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VOKIETIJA PABUGUSI 
KALTINIMŲ

MATYT, NACIŲ SĄŽINĖ APŽĖ
LUSI PURVAIS

SOVIETAI IR TOLIAU 
BAUGINA PRIEŠUS

. BERLYNAS, geg. 7. —
Vokietija atvirai atsiginkluo- 
ja. Šis darbas jai yra nepa
prastai sunkus. Neturi pakan
kamai žaliavos ir kredito už- j MASKVA, geg. 7. — So- 
sienyje. Be to, ją slegia poli-i vietų Rusijos diktatorius Sta 
tinis kitų valstybių nusista- j linas ir kiti aukštieji komisa- 
tymas. ' j rai vakar pasisakė, kad šian-

Svetimų kraštų diplomatai dien Rusija jau turinti apie 
randa, kad Vokietijos vyriau-i vieną milijoną kareivių ir jų 
sybė nepaprastai didžiai susi- skaičius palaipsniui bus di- 
domėjusi santarvės valstybių dinamas. Anot jų, ši kariuo- 
ypatinga taktika. Paviršuti- menė būsianti taip galinga, 
niai imant atrodo, kad san- Įtari “priešui nesinorės nė gal- 
tarvės valstybės mėgina užjau (voti, kad puolus mūsų pasie- 
sti Vokietijos likimui. Bet iŠ nius.”
tikrųjų tos valstybės sudaro i Tas buvo pareikšta sureng- 
vieningą frontą ir pasirengu- tose iškilmėse Kremlino mi
šios kaltinti Vokietiją už kiek litarinėje akademijoje išduo- 
vieną jos žygį, kurs kenktų dant diplomus baigusiems aka
taikai.

Pavyzdžiui imama kad ir
aemiją jauniems inžinieriams. 

Komunistų partijos organas
Klaipėdos krašto klausimas. Pravda pažymi, kad diktato- 
\okietija protestuoja, kad rius Stalinas yra “žmonijos 
Lietuva skriaudžia vokiečius tikrasis vadas” ir kad sovie- 
Klaipėdoje, kad lietuviai per- tų režimas yra sukurtas “žmo 
žengia to krašto statutą. Kad’nijos meilės pagrindais.” 
Vokietiją patenkinus, santar- 1 Stalinas, Molotovas, Voro-
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SIOS RŪŠIES LĖKTUVAS NUKRITO ANĄ DIENĄ

(Aeme Photo.)

Tas yra dviejų motorų Douglas lėktuvas. Šios rūšies lėktuvas su keleiviais 
nukrito ir sulužo arti Atlanta, Mo. 4 as menvs žuvo ir 9 sužeisti. Iš šių pastarų
jų vakar mirė vienas. Dar kiti du vargiai išliks gyvi.

MALARIJA KERTA ITALŲ BAIGĖSI 40 VAL. ATLAI-i PRIPAŽINO SENĄJĮ 
KAREIVIUS AFRIKOJ DAI AUŠROS VARTUOSE ATLYGINIMĄA*

LONDONAS, geg. 7. — Ži- Sekmadienį, pirmadienį ir Chieagos gatvėkarių linijų
niomis iš Somalilando ir Eri- 
trea, Afrikoje, į kur Italija

vė siunčia Lietuvai-įspėjimus, šilovas ir kiti aukštieji komi- italų vyrus, 
o Lietuva atrėžia, kad tie įs-’sarai tvirtino, kad be sovietų 
pėjimai turi būt siunčiami galingos kariuomenės nebūtų 

taikos Europoje. Šiandien gi 
taika užtikrinama, ačiū raudo-

antradienį Aušros Vartų pa- darbininkai nusprendė viene-
rapijos bažnyčioje buvo lai- riems metams ilgiau pripažin

pasiuntė daug jaunų kareivių j komi 44) vai. atlaidai. Per vi- ti atlyginimo 'kontraktą, kurs
prieš Etiopiją, kad Aen mala- sas tris dienas žmonės gau- yra galioje nuo pereito gegu-
rija, sausros ir nepakenčiami šiai lankėsi. Daugelis' atliko žės mėn. 31 d.
karščiai dešimtimis žudo jau- velykinę išpažintį. Altorius bu' Kadangi gatvėkarių linijos

vo seseRų --gražiai išpuoštas, nustatytu laiku nepaskelbė sa- 
atlvginiI z,rulone nepaprastai daug Pr_ieS. Svenčiausiųjį nuolatos vo nepasitenkinimo atl> 

. . . fllfnrinne fnrnnnfnim mn Vlaneimii iarl įlziLinl
Berlynui, bet ne Kaunui. 

Vokietija i si tikina, kad tie
santarvės ĮspėjJBB|riLietuvai nosjos armijos galingumui. -Ji 
yra tik akių muilinimas. Tr t^ill^įgalinga, kad visas Ru- 
jei, girdi, Klaipėdoje pasi- roP°8 žemynas turi su įa rim 
reikš bet kokios suirutės, san-. tai Raitytis.
tarvė tuojau pulsis kalti^riiie Pravda pažyrrii;
ką kitą, tik Vokietiją. *1^. “Nauj> ^radimai ir maši-
bus proga dar daugiau spau^l^A tdpiika kapitalistų kraš-
sti Hitlerio valdomą reichą. | tuowwfeukelia vien vargus žino

nĮhns. O socialistų Rusijoj 
Pasirodo, kad nacių sųžinfi (a9 ne5a vis di<, lai|n.;

nėra švari, jei jie pasisako,^Ir kur ^„,ulv ra9; tokį
kad jie laukia kaltinų. 4ul{;“roįų”
be reikalo kas čia gali$ritya-! ___ _________

šinti juosjcaĮtais. _ ; REFORMUOJAMOS LIE"
AIRIJA IGNORUOJA KARA TUVOS MOKYKLOS

įdomaujama tais įvykiais. Ir 
pažymima, kad Italijai, arba 
kitai kuriai Europos valsty
bei neverta ten ir pradėti ka
ro veiksmų, kurie gali susi
durti su skaudžiais nepasise
kimais. Italai nepripratę prie 
Afrikos klimato, viskas jiems 
yra svetima, visur vandens 
trukumai.

Nežinia kaip baigsis ši ek
spedicija Italijai.

KĄ LENKAI SIŪLO 
LIETUVAI

LIAUS SUKAKTUVES KAUNAS. - Lietuvoje jau

klūpojo altoriaus tarnautojai, mo klausimu, tad ikišiol mo- 
arba mokyklos mokiniai. Taip karnas atlyginimas pasilieka 
pat), netruko ir kitų lankyto- ir toliau. Kad taip, tai darbi- 
jų, kurie skubėjo Aukščiausia- ninkai ir pripažino kontrakto 
jam atiduoti pridedamą gar- pratęsimą.
bę. Gatvėkarių darbininkams

Paskutinę atlaidų dieną iš- mokamas atlyginimas yra 
kilmingas šv. Mišias laikė vie- toks: Pradžiamoksliams 70 
tinis klebonas', kun. J. Mačiu- , centų per valandą, o po 6 mė- 
lionis, M.I.C., asistuojant ku- nėšių tarnybos — 73c. 75 cen- 
nigui A. Jeskevičiui, M.I.C., tai už nakties darbą ir 81 cen-

R. KATALIKŲ BAŽNYČIA DARO 
ŽYMIA PAŽANGA U. S.

Vieneriais metais padidėjo
200,459 katalikų skaičius

DIDESNIS SKAIČIUS KUNIGŲ; 
DAUGIAU BAŽNYČIŲ

NEVY YORK, geg. 7. — Iš- šiandien yra viso 18,344 baž-
leistam oficialiam katalikių nyčios, iš kurių 12,680 turi
metrašty už 1935 metus (The kunigus rezidentus. Kitos baž-
Official Catholic Directory) nyčios yra misijinės.
katalikų skaičius paduodamas o . .. ... . .

T *• - » v , Seminarijų (jemus novncia-20,523,053 Jungtinėse A. Vai- , . . .x ._ ,. , . . ,, ..tus, prirengiamąsias semina-stylM.se, Alaskoj ,r k k, , yra Jg3
p e’ • v A onnA-o v (buvo 185).
Pažymima, kad 200,4o9 ka-; ,, . .. .L ... . . . Seminarijose auklėtinių 23,-talikai priaugo 1934 metais. ,,

/• • • v 0(9 (bR0 20,46a).1933 metais priaugimas buvo u- ,M c o Kolegijų berniukams 191
Ų ’ . + • , l'(bUV° 185)'
Ypač žymus atverstųjų ka-j , ...4 n i - mo? Akademijij mergaitėms 661talikyben skaičius 1934 m. —|

63,845, arba 14,664 daugiau;1,™ • , ,, no,
. • J. , . . i -Vidurinių mokyklų 1,134kaip 1933 m. Kiekvienoj vv- ,, .. ........ . z (buvo 1,028); sias mokyklasskupijoj butą atverstųjų (per . . 1or. . . . ,, , .-• • \ -j* vi ]ank0 186,948 mokiniai (lanke
ėjusiųjų) 1934 m. ,09-700 1 • • \rr- . -v 182,108 mokiniai).Hierarkijos skaičius yra 1 ,, .. , ,, - ....,A m ' Parapijų mokyklų <,44212o, t. y., nepadidėjo. Tame „ . ..... . , buvo <,429); jas šiandien lan
skaičiuje vra 18 arkivyskupų, , , aaa z—o ,•••,,‘ ' ko 2,209,6<3 mokiniai (lankėįemus 4 kardinolus. . „. . .

1094 * • zi-j-- 1 • 2,224,003 mok.).1934 metais padidėjo kuni
gų skaičius. 1934 metų met- i Našlaičiams prieglaudų 324 
įaštis rodė 20,455 vyskupijų (buvo 326); jose našlaičių 
ktfciigus, o 1935 metų — 20,- 43,769 .(buvo 46,274).
836 kunigus. 1934 m. religinių Namų seneliams 155 (buvo 
ordenų kunigo buvo 9,164, o 147).
šiemet — 9,414. 100 bažnyčių Ligoninių 669 (skaičius ne
skaičius padidėjo, taip kad padaugėjo).

PATIKRINS SOVIETŲ 
KARIUOMENĘ

PARYŽIUS, geg. 6. -
Prancūzija pasirašius milita- 

,ir kun. J. Vosyliui, M.I.C. Pa tas per valandą pavieniams rinį paktą su sov. Rusija nu- 
mokslą sakė kun. V. Cernau- gatvėkarių ir busų darbiniu- sprendė pasiųsti Rusijon ge
stas. karna. neralinio štabo karininkus.

Visi gatvėkarių darliininkai kad jie patikrintų sovietų ka- 
dirba 48 valandas per sfe- riuomenės tinkamumą karo 

veiksmui.

Vakare mišparus laikė di
džiai gerb. pral. M. L. Kru
šas, asistuojant kun. A. Lin
kui ir kun. Urbai. Pamokslą 
sakė-kun. A. Valančius.

vaitę.

AREŠTUOJA Už PROTES
TUS PRIEŠ PIRKIMO 

MOKESČIUS
Vakar Chicagoj norėta su

rengti bedarbių demonstraci
jos, kad pareikalavus šelpimo 
ir užprotestavus prieš norėji
mą didinti pirkimo mokesčius. 

Policija greitai apsidirbo su

KAUNAS. — Tš gerai in
formuotų šaltinių patyrėm ap 
ie vyraujančius lenkų politi- Procesija tikrai buvę įspu-

pradedama pertvarkyti pra-'!niuose sluoksniuose metodus, dingą. Joje dalyvavo vaikinų 
DUBLINAS, geg. 7. — Vi- džioa ip aukstefmeR mokyklas.!laikintinUs Sėtuvių lenkų gin- ir merginų sodalicijos, daug

soj D. Britanijos mip o ijoj p .

NENORI MATYTIS SU 
KARALIUM; PUOLAMAS
LONDONAS, geg. 7. — Ber

c . , ' . 1- • , - įrengiamų demonstracini va-Sovietų vvriausvbe visą lai n d ‘
1 dais. Septynis jų areštavo.

150 pradžios mokyklų čui likviduoti.

ką giriasi, kad ji turi gausin
gą ir nepaprastai galingą ka
riuomenę ir tik laukia bet ko 
kio priešo įsiveržimo. Tas ka
riuomenės “galingumas” ta- 

Tadmergelių ir. berniukų, alto niondaey ,niesto majoras 1 (,jau niekam nežinonias

Juk pirkimo mokesčių didini
mas yra Chieagos majoro pa
daras. Jis kartu su guberna
torium nusprendė be jokio gal 
vosukio apkrauti vargšus pir
kimo mokesčiais.vakar minėtos Anglijos kara- nuQ metų rudens bus ati- Iš tų nusistatymij aiškėja, r’aus tarnautojai, kunigai ii AVeightman kviečiamas atsisa

mene.kilmės, išėmus vietos angliko-į per 2.3 metus TJetuvoje vi- ėiose sferose vyrauja pasiry- SERGA BELGŲ KARALIE-; miestų majorams, 
n ų (protestantų episkopalų) sos moj<y)<)os bug jau galuti-' žimas padaryti Lietuvai, jų
bažnyčiose pamaldas.

UŽ NEPALANKUMĄ 
HITLERIUI

NE MOTINA
nai pertvarkytos. Tada pra- žodžiais, nemažų nuolaidų.
džios mokyklose mokslas bus Pirmiausia, moralinėj politi- 1 ROMA, geg. 7. — I’atirta, 
išeinamas per 6 metus. Šias nėj plotmėj lenkai, sutinką kad čia sunkiai serga Belgijos 
mokyklas priverstinai turės laikyt — Vilniaus klausimą karalienė motina. Žada atvvk-

Tad vakar apie 2,000 asme
nų susirinko miesto rūmij prie 
šakyje, šukėje demonstracijas 
ir sudegino šiaudinį majoro.

mą. Valstybės įstaigų ir savas 
čių apsaugai pašaukta specia- 

NORI TRAUKTI TIESON ir,valstybinė, policija. De-

TEISEJĄ
monstruotojų skirti atstovai 
norėjo matytis su gub. Horne- 
riu. Tačiau tas neatsiekta.

LONDONAS, geg. 7. -- Ži- išeiti visi mokyklinio amžiaus | neužbaigtu, bet atviru, šutei- ti jos sūnus — Belgijos ka
iriomis iš Weisbader<o, Vokie- vaikai. Jose už mokslą mokė- kiant Lietuvai galimybės san- ralius,
tijoj, nacių teismas nubaudė ti nieko nereikia. Lietuvos tykiij atnaujinimo atveju pa
18-ą mėnesių kalėti austrą R. pradžios mokykla prilygina- daryti vienpusišką pareiški

mą, kad Lietuva neatsisako

pavydalą. | WASHINGT0N geg. 7> —7 “'TTZZ
Majoras gi atsisakė vykti ______ A__  __ :1 Gubernatorius stumia pirkimo

mokesčių bilių. Gal šiandien 
įvyks balsavimai žemesniuose

D. Rbome, kurs yra Anglijos ma pusės gimnaz.ijos.
pilietis ir 25 metus gyvenu , ----------------
Londone. KAŽKAS NUODIJA ŠUNIS štą. Be to,, lenkai pasiryžę

Rbome balandžio mėnesį su
anglų gydytojų grupe išvyko 
1 Spa, Vokietijon. Ten jis 
areštuotas už nepalankų i’su 
reiškimą prieš Hitierj ir už 
tai nubaustas.

nuo savo teisių į Vilniaus kra

MOBILIZUOJA DAUGIAU 
KARIUOMENES

, , ,7, ... ., T. ,. Kongreso atstovas Dirksemšdėl didelių išlaidų. Jis nurodė, _ , . ., ,« Pekin, TIE, inese kongresan
kad jo ta kelione nedūos pro- . x , ......

. . skundą prieš federalinj teisė- ,
gos 30 vargšų paliegusių vai-,. * ; rūmuose.
7 L • -sT «• • .1$ S. Alschuler. Reikalauja 1kų nors savaitei išvažiuoti 1 r* .. . ; -, . .traukti ji tieson “įmpeach-

Ijuros pakraščius. Kas gi nau-’ a ,,
1 mentu.”

padaryti tam tiknj teritoria- vyriausybė mobiliz.uoja dau- 
Chicago Anti-Cruelty drau-'linių nusileidimų Seinų ir Su- giau kariuomenės, kuri bus

ROMA, geg. 7. — Italijos dos iš to pasimatymo su ka-
SENATAS UŽ BONUSŲ 

MOKĖJIMĄ

gija įspėja šunų savininkus,' valkų rajonuose. siunčiama j Etiopijos pasie-
kad jie savo šunis laikytų UŽ- Ta prasme lenkai yra pasi- nius, Afrikoje.
darytus, nes šunų nuodintojai, ruošę padaryti konkretų pa- '-------------------
veikia Chicagoj ir apylinkėse. • siūlymą. PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ’

ralium? %

KAUNAS. — J Kauną y- 
ra atvykęs iš Paryžiaus tarpt, 
prekybos rūmų sąjungos at
stovas Ferpaser.

ORAS \VASHTNGTON, geg. 7. —
----------- Bandomuoju l>alsavimu sena-

CHICAGO TR APYLIN- tas nusprendė, kad karo vete- 
KĖS. — Numatomas lietus ir ranams bonusai turi būt iŠ- 
šilčiau. .mokėti pinigais.

stylM.se
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams ruštų regrųžina,

jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų.

Redaktorius priima —- nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet.

nesiiį žmonių priešų negu fašizmas, komuniz
mų, jomarko rengėjai tik smarkiai sučiaudi, 
bet nieko in tai neatsako. Sus.pratusieji dar
bininkai kovoja prieš visus savo nepriete
lius: kapitalizmų, fašizmų, karų ir bolševiz
mų.

TOKIE MOKYTOJAI, BET KOKIE 
MOKINIAI?

Anglai Apit Lietimą ir Klaipėda
LAIKRAŠČIAI LIETUVOS 
ATŽVILGIU LAIKOSI PA

LANKIOS POZICIJOS

politinės tendencijos. Laikraš
tis nurodo, kad užsienių val- 

Į stybės yra susilaikusios nuo
Anglų spautla plačiai ko-|Patariin’l Uavh,1° Lietuvos VX' 

mentavo Klaipėdos priešval-, riausybei grąžtai vidaus rei-
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DIENOS KLAUSIMAI

KAS KALTAS?

Lietuviai pastaruoju laiku pradėjo daž
niau pasižymėti sensacingomis bylomis teis
muose už šelmystes ir net kriininališkus nu
sikaitimus. Dėl ko taip yra, in tai atsako
“St. Žodis” savo 5 nr.

“Indiferentizmas religijos atžvilgiu ir iš 
to kylųs dorovinis susmukimas ir suma- 
terializėjimas. Tol kol lietuvis neišmoks 
gerbti savo tėvų religijos, savosios tau
tos ir pats savęs, tol jis bris vis in gi
lesnį dorovinį klampynų ir terš ne tik 

savo, bet ir visų lietuvių vardų. Čia ir 
kyla šventa tėvų pareiga iš pat mažens 
auklėti savo vaikus grynai katalikiškoje 
ir lietuviškoje dvasioje, kad jie vėliau 
nesukluptų gyvenimo kely”.
Prie šios teisingos “St. Ž.” pastabos ir 

komentarų nereikia. Jei norime turėti sveikų 
visuomenę ir užtikrinti stiprių savo taniai 
ateitį, turime rūpintis jaunimo organizavau u 
ir- jo auklėjimu religinėje ir tautinėje dva 
šioje.

REIKŠMINGI ŽODŽIAI

Bolševikai saviškius geriausia, matyt, pa
žįsta. Vienus jų laikraštis tarp kito ko taip 
rašo apie savo vakarykščius draugus ir ben
dradarbius:

“Nėra kito tokio akto, tokio ignorantiš- 
ko ir tik iš savo pilvo išimtinai besiva
duojančiais elementais, kaip žmonės iš 
‘Naujienų’ pastogės. Jie spjauni ir ap
sisukę geria iš tos vietos”...
Taip tai kalba mokiniai apie savo mok} 

tojus Grigaitį ir kitus. Tačiau maža yra gar 
bė mokiniams, jei juos mokė akli ir ignoran 
nški mokytojai.

VVS IR AMERIKIEČIAI

stybinių organizacijų bylos
---------- I sprendimų ir ryšium su juo

Seniausias Londono laikra- j Vokietijoje kilusį pasipiktini- 
štiš “Morning Post”, kuris y- mų.
ra ypatingai skaitomas anglų 
aristokratijos ir admiraliteto 
sluogsnių, kaip ir kiti anglų 
laikraščiai, paskutiniu laiku
plačiai rašo apie Lietuvų. Lai
kraštis Lietuvos atžvilgiu lai
kosi nuosekliai palankios po
zicijos.

Laikraštis, paskelbus spren
dimus Klaipėdos priešvalsty
binių organizacijų byloje, in
dėj o savo diplomatinio kores
pondento straipsnį apie Klai
pėdų pokariniais metais. Ko
respondentas nurodo, kad tarp 
nustotų kraštų, kuriuos Vo
kietija siekia grųžinti, Klai
pėdos kraštas Vokietijai tapo

kalu.
“Glasgow llerald”, iškelda

mas Klaipėdos reikšmę Lietu
vai, ir nurodydamas, kad vi
sa Klaipėdos ateitis yra susi
jusi su Lietuvos užnugariu,

lntakiiigas žurnalas “New 
Statesman”, rašydamas apie, 
tai, nurodo, kad Vokietijoje 1 ba<^_ Klaipėdos
kilęs triukšmas dėl tariamu ir Kaun» buvV =’llli"‘a
bylos neteisingumo yra save- “statyti bendradarbi avinu,,
tiškai ironingas, atsižvelgu-. 
iii tai, kaip patys nacionalso
cialistai yra vedę bylas ir kad 
kaip tik dabartinių momentu 
kivirčijasi su šveicarų vy riau

“Mūtų Vilnius” praneša, kad

“Kiekvienas VVS narys žino, ar bent 
privalo žinoti, kad VVS steigimo mintis 
gimė už Atlanto, iš kur jų parvežė ir 
inskiepijo Lietuvoje žymus lietuvių tau
tos dirvonų artojas prof. F. Kemėšis”.
Vadinas, Vilniui Vaduoti Sųjungos orga

nizavimo mintį iškėlė kan. F. Kemėšis dar te
begyvendamas Amerikoje. Taigi, amerikie
čių dėka Lietuvoje dabar yra stipri organiza- 
c.ja, kuri jungia visų tautų kovai dėl Vil
niaus atvadavimo. Kan. Kemėšis yra tos sų-1 tariami susimokę kraštą 1 o- 
jungbs vice pirmininkas. Prof. M. Biržiškai kietijai grąžinti. Buvo suda- 
pasitraukus iš pirmininko vietos, jų užėmė ryta direktorija, tačiau vokie

jei Vokietijoje nebūtų iškilę 
nacionalsocialistą’1, kurie turi 
gilios intakos visų vokiečių 
mažumų užsieniuose vidaus 
politikai. Laikraštis neabejo-

sybe dėl Jakobo pagrobimo. •>“’ kad Klaipėdos naeionalso- 
cialistai buvo palaikomi iš \ oNurodęs, kad pats Hitleris bu 

vęs sprendimo smarkiai sujau 
dintas ir kreipęsis in Simonų 
jieškodamas simpatijos, laik
raštis klausia, ko čia taip Vo
kietija siautėja. Nejaugi Kiai 
pėda iš teisės jai priklausan-

kietijos, kaip Austrijoje ir 
Saro krašte.
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PADĖKA A. P. STULGAI

Šiuomi .reiškiu viešų padė
kų A. P. Stulgai už surinktų 

pirmaeilės svarbos, Saro kraš ti ? Juk Klaipėda buvo atimta' medžiagų Chicagos miesto lie-
tų susigrųžinus. Laikraštis pa 
brėžia, kad Klaipėdos kraštui 
nuteiktas autonominis statu
tas pakankamai gerai veikė 
kol iredentistinė naeionalsoci-

iš jos 1919 m. ir, suteikus au- tuviškųjų benų - orkestrų. Me-
tonomijų, buvo perduota Lie
tuvos suverenumui. Vokiečių 
keliami dėl Klaipėdos grųži 
nimo argumentai nėra tokie

alistinė kampanija nesukėlė įntikinami, kaip jiems patic- 
Lietuvos susirūpinimo. Lietu- ms atrodo. Ar šiaip ar taip,
vos v griaus gbė buvo privers
ta imtis griežtą priemonią 
prieš asmenis, kurie buvo in-

jaunas ir gabus veikėjas bei mokslininkas 
dr. A. Juška* . . ' ,

jie negali reikalauti atsiimti 
atkištu revolveriu.

Apie sprendimų plačiai at
siliepė ir anglų provincijos 
spauda. Dažniausiai Lietuvai 
palankius intakingo liberalų 
organo “Manchester Guardi
an” išvedžiojimus jau teko

džiaga gražiai sutvarkyta ir 
daug atvaizdų, kurie turi di
delės vertės nušvietimui mū
sų išeivijos muzikos rutulioji

Svečias iš Lietuvos, DrauJ 
gijos Užsienių Lietuviams Re
mtį pirmininkas adv. R. Ski
pitis šiandien kalba per ‘Drau 
go” radijo valandų iš WEDC 
4 vai. popiet.

tuvių kongreso parodoje, Kai. 
ne. Taipgi ačiū visiems kurie 

i eigos. Toji medžiaga, sy-! gebėjo tos medžiagos rinki-mosi
kiu su kitos rūšies, taip gi iš me 
muz'kos veikimo, bus šių va
sarų išstatyta pasaulinio lie-

Su pagarba,
Juozas Žilevičius, L. M.

Atsistatydinęs iš Vilniui Vaduoti Sųjun- 
gos pirmininko vietos prof. M. Biržiška yra 
pasakęs šiuos reikšmingus žodžius:

“Lietuva tol bus gyva, kol ji eis Vilniaus 
keliu. Vilniaus išsižadėjusi niekam ji 
nebus reikalinga — nei mums nei pasau
liui, ir bus kaimynų išdraskyta ir pra 
ryta. Kiekvienų, kuris išsižada Vilniaus, 
išmesčiau iš lietuvių tautos kaip numi-' 
rėiį”.
Šios teisingos mintysikiekvienų lietuvį 

ragina būti uoliu Vilniaus kovotoju, garbin
gu Vilniaus žygio kariu. Nors mes ir toli 
gyvename nuo Vilniaus, tačiau daug kuo ga
lime prisidėti prie jo vadavimo darbų. Mūsų 
tarpe kuoplačiausia turėtų pasklisti Vilniaus 
pasai ir ženkleliai, kurių galima gųuti Fede 
racijos skyriuose ir Lietuvos konsulatuose.

LĖKTUVŲ KATASTROFOS

Šiomis dienomis susikūlė lėktuvas, atim
damas gyvastį keturiems žmonėms, jų tarpe 
Jungtinių Valstybių senatoriui Cutting. Pa
našių tragingų invykių lėktuvais yra labai 
daug. Arthur Brisbane teisingai pastebi, kad 
nelaimingi atsitikimai lėktuvais nesustabdys 
skraidymo, tačiau iškelia saugumo klausimų. 
Anot jo, lėktuvų kontraktai iai turėtų užtik
rinti pasažieriauis saugumų parasuta s. Taip 
pat jis kelia klausimų, ar nebūtų galima pa
dirbti tokį didžiulį parašutų, kuris automa
tiškai atsidaręs, nuleistų lėktuvų žemyn. Ta
čiau, reikia abejoti, ar tokių saugumo prie 
taisą pavyks kuomet nors išvystyti. Kol lėk
tuvai nebus dar labiau patobulinti, tol jai” 
skraidymas bus surištas su pavojais. Reikia
žinoti, kad lėktuvai tebėra tobulėjimo stadi-
• i 'joje.

DĖL KOMUNISTŲ JOMARKO

Birželio 30 d. lietuviai komunistai šau
kia1 in Clevelandų nivo jomarkų. In tų jomar
kų jie užsimanė kviesti visas lietuv ų drau
gijas h organizaitKjas. Esu reikia organizuo
tis kovai prieš fašizmų ir karų. Bet kuomet 
.jiems primenama in dienotvarkę intraukti ko
vų dar prieš vienų kur kas didesnį ir kruvi-

Pasirodo, kad “Marijonų broliukai” yra 
“all right”. Socialistai plačiai skelbė, kad 
jie rengia gegužės mėn. 5 d. “kažkokios duo-1 la pakankamai inrodė, kad na- 
bės kasimų” būk tai tam, kad socialistų avia-'cionalsocialistai, kaip ir Aus- 
cijos dilbai pakenkti. In Dariaus ir Girėno trijoje, gaudavo savo insaky-

čiams, kurie siūlėsi in jų in- 
eiti, nacionalsocialistai sukliu 
dė dirbti. Padėtis smarkiai1 minėti. Tas laikraštis savo 
paaštrėjo, kada daug nacio- • laiku buvo paskelbęs ir Lie- 
nalsocialistų buvo suimta. By-j tuvos ministerio Londone, B.

K. Balučio, laiškų, kuriame 
buvo nušviesta tikroji padėtis 
Klaipėdoje.

Daug ir palankiai rašė ir 
“Yorkshire Post”, kuris irgi 
plačiai skaitomas ir turi ne

muš iš Berlyno. Koresponden
tas, toliau išaiškinęs, kodėl 
Didž; Britanija domisi Klai-

paminklo pamatų prakasimo iškilmes V bro
liukai” sutraukė keliolikos tūkstančių žmo
nių minių, kuomet socialistų parengimas “su
lijo”. Tuo būdu socialistų koliojami ir šmei- 
žiųmi “broliukai” turi visuomenėje pasitikė
jimų ir paramų.

, * * * 1 Klaipėdos nacionalsocialistai
Chicagos komunistai kviečia svečių iš pa-tys sau ant galvų užsitrau- 

Lietuvos p. Skipitį in “debatus”. Jis ture- kė teisingų atpildų, 
siųs jiems pasakyti, ar jie nuvažiavę in Kau- Laikraščio redakcijai kaž- 
nų, in pasaulio lietuvių kongresų turės lais- koks “memelenderis” buvo 
vę komunizmų skelbti, ar jiems neatitiks tas, I atsiuntęs laiškų, kuriame in- 
kas atsitiko penkiems komunistams po 1926 rodinėjo, kad Klaipėda suda-

Mano senos galvos atsimi- linkui žalia, sausa, gražu, 
nimu, būdavo, sykį sumonki- Nors voliokis. Vieni aropla- 
nai žmones, tai lukaut. Ilgus nai kįla, kiti nusileidžia, 
čėsus jie tave atsimins. Vė- — Ar mano senos akys ap-

pėda, pažymi, kad Klaipėdos (maža intakos provincijoje. Lai jįau vįKkiy jaiyk kuoščyriau- sitararakavę, ar kų? — sakau 
konvencijos signatarai tuo ta- kraStis neabejoja Lietuvos vy gjaį, jįe tau netikės ir dacol. Pyteriui. — Kur gi tas dunib-
rpu yra linkę manyti, kad ruiasybės teisė imtis žygių šiais - gi čėsais monkink žmo- las, apie kurį navynos sulia-

“ tautai ir valstybei ’ apsau- nes, kiek tik nori, o jie už tai toj ekstra tlumočijo?
goti Klaipėdos krašte, laip ^au dar ir pinigų mokės. Ši- Tik, štai, Pyteris patraukė

m. perversmo dėl mėginimo nuversti Lietu
vos vyriausybę, pasmaugti Lietuvos nepri
klausomybę ir jų prie Sovietų Rusijos pri
jungti.

* • • * •

ro “rimtų pavojaus vietų” Eu 
ropos taikai, daug rimtesnę už 
Saro kraštų, Jugoslaviją ar 
Austriją. Laikraštis tą laiškų 
paskelbė, bet tuoj pat indėjo 
ir nuodugnų “Eltos” atstovo 
Londone, E. J. Harrisono, at
sakymų, kuriame vokietininko 
Lietuvai padaryti priekaištai 
buvo išsamiai ir intikinamai

Socialistų šulai ir per savo laikraštį ir 
per radijo Dariaus - Girėno paminklo pamatų 
prakasimo iškilmes vadino paprastos duobės 
kasimu. Tebūnie ir taip. Bet vis dėl to tos 
“duobės” kasimu palaidota jų aviacijos (dar ( 
vieno atsisveikinimo) diena. Atmetus juokus ari'emti 
in šalį, reikia pažymėti, kad socialistų šulai 
tokiais savo pareiškimais užgauna mūsų gar- korespondentas, pranešda- 
bingųjų didvyrių — Dariaus ir Girėno atmin- Įn,as aP e “Klaipėdos karštli- 
tį, kurių visa tauta brangina ir tinkamai pa- Vokietijoje, nurodo, kad
gerbia. ♦ • •

Kitame numeryje laikraš-

tokios rokundos dedasi su ei- man už rankovės, 
cilistų mučijamu antru lėki- — Na, kas dabar? 
mu par mares. Jau antri me- — Va, žiūrėk! O čia kas? 

— Mažam ravely noperskas 
vandens ir jame murdosi slie
kas.

— O čia ar ne dumblynė?
, . . 1— sako Peteris. — Matai,įūnijo, pavalgymus /V aitkui j_a 

gudbjai pasakyti darė. Ir, ant

tai, kai jie žmones monkina 
ir dar galo nesimato.

Pernai, sakė, lėkimų rūnys 
per mares. Avieišino dienas

galo, aroplanų garadžiuje už 
pečetijo.

navynos nemelavo.

Grižus namo susitinkam 
Maikį Kiaušinį, patį žemiu 

Sniegui nutirpus, šįmet vėl! sį lėkimui rūnyti cinų. S 
‘ sakė, kad Mojaus pradžioj žinojęs, kokie mes nevierni Ta

pat negalima, abejoti nacional
socialistų iredentistiniais sie
kimais Klaipėdos krašte. Nu
rodęs Klaipėdos gyvybinę rei-' 
kšmę Lietuvai, laikraštis sa
vo pastabas šitaip baigia: 
“Tie, kurie lengvamaniškai 
siūlo Klaipėdų “grųžinti Vo
kietijai” todėl, kad jie mano 
kad jos grąžinimas sumažintų 
Vokietijos apetitus in ekspan
sijų rytuose, turėtų atsiminti, 
kad tas grąžinimas privestų 
prie išnykimo mažos valsty
bės su sena istorine tradicija, 
kurių 1919 m. santarvininkai 
didžiavosi, galėdami atgaivin
ti”.

“Birminghatn Post”, rašy-
'į darnas apie Simono Hitlerio

vokiečiai neturėdami tinkamo pasitarimus Berlyne, nurodo,
taikinio, in kurį galėtų nukrei kad Klaipėdos reikalu anglų

Jau pasirodęs “Vylius” 4 nr. pranuSa. > “™,tautinę hirterij*, kaip sluogsniai nusistatę šitaip:
kad Lietuvos Vyčiy Minias Šiemet invyks 1 i"“"**"* F** ♦ Klaipėdos reikalas yra grynas
rugpjūčio 13, 14 ir 15 dienomis, Hartford,!” netuva. Pavojinga, eks- |Tautų jungos re,kalas. Je,
(Jonu. Taip pat pranešama, kad nuo naujųjų ' trava«“"t,Ska ka ba> k“n v“‘Į Vokietija nori jį svarstyti, ta,
metų in šia jaunimo organizacijų instojo 540 ;rtuJama> ,r vlBI“ka stoka n0' 7™ dar vi«“ papildoma pne- 

, _ ..i.i a. ..a_ ...... žastis, kodėl ji turėtų grįžtinaujų narių. Tikimasi susilaukti ir daugiau įro įklausyti kitų^ pusę 
naujų narių, nes vajus dar nesąs užsibaigęs.
Pasisekimo!

Soeialistai taip “smarkiai” organizuoja 
antrąjį skridinių, kad jų lėktuvas ir po ket
virto atsisveikinimo dar neprirengtas kelio
nei. ft’atn reikalui visuomenė sudėjo užtekti
nai pinigų keliems lėktuvams inrengti trans
atlantiniam skridimui, bet Grigaitis ir vieno 
neprirengė. Vadinas, buvo pinigų, bet pri
trūko smegenų.

var-
in Ženevą.

Kitame numeryje laikraštis

gini gali, korespodentas pažy
mi, patvirtinti Hitlerio karto
tinius tvirtinimus, kad vokie- .v. .. . . i nurodo, kad daugumas Augučių tauta yra is esmes taikų . ° r.
mylinti tauta.

Dar tolesniame numeryje 
laikraštis rašo apie vokiečių

jų pasiekusių pranešimų apie 
Klaipėdos bylų yra persisun-

jau šiur lėkimas bus į New 
Jorkų nurūnytas. Vėl turėta 
pavalgymas Vaitkui gudbai 
pasakyti ir Mojaus b d., sakė, 
visi paskutinį sykį aroplunų 
pamatysim. Net pateko j ga- 
zietoj buvo advertaizinta. Ale 
dier.ų prieš pamatymų, Lan- 
sing-Ford aroplanų steišinas 
— cementuotas ir žviruotas — 
nei iš šio, nei iš to, dumblynu 
pavirto.

Susimarkiavęs tas rokun- 
das ir paskutinę pasidėjęs ant 
savo delno pasakiau sau: Pa
la, cicilistai gali monkinti, kų 
nori, ale mano galvos nesu- 
monkins. Važiuosiu pats pusi

kę Vokietijos jtasipiktinimų ir žiūrėti, kaip atrodo toji dum- 
kad bešališki stebėtojai bijo, blyne. Pasivadinęs ♦avor^-ių

radio stočių varomų neapyka j kad tas nuspalvinitnas gali Pyterį ui vitnpsų, susėdę in
ntos ir melo kampanijų prieš
Lietuvų.

iškreipti svarbius faktus. Tie, 
kurie sekė bylų, yra insitiki- 
nę, kad ji bvvo pravesta be

jo flyverj — nurūnijom, 
Lansing - Fordo steišinas

kaip buvo, taip ir tebėra. Ap

luošiai, jis sako.:
— Durniai jūs! Dumblas 

ten buvo tik žmonėm sumen
kinti! Kaip galėjo būti aviei
šino diena, kad aroplanas 
dar nebuvo Čikagoj, o nebu
vo dėl to, kad dar jam šio i t 
vieno moksliško člunko. Be to, 
fridžidario tikietai irgi nciš- 
parduoti.

— Aš taip ir misli.jau, — 
pridėjo Pyteris. — Bet kam 
reikia žmones monkinti? Jei
gu pats aroplanas negali at- 
rūnyti, tai galėjo freitu iš 
Koklerio atvesti ir parodyti. 
Pamatę aroplanų, būtume ir 
l'ridžiderio tikietus išpirkę.

Spiovė ir pradėjo savo fly
verj štarduoti į garadžių.

— O, ves! Bet tu nežinai, 
kokie smart yra cicilistų drū- 
karnos ir lėkimo per mares 
rūnytojai, — baigė Maikis 
Kiaušinis,
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

— Kaz. Andriušis =====
(Tęsinys)

Ir vėl tarp laukinių
Kaip audra praūžė ketveri 

metai nuo Stasiuko su Vaclo
vu persiskyrimo. Stasys jau 
vienuolis. Išaugęs aukštu tvi
rtu vyru, malonios šypsenos, 
nekaltų akių, kuklaus elgesio, 
— tai tikras vienuolis.

negalėsiąs eiti savo pareigų. 
Prašo atsiųsti pagalbininkų. 
Pataria siųsti St. Nežinionį, 
kaip turintį nemaža praktikos.

Pagalbininkų pasiųsti reikė
jo būtinai, o kaip tyčia tinka
mai paruoštų nebuvo. Visų a- 
kys nukrypo į. Stasį. Tik jis 
vienas buvo tinkamiausias —

Tačiau jis ne kunigas, o tik puikiai mokė jų sunkių negrų 
paprastas broliukas. Jums gal I kalbų, žinojo jų papročius ir 
kyla mintis, kad jis pabūgo i turėjo ne maža praktikos. Tik 
sunkaus misijonieriaus darbo vienintelė kliūtis, kad ne ku- 
ir atsisakė nuo savo, dar pir- nigas.
mose kūdikystės dienose su- Vyresnysis nuėjo pasikalbė- 
keltų svajonių, nuo troškimų, ti su broliu Stasiu. Kambary 
tapti misijonierium. Gal tai rado jį vienų.
buvo tik jaunuolio svajonė, o — Na Stasiuk, jau tu, aš 
ne rimtas troškimas. Juk 
daug, labai daug, jaunuoli;}

Jfcujonėse stato savo auksi- 
mius ateities 'rūmus, bet sva
jonė visuomet paliks svajone.
Kas kita šaltas galvojimas, su 
kitais tuo reikalu pasitarimas 
ir troškimas įgyvendinti, ne
žiūrint, kokias sutiktų kliū-

manau, žinai ko atėjau.
— Ne, tėveli, nieko nežinau,

— atsakė Stasys.
— Kad misijonierius Justi

nas serga jau žinai?
— Taip, žinau.
— Taigi, jis serga ir prašo

atsiųsti tave jam padėjėju... 
Stasiukas lyg sumišo. Neži-

‘DRAUGO" RADIJO SOLISTĖ

Dainininke O. Juozaitienė

ja “Tlgėsis” Seliuberto ir ‘Ka 
rvelė’i’ -- Sasnausko.

Kalba Pittstono klebonas 
kun. .1. Knsakaitis. Jis trum
pais bruožais apibėga Lietu
vos ir Jo Ekscelencijos var
gus.

Po jo pristatomas kalbėti

( gams už pakvietimų jį atlan- 
jkyti šių šalį Ir malonų priė
mimų.

Bankietas baigta Lietuvos 
himnu.

Jo Ekscelencija vyskupas T, 
Matulionis išbuvo Wyoming 
Klony visų mėnesį ir aplankė

KALBĖS LAIKE “DRAU
GO RADIO VALANDOS

tis. Trumpiau sakant, svajonė nojo ar džiaugtis ar liūsti, 
nėra idėja. Ir jis nebuvo tuš- Prieš jo akis stojo visu bai-
čias svajotojas, ir muilo bur- 

\bulų gyvenimo rūmų statyto
jas, bet tikras idealistas, pa
siryžęs viskų iškentėti dėl sa
vo idėjos. Tačiau Dievas, mė
gindamas savo tarno ištikimu
mų, laikinai sutrukdė jo pla
nus. Jis laimingai įstojo į vie
nuolynų, bet vienuolyno vyre
snysis nesutiko jį leisti mo
kytis kunigu.

— Negalime, brolau, tave 
leisti mokytis, nes maža esi 
mokęsis. Jeigu būtum baigęs 
nors šešias klases, su noru su
tiktume leisti į kunigus, o pa
skui galėtum būti misijonie
rium, — maloniai kalbėjo tė
vas vyresnysis.

— Tebūnie Viešpaties va
lia...

Taip, tikrai buvo tokia Vie
špaties valia. Jis to norėjo ir 
per vyresniuosius jų pareiškė 
mažajam savo tarnui. Nors ji

sumu sunkus misijonieriaus 
gyvenimas. Pagaliau tarė:

— Tėveli, matyt, Dievas 
mane šaukia. Jei tokia jūsų 
valia, siųskite mane tarp lau
kinių. Juk jums gerai žino
mas mano pašaukimas misi- 
jonieriauti.

— Brolau, ar nebijai sun
kaus, vargingo darbo, mirties 
pavojų?

— Nuo pirmųjų kūdikystės 
dienų ligi įstojau į vienuoly
nų gyvenau vien tik pavojais, 
kaip žuvis vandeniu. Jie ma-

.E. Vysk. T.
Išleistuves Iš Wy»ming Klonio

GEGUŽĖS 1 D. — IŠKILMINGOS PONTIFIKALĖS 
MIŠIOS; VAKARE BANKIETAS

Lietuvos atstovas dr. M. Bag- |čia visas lietuvių kolonijas, 
donas, kuris pasako apie Jo 
Ekscelenciją gražią kalbų.

Pristatomi dainuoti AVilkes 
Barre Švč. Trejybės parapijos 
vyrų oktetas vadovaujant mu
zikui J. Stulgaičiui. Sudainuo- 1
ja tris dainas “Sveiki, drūti” Lr , m ._ ..... i Vyskupas T. Matulionis, nion-
— J. Zilevic aus, “Vilniun A tc-it,,,.,.___ :_
trauk” — Vanagaičio, “Lai

Prie garbės stalo sėdėjo šie, 
dvasiškiai ir svietiškiai:

Kun. A. Ežerskis, adv. J. 
Lopatto, kun. J. Kasakaitis, 
d r. M. Bagdonas, kun. J. K. 
Miliauskas, Jo Ekscelencija

Mūsų specialio korespondento

WILKES BARRE, Pa. - G e-i lupai ir gražiai apibudino Jo
guzės 2. Jau seniai AVyoming 
Klonis yra turėjęs tokias iš
kilmes, kaip kad turėjo gegu
žės 1. Tai buvo iškilminga at
sisveikinimo valanda su Jo 
Ekscelencija vyskupu Teofo- 
lium Matulioniu.

Ekscelencijos gyvenimo var
gus.

v . v , , . Trečiadieni, gegužes 1 d.
ne uzgrudmo ir as dabar jų m . , _ , ? . ,TT.,... . . . * Sve. Trejybes bažnyčioje, VViI-nebijau, nes su manimi visuo- , . .. . , c |kes Barre, invyko iškilmingosmet yra Angelas Sargas. Mi-1 v ,,.v. , ..... . v. , i pontifikales sv. Misios, kuriassijomerians gyvenimų pažįstu . .. _ , , . v , ,,.h.i ‘ laike kankinys uz katalikų tl-
labai gerai, tačiau jis manęs
nebaugina. Tad prašau, jei esi T Matulionis. Dalyva
vertas tos malones, siųskite, . . .

kėjimų Jo Ekscelencija vys-

mane pagelbėti tėvui Justinui.
Vienuolyno vyresnysis giliai 

susijaudino tokiu jaunojo vie-
buvo Stasiuku! skaudi, oi kaip nuolio troškimu misijonieriau-
skaudi! Bet jis jų priėmė ra
mia širdimi, nesielvartauda
mas, nepykdamas — nes tai 
buvo Aukščiausiojo valia, ku
ris geriausiai žino, ko mums 
reikia ir kada reikia. Tačiau 
misijonieriauti, ne tik malda, 
bet gyvu žodžiu, troškimo ne
užgesino. Dažnai užsidaręs sa
vo kambarėlyje suklupdavo 
prieš Prikryžiuotojo paveiks
lų ir ilgai melsdavosi, prašy
damas išklausyti jo troškimų.

— Viešpatie, jei yra galima, 
jei nepriešinga Tavo šventajai 
valiai, suteik man malonės bū
ti misijonierium; bet jeigu ne
galima, jeigu tas nepadidins 
Tavo garbės ir jeigu pasilik
damas vienuolyne daugiau pa
sidarbuočiau sielų išganymui, 
kaip misijonieriaudamas tarp 
stabmeldžių, — tebūnie Tavo 
šventoji valia. Ne kaip aš no-1 
riu, bet kaip Tu nori, Viešpa
tie... (

Šiais ar panašiais žodžiais 
baigdavo savo maldas. Taip 
meldėsi per keturis metus. A- 
trodė, kad jo maldos liks ne
išklausytos. Bet ne mums, že
mės vabalams suprasti Vieš
paties keliai.

Vieną dienų vienuolyno vy
resnysis gavo misijonieriauja- 
nčio tėvo Justino laiškų. Ja
me rašė, kad įvykus nelaimė į tį. 
ir jis dabar sergųs. Dar ilgai!

gvvuoj nauji laikai” — 
Friml, žodžiai pritaikinti kun. 
J. K. Miliausko. Dainavimas 
visiems labai patiko, net ant- 
rii kartu buvo iššaukti. Jie 
daugiausia gavo aplodismen
tų.

sign. C. A. Mcllugs, monsign. 
J. V, Miliauskas, kun. A. J. 
Sinkevičius, kun. J. Kundrec- 
kas, dr. kun. B. Končius, kun. 
V. Šimkonis, kun. J. Bali. kun. 
J. Amuškevičius, kun. V. Ku-

Adv. Jonas Brenza

| Vienuolyno kapelionas. Publi 
|koj sėdėjo ir Scrantono vika- 

Kalba Scrantono vyskupijos ras.
vyskupo O’Reilly įgaliotinis ! Svetainė buvo labai puikiai 
monsig. C. A. McTTugs. pa- išpuošta. Buvo pasamdytas spe

ja su dr. kun. B. Končium iš
važiavo į Mt. Carinei. Pa. Iš 
čia lankys visas Scliuylkill a- 

pstas ir kun. Boch, Šv. Onos ’pskrities lietuvių parapijas.
Taip mes atsisveikinom su 

garbingu svečiu, kuris paliko 
mums daug gražių minčių a-
pie save.

sveikindamas Jo Ekscelencijų 
nuo savo vyskupo.

cialis dekoratorius.
Prie šio bankieto surengimo

Ant galo pristatomas kalbė- , daugiausia darbo pridėjo kun. 
ti pats Jo Ekscelencija. Kalba V. Šimkonis, jaunas IVanamie, 
palengva, labai švelniai. Pa- Pa. klebonas, kun. J. K. Mi- 
sveikina čia gyvenančius lie- liauskas, Duryea, Pa. klebo- 
tuvius Lietuvos jaunimo — nas ir Nukryžiuoto Jėzaus Vie 

■ pavasarininkų ir ateitininkų nuolyno ir Našlaitvno užžiū- 
vardu. Ištaria nuoširdžius pa- ,rėtojas.
dėkos žodžius lietuvių kuni- 1 Ant rytojaus Jo Ekscelenci-

Pristatomas Elmburst Nn 
kryžiuoto Jėzaus Našlaityno 
mergaitės - našlaitės, kurios 
gražiais vaizdeliais ir dekla- 
maciiomis teikė .To Ekscelen 
ei jai atsisveikinimo linkėji
mus. Mergaitės savo gražiomis 
deklamacijomis ir gyvais fan
tastiniais vaizdeliais net jau
dino publikų. Jos gavo daug 
aplodismentų. Jų graži ir aiš
ki lietuviu kalba stebino vi-

— Laimė ne tik akla, Imt 
apakdo ir tuos, kuriuos ji 
glosto. Ciceronas.

— Gyvenimas trumpas vien 
dėl to, jog mes blogai juo 
naudojamės. Seneka

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

DIENRAŠČIO
“DRAUGO”

PAVASARINIS

PIKNIKASGarbė Nukryžiuoto .Tė- 
viai kunigai ir keletas svetim- zans seserims už tokį gražų 
taučių. Pamokslų pasakė Lu- hJ našlaičių sumokinimų. 
žemės klebonas kun. J. Kun- Joms baigiant su publika su- 
dreckasJ Bažnyčia buvo užsi- dainavo specialiai Seserų pa 
kimšus žmonomis.

vo kone visi apylinkės lietu-,RUR"

ti. Sakė dar pasitarsiąs su 
kitais aukštesniais vyresniai
siais ir, palikęs Stasį, tartum, 
dvasios pagavime, išėjo. Sta
sys nuėjęs į koplyčių ilgai ir 
karštai meldėsi, dėkodamas 
Dievui už jo išklausimų.

Po trijų, nekantriai pralei
stų dienų, kurios Stasiui atro
dė ilgesnės už metus, tėvas 
vyresnysis pranešė, kad ruoš
tųsi važiuoti. Stasys jautėsi 
lyg sumišęs, pats nenorėjo ti
kėti savo ausimis, tartum vi
skas būtų tik gražus sapnas. 
Tačiau ne. Kartais jį perbė
ga baugus, nesuprantamas šių 
rpas, perima keista baimė ir 
vėl vienintelė mintis — sielų 
išganymas. Ir ši mintis duo
da jas stiprybės, drųsos.

Pagaliau išaušo išvažiavimo 
dienos rytas. Paskutiniai pa
sirengimai. Koplyčioje galin
gai skamba Te Deum lauda- 
mns ir suplikacijos. Jis, jau
nasis misijonierius, tyliai pra
virksta... Širdies gilumoje, ta
rtum, jaučia balsų, kad dau
giau Čia negrįš, kad nematys 
daugiau brolių vienuolių, šių 
palaimingų mūrų, kur surado 
tikrųjų širdies ramybę. Pas
kui nuoširdūs atsisveikinimai 
Ir dviejų brolių lydimas pa
mažu eina į geležinkelio sto-

(Daugiau bus)

gaminta atsisveikinimo daine

Tų pačių dienų vakare Re- 
dington viešbuty, Wilkes Bar
re, invyko atsisveikinimo su

lę “Sudiev, sveteli mūs bran-
įvyks

gus

Pristatomas kalbėti monsi-
Jo Ekscelencija bankietas. |gnoras J. V. Miliauskas, ku- 

Žmonių dalyvavo pie 250. iris pasako apie .To Ekscelen-
Bankiete dalyvavo ir Lie

tuvos valstybės pasiuntinys 
dr. M. Bagdons iš "VVashingto- 
no. ’ W

Grojant Dorlins orkestrui 
bažnytinį maršų, inėjus gar
bės svečiui Jo Ekscelencijai 
su svečiais kunigais į svetai
nę, visi žmonės sustojo.

Jo Ekscelencija vyskupas 
Matulionis sukalba maldų, o 
orkestras groja Amerikos hi
mnų. i

Pavalgius prasideda progra 
ma.

Toastmaster Wilkes Barre 
klebonas kun. SJ. K. Miliau
skas pasako gražių inžanginę 
kalbų pasveikindamas garbin
gų svečių, Jo Ekscelencijų ir 
Lietuvos atstovų ir pristato 
dainuoti fotografų baritoną 
Stasį Šakočių, kuris akompa
nuojant Pittstono vargoninin
kui muz. J. Kudirkai, gražiai 
sudainavo “Rūtų.” — A. Va
nagaičio ir “Švint Aušrelė” 
— A. Pociaus.

Pristatomas kalbėti geras 
Wyoming Klonio veikėjas ad
vokatas J. Lopatto, kuris tru-

cijų gražių ir jautrią kalbų 
Pristatoma dainuoti p-lė ti

na Miliauskaitė, Wilkes Barre 
klebono sesuo. Ji gražiu ir 
skardžiu savo balsu sudainuo-

Sekm„ Gegužės-May 12 d. 1935
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues

EMIL DENEMARK SĖ



* DRAUGAS Trečiadienis, gegužės 8, 1935

IŠ GLEVELANDO PA
DANGĖS

Did’ngos, iliuminuotos, išpuoštos St. Paul katedros, 
Londone, vidusj'kurioj invyko Anglijos karaliaus Jurgio 
V ir karalienės auksiniu vedybinio gyveninio sukaktu
vių iškilmės. (Aeme Photo)

WISCūNSia’O LIETUVIŲ ŽINIOS
GRAŽIOS IŠKILMĖS GRAŽI PUOTA

RAGINE, WIS. — Baland-' KENOSHA, WIS. — Bra
zio 29 d. Šv. Kazimiero baž- eitų sekmadienį Šv. Petro pa- 
nyčioj buvo iškilmės. Atšilau- rap. svetainėj invyko graži 
kęs J. E. arkivyskupas S. A. puota, kurių iškėlė “Marijo- 
Stritch teikė Sutvirtinimo Sa- nos” pagerbimui gegužės glo- 
kranientų, kurį priėmė 30 jau- bejos Švč. Marijos Panos ir 
nuolių - vaikinų ir mergaičių. Stanislavos su Stanislovais pa 
Malonu pažymėti, kad jaunuo- gerbimui irgi savo globėjo, 
liai buvo gerai priruošti, nes Viena diena, pastangomis pa- 
in J. E. klausimus visi gerai rapijos iždininko K. Šarausko
atsakė. (Ekscelencija vaikus ir šeimininkių: M. Tilienės, t š os progos privalo nepi 
klausinėjo pusę valandos). S. Ališauskienės, M. Beitienės leisti ne tik vietiniai, bet ir

šv. Kazimiero parapija Ba- ir S' sutraukta ' plačios Ohio valstijos lietu-
cine savos mokyklos neturi, virš šimtas žmonių ir kuogra- viai. Kviečiami atsilankyti

Adv. R. Skipičio Atsilanky
mas ir Lietuvių Kultūrinio 

Darželio Koncertas
Lietuvos svečių adv. lu Ski

pitį Glevelando lietuviai pri
ims sekmadienį, gegužės 19 d.
Tų dienų rengiama didelis ko
ncertas Lietuvių Kultūrinio 
Darželio naudai, Lietuvių sa
lėje (programo pradžia 5:30 
vai. vak.).

Koncerto programas bus ne
paprastas, kurį išpildys Akro- 

Įno Lietuvių Draugiško klūbo 
choras, po vadovyste Igno Ho-‘ 
llišio. Akrono jaunimas pasi
aukoja Lietuvių Darželio nau 
dai, patiekdamas visų to va
karo programų, kul iam smar
kiai rengiasi.

Programo pertraukoje, Lie
tuvos svečias adv. R. Skipitis 
pasakys kalbų.

Gegužės 19 d., nuo 11:30 v. 
dienos, adv. R. Skipitis kal
bės iš VVJAY radio stoties.
Dainuos akroniečių choras.

Iškilmė Darželyjev ,
Kiekvienam svarbiam asme

niui atsilankant, arba organi
zacijų seimams ar konferen
cijoms Clevelande invykstanl, 
ar tai tautiškoms ar kataliki
škoms, būna surengiama iškil
mės Lietuvių Darželyje prie 
Dr. Jono Basanavičiaus pami
nklo. Tas pats bus padaryta 
ir dabar, atsilankius adv. R.
Skipičiui; tų pačių dienų, a- 
pie 4 vai. po pietų, nuo Lie
tuvių salės važiuos vėliavų 
spalvomis papuoštais automo
biliais didelis būrys lietuvių, 
nuveš ir padės vainikų prie
Dr. Basanavičiaus paminklo ins... Paskutinis sezono viešas 
ir adv. R. Skipitis pasakys ka : pasirodymas invyko pereitų so 
lbų. --------------------------------------

iš Darželio, visi grįš in Lie
tuviu , alį koncertui ir kai 
borus.

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Leon. Žitkevičis

ŽODŽIAI SŪNAUS 
PAKLYDĖLIO

Mieloji mainyte, kodėl tavo lū
pas

Ne karty skausmai gedulingai 
nudažo,

Kai mano krūtinėje ilgesiu su
pas

Buitis užliūliuota 
miražo ?..

kmadienį, Marąuette Parke
! invykusianie Dariaus - Girėno 
1 paminklo pamatų kasimo iški
lmėse... Sudainuota Amerikos, 
Lietuvos himnai, Šopeno ‘‘Lai 
dotuvių maršas” įr Žilevi
čiaus “Vilnius”... Dienų prieš 
tas iškilmes, t. y. šeštadienį 
(vakare) Jasnausko salėj 
(VVest Sidėj) choras turėjo 
savybės pasilinksminimo va- 
'kalelį... Svečių matės: J. Mie

svajonių !keJiūnas, “Dainos” choro rė
mėjų pirmininkas; P. Čižaus- 
kas, J. Kudirka, St. Pieža, I. 
Sakalas... Choro vedėjų Juo
zų Saurį, pamylę choristai ant 
rankų nešiojo... VVest Sidės V’y

Kodėl gi, mamyte, kas rytme-
tį tykų,

Kai saulė raudona padangėm 
pakyla,

Tu paneri žvilgsnį tarp rožių, čių 34 kuopos nuosavas karn- 
gvazdikų Ibarys parapijos name, bus ati-

Liūdnai vis pasveikinti bun- įdarytas su ceremonijomis be
dančių tylų?..

Kodėl, kai, suklupęs ties prieš
aušrių sostu,

Tau atveriu širdį dėkingų ir 
tyrų, *

Tu skęsti, mamyte, tarp sau
lėtų mostų,

lr veržiasi džiaugsmas ir aša
ros byra?.. —

SUCH IS LIFE—

reckon tome of them gosli 
here."

ti lovers of natchnr have
gyje sekančių dviejų savaičių..
Vieta bus vadinama: Vyčių
Ramova... Town of Lake, L. '_____________________
V. 13 kuopos Muų vakaras po apskričiui plln,įninkauja O. 
reitų sekmadieni nelabai kaip 1>užml8kaitiį.
pavyko — finansiniu atžvil- ( _____
giu... Neužtektinai publikos , Liepos Ketvirtoji artinas vi 
atsilankė... su smarkumu. Tos dienos su-

Visgi tas nepasisekimas ne- rengimo komitetas dirba su 
turėtų sumažinti 13 kuopos na dar didesniu smarkumu. Rei-

Žinau. Tai todėl, kad in klys- rių veiklos bei energijos.... kia tikėtis, kad šiemetinė Lie- 
tantį sūnų Liepos Ketvirtoji yra Chica P°s Ketvirtoji bus verta Jau

Krūtinėje tavo vien meilė ru- gos Liet. Vyčių Diena!
sena,

Vien meilė keleiviui gyvenimo 
liūnų,

Palikusiam lūšnų pakrypusių 
senų.

Ruoškitės joje dalyvauti!

KRONIKA

,nimo Šventės vardo.

NORTH SIDĖS ŽINUTĖS
Liet. Vyčių 5 kuopa rengia

ARTINASI ŠOKIU 
VAKARAS

Roselando Vyčiai su S. Ka- 
ncevičiu darbuojasi, kad iš
puošus Visų Šventųjų parap. 
salę Monte Carlo vakarui, ku
ris invyks gegužės 10 d.

Kuopa remia savo basebolo 
tymų. Reiškia, kuopa užmokės 
visas tymo lėšas. Jonas Labze- 
ntis, menedžeris, susitars su 
tymu, kaip jis apsimokės ke
lionės lėšas ir kaip gaus pa
ramos dėl “jerseys”. Vyčiai 
būtų labai dėkingi, jei koks 
lietuvių biznierius juos tuo pa 
remtų.

Tymas eis in Vyčių lenkty
nes. Jis praktikuoja antradie
nio ir ketvirtadienio vakarais, 
o šeštadieniais ir sekmadie
niais popiet aikštėj ant 108 ir 
Veraon gatvių.

Jurgis Smulkis

> Pereitų savaitę westsidietė šeimyniškų vakarėlį (sočiai) 
,B. Kazlauskaitė padarė kelio- su užkandžiu ir šokiais, geg. 
nę rytuosna, kurios metu ap- 8 d., parap. svet. Vakaras re-

_______ lankė AVashingtonų, D. C., sungiamas pagerbimui basket-
L Vyčių “Dainos” choras ^dsomis indoniybėmis, Anna-1bolininkų, kurie Chic. apskr. 

ba:gė sėkmingų 1934-35 metų Polio milįtarę akademijų, ir lygoj laimėjo 3 vietos dovanų, 
sezonų ir skirstysis atostogo- kitas turi»tų pamėgtas vįetas. Inžanga 25c. Bus gera muzi-

---------- ka. Visi prašomi atsilankyti.
Pereitų sekmadienį, Brigh- Binoklio tumamerito finalas 

ton Parko lietuvių bažnyčioj bus F. Andruškėvičiūtės na-

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT

Bet mūsų gerb. klebono kūn. žiausi°j ““taikoj praleista ke 
J. S. Aiarčio pasidarbavimu, letas valand«' 
padedant mokytojoms jaunuo
liai buvo pavyzdingai priruoš
ti tam Sakramentui.

kaip in darželį, taip ir in ko
ncertų ir kalbas.

Lietuvių Salės Koncertas 
Sekmad. gegužės 26 d.

Jau 15 metų kai Clevelande

i Gegužės 10 d. in Kenoslia 
atsilankys sveč.as iš Lietuvos 
Rap. Skipitis. Tikimasi, kad 
iš visų Wis. kolonijų lietuviai insteigta Lietuvių salė, kurio- 

Gegužės 5 d. draugai ir į suvažiuos pasiklausyti svečiu 'je būna visas mūsų tautinis, 
draugės surengė netikėtų puo- j kalbos. kultūrinis judėjimas.

Salė per 15 metų pusėtinaitų pagerbimui žinomų vietos 
biznierių ir veikėjų A. ir O. 
Vasiliauskų iš priežasties su
kaktuvių 15 m. vedybinio gy
venimo. Puota buvo Dzinzile- 
to svetainėj. Malonu buvo ma
tyti tiek daug priedelių, susi
rinkusių pasveikini į veikėjus 
parapijos rėmėjus Vasiliaus
kus ir palinkėti jiems ilgo a- 
mželio.

Vakaro vedėjum buvo J. 
Glebis. Kalbėjo: T. Gališaus- 
kis, svečias iš Chicagos Kar
čiauskas ir kiti. Puotos ren
gėjos buvo žinomos vietos vei
kėjos ir biznierkos: E. Jur
gaitienė ir B. Zizminskienė. 
Pietus pagamino O. Žičkienė, 
O. Mečienė, A. Ventienė, M. 
Siminavičienė. Joms pagelbė
jo vyrai: A. Paluckis, V. Vc- 
ntis, J. Siminavičius. l’er puo
tų jubiliatai apdovanoti bra
ngiomis dovanomis, kurios in- 
tektos atsilankusių vardu.

B. V.

Geg. 12 d. Kenosha invyks apšepo. Dabar susigriebta iš- 
S. L. R. K. A. \Vis. kuopų grųžinti apatinę salę. Tam ti- 
atstovų suvažiavimas, kad pa- 'kslui rengiama smagus vaka- 
sitarus savo organizacijos rei į ras pačioje salėje, sekmadienį, 
ku.la.iss. gegužės 26 d. Programų išpil-

------------------ dys vieni jaunamečiai — Jau
nosios Birutės choras, kurisARKIVYSKUPAS PAS MUS

S11EBDYGAN, YYIS. — Pra 
eitų sekmadienį mūsų parapi
jos bažnyčioj J. E. arkivysku
pas Stritch teikė Sutvirtini
mo Sakramentų.

ŠAUKIAS JAPONŲ 
PAGALBOS

MANILA, geg. 5. — Suk- 
dalintų jinrtijos sukilimai Fi
lipinuose sutriuškinti, 1x4 pa
tirta, kad šios partijos vadas 
Rainos šaukės pagalbon japo
nus.

Sukilimai buvo vedami, kad 
išlaisvinus galas iš Amerikos.

— ” * F

dar tik neseniai susiorganiza
vo, bet gražiai progresuoja. 
Gegužės 26 d. bus pirmas pa
sirodymas.

Kaip tik prasidės piknikai 
ir salė bus liuosa, tuoj bus 
pradėta taisymo ir puošimo 
darbas. Rudeniop invyks išk. 
Įmingąs atidarymas.

Lietuvių salė clevelumlie- 
čiams lietuviams yra didžiau
sia kultūrinė reikmenis. Ji 
reikalinga dabar, bus reikali
nga i>er daug metų. Todėl vi
si laikykime už pareigų atsi
lankyti in vakarų gegužės 26 
d. ir paremti salės išgražim- 
mo darbą. Koresp.

invyko Chicagos apskr. soda
licijos metinė šventė. Keli ši
mtai jaunų lietuvaičių išklau
sė bendrai, šv. Mišių ir priė
mė šv. Komunijų. Sodalicijos

me, adr. 1734 Wabansia Avė., 
2 aukštas iš pryšakio. Visi, 
kurie laimėjote semi-finalų, ne 
užmirškite atsilankyti 8 vai. 
vak., geg. 9 d. Koresp.

; ■ ■ ‘į JOHN P. EWALD\ J
LOANS and INSURANCE <

Jeigu reikalauji pinigu ant Pi?m6.Mortgičio. arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

.,>^S4O
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279X>

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
• •• - J4lL\sTINfoJE»

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa

taiso apetitą. Stimuliuoja prie nornia- 
liško veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miegą, ir pataiso abelnų. 
sveikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą laikotarpi jis 
įrodė esąs labai Dagelbingas i-ilputėms 

' ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne 
'. praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE.
| Parsiduoda visose vaistinyčiose. Gau
kite tikrą NUGA-TONE, nes joks ki- 

I tas vaistas ne atneš tokių pasekmių 
| Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 2oc ir 
50c,

Senatorius New Mexico vai., 
Bronson Cutting,. žuvęs TWA • 
lėktuvo katastrofoj.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMyjy KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

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

J Šiuos paveikslus atėjęs nevienas 
braškia per skruostas riedančias a- 
šarag. Ateikite visi. Nesigailėsite!

Paveikslas rodys ir aiškins 
A. PELDŽIUS sekančiose vietose:

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

Pėtny&oja, Gegužės 10 d. Doreya, 
Pa. parap. salėje.

86c, vaikams 10c.
padlto TiMnd.nL

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 
deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

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

Darome paskolas ant pirmų niorgičių, atmokėjimui 
niorgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dienų.

TAUPYTI PINIGUS
tirynac, •rsrllmna.a Žemo mistaMo 
nležėjlm* odos 1 penktas eekunšau 
— Ir pasai bliuraa prie Kežamos, 
puėkų, dedervinės, lr llbOrlmų Že
mo bevelk stebuklingai praftallna 
visokias odos iritarljas, kadangi 
lo gydymo ypatybes retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos valett- 
nyčloa ullalko—Sic, 49c, 41, Ypa
tingai tvirtas Žemo. Du syk ge
resni rssultatal 41.14.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Tbls Is a Fnnious Vlvanl Sėt and In- 
dildės fane povrlor. 41.49; Rooge 7S« 
Tįsaus Cream 41.99, Depllstory || 9»’ 
Vaciai Antrinami 41.74, Bath galt 1 99' 
Tollet Water 41 24. Pertame 45.74, Brll! 
Kantine 74c, Skln YVbltener 74c. Totai 
Valus 414.00. Spėriai prieš. |1,47 for all 
ten plscss to Introdues this line.

Vardan ......
idrmi.......... ..............
Siunčiama par paltą COD 

Pinigai (rąMnaml, jai 
aapatao hiatas.

>M Va 560-3* Avaus, YeA

. NO DAUKANTO// 2242 WEST 23™ PLACE 
ederalSavings phm

AND LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO

Ben J. Kazanauskfu;, raitininkas

TiMnd.nL
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VIETINES ŽINIOS
PRAŠOME RENGTIS

GERB. LIETUVIU
DRAUGIJAS

/. ----------
Gerbiamieji:

Švento Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų draugija ir Šv. Ka 
zimiero seserys nuoširdžiai i 
kviečia Jūsų garbingų, drau
gijų dalyvauti 16 Rėmėjų sei
me, kuris invyks sekmadieny
je, gegužės 19 d.

Seimas prasidės šv. Mišio
lais 9 valandų, Šv. Kazimiero 
v'enuolyno koplyčioje. Pirmas 
posėdis prasidės 11 vai., Mari
jos Gimimo parapijos svetai
nėje, Washtenaw Avė. ir 68 
gatvė, 1 valandų. Seimo atsto- 
vams-ėms pietūs vienuolyno 
salėje. Antras seimo posėdis 
prasidės 2 yal., toje pačioje 
Marijos Gini. parap. svetainė
je. Seimo dalyviams ir svečia
ms vakarienė su programų 6 
valandų vienuolyno salėje.

Tikimės, Jūsų draugija už
jaus kilniems rėmėjų darbams 
ir prisius ųi seimų savo at
stovus bei naudingus mums 
patarimus ir sumanymus. Jū
sų atsilankymas ir suteiktoji 
mums parama bus širdingai 
invėrtinti.

Šv. Kazimiero Akad. Dr-jos 
Centro Valdyba ir

švento Kazimiero Seserys

Moterų Sųjungos Chicagos 
apskritys laikė susirinkimų, 
balandžio' 26 d., Dievo Apvai
zdos parapijos svetainėje. Su
sirinkusios atstovės gyvai sva 
rstė organizacijos reikalus.

Birželio 30 d. pripuola Nc- 
perstojančios Pagalbos Pane
lės Šv. šventė. Savo organi
zacijos globėjos šventę nutar
ta apvaikščioti bendrai einant 
prie šv. Komunijos.

Taipgi nutarta suruošti šei
myniškų išvažiavimų, kuria
me suvažiuos kartu su savo 
šeimynomis ir draugais sųjun- 
gietės ir kiekviena kuopa tu
rės savo atskirų stalų.

Kvietimas dalyvauti Šv. Ka 
zimiero Akademijos Rėmėjų 
seime priimtas. Paskirta auka 
ir išrinktos delegatės: Sriu- 
bienė, Lukauskienė, Rugienė.

Daug kalbėta apie Moterų 
Sųjungos naujuosius įstatus, 
kurie dabar eina per “Moterų 
Dirvų”. Susirinkimas išnešė 
pageidavimų, kad kuopos iki 
ateinančio apskričio susirinki
mo nuodugniai perkratytų at
skirus įstatų punktus ir, jei
gu rastų kų juose norėtų pa
keisti, pridėti arba išmesti, vi
sa pasižymėti. Suvažiavusios 
visos į ateinantį apskričio su
sirinkimų galėsime subendrin
ti pataisas ir pasiųsti seimui.

Kuopų ir pavienių narių y- 
ra priedermė rūpintis ir bu
dėti, kad mūsų organizacijos 
turtas būtų naudojamas tiks
liai ir saugiai. Mūsų organi
zacija kilni fr stipri. Moterų 
Sų-ga, tai mes pačios, kurios 
mokame nario mokesčius. * O 
įstatai juk yra tam, kud tuos 
jūsų sumokėtus pinigus apsau
gojus.

Vieton korespondentės

PIRMAS ŠV. JURGIO 
PARAP. PIKNIKAS

Komitetas ir darbininkai vi
su smarkumu ruošiasi prie 
pirmo šių metų pikniko, kuris 
invyks sekmadienį, gegužės 26 
d. Vytauto darže. Tuo laiku 
jau medžiai bus bežaliuoju, žo 
lė graži. Visi rengkitės atva
žiuoti.

šitaip baigiasi automobilių vogimas. — Automobilių
vagis, pasivogęs automobilių, lėkdamas Lake gatve, Chi
cagoj, susidūrė su gatvėkariu. Automobilių sudaužė, o 
pats vagis, Thonias Mangan, sunkiai sužeistas nuga
bentas in Bridvilės ligoninę. (Acme Photo)

Budrik Furniture Mart
3345 ir 3347 S. Halsted St.

CHICAGO
Pečiai, Lovos, Springsai, Matrasai. Ypatingai didelis 

pasirinkimas gražių Parlor Setų po 9.00 
*100.00.

Graži lempa ir 26 šmotų sidabro setas dykai.

Kuponas. Dykai: Lowe Bros. Co. Enamel maliavos.

Vurdas ................................... ..........................

Adresas ............................................................ .

Atsinešk šį kuponų ir dykai gausi kenų maliavos
Budrik Furniture Mart

vintas wardas neužilgo susi-i8 vai. Paskui buvo šokiai. Šį 
lauks Comiuereial Business ” , vakarų surengė ir nuoširdžiai 
prieplaukos. pasidarbavo moterys nuo 14

Nuotrauka (Drainage) ka- gatvės: M. Sobutienė, A. Sin 
nalo jau pradėta kasti. Ji bus ( kevičienė, O. Liaudansk enė, 
platesnė ir gilesnė, kad ga-i V. Gručienė, A. Paulikienė.
lėtų prekybiniai la vai plau- 

1 kioti. moseiand eLa

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
Norkai atidarė naujų krau

tuvę (bučernę) adresu: 4550 
S. Marshfield Avė. O. Norkie
nė yra gausi aukotoja ir rė
mėja kilnių darbų. Jų dukre
lės lanko Šv. Kazimiero aka 
dėmi jų. Linkini Norkams pa 
sisekimo naujam bizny.

Broliai Gregorovičiai, užlai 
kautieji hardware krautuvę 
adr. 1901 W. 47th St. atėju- 
pavasariui pripildė reikalin
gais dalykais. Visi dekoruoja 

jsavo namus. Visiems patarti- 
r na užeiti pas brolius Grego- 
rovičius.

BUDNIKO PIKNIKAS 
GEGUŽĖS 19 D.

RENGIA PRAMOGĄ
1 Marijonų Koleg. Rėm.
skalius įengia kauliukais žai- šv. Kazimiero kapų pirminiu
dimų lietui tingų studentų nau ko dar niekad nėra turėję.
dai, sekmadienį, gegužės 12 d. ! ________
Nekalto Pras. Pan. ŠvA Darau >, ..... , ., Pavasariui atėjus, jau bai- 
svet. Pradžia 2 vai. po p . et. ln- • ; k .• •... 11 giasi balių .sezonas. Paskutini
zanga 35c. Bus gerų dovanų 
ir skanaus užkandžio.

Birželio 2 d. prasidės Misi- sul'g adresu: 4155 Archer av., 
jos ir tęsis vienų sava tę. Bai- Chiiago, III 
gsis 9 d. birž. Misijus ves vie
nas iš Tėvų Pasijonistu.

Šatkauskas (Szatkowski) 
Boleslovas. Kilęs iš Ukmergės 
.mesto. Išvyko in Amerikų 
1912 m.Vietiniems gerai žinomi nm 

tomis J. ir K. Kazlauskai, pri 
Chicago Heights lietuviai tyrę valgomųjų da ktų paritu 

didžiuojasi, kad jų klebonas, vėjai per 15 metų, žada pei- sulig adresu: 714 lloward St., 
gerb. kun. A. C. Martinkus šį- mainyti biznį ir pamėginti kų Franeisco, California 
met tajio išrinktas Šv. Kaži- kitų. Kazlauskų klijentai gai- A k&ųau išvardyti asmenys
miero kapų drektorių pirmi- bsi, kad jie uždaro bučeiuę. vra p,.aSoHll atsiliepti; ir ke-

Zalatorius Jonas. Gyvenus

35 ninku. Sako, savo parapijoj Rep.

PAIEŠKOJIMAS NR. 67
Šie asmenys gvvenų Ameri- 

jų turėsime šį sekmadienį, ge- koje yra iegkoinį.
,, , .... . . gūžės 12 dienų. Vakaro t.ks-
’uos ai mgiausiai prašome — nupirkti parapijos sa- 

atsilankyti ir paremti netu.- lei indus Susidar<s ko,„itetas 
tingus studentus. Komisija

Grigaliūnas Juozas. Gyve
nus Cleveland, Oliio.

Malnak Nathan. Gvvenų-

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

darbuojasi ir manome, kad 1)uoquoin> ininois 
paskutinis balius bus vienas , phtiu 
sėkmingiausių.

Juozas. Gyvenus

kvienas, kas kų nors apie juos 
žinotų, prašomas suteikti ži
nių. Bent kok'. žinia bus bra
ng ai invertinla.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois 
Tel. Superor 5619.

BIZNIERIAI, GARSINKITE^) 

DRAUGE1

Gegužės 5 d. invyko gražus 
balius parapijos svetainėj. 
Žmonių prisirinko daug. Loš
ta kortomis ir kauliukais iki1.

Gegužės ’O d. Birutės dar
že įvyks Budriko kostuinerių 
ir nulio klausytojų metinis pi
knikas, dalyvaujant radio ar
tistams, dainininkams, muzi
kantams, šokikų grupėms ir 
t.t.

Šiam piknikui Budrikas ski
ria $3,000.00 vertės dovanų: 
parlor setų, bedroom setų, re 
frigeratorį, skalbimų mašinų, 
akordinų, saksofonų, pianų, ra
dio, kaurų, prosinimo mašinų, 
typevvriterį, daug aussinių ir 
kitokių daiktų. Su kiekvienu 
tikietu, kas turės giliukį, ga
lės laimėti šias brangias do
vanas. Kas dabar bile kų per
ka Budriko krautuvėje, gauna 
dykai tikietus į piknikų.

Dainorius

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

1. MALDAKNYGE ir BAŽNYTINIU PAMALDŲ VADO
VĖLIS, audekliniais viršeliais ............................  65c

Paauksuotais kraštais .................................75c
Odiniais viršeliais ..................................  $1.25

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO AUTORIUS
Audekliniais v ršeliais.................................. 75 c
Odiniais viršeliais ...........................• •.. $1.25

3. JĖZUS MANO PAGELBA
Audekliniais viršeliais .................. v.... $2.5(\.

4. ANGELAS DIEVIŠKASIS SARGAS
Audekliniais v’ršeliais.................................... 25c

5. MALDŲ KNYGELĖ (skiriama jaunuomenei)
Kaulo viršeliais......... ....s....................$1.00
Odiniais viršeliais ...»............  ..... $1.00

6. MALDŲ RINKINĖLIS
Kaulo viršeliais su sagčiuku................. $1.50
Kaulo viršeliais be sagčiuko ..-...............$1.25
Odiniais viršeliais .................................... $1.59

7. AN1UOLAS SARGAS Odiniais viršeliai............... $1.50
8. PULKIM ANT KELIŲ Odin ais viršeliais, paauksuo

tais kraštais .................   $2.56
na. Š omis dienomis, Peoples y MALDų RINKINĖLIS

Audekliniais viršais......... . ......................... 40c
Paauksuotais kraštais.................................50c

Gegužės 26 d. mūsų bažny
čioje bus pirmoji vaikučių Ko
munija. Gerb. mokytojos, se
serys Kaziiuierietės, vaikelius 
prie to seniai rengia.

PEOPLES KRAUTUVĖSE EINA DIDŽIULIS 
IŠPARDAVIMAS

PASKIRTA $2,000.00 
BRANGIŲ DOVANŲ

Jau buvo rašyta, kad Peo- 
ples krautuvės yra pilnai op
timistinės, jog laikai gerėja 
ir žmonės savo namus puošia 
naujais baldais ir kitokiais 
patogumais. Kad geriau pasi
tarnauti savo kostumeriams,

Be to, su invairių išdirbėjų 
kooperacija Peoples krautuvės 
paskyrė virš $2,000.00 vertės 
brangių dovanų šių krautuvių 
kostumeriams. Dovanų išdali
nimas invyks 30 d. birželio, 
Birutės darže. Tų dienų bus 
žinoma kaipo Peoples krautu
vių rėmėjų ir jų draugų die-

Peoples krautuvės prisirengė krautuvėse eina didelis išpar 
' šį pavasarį sū pasirinkimu gra davimas. Kiekvienam yra pro- , 
žiausių prekių. Tai daroma, gos nusipirkti gerų prekių 
kad patenkinus lankančių rei- r numažintum kainom ir sykiu 
kalavimus ir patiekus tokių dalyvauti laimėjime vienos iš 
prekių, kokių visuomenė rei- daugybės dovanų. Kai kurių 
kalauja už mažiausiai kainas, vertė siekia iki $275.00. Pp.

IŠVYKO IWASHINGTONAt

ROSELAND. — Devinto wa 
rdo aldermonns, Artliur Lin- 

j dell, paskirtas m esto majoro 
Eihvard Kelley, geg. 1 d. iš

dyko į Wasbingtonų su savo 
'planais kas link Calumet Ha- 
rbor kasimo. Manoma, kad de-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublie 8340
U40 80. K1DZIS ATS.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPĖČIAU,US IfiPA.RDAVI.MAK <la- 
bar iki Vainikų Dienon. 25% NI'O- 
I.AIDA ant visų Slock Paminklų, 
Mačų ir Dl.lcilų. Nora turime di
deli šlaku, patariame rinktis anks
ti Jei norite dė. Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas bokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Ilex. PENSACOLA 9011 
BELMOMT MO6

Offioe; HILLSIDE M«S
Alfred Roneill, pren. Vlnccnt Bnnelll, aeer.

Užsakant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
siuntimų. Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokame už persiuntimų.

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE

"laidotuvių direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

O ĮU| Olfllfloę 71° IRth Street
U. m. dnlllldu Phone MONroe 3377

Ckas. Syi‘DUIIP70 S° Ave” CicerouWllfZE Phone Cicero 294

1.1. Zolp 1646 West 46th Street
Phone BOUlevanl 5203

1 C ClIflflikSc 4605-07 So. Hermitage Avė.
J. 1. LHDISIIiIO Phone YARdfi 1741—1742

'2314 Wcst 23rd Place 
Phone U A Nai 2515 Cicero 592?ladunricz ir Senus

1. Liulevičius 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

" -------- -

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARdf> 1138

A. Masalskis
A. Petkus

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

.. .1 ■ ; ..............
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VIETINES ŽINIOS
“Draugo” Radijo Programa

AV ' t - a* .

kalba. Be abejonės,'jis ir per 
radijo mums suteiks daug in
do,nių žinių apie mūsų garbin
gų tėvynę Lietuvų.

Antras kalbėtojas bus Jp- 
nas Brenza, kuris jau nekartų 
yra kalbėjęs “Draugo” radio 
programoj. Galime būti tikri, 
kad p. Brenza mums pasakys 
daug žinučių liečiančių ekono-

Šiandie “Draugo” radijo 
valandos programoj išgirsime 
lietuvių solistę O. .Juozaitienė.
O. Juozaitienė ne pirmu kart 
pasirodo “Draugo” radijo 
programoj. Publika jau žino 
koks malonus ir gražus yra 
jos balsas. Tad, pasiklausyki
me malonaus balselio dainuo
jant gražias daineles.

Šioj programo i taip pat iš- .v,° , ,
girsime neseniai in Chicagų j
atvykusį D. U. L. R. pirm. i Neužmirškite pasiklausyti 
adv. R. Skipitį. Tie iš mūsų, “Draugo” radio programos, 
kurie jį anksčiau girdėjom ka-, Pasukite savo radio ant sto- 
lbant ar tai McKinley parke ties WEDC — 1210 kil. ir 
ir tai Marquette parke, žinom, i išgirsite gražios muzikos ir 
kad DULR atstovas indomiai indomių kalbų.

j

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 

IŠWEDC (1210 kilocykles)

GAILISI, KAD PRARĖGĖJO vo gerai išmokusi skaityti.
Kartais ji verkia ir gailisi,

r
Oį ‘V* S

Niagara vandenpuolis. — Ankstyvas pavasaris šįmet anksč au privertė remontuo
ti zeniian_ \ andenpuolio tiltelius, ant kurių turistai sueina pasigrožėti nepaprastu 
reginiu. Ūždamas'žemyn vanduo kas met tuos tiltelius apgriauna ir kas met reikia 
juos remontuoti. (Acnie Photo)

RAITDODVARTS. —. Prieš 
18 metų Savickų Šeimai gimė 
duktė, kuri buvo pakrikštyta 

i Jadvyga. .Ji buvo sveika, tik 
akys nešvietė. Taip ji paau
go, o paskui pateko Į ak'ųių 

j institutų.
j Neseniai prof. Avižonis, 
i lankydamas institutų, susido- 
I mėj,o Savickaite, pasiėmė jų 

į karo ligoninę ir padarė ma-

STUDENTŲ KMESHII
UtLtbUU IA Į ornlNb- I patarimu, padarė kelis pakei- bų ir pašaipi} bus panaikinti

- kad išvydusi dienos šviesų.

LIETUVIAI ADVOKATAI;

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Paneilėlio, Seredos ir Pėtnyėlns 

vakarais 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

žų akių operacijų. Po opera- NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
cijos ši lietuvaitė staiga pra- ___ Telefonas REPublic »«»«>

regėjo ir dabar visai nebįo- Rez. 1460 No. Paulina St. 
gai mato. Dabar ši mergaitė Pbone ARMitage 0590
yra Raudondvario prieglaudo-

----------------------r--.;—;---------------------------------------Ta“!'a’ saiuJkl? darbų (sl!'-'l lietuvis advokatas
operacijų ir išgydymų manęs (ti, adyti, skaityti) ji negali, guite 1f)09 _ FRAnkiin 699() 
nuo ligos, kuri vargino mane tačiau šiaip gerai mato.

FERDINAND PETRAITIS

RAPORTAS MARQUETTE 
PARK AMERIKOS LIE

TUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBUI

Gerb. pirmininke ir nariai:-

įtimus, bet įsakė už dviejų sa- arba pataisyti. Gegužės 9 d., po gegužinių
vaičių sugrįžti, t. y. balandžio | Ag jaučiuos kad tai yra Parnakhb 8:15 vak. Aušros 

didelis mūsų laimėjimas. Mes, Varių parapijos salėje invvksj23 d. Šiuo sykiu vykom dvie- 
įse: adv. Vasalle ir aš. Šis žy
gis buvo labai svarbus, nes 
iniciatoriai Sinnett biliaus įs

ikirto šposų. Mat, apie kovo 
25 d. įnešta taip vadinamas 
Weber bilius No. 696, kuris

Praeitame susirinkime nuta- savaimi patiekė registruoti a- 
rta pasiųsti protestų prieš taip ateivius, bet be jokių pridėč- 
vadinamų Sinnett bilių No. įkų. Kadangi mes kovojom Si- 
429, kuris buvo patiektas le- jnnctto bilių, taį atstovas We- 
gislatūrai. Gavęs laiškų nuo ,ber paėmė keturis paragrafus 
Sinnett, tuojau laiškais pra-Į iš Sinnetto biliaus ir pridėjo 
nešiau išrinktai komisijai, bet, 'prie Weber biliaus pataisymo, 
dėl vienos ar kitos priežasties, j Tų pačių dienų buvo padėta 
jie negalėjo dalyvauti. Balan- ant kalendoriaus pravesti pa- 
džio 9 d. Svmon šaukė mane taisytų AVeber bilių No. 693,
du sykiu, bet, kadangi aplin
kybės neleido, ir jis negalėjo 
dalyvauti. ✓

Buvau Lietuvių Amerikos 
Advokatų draugijos ir Lietu
vių R. K. Federacijos išrink
tas vykti į Springfieldų; vy
kome sykiu: adv. R. A. Va
salle, adv. Jobu B. Borden ir 
Frank Vitkus iš Cicero. Be 
šios komisijos, matėsi keletas 
lietuviu, kurie nepriklausė mū 
sų grupei.

PALESTINOJ KARŠČIAI
JERUZALE, geg. 6. —

Nepaprasti karščiai žnybė Pa
lestinų dvi savaites taip, kad 
net kai kurie kupranugariai 
neatlaikė. Kai kur buvo užda
rytos ir mokyklos. Šiandien 
jau vėsiau.

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO
REZULTATAI .

Vakarykščių žaidimų r e zuit.:
i

AMERICAN LEAGUE

Chicago, 4 .... New York, 3
Detroit, 5.............. Phila., 3
Washington, 7 .. St. Louis 3 
p., Kįti žaidimai atidėti.
t NATIONAL LEAGUE.

j r •
Visi žaidimai atidėti.

ofiso Tel. CICERO 40
Rcr Tel. CICERO 8656

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

kata* Komlsljonlerlua. Vra gerai CI 
cariečiams žinomas Praktikuoja jau 
SS metus. Hpeciallzavc uSateny. Pa
sekmingai gydo Rheumatlv.m«. Pla., 
ėlų lr Širdies Ilgas.

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

vai popiet Ir 7 iki 8 vai. vak t re; 
šventadieniais parai sus,tarimą

4930 West 13t.b Street. 
CICERO, ILL.

keli lietuviai advokatai, galė
jom didelį darbų atlikti; mes 
negavome jokios paramos iš 
kitų tautų: čekų, lenkų, italų

Chicagos studentų kiiopos su
sirinkimas. Katalikiška lietu
vių studentija! Jei nori pašvę
sti savo jėgas siekimui kata-

188 W. Randolph St.
. . . ! Chicago18 metu gyvenusi tamsoje, ---------------------- ----

Savickaitė dabar bijo žmonių Telephone Borievard zm . 
ir viso kų tik ji mato. Dabar JOSGph J s GPISrl 
jai iš naujo tenka mokytis

Su pagarba,
Kazimiera šerpitaitė, -
4603 S. Francisco Av. f

per penkiolika metų. Ta pa-
'č’a proga dėkoju Šv. Kryžiaus 
ligoninės seserims ir slaugėms 
už nuoširdžių priežiūrų. ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4631 S. ASHLAND AVĖ.
Silčfiitvti no’s įn^tltnfp 11 "bu- I^**s- 6515 S. Rockwell St.Skalnu, IK). S llisuiuie Ji DU Phone REPublic 9723 CHICAGO

kuris atimtų darbus ir pašal
pų nuo svetimšalių, neturin
čių pirmų arba antrų piliety
bės popierų.

Kadangi pavojus buvo dide 
lis, kad bilių House of Repre- 
sentatives gali priimti, tuojau 
pagavau apie .dešimtį atstovų, 
jų tarpe ir B. Adamowski, ku
ris yra' pirmininkas demokra
tu partijos Springfielde. Po 
to pasitarimo man buvo pri*

AKIŲGYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Jtemplmų. kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių kar8t|. atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spedalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NedėlloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

15 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/ K \

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND A VENŲ
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 ankStaa
Pastebėkit 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 OANal 0523

ir k. Vėliau, vėl balandžio 26 Lkiskų idealų, jei trokšti dar- 
d. teko matyti atstovų Ada-. 
mowskį, kuris pareiškė, kad 
Weber bilius bus pataisytas.

Po to išvykau į Wasbing- 
ton, D. C., kad pasitarus su 
kongr. Sabath kas link bilių, 
ar jie nėra priešingi Kongre
so įstatymams. Kongr. Sabath 
yra prietelius visų svetimša
lių, nes ir jis pats yra ateivis.

Kitam susirinkime tikiuos 
žodž:u raportų patiekti. Gal, 
vėl dar teks sykį, kitų vykti j 
Springfieldų.

Adv. Joseph J. Grish

buotis lietuvybės palaikymui, 
rašykis prie Amerikos Lietu
vių Studentų ir Profesionalų 
Sųjungos. Dirva plati, ypač 
čia, Chicago je. Daug gali nu
veikti! Nepamiršk tat atsila
nkyti in susirinkimų bent pa
siklausyti. Išgirsi daug ko 
naudingo ir gyvenimui prakti
ško. Valdyba

Panešimai
SVARBUS SUSIRINKIMAS

NO.RTII SIDE. — Labda
rių 6 kuopos invvks šiandie, 
trečiadienio vakare, 8 d. ge- ' ' 
gūžės, po pamaldų svarbus su- i buick 
sirinkimas. Kviečiami visi 
atsilankyti, nes yra svarbių
reikalu svarstvmui. Valdyba 1 olos ♦urių<• J su gold trim, 5 Steel ratai. Labai

_________________ gražus vėliausio modelio karas, nu-
I kštai tobulam stovy ................. $515

PLATINKITE “DRAUGĄ”
PADĖKOS ŽODIS

Padėkos žodis dr. A. G. Rak
auskui už sėkmingai padaryta

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 So. Leavitt St.

CANal 0706

DR.J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Tel. OANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija $600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 3 popiet
6 Iki 8 v. vakaro

Tel. OAlVaJ S122

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart)

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

Tel. nOITlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Val.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomls Ir Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel.: PROspect 6378
Rez. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso va,.: 2 iki 4 Ir 6:30 Iki 8:80 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 2515 W. A*th St. Pagal sutart).

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0036

Ofiso vai.: 1—4 Ir 6—8 p. m 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytolas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstaa

Gas X-Ray
1113 ARCHER AVF.., Cor. Francisco 
Tel. Office I^tf. 3660; res Vlrg. 0669

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14
Res. VICtory 384S

DR. A. J. BERTASH
oflsn vai nno 1-8- nno 6:80-8-80

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SE6AI
OFISAS

4729 8o. Ashland Avė
2 lubos

chicago, ru.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 va, 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki lt 
valandai dlenę

Telefonas MTDwar 28KO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARda 0994

Rez.: Tel PI.Asa 2400 
Vglandoe:

Kuo 1$-1» v. ryto: 1-1 ir 7-8 v. v 
Nadėidienlala nuo 16 Iki 18 diena

CLASSIFIED
AUTO MOBIL ES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC
-Vartotų Karų Bargenai'

1934. Model 41. Club Se
dan. 5 pasaž. su built-in trunk. 
Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Kaip 
naujas ir garantuotas ............ $745

CADILLAC — '31 — V-12. 5 pasaž. 
Town Sedan, with real trunk. 6 
drat ratai, with white side \valls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint ................. $695

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

LIETUVIAI DAKTARAI

CHEVROLET - 1932, 5 pasaž. Se
dan, Tamsiai žalias, 6 drat. ratai, 
trunk rack. labai gražus mažas 
karas tobulam stovy ............ $315

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

Ofiso: Tel. LAPayette 4017
Rez.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 SO. HALSTED ST., CHTCAOO
Paned., Sered. lr Sugat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehlll 0617

7017 S FAIRFIELD AVĖ.

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

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

Dienomis Tel. LAPayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutart)

Tel. I.AFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 9402 

Tel. IiAPayeMe 8057

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 Wwt 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle 
Valandos: nno 1 Iki t vai vakare 

Samdomis tr nedėllotnfs pagal 
sutart)

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo • Iki 10 rytais — 1 
iki 3 popiet — 6 Iki t:20 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p

DODGE - 1932, 5 pasaž. Sedan, Ma 
roon, 6 drat. ratai, tobulas mažas į 
karas ............................................. $445

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, 5 drat. ratai, sent covers. 
vėlaus m-odelio, kaip naujas, ga
rantuotas ...................................... $695

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta- 
jerai, žema mileage. Nerasite ge
resnį business coupe.................$395

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

BUICK — 1932, Victoria Coupe, 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai, Flnish 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Bulckų mūsų dideliam stake $445

BUTCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, ge.ri tajerial, 
mobair trim Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LA SALLE — 1930, 5 pasaž. Redan. 
Juodas 6 drat. ratai. Sis La Šalie 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................. $375

OAKLAND - 1931, 5 pasaž. Sedan. 
1 juodas. Labai gražus karas že'ma 
I kaina ............................................. $195

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe, Rumble seat, Tan. 
6 d.rat. ratai. Gražiai išrodantis 
coupe tobulam stovy ............ $395

ESSEX — 1 932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das, 5 drat. ratai, trunk, gražiai 
išrodantis mažas sedan .... $325

BUICK - 1935. Jūs galite sutaupyti 
Helis šimtus dolerių ant 1935 Buick 
sedan, kuris labai mažai tevarto- 
tas ir garantuotas kaip naujas.

BUTCK '30 — Model 46S. 2 pasaž. ' BUICK — VISU MODELIŲ Maty-
” coupe su rumble seat. Frencb gine kitę mūsų didi staką pertaisytų Ir

6 drat ratai labai gražus eoune garantuotų Buick karų. Visų mo-
tohulam stovy ..............’.............. $295 dėlių, visokiom kainom.

IR DAUGELIS KITŲ
įduokite savo dabartini karą mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago

C pa wfocri 41 OO
ŪKĖS PARDAVIMUI REAL ESTATE

Greitam Pardavimui.

Pnrsidunda ūkė pilnai Įrengta. 77 
nl'crai žemės. 4 karvės 3 mena
mos. 30 viStu, ir maži įrankiai. Ge
ra žemė. 3 mvlės iki miesto. Geri 
lėliai. Yra užtektinai sodų. graži 
v'eta "c ra m žmogui. Priežastis par
davimo: rpųntvė ir nrie to. esu 
naSlė. Viską parduosiu ttž 25 Šim
tus dol. Dėl platesniu žinių kreip- 
k’t.ės antraSu:

MRS. A. SLEGAITIS.
R. 2.

White Cloud, Mieh.

Skolinsiu pinigus ant jūsų morgi
čių, bonų, algos ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgt- 
ėlus, bonus, namus, ūkės Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

KONT K AKTORIAI

ŽELVIS BUILDING C0. 
Kontraktorial

Statom naujus i,r taisėm senus na
mus. Mūro, cemento, medžio ir stor- 
dengystės. lengvi Išmokesėlai arba 
cash. Gaisro apkalnavlmas — state- 
mental — ant namu Ir rakandu

3358 R. ITTUANIC* AVF,
Tel. BOI levard 6327

BIZNIERIAI. GARSINKITE 
“DRAUGE”

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REA L ĖST A TE SIUNČIA M 
PINIGUS J LIETUVĄ 

LATVAKORCTŲ 
AGENTŪRA

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

Tel. LAPayette 1083


