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NACIAI SIUNČIA KATALIKU 
VYSKUPUI PROTESTĄ

Pasiryžę ardyti katalikų jau
nimo organizacijas

PRANCŪZAI DIRBA UŽ 
KRAŠTO SAUGĄ

HESu«niT SUCIUPTA mTINM AUTOMOBILIŲ 
ihsiiūj VAGIU GAUJA

MERGIŠČIA VADOVAVO ŠIAI GAUJAI

FREIBURGAS, Vokietija, 
geg. 9. — Šalia Oberseliop- 
Iheimo miestelio pagoninami 
naciai turėjo susirinkimą. Pa
darė protesto rezoliuciją ir 
pasiuntė Freiburgo katalikų 
vyskupui. Naciai reikalauja, 
kad katalikų Bažnyčia “ išnai
kintų savo tarpe politinius 
kurstytojus.”

Sakoma, tas padaryta, ka
da katalikų jaunimas, ikišiol 
nuo nacių puolimo gynęsis, 
pagaliau ėmėsi griežtesnių 
priemonių prieš Hitlerio tar
nus, kurie nepaliauja puolę 
katalikų. Mat, kai naciai puo
la katalikus, tai viskas yra 
tvarkoje. Bet jei katalikai ima 
gintis, tada naciai šaukia, kad 
Katalikų Bažnyčia ima “veik 
ti prieš Hitlerį ir valstybę.”

Badene ir kitur plačiai kal
bama, kad naciai sukelsiu ga
lutiną prieš katalikų jaunimo 
organizacijų puolimą, kad jas 
visiškai išgriovus ir jaunimą 
patraukus į nacių jaunimo 
grupes.

VOKIETIJA GAI ATGAUS 
KOLONIJAS AFRIKOJE
LONDONAS, geg. 9. — Iš 

autoritatyvių šaltinių patiria
ma, kad Pietį} Afrikos Unija 
yra pasiryžusi grąžinti Vokie
tijai priklaususią jai pietva- 
karų Afrikos koloniją.

Tas iškelta aikštėn Brita
nijos dominijų ir* kolonijų At
stovi} bendrame su Anglijos 
ministeriais susirinkime, ku
riame užs. reikalų sekretorius 
Simonas pasakojo apie savo 
vizitą Berlyne.

Sekr. Simonas pareiškė, 
kad Hitleris reikalauja pra- 
rastų kolonijų grąžinimo.

TURĖS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI

MASKVA, geg. 9. — So
vietų vyriausybė paskelbė, 
kad prekybos laivyno virši
ninkai ir jūrininkai privalo 
išmokti angliškai susikalbėti. 
Neišmokę angliškos kalbos 
bus tinkami tik Rusijos pa
kraščių prekybos tarnybai.

U. S. ADMIROLAS PAS 
MIKADĄ

TOKIJO, geg. 9. — Japo
nijos imperatorius priėmė U. 
B. aziatinio laivyno vadą adm. 
F. B. Upham.

•t

NUBAUSTAS KARININKAS BENTON, III., geg. 9. — 
AVASHINGTON, geg. 9.—'Prekių traukinys nušoko nuo

Pulk. F. C. Knabenshue kri-‘bėgių ant Illinois Central ge- 
tikavo vyriausybę. Paskirtas i ležinkelio. 1 asmuo žuvo ir ke 
menkesnėn pozicijon. lėtas sunkiai sužeista.

PARYŽIUS, geg. 9. — 
Prancūzijos vyriausybė šian
dien labiausia susirūpinusi sa 
vo krašto sauga, kadangi ne
begalimas pasitikėjimas Ang
lija, kuri nusvyrusi Vokieti
jos pusėn.

Oro ministeris gen. Denain 
išvyko Romon, kad padarius 
su Italija oro saugumo sutar
tį, o užsienio reikalų ministe
ris Lavalis pasirengęs -vykti 
Maskvon.

Tuo pačiu laiku vyriausybė 
mobilizuoja kai kurias karo 
atsargas Vokietijos pasienio 
sustiprinimui. Kai kurios pri
vačios pusinilitarinės organi
zacijos priimamos tarnybon. 
Ir tai visa apsaugai nuo vo
kiečių.

TOLIAU “STUMS” PIRKI
MO MOKESČIU BILIU
SPRINGFIELD, III., geg. 

9. — Vakar vakarą antrąkart 
legislatūros žymesnieji rūmai 
sugriovė gubernatoriaus pa
stangas, kad reikalinga balsų 
dauguma pravedus didesnių 
pirkimo mokesčių bilių. Tik 
89 atstovai pasisakė už bilių, 
o reikalinga 102 balsų. Perei
tą savaitę 88 atstovai buvo 
pasisakę už bilių. Taigi, gu
bernatoriui pavyko savo pu
sėn patraukti vos vieną atsto
vą daugiau.

Ir kada vakar, kaip ir aną 
savaitę, pamatyta, kad bilius 
negaus reikalingo balsų skai
čiaus, tuojau demokratai su
skato nutraukti balsavimus ir 
atidėti bilių. Jei būtų buvę 
balsuota iki pat galo, bilius 
būtų nukeliavęs gurban. Da
bar gi jis išgelbėtas ir guber
natorius su savo padėjėjais 
pareiškia, kad ateinančią sa
vaitę jis dar kartą mėgins 
“prastumti” bilių.

BOLŠEVIKAI VIS 
“GERIAU”

MASKVA, geg. 9. — To
mis dienomis broliai Piccar- 
dai skelbė, kad jie planuoja 
apie 20 mylių pakilti stratos- 
feron su balionu.

Bolševikai tučtuojau atsakė, 
kad jie planuoja paleisti ra- 
kietą 21 mylią, aukštumom

BRITŲ EKONOMIKAS CHICAGOJ

Iš kairės pusės: gen. Ch. G. Dawes, Chicagos ban
kininkas; Sir Josiah Štamp, Anglijos banko direkto
rius ir žinomas ekonomikas; F. W. Sargent, Economic 
klubo prezidentas. Sir Josiah užvakar kalbėjo Union 
Iieague klubo susirinkime. Jis tarp kitko reiškė bai
mės, kad doleris gali susilaukti infliacijos.

LENKŲ VALSTIEČIŲ 
VARGAI

KAUNAS (Liet. Aido ko
resp.). — Lenkijos kaimas gy
vena sunkiai. 'Vietomis jis jau 
nebegyvena, bet tik tiesiog 
vargsta, skursta. Tai visi ži
no. To neslepia ir patys len
kai. Neslepia ne tik opozicija, 
bet ir pati pozicija. Lenkijoje 
susiduriame su vienu para
doksu: Lenkija yra žemės 
ūki-o kraštas, nes ■ apie 70%, 
viso gyventojų skaičiaus ver
čiasi žemės ūkiu, Lenkija tu
ri žemės ūkio gaminių pertek
liaus eksportui (1932-33 m. tų 
produktų eksportuota už 378,- 
000,000 zlotų), o sykiu daug 
kaimiečių Lenkijoje badauja, 
neturėdami ne tik mėsos, bet 
net ir duonos. Tai gi vargas, 
kad nėra gerų rinkų užsie
niuose žemės ūkio produktams 
parduoti, kurių krašte yra 
perteklius, bet dar didesnis 
vargas, kai tų žemės ūkio gė
rybių neužtenka patiems jų 
gamintojams, patiems žemdir
biams.

Ar gali taip būti? Ar tokia 
jau yra Lenkijos ūkio politi
ka, kad duonos gamintojas 
visam kraštui, iš dalies ir už
sieniui, pats sau tos duonos 
netenka?

Atsakymą į šį klausimą duo 
da žemės ūkio statistika. Iš 
tos statistikos matome, jog 
Lenkijoje perdaug yra smul
kių ūkininkų, kurie tiek maža 
žemės teturi, jog net išmisti 
iš jos negali, visai jau nekal
bant apie gamybą pardavimui 
miestuose arba užsieniuose. 
Lenkų statistika rodo iš viso 
3,262,000 ūkių, iš kurių 1,109,- 
000 ūkių teturi nedaugiau 
kaip po 2 ba žemės, 1,002,000 
ūkių — nuo 2 iki 5 ha, 1,045,- 
000 ūkiai — nuo 5 — 20 ha; 
vidutinių ūkių — po 20 — 50 
ba — tėra tik 76,000, kiek 
stambesnių — po 50 — 100 
ha — tik 11,000, o stambiųjų 
ūkių arba dvarų apie 19,000. 
Taigi, 2 milijonai su viršum 
yra mažažemių ūkininkų, tu
rinčių nedaugiau, kaip iki 5 
ha žemės. Galima tvirtinti, 
jog tai yra 2,000,000 mažaže- 

' mių šeimų, kurios sudaro ap
ie 10,000,000 gyventojų. Jų 
daugumas aišku, yra tik prie 
savo žemės pririšti ir vog

šiaip taip vegetuoja. Išvada 
aiški; lenkų kaimas turi per
daug gyventojų.

Patys lenkai rašo apie sa
vo kaimo “przeludnienie.” 
Tas kaimo gyventojų tirštu
mas, kurio dėka ūkiai yra 
taip susmulkėję, sudaro šian
dien pagrindinę Lenkijos ūk
io problemą.

Kaimietis^ maža teturėda
mas žemės, beveik neturi ir 
darbo. Jo kaimynai taip pat 
yra mažažemiai, kuriems dar 
bininkas nereikalingas. Didie
ji ūkiai — dvarai — naudo
jasi šių laikų darbo technika 
ir daug apdirba su gana ma
ža, darbininkų, Be to, daugu
mas didžiųjų ūkių arba dva
rų- Lenkijoje tvarkomi gana 
racionaliai, atseit, kaip nau
jųjų laikų patyrimas reikalau 
ja. Tuo tarpu smulkiųjų že
mės savininkų ūkiai daugeliu 
atžvilgių atrodo apleisti, ne
kultūringi.

Įvairiuose Varšuvos laikraš 
čiuose buvo rašyta ir nuolat 
rašoma apie kaimo vargus. 
Nurodinėjama, kad kaimiečiai 
jau nepajėgia net degtukų 
pirkti.

Iš KLAIPĖDOS MAGISTRĄ 
TO ATLEISTA 13 

LIETUVIŲ

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
miesto magistratas savo nuta
rimu nuo balandžio 30 d. at
leido 13 tarnautojų lietuvių, 
kuriuos buvo tarnybon priė
męs komisariškasis miesto 
vyr. burmistras Simonaitis. 
Atleistųjų vieton priimami at 
gal tie vokiečiai tarnautojai, 
kuriuos Simonaitis buvo atlei
dęs dėl nemokėjimo lietuvių 
kalbos arba priklausymo Sas- 
so ar Neumanno partijoms. 
Magistratas savo nutarimą 
pamatuoja tuo, kad teismas 
atleistiesiems visvien buvo 
priteisęs mokėti po pusę al
gos. Tad iš to susidarę nuos
tolių. Atleistų tarpe yrs žino
mų lietuvių veikėjų.

IŠVYKO KUN. ČIBIRAS
VILNIUS. — Kelias savai

tes atgal, Šventųjų Metų pro
ga, į Romą išvyko kun. K. 
Čibiras. Iš ten kun. Čibiras 
dar vyks į Egiptą ir Jeruza
lę aplankyti Kristaus gyveni
mo vietų.

AVASHINGTON, geg. 9. — 
Krašto Katalikų Gerovės kon 
ferencijos administratyvis ko
mitetas planuoja pakviesti šio 
krašto kardinolus, arkivysku
pus ir vyskupus, kad jie pa
skirtų laikotarpį viešosioms 
maldoms už persekiojamą Baž 
nvčią Meksikoje.

Komitetas pageidaus, kad 
tų maldų laikotarpiai būtų 
skirti pradėjus birželio mėn. 
pri

KOLUMBO VYČIAI MEKSi 
KOS KLAUSIMU

DETROIT, Mięh., geg. 9. — 
Kolumbo Vyčiai kreipės pas 
prezidentą Rooseveltą, kad jis 
kokiu nors būdu įsikištų į Mek 
sikos reikalus dėl persekioja
mų ten katalikų.

Vyriausis vytis M. H. Car- 
mody pasiuntė laišką prezi
dentui. Prašo U. S. vyriausy
bės įsikišimo kad ir žmonišku
mo vardan. Kolumbo Vyčių 
vyriausias direktorių boardas 
sustatė laišką prezidentui. Ja
me tarp kitko sakoma:

“Šio krašto piliečiai yra tik 
rai pateisytini klausdami, ko
dėl mūsų vyriausybė nesiima 
akcijos, bet dar atvirai prie
šinasi, kad kongresas ištirtų 
gyvuojančias sąlygas Meksi
koje.”

Toliau nurodoma, kad per
sekiodama katalikus Meksikos 
vyriausybė peržengia tarptau
tinių įstatymų principus ir 
tai amerikiečių akyvaizdoje, o 
vyriausybė nieko neveikia tuo 
svarbiu reikalu.

Pagaliau pažymima, kad šelpimą gauna produktais, 
Kolumbo Vyčių organizacijos i jiems1 ne galvoje šie mokes- 
400,000 narių autorizavo šiuo j čiai. Kitaip jie uždainuos, ka 
laišku kreiptis pas prezidentą, da šelpimą gaus pinigais ir

------------------- kada perkant produktus jie
NUBAUSTAS 50 DOL. I turės mokėti pirkimo mokes- 

-----------. čius.
J. Ziderowski atidavė savoi Springfieldo policija pasi- reiškė streikas, 

draugui savo automobilio rengusi tvarkyti suvykstan- 
“laisnius” ir gavo “laisnių” čius bedarbius ir viskas bus 
daplikat, už 50 centų, pasisa- ’ tvarkoje, jei jie nekels riau- 
kęs, kad jis pametęs “lai.- M, je. neklausys raudonųjų I * d

»» Rcntfttnrm.mus.” agitatorių.
Teismas nubaudė jį už tai

50 dol. bauda ir dar teismo 
kaštais.

3,000 GRJŽO DARBAN NEW YORK, geg. 9. — 
BELLEVILLE, III., geg. 9. Lakūnė Amelia Earhart (Mrs. 

— Apie 3,000 darbininkų su- Putman) padarė naują rekor- 
streikavo iš simpatijos Elec-,dą. Vakar be pertraukos iš 
trical IVorkers’ unijai. Strei- ' Mexico City atskrido į New- 

ark Metropolitan airportą. 
i 2,100 mylių praskrido per 14 
vai. 23 minutas.

kas jau atšauktas.

TRIBUNOLAS DĖL DOLE
RINIŲ GINČŲ

KAUNAS. — Vyriausias 
Tribunolas priėmė principinį 
sprendimą, kuriuo nejudomo 
turto nuomos sutartys, suda- J policijos uniformose vakar 
rytos doleriais, turi būti ap- puolė Edison General Electric 
mokamos skaitant vieną dole- Appliance Co., Ine., 5600 Tay 
rį lygų dešimčiai litų. lor gat. Pagrobė 3,800 dol.

NUBAUSTAS KOMUNI
STAS AGITATORIUS

Racine avė. teisme teisėjas 
Green nubaudė 100 dol. bau
da ir dar teismo kaštais ko
munistą agitatorių Hermaną 
H. Gerling, 53 m. amž., už 
kurstančių atsišaukimų dali
nimą. Jis areštuotas pereitą 
antradienį.

Komunistas argumentavo 
teisme, kad jis turi teisę kri
tikuoti vyriausybę ir bedarbių 
šelpimo organizaciją. Bet tei
sėjas skyrė baudą pažymėda
mas, kad tie visi, kuriems ne
patinka šio krašto tvarka gali 
grįžti atgal į Rusiją.

Gerling paimtas kalėjimam

BEDARBlįl DEMONSTRA
CIJOS SPRINGFIELDE
SPRINGFIELD, III., geg. j Ji -’ra lankius Calumet vi- 

9. — Daugiausia radikalų kur mokyk^ yra teleto-
stomi bedarbiai renkasi čia 
būriais ir rengiasi kelti denion 
stracijas, kad valstybė iš nau 
jo atidarytų šelpimo stotis ir 
padidintų teikiamą šelpimą. 
Jų vadai pareiškia, kad išal
kę bedarbiai nepasitrauks iš 
miesto iki viskas bus atsiek
ta, t. y., iki legislatūra pripa
žins šelpimui fondą.

Įdomiausia tas, kad šie be-
TOLEDO, O., geg. 9. — 

Streikuojantieji darbininkai 
darbiai karštai remia guber- j Chevrolet fabrikuose 1,251 bal 

su prieš 605 nusprendė nepri
pažinti fabrikantų paduotų 
taikos sąlygų ir negrįžti dar
ban.

natoriaus pastangas, kad be
darbių šelpimui būtų padidin
ti pirkimo mokesčiai. Kol jie

LAKONE PADARE 
REKORDĄ

PLĖŠIKAI POLICIJOS 
UNIFORMOJE

Penki plėšikai. trys iš jų

Englevvoodo stoties policija 
vakar puolė “Doolittle klu
bą” — aplužusį medinį namu 
ką prie gatvaitės, 1514 West 
69 gat.

“Klubą” sudarė 2 bernio
kai ir keturios mergiščios, ku 
rių vyriausioji yra Helen Gil- 
crease, 19 m. amž. Ji buvo 
“klubo” vadovė. “Klubas” 
užsiimdinėjo automobilių vo
gimais.

Suimti visi “klubo” nariai. 
Vadovė Helen Gilcrease poli
cijai išpažino, kad, jai, vado
vaujant, per pusmetį pavogta 
14 automobilių. Policija pasi
ryžo rasti tų automobilių pir
kėjus.

Helen sakė policijai:
“Prieš vienerius metus mi

rė mano motina. Paskiau ir 
tėvas apleido mane ir mano 
brolį. Nuo to laiko aš pati 
turiu rūpintis gyveniniu.”

nų operatorė. Jos brolis taip 
pat priklausė “klubui” ir jis 
yra suimtas.

TOLEDO STREIKININKAI 
ATMETA TAIKOS 

SĄLYGAS

Gavus šį balsavimų rezul
tatą, fabrikantai sutiko turė
ti derybas su streikininkų ko
mitetu. Gal su šiomis derybo
mis bus galima išlyginti ne
susipratimus, iš kurių pasi-

Žiniomis iš Atlanta, Ga., ir 
I tenai Chevroleto fabrikų dar-

atlyginimą ir unijos pripaži
nimą.

DANAI STEIGS KAUNE 
VAISTAMS GAMINTI 

LABORATORIJĄ

KAUNAS. — Prieš kurį lai 
ką buvo rašyta, kad viena Da
nijos firma nori Kaune įsteig 
ti laboratoriją “Insulin” vai
stams gaminti. Atitinkamos 
Lietuvos įstaigos davė savo 
sutikimą, kad tokią laborato
riją gali įsteigti.

ORAS
CHICAGO IR 

KĖS. — Šiandien 
ikiek šalčiau.

APYLIN- 
giedra ir
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PRENUMERATOS KAINA. J. -Amerikos valstybėm-:
Metams — $6.00. Pusei metų — $3.50; Trims miuesiumi 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų — $4.00. 
Kopija — .03c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raštų regrųžina,

jei neprašoma tai padurytl lr neprislunčiania tam tiks
lui pašto ženklų.

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

5 vai. popiet.

ginti, kaip grynai ūkiškas reikalas, nors ne- j 
galima paneigti, kad alkoholis vaidina ir di
delį ekonominį vaidmenį: bravaruose, pav., 
vienoje Vokietijoje yra invesla veik 2,3 mi
lijardų markių, gi per pastaruosius 10 metų Lietuvos savivaldybės tie- 
alkolioliniams gėrimams kasmet būdavo iš-, sioginiai priklauso vidaus rei- 
leidž.ania po 3,5 milijardų markių. kalų ministerijai. Savivaldy-

LIETUVOS SAVIVAL
DYBES
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SUBSCR1PT1ONS: One Year — $6.00: Six Months

— $3.60; Three Months — $2.00: One Month — 7 5c. 
Europe — One Year — $7.00; Six Months — $4.00: 
Copy — .03c.

Advertising in “DRAUGAS” brings best results. 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

BAŽNYČIOS AUTORITETAS

Lietuvos spaudoje kilo ginčų autoriteto 
klausimu. Žinomas tautininkų veikėjas lz. 
Tamošaitis “Vaire” padarė nieku nepagrįs
tų ateitininkams priekaištų, kad būk tai jie 
buvę “suvaryti”, ne tiek, kad pagerbti savo 
ganytojų vysk. Paltarokų jo 60 metų amžiaus 
sukaktį minint, kiek į kažkokių antivalsty
binę demonstracijų. Be to, “dvasinės hierar
chijos viršūnės demonstratyviai niekino val
džios įsakymus”.

“P. B.”, į tas nesąmones atsakydamas, 
pastebi:

“Nuostabi lz. Tamošaičio vaizduotė. Kaž 
koks psichozas visur vaidinasi politika ir 
krikščionys demokratai. Jei kas nesupra
nta katalikiško entuziazmo, patartume 
prisiminti graikų skulptorių Fidiją, kurs 
kartų pasakė batsiuviui, kritikuojančiam 
jo kurinį, ‘Brolau nespręsk virš bato”. 
Dėl Bažnyčios autoriteto tas pats laik

raštis, pacitavęs Lacordaire žodžius: “Nėra 
galima jokia visuomenė, jei tauta negerbia 
autoriteto”, taip rašo:

“Nėra galima jokia visuomenė, jei tau
ta negerbia autoriteto” — pasakė Lacordaire. 
Religijos ir dorovėj klausimuose aukščiausias 
autoritetas yra bažnyčia, Jos hierarchija: 
Šv. Tėvas ir Vyskupai. Jie yra Kristaus pa
statyti tikintiems duoti direktyvus, kaip rei
kia katalikiškąjį privatų ir viešąjį gyvenimų 
tvarkyti. Ta pareiga yra duota jiems tiesio
giniai Dievo, ir religinėje bei dorovės srityje. 
Bažnyčios hierarchija yra nuo pasaulinės va
ldžios nepriklausoma. Tose srityse Šv. Tėvo 
ir Vyskupų balsai yra katalikams autorite-

kauskas, uė apygardos teismo | Ta proga p. Lapenas pažy- 90 žm., nuo odos ir kaulų ligų 
prokuroras. Jie abu padavė mėjo ir apie Lietuvos,preky- — 155 žiu., nuo prigimtinių 
protestus aukštesniam teismui j bin.us santykius su kitais kra trūkumų - - 316 žm., nuo se- 
— Lietuvos apeliaciniams rfl- štais. Su Anglija jau beveik natvės — 1,(>L2 žm., prie var
mams. Ši aukšta Lietuvos tei- j balansu išsilygino; kiek pa- tos mirtimi — 144 žm. ir nuo 
smo įstaiga, balandžio 15 d., Į įduodame, už tiek ir perka- nenustatytų ligų bei priešas- 
apsvarsčiusį prokuroro prote- me. Girdėti, kad anglai nori čių— 1370 žmonių.

Palyginti su pernai metų 
tuo pačiu laiku, Lietuvoje

Kalbant apie alkoholinių gėrimų vertę |^s yla miestų teises turin- »r V. Sidzikausko skundų, panaikinti įvežimo kontingen-
sveikatai, reikia labai saugotis perdėti. Gy- 
lytojų ir gamtininkų dienoj dar 1908 m. bu

čiuose miestuose ir didesniuo
se miesteliuose, apskrityse ir

vo pabrėžta: “Nevertas yra tas gydytojas valsčiuose. Savivaldybių na- niekuo nusikaltusį.
praktikas, kuris, kalbėdamas apie alkoholį, rįus renka patys gyventojai 
sako, jog jis yra stiprinus, maistingas ir slaptu balsavimu. Balsuojama 
naudingas kultūrai”. Taip vienu balsu tvir-j uį asmenis.
liną ir šių dienų žymiausi fizijologai ir higi- 
.jienos mokslo autoritetai. Kalbant apie alko
holinius gėrimus kaip pasismaginimo prie-

Valsčiaus savivaldybes su
daro kiekvieno to valsčiaus 
kaimo rinktas atstovas. Šie

monę, reikia pastebėti, kad išsiblaškymas,, atstovai išrenka valsčių vir- 
kurį sukelia alkoholis, nėra nepavojingas, gi šaičius. Be to jie, iš savo tar-
jierdaug jo išgėrus, — o tai labai greit gali 
atsitikti — galima susilaukti ir labai pavo
jingų rezultatų.

po išrenka atstovus į apskr-’.

nusprendė Sidzikauskų visiš- tus, bet dar neaišku. Su vo
kai išteisinti, nes nerado jį kiečiais jokių pagerėjimo ga- žmonių mirtingumas padidėjo.

1934 m. sausio ir vasario mėn. 
mirė 5,917 žmonių, o šiemet

limumų nenumatoma. Jie da-
Vadovas Sidzikauskas, kaip bar varo tokių politikų, kad

gabus diplomatas ir žymus 
politikas, yra plačiai žinomas 
Lietuvoje ir užsienyje. Jis au
kščiausiame tarptautiniame 
Haagos teisme gynė Lietuvos 
bylas su Lenkija ir Vokietija. 
Kaip atmename, šias abi by
las Lietuva laimėjo. Sakoma,

kiek galint mažiau stengiasi 7,744 žm. Kaip matome, Lie-
vįsko pirkti iš užsienių. To- htuvoje daugiausia žmonės mir
dėl mums reikalinga ir nau
dinga palaikyti tamprius ry
šius su Sovietų Rusija.

šta nuo kvėpuojamųjų organų 
ligų ir nuo senatvės.

ties tarybą. Tokiu būau, aps- kaii tie trys Lietuvos konsu- 
krities, savivaldybę sudaro va-llai vokiečiai, keršydami Vac- 

Katalikai, rašo toliau minėtas laikraštis,; Įsčių atstovai. Miestų gyven- l°vui Sidzikauskui už sekinin-
turi atsiminti savo dorine ir religinę pareigą tojai irgi slaptu balsavimu iš- 
— sustiprinti kovą su alkoholizmu. Reikia renka miestų tarybas, kurios 
prisiminti, kad pasigėrimas šimtus tūkstan- .renka miesto burmistrų, svar- 
čių brolių ir seserų įstumia į nuodėmę, skur- sto bei sprendžia ir kitus mie
dų ir vargų.

Popiežius Pijus XI šitą kovų vadina “rei
kalinga, šventa ir kilnia kova už tautų, Baž- gas, kurias sudeda gyventoja 
nyčią ir šeimų, kuriai girtuoklystė d.džiai jr kurias gauna iš savo įstai- 
pakenkia, ją stačiai sunaikina, ir sunaikina glL Tokiu būdu savivaldybių 
ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai”. Kryžiaus gyvenimą ir darbus tvarko 
sąjunga konstatuoja, kad Vokietijoj dabar pafys gyventojai. Jie netiesio- 
tėra tik 30,000 katalikų abstinentų, Toks !giuįaį, |)«>t per savo rinktus at
skaičius permažas, kad galėtų apsaugoti nuo
alkoholio jaunimų ir gelbėti alkoholiu apnuo
dytus žmones.

Jungtinėse Valstybėse abstinentų judėji- 
vra visai nebežymus. Negeriau yra irmas

mūsų, lietuvių, tarpe.

KIEK PASAULYJE BEDARBIŲ?

Laikraščių pranešimu, tarptautinio dar
bo biuro žiniomis, visame pasaulyje dabar e- 
same apie 25 mil. bedarbių, jų tarpe €—7 mil. 
jaunų žmonių, jaunesnių kaip 25 metų ųmž1. 
Vokietijoje 1933 metų birželio mėn. 26,1 nuoš 
bedarbių buvo jaunesni kaip 24 metų amžiaus. 
1934 metu birželio mėn. tokiu bedarbiu Vo- 
kietijoje buvo 18,8 nuoš. .Jungtinėse Valsty
bėse 1930 metų balandžio mėn. buvo 27,6
nuoš. bedarbių nuo 15 iki 24 metų amžiaus. 
Didžioje Britanijoje 1931 metų birželio mėn. 
buvo 30,2 nuoš. bedarbių nuo 15 iki 24 metų 
amžiaus. Italijoje 1932 metais buvo 41,5 nuoš. 

tingi, jų jie klauso ir jiems savo katalikiškų Į jaunų bedarbių nuo 15 iki 25 metų amžiauš.
veiklą koordinuoja. ! Šveicarijoje 1934 metų liepos mėn. buvo 15

Katalikų Akcija apima visų pasaulį, vi- ' nuoš. bedarbių jaunesnių kaip 24 metų am- 
sas tautas, luomus ir individus, toji Akcija žiaus. Čekoslovakijoje 1933 m. vasario mėn.
šiandieną yra vedama organizuotai. Aišku 
tat, kad jai priklauso ir Vyskupų priežiūroje 
esančios katalikiškos draugijos bei organiza
cijos.

Prie Katalikų Akcijos organizacijų pri
klauso ir moksleivių ateitininkų organizacija, 
kuri yra Vyskupų ir katalikiškos visuomenės 
globoje, kurios veikimo laisvė j.ra garantuo
ta valstybės konstitucija, veikiančiais Lietu
voje įstatymais ir sudarytu tarp Šv. Sosto 
ir Lietuvos valstybės konkordatu.

GIRTYBĖS KLAUSIMAS — SVARBI 
PROBLEMA

įvedus prohibic’ją šiame krašte girtybė 
nesumažėjo, bet padidėjo. Ji daug žmonių 
išmokė verstis šmugeliu, laužyti įstatymus ir 
daugybę kitokių blogybių privaišino. Negreit 
tos prohibicijos įstatymo žaizdos bus pagy
dytos. Šis klausimas yra labai svarbus. Kuo 
blaivesnė bus visuomenė, tuo greičiau užgis 
tos žaizdos. Dėl to blaivinimo darbas yra 
svarbi moralinė, religinė pareiga. Be abejoji
mo, įdomu yra žinoti, kaip rišama girtybės 
klausimas kituose kraštuose.

Vokiečių katalikų kovos prieš alkoholį 
komitetas ir abstinentų kryžiaus sąjunga ne
seniai suruošė spaudos švietimo savaitę.

Ryšium su tilo ‘Koelniscbe Yolkszeitung’ 
paskelbė straipsnį, kuriame nurodo, jog al
koholio klausimas iš esmės yra moralinė — 
religinė problema. Alkoholio klausimas yra 
daugiau, kaip individualinio sveikatingumo 
klausimas, rašo tasai laikraštis. Tai yra dau-

sto gyvenimo klausimus. Vi
sos savivaldybės turi savo le

stovus, dalyvauja invairių gy
venimo klausimų tvarkyme. 
Savivaldybės rūpinasi mokyk
lų išlaikymu, kelių taisymu, 
sociale globa, žmonių sveika
tingumu ir t.t. Žodžiu savival
dybės rūpinasi visais tais rei
kalais, kurie yra glaudžiai su
siję su vietos žmonių gyveni
mu.

Valdžios atžvilgiu, Lietuvo

KOKIOMIS LIGOMIS ŽMO-; 
NĖS MIRŠTA LIETUVOJE

gą Lietuvos teishj gynimų 
prieš Vokietijos puolimus, ir 
sudarė šią bylą. Dabar mano
ma, kad V. Sidzikauską radus • c
nekaltu, bus atleisti nuo pa
reigų paminėtieji konsulai.

LETUVOS PREKYBA SU 
SOVETyRUSIJA

Lietuvos ekonominė delega
cija Sovietų Rusijoje išbuvo 
apie dvi savaites ir tenai ty
rinėjo galimumus išplėsti ta- 
rpusavius prekybos santykius. 
Tuo klausimu, ekonominės de
legacijos dalyvis, J. Lapenas, 
ekonomistų susirinkime pada
rė pranešimą.

Susirinkusiems p. Lapenas 
nušvietė Sovietų Rusijos gy
venimą ir pažymėjo padarytą

j^ >ia 20 apskričių ir 250 vai- , pažangą. Ypačiai į akis krito
sčių. Apskričių centrai yra 
šiuose miestuose: Alytuje, Bi
ržuose, Kaune, Kėdainiuose, 
Kretingoje, Mažeikiuose, Ma- 
riampolėje, Panevėžyje, Ra
seiniuose, Rokiškyje, Lazdijuo 
se (Seinų apskr.), Šakiuose. 
Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuo-

APELIUOJA
Aukščiausias Lietuvos teis

mas vra vyriausias. Tribūno-
Lietuvoje kasmet miršta a- las. Tai, daugiau, kasacinė tei- 

pie 35,000 žmonių. Dalis jų smo įstaiga, kurios sprendi-
mirties priežastis sunku nusta
tyti. Tačiau daugelis žmonių 
miršta dėl įvairių sunkesnių 
ligų. Centraliniam Lietuvos 
statistikos biurui pavyko su
rinkti ir nustatyti kiek ir nuo 
kurių ligų Lietuvoje miršta 
žmonės. Pasirodo, kad 1935 
metais per pirmus du mėne
sius Lietuvoje nuo džiovos mi- 1 landžio 17 d. baigėsi terminas 
rė 522 žmonės, nuo kitą infek- 'paduoti skundus Vyriausiam

pramęnė. hįjęk teko važinėti, 
visur delegacija pastebėjusi 
didelį visų rūšių pramonės au
gimų.

Jau yra daug prekių, ku
rias prieš karų Rusija įsivež- 
davo iš užsienių, o dabar jų 
yra pagaminama tiek, kad už-

mai bet kurioje byloje yra ga
lutini ir daugiau jau niekam 
neskundžiami. Visi žemesnių 
teismų nuteistieji asmenys tu
ri teisę skųstis Vyriausiam 
Tribunolui. Dabar šia teise pa 
sinaudojo ir daugelis Lietu
vos kariuomenės teismo nutei
stųjų valstybės išdavikų. Ba-

einių ligų 791 žm., nuo vėžio 
ir kilų navykų — 179 žm., nuo 
raniato, kutiino ir kitų bendrų 
ligų — 107 žm., nuo nervų si
stemos ligų — 339 žm., nuo 
kraujatakos organų ligų — 
483 žm., nuo kvėpuojamųjų o- 
rganų ligų — 1,164 žm., nuo 
virškinamųjų organų ligų — 
364 žm., nuo šlapumo ir ge- 
nisalinių ligų — 108 žm., nuo 
naštumo ir cimdymo ligų —

Tribunolui. Aukščiausiam tei
smui dėl kariuomenės teismo 
sprendimo apsiskundė apie 30 
nuteistų valstybės išdavikų. 
Tarp kitų, ilgą skundą pada
vė ir pastorius Zasas su savo 
adjutantu Roppu, kurie nutei
sti po 8 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Vyriausias Tribunolas žada 
jų skundus svarstyti be eilės.

Tsb.

buvo 22,8 nuoš. bedarbių nuo 14 iki 24 metų 
amžiaus.

Tai padėčiai pagerinti kai kurios valsty
bės ėmėsi invairių priemonių, kurias tarp
tautinis darbo biuras paminėjo savo prane
šime, kuris eis kitos darbo biuro konferen
cijos diskusijų pagrindu. Saco pranešime ta
rptautinis darbo biuras siūlo: 1) nustatyti 
privalomą mokyklos laikymo, baigimo ir da
rbo pradžios amžių — 15 metų; 2) rengti pro

se, Kaisedoryse ( I raku apsk.), ' tenka savo krašto reikalams 
Ukmergėje, Utenoje, \ ilkaviš- Į jr jar nemažai yra eksportuo- 
kyje ir Zarasuose. Be to trys i jama.
maži apskričiai Klaipėdos kra Gamybai plečiantis, kaskart 
šte: Klaipėdos, Šilutės ir Pa- ypa plečiami ir prekybiniai sa- 
gėgių. Apskritis valdo vidaus ntykiai su savo kaimynais. To 
reikalų ministerio skirti aps- dėl Sovietų Rusijos eksportas
kričių viršininkai ir pačių gy
ventoją rinktos apskričių sa
vivaldybės. Įstatymas vykdy
ti, apskričių viršininkams pa- į 
galbon ateina policija ir vals- 
čų viršaičiai, kurie yra tiesio
ginėje apskrities viršininko ži
nioje. Apskrities viršininkas 
yra centro valdžios atstovas

fesines mokyklas; 3) steigti profesinius pata- apskrityje. Jis dar stebi savi- 
rimo biurus darbo biržose ar ryšium su jo- valdybių darbus, 
urs; 4) steigti darbininkams poilsio vietas,
skaityklas ir rnankštyklas, kur jaunieji dar- MiAinVlC 0IVI7IVAII0 
bininkai galėtų praleisti nuo darbo nulieka- lAuLvlAv uUJLiAAUu“

KAS GALUTINAI 
IŠTEKINTAS

Buvęs Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijai, o vėliau ir 
Anglijai Vadovas Sidzikaus
kas, prieš kurį laiką buvo ap
kaltintas, būk pasisavinęs Lie 
tuvos garbės konsulų vokiečių 
paaukotus pinigus Lietuvos 
labdarybės tikslams. Kauno a- 
pygardos teismas praeitų me
tų sfialių mėn. šią bylą spren- 

Kuip yra persekiojami Vilniaus krašto dė ir Vaclovą Sidzikauską nti- 
lietuv'ai parodo ir tas faktas, kad i>er tris teisė 6 mėnesius kalėjimo, bet

Sovietų Rusija esanti gerai prisirengus 
karui. Jos vyriausybė pripažįsta turinti 3,90h 
karo lėktuvų ir 400 subrnarinų. Kituose pa
saulio kraštuose gyveną komunistai neva ko
voja prieš karą, tačiau jų “tėvynė” yra la
biausia prisirengus kariauti.

m * >:= »

Kun. J. M. Gillis per radijo paskelbė 
tokią mintį, kad senovės laikuose ir vidur
amžiuose filosofija vedė Žmoniją prie religi
jos, o laikuose tuoj po mūsų mokslas ves 
prie religijos.

nuo bausmės atleido, jeigu 
per tris metus nenusikals. To

šių metų mėnesius iškelta lietuviams 40 po 
litinių bylų. Lenkai gana dažnai gražiais žo 
džiais pakalba apie norą taikintis su Lietuva, j kiu teismo sprendimu buvo 
tačiau jų darbai visai ką kitą kalba. .nepatenkintas nė Vac. Sidzi-

Senuose, senuose čėsuose, kulnų gilumos thunočija, kad 
kada lietuviški cicilistai dar dėl to skrajui gudbai pasaky- 
nežinojo, kad jie yra artimi mo visas svietas iš razumo 
releišinai su munkėmis, šioje : kraustosi. Visokios gazietų 
kontrėje gyveno labai smart' agentūros* visi ant marių ši- 
vyras. Jis buvo šios kontrės pai, visi vožnūs lėkimo paro- 
prezidentas ir juodukus iš ne-.dym-o punktai ant kojų atsi- 

įvvks kokių nors nenugalimų valgs ^vedė. Tas labai razum-Į stojo. Ba tai didelis žertas! 
kliūčių, tai reikia tikėtis, kad ^nas ŽInogUs yra Pasak«s daug Tokia Amerikos lakūnė Ear- 
ir Lietnvos eksportas žvmiai ,vožni^ Prik,odU- Sykį jis pa- bart per vieną dieną po ne
padidės, sako p. Lapenas. Gau,sakg: Gali sufulyti visus žmo- les ir po Ameriką nuo vieno^ 
kiek ir žemos yra kainos uz nes ka‘ kada, o kai kuriuos krašto iki kito visokius nort^p

vis didėja. Gėrį santykiai su 
Sovietais ir Lietuvai yra la
bai naudingi. Jei tiktai rie

tenai parduodamus mūsų že
mės ūkio produktus, bet ne-, 
sant geresnių rinkų, mes me-

fulyti visada, bet negali visų stapus daro, o čia, brač, cici
listų numučytas skrajus me-sufulyti visada.

Lietuviškų cicilistų gazieta tų bėgiu trajys daryti antrą 
ko negalime padaryti Preky- nuo pereito rudens trajina lu- nonstapą is AV iskonsino i
bos santykius plėsti mums y lyti žmones visokiais blogais Čikagą! Ale jeigu vietoj cici- 

orais. Mat, cicilistai mislija, listų runijamo skrajaus, į tą 
kad visi žmonės yra tokie mi- pleisą ir vėl Janušauskas atrū 
zerijos, kaip ir jie patys, ku-, nys, kaip pernai padarė, iš 
riuos smuikelis Pijus gali vi- , anksto būkit rėdi visokius ek-

ra patogu, tuo atžvilgiu, kac 
su SSSR yra veras susisieki 
mas. Per draugingą Latviją 
pravažiavimas yra laisvas ir !
kelias netolimas, o be to, rei- sa<la fulyti, ba juk nebereika- skiuzmus priimti, ba tai bus 
kalui esant, viską galime vež-sakosi, kad jie paeina iš znokas, kad tani skrajui vis 
ti ir vandens keliais. Sanita niunkės. dar šiort vienos moksliškos
rinių ir veterinarinių kliūčių ' Žiūriu, kai kurių šinkorių nuterkos.
nenumatoma. Ar ilgai Lietu languose nauji posteriai ir pa i -----------
va galės tenai didelius kiekius <dose navynose rnnijami nau-1 Vincas Tiesaakis pereito su 
žemės ūkio produktų ekspor- ji advertaizinai, kad vėl bus batą užėjo pas savo pažįsta- 
tuoti, sunku pasakyti. Atrodo' skrajui gudbai pasakymas rną — į taverną pasisniagin- 
greitai rusai savų žemės ūkio tam pačiam pleise, kur per- ti. Žiūri, šeimininkas su aki- 
produktų tiek negalės pasiga- eitą nedėlią buvo viečnas dum- niais:
minti, kad užtektų savo kra- blynas. Sako, dallar kad ir — Sei, Pol, ar jau apakai, 
što reikalams. Bet arklių, ja Iris dienas bei naktis lietus kad akinių prireikė! 
vų ir dobilų sėklų eksportui piltų kaip iš vietlro, gudbai — Matai, brat, šie akiniai 
rinka tenai numatoma neblo pasakymo pleisns bus sausas; viską dviguliai padidina, 
ga. Ypačiai veislinius gyvu- sausas taip, kad net žemė bus — Šitaip, — atsako jam Tie
liūs ir sėklinius javus tenai sutrukus ir visi sliekai iškišę 
ilgiausiai, tur būt, galėsime galvas dusaus vandens, 
eksportuoti. Cicilistų gazieta iš pačių

saakis, — tai pildamas man 
stikliuką prašau akinius nusi
imti. (
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Gegužės May
Sekmadienį

VYTAUTO DARŽE

Po lietu ir šalčių, susilaukėm gražių, pavasa
riškų dienų. Skaisčiai šviečianti saulutė ir švel
niai pučiantis vėjelis taip ir kviečia iš surūku
sio miesto į laukus gėrėtis žalumu ir žiedais bo- 
sipuošiančia gamta, pakvėpuoti tyru oru. Tų pro
gų mums duoda būsimam sekmadieny įvykstanti 
pirmoji “Draugo” gegužinė Vytauto parke. Ten 
jausimės esu ne kokioj paprastoj bet, tikrai lie
tuviškoj gegužinėj, nes pakvietėme į savo tarpų 
SVEČIĄ IŠ LIETUVOS, draugijos užsienių lie
tuviams remti pirmininkų, adv. RAPOLĄ SKI
PITĮ. Gerb. svečias prašomas “Draugo” gegu
žinėj pasakyti specialų kalbų mūsų jaunimui. Jis 
perduos jam Lietuvos jaunimo sveikinimus. Dėl 
to tėvai prašomi atsivežti į šių nepaprastų “Drau
go” gegužinę savo vaikus, jaunimų, į kuriuos 
svečias norės prabilti pasveikinti.

Mamytės, gegužės dvyliktoji yra jūsų diena 
“Draugo” gegužinėj jaunimas jus tinkamu būdu 
pagerbs, jums dainas dainuos kalbas sakys. Sas
nausko vyrų choras specialiai atvyks, kad pa
dūmoti gražių, parinktų dainų jūsų pagarbai. 
Tat, mamytės su vaikais atvykite į “Draugo” 
gegužinę.
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1935

115th St. tarp Crawford ir Cicero Avenues
PROGRAMAS

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTE

11:00 - Atidarymas

1:00 - Prasidės Šokiai

2:00 - Base Bali

Oldtimers 
vs

• K. of L. - 24 kp.

3:00 - Base Bali

Oldtimers 
vs

Clergy

4:00 - Dainos

(Sasnausko Vyry 
Choro Dvigubas 
Kvartetas)

6:00 - Kalbos

5

■)

9
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DEIROIIŪ LIETUVIŲ ŽINIOS W£ST SIDE

MOTINA
Vaikai atėmė jai gyvenimą.. 

Ką jinai matė per penkiasde
šimts penkis metus? Nieko! 
Tiktai vaikus...

Ir vaikai išvaikščiojo, iš
skrido iš namų, kaip tos kreg
ždės. Jinai paliko visai nerei
kalinga... Paliko liuosa ir tik' 
dabar suprato, kad jinai nie
kam nereikalinga. Jį visai ne
buvo sau gyvenusi...

Susiraukšlėjo jos veidas, a- 
kys nusilpo, lūpos išbalo, o 
gyveninio visai nematė... Visą 
savo amžių praleido su vai
kais juos augindama, moky
dama... Tuo laiku dar mirė

Geg. 5 d., Šv. Antano parap. 
komiteto su Vyčiais pasidar
bavimu surengta puota paml- 

motinų ir niekas apie jas ne- I nį.jįluuį parapijos 15 metų su
sirūpina. Bet kaip įvedė tą Į j-aj;(įes įr pagerbimui jos or- 
dieną, dabar visur ją mini. j gttnizatorių.
Net Lietuvoje pernai buvo : p r siuna 
laikraščiuose rašyta, kad pa- i jjoreiSis darė 
įnirštos motinos buvo apdova-

EMIL DENEMARK Si
glaudose daug randasi tokių

gerb. kun. 1. F.
atminimą už 

miiusius ir gyvuosius parap. 
notos maistu, drabužiais, pini- įf pasakė pritaikintą pamoks

lą. Varg. J. A. Blažio veda-gais. Kaip joms buvo links
ma, kad svetimi žmonės 
pagerbė.

mas choras gražiai giedojo.
! Solo “Avė Maria” gražiai gie 

Tą dieną suminkština ir į dojo O. Ivanauskaitė. Berods, 
kiečiausią širdį. Štai, vienas buvo pirmas jos pasirodymas.
atsitikimas.

Plėšikai norėjo tą dieną a- 
piplėšti vieno turtuolio namus. 
Niekelio nepastebiami įėjo į 
kambarį, kuriame stovėjo spi
nta su pinigais. Jiems “besi

jos jauniausia dukrelė. Ji bu- darbuojant”, pasigirdo daina
vo tokja maža, silpna... j vimas. Sustoję pradėjo klau- 

Motina, visų palikta, už- sytis. Dainavimas darėsi vis 
miršta save nusiramindavo nu garsesnis. Jauna mergaitė ta
eidama į kapus. Ten klaupda
vo ant kelių, raudodavo apka
binusi dukrelės kapą.

vakarą pagerbtuvių vakarienė 
je dainavo savo motinai. Va
das, metęs darbą, liepė visie-

— Keikia melstis, — sakv- uis sekti paskui jį. Visi suėjo 
davo ji. — Keikia melstis, pra į tą kambarį, kur buvo susi
šyli jai atleidimo. Malda daug rinkę svečiai. Svečiai išsigan- 
ką galį pagelbėti.

Alama, pagriežk man, — 
skambėjo jos balsas — ne iš 
kapo, bet iš kur tai toli. Iš 
atsiminimų... Tuo laiku kapas 
buvo kaip nebylys. O, kad ka
pai galėtų kalbėti!.. Motina 
neišsigąstų, bet prisiglaustų 
prie šaltos žemės ir klausytus, 
ką jai pasakytų. Ką tik jinai

dę pradėjo šaukti, bėgti, nes 
pamatė ginkluotus vyrus. Bet 
vadas švelniu balsu paprašė 
visų nurimti ir liepė visiems 
sėstis į savo vietas. Po to, va
das paprašė, kad mergaitė jam 
padainuotų tą pačią dainą a- 
pie motiną. Išsigandusi mer
gaitė drebančiu balsu pradėjo 
dainuoti. Plėšikui taip patiko,

jai pasakytų, motina viską iš- kad atsidėjęs klausės, o per 
riedėjo ašaros,pildytų... Tik pasakyk!..

Kvepėjo šalta žemė vėjo pu
čiama, medžiai šlamėjo, kalbė
dami liūdnai apie mirusius... 
Kurčias buvo jos kapas! Jinai 
nebegalėjo daugiau melstis.

— Kodėl? kodėl? — verk
dama aimanavo motina. — Ko 
dėl tu neklausai mano raudos!

Nepažįstamas žmogus pakė
lė ją nuo žemės. Liepė eiti na
mo, nes jau buvo tamsu. Nu
silpusi, išvargusi, tiek ašarų

jo skruostus 
kaip pupos.

Mergaitei baigus dainą, jis 
vėl prašė jos dar pakartoti. 
Paskui, padėkojęs mergaitei 
už dainą, pasivadinęs savo 
sėbrus apleido namus. Jis vi
siems įsakė bėgti į krautuves, 
pripirkti kuo daugiausiai gė
lių, dovanų ir nunešti jo mo
tinai. Tas plėšikas per dvide
šimtį metų nebuvo matęs sa
vo motinos. O kai pamatė, puo 

išliejusi nežinojo kur eiti. A- lė prieš ją ant kelių, prašė jos
kyse stovėjo jos mylimos du
krelės paveikslas. Vilija

MINĖKIME MOTINŲ 
DIENĄ

Minėkime Motinų dieną! 
Kaip gražiai skamba tie žo
džiai! Kokie jie švelnūs. Pa
čiame gražiausiame laike. Ge
gužės mėnesį pradėjo gamta 
puoštis žaliais rūbais, pražy
do gražiausios gėlės. Prasidė
jo gegužinės pamaldos. Alto
riai išpuošti gyvomis gėlėmis. 
Žmonės skaitlingai lanko pa
maldas. Prašo Marijos malo
nių.

Motinų diena išpuola gegu
žės 12 dieną. Tą dieną visi 
stengkimės atminti savo bran
gias motinas. Pasipuoškim į- 
vairiomis gėlėmis. Eikim į ba
žnyčią aukoti už jas savo ma
ldas. Priimkime šv. Komuni
ją. Gyvoms motinoms prašv-. 
kim sveikatos, o mirusioms a- 
mžiną atsilsį. Tą dieną steng
kimės praleisti su motinomis. 
Mes jas apdovanojame dova
nomis. Bet tie,* kurie neturi 
motinų, ką jie mano tą dieną? 
Ką jie turi pagerbti, kam ką 
paaukoti? Jie taipgi aukoją 
aukas, pamirštoms motinoms 
perka dovanas. Seneliu grie-

atleidimo ir prisiekė niekuo
met jos neapleisti. Jis metė 
plėšikavimą, pradėjo uždar
biauti ir gyventi sykiu su sa
vo motina.

Daug būna panašių atsiti
kimų. O ką darys tie vaikai, 
kurie yra uždaryti už geleži
nių grotų ? Kaip jie pagerbs

į Balsas gražus, švelnus. Patar
tina jai dažniau rodytis mūsų 
tarpe su savo talentu.

Vakare Lietuvių svet. įvyko 
vakarienė. Publikos buvo 
daug. Svečių buvo: K. Naru
šis, S. Dubauskas iš Toronto, 
'Kanados, K. Puzienė iš Anso- 
iria, Conn. Per vakarienę bu
vo ir programas. Pirmiausia 
varg. J. A. Blažys kvietė vi
sus darbuotis parapijos gero
vei. M. Bendoraitis, kuris nuo 
pat parapijos įsisteigimo eina 
komiteto pirmininko pareigas, 
reiškė džiaugsmo, kad visame 
ir visada, be jokių nesmagu
mų, sutartinai visi dirbo. Švei
čia i K. Narušis sveikino To
ronto katalikų vardu; išreiš
kė džiaugsmo, kad turi pro
gos dalyvauti tose sukaktuvė
se. S. Dubauskas sveikino vi
sus pasidarbavusius parapijos 
naudai ir linkėjo ateityje sek-

i rningai darbuotis, 
j Kadangi su parapijos gyva- 
I vimu ir gerb. kun. I. F. Borei- 
i šis minėjo 15 metų kunigavi
mo ir šioj parapijoj klebona
vimo sukaktį, savo kalboj pa
sakė, kad užėmęs parapiją ra
dęs vieną Šv. Antano dr-ją. 
Gi per tą laiką įsisteigė visos 
kitos dr-jos ir organizacijų 
kuopos. Sakė, smagu buvo da
rbuotis su komitetu; visada 
sutikime išvien dirbta. Dėko
jo visiems, kurie kokiu nors 
būdu yra pasidarbavę parapi
jai ar katalikybei. Sustoję žino 
lies rankų plojimu sveikino 
kleboną ir dėkojo už kilnią 
vadovybę parapijai ir visuo
se tautiniuose reikaluose. Be 
to, įteikta dovana — labai gra 
ži alba seserų Šv. Pranciškaus 
Motiniško namo pasiūta. M. 
Bendoravičiui irgi rankų plo
jimu sudėta sveikinimų už ne
nuilstamą darbuotę ir vadova-

savo motinas? Gal jie labai1 vlin‘T komitete, 
norėtų ir mokėtų jas gerbti, j Ant galo spaustuvininkas P. 
bet per vėlu. Gal jie rūgoja Purenąs pareiškė, kad toks 
ant savo motinų, kad per jas J pagerbimas yra vienas svar 
tapo uždaryti, kaip kokie plė-
arus žvėrys. Ne, jaunime, ne- 
kaltinkim motinų! Jos visuo
met mus mokina gerai. Bet 
daugelis jų patarimų nenori 
klausyti, nes mano, kad moti
nos tamsios, nemokytos, nie
ko nesupranta. Klystame! Kad 
visi nelaimingi sūnūs ir duk
terys būtų jų klausę, būtų nu
ėję gerais keliais. Nebūtų rei
kėję sėdėti ir jaunas dienas 
leisti už geležinių langų.

Daug yra laimingų vaikų ir 
motinų, kurie tą dieną gali 
praleisti su savaisiais, bet dau 
giau randasi tokių, kad negali 
Viens kito matyli, nei susieiti, 
nes nemokėjo jų gerbti. Kaip 
esame laimingi mes, kurie ga
lime tą dieną praleisti su sa
vo brangiomis motinomis I

—--------------- U
k Vilija

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

Vaidinimas įvyks šiose vic-iB. Petkienė giedojo solo per Šiomis dienomis pas tėvus į bažnyčią 8 vai. Mišioms. Au
tose:

Geg. 18 d., šeštadienio va
kare, Lietuvių svet., W. Ver
nor ir 25 g-vių. Čia po pro
gramo bus šokiai, vaišės.

Geg. 19 d., Šv. Jurgio pav. 
svet., Westminster ir Cardo 
ni Avė.

Geg. 21 d. Šv. Petro parap.
Mullane.svet. Longuvortli ir

Visiems aišku, kokią svar
bią role lošia seserys parapi
jose, niokindamos vaikučius, 
kiek daug jos vargo padeda. 
Už tai parodykime joms prie
lankumą, dalyvaukime jų pa
rengimuose. Vienuolynui para
ma labai reikalinga

Offertorium. Į vieši iš Chicagos D. Kamin-
Mergaitės gražų įspūdį da-įskienė (Gustaitė).

rė visos eidamos prie šv. Ko- i -----------
munijos. Į šį sekmadienį Šv. Vardo dr-

Sodalieija reiškia didelę pa- į ja eis “in eorpore” prie šv. 
dėką sesutėms Pranciškietėms, Į Komunijos. Tuoj po mišių į- 
kurios per iškilmes papuošė vyks .svarbus susirinkimas, 
gėlėmis Panelės Švč. altorių., Visi nariai prašomi dalyvauti 
Sesučių papuošti altoriai taip-į bus svarstoma apie iškilmes, 
gi traukė visų akį per Velv- kurios įvyks pirmą nedėldienį
kas ir 40 vai. atlaidus. Tą pa
čią dieną vakare sodalicija su
rengė šokius parapijos svetai
nėje. Labai daug jaunimo su
sirinko pasilinksminti.

Geg. 4 d. 9 vai. ryto, klebo
nas kun. J. Čižauskas surišo 
moterystės ryšiu Praną Mac
kevičių su Anastazija Zors- 
kiūte.

Per šliūbą solo ‘Avė Maria’

Stasys Klapatauskas su rei
kalais buvo išvykęs į Penn
sylvania. Aplankė Mahanoy 
City ir kitus miestus. Svečia- giedojo B. Petkienė. ‘Gounod* 
vos pas kun. Česną, Mahanoy [įniš’as duetu ir ‘Regina Coeli*
City, kur seniau ilgą laiką gy
veno.

Su garbinga Motinų Diena 
sveikiname visas motinas, y- 
p&č tas, kurios yra pamylėję 
šviesą, rūpinasi ir platina ka
talikišką spaudą, darbuojasi 
organizacijose ir remia visus 
kilnius lietuvių darbus.

Matas

išpildė S. Bukšaitė ir A. Juod 
snukaitė, kurioms už gražų 
giedojimų jaunavedžiai prisiu
ntė gėlių.

Jaunavedžių tėvai yra geri 
katalikai ir visuomet remia 
savo aukomis parapiją.

Linkėtina jaunai porelei sau 
lėto gyvenimo.

birželio mėn.

Moterų S-gos 54 kuopa kaip 
ir visuomet, minės Motinų die
ną. Ryto 7:30 vai. susirinks į 
svetainę ir susitvarkiusios eis

gusios ir jaunametės “in cor- 
pore” eis prie šv. Komunijos.

Vakare 6 vai., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje bus at 
vaidinta 2 aktų komedija “A- 
psiriko”. Vaidins žymiausi De 
troito vaidylos. Jaunametės iš 
pildys dalį programo: dainuos 
ir deklamuos.

Po programo bus šokiai prie 
; geros orkestros.

Vakaras bus įdomus, o ypač 
komedija dar niekelio nevai
dinta, lal>ai juokinga.

Visi kviečiami atsilankyti.
Rengimo Komisija

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldi) Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

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

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Ilk

EAST SIDE

(liausiu, nes tie žmonės, kurie ir kasę gėlių prie altoriaus Pa 
palaiko parapiją yra užsitar- neles Švenčiausios. Vienuolis 
navę didelės pagarbos. Po jo ,tėvas Silvius pasakė gražų

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ

| NUGA-TONE sutvirtina visokius o- 
; rganus žmogaus sistemoje, pataiso 

________ apetitą, sureguliuoja virSkinimo apa
ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė-

Gpo- (1 nor su ltn snvblli- k9 raumenims, nervų sistemai ir pa-ueg. O U. per sumą souau- daro ją tvlrtesne. Pagelbsti kur kiti

Gijos iSkihnės labai gražiai I«
vyko. Apie 150 mergaičių ėjo vi.»e;
nroeesiin iriedodamos “Sveika vaistinyčiose. žiūrėkite kad gautums-i jntntni.ld. gituuuauus ovtiau tjRr^ NUGA-TONE, nepriimkite, 
Marija”. Per iškilmes valdv- paXaduot?į'f,., VI, TT„. oni I 
ba paaukojo auksinę karūną ~cIdcalų liuosuotoją vidurių 25c ir

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street '
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR 60
RAšTlNl^m'

■k

B-VĖS

kalbos visam komitetui sukę 
Ita ovacijos. Po viskam buvo 
šokiai abejose svetainėse.

Svečiai E. Narušis, S. Du 
bauskas veiklūs katalikų dai- 
buolojai, gavo progos plačiau 
detroitiečius pažinti ir pasi
tenkinę pirmadienio vakare iš
važiavo atgal į Torontą.

“Venecijos Kunigaikštytė 
Lilija”

Atvažiuoja iš Pittsburghe 
šv. Pranciškaus akademikės 
ir Detroite visose parapijose 
vaidins labai gružų veikalą, 
“Venecijos Kunigaikštytė Li
lija”, tragediją. Per vaidini
mą grieš akademikių orkestrą^ 
Kiekvienas turėtų pamatyti tų 
veikalų.

jausmingą pamokslą. Dvasiom 
vadas irgi sveikino Sodaliciją.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

CIESORIAUS DIOKLEOIJONO 
LAIKAIS

Atėję i šiuos paveislufl pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys guldė sa 
vo galvas už Kristų eidami į areną, 
kur juos liūtai draskė. Pamatysite 
kaip Šv. Agnietei nukerta galvą, Šv. 
Sabestijoną sušaudo vilyėiomis, Šv. 
Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša.

J šiuos (taveikalus atėjęs nevienas 
braškia per '■krimstus riedančias a- 
šaras. Ateikite visi. Nesigailėsite1

Paveikslus rodys ir aiSkim 
A. PELDŽIU8 sekančiose vietose;

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

1 Įžanga 2bc, vaikams 10c.
. . _ _ .1 Vitai BiMisu liM t*L nk.

VASARINĖ
EKSKURSIJA

I
LIETUVĄ

asmeniškai vedama 
Stephen Bergen

išplaukia iš New Yorko 
via Southhampton ar 

Cherbourg
Birželio 19 d., 1935

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

agentą arba:

CUNARD WHITE 
STAR LTD,

346 N. Michigan Avė. 
Chicago, III.

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe

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

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

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

Raštinė atdara kas dieną.

rsSw;DA~U»<ANT^ 2242 VVEST 23rd PLACE
FederalSavings phone CANal 8887

AND LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO

Ben J. Kazanauskas, raštininkai
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Atsišaukimas In Visuomenę AKADEMIJOS RĖMĖJU 
16 SEIMAS

Jau artinasi gegužės 26 d., 
kurioje Marijonų Seminarijos 
ir Kolegijos Rėmėjų Chicagos 
apskr. invyks pavasarinis iš
važiavimas TT. Marijonų ūky
je, Hinsdale, III.

Kadangi bedievių spauda 
šįmet ypatingai ryžosi šmeiž
ti Dievų, Šv. Tėvų, TT. Mari
jonų kongregacijų ir visų mū
sų dvasiški jų; kadangi visas 
pragaras sukilo prieš Dievų, 
Bažnyčia ir mus, kad tik už
mušus mus šv. Tikėjime, kad 
mes liktumėm be vadų. O juk 
mes, katalikai, esam Kristaus 
kariai, gi kunigija — genero
lai, mūsų vadai.

Kaip šalies valdovas pasiel
gia su apsileidusiu kariu, taip 
Kristus Karalius pasielgs su 
mumis, jei pasirodysim apsi
leidėliais.

Kad pelnyti Kristaus Kara
liaus išaukštinimų, atžymėji- 
mų, mums reikia budėti ir gi
nti savo Karalių — Kristų. 
Reikia mums nugalėti praga
ro puolimų. Nes mūsų pusėje 
tiesa ir jėga.

Juo labiau pragaras siunta, 
tuo labiau mes, katalikai, su- 
kaupkim mums Dievo duota 
dovanų — Tikėjimų, Viltį ir 
Meilę — Kristui ir artimui. O 
Kristus Karalius neapleis 
mūs! Jis pagelbės mums vesti 
ir laimėti aršių kovų su pra
garu (bedieviškąją spauda).

Tat, broliai katalikai! Šįmet 
ypatingai paremkim TT. Ma
rijonų piknikų, gegužės 26 d.

ir “Draugo’ piknikų gegužės 
12 d. Paremkim gausiai ir 
visas katalikų instaigas. Jei 
mes, katalikai, tų padarysim, 
bus ženklas, kad pragarui bus 
užduotas žymus smūgis.

Vienybėje galybė

Kunigų Vienybė geg. 8 d. 
sus-nie Dievo Apv. parap. kle
bonijoje viešai per spaudų pa
sižadėjo visais būdais remti 
TT. Marijonus. Tai mums, ka
talikams, milžiniška pagalba 
organizuotis. Todėl, kur dar 
nėra TT. Marijonų Rėmėjų ir 
A. L. R. K. Federacijos sky
rių, suorganizuokim juos. Gau 
singai lankydami skyrių ir ap
skričių susirinkimus, stiprin
kime juos. Tuo pačiu būdu sti 
prinkime ir esančius skyrius. 
Jei mes, katalikai, imsim dar 
stipriau organizuotis, sustipri
nsime jėgų prieš pragarų!

Klebonai patys neturi laiko 
ir jie neis jieškoti veikėjų sky 
riains organizuoti. Mūsų, pa
čių veikėjų, pareiga susirasti 
vietos pasišventusius veikėjus 
ir iš jų suorganizuot skyrius 
TT. Mar. Rėmėjų ir Federaci- 
jojs sk. ir gausiai lankyti aps
kričių susirinkimus.

Kada mes, katalikai, 
tai invykdysiim, tada 
mus drebės pragaras.

J. Š., kor.

visa
prieš

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

Kiuikuliuojant srovių kovai 
visuomeniško darbo ir darbuo 
tojų smulkiai kovai, invairie- 
ms netaktams ir stokai geros 
valios žmonių tarpe, malonu 
sustot, pagalvot ir, pasižval
gius aplinkui, pamatyti vienų 
kilnių draugijų, jos vadovę bei 
darbuotojų pasišventimų, susi
spietusių aplinkui mūsų kultu 
ros židinį — Šv. Kazimiero 
Vienuolynų ir Šv. Kazimiero 
Mergaičių Akademijų.

Ten visa rodos ramu, o kiek 
tylumoje gražių darbų veikia
ma, kiek maldų kįla in Augš- 
čiausio sostų, kiek jaunų sielų 
formuojama, protų lavinama, 
kad ateinančioji lietuvaičių 
karta Amerikoje būtų kultū
ringa, šviesi ir krikščioniška; 
kad jų buvimas šiame pasau
lyje gerintų mūsų trumpų gy
venimų. Jei turimo ištesėti sa
vo gyvavimų šioje šalyje, ište
sėkime jį kaipo šviesios ir kil
nios tautos dalelė.

Gegužės 19 d.
Tame gražiame Marijos Ga

rbei pašvęstame mėnesyje in- 
vyksta kas met, trečiame sek
madienyje, Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų dr-jos sei
mas. Tie seimai visuomet pa
sižymi skaitlingumu ir susi
pratimu atstovių bei atstovų 
draugijų, gerb. dvasiškuos ga
rbinga parama bei mūsų jau
nimo skaitlingu dalyvavimu.

Paloeista sedmo tvarka
Šįmet A. R. D. seimas pail

gintas. Jisai prasidės šv. Mi
šiolais, kurias lhikys A. R. J), 
kapelionas gerb. kun. prof. B. 
Urba 9 vai. ryto, Šv. Kazi
miero vienuolyno koplyčioje. 
Firmas posėdis invyks 11 vai. 
ryto. Jame privalo visų A. R. 
1). skyrių ir draugijų atstovai 
būtinai dalyvauti, nes toje se
sijoje bus renkama seimo pre
zidiumas ir priimta dienotvar
kė.

Popiet 2 vai. prasidės ant
roji seimo sesija. Seimui, kaip 
kas met, užleidžiamą vieta Ma 
rijos Gimimo svet., Washte- 
naw ir (TS gatvė. Dėkingos e- 
same klebonui, kun. A. Bal
tučiui už jo palankumų mūsų 
organizacijai ir didelį svetin
gumų.

Puošnus bankietas vakare
Po seimo Šv. Kazimiero A- 

kad. Auditorijoj, 6 vai. vak., 
invyks gražus bankietas, ku
riame dalyvaus gerb. Lietuvos 
konsulas A. Kalvaitis su p. 
Kalvaitiene, gerb. dvasiškiją, 
daug mūsų inteligentijos ir 16

ŽINIOS
Labdthių Sųjungos 3 kp. va- 

lyba ir veiklioji komisija pa
siskirstė darbus ir visi rengia
si prie rinkliavos (tag dayj, 
kuri įvyks gegužės 26 d.

mūsų kuopos praeitų šeštadie- J r. Vaidinime dalyvavo: K. 
nį daug buvo pasirengę va- Deveikis, Jr., J. Pocius, B. 
žinoti į labdarių ūkį, kad Į>a- Marcinkus, II. Kaminskas, V. 
kirtus baslių tvoroms tverti, (Yustin, St. Bernadišius, V.
bet, kadangi prieš tai nemaža 
palijo, todėl manyta, kad bus 
šlapia ir važiavimas atidėtas 
į šį šeštadienį. Labdariai iš

l’ik dvi savaitės beliko iki,kit'! ,k*’’ kas
gegužės 11 d. atvažiuokite į 
labdarių ūkį pasidarbuoti. To
kiu būdu sutaupysime labda-

J. V.

rinkliavos, o rinkikių dar ne
daug turime. Todėl, kreipia
mės į draugijas, kurios dar, , . , . , , .
turės susirinkimus, kud atkrei |ryb<’1 k<!tet« dol<;r',i' 
ptų į tai dėmesio ir pasvars
tytų labdarybės reikalų. Pra
šome, kiek galima, daugiau iš
rinkti rinkikių. Taipgi, komi
sijai atsilankius į namus, mo- , 
terys ir mergaitės malonėkite j Patenkinti- 
neatsisakyti rinkliavos dienų1 Atvaidinta komedija “Ibe 
nors keletu valandų padirbėti jtžalamity Ilo\vlei . Vaidine 
labdarybei. Gavę iš miesto va- talentuotų jaunų artistų - mė- 
ldžios leidimų,. mokėkime to■ SruPg’ kuriai vadovavo 
kių gerų proga pasinaudoti, i Kazlauskas ir K. Deve kis 
Tų diena visų rinkikių bus) 
nuimtas paveikslas ir įdėtas į |

Raudonos Rožės jaunuolių 
klūbo metinis parengimas (ko 
ncertas ir šokiai) buvo gegu
žės 5 d. Visi atsilankę buvo

Ro!

Trijų Metų Sukaktuves

FELICIJA SHLEPOWICZ
. Maloniems savo giminėms, draugams ir pažįstamiems pranešame, 
jog trijų metų a. a. Felicijos Shlepowiczienės mirties sukaktuvių pa
minėjimas įvyks sukatoj, gegužės 11 dienų, 1935, Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj. Tų dienų 7:30 valandų ryto bus iškilmingos gedulingos pa
maldos — egzekvijos ir sykiu trejos šv. Mišios. Bus taipgi pasakytas 
pamokslas.

Giesmėje už mirusius yra sakoma:
Kas nor sieloms čysčiuj patarnaut,
Tur už jas kasdieną Viešpatį maldaut.

Tai mes darydami taip, kaip šioje giesmėje patariama, dabar trijų 
metų mirties sukaktuvių proga, rengiame viešų paminėjimų už a. a. 
mūsų žmonos ir motinos Felicijos sielų, nes vėl kaip anoje giesmėje 
toliau sakoma mes mirusius privalome šelpti “darbais maldingais, 
mišių aukomis”.

Tiktai Dievo prašome: Tebūna Tavo tarnaitės Felicijos sielai mūsų 
maldos naudingos; meldžiame, idant jos siela taptų apvalyta tomis 
šventomis Mišių aukomis, tebūna jį išvaduota nuo bausmės; tegauna 
ji atleidimą ir tepelnija inėjimų in dangaus karalystės garbę per 
nuopelnus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kursai su Tėvu ir Šven
tųja Dvasia gyvena ir karaliauja per amžių amžius.

Visų žiniai pagalios dar primename, kd FELICIJA SHLEPOVYI- 
UZ1ENĖ mirė gegužė* 4 d., 1932, o po iškilmingų gedulingų pamaldų 
Šv. Jurgio bažnyčioj palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Dabar visus gimines, draugus ir pažįstamus širdingai kviečiame 
atsilankyti į viršuje minėtas pamaldas rytoj, 7:30 vai. ryto, į Šv. 
Jurgio bažnyčių. UŽ malonų atsilankymų iš anksto tariame širdingų 
ačiū.

Vyras SIMONAS SHLEPOWICZ 
Dukterys: VIRGINIA TRUST 

FELICIJA ir 
KRISTINA.

Vaišnor. 
atliko.

M u/.ikalėi

es kuogenausiai

daly pianu solo 
i skambinę G. Palatoriūtė, M. 
Gudiniūtė ir R. Matulonis; 
smuiku griežė A. Venckus; a- 
kordinu S. Bernadišiūtė ir J. 
Anglickis; gražiai padainavo 
E. Matulioniūtė: juokingų mo
nologų pasakė B. Žilius. .

Šokiams griežė “Silver Cre- 
scents” orkestrą.

“Draugo'’ Rašėjas

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likiškų spaudų. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelių į amžinastį.

“Draugų”. O trijų rinkikių, 
kurios daugiausia surinks au
kų, bus atskirai nuimtas pa
veikslas ir įdėtas į “Draugų”.

seimo dalyviai. Per bankietų Labdarių 3 kp. susrinkimas
invyks labai graži ceremoni
ja, apie kurių bus, turbūt, vė
liau pranešta.

Visų draugijų, kuopų aps
kričių ir klubų prašome daly-

įvyks šį sekmadieni, gegužės 
12 d., 1 vai., parap. mokyklos 
kambary. Visi nariai atsilan 
kykite, nes turime daug rei
kalų svarstyti. Kurie ir nepn-

vauti seime per savo išrink- klausote, kviečiami atsilanky
tus delegatus. Jūsų atsilankv- ti ir susipažinti su labdarybėj
mas ir suteiktoji parama Šv. Kaip iš kitų kp., taip ir iš
Kazimiero Akademijai bus ši- Į--------------------------------------
rdingai invertinti.

A. R. D. atstovė į

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE
12 Jackui John
13 Jankevicz Feliks 
18 Narbutienei Onai
21 Paplauskui Antanui
22 Poskaitienei Gedrudai 
26 Šimkui Petrui
30 Szaputienei Petronėlei

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
63*0 SO. KEDZIB AVI

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

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

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

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

3. JĖZUS MANO PAGELBA
Audekliniais viršeliais ............................$2.50

4. ANGELAS DIEVIŠKASIS SARGAS
Audekliniais-viršeliais.............................. 25c

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

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

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

tais kraštais ........................................... $2.50
9. MALDŲ RINKINĖLIS

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

Užsakant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
siuntimų. Perkant už $L.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokame už persiuntimų.

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE

VENETIAN MONIIMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Orabnamių

------------o------------
Didšiansia paminklų dirbtuvė

Chicagoj

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

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės ir
taupykite pinigus

---------o--------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIAMS IŠPARDAVIMAS da
bar Iki Vainiku Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
deli Ktaką. patariame rinktis anks
ti Jei norite doi Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytna nuo 
dklžiųjų vartų

HILLSIOE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PKNSACOLA »«11 
. BELMONT »485

Office: HILLSIDE 3A65 
Vtocent Roselll, seer.Alfred Roselll, pres.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

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

1.1. Zolp
I. F. Eudtikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1712 "

Lataicz ir Sumiš 2314 YVest 23rd Place 
Plione CANal 2515 Cicero 5927|

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Rudžius

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West l8th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINĖS ŽINIOS
PRANRIMA^ vardinių, tėveli!” Po to, sekė
inHIlLOIlTlHO patriotiškos dainelės, kaip tai:

" “ “Aš padėjau apynėlį”, “Lin-
Marijonų Kolegijos ir Semi- ]<sniaį laukiama dienelė” ir t. 

naiijos Chicagos apskričio re- Po dainų mažytės mergaitės
mojų ekstra susirinkimas bus 
šiandie vakare, tuojau po ge
gužinių pamaldų, Aušros Var
tų parap. mokyklos kambary 
(West Sidėj). Visų kolonijų 
skyrių atstovų ir pašaliečių 
prašome skaitlingai suvažiųo-

įteikė klebonui gėlių. Varg. V. 
Daukšai, pritariant pijami Pi
kis ir Biliauskas .smuikomis 
pagrojo koletų gražių muzikos 
kūrinių. Turiningų kalbų pa
sakė gerb. klebonas ir po to 
davė vaikams “Free Day —

ti, nes kaip žinote is praėju- |y0 Seliool”. Ant galo kun. J. 
šio susirinkimo, kad yra nu- ! Statkus 
tarta apskričio, vietoj metinės kieiion,) 
vakarienės, turėti pavasarinį 
išvažiavimų Marijonų ūky,
Hinsdale, III. Laikas padirbė
ti ir prisiruošti, kad išvažia
vimas, kuris invyks gegužės 
26 dienų, būtų sėkmingas.

trumpai atpasakojo 
gyvenimų. Programas

TRIJŲ METŲ SUKAK
TUVĖS

BRIDGEPOKT. — Seštadie 
rų, gegužės 11 d. Šv. Jurgio 
bažnyčioj Įvyks trijų metų a. 
a. Felicijos Sblepowiczienės 
mirties paminėjimas. Tų die
nų 7:30 vai. ryto už velionę 
bus atgiedotos ekzekvijos ir 
kartu atlaikytos trejos šv. Mi
šios. Po visam bus pasakytas 
pamokslas.

P-nų Shlepowiczių šeimyna 
yra plačiai žinoma visų Cbi- 
cagos lietuvių tarpe. Simonas 
Shlepowicz yra Chicagos lie
tuvių “old taueris” ir sėkmi
ngas biznierius. Jo žmona a. 
a. Felicija yra pasižymėjusi 
savo labdaringais darbais ir 
aukomis Bažnyčios reikalams. 
Ji mirė gegužės 4 1932. J tri
jų meti} žmonos mirties pami
nėjimų S. Shlepowicz kviečia 
visus gimines ir pažįstamus.

Rap.

baigtas maršu.
40 Valandų Atlaidai

Gegužės 12 d. per sumų iš
kilmingai prasidės 40 vai. at
laidai. Baigsis antradienį. Vi
si parapijonai kviečiami nau
dotis Dievo malonėmis. Pirma 
dienį ir antradienį suma bus 
9 v. ryto; mišparai vakarais 
7:30 vai.

Geg. 12 d. suma prasidės ly
giai 10 v. ryto. 8 vai. Mišiose 
bus vaikučių pirma šv. Ko
munija. Šv. Mišias laikys ir 
pamokslų sakys pats gerb. kle 
bonas.

Geg. 6 d. gražiai palaidota 
a. a. Gabrienė. Laidotuves tva 
rkė J. Eudeikis. i

Geg. 2 d. atlaikytos šv. Mi
šios už a. a. Uršulę Venckienę, 
kuri jau metai, kaip atsiskyrė 
iš parapijom} tarpo. Altorius 
buvo gedulu papuoštas.

Geg. 6 ir 7 dd. parap. svet. 
buvo rodoma judamieji pavei
kslai “Šv. Pranciškaus gyve
nimo dienos”. Paveikslai la
bai gražus.

Jau kelinta savaitė kaip se
rga šalčio pagautas geras Šv 
Kryžiaus parapijonas Aug. Be 
liauskas, 4508 So. ITonore St.TOWN OF LAKE ŽINELĖS Ligonis yra šeimynos daktaro
priežiūroj.

Gegužės 3 d. pripuolė dvi 
šventės: šv. Kryžiaus atradi
mas — mūsų bažnyčios glo
bėjas, ir Šv. Aleksandras — 
gerb. klebono globėjas. Ryto 
tikintieji susirinkę į bažnyčių 
pasimeldė už savo mylimo kle 
bono sveikatų. Pats klebonas 
laikė šv. Mišias. Vargonais ir 
dviem smuikams (Bikui ir Bi- 
liauskui) griežiant 8-7 skyr. 
mokinių choras gražiai giedo
jo. Po Mišių, vaikučiai susi
rinko į naujų parap. svetamę ___
ir laukė Kėrh. klebono. Kleb.
kun. A. Skripkai inėjus, visi i™?kyk,os -valkus K™«vos akys ati-

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuris 
'•sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
3Vkibiino, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšt). atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su

linksmai sušuko: “Linksmų

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 

SVIEDINIO 

REZULTATAI
Vakarykščių žaidimu r e zuit.:

AMERICAN LEAGUE

Boston, 10 ........  Chicago, (1
Cleveland, 5 .. New York, 0
St. Louis, 4.........Phila., 2

Kiti žaidimai atidėti.

NATIONAL LEAGUE.

Chicago, 5 ........  Boston, 1
Phila., 2 • i • St. Louis, 1 
Brooklyn, 5 .. Cineinnati, 4 
New York, 3 o Pittsburgh, 1

.taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
I NedėlioJ nuo 10 iki 12. Daugely at- 
| Ji tikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

Prof. A. Pocius “Draugo” pavasariniam pik
nike vadovaus Sasnausko vyrų choro dvigubui 
kvartetui. Kvartetas labai gerai žinomas, nes 
per visų gavėnių jis dainavo laike “Draugo” ra
dio programų.

Sodalicija, kaip kasinei, taip 
ir šįmet rengia motinėlėms pa
gerbimų, geg. 12 d., 4:30 vai.

Parlor F, ant antro aukšto. Ir 
ateityje visi lygos susirinki
mai bus laikomi toje vietoje 

popiet, Davis Sq. park salėj, 'kas antrų sekmadienį kiekvie- 
Hvto 9 vai. in corpore lis prie no mėnesio, 2 vai. popiet.

Visi lygos nariai ir deni. 
klūbų atstovai kviečiami at
silankyti, nes bus svarstomi 
svarbūs klausimai: masinis iš
važiavimas ir kiti. Valdyba

prie
šv. Komunijos motinėlių inten- 

i <‘ija.

Stanislava Vaičkus, kuri ne Sus-mas Š. K. A. R. 1 sky- 
tikėta liga buvo pagauta, pa- riaus Įvyko geg. 5 d. Išklau-
gulėjus keletu savaičių, dabar 
sveiksta. A. A. V.

Kauliukais žaidimo vakaras 
geg. 4 d., Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų 1 skyriaus pavyko. 
Buvo atsilankę bizn. Kinčinie- 
nė, Markovienė, Vaičkienė, Ci
cėnas. Pramogai daug pasida
rbavo: Gedvilai, Zabeliauskie- 
uė, L. Vaičkienė, A. Kinčinie-

syta pranešimas iš centro ir 
pramogos, rengtos Įteikimui 
dovanos seimui, kuriam žadė
jo dalyvauti daug rėmėjų.

Po susirinkimo rėmėjas pa
vaišino E. Gedvilienė, P. Tur- 
skienė, E. Ogentaitė, S. Šim
kienė.

Skyrius gražiai gyvuoja.

Šv. Kryžiaus bažnyčioj 40 
vai. atlaidai prasidės sekmad., 
geg 12 d. per sumų. Rap.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMAS

A. L. R. K. Mot. Sų-gos 17 
seimus Įvyks šių metų rugpjū
čio mėnesio 5 G įr ,7 dienomis, 

j Hartfonl, Conn.
Kadangi šis seimas bus ju- 

ibiliejinis (20 metų Sųjungos 
gyvavime), Hartfordo kuopa 
stropiai pradėjo rengtis.

Nuoširdžiai prašome kitų o- 
rganizacijų tuo pačiu laiku 
seimo nerengti.

Moteli} Sąjunga bus dėkin
ga.

Marijona čižauskienė,
Mot. S-gos Centro Pirm.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ
LYGUS SUSIRINKIMAS

Pranešimai
Vniversal banko namo gold 

bonų savininkams šaukiamas 
susirinkimas bus šeštadienį, 
gegužės 11 d., 7:30 vakare,'
3322 So. AVallaee St. Visi bo
nų savininkai malonėkite at
silankyti. Labai svarbus bus 
komitetų raportas apie namo 
stovį.

Gold bonų komitetas

Siuvėjų Lokalo 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks 
gegužės 10 d., Amalgamated 
centro name, 333 So. Ashland 
Blvd., 7:30 vai. vak. Malonė
kite visi nariai imti dalyvu- 
ma.

Sekm., gegužės 12 dienų, į- j 
vyksta Lietuviu Demokratų 
Lygos susirinkimas Morrison 
viešbutyje, AValnut Room.

LIETUVIAMS GERA 
PROGA

Pardavimui ice cream parlor, 
Mūsų kolonijoj draugijoms j saldainių lr mokyklai reikme-

ir or-jų kuopoms dalinami
nė, E. Ogentienė, E. Ogentai
tė, Juknienė. Daugiausiai ti
ki etų pardavė E. Gedvilienė, 
B. Kai va i t ė. Skyr. visiems dė
kingas.

kvietimai į Š. K. A. B. seimų, 
renkama atstovai ir skiriama 
aukos. Seimas įvyks geg. 19 
d., Gimimo Panelės Šv. parap. 
salėj.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 Ro. Lcavitt St.

CANal 0700

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and RITRGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOTTRS

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

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 v. vakaro

Tel. OANal $122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

DR. SJRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANal 6122

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublie 7868

Ofiso Tel.: PROspect 8376
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:30 Ikt 8:»O 
Seredomls ir nedėliomis pagal sutari) 
Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutari).

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0036

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gvdytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstas

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVF... Oor. Franelseo 
Tel. Office Laf. 3650: res Vlrg. 0669

Tel. Ofiso BOTTlevard 5913—14
Rea. VICtory 2S4$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 8:80-8:80

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
___ S lubos
CHICAOO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryte. nuo 2 lkl 4
vai. po pietų lr nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai dienų
4 . . Telefonas MlDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YARds 0994 

Rea.: Tel PLAza 24OO 
Valandos:

Nuo 19-12 v. ryto; 2-2 tr 7-« ▼. V. 
Nadėldlenlaia nuo 14 lkl 12 diena

PADĖKA
MARQUETTE PARK. — 

Gimimo Panelės Šv. parapijos 
mergaičių sodalicija šiuo dė
koja Sodalieijos centrui ir 
Brighton Park sodalietėms už 
gražų priėmimų gegužės 5 d. 

Marąuette Parko Sodalicija

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank narap) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyėios

vakarais 6 Iki 9
Telefonas CANal 1175 

NAMAI: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublie 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
Telephone BOI'levard 2 800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

4631 S. ASHLAND AVE.
Lokalo Valdyba Res 6515 s Rockweii st.Phone REPublie 9723 CHICAGO

CADILLAC — *31 — V-12. 6 pasaž. 
To v n Sedan, wtth real trunk. 6 
drat rotai, with vvhite side yvalls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint .................$(195nu (scliool supplies) krautuvė. 

Vieta prieš pat Šv. Antano ba- 
žnvčių ir dvi mokyklas. Vieta 
išdirbta nėr 20 metu:

1447 SO 50th AVE.
Tel. Cicero 3702 Cicęro, III.

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

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

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

7017 S FAIRFIELD AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 579S 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ji I;

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 Ir 7—9 vai. vakaro
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. OANal 0402

Tel. LAFayette $057

DR. A. RAČKUS
OYDYTOJA8 lr CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedaie) 
Valandos: nuo 2 lkl 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėliotnfs pagal 
sutari)

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas lr Chirurgas

OFTSA8 IR REZ 
2519 West 43rd Street

Valandos: NuO 9 lkl 10 rytais — 1 
lkl 3 popiet — 6 iki 8:80 vakare. 
Nedėllomla puo 11 ryto iki 1 p.p.

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

OLDS 8—: 1933, 4 durų Sedan, P.lue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai tobulam stovy ................. $515

CHEVROLET - 19 32, 5 pasaž. Se
dan. Tamsiai žalias, 6 drat. ratai, 
trunk raek. I .aivai gražus mažas 
karas tobulam siovv ...... $315

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

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

BUICK — 1932, Victorla Coupe. 5 
pasaž Maroon, 6 drat. ratai. Finish 
kaip naujas, vienas iš puikiausių 
Buickų mūsų dideliam stake $445

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

LASALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai. Sis LaSalle 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame .............................................. $375

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

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

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

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

OAKLAND - 1931, 5 pasaž. Sedan. 
juodas. Labai gražus karas želna 
kaina ............................................. $195

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

ESSEX — 1932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das, 5 drat. ratai, trunk. gražiai 
išrodantis mažas sedan .... $325

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

BTTTCK — VISŲ MODELIU. Maty
kite mūsų did) staką pertaisytų Ir 
garantuotų Buick karų. Visų mo
delių. visokiom kainom.

BUTCK ‘30 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumbie seat, Freneh giue 
6 drat. ratai labai gražus coupe 

tobulam stovy ................................ $295
IR DAUGELIS KITŲ 

Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite
patogiais mėnesiniais mokesčiais.

3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 41 OO

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgl- 

čių, bonų. algos i,r najnų. Taipogi pe 
rkam, parduodam — mainom morgt- 
ėius, bonus, namus, ūkės ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

ŪKĖS PARDAVIMUI

Greitam Pardavimui.

Parsiduoda ūkė pilnai įrengta. 77 
akėtai žemės, 4 karvės 3 mclža- 
mos. 30 viSttj, ir maži įrankiai. Ge
ra žemė. 3 mvlės iki miesto. Geri 
keliai. Yra užtektinai sodu. graži 
vieta geram žmogui, Pjigžastis par
davimo; sdnatvė. : iji jpr8r> to, esu 
nnSlė. Viską pnrdJibšnt už 25 šim
tus dol. Dėl platesniu žinių kreip
kitės antrašu:

MRS. A. SI.EGAITIS,
R. 2.

White Cloud, Mich.

KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktorial

Statom naujus l.r talsom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio Ir stog- 
dengystės. lengvi išmokesėtal arba 
eash. Gaisro apkalnavlmas — state- 
mental — ant narnu ir rakandų.

3358 8. LITUANICA AVF..
Tel. BOUIevard 6327

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
‘DRAUGE'1

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.
3608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

/


