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20,000 KLAUSOSI KUN. COUGHLINO 
PRAKALBOS NEW YORKE

KALBĖTOJAS SMERKIA PLUTOKRA- 
TISKĄ KAPITALIZMĄ

NEW YORK, geg. 23. — 
Kun. C. E. Coughlino sudary 
tas National Union for So
čiai Justice organizacijos da
lis New Yorko valstybėje va
kar turėjo masini susirinkimų 
Madison Square Gardene, kur 
yra apie 20,000 sėdynių ir ku 
rių pritrūko daugeliui.

Griausmingomis ovacijomis 
sveikintas kun. Couglilinas, 
kurs buvo svarbiausiu kalbė
toju susirinkime.

Kalbėtojas karčiais žo
džiais denuncijavo šiame kra
šte įsigalėjusį plutokratiškų 
kapitalizmų. Teko ir preziden 
tui Rooseveltui, kurs vetavo 
bonusų išmokėjimų karo vete
ranams ir kurs anądien sky 
rė alkio atlyginimus bedar
biams, kurie bus pakviesti j 
viešuosius darbus.

uis n u: odė, kad šį kraštų 
šiandien valdo ne žmonių skir 
ti atstovai, bet plutokratai ka 
pitalistai, kurie paveikia vy
riausybę ir kongresų. O taip 
neturėtų būti.

“Socialis teisingumai mo
ko,” sakė kalbėtojas, “kad 
tik rinkti žmonių atstovai tu
ri pilnų teisę tvarkyti valiu
tų ir nustatyti pinigų vertę,

prtv^įSĘfiiflg^jj^ai. Turi 
it krikščioniška, ne komunis

tįška tvarku’.’ , ,
Kun. Cougblin sakė, kad 

prezidentas pritaria bedarbia
ms darbininkams mokėti nuo 
19 iki 94 dol. per mėnesį dir
bant viešuosius darbus. Tok
sai alkio atlyginimas turi būt 
pripažintas priešingu konsti
tucijai.

“ Kiekvienas darbininkas tu 
ri būt apmokamas žmoniškai, 
privalo gauti atitinkamų pra
gyvenimui atlyginimų, ameri
koniškų atlyginimų,” sake 
kun. Cougblin, “ne kokį bol
ševikiškų.”

ŽUVO ŠEŠI KARO LAIVY
NO LAKŪNAI

AVASHINGTON, geg. 23. 
— Karo laivyno vadovybė Pa 
cifike (Ramiajam vandenyne) 
raportuoja, kad Midway salų 
apylinkėse, kur turimi ma- 
nievrai, žuvo šeši laivyno la
kūnai įkritę jūron su lėktuvu.

Katastrofa Įvyko antradie
nio naktį. Žuvo du leitenan
tai, trys mašinistai ir radijo 
operatorius.

Patirta, kad per šiuos ma- 
nievrus ten įvyko daugiau 
įvairiu nelaimių.

MINĖJO 25 METŲ KUNI
GYSTĖS JUBILIEJŲ

MILWAUKEE, Wis., geg.' 
23. — ,Milwaukees arkivysku
pas S. A. Stritch gegužės 
mėn. 21 d. minėjo sav-o 25 me 
tų kunigystės jubiliejų ponti- 
fikailėmis padėkonės Mišiomis 
katedroje. Vyskupas J. B. 
Morris iš Little Rock, Ark., 
sakė pamokslų. Dalyvavo 
daug prelatų ir kunigų.

GAUNA 5 MILI
JONUS DOL ŠELPIMUI

TEISĖJAS ĮTEIKIA MEDALĮ GHIGAGO MAJORAS DIR
BA UŽ DIDESNIUS 

MOKESČIUS
Chicago majoras Kelly nu

sprendė kreiptis legislatūron, 
kad ji leistų padidinti mokes
čius už nekilnojamus turtus 
Chicagoj, taip kad gavus 
miestui daugiau fondų. Majo
ras sako, kad su šiandieni
niais mokesčiais nėra galimy
bės sudurti galus su galais. 
Girdi, išlaidos didėja, reikia 
daugiau pinigų.

HITLERIS TIK DUMIA 
AKIS EUROPAI

Jis siekia, kad Vokietijai būtų 
grąžinta viskas

ŠARVUOTAS AUTOMOBI
LIS PREZIDENTUI

(Acme Photo.)
Įteikiamas Langley medalis aerodromikams AVasb- 

ingtone. Iš kairės pusės į dešinę: 'Vyriausias teisėjas 
Hughes; R. W. Moore; dr. A. Wetmore, dr. C. G. Ab
bott, ir dr. J. Ames, kuris priima medalį.

SENATAS PAKIRTO KARO 
VETERANŲ BONUSŲ BILIŲ

WASHINGTON, geg. 23. 
— Kaip tik senatas pasisa
kė už prezidento veto bonusų 
reikale, tuojau žemesniems 
rūmams įduotas naujas suma
nymas, kad karo veteranams 
būtų išmokėti bonusai

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
LONDONE

GOOKO APSKR. KLERKO 
IŽDE TRŪKSTA 414,124 

DOL.
Susekta, kad Cooko apskri

ties klerko ofise trūksta 414,- 
124 dol. Imamas nagan buvu- 
sis per 24 metus apskrities 
klerkas R. M. Sweitzer, nuo 
pereito rudens Cooko apskri
ties iždininkas. Trūkumas ras 
tas, kada naujai išrinktas kler 
kas M. J. Flynn užėmęs ofisų 
įsakė patikrinti klerko ofiso 
finansinį stovį.

Trūkumas yra nekilnojamų 
turtų išpirkimo fonde, kurį

LONDONAS;- geg. 23. — i Pats klerkas asmeniškai kon- 
Komunistai vakar vakarų puo; ^oliuoja ir įstatyme nepasa

kyta, kas iš tikrųjų turi būt 
daroma su tuo kas metai pri
augančiuoju fondu.

Dar nėra žinoma, kas bus

lė Guildhall, kur buvo sureng
ia tas Londono miesto pokylis 

4,880,000,000 dol. — viešųjų!ir balius Anglijos karaliausi 
darbu fondo. pagerbimui ryšium su jo 25

metų valdčvavimo sukaktuvė- flaroma tuo svarbiu klausimu.

Pasibaigė bedarbių šelpimo 
krizis Ulinoiso valstybėje. Iš 
AVashingtono praneša, kad vy 
riausybė skiria 5 milijonus 
dolerių šelpimui iki birželio 
mėn. 1 d. Paskiau gal bus skir 
ta daugiau iki valstybė galės 
prisidėti prie šio šelpimo. 3 
nuošimčių pirkimo mokesčių j 
įstatymas įsigalios tik liepos ! 
mėn. 1 d.

NERASTA MACONO SULŪ 
ŽIMO PRIEŽASTIS

BUFFATZ), N. Y., geg. 23. 
— Puošnus visais žvilgiais 
šarvuotas (kulkomis neperšau i 
jamas) automobilis pasiųstas

\Vasbingtonų naudotis prezi- 
lentui Rooseveltui.

Kitas tos rūšies automobi- 
is siunčiamas teisingumo de- 
lartamento agentų viršinin- 
tui J. E. Hooveriui.

AVAS1TTNGTON, geg. 23. — 
Karo laivyno viršininkai po 
ilgų ir nuodugnių tyrinėjimų 
paskelbė, kad jie nerado diri
žablio Macon sulūžimo ir nu
skendimo Paeifike priežasties. 
Gauti tik vieni spėliojimai.

Amerikai nesiseka su diri
žabliais. Niekais išleista dau
giau kaip 50 milijonų dolerių.

Gal Sweitzeriui teks atsistaty 
dinti iš apskrities iždininko

WASHINGTON, geg. 23.- 
Taisras šiandien kilo iždo de 
lartamento name. Padaryta 
įpie 4,000 dol. nuostolių.

POTVYNIAI TEXASE IR 
OKLAHOMOJ

BUENOS AIRES, Argenti
na, geg. 23. — Čia oficialiai 
lankosi Brazilijos prezidentas 
Vargas.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
geg. 23. — Potvyniai iStiko 
Oklahoma ir Texas valstybių 
žemumų dalis. Apie 20,000 
akrų derlingos žemės užlieta 
ir apie 4,000 asmenų netekę 
pastogės. Užlietos ir kai ku
rios šio miesto apylinkės.

ANGLIJA DOODA PAGAL
BA ETIOPIJAI

ROMA, geg. 23. — Pusofi- 
cialfls italų laikraščiai kalti
na Angliju, kad ji duoda pa
galbos Etiopijai ginkluotis. 
Per Anglijos koloniją Soma- 
lilandų siunčiami į Etiopiją 
įvairios rūšies ginklai, amuni
cija ir militariniai lėktuvai, 
pareiškia italų spauda ir šie 
faktai dar daugiau skatina 
Italijos vyriausybę imtis prie
monių prieš Etiopiją.

Itahj spauda tačiau nutyli 
svarbiausiąjį faktų. Etiopija 
neturi nė mažiausio pasiryži
mo pulti italus jų valdomose 
kolonijose. Etiopija ginkluoja 
si, kad apsigynus diktatoriaus 
Mussolinio imperijalistinių žy 
gių. Italija yra pasiryžusi kė
sintis prieš Etiopijos nepri
klausomybę, kad praplotus sa
vo teritorijas Afrikoj. Itali
jos manymu, kas yra galima 
jai, tas negalima Etiopijai.

SAUDE J LIETUVIUS, O 
NUKENTEJO SIMPATIKAI

KAUNAS. — Iš Rytprūsių 
gauta žinių, kad bal. 20 die
nų sunkiai sužeistas Lietuvos

AVASHINGTON, geg. 23.— mis.
Šiandien senatas pakirto ka-’ Komunistų demonstracijos
ro veteranams bonusų išmoko ir riaušės ivyko prieš pat at-i vie^os' ,■

vyksiant karaliui, karaliausi Apskrities valstybinis pro- P*«*« E>»>k« Sta
namiškiams ir kitiems žymie furoras' pranešė, kad jis įsi

kiš į šį visų reikalų.

jimo bilių. Balsuojant negau
ta reikalingų trečdalies sena
torių balsų ir tuo būdu sena
tas pripažino prezidento ve
to, o Patmano bilių, kurio rei
kalu tiek dirbta, visiškai pa
naikino.

Kongreso žemesnieji rūmai 
vakar pasirodė toli palankes
ni karo veteranams. Šie rū
mai vakar greitai apsidirbo 
su prezidento veto. Kitaip įvv 
ko senate. Pasirodo, kad pre
zidento argumentai vis gi tu
ri galios. Viena kuri gyven
tojų grupė negali turėti dau
giau privilegijų už kitas gru
pes. Visus gyventojus ištiko 
krizis ir visi turi vilkti sun
kumas be jokios išimties.

NORI KONTROLIUOTI 
KATALIKŲ PAJAMAS

BERLYNAS, geg. 23. — 
Nacių tarpe iškeltas sumany
mas, kad vyria/usybė imtųsi 
kontroliuoti katalikų kongre
gacijų pajamas ir išlaidas. 
Tas, esu, reikalinga visuome
nės gerovei.

ŽUVO 100 KINIEČIŲ

ŠANGHAJUS, geg. 23. - 
Sprogimas įvyko nedideliam 
garlaivy, kurs plaukė TiSuJ 
upe, Hunan provincijoje. Žu
vo apie 100 kiniečių.

siems asmenims.

lupenų ligoninėje. Vokiečiij 
sargybinių nušauto jo sūnaus 
lavonas buvo atiduotas į lie

Policija daug prakaitavo n <URDIS PA !tuvib Pnsę ir palaidotas,
iki raudonuosius išblaškė. Įvy J KARDINOLO ŠIRDIS PA
ko areštavimų. LAIDOTA SKYRIUM

ATIDUODA LENKIJAI 
PISUDSKIO MOTINOS 

PALAIKUS

Ištyrę įvykį, vokiečių atitin 
kami organai papeikė sargy
bos viršininką, bet papeikė ne

KAUNAS, geg. 23. — Lie
tuva vakar davė formalų lei
dimų lenkų vyriausybei, kad 
ji gali mirusio diktatoriaus 
Pilsudskio motinos palaikus 
iš Lietuvos nukelti į Vilnių, 
kaip to pageidavo Pilsudskis.

Taip pat duotas leidimas 
nukelti į Vilnių Pilsudskio se

PARYŽIUS, geg. 23. — 
Po “garsios” diktatoriaus 
Hitlerio prakalbos nacių “par 
lamente” pasakytos Vokieti
jos vyriausybė tikisi, kad A n 
glija dabar imsis inicijatyvos, 
kad sušaukus naują tarptau
tinę konferenciją, kuri turėtu 
nustatyti naują Europai san
tvarką, žinoma, Ivgiomis su 
Vokietija.

Tik tuo sumetimu Hitleris 
ir sakė prakalbą pareikšda
mas, kadi Vokietija yra tai
kinga, kad ji neigia karus, 
kad ji nieko daugiau nepagei
dauja, kaip tik lygybės ir 
laisvės ginkluotis taip, kaip 
ginkluojasi visos kitos valsty
bės.

Diktatorius Hitleris gi, iš 
tikrųjų, tik dumia Europai 
akis. Jis negali kitako skelb
ti, kaip tik tai, ką pasakė. Vo 
kietijos militarininkai dirba 
gudriai. Jie deda pastangų, 
kad sumažinus Europos budė
jimą, o patys galvatrūkčiais 
ginkluoja kraštų. Kada .Vokie 
tija bus įginkluota, tada Hit
leris užtrauks visiškai kito
kių giesmę. Jis pareikalaus, 
kad Vokietijai būtų grąžinta 
viskas, kų ji turėjusi prieš 
didįjį karų.

PILSUDSKIS GYVENO 
SENOVĖS LAIKŲ 

SVAJONĖMIS
Smith kolegijos, Northamp- 

ton, Mass., isterijos profeso
rius Hans Kohn sakė prakal
bą Chicagoj apie mirusį dik
tatorių Pilsudskį ir apie Len 
kiję.

LONDONAS, geg. 23.
Mirusio kardinolo Bourne šir-1 bb kad buvo nekaltai nu- 
dis, snlyg mirusiojo noro, iš-, fsntas’ n Wtas Cistas Lie-
imta iš palaikų, paimta į Woą'"TOS PilMe- 0 k»'1 tno 
nersh ir palaidota Sv. Jono nukentėjo jiems palaukus Tarp kitko jis nurodė, kad 
seminarijos koplyčios sienoje. | žmo^us (Einikis buvo evan- | Pilsudskis “nebuvo savimei- 

Miręs kardinolas buvo įstei'^likas ir skaitp save vokie' lis, buvo geras žmogus,” bet 
gęs šių seminarijų ir joje bu- a . jis gyveno 500 metų senomis

Apie nekaltų Lietuvos pi- svajonėmis, kad padarius Len 
liečiu šaudymų paskelbė veik kiją dideię. Jis man6> kad tuo 
visi stambieji užsienio spau- keliu pasitarnauja Lenkijai, o 
dos organai. tikrųjų, tuo būdu jis kenkė

pačiai Lenkijai ir Europos

vo pirmuoju prezidentu.

GRĮŽTA Į LIETUVĄ JOS 
IŠEIVIAI

KAUNAS. — Paskutinino-1
sers ir brolio palaikus. Šie ju|Wietn nemažas skaičius be
du yra mirę bodami jauni. tuvių emigrantų grįžta į Lie-

UŽ PASLAPČIŲ IŠKĖLIMĄ

BERLYNAS, geg. 23. - 
Mirties bausmė įvykdyta W. 
Kruegeriui, darbininkui iš 
Duesseldorfo. Jis pripažintas 
kaltu už kai kurių militarinių 
paslapčių iškėlimų viešumon.

BOLŠEVIKAI PUOLA 
HITLERĮ

MASKVA, geg. 23. — Bol
ševikų spauda karčiais žo
džiais puola Vokietijos dikta
torių Hitlerį už jo pasakytų 
prakalbų.

tuvų. Ypač daug jų yra iš Pie 
tų Amerikos. Sugrįžusieji sa- . .
ko, kad Lietuvoje daug gėrės- Birzeho me"' 12 d- l^8 mok

PREZIDENTAS IŠDALINS taikai, štai, Musaolini mėgina 
DIPLOMUS atstatyti Romos imperijų, Hit

Įleris nori Vokietijai grąžinti 
WASHTNGTON, geg. 23. senovę. Tas negali būt atsiek

ta ir šie jų žygiai labiau už
nig gyvmimag ir uždarbis, ne- met» u- mi-'
gn kitur. Jie Lietuvoj* mano' Htarinėja akademijoje, West Anot prof. Kohn, Pilsudskis 
dabar daugiau jsiknrti prekv-'N- Y- Prezidentas Roo- nesirūpino ekonomine krašto 
boję, pramonėje ir Akyje. TS '"‘veltas vyks į tas ižkilmes ir.padėtimi, jam nebuvo galvoje

kitką yra pavojingi Europai:

tiesų, Lietuvoje šiose gyveni
mo šakose, išskiriant žemės 
ūkį, daugiausia viešpatauja 
kitataučiai.

ORAS

išdalins diplomus baigusiems Lenkijos gyventojų buitis, tik
akademijų.

KAUNAS. — Balandžio pa 
baigoje ir gegužės pradžioje 
Lietuvoje buvo Rnrengta fiki- 

1 ninku savaitė. Per jų Kaune 
I buvo įvairiausių žemės ūkio

CHICAGO IR APYLIN- organizacijų metiniai susirin 
KĖS. — Numatoma giedra, kimai ir naujųjų žemės ūkio

nuolat svajojo apie “didelę 
nepriklausomų lenkų valsty- 
lję.” Šių savo svajonę jis įk
vėpė lenkų jaunimui. Ir jei 
šis gyvens ir veiks tų svajo
nių pagrindais, tuo būdu bus 
pakenkta Europos taikai ir

• nukentės pati Lenkija.

bet šalčiau. rūmų suvažiavimas. PLATINKITE “DRAUGĄ’
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PREZIDENTO KALBA

amerikiečių darbų. Tai sakydami, turime gai
voje kompozitorių Juozų Žilevičių ir kapi
tonų Petrų Jurgėlų, kurie būsimame sekma
dienyje papuošiami Gedimino ordinais. Juo
du vadiname “jauniausiais amerikiečiais”, 
nes Amerikoje dar nėra išgyvenę nė dešimts 
metų, tačiau jau spėję pasižymėti mūsų vi
suomeniniuose ir tautiniuose darbuose.

Kun. D. Lord

Kristus ir Paklydėliai
(Gerb. Kun. J. Karaliaus premijuotas Eduardo 

Bulevičiaus vertimas)

(Tęsinys)

Komp. J. Žilevičius yru \ienas iš pirma- Palyginimas nereikalauja 
eilių šių dienų kompozitorių ir muzikų niū-.jokio atpasakojimo: geriausi 
sų tautoje. Jo kūriniais vis džiaugiamės. Be j komentarai yra jo paties pa
to, jis yra vienas iš žymiausių ir darbščiau- | skaitymas. Nors jis buvo Įki
šiu muzikos rašytojų, kurio raštų yra skai- ; pasakotas prieš devyniolikų 
ię ir mūsų malonūs skaitytojai. šimtmečių, niekas kita nėra

Petras Jurgėla, buvęs Lietuvos kuriuo- taip moderniška. Tai pirma

Gėlės ir Plienas
Gėlės ir plienas — kokio nuostabu, jei karts nuo kur- 

skirtingi ypatybėmis dalykai! to pamatysi darbininkų dlr- 
Vienas atspindį švelnumų, gra bantį fabrike ir turintį gėlelę 
žumų, ramumų, kitas — galiu- prisisegtų prie kepurės!

dyti žuvis, auginti šeinių, pa-į ln*lž*n*b^lllu‘h tia žnuj;' Taigi, Dievas leisdamas taip
vakariais sėdėti prie savo na-. * *°. a1^. 8 Y švelnioms ir gražioms gėlėms
mėlio durų ir, pagaliau, neži-'l & b ^01. augti tose nepatogiose aplin-
nomybėj, kuri gaubia kiekvie-. U° vlens lto» taiiau gyveni- lybėse, tuomi primena žino

mas kartais parodo, kaip, iš-1 • , , • p ■ •, .... . . .. ’ lv“li’’ 10 ,gui, kad ir jis gali pnsitaiki-
tikrųjų, arti jie gali būti. *.................... .j « b muva. ntl pne įvairių nepatogių gy- 

Vienoje apylinkėje stovi mi- veninio aplinkybių ir išlaikyti

prie jūrų įlankos, kasdien gau

nų vargšų, mirti.
Paskui, be jokio aiškaus sa

vo nuopelno, Petras randa sa
manės kapitonas, taip pat jau plačiai ameri- apysaka “jaunystės užsidegi-j ve Kristaus išrinktuoju. Per ini^ 1 P ler*° .a,u kurių ji valios giazumų savyje, 
kiužiams žinomas, kaipo veikėjas ir rašyto- ^no”. lr vienintelė. Tai tikras tris metus jis gyvena didžiau-j a*1Unai P^r irisas <<1®nas ni', lr prakilniausias draugas 
jas, parašęs ir išleidęs keletu knygų ir daž- niodernaus, nenuoramos jau- šiam draugingume su Išgany- 8 a’ ° na imis esoeme-
nai lašinėjęs mūsų laikraščiuose. Jis ar tik nuolio vaizdas (ar ir mergai- I tojum, dalinasi Jo valgiu, Jo
nedaugiausia vra prisidėjęs prie siiorgani- įtės) nebepasitenkinančio tam 
žavimo Lieti os skautų organizacijos. j tikrų namų paprastumu ir

Abiem .šiem veikėjam linkime, kad pa- nuobodžiaujančio dėl savo vi- 
puošimas jų krūtinių Gedimino ordinais, juos duramžio tėvo morališkumo.

miegu po medžiais, Jo kelio
nėmis, Jo stebuklinga galybe, 
Jo gražiaisiais sielos sapnais 
ir slaptybėmis. Vienu rankos

paakstius ir toliau dirbti tautinį darbų tokiu Lengva įsivaizduoti paklydę-! mostelėjimu Kristus iškėlė

ru” .r “openhearthu” kros-
nys apšviečia padanges. Šalia ! 
fabriko niūkso daug mažų smi 
ltkalnų ir balų, bet smiltys 
tik juoduoja nuo dulkių

kurį kada turėjau tai buvo 
vaikinas, kuris dirbo ant au
kštojo keltuvo ir su nepergali
ma dvasia nuolatai kilnodavo 
ir pervesdavo dešimts, pen-

1P • v •. . . , . kiasdešimts arba šimtų tonų
suodžių, o dūmai ir dujos,

Prezidentas Rooseveltas asmeniškai 11 
vyko į kongresų, kad pasakyti savo moty
vus, kuriais vadovaujantis jis stato veto Pai
numo infliacijos eks-kareivių biliui. Tai bu- j 
vo pirmas šio krašto istorijoj įvykis, kad 
prezidentas asmeniškai vyktų į kongresų 
skaityti savo raštų biliaus vetavimo klausi
mu. Dėl to atsirado kongrese atstovų, kurie 
tokiam prezidento žygiui griežtai priešinosi.

Prezidentas savo kalboj pabrėžė, kad 
buvusieji kareiviai negali turėti daugiau pi
lietinių privilegijų už kitus piliečius, kurie 
taip pat turi vargti šiuo krizio metu. Pre
zidentas turįs visais vargstančiais rūpintis. 
Karo veteranai ir šiaip jau turi pirmenybę. 
Jis status veto bonų išmokėjimo biliui, nes 
nori apsaugoti vyriausybės kreditų, apsau
goti kraštų nuo dolerio infliacijos ir pabran
ginimo pragyvenimo bei padidinimo mokes-

Mes, kaip ir dauguma žmonių, stovnne 
už tai, kad eks-kareivianis bonai būtų išmo
kėti. Kongresas ir senatas už tai balsavo. 
Žemesnieji rūmai prezidento veto jau per-
balsavo. Šimtai tūkstančių veteranų , ir dau
gybė jų draugų darė didžiausio spaudimo į 
kongresų ir prezidentų, kad Patiuano bilius 
būt priimtas ir pasirašytas. Politiniu žvilgs
niu, rodos, nebebuvo jokio išsisukimo prezi
dentui. Jis turėjo pasirašyti. Tačiau pasiel
gė priešingai, lr dėl to, visi tie, kurie mėgs
ta savy stovius žmones, drųsius ir nebijan
čius savo nuomonę pasakyti ir sulig ja pasi
elgti, nors tos nuomonės niekas u neremtų, 
turi atiduoti kreditų prezidentui Rooseveltui 
dėl pastarojo jo pasielgimo. Nors jis, be abe
jojimo, žinojo, kad eiti prieš stiprių karo ve
teranų organizacijų ir visuomenės opinijų y- 
ra, taip sakant, “politinė savižudystė”, ta
čiau, to nepaisydamas, pasielgė taip, kaip jo 
sųžinės diktuoja. Mes nė kiek neabejojame, 
kad tas jo elgėsis, kad ir labai drųsūs, jam 
vis dėl to stipriai pakenks 1936 metų prezi
dento rinkiniuose. Matyti, jis to nepaiso.

Kalbant apie veteranų bonus, reikia pa
sakyti, kad Patiuano sumanymas yra geras. 
Juk veteranams bonai yra žadėti. Ar anks
čiau ar vėliau juos reiks išmokėti. “Skola 
ne rona neužgys” — sako priežodis. Yra 
ekonomininkų, kurie mano, kati tų bonusų 
išmokėjimas dabar prisidės ų prie gerovės 
grųžininio, nes atsirastų daugiau pinigų apy
vartoje. j

ORDINAI, ORDINAI

pat uolumu ir produktinguinu.

KIEK MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ 
LIETUVOJE

Šiais mokslo metais pradžios mokyklas 
lanko 249,665 mokiniai (praėjusiais metais 
buvo 241,410): berniukų yra 128,922 ir mer- j greito gyveninio, vaikščioji 
gaičių — 120,743. Žiemos metu mokyklas la- j mo po teatrus, kabaretus, iš 
nko 199,292 mokiniai ir 50,373 mokiniai lan- , viešbučių į jūrų pakraščius,

lį greitai bebėgantį žemyn lai- šių menkę būtybę a visai už- 
ptais, metantį lagaminus į nau įniršto, .ejisaus žvejų kaimo į’ 
jų, gražių mašinų ir važiuoja- pasaulio istorijos centrų, nuo’

! ntį gražiu, išlietu keliu. Tas 1 menko'laivelio vairo prie vai- 
paprastas išsireiškimas “gy- ro Bažnyčios, kuri būti} pa
vėni! ištaigingai” yra kažkaip šaulio žinoma kaip Petro Žie- į®® ^ia au8'al
priprastas, tik numargintas ve.

Kaip mirtis, slenka per apylin
kę. Tačiau tiems, kuriems šios 
apylinkės yra artimos, žino, 
kokių gražių rožių, putoklių, 
liepsnočių, pijonkų ir baland-

plieno. Bet, kalbėdamas su tgfe 
vinį, jis tave perkeldavo mi^^ 
tyje prie upių ir ežerų; prie 
girių, pievų, paukščių ir gėlių!

V. Ž.

Gėlės kai kuriems gal būti KAUNA; Pasibaigus
Tai buvo karališkas duosnuv paprastai gėlės; kitiems gal hitlerininkų bylai nuteistieji

Šiemet ordinai iš Lietuvos amerikiečiams 
pasipy lė kaip iš gausybės rago. Rodos, kad 
nė vienais metais tiek daug amerikiečių vei
kėjų neapdovanota Gedimino ordinais, kiek 
šiemet. Ir gerai. Nepavydime. Amerikiečiai 
yra užsipelnę bent šiokio tokio pažymėjimo. 
Yra veikėjų, kurie ir sveikatų yra padėję 
bedirbdami Lietuvos nepriklausomybės rei
kalams. Bet jie to darbo nesigaili. Taip pat 
nelaukia nei pagyrimų nei atžymėjinių, nes 
ne tam dirbo. Lietuvos nepriklausomybė, jos 
padarytoji pažanga nuoširdiems ameri kiečių 
veikėjams yra didžiausias atlyginimas už ji 
darbų savo Tėvynės laisvei ir gerovei.

Šiomis dienomis savo dienraščio skiltyse 
duodame vietos pažymėjimui “jauniausių”

kė mokyklas tik vasaros metu (gegužės — 
birželio ir rugsėjo — spalių mėn.).

Švietimo ministerijos laikomas mokyk
las lanko 19,664 mokiniai, savivaldybių —■ 
224,890, organizacijų — 4,855 ir mokytojų 
seminarijų pavyzdines mokyklas lanko 256 
mokiniai. Dėstomosios kalbos atžvilgiu mo
kyklose mokinių yra: lietuviškose — 231,723 
mok., žydiškose — 13,353, vokiškose — 886, 
rusiškose — 561, lenkiškose — 550, latviško
se — 495 ir mišrose — 2,097 mokiniai. Tiky
bos atžvilgiu mokiniai skirstosi: katalikų y- 
ra 218,367, evangelikų 7,371, stačiatikių 2)888, 
sentikių 4,195, žydų 16,226 ir kitų tikybų 618. 
Pradžios mokyklas lanko 10,72 nuoš. visų 
gyventojų.

Šiais metais visose pradžios mokyklose 
dirba 4,498 mokytojai: vyrų — 2,036 ir mo
terų — 2,462.

Tautybės atžvilgiu mokytojai skirstosi; 
lietuvių yra 4,100, žydų — 322, vokiečių — 
25, rusų — 14 ir kitų tautybių — 1. Tikybos 
atžvilgiu: katalikų yra 4,027, evangelikų — 
124, stačiatikių — 20, sentikių — 3, žydų — 
322 ir kitų tikybų 2 mokytojai.

iš balių į balius prie triukš 
mingos džiazo muzikos.

Nė vienas žmogus nesiklau
sė to apsakymo neįžvelgdamas 
sūnaus palaidūno savyje ir 
dėl neaiškaus paviršutinio nu
piešimo, kokį Kristus patiekė 
mums jaunuolio gyveninių ‘to
limoj šalyj’; kiekvienas žmo
gus randa save beklaidžioja
ntį miesto nuodėmingomis ga
tvėmis.

Kiaules šerius? Kristus va
rtoja kiekvienų žodį meistriš
kai,' kai vienu paprastu išsi

būti tik laikinas grožis. Bet išsklaidyti iš Kauno po įvai
riems, kurių dalis yra dūmai. 1iaus Lietuvos kalėjimus. Kau- 

poovanotų yru tarpe. Be Kn- karštis, dujos ir dulkės, jos 110 kalėjime dabar palikę tik 
siaus jri bužo tik kitas var- turi kitokių reikšmę. Tiems 15-16 hitlerininkų. Dr. Neu-

muš. Dabar Petras buvo la
binusiai gerbiamas brangiai a-

das romėnų n’uito knygose; 
su Kristumi ;i.s tapo paties 
Dievo tarnu.

jos yra kaipo ryšys, kuris pri- manas sėdi kalėjime su buv. 
mena jiems kilnesnius daly- pmdo A -bos direktorium Ad. 
kus, kuris traukia juos nuo yruo&a vienoj celėj.

Pankui atėjo išmėginimas, 'sukietėjimo dvasios, kuris pri-
Ir pats Petras tapo paklydė
liu sūnumi. Jo oda jam buvo 
brangesnė už pirmumų. Jis iš
sižadėjo Dievo, nes moteris j; 
pajuokė. Tuo laiku kai sav v 
draugui jis buvo reikalingiau
sias ir kai jo sielos tėvas ne- 
apyuantos pasaulyj ieškojo 
nors vieno draugiško veido,

laiko jų širdyse tai kas yra Amerikoj kas minutę suva- 
meilu, gražu ir ramu. Ir ne- rtojama po 500,000 degtukų.

ŽYMI MOTERIS

reiškimu Jis parodė nuodėmės , Petras sėdėjo toli, slėpdamasis 
biaurumų. Šaltoj ryto šviesoj , tarp prisiekusiųjų savo A ieš- 
nusidėjėlis žino, jog sėdi ka- • paties priešų, šaukdamasis 
rtu su kiaulėmis besidalijus ! Aukščiausiojo prakeikimo, jei 
jų maistu. ' kada nors tų žmogų yra 111a-

Tada nuo padugnių aosa-itęs.
kymas iškįla į viršų. Kiek-j Tokiam pasielgimui įpra

stas žmogus turi tik vienų at
sakymų: “Tu nesi vertas ma
lonių, kuria; aš tau daviau

vienas žmogus jaučia širdies 
gilumoj skausmų, kai mato pa 
sileidusio sūnaus tėvų bebėga
ntį pakalnėn pasitikti jį grįž
tant ir apkabinantį ir spau
džiantį nevertų sūnų prie šir
dies. Vedasi jį į paruoštų po
kylį jo sugrįžimui iš pakly
dimų. Kristus tiksliai pasako
jo kiekvieno nusidėjėlio gyve
nimų. Jis pasakojo taip aiš-

Amerikos spauda labai plačiai rašo apie 
mirtį žymios chicagietės Jane Adliams, kuri 
savo kilniais labdarybės darbais yra pagar
sėjusi ne tik Chicagoje, bet visoj Amerikoj.
Apie jos darbus girdėjo ir platusis pasauli* | kiai’jog nusidėjėlis žinojo sė

Jane Addanis mirė sulaukus 74 metų a-jriįs tarp kiaulių. Vėliau gar- 
mžiaus. Per 46 metus ji dirbo labdaringų Į b .ngai užbaigdamas perkėlė

Seno krajaus padebesiuose bus be jokių mįsteikų. Žodžiu, 
linksmos naujienos visoms vi- bus vyriausybė ir viena ga-
sokio krutėjimo ir visokio ra- 

I zumo gazietoms ir jų redak
toriams. Ba ruošiama toks

zietų šnekoms apie jų r ulė.

Kai man tavęs labiausiai rei zyhonas, kad kiekvienos ga-
kėjo, tu sėdėjai su mano prie
šais. T’u atmetei visas didy
bes, kuriomis tave apdovano
jau, nes bijojais būti tarnų 
atrastas su jomis. Aš perdaug 
gailestingas, kad neatleisčiau' 
tau, bet koks artimas drau
giškumas tarp mūsų baigtas 
ir tu praradai savo paaukšti
nimus, ne todėl kau aš tau

zietos vyriausiu redaktorium

Susitikau anų dienų Kaulų 
Blauzdakaulį ir po labas sa
kau;

bus ne tik tas, kas gazietų re-! — Kaulai, — sakau jam, —
daguoja, ale ir ministeris ar
ba jo organas. Taip mums čia 
Ame rike patlumoeijo TSB. Su 
lig to zokono, ministeris pir
mininkas arba jo pavedamas

tu vis da neženotas. Kodėl ne 
siženiji kad ir su Pampalių 
Magde ?

— Koks tu geras! — jis at 
sako. — Ji turi 40 m., o aš

organas ar asmuo turės sylos I tiktai 20. Tai kai aš išgyven- 
paraginti žėdnos gazietos re-1 siu 100 metų, ji jau turės 
daktarių plačiau rašyti apie m. Ne, bral, aš nenoriu toklw

darbų jos rūpesčiu Chieagos įstaigoj, vadi-1 nusidėjėlį nuo kiaulių į puo- j juos būčiau atėmęs — tu pats
narnoj liuli llouse. Ji gelbėjo neturtingoms 
moterims, rūpinosi nelaimingomis mergaitė
mis, užlaikė vaikų darželius, gimnastikų sa
les, taupymo bankų, prieglaudų ir t.t.

Ji iškovojo paskyrimų moters dirbtuvių 
inspektorės Illinois valstybėje. Visur ir vi
suomet rūpinosi moterų ir vaikų gerove.

šnių puotų 'salę. Ir tos vaka- jų išsižadėjai”. Ir nė vienas 
rienės muzika buvo linksmai į mūsų nepapeiktų šios kalbos 
visų šių dionų nusidėjėlių. 'galo.

Viena buvo kalbėti apie pa
klydėlį sūnų ir visai kita, atė
jus laikui, pasielgti su pakly
dėliu taip kaip palyginime tė
vas pasielgė su savo sūnumi. 

Ši didelė geradarė buvo taikos šalinin- Daug žmonių gyrė atlaidumų, 
kė. Tam tikslui ji daug dirbo. Taikos pro-Į bet paskui nusigrįžo nuo to, 
paganrios reikalais yra važinėjusi po viso kuris to atlaidumo atėjo ieš-
pasaulio kraštus.

Chieaga ir visas kraštas neteko žymiau
sios moters labdarės asmenyje Jane Addams.

Respublikonų partija matyti tiek nusi
gyveno, kad iš savo narių tarpo nebesuran- 
da kandidato į krašto prezidentus. Ksų, jie 
siūlysiu tų kandidatūrų senam demokratų 
partijos vadui Al. Smithui. Mat, kokios ga 
dynės susilaukėme.

» ♦ ♦

Studentai neturėtų'pamiršti, kad Lietu
vių Katalikų Studentų Organizacija rengia

koti. Bet Kristus padarė dau
giau, negu tik gražų palygi
nimų papasakodamas. Jis /tų 
palyginimų išgyveno. Jis iš
gyveno, nelaimingųjų pasau
lio moterų laimei, ne tik su 
paklydusiu sūnumi, bet ir su 
paklydusia dukterimi.

Moters juokas

Iš visų avo žemės kelionėj 
sutiktų žmonių Kristus dau
giausiai vertino Petrų. Petras

ekskursijų į Lietuvų liepos 3 d. švedų lini- buvo niekas, vargingas žvė
jos laivu. jys, kurian paskirta gyventi

vyriausybės darbus bei užma
nymus ir užginti bet kurį da
lykų ar žinių drūkavoti. Žo
džiu šnekant, gazietai, kuri 
šiek tiek kiš nosį į palitikų, 

Bet Kristus? Jis išgyveno jJUS nustatyta rulė. O jei ku
ri gazieta peržengs tų rulę, 
galės sveika daugiau ir nesi
rodyti j svieb}. Be to, mini-

“Sūnaus Palaidūno” palygi
nimų iki mažiausios smulkme
nos. Kai Petras gailiomis skuu 
smo ašaromis riedančiomis jo 
veidu, nežinodamas ko tikėtis 
iš žmogaus, kurio draugystės 
užsigynė, prisiartino prie Kri
staus, Jis apkabino jį savo 
rankomis netardamas nė vie
no papeikimo žodžio ir gruzi
no visa, kų Petras buvo pra
radęs. Tai buvo daug meiles- I 
nis vaizdas negu sūnaus pa- ‘ 
laidūno, nes tai buvo realybe. 

(Daugiau bus)

steris ar jo organas apžiūrės 
ir pačius redaktorius, ar tas 
pats redaguoja gazietų, kuris 
ant paskutinio puslapio pasi- 
sainija, ar kitas žmogus. Jei 
ras, kari pasisainijusis yra ne 
tikras redaktorius, jia gaus 
eėsų. O jei nebus klausoma, 
pati gazieta galės paimti eė
sų ir daugiau neiti į svietų.

Suvedus <ulig to zokono 
visas rokunrias, senatn krajuj

----------------- 1 nebus jokio opozišinor nebus
Kiekvieno kataliko yra prie- jokios kritikos vyriausybės ir 

dermė remti ir platinti kata-į jos užmanymų, kaip kari pus 
likiškų spaudų. Katalikišku mus, .Amerjke, arba kitose 
spauda nurodo žmogui išga- kontrėse yra, Ina visi vyriau- 
nymo kelių į amžinastį. jsybės darbai ir užmanymai

senos pačios.

f teismų atvestas pasižymė
jęs plėšikas.

— Kų ir vėl tu papildei 
kriminalų? — klausia teisė
jas.

— Kaip tai? — nustebo plė 
šikas. — Ar tamsta, teisėjau, 
laikraščių neskaitai ?

Škotus Makgrory įsigijo 
naujų radijo. Jo draugas atė
jęs į svečius klausia, kaip 
veikia prietaisas.

— O, — sako Makgrory, —• 
girdisi visai gerai, bet lem
pos mažai tešviečia, nes aš 
prie jo sunkiai tegaliu skai
tyti.

Vienoj Saksonijoje maudyk
lėje pakabinta šitokia iškaba.: 
“Įėjimas į moterų maudyklę 
vyrams griežtai draudžiamas. 
Sargas, pagal 8 paragrafų, 
skaitomas moterimi
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Suorganizuoja ir savo lėšo
mis išnuomuoja iš miesto va
ldybos simfoninį orkestrą, iš 
46 griežikų ir surengia 32 ko
ncertus. Keletas jų buvo gry
nai lietuviškos muzikos kūri
niai. 1924 m., savo lėšomis lei
džia “Muzikos Almanachą”, 
“Muzikos Meną”, kurių išlei
dimas jam daug nuostolių da
vė. Jo rūpesniu ir iniciatyva 
tais pačiais metais įvyksta 
pirmoji Lietuuvių Dainos Šve
ntė, kurioje dalyvauja 86 cbo-

kur buvo surengtas Šv. Pat
riko katedroje, New Yorko 
mieste. Be šio koncerto, Vy-f 
tauto metais, Žilevičius diri
gavo chorus ir kituose didės- j 
niuose Amerikos miestuose.

Jo straipsniai apie Lietuvių 
muziką tilpo ir svetimtaučių 
spaudoje, 1924 m., išleistam 
Londone leidinyje anglų kal
ba “A Dictionary of Modern 
Music and Musicians” išleido 
J. M. Bent & Sons. Taip pat 
ir prancūzu kalboje žurnaluo
se Paryžiuje. 1935 m., “The

rai. Tarnaujant Švietimo Mi- Musical Q»»rterly” sausio mė 
nisterijoje, jam pavedama su- nesi° laid°je aPie lietuvhJliau 
tvarkyti gimnazijoms muzikos d^es niuz*^os instrumentus su 
programą ir parašo rankvedė- Pave’hslais. Paskiau jo laiki- 

Taipgi ir pradžios mokyk- n^s’ £aisl°.ii muzikos Fi-
sherio Co., išleido bažnytinius 
mišparus keturiems balsams. 
Lietuvių muzikos kūryboje y- 
ra parašęs didesnius veika- 

zuoja orkestrą ir teikia sek-^us: s’nif°n’.ia> sonetas, kvar- 
madieniais koncertus, kurių J-e^a?> so^° smuikui, Vytau- 
1924 m. buvo virš 50. Persta-

rpns paruošia rankvedėlį. Švie 
tmo Minister. padedamas mu

zikos kursus veda 3 metus. 
Prie karo muziejaus organi-

tant valstybės teatrą, statant 
meno mokyklą bei Čiurlionies 
Galeriją, visur atstovavo Švie 
timo Ministeriją kaipo meno 
žmogus. 1924 m., St. Šimkus 
kviečia į Klaipėdos konserva
toriją mokytojauti, vadovauti 
orkestrą ir būti muzikos mo
kinių bendrabučio vedėju. 
Nors apsikrovęs iš visų pusių 
darbais, bet su plunksna ne
siskiria. Nerasim “Muzikoje” 
Nr., kur p. Žilevičiaus nebūt 
po kelis puslapius prirašyta 
įvairiais muzikos klausimais. 
Paskyrus jį konservatorijos 
direktorium, kartu padaugėjo 
darbas ir garbė, bet jį ir tas 
nuo įsivežusio darbo nesulai
ko. Organizuoja iš muzikos 
mokini;} ir šiaip mėgėjų, ku
ri;} susidarė arti 100 bendra
darbių ir pasileido po Lietuvą 
rinkti užsilikusius senovės mu 
zikos instrumentus, kurių su
renka virš 300. Parodose už 
šią kolekciją buvo apdovano
tas pagyrimo certifikatais. Iš
imtinai pasišvenčia Lietuvi;} 
Muzikos Istorijos studijai. Re
nka visus leidinius, įvairio
mis kalbomis išleistus, kuriuo
se liečiama apie lietuvi;} mu
ziką ir gaidas nuo Mažvydo 
laikų (1547). Jeigu tik Žile
vičiui tarnaus sveikata, tai po 
keleto metų tikrai susilauks 
Lietuva didžiausio ir nuodug- 

^Miiai surinktos lietuvių istori- j 
^^įos veikalo. Ryšy su virš mi- i 

nėtos muzikos istorijos rinki- j 
mu jį Švietimo Ministerija1 
siuntė tarnybos reikalais į A- I 
meriką, kad tiksliai, vietoje 
surinkus visą medžiagą dėl 
muzikos istorijos. Nors jau 
šeši metai kaip jis čia tuomi 
rūpinasi, bet vis vienur-kitur 
dar suranda naujų radinių. 
Jau surinkta medžiaga siekia 

• virš 2000 vienatų vien tik iš 
Amerikos lietuvių veikimo, 
tai' atvaizdais, gaidomis, ap
rašymais ir t.t. Ši visa me
džiaga bus išstatyta šią vasa
rą Pasauliniam Lietuvių Kon
grese, Kaune. R Skipitis pa
kvietė p. Žilevičių atstovauti 
su savo kolekcija kongreso pa 
rodoje. Atvykęs 1929 m., per 
spaudą ir šiaip išjudino Vy
tauto minėjimo jubiliejų. Di
džiojo New Yorko ir New Jer
sey valstijos, Vytauto metais, 
buvo komiteto sekretorium ir 
bendri} chorų choro vedėju,

BIFF BAXTER’S ADVENTURES
BIFF B*WTER 

15 KNOVVN AROUND 
TDVVN AS THE NEXT 
CHAMP. INTMREE 
SHORT YEARS'BIFF' 
IS REAOY FOR THE 
championshiprght.

BŪT- MERE S 
THE HITCH —

- BIFF FELL IN LOVE 
WfTH A SVVEET GIPL 
AND SNETURNEP 
HIM DOVVN. OUft 
MERO IS SO DEJECTEO 
THAT HE IS REAOY TO 
G-RAB THE FIRST 
BOATOUT—ANO 
LEAVE HIS TROUBLES 
eertiND—

~ NOVV to fino 
r*m a c-ooo sca 

G-OING- TUfr,ANO 
G-OODBYE TO THIS

TOVVN FOR 
G-OOP Z

F

RlfrHT BEHINO COMES HIS A.,
^OlFF/ VOU CAN'T TAKE A~RUi,- 
OUT TOWOBR ON ME Lik E THIS/' 
AFTER I BtlILD VOCI UP FFOM AN 
UNKNOVVN F1G-HTE« TO THE 
NBKT CHAMP. AFTER AL.U 
VVB'RE PKM-S. COeOE ON 
UP TO MY PLACE ANO 
LBTS 7ALK IT

A HALF-A- fįillion. -S AU. ON ACCOUNT OF A Gl«L Z
A SAP/ x SUPPOSE YOO'RE* 

GOING- OVER TO CHINA OR AFRICA 
AND SHOVV THEM HOVY TO 
PIG-HT FOR NOTHING-ZZ 
COME ON OFF OFTMlrf’
OOCK ANOG-ET SOME

SENSE ///
- „ 1 tell ,_ VOU | 1

_ through z/fn G-etting- out
tonig-ht/

V

By Bob Dart
on THe other sioe of the pock 
A SINI6TER G-AOUP F ROM A 
NfcARBY TRAMF STBAMER 
TAHB* AN INTEPESt/
LAMP TH' TVVo'fO.K. MĖTY, G-O 

MUG-S.,CAPZ TO tVPR*. VVE
f S Al L 
,AN-

IN HALF- 
HOOR,

capZ

IT LOOKS LIKĘ SUPĘ F|RE 
TROUBLE AHEAO FOR ’BIFF' 
ANO HIS MANAG€R.X VVATCH 
OUT//Z TlNVCo}

IŠ CHESTER, PA., LIETUVIŲ PRAEITIES
DARBAS IR PASIAUKOJI

MAS VISKĄ NUGALI

Be dvasios vado

CHESTER, PA. — Per daug 
metų gyvendami čia lietuviai 
neturėjo dvasios vado. Retka
rčiais atvykdavo iš Šv. Kazi
miero parapijos, Philadelphia, 
dėl to katalikai vieni glaudė
si prie airių parapijos, kiti 
prie italų, o didesnė pusė nie
kur neidavo. Visokiems “pa
saulio lygintojams” buvo pla
ti veikimo dirva. Jų važiuoda
vo vienas paskui kitą “žemiš
ko rojaus” tverti, žmones iš- 

voje, kuomet redagavo “Mu- j naudoti. Kai kurie būdavo pa- 
zikos Almanachą”. “Muzikos kalbės, padejuos, kad gerai bū

to Kantata”, o liaudies dainų 
solo ir chorams desėtkai, gi 
rankraščiuose turi šimtus. Ku 
rie seka lietuvių spaudą, tie 
pastebėjo, kad daug rašo įvai
riais muzikos klausimais. Y- 
pač daug rašė būdamas Lietu-

Meną” ir “Muziką”. Pasira
šinėja įvairiais pseudonimais, 
bet daugiausiai J. Rikselis.

Žinant p. Žilevičiaus darbš
tumą reikia stebėtis, kad jis, 
prie kasdieninio savo užsiė
mimo, nes turi rūpintis, kad 
pragyvenimą sau ir šeimai pa

tų įsteigus lietuvišką parapi
ją, bet tas taip ir palikdavo. 
Dvasiška dirva buvo apleista 
per daug metų. Piktžolės au
go, bujojo, šaknis giliau lei
do.

Mergaitė ryžtasi
1923 m. atvažiavus J. Še-

daryti, kad tiek gali daug di- feltaitei, rimtai pradėta rūpi-
rbti. Po keletą šimtą metuose 
turi vien tik įvairių susiraši
nėjimų laiškais, ne tik čia, bet 
ir su užsieniu ir vis muzikos 
reikalais.

J. Žilevičius vedė 1917 m,,

ntis parapijos steigimu; tam

pritarė daug geros valios žmo 
nių. Sudarytas komitetas, va- 
dovysteėj J. Šefeltaitės.

Kiekvieno darbo pradžia y- 
ra sunki. Parapijos tvėrimo 
darbas buvo irgi sunkus. Rei
kėjo daug energijos išeikvoti, 
daug sveikatos padėti, daug 
kelionių padaryti pas J. E. 
kardinolą Dougherty, kol pa
siekta tikslas.

Įsteigiama parapija
Dievui padedant, Šefeltaitės 

gausiomis aukomis ir nenuil
stančiu pasišventimu, 1925 m 
įsteigta parapija vardu Dievo 
Motinos Aušros Vartų Vilniu
je.

Pirmutiniu klebonu buvo a 
a. kun. J. Tiškus, kuris, su pa 
rapijonais, apipirko didelį mi 1 
lijonierio namą su gražia že' 
mės gabalu, iš namo padarė 
laikiną bažnyčią, kleboniją ii 
susirinkimams salę. Velioniu 
daug pasidarbavo prie įrengi
mo bažnyčios.

Kun. Tiškui apleidus para
piją, jo vieton atvyko a. a.

K. Gedimino ordiną.
Tat šiuo rašiniu tikslas bu

vo nors menka dalele jo vei
kimo darbuotę nušviesti. Šis 
garbingas Lietuvos vyriausy-

Petrapily Viktoriją Vailiaus- įbes atžymėjimas pilnai pri-
kaitę, kuri irgi yra baigusi 
aukštąjį mokslą. Angina du
krelę, kuri jau 13 m.

Žilevičius yra labai popu
liarus žmogus: malonaus bū
do, demokratus ir visuomet 
pasirengęs kuom tik gali kam 
nors padėti. Kaip kam gal ki
lo mintis, už ką Lietuvos val
džia suteikė Žilevičiui D. L.

klauso p. Žilevičiui ir kartu 
priduos dar daugiau paaksti- 
nimo jo darbuotei.

Yra galimybės manyti, kad 
jis gali būt pakviestas į Lie-

kun. T. Žilinskas. Parapijonai i Neapleido ir Chesterio katali- , tepildosi Tavo šventa valia, 
džiaugėsi. Bet kadangi kata- ikų. Į Vieną kartą, sako, atsidaro
likiška dirva buvo labai pikt I 1920 m. atvažiuoja iš Lie- Į kalėjimo durys ir kareivis lie- 
žolėmis apaugusi, reikėjo daug tuvos jaunas kun. E. Paukštė, pia eiti. Einu mirti. Bet, ko- 
dirbti, sveikatos padėti, o ve- j-urįs jrgį yra vienas bolševi- kis stebuklas! Einu pro mir- 
lionio kun. Žilinsko sveikata “rojaus” kankinių; dėl ties vietą, einu pro kareivius 
buvo nepergeriausia. Dėl to j<rįstaus kentėjo kalėjime už- ir niekas man nieko nedaro, 
negalėjo ilgai darbuotis para- darytas sykiu su a. a. vysk. Tr taip Dievas išgelbėjo iš bo- 
pijoj- Jis prašė vyskupo, kad i Ciepliakn ir kun. Butkevi-lševikų mirties žabangų, 
paliuosuotų. Prašymas buvo ,v.iuni> kurį bolševikai sušau- Jam atvažiavus į Šv. Kazi- 
patenkintas. <h"; įr buvo nuteistas su

šaudyti. Pats kun. Paukštė pa 
sakoja, kad daug kunigų bu-

Katalikai po to labai nuliu- vo uždarytų viename tvankia 
do, o priešai džiaugės ir ran- me kambaryje. Mačiau, sako, 
kas trinė, kad savo pragaiš kaip mano draugus kunigus 
tingą darbą lengva; galės va- bolševikai kareiviai vedė iš 
ryti. Juk kada nėra ganytojo, kalėjimo; girdėjau šautuvų 
tai vilkams lengva aveles gan , tratėjimą, laukiau ir savo ei- 
dyti. Bet Dievas yra gailės- į lės. Meldžiau Dievą išgelbėti, 
tingas. Jis nei vieno neaplei-1 jei dar esmi reikalingas Tavo 
džia, kuris jame sudeda viltį, garbei čia ant žemės. O jei ne.

Iš nuliūdimo į džiaugsmą,

New Yorko ir New Jersey mu
zikų iniciatyva sudarytas be
ndras muzikos mylėtojų bei 
rėmėjų komitetas, kuris ren
gia p. Žilevičiui pagerbimo 
bankietą gegužės 26 d., “Vic- 
toris” viešbuty, 7th Avė., ir 
51st St., New Yorke. Laike 
vakarienės Gen. Lietuvos Ko
nsulas P. Žadeikis įteiks Žile
vičiui minėtą ordiną. Esu gi-

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

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

Kelionės į Lietuvą reikalais kreipkitės į

1\

(Tęsinys 4 pusi).

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ

SVIEDINIO
REZULTATAI

Vakarykščių žaidimų rezult:.
Detroit, 5 ............. Boston, 3

Kiti žaidimai atidėti.
AMERICAN LEAGUE 
NATIONAL LEAGUE.

Chicago, 6 .... New York, 4 
St. Louis 7 .... Brooklyn, 6 
Pittsburgb, 7 .... Boston, 1 

Kiti žaidimai atidėti.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sutvirtina visokius o- 

rganus žmogaus sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą. ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa- 

, daro jų tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai i keletu 
dienu do vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE. nepriimkite

. pavaduotųjų.
' Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-8OL 
,— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir

50c.

tuvos Universitetą, kuomet J'ai įsitikinęs, kad p. Zilevi- 
bus tos rūšies profesoriaus va- (e’us nepadės savo darbščios 
kansija. Kadangi Žilevičius vi plunksnos aut laurų, bet sems 
sų yra gerbiamas ir mylimas j bangiau stiprybės iš praeities 
asmuo, tad ryšy su ’šiuom |mūsi2 didvyrių, naudingai di

rbdamas lietuvių menui.
Tat, sveikinu Žilevičių, kai- 

!po D. L. K. Gedimino Ordino* 
kavalierių.

ŠVIESI ATEITIS

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Suv. Vai. Įstaigos F. S. & L. Tnc. 
Corp., Washington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investnientas iki 
$5,000.00.

Mokam dividendus už kiekvieną 
lerj pagal uždarbį.

do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

TT „ i mympnmiiiįi.įž^y Jums reikalaujant atiduodam
EDERAL SAVINGS "Supytu* Pinigus. NĖRA I LULhHLUrtv muj stojimo MOKESČIŲ.

Jano loan association
OF CHICAGO ---------

JU8TIN MACKIEWICH — Pregidentan 
HELEN KUCHINSKAS — RaMininkė

2324 SO. LEAVTPT STRIKT Tel. CANAL 1678

'Chicago IĮ|j

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Draga

Your Kidneys contain 9 mlllion tlny 
tubes or Uiters whlch may be endancersd 
by neflect or drastic, Irrltatlna drugs. Be 
caretul. If functlonal Kldney or Bladder 
disorders make you suffer from Oettlng 
Up Nifhts, Nervousness. Loss of Pep, Les 
Pains, Rheumatlc Pains. Dlsziness, Gir
eles Under Eyes, Neuralgla, Acidlty. 
Burnlns, Smartlną or Itchlng, you don’t 
need to take cha neės. All drusgiata nos 
have the moat modern advanced trsat- 
ment for these troubles—a Doctor's pres- 
crlption called Cystea (Slss-Tea). Works 
fast—šefe and aure. In 48 houre lt muat 
brlng nes vltallty and ia guaranteed to 
make you feel 10 yeara younger In one 
tseek or money back on return of empty 
package. Cyates coete only 3c a doee at 
drugglats and the guarantee proteeta you.

EMIL DENEMARK «Hę
PONTIAC

Ht

BUICK
CADILLAC 

SALLE

\\Tl
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DETROITO LIETUVIO ŽINIOS
| Griež gera orkestrą. Bus 
visokių pamarginimų, tad visi J
į parapijos išvažiavimui

K. A. Mi
“DRAUGO” VAJUS JAU 

BAIGĖSI
Su gegužės mėnesiu baigsis 

“Draugo’’ Detroito žinių va
jus.

Paskutiniame D. K. S. lt. 
draugijos susirinkime praneš
ta, kad jau yra surinkta gra
žus skaičius “Draugo” prenu-

GRAŽIAI PAMINĖJO 
MOTINŲ DIENĄ

Moterų Sų-gos 54 kuopa gra 
žiai minėjo Motinų dienų. Ge-’ 
gūžės 12 d. augusius ir jaunu-

Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi.,-gražiai iš
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
Chicago, III.metės susirinkusios svetainėn, j 2334 So. Oakley Avė. 

pasipuošė gyvomis gėlėmis ir 
ėjo į bažnyčia išklausyti šv.uycm 

r i indiMišių ir priimti Komunijų. 
Vakare suruoštas buvo pro

gramas. Pirm. J. H. Medinie
nė vakarų atidarė trumpa ka
lba. Sveikino motinas ir ragi
no įsirašyti į Sų jungų, kad

WEST SIDE

EAST SIDE
TRUMPAI APIE SPAUDOS 

RĖMĖJŲ DRAUGIJA
Gerbiamieji Spaudos Rėtnė- 

jai-os! Ar visi žinote, kad jau 
trys metai prabėgo, kaip ši 
draugija gyvuoja?

Pirmas šios draugijos pro- meratorių ir kad kas savaitė 
tokoluotas susirinkimas įvy- išplatinama apie 45 pavieniai 
ko 1932 m., gegužės 19 d., Šv. (“Draugo” Detroito žinių, nu- 
Antano parapijoje, tat šįmet1 mėliai. Pirm. kleb. kun. J.
geg. 19 d. suėjo 3 įlietai nuo Cižauskas ragino vaikučius pa ~~ (mokinių atsilankymas į De-
draugijos įsikūrimo. [reiti per lietuvių namus ir sykiu galėtų darbuotis, iio )

GRAŽUS VAKARAS

Šv. Pranciškaus Vienuolyno

Tame sus-me išrinkta vai- pasiūlyti “Draugų”, 
dybon: pirm. — M. Šimonis, Sus-me nutarta padaryti 
vice pirm. — K. Lobeikis ir “Draugui” nors mažų aukų 
M. Aukščiūnienė rast. Valdy- pasiunčiant $20 nuo rengto 
bų sudarė visų trijų parapi- draugijos vakaro.
jų.atstovai. Mergaičių sodalieija prisiu-

Šv. Antano parap. kleb. kun. į ntė nauja atstovę P. A. Juod-
l. F. Boreišia įnešimu, drau- Į snukaitę, kuria draugija džiau 
gijai duotas toks vardas: De-1 giasi.
troito Katalikų Spaudos Rė
mėjų dr-ja.

Sus-inai buvo laikomi iš ei
lės visose trijose lietuvių pa
rapijose. Sus-mus lankė visų 
parap. ir visų draugijų atsto
vai.

Susidėjus tūloms sųlygom. 
draugija suskilo į dalis ir 193”
m. kiekviena parapija sudarė 
atskirus D. K. S. R. dr-jos 
skyrius. Tie skyriai, vieni si
lpniau, kiti tvirčiau veikia iki 
šių dienų ir yra nuveikę gra
žių darbų.

Pirmiesiems šios dr-jos kū
rėjams tenka pasidžiaugti, kad 
jų triūsas ir tvirtas pasiryži
mas nenuėjo niekais.

M. Aukščiūnienė

gramui vesti pakvietė jauna 
mečių globėjų V. Cepelioniū- 
tę.

Škuliūtė padeklamavo “Ko
dėl taip malonus man rytas 

Dvigubas duetasgegužes

troitų su programų kolonijo
je sukėlė didelio ūpo.
| Geg. 18 d. pirmas vaidini- 
'mas buvo Lietuvių svet. Prieš 
(vaidinimų kun. 1. F. Boreišis 
| pabrėžė džiaugsmo — aukšti-

kinių programas. Pirmiausiai 
Akademijos merginų elioras 

; išpildė Šv. Pranciškaus liim- 
Įnų ir “Skambinki”. Dainavi
mas gražiai išėjo.

Mokinių orkestrą publikos 
akį patraukė gražūs drabu
žiai. Labai gražiai atrodė, o 
ypač kuomet, matės jaunutės 
mergaitės išsilavinusios muzi
koj. Piano trijo ir solo irgi 
gražiai atlikta. Šokis juokin
gai išpildytas. Veikalas “Ve-

you would find them

ŠUNINIAI SUSIRGO

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE
RYS IR AKADEMIKĖS 

DETROITE !
Sekmadienį, geg. 19 d., Šv. 

Jurgio bažnyčioj įvyko gra
žios pamaldos, nes jose daly- Į 
vavo Šv. Pranciškaus vienuo- i 
lyno seserys ir akademikės. 
Sumų laikė vienuolis Tėvas Si- 
lvius. Parap. choras, kleb. ku
nigo J. Čižausko vedamas, gie
dojo Mozarto mišias.

Vakare Šv. Jurgio parap. 
salėje akademikės išpildė gra- j 
žų programų. Prie to buvo Sv. 
Jurgio parap. mokyklos mok
slo metų baigtuvės: 19 moki
nių berniukų ir mergaičių bai
gė Šv. Jurgio mokyklų ir jie
ms buvo įteikti mokslo paliū 
dymai. Kleb. kun. J. Bizaus
kas linkėjo vaikučiams siekti 
aukštesnio mokslo ir būti tvi
rtais katalikų tikėjime.

Po programo kalbėjo vie
nuolyno perdėtinė motina Do
vydą.

Žmonių tiek daug dalyvavo, 
kad net statieins maža buvo 
vietos.

K. S. R,
draugijos vice pirm. ir visuo- 
menės veikėjos S. Lukšaitės 
tėvelis. Ligonis randasi savo 
namuose ir rūpestingai pr 
rimas lietuvių gydytojų. Gy
dytojai duoda vilties, kad li
gonis pasveiks. Ligonį atva
žiavo aplankyti jo antroji du
krelė vienuolė net iš Kansas 
City.

Gilios užuojautos mūsų vei
kėjai Bukšaitei reiškiame ir 
prašome Dievo, kad tėvelis 
greitai pasveiktų, sustiprėtų 
ir vėl laimingas gyveninio ži
dinys nanwose susikurtų.

D. K. S. R. dr-jos valdyba

Sunkiai susirgo D.

A. Karnagaitė, O. Bagdonai
tė, 1. Dainauskaitė ir A. Za- 
balevičiūtė padainavo “Pas 
motinėlę” ir “Plaukia Nemu
nėlis”. Joms akompanavo V. 
Cepelioniūtė. Veikalėlį “Moti- 

įnų diena” gerai vaidino jau- 
nametės: L. Steponauskaitė,
II. Stašaitė, M. Mikalauskaitė

ndamas Šv. Pranciškaus vie-
nuolyno aukštą,, mokyklą ku'8™' vaidinta. Drabužiai ir 
ri auklėja jaunųjų kartų tik
roje šviesoj, iš kurios laukia-

GIRLS YOU CAN’T FORGET
neoyos Kun.gaikštytė Lilija” , f.'?“ įjf -V -

this roorniniĮ.

me paramas parapijoms, mo
kykloms ir lietuvių organiza
cijoms. Ragino, kad kurie ga
li, leistų mergaites į Šv. Pra
nciškaus mokyklų.

Po to sekė Akademijos mo-

scenos dekoracijos buvo tin
kami. Vaidintojos jautė kokioj 
rolėj vaidina. Mergaitėms įti
kėjo vaidinti ir vyrų roles.
Negalima reikalauti, kad jau
nutės mergaitės turėtų vyriš
kų balsų. Daryta kaip geriau- rįe£.įaį paprašė vyskupo,

IŠ CH1SSTER, PA. LIETU- E. Paukštė cliesteriečiams bu-
7 i

VIŲ ISTORIJOS

ir 11. Stašys. Pirm. J. 11. Mc- 
•ižhi- d‘nienė Skaitė referatft pritai‘ Įnauskaitė, Juozo,’ jų sūnaus -

IŠVAŽIAVIMAS
Gegužės 26 d. Birutės dar

že įvyks pirmas Šv. Jurgio pa
rapijos išvažiavimas - pikni
kas.

kintų Motinų dienai. A. Over- 
kaitė padeklamavo “Kukavo 
gegutė”. Visos savo užduotis 
gerai atliko.

Jaunameeių vedėja M. Au
kščiūnienė ir jų globėja V. 
Cepelioniūtė daug pašventė 
laiko, kad prirengus mergaites 
programui.

“Apsiriko”, 2 aktų komedi
ja taip pat atvaidinta. Vaidi
no: J. Šiupinio, starastos ro
lę — A. Mitrikas, Šiupinienės, 
jo žmonos — J. H. Medinienė, 
Levikės, jų duktės — 1. Dai-

P. Medonis, vargonininko

šia galėjo atlikti. Garbė vai 
dintojoms už tokį pasižymė
jimų.

“Dizzy Baton” mokinių cho

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
miero parapijų, Pliila., clieste- bedievybės ledus. Dabar 

tad
jiems skirtų ganytojum kun.
E. Paukštę. Vyskupas paklau
stas kun. Paukštė sutiko.

vo lyg pavasario saulutė. 
Maloniu būdu, nuolankumu,

gražiais pamokslais sutirpdė 
čia

gyvuoja meilė, ramybė, vieny
bė. Ir tie, kurie per daug me
tų klaidžiojo šunkeliais, da

P. Mikalauskas, Bugumilos | ras atliko «ražiai ir juokin- 
klebono sesers — O. Petraus- Sai> ypatingai choro dirigen- 
kienė ir davatkos — M. Au- įtg P- Girdžiauskaitė. Rodė ne- 
kščiūnienė. Komedija publikų Į PaPr&stus gabumus savo judė
prijuokino.

Rengimo komisija pirm. J.
H. Medinienė, M. Aukščiūnie- 

[nė ir V. Cepelioniūtė daug pa 
sidarbavo tai dienai. Joms pa
dėjo M. Uždavinienė, O. Šku- 
lienė, E. Vaičiūnaitė, M. Mi
kalauskienė ir kitos.

Po programo buvo šokiai, 
pasilinksminimus. Vilija

jimu.

Daug padaryta
Jam klebonaujant didelė pa

žanga padaryta. Pataisyta ba
žnyčios pryšakis iš gražių ply 
tų, įrengtas didysis balto ma
rmuro altorius, apšviestas ele-Nors jų tikslas nebuvo, kad . 

atvažiavus čia nustebinti vi |k^los šviesomis. Žemiau alto- 
Tikslas bu- jriaus» įspūdingas Kristaus pa

skutinės vakarienės paveiks
las. Įtaisyta naujos stacijos, 
išdažytas bažnyčios vidus, at-

(Tęsinys 5 pusi.) naujinti šaliniai altoriai. Kun.

sus su programų, 
vo, kad parodžius visuomenei, 
jog ir vienuolynai lankančioms

bar grįžo prie Motinos Baž
nyčios.

Jaunimas čia gražiai, lietu
viškai kalba. Choras gab. va 
rgonininkės M. Mitruliūtės ve
damas gerai išlavintas ir gra
žiai bažnyčioje gieda, o vaka
ruose tautinių dainelių padai
nuoja, veikalus žavinčiai lo
šia. Tai vis nuopelnas kleb 
kun. E. Paukštės. Ilgiausių 
jam metų ir kuostipriausios 
sveikatos! Menka dulkelė

$
ES

VASARINĖ
EKSKURSIJA

t
LIETUVĄ

asmeniškai vedama 
Stephen Bergen

išplaukia iš New Yorko 
via Southliampton ar 

Cherbourc
Birželio 19 d., 1935

ant
s.s. BERENGARIA
Dėl platesnių informacijų 
nueikite pas savo vietinį 

agentų arba:

CUNARD WHITE 
STAR LTD,

346 N. Michigan Avė.
Chicago, 111.

SPEAR BROS. PRANEŠIMAS
ATIDAROJVEE SAVO KRAUTUVĘ NAUJOJ VIETOJ 

3458 Bagley, kampas 24-tos
Mėsa, Groceries. Daržovės, Alus, Vynas

švariausiai, su naujais prirengimais užlaikymui 
valgomų daiktų. ATSIDARO

GEGUŽES (MAY) 24 ir 25 D.
DETROIT, MICHIGAN

J

BY-WAY TAVERN
Atidarome pirmos rūšies Alinę; visados 

šaltas ir gardus alus ir skanūs užkandžiai.

Užkviečiame draugus, pažįstamus ir vi
sus lietuvius atsilankvti

V. ir A. Bagdonai
3900 “E” ST. KAMPAS VINEWOOD

DETROIT, MIC H.

1

JOI IN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

SUKYS ” DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokius Kūilcj, lusiiraiK« — l'gniea, Vėsukw, Automobilių, 
Miklų liti

Dėmesio
SPECIALUS GEGUŽĖS MĖNESIO

Išpardavimas
$2.50 Vertės Knygų

už $1,00
KRISTAUS PATARIMO KELIAIS ...................$1.25

(Kun. K. Matulaitis, M.l.C.)

DIEVAS SUTVĖRĖJAS ............... ....................................... 75
(Kun. M. D.)

MIŠIŲ*MALDOS LOTYNŲ IR RYTŲ APEIGOMIS.............. 25
(Kun. K. Matulaitis, M.l.C'.)

INTRONIZACIJA ...................................................................... 20
(Kun. J. Vaitkevičius, M.l.C.)

TIK PINIGŲ IR PINIGŲ ...........................................................05
(Kun. V. Kulikauskas, M.l.C.)

Iš viso .................................................................................... $2.50
Parduodama dabar už........................................................ $1.00

Siųskite Užsakymus Į

DRADGAS PUBLISHING GO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CHICAGO, ILL.
Su užsukamu gulima siųsti čekį — mouey order — pinigais— arba pašto ženklais.
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Marijonų Kol. Rėmėjų 
PIKNIKĄ 

Tėvų Marijonų Ūkyje Hinsdale, 111.
ATVAŽIUOKITE VISI PAKVĖPUOTI TYRO ORO GEGUŽĖS 26 D., 1935 M.Z

NEUŽMIRŠKITE

GEG. 26 D.,

DETROIT LIETUVIŲ 
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
aukštesnę mokyklą mergaitė
ms netik teikia mokslą, bet 
lavina mene.

Ne visos mokinės įstoja į 
seseris. Parodoma, kad kata
likams gera proga leisti du
kreles į vienuolyną, kur jos 
būna gražiai mokinamos.

šiai greit namus užgesino, o 
orlaivis sutriuškėjo į šipulius, 
drauge su lakūnu. Įvykis bai
siai minią išgązdino. Orlaivį 
ištraukus iš tarpo namų, išė
mė ir lakūną, kuris buvo la
bai sužalotas.

Geg. 21 d. iš tos pačios ba
žnyčios lakūnas palaidotas. S. 
llausner ketino birželio prad
žioj be sustojimo skristi į Va
ršuvą. Lenkai nusiminę.

DAINŲ IR JUOKŲ 
VAKARAS

UŽSIMUŠĖ LENKŲ ! 
LAKŪNAS Geg.

Geg.

VEIINĖS ŽINIOS
PAGERBĖ MOTINĖLES ŠV. KAZ. AKAD. ALUM

NIEČIŲ JUBILIEJUS

Paskirkite gegužės 26 d, 
kaipo “Alma Mater” dieną 
ii- praleiskite jos sienose, be- 
sišnekučiuodamos su savo il
gai nematytomis klasių drau
gėmis,. susipažindamos su nau
jomis studentėmis ir aplanky-

Ar esi viena tų laimingųjų dainos mokytojas. Rezervuoti 
lietuvaičių, kuri lankė Šv. Ka- j vietą bankiete dar nėra vėlu

TOWN OF LAKE. — Mo
tinų dieną sodalietės užprašė 
šv. Mišias ir in corpore ėjo
prie šv. Komunijos motinėlių zimiero akademiją 1 Šiais me-
intencija. i tais, geg. 26 dieną, Šv. Kaz.

Popiet susirinkusios motinė Akttd. Alumniečių organizaci- 
lės buvo papuoštos gėlėmis ir
kiekvienai įteikta dovanėlė.

Padarykite tai 
lietai po 75c.

šiandien. Bi
Bronė

HS d. Detroito lenkai 
pagerbė mirusį 

Pilsudskį. Dalyvavo daug ku
nigų ir lenkų vyskupas. Į ba
žnyčią žmonės netilpo; tūks
tantinė minia buvo lauke. Per 
pamaldas lenkų lakūnas Stan- 
ley Hausner skrajojo padan- j 
gėse daugiausia aplink baž
nyčią. Žmonių minia ir karei
viai tėmijo lakūną. Tik, stai
ga, iš orlaivio išsivertė juo
di dūmai ir orlaivis pradėjo 
žemyn kristi. Ir taip staiga 
nukrito netoli minėtos bažny
čios larpe dviejų mažų namų, 
kurie nuo orlaivio degimo bu
vo uždegti. Pašaukti ugnege-

iškilmingai

26 d., Lietuvių svet. 
bus linksmas Dzimdzi Drimdzi 
vakaras. J. Olšauskas, A. La
banauskas, M. Jozavitas ir A. 
Kaminskas visi chicagiečiai iš 
pildys programą. Po programo 
bus šokiai prie Dzinidzių mu
zikos. Pelnas eis pusiau su 
parapija. Komitetas kviečia 
ne tik Detroito, bet ir apylin
kės lietuvius dalyvauti tam 
margumynų parengime.

H. Fordas pradėjo darbini
nkus iš darbo atleisti. Kad sa
ve apsigynus, paskelbė spau
doj, jog darbininkams pakėlė 
$6.00 į dieną už 8 vai. Pagal 
tokį spaudimą Forde darbini
nkų, tai mažas atlyginimas. 
Kitų miestų lietuviai nesiduo
kite suvadžioti, nevažiuokite 
čia darbo ieškoti. Matas

SPORTAS

Pirm. K. Bartkaitė gražiai 
pasveikino motinėles. Puikiai 
solo dainavo B. Kegovičiūtė, 
akomp. C. Kinčinaitei. Pirmą 
kartą dainavo ir S. Stankiū- 
tė, akomp. Z. Stulgaitei. Abi 
buvo iššauktos.

Tarpais mažytė mergaitė R. 
Kazlauskaitė dainavo, šoko 
tap dance, toe dance ir acro- 
batics; akomp. Stugaitė.

Susirinkusias palinksmino 
E. Paukštaitė su “French” 
triūba. Jai akomp. C. Kinai- 
naitė.

Daug juoko ir gyvumo įne
šė “Kuprotas Ožys”. Lošė: 
E. Vitkauskaitė, C. Kinčinai- 
tė, V. Labuckaitė, J. Razba- 
dauskaitė ir L. Diktaitė. Me
rgaitės lošė ir vyrų roles. Vei- 
kaliuką režisavo B. Lickiūtė.

Po programo buvo užkan
dis, o paskui visos sustojo ir 
padainavo “Ilgiausių Metų”.

Komisija viską tvarkiai Ii 
girtinai atliko.

ja minės savo 15 metų sukak
tį (Crystal Jubilee).

Prieš penkioliką metų buvo 
suorganizuota Alumniečių dr- 
ja iš kelių narių. Šiandien tu
ri šimtus. Kasmet pavasarį 
įvyksta priėmimas naujų au
kštesnės mokyklos baigusiųjų 
studenčių. Šįmet parengimas 
bus dvigubai svarbus. Jubilie
jaus komisija uoliai darbuoja
si.

Apvaikščiojimas prasidės 4 
valandą palaiminimu Šv. Sa
kramento seserų koplyčioje, 
po kurio seks trumpas susi
rinkimas ir rinkimas naujos 
valdybos. 6 valandą sukaktu
vių bankietas su gražiu prog
ramų ir priėmimas 41 naujos 
narės.

S. K. ROKAS PASILGES 
VESTSIDIEČIŲ

Žinomas West Side darbuo
tojas S. K. Rokas, kuris pra
eitais metais išvyko į Lietu
vą rašo, kad esąs sveikas, tik 
begalo pasiilgęs pažįstamųjų. 
Jeigu, sako, kokia balamutė 
neapsuks galvos, tai gal kada 
vėl patrauks į Ameriką. Svei
kina visus draugus ir pažįsta
mus. Rap

DĖKOJA D RUI ŽILVIČIUI

PIRMA DAINOS ŠVENTĖ 
CHICAGOJ

ŠVENTĖ BUS VYTAUTO 
PARKE, RUGP. 4 D.

Rugpiūčio 4 d. Chicagoje 
rengiama Pirma Dainos Šve
ntė, Vytauto Parke. Progra
mą išpildys Chieagos Provin
cijos ir apylinkių parapijiniai 
chorai ir orkestros.

Kad. toji Šventė būtų viena 
į didžiausių Amerikos lietuvių 
į istorijoje, išrinkta didelė ren 
|gimo komisija, kuri pasiskir
stė darbais sekančiai:

Muzikos Direkcija: komp. 
A. S. Pocius, muz. V. Daukša 
ir art. J. Kudirka

Biznio Komisija: kun. A. 
Linkus, A. Mondeika ir B. Ja
nušauskas.

Spaudos Komisija: N. Ku
lys, L. Šimutis, I. Lukošiūtė,

1 nis ;.r S. Raila.
Iš muzikos direkcijos pra-• 

nešta. Kad jau yra užkviesta 
20 chorų Chieagos ir apylin-, 
kės miestų. Syluk

BRIDGĖPORT. — Labai su , Sakalas, L Rakauskas, V. 
nkiai buvo susirgus mūsų my- ' Rėkus ir J. Brazaitis.
Įima dukrelė Sabina. Dėkingi 
esam d-rui Žilvičiui už greitą 
pagydymą. A. Ručas

Skelbimų Komisija: K. C.
Gaubis, J Savičius, K. Sabo- j

ADOMAS BABIČIUS
Mirė gegužės 22 d., 1935 m., 

7:30 vai. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo iš Kėdainių 
apskričio, G rakių parapijos. 
Medininkų kaimo. Aiųerikoje iš 
gyveno 3b metus.

Paliko dideliame nuliūdinu* 
brolio sūnų Jonų Mažeikų, a- 
nūkų Adomų Mažeikų, gimines 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Lachavičįų 
koplyčioj, 2314 VV. 23rd Place. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 27 d,, 1935 m., iš ko
plyčios S vai. bus atlydėtas į 
Šv. Mykolo parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Hru.sūnis, Anūkas 
ir Gimines.

Laidotuvių direktoriai La- 
chawicz ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

STARTS WHERE
NATURE STOPS

When nahji» ne- 
g teeis to funetion, 

as she often does, and 
the hair becomes 
streaked or grey— re- 
condition and restore 
the natūrai color to 
yourhairvvithaClairol 
treatment. Clairol is not 
a dye—it is a cleanser,
a reconditioner and a 
color agent as vvell.

Phone today For an 
early appointment.

Ask for f'taiaol • t your 
favorite HMUty 
or vvrite to t’lalrol Ine. 
I2« W. 4«th Ktreet, 
New York Uty, N. Y.

•jn May 12th, Mother’s Day. 
tie Detroit Lithuanian Bovvl- 
ing League held their second 
annual Dinner Dance at the 
Barlum Hot.el. Stan. Stanulis 
announced B iii Versaskas as 
Toast Master for the evening 
He in turn reųuested all the 
Bovvlers, their wives and giri 
friends and guests of the eve- 
ning to stand in silence for 
a few momentą to honor our 
Mothers. The first speaker of 
the evening was Mr. Nupotb, 
Secy. of the Detroit Bowling 
Association who delivered a 
very nice ta Ik. Then the Pre- 
sident of the D. L. B. L. Stan. 
Stanulis was introduced with 
a lot of fine remarka for the 
work he drd for the D. L. B. 
L. He in tnrn said very little. 
The eup was won by St. Pe- 
ter’s Parish team along with 
a fine anm of money. White 
Ro6e Club won second place 
and J). B. Brazis third. The 
other five teams were ratlier 
elosėly plaeed. The captains 
were ratlier bnshful and 
could’t speak very much. The 
guest of honor for the eve-

Sodalicija reiškia užuojautą 
H. Kraučiūnaitei dėl mirties 
mylimo tėvelio. Mišios yra už
prašytos už velionio sielą. Rei 
škiame užuojautos visai Krau 
čiūnų seimai. Omega

✓ »

nirig was Vytautas Tamulis, 
the sensational young New 
York Yankee piteher. He had' 
a wonderful time autograph- 
ing. After the dinner we had 
dancing, refreshments and 
plenty of singing. All had a 
jolly good time. Watch the D. 
L. B. L. jump to sixteen teams 
next year. HowzaX.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
1840 SO. KĖDZII AVA

Ka

Iidirbėjai aukitesnėa rūiiea pamišk
ių ir Orabnamių

----------- o-----------
Didžiaiula pamiškių dirbtuvė 

Ohicagoj

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

----------- o
Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALIS IftPARDAVIMAS da
bar (ki Vainikų Dienos. 25% NUO
LAIDA ant vtsų Stoek Paminklų, 
Mažų Ir Didelių. Nors turime di
deli atakų, patariame rinktis anks
ti Jei norite dėl Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
. Trys telefonai:

Rez. PENSAOOLA 0011 
BELMONT JMUft

Office: HILLHIDK SSflfS
Alfred RoaeUi. prea. Vlucaat ItoaeUi. eeer.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuviu Laidotuvių! 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

I. F. Eudeikis_ _
bctaitzjr Susus
J. Liulevicins

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4130

A. Petkos
I. F. Radžius
S. M. Skudas
Chas. Syrewicze

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS
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KELRODIS Į MARIJONŲ ŪKĮ, HINSDALE, ILL., 
BUS LAIKOMAS MARIJONŲ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ

KUR GEGUŽĖS 
PIKNIKAS.
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26 D., ATEINANTĮ SEKMADIENĮ

Penktadienis, gegužes 24,1&35

VIETINES ŽINIOS
KUIDINGA ŽINIA

-------- #
Trečiadienio, gegužės 22 d. 

“Drauge”, ketvirtame pusla
pyje padėta žinia “Seminaris
tai žais su Marąuette Parko 
Vyčiais Marijonų Piknike” 
neatitinka tikrenybei.

Marijonų Seminarijos klie
rikai nežais nė su jokiu “ty
mu7

WEST PULLMANO 
I NAUJIENOS
! ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap. 
'mokyklos 7 ir 8 skyriaus Vai
tkų baseball tymas stovi pir- 
jinoj vietoj. Laimėjo 5 žaidi 
į mus, o pralaimėjo tik 1. Kleb. 
į kun. A. Linkus tymui įrengė 
I reikalingus žaidimui įrankius.

ŠEIMYNIŠKAS IŠVA
ŽIAVIMAS

BRTGTITON PARK. — Dr- ■
gija Nekalto Prasidėjimo mo
terų ir mergaičių rengia šei
myniškų išvažiavimų gegužės 
26 d., M, Biagos darže, 83 ir 
Kean Avė. Pradžia 12 vai. 
Grieš gera muzika; bus ir ki
tokių pamarginimų. Komisija 
deda pastangų, kad piknikas 
pavyktų.

Jau 20 m. kai Ši draugija' 
gyvuoja ir visados remia pa
rapijos ir visus katalikiškus 
reikalus, tat verta paremti jų, 
nes, kaipo pašei pine draugija 
turi daug išmokėjimų. Visos 
narės, ir svečiai, nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti tame iš
važiavime. Teko nugirsti, kad 
visi brightonparkiečiai, kaip 
biznieriai, taip ir visi kiti ža-
da atvykti. Komisija

GARFIELD PARK LIETU
VIŲ V. IR M. PAŠELPI- 
NIO KLŪBO PIKNIKAS

Klubas rengia išvažiavimų, 
kuris įvyks sekmadienį, gegu-

rgaičių sodalicija 15 dol., Zig. Be to, ir solo gražiai pagieda, l^ės 26 (L, Spaičio Shady Tree 
Gedvilas 6 dol., po 5 dol.: Žu- Į12 vai. šv. Mišių klausyti dau- 
tautienė, J. Andruška, V. Ti-lgiausiai susirenka svetimtau

čiai; prieina pilna bažnyčia.

monto fondan aukojo sekan- šv. Mišias labai gražiai var- 
I čiai: Mokyklos 7 ir 8 sk. me- į gonais groja Ivaškevičiūtė, 

iia 15 dol.. Zicr. (

minskis, S. Krasauskas ir po
nia L. IIodorowicz.

Geg. 26 d., parap. svet. ir 
darže, Šv. Kryžiaus vyrų dr- 
ja rengia gegužinę. Pramogė
lės pelnas eis bažnyčios remo
ntui. Visi dalyvaukime.

Žmonės kalba ir laukia, ka
da prasidės tie darbai, kurie
ms valdžia paskyrė dideles su
mas pinigų. Bet nesulaukia 
Iš dirbtuvių jau leidžiami da
rbininkai. Šių savaitę iš Pull- 
mano dirbtuvių jau paleido a- 
pie tūkstantį vyru. Rap.

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WEDC (1210 kilocykles)

Pranešimai LAIMINGAI SUGRĮŽO

Vladas Zawlewiez, visų ge
rai pažįstamas, buvęs savi
ninkas National piknikų dar
žo, Riverside, III., turėjo su 
šeimyna ilgas vakari jas — 
virš 5 mėnesių. Lankėsi po 
šiltus Amerikos kraštus, kur

NORTH SIDE. — Iš prie
žasties parapijos pikniko, Sv. |
Rožančiaus draugijos susirin
kimas neįvyks sekmadienį, ge
gužės 26 d., bet šiandien, geg.,
24 d., tuoj po pamaldų, parap. j 
svetainėj. Visos narės prašo-1
mos dalyvauti. Pirmininkė rož5« ir kli-ios ir i™™8 

_______ i lės žiemų ir vasarų žydi.
~ „ I Sveikina visus savo pažį-WRRT SIDE. — Gegužės 24' +n T. ,.. v 8 stamus. Įdomaujantiems pa-d., įvyks Ausros Vartų para-1_.. * 1 j pasakoja savo keliones įspū

džius. Apsigyveno savo rezi
dencijoj: 6229 So. Campbell 
avė. Tel. ITenil. 5755. Rep.

pijos choro repeticija ir svar
bus susirinkimas 8 valandų 
vakare, parapijos svetainėj. 
Choristai-ės neužmirškite atsi
lankyti į šį svarbų susirinki
mų.

darže, Willow Springs, UI., 
skersai Oh Henry park. Visi i 
draugai ir dradgės būtinai at- ' 
silankykite ir atsiveskite kuo- i 
daugiausiai svečių, o mes už- Į 
tikrinam, kad visi būsite pa
tenkinti ir linksmai laikų pra
leisite. Galėsite smagiai pasi
šokti prie geros muzikos.

Komitetas

Sekretorė GARSINKITĖS “DRAUGE”

CLASSIFIED
automobiles AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC
— _ 2__ /__
Vartotų Karų Bargenai-

BUTCK — 1934. Model 41. Club Se- CADILLAC — 1931, F1ectwood
dan. 5 pasaž. su built-ln trunk, 
Tamsiai mėlynas. 5 ratai. Kaip 
naujas lr garantuotas ............ $745

danette, 5 pasaž. Kitoniškos mados 
karas, labai nepaprastas .... $495

CHEVROLET — 1933. 4 duru So
dan, juodas, 5 drat. ratai, tobulas 
karas, vėlaus modelio ............ $415

GRAHAM - PAIGE — 1932, 4 durį) 
sodan, žalias,. 5 mediniai ratai, ci
tras. gražus Išrodymas, gerai bė
gančiam stovy .......................... $295

BTTTCK — 1931, Model 67. 5 pasaž. 
Sedan, juodas, labai gražiai išrodo 
ir atsakantis karas ................ $375

FRANKLTN — 1928, 2 pasaž. coupe, 
pilkas, gražiam stovy ........... $150

CADILLAC *28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk ,raek. 
wbipeord trim. Pulkus karas, ku
ris dar ligai tarnaus ............ $195

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

Kun. V. Kulikauskas, M.I.C. West Pulmano C. Y. O. me- 
Seminarijos Rektorius, rgaičių basketball tymas irgi 

pirmoj vietoj. Vadinasi laimė
jo čempijonatų ir už at si žy
mėjimų gavo iš W. Pullman 
park direkcijos labai puikių 
dovanų. Žaidime daugiausiai 
pasižymėjo: J. Šliužiūtė, D. 
Plopaitė, A. Zubaitė, B. La
piūtė, V. Lapiūtė’ ir kitos.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINIOS >

Vietinis Kolegijos Rėmėjų 
skyrius smarkiai ruošiasi prie 
išvažiavimo į Tėvų Marijonų 
ūkį, Kolegijos Rėmėjų apskr. 
rengiamam piknike, kuris į- 
vyks gegužės 26 d.

Trokas lauks prie mokyklos 
8 vai. ryto. Kas norės važiuo
ti, ateikit: nuveš ir parveš va
dovaujant P. Valuckiui. Dėl 
ko mes turėtume važiuoti į 
šį parengimų? Dėl to, kad ten 
nuvažiavę galėsim sveiku oru 
pakvėpuoti, šviežio pieno pa- 
sivalgyti ir sykiu Tėvų Mari
jonų reikalus paremti. Kvk 
čia skaitlingai važiuoti —

Skyrius

Praeitų savaitę bažnyčios re

AKIŲ GYDYTOJAI:

OLGA WOLLIS SU 
F. PAVILONIU

ROSELAND. — Sekmadie-! 
ni, gegužės 26 d., 3 vai. po
piet, Visų Šventųjų parap. 
bažnyčioje įvyksta Olga Wol- 
lis ir F. Pavilonio sūtuoktu- 
vės. Į

Abu jaunuoliai gimę ir au
gę šioje kolonijoj, veiklūs jau 
nimo tarpe ir sudaro gražių 
porelę.

F. Pavilouis yra populiarus 
vaikinas, daug pasidarbavęs 
parap. jaunimo tarpe. Per ke
letu metų pirmininkavo pa
rap. Alumuiečių organizaci
jai; žaidė ir buvo kapitonas 
šios organizacijos basketball 
ratelio ir yra veiklus choro 
narys,

Visi jų draugai linki šiai 
jaunai porelei linksmo vedy
binio gyvenimo. Rep.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMETRICALLY AKIE 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti pri-žastimi galvos skauddjtmo, 
ivtUfelino. aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpectalB atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

25 METy PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/
4? t'/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
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 CANai 0523

Sekmadieniais per 12 vai.

LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028' 2359 So. Leavltt St.

CANai 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOUR8

Tel. CANai 0267
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HAL8THD STREET 
Rezidencija 8600 flo. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 
< Iki $ v. vakaro

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

Tel. CANai 2122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas L«avltt St.) 

Valandos: , Nuo .9 iki 12 ryto
Nuo -> iki 8 vakaro

SeredoJ pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7820
Namų tel. PROspect 19SO

Tel. CANai 6122

DR. S.BIEŽ1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak 

Seredomls Ir Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 8. Oalifornia Avė.
Telefonas REPublic 7868

Tel. ROVIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8eredoj pagal sutarti DR. T. DUNDULIS

GTDTTOJA8 lr CHIRURGAS
4157 AROHER AVENUE

Tel. VTRgtnla OOM
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m 

Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 8378
Rez. Tel.: HEMlock 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofl—> v,l : S Iki 4 Ir t-.M Iki 
Seredomls Ir neddltomts pagal sutarti 
Res. 2516 W. 69th St. Pagal sutarti.

DR. J. E. SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDUNSKIS
Dantistas

Gas X-Ray

Tel. Ofiso BOUIenard 6918—14
Ree. VIOtory 264$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-S; nuo <:10->:lt

756 West 35th Street ,

4148 ARCHER AVĖ., Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8660: res Vlrg. 0469
Valandos: N»io 1-5 Ir 7-9 kasdiena. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUlevard 5031

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE
1720 West 47th Street

IVAIIŪ1 D AKTA* AI:

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS , CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus-
“DRAUGE” iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta- 

jerai, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe................ $395

PONTIAC — 1934, 6 pasaž. Sedan, 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers. 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ....................... ............. $695

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANai 0402

FORD — 1931, Rumble seat coupe, 
juodas, 5 drat. ratai, tobulas ma
žas coupe........................................$225

BUTCK '81 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajėriai. 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Bulck geram stovy .... $375

LA SALLE — 1930. 6 pasaž. Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai. Sis La Šalie 
puikiai išrodo Ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................. $375

PIERCE ARROW — 1930, 5 pasaž. 
Sport Phaeton, pilkas, 6 mediniai 
ratai. Gražus sportiškas atdaras ka
ras, tobulam stovy ................ $495

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Con- 
vertlble Coupe, Rumble seat, Tan. 
6 drat. ratai. Gražiai Išrodantis 
coupe tobulam stovy ............ $395

FORD — 1930, 2 durų Sedan, že
mai apkalnuotas ............ $150

BUICK — 1934, Model 47, 5 .pasaž. 
Sedan, kaip nau jaĄ,T»ėiFnafy--B- 
ležlnlai ratai,' garantuotas .. $725

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboo

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 Vai. ryte, nuo $ iki 4 
vai. po pietų lr nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki II 
valandai dlenę 

TsIzBmas MTDvay 2SM

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rez : Tel PLAaa 2400 
Valandos:

Nuo 11-11 v. ryto: S-S Ir T-l V. ▼. 
Nodėldlautale ano 19 iki lt diena

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti

PACKARD — 1930. Light 8, 5 pa
saž. Sedan, tamsiai žalias, 6 ratai, 
ekstros, labai puikus karas , . $395

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

BUICK — VTSŲ MODELIU. Maty
kite mūsų dld) staka pertaisytų lr 
garantuotų Bulck karų. Visų mo
delių. visokiom kainom.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144$ 80. 49th CT., CICfERO, ILL.
Utar.. Ketv., ir P8tn. 10—9 vai.

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., Sered. lr Sugat. I—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Ree. Tel. OROvehill 0817

6924 8. TAI.MAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis eusitarus

Dienomis Tri. LAFnyette 6798 
Naktimis Tri. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 1 iki 8 popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Tel. LAFnyette 2067

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3061 W«rt 43rd Street

Prie Aroher Avė. netoli Kedrie) 
Unndoe: nuo 2 Iki I vai. vakaro 
Seredomla tr nedėllomfe pn*U

eutnrtl

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 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 p.p.

BUICK ‘80 — Model 4«S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat., French glue 
( drat. ratai labai gražus coupe 
tobulam stovy ........................ $295

IR DAUGELIS KITŲ
Įdnokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

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

Crawford 4100
KONTRAKTO RIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus fr taisom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio lr stog- 
dengystės. Lengvi lšmokeačiai arba 
cash. Gaisro apkatnavimas — state- 
mental — ant namu Ir rakandų,

335$ 8. LITUANICA AVĖ.
Tel. ROUIevard 6327

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res, 6515 S. Rockvell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki R 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčloe

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANai 1176

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefoną* REPublic 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chieago

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgi

čių, bonų, algos ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi- 
člus, bonus, namus, ūkės Ir biznius. 
Turim apdraudos departamento. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South W estem Avenue

PASIDALINSIU su vedusia 
pora didelį 5 kambarių bunga- 
low. Duosiu karstė vandens 
šiluinų, gazų ir elektrų. Graži 
apylinkė. Prieinama kaina.
X 8638 SO. JUSTINE ST.

„HOOTGAfiEBAHKERS

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ
' . AGENTŪRA

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

Tel. LAPayette 1083

/ t


