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ANGLIJA NEPRITARIA VOKIETIJOS 
ATSIGINKLAVIMUl

Hitlerio specialus atstovas 
nieko nepešė Londone

LONDONAS, geg. lb — Vo 
kietijos kancleris Hitleris pri
siuntė čia savo specialų at
stovų, kad gauti Anglijos sank
cijų Vokietijos atsiginklavi- 
mui.

Atstovas, gen. J. von Ribb- 
entrop, turėjo pasitarimus su 
Anglijos užsienio sekretorium 
Sir John Simon ir nieko ne
pešė. Anglija neturi noro 
sankmjuoti naciams ntsigink- 
lavimų. Prancūzija galėtų su-

KAREIVIAI PRIES 
BEDARBIUS

AŠARINĖMIS BOMBOMIS
ŽMONES MALŠINAMI
MTCHITA, Kas., geg. 11. - 

Keletas šimtų bedarbių sukė
lė demonstracijas. Tuo būdu 
jie protestavo prieš atlygini-

...... A - ... .. mo sumažinimų vykdomuosekelti baisų triukšmų. Tokiam ' , . . , , . ,,.... x •. šelpiamųjų darbų pixijektuo-įvykyje Versalio taikos sutar-
tis visiškai būtų paneigta ir 
pasireikštų tarp valstybių di
delė nesantaika.

Hitleris planavo patraukti 
savo pusėn Angliju, kuri pa
skiau, kaip jis manė, T. Sų- 
jungoje būtų stovėjusi už Vo
kietijų ir būtų paveikusi kitas 
valstybes nacių naudai.

Japonai Žudo Kinus 
Mandžiūkuo

•L,
ŠANCHAJUS, geg. 11. — 

Žiemių MaadžiSk'uo išilgai 
Sungari upės kinai valstiečiai 
kolonistai sukilo prieš japo
nus. Japonų kariuomenė išžu
dė keletu šimtų sukilėlių.

Valstiečiai griebės ginklų 
įsakius jiems savo žemėR titu
lus įregistruoti. Kinai supra
to, kad tuo būdu norima jnos 
nusavinti ir žemę atiduoti ja
ponams.

Kad nepasikartotų riaušės 
ig kova su policija, kaip kad 
anų dienų, kada vienas polie
tilenas buvo suraižytas, guber- 
natorius I^andon pasiuntė ka
riuomenę prieš demonstran
tus, kurie buvo apsupti'ir pa
skiau ašarinėmis bombomis iš
blaškyti.

Areštuota 58 vyrai ir 3 mo
terys. Be to, 20-iai kitų žmo
nių gauti vvarantąi. Pastarie
ji kaltinami kriminaliniu sin- 
dikalizmu.

Ttm pačiu littku Oklahbma 
City mieste apie 500 bedarbių 
demonstrantų, susirinkusiųjų 
priešais miesto rūmus, išbla
škė ugniagesiai su vandens 
srovėmis.

Grobėjai Reikalauja 
75,000 Dol.
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Gražioji lietuvių šv. Kryžiaus Ligoninė

Šiandien, gegužės 12 d., yra Ligoninių Diena, „ Todėl, Švento Kryžiaus lietuvių li
goninė kviečia visuomenę atsilankyti ir pamatyti mūsų gražių, modemiškų ligoninę. Kiek
viename departamente bus paaiškinama kas ir. kaip daroma, kad sugražinus ligoniams 
sveikatų. Bus proga pamatyti įvairius moderniškus įtaisymus, ir susipažinti su patarna
vimais, kurie yra suteikiami reikalui prisiėjus.

Viešojo ligoninės lankymo valandos bus nuo 2-ju iki 4.-rių po pietų, švento Kazi
miero Akademijos orkestras duos programų ir Švento Kryžiaus ligoninės rėmėjos vaišins 
atsilankusins svečius.

Ut SAVAITES BAIGIASI “DRAUG 
KONTESTAS

n-

Kontestininkai sumobilizavo 
darbui visas jėgas

Dienraščio “Draugo” kon- vienam teks pasitraukti į pa
tektos, kuris tęsės nuo praėjo-
. . J -i
šio rudens, Baigiasi gegužės 
mėn. 20 d. t. y. būsimųjį sek
madienį, kada įvkstą “Drau-

skutines vietas.
Mūsų atstovas West Pull-

mane p. Bailu jau baigia or
ganizuoti talkų ‘‘Draugo” va 
jui Šv. Petro ir Povilo para-

go” pavasarinis piknikas. Vy-; kur jau ieSkomą naujų 
tauto darže. Kontestininkai, i skaitytojų, renkama skelbi- 
matydami, kad tik savaitė lai- mai į specialųjį W. Pullmano
ko beliko iki kontesto pabai
gai, sumobilizavo visas jėgas. 
Paskutinės savaitės lenktynės 
eis visu smarkumu ir jos bus 
įdomios. Tuo tarpu po ranka 
neturime žinių, kurie iŠ jų la
biau turi progos laimėti pir
mų dovanų, tačiau žinome, kad 
keletas kontestininkų rengia

uumerį, kuris išeis gegužės 
m. 19 d. Vajaus darbe nuo
širdžiai padeda mūsų bendro- 
darbis gerb. kun. A. Linkus. 
Jis savo visus parapi jonus 
ragina pasikviesti į savo na
mus “Draugų/* nes žino, kad 
šiandien nė viena katalikiška 
šeima be katalikiško laikraščio

“bombas,” kurias paleidus ne negali apsieiti.

3,300 Agentų Prieš
Butlegerius

—— ■ « .
\VASH INGTON, geg. Ų. — 

Krašto vyriausybė paėmė tar
nybon 3,300 agentų kovoti 
prieš “munšainės” prekybi
ninkus butlegerius, kurie vi
sam krašte siaučia lygiai taip, 
kaip prohibicijos laikais.

J žilo departamento sekreto
rius Morgenthau parejškia. 
kad esama vilties išnaikinti 
šiuos prekybininkus.

LOS ANGELES, Cal., geg. 
11. — Milijonininko Gettle 
grohėjai reikalauja už jo pa
leidimų 75,000 jiol.

Savo keliu policija ir fede- 
raliniai agentai veikia prieš 
grobėjus. Suimta G įtariami 
vvrai ir viena moteriškė.

NUKRITO DU LAKŪNAI

Streikas Automobilių 
Fabrikuose

FLINT, Mich., geg. 11. — 
Buick automobilių kompanija 
atsisako pripažinti darbinin
kų unijos paduotas sųlygas. 
O Fisher Body automobilių 
kompanija pristato anai pir
majai automobilių rėmus. Tad 
Fisher kompanijos apie 4,000 
iš G,200 darbininkų sukėl? str
eikų, kad kompanija nutrauk
tų rėmų pristatymų anai kom
panijai. ' z- *

Dėl šio streiko ir Buicko 
fabrikuose ligi 4,000 darbinin
kų varžomas darbas.

Klaipėdoj vietos visuomeni
nių organizacijų atstovai ta
rės, kaip priimti į Klaipėda 
atvykstančias Amerikos, An
glijos ir kitų kraštų lietuvių 
ekskursijas. Nustatyta per tų 
pasitarimų atitinkama progra 
ma, sulig kuria, atvykstančias 
lietuvių ekskursijas bus sten
giamasi kuo kražiausiai pri
imti.

DEGA MIŠKAI

NACIAI SUSIDURIA SU DIDELIAI: 
NEPASISEKIMAIS

NRA DIKTATŪRA 
ILLINOISE

.. zTAl GUfi. HORNERJO 

PADARAS

SPRINGFIiKLD, III., geg. 
11. — Pagaliau gubernatoriui 
Horneriui pasisekė per legi-' 
slatūrų pervaryti NBA admi-

Protestai dėl Darrowo i
Raporto

,♦» -——
vVASHlNOTON, geg. 11. —

Advokato Darrowo vadovau
jamas brmrtliA įdavė rap rtų 
apie NRA.rftovį, vykdymų fė 
iš to pasireiškiančius rezulta
tus..

.. u , • v * w « Prez. Rboseveltas atsisakomotinų pagerbimui. Katalikai. - ; ;•
savo gyvas ir mirusias moti- '110 1 'lpw®,non I rapoitų.--------r---------  *----- —______
nas rvtoj pagerbs ir atsimins. pas aptį vyksta pro- nj8trač»jos bilių. Šiandien sę-

______testai net ' pačiam kongrėse. _ •__ i'l • _ ____ -•

RYTOJ MOTINU 
DIENA

■. d t • ' •.

uetOvUJ Katalikai
PAGERBS MOTINAS

Visam, krašte rvtoj bus mi- 
nima “Motinų diena” visų į

BERLYNAS, geg. ' 11. 
Nacių valdomoji [Vokietijoj nė
ra tokio gerumo ir pasitenki
nimo, kaip kad jų laikraščiai 
skęlbia, nežiūrint vedamos

pasitenkinimus ir murmėji
mus. Per radijų jis ragina 
gyventojus arčiau susipažin
ti su nacių .laikraščiais įr ąeig- 
ti vyriausybės priešų propa-

propagandos,. ‘ kad visas gy- gandų ir visų griaunančių

bažnyčiose pamaldomis.

DAUG DULKIŲ TEKO 

CHICAGAI

testai net pačiam kongrėse 
*Yrą sumanymas kon gr ėsė pra 
vesti rezoliucijų, kad prezidėn 
tas perduotų kongresuiminėtą 
raportų.

Jei raportas slepiamas, ma
tyt, jam pažymėta koki blogi 
dalykai apie NRA ir kodus.

Žinovai apskaičiuoja, ka<i 
gegužės m. 10 d. Chicagos ųne 
stui teko apie 12 milijonų sva( 
rų dulkių, kurias vėjas atnešė tiek žinoma, kad N RA bai 
iš žiemių vakarų išdžinvusiųjųįK*a griauti visus mažiuosins 
slėnių. Tai daugiausia juodos verslu*' 

žemės lengvos dalytės su nuo
dėgulių priemaiša.

Šios dulkės per visų parų 
troškino gyventojus. Kai ko
kiuose rūkuose miestas buvo 
nugrimzdęs. Buvo sustabdy
tas lėktuvais susisiekimas.

natas pravedė bilių ir pasių
sta gubernatoriui, kad jis pa
tvirtintų. • .

Kai kurie legislatūros at
stovai protestuoja prieš gu
bernatoriaus diktatūrų demo
kratų partijoje. Jie pareiškia, 
kad pravestas bilius padarys 
daug nuoskaudos ne tik versli 
ninkams, bet ir darbininkams.

ventojus suregimentuoti už 
kanclerio Hitlerio nugaros. 
Visam krašte yra toli daugiau 
nepasitenkinimo ir susikrim- 
timo, negu entuziazmo. Pačių 
nacių eilėse vis plačiau ima 
pasireikšti nepasitenkinimai Iv

murmėjimai. \ ■
Nacionalsocialistų partijos 

vadams nesiseka tvarkyti vai 
Rtybę. Hitlerio vadovaujama 
partija sugriovė valstybės 
prekybų su užsieniu. Iždas
kaskart eina tuštyn, nes su- sitinkft. Tnennes kalba 
mažėjo eksportas.

Kad kiek norR pataisius 
tarpe pačių nacių nupuolusį 
ūpų, propagandos ministeris

kritikų.
Vokietijoj stovį' galima at

vaizduoti šiuo pavyzdžiu:'"

Tuennes ir Scbeel, mažai 
darbo turintieji ir vyriausy
bės kiek tai šelpiami, susitin
ka Hamburgo gatvėje. Scbeel 
ir sako:

“Vokietijoj viskas žydėto 
žydi. Visi traukiniai pilni pre 
kių, o uostuose nerasį tuščių 
laivų.”

Perėjus savaitei jie vėl s«-

Vakar anksti gytų išnyko 
smarkus vėjas ir dulkių debe
sys po to dingo.

Anglija Prieš Liberiją
ŽENEVA, geg. llf- To

mis dienomis T. Sųjunga su
sirenka sesijon. Kalbama, kad 
Anglija reikalaus iŠ T. Sųjun
gos pašalinti Liber i jų, negrų 
respublikų, kuri savo rilsise 
nępanaikina žmonių vergijos.

1 Atlietuvins ir Vietovar
džius

“ Aplankiau uostų ir ma
čiau, kaip iš ten pustušti lai
vai išplaukia.”

“Tau nereikia lankyti no-
J. -Goebbels iškelia visam kra- sto,” sako Schęel; “turi skai- 
Ste kampanijų prieš tuos ne- tyti laikraščius.”

Iš viro lietuviškų pavardžių 
surinkta 184,000. Pavardės 
jau surūšiuotos ir išskirsty
tos. Netrukus jos bus patik-1 Ip^ullis^ paleistas is
rintos vieose, per seniūnus. t °°^ apskrities kalėjimo, ua- 

Taip pat kartu bus surašinė-

S. Tnay Uis Paleistas I AUSTRIJOJ SPROGDINA- 
•’msrr MOS BOMBOS

EKSKURSANTŲ SVEČIŲ 
PRIĖMIMAS

jami vietovardžiai. Po kokios 
pusės metų, atlikus visų dar
bų, •ims išleistas pavardžių ir

Long Islande, New Jersey ir 
Pennsylvanin valstybių plo-

Balandžio 21 dienų Kaune, 
bemesdami futbolo sviedinius 

NEW YORK, geg. 11. —jį žaidimų aikštę, su lėktuvu 
nukrito ir susižeidė du Lietu
vos aero klubo civiliniai lako

tuose dega miškai ir grasina:nai. Abu lakūnai tuojau buvo 
kai kurioms sodyboms. nugabenti į karo ligoninę. Jų

--------------------- 'sveikatai pavojus negresia.
MASKVA, geg. 11. — Mi-. Lėktuvas buvo smarkiai ap- 

rusiojo Čekos viršininko Midaužytas, ši katastrofa — 
eržinskio, lenko, vietų užims tai pirmoji mūsų civilinių li
jo pagelbininkas, žydas pasi- kūnų ir Lietuvos aero klubo 
vadinęs Yagoda. auka.

Liberija yra J. Valstybių no 
minalėje globoje. Kadangi tin 
vergijai nedaromas galas, vietovardžių žodynas. 
Amerika, matyt, rems Angli
jos nusistatymų. BEDARBIŲ RIAUŠĖS

ŽUVO TĖVAS SU 2 
MERGAITĖM

PRGVIDENCE, R. I., geg. 
11. — Richmondo vienoje far- 
pioje sudegė gyvenami na
mui. Žuvo ūkininkas Pb. Moo 
re, 33 m. amž., su dviem savo 
mergaitėm 9 ir 7 metų amž.

* a
Motina su kitais trimis vai

kais išliko sveika.

PHILADELPHIA, Pa., 
geg. 11. — Keletas šimtų šel
piamųjų bedarbių vakar su
kėlė riaušes šelpimo stoties 
priešakyje, kada policija neln* 
leido jiems įsiveržti į vidų.

Kokį laikų atkakliai kauta
si su policija. Daugeliui dra
bužiai sudraskyta, galvos ap
daužytos. Du vyrai suimta už 
bedarbių kurstymus.

stačius už jį 250,000 dol. lai 
do. Iš tos sumoR 50.000 dol. 
laido užstatyta Illinois val
stybei, kadangi federalinė ir 
Illinois valdžia traukia jį tie 
Ron. _

Išlaisvintas Insullis paim
tas į Šv. laiko ligoninę.

Pirmieji jo išklausinėjimai 
teisme įvyks ateinantį antra
dienį.

PARCELIUOJA JUNKERIŲ 
DVARUS

VIENA, Austrija, geg. U. 
— Kancleris Dollfuss grįžo iš 
Salzburgo ir visur jį lydėjo 
bombų sprogdinimai. Žuvo 2 
asmenys ir 9 sužeista.

Bombų sprogdinimo terorą 
vykdo naciai ir socialistai.

6 ŽUVO UPĖJE

HERON, Mont., geg. 11. 
Nuo aukštai išpilto vieškelio 
važiuojant nusirito automr 
lis Clarks įFork upėn ir 
žiavę šeši asmenys prigėrė.

ORAS
BERLYNA8, gęg. IL —

Hitlerio vyriausybė iniųsi par į CHICAGO IR AP1 
celinoti ir valstiečiams dąlin-ĮKfiS, — Numatomi 
ti Prūsijos junkerių dvarus, oras; vėsu.
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DIENOS KLAUSIMAI
-——

PAGERBKIME MOTINAS

litikų. Dabar ir p. Bąrthou turėtų pripa
žinti, kad jo pirintakūnai padarė stambių 
klaidų, kurių vargu bus galinuna atitaisyti 
taikos kelia. Lietuva dėl gerų santykių su 
savo kaimynu negalėjo ir negali išsižadėti 
Vilniaus. Ir neišsižadės.

APLANKYKIME SAVO ĮSTAIGĄ I

f Motinos Dienos minėjimas yra vienas 
usių papročių, koks kada yra įėjęs į 

nių gyvenimų. Tų ypatingai garbingų 
d> minime šiandien. Tikimės, kad nebus 
vieno lietuvio ar lietuvaitės, kuris kiek 

gražiausiu būdu nepagerbtų savo 
liaus, kuris nenusilenktų prieš jų ir mfei- 
kupina širdimi nepasakytų, k^id jų ger- 
lr myli, nes motina Ijepsnoja meilės 
liais, ji vra kančių ir didžiausio pa- 
jimo didvyrė. Malonus žodelis, maža 
ėlė, atsiprašymas už padarytus įžeidi- 

luotinai suteiks didžiausio džiaugsmo ir 
nimo jos pagarbai pavestoje dienoje, 

to, kas iš mūsų tebėra laimingas — tė
ti gyvų savo motinų, sveikinkime jų gy- 
žodžiu ar raštu ir duokime jai pajusti, 
mes gyvai įvertiname tai, kų ji mums 
padariusi, dėl mūs kentėjusi, vargusi 

dirbusi. Kurių motinos jau mirusios, ap- 
ime jų kapus, o jei jie per toli, nepa- 

e savo maldosei

įliek daug yra tokių nedėkingų vaikų, 
ari» per daug metų nė laiško nėra parašę 
ro*motinoms. Dėl to pasistengkime para
uti tokius bent motinų dienoj parašyti 
Jtifiai laiškutį, jų pradžiuginti, nuraminti
padėkoti.

Šiandien yra ligoninių diena, kurioj 
duodama proga aplankyti ligoninių visus 
skyrius ir matyti įrengimus. Daug žmonių 
bijo ligoninių, neš mano, kad tai yra pavo
jinga vieta, kur greičiau ligoifiai numarina
mi. Tai ne tiesa. Ligoninės yra tam stato
mos ir įrengiamos, kad suuegalė jusiu svei
katų pataisyti.

A J •
Mes, lietuviai, Chicagoje turime nuo

savų Šv. Kryžiaus ligoninę, kurioj tūkstan
čiams žmonių grąžinta sveikata. Atlankyki
me jų šiandien, pamatykirame jos visus mo
demiškai įrengtus skyrius, o tikrai didžiuo
simės,, kad tokių įstaigų turime ir nesigai
lėsime nei aukų nei įdėto darbo jos pasta
tymui. ' •

' Amerikos katalikai bendrai tikrai ga
li džiaugtis ir didžiuotis, kad jie labai daug 
gražių ligoninių užlaiko. Jie tai daro vaduo
jantis artimo mmeile. Katalikų Bažnyčia 
visada rūpinosi ligonių globojimu, gydymu 
ir vargšų. šelpimu? Dėl to nėra kitos tokios 
organizacijos pasaulyje, kuri turėtų tiek 
daug prieglaudų ir ligoninių, kiek turi ka- 
talikai- r

P SIDZIKAUSKAS PASITRAUKĖ

1 #rieš porų mėnesių buvome gavę žinių 
ir jas paskelbėme, kad į Vašingtonu Lietu
vos atstovu p. B. Balučio vieton būsiųs pa
skirtas p. V. Sidzikauskas, buvęs atstovu 
Berlyne, vėliau Londone, Hagos teisme by
los laimėtojas - su Vokietija. Bet kai kuhų 
aplinkybių dėliai p. Sidzikauskas jau visai 
pasitraukė iš diplomatinės tarnybos. Jis 
buvo skaitomas vienu iŠ pirmaeilių Lietu
vos diplomatų.

JURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN
$vč, Marijos Panos dėl Popolo bažnyčios,

Kardinolas kunigas, Dievo Malone ir
Apaštališko Sosto Paskyrimu 

Chicagos Arkivyskupas

Mylimiausieji:—
Devyniolika šimtmečių -praėjo, kalia Mūsų Viešpats Kristus 

sakė savo mokytiniams: “Jūs visados turėsite vargšus.” Praėju
sieji amžiai patvirtino tą pasakymą, nežiūrint teorijų ir bandymų, 
kuriais norėta tai nuginčyti, štai vos tik prieš penkerius metus 
mums buvo sakoma, kad neturtas žmonių tarpe nereikalingas, 
kad greitai artinasi laikas, kada tai visa bus panaikinta, o pirmiau
sia šiame krašte. Ir štai! šiandien čia ir svetur mes turime daug 
milijonų žmonių be darbo, be pinigų ir be duonos. Našta pasidarė 
taip sunki, kad privati labdarybė neteko pajėgų ir ištekliaus, taip 
kad vyriausybė turi parūpinti bedarbiams subsidiją, kuri kasdien 
siekia, kaip pranešta, apie penkis milijonus dolerių. Laimė mums 
Chicagos katalikams, kad mes esame artimuose santykiuose su 
vyriausybe ir todėl mums leista dalyvauti tos federalinės subsidijos 
distribucijoje tarp tų mūsų tikėjimo bedarbių, kurie kreipias į mus 
per šv. Vincento de Paul konfederacijas, kuriu yra mūsų parapi
jose. Tuo pavyzdinguoju patvarkymu ne vien buvo paskirstoma 
geistina pagalba, bet ji podraug kėlė pasitikėjimo ir vilties dauge
liui šeimų, kurios pirmiau sunkiai dirbdamos be svetimos pagalbos 
apsiėjo, o šiandien grimsta desperacijon, priešais save matyda
mos nieko nežadamą ateitį.

Neturime užmiršti vieno svarbaus dalyko: Šis garbingas mū
sų vyriausybėš prisidėjimas bedarbių Šelpimo darbe nepanaikino 
privačiai labdarybei jos sunkiosios naštos. Yra dar kiti tūkstančiai 
bedarbių ir jų šeimų, kurių likimu ir toliau rūpinasi privati labda
rybė. Yra našlių ir našlaičių, sergančių ir priklausomųjų, mūsų įs
taigose pamestinukams įnamių; vargšų senelių ir kitų. Prieš eko
nominį krizį ši visa vargšų armija buvo gausiai mūsų šelpiama. 
Šiandien jų skaičius žymiai padidėjo, kad tuo tarpu mūsų gerada
rių ir uoliųjų kontributorių skaičius ne tik sumažėjo, bet ir pači.ų 
kontribucijų kiekybė sudilo. Pereitą rudenį visame mieste įvyko 
kampanija fondų sudarymui. Toje kampanijoje katalikai nedalyva- 
vri ir paskiau negavo jokios iš tų fondų dalies. Surinkti pinigai 
buvo panaudoti vaikų ir kitų priežiūrai įstaigose ir pagaliau šelpta 
tie, kurie negalėjo gauti iš valstybės pašalpos. Tad tikrai ir tei
singai galiujsffiytl, kad šis mano atsišaukimai yra labiau negu 
kada nors fomsmietais reikalingas. Mes turime paraginti kiekvie
ną kataliką vyrą, moterį ir vaiką, kad jie pagal savo išgalės mums 
gelbėtų šiame kilniame darbe — gelbėti mūsų tikėjimo vargšus. 
Mūsų ryškus pasididžiavimas yra tas, kad nuolatiniai aukotojai ir

O T 1 N ft L e
Brangus yr’ auksas ir sidabras,
Gražus yr’ perlas, deiniuntai,
Brangus kiekvieno žmogaus darbus,

Brangu yr’ viskas, kų matai.
Bet už močiutę tu brangesnio 
Pasauly turto nerasi;
Siela už viskų jos gražesnė —
Lyg saulė ji skaisti, šviesi!
Kada matai per skruostus rieda 
Močiutei ašara griaudi;
Kada ji liūdnų dainų gieda,
Ją spaudžia ši mintis skaudi:
“Ar padariau aš kų galėjau 
“Dėl savo kūdikio brangaus,
“Ai* ne per maža iškentėjau —
“Kad neužrūstinus dangaus!
Kantrybė jos neišmatuota,
Darbštumas stebina visus;
Jos meilė yr’ neįkainuota,
Nors skaudžiai kenčia ji dėl mūs.

1934 nu kovo 16 d. L. šilelis

BELAUKIANT LIETUVOS 
KONGRESO

Žmogų iš visų pusių supa gamta. Iš gani 
'tos, lyg iš kokios didžiulės atvožtos knygos,
1 mes daug ko išmokstam, daug stebėtinų da
lykų sužinom. Yra žmonių,, mokslininkų, gam
tininkų, kurie ir žilo plauko sulaukia besėdė
dami prie gamtos knygos, betyrinėdami įdo
miuosius gamtos reiškinius.

Gamtų žmogaus nepatenkina. Žmogus 
ieško kitokios draugystės. Žmogus gyvena 
tarp žmonių, vieni su kitais bendrauja, ta
riasi, padeda dfrbti didesnius darbus. Iš čia 
išrieda tarpusavis žmonių gyvenimas, bendri 
reikalai, čia bręsta niūriųjų sodžių vargo dai 
na.

Žmogus didelis nenuorama: jam nepa
kanka neišskaitomos knygos, įkyrėja jam ir 
pilkosios dienos tarp žmonių. Tada žmogus 
ieško kituę pagalbos, tiesia rankas į dangų.

Tada žmogūs prisimena savo Kūrėjų, 
kurs taip gražiai sutvarkė gamtų ir jį (žmo
gų) paskyrė tos gamtos valdovu. Dievas duo 
da žmogui tai, ko negali duoti gamtos kny
ga, ko neturi net linksma žmonių draugystė. 
Bažnyčios didžiajame altoriuje gyvena Gy-
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itANCŪZy PATARIMAS LENKIJAI

Neseniai Prancūzijos užsienių reikalų 
ttfaitteris Barthou lankėsi Varšuvoje. Tai 
|d klHonei politikai pridavė daug reikšmės, 

kaip žinoma, lenkai yra pasirašę speci- 
tntartį su prancūzų priešais vokiečiais, 

irthou spaudos atstovams padarė reikš- 
pareiškimų, kad dėl santykių tarp

Uos ir jos kaimynų jis turįs kalbėti 
atsargiai. Prancūzijai taikos interesai 
kad1 tarp Lenkijos ir jos kaimynų bu
driausi santykiai.

‘Apie prancūzų “gerus norus” reikia 
irdįkni paabejoti. Jie dar 1920 metais ga-

.prversti lenkus apleisti Vilniaus kraš- 
|itikrinti taikų ir tuo pačiu padėti pa- 
'“li gerus santykius su Lenkijos artimu 

nu — Lietuva. Prancūzai to nepada- 
•s aklai rėmė lenkų imperialistinę po-

n.,; ■„

Anfeilkos katalikų visuomenė griežtai 
kovoja prieš gimdymo kontrolės įstatymo 
projektų, kuris yra įneštas į kongresų. Pavyz
džiui padudsime Omalios vyskupijų, kurios 
beveik visos parapijos pasiuntė protestų te
legramas savo valstybės senatoriui J. Norris. 
Catholic Daily Tribūne dėl to pažymi, kati 
tai tįkrai yra “sočioje akcija akcijoj”. Ka
talikai, vieningai dirbdami, ir tikėjimui ir 
kraštui daug gero padaro.

• • •
Lietuvos visuomenė ir mirusių savo vei

kėjų neužmiršta. Šiomis dienomis ji tinka
mai minėjo kan. J. Tumo - Vaižganto mir
ties metines sukaktuves. Apie didįjį rašyto
jų Vaižgantų “J’. B.” tarp kito ko rašo: 
“Tumas buvo kunigas, bet jis netilpo baž
nyčios mūruose, bet ir nesikankino altorių 
šešėliuose. Jis buvo didelis didžiojo popie
žiaus Leono XIII šūkio ‘Fuoridi saerestia’ 
vykdytojas. Tai buvo kunigas, lygus uolie
siems jiasauliečiams, spėjęs žygiuoti su nera
miuoju laiku ir atsiliepti i visus Bažnyčios 
ir Tėvynės šūktelėjimus”.

mūsų labdarybių^olūs rėmėjai daugiausia yra tie visi, kurie ski- I voii JL)uona, kuri maitina išalkusias žmonių , 
ria (lafį iš uždai&iŲ ICMtoiausfOaip S&Rafiį4 mini- Altoriaus Gyvoji Duona visada yra
ma, “našlės skatikĄS’ Kai kurios mūšų įstaigos, vykdančios didelį
darbą sielų j^gąnygitii. yra blogam (inansiniam stovyje ir jau se
nai būtų užaar/fas su didele nuoskauda sieloms, jei ne jūsų kon
tribucijos pagalba, kuri suteikta Sekminių dieną.

Šių Sekminių dieną — Meilės Dvasios šventę, mes atsišaukia
me į jumis dėl tų, kurie yra nelaimingesni už jumis, bet yra to 
paties tikėjimo, priklauso tai pačiai rasei, miestui, o gal net ir pa
rapijai, kaip ir jūs. Šį kartą atminkit, kad buvo išminčius tas, kurs 
pasakė, kad “vien tik tuos daiktus jūs pasiimsite su savimi į amži
nybę, kuriuos gyvi būdami esate atidavę.” Daugeliui mūsų ta ęiie- 
na gal jau netoliausia, kada būsime pašaukti vykti į amžinatvę.
Tad gal ir būtų dabar pravartu mums atiduoti tuos daiktus vei
kiau, kad paskiau nebūtų per vėlu.

Tačiau apart Visako mums Visiems, turtingiems ir vargšams, 
jauniems ir seniems, diena čia pat, kada Bažnyčia, kuriai visi pri
klausome, šaukia mus visus, kad mes duotumėm pagalbą Jos glo
boje esantiems tūkstančiams vargšų, kadangi Kristus pirmutinis 
per visą savo gyvenimą rūpinosi vargšais, juo§ pavedė Savo Baž
nyčios globai —r visų jos narių rūpestingumui, meilei ir atsakomy
bei. Šiais neramiaisiais laikais fties meldžiame'Viešpaties ypatingai 
laiminti tuos visus, kurie šelpia- mūsų vargšus ir jais rūpinasi.

JiisŲ Kristuje,

—y

Jurgis Kardinolas Mundelein,
Chicagos Arkivyskupas.

t tbrašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris , 

J Išvertė Jonas Labanauskas

'z Kinijos rečių 
Stovi Maskva

=====

(jftyt'fl, visada stiprinanti, visada žmogaus sie
tai reikalinga. ,

' Šių metų vidurvasarį, birželio m. 29, 30 
ir liepos m. 1 dienomis bus pirmasis visos 
Lietuvos katalikų Eucharistinis Kongresas. 
Kai žmonių veidus degins kaitri vidnrvasa- 

įrio saulė, Lietuvos ganytojai nori, kad tuo- 
Imet ir Altoriaus Gyvoji Duona įdegintu žino- 
\.niif širdis, užliepsnotų jose Eucharistijos mei- 
1 lė. ( ,

Visi dar gražiai prisimename pernai va
sarą taip tvarkingai praėjusi Panevėžio Vy
skupijas Eucharistinį Kongresų. Kaip gražu 
buvo žiūrėti į tūkstantinę žmonių prooesiją, 
naktį einančių su įvairiaspalvėmis žvakutė
mis rankose! Bet tai buvo tik vienos Pane
vėžio Vyskupijos Eucharistinis Kongresas. 
Vasarų Kanne jvyks visos Lietuvos Euchari
stinis Kongresas. Jis turės parodyti, kaip 
lietuviai supranta ir įvertina Eucharistija, 
tą dvasios jėgos šaltinį. Dabar visose šalyse 
plinta eucharistinis atgimimas, dažna eucha
ristinė praktika, kurių taip iškėlė ir įvertino 
ftv. Tėvas Pijus X, neveltui vadinamas eu
charistiniu popiežiumi. Lietuvos Eucharisti
nis Kongresas parodys, kaip Lietuvoj vyksta 
eucharistinis atgimimo darl»s, kaip žmonių 
širdyse viešpatauja Kristaus Valdovo dvasia.

“P. R.”

(Tęsinys;
i n ios ekscesais isgųsdinti Kinijos 
i utie įi sluoksniai taip pat negalėją 

^nusiraminti. Iž visas tus pavojum 
u'ias aplinkybes \Ytilianas dabar 

'l|V( HM įšauktas kaltu!
ftiaug Kai - šėkus suprato, kad dn- 

Uir’įani reikia pnauudcti šių situacijų.

-lis tarėsi su Šanchajaus finansinėmis 
ii piekybinėmis sųjungomi- ir laimėjo jų 
•‘linkimų sudaryti tvirtų kovos centrų 
prieš W ui taną po jo karine, vudovylie.
Balandžio jabaigdfc Kankine susirinko

naujas antikomunistinis eentralinis vyk
domasis komitetas ir gavo iš Šanchajaus 
kinų bankų sųjungos 30 mil, dol. paskolų. 
Išmetus komunistus, kuomintangas buvo 
apvalytai; buvo priimti nauji piliečių ele
mentai ir senosios darbininkų ir šiaip jau 
organizacijos iš naujo perorganizuotos.

Dalia r stovėjo viena prieš kitą. dvi 
nacijonalinės valdžios, kurios smarkiau
siai kovojo viena su kita ir kiekviena 
ginčijo savo egzistencijos teisę.

i Wuhanas darėsi toliau vis rudiknliš- 
kesnis, ma«ė» buvo ir toliau kiršinamos, 

i Kilo nauji konfliktai. Ginčas tarp japonų 
jūrininkų ir uosto darbininkų buvo |>a- 
naudotas masių agitacijai prieš jajionų 
sodybą Hankaue; buvo tikėtasi paimti šį 
užsieniečių turtą lygiai taip pat lengvai 
kaip ir angių. Bet buvo apsirikta! Minia 
puolė, bet jot; nelaimei japonų kulkosvy

džių buvo sūmalta į smulkius trupinius; 
ji maldavo, bet japonai ifiieko nežiūrėjo; 
jie reikalavo greitos satisfakcijos. Prasi
dėjo visai kitaip, negu k id buvo manyta, 
lyrike to Sumišimo tarškėjo telegrafu Ma
skvos nurodymai; ji reikalavo tuojau iš
pildyti visus japonų reikalavimus, numal
šinti visus prieš svetimšalius .nukreiptus 
judėjimus, imtis energingų žygių prieš 
minių, jei ji yra pasidariusi nebesuvaldo
ma, — jei reiktų, tai iššaudyti ir vadus.

“Rusijai ir nacijonalistams esą ries
ta, nes Kinijoje gali kilti bendra svetimų 
valstybių ginkluota akcija”.

Wuhano padėtis blogėjo kasdien. Val
stybės pradėjo nuo jo atsimesti — pir
miausia Anglija; gegužės mėn. 17 <1. ji
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nutraukė diplomatinius santykius. Atro
dė blogai! Prie to prisidėjo dar masių rei- 
kalavimai; jos norėjo, kad būtų įgyven

dintu Dr. &un Yat Seno programa. Reikė
jo jas guosti, surasti pasiteisinimų.
, Dėl to VVuhunas nutarė tęsti ofenzy
vą prieš šia n re ir prfišė minios, kad ji 
padėtų į šalį svetimašlių neapykantą ir 
klasių kovą, kol bus įvykinta revoliuci
jos programa ir kol dur Pekinas, valsty
bių pripažinta sostinė, esąs jų rankose.

Tang Šen - chi jsisuko į šiaurės Ho- 
natių. Tenai jau buvo Feng Yu -lisiangas, 
kuris buvo išvijęs Wu Pei Eu kariuome
nės likučius. Su juo norėjo susijungti Wu- 
liano kariuomenė ir eiti prieš Pekiną ir 
vėliau prieš Nankiną. Feng Yu-hsiangas 
tai atmetė, stojo į Čiang Kai - šėko pusę 
ir telegrafavo VVuhanui, kad jo laikyma
sis komunizmo esanti vienintelė vienybės 
kliūtis ir reikalavo tuojau atleisti visus 
komunistus patarėjus ir galutinai nuslo
pinti komunistinį judėjimą, nes kitaip

jis bus priverstas pulti iš šiaurės.
Wuhano pozicija pasidarė labai silp

na.
Čiang Kai - šėkas atitraukė savo tru

pes vėl prie įėjimo ir pastatė taip pat 
ultimatumų, tokioje put prasmėje kaip ir 
Feng Yu - hsiangas. ,

Borodino situacija darėsi diena iš 
dienos sunkesnė. Jis nepaklausė Maskvos 
nurodymų. Jis turėjo pagal įsakymų areš
tuoti kuomintango vadus, paskelbti prole- 
tarijato diktatūrų, sukelti agrarinę revo
liuciją fiupeh ir Hunano provincijose, pri- 
'statyti per gen. Galeną 20,000 vyrų komu
nistų armiją ir 50,(MM) darbininkų ir ūki
ninkų partizanų ir su jais pulti Kankiną.

(Daugiau bus)
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Ktm. A. T. (Samstei)

Motinos Dieną Minint

MOTULE, kaip kilnus ii .jautos? A! kaip tik tada at
matomis tas žodis! Tautų ka-1 jaučiame, kad pasaulyj nėra

rbė, taip išsireikšdamas: “Aš viską kitų, neklausyti pasan- 
pasilieku dėkingas savo ange-Įlio vylionių ir kovoti su kū-

Ibose žemėje nėra kito mei- kito tokio aRmens, kurs atsto 
lingesnio, nėra tokio panašaus, tų meilingųjų Motulę. Niekas 
atitinkamo ir reikšmingo žod-,kitas mūsų nesupranta taip, 
žio, nėra kito tokio pilno vil-įkaip ji supranta; nėra kito 
ties ir paguodos žodžio, viskų'tokio ištikimo bičiulio, kaip 
atstojančio ir apimančio! j Motulė, niekas kitas taip grei- 

KMikj-sUje-M.tules pri,.;ta‘ neatleidžia ir neužmigta 
globrtis via išganymo tvirto-, "lūsli nusikalti""'- niekas ki- 
vė; Motulės veido šypsena, UiuiP skubioi nenuvokla 
gaivūs saulės spinduliai, nai- ma8« non' ar "»
įeinantieji tamsius debesius; kns kitas tai[> i8»anin«ai zaus ( 
virpantis Motulės paglostymas Patar‘a ir ne^lksti,. jei i- n08 nctcU

lnį — motinai už visa tai, 
kuom esu ir kuom pasitikiu 
būsiu#”. Jei pažvelgsime j 
Šventųjų gyvenimu#, matysi
me, kad beveik kiekvienam© 
atsitikime tikroji motinos mel 
lė ir pasiaukojimas lydėjo sū
nų ar dukrų prie šventumo 
pratimų. Taigi, ar jie būtų 
buvę šventieji, tie Dievo kar
žygiai, jei jų motinos nebūtų 
jų mokinusios su neišdildo
mais motiniškosios meilės į- 
spūdžiais? Šv. Teresėlė, vadi 
narna

no pagundomis.
Motina yra tikroji šeimos

židinio kūrėja. Ui gaipina ir 
tveria charakteringų atmosfe
rų. Per jos meilę Dievas pir
miausiai atsilanko pas vaiku-

gūsis Jonuti, jeį aš tave ma
tyčiau nusikalstant Dievui, ŽI- 
nok, kad tai labai man skau
dėtų”.

Kilnūs Motinų pavyzdžiai

“Aš esu pasiryžus ravo sū
nų padaryti šventuoju!’’ tarė

Čius, kurie yra tik paskolinti viena motina iš pirmųjų Kri- 
tėvams. Reikšmingi ir neišdil- kščionybės laikų, lr Dievas ją 
domi įspūdžiai teikiami vaiku- palaimino. Jos sūnūs buvo Šv. 
čiams ties jos keliais. Vienas'Atanazi jus, garbingas Bažny- 
pagarsėjęs- mokslininkas, ui čios Daktaras. Reikšmingas y- 
pasisekimų gyvenime, dėkin- ra &v* Monikos pavyzdi#, ro

dantis, kų dievotos motinos 
meilė gali nuveikti. Per dvide-

irprašalina visus skausmus 
nudžiovina ašaras.

Jaunatvėje — simpatingoji 
Motulės ausis noriai nusilen-

puolame j nemalonaus gyve
ni mo sukūrio pinkles.

kia ir klausosi yisų jaunosios! leidžio, mus gaubia, lyg sau- 
širdies dejonių: skausmo ar lės spinduliai, 
džiaugsmo, nuopolio ar lai- Krikščlonįs Motlnos jtaka 
mės, sielvartij ar palaimos.
^Gracingos rankos palietimu, 
įi vairuoja jaunuolio sūnaus

j-r——■

tino raštų vietoje, skaitoma; 
‘,‘Mano Dieve, už viskų aš esu', 
skolingas savo motinai. Jei aš 
nesu žuvęs, tai vien tik dėl 
motinos, kuri nusilpnėjo iš su
sikrimtimo, beverkdama dienų 
ir naktį... Jai dėka, nes ji, pa
siaukodama dėl manęs, išlieja 
visų savo širdies kraujų”.

Tiesa, kad ne visos dievo
tos motinos turi šventuosius 
sūnus ar dukterie ir nevisi 
dori jaunuoliai jr skaisčios me-' 
rgelės turi šventas motinas 
Nors gyvenime kas ir suklys
ta ar pamiršta dorų išauklė
jimų, tačiau, užmirusi šiem 
atgimsta, atsiminus kilnių ir 
meilingų motinų, kuri savo vai

saros metu girdi nuskendusios 
pilies bažnyčių varpų gaudi
mų ir ne vienam ištrikšta aša
ros. Krašto gyventojai ligi 
šiai dienai tiki, kad ateis die
na, kurių ta pilis vėl iškils 
ir, piliečiai, skaitlingai susite
lkę, Visagaliui Dievui, garsiai 
giedos Dėkonės Giesmę už pi
lies sugrųžinimų. Taip pat ir 
daugelis kitų sielų, nugrimz
dusių nuodėmių ir pražūties 
dugnan, dažnai išgirsta nekal
tosios kūdikystės ir jaunatvės 
skaistumo ar pamaldumo gau
dimų, nes ištikimųjų motinų 
maldos ir ašaros neliauja į 
Dievų melstis už savo sfinas 
ar dukteris, ir maldauti ŠvefiA 
Panos Marijos užtarymo, kad 
Visagalis Dievas teiktų malo
nę jų sūnų ar dukterų atsiver
timui; jos meldžiasi be pers- 
tojimo ir dideliu pasitikėjimu,

gas šventoms motinos maldo
ms; kurių jį išmokino nuo kū- 

Mažoji Viešpaties Jė dikystės ir prie jų pratino šimtj metų šv. Monika neliove 
lėlelė, kuri savo moti- vaikystėje, rašo: “Aš nuo^įr-' maldomis ir ašaromis maldau- 

džiai tikiu, kati tos maldos bu- Dievo, kad atverstų jos pa
vo neregima bei slapta sutar, klydėlį sūnų, o šiandien šv. 

tis su Dangum mane laikyti 
ištikimu Dievui per ilguosius 
kovų ir užsi vytimų metus”.

Šv. Jonas Marija Vienney,

ketvirtuose am
žiaus metuose, gal, nebūtų ta
pusi šventoji, jei nebūtų visa-

Taigi, dievotos Motulės mei-i’la užlaikusi savo motinos šve- 
lė, nuo pat aušrinės iki saulė- ntumo atminimų. Šv. Joana

Arkietė savo nuveikimų, garbę

Augustinas yra garbingiausia.’ kų širdin skiepijo skaistybę, 
tarp Dievo šventųjų. Šv. Au- m€ilę ir pamaldumų, 
gustinas negalėjo pamiršti to- Legenda sako, kad XlT-anw 
kios savo motinos ir beveik amžiuje Šiaurės jūroje buvup

gyvenime

Kasgi gali neigti tų gerų

aukojo motinos maldoms.
1 kilnusis, jaunasai Guzmano sū
nus būtų buvęs gerbiamas, 
kaip Šv. Dolnininkas, ir, ži-

Ar; garsus Arso kunigas, per 50 
jo gyvenimo metų buyo žmo
nių gerbiamas, kaipo išrink
tasis ir artimas Dievo blčiu-

nomas, kaipo Dievo Liepsna,'lis. Tūkstančiai žmonių pas Jj

garsi pilis. Bet ji nuskendo į pvisuose raštuose jų‘ mini ir 
pagerbia. Vienoje Šv. Augus-' jūros gelmių dugnų. Žvejai va- (Tęsinys 4 pusi.)

ar skaistuolės dukros gyveni- i^akų ir gražų pavyzdį, kų 
mų banguojančioj jūroj. KiL, sa'° vaikams davė rupestin- 
nūs paguodžiantieji ir viltingi J *r ištikimoji Krikščionė 
jos žodžiai nutildo pakilusias i Motina ? Ties jos keliais jos 
gyvenimo sunkenybių bangas;; P***’08 įkurta mokykla k»l- 
išganingi jos patarimai nu- niems idealams ir doros pra-
Šviečia gražesnę diena, skais
tesnę ateitį.

Vyriškume, kai einame savo 
keliais ir mūsų užsipiojimai 
jau būna įvykdyti, ar neberei
kalinga daugiau Motulės glo
ba? ar nebereikalaujama dau
giau jos simpatijos ar južuo-į

timams, davė gražių vaisių, 
kurie skaistina ir vainikuoja 
būsiantį tėvynainį, būsiantį 
mokslininkų, būsiantį šventų-

jei motina nebūtų jį išauklė
jusi savo Šventumo pavyzdžiu? 
Ar didelis Indiją apaštalas Rv 
Pranciškus Ksaveras būtu ieš
kojęs naujų valstybių Kristui, 
jei jo motina nebūtų pati bu
vusi uoli misijonorė ir šven
toji? Dievotos motinos — Šv. 
Pranciškaus Saleziečio, Šv. 
Liudviko, Šv. Jono Bosko ir

jį. Abraomas Linkolnas, vėlis. šimtai kitų motinų —- buvo
sniame gyvenime, savo moti- pirmosios, kurios savo vaikus
nos dėka, tapo didingas ema- lydėjošventumo takais ir juos

keliavo, kad gavus progos va
landėlę su juomi praleisti ai 
pasikalbėti. Vienų kartų šven
tasis kalbėjo apie savo kūdi
kystę ir jaunatvę, o vienas jo 
bendramanis pastebėjo: “Tė- 
yeli, tamsta buvai laimingas, 
kad tokiose jaunose dienose 
numylėjai šventumų”. “A! po 
Dievo, tai mano motinos nuo
pelnai!” atsakė šventasis, se 
nelis kunigas. “Mano motina 
buvo tikroji krikščionė. Jį da

ncipatorius, ir dėl to jų page-, mokė Dievų mylėti labinu už žnai sakydavo man: — Bran-

Visus “Draugo” Skaitytojus 
Visus Prietelius, Rėmėjus, 
Visus Lietuvius Biznierius, 
Visus Mūsų Profesijonalus, 
Visą Mūsų Inteligentiją,

Ir Apylinkės Lietuvius

V y t auto

V. ii.

Amerikos lito/**
** , DIDELĖS EKSKURSIJOS

l LIETUVĄ
Rengiamos Liet. Lai v. Agentu 

Sąjungos Amerikoje
ModerniJkuoju, baltu Motorlaiviu
‘GRIPSHOLM*

Gegužės 26 
Liepoj 5,1 m.
Į KLAIPĖDĄ
PIK ‘

Ii
N EW YORKO

*2
Kiti 

Išplaukimai

f».S. Drottningholm, gegui. 18 
M. D. Kungsholm, birželio 4 
S. S. Drottningholm biri. 12 
M. L. Gripsholm, Liepos 3 

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į vietinius agentus arba į 
SVVEDISH AMERICAN LINE

Boston, i 0 stati str.-hev vdbk, 21 jtatt sti-Cmicaco,i6I no.michican avc.' 
— Broiiurčlė apie ekskunijas Tamstai bus sutelkta veltui ant pareikalavimo.—

Visą Gerb. Dvasiški ją,
Visas Draugijas, Organizacijas 
Visą Mūsų Jaunimą,
Visus Darbo Žmones,
Žodžiu, Visus Chicagos

Į 1934 metų Pavasarinį

GegužėsMay
115 Street tarpe Crawford ir Cicero Avės

_______________________



4 DRAUGAS
šeštadienis, gegužės 12, 1034

MOTINOS DIENA . 
MININ1

(T\“binys iš 3 pusl.) 
eabejudamos ir išsiilgusios — 
lūkiu, kada ateis tus laikas, 
urim ie Dievas išklausys jų 
laidų. .

Motinų pašaukimas yra kil
ius ir garbingas! Jei visos 
lotinos suprastų savo pašau- 
limo kilnumų ir garbingai vy 
dytų Šventas savo pareigas, 
ei visos motinos sąžiningai 
ykdytų šventų savo pašauki 
ių, tai Paskutinę Teismo Die
tų nebūtų rūgonių, nė raudo- 
imu, kad jų vaikų sielos žu- 
o vn n tik dėl blogo išauklė- 
inio ar nekrikščioniškojo mo
luos. gyvenimo čia, žemėje.

Kaip laimingi yra tie, ku 
ių širdyse atsispindi gražus 
r kilnus jų motinos paveiks 
as. Tokios motinos širdis ne- 
ibejojamai uždegta Dievo mei- 
e ir apgaubta tikrojo dievo

m o dvasia, gaivinančia ir 
laikančia šeimoje krikšAio- 
<kų,ju dorybių gyveninių ir 
vų katalikiškųjj tikėjimų, 
ikionis tai motinoms kas rač

iai nusilenkiame ir jos page

lios iškiltųjų šventę, jų taip ti, nes pasaulių Išgelbėtojau
pat aukodama Marijui, Dievo 
Motinai ir mūsų sielų Motinai. 
Visos kitos šventės, aukotos 
Marijui, mums primena šventų

nenorėjo mus p#lįkti našia)

čiais, nes, štai, Šv. Jono asmę 
ny visus ųius paveda ir ati 
duoda Marijai ir, kiekvienam

jos bendravimų su Dievu. Ta- jų nurodydamas, sako; ‘kttu 

čiau, ši šventė, sujungta su tavo Motina!”

Motinos Diena, mums 'yra di- lr nuo tos valandos Šv. Jo- 
deliai reikšminga, nes Marija,; nas paėmė Marijų pas save ui 
Dievo Motina, būdama Dvasi- savo Motinų. Taigi ir mes, se- 
škoji mūsų Motina, yra (lalln -I kdami Šv. Jonų, imkime Ma 

goji visų mūsų Užtarytoja pas rijų pas save už savo Motinų.

Sodalicijos yra įsteigtos be 
maž prie kiekvienos lietuvių 
katalikų parapijos Amerikoje, 
taip pat ir Chicagoj. Vienas 
Chicagos rašytojas štai kų sa 
ko apie Chicagos soduiicijus: 
“Tos sodalicijos yra kaip nu
laužytos ir išmėtytos šakelės 
Jos neturi tarp savęs jokio ry
šio, neturi savo Centro, savo

IŠ MUZIKOS SRITIES
Rašo ▲. P. Stulga

SMU1KOS IR VKJL1N- 
CLLLGS

latrų, kurie ėmėsi darbo tobu- ri di Bartollotti. Jj turėjo žy- 
, linti šį įrankį. Iki įešioliktojc | mus basistas ir choromaiiteris 
šimtmečio mažai buvo patobn Šv. Markso Vienoje, 
lininių. Didžiausi smuikų iš

, tobuliutojui buvo Amati, An 
J Lunius Ktradivarius, Giovanni.
Guarueri, Staiuer ir kiti. Jų 
išdirbystės smuikus yra aukš 
čiausios kainos ir didžiausio 
ištobulinimo.

Nors smuikus ir čelos jau 
yra išimtos iš senobinės kate- 

federacijos, kad sudarytų di- • gorijos muzikos įrankių, bet 
desnę organizacijų. Jos, papra- Ipraeitis ir dabartinių laikų! gsta. i lies kiek metų tokių

1 1 • 1 • * • 1 1* i., rx ii n r ■ Ir T i

Senos smu i kos
t

labai brangios ir vis dar bran

Visagalį Dievų.

Šv. Jonas Evangelistas ra- 
“Trie Jėzaus kryžiaus sto-so:

vėjo Jo Motina... Jėzus, pama 
tęs Motinų ir stovintį moky
tinį, kurį Jis mylėjo, tarė Sa
vo įsotinai: — Moteriške, štai 
Tavo sūnus! — Paskui tarė 
mokytiniui: — Štai tavo Mo

tina! ’ (Jon. XIX, 27). Vieš
pats Jėzus, pavadindamas Sa
vo Motinų moteriške, neužgi
nčijo Marijos motinystės. Vie
špats Jėzus tuo žodžiu, kaip 
ir priminė; kad Marija yra ta 
pati dar Rojuje pažadėtoji Mo-1 
teriškė, kuri “sutrins žalčio 
galvų”, ta pati Moteriškė, kų

Dalinkimės su Marija vis 
kuom: mūsų džiaugsmais ii 
nuliūdimais, mūsų galiomis ii 
silpnumais, mūsų laime ir už 
sivyl imais. K#s dienų ryžki
mės atsiduoti motiniškųjai Jo* 
globai, lyg kūdikio pasitikėji- 

. mu Jai atsiduodami, pavesda

stai, yru atskirtos ir nuo visų 
šios šalies sodalicijų Centro. 
Taigi joe tik vegetuoja — sku 
rsta, vargsta. Jos nepajėgia 
padaryti žymios dvasinės įte
kmės ir visa arba nors mote
riškųjų jaunuomenę”.

Bet nors pirma jos buvo

svarba, kaipo soliniai įrankiai' smuikų galima buvo užtikti

Pasaulis nemažai yra ske 
liūgas arabų tautai ui intelek 
tualę muzikos kultūrų.

Kų tik išėjo iš sjiaiidos nauja
Kun. A. Petiausko, M. I. C.

labai įdomi knyga

Praeities Pabyrės

mi visa save. Juo labiau my I ..nu|aužyto8 ir įgytos - Sa
usime genu. Motinu, ;|abar jos praibilja at.
labiau Ji mus mylės. .Jei tik 
galėtume suprasti, kų lšgany 
tojas mums davė, Jų mums a 
tiduodanias už Motinų, ir ta

busti. Nors sodalicijų turi sa
vo Centrų Romoj, — Prime 
Primaria, nors turi savo Cen 
trų Amerikoje, St. Louis, Chi

užima svarbių vietų ir kreipia 
mūsų susidomėjimų. Kaip an
ksčiau minėjau, senobiniai mu 
zikos įrankiai buvo skambina 
mi pirštais, vėliau užgaunami 
tam tikrais plaktukais. Tokiu 
būdu skambinant nebuvo gali 
ma gauti pratęsįaiuo garso ir 
legato griežiamųjų gaidų. Tat 
tobulėjant muzikai, šis išradi
mas suteiktas ir muzikos į ran-

kaimų bakūžėse, bet tie laikai 
jau praėjo. Dabar jos daugu 
moję randasi virtuozų smuiki
ninkų rankose. Viena tų smui
kų, Paganini išdirbystės, ran 
dasi ir laikoma išpuoštoje de 
žėje Genevoje miesto svetai
nėje. Labai abejotina, ar būtų 
galima jų gauti už milijonų 
svarų sterlingų. Žymiojo Stra 
divarijaus smuiko, kuris prieš!

Atsiminimai iš 1905 — 1914 
pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusl. 192

02 ABIDVI DALIS 25c. 
Prisiuntimui 5c.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, 111.

VYRAI — ATYDA!

Utim. Yra pažymėta, kad ara-l, metą buvo nupirktas ui ££> »“5’2SS. STrut tSS

da, gal, neišmanytume viso cai{os soda|icijos Neseniai įstei 
Jos meilingumo, viso Jos ge
rūmo, viso Jos lųalonmgumo

gė Chicagos Lietuvių Mergai 
čių Sodalicijų Apskritį. Visos

bų muzikai išrado lankelį, ar
ba smičių, prieš datfgelį šim
tų metų ir Jokiu būdu jau bu

dvidešimtį sterlingų, dabai 
nenupirktum nė už 5,(XX). 

Viktorijos ir Alberto muzie-

pasiekė “vldurauižį'* Ir jaučia reika
lingumą tam liki-o gaivinančio TONI
KO. Kad nuteikti galimumą tūkstan
čiams, kurie dėl kokios nors priežas
ties atidėlioja užsisakyti

Tertulijonas kart, Šūkters- |ietuvių parapijų sodalicijo 
jo: -Nėra kito Tėvo, kaip Die buyo įsirašyti į ttp

vo galima* griežti legato gai į juje yra tristygie basas, vadi 
das, kurios yra visai kitaip naiuas “Milžinu”, kurio aukš Nusa-Tone

na garsino pranašai, kurtų A
.* . , • vas!* Mes gi galime tikrairkangelas Gabnelis sveikino x_. . ... 44XT. . .. ,, x.

.. . , i šūktelti: “Nėra kitos Motinos.malone, p.hnjj, ,r ‘
e Motinos Dienos iikil. ""nt» ‘TP moterų . Be .

•tuo pavadinimu Išganytojas x_.____ .
I dar parodė, kad Jis mini vi
sas pasaulio moteris ir iškelia
jų vertybę, statydamas tarp , . , .

.... . . „ (daugiau malopingumo, dau
jų ir meilingiausiųių Savo Mo- . ■ ...
.. o .. v- t- . . įgiau meilingumo ir daugiau linų, Paganau, šie Išganytojo .

nių šventėje, ir su širdinga ir 
svotu, meile joms aukojame 
šilingas ir brangias dovanas, 
numirusioms — jų kapus da

Mname ir puošiame baltais gė 
irį Medais, kaipo neužmirštan- 
5ios musų meilės ir meilingo 
prisirišimo atminimą.

Marija, visų mūsų Motina

žodžiai: “Moteriške, štai Ta
vo sūnus! — Štai tavo Moti
na!” dar kartų parodo beribę

Katalikų Bažnyčia paiaįmį. i VieSpaties J.ėzaus meilę ir pri- 
no ir pašventė Motinos Die-!valo dideliai mus pradžiugin-

------------------------------------------------------------------------------

KODĖL VISI PERKA
NAMU REIKMENIS — RAKANDUS

iš mūsų krautuvės?
TODĖL. KAD PIRKĖJAI NORI GAUTI SAVO 

PINIGŲ VERTŲ!

Roosevelt Furniture Krautuvėj gaunate prekes geres
nė- kokybės ir pigesnėmis sutaupynio kainomis.

Parduodame ant lengvų — ilgo laiko išmokėjimų.
o

sias dangaus kūrinys, taip pat 
teisinga, kad vienoje Marijos 
Širdyj yra daugiau meilės.

dievingumo, nekaip visų, pa 
ėmus į vienų, žemiškųjų mo- 

•tinų širdyse.

Žinodami, kad Marija yra 
visų mūsų Motina, o mes Jos- 
vaikai, todėl, skubėkime pas 

' Marijų ir Jų pagerbkime, “f 
sidėmėkime.jūs visi, kw*ie trp 
kštabe Dangaus KaraJystėsP' 
rašo Šy. Bonaventūra. “Gerb-

skritį. Bet įsirašė tik trys: I 
Brighton Parko, Dievo Apv. 
parap. ir West Side. Daugeli* 
klausė, koks tikslas apskričio. 
Štai tikslas: 1. Dvasinė vieny
bė su visomis sodalicijomk 
Chicagoje. 2. Proga susidrau 
gauti su katalikiška jaunuo
mene per įvairius vakarus, pra 
mugąs. 3. Proga susipažinti su 
katalikiška spauda. 4. Duoda 
patarimus, kaip veikti katali 
kiškoj akcijoj. 4. Chicagos lie 
tuvių mergaitės, susispietusio* 
į Apskritį, atkreips visų dė- j 
mesį; susijungusios labiau pa , 
sižymės veikime.

Štai, visos Chicagos soda Ii 
cijos pakviestos gegužės 27 d.

kilę Mariją, ir jūs turėsite 1 ^tetekti į Aušros“Vartų pa.
veninių ir amžinųjį išgany

slakato garsui. Suprantama,1 
čia pasidarė didelė atmaina, 
kuri įnešė muzikoje daug įvai
rumo.

Turint pradžių, vėliau atsi
rado daug sumanįngesnių mei

LIETUVIAI DAKTARAI:

 »
Te*. LAF*jellr M57

DR. A. RAUKUS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI

3061 West 43rd Str.

(Prie Archer Ava netoli Kėdelė)
Velandoe: nuo 1 Iki I rei. vakaro

Šaradomis lr nedėliomis parai 
«n tarti

DR. Ai P. GURSKIS
DENTISTAS 

4204 ARCHER AVE.

eorner Sacramento 
VaL: nuo 9 v, ryto iki 8 v. vak.

tis yra 8 pėdos ir 7 coliai ir 
pločio 3 ir purė pėdos. Jis pa 
dirbtas 17 šimtmetyje Caspa

tiesiog nuo dlstnt>utqrių. .šj Gydyto
jaus preskripclja dabar parduodama 
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris 
už mėnesio treattnentą — būkite sa
vimi gaukite butelį šiandien — garan
tuotas.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

TeL LAI-Mellf 7450

OR. Fi C. W,NSKUNAS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vak- 3—4 ir 7 -1 »ai vakare

Res 2136 W 24th St. 
TeL CAMal 9403

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1440 80. 49th OT., CICERO. ILI
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—f vaL 

>147 80. HALHTKD ST.. GHIOAOf 
Paaed., Bered lr Bubat. «—> vai

mų

Office Phone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt KL

CAN AL 0708

Dienoms Tel. LAFayette 4701 
Naktimis Tel. CAMal 04OS

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 

VaL: > Iki 6 popiet 7, Iki > vak
Nedėlioja pagal sutarti

Vargas tai seimyn&i, kuri 
neturi elektrikinės ledau
nės, ypač vasaros karščių 
metu. Tuo labiau, kad Jūs 
galite įsigyti, dabar už pa
lyginamai labai mažų su
mų.

Nuo

$

8950

ir aukščiau.

Turime didelį pasirinkimų APEX. NORGE ir kitų 
išdirbysčių

SEKLYČIŲ SETAI

$AA50
► ’

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED 

(įpėdiniui City Furniture Co.)
M P JOVARAI.SKAS IR J. P. BERTULIS. Sav.

2310 W. R(X)scvclt Road
Phone: SEELEY 8760

---------

SODALICIJOS PIRMOJI 
BENDRA DVASINĖ 

PUOTA

rapijų bendrai dvasinei puo
tai. Ši puota visoms sodalici- 
joms duos progos susirinkti į 
vienų didelį būrį, atiduoti Šv. 
Marijai garbę ir melsti jos už
tarymo. Onuks DR. VAITUSH, OPT.

DR, J. J. KOWARSKAS
PHT8ICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

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

OfTIse Tel. REPnblic 7808
Ree. TeL GROvehlll 08i7

6017 S. U'ASHTENAYV AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
OTDTTOJAS lr CHIRUGAS

2423 W. MARQUETTE ROAD 
VaL 3-4 lr 7-9 vak. Ketv. >-lJ ryta 

Nedėiloj susitarus

1563 m. Tėvų Jėzuitų įsteig 
ta Marijos sodalicija prie Ro
mos kolegijos (Prima Priina- 
ria) pasižymėjo veiklumu ir 
populiarumu. Įsteigėjas šios 
draugijos buvo belgas, kun. 
Jonas »Leunis. Obalsis draugi 
jos buvo: “Per meilę prie Ma 
rijos žengti prie didesnio pa
maldumo, artimo meilės ii 
įžangos moksle”.

Senas jauno žmogaus be
veik negali įtikinti užviltuo
se dalykuose, nes jaunas te
tiki tada," kai tų Įiats pergy
venu.

Nurodyk žmogui teiųingų 
gyvenimo tikslų. įdiegk j jo

__  LIETUVIS
Optometric-lly Aklų Specialistas 

^klų jtemPimą. kuris

svaigimo aklą aptemimo, nervuotu- 
roo, skaudamą aklą karst], atitaiso 
U-umparegystę lr toliregystę. Priren-

K teisingai akinius. Visuose atsitl- 
luose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai

das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedėiloj nuo 10 Iki 12. Aklnfą kaL 
nos per pusę plgiaus, kaip buvo pir- 
mlaus. Daugely atsitikimų akys aU- 

valių galingų norų ir pasi ryži-1 k^°Xwu,j Kaino“ pi«iau
8713 SOČI 

Phoneuių su pasiaukojimo dvasia jį > 
siekti — jo aureolė atkreips 
visų akis.

L TM I >e R™ASHLAND AVE. 
7RK»

pabudins tie žemę, kurie 
Draugija greitu laiku papli-1 dažnai suklumpa po vargo;'

to ir kituose kraštuose. Prad-
’ žioje prie draugijos priklausė 
' berniukai. Vėliau, 1586 ni., ga- 
1 Įėjo priklausyti visi vyrai ii 
vaikinai. Šv. Tėvas Bcnedik 

į tas XIV, 1751 in. leido steigti 
! mergaitėms ir moterims Mari 
. jos sodai iei jas. Nuo to laike 
i mergaitės pradėjo spiestis j 
I tų Marijos globai pavestų dr 
gijų. Gruodžio 8 d., 1854 m., 
Šv. Tėvas Pijus IX paskelbė 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa 
neles dogmų, arba tikėjimo 
tiesų, jog Marija buvo laisva 
nuo {urmųjų tėvų nuodėmės. 
Po to, prasidėjo smarkus orga- 

I nizavimas jaunų mergaičių ir 
Į merginų į sodaliečių druugijų. 
pavestų Šv. Nekalto Prasidė- 
jimo globai. Prie sodaliočių 
draugijos dabar priklauso ke- 

^/Jli milijonui mergaičių.

našta ir rasota kaktai yra judi 
namo instrumento.

Pilone CANaI 6122

DR. KARI NDRKAT
GEDO AKIS 

D prirenka akinius
n I sakom ingai

Vai.: nuo 10—3 v. p.p. 
/ Nedėtoje pagal sutartį
2201 W. 22nd Cermak Rd.

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
OFISO VALANDOS:

Nuo S Iki 4 Ir nuo t tki I vak 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso telef. BOUIevard 7 h 30 

Namų Tel. L’ROspcct 1930

TeL BOUIevard 7043

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENT18TA8

4645 So. Ashland Ave.

arti 47lh Street 
*al.: nno • iki i vakare

Beredo] pagal autartl

TeL CAMal *139

DR. 6.1. BLOŽIS
DBMTIBTAB

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt BL) 

Valandos: Kuo 9 Iki 19 ryt*

Nuo IMI vakare 

Beredoj pagal autartl

• ... .....M. CHARLES SEDAI
OFISAS

4729 So. Ashland Ave. 
t lubo>

CHICAOO. ILL.

OFISO VALANPOB:
Nuo 14 Iki 12 vai. ryte, nuo • t|d 4 
vai p« pietų lr nuo f Ud *:*• t*1. 
vakaro. Nedėllncnia auo 19 lkf 11 
valandai diena

Telefonas MIDway 2880

DHTĄ14I

nn«> T*l vu,tory gata
Rea TeL DRBani >191

Dfi. A. A. ROTH
Ruaan UrdytoJaa lr Chirurgą* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų > 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Rampaa Uit Street

Valandoe: 2—4 popiet 7—9 vai. vek 
Vedėlfomla lr Iveutadiealala 14- -D

Tel. CAMal 0357
Rea. PROspect 4659

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS- Ir CHIRURGAR

1991 KOUTM RALHTED 8THKB9

«M*Bdraiev)a 4*ne Ho. Arterla. n va 
Valandos: ,11 ryto Iki 4 popiet

4 lkf S:|f vakare

Pbone CAMal 4199

DR. S. BIEŽIS
OTDTTOJAS ;r CHI»UR<1A9 

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—S ir 7—S vak. 

Beredomie lr Nedėllorole pagal eutaiV

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefooae RKPuMIc 7*49

Rea Rkoae 
MMOlmrood M41

OfTlee Pbone 
TRiangle 9044

DR. A. R. McCRADIE
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 314

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojus

2515 WBST 69th ST.

Of. ir Re* Tel. HEMIock 6141

V alandoa:
2-4 popiet.: nito fi - 8 vakarsia

Ofiso: Tel. GAL.mnet 4030 
Kca.: TcL HEMIock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
OTDTTOJA8 lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St 

Ofiso valandos: 1-4 tr 4-3 vai. vak 

Uoildencijnr Oflaae: 34M W. 69tk 84
Valandoe: 1*—13 ryto 

Bpredomlo lr MedAllomte pagal eetarg

Office Tel. Wentworth 4320
Ilee. T«l. Hydc Park 3296

OR. MAURICE KAHN 0Ri SUSANA Ai SLAK|S
OYDYTOJAS lr CHIKUROAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. TARdit 0091 

Nes.t Tet. PLAaa 24<H»
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 y. v. 
NedėlOleulale auo 10 lkt 12 (tteug

MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pietų, 7 Iki 8 vak. 

Haity v us Seredome

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnla 003(1
Ofiso vai.: 2—4 Ir (—8 p. tn. 

Nedėliomis pagal sutarti

Tol. Ofiso BOllAsvanl 591; 
Kn. VICterry 23 IA

-11

DR. A, J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 8:30-8:30

756 W. 35th Street



Šeštadienis, gegužės 12, 1934 DRAUGAS
TIK DVI SAVAITĖS “RŪTOS” PARKO ATI-

Tik dvi savaitės beliko iki 
TT. Marijonų jubiliejinės va-i 
karionės, kuri įvyks Dievo A-j 
pvaizdos parapijos gražiai at,

DARYMAS
Rytoj, 4 valandų popiet bus 

atidarytas “Būtos” parkas
naujinto, 'saloj, 27 d.Uiįa^
Rengimo komisija jau baigia
priruošiamuosius darbus. Vis-

West Side. Visi parapijiečiai 
ir%svečiai kviečiami atsilanky-

kas bus nepaprasta: ir salės d ir P«ilinksminti. Pelnas 
išpuošimas ir vakarienė, ir tiriamas Aušros Vartų pa- 
programa. ' rapi jai. Parko rengimo koiiu-

' sija susideda iš įyairių drau- 
Tikietų platintojai prašomi „įjų narių.

“Rūtos” parke medžiai la
bai gražiai žaliuoja; pavėsio

subrusti, kad paskutinę savai 
tę būtų žinoma, kokiam daly
vių skaičiui reikės gaminti va , . . V1 , m 
, . A, r- , visiems užteks.-Toli nereikiakaneuę. Marijonų Kolegijos . v. .
t>. , • . . . , .nei važiuoti, nes parkas ran-Remejų skyriai taip pat pra- , . ’ _.,.r Ax v,I dasi pačiame Chicagos lietu-sonn pranešti, kunos kolom- ®.
jos turės savo sultis. Visi rtrn vn*
Skin,ės dalyvauti tonui, dvily- ta,P Pat d,yka1' Tat ™* kvw- 

rpm ■ .... cianu atsilankvti rytoj j Rūpiam T1. Marijonų jubilie- j ' J *
juj (25 m. kongregacijos at-.^°S ^ar 

sinaujinimmo ir 20 m. gra- ČIA PAT
raus veikimo Amerikos lietu- “Draugo” pavasarinis pįk-

tarpe). Vakarienėj, kaip nikas Vytauto parke, gegužės 
žinoma, dalyvaus aukštų 20 d. Visų kolonijų pikniko 

svečių. .R. K. darbininkai su sayo biznie-

21, aliai*t* vain *KuigLjta of Kathuauia 
g’uprrmp Counril 

4736 S>. ffioofc &t- 

GUlirago

riais sukvieatj į talkų. Jauni
mui bus gura orkestrą. Rep. 
“LIETUVAITE” SCENOJ 
Aušros Vartų parapijonys, 

nugirdę, kad parapijos cho
ras gegužės 20 d. statys sce
noj operetę Lietuvaitė”, iš
siilgę laukia to sekmadienio. 
Operetė labai graži ir grynai 
lietuviška. Tikimės, kad cho
ras gražiai jų pastatys.

Anų djeuų Jonas manęs pa 
klausė, kų aš manau apie ope
retę “Lietuvaitė”. Aš jam 
tiesų atrėžiau: “gražesnės o- 
peretės už “Lietuvaitė” nesu1 

matęs, nei girdėjęs, nors daug 
esu matęs ir klausęs opere-1 
čių.” Rep.

JAUNIMAS PAGERBS 
SAVO MOTINĖUES

DIEVO APVAIZDOS PA
RAP. — (Ateinantį sekmadie
nį ruošiamasi paminėti Moti
nų Dienų. Šitam kilniam dar
bui vadovauja parapijos jau
nimas: sodalietės, mokyklos 
vaikučiai ir kiti. Visų pirma,' 
ryte norima savo motinėlėms 
nupinti dvasinį šv. komunijų 
ir maldų vainikų, o vakare 7 
vai. bus išpildyta graži pro
grama motinoms pagerbti.

prie metinio parapijos pikni
ko, kuris įvyks birželio 3 d., 
Vytauto darže. Įvairios komi
sijos: tikietų, skelbimų, trokų 
ir aukų rinkimo uoliai darbuo 
jasi ir džiaugiasi, kad visur 
sutinka didelio prielankumo.

Tik dvi savaitės beliko iki 
Tėvų Marijonų jubiliejinės 
puotos. Jau parapijos salė 
tam tikslui yra atnaujinta ir 
papuošta. Vietinės rėmėjos 
noriai eina į pagalbų Marijo
nų Kolegjos Rėmėjų organi
zacijai ir uoliai dirba, kad 
puota visais žvilgsniais pavyt 
ktų.

Mūsų gerb. veikėja ir visų 
kilnių reikalų rėmėja, p. O. 
Skučienė (graboriaus S. Sku
čo žmona) gavo liūdnų žinių 
iš Lietuvos apie savo myli
mos motinėlės mirtį. Reiškia
me gilios užuojautos p. Sku- 
dienei šitoje nuliūdimo valan
doje. Ateinantį trečiadienį už 
jos motinėlės selų bus atlai
kytos gedulingos pamaldos.

Jau smarkiai rengiamasi

Malonu yra girdėti, kad jau 
p. Pr. Šmitas, kuris prieš po
rų savaičių buvo automobi- 
liaus užgautas, jau eina svei- 
kyn. Jau tikrai pasigendame 
p. Šmito, kuris yra vadina

; mas aštuoniolikiečių patriar- 
'kas, senas parapijos rėmėjas 
ir geradarys. Linkime kuo
greičiausiai sustiprėti.

NESUSTOJA VEIKUS
Marųuette Park. — Šv. Vi

ncento De Paulo dr-ja pasiry
žus veikti iki tol, kol dienraš* 

j tis “Draugas” nebus skaito
mas kiekvieno kataliko ma
inuose.

Ačiū Dievui, “Draugo” va
jaus metu padalyta didelis ži
ngsnis pirmyn. Kasdien gau

nama naujų “Draugo” skai
tyboj ų. Marąuette Parko kata
likai seka savo klebono kun. 
A. P. Baltučio patarimus. Jis 
su savo pagelbininkais uoliai 
darbuojasi katalikiškų laikra 
ščių platinime ir padeda Šv. 
Vincento De Paulo draugijai. 
Turėdama energingų ‘‘Drau
go” platintojų, dr-ja atsieks 
tikslų.

“Draugas” yra visiems pri
einamas. Metams kainuoja $6, 
pusei metų — $3.50, mėnesini 
— 75e., savaitei — 18c. Kurie 
neišsigali užsimokėti iš karto, 
gali mokėti dalimi, po kiek

—

kas galį. Apįe tai reikia pa 
kalbėti su laikraščių išnešiotų
jų 8. {Staniulio, o sekmadic 
n iai s — prie bažnyčios. Kiek 
vienam bus maloniai patar 
uautu.

Katalikai, remkime savųjų 
spaudų! Bedieviškoji spauda 
pati išnyks. Sp. Plat.

GRAŽI PROGRAMA

širdų patarnavimų, ir sučjo-
. me į artimų pažintį, ateikite 
patys ir kitus atsiveskite į 
mūsų rengiamųjį užbaigimo 
programų, kuris bus įvairus, 
įdomus ir pamokinantis.

Slaugi
— 1 —

ROCKFORD, ILL. — An
tradienį, gegužės 15 d., 8 vai. 
vakare, Šv. Antano ligoninės 
merginos - slaugės, savo tri
jų metų slauginimo užbaigi
mo mokslo, šį metų, ruošia 
gražų programų Coliseum, 
West State. ’

Šv. Antano ligoninė yra di
džiausia ir talpiausia Rockfo
rde. Ši ligoninė randasi pato
gioje vietoje, samtaringai už
laikoma ir Seselės Pranciškie- 
tės bei jųjų mokinės - slaugės 
labai sąžiningai ir su dideliu 
pasiaukojimu slaugius ligo
nius. Šioje ligoninėje dauge
lis lietuvių atrado ir atranda 
jaukių prieglaudų ir malonių 
bei meilių priežiūrų. Tudėl 
visi, kurie patyrėte mūsų nuo

VIENINTĖLIS LIETUVIS 
KVIETKŲ AUGINTOJAS

Auginu žydinčias ir kvepia
nčias gėles dėl namų ir darže
lių, ir dėl kapų, taipgi apsodi
nu kapus sulig jūsų noro, už 
prieinamų kainų. Užprašau vi
sus gerb. lietuvius atsilankvti.

A. B. 8ELEM0NAVICIA,
. 3840 fyest lllth Street

Phone Cedarcrest 0855
Vienas blokas į rytus nuo 

Šv. Kazimiero kapinių

Jaunuolis-e1

Lietuvos Vyciij organizaciją tęsia 
nauję veikliu narię vajų. Sumažinus duok
les mokestį iki 15 centu mėnesiui, organi
zacija jaučia pasitikėjimo kad apie 5,000 
naujy narių atsiras Vyčių eilėse. Pagei
daujame ir raginame kad stotume t draug su 
mumis. ____ -

i Musų yra visuomeniškai draugiškas 
tikslas. Mes stengiamės platinti Bažny
čios ir Tėvynės aukščiausius idealus. 
Kiekvienas kuris turi nore lašelį tikro 
Lietuviško kraujo prisirašys prie savo 
vietinės kuopos ir padėe mums mokyti kiek
viena pažinti ir mylėti Kataliky Bažnyčių, 
ir Lietuvę. Tėvynę.

Lietuvos Vyčiy nariai turi teisę da
lyvauti visuose sporto, dramos, dainos 
skyriuose ir visuose kituose or^nizacijcs 
užgirtuoee veikimuose. Be to, jie gauna 
organų "Vytį", žymiausiąjį lįetuviy jauni
mo Amerikoje žurnalą. Jei trokšti stoti 
darban kuriuomi galėsi vėliau pasididžiuo
ti, prisirašyk prie Lietuvos Vyčiy organi
zacijos, ir prisirašyk tuojau.

IŠSKIRTINA PROGA
5|cs .siūlome UUžiauriiiu, barbenus ALsiUjiKuose AulomobiUuoM-, kuriuos 
Clik-ago yra dar kada maėiutsi.
M:i"itAia-x-»ajTK $ios didele* progos
Priimsimo jūsų setą karų ( mainus, ir du**>.lm- imio 12 iki 1* mėnesių 
užsimokėti balansų.

Kiekvienas šių automobilių mūsų įtarau m o jan uis raštu #0 dienų. Taip
gi duodam*- dykai išmėginti 7 dienuais. -
UCIC'K vėliausias 1931 De Lure 
jšedun. Labui mažai vartotas. Ori
ginalia išbaigi mas taip kaip nau
jas; tobulas, tyku* motoras, nau
jas kainavo |liOU, muųų 9
Kaina tiktai .................
.NASH Ue Duju; iS&dan. visais at
žvilgiais kaip naujas. kabth įnašai 
tevažiuotas. -crt/*»*v»Ae«Jiials 1 ratais, 
gerais guminiais lankais, 'turi mu- 
oų.llU uienų rašytų ga- »<> O fr* 
rancijų. 'itatai ........
KKAoKUim 1931 Hedan. isDal ma
žai vanotas, ’l obuias išbaigi mas ir 
tajeruj. ivaujas kainavo suvirs f g, ■ 
ouo, m tisų Kama ^*9 -fl EC
tiktai ....................... O I O
al o CRN 1931 feedan. tobulam 
stovy, b d ratiniais ratais,-a s-« 
tajerui kaip nauji. Tiktai I 9 
CHRYSLER De Luxe 1931 Sedan, 
tobulas kaip kad būtų kų tik iš 
dirbtuvės. Tarnaus dar daugeli mt - Į 
tų. Kainavo suvlrš *
$1390. Mūsų kaina tiktai

Hl'DSON 1932 Sedan. Tobulam stovyj, taip kaip naujas,
Ūktai .............................. ........................’.................................

*
HUPMOBILE 1931 Sedan. Kaip tik naujas Tiktai 

UKAHAM De Luxe 1931 Sedan. Tobulas visais atžvilgiais, $4 Q C
tiktai .......................... .......................................................................... ■

FORD 1931 Sedan. Kaip naujas $<4 sM rr
tiktai ............................................................................................................................... ■

Lr daugelis kitų. Nepraleiskite šio didelio iš|tardavimo. Dabar ym lai
kas pirkti sau karų.

DuosinM- UlK-mliškų nuolaidų ui jūsų senų karų, ir nuo 12 iki 18 
mėnesių laiko -ulslmckt-ti balansų.

Atdara kasdien;) ir SetfėUmnis iki n vai. vak;

SOUARE DEAL AUTO FINANCE GO.
2529-35 NORTH CRAVVFORD AVĖ.

KEO 1932 Sedan. Labai mažai iš
važinėtas. Negantna at- 3| 
skiru nuo naujo Tiktai1 
otJLMJE 1941 Sedan. Kaip ir ne
vartotas. Tobulas isbfcdgnuas, (mo
torus tr tajerai. 9 (j dieuų gaj-an- 
clja raitų. »r-a sr> r—
Tiktai ........................ dCOO
Herce ARROW De Luxe 1941 
Sedan. Garantuotas kaip naujas. 
Puikus kuras, b u ratiniai ratai, 6 
kuone nu y ji tajerai. netrūkstantle- 
jl stiklai. Gražus isbaigiuuts. Kai
navo suvfrS »390«. MŪ- SJI 
sų kuinu tiuta.1 .... Vr
CADILLAC 1931 De Luxe oeutui. 
Puikiausias karas, kokį galima pir
kti už bile kokių sumų. Turite pa
matyti, kad Įvertinti. Mūsų kaina 
nustebins jus b.
Tiktai .............................

WILGYS KNIGHT 1933 sedan. 
rftvi^nėtas tik kelt's Šimtus my
lių; ^Negulima atskirti $< 
nuo naujo. Tiktai

PIRMAS METINIS

Išpardavimas
PROGRESS KRAUTUVĖJE
Siūloma Gražiausios Prekės Namams 

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS

malimim 
39NVH3X3 031S1VH

1IIM5I? IXA»
-vauJ awvi?aiA>

L. V. Centro Dvasios Vadas.

L. V .'Centro Pirmininkas.

SVARBUS PRIMINIMAS 
VISUOMENEI!

u-

fi. B. UNITED STATES .. 
S. S. FREDERIK VIII .. 
8. 8. UNITED STATES .. 
8. S. FREDERIK VUI .. 
8. S. “UNITED STATES“

VISA KELIONĖ JUROMIS
Į JŪSŲ TAUTIN? KLAIPĖDĄ

(per Copenhagą)
I4PLAUKJMAI U NEW YORKO

Gegužės 12 
Gegužės 26 
Birželio 16 
Birželio 30 

.. liepos 21

Visi gerai žinome, kud reį- 
kės anglių kitai žiemai. Pa
togiausias laikas apsirūpin
ti yra dubar, kada ant ang
lių yra nužemintos kainos.
O antrų, tlaliar anglys sau
sos ir pristatymas lengvas.
Lai jūsų anglių aruodus bū
na pripildytas dabar. Mes 
perduodame įvairios rūšies 
anglis ir pristatome į visas 
miesto dalis, kaip Ciceroj, 
taip ir Chicagoj.

Darykite biznį su saviš- ii' ; \
kiais, pirkit anglis ii: | y

DIDELĖ EKSKURSIJA x
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES 
iž Nev Yorko Gegužes 12 d.

$70.00 3-jų ualių Miegamų.Jvmnbarių setai

, £35-93
$100.00 Moliair ar frieze Seklyčioms setai

£54.50
$100.00 3-jų dalių niodemistiški Miegamų Kamb. setai

#59.50
$30.00 Gražūs, naujos mados, 9x12 Kaurai

#16-95
$68.00 7-nių dalių Valgyklų setai

#39.75
$75JM) Puikūs console 7-8 tūbų radios

#22.50
$10.(X) 45 svarų, baltos vatos matrasai

#4-95
$12.00 Garantuoti Simmons lovoms Springsai

#4.95
$25.00 5-kių dalių Breakfast setai

#12.95
$28.00 Gražūs, nauji Lounging krėslai

#14.75
$65.00 Naujos garantuotos Drabužių Plovyklės

3250
VISOKIE REFRIGERATORIAI

(u'ižiz»-4u«ni> kteniisb. IjMucvūs Išmokėjimai (iritaikouii 
viMit-niM paical norą ir Išffalę

laukykiu- Ai* <1 telžiaie*ii| krantinę Hrldjtrpnrl.- <lal»»r, jotw Utrllv 
K'-riaiisii) pr<u;iy >»itaupyll (Įauk plnlicM

J. B. BIRD STORE 
Savininkas Lietuiis

Užlaikom, gerai giedančias KA- 
NARKAS. Reikale užprašom lie
tuvius atsilankyti.

1737 W. 47th Str.
Taipgi atdara nedėliomis iki 5 vak. 

■■i' ' 1 >'

NAUJAS IŠRADIMAS
KIEKVIENAI YPATAI EltA 
MAIX>M Tl RUTi t.RA/Jl k

IK DAIGUS PU ALKUS

Ris naujas naturullėkae vaistas 
netik sulaiko plaukų slinkimą, pra- 
ftali'na plciskenas, bet jr atgauna 
plaukus, .šį naudingą, vaistų pasi
segė surasti, man besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasekmės fiio 
naujo vaisto yra patvirtintos lr ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis $1.00. 
Atsišaukite laišku;

MRS. PAULINA RIMKUS
1531 SHIEUDS AVENUE 

Cliiragn Helght.-s III.

PrbddukMa- prie vlcpintėlėų oricielčs Eiu>k*indjt>x Į 
TantijjĮ F-ukarl-uinj H<uigrv-ų yo nuiiiijkf IdcUiklų Ry
mo KateUkų L vderai-ijoi-

Uplauks laivu 
“FREDERIK VUI’’

Iž Vev Yorko, Gegužes 26 A *

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA
ypatėžžei vadovaujama Juoko Janush’o, Jr. 

laivu FREDERIK VIII“ 
iž Mev Yorko Birželio 36 d.

*

GRANT WORKS COAL YARD
ADOMAS BERNADIŠIUS, Sav.

16th St. ir 49th Court, Cicero, UL
Tel- Cicero 311

IK-1 iuZoriuaeijtj kreipkitės pas vietini agentų arba į - 
“DRAUGAS“

2834 Ro. Oakley Avaoue, Chicago, Ilhnoia

SCANOINAVIAN AMERICAN LINE

3224 So. Halsted St.
Tel. Victory 4226 

J. Kaledmskas. vedėja*

130 N. La Baile St. — IU.
PasiklNtmykitr nuisų gražinis l.ieentIško programo, ryloj, nnlėlktj, 
II-ta vyU. prlei pfc-t iš tt’Ai.K.S., JJAO įdiui )ij«w

CL>IMAX, Sieninės popieros valy-

......3 ui 25c
SEA Craft Hpar Varnlfcio. tiulio-

*...... ■■■■■■=■ *1.59
Int. Olose Enatnel Maliava, taip 
lengvai užsideda kaip lr maliava, 

'džiūsta išlcngvo. kuip gloas arba
eitatncl — k vei ta . 92c
Raitas Enatnelte, Išdžiūsta } 4 va
landas, kvorta . 76c

YANAS HAROWARE & 
PAINT COMPANY

IV-

2747 WENT «»rd STREET 
Te|. Pro^Mft 1207

a



DIDELIS KEISTUČIO “SPULKOS” LAIMĖJIMAS
Bridgeport. Keistučio lietuvių visuomeniškus reika-

Skolinimo ir Budavojimo spu-. lūs. Kai kurie išsireiškė, kad 
lka No. 1 neseniai tapo nariu ( lietuviai nesirūpinu imtis di- 
Federal Home Loan banko.' dėsnių darbų. Tada p. Gurin- 
Tai yra didelis spulkos laimė- skus ir sako, kad galima pra
simas ir ženklas, kad ši spul-'dėti nuo steigimo spulkos. Sve 
ka gerai stovi. Ta proga pra-Į Gintaučių tarpe tada spulkos 
vartų plačiau paminėti apie jau buvo populeriškos ir lie
jos įsikūrimų ir išsipiltoji mų. tuviai juu buvo pradėję prie 

Keikia atsiminti, kad Keis- j jų dėtis..P-no Gurinsko suma- 
tučio spulka yra pirmutinė , nymų steigti lietuviškų spul- 
Chicagos lietuvių tarpe. Ji y-jką daugelis parėmė ir tokiu 
ra seniausia Cbicagos lietuvių būdu stojosi Keistučio spul- 
spulka, ji yra, taip sakant, ka. > ' .
motina kitų lietuvių spulkv, Jš pirmųjų Keistučio spul

kos narių Pranas Palonis bu
vo vienas pirmutinių Chicagoe 
lietuvių politikierių demokra
tų partijoj. Jisai buvo inžinie
rius prie senojo tilttf ant Hal

JUOZAS GURINSKAS, Kei- 
stučio “Spulkos” sumanyto
jas, vienas iš jos steigėjų ir 
pirmutinis jos pirmininkas.

is pirmutinių spulkos narių 
dar tebegyvena Juozas Garuo- 
kas, Baltrus Kilevieius ir Ju
rgis Polijanskis.

kurių dabar yra apie 20.

Keistučio spulka buvo- į kur- 
ta ir inkorporuota kovo 25 d.,
1897 metais. Inkorporuoto  jai 
buvo žinomieji Cbicagos lietu
vių veteranai - veikėjai: I^au- sted st. prie Archer ave. 
lynas Ažukas, Juozas Gurins- 
kas, Kazimieras Pocius, Jonas 
Kolesinskis, Julijonas Aętrau- 
skis, Kazimieras Klusevičius 
ir Pranas Palonis. Iš šių čar-
terinių narių Juozas Gurins-j Pirmutinis Keistučio spul- 
kas dar tebegyvena. Reikia kos pirmininkas buvo jos su- 
priminti, kad p. Gurinskas pi-1 manytojus p. Gurinskas. Nuo 
rmutinis užsiminė apie spul- j 1911 metų iki 1931 metų. pir
kęs steigimų. Buvo taip: bū-1 mininkavo a. a. Ben. M. Būt- 
relis lietuvių šnekuč.iavo apie kus. Dabar pirmininkauja p!a

United States Bldg & Loan 
Group of Cook County.

Aini depresijai baigiantis 
Keistučio spulka paskolų imi 
darė sumoj $60,000. Skolino 
daugiausia namų pataisymui.

Taigi saugu ir naudinga pri 
gulėti prie Keistučio spulkos.

Uos raštinė yra 840 W. 33 st 
Jos direktoriai yra šie: Anta- 

! nas J. Zalatoris, Jonas P. Iš
vokiąs, Tanias S. Janulis, Sta
nislovas S. Stanevičius, Sta 
nislovas F. Martinkus, Jokū 
bas J. Maskoliūnas, Izidorius 
A. Pupauskas, Jonas W. Za- 
eharevičius, Jonas Mazeliaus- 
kas, Jonas Byanskas, Jonas 
Gaubas, Kaz. Demereckis ir 
adv. Jonas Kucbinskas.

laidota iš ftv. Juozapo para
pijos bažnyčios, jauna, vos tik 

’ 18 metų, Bronė Petkaitė. Mir
tis kaip vagis nežiūri nei luo
mo, nei amžiaus — kerta kai 

i.

VISI I PIKNIKĄ
So. Chicago. —Visi prisire

ngę j pirmųjį šios vasaros pa
rapijos piknikų, šeimininkės] gįenpiuvio dalgis visus lygia 
iš viso So. Chicago surinko] Qayft jaun0R merginos, drau- 
skaniausių produktų, būriais] gčnis, 0 labiausiai gaila arti- 
žada pavaisinti piknikan nt-1 mjem8 giminėms, 
silankiusius svečius. Piknikas
įvyks Vytauto darže, 115 ir ■ * Rei*kinnie užuojautų Petkų 
Crawfor<i Ave. šeimynai ir lai būna lengva

J | žemelė a. a. Bronei, o jos sie-
ųi lai šviečia amžina laimė.Praeitų sekmadienį gerb. 

klebonas- pakrikštijo vardui Reporteris
JONAS P. EVALDAS, da-lTorese A1aritt pon,i Snarskil^ 

bartinis Keistučio “Spulkos” , dukrelę. Ponia Snarskienė, bu- 
sekretorius, plačiai žinomas re- vusi Anastazija Mažeikaitė, y-

r* ' 1

Gražiausi
NAUJOS MADOS

Seklyčiai Setą
Galite įsigyti su dideliu
PINIGŲ SUCEDYMU

Pirkdami tiesiog j^o ųsdirbėjų i f didžiausių lietuvių 
krautuvių

’MAHlUFACTl. V i. M1NG COMRANYt

V*
ftis gražus ir naujos mados Seklyčiai
Setas, tik ...................................... . .

Tai mažiausia kaina visame mieste.
Kad tikrai įvertinti jo gražumų, tvirtumų ir mados skir
tumų, turite jį matyti ypatiškai atsilankę į šias krautuves.
Kiti naujos madoR Seklyčiom Setai —
Charles of London madoR. Vertės $75.
Tik po a.........................................,............... . *39.75

Norintiems yra pritaikoma lengvus išmokėjimai

ĮI Imame senus rakandus į mainus ant naujų — duodame 
| lėlę nuolaidų. Taip-gi taisome senus rakandus. Del 
R informacijų patelefonuokite: HEMLOCK 8400.

i ra. c t u s i n «

4183 Archer Avenue Į 2536 W. 63rd Street
Tel. Lafayette 3171 | Tel. Hemlock 8400

Chicago, Illinois ,

ANTANAS J. ZALATORIS,

dabartinis Keistučio “Spul
kos” pirmininkas.

j čiaį žinomas Bridgeporto vei
kėjas Antanas J. Zalatoris.

Pirmutinis spulkos sekreto 
rius buvo Kazimieras Pocius, 
po jo buvo Simonas Pileckas, 
buvęs West Side parkų polie
monas. Jis dabar tebegyvena 
ir, kaipo retired poliemonas, 
gauna iš miesto pensijų. Niki 
1911 metų sd^retĮM-iaiyj^j, plu? 
čiai žinomas veikėjas* p. Jo 
nas P. Evaldas.

Notaro pareigas per ilgų lai 
kų ėjo J. W. Zacharevičius, 
plačiai žinomas realestatinin 
kas. Dabar spulkos teisių pa 
tarėju yra adv. Jonas Kueliin 
skas.

Per ilgų savo gyvavimų Kei
stučio spulka turėjo keletu su 
trukdymų.' 1916 metais paken 

j kė bankų nunešimai, 1925 me
tais Bisbopo - Harringtono 
spekuliacijos ir bankų užsida
rymai ir depresija 1931 ir 1932 
metų. Iš tų trijų bėdų didžiau 
šia buvo Bisbopo - Harringto 
no spekuliacijos. Žmonės go 
didystės apjakinti plėšė iš spu 
lkos pinigus ir nešė spekulia
ntams. Atkalbinėjimų ir įspė
jimų žmonės tada neklausė. 
Žmonės tada, tarsi proto ne
tekę, nebuvo perkalbami. Aky- 
plėšiškai reikalavo savo tau
pomųjų pinigų ir sti panieka 
sakydavo, girdi, spulka moka 
nti tik ketvirtų nuošimtį, o 
Bisbopas padvigubinus pini
gus.

Spekuliacijos laikas ilgai tę
stis negalėjo ir nesitęsė, bet 
iš Keistučio spulkos žmonės 
jau buvo ištraukę apie $400,- 
000. Sprogus Bisbopo - Har
ringtono spekuliacijoms, atsi
darė žmonėms akys. Atsinau 
jino taupymai spulkoje ir via 
kas gerai klojosi iki pastaro 
sios depresijos. Dabar depru 
sijai praslenkant spulkos tui 
tas siekia $900,000, o rezervoj

IŠ SIUVĖJŲ 269 LOKALO 
(A. C. W. OF A.)'

Laikytam susirinkime bala 
ndžio 13 d. išrinkta atstovai j 
seimų, kuris įvyks Rochester, 
N. Y., gegužės 14—19 dieno
mis. Atstovais išrinkti Kaži 
mieras Rugis ir Jonas Barta 
Sius, kurie žada išvykti iš Chi
cagos gegužės 12 d. 11 va! j 
vakaro. Be paminėtų, dar ii 
kitų lokalų atstovai važiuos 
sykiu. Pakelyje žada sustoti 
Clevelande ir Niagara Falls. 
Jonas Bartašius, lokalo iždi- i 
ninkas, iš Šv. Antano parapi- 
josx Cicero, III.; Kazimieras 
Rugis lokalo pildomosios ta
rybos pirmininkas, iš ŠV. My
kolo parapijos. J Žinąs

ai estate biznio žinovas Cbica
gos lietuvių tarpe.

draugijų veiklon.

šio mėnesio 7 d. tapo pa-

ra lubai1 veikli moteris visuo
menės dirvoje. Paauginusi sa
vo dukrelę, tikimasi gerbia-

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška spauda, 
kad ji pasiektų visus tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško-moji ponia vėl eis visuomenės i.. i , . .. ., , - , .. spauda butų if mesta iš ka-darban, ypač, sios kolonuos . ...’ d talikų tarpo.

SK A TTYKTTE ‘ ‘ DRAUGĄ”

■ ■ ■

<<dspulkos” narių apsaugoji 
mui yra virš $100,000.

Keistučio spulka yra narys 
Federal Home Loan banko, Il
linois Building & Loan Lygos,

JONAS W. ZACHAREVI
ČIUS, ilgų laikų buvęs Keis
tučio “Spulkos” notaras, da
bar tos “Spulkos” direkto
rius.

PAVASARIS'
Išsikas apsivalyti Ir nialiavoti.

18 colių sieninė, poplera. .. jy — 
ir aukftčiuu -
30 colių slenlnC poplera x-»
ir aukftclau. I aC
Sieninę popierų aplplaiistom Dykai 
4 vai. SPAR VAKNISH Geros «rū-

............................... S -f O
galionas lai
4 vai. EMAMEI.............. <->
kvorta CSv/C

MAIŠYTO Geros rflfties 
galionus $ -j -g
langams įleidus padarome sulig
užsakymų ............................ r—
ir aukftčiau

HEIFERMAN’S PAINT 
STORE

2547 West 63rd Street,
Tel. HEMIm-k 0070
Mes pristatome

■ NMlkankyklta savęs skaas- 
g mals. Reumatlsmu. Sausgėla.

Kaulų Gėlimų, arba Mėllunglu 
™ — raumenų sukimu: nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę 

Ir dainai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COlfFOUMD me-

■ atts lengvai praėallna vlritant-
■ nėta Ilgas: mums Kandis dau- 
_ gybė įmonių siunčia padėka-

vonas pasveikę. Kaina lės psr
■ paktų ISe arba dvi nl fl.ėl. 
B Knyga: "IALTINIS SVEI

KATOS" augalais rydytlas. kai
na lė sentų.

I ■
_ ISl» 80 HALSTED ST. ■ 
g Cnieaga. III I««■■*■■■■■■■■

DAROME PASKOLAS
nuo $5GQ.OO iki $2,500.00 ant Pirmų Mortgičių 

ir gerų namų

keistuto Loan and building assn. no. i
840 West 33rd Street

SOLUS Tai yra geriausias—vienatinis vais 
tas nuo

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
STOMACH Jeigu į tris dienas nesijausi geriau— 

Ulcer Powder atnešk dalį likusio pauderio, gausi
4-1 pinigus atgal?1*'

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINĖ

3201 S. Halsted Street Chicago, III.
TEL. VICTORY 7386 7048

Ar Važiuoji į Lietuvą ?
4

. . t .•
Jei taip,-tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į 
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII”:

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos . j LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

S

Įlcago Ii

Iškilmingas atidarymas 2-ros 
Duonkepyklos

STANLEY PETRAUSKAS BAKERY, 1721 So. 
Union Ave. jau gyvuoja per daugelį metų

GEGUŽIO-MAY 12,1934 atidaro
antrą duonkepyklą MARQUETTE PARKE 

2616 West 69th Street- v
Atidarymo d Kuole bus dnodanmfl gražios Dovanrw. STANLEY PET- 
RAl'HKAH kviečia visus atsilankyti, niodgiirktl ihnonos arba kCksų Ir 
gauti DOVANI.

STANLEY PETRĄCSKAS BAKERY 
2«1« W«* «Oth Street

A. F. CZESNA’S BATHS
TCRKIMKO8, RURHKOfl SUT.PCRlNtfl VANOS m ELEKTROS 

TREATMENTAI 
SvedlSkl. man ketinimai Ir rėektroa (naaaiaa

Treatmental visokių Ilgų, reumatlamo. nervų atitaisymo. Haičio 
Ir taip tollaua, au elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
duli-, treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima lėsigelbėtl nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl pergutėjlmo.
Motorų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo t Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina H t. Tcl. Boa Ieva rri 4662

Bridgeport
Hardware & Paint Corp.
Dideliansis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir 
visokių geležinių reikmenų su numilžintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500 
skirtingi] rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Vamish, galionas............................$-| 25
ir aukščiau.
ALIVINFS maliavos galionas .....................
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

i



PADĖKON*

*T«
RAYMOND GRIGONIS

Mirė gegutė. 2 d., 1884, tr 
po gedulingų paiuuldą sv. Ju
rgio pu ra. p. nngnyčioje lupo i*m- 
luadoias »Sv. Kaatnuero kapi
nėse gegutėo 7 d.

Šiuo relftklume gilios padėkos 
žodtlus ku i.gams pralotul M. 
E. Krutul. J. fcaultnskul lr H. 
Petrauskui ut gedulingas pa
maldas. Dėkojame varg. A. Pe
čiui. Toliau dėkojame visiems 
giminėms, kaimynams, drau
gams. broliukams lr studen
tams De La Šalie mokyklos ir 
Sv. Vardo draugijai ui lanky
mų pašarvoto velionio; uz pa- 
reiaštus mu.in užuojautos su
dilus, dėkojame giminėms Ar 
draugams \it gėles lr už Sv. Ml- 
Slsu>, dėkojai.ie grabneSlauis 
Sv, Vardo draugijos lr genų 
netėjoms lr neSejams.

Dar dėkojam* visiems daly
vavusioms gedulingose pamal
dose bažnyčioje Ir lydėjusiems 
) kapines.

1‘agauos reiškiame širdingą 
padėkų, graboriams A. Masais- 
klul ir A. Phillips ui sumanų 
lr rūpestinga patarnavimą ir 
tvarkingą laidotuvių surengl- 
• K-

u tau, mano mylimas sūne- 
.1 lr mūsų mylimas broleli lai* 
sutelkia Gailestingas Dievas a- 
mtlną atilsį.

Nuliūdusia Grigtm.ų šeimyna

JUBILIEJINIS VAKARAS
Gegužes

Sv. Onos draugija yra pa- RĖMĖJŲ VAKARAS met sodalietės 9 vai. ryto
vyzdžiu visoms draugijoms Ji 
aukomis pirmutinė ir narėmis

ROSELAND.
13 d. Roselande bus didelis 
bankietas, parap. svetainėj.
Rengia Sv. Onos draugija 25 j nyo, per Vetbą k y

114, dažnai užprašo šv. Mišias 
gyvas ir mirusias nares.

Town of Laite. — Gegužės
diliausia. Draugija ištikimai 12 d> 7 va| vak> Filipavi{ie.

nės šulėj, 4512 So. Wood Str, Į 
ftv. Kazimiero Akud. Rėmėjų

pildo katalikiškas pareigas 
1 bendrai eina prie ftv. Komu-

metų sukaktuvėms paminėti. 
Bus graži programa, skani 
paukštienos vakarienė.

Ryto 10:30 vai. suma bus’ 
laikoma už Sv. Onos dr-jos i 
mirusias steigėjas: Onų Si-, 
manauskienę, Magdaleną Vin- 
sevičienę (trecios nepamenu 
pavardės).

už

A.

Vakare per puotų, bus įtei
kta dovanos gyvoms dr-jos 
steigėjoms: E. Klimavičienei, 
ir p. Susnienei. Narėms, ne- 
sirgusioms 10 ir 20 m., bus 
įteikta i»o $10. Kalbose bus a- 
pibudinta, kaip ši d-gija stel
gės ir kaip gyvavo per 25 
metus.

A.
KAZIMIERAS LE B R IK A S

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 10 d., 5 vai. 
ryto, 1934 m., sulaukęs senatvės amžiaus, gimęs -Heb
ių kaime, Šilalės jiarap., Tauragės apskr. Amerikoje 
išgyveno apie 36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, duk
terį .Josephine Pilkis, 2 anūkus Helen ir Cbristine 
Plikintos, pralūkiu Marijonų ir jos vyrų Pranų Butkų, 
posūnį Povilų Baublį ir jo moterį Onų, žentų Vincen
tų Briedį, 2 sesers sūnus Petrų Jakštų ir jo moterį 
Marijonų ir Stanley Jakštų; o Lietuvoj seserį Marijo
nų Jakštienę ir brolį Juozapų Lebrikų ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 2552 AV. 69tli St. Tel. 
Oroveliill 0570. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 
14 d., 8 vai. ryto iš namų į Gimimo Panelės ftvene. 
parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į ftv. Ka
zimiero kapines. Visi a. a. Kazimiero giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų. Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, A 
nūkai, Podukra, posūnis, Žentas ir Giminės.

l^aidotuvėse patarnauja graborius Syrewicze. Tele
fonas Cicero 294.

Savo aukomis remia Bažny
čių ir tautinius reikalus. Už 

‘ tat ir depresijos laikais nei 
j kiek nenukentėjo. Aukščiau- 
l’sias, matomai, padeda visuo- 
|’se darbuose. Naujos narės ra- 
i šosi ir tai jaunos, kaip rožės, 
j Visos narės dirba vienybėj 
draugijos, Bažnyčios ir arti
mo labui; dažnai sušelpia sa
vo nares našles, kurios rei
kalingos pagalbos.

Išsiųstose narėms atvirutė
se apie jubiliejaus vakarienę 
buvo padaryta kjaida; pažy- 
.mėta birželio 13 d., o turėjo 
būti gegužės 13 d. Dėlto pra
šomos atkreipti dėmesio. Vi
sos turite būtinai dalyvauti. 
Kurios nedalyvaus, bus bau
džiamos $1.09. Vakarienei bi
lietai tik 50c. Programa bus 
įdomi, Narė

1 skyrius rengia vakarų sese
lių naudai. Visi kviečiami at
silankyti. Bus skanaus užkan
džio. Įžanga pigi.

Visos rėmėjos, kurios turi* 
te knygutęs, prašomos sugrų 
žinti tų vakarų.

Gegužės 13 d. Motinos Die
na. Kaip kasmet, taip ir šie

ŠVENTIMŲ far, 
CHORO N.R.A. REVUE

LIETUVIŲ GAZOLINO STOTIS
83«l and TALMAS SEKVICt STATION

Vžlui*kom "Phillips 8<" products. Visokius aliejus, "batteries” TtreS, 
Tūbus, Gryzuojarn, Taisom autolnobiliua. Laukiame Lietuvių atsilanky
mo. JOK VILIMAS, "mechanlca8.'•
2634 W. 63rd St. Tel. REPublie 1701

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

Dabar kol kainos dar žemos Mldland’o 
nauji permunentai dėl pavasario:

REALISTICS 
$2.00 ir aukščiau iki $6.00

Kiti padabinimai: Shampoo — 
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave - arch - rinse — $1.00; 
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sha 
mpoo - marcel - manicure - $1.00.
MIDLAND BARBER

BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE

TEL. LAFAYETTE 4888

&

Kas atsineš š| pagarsini
mą Rtuis permanent wnvc 
58c pigiau negu paprastai.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

l
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
4ILE DE FRANCE’

Ezpress 
Laivas

Platesnes liiforinar-.'Jas lciklam ir panbuslrtni Lahakotea. , 
Padarome vLokins popierius Ir .lotunmcntiL“. Siunčiam pinigu-. i

L 1 E T II V 4

INSURANCE 
NOTARY 
PUBLIC H0RTCACEBA1

REAL ESTATE
III melų teb ingai pernai nota-, Maria. 

MSI PAŽINKITE Ilt REMKITE L1KTIV|.

PERKAM
LIETUVI* 
KUS BONUS

lloseland. — Visa Chicaga 
rengiasi dalyvauti Visų Šven
tųjų j«tr. choro perstatyme, 
pavadintam “N.R.A. lievue.” 
ftis nepaprastas vakaras įvyks 
geg. 17 d., Balchūno svetainėj, 
10658 Indiana Avė.

Prieš kiek laiko choras, po 
1 vadovystę St. Rakausko, su
ruošė Minstrel Show, kuriuo 
mi gausinga publika negalėjo 

i atsidžiaugti. Dabar nekantriai 
laukia kito choro parengimo. 
Tat ir vėl džiugins publikų su 
“N.R.A. lievue.” Iki šiol apie 
tokių programų nebuvo kalbė- 

I ta, nei rašyta.
Dialogų parašė Teklė Kan- 

ce’vičiutė. Rezisoriai St. Ra
kauskas ir T. Kancevičiutė. 
Tikietų platinime dirba An
tanas Vaitkus i ir Antanas 
Zaugh.

Šiam vakarui choras susi- j 
dės iš 75 asmenų, neskaitant 
dviejų juokdarių — Jogmino i 
ir Sirtauto, kurie dalyvaus su 
savo juokais.

Pi-ograma susidės iš ketu
rių dalių: Prologue, South See 
tion, \Vestern Section ir East 
era Section. Ant galo Finale.

Vakarų atidarys du “sena
toriai” iš Vašingtono, kurie

• taip-gi dalyvaus programoj.
; Scenoj bus juodukai, kaubo- 
i jai, artistės, radijo žvaigždės 
ir t. t., kaip Dinah, Bing Cros 
by, Mae VVest, Lazy Bonee, 

ĮOle Pappy, Zasu Pitts, Colo- 
' nei Lee, Mosęs, Laurel ir Har
dy, Joe E. Brown, Rov At- 

Įveli ir ,Eddie Cantor.
Dainos, šokiai ir juokai bus 

Į pritaikinti prie kiekvienos pro) 
gramos dalies. Paskutinė <i<t- 

I lis bus atlikta radijo stotyje, 
į o programa “leidžiama oru.”

Tikietai pigūs. Įsigykito 
Juos iš anksto, pirkdami už 
į mažų kainų nuo choro narių.

Mano Sirdaks.

2608 W 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

in
corpore eis prie ftv. Komuni
jos, motinėlių intencija. 5 v. 
popiet bus programa, pąr ku
rių bus pagerbtos motinėlės. 
Visos sodalietės privalo atsi
vesti savo motinėles į parap. 
salę.

relę, vienuolę (pranciškietę), rap.-salėje. Visi, kurie turite
seselę Uršulę, du sūnus. Į laį- 'nusipirkę bilietus balandžio 29
dotuves su sesele Uršule sy- dienai, galės dalyvauti gegu-
kiu buvo .atvažiavus ir sesėlė žės 17 d. Visas pelnas skiria- 
Baptista, įš Pittsburgh, Pu.

Veikėjas B. Ogintas, kuris 
buvo sunkiai susirgęs, kasdien 
eina geryn. Linkini Benedik
tui greit sustiprėti ir vėl dar-

nias jmrap. naudai. Visi pra
šomi atsilankyti.

Gegužės 4 d. iškilmingai pa- Į buotia su mumis.
laidota a. a. Uršulė Venskie- 
nė. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. Velionė buvo pa 
vyzdinga katalikė. Išauklėjo 
gražių šeimynėlę. Dideliame 
nuliūdime paliko: vyrų, dūk*

Sv. Kazimiero Akad.*Rėmė
jų 1 skyriaus bunco party, ku 
ris turėjo įvykti balandžio 29 
d., Ogintų name, bet, iš prie
žasties ligos, atidėtas, bus ge

ftv. Pranciškaus Rėmėjų 3 
'skyrius rengia bunco party 
Kalvaičių name, 4441 So. 
Wood St., gegužės 26 d., 7
vai. vak. Prašomi paremti se
seles pranciškietes.

Choristė K. Cikanauskaitė 
Moterystės Sakramentų su VIa 

gūžės 17 d., po pamaldų pa-*du Gginčiu priims geg. 19 d.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
ISdirbėjal aukAtnanSa riMlcs Paminklų 

lr UrabuauUų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

o
Suvirš 50 metų prityrimo

...„o, 
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės h 

taupykite pinigus
■ o-

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE,
ar U Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu ataihtuEtl, o mano 

darbu būsite uRffėnėdfnti 
Tel. CANai 3515 arba 8518

2314 W. 23rd PI j Dhicago 

1439 S. 49th Ct Cicero, UI.
Tet OI CK HO 5831

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, J1L

j
■ ii,-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Ir

Alfred Roselll, pres.

SIMON M. SKUDAS
GRjLBOKŪtJH' IRI HAIFaMIjOTOJA. 

Patarnavtmaa geras lr oabraagus

718 W. 18th St
__________TeL MOKroe >177__________

J. F. RADŽIUS
Ina

LIETITVięj GRABORIU8 
Palaidoja už 826.80 lr auk.ičlan 

lfodernlSka koplyčia dykai.
«8S W. 18tk Ht. Tai. OAMal 8174 

Cbicago. IU.

I.J.ZOLP
GRABORinR IR LAJDOTUVIV

VDDKJAB

1646 WEST 4€th STBEET
TeL BOtnaumd 8888 8118

TeU CICERO

SYREVVICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
gaMmss ai 888.88 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R Av»_ fSaam. Th.

Tas, kuris gt-rai įr teisingai 
įsižiuręs į navo darbus, n ažui 
kų te — ras, galėtų blogai 
apie kitų spręsti.

Sv, Tomas' Ketnpietfs į

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
t GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
- Tel. Boulevard 4139

TeL LAFayetta

Grabortna 
Ir

Patarnauja Chl- 
•agoje lr aplella- 
kSJa.

Ir KT**
oplyOia dykai

Didelė
Roply

8878

J. Liulevlčius

Cicero 2109

ANTANAS 
PETKUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

1. Simpatiškas, mandagus, pri- 
imnus, ir asmeniškas patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl užganėdinto durbo, 
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia gerinusį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią 
kainą.
5. Patarnauja Cicero, Chi
goj, ir apielinkėje. v.

A. PETKUS
1410 S. 49th Ct., Cicero, III.

CICERO 2109

i

lidlrbė- 
tr

Special 
me vlaoklų 
grabuamiua.

MOsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per ateitas kartas.

% Venkite pel tuklų reikalus tie
siai su paėiaht išdirbėjai*

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J -rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai: >

Rez. PENSACOLA 0011 
BELMONT 8485

Office: HILLSIDE 
Vineent Roselll,

Iftkaltme 
rUlų

GRABORIAI:

Visi Telefonai:

Yanls 1741-1742
LflIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. RE P. 3100
2506 W. 68rd St.

-J

UOZAPAS EUDEIKI
— IR —

■ TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE......

REPublie 8340
5340 So. Kedzie Avenue
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VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir Crawford Avė.

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS 
SOUTH CHICAGO

x _ įvyks —

V^šindicnis, gegulės

h

Bus gera muzika, graži ir patogi vieta pašokti ir tyru oru pakvėpuoti, nes medžiai ir žolės 
žaliuoja ir žydi. Skanių valgių ir gėrimų visokios rūšies; visokių žaislų ir laimėjimų. Taip gi bus IN 
kumštynės garsiųjų Chicagos kumštininkų. Kviečia visus Klebonas ir Parapijonai.

PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ

DĖMESIO!
L. R. K. S. A. Chicagos Ap

skrities kuopų valdybų ir or
ganizatorių svarbus susirinki
mas įvyks gegužei 13 d,, 2 
vai popiet, Aušros Vartų pa 
rapijinžs mokyklos kambary.

Gavome iš centro reikalin 
gis inf ormacijas kas link va 
jaus. Kuopų valdybos, orga
nizatoriai ir visi, kurie mano
te laike vajaus stoti į kontes- 
tą, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime.

Apskričio organizatoriai:
J. P. Aukštaitis,
Pr. čižauskas,
A. J. Žvirblis

Dėl svarbių priežasčių, kelL“buksinį balių”, gegužės 13d.i 
choristui negali važiuoti, t&C parapijos svetainėj. Įžanga
lieka kelios vietos tuščios. Kas 
iš pašaliečių norėtų linksmai 
laikų praleisti su L. V. “Dai
nos” choru ekskursijoj j Ke- 
wanee, mąlonėkite duoti žinių 
minėtam komisijos nariui. Prn 
šomi nesivėluofi.

Choro Valdyba

25e. Pradžia 7 v. v. Kviečia 
me visus j balių. Bus gera mu
zika. Taip pat bus duodama 
dovana tani, kas guriausiai lio 
tuviškai pašoks. Koresp.

Pranešimai

L. V. “DAINOS” CHORIS
TŲ DĖMESIUI

Town of Lake. — Moterų 
JAUNŲJŲ CHORO VA- Sąjungos 21 kuopa laikys mė- 

KARAS nesinį susirinkimą sekmadie
nį, gegužės 13 d., parap. mo

Cicero. ftv. Antano para- kyk,os kambary, 1 vai. popiet, 
pijos jaunamecių choras dir- yįsos sųjungietės prašomos su 
ba jei ne vienų, tai kitų dar-j sirinktif Yra sva,bių reikah,

j svarstymui. • Valdyba 
. Ateinantį šeštadienį, gegu- i 
žės 12 d., choras rengia šokių 
vakarų, parapijos salėje. Or
kestrą bus viena geriausių —

Bridgeport. — ftv. Pranciš
kaus Rėmėjų 1 skyriaus susi
rinkimas įvyks antradienį, ge
gužės 15 d., tuoj po pamaldų,* 
parapijos svetainėj. Visos'na
rės malonėkite susirinkti, nes, 
turim laimi svarbių reikalui 
svarstymui. Išgirsite raportų 
iš įvykusio btmeo party, kuris 
labai pavyko.

Pirm. R. Mazeliauskienė

13 tl., 1 vai. popiet, ftv. Antar 
no parap. mokyklos kambary. 
Kviečiami visi atsilankyti, nes
yra daug svarbių reikalų svar-** •
stymui. Sus-me hus gulima ir 
už “Ijaivų” užsimokėti ir nau 
jai įsirašyti. Valdyba

jaunavedžių “s;iowcr party’
į vestpvių pokilį ir už suteik 
tas dovanas. Ačiū kompozito 
riui p. Pociui už pritaikintų 
muzikų šliūbo me.tu. ~

Cecilija ir Jurgis Petraičiai I*

ĮKAITYKITE TR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

RADIO

Town of Lake. — Nek. Pr. 
Pan. ftv. mergaičių sodalieijos
mėnesinis susirinkimas įvyks 

-Art Hunt and I.i» Chifago- ,3 () į vftĮ

Brighton Park. — ftv. Pran
ciškaus Seserį) Vienuolyno Rė
mėjų 2 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks gegužės 13 
d., 2 vai. popiet, parapijos mc 
kyklos kambary. Visi prašomi 
dalyvauti susirinkime, nes y 
ra daug svarbių reikalų svars 
tyli. Prašome atsivesti ir nau 
jų rėmėjų. v

L. Račkauskienė, rašt

Rytoj Progress Furniture 
kompanija iš stoties VVGES, 
1360 kilocykles, leis gražių ra
dijo programų. Dalyvaus gru 
pė žymių radijo dainininkų ir 
muzikų. Be to, programos ve 
dejas, J. Romanas, patieks į- 
doinių žinių ir pranešimų. Ne 
pamirškite pasiklausyti.

Staigiai susirgęs acute ap- 
pendicitis, buvo pašauktas gy I 
dytojas \Vinskunas, kuris są
žiningai mane gydė atgal į 
sveikatą. Dėkoju daktarui F. 
C. Winskunui už sėkmingai 
padarytą operacijų ir už ge- 
riausį prižiūrėjimą teiktų man 
ligos metu.

Taipgi dėkoju seselėms ir 
'slaugėms ftv. Kryžiaus ligo
ninėje už jų visados gerų ir

PAS BUDRIKį
D. K. '

Lietuviški Rekordai

po 35c tok - 
3 c doleri

mandagi) patarnavimų ir nuo-
_ « 7. ... ! lankunm. Pranas Pet r utis, J r. į IViena is gražiausių radijc * I tu

programų, kurios aš visados ■ ■ ■■■■

Visi užsiregistravę L. V. 
“Dainos” choristai važiuoti j 
Kevanee, gegužės 13 d., pri
valo susirinkti lygiai 6:45 ry
to prie pp. .Jasnausko namo. 
2259 W. Cermak Rd.

Choro nariai nedalyvavę pa
skutinėj praktikoj ir neužsi
registravę prašomi duoti ži
nių komisijos nariui S. Šimu
liui telefonu: Canal 5474 ne 
vėliau kai šeštadienį (i vai. 
vakare,

ans.
ftiam parengimui daug dir

ba J. Venckutė, J. Pociūtė, 0. 
Diržifitė, .f. Slautcr ir A. Alcx- 
ander.

Linkime kuo geriausių sek- 
mjų.

Visos draugijos širdingai 
kviečiamos atsilankyti į šį pa 
rengimų. Užtikriname, kad ne
sigailėsite Kanarkutė

Cicero. — Dr-ja ftv. Dievo 
Motinos Sopulingos rengia

W. B. B. M.
REIKALINGA mergaitė dėl

/

Brighton Park. — Draugija 
Gvardijos Pirma Div. ftv. Ka
zimiero Karai, laikys mėnesi 
nį susirinkimų gegužės 13 tl.,- 
parap. mokyklos kambaryje, 2 
valandų popiet. Visi nariai 
kviečiami laiku sueiti, nes tu
rime daug svarbių reikalų sva 
rstvti. Prašomi atsivesti ir* X.
nauji) narių. Dabar yra gera 
proga įsirašyti draugi jon, be 
įstojimo mokesčio. Valdyba

Bridgeport. — Ijabdaringo- 
sios Sųjnngos 5 kuopos mėne
sinis susirinkifhos įvyks sek
madienį, gegužės 13 d., 2 vai. 
popiet, ftv. Jurgio parap. sa
lėj. Kadangi bus prisirengi
mas prie Decoration Dnv vei
kimo, tai visi nariai prašomi 
atsilankyti. Jfc Valdyba

Oicero. — MMV'rjonų Kolegi
jos Rėmėjų TM jlk’yyians susi
rinkimas įvyks rytoj, gegužės

“Koks yra tas sekretas apie Old Gokls
švelnumą ir lengvumą ant grekles ? M

Paklauskite [PASKUTINIU LAIKU ATSIVERTUS PRIE OLD GOtD]

i

klausau, tai duodamas pastan 
gomis Progress Furniture Ko 
mpanijos krautuvės. Praeito į ^*uri būtį Prrtyrusi. G 
sekmad. Progresą kvartetas,'Rnt vW<*- Ateii®
vyri) duetas, Onos Skeveriū- 
tės solo ir visi nuinerai žavė 
jaučiai išėjo. Progress vedė 
jas patiekė įdomių žinių apie 
biznio eigų šios krautuvės ii 
Chicagos lietuvių veikimų.

_V. P.

26047—PraAom Pasakyti lr D£ln- 
guliukai. l.iuda Sipavlčl&tė, 
kontralto

—Pirmo Pėstininkų Putko 
Senas Draugas, marftal. Ka

riškas be nas
26054—Barbora ir Kad N?r A-- 

laus. A. Vanagaitis
26057—Žydelis iš VilkaviSklo ir 

pas Darželi Trys . Mergelės. 
J. Babravičius

26064—Agota ir Mes Geri Že
maičiai. Ant. Vanagaitis

26067—Pokeris ir Grybų Rauti 
Antanas Vanagaitis

26072—l’kvel ir Senus Bernas 
Antanas Vanagaitis

namų ruošos. Lengvas darbas.
Gyvenį- 

Atsišaukite.
4829 N. Christiana Av2., Al-Į
bany Park. Tel. IRVing 4083.11 26077—Kam Šėrei Žirgeli Ir 1S 

» ll rytų dalies. Kraučiunaa lr Ol-

' Residence Phone
l£nglcworMl 5840

P, CONRAD

0*.Urfn«<iCo.. tot

Maloni pie Hayes:?—

Nėra jokios misterijos apie išskirtiną Old Golds 
švelnumą. Visas kreditas priklauso Motinai Gam
tai, Laikui Tėvui ir jo bendrui, Patyrimui.

Old Gold tabakas parinktas iŠ širdies kamieno, 
kur Gamta sukriauna turtingiausį tabako kvepėjimą 
ir skonj. Paskui jis pasendinamas ir prinokinamas 
mažiausia per trisdešimts mėnesių. O paskui sumai
šytas dėl priimnaus Švelnumo ir smagaus skonio/ 
Amerikos patyrusių tabako Žinovų (įsteigei 760).

Toks tabakas nereikalauja dirbtinio paskaniniidh. 
Ir tai yra galutina priežastis, kodėl Old Golds yra 
tokie lengvus ant gerklės; tokie vėsus ir nekartus.

Širdingai, * *

P. LOR1LLARD COMPANY, INC. 
ISTBGT4 neo

P. S.— Miss Hayes, viską suvedus išeina:
Neauga geresnio tabako negu kad vartojama 
Old Golds. Ir jie yra tyrus. Ir todėl Old Gold 
yra taip lengvus ant GERKLES ir NERVU.

—. ..........
Hflbn Hayes . . . dabar dalyvauja lošime "Mary in Srodand"

nlcUMC AMERIKOS CIGARETAI

Gegužės 13 d. Motinų Die
na. Pagerbimui visų motinų. 
Jos F. Budriko radijo ir ra
kandų krautuvė, 3417 8. Hal
sted st.. rengia dvi gražias ra
dijo programas: nuo 1 iki 1:30 
v. popiet iš stoties WCFL, da
lyvaujant buv. Liet. operos ar
tistui J. Kudirkai ijr kitiems 
daininkams bei muzikantams, 
o nno 1:30 iki 2 vai. iš stoties 
WAAF, 920 kil., programa su
sidės iš rinktinos reprodukci 
jos muzikos ir dainų.

Beje, ar jau rengiatės prie 
Budriko radijo pikniko gegu
žės 27 d. Birutės darže? Tai 
bus užbaigimas kontesto dai 
nininkų, muzikantų ir šokėjų 

K.

Busi’ness Phone 
Knglevtootl 5883 Į

MODRRN PHOTO 
STVDIO 
įrengta

llnllyw<xMl šviesomis
AUKŠTOS RCš’KS 

PAVEIKSLAI
Nutraukiame dieną nr 

vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAGO

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bąnk Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki 6 

Panedčllo. Seredos lr Pėtnyčlos
vakarai. « Iki 9 

Telefonas OANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas RF.Pubtie oenti

PADĖKA

Dievo padedami ir ftv. Ba
žnyčios laiminami suėjo po- 
ron mūsų duktė Elena su jau
nikaičiu Juozu Gelhudu iŠ 
Sheboygan, Wis. ftiuomi reiš
kiame gilios padėkos žodžius 
gerb. ftv. Jurgio parap. dva
sios vadams už iškilmingų šilu 
bą jaunavedžiams ir giminėm*, 
draugams, kaimynams ir pažį 
Atamieins už atsilankymų j |

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano j 
biznio vietoje. , Užlaikau dide- j 
lį pasirinkimų. Visokių degti-] 
nių; visokių rūšių vyno h 
alaus. Pristatome aludėniR.

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

26085—Tėvynes Polka ir Ku-Kų 
F Valcas. Tarptautlnf orkestrą 
26088—Kur Nemunas ir Daugu

va Ir Smūklfj Vąlnikčlia Juo-
DiAau.ka.

26097—Gaspadtnč Rozalija ir Jo
nas pas Rožę. Stasvs Pilka

26096—Ijevend-rčlis. ir Grybai. 
Marč Strumsklenf ir P. Pet

raitis.

M1DGET Radios po
**7.50

PHILCO 1934 Radios po
15.50

Naujas PHILCO Automo
bilio Radios po

$39.5O
MOTOROLAS Automobilio 

Radios po
*39.50

ZENTTH lAutomobilio 
Radios po

*49.50
Budriko mechanikai įtaisys 
jums belaukiant.
Už jūsų Senų Radio tūbų 
gausite

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus, 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

NATHAN KANTER 
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 08C1

pirkdami naujų tūbų.

Jos. F. Bedrik, lac.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boul. 8167

PROGRAMAI:
W.C.F.L. Nedėliomis nuo 

1 iki 1:30 po pietų.
W.A.A.F. Nedėliomis nuo 

1:30 iki 2 vAl. po pietų.

Sv. Jurgio Parap. Choras ,

“LIETUVAITE”
Žodžiai J. Steponaičio, Mins. J. žUervtčiaii*

Pirmu Kartu (’hieagoje, variovnnjMt A. S. POCTU1

Sekm. Geg.-May 13,
SV. JURGIO PAR. SVET.,

32nd — Lituanica Avė.

Pradžia 6:30 vai. vak.
Įžanga 50c, Į Šokius 25c 

Po Perstatymo tokiai

Operetėj dalyvauja Didžiulis Choras, 
Skaitlinga Alumnų Orkestrą ir 

veikiantieji asmenys:
M. Dulevičiutė B. Maakiutė L. Sutkiutė 

L. Overlingaite, E. Zemhacevi&us,
J. Ciuras

P. Kavaliauskas B Januli*, S. Trumpulis
Gorb. Mamytė.; Jaunimą* JQ«u pagerbimui ski

ria Ai* pulki* muzikalf puotą, užtai maloniai už- 
pralo Ju. ir Jūsų draugu, .t.ilankytl Ir jaunimo 
tarpe pulkų vakarą pnileuti. CHORAS


