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SALUS IR SNIGULIAVIMAS PAKENKĖ 
NACIO IŠKILMĖMS

Diktatorius Hitleris kalbėjo tik 
apie tautos vienybę

BERLYNAS, geg. 1. — Pik 
tatoriaus Hitlerio nacionalso
cialistų (nacių) partija šian
dien turėjo iškilmes. Susidur
ta su nepasisekimais. Pati 
gamta statė kliūčių naciams. 
Diena buvo apsiniaukusi, or
as šaltas, retkarčiais snigu- 
liav-o. Tad ir nedidis žmonių 
skaičius susirinko į Tempel- 
bofo airportų, kur kalbėjo 
pats diktatorius. Laukta apie 
vieno milijono Hitlerio val
dinių, bet susirinko vos ke
letas šimtų tūkstančių ir tai 
dauguma tų, kurie turėjo ei
ti privalomai.

Laukta, kad diktatorius kai 
bės apie užsienio reikalus, 
taip pat, kad gal praneš apie 
naujo plebiscito paskelbimų, 
kad tuo keliu atsakius san
tarvei. Tais neįvyko.

Diktatorius kalbėjo trumpai 
ir tai tik apie germanų tau
tos vienybę. Jis sakė, kad 
tautos stiprumas pareina ne 
nuo- jos įsiginklavimo, bet 
daugiau nuo jos vienybės, vie 
ningo ir sutartino veikimo.

Socialistai ir komunistai 
negavo progos nė vienam 
pramonės centre sukelti bet 
kokias demonstracijas. Visur 
veikė policija ir politiniai 
agentai. Kiekvienas radikalų 
iŠsijudinimas būtų buvęs tu • 
jau pakirstas pajėgomis.

Airpor te kalbėjo dar ir ke
li Hitlerio palydovai ir pata
rėjai. Jų visos kalbos buvo 
užraukiamos vado Hitlerio 
aukštinimu.

Vokietijos nacių partija 
menkai ir silpnai pasirodė 
šiemet.

JUGOSLAVIJOS VYRIAU
SYBĖ KOVOJA PRIEŠ 

OPOZICIJĄ
VIENA, Austrija, geg. 1. 

— Jugoslavijoj įvyks parla- 
| mento rinkimai ateinantį sek 
madienį. Vyriausybė imasi vi 
sų priemonių, kad nedavus 
laimėti opozicijai, kuri yra 
pakankamai stipri ir gali 
kartais nugalėti Vyriausybės 
partijų.

Vyriausybė su kariuomenės 
pagalba išvaiko opozicijos mi 
tingus, areštuoja jos stato
mus kandidatus ir stato kitas 
įvairias kliūtis savo politi
niams priešams. Areštuota 
apie 60 kandidatų.

Tai serbų darbas, kurie no
ri ir toliau vyriauti Jugosla
vijoje. Tuo keliu nebus at
siekta tvarka. Ir serbai netu
rėtų triukšmauti, jei daromi 
sankalbiai prieš jų valdovus 
diktatorius.

GEGUŽĖS 1 D. EUROPOJE

PLANUOTA NUŽUDYTI 
JAPONŲ PRINCAS

TOKTJO, geg. 1. — Poli- 
ija suėmė 14 japonų jaunuo- 
ių, kurie planavo nužudyti 
irincų Kimmochi Salonji, se- 
i esu į jį valstybės vyrų, ir Re
idų kitų žymiųjų japonų.

Šeši iš areštuotųjų kaltina- 
ni žmogžudyste, kurių jie no
gėjo įvykdyti.

LONDONAS, geg. 1. —l t
i Gegužės m. 1 d. Europoje mi 
mėta su kraujo praliejimu., 
Apie 10 asmenų nužudyta ir 

: dešimtys kitų sužeista, 
j Bulgarijoje žuvo 3 polici- 
! Linkai ir 5 komunistai.

Paryžiuje nužudytas 1 po
licininkas ir keletas sužeista

Serajeve žuvo vienas ser
bas, o Vienoje daug asmenų 
sužeista.

Visur triukšmams vadova
vo socialistai ir komunistai, 
•patentuoti darbininkų vadei.

Vakar Chicagoj daug dar
bininkų nedirbo, bet mažai 
kas prisidėjo prie socialistų 
vaikštynių, kurios pilnai ne
pasisekė.

NORI IŠVYTI VISUS 
ŽYDUS

DIDELIS GAISRAS 
KUBOJE

SANTIAGO, Kuba, geg. 1. 
— Gaisras ištiko komercinį 
Baracoa distriktų. Sunaikin
ta 42 namai ir ne mažas skai 
čius valčių. Nuostoliai siekia 
apie 1,250,000 dol.

MUNICHAS, Bavarija, 
geg. 1. — Bavarijos nacių 
propagandos viršininkas dr. 
Springer reikalauja, kad visi 
iki vieno žydai būtų pašalinti 
iš Vokietijos.

Jis kaltina žydus už įvyku
sių čia 1919 m. raudonųjų re
voliucijų, kurios laiku išžudy
ta daug žymiųjų vokiečių.

AREŠTUOTAS KITAS 
ĮTARIAMAS PADEGĖJAS
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PASIUNTINYBĘ KEIS 
AMBASADA

TOKTJO, geg. 1. — Japo
nija planuoja savo pasiunti
nybę Kinijoje pakeisti am
basada.

Policija galų gale išteisino 
ir paleido E. Malloy, 13 m. 
amž., raišų berniukų, kaltina 
mų gaisrų sukėlimais Rogers 
Parke.

Suimtas kitas įtariamasis.

PREZ. ROOSEVELTAS NUPEIKĖ KOMITETĄ IR GENEROLUS

Čia atvaizduojami iš kairės: kongreso žemesniųjų rūmų militarinio komiteto pirmi
ninkas J. MoSwain, gen. brig. F. M. Andre\ys ir gen. brig. C. E. Kilbourne. Prezidentas 
juos visus tris nupeikė už krašto militarinių paslapčių išvilkimų aikštėn.

“DRAUGO” RADIJO 
VALANDOS AIDAI

Vakarykščia “Draugo” ra- 
Idijo programa buvo įvairi ir 
įdomi. Programoj radosi nau 

Į jų artistų ir kalbėtojų. Dr. 
A. Rakauskas pasakė įdomių 

i kalbų, ypatingai ragindamas 
visus daugiau susiartinti su 
jaunimu ir gelbėti jam stum
ti pirmyn organizacijinį dar
bų.

Vokalinę programos dalį iš 
pildė ponia Elena Rakauskie 

! nę. Padainavo dvi gražias lie 
tuviškas daineles: “Ar aš

našlaitėlė” ir “Gražus ber
nelis.”

Ponas Mikas Petruševičius 
labai gražiai pasirodė smui
kuodamas. Tai žymus smuiki
ninkas artistas. Jo šauniai at 
likta “Indijonų meditacija” 
parodė, kad tikro artistiško 
jausmo netrūksta. M. Petru
ševičius yra patrijotas, nes jo 
pirmoji dainelė “Plaukia sau 
laivelis,” tai tikra patrijotiš- 
ka daina, parašyta žymaus 
lietuvio muziko, komp. Šim
kaus.

VYRIAUSYBĖ PASIUNTĖ TAIKINTOJĄ 
| AUTO FABRIKUS

KOMUNISTŲ PLANAI SU-
SOVIETINTIANGLIJĄ
RYGA, geg. 1. — Trečiasis 

internacionalas, kurs turi vy
riausiųjų būklę Maskvoje ir 
kurs dirba už pasaulio revo
liucijų, iškėlė aikštėn savo 
planus, kaip komunistai turės 
susovietinti Angliju, kada jie 
ten įsigalės ir viską paims į 
savo rankas.

Jų planas eina Rusijos so- 
vietinimo ruožais ir papras
tas. Pirmiausia jie panaikins 
karališkų šeimynų ir visus 
privilegijuotus asmenis, atims 
turtus iš turtuolių ir tai visa 
“paskirstys” tarp proletari- 
.jato. Kaip paprastai, kapita
listams nebus pasigailėjimo.

Komunistai apgaili, kad jų 
tos svajonės neįvykdomos. Pa 
či-oje Rusijoje jie neturi sau 
stipraus pamato. Jiems neuž
tikrinta rytojaus diena.

ITALIJOS NUOMONĖ APIE 
VOKIETIJĄ

ROMA, geg. 1. — Italijos 
oficialiuose' sluoksniuose pa
reiškiama, kad Vokietijos gin
klavimosi jūroje yra aiškus 
Stresą konferencijos sprendi
mų neigimas. ^Vadinasi, Vokie 
tija atvirai .ignoruoja trijų

VYSKUPO GRIFFINO 
KONSEKRACIJA

Jo Eminencija Kardinolas
Mundelein, Chicagos Arkivy
skupas, vakar konsekravo 
mons. W. R. Griffinų titu- 
liariu Lidda vyskupu ir La-

HS PAT VRA VISAM 
KRAŠTE

DETROIT, Mich., geg. 1. — 
Krašto vyriausybė pasiuntė 
taikintojų E. E. McGradv į 

.. ■ automobilių fabrikus, kur dar
NEW YORK, geg. 1. — bininkaii sukėlė streikus. Mc- 

Šio miesto aldermonų komite- Grady dės pastangų streikuo
tas vakar buvo priverstas nu- jančius darbininkus sutaikin- 
traukti svarstymus dėl nepa-, ti su kompanijomis ir neleis- 
prasto publikos triukšmo, pa-Įti, kad streikas persimestų į 
sireiškusio iš vienos moteris- [kitus automobilių pramonės 
kės liudymo komitetui, kaip centrus.
nesųžiningai paskirstomi gel- Kol kas streikuoja apie 
pimo fondai. 13,000 darbininkų Chevrolet

Komitetas tyrinėjo New ir Fisher Body fabrikuose

Crosse. AVis., auviliarų vys- 
santarvės valstybių protestus | Rupu. Įspūdingos iškilmės įvy 
ir įspėjimus. &v' ,A»rdo katedroje.

Nėra žinoma, kokių pozici- j J° Eminencijai gelbėjo Jų

jų Italija užims šiuo klausi- Ekscelencijos — St. LouisoįYorko bedarbių šelpimo ad- j Toledo, Clevelande ir Cin- 
mu. Sako, tas priklauso nuo auxiliarus vyskupas C. H. ministracijos tvarkų. Mrs. Al- cinnati. Šios kompanijos pri-
paties Mussolinio, kurs dar , inkelmann ir Chicagos au- 
studijuoja Vokietijos paskelb-: xdiarus vyskupas W. D. 
tus planus. O’Brien.

Arglija taip pat dar nėra

ice E. Mertz pasisakė, kad ji Į klauso General Motors kor- 
dirba šelpimo administracijo- J poracijai.

1 je ir gauna 70 dol. už savaite 
Iškilmėse dalyvavo apie 20 atlyginimo, o jos vyras taip 

taiius galutino žodžio Vokie- arkivyskupų ir vvskupų, ke-!Pa^ Kauna 29 dol. uz savaitę, 
tijos klausimu. O Prancūzija ]jos dešimtys monsignorų ir j Vadinasi vyrui ir žmonai uz 
į tai visa atsako intesyviu abatų ir šimtai kunigų.
ginklavimosi, ypač ore.

Spėjama, kad rytoj bus su 
kelti streikai ir kituose šios 
korporacijos fabrikuose.

Streikas vyksta už unijos

124 DEPORTUOTA 
Iš U. S.

NKvV YORK, geg. 1. — 
Europon deportuota 124 sve
timšaliai. Žymi jų dalis pa
tys prašėsi, kad jie būtų pa
siųsti atgal į savo gimtinius

NENORI NRA LAIKINO 
PRATĘSIMO

AVASHINGTON, geg. 1. —
Kongrese svarstomas NRA 
pataisymo ir porai metų pra
tęsimo klausimas.

Prezidentui Rooseveltui pa-' Penki kaukuoti plėšikai puo

Pamokslų sakė Jo Eksc. 
arkiv. S. A. Stritcb iš Mil- 
waukee.

Po bažnytinių iškilmių bu
vo surengti pietūs Drake ; 
viešbutyje.

APIPLĖŠĖ GOLFININKŲ 
KLUBĄ

vienų savaitę mokama 99 dol. pripažinimų ir už atlyginimo 
Tuo tarpu šių metų pra- padidinimų.

džioje buvo nustatyta ir įsa
kyta, kad du iš tos pačios šei
mos asmenys nedirbtų admi
nistracijoje, o vienam kuriam 
asmeniui nebūtų mokama dau 
giau kaip 18 dol. už savaitę. ! NEAV YORK, geg. 1. — 

Štai kodėl publika sukėlė TAVA išbandomuoju dvimoM-

11 VALANDŲ IŠILGAI 
U. S.

griausmingų triukšmų.
O tokia “tvarka” yra vi

sam krašte. Vargšai1 sudaro

riniu lėktuvu vakar keletas 
asmenų iš Los Angeles atskri
do į Floyd Bennett airportų

. „. ... h- w * j tt ių 11 k fondus bedarbių šelpimui, per 11 valandų ir 5 minutas.
sm yta, kad Šiandiena, NBA le Westward Ho golfo klubą, dauguma t, fon. I Tas ,-ra naujas greia„
pratęsus nors vieneneais me-j netoli Melrose Parko. Bado ri^)egi1uoU(.n)9 kordas. Prie5 tai buvo 11 vai.

kraStus. Kiti gi yra bepročiai tams, tada kongresui būtų golf,n,nk, mitingą. Keliolikos nPUj. jr 34 min. rekordas,
ir kriminalininkai. IS pasta- daugiau laiko svarstyti kitus, susinu komuo iškraustė k.Se- n# t . Ypatinga taa. kad Sį kar-
rųjų du yra retežiuose, nes bilius. O NRA pratęsimų ga-Įnnis. Susižere apie /86 dol., __________ _ gyro (rohot) mei<anizrnag
pavojingi.

KOMITETAS KALTINA 
GENEROLUS

AVASHINGTON, geg. 1. — 
Kongreso žemesniųjų rūmų 
militarinių reikalų komitetas 
išsigina karo paslapčių skel
bimo kaltės. Kaltina genero
lus ir admirolus, kurie visur

Įima lengvai padaryti su re-1 ir paspruko.
zoliucijos pravedimu. , ----------------

Prezidentas nesutinka. No- , KAUNAS. — Paskutinėmis 
ri, kati šis aktas būtinai turi savaitėmis pradėta Lietuvos 
būt pataisytas ir pripažintas, sviesto žymiai daugiau ek- 
dar dviem metams. į sportuoti į Jungt. Amerikos

------------------- Valstybes. Paskutinėmis dv
iem savaitėmis jo ji ten pate
ko daugiausia, kaip bet į ku-

1,500 KIAULIŲ KAS SA
VAITĖ IŠVEŽAMA

per daug plepa apie ginklavi- bendrovės Klaipėdos skyrius 
mosi ir kitus reikalus ir tuo kas savaitė superka ir paruo-
būdu išduoda tas ir kitas mi- 
litarines paslaptis.

Tačiau komiteto pirminin
kas McSwain ant savęs pa
siima visų kaltę.

LIETUVOJE BŪDAMI t kontroliavo lėktuvų. ATietomis 
PIRKDAVO PALESTINOS greitis buvo išvystytas iki 

ŽEMĘ 262 mylių per valandų.
Tarp Los Angeles ir New 

Yorko yra 2,400 mylių tolis.KAUNAS. — Ligšiol Lietu 
vos žydų spaudoje būdavo de
dami skelbimai apie Palesti
noje parduodamų nekiln. tur
tų. Buvo ir agentai, kurie tar

rį kitų kraštų. Ryšium su tuo pininkaudavo. Bet buvo atsi
tikimų, kad pirkėjai sumokėjoKLAIPĖDA. — “Maisto” pakilo ir užsienyje už sviestųr 

gaunamos kainos. Daugiausia 
Jungt. Amerikos Valstybės

šia 1,500 lašininių ir pusla- 
šininių kiaulių eksportui į So 
vietų Rusijų. Šiomis dieno
mis Klaipėdon atvyksta rusų 

I veterinoriai ir čia vietoje at
liks vežamos Rusijon kiaulie-

sviestų daugiau perka dėl pra 
eitų vasarų ten įvykusių dide
lių sausrų.

tūkstančius litų, o nuvykę Pa
lestinon užpirkto turto nera
do. Apgauti Lietuvos piliečiai 
žydai pasiskundė atatinka
moms įstaigoms. Lietuvos žy
dų laikraščiams dabar uždran
sta dėti skelbimus apie Pale-1 CHBCAGO TR APYLIN- 
stinoje parduodamų nekiln. j KĖS. — Numatomas lietus; 
turtų. 'kiek šilčiau.

IŠEINA Iš DIPLOMATINĖS 
TARNYBOS

AVASHINGTON, geg. L — 
L. S. ambasadorius Čile res
publikai, Hal Sevier, aplei
džia diplomatinę tarnybų ir 
grįžta namo. Serga.

ORAS

PLATINKITE “DRAUGĄ” nos veterinarijos kontrolę.

ROMA, geg. 1. — Paduno- 
jans konferencija prasidės 
birž. m. 3 d.
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DIENOS KLAUSIMAI

KŪRYBINĖ JAUNUOMENĖ

Šį įdomia antrašte rašinį įdėjo “P. B.” 
savo 9 nr. Straipsnį rašo žynius žurnalistas 
J. Gs., kuro visi raštai pasižymi turiningu
mu. Apie kūrybinę jaunuomenę jis rašo:

Vienas iš gražiausių žmogaus sielos vir
pėjimų yra noras kurti kultūrines vertybes, 
bet iš gyveninio patyrimo žinome, kad kūri
mas nelygu kūrimui. Žmogiškoji kūryba būna 
pozityvi ir negatyvi, teigiama ir neigiama, ji 
gali būti nukreipta į tvarkų, harmonijų ir 
taurinu ų ir taip pat į netvarkų, chaosų, dva
sinę menkystę ir palaidumų, kitaip sakant,I - *vieni žmogaus kūriniai tarnauja dvasinio gy
venimo statybai, kiti — jo griovybai.

Mums, katalikams, aišku, jog dvasinė 
statyba eina iš tikėjimo, vilties ir meilės. Iš 
tų trijų elementų kyla ir pozityvus įkvėpi
mas ir tikroji kūrybinė mistika, kuri būtinai 
reikalinga meno kūrybai. Gilus, rimtas me
nas būtinai reikalingas mistikos, bet šiuo at
veju mistika nelygu mistikai. Seksualinė ir 
žmonių neapykantos, — kraujo, — mistika 
visuomet yra žalinga dvasiniam meno naudo
toją (vok. “Kunstgeniesser”) gyvenimui. 
Kas žalinga individui, tai negali būt naudin
ga visuomenei.

Iš žmonių gyvenimo laikotarpių jaunys
te- smarkiausiai veržiasi į kūrybą, tad norint, 
kad jaunuomenė savo kūrybinių polėkių ne
reikštų ekstravagantiškais užsimojimais ir 
netarnautų gatvės skoniui, reikia jų duklėti 
religinėj dvasioj — Kristaus apreikštame ti
kėjime, religinėj viltyje ii- krikščioniškoj ar
timo meilėje.

Tokį auklėjimo pagrindų ir duoda moks
leivių ateitininkų organizacija, kaip Katali
kų Akcijos Sekcija. Dalyvaudamas ateitinin
kų organizacijoj, jaunuolis pats rūpinas prak
tiškai įvykdyti savo gyvenime tuos principus, 
kurie eina iš šūkio “Viskų atnaujinti Kris
tuje”, — Kristaus apreikštame tikėjime, vil- 

ir meilėje. Šitos organizacijos dvasioje
^fcunuolis pradeda pirmuosius savo kūrybi
nius bandymus, derindamas juos su krikščio
niška žmogaus charakterio disciplina; toji 
organizacija sulaiko jaunuolį nuo tokių kū
rybiškų užsimojimų, kurie dvasinį žmogaus 
gyvenimų orientuoja į moralinį maištų, į 
desperacijų, į palaidumų įr į kruvinų žmonių 
rieapykantą.

Taigi kas proteguoja ateitininkus, kaipo
Katalikų Akcijos sekcijų inteligentiškos jau
nuomenės tarpe, tas proteguoja tikrų,jį kūry
binį įkvėpimų ir tuo tarnauja gyvenimo tva
rkai. Iš tokio įkvėpimo eina ir tikrasis, kū
rybiškas patriotizmas, nes tikrai pozityvus 
patriotas tėra tas, kas Kristaus dvasioje ti
ki, viliasi ir myli. Gilus, nuoširdus patrio
tizmas niekuomet nesuderinamas su dvasinio 
gyvenimo griovimu, su dvasiniu nediscipli
nuotumu, su nihilistišku ir piktu skepticiz
mu, kuriuo kvėpuoja bolševizmas ir hitleriz- 
ftias. Teigiama kūryba tėra ta, kuri tarnauja 
moralinei gyveninio tvarkai ir dvasinei žmo
gaus asmenybės laisvei, o įkvėpimas tokiai 
kūrybai negali būti nei prieš Dievų nei šalia 
Dievo, o tik Dievuje.

Dievas yra vienintelis kūrybinės harmo
nijos ir kūrybinės žmonių vienybės įkvėpė
jus, tad kas ieško įkvėpimo ne Dievuje, bet 
šalia .To ar prieš .Jį, to kūrinys ar kūrybinis 
užsimojimas neguli būti kuo kitu, kaip tik 
dvasinio gyvenimo griovėju,, o griovėjų mu
lų civilizacija pakankamai turi, tad jų skai
čiaus didinimas negali kur kitur žmonijos 
nuvesti, kaip ti kį katastrofų.

SAVO RŪŠIES PRANAŠAS”

Grigaičio redaguojama,s socialistų lau 
rastis apie Grigaitį rašo:

“Tai yra savos rūšies pranašas švieses
nio rytojaus, kuris kviečia ir rodo kelių 
darbininkų pasiliuosavimui... ’ ’
Taip, Grigaitis daug kų pranašavo ir, 

Kaipo “savos rūšies pranašas”, žinoma, nie
ko neišpranašavo. Jis pranašavo, kad carų 
nuvertus, Rusijų valdys jo plauko socialis
tai ir dėl to šaukė Lietuvos nepriklausomy
bes reikalams nė cento neduoti, nes tai būtų 1 
“socialistiškos Rusijos” skaldymas. Iš to 
pranašavimo nieks neišėjo: Rusijų pasigrie
bė bolševikai, o Lietuva iškovojo sau nepri
klausomybę. Taip pat jis pranašavo, kad jo 
organizuojamas antrasis transatlantinis skri
dimas bus įvykdytas pernai, bet dar ir šie
met
tebelopoma
pranašo” pranašavimai nuėjo niekais, 
“kujolų” ir “bingolų” bendrovės.

Seniausias Lietuvos Generolas
(Generolui Jonui Bulotai 

80 metų amžiaus)
Atsargos generolas Jonas 

Bulota, vienas šviesiųjų ir ga
rbingųjų lietuvių, jau gyveni
mo naštos palenktas, baland
žio 18 d. minėjo savo amžiaus 
80 metų sukaktuves. Jis gimė

dalyvavo ir dabar, nežiūrint 
gražaus metų skaičiaus, uoliai 
dalyvauja visuomeniniame da
rbe. Jis yra šaulys ir Kauno 
rinktinės garbės pirmininkas, 
L etuvos atgimimo draugijos 
garbės pirmininkas, daugelic 
sporto organizacijų garbės na 

1855 metais balandžio 18 d., i T ir Pirnlininkas. kanuome

ROEMTGENOSPINDUUAl
RAŠo Dr. Bložis

•Sėdėdamas dantisto kėdėj ua būtų tiršta, visgi tūla spįu 
Jonas sako: 'tiulių dalis joje susilaiko, kuo

— Dak, o kaip mano pa- met kiti lengvai pereina, nes 
veikslai išėjo ?

Nusijuokęs daktaras Jonui 
sako:

Mariampolės apskr., Jovaravo 
valse. Klevinės kaime. Gimta
me kaime iš įvairių “darakto
rių” pramokęs skaityti ir ra
šyti, išėjęs apskrities rusiškai- 
lenkišką pradžios mokyklų, 
Bulota buvo priimtas į Maria

nos savanorių - kūrėjų garbės 
narys; be to, dalyvauja lietu 
vių - latvių, lietuvių - estų, 
lietuvių - suomių ir kitose ta
rptautinio bendradarbiavimo 
organizacijose; dar dalyvauja 
ir medicinos bei veterinarijos

— Paveikslai? kaip tai f 
Nieko, o nieko nežinau, kad 
tai aš būčiau su jumis ėmėsis 
paveikslus.

— Gerai, gerai, uak; su
prantu, kad iš manęs juokų 
darot. Lai būna jūsų teisy
bė. Tikrenybėj aš nei nežinau.

••Lituamea 11” pas plumerį' V^-nainc j, |5s imuazij Tuo ,aiku | gydytojų organizacijose. Visur Mv|
opoma. Ir daugybė kitų to “Savo rūš.esj-ia iliai buv# j. ,u> verklos, vsiems jaunesme- į paarti. '
ašo” pranašavimai nuėin niekais, kain , -j 'i ms veikėjams duoda gražių •

PRIPAŽĮSTĄ, KAD TĄIP

W leidusi ūkiška dvasia. Visa ms . ¥eik^ams <t»«O» graa, 
, , ... , ... patarimų, pamokymų ir t.t.kas lietuviška, buvo niekina-:, . .

v , C ... „.. Jo tėviška širdis visiems arma. Maždaug tuo buku

Chicagos bolševikų laikraštis, atsakyda
mas į mūsų klausimų, kas būtų buvę su Lie
tuva, jei anais metais Kapsukui būt pasise
kę, jų užimti, pasikolioja, bet vis dėlto pri
pažįsta, kad, taip įvykus, Lietuvą būtų viena 
daugelio Sovietų Sąjungos respublikų. Vadi
nas, bolševikai patys pasako, kad Kapsukas 
būt pasmaugęs Lietuvos nepriklausomybę. 
Lietuvoj prie bolševikų būt blogiau negu prie 
caro. Prie caro ji neturėjo laisvės, bet prie 
bolševikų ir laisvės ir duonos netekti. Dėl 
to Lietuva iš visų savo jėgų ir kovojo, kad 
neįleisti Kapsuko vedamos rusų armijos į 
Lietuvų. Kas pritarė Kapsuko žygiui ir kas 
dabar dirba už prijungimų Lietuvos prie 
Sovietų Sąjungos, tas yra Lietuvos nepri
klausomybės priešas ir išdavikas.

c:a
mokėsi Basanavičius, Kudir
ka, Jablonskis, Petras Armi
nas ir kiti garsūs mūsų tau
tiečiai.

Išėjęs aukštuosius mokslus 
karo medicinos akademijoje 
1882 metais Bulota sugrįžo į 
Liętuvą. Jis nesusižavėjo šilta 
vieta tolimoje Rusijoje, nors 
jam ji ir buvo siūloma. Iš pra
džių apsigyveno Prienuose, pa | 
skui Vilkaviškyje. Kaip geras 
veterinarijos gydytojas įsigi
jo gerų praktikų ir pasidarė 
visiškai savarankiškas, nuo 
rusų valdžios nepriklausomas 
žmogus. Turėdamas aiškių tau 
tinę sąmonę ir tvirtų lietuviš
kų nusistatymų, Bulota tuo
jau stojo į pirmąsias Lietuvos 
atgimimo darbininkų eiles. Jis 
pats bendradarbiavo uoliai ir

— Labai gerai, Jonai. Daly 
kas tame. Išradėjas tų spin- 

tima. dūlių pavadino juos X-spin-
Mūsų jubiliatas generolas dūliais; reiškia, nežinomi špili 

Bulota, taip gražiai ir turi- dūliai. Bet mokslinėj termino- 
ningai išgyvenęs 80 metų, dar logijoj vadinami Roentgeno 
ir dabar pilnas energijos. Lau- spinduliai, pagerbimui išradė- 
kia to laiko, kada lietuvių tau jo. Dr. Roentgenas, fizikos 
ta žygiuos į Vilnių, kad seno profesorius, kuris tuo laiku 
kovotojo akys dar kartą gale- mokytojavo Wurzburgo uni
tų laisvą išvysti tą miestą, ku- versitete, Bavarijoj. Tas svar 
riame gimė pirmas Lietuvos bus įvykis ‘buvo 1895 metais.
Laisvės žodis. Be abejo, tada tie spinduliai 

nebuvo tokie tobuli, kaip da
bar, vienok buvo gera pra
džia. Roentgeno spinduliai tu
ri nepaprastas ypatybes, bū
tent, kiaurai pereina per me- 

. talus, gypsą, medį, drabužį, 
minkštąsias kūno dalis, kau
lus ir t. t., nors per metalą

“N-nų” redaktorius savo laikraštyje sta
to tokį klausimų:

“O kam nėra žinomas daktaras A. Mont- 
vydas, tas neatlaidusis socializmo evan- visur platino “Aušrų”, o jai 
gelijos skleidėjaą? ’ ’
Visa bėda ir yra tame, kad tas žmogus

sustojus — “Varpą”. Tai bu
vo ne tik eilinis platintojas.

per daug yra žinomas. Ne tik jis pats savo , Bulota dar daug ir medžiagi-

patys spinduliai nevienodi 
Šiuo atveju. Taigi, tos ypaty
bės duoda galimybės nutrauk
ti atvaizdą įvairių kūnu dalių. 
Tokiu būdu Roentgeno spin
duliais, pagal šešėlių įvairu
mą galima atskirti vienas kū
no dalis nuo kitų, minkštes
nes nuo kietų ir nonnališkas 
nuo ligotų. Čia daktaras pa
ima į rankas Roentgeno spin
dulių atvaizdą ir rodo Jonui, 
kuris pavartęs, apžiūrėjęs iš 
abiejų pusių ir sako:

— Gaila, mano prieteliau, 
nors ir dienos: laiku, vienok 
nieku negaliu matyti. Kaip 
vienas dantis, taip ir kitas,l 
nėra man skirtumo.

— Tat, Jonai, — sako dan
tistas, — neužvydėtinoj padė
tyje esate: dienos metu, ir 
dar tokioj saulėtoj dienoj, ne
galite matyti. Na, gerai, Jo
nai, žiūrėkim# abu sykiu, gal, 
pamatysime.

— O kas tie balti taškai 
ant dantų karūnų? — paklau
sė Jonas.

— Tai yra metalu užtaisyti 
dantys. Štai, čion ir skirtu
mas, nes metalas yra sun
kiau pereinamas Roentgeno 
spindulių, negu dantis.

— Nugi, kas čion prie galo
gana sunkiai pereina. Roent- šaknies ir tarpe dantų — tam

sūs rituliukai? — paklausė 
Jonas.

— Tas tamsumas, Jonai, 
reiškia, kad dantis pradėjęs 
pūti prie šaknies galo; tas 
vietas Roentgeno spinduliai

LIETUVOJE KNYGA Už- 
KARTAUJAKAIMA

Lietuvoje kaimų žmonės dar 
ne taip seniai pradėjo painė 
gti laikraštį. Kiek anksčiau 
kaimų gyventojai, nors skai
tyti jau mokėjo, bet neprisi- «en« ^indulių perėjimas pn- 
rengdavo laikraščių prenume- klau8° nu0 medžiagos tiriStu- 
moti, šviestis, lavintis. Daba.- mo- Ju0 hrftesnS medžiaga, 
labai retoj ūkininko sodyboj ^ūo spinduliai sunkiau per- 
nerandame stalo be laikraščio.1 eina, Pav*> sidabras daug tirš-
Ir tai ne vieną laikraštį skai-’

ocialistiška ir bedieviška akcija pasigarsi- škai rėmė p:rmuosius draud- i to, bet kelis. Knygai kelias i
tesnis už dantį, taigi ir Roent 
geno spinduliai sunkiau per- lengvai perkošia — pereina

no, bet anais metais ir jo brolis socialistas 
prie to išgarsinimo prisidėjo. Kuo mažiau 

i “N-nos” girsis tokiais “socialistų evangeli
jos” apaštalais, tuo joms bus sveikiau.

Prez. Rooseveltas atsisakė duoti pašalpų 
Illinois valstybės bedarbiams pašalpą, pa
brėždamas, kad pati valstybė tuo tarpu sa
vo bedarbiais turi rūpintis. Valstybės vyriau
sybė su gub. Homer priešakyje atsiranda 
keblioj padėty. Bet dar keblesniojo padėty 
yra bedarbiai ir jų šeimos, nes už dienos ki
tos duonos kąsnio gali nebetekti. Dėl tos 
susidariusios situacijos yra kaltos politikie
rių rietenos. Jie politikuoja, o žmonės turi 
kentėti vargą ir skurdą.

* * ♦
^ryšyje su vakar įdėta pastaba “Turė

tų paaiškinti” kalbėjomės telefonu su p. A. 
Kalvaičiu, Lietuvos konsulu, kuris pareiškė, 
kad dar pernai ilgu savo rašiniu aiškinęs, jog 
nesąs kaltas, jei antrojo transatlantinio skri
dimo organizavimo darbas pateko į vienų 
socialistų rankas. Antru kurtu tą patį daly
ką aiškinti p. Konsulas nematąs reikalo.

• * •
Chicagos žydų veikėjui ir rašytojui p. S. 

B. Komaikai Lietuvos konsulas vakar įteikė 
Gedimino ordiną. Lietuvos vyriausybė šį 
Lietuvoje gimusį žydų veikėjų, matyti, ap
dovanojo ordinu dėl to, kad jis daug rašo 
žydų spaudoje apie mūsų tautų ir reikale 
energingai ją gina. Be to, p. Kornaiko yra 
dalyvavęs daugelyje Chicagos lietuvių žymes
nių parengimų. •

♦ * *

žiamus lietuviškus laikraš- I kaimą daug sunkesnis.
čius. Jis buvo “Varpo” leidi
mo komiteto narys ir visą lai
ką drauge su dr. Vincu Ku
dirka rūpinosi, kad pirmieji 
lietuviško spabsdinto žodžio 
spinduliai nebeužgestų.

Slaptas tuolaikinių lietuvių 
veikimas atkreipė į save rusų 
žandarų nagus. Į juos pakliu
vo ir Jonas Bulota. Jam buvo 
liepta iš Vilkaviškio išsikelti 
į Kišiniovą (Besarabijoj), o 
vėliau leista apsigyventi Tali
ne (dabar Estijos sostinė).

1905 metais Jonas Bulota

Ilgesnių veikalų Lietuvo? 
žmonės dar nemoka lengvai 
skaityti. Be to, knygos kaštuo
ja brangiau, negu laikraščiai. 
Todėl ne visi įstengia dažniau 
knygų nusipirkti.

Tatai matydamos, knygų 
leidimo bendrovės sumanė nauf
jus būdus lietuviškai knygai 
tiesti kelią į kaimą. Jos lote
rijos pagalba duoda galimu- Į _ 
mo kiekvienam piliečiui už 
pusę lito išlošti gana vertin
gų knygų. Todėl daugelyje 
Lietuvos miestų ir miestelių

eina per sidabrą, negu per 
dantį. Nežiūrint kaip medžia-

— Kitais žodžiais, tie tam- 
(Tęsinys ant 3 pusi.)

Dėjosi Pensylvanės Dūmų tei išganyti. Užleisiu aš savo
mieste.

dalyvavo Didžiajame Vilniaus , vyksta knygų loterijos, per 
Seime. Prieš karą Taline jis kurias jos plačiu mastu pra 
įsteigė nelegalę lietuvių drau- j deda užkariauti kaimų. Taip 
giją. Didžiojo karo metu gen. pat knygų leidimo bendrovėm 
Bulota buvo Talino lietuvių kaimui žymiai papigino knv
draugijos nukentėjusių nuo ka 
ro šelpti, pirmininkas. Ši drau
gija Bulotai vadovaujant su
grąžino tūkstančius lietuvių į 
gimtąjį kraštą, įsteigė ir karo 
metu išlaikė kelias lietuvių 
mokyklas. Pats į Lietuvą ga
lėjo sugrįžti 1918 metais, ta- 
č.’au vokiečių buvo persekio
jamas ir 1919 metais birželio i
17 d. išėjo į laisvę. Jonas Bu- 'T . . .. ,
lota daug prisidėjo bekunant .
_ . cn I/nvrrvnnhuie ymnnn
Lietuvos kariuomenę, o pir
mai progai pasitaikius ir pats 
jau turėdamas 63 metus, kaipBavarijos nacių lyderiai siūlo ištremti iš 

Vokietijos visus žydus. Tiesų pasakius, kuo- savanoris, stojo į .jos eiles. Lie 
met Hitleris pradėjo žydus persekioti, jų ten
nedaugiausia ir beliko. Užsimojimas tos tau
tos žmonių visai nusikratyti, yra neapsako
mai dalelis nacių neapykantos ženklas. Čia 
reikia pažymėti', kad naciai neapykantos li
ga seiga ne t’k prieš žydus, bet prieš visas 
tautas. Toji biauri liga visoje Europoje ke
lia neramumus ir vokiečių tautos ateičiai 
ji atsilieps.

Prieš kelioliką metų būre
liui lietuvių susisuko galvos. 
Besisukdarnos jos ėmė ir su
suko palcką nezaležną “para
piją.” Nusipirko namą, ant

žolingą jardą tavo karvei, ale 
už tai tu turi priklausyti ma
no parapijai.

— Orait, — sako Pyragas. 
— Sutinku. I

Ganosi Pyrago karvė po
stogo užkėlė kryžių ir iš ki-, “e“>«žninkų jardų, o pats

gas, o kai kurie Iaikraščia'’ to miesto parmufiuo barberį, 1 *’5 I^Saskada-'>ekada užeina
naujesnius veikalus duoda kurį palckas Hoduras buvo 
kaip priedą savo skaitytojams , patepęs kunigu. Viską užrik- 

Į knygų skleidimo darbą a-1pasirodė, kad nėra uz-
teina mokyklos, ofganizacijos, I tektinai lietuvių, kurie garbin- 
savivaldybės ir valstybė. Šios palcką nezaležną vierą, o 
visos įstaigos kaimuose ,stei- Pa^akai, kadangi nuo senų čė- 
gia, knygynus ir skaityklas. 8lI save vadina ponais, nenu- 
Retame kaime šiandien nėra- , r®J° pas kauius ir jų lie
sime prie mokyklos ar prie ižuvio klausyti. Lietuviškiems' 

I nezaležninkams pradėjo dary
klos su knygynėliais. Žmonės J Tis siort ant visų galų. Suma

nyta ieškoti daugiau “para
pijonų.

Už dviejų durų nuo neza
ležninkų barberio-kunigo gy
veno Juozas Pyragas, kuris 
laikė karvę. Nezaležninkų ku
li igužis, matydamas, kad Py.

šką ityklas lanko ir pamažu 
pratinasi knygas skaityti.

Lietuvoje knygų leidimas y- 
tuvos kariuomenėje jis buvo ra žymiai praplėstas. Anks- 
veterinarijos vaidybos viršini- ėiau knygos būdavo leidžia- 
nku, išsitarnavo generolo lai- mos tik šimtų tiražu, o tigbar 
psnį ir 1923 metais pirmą ka- jų tiražas jau pakilo ligi ke
rtų išėjo į atsargą. 1927 me- lių tūkstančių. Tai rado, kac ragas turi nedidelį jardų ga- 
tais vėl grįžo į kariuomene, Lietuvoje knygų rinka nuola Į nykiai, sugalvojo triksą. Sykį 
bet dėl senatvės 1930 metų lie- ' tos plečiasi ir, kad knygų pu pasišaukęs Pyragą sako: 
pos mėn. išėjo į dimisiją. reikalavimas didėja. — Žiūriu aš ir galvoju, kad

Visą laiką generolas Bulota 1 Tsb. tavo jardas per mažas karvu-

pasižiflrėti nezaležninkų baž
nyčios. Sykį nezaležninkų bar- 
berys-kunigas šaukia Pyragą 
ir sako:

— Sei, Džio, kaip matau, 
tu mane prigavai. Karvę ga
nai, ganai po mūsų jardų, o 
pats nei apieros mums duo
di, nei pamaldus man užper- 
ki. Pastebėjau, kad į savo 
bažnyčią tu dažnai eini, o i 
mūsų tik kada-nekada. Dėl 
ko taip?

— O no, — atsako jam Py
ragas. ,— Aš ne toks žmogus, 
kad veidmainiauti. Aš gerai 
žinau tikėjimo dalykus. Į sa
vo, tikrųjų, hažnycią aš daž
nai einu, kad savo dūšią iš
ganyčiau, o į jūsų bažnyčią 
retai užeinu pažiūrėti, kad sa 
vo karvę išganyčiąu. Mat, 
žmogaus dūšia, tai ne karvė.
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

--------  — Kaz. Andriušis =====
(Tęsinys)

Drauge, tu stebiesi iš ma- 
un asakymo, tu manai, kad 
aš įiedu. Ar ne tiesa? — ba- 
nd(,šypsotis ligonis.

Juk tu pagarbinai Die-

to tokios bejausmes, tartum žinai pražūti. Runlgui baigus Ji, gupnralizuoti taip, kad ne,kirs. 
sustingusios. Be žodžių vienas kalbėti, nedrąsiai prie duobes

Į jog Roentgeno spinduliai yra

antrų suprato, atjautė.

Taip truko ligi ryto. T7go- 
nis vis silpo menkėjo. Susi
mąstęs Vacius ilgai sėdėjo ant 
lovos krašto, žiūrėdamas, kaip 
kankinasi ligos suspaustas jo

ir staigios ligos jos vyras pra
dėjo gailėtis savo klaidų ir 
paprašė jų pakviesti kunigų, 
kad padėtų susitaikinti su Die ! draugus. Paskui išėjęs pakvie-
vu. Be to, jų dar džiugino Va
ciaus atsivertimas.

tik negalėsi paeiti, bet ir ne-J — Labai ačiū, daktare, už. labai geri daktaro pagelbinin 
pakenčiamas skausmas kan- ’ paaiškinimų; dabar žinosią kai.

krašto priėjo Vaclovas ir is 
susijaudinimo virpančiu balsu 
tarė atsisveikinimo žodį. Jis 
aiškiai pabrėžė, kaip bolševi
kų rojaus agentai gražiais pa 

įžadais priviliojo sau aukų. .Jie 
i kaip dėlės po truputį išsiurbė 
jo tikėjimų, o širdį užnuodijo 
keršto nuodais. .Iškėlė viešu- 

į mon daug komunistiškų gu
drybių, kuriomis pavilioja sau 

! aukų, daug vargų ir pavojų, 
kuriuos teko patirti velioniui, 
vykdant partijos centro palie- ' 
pimus. Kiek kartu gręsė gy- | 
vybei pavojus, kalėjimas, iš- i 
trėmimas... f) dėl ko visa tai? 

(Daugiau bus)

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS!

Eureka - Federal - Premier
VACUUM VALYTUVAI

tiktai $100I ĮMOKĖTI

LENGVOS P K I E I N A M O S SĄLYGOS

IŠSIRINKITE: visi kuoplačiausiai žinomi. Didelio ir 
mažo dydžio. Tiesiog traukiančių ir motorinių - še

petukų mados. Visokių kainų. Jums reikalingas da
lykas jums prieinama kaina.

Apžiūrėkite juos artimiausioj EDISON SHOP. Išsi
rinkite tų, kuris jums geriausiai patinka. Visi lengvai 
operuojami; sutraukia visų purvą, pūkus, plaukus ir 
siūles. Išbandykite vienų sąvo namuose dykai.

To tks prieis qnottd ln onr advirtistminls, and mirkti on our merekan- 
dist, stibstantially 2% is to bt addtd on acconnt of additional tag exPense.
Ask aboattht tošy payment plati. A small dotvn Payment, bala net monthly 
on your Eltctric Strvict kili. To covtr inttrest and otktr eosts, a some- 
wkat hiįhtr iries is ckargtd for appliancts sold on dtftrrtd payments.

COMMONWEALTH EDISON

tė kunigų su šv. Sakramen 
tais. Atliko išpažintį, nors ją 
buvo prieš dvi dienas atlikęs, 
priėmė Švč. ir paskutiniuosius 
Sakramentus. Praslinkus daT 
valandėlei, kunigui kalbant 
mirštančiojo maldas, spausda
mas prie pamėlynavusių lūpų 
mažą kryželį, paskutiniu kar
tu atsikvėpė šios žemės oru ir 

sti, gailėjęsi, viešai atšaukę įni’n"'

kurio nėra. ) Vakare atėjo keli žymesni
6 ne, netiesa! Dievas bu-1 miestelio katalikai, pasikalbė-

vo, ra ir bus! — sušuko li- 
goi i, spausdamas Vaciaus ra
nki— Tik mes buvome kvai
li,

ti su naujais:ais konvertitais. 
.Jie daug papasakojo tokių at
sitikimų, kud visų gyvenimų

pake, buvome apkurtinę šmeižę Dievų, Bažnyčia, dva
sininkiją, o paskutinę mirties 
valandų, Šv. Dvasios apšvie-

ii, pa k ę 
saį sažisąžines ir aklai įtikėjo- 
melrakeikto Lenino idėjoms. 
Dajr atsivėrė mano akys ir 
paleisiu kaip giliai įklimpęs 
į gi enimo atmatų ir šlykšty-

savo klaidas ir mirę su Dievo 
palaima. Tas buvusiuosius ko-

Gvveno bedieviškai, tačiai 
sulaukė didžios Dievo gailės* ROENTGENO SPINDULIAI

bii|lun blynų. Bet ir tu... ir munistus dar labiau sustipri- [tingumo malonės ir mirė švo 
tu. raurfkten pat. Ir tu su no ir padrąsino pasitikėti Die- 'ntai.

FHninor tarmmji pragaro dvasių vo gailestingumu, 
talįms, komunistams. Ganai I Sntenlus visi išsiskirstė. Li. 
.Aš laldauju. atverk akis, o 'ko „k Vaclovas s„ namiš- 

si, ko nenori tikėti... O, kjaįs. p0 ,[jenos įspūdžių ir 
džiaugsmų, ligonis jautėsi si- 
lpstųs. Pradėjo vis dažniau ir 
garsiau vaitoti. Balsas stai
giai įsitempdavo, tartum tuoj 
truks, lyg įtempta styga, ir 
vėl pamažu silpnėdavo, gesda
vo. Čia, rodos, neatgaudamas 
kvapo tik dusliai aikčioja, čia 
vėl šiurpus vaitojimas paskli
nda po kambarį. Žmona su sū
neliu apsiašaroję klūpo prie li 
gonio lovos. Mato ir jaučia 
ligonies skausmus, bet niekuo 
negali pagelbėti. Atėjo ir gre-

parpy
kadtukactu dabar galėtum pažvel
gti nano dvasios akimis — 
susngtų tavo sąnariai, suša
ltų raujas gyslose. Ir aš juo
kai amas spjoviau į tikėjimų 
ir nžinybę, bet dabar, kai 
vie t koja atsistojau ant am
žinas slenksčio, pamačiau, 
kaiĮyra nemari siela, pama- 
čiatrūstų Dievo žvilgsnį, grų- 
simtį amžinu pasmerkimu. 
Balčiau, kaip šv. Teresė (se- 
neaoji), man skirtų pragare 
vie, ir tikrai būčiau ten pa
tek, jei ne Dievo gailestin
gais, kuris, net neprašan
čia, davė atsivertimo malo- 
nėsDabar nuolat šaukiuosi 
Mžjos, nusidėjėlių gynėjos, 
užtti mane pas Aukščiausio- ! 
jo istą. kad atmestas, kaip 
aš meč’au Dievą...

j žinau, tu sakysi, kad čia 
tiktliedčjimas ar nesveiko i 
pre vuizdavimasis. Be' u >, 
oi ! .Jei reikėtų šių valan.ių 
mi dėl pasakytų žo.ižių Le 
sos- dešimt kartų s.nimui 
priĮti žiai riaušių kankinio 
miį kad tik tuo nors dalelę , 
nuuičiau savo nuo 'ėmių. Ar | 
tu tiki, mano drauge ?

-O taip! — džiaugsmin- Į 
gaiišuko Vaclovas. - - Aš t i- Į 
kiyisa, kų tu pasakė’, nes į 
ir įjau pradedu pažinti savo 
kičas ir aš noriu grįžti į 
ti« kelių. ,

Garbė Dievui! Ir kas tau 
įkviė tokių mintį?

Ta asi o Neži n i on i <» 
nuelntn^R’u apie ji jau k’ek 
/.ii, rodos, kartų tau pasa
koj ?

Ar gal tas, kur sakei no
ri ti misijonierium?

Taip, tas pats.
■i Tai ir nepavyko jis tau 

sulidinti? — nusistebėjo li
gok

- O ne! Tai d’dvyris! Tai 
mitnas savo įsitikinimuose. 
Aisiane pavergė savo kilnn- 
nulr atvėrė mano dvasios a- 
ki Nors, turiu prisipažinti, 
da svyruoju...

Bet jau laimingas esi, — 
knas pasakė užpakaly jo.

cius greitai atsigręžė. Už 
jo ovėjo ligonio žmona su 
mu sūneliu. Jis nė negirdė
jo ai ji įėjo į kambarį. Pra
šilo naujos kalbos, ugningi 
piekėsiai, vaišės. Žmona nė 
m tojo kaip atsidžiaugti vy
ro ;sivertimu. Tiek ji meldė- 
sijek verkė, kaip šv. Moni- 
kf&v: Augustino motina, kol 
palian prispaustas sunkios

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
sūs ritulėliai — ženklai reiš-Vaclovas likosi dar viešėti

ligi bus baigtos laidotuvės. 1Q ^5°?^ ‘
. t v . I — Taip, pavojuNors visas miestelis žinojo,!,, .

kad jis buvo aršus Bažnyčios Pavoip?.
— Ponas daktare, kad man

sivertimas sutraukė liūrins (nMkanrta tie dant>’s> tik kar- 
žmonirj. Visi nuoširdžiai met-1tais p'ria"t karSt» arhat»’ ar

priešas, tačiau staigus jo at-

dėsi už jo vėlę, meldėsi ir Va
clovas. Buvo atėjusių keletas 
ir jo draugų komunistų. Va
cius tai pastebėjo, bet apsime
tė jų visai nematąs ir nepažį
stąs. '

Antrą dienų įvyko laidotu
vės. Tr vėl nemažas būrys mie- 
stelėmj susirinko į kapines 
Klebonas pasakė trumpų pa-

imokgiiuką pareikšdamas vil-timo kambario ir Vaclovas. Jų i. , , . _., . . , .... . i ties, kad gerasis Dievas busdviejų akvs susitiko: vieno . ...., . . v • . , • Ijam gailestingas ir neleis am-pilnos baimes, užuojautos ki

bą ką nors šaltą.
— Taigi, Jonai, nevisuomet

ir skausta. Kartais ir labai 
išpuvę dantys neskauda, nes 
kartais giliai, tarp dantų, kar 
tais maisto liekanom užsipil
do, o kai kada ir supuvusio 
danties sluogsniai nuo šalto 
ir šilto apgina. O apie šaknis 
infekcija paprastai neskauda. 
Net vočiai iškilus ant to šak
nies galo, arba šaknų, taip > 
pat nejaučiama skausmo. Bet 
reumatizmas nuo tų pūlių ga-

DYKAI
BANDYMAS

JŪSŲ
NAMUOSE

Bile kurį jūs 
išsirinksite

Telefonas

Ijoeal 00

RANdolph 1200

Electric Shops
Doumtoun — 72 W. Adams St. — 132. So. Dearborn St. 

Telephone RANdolph 1200—Local 66 
4562 Broadway 4231 W. Madison St. 852 W.63rdSt.
2618 Milwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 2950 E. 92nd St.
4833 Irving Park Blvd. 3460 So. State St. 11116 S. Michigan Avė. 

FEDERAL COUPONS GIVEN

Ui 40 milijonų depozitorių 
stovi suvirs 20 bilijonai dolerių ant 
depozito Suv. Valstijose—milžiniškas 
rezervas dėl ateities.

© 1915, Lioeirr * Hmi Tobacco Co,

...ir užpakalyje Chesterfield 
yra suvirs 85 milijonai dolerių 
įdėta į lengvą nunokusį tabaką 
...dėl lengvesnio geresnio skonio

Todėl kad negalima pagamin
ti gerą cigaretą iš tik vieno meto 
užderėjimo šiądien yra 4^ my
lios sąkrovų prikrauta su ciga
retų tabakais nuo 1931-32-33- 
34m. užderėjimų —didesnė dalis 
dėl Chesterfield cigaretų.

Taip kaip pinigai krauna nuo
šimčius tai pasendinimas per 
dviejus metus ir pusę padaro ši

tuos tabakus lengvesnius ir na- 
turališkai saldesnius.

Pamislykite ką tas reiškia — 
astuonias dešimts - penkių milijo
nų dolerių priežastis kodėl vyrai 
ir moterys, kurie ruko Chester- 
fields, visuomet bus patenkinti 
lengvesniu, geresnio-skonio ci- 
garetu.

Liggett & Myers T obacco Co.
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PITTSBUREH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KUSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentai 
Ž013 Carson Street, t. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

Įdomūs Pasikalbėjimai

KATALIKŲ IR NEZALEŽ 
NINKU BAŽNYČIA

RAULAS: - 
žmonės vadina

Jonai, kodėl 
nezaležninkų

bažnyčių — bedievių bažny- matoma Bažnyčios galva. O 
čia ? Šv. Tėvas popiežius Jo įpėdl-

JONAS: — Raulai, čia yra nis, matoma galva, kuri turi 
taip aišku, kaip diena. Išmin- visas teises nuo Viešpaties Jė- 
tingi žmonės žino, kad ten nė- zaus Kristaus. Viešpats Jėzus 
ra Dievo, nėra (Sakramentų, pasakė: “Bus vienas ganyto- 
todėl ir vadina jų bedievių ba- jas ir viena avidė; tai yra, 
žnyčia. i Viena Bažnyčios Galva — Vie

RAULAS: — Nugi, aš bu- špats Jėzus ir Jo Bažnyčia — 
vau nezaležninkų bažnyčioj ir Katalikų Bažnyčia. Tat, iš kur 
man atrodo viskas taip, kaip nezaležninkai gavo teisę, jei- 
ir Katalikų Bažnyčioj. Kodėl gu jie yra atsiskyrę nuo Baž- 
ten nėra Dievo ir nėra Sakra- nyčios galvos ?
mentų? , RAULAS: — Ar tai jie y-

JONAS: — Kas tiktai ne-, ra atsiskyrę nuo Bažnyčios
paeina nuo Dievo, tas nėra iš 
Dievo. Nezaležninkų bažnyčia 
nepaeina nuo Dievo, dėl to ten 
ir Dievo nėra.

RAULAS: — K odei gi ji ne- 
paeina nuo .Dievo f

JONAS: — Viešpats Jėzus 
sako: “Kas turi ausis klausi-

DĖDĖS BALTRAUS SKYRIUS
Šiame Pittsburgho Žinių nu važiavęs. Susipažinau su bu

melyje pasižadėjau parašyt a- vusiu nezaliežnu pryčeriu ir, 11018 keletu stiklelių ant drų- 
pie nezaliežnos parapijos pra- sužinojęs, kad čionai yra ne-Isos kuvau ištuštinęs, bet pra
laimėtų šūdų. zaliežna parapija, ir aš atėjau.

Baigus nezaliežnoj neva ba- Sekretorius pranešė pryčeriui, 
žnyčioj pamaldas, pryčeris kuris priėjęs klausia, kaip va- 
kviečia visus eiti į svetainę ir dinuosi. Atsakau — Gaidys.

Pryčeris pajuokdamas, klau
sia manęs, kur palikau savo

ten žada papasakoti apie pra
laimėtų šūdų.

Eina visi, einu ir aš. Susi
rinkus svetainėn visų, tartum, 
akys atkreiptos į mane. Žiūri 
visi, kaipo į kitokio štamo 
žmogų. Tėmiju, kad dvi bobel- 
kos šaukia parapijos sekreto
rių ir kų tai į ausį šnibžda. 
Sekretorius priėjęs prie manęs 
klausia, kas aš esu, nes, sako, 
tamsta mums nematytas ir ne
pažįstamas. Meluodamas .jam 
sakau, kad aš toks pats, kaip 
ir jūs, iš Illinojaus šteito at-

ĮD0M08 JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMĮJjy KRIKŠČIONIU 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atėję j Šiuos pa veistus pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldo sa
vo galvas už Kristų eidami į areną, 
kur juos liūtai draskė. Purnatysite 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvą, Šv. 
Sabestijoną sušaudo vilyčiomis, Šv. 
Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša.

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

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

Ketverge, Gegužės 2 d. par. sa
lėje, Wanamie, Pa.

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

Nedėlioję, Gegužės 5 d. Malianoy 
City, Pa-

Panedelyje, Gegužės 6 d. par. sa
lėje, Girardvilie, Pa.

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

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

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

įžanga 25c, vaikams 10c.
Visai pndfts 7j30 nJ. tcS.

špaties Jėzaus Kristaus, Kuris 
yra tikras Dievas. Ir Jis pa
sakė: “Bus viena avidė ir vie
nas ganytojas”. Ganytojas y- 
ra Viešpats Jėzus Kristus, ne-

, JONAS: — O, Raulai, jei 
tu išgirstum nezaležninkų ka
lbų ap’e fe v. Tėvų popiežių, a- 
pie vyskupus ir katalikų ku
nigus, tai tuojau suprastum, 
jog jie nepripažįsta Švį Tėvo, 
nepripažįsta vyskupų: ne tik

mui, te klauso”. Todėl, Rau-Į nepripažįsta, bet dar kolioja, 
lai, paklausyk: Katalikų Baž- keikia juos ir visokiais netei- 
nyčia yra įstatyta paties Vie- sybės kalba.

sūdo komedija
vištaitę ? Atsakiau — lllino- (buvo panaši į Lietuvos kar- 
jaus šteite. Pryčeris vedasi čiamų. 
mane į kamaraitę ir, pilda
mas alutį sako: “Seni, gerk, 
kiek tiktai nori”. Bet aš tre-
zvai norėjau pasiklausyti apie 
pralaimėtų šūdų. Dalykas bu- i 
vo toks.

Buvęs čionai nezaliežnas pa 
rapijos pryčeris, nuskriaudęs, 
apsivogęs ir net kelnes ir če
verykus dabartinio pryčerio
pavogęs išdūmė Illinojaus iš to, kų savo ausimis girdė
šteitan. Prasideda komedija, 
aiškinama pralaimėtas sūdąs. 
Kįla baisus triukšmas tarp
parapijonų. Šoka į akis pry- bažnyčioje ir svetainėje neino- 

I ceriui ir sako, kad jūs visi ka elgtis, savo reikalus apkai- 
nezaliežninkaį pry,ceriai apga- bėti. Dėdė Baltrus
vikai ir išnaudotojai nekaltų
žmonių. Šoka taipgi į akis ko
mitetui, kad jis neprižiūri sa
vo ptyčerių. Ana, sako, buvęs 
pryčeris, galgonas, su mergo
mis klebonijoje vynų ir iiiun- 
šainę traukdami uliavojo. Ko
mitetas aiškina, kad jie radę 
klebonijoje taip uliavojant ir 
pabarę, bet kas iš to, nes pry
čeris suradęs skiepe vietų u- 
Iiavoti.

Kitas sako, kad pryčeriui už 
pavogtas kelnes ir čeverykus 
kolektų padarysime ir pamo
kėsime, bet, kas atmokės nu
skriaustiems žmonėms? Kitas 
vėl razumnas vyrukas, malšin
damas, aiškina, kad jeigu vie
nas nezaliežninkų pryčeris nu
skriaudęs ir apsivogęs pasiko-

RAULAS: — Tas tiesa, Jo
nai. Aš pats girdėjau, kaip 
nezaležninkų kunigužis savo 
bažnyčioj iš “ambonijos” ka
lbėjo; vietoj skelbti Dievo žo
dį, jis daug negražių būdvar
džių siuntė vyskupų ir katali
kų kunigų adresu. Tas jo pa
mokslas ir atgrasė mane nuo į 
jų bažnytužės. Dar noriu pa
klausti vienų klausimų: ar iš- 
tikrųjų nezaležninkų bažnyčia 
nepaeina nuo Dievo?

JONAS: — Raulai, jei tu 
pamatai ant kelio automobi
lių — Fordų, kaip tu jį vadi
nsi?

RAULAS: — Vadinsiu kor
du.

JONAS: - Dėl ko?
RAULAS: — Dėl to. kau 

Fordas buvo jo išradėjas ir iš
tobulintojas.

JONAS: — Dėl ko mes va
diname elektrikos lemputes — 
Edisono lemputėmis?

RAULAS: — Dėl to, kadi. 1 ■ 
Edisonas išrado tas lemputes 
ir ištobulino.

JONAS:
Raulai, atsakei. Taip yra ir su gos valios ir dargi lenkų, ku- 
nezaležninkų bažnyčia. Kada-1 rie nebenorėjo klausyti savo 
ugi patys žmonės jų sutvėrė, | kunigų nei vyskupų. Jie atsi- kūnui 
kaip ji (bažnyčia) gali paeit; skyrė nuo tikrosios Katalikų
nuo Dievo ? Fordas automobi
lius yra Fordo išradimas, dėl 
to vadinamas Fordu. Edisono 
lemputės yra Edisono išradi
mas. Nezaležninkų bažnyčia 
ne Kristaife Bažnyčia,’ bėf ne
zaležninkų, tai yra atsiskyrė
lių nuo tikros Bažnyčios, Ka
talikų Bažnyčia yra įstatyta 
paties Viešpaties Jėzaus, Ku-

rė, kitas nusinuodijo, bet ne
galima sakyti, kad jie visi 
tokie niekšai ir prigavikai. 

Besiklausydamas to visko,
nepripažįsta Bažnyčios galvos ; Ve pasižemino, ne tik sekda- 
įr jie nepaeina nuo Jėzaus Kri mį sugedusius lenkus, bet ir 

dėjau bijoti. Pavojus man bu- staus, tik nuo sugedusių len- bedievius lenkus.
vo, nes taip įsikarščiavę ir 
sužinoję, kad aš esu kitokios 
vieros žmogus, man būtų ii 
skūrų nuo kaulų nulupę. 

Pralaimėto

Plaukai mano pradėjo sto
ti iš baimės ir žiūriu tiktai 
durų, per kurias galėčiau grei 
tai pasprukti. Taigi patyliu
kais, arčiau ir arčiau durų ii... 
moviau iš svetainės.

Nesakiau anūkui, kad bu 
vau nuėjęs į nezaliežninkų ne
va bažnyčių ir svetainę. Bet,

jau, tai, brač, rodo, jog ne- 
zaliežninkanis trūksta vieny
bės ir dėl tos priežasties savo

Gerkit ir Reikalaukit

EMIL DENEMARK B

is yra tikras Dievas, dėl to 
mes jų vadiname Dievo Baž
nyčia. O nezaležninkų bažny
čia yra sutverta žmonių blo-

Bažnyčios, ir pasiskyrė sau 
“barberius” ir “kriaučiukus” 
kunigužiais; na, ir pavadino 
nezaležninkų bažnyčia. Reiš
kia, atsiskyrėlių šaka. Jeigu 
nezaležninkai yra visiškai at
siskyrę nuo Katalikų Bažny
čios ir nuo Bažnyčios galvos, 
nes jie visiškai nepripažįsta 
Bažnyčios galvos, todėl jie ne
pripažįsta Kristaus. Jeigu jie 
nepripažįsta Bažnyčios galvos 
— Jėzaus Kristaus, tai teisin
gai, Raulai, žmonės juos va
dint. bedieviais. Kadangi jie

kų.
RAULAS: — Jonai, ar iš- 

tikrųjų nezaležninkija paėjo 
nuo sugedusių lenkų?

JONAS: — Faktų negalima 
užginčyti. Prieš 45 metus, ka
da lenkai, sugedę, su bloga 
valia atsiskyrė nuo tikros Ka

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jos atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

bet nuolat bubnijama, kad i ii 
jau tuoj, tuoj lakūnas pa s 

' į padanges ir pasileis Li< i- 
Pittsburgho socialistai: Ba- tikslui antrasis skridimas y- ivos ibik, tik siųskite daugiu

Nebūkite Lengvatikiai

kanas, Dalgis ir kiti rengia ra rengiamas. Panorėjo nau- 
atsisveikinimo vakarienę la- jieniniai socialistai pasipim- 

Vaitkui. Mes nieko gauti ir sugalvojo didelį “sky- 
prieš jų sumanymų neturėtu- nių“. Užangažuoja lakūnų ir 
me, jei jie kviestų vakario- siunčia jį po lietuvių koloni- 
niauti tik savo plauko žmo- jas parinkti dolerių orlaiviui
nes. Bet, dabar, kada jie pra
šo visus Pittsburgho lietuvius 
paremti jų Biznį, tai tylėti ne
begalima. Šios apylinkės susi
pratę lietuviai labai gerai ži
no, kieno naudai ir kokiam

talikų Bažnyčios, o dar žeme
snis buvo dalykas, kad lietu
viai, kurie neapkenčia lenkų, 
kurie kankino lietuvius per 
šimtmečius, bet atsirado to
kių lietuvių, kurie baisiai sa-

RAULAS: — D daugiau ne- 
besnsidėsiu su nezaležninkais, 
nes matau, kad jie yra ne tik 
lenkų pasekėjai, bet ir bedie
viai. J. V. S.

JOHN PEWALD 
LOANS and INSURANCE ' .

Jeigu reikalauji įinfigų ant Pūrtfid Moitgičio. arba ’ ' 
apdraudos nuo ugnies, vė jodėte,, atsišauk ty- - •>

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
... •, ■

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 

deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

■ > ' ' i
Darome paskolas ant pirmų niorgičių, atmokėjimui 

niorgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dienų.

HMANO..PAIJ.KA.NTO^ 2242 WEST 23rd PLACE
Phone CANal 8887

SIMAM) DALKANTO/7
FederalSavings

AND LOAN ASIOCIATION
or CHICAGO

įsigyti. Nesiseka. Katalikai 
užraukia savas kišenes,. „neš 
nepasitiki proi uoto ristis, Gri
gaitis prikalbina kelis Chica
gos katalikus įeiti į ALTASS 
komitetų. Pasekmės kuogeriau 
sios. Į trumpų laikų sukelia-; 
ma 33 tūkstančiai dolerių. Vi-’ 
suomenė, žinodama, kad to- į 
kios sumos užtektų dviem or
laiviam nupirkti, pradeda ne
rimauti. Įėję į Altass katali
kai reikalauja akcijos ir at
skaitų. Socialistiška komiteto

NUGA-TONE yra pastebėtinas s- 
tas dėl ligonių ir silpnų žmonUi'o 
to kaip jūs j j vartosite vienų satę. 
jūs pastebėsite abelnų pagerėji»> ir 

. . . jeigu ir toliauš vartosite, jūs ah-
d'ldziuma SU jais nesiskaito, site savo normalių sveikatų ir s a. 
T . . . .v . i Jokie kiti vaistai neturi tokiųt-Katalikai iš Altass pasitrau- stebėtinų istorijų kaip nuga-to;
. . -T .v, . - , i Per 45 metus jo gyvavimo miii.,4kia. NeUZllgO paaiškėja, kad .moterų ir vyrų atgavo savo svolų 

ir spėkas. NUGA-TONE parduodas 
visose vaistinyčiose. Žiūrėkite td 
gautumėte tikra NUGA-TONE. Mu
kite pavaduotojų, nes jie yra br-

Nuo užkietėjimo imkit—UG.VL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 2 ir 
50c.

apie 10 tūkstančių dolerių iš
leista sukėlimui kapitalo: al
gom, kelionėm ir kitiem ga 
lam. Orlaivis neprirengtas,

Ben J. Kazanauskas, raštininkas

pinigų. Vienų gražių diem£- 
teina iš tolimos Chicagos i- 
nia, kad skridimas nebeįve- 
sta, kad atsisveikinimo ti
kietai ir parengimai buvo įr- 
niausias blofas ir akių įmi
nimas. Tie visi “Gūdai” y- 
ko praeitų rudenį. Atrodo, ę- 
inet norima pakartoti tų t- 
čių istorijų. Vėl prasidedas- 
leistuvių vakarienės, rinki- 
vos, bazarai to pačio orlaio 
įrengimui. Po skaudžios p- 

(Tęsinys 5 pusi.)

SUGRĄŽINKITE JAUN- 
ST£S DIENAS

Kidneys Mušt 
Clean Out Acic

The only way your body can cleant 
Aclds and poiaonoua waatea from p 
blood ia thru 9 inllllon tiny, dellcste J- 
ney tubes or fllters, būt beware of clf 
drastic, irrltatlng druga. If functfl 
Kldney or Bladder dlsordera rr-.ake/i 
suffer from Gettlng Up Nlghts, NerV- 
nesa, Leg Paina, Backache, Gireles Ur 
Eyes, Dizzlness, Rheumatic Paine, A- 
lty, Burnlng, Smarting or Itching, <t 
tak® chances. <3e't the Doctor’a gua- 
teed prescrlption called Cystex (- 
Tex). Works fast, safe and eure. 18 
hours it mušt bring new vltallty. aia 
guaranteed to flx you up in one weer 
money back on return of empty pąc> 
Cyatex costs only 9c a day at drugs 
and the guarantes proteete^ u.

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Dnif»

Your Kidneys contain 9 million y 
tubes or flltera which may be endangl 
by neglect or drastic, trrltating drugio 
careful. If functlonal Kldney or Blar 
disorders malu you suffer from Oeg 
Up Nlghts, Nervousness, L,oss of PepJC 
Pelns. Rheumatic Pains, Dizaine*. - 
cles Under Byes, Neuralgia, Ac». 
Burnlng, Smarting or Itching. you it 
need to take chances. AU drugglstsi* 
ha ve the most modern advanced tt- 
ment for these troublee—a Doctor'e >- 
erlption called Cystex (Siss-Tex). 
faet-—safe and sure. In 48 hours lt n 
bring new vltallty and is guaranteeo 
make you feel 10 years younger Ine 
week or money back on return of eiy 
package. Cystex costs only 3c a do*t 
drugglats and the guarantee prote- t»i.

▼
PULL MCK
NO SLACK 
PILLINO▲

AlWAVS UNHCI 
. Df.PFNDAI

25 Aunces Kor2§
MII.LIONS OFPOVNMIMVL')I 

USf l) BY 3Ui: G(Y/r smisli»!
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P ittsliiirgta Žinios MOKYKLOS ŽINUTĖS

NEBŪKIT LENGVATIKIAI

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
eitų metų painokos vargiai 
kas socialistams betikės, nors 
jie ir lakštingalos balsais čiul
bėtų. Šiandienų jau kiekvienas 
supranta, kad ta visa antrojo 
skridimo komedija yra sugal
vota ne tautos labui ir mūsų 
tėvynės didesnei garbei, bet 
kitokiais tikslais. Todėl, į Ba- 
kano, Dargio ir Ko. rengiamų 
Vaitkui vakarienę reikia žiū
rėti kaipo į biznio sumetimais' 
sumanytų parengimų, kuriame 
nėra nė šešėlio patriotizmo bei 
noro pasitarnauti Lietuvai.

Padvariškis

b KAS GIRDĖT SOUTH 
SIDE

Gegužės 14 d. bus užbaigta 
Šv. Kazimiero svetainė. Tat 
tų dienų rengiama iškilmingas 
naujos svetainės atidarymas 
su vakariene ir įvairiais žai
dimais. Vakarienė tęsis nuo 
5 iki 9 valandos, o žaidimai 
nuo 8 iki 12 vai. naktį. Ren
gėjai kviečia visus Pittsburg
ho ir apylinkės lietuvius.

Katalikiško Mokslo Sąjunga 
laikė savo metinį seimų Pitts
burghe. Seimas prasidėjo šv. 
Mišiolais, kurias laikė J. E. 
vyskupas 11. C. Boyle, kated
roje. Po Mišių vyskupas pasa
kė trumpų pamokslėlį, nuro-, 
dydamas seimo tikslų, keletu 
trumpų patarimų, kuriais ga
lėtų pasinaudoti seimo daly
viai.

Sųjungos pirmininkas, pra
lotas Bonner, Philadelphijos 
mokyklų viršininkas, seimų a- 
tidarė malda ir pasakė įžan
ginę kalbų. Posėdžiuose buvo 
skaitomi įvairūs referatai ir 
priimta reikšmingos rezoliuci
jos.

Sekantysis seimas bus Scra- 
nton, Pa. Mūsų mokyklų vir
šininkas, kun. P. Campbell iš
rinktas pirmininku.

Seime dalyvavo visos mūsų 
seserys mokytojos.

SVEČIAI VIENUOLYNE

Balandžio 12 d., po trumpos! 
ligos, mirė žymi šv. Kazimie-• 
ro parapijos narė a. a. Ona 
Laukaitienė. Paliko nuliūdime 
penkis vaikelius - našlaitukus, 
kurių tėvelis irgi yra miręs 
prieš šešis metus. Palaidota iš 
Šv. Kazimiero R. K. bažny
čios parapijos kapuose šeimy
niniame sklype. Bal. 24 d. pa
laidota Šv. Kazimiero kapuo
se a. a. Veronika Kuraitienė.

Velykų antrų dienų žymūs 
svečiai iš Hartford, Conn., at
lankė Šv. Pranciškaus vienuo
lynų. Tai pp. Kedziai, kurie 
čia turi tris savo geras duk
reles. Svečiai pabuvo' porų die 
nų; ne tik Vienuolyno nuosa
vybę pamatė, bet ir visas įdo
miausias Pittsburgho vietas, 
mokyklas, universitetų, gėlių 
konservatorijas ir bažnyčias. 
Pamatę Pittsburglių svečiai 
pasakė: “Netikėjome, kad Pi- 
ttsburghas būtų toks progre- 
syvis’ .

Pittsburghe yra daug gra
žių ir įdomių vietų, tik reikia 
atlankyti. Reporter.

Gedulingos pamaldos už mi
rusius Šv. Kazimiero R. K. 
bažnyčios kapuose įvyks Vai
nikų Dienų, geg. 30 d., lygiai 
11 valandų, šviesos taupymo 
laiku. Tuoj po pamaldų bus 
šventinimas kryžių, kurie nė
ra dar pašventinti, o paskui 
užkandžiai ir žaidimai Adomo 
sode iki vakaro. Kviečiami vi
si dalyvauti.

ŠIS - TAS IŠ VVEST END 
TITTSBURGHO PA

DANGĖS

J. E. vysk. T. Matulionis į 
Pittsburglių atvažiuoja birže
lio 1 d. Šv. Kazimiero bažny
čioje Sutvirtinimo Sakramentų 
suteiks birželio 9 d. J. E. ad
resas, bus: 2128 Larkins VVay, 

1 Pittsburgh, Pa.

Dž/augiasi šios kolonijos lie 
tuviai, kad didžiuma jų pa
šaukta į darbus. Buvo ir to- 

| kių, kurie jau trys, keturi me- 
! tai gyveno be darbo. Bet, šio- 
1 mis dienomis gavo linksmų ži
nią, kad eitų prie savo- seno 
darbo. Tat, be abejo, trumpu 
laiku ūpas žmonių pasitaisys.

JOSEPHINE
ISDONAITĖ

l’iTMiskyro su Šiuo pasauliu 
balandžio 29 dieną, 12:55 vai. 
popiet 1935 m., sulaukus 25 m. 
amžiaus, gimus Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi seseris Anna Isdonailč, Ste
lių Zaremba, švogerj Juozapą, 
3 brolius Juozapą, Antaną, švo- 
gerką Stellą, Aleksandrą, švo- 
gerką Anna ir daug giminią.

Kūnas paftarvotas randasi 
32 54 Lowe Avė.

Laidotuvės Įvyks pėtnyčioje, 
gegužės 3 d., 8 vai. ryto iŠ na
mų | Sv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o tft ten bus nulydėta J Sv. Ka
zimiero kapines

Visi a. a. Josephlne Isdonai- 
tės giminės, draugai Ir pažysta
mi esat nuožirdžlal kvlečlp/nl 
dalyvauti laldotuvčse Ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Seserys,
limitai, Svogergos ir Giminės

Patarnauja laidotuvių direk
torius 8 P Mažeika. Telefonas 
YAItds HM.

DIENRAŠČIO

“DRAUGO”
PAVASARINIS

PIKNIKAS
ĮVYKS

NAUJOS BAŽNYČIOS
DAkuAi

ji. Parapijonai dirba sutikime 
su savo vadu kun. Jonu Bak
siu, kia. •• i jo patarimų, deda 
aunas, lankosi į parengimus 

ROCHESTER, N. V. ... •' - bažnyčia bus pa
rbus sekasi gerai ir tikimos, * be skolos. Tai, gal,
kad greitu laiku b. s baigias bUS pinuas ats tikimas Ame- 
Dievo namas. Bažnyčia netu- rikos lietuvių tarpe, 
lės aukštų, debesis siekiančių Nors atsiranda ir blogus va- 
bokštų, bet bus patogi, erdva >*os žmonių, kurie bando dar- 
ir galės sutilpti v: i tik utie- •’»> kenkti, bet, kaip negali-
----------------------------------------- ma sulaikyti Nemuno vandens,

Gegužės G d. Young Ladie - n nesulaikys ir to darbo; 
Society reng ti programų nio • paskatins susipratusius 
tinoms pagerbti. lietuvius laikytis vienybės ir

.i.įgalėti visas kliūti?
Gavome liūdnų žinių iš Či- Lenkas “atsižymėjo’’ 

kagos, kad labai serga mūsų Šiomis dienomis policija su- 
klebono motina, "lebonas it ėmė žymų lenkų, kuris kalti- 

j visi niddžiame ?vo, kad j: namas kia > r'ų vogime pas

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

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues
Ida kreipėsi prie Visagalio, 
kad suteiktų sveikatų jų mo
kytojai ir, kaip girdėt, eina 
sveikyn.

Balandžio 24 d. pramoga šo
kių vakaras, rengtas S. R. K. 
A. 35 kuopos buvo parapijai 
pelningas^ G vyno pelno liko 
šimtukas.

Labai nemaloni žinia, kad 
Šv. Vincento mokyklos perdė- 
tinė seselė Felicija buvo sun
kiai susirgus. Vaikučiai, ypač 
aštuntojo skyriaus karšta ma-

ALEKSANDRAS
KUNDROTAS

Mtrė balandžio 29 d., 1935
m., 9:45 val vakaro, sulaukęs 
8 metų, 8 mėnesių amžiaus.

A. a. Aleksandras gimė Chi
cago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Aleksandrą, po tčvaJs 
Butkaitę, tėvą Stanisloi ą, 2 se
seris: Eleną ir Stanislovą, tetą 
Bronislavą Lasky, krikšto-tėvą 
Antaną Mazeiiauską, krlkSto- 
motiną Julijoną Saldukienę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 833 VVest 
35th PI. I^aidotuvės Įvyks fteS- 
UidlenJ, gegužės 4 d. Ift namų 
8 vai. ryto bus atlydėta 1 ftv. 
Jurgio parap. gažnyėią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas 1 ftv. Kazimiero ka
pines.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Te
ta, Kriksto-Tėvai Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Telefonas YARds 1138.

Šv. Vincento klūbo moterė
lės, lig bitutės, pradėjo darbų 
parengimui pramogos — card 
party. Jos gavėnios metu vie
nos mezgė, kitos siuvinėjo, 
trečios audė karpetus, kad ti
ktai paruošus tinkamų dova
nų pramogai, kuri įvyks ge
gužės 19 d., 3:30 popiet, para
pijos labui. Rengdamos pra
mogas parapijos labui jos 
daug įdeda darbo, todėl ir bū
na pelningos.

Bingo vakarai šeštadieniais 
eina siIįmokai, bet, darbams 
pagerėjus, ir tie vakarai pa
gerės. Gibukas

BRIDGEVILLEŽINIOS
Balandžio 28 d., parapijos 

salėje įvyko Pittsburgho vys
kupijos lietuviškų parapijų 
chorų susirinkimas. Atvažiavo 
apie 100 jaunosios kartos at
stovų. Galutinai išspręsta, kad 
prie jungtinio choro tegali 
priklausyti parapijinių chorv 
nariai. Choras vadinsis: Ben 
dras lietuvių katalikiškų pa 
rapijų choras. Nutarta prisi 
dėti prie Federacijos apskri
čio rengiamo pikniko. Suva
žiavime dalyvavo trys kuni
gai: Kazėnas, Skripkus ir vie
tinis klebonas. Kun. Jurgutis, 
pasveikinęs svečius savo, pa 
rapijos jaunimo ir jų tėvelių

LAIDOTUVIŲ 
. DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
* • -V* * ' • 4 r l *9

ir
T e V A S

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVI

vardu, pasakė prakalbų. Nu
rodė, kad šio didžiulio choro 
tikslas yra suvesti į artimes
nę pažintį įvairių kolonijų lie
tuviškąjį jaunimų, palaikyti 
jaunųjų tarpe lietuviškų są
monę ir apsaugoti nuo mora- 
lio pakrikimo, kurio visada 
lengviau išvengti per stiprių, 
religiniai - tautiniais jausmais 
sucementuotų, organizacijų.

Bridgeviliškiams buvo labai 
malonu susilaukti jaunosios 
generacijos dainos mylėtojų 
taip skaitlingo būrelio. Mus 
džiugino jų gražus susiklausy
mas, entuzijazmas ir noras sa
vo balsais paveikti mūsų šir
dis, jausmus ir protų. Gyvuo
ki jaunuoli, jaunuole, ilgiau
sius metus savo laimei ir mū
sų džiaugsmui. Te Dievas lai

pasveiktų.
Korespou - -'fas

apylinkės ūkininkus.
, Vytury?

mina jūsų pastangas sukurti 
šiai apylinke? valingų, bendrų 
chorų. Valio! V.

ŽINUTĖS Iš EAST 
VANDERGRIFT

Velykų dienų popiet klebc- 
i nas ir 120 žmonių atliko baz- 
1 nyčių lankymų, kad pelnius 
Jubiliejaus Metų atlaidus.

Mūsų klebonas jau trečių 
sykį su parapijonais lankė ba
žnyčias. Pirmų kart:, .'-alyva
vo 200 žmonių, antrų — 260 
ir dabar 120.

Gegužės G d. bus vaikų pir
moji komunija. Visi laukiame 

! tos d; r •

VENETIAN MŪNUMENT CO., INC.
Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink

lų ir Orabnamių
4 I '

Didšiansia paminklų dirbtuve 
Chicafeoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALI* IftPA.KDAVl.MAS da
bar Iki Vainikų Dienos. 23% M O
LĄ II) A ant visų Stoek Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
deli šlaką, patariame rinktis anks
ti Jei norite dė. Vainikų Dienos.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas l» oka- j rytus nuo 
didžiųjų tariu

HILLSIOE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PENSACOI.A »<» 11
________ BKLMONT 3483

Orfice; HILLSIDK 8865
Alfred Roselll, pres. Vineent Roselll, accr.

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

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

Kelionės į Lietuvą reikalais kreipkitės j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT] 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Rudžius 668 VVest 18th Street 
Phone CANal 6174

S. M. Skudas 718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5,203

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

Lackanicz ir Sūnūs 2314 VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

Lhiteričias
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINĖS ŽINIOS
MARKETPARKIEČIAI 

RENGIAS PRIE 
IŠKILMIŲ

TŪWN OF LAKE ŽINELĖS
Marijonų K. ir S. Rėmėjų 

8 skyr. šokių vakaras, bal. 27 
<L, gražiai pasisekė.

Dovanas laimėjo: L. Sriu
bas, J. Šimkienė, J. Razba- 
dauskaitė, J. Sudeikis, T. Wel- 
las. Dovanas aukojo: K. Ged-

Artinas gegužės 5 d. Visi 
eikagiečiai nekantriai laukia 
tos dienos. Tokios čia dar nė
ra buvę. Ta diena bus atmin
tina. Tų dienų bus pradėtas | v’^en6> K- Ogentienė, P. Tur-
kasti pamatas mūsų didvyrių skienė, K. Ogentaitė. Pirm. J. 
Dariaus - Girėno paminklui. Pesauskis taipgi daug prisidė-

Lietuviai! Nei vienas nepa
sitikime namie gegužės 5 d. Šokių konteste pirmų dova-
Visi dalyvaukime tose iškil- įnQ laimėjo S. Bartkaitė ir M. 
mėse. |Yorkman.

Parkas gražiai žaliuoja ir, Skyrius dėkoja visiems už 
pasipuošęs visų laukia. Laukia ' aksilankymų j šokius, 
jis ir paminklo mūsų didvy
riams, kuris per amžius stovės 
ir liudys drųsių lietuvių žygį.

Mes, marketparkiečiai, lau
kiame lietuvių iš visų koloni
jų; laukiame ir svečio iš Lie
tuvos, adv. Skipičio, kuris pa
pasakos mums apie Dariaus - 
Girėno laidotuves Kaune. Bus 
ir daugiau žymių kalbėtojų.

Visi būkime* Marąuette Pa
rke gegužės 5 d., 1 vai. popiet!

Juozas

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 1 
skyr. reng'a kauliukais žaidi
mo vakarų gegužės 4 d., para
pijos salėje, po pamaldų. Va
karo pelnas skiriamas Šv. K. 
A. Rėm. seimui, kuris įvyks 
geg. 19 d., Gįm. P. š. parap. 
salėje. Komisija kviečia visus 
atsilankyti.

VYRAI RENGIA!
MARQUETTE PARK. — 

Mūsų vyrai rengia linksmų va 
karų gegužės 5 d., 7 valandų 
vakare, parapijos svetainėje.

Westville Vyčiai vaidins vei 
kalų. Po programo — šokiai. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Katrė

SODALIEČIŲ DIENA
Sekmad., geg. 5 d. sodalie- 

ių diena. Tą dienų sodalietė- 
pagerbs savo Globėja Mari 
bendrai eidamos prie šv. Ko
munijos Nekalto Pras’d. .’. , .. 
b’.žnyčioj.

Visų Chieago lietuvių para
pijų sodalietės suvažiuos i 
Brighton Parkų, susirinks 8 
valandų j svetainę, pasipuoš 
gėlėmis ir dvasios vado kun 
S. Jonelio bus įlydėtos į baž 
nyčių. M šias laikys gerb. kle
bonas kun. A. Briška ir j asa 
kys pamokslų.

Po Mišių visos susir’nks 
salę bendriems pusryčiams.

Našlaitė

SPORTAS

Bal. 28 d. buvo šokiai Šv. 
Elzbietos draugijos parap. sa
lėje. Duota dovanos narėms, 
kurios priklauso draugijai 20 
metų ir nebuvo ėmusios pa
šalpos. Dovanas gavo: J. Dau- 
tarienė, L. Cibulskienė E. De- 
nienė, B. Kukštienė, J. Navic
kienė, A, Barauskienė, C. Ve- 
nslovienė, J. Bresienė, O. An- 
tusienė, B. Valantienė, P. Zau- 
berienė. M. Balsienė. Po 10 
metų: O. Zolp, A. Kvietkaus- 
kienė.

Draugijai gražiai pirminin
kauja Elzbieta Skinderienė.

M.

v,‘l' ko< buvo labai įspūdin
go;. Velykų rytų — per Prisi-

ia prisirinko žmonių pil 
”•? bažnyčia, net takai buvo 
mini. Procesija, gražus choro 
vedamo varg. VI. Daukšos gie

AT<tu OvDv”'n.TĄT

DR VAITUSH. OPT

DIDŽIŲJŲ LYGU 
SVIEDINIO
REZULTATA*

Vakarykščių žaidimų rezul t.:

AMERICAN LEAGUE
Cleveland, 11 .... Chieago, 5 
Washington, 7 .. New York, 6 
Boston, 8 ............. Phila., fi

Kiti žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE.

New York, 8 .. Brooklyn, 3 
St. Louis, 5 .... Cineinnati, 2

Kiti žaidimai atidėti.

Ofiso Tel. CICERO 49
Rez. Tel. CICERO 8656

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komlsijonierius. Yra gerai Cl- 
c.erlečiams žinomas. Praktikuoja Jau 
SS metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gydo !th<*nm*tlzmj|, Plau
čių Ir širdies Ilgas.

Valandos:
Nno 10 Iki 12 vai. ryto: nuo 3 iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare; 
šventadieniais pagal susitarimą

4930 West 13th Street 
CICERO, II.I,.

MUŠTYNES TARP CHICAGOS MEŠKIUKŲ IR PITTSBURGO PIRATŲ
Praėjusį ,pirmadienį basebolo mėgėjai AVriglev'aikštėj, Chicagoje, turėjo “free 

show”, kuomet žaidimo metu patys žaidėjai susimušė. Padarius “taikų”, supykę 
Meškiukai vienoj permainoj padarė 10 išbėginių. Meškiukai ir žaidimų laimėjo.

Gegužės 2, 3 ir 4 dd. Kewa- 
nee bus bazaras. Tikimos, kad 1 
jis visais atžvilgiais pavyks, 
nes Kewanėje seniai yra bu
vęs bazaras.

Kviečiame visus lietuvius iš 
apylinkių miestelių į mūsų ba 
žarų. Dalyvavęs

Pranešimai
TOWN OF LAKE. — Šv. 

Cecilijos gied. dr-ja laikys su
sirinkimų geg. 3 d., Šv. Kry
žiaus parap. salėje, 8 vai. vak. 
Nariai-ės malonėsite skaitlin
gai susirinkti. Rašt.

REIKIA DARBININKŲ

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS IŠ 

WHFC 8 VAL. VAKARE

Šį vakarų pasiklausykite

dojimas, darė didelio įspūdžio. 
Garbė VI. Daukšai už primo
sima choro Velykoms.

WEST SIDE ŽINELĖS
NEPILIEČIŲ DĖMESIUI

KEVVANEE ILLINOIS

Reikalinga mergina prie na
mų darbo. Atsišaukite:

GROvehill 0617

REIKIA DARBININKŲ
Reikalinga mergina prie le- 

ngvaus namų darbo. Alga, ka-
puikaus radio programo, kurį 'nibarys jr vaigįs. Atsišaukite: 
duoda Jos. F. Budriko radio 
ir rakandu krautuvė, 3417 S. M. LIBERIS

3034 Leland Avė.
Halsted St. Pradedant šiuo

.programų, Makalų šeimyna 
Įbus girdima kas ketvirtadie- 
jnio vakarų. Bus gražių dainų 
ir muzikos, taipgi naudingų Į 
pranešimų iš biznio eigos Bu-' 
driko krautuvėse. S>! proga lietuviui.

PARDAVIMUI BIZNIAI
Krautuvė pardavimui. Geroj 

vi et o i. Kampas So. Leavitt St. 
ir 23-čios — 2325 So. Leavitt
St. Priežastis, turiu dvi krau
tuves negaliu apsidirbti. Gera

Jau metai, kaip mirė viena ! 
gerų parapijomj a. a. Uršulė 
Venckienė. Velionė buvo pa- ...
vyzdinga katalikė, išauklėjo 1 P™ iS5mi

Pamokos nepiliečiams, ku
rie norėtų pasimokyti ir tin-

gražią šeimynų (dukrelė yra mo pilietybės popierų, įvyks
sesuo, M. Uršulė, pranciškie- ket±tadi™b. gegUŽ5s„2„?;> ®,a 

tė), skaitė ir rėmė katalikiškų 
spaudą, dienraštį “Draugą” ir

rausko mažoje svet., 2244 W 
23 PI., 7:30 vakare. Visi ku-

T . ... . , riems šios pamokos yra rei-Laivų . Lz veliones sielą ge . v .kalingos, prašomi ateiti nnnė-dulingos šv. Mišios bus gegu
žės 2 d., 7 vai. ryto, Šv. Kry
žiaus bažnyčioj. Giminės ir į

tų dienų ir pasinaudoti proga.
Mokykla yra steigiama 21 wa-

.... ——. . ....... . Piliečių Sąjungos
pažįstami prašomi atsilankvti. | . ? .pastangomis, kad prirengus

lietuvius nepiliečius prie pi
lietybės. Mokykla yra visiems 
dykai.

“Trys Mylimos” veikalas 
bus atvaidintas geg. 5 d., pa
rap. salėj. Pradžia 6 v. vak.
Įžanga 25c. Po programo bus

. šokiai.. Pelnas skiriamas para- R,7NlEpjA| GARSINKITE* 
i pijos naudai. Vakarų rengia 
Mot. Są-gos 21 kp. A.A.V.

•v-

“OPAI IGF’

i
. .. ,1TWT r t,tt DR a D GIJOS N ARIAT:
LTETUVIAI DAKTARAI:

OC! n P’<onė
prjopo'd 1G2R

.o .pn,1 PfUnr*
'■r, T/CfP’Ht s* 
C\N>I O”'"

Iii «-4Ws' •••’M
B.- PI’O

.. - « ’ • v v.'
••• CT V iktss

>l |,i i'ernplnią kuri*
■ •žneiln-i gn|.-n, sknudSIln.o,

• --'•■•o aklu m niurni,, o nervtiofu-
«l">ndnma .kili k"-«fi atitaiso 

e^sle Ir tnt|r..»vstp pr|r»n
visuose atšilt 

...... t-1.t.,ee»,,..s sn
■ ••., <•» n,tų, *trn Usias klai

«>T...eia,r. atvda atkreipiama I 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be aktntu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Phone Boulevard 7589

nu. I. j. KI|WARSM
PHYSTCT'V ’ t,1”’nEnw

9403 W. fi3rd St.. Chieago
iiovnR

? tn 4 pnd 7 9 P. M
Pund^y bv Anunintmnnt

DR STRTKOL’IS

4645 So. Ashland Avė.
Vo 1 't p O<-I

2 Iki 4 n”o c Ud 8 vo’- 
Nedėliomis pnc>' sut.nrti

Ofisu telef. BOUIcvnrd 7820 
Namų tel PROspeet 1930

Tel uocictn-d 7043

DR. C. 7. VEZEl’R
nENTTST 4 S

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

OR, P, Z, MLATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

IK21 sotTII HALHTED STKEEI 
lt.t.•.irtis «««<• Su Arlesian V<

V .lundos- I I ryto iki ? imniet 
S IKI * v vakaro

< ANnl «122 •

DR, G. I. BLOŽIS
liENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St)

> ili.ndc“: Nuo H iki fs! rvP 
Nuo 1 Iki K vnkii,

-eredoj pagal •ni'urli

CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W Cermak Road
Valandos 1 -3 Ir 7—8

•..domis ’r Nedėliomis nagrH siu 
REZniENCIJA

6631 S California Avė
Telefonas .REPublic 7IMI8

Velykų šventėms prabėgus 
kevaniškiai pradėjo bruzdėti.

Štai balandžio 27 d. gerb. 
klebonas kun. S. J. Bartkus 
per šv. Mišias moterystės ry
šiu surišo Eleną A. Šambariū- 
tę su Jurgiu Baiboku. Jauna
vedžiai pavyzdingi lietuviai ir 
pasižymėję darbuotojai. Abu 
choro nariai. Per šv. Mišias 
gražiai giedojo bažnytinis cho 
ras, vadovaujant varg. M. Ma- 
ršalkienei. Bažnyčia buvo pil
na žmonių.

Vestuvės įvyko jaunavedžių 
namuose. Iškelta puikūs pie
tūs, į kuriuos buvo pakviesti 
vien artimiausi giminės.

LIETUVIAI DAKTARAI

CLASSIFIED
ACTOMOBII.EH AtTOMOBIIES

EMIL DENEMARK INC
~~ "Vartotų Karų Bargenai-

DODGE __  1932, 5 pasaž. Coupe. Tan, CADILLAC — '31 — V-12, 5 pasaž.
K mediniai ratai. Išvaizda, stovis 
ir tajeral vist Beri. Puikus karas, 
gerai prižiūrėtas Ir žemai apkal
nuotas ....,................................... $395

Tmin Sedan, with real trunk. 6 
dr.it ratai, with white side wails. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint ................. $085

OLDP 8— 1933, 4 durų Sedan, P.’ue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Labnl 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai tobulam stovy................ $515

CHEVROLET — 1933, Sport coupe 
su rumbie seat. Maroon. 5 drat. 
ratai, bot water heater. Puikus ma
žas coupe, kaip naujas .... $395

PT.YMOi’TH — ‘33. 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe. Juodas. 5 raudoni 
drat ratai, rumbie sent. VĄ'iaimio 
modeliu coupe švelniai bėganėbi 
motoru ............ .. ............................ $415

CADILLAC ’28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas. 6 drat. ratai, trunk .rack. 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ilgai tarnaus ............ $195

BUICK — 1934, Model 57. 5 pasaž. 
Sedan. Juodas. 5 ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $K95

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

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių
ezMZ

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastehėkit mano iškabas

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

Phone CANal 0523

Ofiso Tel.: PROspeet 637(5 
Rez. Tel : HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 tr 6:30 Iki 8:30 
Seredomls ir nedaliomis pagal sutart) 
Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutart).

Tel. Ofiso ROTTIevard 5913—14 
Res. VTCtory 3343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2: nuo 2:29-2:20

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla O«3<l 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 8450
Re«. Tel.: VTRglnla 0«<3

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAS X - R A T
4143 ARCHER AVEiti F 
Kampas Francisco Avė

Į V A I R 0 B DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
• 2 luboa

CHTCAGO, TLL
OFISO VALANDOS:

Nuo 1# iki 13 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai po pietų Ir nuo 7 Iki 8:10 vai 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dleng 

Telefonas Mll»way 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rea.: Tel PLAaa 3400 
Valandoa:

Nuo TO-13 v. ryto; 3-3 Ir 7-8 v. y. 
Nedėldlenlala nuo 10 Iki 12 diena

Ofi~o: Tel. T * P^.-ette -1017yto-r . pope
nn. t G. RAKAUSKAS

t 4 e PTY’TPTTT>n * s*
4142 ARCHER AVĖ.

Oftary O.4 4 y C O vol i-oV
cvi<•’nne5Ofisą®: 2C5C AV 8 9fb p* 

Vn’°r»dns- 10-1? ir 8-9 vnl. vak.
Sprpdom'i.® ir Ne^VlioTrlg pagal sutart’

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1 446 SO. 49tb OT , OTOERO. ILL. 
TTtar., Ketv.. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

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

Office Te’ HEM'eck 48 4 9
Ros Te' CROvebiii 0617

7017 S FATPPT^T.P AVir

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

Vai. 2-4 Ir 7-9 vok 
Ketv. ir Nedėliomis susita.rus

ntenumb Tel I. AFayettr R793 
Naktines Tel. CANal O»O2

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal "402 

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedaie) 
Valandoa: nuo 2 iki 8 vai. vakare 

Seredomle Ir nedėiloznėe pagal 
autart)

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytate — 1 
Iki S popiet — t iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p p.

CHEVPOl.ET — 1 933 2 pasaž Bm- 
ine«.a Coupe. 5 drnt. ratai geri tn- 
jerai. žema mi’eage. Nerasite "-e- j CHEVROLET 
resni business coune .............. $305

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

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

pnTTr'T,- 1932. Victoria Coune. 5 | _
na/až Maroon. 6 drat. ratai F'nt-’' į CHk.A ROT.ET 
kain naujas, vienas iš nu'kiamdu !
Buickų mfisų dideliam stake $4'5 |

1931. 5 pasaž. Co
upe. sn trunk. Juodas. 5 drat. ra
ini. pulkus karas, išrodo kaip nau 
jas ir apkainuotns paradvimui $2W5

BU’CK ’31 — Modei 91 5 Se’an
Juodas, fi drat ratai, geri taleriai, 
mohair trim Didelis, erdvus, sma
gus Bii'Ck geram stovv .... ••*75

LA SALT .E — 1 939. 5 pasaž. Sedan. 
Juodas 6 drat ratai šis T,a Sa’le 
puikiai išrodo ir yra pirmos rū«l-s 
visame ............... ............................ $375

BTTTCK ‘39

ESSEX — 1932. 5 nasaž. Sedan, Juo 
das. 5 drat. ratai trunk, gra»lal 
Išrodantis ma*8s sedan .... $325

BUTCK — 1935. Jūs galite sutaupy
ti keli’ šimtus doleriu ant dvieili 
1935 Buick sėdaus vienas su trunk 
kurie buvo vartoti tik trumpa lai
ka ir vra garantuojami kaip nauji

Model 46S. 2 pasaž. BUTCK VTSU MODELIŲ. Mntv-
conpe su rumb’e sent. French g'ue 
6 drat. ratai labai gražus eo"ne 

tobulam stovy .... •i’^R
kitę mūsų didi stai-n pertaisytu ir 
garantuotu Bulei- kar”. Visų mo
deli., ,'lankiom kainom.

TR DAUGELIS KITU • 
įduokite savo dabartini kara mainais ir balansa išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais
-60 Of*d<>n Avė. - Chieago 

Ci*Awford 4100
LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. C°rmak Road
(AVest 22nd St.)

(Metropolitan SUte Bank name)
Valandoa kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo. Seredo’ Ir Bėtnyėlaa 

vakarais 6 |ir, 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
" TJRTTTVTS ADVOKATAS 
Suite 1009 — FRAnklin 6990

188 W. Randolph St.
Chieago

Telephone BOUIevard 2899

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 R. ASHT.AND AVF.
Rea 6515 S Rockwe’i St.

Phone REPuhlic 9728 CHTCAGO

KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BTTTLDING CO.
Kon trak toriai

Statom naujus ir talsom senus na
mus. Mflro, cetnento, medžio Ir stog- 
dengystės. Lengvi Išmokesčial arba 
cash. Gaisro apkainavlmas ant namų 
Ir rakandų.

8858 8. LITUANTCA AVF..
Tel. BOUIevard 6837

REAL ESTATE
Skollnam pinigus ant iflau morgi- 

čių. bonu. algos Ir namų. Taipogi pe- 
rkani, parduodam — mainom morgfi- 
Alus. bonus, namus, ūkės Ir biznius. 
Turim apdraudos departamento. Vie
šas Notaras. ___

Jį NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LATVAKORČTŲ 
AGENTŪRA

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”


