
nimo bendrovę. Jų farmoje ne 
toli Kauno, pradėta auginti 
juodsidabrinias lapes, o vėliau 
audines. 3932 metų rudenį iš 
tos farmos mok. St. Orentas 
pirmas nupirko 4 audines ir 
įkūrė audinių farmą Girdžiuo
se. Kiek vėliau Raseinių šven 
tikas nupirko 3 audines, kurio 
farma Raseinių mieste. Ameri 
koje ir Vokietijoje priskaito- 
tna šimtai farmų, kur užaugi
nami tūkstančiai žvėrelių.

Audinės tai nedideli kaili
niai žvėreliai. Auginimi tam 
tikruose narvuose. Minta mė
sa, žuvimis ir kitkuo. Vaikus 
veda vienų kartų per metus 
po 5—10. Vaikai greit auga. 
Lietuvos klimatas tinkamas. 
Vertėtų šia ūkio šaka susido
mėti. Būtų labai gera, kad tie, 
kurie augina sakytus ir kitus 
žvėris, daugiau apie jų augini 
mų pasakytų.

SULAUKS GEROS TVAR
KOS

PAŠVITINYS. Čia yra vei 
klus ir energingas policijos 
viršininkas. Gražiai apvalydi- 
no miestukų nuo nešvarumų, 
nuo girtuoklių. Sustatė keletą 
protokolų, kurie privačiai 
“vaišindavo” žmones. Bend
rai nauju nuovada žmonės la
imi patenkinti.

LIETUVA UŽSAKĖ ANGLĮ 
JOJ 50,000 TONŲ ANGLIŲ

Viena Hullo firma gavo iš 
Lietuvos valstybinių geležinke 
lių užsakymų 50,000 tonų ang 
lių.

ra tikri katalikų misijonieriai. 
Tie japonai nepasitenkino tei
giamuoju misijonierių atsaky
mu, kad jie yra katalikai. Jie 
reikalavo trijų dalykų įrody
mo, būtent: ar jie pripažįsta 
popiežių, ar garbina Dievo 
Motinų ir ar yra nevedę.

Ši japonų grupė buvo prieš 
300 metų katalikybėn atver
stų japonų ainiai. Be kunigų 
ir bažnyčių jie išliko katali
kais, nepaisant vykdomų bai
siausių katalikams persekioji
mų. Tėvai vaikams įkvėpė ka
talikybę. O tie vaikai savo 
vaikams ir taip per 300 metų 
vyko.

UŽ IENOS NULAUŽIMĄ 
TEISMAS

UNTILGE, Tauragnų vals. 
Šioje apylinkėje į madų įėjo 
už menkus daiktus viens kitų 
duoti teisman. Štai visai nese 
nai Untilgės kaimo vienas ūki
ninkas buvo padavęs kitų ū- 
kinipką į teismų už “ienos 
stipino” nulaužimų. Kiek juo 
ko padarė žmonėms, kai pa
čiam kelio paleidime 25 kilom, 
reikėjo važiuoti vos gyvais 
arkliais į teismų. Tokiu laiku 
ir tiek kelio nuvažiuoti gal ir 
ne stipino verta.

LIETUVIŲ GUDŲ DRAU
GIJA

Gudų veikimo centro būsti
nėj įvyko susirinkimas, kurio 
tikslas įsteigti lietuvių gudų 
draugijų. Susirinkime, be gu
dų, dalyvavo ir eilė lietuvių 
veikėjų, daugiausia profeso
rių. Susirinkimui pirmininką-- 
vo inž. K. Dušauskas. Po bend 
rų pasitarimų buvo nutarta 
įsteigti Lietuvių gudų draugi
ją.

GAUSIAI SKAITO KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

ŽIŪRONYS, Balbieriškio 
valse. Šis kaimas susideda iš 
26 ūkininkų, o katalikiškų laik 
raščių pareina 22 egzemplio
riai. Dauguma “Mūsų Laik
raščio.” Taigi šiame kaime 
tik keturi ūkininkai neskaito 
jokio laikraščio. Pažymėtina, 
kad į šį kaimų nepareina nė vie 
nas priešingas katalikams lai
kraštis.

IŠTRAUKĖ LAVONĄ 
ZAPIŠKIO vaisė, ties Auk

štadvario dvaru, ištraukta mo 
teries lavonas. Lavonas buvo 
sulaužytas ir rankos visai ne
buvo. Žmonės sako, kad lavo
nas senai nuskendęs ir atplau
kęs iš Lenkijos, nes Lietuvoje 
niekas neatsišaukė. Palaido
tas Zapyškio kapinėse.
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mo konferencija eina niekais, o Vokietija pa
siryžusi ginkluotis, reiškia, peržengti Versa
lio taikos sutarties sąlygas, Prancūzijos mi- 
litaristai pasiryžo rengtis naujan karan. Jie 
ėmė planuoti iš naujo atgaivinti žinomą san
tarvės valstybių aiubat«dorių tarybą, pasių
sti Vokietijon komisiją, kad ji ten patikrin-
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žganto v. namo statymas ne- metų pamėgau ir Vytauto baž- taip skamba: “Billy, mes liū-

šioje ar toje, vietoje.
Jei sumany tasai Tunio-Vai-

tų, ar Vokietija paslapčia nesiginkluoja, o1
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PREZ. ROOSEVELTO ATSIŠAUKIMAS

“In nomine Domini. Kol te
besu sveiko proto, daugiau lai 
kydamasis tvarkos, paskutinį 
kartą perrašau savo testamen
tą. Įvykinti jį įgalioju ir pra-

bar gyvenantį Kėdainiuose, ir 
Vytauto Didžiojo Universite
to Bibliotekos Direktorių. 

Nekilnojamojo turto man

Europos valstybių vyriausybės visai ne
tikėtai užpultos J. Valstybių prezidento Roo- 
sevelto atsišaukimu į pasaulį taikos reikalu. 
Diplomatai stebisi šiuo nepaprastu ir iki šio- 
liai negirdėtu įvykiu. Tuo būdu prezidentas 
Rooseveltas, kaip daugelis protauja, siekia 
vadovybės pasauliui. Tačiau tie patys įgudę 
Europos diplomatai visai nesistebi, kad ten 
pas juos — ją pašonėje, naujo karo pavojus 
pasireiškia. Kad tą pavojų pašalinti yra rei
kalingas energingas ir drąsus veikimas. Tai 
gi prez. Rooseveltas išdrįso parodyti tiek 
drąsos, kad pasaulio valstybes, ypač Europą, 
įspėti prieš naujo karo pavojų. Jis nenoro
mis buvo priverstas imtis šios įspėjimo prie
monės. ( į

Tik nors trumpai pažvelgkite, kas pas
taromis keliomis savaitėmis įvyko.

' Prez. Rooseveltas pasiryžo imtis vadovy
bės, kad grąžinti savo kraštui ir pasauliui 
gerovę. Kad tai atsiekti yra reikalingas ben
dras tarptautinis veikimas. Tam tikslui jis 
į Washingtoną pakvietė daugelio pasaulio 
valstybių vyriausybių atstovus. Su jais ta
rėsi, kas reikalinga gerovės grąžinimui.

Kad gerovę grąžinti, yra reikalingas vi
są pasaulio valstybių solidarumas, kitų kito
mis pasitikėjimas, užtikrinta taika. Taikos 
užtikrinimas, daugiausia priklauso nuo nusi
ginklavimo konferencijos pasisekimo. Ši kon
ferencija turėtą sėkmingai baigtis prieš bir
želio mėn. 12 d., kada Londone prasidės mo
netarinė ir ekonominė gerovės grąžinimui ko
nferencija.

Pastaromis dienomis tačiau pasirodė, kad 
nusiginklavimo konferencija Ženevoje nedaro 
pažangos, kad žada ji suirti. Tai dėl to, kad 
Vokietija reikalauja sau ginklavimosi lygy
bės, o Vokietijai griežtai priešinasi Prancū
zija ir kitos jos talkininkės.

To negana. Numatant, kad nusiginklavi-

Kaunas V. 5. Elta.
Juozas Tumas paliko šį testa
mentą:

jei taip, tai tuojau iš naujo užimti Pareini 
— Vokietijos teritoriją.

Šie Prancūzijos žygiai galėjo sukonevei- 
kti rengiamą Londone minėtą ekonominę kon
ferenciją. Gerovės grąžinimo planams pasiro
dė pavojus.

Į tai visa atsižvelgus, prezidentas Roose- sau mylimą savo vaikaitį in 
žinierią Kazimierą Rimką, da-

ir kitą konferenciją ir užtikrinti Europai tai
ką, jis ir pasiuntė pasaulio valstybią valdo
vams savo karštą ir įtikinantį taikos palaiky
mo reikale atsišaukimą.

Ar šis prezidento atsišaukimas duosi ge- 0 kilnojamasis susidaro
rą sėkmių yra sunku nuspėti. Pirmiausia bibliotekos (apie 2000 to- 
prieš tą atsišaukimą purkštauja Prancūzijos niU)» nebrangią, bet rinktiniu 

vyriausybė. Ji nenori ginklavimosi mažinti
ir neleisti Vokietijai ginkluotis. O čia Roose
veltas ją dar šaukia taikon. Prancūzija būtų 
labai buvusi patenkinta, jei prezidentas Roo
seveltas būtų jai pranešęs, kad karo skolos 
panaikinamos, bet ne apie tai, kad jos ka
riuomenė negalėtų svetimon žemėn įsiveržti.

Reikia turėti vilties, kad iš to įspūdin
gojo prez. Roosevelto atsišaukimo vis gi bus 
sudaryti bet koki nauji taikos palaikymui 
planai. Pasaulis iš to daug ką laimės. Jis 
bus dėkingas energingam J. V. prez. Roose
velto veikimui.

LAISVAMANYBĖS PLATINTOJAI

Lietuvoje pridygo visa eilė organizaciją, 
kurios stengiasi laisvamanybę platinti. Labai 
yra skaudu girdėti, kad tam kenksmingam 
darbui vadovauja kai kurie Lietuvos Univer
siteto profesoriai. “Mūsą Laikraštis” įdėjo 
rašinį, pavadintą “Vilioja kataliką vaikus”, 
kuriame tarp kito ko yra rašoma:

Štai neseniai susikūrė ją net draugija 
ir ėmė leisti pilną blevizgą prieš tikėjimą 
laikraštuką. Ir kas nuostabiausia: tos laisva
manių draugijos nariais pasiskelbė keletas 
Lietuvos Vytauto Didžiojo Universiteto pro
fesorių: Bagdonas, Augustaitis, Dubas, Lašas, 
Roemeris... Kito universiteto Lietuvoje nėra, 
todėl ir katalikų vaikai priversti eiti moky
tis pas tuos laisvamanius profesorius. Jei 
laisvamanybė jiems būtų privatus dalykas, 
jie po laikraščius apie tai nesiskelbtų, nes 
niekas neskelbia po laikraščius savo vien as
meniškų dalykų, sakysim, kad jis arklį sau 
nupirko, kad jis apsivedė, batus pasisiūdino.

Ir tai Vytauto Didžiojo universiteto pro
fesoriai! Vytautas pats mokė žmones tikėji
mo, steigė bažnyčias, suprasdamas, kad tik 
tikinti tauta bus stipri, o jo universiteto pro
fesoriai šiandien skelbia kad tauta bus lai-

paveikslą galerijos, nebrangių 
baldą ir visai menkos garde- 
robos, kur vertingi tėra kaili
niai. Visa tai tuo tarpu telpa 
keturiuose kambariuose Alek
soto g. 6—4. Pinigą man nėr, 
aš juos, kaip tretininkas, iš
dalydavau kas mėnuo moks
leiviams ir įstaigoms. Liku
čius, apie vieną tūkstantį, lai
kau Lietuvos Kredito Banke, 
Laisvės Alėjoje 66 nr. einam, 
sąskait. Nr. 1420.

Kas bus tinkama, visa tai 
aš skiriu sumanytajam stude- 
ntų-čių, namui Tumo — Vaiž
ganto vardu Vaižganto g. prie 
pat Radio stoties vartą, kur 
Kauno m, Valdyba, ačiū, tam 
tikslui paskyrė trikampį skly
pą. Vaižganto v. namai gauna 
iš manęs ir teisę eksploatuoti 
mano raštus ir leidinius. Ta
čiau neduodama namams tei 

išparduoti

įvyktų, visos paminėtosios tei- 
Kan “ė8 pereina į muno įsteigtąjį 

prie Vytauto Didž. Bibliote
kos Rašliavos Muziejų, priva
lantį rasti mano paminklams 
patalpą patogiai naudotis stu
dentams knygomis.

Mano palaikai giminėms kai 
miečiams netinka; jiems ge
riau būtą pinigai, o ją nėr; 
kiek tesėjau, buvau geras 
jiems gyvas, o ir jie ne uba
gai. Bažnyčioms (Vytautinei, 
Panevėžio Katedrai, Svėdasų, 
Žaliakalnio Prisikėlimo) jau 
esu padalijęs. Kauno Kunigų 
Seminarijai taip pat (2500). 
Tai nebesijaučiu kaltas labda
rybės įstaigoms.

Aš niekam nesu skalnas, o 
man daug kas. Duodamas, kvi
tą neimdavau net didesnei su
mai. Jei skolininkai garbingi, 
patys tegu susineša Vaižgan
to namams; jei užsigins, tai 
ją ir buvo grobuoniška inten
cija. Ir kitaip mane apvogda
vo. Prašau nesibylinėti.

Jei kas tautos tradicijai ras 
reikalinga mano vardas pa
naudoti, ras priemonių. Nepa
naudos niekas — nebus ko šie 
lotis: gyvenimo vilnys veikiai 
persirita per visą atminimą.

Kur mane padėsite, man vis

nytėlę, iš kur tokiuo atsidė- dime tavęs. Pranyko tavo lin- 
jiinu plėčiau lietuviškas Kau- ksmumas, tavo šypsena. Nebė- 
no ir Valstybės tradicijas. Ne- ra ramaus, mielaširdingo, pa- 
jaugi ji mane užmirši ^aukaujančio tarno. Tavo da-

Lietuvą ir lietuvius mylė- !rbas visados buvo girtinas, ir 
jau, bet sentimentus jiems jau pats niekados nesiskundei. Mes 
iškalbėjau savo raštose — pra tave atsiminsime kaipo ištiki
mom pasiskaityti ir bus vis- j mą tarną. Nors tavo veidas 
tiek, ar aš tebesu ar nebesu, j buvo juodas, bet siela balta.

Visa tai savo ranka ir ne- (Tu užsitarnavai Dangą. Su- 
pakrikusiu protu surašiau. diev.”

Žemaičių Katedros Garbės Ar anf mūsą kapo kas už- 
Kanauninkas, Lietuvos Unive- Įdės tokį parašą? Gyventi, tar- 
rsiteto Lietuvių Literatūros aauti kitiems tai gyvenimas;
Garbės Daktaras, Vytauto Di
dž. b. rektorius, o šiaip jau 
— Tretininkas kun. Juozas 
Tumas-V aižgantas.

Kaune, 1933. sausio 14.
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KAIP MAN PATINKA!
Rašo Andrius Šnipas

GYVENIMAS IR PAGY
VENIMAS

sės mano daiktus

tiek pat. Man geriausia būtą yra parašas 
padėtu Svėdasuose: kapuose, 
kur Tumų-Mėginių kūnai il
sis, dar seselė Marijona No- 
kutienė; arba Maukonio kop
lyčios rūsyje — jis tuščia^.
Svėdasai — man gimtoji pa
rapija, aš juos nepaprastai mė 
gstu ir manau, kad kultūros

Ar žinote skirtumą tarp gy
venimo ir pagyvenimo?

Vieno universiteto dormito- 
rijoje, kur studentai miega, 
ant sienos kabo fotografija 
vieno jauno juoduko, apie 28 
metų amž. Žemiau paveikslo 

nei klasinis, nei

Kun. J. J. Jakaitis, M. I. C.

A. A. SAUAMONAS BANAITIS
(Tęsinys)

Su jokia politine partija jis nebuvo 
tampriai susirišęs. Kaipo senovės veikė
jas, kuris visas gyvenimo gražiausias jė
gas padėjo, kad lietuvių tautą išlaikius 
nuo išnykimo, jai ėmus šlietis prie vo
kiečių (ypač Mažojoje Lietuvoje), prie. 
lenkų (ypač Lenkijos parubežiais ir per 
bažnyčią), prie rusų (per valstybines į- 
staigas, mokyklas, kariuomenę prievolę at
liekant) ir prie anglų (Amerikoje esanti 
lietuviai), a a. Saliamonas nepakentė par
tiją. Jis jautė, kad ką tik atgijusiai tau
tai peranksti skirstytis į įvairaus maštabo 
ekonomines ar socijales politines partijas. 
Ne vien kilimu — Lietuvos ūkininkas, bet 
ir visą' laiką gyvenęs su liaudimi, jai 
visą laiką dirbęs, tat, aiškiai žinodamas, 
kad tik Lietuvos kaimiečiai išlaikė lietu
vybę ir ant jos pečių sėkmingai išvesta 
šalies nepriklausomybė bei įkurta respu-

lietuvybę ir įkurti savo valstybę, kuriuos 
atstovaudamas pasirašė Lietuvos valsty
bės kūrimo aktą. Nors visą gyvenimą bu
vo tikintis žmogus, tačiau prie Krikščio
nių-Demokratų jis nesidėjo, kadangi tos 
partijos kūrėjai Lietuvoje, jo manymu, 
neganėtinai pagerbė privatinės nuosavy
bės teisę, gi kas svarbiausia, tos parti
jos organizatoriai pagauti pokarinių soci- 
jalistinių šūkių, Lietuvos atstatymą, tar
si, kėsinosi išnešti ant bežemių, neginant 
ir net spaudžiant ūkininkus. Kaipo įsiti
kinimu katalikas, jis nesideda prie so
cialistų liaudininkų. Tačiau, visą gyve
nimą dirbęs tautai, negi galėjo jis nuo
šaliai pasilikti įkūrus nepriklausomą lie
tuvių valstybę? Tat, su savo draugais 
ūkininkais ir keletu vienminčių ūkininką 
sūnų kunigu įkuria “Žemdirbių” partiją 
ir leidžia jos organą-laikraštį “Žemdirbį”, 
kuris jam pačiam tenka ir redaguoti. Žem
dirbių partija, rinkimą metu, kiek pla
čiau įtakos parodė Zanavykuose ir Kap
suose. Lemiančios įtakos nebuvo galima 
iš jos tikėtis: ji negalėjo tikėti; lenkti- 
niuoti su gerai organizuota socialistų par-blika Lietuva, už tat jis nuoširdžiai vi

sur atstovauja Lietuvos branduolį — ūki- tija, nei su jaunų dvasininką karštai pro- 
ninkus ir jį — lietuvį ūkininką — stato paguojama krikščionių-demokratų partija, 
šalies partija. Žodžiu, jis pasilieka išti-^p Gimęs Zanavykų krašte, — Sintautų 
kimas tiems, kuriuos jis žadino išlaikyti valsčiuje, Vaitiekupią kaime, — tame kra

vargti, skursti, dėti skatiką 
tiktai dėl savęs, tai pagyveni
mas.

Kiek anglą rašytojai: Sha- 
kespeare, Tennyson, Dr. John
son, Dickens, Thackeray, Haw 
thome, Poe ir kiti!

lotyniškas. Matomai, šis žmo
gelis nebuvo nei kolegijos pro 
fesorius, nei koks įžymus ko-

NUOTRUPOS

Prie “Icliaus” patarimo
Nesenai “Drauge” skaičiau 

p. Icliaus rašinį apie jo įspū
džius pavarčius “Taradaiką” 
(L. Vyčių 36 kuopos neperi- 
jodinį laikraštuką). Paskuti
niame paragrafe jis sako: 
“aprašykime savo parapijų, 
draugijų, kuopų istorijas. Gal 
mums nepasiseks parašyti da
bar epinį veikalą iš mūsų gy
venimo Amerikoje, bet steng- 
kimės patiekti nors žiupsnį į- 
vykių tam laikui, kada gims 
mūsų tarpe rašytojai, istori
kai, poetai, kurie galės pasi
semti žinių iš mūsų dabarti-ltgijos trustisas. Jis buvo pa 

prastas tarnas. Jis buvo čeve- 'nių raštų, kad mus, mūsų da
ryką valytojas. Rytą prikel
davo studentus iš miego. Per 
ilgus metus jisai buvo valyto-

minga, kai Lietuvoje nebebus nei bažnyčių, 
nei tikėjimo!

Ir dar drįsta kai kurie žmonės sakyti, 
kad nereikia katalikiško universiteto. Kam 
rūpi laisvamanybė, žinoma, kad nereikia ka
talikiško universiteto.

Katalikai tėvai nori, kad jų vaikai būtų 
ne socialistai, ne komunistai, ne liberalai (nei 
šiokie, nei tokie), ne laisvamaniai, o atviri 
tikri katalikai.

PASTABĖLĖS

Gauta žinia, kad birželio pirmomis die
nomis į Pasaulinę Parodą Chicagoje atvyks 
iš Lietuvos jaunimo organizacijos “Pavasa

rio” ekskursija. Ekskursantai norės aplan
kyti žymesnes lietuvių kolonijas, pamatyti 
lietuvių įstaigas, plačiai susipažinti su lie
tuvių jaunimu, ypač L. Vyčių organizacija. 
L. Vyčiai turėtų pasirūpinti, kad Lietuvos
jauninto atstovus tinkamai pasitikti.

• • •

Lietuvos spauda paminėjo poeto Jurgio 
Baltrušaičio 60 metų amžiaus sukaktį. Jubi- 
lijantas yra pasaulinio masto poetas-lirikas. 
Daugiausia jis yra rašęs rusų kalba. 1932 m. 
Vytauto Didžiojo Universiteto Humanitarinis 
fakultetas suteikė jam literatūros garbės da
ktaro laipsnį. Jo kuriniai yra išversti į ke
letą kalbų. Dabar dr. J. Baltrušaitis yra Lie
tuvos atstovu Maskvoje.

rbus įamžintų.”
Gerb. klebonai, visuomenės 

veikėjai šiame p. Icliaus pa- 
tarime yra medžiagos mūsų 

mintims ir paskatinimas prie
labai naudingo darbo.
Nors neturi, bet vis Artima

Chicagos miestas nuo senai 
nebemoka savo mokyklų mo
kytojoms, nukirstos mokytojų 
sąlygos 15 nuoš. Tai labai di
delis miesto pasigailėjimas. 
Dabar mokytojai nepasigęs 
tiek daug, kai negaus pinigą 
“pėdės” dienoje.

Kristi ligi depresijos dug 
no nebūtą taip skaudu, jei tas 
dugnas būtą vata, šilkais iš
klotas.

šte praleido didelę savo gyvenimo dali, 
gi vėliau apsigyvenęs Kaune, nuo savo 
ūkio niekad neatsitraukė ir dažnai jį lan
kydavo. Tėvui mirus, iš ketvirtos Maria- 
mpolės gimnazijos klasės paimtas į ūki, 
tačiau vien ūkininkavimu nesitenkino. Ū- 
kininkaudamas, vedęs ir šeimyną augin
damas, įgytas mokyklose žinias privačiai 
padidino ir sėkmingai išlaiko bugalterio 
(knygvedžio) kvotimus. Tas jam gelbsti, 
dar prieš karą, Kaune gauti darbo Kre
dito banke ir įsikurti didelę spaustuvę. 
Po karui jis veda laivininkystę upe Ne
munu ir net ima vystyti laivininkystę ir 
jūrėmis. Tas davė jo draugams progos 
pramanyti jį-“liethvių f lotos admirolu.” 
Paskučiausiai jis ėjo viršininko pareigas 
Kauno autobusų stoties. Ūkininkystei pa
staraisiais metais jis neperdaug laiko te
skyrė. Kaune gyvenant, yfrač pokariniais 
laikais, sunku buvo surasti laiko pasiekti 
gan tolymus Vaitiekupius. Tačiau savo 
tėvų palikimą — ūkį jis gerbė, jo iš ran
kų nepaleido ir net bandė surasti naujus 
ūkininkavimo kelius. Važinėdamas vaka 
rinėse Europos valstybėse patėmytas te
nai naujanybes jis bando prigydyti Lie
tuvoje: prieš 35 metus į savo ūkį įveda 
pieninkystę, laukus aptveria vielomis, už- 
veda miškelį.-
ii ' b ................- ta'

Apylinkės ūkininkai jį, žinoma, skai
tydavo už nepraktiką, tačiau su jo nuo
mone skaitėsi, pas jį ateidavo patarimą 
ir gerbė jį kaipo šviesuolį. Su kaimiečiais 
jis buvo nuoširdus, jų gerovei atsidavęs. 
Kuomet ugnelė kaimyno Baldausko tro
bas su gyvuliais ir padargais šluote-nu- 
šlavė, tai Banaitis apvažiavo žymesnius 
valsčiaus ūkininkus, kad padegėliui su
teikus pirmą pagalbą.

Saliamonas Banaitis spaudos draudi
mo laikais buvo vyriausis Zanavykijos 
vadas. Neskaitant kunigų, kitokią žymes
nių apšviestūnų ir nebuvo. Pradžios mo
kyklos vedėjai nors buvo lietuviai, bet iš 
jų tik Griškabūdžio Motiejus Gylys buvo 
aiškus lietuvis. Bet tautiniam judėjimui 
iš pasauliečių nebuvo kas prisideda. Tru
mpai pagyvenęs Šakiuose, o paskui Nau
miestyje dr. Vincas Kudirka, tiesa, dirbo 
lietuvystei, bet liaudyje jis pasitikėjimo 
bei įtakos neturėjo, gi, dėl savo netakto, 
gerų santykių su dvasiškija irgi neturė
jo. Kas kita Saliamonas Banaitis. Jis pats 
buvo ūkininkas, jų gerove rūpinosi ir tu
rėjo jų pasitikėjimą. Tikėjimo pareigas 
atlikdavo ir su tuo nesislėpdavo, dėl to 
jam buvo lengva turėti genis santykius 
su kunigais ir su ūkininkais. Su pasau- 
lionimis apšviestūnais jis ir gi gerus san

tykius palaikydavo. Pasakyčiau net d« 
giau: Banaitis, turėdamas gerą vardą p 
kunigus, buvo kaip ir tiltas jungian 
dvasiškiją su liberališkų pažiūrų pasi 
lionija. Uždedant pirmąjį lietuvių di< 
rastį V ilniuje, pjas Banaitį vienu kai 
buvo susirinkę arti dvidešimts šviesuo 
pasitarti.

Mokslus einąs jaunimas ir lietuvyl 
darbuotojai jame rasdavo gerą prieti 
Štai gražus pavyzdys iš gyvenimo. — K 
met Zanavykijos dainius — Pranas V 
čaitis, — baigęs Petrapily universite 
parvažiavo į savo gimtinę Santakui 
džiovos kankinamas, Banaitis impulsyv 
griebėsi gelbėti talentingą poetą. Nešit 
kino vien jį dažnai patsai lankyti, 
suorganizavo prietelių būrį, kurie ligon 
gelbėtų kuomi kas gali. Iš artimos V 
čaitynei Sintautų klebonijos net buvo k 
dien siunčiamas ligoniui pritaikintas m 
stas. Kuomet gi Vaičaitis numirė, tai 1 
naitis, tartum tai būtų jo giminė, rū 
nosi px>eto tinkamu pjalaidojimu ir sui 
kęs aukų, ant jo kapo pastatydino gn 
raudono granito piaminklą, su tinkamu 
rašų. ii,

(Daugiau bus)

i
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CHICAGOJE

Iš N. PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

Kadangi Evanauskas neturi 
pastovios vietos susinešiniui,

Ii — V. Grigaitienė, pasako
tojas — A. Sodeika, deklama
cija — II. Kučinskas, pieme
nukui — operos moterų cho
ras.

DANGIŠKASIS DVARAS

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
35 skyriaus skaitlingas susiri
nkimas įvyko gegužės 14 d.

Komisija išdavė raportų iš 
bunco party, kuri įvyko ba
landžio 30 d., Gramonto sve
tainėj. Pelno padaryta šimtas 
dol., kas nepaprasta, ypač šiais 
laikais. Komisijoje buvo tie 
asmenys, kurie visados padaro 
pelno: Ona Bumbulienė, kuri 
visados nuoširdžiai dirba kole
gijai ir visur gražiai atlieka 
darbų; T. Atroškienė kolegi
jai dirba nuo pat įsteigimo 
tos organizacijos; visados ap
siima į komisijų; M. Sadaus
kienė daug pasidarbavo šiame 
vakare; Mičūnienė, M. Kludie- 
nė abi taip pat daug pasidar
bavo.

Širdingiausiai ačiū visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo ir at
silankusiems, taip pat. Gramo- 
ntams už prisidėjimų ir tikietų 
platinimų, 8 kp. pirm. Grybui 
už kėdžių atvežimų ir parve
žimų, Marozui už dovanų, Va
liulienei, Žukui ir Kulikaus
kienei už pasidarbavimų, nuo 
ko jos niekad neatsisako.

Rašt., M. L.

tai patartina kreiptis į rnane- 
džerių Zig. Vyšniauskų, (Red 
Cherry) 2517 W. 43rd St., Chi
cago, kuris praneš kainas ir 
kitas žinias. Jaunikis

SVARBUS SUSIRINKIMAS

L. Vyčių 36 kuopa laikys 
svarbų susirinkimų šį vakarų, 
mokyklos kambary, po pamal
dų. Visi nariai prašomi daly
vauti kuo skaitlingiausiai, nes 
yra daug nauji} dalykų svars
tyti. Karesp. Karan

PRANEŠIMAI

PASISEKĖ CHICAGOJE

Privatiškame gyvenime 
Spring Valley lietuviams žino
mas F. C. Evanauskas ir Gran- 
ville laikrodininkas su žmona, 
o kaipo populariškas lietuvis,' 
orkestros vedėjas tai “Curley 
Evans and his 11 Illinois Va- 
gabonds”, su kuriais išvažinė
jęs daugelį J. A. Valst. miestų 
ir ilgus metus griežęs Starved 
Rock Park’e.

Koncertai Valstybės Teatre 
yra rečiausi.

Arėjas Vitkauskas

REDAKCIJOS ATSAKAI

H. Z. (Town of Lake). Ko
respondencijų, rašytų piešeliu, 
dargi ant abiejų lapo pusių, 
redakcija nepriima. Apie tai 
jau kelis sykius buvo dienraš
ty rašyta.
Korespondentei (Cicero, III.) 

Pranešimų gavome pervėlai, 
dėl to negalėjome įdėti į šeš
tadienio numerį.

Šiuomi pranešame, jog Su
sivienijimo Lietuvių Draugijų 
ir Klubų Bridgeporte bertai- 
ninis susirinkimas Įvyks ge
gužės 23 d. 8 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijos sa 
Įėję, 3133 So. Halsted St.

Visas valdybas, atstovus ir 
atstoves kviečiame atvykti. 
Turime daug dalykų svarsty
ti. Bus išduotas raportas iš 
knygų revizijos ir svarstymo 
apie Lietuvių Dienų Pasauli
nėj Parodoj liepos 16. Taip gi 
patėmykite, jog šis susirinki
mas šaukiamas vienų savaitę 
anksčiau, iš priežasties šven
tės kapų vainikavimo dienos. 

Tarnas Janulis, pirm. 
Mar. Kadziauskas, sekr.

KALBAMA APIE AMERI
KOJE ŽINOMUS VEI

KĖJUS

Kų tik iš spaudos išėjo nau
ja knygutė vardu Dangiška
sis Dvaras arba Sv. Liuitgar- 
dos Malda, parašė Karmelitas 
J. B. R.

Viršminėta knygutė patar
tina visiems įsigyti, tenai ra
site daug naudingų pamoki
nimų, puslapių 418, kaina tik 
10c., užmokestį galite siųsti 
markėmis (stamps).

“DRAUGAS” PUB. GO.
2334 SO. OAKLEY AVE.,

CHICAGO, ILL.

GRABORIAl:
LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglaualti. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2614

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, III. 
TEL. CICERO ##27

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

Seniau Klaipėdoje 
1,500 bedarbių. Daug 
bių priėmė “Union” 
kas ir kitos įmonės, ir

buvo
bedar-
fabri-'
delto

Klaipėdoj dar esama apie999 
bedarbių, tačiau jiems darbo 
žada paruošti kitus įmonės. 
Bedarbiai retkarčiais mėgina 
demonstruoti.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFAYETTE 1067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 VV. 43rd St

(Prie Archer Ava netoli Kedsle) 
Vaiandoa: nuo t Iki * vai. vakaro 

nedėliomis pacal■eredomla lr
anrs.rr.lea

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 1-4: 7-0 P. If.

Trečiadieniais lr s»kmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

•869 80. WESTERN AVE. 
Chicago, III.

Pbone PULLMAN 9866

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS
30 East lllth Street

Ofiso: Tel. 
Kės.: Tel.

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Cahunet 403# 
Hciuloek O2S#

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak. 
tteaidcudJoH Ofisas: 2054 W. ttUtb b t.

Vaiandoa: 10—11 ryto 
Seredouila lr Nedaliomis pagal sutarti

C E L. LAFAYETTE 76(6

DR. F. G, WiNSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

les. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9491

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7187

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo • Iki 
<2 ryto (iiakyrua seredomls). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Utarnlnkals 
r ketvergals,

R«. Tel. Hyde Park 1896

Office Phone 
Proepect 1V28

Ren. and Offioe 
3859 So. Leavitt SL 

Canal 6706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

24U3 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

S to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by AppolnLnent

HEMLOCK 9161

DR. V. S. NARES .
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8429 West Marųuette Read 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; i įat » vakare . 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 4464 S. MAPLEWOOD /▼«.

Teh Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
.Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso lr Rea. Grovehill 0617
<917 8, VVashtenavr AvA

DR. J. J. SIMONAITIS
Graboriua ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN A VENDAS

Chicago, IU.

Prie Y. M. C. A.. Roseland 
Gazas, X-RAY, eto.

PRANEŠU
Boulevard 7689

Rea Hemlock 7991

DR. A. P. KAZLAUSKAS
J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

Laidotuvėms patarnauju geriausia ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų lSdlrbystės.

OFISAS
«8 VVEST 18th STREET 

Tel Canal 8174

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 
Va).: Nuo 10 ryto Ik) 8 vakare

DR, MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesnę lr patogesni

DR. M. T. STRIKOL'IO,
(M. D.) 

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Ave. 

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

UIUIlOJAd IR CHIRURGAS 
942* VVest Marųuette Road 

VaL: 4-4 lr 1-9 *aa. Re t v. 9-a* rytą 
Nedalioj susitarus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—S lr 7—8 vak. 

Seredomls ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas Republic 7868

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčią dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Vai

erdvesnę 
vieta

8325 80. HALSTED ST. 
nuo 10 ryto Iki 2 po pietų 

nuo 4 Iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 lkt 12 

Phone BOULEVARD 8482

DR. YAITUSH, OPT.

Phone Boulevard 7042 Cei. Canal 98IT Res. Prospect 8169

DR. G. Z. VEZELIS DR. P. Z. ZALATORIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Gydytojas ir Chirurgas 
1881 SOUTH HALSTED STREET

Residenclja <899 So. Arteslan Ave.

Gegužės 16 d., Cameo Ball- 
room, Archer ir Whipple, pir
mų kartų debiutavo su orkes
trą Chicagoje. Šokėjų prisirin
ko daug ir visus patenkino 
amerikoniškais ir, ant galo, 
lietuviškais šokiais. Jo muzi
kantai yra griežę su Paul 
Whiteman, Paul Ash, Wayne 
King ir kitomis žinančiomis 
orkestromis.

Svečių buvo iš apylinkės ir 
tolimesnių kolonijų, ypač daug 
iš L. Vyčių 36 kuopos ir Nek. 
P. P. Šv. parap. choro. Buvo 
matomas ir K. Savickas, vie-

St. Šimkaus balada “Nugri
mzdęs dvaras” (žodžiai J. ži- 
liaus) prie Wagnerio ir Čaiko
vskio kūrinių, pačiam Šimkui 
diriguojant visų koncertų, at
likta Valstybės Teatre Kaune, 
balandžio 24 d. Liet. “Filar- 
nionijos” surengus simfoninį 
koncertų, kurio programoje 
buvo: I. R. Wagner — Pre
liudija iš op. “Meisterzinge- 
riai”, P. Čaikovski — Vl-ji 
simfonija op. 74 (Pathetique): 
a) Adagio — Allegro non tro- 
ppo — Andante — Allegro vi*- 
vo, b) Allegro congrazia, c) 
Allegro molto vivace, d) Fi
nale — Adagio lementoso; II. 
R. Wagner — Siegfried — 
Idyll, St. Šimkus — minėtoji 
balada; dalyviai: balsas iš to

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamai 
už NAUJĄ MAŽESNĘ RAINA 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8840 dėl eksperto patarnavfmo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

EUDEIKIS IR SŪNUS

Tel. Canal #188

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road

GRABORIAl LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

(Kampas Leavltt Bt) 
Valandos: Nuo 9 iki 18 ryto 

Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

nas iš “Vyties” redaktorių,
kuris, kiek teko išgirsti, mė
gins susinešti su L. V. Ch. Ap. 
komisija liepos 4 dienos ir L. 
Vyčių seimo, kad muzikai sa
mdyti šių orkestrų.

ANTANAS PETKUS

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 lr aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED

Henry IV. Becker
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia

Valandos:
9

ryto Iki 4 po pietų 
8:89 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4142 ARCHER AVENUE 
Teh Virginia 0036

PRANEŠIMAS

GRABORIUS 
Koplyčia Dykai 

4830 WEST 15th STREET 
Cicero, Illinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

LIETUVIŲ
GRABORIŲ ĮSTAIGA

Vasaros piknikų rengimo 
Komisijoms

RŪTOS SALDAINIS iš

Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- 
bystės lašiniai, palengvicos, 
įvairios dešros, kumpiai iš 
Kauno. Šie lietuviški produk
tai labai tinka vasaros pareū- 
gimams, piknikams, išvažiavi
mams, vestuvėms, krikšty
noms, baliams.

Su užsakymais kreipkitės 
pas Rūtos daržo komisijų 
2334 So. Oakley Ave., Chica
go, UI.

tel. Lafayette 8572

J. Liulevičius
Graboriua

lr
Rabsamiiotoja<i

Patarnauja Chi
cagoje Ir apielin-
k«ja

Didelė lr graži 
Koplyčia dykai

4092 Archer Ava.

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VBDIJAS
1646 WEST 46th STREET

Tai. Bonlevard 8298—8419

T.t. CICERO ...

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilnas patarnavlnaa* 
galima* až |Zt.OO 

KOPLYČIA DYKAI
1344 B. flOth Avfc, Cicero, Dhl

MM -.t— . —....  .

Palengvins akių įtempimą, kuris 
priežastim galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptenu'mo, nervuotu- 
mo, skaudamą ūkių karšt,. Nuimu 
eataraetus. Atitaisau trumpą regystę 
lr tolimą regystę. ,

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavunas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

esti
Dr. C.K. Kliauga

DENTISTAS
2420 W. Marųuette Road

arti Western Ave.
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

feL Grovehill 1898

DR. A. h YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr t-l vak. 

*eredomle po pietų lr Nedėldleattfc 
tik aaattaru*

1419 w »orquettb road

Specialė atyda atkreipiama moky. 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartj.

.1 ĮVAIRUS DAKTARAI

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

i 4712 S. ASHLAND AVE.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Ofiso: Teh Victory 6893
Rea.: Teh Drexel 9191

Teh Boulevard 7589

Teh Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Rezidencijos Teh Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisas 3102 So. Halsted BK

Kampa* Slat Street 
TaL: 19—11 v. ryto. 8—4. 7—9 v. 0 
Nedėllomla tr tventadlenlal* 19—12

Re*. Phone 
Bng)ewood <641

Office Phone 
Wentworth 8049S■?» TuIMMĖ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimu. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų sn ekspertu lietuvi n 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Del Šermenų. Pašaukite BUDRIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą*

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

-——

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 ĮVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 Iki 11 

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 S. HALSTED STREET

ROOM 210 
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. Ofiso Boulevard 6911-14 
Rea Victory 2343

25 METU PATYRIMO
DR. A. J. BERTASH

Pritaikyme akinių dėl visokių' 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M. 
Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutartį 
Ryto vai. fiv. KryCtaus Ligoninėj

Chicago, III.
Phone: Hemlock 6TA6

IDR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
stas. Pastebčkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

—i. tl

Office;
Victory 2284

Rea.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND 8URGEON
3046 Wentworth Avenue

756 W. 35th
Ofiso vai.: nuo 1-8:

Tel. Cicero 1269

STREET
nuo 6:86-1:90

DR. GUSSEN
X—RAY

UETUVI8 DENTISTAS 
kasdien nuo 1« v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėllomla ir Samdomi* susitarė*

4847 W. 14th St Cicero, Ilk

VaJ.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSI6,
Specialistas U 

Rusijos
V IR MOTERŲ 

KAIP PfcHIKKNftJtIRIOS Ir KKlftGYDOMOS JOS YRA
Sperlallėkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslė*. utnuodlllfną kree- 
Jo. odoa, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmu* nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas Jeigu kiti Be
galėjo Jus lėgydytl, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis jums rali *a4a> 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr tftgydė tūkstančius ligonių. PatMl- 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kaadle nuo 10 valandos ryto lkt 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryt“ iki 1 vaL

4200 WERT Mth BT., Keeler Ave. ToL Crewfar« BMt
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CHICAGOJE VISUS RĖMĖJUS ŠIRDIN
OAI KVIEČIAME

QFNIflRIFTpę RPKHI PK-inikavo MariJ08 statulą, o kiek OLNIUniLlLO nLlKULLlr viena mergelg paaukojo Mari-

ei jy įspūdžiai
Gyvenime dažnai būna įvy

kių, kurie noroms nenoroms į- 
Bismeigia į žmogaus mintis. 
Vieni pasilieka atmintyje lygi 
mirties, kiti tik trumpam lai
kui, o dar kiti praeina nepa
darę nei jokio įspūdžio.

Šio mėnesio 10 d. Šv. Kazi
miero Akademijoj prasidėjo 
pirmas senioriečių gyvenime 
trijų dienų rekolekcijos, ku
rioms vadovavo kun. B. Ur
ba. Kas žino, gal šios reko
lekcijos buvo paskutinės mū
sų gyvenime?

Trečiadienį visos akademi
kės susirinko į mokyklą anks
čiau, negu paprastai, bet nei 
viena neatsinešė knygų. Pas
kambinus varpui, visos susyk 
nutylo. Tai ženklas rekolek
cijų pradžios. Ši tyla viešpa
tavo per ištisas tris dienas ne

jai gėlę.
Rekolekcijos baigėsi Šv. Sa

kramento palaiminimu. Po vi
sam, visos susirinko į valgo
mąjį kambarį, kur Seselės 
buvo paruošusios “surprise” 
užkandį. Per užkandį dėkojo 
gerb. kun. B. Urbai, rekolek- 
cijų vedėjui, už suteiktus pa
mokinimus ir visos pasižadė
jo juos vykinti savo gyvenime.

Rekolekcijos baigėsi, bet jų 
įspūdžiai ilgai, ilgai pasiliks 
mūsų širdyse

Birželio pradžioje Tėvai Ma 
ri jonai: kun. V. Kulikauskas 
Amerikos Marijonų Provinci
jolas, kun. L.*Draugelis, “Lai
vo” redaktorius ir kun. dr. J. 
Navickas, Kolegijos Direkto
rius, išvažiuoja Kongregacijos 
reikalais į Romą, o iš ten į 
Lietuvą.

Marijonų Kolegijos 19 sk. 
ir Cbicagos Mar. Kol. Apskri
tis, gegužės 29 dieną, Aušros 
Vartų parap. svetainėje, 2323 
W. 23rd PI., Chicago, III. re
ngia mūsų nenuilstantiems da
rbuotojams išleistuves — ar-

Jadvyga LukoSeviiiū'.ė bat51ę' Tat’ re”«im0 ko,nia!ja
nuoširdžiai kviečia Kolegijos 
Rėmėjus atvykti į išleistuvių 
vakarėlį, kame turėsime gra
žų programėlį ir pagerbsime 
savo dvasios vadus.

Rengimo Komisija

SĄJUNGIEČIŲ METINĖ 
ŠVENTĖ, MOTINOS 

DIENA, GRAŽIAI 
PAVYKO

Gegužės 14 d., Chicagos są- 
jungietės gražiai minėjo Mo
tinos dieną, savo organizaci
jos metinę šventę.

... , , , . , . . v . Bendra visų kuopų šventestik mokykloje, bet ir darže ir .Y,
, , , iškilme įvyko Gimimo Panelėsnet namuose, kuomet buvo ga-1,.vr, , , . . . Sv. parapijoj, Marąuette Pa-lima. Tyla tai buvo viena są

lyga, kad rekolekcijas gerai 
atlikus ir didžiausią naudą iš 
jų apturėjus, nes tyla padeda 
sutelkti mintis ir suteikia gali
mybės save geriau pažinti.

Rekolekcijos iškilmingai pra 
sidėjo šv. Mišiomis. Po Mišių 
buvo konferencija, paskui ra-

rk ’e. I*
Išaušus gražiam gegužės 14 

d. sekmadienio rytui, iš visų 
kolonijų, visų M. S. kuopų są- 
jungietės suvažiavo į parapi
jos salę, kur vietos sąjungie- 
tės, Mickeliūnienė ir Jančiūtė 
visas papuošė tai raudonomis,

žančius, sąžinės sąskaita ir pie tai baltomis gėlėmis. Vienos 
tūs. {džiaugiasi, kad jos gali did-

Antrą dieną buvo antra ko- žiuotis gyvomis motinėlėmis ir
nferencija, stacijos, apmąsty
mas ir baigėsi Šv. Sakramen
to palaiminimu. Tokia dieno
tvarkė tęsėsi visas tris dienas. 
Liuosu laiku, kambariuose ar
ba darže, akad. skaitė kny
gas, kurios derinosi su reko
lekcijomis. Iš visų veidų buvo

jų krūtinės papuoštos raudo
nomis gėlėmis, kitų gi blizga

į parap. salę, kur vietinės 67 
kp. sąjungietės laukė su ska
niais pusryčiais. Reikia paste
bėti, kad nors 67 kp. ir nėra 
skaitlinga narėmis, bet darb
šti. Tai liudijo ir šios iškil
mės pusryčiai. Nei geriausi va
lgių gaminimo žinovai nebūtų 
galėję priruošti skanesnių pus
ryčių. Čia, matyti, buvo įdėta 
daug darbo ir širdies kp. pi
rm. Jančienės, kp. rašt. Mic- 
keliūnienės, ižd. Žagūnienės, 
Butkienės, Atkočiūnienės, Sut- 
kienės, Kadzevičienės ir, gal, 
dar kitų. Prie stalų, berods, 
tarnavo vietinės sodalicijos 
mergaitės.

Iškilmėse dalyvavo ir kele
tas viešnių iš vietinių šv. Bar-

sidabrinė ašara, kad nėra kas i boros ir šv. Kaz. Akademijos 
šią brangią dieną jas prie šir- Rėmėjų draugijų, 
dies priglaustų, jų motinėlės ■ Per pusryčius pasakyta 
jau ilsisi šaltuose kapuose, o J daug gražių kalbų. Visų pir-
jų krūtinės puošia baltoji gė- 

Į lėlė.
9 vai. vietinės kp. pirminin

kei K. Jančienei tvarkant, vi
sos gražia eisena suėjo į baž
nyčią. Varg. Janušauskas ei
seną sutiko ir palydėjo gražiu

'galima pastebėt didį rimtumą 
ir susitelkimą.

Konferencijose gerb. rekole
kcijų vedėjas ypatingai pabrė
žė reikalą sutvarkyt šį gyve-1 
nimą taip, kad visuomet bfl- /var&onais maršu 
tume tinkamai prisiruošę prie 
amžinojo gyvenimo. Gi tik ta-1 . onas’ kun/ Ą- Baltutis, kuris 
da būsime prisiruošusios, ka- ll ^ra^’ įspūdingą pamokslą

Šv. Mišias laikė vietinis kle

iškilmių proga pasakė.

Per šv. Mišias visos ėjo prie 
pasižadėjo ne tik užlaikyti į- šv. Komunijos. Per šv. Mišias 
sakymus, bet dar ir įsigyti į- lir einant narėms prie Komu- 
vairias dorybes, kurios puoštu {nijos vietinė sąjungietė ir mfl- 
visą mūsų gyvenimą. ,sų, chicagiečių, mėgiama gra-

da ištikimai pildysime Dievo 
ir Bažnyčios įsakymus. Visos

Trečią rekolekcijų dieną a- 
kadern. šventė “Marijos Die-

žiabalsė dainininkė M. Janu 
šauskienė keliais atvejais Ža

ną”. Po konferencijos darže vėtinai giedojo. Ypatingai gi

rna vietinės kp. pirm. K. Jan- 
čienė sveikino visas dalyves 
kuopos vardu ir dėkojo už 
skaitlingą suvažiavimą, paskui 
programai vadovauti pristatė 
Centro vicepirm. ir Apskrities 
pirm. V. Petrošienę. Tuo tar
pu atsilankė vietinis klebonas, 
kun. A. Baltutis, kuris visas 
nuoširdžiai sveikino ir prašė 
smagiai pasiviešėti jo parapi
joj. Taip pat keliais žodžiais 
sveikino ir varg. B. Janušaus
kas.

Paskui jauna Sutkiūtė gra
žiai padeklemavo eiles, pritai
kintas motinoms.

Pirm. Petrošienė pasveiki
nus nuo savęs ir perdavus vi
soms linkėjimus mūsų Centro

buvo procesija Marijos garbei. 
Visos ėjo procesijoje giedoda- 
mos litaniją ir giesmes prie 

; Panelės Švenčiausios. Ona Pu
žauskai tė išrinkta “Gegužės 
Karalaite”. Jai teko garbė ap
vainikuoti Marijos statulą. Jos 
palydovėmis buvo Agnietė Ši u 
maitė ir Bronė Vaišutytė.

Po procesijos susirinko į ko
plyčią, kur “karalaitė” apvai-

lauš įspūdžio visoms paliko^r Apskrilios dvasios vado ge
giesmė “Rąžančius”, žodžiu, 
visos bažnyčioje iškilmės darė 
begaliniai gražų įspūdį. Gra
žus stebuklingas Panelės Šv. 
Šiluvos paveikslas, papuoštas

rb. kun. Vaičūno, pakvietė pa
eiliui visų kuopų pirmininkes 
šį-tą pareikšti.

Kalbėjo 1 kp. pirm. — E. 
Nedvarienė, 2 kp., Cicero, III.,

gyvomis rožėmis ir lelijomis,. pirm. Gerdžiūnienė, 3 kp.
harmonizavosi su iškilmių gro 
žiu.

Bendri pusryčiai
Po pamaldų vėl visos suėjo

PASISKAITYKITE!
MARIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa

ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių 
Idtų rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba 
mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir 
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat farmoje visados 
galima įsigyti šviežio pieno, sūrių, kiaušinių ir gerų 
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų. 
Nesigailėsite. Dabar iš Chicagoe visas kelias į Ma
rijonu farmą yra cementinis. Prie tilto (viadnkto) 
ant Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives
prie pat farmos. Lauksime.

BROLIAI MARIJONAI

Ukrainiečiai'rengiasi prie Pasaulinės Parodos

gesnis, gražesnis 
nis. ' I

Ir, ištikrųjų, nėra gražesnio, 
malonesnio įvykio, kaip kad 
vieną kartą į metus susirinku
sios bendrai, lig vienos moti
nos dukros, pagerbiam ne tik 
savo motinėles, bet ir viso pa
saulio Motiną — Mariją. Ta
čiau kai kurioms atrodo šis 
reikalas labai tolimas, šaltas...

S. S.

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
MOTINOS DIENAI PA 

GERBTI, SAVYBĖS 
VAKARĖLIS

Gegužės 11 d., M. S. 55 kuo
pa gražiai minėjo Motinos 
dieną. Nors toji diena buvo 
pripuolus gegužės 14, bet, iš 
priežasties “Draugo” pikniko, 
atkelta anksčiau.

Vakarėly dalyvavo beveik 
visos kuopos sąjuūgietės; kai 
kurių ir kiti šeimos nariai. 
Taip gi atsilankė ir viešnių 
iš kitų kuopų.

Darbščioji vakarėlio komisi
ja: S. Balčiūnienė, J. Klikū- 
nienė ir O. Budrikienė paruo
šė skanų užkandį.

Po vakarienės, kp. pirminin
kė ir “Motenj Dirvos” reda
ktorė pradėjo vakarėlio pro
gramą: Pirmiausiai apibudinus 
Motinos dienos reikšmę, pa
kvietė iš susirinkusių tarpo 

pareikšti savo mintis. Kalbė
jo vietos biznierius, graborius 

Lekavičius, varg. Brazaitis, 
bankininkas Krotkus, biznie
rius Aitutis, biznierius Jas- 
r.auskas, biznierius J. Dobro
volskis, Sakalas ir “Laivo” 
redaktorius kun. L. Drauge
lis. Iš moterų kalbėjo viešnios 
20 kp. pirm. P. šriupšienė, 21

įspūdinges- kp. ižd. M. Paukštienė, C. Va- 
ld. narė R. Maziliauskienė ir 
komisijos narė

Kalbų tarpuose išpildyta 
graži muzikalė programa. Są
jungietės jaunas sūnus Jan
kauskas gražiai pagrojo akor- 
dinu. Solo gražiai padainavo 
E. Klikūnaitė ir A. Šturmaitė; 
kvartetas Klikūnaitė, Sinevi- 
čiūtė, Jasnauskaitė ir Budai- 
tė; visiems akompanavo varg. 
Brazaitis. Pijano solo gražiai 
skambino K. Balčiūnaitė ir A. 
Sakalaitė.

Po programos dar smagiai 
pažaista, pašokta, žodžiu va
karėlis visiems patiko ir visi 
buvo patenkinti.

Beja, buvo ir laimės mėgi
nimas. Duosnioji mūs sąjun
gietė Balčiūnienė aukojo gra
žius rankų darbo užvalkus ir 
užtiesalą, kurie teko Lekavi
čienei. ' ,

Iš kp. susirinkimo jpskrities susirinkimą ir į Šv. 
Geg. 16 d. įvyko skaitlingas .Kazimiero Akademijos Rėmė- 

kuopos susirinkimas, kuriame ' jų seimą; taip pat paskirta
iškelta gražių sumanymų. Kas 
susirinkimas kuopa vis auga 
naujomis narėmis. Veikliosios 
narės, kaip Balčiūnienė, kuri 
pereitą sus-mą įrašė į kuopą 
Šturmienę, ir šiame sus-me 
įrašė kitą naują narę Aleknie
nę, Jasnauskienė įrašė savo 
augintinę ir seniau buvusią 
veiklią kuopos narę E. Jas- 
nauskaitę — Volunburg’ienę. 
Džiaugiamės sulaukusios nau
jų darbuotojų.

Kuopos piknikėlis parapijos 
Rūtos darže įvyks liepos 30 d.

Nutarta surengti savybės iš
važiavimą. Į komisiją įėjo Bu- 
daitienė, Linkevičienė ir Sine- 
vičienė.

Maziliauskienė pažadėjo 2 
dovanas piknikėliui, gi Aitu-

aukų.
Nutarta laikytis seimo nu

tarimo, kad M. S. 16 Seimas 
įvyktų Shenandoah, Pa.

Ta pati

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Vyrai — Atyda!
Štai yra specialia pranešimas, kurls 
bus Įdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė ‘‘viduramži” ir jaučia reika- 
ikiguyną tam tikro gaivinančio TO. 
NIKO. Kad sutelkti galimumą, tūksta
nčiams, kurie dėl kokios nors prie
žasties atidėlioja užslsakyU___________

Nusa-Tone
, ~ . . tienė Žadėjo dovana duoti iŠ- tiesios nuo dlstributorlų. ŠJ Oydyto-
‘ S. Balčiūnienė. " jaus preskripcija dabar parduodama

važiavimui.
Išrinkta atstovės į M. S. A-

visose valstlnyčiose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatroentą — bukite sa
vimi gaukite buteli šiandien — ga
rantuotas.
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JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Cėrmak Road
Panedėlio, Seredos fr Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ketvergo Ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus už pf- 
giausias kainas. Pašaukit Lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
glčius. Namus, Farmas lr Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom {vai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje lr teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga.

J, NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue

Tel.
Chicago, III. 

GROVEHILL 1012

Lengviausias būdas drabu
žiams skalbti. Namie skalbti 
drabužiai būna baltesni, sva
resni ir du syk ilgiau dėvisi. 
Tokios skalbiamosios maši
nos kaina nuo:

*49.50
iki ,

’69.5O

Lengviausias ir grei
čiausias būdas drabu
žiams prosyti, tai su 
pagelba elektrikinio 
proso. Kaina:

*29.00
iki

*69.50
Galima išmokėti po

*1.00
į savaitę

p-lė B. Abromaitė, 20 kp. pi
rm. ir C. V. narė — J. Čepu
lienė, 55 kp. pirm. ir “Motenj 
Dirvos” redaktorė — S. Sa
kalienė. Dar buvo pakviestos 
ir gražių linkėjimų sudėjo A- 
pskr. vice-pirm. K. Sriubienė, 
dainininkė — M. Janušauskie
nė, 20 kp. veikėja daktarienė 
— K. Račkienė, iš vietinės kp. 
Žagūnienė ir Mickeliūnienė, 
galop Centro Raštininkė M. 
Vaičflnienė.

Visos savo kalbose reiškė 
pilno pasitenkinimo gražiomis 
iškilmėmis ir visos linkėjo, kad 
sekančiais metais šios šventės 
minėjimas būtų dar skaitlin-

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

STUNGIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOKNTURA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. . Tel. LAFAYETTE 1083

Phone CANAL 4124 FIRST CLA88 WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULINO and REPAIRING 

Phimblpg — Hnatfeig — Snwcrage —- Gzs Worfe 

CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
F,Mlnu(w fumjrthrd on mųfunst

No job too largs No job too small

Modemiškas Elektriki- 
nis Šaldytuvas-Refrige- 
ratorius parsiduoda 
Budriko krautuvėje į- 
mokant tiktai 25 cen
tus. Ateikite mūsų kra- 
utuvėn dėl platesnių 
informacijų ir demon
stracijos. Tokis Šaldy
tuvas Jūsų maistą už
laikys sveiką ir švarfl 
ir parsiduoda tokiu bū
du, kad šaldytuvas už
simoka pats\ už save.

Elektrikiniai Šaldy
tuvai. NORGE, GENE- 
RAL ELECTRIC, MA- 
JESTIC, GRŪN0W, 
SPARTON, APEX.

I Kainos:

*59.00
ir aukščiau

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4705—8167

RADIO STOTIS W C P h 970 K.
Lieuvių Programas kiekvieną Nedėldienj: 8 vai. ryte ir 1 
vai. po pietų. Taipgi Ketvergo vakarais nuo 7:30 iki 8:30, 
WHPC 1420 k.
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