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SPAUS LIETUVA, KAD JI TAIKINTUS! 
SU PRIEŠAIS

Na, o kas bus daroma su Vokie
tija ir Lenkija?

VIENA IR KITA JUK DARO SKRIAU
DAS LIETUVAI

D MASKVA, geg. 16. — Pran 
eiizijos užsienių ministeris La 
valis sutarė su sovietų vy
riausybe artimiausiomis die
nomis imtis priemonių — dip 
lomatiniais ir kitais keliais, 
kad rytinės Europos paktan 
patraukus visas šios Euro
pos dalies valstybes. Toki tai 
yra min. Lavalio Varšuvoje 
ir Maskvoje lankymosi rezul
tatai.

Originale minimas paktas 
buvo tarpusavės pagalbos pak 
tu. Kadangi jis pasirodė ne
praktiškas, kaip tai rado mi
nisteris Lavalis, tad jis da
bar pakeistas “nepuolimo, pa 
sitarimo (konsultacijos) ir ne 
davimo jokios pagalbos puo
lėjui paktu.” Paryžius su 
Maskva šį paktų stums pir
myn.

Vokietija ir Lenkija tačiau 
nebuvo palankios anam origi
naliam paktui ir nepalankios 
Šiam naujajam. Rastos 2 svar 
bios kliūtys. Viena svarbiau
siųjų kliūčių yra “atkaklus” 
Lietuvos nusistatymas.

Vokietijoj diktatorius Hit 
ris yra pareiškęs Anglijos

užsienių sekretoriui Simonui, 
kad Vokietija tik tada galė
sianti prisidėti prie rytinio 
pakto, kada bus galutinai iš
spręstas Klaipėdos krašto 
klausimas. O Lenkijos užs. 
reikalų ministeris Beckas to
mis dienomis Varšuvoje min. 
Lavaliui sakęs, kad Lenkija 
ir gi galėsianti prisijungti 
prie pakto, kada Lietuva su
tiksianti užmegsti normalus 
santykius su Lenkija.

Antroji kliūtis — tai Čeko
slovakija. Lenkai nenori kų 
nors bendra turėti su Čekoslo 
vakija. Girdi, Čekoslovakijos 
priklausymas rytiniam paktui 
įveltų visų “mažųjų santar
vę,” o tas lenkams kenktų 
draugautis su Vengrija.

Ši antroji kliūtis, kaip ma
noma Maskvoje, nėra daug 
svarbi ir ji gali būt kaip nors 

i panaikinta. Kas kita, girdi, 
Lietuvos “kroniškas užsispy
rimas.” Patirta, kad, matyt, 
bus prailėta bendra didžiųjų 
valstybių akcija prieš Lietu
vą, kad jų privertus taikintis 
su savo priešais — Vokietija
ir Lenkija. /

Vadinasi, su Vokietija ir 
Lenkija nieko nebus daroma. 
G visas pasaulis žino, kad 
šios valstybes dideles skriau
das daro Lietuvai. Vokietija 
deda pastangas, kad nuo Lie
tuvos atplėšus Klaipėdos kraš

, tų, o Lenkija užgrobusi savi-

PRAHA, Čekoslovakija, ge
gužės 16. — Čekoslovakija 
šiandien pasirašė tarpusavės 
militariųės pagalbos paktų su 
sov. Rusija. Šis paktas yra 
panašus Prancūzijos sov. Ru
sijos pasirašytam paktui.

naši dideles Lietuvos terito
rijas.

Didžiosios valstybės netu
rėtų spausti Liet., kad ji pa
duotų savo rankų savo prie
šams, bet turėtų nurodyti Vo 
kietijai, kad ji nesikištų į Lie 
tuvos vidaus reikalus, o Len
kijai, kad grųžintų Lietuvai 
užgrobtus jos plotus.

O jei valstybės sieks taikos 
atvirkščiai ir neteisingai, tai
kos nesulauks. Bus tuščios 
pastangos.

TVARKYS SANTYKIUS 
SU LENKAIS

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
neseniai Ženevoje Lietuvos at 
stovas p. Klimas buvo pasi
matęs su Lenkijos užs. reik. 
mii$sTz p. Beku. Per tų pasi
matymų buvę paliesti Lietu
vių — Lenkų santykių sure
guliavimo klausimai.

Kaip mums teko patirti, į 
Kaunu atvyksta Lietuvos at
stovai p. Klimas, dr. Šaulys, 
E. Turauskas ir Baltrušaitis, 
kur, be kitų reikalų, mūsų ži
niomis, bus taip pat pasitar
ta dėl , Lietuvos santykių su 
Lenkais reguliavimo. Anks
čiau, kaip girdėti, Lietuvos 
Intelektual. Bendradarbiavi
mo komisija buvo pasiryžu
si imtis iniciatyvos užmegsti 
artimesnius tarp lenkų ir lie
tuvių kultūrinius santykius. 
Dabar šis reikalas norima ap 
imti platesniu mastu.

Panašios žinios yra pasiro
džiusios taip pat užsienio 
spaudoje, kuri joms skiria di
delės reikšmės.

PAŠAUTAS BOKSININKAS

Willow Springse pašautas 
profesionalis boksininkas Mic 
key Joy (M. Janecko), 24 m. 
amž. 'Jis buvo areštuotas ir 
užpuolė policmonų, o po to 
norėjo pabėgti. Tad policija 
jį pašovė. Taip bent aiškina 
policija.

KAUNAS. — Švedijos vy
riausybės kviečiamas, birželio 
12 ir 13 d. į Stockholmų ofi
cialiu vizitu vyks Lietuvos už
sienių reikalų ministeris St 
Lozoraitis.

IGOE PASKIRTAS 
PROKURORU :

AVASHINGTON, geg. 16. 
— Kongresmonas M. L. Igoe 
paskirtas federalinių proku
roru Illinoiso žieminiam dis- 
trikte. Tai senatoriaus J. H. 
Lewiso darbas.

ANGLIJA NENORI KIŠTIS 
Į GINČUS

LONDONAS, geg. 16. — 
Anglijos vyriausybė pasisako, 
kad ji nenori kištis į Italijos 
nesusipratimus su Etiopija.

Anglų liberalų ir darbiečių 
politinių partijų sluoksniai 
reikalauja, kad Anglijos vy
riausybė imtųsi žygių, kad už 
darius Suezo perkasų ir britų 
uostus italių militariniams lai 
vams, jei premjeras Mussoli- 
nis ignoruoja trilypę sutartį 
skelbdamas, kad Anglija, ar 
kas kitas, nesikištų į italų et- 
iopiečių ginčus ir nestatytų 
kliūčių Mussolinio žygiams 
Afrikoje.

Trilypė sutartis yra 1928 
m. Etiopijos apsaugai sutar
tis. Jų pasirašusios Italija, 
Anglija ir Prancūzija. Sutar
tyje pažymėta, kad nė viena 
kuri valstybė negali pradėti 
jokių žygių prieš Etiopijų, 
pirmiau nepasitarius su sig
natarais.

Dabar Italija neigia šių su
tartį, o Anglija prieš tai nie
ko nedaro. Kiek čia teisingu
mo?

NUŽUDYTAS LAIKRAŠČIO 
LEIDĖJAS

LIMA, Peru, geg. 16. — 
Studentas politinis fanatikas 
Stiers, 19 m. amž., nužudė iš 
pašalų nušaudamas laikraščio 
EI Comercio leidėjų A. M. 
Quesada, 60 m. amž., ir jo 
žmonų. Žmogžudys suimtas.

SUIMTI UŽ KVOTERIŲ 
DIRBIMĄ

Suimti už kvoterių j(25c.) 
dirbimų ir skleidimų Ivan 
Sėlis, 22 m., R. Bums, 21 m., 
ir J. Farrell, 25 m. amž. Sėlis 
namuose rasti prietaisai dirb 
ti kvoterius.

NENORI TRANSLIUOTI 
KANONIZAVIMO 

CEREMONIjy
LONDONAS, geg, 16. — 

Ateinantį sekmadienį šv. Pet 
ro bazilikoje, Romoje, bus ka
nonizuoti (įskaityti į Bažny
čios šventųjų skaičių) du an
glai kentėtojai — palaiminta
sis Jonas Fišeris (Fisher), 
Rochesterio kardinolas vysku
pas, ir pal. Tarnas More, lor
das kancleris.

Iš Šv. Petro bazilikos bus 
per radijų transliuojama šių 
įspūdingi} kanonizavimo cere
monijų eiga. Anglijos katalir 
kai kreipės į British Broad- 
casting korporacijų, kad ji 
ateinantį sekmadienį nors 
trumpų laikų užleistų savo ra 
dijo tinklus minėtų ceremoni
jų transliavimui. Anglijos ka 
talikai nori girdėti, jie daug 
tuo įdomauja.

Korporacija, kuri turi ra
dijo monopolijų Anglijoj, tam 
priešinga. Ji pareiškia, kad 
tas ceremonijas galėsianti per 
radijų pakartoti tik apie lie
pos mėnesį.

Southwarko vyskupas P. 
Amigo viešuoju pareiškimu 
pažymi, kad Anglijos katali
kai jaučiasi labai nusivylę 
radijo korporacijos tokiu kei
stu nusistatymu.

ITALIJA NORI PAVERGTI 
ETIOPIJĄ

ROMA, geg. 16. — Fašistų 
spauda reikalauja, kad Itali
ja paimtų savo kontrolėn Et
iopijų, kuri, anot italų, yra 
barbariškas kraštas ir pavo
jingas europiečių civilizaci
jai.

Italija nurodo, kad Angli
ja neturėtų priešintis italų 
žygiams, kadangi Anglija pa
ti turi Afrikoje turtingiausias 
kolonijas ir jas saugoja nuo 
barbarįškų giminių.

Sako, Italija daugiau kuo 
nesiinteresuoja, kaip tik savo 
kolonijų apsauga.

PILSUDSKIO PALAIKAI 
PAIMTI I KATEDRĄ

VARŠUVA, geg. 16. - 
"Vakar vakarų mirusio dikta
toriaus Pilsudskio palaikai 
iškilmingai su militarinė pom 
pa iš Beveldero rūmų nulydė
ti į Šv. Jono katedrų. Rytoj 
katedroje įvyks gedulo pamal 
dos, gi vakare specialiu trau
kiniu palaikai bus išlydėti 
Krokuvon.

DIDELI DARBAI PRIE 
NEMUNO

Šiuo metu vyksta dideli dar 
•bai Nemuno ir Neries santa
koje. Ten, Nemunų ir Nerį re 
guliuojant, stiprinamas saky
tų upių santakos iškišulys. 
Per 30 bedarbių ten gavo 
darbo.

PREZIDENTAS TIKRAI
NEPATVIRTINS BONUSU 

BILIAUS
AVASHINGTON, geg. 16. —

Iš Baltųjų Rūmų aiškiai pa
tirta, kad prez. Rooseveltas 
tikrai nepatvirtins karo vete
ranų bonusų biliaus, kurį kon 
gresas pravedė ir šiandien 
įduotas prezidentui.

NACIAI TOLIAU KOVOJA 
PRIEŠ KATALIKUS

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, geg. 16. — Žiniomis iš Vo
kietijos, nacių cenzūra nelei
do vokiečių laikraščiams spau 
sdinti Šventojo Tėvo Popie
žiaus Pijaus XI pareiškimo 
ryšium su katalikų persekioji
mu Vokietijoj. Popiežius pa
darė tų pareiškimų vokiečių 
kataliki} jaunimo grupės au
diencijoje.

Be to, naciai konfiskavo vi
sų katalikiškų laikraščių lai
das, kuriose buvo atspausdin
tas katalikų vyskupų bendras 
ganytojiškas laiškas ryšium 
su nacių jaunimo mankštos 
vasaros stovyklomis, į kurias 
naciai kviečia' ir katalikų jau
nimų. Vyskupai randa, kad 
tos stovyklos yra pagonizmo 
lizdai. Tuo būdu naciai nori 
suardyti katalikų jaunimo or
ganizacijas ir supagoninti pa
tį jaunimų.

Nacių autoritetai podraug 
oficialiais laiškais painforma
vo kunigus, kad jie, skaityda
mi bažnyčiose tų laiškų, pra
leistų tas jo dalis, kuriose vy
skupai peikia nacių jaunimo 
mankštos stovyklas.

—-**-■

VIENOJ RASTAS SOCIA
LISTŲ ARSENALAS

VIENA, Austrija, geg. 16. 
— Policija darydama kratų 
vienuose socialistų pastatytuo 
se darbininkams apgyvendin
ti namuose rado slaptų gink
lų, bombų, amunicijos ir 
sprogstamosios medžiagos ar
senalų.

Kol kas suimta tik pora as 
menų ryšium su tuo radimu. 
Policija spėja, kad tai socia
listų darbas. Matyt, jie ren
gėsi naujan sukiliman.

VOKIEČIŲ RADIJO IR 
SPAUDA JAUDINASI

KAUNAS. — Vokiečių ra
dijo ir spauda anksčiau be 
atodairos visaip keikę Lietu
vą, dabar, paskyrus naujų gu 
bernatorių, ne tik nesiliauja 
puolę Lietuvą, bet jų dar ban 
do 8markinti. Ypač vokiečių 
radijo ir spauda jaudinasi, 
kad, pasak lietuvių spaudos, 
Lietuvos politika Klaipėdoje 
pasiliksianti nepakeista. Visi 
laikraščiai pažymi savo nusi
vylimų, nes, matyti, laukė, 
kad Lietuvos politika Klaipė
dos krašte pasikeisianti.

GUBERNATORIUS SU MAJORU TURI 
NAUJA PLANĄ

Dar kartą “pastūmės” pirkimo 
________mokesčių bilių

SENATAS PRAVEDĖ 
WAGNERIO DARBO 

BILIŲ
WASHINGTGN, geg. 16. 

— Senatas 63 balsais prieš 12 
šiandien pravedė šen. Wag- 
nerio darbo bilių, kuriuo pri
pažįstama Amerikos darbo fe 
deracijai pirmybė įvairiuose 
darbo reikaluose, šis bilius 
yra smūgis taip vadinamoms 
kompanijų unijoms.

NACIAI PADAVĖ KASAGI- 
JOS SKUNDUS

KAUNAS. — Jau baigėsi 
terminas Klaipėdos hitlerinin
kų bylos dalyviams (nubaus
tiems) paduoti kasacijos skun 
dus. Veik visi skundus įteikė 
per kalėjimo raštinę. Mano
ma, kad vienas kitas sąlygi
niai nuteistieji kasacijos skun 
dų nepaduos.

Daugumas kasacijos skun
dų esą bendro pobūdžio ir vie 
uodais motyvais: apkaltinti 
pagal Įpat. valstybės apsau
gos 3 str., kur kalbama apie 
ginkluotu sukilimu nuvertimų 
vyriausybės ir valstybės ir 
visuomenės santvarkos pakei
timų. Kasacijos skunduose ra
šoma, kad taikant šį straipsnį 
reikalinga esu patiekti medžią 
ginių įrodymų: ginklų, kon
krečių ir apčiuopiamų daly
kų perversmui įvykdyti. To
kios rūšies medžiagos nesą.

Kurie pripažinti kaltais ir 
nubausti už priklausimą slap
toms organizacijoms, tai nesu 
nurodyta, kas priklausė slap
toms ir nelegalioms organiza
cijoms, nuo kada ligi kada ir 
kur priklausė ir pan.

Praėjus terminui kasacijos 
skundams paduoti, kariuome
nės teismas praneš kiekvie
nam skundų nepadavusiam, 
nurodydamas kas, būtent, šio
je byloje kasacijos skundus 
yra padavęs. Atlikęs visus 
formalumus, kariuomenės teis 
mas bylų su kasacijos skun
dais perduos Vyr. Tribunolui. 
Vyr. Tribunole kasacijos skun 
dai galės būti sprendžiami tik 
rudeniop.

Kaip žinoma, kariuomenės 
teismas yra nutaręs tarpinin
kautu kad kai kuriems nubaus 
tiesiems respublikos preziden
tas bausmes dovanotų.

Šito žygio kariuomenės teis
imas imsis, kai byla bus už- 
, baigta, tai yra Vyriausiame 
Tribunole išspręsti kasacijos 

j skundai, parašytas motyvuo
tas sprendimas ir sprendimas 
įsiteisėjęs.

SPRINGFIELD, Ilk, geg. 
16. — Gubernatorius įlomė
lis konferencijoje su Chica
gos majoru Kelly ir kitais 
demokratų vadais sudarė nau 
jų planų, kad per legislatūros 
žemesniuosius rūmus ko vei
kiau “prastumus” 3 nuoš. pir 
kimo mokesčių bilių.

Konferencijoje nutarta bi
lių pataisyti taip, kad jis veik 
tų tik iki vasario m. 1 d., 1936 
m. Originale yra 1937 m., sau 
šio m. 1 d. Vadinasi, padidin 
tiems mokesčiams trumpina
mas laikas.

Tad su šiuo pataisymu at
einančių savaitę žemesnieji 
rūmai bus pakviesti ir vėl 
balsuoti. Savo keliu ir sena
tas turės pripažinti šį patai
symų biliuje.

Gubernatorius ir majoras 
tikisi, kad bilius bus praves
tas, kadangi krašto vyriausy
bė turi sulaikius skirtus Illi- 
noiso bedarbių šelpimui fon
dus.

ETIOPIJA DAR KARTĄ 
APELIUOS JLSĄJUNGON

LONDONAS, geg. 16. — 
Žiniomis iš Addis Ababa, Et
iopijos imperatorius Haile Se 
lassie pasiryžo dar kartų ape
liuoti T. Sąjungon, kad apsi
draudus nuo Italijos, kuri ver 
žias karan prieš Etiopijų.

Etiopijos imperatorius per 
savo atstovų Londone pareiš
kia, kad jis ieško no kitko, 
kaip tik teisingumo T. Sąjun
gos taryba turėtų skirti be- 
partinę komisijų, kuri ištirtų 
pasireiškusius tarp abiejų pu 
šių nesusipratimus ir paskelh 
tų savo sprendimų.

NORĖTA SUJUNGTI VI
SAS KARO PAJĖGAS

"■ ...... ■" ' \
LONDONAS, geg. 16. — 

Anglijos lordų rūmai atmetė 
sumanymų, kad visos Angli
jos karo pajėgas pavedus vie 
no žmogaus kontrolei. Šiam
tikslui planuota skirti speeia 
lį ministerį.

HAVRE, Prancūzija, geg. 
16. — Čia streikuoja 10,000 
darbininkų, dirbančių prie 
laivų statymo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CHTCAGO TR APYLIN

KES. — Šiandien iš dalies 
debesuota ir kiek šilčiau.
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KATALIKIŠKOJI SPAUDA

DIENOS KLAUSIMAI

visuomenės neorganizuoja ir jos nešviečia, 
o kiti, kam organizuoja ir kum žmonėms tie
sa skelb ti. Vienu žodžiu, katalikybė jos prie
šams nepatinku nei iš priešakio, nei iš šono,
nei iš užpakalio. ' *« . . ----

Pats priekaištų įvairumus ir priešingu- Ma,‘°> kall,u sielų ganytojo, Palyginant, karalienė yru
mus rodo, kad jie eina ne iš tieses, bet tik X“ P»r«iga skelbti Dievo Žo- pirmutinė krašto ar valstybės 
iš neapykantos Kristaus Asmeniui, Kuris per di bažnyčioje, lai iš Dievo ponia, kuri turi sovereniškas 
.„anemiškai gyvena savo Bažnyčioje ir pa- malon5s darau ne vien »a™i teises ant . savo valdinių. Pa
laiko su Jos nariais religinius ryšius, ypač Pa‘aP‘Jes bažnyčioje, bet ir įprastai kalbant, savo rankose 
iki- Eucharistijų, iš neapykantos Kristui ei- i klt« «•■*»•», klebonų šau
nu neapykanta tiems, kurie Jo klauso ir Jį k!alaas’ i J d para-

.. j i pi JU bažnyčias garsinti džiau-
‘"5 Mūsų priešininkai gerai žino, knd nie- «sl"in«» evangelijų ištikimie- 
kuomet religinė katalikų organizacija, vys- swais- iuos sutvirtinant tdtė- 
kupų vadovaujama, nėra ginkluotes Teveliu-j J1““. P-MSUodžiant nuliūdime 
rijos sukėlusi. Organizacija tėra pretekstas, ar nelaimėje, pr.duodant vil- 

“eilnusas* tai neapykanta tani, kas yra ties ir dr«sos gyvenimui ir jųpats ' sielas artinant prie Dievo, vi-gyvai krikščioniška. Vieni iš katalikų priešą
nekenčia viso krikščionybės turinio ir visos .lulli!'a Sutvėrėjo. *

' formos, o kiti formą laiko pakęstinu dalyku1 to’ as esu Pia^Qinas ka-
----------- * ir kovoja tik su turiniu, bet šitoks nuomonių ! spaudos redaktorių ra-

J. Us. “P. B.” rašo, kad yra idėjų, ku- ,-ki'rt urnas neturi mums didelės reikšmės, nes i laikraščius. Tai ne 
rios mums, katalikams, niekuomet nesensta mums aišku, kad kas biaurisi šūkiu “Viską

VISKA ATNAUJINTI KRISTUJE

ir kunos turi pagrindinę reikšmę dvasinia
me katalikų gyvenime. Tokia idėja yra šū
kyje “Viską atnaujinti Kristuje”.

Šis šūkis su savo idėja yra toks senas, 
kaip ir pati krikščionija. Ne iš Pijaus X jis 
išskrido į platųjį pasaulį, bet iš Tautų Apaš
talo — šv. Povilo. Didysis Popiežius jį tik 
garsiai ir autoritetingai pakartojo ir tuo bū
du jį suaktualino.

Kadangi ši idėja labai sena ir visuomet 
aktuališka, tad jos įtakos socialiniam kata
likų gyvenimui niekas nesustabdys. Tai, ką 
sėdėdamas kalėjime šv. Povilas apaštalas pa
sakė apie save (“Aš esu supančiotas, kaip 
piktadarys, bet Dievo žodis nesiduoda supau- 1 
čiojamas” 2 Tini. 2, 9), liečia kiekvieną ka
talikų vyskupą, kiekvieną kunigą ir kiekvie
ną kataliką, ypač kiekvieną Katalikų Akci
jos narį, neišskiriant ir jaunuolių.

Šūkio “Viską atnaujinti Kristuje” pras
mė bei idėja yra tarytum Katalikų Bažnyčios

atnaujinti Kristuje”, tas nėra krikščionis ir 
juoba katalikas; su tokių žmonių įtaka kata
likų visuomenei, ypač jaunuomenės auklėji
mui, mes visuomet kovojome, kovojome ir 
kovosime, nes jei katalikai to nedarytų, tai 
būtų nebekatalikai, o Kristaus mokslo išda
vikai.

JIE KALBA UŽ REGISTRACIJĄ

Didžiųjų Amerikos dienraščių redakto
riai atvirai pasisako, kad jie remia sumany
mą įvesti šiame krašte nepiliečių registra
ciją. Esą tam sumanymui priešinasi- tik radi- 
kališkieji elementai. Tai neteisybė. Prieš re
gistracijos sumanymą kovoja visi, kam bra
ngi yra laisvė, kas nenori žmonių skriaudos.

Mūsų dienraštis yra religinės ir tautinės 
minties dienraštis, kuris kovoja su komuniz
mu ir socializmu, tačiau jis pats pirmasis 
pasisakė prieš drastiškąjį Sinnetto bilių, nes

širdis, nes pasiryžimas visą gyvenimą atnau- M priėmus, iš nepiliečių bedarbių būt atim- 
jinti Kristaus.dvasioje eina iš Bažnyčios mei
lės Kristaus Asmeniui, o prieš tą meilę lūžta
visos “šio pasaulio” galybės. Katalikų at
sparumas visur ir visuomet pareina nuo to, 
kiek jie Kristų myli. Galima laikyt, empiriš- 
ku faktu, jog meiiė Kristui katalikų gyveni
me ne mažėja, bet didėja.
. Iš tiesų, niekuomet Kristus nebuvo taip

Kun. Pr. Vaitukaitis Tėvo šaukimo ir jį vykdant į 
gyveniman. Argi Šv. Tėvo ba
lsas nėra Jėzaus Kristaus Vie
tininko balsas tikėjimo ir do
rovės dalykuose! Dėl to, “šia- 
ndieu, jei išgirsite jo balsą, 
neužkietinkite savo širdžių”, 
perspėja Šv. Klastas.

Šis trumpas mano paragini
mas skaityti, paremti, palai-ji laiko gyvybe ir mirti, taika , .. . . .. . ...’. . ‘ ‘ kyti ir platinti kataliku spauir karą, gerove ir vargą. Nuo , , • , . ... ,,, ,, dą, tepriduoda Dievo Karalyjos gero ar blogo valdymo pa- . .. . ,cla> zemeje, galingąja kaįeina jos valdinių laimė ar 

skurdas. Geroji karalienė sa
vo valdinius jungia ramybės 
ir broliškosios meilės ryšiais. 
O despotiškoji karalienė pie

ninąja
talikiškosios spaudos pagalba. 
Dėl to, skaitykime ir remki
me “Draugą”, vienintelį lie
tuvių katalikų dienraštį Ame
rikoje; platinkime Kristaus

čia nesutikimu neapykanta, „ Kata|iki.
kerštą, net ir revoliuciją. Iš v, • « ■ v-i*.. . skosios Akcijos bei v eiki
to kila teroras, destrukcija ir

nuo
pasiuntinį; skaitykime, palai-

nekaltųjų žmonių kraujo lie- kykim(J h. platinkime kitus ka

lengvas darbas. Tačiau, tai 
darau nuo pat kolegijos laikų.
Už tą darbą, kuris yra be ga- .tikybinė spauda 
lo sunkus ir įtemptas aš ne
reikalauju atlyginimo ir gar
bės neieškau, o vien noriu ir 
trokštu, kad būtų nauda mūsų 
broliams lietuviams ir garbė 
vien Dievui, mūsų visų Tėvui, 
kurs yra danguje ir gyvena 
tarpe mūsų.

Venecijoje, kur Popiežius 
Pijus X gyveno pirma negu 
tapo Popiežium, liekasi jo gy- 
venbutis, virš kurio durų ma
tomi bronzinė lenta.su parašu:
“Popiežiaus Pijaus Dešimtojo 
didžiausias nuveiktinas”. Kas 
gi tas Pijaus Dešimtojo “di
džiausias nuveiktinas”, kurį 
pats Šv. Tėvas praminė did
žiausiu, ir kurį nuveikė ilga
me ir naudingame savo gyve
nime? Štai, kai Šv. Tėvas atė
jo į Veneciją kaipo arkivys-

jimas.
Panašiai ir bedieviškoji 

spauda, nedoroji spauda, prieš 
gimdo blo

gą įtaką žmonėse. Ir iš to pa
skui seka įstatymų nepaisy
mas ir laužymas, anarchija, 
nusižengimai ir bedievybė, ne
suvaldomas jaunimo išgvėri- 
nias ir puvimas, vagystės, žmo 
gžudystės ir kiti nusikaltimai. 
Pažvelgus į pasaulį ir gyveni
mų, matome daug blogybių ir 
ištvirkimo. Ir tų visų nedo
rybių šaknis randasi nedoro
je ir bedieviškoje literatūroje, 
kurią gamina spauda, priešin
ga tikėjimui ir dorovei. Prie 
šingai, geroji ir katalikiškoji 
spauda katalikams yra Baž
nyčios tarnaitė, gynėja, kata
likiškųjų tiesų aiškintoja, do
rovės saugotoja, ramybės ir ir 
broliškosios meilės gimdytoja 
ir žadintoja.

Šv. Tėvas, Pijus XI, karto
tinai šaukia visus tikinčiuo-

talikiškus laikraščius. Tat 
tuomi išsijudinkime, prisimin
dami savo pareigą skaityti ii 
platinti, vien katalikiškąją li
teratūrą — spaudą, o kiti pa
seks mūsų gražų ii’ kilnų pa
vyzdį.

Kad katalikų spauda imtų 
viršų ir klestėtų ir jums būtų 
išganinga, tai visa pareina 
nuo jūsų pačių, ir jūs esate 
įpareigoti tai visa vykinti gy
veniman. Tai visa daryti yra 
jūsų šventa pareiga, jūsų sie
los jiareiga, jūsų šeimos pa
reiga, jūsų tikėjimo ir sąžinės 
pareiga.

Taigi, atmeskite nuodingos 
bedieviškosios spaudos litera
tūrą, kuri jus nuodino, o ste' 
ngkitės eiti prie pamylėjimo 

skaitymo katalikiškosios

tos pašalpos, jie šioj valstybėj darbo nega
lėtų gauti, jų nuosavybes atsirastų pavojuje. kūpąs, jis suprato gero kata- 
l’r eš tai pakėlė kovų visi tie, kurie mato . ūkiškojo laikraščio didelį rei-Į sius jungtis į Katalikų Veiki
ir supranta, kad tas bilius priešinasi ne tik 
šio krašto konstitucijos dėsniams, bet ir pa
prastam žmoniškumui.

Nepiliečių registraciją norima įvesti ne 
tik Illinois valstybėj, bet visame krašte. Di-

kalingumą. Ir tuojau pradėjo 1 mą, neliaujamai ragina tvir- 
darbuotis, kad įsteigus tokį tinti galingą katalikiškąją 
laikraštį. Jis pats išėjo pas

Marijona Zinnnerman, John 
Marshall aukštesnės mokyjj^ 
los Chicago mokytoja, 40 
mokytojavus toj mokykloj šio
mis dienomis pasitraukė nuo 
pareigų. (Acme Photo)

spaudos, to gaivinančio tiesos 
šaltinio, iš kurio patys semsi- 
te sveikatą savo kūnui ir gau
site maistą savo dvasiai ir 
sielai. Tada, Katalikiškoji 
Spauda, ta Pasaulio Karalienė, 
taps Ramybės Karalienė, ir 
jos galingame ir išganingame 
viešpatavime pranyks kerštas 
ir neteisybė, o gyvuos lygybe 
ir tiesa.

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likišką spaudą. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelią j amžinasti
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vertelgas prašyti apgarsini
mų. Jis pats parašė daugiau
sia straipsnių į tą naują laik 
raštį, daug laiko praleisdamas 
menkoje spaustuvės raštinėje. 
Jis įkalbinėjo klebonams ir 
skatino pasauliečius, kad pa
tys skaitytų, paremtų ir pla
tintų tą naują laikraštį, kurs 
vėliau suvaidino reikšmingą 
vaidmenį katalikų gyvenime.

Tas Pijaus X-tojo uolusis 
pasiryžimas įsteigti galingų 
katalikiškąjį laikraštį (kurs, 
anot jo paties žądžių, buvo 
didžiausias nuveiktinas jo gy
venime), yra nušviečiamas po 
šakyje, kurį kartą ištarė se
kančiais žodžiais: “Mano pi 

_____________ j rmtakūnai užsimojo laiminti
Socialistų dienraštis užvakar įdėjo laku- Kryžiuočių^ šarvus ir kardus 

no Vaitkaus atvaizdą ir po jo kinietišką pa- bet aš vergiau palaminsiu ka 
rašą. Žmonės kalba, kad tai buvo geriausias talikiškojo laikraštininko plu 
raštas apie socialistų organizuojamą skridi
mą, nes jis teisingai atvaizdavo, kad tas skri
dimo organizavimas, tai tikrai “kinietiškas 
galvosūkis” (Cbinese puzzle). Kaip lietuviai kė: “Spauda yra pasaulio ka 
nesupranta kinietiško rašto, taip negali su- ralienė! ” 
prasti dėl ko skridimas neįvvkdinta pernai 
ir dėl ko vis dar neužtenka pinigų, nors jų 
surinkta bent dviejų lėktuvų įrengimui.

mylinias, kaip mTisų laikais, tais laikais, ka- dieji dienraščiai ir kai kurios organizacijos 
da laisvamaniai labiausi Jo nekenčia, o kas ' agituoja, kad tik greičiau tai būt pravesta szi-
Kristų myli, tas negali nevykdyti Jo įsa 
kymo “išpažinkit mane žmonių akivaizdoje”
(Luc. 12, 8). Iš istorinio patyrimo žinome, 
kad juo labiau “šis pasaulis” Kristaus ne
kenčia ir energingiau jo dvasią stumia iš 
viešo gyvenimo, juo katalikai idealistai la
biau Jį myli, o kas myli, tam nesunku ir pa
siaukoti.

Sunkiais Bažnyčiai laikais ne vienas si
lpnadvasis katalikas ją apleidžia, bet taip 
pat ne vienas indiferentas palieka karštu 
Bažnyčios teisių gynėju, nes juk ‘ akcija su
kelia reakciją”, vienų neapykanta žadinama 
kitiems meilę ir pagarbą. Kad Kristaus idėja 
persekiojama, kad nemėgiami tie, kurie ryž
tasi savo ir kitų gyvenimą atnaujinti Kris
taus dvasioje, tai nesudaro nieko nepapras
to ir nieko giliai tragiško, nes Išganytojas 
atnešė šiam pasauliui ne taikų, bet dvasinę 
kovą.

Jau senelis Simeonas, paėmęs kūdikį Jė
zų ant rankų, pasakė, kad “Jam skirta būti 
pražūties ir atsikėlimo priekabe daugeliui ir 
ženklu, kuriam prieštaraus” (Luc. 2, 34-35).
“PrieStaraviinų” pretekstai labai įvairūs ir 
vienas kitam priešingi: antikinės Romos ce
zariai bemaž taip pat, kaip ir vokiečių na
cionalsocialistai, krikščionybėje įžiūrėjo po
litinės vienybės skaldymą, liberalai ir maso- Šiemet gegužės mėn. pabaigoj ir birželio 
nai mato joje stabdį kultūrai, o marksistai pradžioj Belgijos sostinėje Briuselyje šau- 
— atramą valdančiai klasei. > kiamas tarptautinis katalikų gydytojų kon-

Neseniai Bažnyčios priešai savo sunkiąją gresas. Būtų gera, akd prie tarptautinio ka-

; legislatūrose ir kongrese. Dėl to mums reikia 
‘ budėti ir dėti visas pastangas, kad tas suina- 
1 nymas nepraeitų.

Sunku dar būtų pasakyti, ar pavyks nu
galėti nepiliečių registracijos sumanymą. Dėl 
to nepilieeiai tuoj turi padaryti atitinkamų 
žygių, kad įsigyti šio krašto pilietybę. Jei 
nebemanoma grįžti į Lietuvą, nėra jokio iš- 
rokavimo pasilikti nepiliečiais. Patys mato
me, kad nepiliečių laisvę norima suvaržyti.

Kovokime prieš sumanymą įvesti privers
tiną nepiliečių registravimą, bet tuo pačiu 
kartu pasirūpinkime kuogreičiausia išsiimti 
Jungtinių Valstybių pilietybės popieras. Tai 
bus saugiau ir naudingiau.

nksną. Kitame atsitikime, kai 
laimino katalikiškojo laikraš
tininko plunksną, jis pareis

(atikų judėjimo prisidėtų ir lietuviai katali
kai gydytojai.

spaudų. “Čia”, jis pareiškė, 
atsiliepdamas į susibūrusius 
apie jį Romos Universiteto 
studentus, “čia yra platus a-
pastalaviinas, kurį visi kata- Ne |įk pas mus cicilistai Ats. 1. AYienas antra
likai turėtų įvertinti ir plės- į mučijasi su skrajum per ma- nawoti ne apleysdams 
ti, jungdamiesi į vieną katal;- res, ana, genam krajuj mūsų smercie, kayp prisieki. 2. Ape 
kiškąjį veikimą. Visi negana lietuviškos ant poperos šnekos svetimus ne mysliti. 3. Ne 
kultivuoja katalikiškąją spau j išminčiai mučijasi su literom j bartis, wienas antram nusi- 
dą. Su kokiu atsidavimu jie įr žodžiais. Besimučydami su- į lenkty. 4. Asablyway, Pati 

mislijo nukapoti uodegas kai pawina Wira klausiti, o Wi- 
Pirmiausia, ras Pačios nemuszti, par szob 

Ii ne szokinti.

rūpinsis apie ją, tokius ir vai
sius rinks. Tuo apaštalavimu kuriom literom.
jie gaus gražių sėkmių, nuga j nukentėjo litera i su uodega, 
lėdaini nuodingosios spaudos |Kai kurios senam krajuj ga- 
piktą, kurs gamina tai visa,, zįetOs jau runija su ir be 
ką kultūra ir civilizacija tunluocjegOS jr mūsų gazietoj 
pasmerkti”. “Drauge” telpančiose iš se-

Balsai, kurie sutampa su jji© krajaus gromatose jau ma- 
Šv. Tėvo balsu plačiąjame pa- j tome vietoj įeiti — ineiti, vie- 
sauly, yra visų tų Bažnyčios toj įžanga — inžanga ir t. t.
dignitorių ir dvasiškių, kurie 
žmones ragina paremti ir plė
sti katalikiškąją spaudą, už
sirašant katalikiškus laikraš
čius arba knygas sau ir ki
tiems, jas skaitant ir plati
nant tarp kitų. Kokia gero ir 
tobulumo įtaka, ir išganingos 
sėkmės įsigyventų, jei kiek-

Tuose Sv. Tėvo ištartuose i vienas katalikas, atsiliepda- 
dviejuose posakiuose reiškia- |mas į tą šaukimų, ryžtųsi uo
si tikrai kilnus ir atitinkąs pa liai pasidarbuoti, skatinant ar 
lyginimas. Bažnytinės istori- raginant vieną ir kitą, kad 
jos puslapiai teisingai nusvie- į užsirašytų katalikiškąjį dien- 
čia karžygiškuslcryžiuočių žy- į raštį, savaitraštį arba mėnra- 
gius; taip pat tie puslapiai y- ^tį. Bet, vargas! nes daug yra 
ra gero ir blogo galybių liūdi- j tokių, kurie tai visa palieka

Rokuojas, i be uodegos. Pa
laukus tie seno krajaus mūsų 
lietuviškos šnekos išminčiai, 
gal, pradės ir galvas literom 
kapoti. Tada visi pradėsim 
rašyti, kaip rašė mūsų protė- 
vukai prieš šimtą metų, 
arba kaip dabar rašo Maka- 
nojaus “Saulė.”

artileriją visų pirmiausia kreipė prieš kon
templiacinius vienuolių ordenus, šiandien yrą 
priešingai: šiandien pirmiausia puolamas vi
suomeninis katalikų veikimas. Dar neseniai A. L. R. K. Federacijos kongresas šiemet 
buvome kaltinami socialiniu neveiklumu, o įvyks rugpiūčio 20, 21 ir 22 dienomis Pbila- 
šiandien esame persekiojami už veiklumą, už delphia, Pa. Į kongresą yra kviečiamas J. E. 
krikščionišką įtaką socialiniam gyvenimui. , Vyskupas T. Matulionis, Lietuvos Katalikų 

Vieni katalikų kunigus kaltina, kam jie Veikimo Centro pinųininkas.

ninkais. Tačiau tai visa turi 
nusilenkti prieš spaudos seep- 
trą, kurio mostelėjimas yra 
galingiausias, kurio galybė się 
kia tolimiausius pasaulio kra 
štus, kurio galingoji įtaka gi 
mdo, kuria ar griauna, kaif 
gera, taip ir pikta.

kitiems padaryti, patys nepai
sydami, kokios pasekmės įvy
ksta pasaulyj ir gyvenime.

Kiekvienas katalikas turi,
net kiekvieno kataliko yra pa
reiga, sustabdyti siautimą pi
kto, plaukiančio iš bedieviško
sios spaudos, paklausant Šv.

Yra tokia daina apie 
nelį, kaip jis, nabaį 
skundžiasi

Turiu maistą menką. 
Alkis kęsti tenka, I 
Mat šuniu gimiau —
Au, au, au!
Ponai valgius renka,
Man kauleliai tenka,
Kad bent tų skalsiau — 
Au, au, au!

Tokie sunkūs čėsai šune
liams kai kur jau išnykę, o 
Paryžiuje jiems'tikras pros- 
perity. Gyvena kaip milij^ 

>nieriai. Ten jiems yra instra-
' jyti puikiausi restoranai su

Prieš šimtą metų, kaip ro- muzika, ten yra šunų pa
do knyga “Broma atuerta r§d¥ papuošalų Storai, o da
ing wiecznasti” taip rašyta: Jbar Padaryta grand opening 

ir šunų spešil grožio institu- 
Apie Moteristi taS) kuriame pakerpami ŠU

KĮ. Ar walnu kitus primų- ‘ nims ®sai, klynijaiui dantys, 
siti i ta stoną! daromas nagų manikiūras,

i. v . . kurliuojami plaukai, vra tur-
.. . kiška pirtis ir darbma inasa-

HZljc flunditojay yr 1žas. Ten pat yra brenčius ir 
kurie pnmuzije po nelinks ' kat(, kuri<)8 šukuojamog ir 
žanitis. 1 4

Kl. Kokies ira pawinastis
to stoną?

' maudomos.
Matot, kokių sviete yrajro- 

kuudų.

lenta.su
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

— Kaz. Andriušis =====
(Tęsinys)

Dar jai jaunai esant mirė tė
vas. Tada dar didesnis var
gas užgulė ant jos ir ant li-

ipakibo ant išvargusiu blaks
tienų. Dar pažvelgė išvažiuo
dama į gimtinę, j kryžiais nu
sagstytus laukus, j tyliai at

gultos motinos. Pagaliau su- sisveikinimo raudų ošiančius 
sipažino su vienu neturtingu j miškus. Tačiau ji nežinojo, tik 
žveju taip pat našlaičiu kaip i nujautė, kad visa tai mato pa- 
ir ji. Abu vienas antrų paini- skutinį kartų,
lo dėl vienokios vargo naštos 
ir susituokė. Tais pačiais me
tais mirė jos motina. Jiedu, 
susirinkę keletu skatikų, iš
sinuomavo iš vieno vaistinin
ko mažų žemės sklypukų ir 
sukrypusių lūšnų. Iš karto, 
rodėsi, Dievas juos laimino. 
Susirinko net nemaža pinigų, 
bet vėl nelaimė — žuvo reiks- 
markės ir išleido litus. Taip 

i stropiai sutaupyti pinigai 
nuėjo niekais. Tačiau vis 

dar buvo pakenčiama. Smar
kiausias smūgis ištiko dabar, 
kai žuvo vyras ir sūnus. Už 
nuomos nesumokėjimų šykš-

Po ilgos, varginančios ir nuo

duona, Rygoj dykai duona...”
— Gerai, — galvoja sau 

bobutė, — jeigu Rygoj dykai 
galima gauti duonos, tai kam 
man čia malti — eisiu į Rygų.

Išėjo. Ten taip pat kartų 
teko malti. Klauso kų dabar 
girnos kalba. O jos sako:
“Kaip ten, taip ir čia; kaip 
ten, taip ir čia...”

Labai panašiai įvyko ir su 
ja.

* * *
Taip ir slinko diena po die-

Kun. Jurgis F. Jonaitis
(Sidabrinio jubiliejaus proga)

(Tęsinys)

Bet energingas kunigas ne
buvo “minkšta tešla” jr nepa
būgo grųsintojų. Jis ir toliau 
varė savo darbų. Pats nuvyko 
į miesto valdybos posėdį ir 
tenai savo kalboje taip sakė: 
“Man visai nepatinka, kad 
žmonės gali pirkti gėrimus

Dievo baimėje”. Žmonės klau
sydami tokių graudžių atsi
sveikinimo žodžių net apsiver
kė, jog negalės daugiau išgir
sti tokių gražių pamokymų.

Jau ir tais laikais pradėjo 
rastis atšalusių katalikų, ku
rie bažnyčios nelankė ir nesi
artino prie šv. Sakramestų. Ta

lbėjo senatorius Hitchcock ir davo garsius Omahos giesmi-

bodžios kelionės, pagaliau pa
siekė išsvajotųjų laimės šalį 
— Brazilijų. Kokia laimė, 
koks džiaugsmas ajiėmė moti
nos širdį, kai pirmų kartų ko
jom palietė “pažadėtųjų že
mę”, tačiau, žengus antrų ži
ngsnį, aštrus erškėčio spyglys 
įdūrė kojų — tai vargas ir 
skurdas.

Platūs, neįžengiami, kirvio 
nematę miškai, bekraštės dy
kumos, plėšrieji žvėrys, šlykš
čiausi šliužai jų kiek baugino. 
Visa tai ji pirmų kartų mato, 
ir šiurpas nueina visu kūnu,

tus šeimininkas pasiėmė visus Įkai prieš akis ant medžio ša- 
rflbus, patalinę o pinigij — nė kos užsikabinusi piktai susi

juokia gauruota beždžionė. To
liau žiūrėk — prieš saulę šil-

cento, iš kambario šeiminin
kas išvaro.
\ Nesurasdama geresnės išei-ldosi piktoji, kokio metro ar 

ties, nukeliavo į tolimų kai-1 daugiau ilgumo, gyvatė 
nių ir pas vienų ūkininkų sto- šiaip koks šliužas. Visi 
jo tarnauti. Ištarnavus trejus laukia savo aukos, 
metus, susitaupė žiupsnelį pi
nigų, nusipirko geresnių išei
ginių rūbų ir, rodos, jau būtų 
galėjusi neblogai gyventi. Bet Įrbas begalo sunkus. Per kiau-

nos, savaitė po savaitės, neš- 
damosios vis kartesnių vaisių. 
Kartų motina, nežinia kur, ga
vo lietuviškų laikraštį. Lyg Kų 
nujausdama greitai perbėgo 
akimis straipsnių antraštes, 
matyt, norėdama kų sužinoti 
iš savo brangios tėvynės, ir 
staiga lyg ko nustebo. Akys 
užkliuvo už stambiom raidėm 
parašytos antraštės: “Laimin
gai grįžo žvejo sūnus Stasys 
Nežinioms”.

— 0 Dieve, tai mano sū
nus! — sušuko iš džiaugsmo, 
rankom suspausdama krūtinę. 
— Jis dar gyvas, grįžo... Bet 
tėvas?

Greitai perskaitė straipsnį, 
kur buvo trumpai aprašyti vi
si jo nuotykiai, pradedant iš
vykimu iš Anglijos ir bai-

ar giant sugrįžimu į tėvynę. Per
skaitė ir nusiminė. DidelėsJie
skausmo ašaros suvilgė išvar- 

Agento rekomenduota, gavo , iug skruostus> Sir<Įis nesu. 
pas viena plantatorių (kavos ^aldomai 5lm-( veržtis prie mv. 
medelių augintojų) darbo. Da- lh„ojo gftnaus Tiek jig k(,ntė.

• , • 1 . - » . , . .jo, vargo, o sugrįžęs į tėvynę
Įvyko vėl nauja nelaime: no-,r, dienų kepmte kepmamuose lnCTadaMt motilM)s. Kaip ji 
rėjo rasti dar geriau, tačiau»saulės spinduliuose reikėdavo
prarado ir tai, kų turėjo. kelis kilometrus nešioti sun- 

Tuo metu daug kas, palikę
arba pardavę ūkius, agentų 
suvilioti važiavo laimės ieško
ti į tolimųjų Brazilijų, Argen- 
tinų ir į kitas užsienio šalis. 
Iškalbingas agentas paviliojo

dabar priglaustų jį prie. mo
tiniška meile degančios šir- 

kims kibirais vandenį kavos dieg, i5bni,iuotų jo geltonplau- 
inedeliams laistyti. 0 vėliau, ;kę galvelf; pasidalintų vienas
kai sunoksta kavos pupos, jas 
reikia rankomis nurinkti
plauti. O karštis tiesiog nepa
kenčiamas. Dienos metu poil-

ir Nežinionienę, Stasiuko mo- šio nėra. 
tina. Jis ryškiomis spalvomis Jei kas tik kiek aptingsta, 
nupiešė gražų gyvenimų toli-
moję Brazilijoje; upes paver
tė vyno upėmis, o žemės vel
tui duoda po keliasdešimt he
ktarų — tik imk, valdyk ir 
krauk nesuskaitomus turtus.

— Kaip bus, taip, — galvo
jo Nežinionienė, — bet aršiau, 
kaip Lietuvoj, tik jau nebus. 
Niekur, matyt, taip nėra kaip 
pas mus: vargas, skurdas ir 
daugiau nieko. Važiuosius pa
mėginti laimės į kitas šalis.

Ir nuo to laiko apie niekų 
daugiau nė negalvojo, tik: au
kso šalis — Brazilija. Visos 
nintys, svajonės vien apie tų 
^laimintųjų šalį. Gula ar ke 
ia, ilsis ar dirba, ,vis Brazi

lija neišeina iš galvos.

darbo prižiūrėtojo botagas pri 
verčia pašokti, ir tas, nusi
braukęs srovėmis tekantį pra
kaitų, norom nenorom turi di
rbti. Ne vienas ir miršta dar
bo vietoje nuo karštų saulės . 
spindulių, ar botago...

Tik dabar vargšė motina pa 
matė kur pakliuvusi, kai ne
gailestinga braziliečio ranka 
pradėjo botagu čaižyti jos nu
garų. Pamatė, su kokia neapy
kanta vietiniai gyventojai žiū
ri į ateivius, kaip juos begė
diškai išnaudoja, pamatė va
rgų' dešimt kartų sunkesnį ne
gu tėvynėje, priespaudų, ne
teisingumų. Norėtų pasiskųsti, 
bet kur kreipsiesi, kad pats 
plantatorius visos apylinkės

— Pagaliau, ko aš turiu bi- valdovas ir teisėjas. O jeigu 
joti, — ramino pati save. —Į jam pasiskųsi kuo nors — gau 
Kiti palieka žemes, tėvus; tė- si botagų ir bus tau teismas, 
vai vaikus, pačias, o aš kų pa- Norėtų grįžti atgal į tėvynę, 
liksiu! — Nieko. Nebent tik .liet kaip be cento kišenėje su
vargę... Į grįši?

Išvažiavimo diena prisiarti- Prisiminė girdėta liaudies 
no. Sušvito viliojančios laimės pasakėlė. — Viena bobutė ma-
spinduliai, ir ji, palikusi savo 
gimtinę, nes kas jai gimtinė, 
kad ji tik vargus ir ašaras 
duoda, išvažiavo kur nesėja 
ir nepjauna, o turtus aruo
dais krauna. Tačiau, nors ir 
kaip karčių gyvenimo taurę 
jai davė tėvynė — išvažiuo
jant susijaudino. Čia ilsis jos 
tėveliai, čia gimė mylimasis 
sūnus Stasiukas, čia maža bū
dama bėginėjo pajūriu rink
dama nudailintus akmenėlius. 
Kažkoks jausmas suspaudė 
motinos širdį, kad vargo ver
čiama turi palikti tėvynę ir 
dvi didelės, skaidrios ašaros

lusi sau duonos. Gerai įsiklau- 
’ ’ į girnų kalbų suprato,SIUSI

kaip jos sako: “Rygoj dykai

kiekvienoje krautuvėje ant ‘2’ F;iau ! tėvo Kazimiero misijas
gatvės ir dar po 8 vakare. Ma
no parapijos vyrai turi dide
les šeimas, kurios reikalauja 
tėvo pinigų namuose. Kai tie 
vyrai turi taip daug progų 
praleisti tuos pinigus saliū- 
nuose, lieka neaprūpintos šei
mos ’ ’.

Savo kalboje jis taip pat 
reikalavo, kad kur yra šokiai 
svetainėse, ten nebūtų svaiga
lų. Nekaltos mergaitės mėgs
ta eiti į šokius. Jei šokiuose 
yra svaigalų, jos grįšta girtos. 
Tai kenkia dorai, kenkia baž
nyčiai, kenkia joms pačioms 
ir jų šeimoms. Pagalios jis 
reikalavo, kad jaunos mergai
tės turėtų savo tėvus arba se
nesnius globėjus parengimuo
se.
Miesto valdyba atydžiai klau

sėsi tokios drųsios kunigo kal
bos ir pagalios pats majoras 
atsistojęs dėkojo kunigui už 
pranešimų ir pažadėjo ateity
je padėti klebonui kovoti su 
girtavimu.

Kviečia kalbėtojus
Kun. J. Jonaitis ne tik pats 

mokino ir lavino žmones vi-

visi atsilankė, atydžiai klau
sėsi pamokymų ir artinosi 
prie šv. Sakramentų. Tėvo 
Kazimiero misijos nepatiko 
tik vienam kriaučiui, kuris 
einantiems iš bažnyčios žmo
nėms sakė: “Tai moka gra
žiai meluoti”.

Čia buvo su misijomis kun. 
F. ♦ Kudirka, kun. Andriušis, 
tėvas Alfonsas ir daug kitų 
garsių misijonierių bei pamo
kslininkų. Jie labai daug pa
dėjo klebonui žmonių sielos 
reikaluose.

šelpia Lietuvą i
Kun. J. Jonaičiui rūpėjo ne 

tik vietiniai Omahos lietuviai. 
Pats atvažiavęs į svečius A- 
merikoje, kaip jis pasakoja, 
jam rūpėjo ir senoji Tėvynė.

Matydamas laikraščiuose, 
jog Lietuva net keletu kartų 
buvo karo liepsnose, jis nega
lėjo sudėjęs rankų tylėti. Jam 
gaila buvo Lietuvos.

Pirmiausiai jis padarė di
delį atsišaukimų vietiniuose 
anglų laikraščiuose. Savo raš
tais jis aiškiai nurodė, ^og lie
tuviai yra skirtingi nuo Ien->

kunigo Jonaičio raginamas i>a 
klojo $100.00 sušelpimui lie
tuvių tėvynėje. Iš viso buvo 
surinkta $1,030 ir pasiųsta Lie 
tuvai.

Šis darbas gerai pavyko y- 
pač dėl to, kad visi lietuviai 
iš vieno dirbo vienam ir ge
ram tikslui. Kunigas vedė la
bai gerų tvarkų. Jis pats va
žiavo po visas Omahos katali
kų parapijas ir prašė vietinių 
kunigų, kad pagarsintų iš sa
kyklų apie Lietuvos Dienų.

Myli muzikų
Besirūpindamas

reikalais, kun. J. Jonaitis ne
užmiršo ir meno. Jis ypatin
gai mylėjo gražų giedojimų ------------------
bažnyčioje. Būdamas Šv. An- f 1896 m. karas tarp Ameri- 
tano parapijos klebonu, jis ,kos ir Ispanijos tęsėsi tiktai 
turėjo ir gerų chorų. Tam tik- 1114 dienų. Kare dalyvavo 300,-

ninkus. Giesmininkai negyve
no vienoje vietoje. Jie gyveno 
po visų Onialuj. Ne vienų na
ktį pačiam klebonui reikėjo 
važinėti po visų miestų ir rin
kti giesmininkus. Tais laikais 
susisiekimas buvo sunkesnis. 
Dar mažai kas turėjo automo
biliu. Klebonas turėjo įr prieš 
šventes buvo gera proga jis 
naudoti, vežant giesmininkus 
dėl iškilmių.

Be giesmininkų klebonas vi 
sados samdė ir benų šventėms. 

į Tas sudarė labai puikių har- 
Imonija pamaldų metu ir žmo- 

pai apijos , nėms labai pat’k«
|

(Bus daugiau.)

slui reikalingas geras chorve- 
dis. Dėl to, jis ir stengėsi sa
mdyti gerų crorvedį.

Tas jam sudarė daug sun
kumo ir nemalonumo’. Didės-I
nėse parapijose paprastai cho- 

jrvedžiai buvo gerai apmoka
mi. Šv. Antano parapijoje pri
trūkdavo lėšų tam tikslui. Dėl 
to, paskui su kai kuriais chor
vedžiais reikėjo turėti nema
lonumo.

Šventėms (Velykoms ir Ka
lėdoms) klebonui neužteko sa
vo vietinio rhoro. Jis kvies-

000 amerikonų kareivių. Ko- 
jvose užmušta 397, o nuo viso- 
i kių kitų priežasčių mirė 6,400. 
Į Štai kiek blogo atnešė tas tru
mpas valstybių susikivirčiji- 
mas!

Daugelis pasaulio didžiųjų 
miestų randasi ant salų, pa
vyzdžiui — Londonas, New 
Yorkas, Brooklvnas, Tokyo, 
Singapore, Hong-Kong, Bom- 
bav, Montreal, Zanzibar ir ki
ti.’ M. T. T

BIZNIERIAI, GARSINKITfiS

antro jausmais, tačiau juos 
nu" skiria beširdis likimas, plačio

sios erdvės, vandenynai...
Eina vargšė’ motina pas pla

ntatorių, viskų jam, kaip mo
kėdama, išaiškina, ir ant ke
lių suklupusi melste meldžia 
leisti jai grįžti į tėvynę pas 
mylimąjį sūnų. Prašo pinigų 
kelionei už išdirbtų laikų.

— Tuščias, moteriške, tavo 
maldavimas, — išdidžiai at
sako plantatorius. — Mano a- 

1 pskaičiavimu, tai ne aš tau, 
bet tu man turi primokėti, nes 
tavo darbas nėra to vertas, 
kų aš tau duodu. Gauni mais
tų, butų, rūbus ir dar daugiau 
reikia? Pinigų nė nesitikėk! 
O jeigu nori jų gauti, tai ne 
taip turi dirbti, kaip iki šio
lei dirbai. Jeigu dirbsi geriau, 
valgysi mažiau — užmokėsiu 
ko bus verta ir galėsi važiuo
ti kur tik norėsi.

Ir vėl naujas smūgis, nauji 
širdies skausmai: likimas am
žinai atskiria motinų nuo sū
naus. Ji turės svetimame kra
šte užmerkti akis, nepalaimi
nusi mylimojo sūnaus. O taip 
jos širdis trokšta nors pasku
tinėje mirties valandėlėje jį 
pamatyti ir tada jau galėtų 
ramiau mirti.

(Bus daugiau)

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldo Vadovėlis

same, kas gera ir dora; jis kų, rusų, gudų ir kitų tautų.
dažnai kviesdavo Lietuvos ga- 
rsių vyrų, kad padėtij jam ta
me mokslo darbe. Jam Oma-

Jis gražiai ir įtekmingai nu
pasakojo apie Lietuvos sunai
kinimų karo metu. Tėvai at

iloję būnant buvo daug kalbė- l skirti nuo vaikų, o vaikai nuo 
tųjų atvykę su prakalbomis, tėvų. Kai kuriems teko pabė-T„ j. • _ i v*.-. A

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

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

Ir taip, buvo čia atvykęs p. 
Martynas Yčas, Juozas Gab
rys, kun. A. Maliauskas, Al. 
M. Račkus, p. Balutis ir daug 
kitų.

Kviečia Misijonierius
Kad pamokinus savo para

pijonus tikėjimo dalykų, sus-

gti į Rusiją ir tenai svetimų 
jų tarpe badauti. Kitiems bu 
vo lemta pasilikti tėvynėje ii’ 
gyventi urvuose, o maitintis! 
žole ir kitais augalais. Duo
nos nebuvo.

Savo kalbomis ir atsišauki
mais į laikraščius jis išgavo?

Kelionės į Lietuvą reikalais kreipkitės į

tiprinus juos dvasioje, klebo-liš miesto valdybos padaryti
nas dažnai kviesdavo misijo
nierius į pagalbų sielų išgany
me. Didžiausių įspūdį padarė 
čia tėvas Kazimieras, kapuci
nas. Jo misijos ilgai paliko 
žmonių atmintyje. Jo pasku
tinius žodžius dar ir dabar 
vienas senelis gerai atmena ir 
man papasakojo: “Turiu jus

“tag-day” Omahoje. Išrinko 
66 merginas ir moteris ir pa
stato ant žymesnių gatvių ka 
mpų. Tiems, kurie aukojo dėT 
Lietuvos, mergaitės prisekda 
vo gyvų gėlių prie krūtinės

Vakare visos rinkėios susi
rinko į svetainę ir tenai bai
gė dienos darba lietuviškomis

apleisti, gyvenkite sutikime ir dainomis ir prakalbomis. Ka-

Si nauja maldaknvgė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų 8ubendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

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

“DRAUGO”KNYGYNAS
2J34 So. Oakley Avė. Chicago, III.
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7 Kaip Dabar Gyvena Lietas Kaimas
RYŠKIOS ASMENYBĖS KAIME, MUILO FABRIKAS 

VOKIEČIŲ OKUPACIJOS LAIKAIS. KAIP ŪKININ
KAS PASISTATYDINO KRAKMOLO FABRIKĄ. 

AUTOMOBILIS U2 700 LITŲ

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
WEST SIDE
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(Pabaiga) domis jie dirbdinasi... automo-
Bčdu su mašinų dalintis. Žiū bilį.

rėk, lai ratelis, tai kokia kita j Taip automobilį, kuriam ne
dali s trūko <— reikia nauja būsianti nupirkta gatava nė 
liedinti. Važiuok į Kauną, va-J menkiausia metalinė dalelė, 
žinok j Klaipėdą, lauk kol kas Dabar Bereinių liejykloje lie- 
nuliedins. Prisižiūrėjau, kaip dinamas motoras. Jaunasis Be 
ketus tirpdomas, kaip visokie renis gavęs technikos mokslo
dalykai liedinami. Ne šventie
ji puodus lipdo. Su broliu ki
bome į darbą, pasistatydino
me kalvę, metalui tirpdyti kro

tiek, kiek jo galėjo duoti tar
nyba elektrotechnikos batalio
ne, kai jis jame tarnavo išė
jęs į kariuomenę

MOTINŲ DIENA GRAŽIAI 
PAMINĖTA

Garbingas yra motinų atmi
nimas, kas daro didelę reikš
mę, o tas labiausiai pasirodo 
tarp katalikų. Nors visur bu
vo daroma motinoms pagerbi
mai, bet negalima praleisti ne j 
paminėjus ir šios kolonijos.

Rūpestingas dvasios vadas

klebonas gražią pasakė kalbą.
Vakare Moterą Sąjungos 64 

kp. pas Mišeikius buvo suren
gus vakarienę. Dalyvavo bū
relis veiklių šeimynų ir kleb. 
kun. Boreišis. Po vakarienės 
buvo žaidimai. Sąjungietės 
kas met motinų dienoj suren
gia draugišką vakarienę ir
smagiai praleidžia laiką.

Kiek teko girdėti sąjungie-

ŠV. JURGH) ŠVENTĖ
, ROCTIESTER, N. Y. — Ba
landžio 28 d. mūs parapija iš 
'.kilmingai apvaikščiojo savu 
'globėjo šv. Jurgio metinę šve- 
Įntę. Suma buvo iškilmingai 
'atnašauta su įstatymu ŠŠ. Sa
kramento, Po sumos iškilmin
ga procesija bažnyčioje. Per 
sumą Šv. Jurgio vyrų draugi
ja dalyvavo bažnyčioje “in 
corpore” su savo vėliava.

Tą pačią dieną vakare, bu
vo surengta vakarienė, kurios

SUCH IS LIFE—
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savanoriu,
snį, pasigaminome formas. Da ! guldo galvą, kad jis tuo auto-
bar prašau pažiūrėti, ko mes mobiliu, kaip kokiu biuiku ar ____ ______ ____________
nenuliedinanie. Nei Klaipėda, ševroletu, 4 arklių jėgų, apie | gkaitlfngas bQrelig motinų bl^. | ^ano bažnyčioj 

1000 kub. centimetrų motoras , vo susodintas bažnyčiojfį pir-
dirbsiąs kaip caca. Reikėsią I inat. sėdynes. Vyčiai, kaipo 
pirkti gumines dalis, padan- jaUnimas, nuo vargonų iki al-

tės vajaus laiku darbuojasi, pelnas buvo skirtas naujos ba 
' prirašinėja naujas nares. žnyčios fondui. Kadangi tą i

----------- vakarą programo nebuvo, žmt
Mokslo metų užbaigimas nės pavalgę gardžios vakario

i 1

nei Kaunas už tuos daiktus iš 
manęs nei cento nebegaus. Jei 
kam reikia ką nuliedinti — 
taip pat neatsisakau.

Radau laikraščiuose, kad 
Lietuva iš užsienių per metus 
įsiveža bulvinių miltą (krak
molo) už 500,000 lt. Kad tave 
bala! 0 mūsų ūkininkai netu
ri kur bulvių dėti. Nu, manau, 
pamėginsiu ir čia pažiūrėti. 
Teiraujuos Čekoslovakijoje, 
teiraujuosi Vokietijoje, ar ne
galima būtų gauti krakmolo 
fabrikui mašinas ir kiek jos 
kaštuotų. Atrašo: apie 60,000 
litu
1
mašinoms pagaminti. Apžiū
rėjau prospektus, vieną kitą

gas. Visas automobilis kaštuo
siąs 700 lt.

Pasiklausęs Berenią pasa
kojimą ir juos pažįstančių 
žmonių atsiliepimų, apžiūrėjęs 
jų padirbtus darbus, jauti sti
prų tikėjimą, kad tie žmonės 
ką sumanė — padarys. Jie tai 
jau tikrai žino, ką daro.

kun. L F. Boreišis per sumą
i bus geg. 26 d. no mišparų, Šv nes šoko iki vėlumos. Tą va- Motiną dienoj darė atnununą. . » o ....... , .---- 1 y—• karą taipgi išdalinta brangios

dovanos, kuriu t.ikietai buvo 
seniai pardavinėjami. Dovanas 
gavo sekantieji parap!jonai1 
Kaz. Bertašius $50.00, Millers 
market (K. Juškevičius) $35. 
Ignas Vilimas $25.00 ir Alviru 
Joninaitė $15.00. Iš to viso li

ko gražaus pelno naujai baž
nyčiai, kuri baigiama statyt) 

Sodaliečiu metinė šventė
Gegužės 5 d. sodalietės ap

vaikščiojo savo metinę šventę. 
Prieš Mišias giedodamos li
taniją Šv. Marijos suėjo į ba
žnyčią ir naujos narės sudė
jo savo prižadus tarnauti Ma- 

I ■**/*<«■ airf rijai ir užlaikyti skaistybę.
Per Mišias “in corpore” pri
ėmė Šv. Sakramentą.

Motinos Diena

torių turėjo nutiesę kaspinus, 
reikšdami Motinos pagarbą. 
Seserų dėka, altoriai buvo gė
lėmis išpuošti. Jaunimas ir 
motinos “in corpore” ėjo prie 
šv. Komunijos. Jautrų pamo
kslą motinų garbei pasakė ge
rb. kleb. kun. I. F. Boreišis. 
Ytpasakojo, kaip motinos iš-

Geg. 26 d., Lietuvių svet. 
Dzimdziai išpldys programą. 
Riengia parapija. Pelnas pu
siau. Po programo — šokiai. 
Komitete muz. J. A. Blažys, 
M. Mozūras.

CO-EDDIS
Co-Ed—“What sort of a party did they sling at the ts«S ta 

night?”
Co-Eddie—“Ve r y duil. No one waa throsrn out and no one w 

eaUed in."

Jaukioje seklyčioje mirkčio ]aįk§ tautybę ir katalikybę, o 
ja elektros šviesa. Kalbos bai- pagarbai niekas nestato jo- 
gtos. Svečio akis traukia tų kbl pan,įnkbb neį kitokių di 
dviejų nuostabių vyrų ryžtim >delių atminimų. Pamokslinm- 

lity. Šitaip! Pažiūrėsime, ko-'gb tikrai žemaitiškai vyriški'kas> urbdamas motinų dar- 
liio čia Saliamono reikia toms veidai. Jaunesnysis atsineša bus, SUpynp joms vainiką ii

futliarą, atidaro jį, išima rū
pestingai į audeklą suvynio-

knygų. O dar Rusijoje būdą- tą smuiką ir pradeda derinti
mas mačiau krakmolo fabriką. 
Nuvažiavau į Telšius, parsi
vežiau skardos, kitokios me
džiagos. Liejykla sava. Be jo
kių technikų, be jokią pagal
bininką pasidirbdinome krak
molo mašinas už 6000 lt. Ma
šinos eina, krakmolą gamina, 
— per sezoną, jei rinka būtų, 
pagaminčiau apie 100,000 klg. 
krakmolo.

Bėda su kreditais. Krakmo
lo dirbtuvei mašinas gaminda
mas išleidžiau pinigus, dar ir

stygas. Senesnysis atsineša ba 
lalaiką. Suderinę jie pradeda 
koncertuoti. Smuikas tikrai 
puikus; jis jaunajam Bereniui 
paliktas krikšto tėvo, a. a. Na
ruševičiaus, ją kaimyno ir jau 
traus globėjo. Velionis buvęs 
geras smuikuotojas, mėgęs 
muziką. Jam mirus našlė ati
davė smuiką, puikų smuiką, 
jo krikšto sūnui, kuriam ve
lionis visada* didelių simpati
jų rodęs.

Jie atitolę nuo visų motorų,

iš
žodžių, kad klau

sytojams net gailios ašaros 
per skruostus riedėjo.

Suma buvo užprašyta Mote
rų Sąjungos 64 kuopos. Po 
sumos Vyčiai buvo surengę 
motinoms pagerbti bendrus 
pusryčius mokykloj. Čia vėl

kolų pasidariau. Reikia pirk- verpyklų, ūkio, krakmolo fa
brikų, visokią naujų idėjų — 
o gal dar glaudžiau su jomis 

duoda. Po velnių. Turiu ver- sulipę, — nė žodžio netarda-

ti bulvių, pinigų nėra. Vienur 
prašau, kitur prašau — ne-

pyklą, turiu 85 ha ūkį, — ne 
jau dabar joks bankas nepa
tikės man keletą tūkstančių!

nu pergroja visas žinomas me
lodijas, pabando vieną kitą 
naują, kur nors ar per radio

Nepatikėjo... Šiaip taip sugrai- - nugirstą ir baigia vakarą.
bščiau 6000 litų, nupirkau 
3000 centnerių bulvių. Už jas 
mokėjau, kaip niekur pereitą

Turtinga Lietuvos žemė. Ji 
turi daug aukso, kurį reikėtų 
atkasti, leisti jam sublizgėti

rudenį nemokėjo: po 2 lt už ( visa savo blizgėjimo jėga, lei- 
centnerį. Dėl to, kad aš pats sti jam pareikšti visą ir tikrą 
ūkininkas, žinau, ką reiškia savo vertę. A. Gricius
derlių išauginti. Kaimynai bu
lvių privežė, kiek reikia.

Vyresnysis Bereinis pilnas 
naujų idėjų.. Jis pasakoja a- 
pie visų eilę, bent 20, gami
nių, kuriuos įsivežame iš už
sienių, išmesdami didelius pi
nigus, ir kuriuos galima na
mie pasigaminti, — žaliavos 
tiek turime, kad ją pūdome.
Aš neišdrįstu tų man patikė
tų jo sumanymų viešai pasa
koti. Bet jie tikrai rimti ir 
Bereinis, turėdamas kiek pi
nigų, gavęs šiek tiek kreditų, 
labai gražiai ir pelningai re
alizuotų.

KIEK KELBVIį) PEREINA 
PER LIETUVOS SIENAS
Centraliuio Statistikos Biu

ro pranešimu, keleivių judė
jimas per Lietuvos sieną šių 
metų sausio ir kovo mėn» bu
vo šitoks:

Šv. Antano parap. pirmas 
piknikas bus birž. 2 d., Beecli- 
nut darže. Šeimininkais bus 
E. Russell, M. Bendoraitis; 
kolektorkos: Adomaitienė, Ši- 
laikienė, Vainonienė ir Bla
žienė. Veiklios moterys, be a- 
bejonės, daug pasidarbuos.

EAST SIDE
NEPAPRASTAS VAKARAS

Šį sekmadienį, Šv. Jurgio 
parap. svetainėj, 7 vai. vaka
re, atvykusios Šv. Pranciš
kaus vienuolyno akademikės 
vaidins gražų veikalą “Vene
cijos Kunigaikštytė Lilija”. 
Per vaidinimą grieš akadeini-

Gegužes 12 d. 
Mišias

vyko 3,718, svetimšalių atvy
ko 4,640, išvyko 4,904, tranzi- kbj orkestrą, 
tu peivažiavo 7,194. Pernai I Visi nuoširdžiai 
per tą laiką Lietuvos piliečių dalyvauti vakare, 
atvyko 2,829, išvyko 3,216;
svetimšalių atvyko 5,853, iš
vyko 6,128, tranzitu pervažia
vo 7,762.

Su sienos kortelėmis (regis
truojama tik išvykstant). Š. 
m. kovo mėn. išvyko per Lat
vijos sieną 21,471 Lietuvos pi
lietis ir 3,783 svetimšaliai, per 
Vokietijos sieną 25,536 Lietu
vos piliečiai ir 130,769 svetim
šaliai.

Š. m. sausio - kovo mėn. iš
vyko per Latvijos sieną 91,- 
122 Lietuvos piliečiai ir 10,901 
svetimšaliai, per Vokietijos 
sieną 70,499 Lietuvos piliečiai 
ir 444,353 svetimšaliai. Pernai 
per tą laiką išvyko per Latvi
jos sieną 112,306 Lietuvos pi
liečiai ir 13,527 svetimšaliai: 
per Vokietijos sieną 183,864 
Lietuvos piliečiai ir 1,177,612 
svetimšaliai.

kviečiami

“Draugo“ vajus
Jau dvi savaitės tebeliko iki 

vajaus pabaigos. Pereitą sa
vaitę Škųlienė gavo vieną 
“Draugo"’ ir du “Laivo” 
skaitytojus.

Pirmadienį, iškilmingomis 
trejomis Mišiomis palaidotas 
a. a. Pranas Krivickas.

GARSINKITES “DRAUGE’

RHEUMATISM
Pain— Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Think lt—how this old world 

does malte progresą—nr>w comes a 
presrrlptlon whi< h Is ltnown to phar- 
maclsts a« Allenru and wittiin 48 
hours after you start to take thls 
bwlft acting formula pain, agony and 
lnflammation caused by ezcess urtc 
ocld has started to depart.

Allenru does Just whnt thls nuties 
says lt wlU do—lt Is gunrnnteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
lng drugstores everywhere for 85 
cents and if lt doesn't brlng the joy- 
ous results you ezpect—your money 
whole heartedly returned.

A

čia ūkio darbai (buvo 50 
ha, dabar Bereinis pripirko 
dar 35 ba), kuriuos jis uoliai 
dirba, čia įmonė — rodos jau 
pakaktų triūso, ypač. kad tas 
ekspansyvus žemaitis dega 
naujais sumanymais. Nieko 
'anašaus. Atliekamomis valau

Su pasais, š. m. kovo mėn. 
Lietuvos piliečių atvyko 1,2 33, 
išvyko 1,715. Svetimšalių at
vyko 1,569, iš jų 546 Latvijos, 
569 Vokietijos, 92 Estijos ir 
362 kitų valstybių piliečiai; iš
vyko 1,705, iš jų 634 Latvi
jos, 644 Vokietijos, 53 Estijos 
ir 374 kitų valstybių piliečiai. 
Tranzitu pervažiavo 2,522 sve
timšaliai, iš jų 1,053 Latvijos, 
611 Vokietijoj, 310 Estijos ii 
548 kitų valstybių piliečiai.

Š. m. sausio - kovo mėn. Lie
tuvos piliečių atvyko 2*911, ii-

fMItNUOTI
UCTUS11A1

bAltlUS 
IK 6IACN/lfi

Paraše 
P. JURGEE

TURINYS; Dariaus 
gyvenimo ir velklmę 
Skridimas per 
miško paslaptis.

Aturhlu 
s. SŽygili

(ųrėno 
tžvalga. 
poldino 

atgarsiai
pasauly. Tferiaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai ir rėfci. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais; 
tvirti viršeliai. KAINA |1.50, siu
nčiant paštu $1.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO, ILL.

dota Holy Sepulclire kapinė
se.

Amžiną atilsį. ,
ls lenku gyvenimo

Pastaruoju laiku lenkai pra 
dėjo atsižymėti negražiais da 
rbais. Štai, geg. 7 d. Sokolą 
sveta.nėje per kokius ten rin. 
kimus iškilo peštynės. Užmuš 
tas vienas jaunas lenkas. Po
licija sulaikė tos svetainės už
vaizdą, kuris padėtas po $40t)0 
užstato ir kaltinamas už tą

per pirmas kriminalį darbą.
sv. Misiąs visas jaunimas ėjo 
prie Dievo Stalo ir meldėsi už 
savo motinas. Klebonas pasa
kė labai gražų tai dienai pa
mokslą, primindamas, kokia 
sunki yra motinos užduotis ir 
kaip reikia jų gerbti. “Per a-į r*aus naudąi. Prasidės 1 \al 
mžius moteris buvo vergė, Die P°pieL Visi kviečiami atsilan 
vas ją išaukštino ir išlaisvino į ikyti- Vyturys
moterį per Šv. Paną Mariją ir 
Bažnyčia aukština ir gerbia 
Skaisčiausiąją Dievo Motiną, 
tovlel ir visi turi gerbti savo 
motinas, o vyrai savo žmo
nas”. Tokiais žodžiais gerb. 
pamokslininkas priminė moti
nos aukštą pašaukimą.

Piknikas naujo altoriaus 
naudai

Pirmas piknikas įvyks pa
rapijos darže gegužės 19 d. 
Pelnas skiriamas naujo alto-

nimo aktualijos. 266 psl. 2 lt.
“Spaudos Fondo” leid.* .*

— J. Rudzevičius verčia Bu- 
tlerio romaną “Vampyro na
guose ’ \

VASARINĖ
EKSKURSIJA

I
LIETUVĄ

asmeniškai vedama 
Stephen Bergen

išplaukia iš New Yorko 
via Seuthhampton ar 

Cherbourg
Birželio 19 A, 1935

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

agentą arba:

GUNARO WH1TE 
STAR LTD,

346 N. Michigan Avė.
Chicago, III.

Mirė

KNYGŲNAUJIENOS
Petro Vaičiūno — “ Saulės

Lobis”, ką tik išėjęs iš spau
dos naujas gražios poezijos ri
nkinys. Yra gražių eilėraščių 
skirtų motinos dienai. Dailus 
išleidimas, 112 psl. 2',50 lt.

Gegužės 5 d. persiskyrė su J “Spaudos Fonde” leidinys, 
šiuo pasauliu a. a. Marijona i Vieškelis pro Kaimą, — to- 
Rickiūtė, duktė žymių parapi-' kiuo vardu išėjo jauno rašy- 
jonų J. J. Riekių. Iškilmingai i tojo Jono Šukio įdomių nove- 
iš Šv. Jurgio bažnyčios palai-, Hų knyga. Lietuviškojo gyve-

IOHN 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 BŪDAV0J1M0 S-7ĖS
R.\si 1\L.iL

Millions prefer it to 

mayonnaise-a

tavaaiNV0*

O Miracle Whip is diffmnt—dcli- 
ciousl The time-honorcd ingredi- 
cnts of mayonnaise and old-fash- 
ioncd boiled dressing are combinod 
in a new, skillful way. Given the 
long, thorough heating that French 
chefs recommend fOr idesl flavor 

and smoothness - in 
the Miracle Whip 
heater that’s mcZu-
$i$« with KrafL

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

rganus žmogaus sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro Ją tvirtesne. Pagelbsti, kur kiti, 
vaistai nepagelbėjo, pasekmes tų ge-‘J 
rų vaistų pasirodys tiktai } keletą^ 
dienu po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistlnyčiose. Žiūrėkite kad gautumS- 
te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduotųjų.

Nuo užkietėjimo imkit—UG.^Hd. 
— rdealų Lluosuotoją vidurių ^Br 
50c

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Tblfl Is n Pam< Vlvanl SSt and In-
eludes face pow $1.00; Rnuga, 75c,,
Tįsaus Cream »I 0, Dapllatory $100, 
Paeini Astrlngent 11.75, Bath Salt t.00. 
Toliai Wnter $1.25, Perfume 12.75, Brll- 
llantlna 75c, Klein tVhltener 75c. Totai 
Vaina $12.90. Spėriai prlca, $1 97 fbr ali 
ten plecea to Introduce thla line.

vaidas ............
adrama . . .........................
aiunčlsm* por paštą C(n

Pinigai grąžinami, Jsl 
nox<« tonUtnta*

Bea Van 58O-5th Avenue, Netr York

T t RE D, W0RN OUT,

NO AMOITION
H O W many 

women are 
Just dragging them- 
selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and

Lain? They should 
now that Iiydia 

E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri- 
odic pai n s ana dis-

eomfort. Small size only 28 cents.
Mra Dorsie Williams of Danvilte, 

Illinois, says, “I had no amhition 
and was terribly nervoaa. YourTab- 
lets helped my periodą and huilt me 
up.” Try them nait month.

I A R I f I S
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
CICESON ATSILANKIUS 
SVEČIO PASIKLAUSTU
Gegužės 7 d., Ciceroj įvyko 

svečio iš Lietuvos adv. K. Ski
pičio prakalbos. Ciceriečiai 
jau seniai žinomi, kaip smar
kūs veikėjai savo kolonijoj, 
nes pryšaky turi darbštų va
dų, kun. U. Vaičūnų.

Klebonui ir komitetui įve
dus svečių į salę, žmonės su
stoję pasveikino rankų ploji
mu. Žmonių buvo pilna salė.

Klebonas kun. Vaičiūnas pa
reiškęs svečio atsilankymo ti
kslų ir pažymėjęs, kiek cice
riečiai yra aukoję nepriklau
somai Lietuvai ($24,000), pa
kvietė vakaro vedėjmn Valan
čių, kuris savo kalboj paaiš
kino apie lietuvių katalikų į- 
staigas, kurios yra mūsų tau
tybės tvirtovės. Pasak jo, jei 
ne lietuvių katalikų bažny
čios, mokyklos, kolegijos, aka
demijos, seminarija ir t.t., lie
tuvių tauta būtų seniai išny
kusi Amerikoj.

Didelis ir gerai išlavintas

Šv. Grigaliaus choras, veda
mas varg. įMondeikos, padai
navo Lietuvos himnų, “Mes 
be Vilniaus nenurimsim’’ ir 
keletu kitų dainų.

Svečias kalbėjo apie dvi va
landas, aiškiai nupiešdamas 
dabartinį Lietuvos stovį viso
se srityse; taip pat plačiai ka
lbėjo ir apie Klaipėdos kraštų.•
Kalba visus suįdomino, vi
siems patiko. Juozas

NAUJAS PROFESIJO- 
NALAS

Žinomas Ciceros gyventoja
ms, J. J. Kazakevičius, šiomis 
dienomis baigė daktaro mok
slų. Garbė lietuviams sulaukus 
savo tarpe naujo profesijona- 
lo. Gegužės 19 d. rengiamas 
bankietas jam pagerbti. Ban- 
kietas prasidės 6:30 vai. va
kare, parapijos svetainėje.

Tikimės, kad d-ro Kazake
vičiaus giminės ir pažįstamie
ji atsilankys ir pagerbs naujų
musų’ profesijonalų. Rap.

VIETINES ŽINIOS
DIEVO APVAIZDOS PA-^1^““£

RAPIJOS ŽINUTĖS itinoms ne vienų džiaugsmo a-
_______ 'šarų išspausti, nes tikrai gra-

Aštuoniolikiečiai smarkiai žiai ir sumaniai buvo pritai- 
rengiasi prie savo parapijos kintas šitai dienai. Lž tai ga- 
metinio pikniko, kuris įvyks rbė N. P. P. Šv. mergaičių 
Vytauto darže birželio 2 d. Ge draugijai ir gerb. Seserims, ku 
gūžės 15 d. įvyko parapijonų ri°s į programų įpynė keletu 
susirinkimas, kuriame išrink- gražių dalykėlių iš savo išla- 
ta pikniko darbininkui ir nu- vintų mokinių. Vakaras baigė- 
tarta daug naujų dalykų pik- linksmu šokiu prie smagios 
niko programui paįvairinti.
Kadangi šitų dienų niekas ne
norės namie pasilikti, tai bus 
suorganizuota daug automobi
lių ir trokų žmonėms vežti į 
Vytauto daržų. Nutarta taip 
pat atsišaukti į Čikagos lietu
vių visuomenę. Ypač į senus, 
buvusius aštuoniolikiečius, 
kviečiant juos į mūsų parap. 
pramogų.

orkestros.

___ n T? a tf O A s

Tai ne bedarbiai, tik išvargę ir gatvėje sukritę londoniečiai, kurie iš vakaro suėjo 
prie Temple Bar, kad užimti pirmas vietas ir pamatyti Anglijos karalių ir kara
lienę vykstant į St. Paul katedrų. (Acme Photo)

VARG, JANUŠAUSKAS 
ŠAUNIAI PAGERBTAS
MARĄUETTE PARK. — 

Trys visai netikėti dalykai į- 
vyko pereitų šeštadienio vaka
rų Gimimo Pan. Šv. parapijos 
salėj, kuomet choristai pager
bė savo vadų Bonifacų Janu
šauskų, jo varduvių proga.

Vietinė publika ir svečiai, 
apie 150, per pagerbtuves ga
vo progos pasidžiaugti šiais 
surprizais: debiutu Raimundo 
Janušausko, kuris giliu bosu 
pasirodė pirmų syk lietuvių 
parengime; širdinga kalba va
rgom Janušausko ir lietuviš
ki žaidimai: “Dėdė atvažia
vo’, “Pasėjau kanapę’’, ir ki

GEGUŽINIS IŠVAŽIAVIMAS
Marijonų Koleg. ir Seminarijos 

Chicagos Apskričio Rėmėjų

Sekmadienį, Gegužes - May 26 d., 1935
MARIJONŲ ŪKY

Lietuvon vyksta automobiliu. 
Be to, žada pavažinėti ir po 
kitas Europos valstybes. Rap.

PUOTA PAS VARG. SĄ
JUNGOS PIRM. J. 

BRAZAITĮ
Gegužės 5 d., pasibaigus 40 

valandų atlaidams Aušros Va
rtų parap. bažnyčioje, J. Bra- Mačiulionio.

zaitis pakvietė suvažiavusius 
vargonininkus pas save, ms| 
p. Brazaitienė su pagelbinin- 
kėmis jau laukė, kad svečius! 
pavaišinus. Per vakarienę pa- 
sidal’nta įspūdžiais: gražiomis; 
bažnyčioj apeigomis, skaitlin
go ir gerai išlavinto7 parap. 
choro giedojimu. Brazaičiama 

Į sudėta linkėjimų dar daug m( 
tų darbuotis šioje kolonijojt 
prie darbštaus gerb. kun. J j

ti apie žmonių patraukimų biant savo gabų chorvedį ir 
jo žmonų, žymių dainininkę Mdžiazui atsiminkim, kad Wag- 

neris, kompozitorius kūrinių 
‘ ‘ Tannhauser ”, “ Lohengrin ’ ’, 
ir kitų, badavo1, gi rašytojai 
džiazo, pav., “Yes, We Have 
No Bananas!” gavo $150,000!

Bet ta džiazo daina išnyko, 
o “Tannhauser” dainuos ir 
mūsų vaikų vaikai!

Choro dvigubas kvartetas 
dainavo “Ilgiausių metų”, 
“Mūsų Daina”, j. Kasmaus- 
kaitė ir mažytė M. Gubistaitė 
gražiai pašoko.

Pasirenkant dainavo K. Mi- 
ckaitė - Skelly. Duetų daina
vo 1. Lukošiūtė ir K. Skelly.

Ant galo dainavo R. Janu
šauskas, sūnus Janušausku. 
Jis gražiai dainavo giliu, tvi
rtu balsu Vanagaičio “Ar aš 
tau sese nesakiau” ir kitų dai 
nų. Linkėtina Raimundui daž
niau rodytis mūsų visuomenėj.

Dainoms akompanavo E. 
Prosevičiūtė, o šokiams. Ona

Janušauskienę. lėlius!

CHORAS IŠLEIS 
KLEBONĄ

BRIGLITON PARK. — Pa
rap. choras pagerbs savo my 
limų klebonų, gerb. kun. A. 
Briškų, kuris išvažiuoja va
saros atostogoms į Lietuvų. 
Tuo tikslu choras rengia sa' 
vybės puotų parapijos salėj, 
šį vakarų, gegužės 17 d., tuo
jau po gegužinių pamaldų. Vi
si choristai prašomi dalyvau
ti. Valdyba

Ateinantį sekmadienį gegu
žės 19 d. vietinė lietuvių poli
tinė organizacija, 21 vardo 
L. Piliečių Sųjunga rengia pa
silinksminimo vakarų parap. 
didžioje salėje. Ši organizaci
ja, kurios tikslas yra ugdyti 
politinį ir pilietinį susiprati
mų vietinių lietuvių tarpe, gra 
žiai darbuojasi ir savo tikslo 
siekia. Jos svarba ir įtaka kas 

Motinų diena gražiai paini- dien labiau aiškėja. Dabar 
nėta. Iš ryto bažnyčioje daug šios organizacijos pastango- 
dvasinių vainikėlių nupinta mis veikia pilietybės kursai, 
motinoms. Šv. Vardo draugi- kuriuos lanko skaitlingas lie
jos nariai, sodaiietės ir šiaip tuvių būrys! K.
daug jaunuolių ėjo prie šv. sa--------------------
kramentų. Vakare sodaliečių PLATINKITE “DRAUGĄ”

A.
JUOZAPAS KRASAUSKAS

Mirė gegužės 15 d., 1935 m., 11:50 vai. vakaro, su
laukęs M metų amžiaus. Kilo iš Panevėžio apskr., 
Upytės parap., Vaišvilčių kaimo. Amerikoj išgyveno 
45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, po tė
vais Gerdvainaitėj seserį Martų, šrogerį .Jurgį ir jų 
sūnų Vitoldų Vikirius, švogerį Bonifacų Jovaišų, se
sers vaikus: Dr. Aleksandrų Jovaišų, jo moterį Ix>ttie 
ir jų šeimynų, sesers sūnų Antanų Zalatorių ir jo mo
terį, sesers sūnų Juozapų Bačiūnų, jo moterį ir jų šei
mynų, ir gimines; o Lietuvoj dvi seseris: Karotinų 
Krasauskaitę, Onų Starusienę, švogerį Juozapų ir jų 
šeimynų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1136 I>mtt Boulevard. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, gegužės 18 d., iš namy 9 vai. 
bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. Mar. 
parapijos bažnyčių, Brigliton Park, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Seserys, Svogeriai, Seserų Vai
kai ir Giminės.

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

ti.
(Jau ilgas, ilgas laikas kai 

šis korespondentas yra gavęs 
progos pažaisti lietuviškus žai 
dimus. Tai buvo- labai, labai 
smagu!).

Varg. Janušauskų choristai/Gubistienė. 
pagerbė bankietėliu ir dova- Parapijos 
na. Dovanų įteikė choro virei 
pirm. J. Stanislovaitis.

Kalbomis Janušauskų page
rbė sekami kalbėtojai, kurių 
perstatinėtoju buvo varg. J.
Brazaitis: Varg. Sųjungos ra
štininkas N. Kulys, dr. J. Po
ška, “Draugo” red. L. Šimu
tis, prof. A. S. Pocius, kleb. 
kum A. Baltutis.

Janušausko kalba stebino 
vakaro dalyvius. Jis kalbėjo 
apie šių dienų publikos užuo
jautų menui. Jis sakė:

“Mūsų, lietuvių, publika šio 
mis dienomis mažai užjaučia 
menų, dainininkų-ių, chorų pa 
sišventimų, kad patiekti pub
likai artistinių kūrinių. Mūsų 
publika, mūsų tėveliai, dau
giau lanko parengimus džia- 
zinio tipo. Gi į parapijinių cho 
rų artistinius parengimus ma
žai teatsi lanko!”

Bet nereikia dėl to nusimi 
nti. Menas ir parapijinių cho-- 
rų darbuotė pasiliks, kuomet 
džiazas visiškai bus palaido
tas.

Mokykla taip pat rengia 
išleistuves

šiandie, 11 vai. ryto parap. 
mokykla, mokytojų seserų rū
pesčiu, rengia kleb. kun. A. 
Briškai išleistuves. Bus išpil
dyta gražus programas. Išlei- 

’stuvės bus parapijos salėj.
choras tikrai mo- ---------

ka įvertinti autoritetų, pager- Kun. A. Briška atostogoms

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

1. MALDAKNYGĖ ir PAMALDŲ VADOVĖLIS,
audekliniais viršeliais...............................  65c
Paauksuotais kraštais..................................75c
Odiniais viršeliais..................................... $1.25

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Audekliniais viršeliais ................................. 65c
Odiniais viršeliais—paauksuotais kraštais $1.75

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

4. ŠVENTAS DIEVE Didelėmis raidėmis,
Odiniais viršeliais — paauksuotais krašt. $2.00

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 ................. $1.25į
Odiniais viršeliais.....................................$1.50 į

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

tais kraštais .......................................... $2.50 1
9. MALDŲ RINKINĖLIS

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

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

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamišk
ių ir Grabnamių

------------ o
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
------------ o-------------

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

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

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Cbas. Symcze 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

l.i.Zolp
I. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

Laclmcz ir Suk 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59272

1. Liulen 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

ROSELLI BROTHERS, INC., $ P MaZRtka
PAMINKLŲ DIRBĖJAI 1 ' ""•“IIUI

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
6340 SO. KRDZI1 AVK. Alfred RomUI.

SPECIAL.IS IftPARDAVIMAS da
bar Iki Vainikų Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
deli .Htakų, patariame rinktis anks
ti jei norite dėl Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

lies. PENSACODA ®Otl 
BELMONT MSB 

Office: HIULBIDE IMS
Vincės t Roaelli, eeer.

A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radzius
S. M. Stalas

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULANCK PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742 1

J. F. EUDEIKIS
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i PIRMAS METINIS PIKNIKAS ŠV. JUOZAPO PAR. I

Į Sekmadienį, Gegužės (May) 19 diena, 1935 m.
S Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Crawford Avė.

PRADŽIA 12 VAL. DIENOS ĮŽANGA 25c.
Norite tikrai smagiai praleisti sekmadienį! Atvažiuok į Vytauto daržą, kur viskas gražiai su

žaliavo po smarkiu pavasario lietų. Bus skanių valgių ir gardžių gėrimų. Šokiai prie geriausios 
muzikos. Nuoširdžiai kviečia visus KLEBONAS ir KOMITETAS

VIETINES ŽINIOS
91 WARIlfl IIFTIIVIAM^'nnj knygutes. J°s bus ilgaiAl IfHIlUU UCIUvIAlTlU atmintinos ir istorinės vertės.

SVARBU VISIEMS NEPI- 
LIEČIAMS

Lietuviai, gyvenantieji 21 
Warde (18-toj ar West Sidės 
apylinkėse) kviečiami daly vau 
ti susirinkime šį vakarą, 8 v., 
Dievo Apvaizdos parapijos sa jj 
Įėję. Bus 21 Wardo Amerikos 
Lietuvių Piliečių Sąjungos su
sirinkimas.

Sekmadienį, geg. 19 d., 7:30 
vai. vakare, Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje, 21 AVardo A- 
inerikos Lietuvių Piliečių Są
junga rengia balių ir šokius

Kito mėnesio pradžioje mū
sų bažnyčioje lankysis J. E. 
vyskupas ir suteiks Sutvirti
nimo Sakramentą. Ta proga 
parap. choras mokinasi naujų 
giesmių, kurios bus giedamos 
vyskupą pasitinkant ir išly-

Vietinė Vyčių Vytauto kuo
pa dirba išsijuosus. Tik ką tu
rėjo pagerbimo vakarėlį bas-

vyčių ir iš kitų kolonijų. Tai
pgi buvo atsilankęs ir dvasios

v . vadas gerb. kleb. kun. J. Svir-(May broke). Bus dovanų ir , T, , ,., i . skas. Dabar kuopa visu smar-
gera muzika — Frank s Ori- , . . . . , .• i , ,T. . , . v. .i kurnu rengiasi prie basebologinai Nite Owls. Visi kviečia- v .,. o , ,. , ,. , žaidimų. Sudaryti net du rami atsilankyti. . ,. . , . , . v , .,. teliai, kurie stos prieš kitusvakarinės pamokos lietuvią- v , ,. . ... . .......... 1 . Vyčių ratelius ir tikimasi lai

mės. Taip ir reikia.

Kazimiero mergaičių akademi 
jai.

Geg. 19 d., parap. svet. ir 
darže, Tretininkų Šv. Pranci
škaus dr-ja rengia piknikėlį. 
Visas pramogėlės pelnas ski
riamas bažnyčios remontui. Ši 
dr-ja visuomet pasižymi kil
niais darbais ir daug dirba. 
Už tat verta visiems paremti 
savo atsilankymu.

ŽIHIĮĮ - ŽINELĖS
— Trečiadienį adv. R. Ski

pitis aplankė lietuvių ligoni 
nę ir gėrėjosi jos moderni^ 
kais įrengimais. Drauge su sv< 
čiu buvo konsulas Kalvaitis, 
xun. Baltutis, L. Šimutis, kun. 
Valančius, Al. Kumskis ir ku
nigas Lukošius.

— Tą pačią dieną svečias 
lankėsi Gimimo parap. moky-

Už mėnesio, kas atsilankys ' ^loj. Aplankęs porą kambarių, 
į mūsų bažnyčią, pamatys ar- J pastebėjo mokyklos tvarkin-

Kumskiu. Apie tai plačiau 
bus paskelbta vėliau.

— Labdariai smarkiai ren
giasi prie savo pikniko, kuris 
bus gegužės 30 d. (Vainikų'; 
dieną) Vytauto parke.

KANALE PRIGĖRĖ 
LIETUVIS

tistiškai perdirbtą ir gražiau
siai išdažytą. Dr-jos rengia 
pramogėles, parapijonai deda

ketbolininkams. Jame matėsi aukas, kad sudarius fondą ba
žnyčios- remonto lėšoms pade
ngti.

ms nepiliečiams būna: gyve 
nantiems 18-toj apylinkėj kas 
antradienį, Dievo Apvaizdos į 
parap. salėje, o gyvenantiems i 
West Sidėje ketvirtadieniais, 1 
parapijos mokykloje.

P-lė Viliūtė, mokytoja, su' 
pagalba Savicko, Kuzmicko ir 
Pikelytės duoda pamokas

Lietuvytis

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

ir Geg. 12 d., parap. svet. Ak. 
teikia informacijas apie gavi- |Rėm. 7 skyrius suruošė gražų 

vakarą. Programą išpildė pa
rapijos mokyklos vaikučiai,

mą pilietybės popierų.

Šias pamokas duoda 21 Wa-
rdo Amerikos Lietuvių Pilie
čių Sąjunga dykai. Rap.

NORTH SIDE ŽINUTĖS
Parap. pavasarinis piknikas 

jau čia pat. Prie jo visos Brau 
gijos visu uolumu rengiasi: re
nka darbininkus, skirstosi da
rbais ir tik laukia dienos. Pi | 
knikas įvyks geg. 26 d. prie
šais lenkiškas kapines. Gam
tai pabudus iš po ilgo žiemos 
miego, northsidiečiai susirinkę 
pirmą kartą pasveikins ją ska 
mbiomis lietuviškomis daine
lėmis. Visi nekantriai laukia 
tos dienos.

seserų Kazimieriečių išlavinti. 
Programai vadovavo kleb. ku
nigas A. Linkus ir pasakė ka
lbą, kaip naudinga yra remti 
Šv. Kazimiero Vienuolijos į- 
staigą. Vakaras puikiausiai 

Į pavyko. Žmonių buvo pilna 
[svetainė. Visas pelnas eis Šv.

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

Rugpiūčio 4 d., Vytauto pa
rke bus nepaprasta diena, tai 
Dainos Šventė. Susirinks visų 
Chicagos ir apylinkės lietuvių 
katalikų parapijų chorai su sa 
vo vadais - muzikais ir išpil
dys gražiausią programą. Tai 
pirmas Chicagos lietuvių is
torijoj bus toks parengimas. 
Be abejo, dalyvaus ir iš kitų 
Amerikos miestų, lietuviai mu 
zikai ir dainos mylėtojai. Vė
liau apie tai bus daugiau pra
nešta “Drauge”. Rap.

BIZNIERIAI. GARSINKITES 
"DRAUGE”

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Jtempimų, kuris 

esti pri-žastinil galvos skaudėjimo, 
avai^bno, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karStį. atitaiso

----------------- -rumparegystę Ir toliregystę. Prlren-
-rr- ... • , .... «*» teisingai akinius Visuose atsltl-Vietimo parap. choro 30 me ūmuose egzaminavimas daromas su 

elektra, parodanCia mažiausias klai
das. SpedaiB atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
NedSlioJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akiniu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

tų jubiliejaus paminėjimo iš
kilmės praėjo didžiausiu pa
sisekimu ir northsidiečiuose 
paliko neišdildomą įspūdį. Y- 
pač garbė priklauso buvusiai 
tų iškilmių komisijai, kuri su
gebėjo surengti tokias iškil
mes ir paruošti tokias progra-

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 

SVIEDINIO 

REZULTATAI
Vakarykščių žaidimų rezult.:

AMERICAN LEAGUE

New York, 10 .. Cleveland 0 
Detroit, 7 .... Washington 2 

Kiti visai ne lošė.
NATIONAL LEAGUE

Brooklyn, 2 .. Pittsburgh, 0 
Kitų žaidimų neįvyko

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

25 METĮJ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

ezRE

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone CANal 0523

gumą, švarumą ir modemiš- 
kumą. Tos mokyklos 3-čio skv 
riaus mokinei Rūtai Šimuty- 
tei įteikė iš Lietuvos atvežtą 
jos amžiaus lietuvaitės laišką, 
kurio turinį ir į jį atsakymą 
įdėsime mažųjų “Drauge”.

— Porą dienų sirgo Ona 
Piežienė, žinomo laikraštinin
ko žmona. Buvo nuvežta į Šv. 
Onos ligoninę. Sveiksta.

— Sekmadienį buvo susir
gusi “Draugo” anauncerio P. 
Šaltimiero žmona. Sustiprėjo.

— Chicagos Lietuvių Mote
rų Klūbas penktadienį Con 
gress viešbuty rengia lunehe- 
on p. R. Skipičiui. Svečias 
Chicagų apleidžia šeštadienio 
ryte.

Užvakar ištrauktas iš kana
lo prie 27 gatvės Antano Jo- 
kubausko lavonas, kuris prieš 
porą menesių buvo dingęs. Jis 
buvo 50 metų amžiaus, gyve
no šiuo adresu: 725 AV. 21 ga
tvė.

Pranešimai
TOAVN OF LAKE. — Šv. 

Pranciškaus Rėmėjų 3 skyr. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 17 d., po gegužinių 
pamaldų, parapijos svetainė
je. Visi nuoširdžiai kviečiami 
ate'.ii, nes turime daug svar
bių reikalų svarstyti. Nepa
mirškite naujų narių atsives
ti. Valdyba

NORTH STDE. — šį vaka
rą, geg. 17 d. tuojaus po ge
gužinių pamaldų įvyksta la
bai svarbus visų North Side 

. draugijų atstovų, jų rinktų da
Adv. Skipitis užvakar rb'minPų bei valdybų susirin- 

turėjo pasikalbėjimą su L. Vy
čių speitininkų vadais ir Al. LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso: Tel, LAFayette 4017
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: Rez : Tei. HEMIock sžrg 

LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PROspect 1028

Res. and Office 
235# Ro. Leavltt St.

OANal 070#

DR. J. J. KOWARSK AS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOLTS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomla pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pasai sutarti

Ofiao Tel.: PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir «:S0 Iki 8:80 
Seredomls ir nedBIlomta pagal sutart) 
Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutart J.

Tel. Ofiso BOUIevard 5$ 18—14 
Res. VICtory $848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:80-8:80

756 Wwt 35th Street

Tel. OANal 0257
Ren. PROspect 0050

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 0000 So. Arteslan Avė.

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

Tel. CAITal $122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 8128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7668

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lf CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnia 0<KM 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas lr Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstas 

Gas X-Ray
4148 ARCHER AVE., Cor. Francisco 
Tel. Office Tat. 86*0; res Vlrg. 0669

ĮVAIB9I DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lobo.

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 16 iki 12 rai. ryte. nuo 9 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomla nuo 10 Iki 18 

valandai dienų 
Telefonas MTDway 2660

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. TARds 0994 

Rez.: Tel FLAza 2400 
Valandos:

Nuo 18-18 v. ryto: 1-8'lr 7-8 v. v. 
Nadėidienlala nao 10 Iki II dl<

kimas, kuriame bus susitarta 
ir pasidalinta darbais draugi
jų rengiamo parap. naudai pi-' 
kniko. Piknikas Įvyks gegu- KAUNAS. — Inž. Siruta- 
•žės 26 d., Avenue Inn Picnie vičius daro pastangų Lietuvo 
Grove (prieš lenkų kapines), į je suorganizuoti fabriką va- 
nortlisidiečiams gerai žinomo-, tai gaminti iš linų. Pirmųjų 
je ir prieinamoje vietoje. į bandymų pagaminti pavyz-

m j., . . . . ... džiai.daro gerą ispūdį — pa-Todel visi pasistengkite bu- . .. 6 ’ 1 1
tinai dalyvauti Siame susirin- ™ta yra visa. g.-
kime. ' Koresp. «™*opiska.

ORGANIZUOS FABRIKĄ 
VATAI GAMINTI IŠ LINŲ

CLASSIFIED
ACTOMOBIT.E8 AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai* ■ “

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

OI.DS 8— 1933, 4 durų Sedan, Blue 
su gold trim, 5 Steel ratai. laibai 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai tobulam stovy ................ $515

DODGE — 1933, dviejų pasaž. coupe, 
juodas, 3 drat. ratai, bot water 
heater, daug visokii, priedų. įkaitai 
mažai tevažinėtas, tobulam stovy, 
garantuotas.................................. $425

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

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

CADILLAC — 1930, 7 pasaž. Sedan, 
juodas, 6 drat. ratai. Čionai yra 
vienas iš puikiausių Cadillac, kokį 
kada matėte. Vartotas tik kelis 
tūkstančius mailių, išrodo kaip nau
jas, ir tobulam stovy. Tik keli šim
tai dolerių nuperka šį bargenų.

CADILLAC ‘28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk rack, 
whipcord trim. Pulkus 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 $395

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

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT.. CICERO, ILL
Utar., Ketv., lr P8tn. 10—9 vai.

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., Sered. Ir Sugat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehlll 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 6798 
Naktimis Tel. OANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0409

BUTCK — 1932, Victoria Coupe, 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai, Finisb 
kaip naujas, vienas iš puikiausių 
Bulckų mūsų dideliam stake $445

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

LA SALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai, šis T>a Šalie 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ................ ........................... $375

BUICK ‘30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French glue 
6 drat. ratai labai gražus coupe 

tobulam stovy ......................... ,. $295

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Coupe, juo
das, 6 drat. ratai, šis Buick buvo 
pertaisytas mūsų šapose ir gerni^ 
atsilieps bile egzaminacijal . . $265

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

ESSEX —■ 1982, 5 pasai. Sedan. Juo
das, 5 drat. ratat, trunk, gražiai 
išrodantis mažos sedan .... $325a ■ ■ ' 1 —T (5 -'A i; * :

BUICK - 1935. Jūs gfelfte' sutanoti 
kelis šimtus dolerių ant 1935 Buick 
sodan, kuris labai mažai tevarto- 
tas ir garantuotas kaip naujas.

BUICK — VTSŲ MODELIU. Maty
kite mūsų didį staką pertaisytų Ir 
garantuotų Buick karų. Visų mo
delių, visokiom kainom.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

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

Cnavvford 4100
KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING C0. 
Kontraktorial

Statom naujus tr taigom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio Ir stog
dengys* ės. Lengvi Lšmokesėlai arba 
cash. Gaisro apkalnavlmas — state- 
mentai — ant naynų ir rakandų.

335S S. LITUANICA AVE.
Tel. BOLIevard 6327

LIETUVIAI ADVOKATAI;

REAL ESTATE
Skolina m pinigus ant jūsų morgi

čių, bonų. algos tr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi- 
ėius, bonus, namus, ūkės tr biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
8061 We«t 4Srd Street

(Prie Arebor Ava. netoli Kedzle) 
Valandos: nao 1 Iki 8 vai. vakaro 

Šaradomis Ir nodėllaeif. pagal 
ra tartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTRAH IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — I 
Iki 3 popiet — < Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomla nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Pbone REPublic 9723 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčloa

vakarais 6 Iki 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 9600

Res. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

tMORTGAGE BAHKERS

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 
Marquette Park.
2808 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI. GARSINKITES 
I ’ “DRAUGE”


