
DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINES IR 
TIKYBINĖS MINTIES LIE
TUVIŲ l'IENHAATIS AME
RIKOJE.

DRAUGAS

THE MOST INELUENTIAL

LITHUANIAN CATHOLIC

DAILY IN AMERICA.

IN TWO PARTS LITHUANIAN DAILY FRIEND PART ONE
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, GEGUŽES-MAY 20 D., 1935

No. 119 3c A C O P Y ENTERED AS SECOND-CLAS8 MATTER MARCH >1, 1918, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH >, 187#
3c A C O P Y

Telefonas: Canal 7790 METAI-VOL. XIX

A. SMETONA PASIGAILĖJO 4-IU NACIU
MIRTIES BAUSMĖ 

PAKEISTA KALĖJIMU
ŠIURPI ORE LAVAt TARĖSI SU KVIEČIA GRĮŽTI

KATASTROFA
M Rytprūsių naciai tuo nepaten- 
v kinti; triukšmauja

PASKELBTI RINKIMAI KLAIPĖDOS 
KRAŠTO SEIMELIN

KAUNAS, geg. 19. — Lie- ministeris paskelbė, kad už 
tuvos prezidentas A. Smetona lyne Lituanica gatvė bus pa- 
pasigailėjo keturių nacių, mir keista kitu vardu.

DIDŽIAUSIAS PASAULY
LĖKTUVAS NUKRITO 

IR SULŪŽO
MASKVA, geg. 19. — Va

kar įvyko šiurpi ore katastro-' 
fa šalia Maskvos, arti centra- 
linio airdromo. Didžiausias pa 
šauly lėktuvas Maksim Gorki 
sulūžo skridimo laiku ir nu
krito į pašalinį kaimų. 48 as-

ties bausmę pakeisdamas ka- Prieš paskelbsiant keturiem? į menys juo skrido ir visi žuvo. 
Įėjimu iki gyvos galvos. , naciams pasigailėjimų, Kara- į Oficialgmis žįnįomis, nelai
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GOERINGU
TAS ĮVYKO KROKUVE PO 
PILSUDSKIO LAIDOTUVIŲ

KROKUVA, geg. 19. — Pa
laidojus diktatorhj Pilsudskį.
Prancūzijos užs. reikalų minis- j Per anglų palaimintųjų Tomo , 
teris Lavalis vakar pagaliau\i ^ore ir J°no Fišerio (Fisher) 
pasimatė su Hitlerio atstovu kanonizavimo 
gen. Goeringu. Diplomatai sa
ko, kad jųdviejų pasitarimas 
turi didelio reikšmingumo

Gen. Goeringas iš čia išvy-

BAŽNYČION
POPIEŽIUS KVIEČIA ANG

LIKONUS IR PROTES
TANTUS

VATIKANAS, geg. 19. ~

NACIAI BRUTALIAI PUOLA 
KATALIKUS MUNICHE

vyriausiojo teismo sprendi-čiai smurto demonstracijas 
mas, kad nubaustųjų apeliaci- j prieš Lietuvų. Tūkstančiai de-' 
ja atmetama ir visiems ketu-: monstrantų nužygiavo prie- 
riems mirties bausmė turi būt , šais Lietuvos konsulatų ir pra 
įvykdyta per 24 valandas, nu dėjo šaukti: “Grąžinkite 
baustųjų advokatai tuojau mums mūsų brolius vokie- 
kreipės pas prezidentų. Tr lai- , čius!” Policija tačiau neleido 
mėjo. j pulti konsulato namų. Kituo-

Reikia pažymėti, kad vyriau se rytprūsių miestuose ir gi 
siasis teismas vienu žygiu pat įvyko demonstracijų.

Savo keliu, nepaprastas ne-, 
ramumas pasireiškęs Pytų 
Prūsijos Lietuvos

akrobatinis lėktuvas smogė į 
Maksimo Gorkio sparnų. Žuvo 
ir šis lakūnas.

RAUDONOJI VĖLIAVA - 
ANARKIJOS SIMBOLIS
LANSING, Micb., geg. 18.

— į Paryžių.

NACIAI LAIKO KALĖJI
MUOSE APIE 120

VIENUOLIŲ ,
AMSTERDAMAS, geg. 18.

— Vokietijos kalėjimuose na
ciai laiko uždarę apie 120 ka
talikų vienuolių, vyrų ir mote 
terų. Jie visi yra kaltinami 
nacių finansinių įstatymų per 
žengimu.

Kai kurių kaltinamųjų by-

MUNICHAS. Bavarija, geg. 
19. — Vietos katalikai vakar 
pradėjo gatvėse tagavimų lab
darybės tikslams. Kampanija 
turėjo tęstis dvi dienas. Gau
tas iš vyriausybės leidimas.

Kaip tik apie 4,000 katali
kų taguotojų paciiodė gatvė
se, daugiausia šalimais savo 
bažnyčių, narių gaujos pradė
jo juos pulti — atimtos dėžu
tės su aukomis ir ženkleliai. 
Daug taguotojų brutaliai aps
tumdyta ir apmušta, o polici
ja sau ramiai tik žiūrėjosi į 
tuos nnacių neteisėtus žygius 
ir prajovus. Katalikai ėmė bur 
tis į kuopas, kad pasipriešinus 
naciams. Tačiau vienur ir ki
tur pasirodė ginkluoti smogi
kai ir Hitlerio sargvbininkai 
ir išblaškė katalikus. Be dau
gelio pasaulininkų nukenutėjo 
ir keletas kunigų.

Pagaliau policiniai autorite
tai paskelbė, kad jie uždrau
džia tagavimų'.

iškilmes Šv. 1
Petro bazilikoje Šventasis Tė
vas Popiežius Pijus XI kvie
tė atsimetusiuosius — angli
konus ir visus protestantus,1 
kad jie grįžtų Romos Katali-’ 
kų Bažnyčion, taip kad būtų j
viena avidė ir vienas piemuo.1. . . . , .

los jau nagrinėjamos. Štai 
Įspūdingose kanonizavimo šiomis dienomis viena vienuo-

| iškilmėse dalyvavo dešimtys lė jau nubausta kalėti ir pini- 
i tūkstančių maldininkų, kurių 
įžymi dalis buvo iš Anglijos.
Ceremonijų dalis buvo trans
liuojama per radijų.

PAVOGTI Iš BAŽNYČIŲ 
INDAI RASTI CBICAGOJ
Chicągos policija surado 

šiame mieste kelių tūkstančių 
dolerių vertės auksinių ir si
dabrinių kielikų ir kitų šven
tų indų, pavogtų iš katalikų 
bažnyčių Oklahoma City.

Seminole, Ciklą., areštuotas 
šių visų daiktų vagis, kurs 

daiktus prisiuntė

•— Michigano valstybės vy
riausias teismas nusprendė,
kad draudžiųs šioj valstybėj pasienyje, i rT. . v. ,, 'išstatyti raudonų vėliavų js-Lietuva vra verčiama daug , , . . v. ., , ... ,' , . . . _ tatvmas nėra priešingas kon-budeti, kadangi tarp rytpru- ,. . . vf. 1 stitucijai, kadangi raudonoji, pavogtussiu naciu ima reikštis nepan-Į , . ■ iL,.

t . -i t -i \ . i-.. vėliava yra komunizmo ir an- į Chieagon, kad jie butų sutirLietuvos prezidento reikštu rastas militannis judėjimas. ' J 1 ° ’

virtino visą karo teismo spren 
dimų — visiems nubaustie
siems kalėti naciams patvir
tintos skirtos bausmės.

Žiniomis iš Berlyno, oficia
li Vokietija nepatenkinta tuo

giška bauda už pinigų 
geliavimų” į užsienius.

Išsiaiškina, kad kaikurie ka 
talikų vienuolynai Vokietijoje 
yra užtraukę paskolas užsie
niuose. Šias paskolas daugiau 
šia yra davę menkai pasitu
rintieji kitų kraštų katalikai. 
Tad yra vienuolynų šventa

"VVASHTNOTON, geg. 18. pareiga tas paskolas atmokė- 
— Meksikos revoliucinė vy- ti žmonėms. Hitlerio

MEKSIKA PERŽENGIA 
U. S. PAŠTO ĮSTATYMUS

smu-

riausybę įsteigė naujų šiame 
krašte diplomatinę tarnybų —

vynau-
sybė suvaržė šiuos atmokėji- 
mus uždrausdama į užsienius

I

pasigailėjimu. Iš propagandos Į 
ministerijos pareikšta, kad
As prezidento* •- sprendimas kelhLYYOaTpėflos krašto seimė- 
‘Hnepataisęs neteisingumo.” Jin rirfi^mai, kurie įvyks rug- 
' Vokiečių spauda pareiškia, sėjo m. 29 d. Dauguma vokie- 
kad tas keturiems naciams čių patenkinti, kadangi jie 
pasigailėjimas padarytas “po- buvo manę, kad šie rinkimai 
litiniais sumetimais.” bus atidėti neribotam laikui.

“Bausmė kalėti iki gyvos Lietuvos vadovybė Klaipė- 
galvos nėra pasigailėjimas,” dos krašte skelbia kai kurių 
pažymi laikraštis Lokalanzei- žymiųjų nusileidimų vokiečių i 8U ma^s laivais. Statoma 
ger. “Sprendimas su 600 metų mažumai. Tačiau naciai prun-Į 450 mažų torpedinių laivų, 
bausmės kalėti yra neteisingu kštauja. Jiems norėtųsi visų 
mas, o mirties bausmės vyk- (kraštų paimti savo žinybom 
dvmas būtų buvus paprasta Jei nenori sutartino veikimo, 
žmogžudystė.” 'Tesižino ir tegul tyli.

Vokietijos vidaus reikalų nacių įkalinimų protestui Ber-

KAUNAS, geg. 18. — Pas- 
prezidento* - sprendimas kel'Jtu’CR’T

arkijos simbolis šio įstatymo. pinti. Tirpinimo įstaigos pain ' propagandos tarnyb,. So ‘
vykdymas priklauso pobci- tormavo policijų. Ho™!™ I............................vykdymas priklauso 
niams organams.

VOKIETIJA DIRBA DAUG 
TORPEDINIŲ LAIVŲ

BERLYNAS, geg. 18. — 
Vokietija atsiginkluoja juro-

ŠIANDIENINIO POPIE
ŽIAUS VIZITO RYGOJE 

ATMINIMUI

MIRĖ EUROPIETIS ARABŲ 
Į VADAS

RYGA, geg, 18. — Čia So- • 
pūlingosios Motinos bažnyčios 
sienoje įtaisyta ir atidengta 
lenta, ant kurios yra toks įra
šas :

“Kovo 21 Viešpaties 1920 
metais apaštališkas vizitorius, 
tituliarus Lepanto arkivysku
pas Acbille Ratti, šiandien 
garbingai Bažnyčių valdantis 
Popiežius Pijus XI, iškilmin
gai įžengė šion bažnyčion, 
kur celebravo pontifikales 
Mišias. Šventajam Tėvui Pi
jui, šventos ir/Visuotinos Baž
nvčios Suverenui Popiežiui ii • BTTKARESTAS, geg. 18.__
ginusių metų ir amžino atmi- 'už valdiškų fondų išeikvoji- 
nimo. Ryga, kovo 21, 1935.” mų rumunų generolas K. Du-

Arkivyskupas Springovic mitrescu teismo nubausta? 5 
pašventino atminimo lentų. Įmetus kalėti.

LONDONAS, geg. 18. — 
Motorciklio nelaimėje sužeis
tas mirė arabų vadas, žino
mas visam pasauliui vardu 
“Arabijos Lawrence” — pulk. 
Tbomas E. Lawrence.

TURI DIDŽIAUSIĄ 
KARIUOMENĘ

MASKVA, geg. 18. — So
vietų vyriausybė pripažįsta, 
kad ji turi gausingiausių pa
sauly kariuomenę. Kokios ji 
kokybės, sunku patirti.

GENEROLAS KALĖJIMAN

TEXAS IR OKLAHOMOJ 
TORNADOsve

tarnybos pagalba Meksikos' tįirUj kraštų pinigus. Šiuo rei 
diktatoriai čia per paštų sklei fcalu buvo kreiptasi, kaip ra

šo olandų katalikų laikraščiai, 
į vyriausybę, tačiau negautas 

, Kadangi ši tarnyba užvardin leidimas. Kadangi ta pati vy

VILNIUI VADUOTI SAJUN džia pragaištingų propagan
dų prieš Katalikų Bažnyčių.GA TURI 25,000 NARIŲ
ta “diplomatine,” tad nemo- riau8ybė daugeliui privačių

Sakoma, kad šių laivų grei- gardoje — 55, Ukmergės — 
tis bus apie 60 mazgų per va 37, Panevėžio — 36, Šiaulių 

po 5 — 35, Tauragės — 34, Utenos 
po — 33, Vilkaviškio — 33, Ma- 

rijampolės — 25, Trakų —
! 24, Raseinių — 23, Kėdainių 
— 21, Klaipėdos — 20, Ma
žeikių — 19, Biržų — 18, Ro
kiškio — 16, Seinų — 16 ir 
Telšių apygardoje 14 skyrių. 
Klaipėdos apygardoje yra 20

landų. Kiekvienam bus 
vyrus įgulos ir turės 
torpedas.

PREZIDENTAS EIS PATS 
KONGRESAN

KAUNAS. — Vilniui vaduo ' karnai naudojasi šio krašto bendrovių yra davusi tuos 
ti sųjunga turi Lietuvoje 524 paštu. O juk taip neturėtų leidimus _ siųsti pinigus į 
skyrius, kurie padalinti į 18. būti. Tas yra priešinga abie-1 užsienius, kai kurie vienuoly- 
apygardų. Alytaus apygardo- jų kraštų padarytai paštų nai be vyriausybės leidimo 
je yra 65 skyriai, Kauno apy- konvencijai, pradėjo atsilyginti su savo

Apie tai buvo painformuo- skolintojais. Tai nebuvo jokia 
Jas paštų sekretorius Farley, “šmugeliavimas.”
I taniau ikišiol nieko nedaroma jjg naeįų vyriausybė už
tilo svarbiu reikalu. Suintere- uUpo vienuolynus. Įvyko puo 
puotieji turės kreiptis kon- ]imai> kratos ir vienuoliu
gresau. i areštavimai.

Meksikos vyriausybė savo Kai kurie kaltinamieji sta-

WASHINGTON, geg. 18. - 
Prez. Rooseveltas pranašė 
spaudos konferencijoje, kad skyrių, kuriuose yra 1,201 na 
ateinančios savaitės pradžių j rys (126 ūkininkai, 104 moky

skleidžiamais raštais nuolat 
tvirtina, kad nesu jokių kata
likų persekiojimų Meksikoje.

čiai pasisako, kad jie peržen
gę įstatymus, kadangi vyriau
sybė nedavė leidimo, kad bū-

jis eis kongreso abiejų rūmų 
bendron sesijon ir asmeniš
kai praneš, kodėl jis priešin
gas išmokėti karo veteranams 
bonusus pinigais. Prezidentas 
tikisi, kad kongresas pritars 
jam.

tojai, 14 kunigų, 64 amatinin
kai, 21 prekybininkas ir 692 
įvairiiĮ profesijų.

ETIOPIJOJ PANAIKINTA 
BAUDŽIAVA

ANGLIJĄ IŠTIKO ŽIEMA

LONDONAS, geg. 18. — 
Didelė sniego pūga vakar iš
tiko Angliju. Kai kuriose da
lyse sniegu užblokuoti vieške
liai ir geležinkeliai. Dideli 
nuostoliai padaryti sodams ir

LONDONAS, geg. 18. — E- 
tiopijos imperatorius savo pas 
kelbtu sprendimu visam kraš
te panaikino baudžiavų, kuri 
buvo užsilikusi po vergijos 
sugriovimo.

ALTUS, Okla., geg. 18. — 
Oklahoma ir Texas ištiko bai
sus tornado. Kiek sužinota, 12 
asmenų žuvo.

Tornado ištiko daugiausia 
tas vietas, kurios paskutiniais 
laikais buvo nukentėjusios 
nuo dulkių viesulo.

STREIKAS PASIBAIGĖ 
DUBLINE

DUBLINAS, Airija, geg. 
18. — Čia pasibaigė gatvėkn 
rių darbininkų streikas, kurs 
tęsės apie 11 savaičių.

Girdi, vyriausybė norinti Baž tų galima atsilyginti su sko- 
nyčių, visiškai atskirti nuo lintojais. O vyriausybė neturi, 
valstybės, tačiau vyskupai sta | pasiteisinimui argumento, dėl 
tų tam kliūčių. Girdi, vvriau-

jsybė kovojanti tik prieš po
litikierius, bet ne prieš kata
likus.

WASHTNGTON, geg. 18. — 
NRA pirmininkas D. R. Rich 

daržams. Pakilo šaltis, kokio berg praneša, kad jis pasiry-
nebūta
metų.

šį laikų nuo 1870 žęs atsistatydinti iš užimamos 
I vietos apie liepos mėn. 1 d.

KONGRESAS PASISKYRĖ 
IŠLAIDAS

ko ji vieniems duoda leidi
mus, o kitiems ne. Nepaisant 
pačios vyriausybės neteisingu 
mo, areštuotieji traukiami tie
som

GRĮŽTA KUN. T. KADŽIUS

WASHTNOTON, geg. 18. — Į KAUNAS. — Dirbęs tarp 
Kongreso žemesnieji rūmai Urugvajaus lietuvių kun. T. 
vakar skyrė 20 milijonų dol. Radžius, padėjęs sukurti ten 
sau išlaidų — algoms, klerkų Lietuvių klūbų, pirmųjų Ba- 
apmokėjimui ir kitiems į vai-, sanavičiaus mokyklų ir kelias
riems reikalams.

Legislatūra sprendžia mo
kėti pensijų Chicągos gatvių 
šlavėjams.

ČUVO LENKŲ LAKŪNAS
DETROIT, Mich., geg. 18.— 

Pereitų šeštadienį čia žuvo len 
kų lakūnas Hausner. Skrin- 
dant nulūžo lėktuvo sparnas 
ir įvyko katastrofa.

MIRĖ ANTANINA 
BALTUTIENĖ

Vakar 10 vai. ryto mirt? ži
nomo biznieriaus, Marijonų ir 
“Draugo” prieteliaus Jono 
Baltučio žmona Antanina Bal
tutienė. Kūnas pašarvotas 
7000 So. Artesian Avė.

ORAS
liet. draugijas, dėl sudarytų 
intrigų, prie kurių prisidėjo 
p. T. Daukantas, paskiau išsi- CHTCAGO IR APYLINK.— 
kėlė į Argentiną ir iš ten da- Numatomas lietus, maža tem- 
bar grįžta į Lietuvų. peratūros atmaina.

I
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“DRAUGAS”
Išeinu kaadien, išskyrus sekmadienius 

PHENUMEKATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — 16.00. Pusei metų — >3.60; Trims mėnesiams 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų — *4.00. 

— .OSo. . ,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raštų regrųžina, 

jei neprašoma tai padaryti lr nepriaiunčlama tam tikslui pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vii. popiet.

tačiau, gailėtis, kad retas kuris iš mūsiškių 
inteligentų prenumeruoja bet kurį Lietuvos 
žurnalų. Dažnai visokių nesųmonių pr.pasa- , 
kojaina apie Lietuvų. Taip yra dėl to, kad 

’ per mažai esame susipažinę su Lietuvos pa- i 
žanga, su savo tautos kultūra ir jos sieki- į 
mais.

ROUSIAMAS NAUJAS LIETUVOS 
SPAUDOS {STATYMAS

KAS UŽTIKRINS TAUTOS ATEITĮ?

Laikraštininkų tautininkų 
bus reikalingas vidaus reika
lų iiiinisterio leidimas. Bus rei 
susirinkime teisingumo minis
teris Stasys Šilingas nušvietė

“DRAUGAS” Motinų dienos proga Lietuvoje išeinantis . Valstybės Tarybos ruošiamų
LITHUANIAN DAILY FRIEND verslininkų sųjungos laikraštis “Verslas” ra- Lspaudos įstatymo projektų.

» suAscriSon? ouelyY^rC - Months So, kad praeities lietuvė motina buvo dora, | Įstatymo projektas dar tik
ibrSe°i-Ton.e -^7.oo;° mxOMo“2St-_»47*0C; ' religinga ir tas dorybes ji jungė su tautišku- įpusėtas. Pirmiausia bus su-
copy — .oso. mu. Dora lietuvė motina galėjo išauginti tik tvarkytas spaustuvių reikalas.

Advertising in “DRAUGAS" bringa best reeulte.
Advertising rates on application. į dorus vaikus 1 uo budu ir tauta stiprėjo mo- Numatyta leistinė tvarka.

raliniai. Tačiau tas laikraštis pažymi, kad: Spaustuvės turės vyriausybės“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cidcago 
■; :: 'g“*'!1.*"1-»■» .......... . '■t 1 1 11 ................

perijodinį leidinį, 
atsakomojo redaktoriaus ir 
suvokus nebebus ruošiamaja
me spaudos įstatyme. Ir pra
ktikoje, kaip paaiškės, kad 
kurio perijodinio leidinio ofi
cialusis redaktorius yra tik 
fiktyvus ir kad redaguoja ki
tas asmuo, tai toks “redakto
rius” galės būti atstatytas, o 
nepaklausius, galės būti ir lei
dinys uždarytas. Redaktorium 
galės būti tik išėjęs nemažiau 
kaip Lietuvos aukštesniųjų

tautos ir valstybės vyrų gy- 
venimų ir jų darbus; kariuo
menės, šaulių, skautų, studen 
tų ir kitų organizacijų gyve 
nimų; valdžios įstaigų darbus,

Vadinamo Lietuvos ekonominį gyvenimų 
žemės ūk}, statybų, susisieki 
mų, prekybų, pramonę ir k v., 
švietimų, kultūrų: mokykla-, 
muziejus, mokslo priemones, 
statistikų ir kit.; labdarybės 
įstaigas ir dų veikimų, visų

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
ClCfcMO, ILLINOIS

Ss- ■ «
KURIŲ DAUGIAU SERGA: 

BIEDNŲ ŽMONIŲ, AR 
TURTINGŲ

Į tų klausimų daugelis atsa- 
rūšių sportų; Lietuvos istor» Į kys, kad, be abejo, biednes- 
jų: istorines vietas, seniena^,1 n.eji. Turtingas turi kų val- 
kasinėjimus, scenoj suvaidin įgyG; .ikS .vra visados šiltai ap- 
tus praeities vaizdus ir kt. ' sirengęs, turi kur gyventi; tu-

LIETUVIAI IR PILSUDSKIS

LRKSA organas “Garsas” rašo, kad:
“Su Pilsudskio mirtimi išnyksta iš gyvųjų 
Iftrpo vienas iš tų jau retėjančių tipų, kurie 
nesidrovėdami vadinti save “litvinais” dir
bo svetimos tautos naudai, o kur tik galėjo , Bet, nežiūrint kiek savo galvų nesuksi-
ir kaip galėjo ėjo prieš savo tautos gerovę, me, naujų kelių dorinti tautos gyvenimų ne
jos garbę. Jie kitaip lietuvių nesivaizduoja, surasime. Naujiems laikams tautai didvyrių

rtingam nereikia sunkiai dir
bti, neturi tiek vargo, tiek

kraštotyrų: žmou*ų papročiu: 
apeigas, laukų darbus, liau-“Šiandien šioj srity ne tik nepadarėm priežiūrų. Spaustuvėms ji rei- 

pažangos, bet toli nužengėm atgal. Iš- kalingesnė kaip bet kurioms 
tvirkimas, kuris mūsų tautoj seniau buvo kitoms įmonėms, nes spaudi- mokyklų, arba išlaikęs betu
rėtas dalykas, dabar užkrėtė plačias žmo niai paliečia pačių tautos šie- vių kalbos ir Lietuvos istori
nių minias. Kriminalinių nusikaltimų lų, vaidina svarbų vaidmenį1 jos egzaminus iš mūsų aukš- 
skaičius didėja. Visa tai verčia susirū- tautos auklėjime ir nusistaty-1 tesn tosios mokyklos kurso, 
pinti tautos ir Bažnyčios vadus. Ir vie- nie. Į Ministeris pirmininkas arba

Taigi, spaustuvei steigti i jo pavedamas organas ar as- 
kalaujama, kad kiekviena j niuo gali paraginti perijodi- 
spaustuvė turėtų savo vedėjų nio leidinio leidėjų ir redak- 
ir kati spaustuvės vedėjas Žo-1 torių pagarsinti ar plačiau nu- 
džiu ir raštu mokėtų lietuvių ' šviesti leidinyje valstybės ir 
kalbų. i tautos gyvenimo reiškinius,

Numatoma ir spaudos leidi- uždavinius, siekimus, vyriau-

ni ir kiti jaučia moralines negeroves ir 
galvoja kokiu būdu pakėlus dorinį tau 
tos gyvenimų”.

dies, jaunimo pramogas, žai- Į rūpesčio taip, kad turtingas 
žmogus yra liuesas nuo gyve
nimo sunkumų, kurios žmogų 
priveda prie ligos.

dimus ir kit. Lietuvos gamtų: 
žemę, augmenijų, gyvūnijų 
gražias vietas ir kt.; namų 
pramonę: darbų, įrankius i. 
dirbinius; amatų mokslų ii 
propogandų; lietuvių gyveni
mų užsieniuose (pagal gali 
mybę); įvairias didaktines te
mas — sugretinimų, gero ii 
blogo; kitus gyvenimo reišk' 
nius.

Visos gaminamos ir leidžia 
mos kino filmo* ir kroniko,

kaip tik unijoj su lenkais, jų pavergtus, jų išauklės tik fiziškai ir dvasiškai sveika lie-
iŠnaudojamus. Tokius tipus gerai apcharak- į luviška šeima. Anot to paties laikraščio, be Į nių kontrolė. Spaustuvės tu- sybės darbus bei sumanymus
terizavo garsus lenkų rašytojas Kraševskis, į tų didvyrių, kurie tautai rodytų tikruosius Į rėš pareigų griežtai sekti, kad. ir kita, kas reikalinga valsty- 'turi būti patiektos filmų cen
kurs mirštančio Vytauto Didžiojo lūpomis kultūros ir civilizacijos kelius, nei šiandien, iš jų neišeitų be atitinkamų ! bės valdymui, krašto apsa> iširai. Be cenzūros Linarta
vadina juos lenkiškomis dielėmis geriančio- o tuo labiau ateity, neapseisime.
mis visa, kas lietuviška — tikėjimų, kalbų, --------------------
tėvų papročius, žodžiu viskų, kas tik galėtų ! NEKATALIKAS APIE POPIEŽIŲ
parodyt lietuviškos jėgos ir gyvybės. Wilno -----------
to moja — Vilnius mano! tarė Pilsudskis ir Viename indėnų dienraštyje nekatalikas
atplėšęs nuo tikros tėvynės privienijo prie i indėnų rašytojas apie Popiežių Pijų XI ra-

negali gabenti užsienin savo

Berods, taip ir turėtų būti. 
Bet statistika mums rodo ki< 
taip.

Viena apdraudos kompani
ja tų klausinių šitaip išrišo. 
Paimta 20,000 pomirtinių iš
mokėtų atsitikimų. Tie visi 
mirties atsitikimai išdalinti į 
įvairias ligas, nuo kurių tos 

(kompanijos apdraustieji mirė. 
Iš tų 20,000 mirties atsitiki- 

jmų, nuo taip vadinamos už
kontrolės organų leidimo nė 1 gai, krašto santykiaims su uz- 
vienas spausdinys. Speciali! sieninis arba lietuvio tautinio l^žiamų kino filmų ir kron gjm|įs biednų, vidutinės kla- 
spaudinių komisija seks lietu-1 jausmo ir kuriamosios dvasios Sutartyje numatyta kad 2-av‘iggg 99 nuoš. 0 iš turtingesnės 
vių kalbos taisyklingumų ir stiprinimui bei ugdymui, taip
grynumų. ; pat įspėti juos dėl galinčios

lr iš laikraščių anot minis

draustos ligos nure 107 nuo-

Lėnkijos, tikėdamasis, kad tauta, netekusi 
apie pusės teritorijų ir savo sostinės, gražių 
ar negražių dienų galutinai pasiduos lenkų 
“globai”. Tuo tarpu Pilsudskis jau atsidūrė 
grabe, o Lietuva nei nemano pult kam nors 
į glėbį ir prašytis globos. Priešingai, ji nori 
gyvent, ji nori plėtot savo kultūrų, nori ati
taisyt tas amžiais nutautusių vaikų jai pa
darytas fizines ir morales žalas”.

terio, tauta turi teisę mokytis 
gražios savos kalbos, o jau 
visai neleistinas dalykas, kad

SIMANO DAUKANTO MINĖJIMAS

Prieš kiek laiko suėjo lygiai 70 metų nuo 
didžiojo mūsų tautos istoriko Simano Dau
kanto mirties. Rodos, reikėjo kuo nors šį pir- 
inųjį tautinį Lietuvos istorikų paminėti. Bet 
gaila, kad tai praleista tylomis. Taip pat ty
lomis praleista, kaip teisingai pažymi “Žem. 
Pliet.”, ir 1924 m. tokios pat 60 metų su
kaktuvės, o 50 metų sukaktuves 1914 m. su
trukdė didysis karas. “Žem. Priet.” rašo, 
kad tiksliausia paminėti Simano Daukanto 
sukaktuves, išleidžiant jo raštus, kurie ligi 
Žios dienos nesulaukė Nepriklausomos Lie
tuvos piliečių rankų pridėjimo. “Kų padarė 
Simanas Daukantas ir Amerikos lietuviai, 
taip ir paliko iki šių dienų” — sako tas 
pats laikraštis. Jeigu norime pasiskaityti Si- 
tuano Daukanto raštus, turime ieškoti dide
lėse bibliotekose arba, kaip retenybę, pirkti 
už didelius pinigus. Lietuvoje daroma pas
tangų, kad sukelti kapitalo tiems raštams iš
leisti. Prie to darbo ir mes, amerikiečiai ga
lėtume prisidėti.

ĮVAIRUS “ŽIDINIO” NUMERIS

Jau atėjo iš Kauno literatūros, mokslo, 
visuomenės ir akademiškojo gyvenimo mėne- 
sltiio Žurnalo “Židinio” Nr. 4. Šiame nume
ryje randame labai įdomų prof. St. Šalkaus
ko straipsnį “Pažinkime savo nepažįstamųjų 
religijų”. Prof. V. Čepinskis rašo apie “Ver
tybę ir civilizacijų”. Pr. Montvydas gvildė-' 
na “Mokslinės katalikų minties kelių”. J. 
Maceinienė supažindina skaitytojus su pasau
lėžiūriniais gotikos meno pagrindais. J. Gri
nius ieško auklėjimo harmonijos mokyklose. 
Be Šių svarbių raštų įdėta plati mokslo, re
liginio, visuomeninto, akademinio ir politinio 
gyveninio apžvalga.

Iš šio turinio aišku, kad “Židinys” tu
rėtų rastis kiekvieno lietuvio inteligento na- 
muosė. Mes kelis kartus jau esame pažymė
ję, kad šis žurnalas turėtų būti plačiai skai
tomas ir mūsų, amerikiečių, tarpe. Reikia,

leidinyje pasireikšti krypties, nemažiau, kaip 10 nuoš 
žalingos tautai ar valstybei; ; *r paskutiniais sutarties ga- 
valstybės ir tautos reikalų su- Hojinio metais nemažiau, kaip 
metimais turį teisę uždrausti

mūsų spauda gadintų mūsų bet kurį dalykų ar žinių spau-
kalbų.

Išplėsti bus dorovės reika-

šo, kad Pijaus XI garsas skamba plačiai už 
katalikų pasaulio ir visur randa ypatingo at
garsio. Savo tryliktųjų pontifikato metų su
kaktyje dabartinis popiežius yra garbingiau
sias mūsų epochos žmogus. Jis yra stebėtino, 
tiesiog pasakiško, veiklumo, nepaprasto darb
štumo ir visi jį taip gerbia, kad jo klauso, 1 lavimai, kad spauda nebega- 
galinia sakyti, visas pasaulis. Jis yra galu- lėtų tvirkinti tautos. Ypatin- 
tinis teisėjas, nes jis turi šviesinusį morali- gal kus sudraustas nepatikri
nęs vertybės, teisingumo ir laisvės suprati- ntų sensacijų skelbimas.
mų. Tik gero siekdamas, jis pasidarė dvasios 
vadu Europai, kuriai šiandienų gręsia chaoso 
pavojus. .

Anot to paties indėnų rašytojau.*, popie
žius negina tik vienos kurios teorijos ar vy

Lietuviškų perijodinių lei
dinių leidėjais ir redaktoriais 
negalės būti nelietuviai, nes, 
anot ministerio, kiekvienas ga 
li tikrai suprasti tik savo tau-

riausybės ar šalies. Jis tik kalba, kai žaidžia tos sielų ir reikalus.
ma moraline tvarka ar laužomo dieviškoj® 
teisingumo principą* Niekas negali užsigau
ti, nes jis laikosi absoliutiško teisingumo ir 
garbingumo. Ir jo pasirinktasis vardas yra 
jo malonumo ir gerumo simboliu.

Taip tai kalba apie popiežių mokslo vy
rai nekatalikai, kuomet katalikų tarpe atsi
randa tokių šiaudadūšių, kurie dažnai patiki 
žemos doros komunistų ar socialistų agita
torių melams ir šmeižtams, leidžiamiems po
piežiaus adresu.

KLAIPĖDOS DARBININKAI

nuo sutarties pasirašymo me L , - nn * n* • ■ •J 'klases 90 nuos. Gi nuo cukri-
tais Linartas privalo pagam

50 nuoš. garsinių kino filmų 
ir kronikų iš bendro jų skai
čiaus. Tsb.sdinti periodiniame leidinyje.

Krašto apsaugos ministeris tu 
ri teisę uždrausti periodinia
me leidinyje spausdinti bet 
kų, kas liečia krašto apsaugų.

Bus dar paruoštos specia
liai jaunuomenei skiriamos g®bina gyventi. Diena esu, j

KODĖL MES MIEGAME

nes ligos iš biednuomenės mi
rė 47 nuoš., iš vidutinės — 
103, o turtingųjų — 161 nuoš. 
Nuo apoplekcijos iš biednuo
menės, — 93 nuoš., vidutinės 
— 102 nuoš., iš turtingos — 
103 nuoš. Nuo proto ir galvos 
ligos iš biednuomenės — 78 
nuoš., iš vidutinės — 100 nuoš. 
o iš turtingesnės — 128 nuoš.
Nuo plaučių ir nuo sunkaus 

\ isi mano, kad be miego ne-. Į aĮsavį,n0 į§ biednuomenės —
128 nuoš., iš vidutinės — 92 -

spaudos tvarkymo normos, už- ra skirta darbui, o naktis poil nuog, įg turtingesnės — i84 
siui. Tai toks jau yra gamtos nuog Sukatomis (džiova) iš 
dėsnis. Tačiau pasirodo, kad , biednuomenės — 131 nuoš., iš 
tas dėsnis turi ir išimčių. ; vidutinės — 95 nuoš., iš turti- 

I ries poia metų vienoje Lu- Pigesnės — 55 nuoš. Nuo šir-
Periodinio leidinio turės bū

ti nurodoma politinė linkmė. 
Tuo nemanoma varžyti ideo
loginių pasaulėžiūrų, kurios 
visai natūraliai gali būti skir
tingos. Bet veiklioji politika 
tautos gyvenimo ir siekimų di
džiosios linijos, esminis val
stybės tvarkymas yra visos 
tautos bendras reikalas, vy
riausybės tvarkytinas.

Redaktorium galės būti tik

sienio spaudos dalykai, bau
džiamosios atsakomybės dalis 
ir kita. Kad bus išleista spau
dos įstatymas, tuo tarpu dar 
negalima esu numatyti.

Ministeriui laikraštininkai 
pateikė visų eilę klausimų, ku 
riuos jis išsamiai paaiškino. 
Ministeris galop paakino lai
kraštininkus pabandyti apme
sti platesniam spaudos darbi
ninkų įstatymo projektui ben-

dapešto ligoninėje mirė veng 
ras, kuris šešiolika metų buvt 
nemiegojęs. Tačiau, įvairiai- 
dirbtiniais būdais jis buvo už-

dies ir kraujo ligos iš bied
nuomenės— 82 nuoš., iš vidu
tinės — 98 nuoš., o iŠ turtin
gesnės — 128 nuoš. Nuo inks-

drus žurnalisto profesijos kva žmogus be miego gali apsieiti
lifikacijų darbo pareigi}, atly
ginimo už darbų ir socialinio 
aiidraudimo metmenis ir prin-

tas, kas iš tikrųjų redaguoja ei pus.

KAIP BUS TVARKOMA 
LIETUVOS KINO 

KRONIKA

Lietuvoje cinus “Darbininkų Atstovybės 
Balsas” praneša, kad Klaipėdos krašto dar
bininkų gyvenimas organizuotas ir gyvas.
Apie 8000 darbininkų, įvairių tautybių, lie
tuvių, vokiečių, rusų ir kitų yra susispietę
prie Klaipėdos krašto Darbininkų ir Arnati- Kiekvienas Lietuvos kino te 
ninku Susivienijimo Organizacijos. Organiza- atras prieš demonstruodamas 
cijos Centro Valdyba rūpinasi įvairiausiais užsienių gamybos filmas pri- 
darbininkų reikalais. Su darbininkais daro Vaio rodyti lietuviškų kino 
susitarimus dėl atlyginimo kolektyvinių su-1 kronikų. Iki šiol kino teatrų 
tarčių forma; parūpina savo organizacijos J lankytojai buvo labai nepate- 
nariants darbo, šelpia bedarbius, ir nelaimės i’nkinti lietuviškomis kino kro- 
ištiktus, duoda veltui nariams juridinius pa- nikoinis, nes jos būdavo rodo- 
tarimus nemokamai, rūpinasi narių kultūri- inOg labai neaktualios, pasenu- 
nimu ir švietimu. Į šių organizacijų kasdienų „ios. Viena kino kronika kar- 
kreipiasi, prašydami priimti organizacijos na- tais būdavo rodoma iš eilės 
riais tiek prie Klaipėdos, tiek prie kitų sky- dvi-tris savaites, 
rių. Neseniai minėtos Organizacijos Centro Vidaus reikalų ministeris, 
Valdybos pastangomis atidarytas Dr. J. Ba-! pagal kino teatrų įstatymų, 
sanavičiaus Liaudies universitetas, kuriame Į suteikė Jurgiui Linartui išiin- 
pasižadėjo skaityti paskaitas Kauno ir Klai- tinę teisę penkeriems metams 
pėdos profesoriai, daktarai ir kit. inteligefi-1 gaminti ir leisti lietuviškas li
tai. Bendrai, Klaipėdos krašte iki šioliai vai- Imas ir lietuviškų kino kroni- 
dininkija kažko merdėjusi atsibudo. Prade- kų. Pagal šį leidimų adminis- 
da glaudžiau bendradarbiauti su krašto dar- tracijoe departamento direk-
buliukais.

pasirašo sutartį, pagal kurių- 
Linartas gamins kino kroni
kas, kurios turi būti ryškios,

migdomas, tačiau tatai buvo ligos, iš biednuomenės 
ne natūralus, bet dirbtinis mie ' 91 nuo§>> i§ vidutinės _ 91
®a3, . . jnuoš., o iš turtingesnės — 129

Taigi matome, kad kartais I pUOg j^uo pūslės ligos, iš bied.
— 79 nuoš., o iš vidutinės — 
100 nuoš., o iš turtingesnės — 
127 nuoš. Saužudysčių iš bie-

net keliolika metų. Iš to ga
lėtume teigti, kad miegas žmo 
gui nėra taip svarbus, kaip I įnU01nengs'Z 93
kvėpavimas arba širdies pla
kimas.

Iki šiol buvo aiškinama, kad 
mes miegame dėl to, jog sme
genyse susidaro tam tikrų

nuos., iš
dutinės — 90 nuoš., o iš ti 
tingesnės — 130 "nuoš.

švarios, be jokių defektų ir!nuodų, kurie pašalinami tik 
netrumpesnės, kaip po 120 miegant Tačiau paskutinieji 
metrų kiekviena. Kino kroni- j tyrinėjimai rodo, kad miegų 
kas privalo tuojau pradėti ga- 1 negalima išaiškinti tik nuo-
minti ir leisti tokiu apskai
čiavimu, kad nevėliau, kaip 
liepos 15 d. būtų pagaminta1
tiek kino kronikų, jog visi 
Lietuvos kino teatrai prie kie-

vargiu, kuris atsiranda dėl 
smegenyse atsirandančių nuo
dų. Pav., vaikas miega dienų 
ir naktį, nors jis neturi pro
gos nuvargti. Per pirmas še-

kvienos naujos programos ^ias savaites kūdikio smege
nys beveik neveikia. Taigi jo 
smegenys ir negali nuvargti. 
Vadinas, jei miegas yra sme- 

.» , . , . . v • • genų nuovargio pasėka, tai
. kūdikis turėtų visiškai nenue-

gautų ir naujų kino kronikų.
Jeigu būtų reikalinga Val

stybės lėšomis pagaminti fil-

valstybės vyrų gyvenimo, tai 
tokių filmų rodys kaip kroni
kų visuose Lietuvos kino te
atruose lygiomis teisėmis su 
Linarto gaminamų,fa ir lei- 1 
džiamųja kino kronika.

goti. Tuo tarpu gerai žinome, 
kad kūdikis miega veik visų 
laikų.

Tokiu būdu nuovargis mie
gų neišaiškina.

Po gripo epidemijos, kuri 
Lietuviška kino kronika tu- ištiko karui baigiantis, dauge- 

rės apimti: reikšmingus die- lis europiečių susirgo vadina-
torius Survila su J* Liuartu uos įvykius visoje Lietuvoje; Ima miego liga. Ir šia liga ser*

gantieji visų laikų miegojo.
Miego ligos priežastį tyri

nėjo Vienos prof. Econonias. 
Tyrinėdamas šia liga mirusių 
smegenis, jis pastebėjo, kad 
jų dalis būna sunaikinta. IŠ 
to jis padarė išvadų, kad sme
genyse yra tam tikras miego 
centras, panašus in tų centrą, 
kuris reguliuoja cukrų žmo
gaus organizme.

Taigi šie eksperimentai ati
darė .duris naujiems bandy
mams. Pasirodo, kad miegas 
nėra nuovargio pasėka, o mie
go centro funkcija. Sugadink 
miego centrų ir žmogus nebe
galės miegoti. O tai kartais 
atsitinka susitrenkiant. Tasai 
Budapešte miręs vengras kaip 
tik nemiegojo dėl to, kad jo 
smegenų miego centras buvo 
sugadintas sprogusio sviedi
nio, kurio skeveldra, jam c- 
sant per karų apkasuose, pa
taikė in galvų.

1
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GRAŽIAI MINĖJO MO
TINOS DIENĄ

C1IESTER, PA. — Aušros 
Vaitu parapija kas niet, nuo 
pat savo Įsikūrimo, iškilmin
gai apvaikščioja Motinos Die
ni}. Šįmet apvaikščiota, gal, į- 
spūdingiausiai.

Bažnyčioje klebono pamoks
las, svetainėje, prieš prade
dant programą, klebono įžan
ginė kalba, dainos, lošimai, 
žodžiu, viskas sudaryta taip, 
kad pareiškus pagarbą, meilę 
ir dėkingumą motinai ir suža
dinus dalyvių širdyse meilę ir 
prisirišimą prie didžiausių 
žmogaus brangenybių, būtent 
tikėjimo, doros ir savo lietu
viškos kalbos.

Po rūpestingo pasirengimo, 
po tinkaho visų veikėjų savo 
uždavinio išpildymo, tipas pas 
visus atsilankusius susidarė 
tikrai jaukus, malonus. Net 
svetimtaučiai — miesto ma
joras su žmona — ir tie pa
skendo bendroje nuotaikoje.

Programas turtingas. Svar
biausios jos dalys: mažasis 
choras, didysis choras, Anta
nukas našlaitis - vaizdelis, pi
ano, Lėlių šokis - drilius, Go
dok tėvą ir motina tavo —fc 4-
drama — M. Mitrulytės vei
kalas, ir, pagalios, M. Mitru
lytės — vargonininkės solo, 
sudainuoto tikrai artistiškai 
ir sukėlusi triukšmingiausį de 
lnų plojimą.

Keik dar paminėti, kad drl- 
liuje tikslus kostiumų spalvų 
suderinimas žavėto žavėjo akį.

Tai gražus kultūrinis dar
bas čia, Amerikoje, mums taip 
labai reikalingas. Malonu, kad 
čia gimusi M. Mitrulytė taip 
uoliai ir taip sėkmingai tą da
rbą varo pirmyn. Dalyv.

ičios globėjo. Šiais metais nuo yra labai geras rėmėjas mūsų 
birželio 5 d. iki 13 mūsų baž- parapijos. Kai jo prašai aukų 
nyčioje ves noveną kun. J ur- parengimui, jis sako: “Aš šel 
gis Cesna iš Sioux City, iowa. pių airių parapiją, kroatų, bet 
Pereitą metą kun. Cesna ap- turiu neužmiršti ir savo lie 
lankė tą vietą Italijoje, kur tuvių parapijos”, 
šv. Antanas gyveno ir darė Girdėjau, kad pavasarį ii
daug stebuklų. Kun. Cesna tu- kiti lietuviai statys naujus na 
rėš labai daug įdomių ir pa- mus. Gaila, kad mes čia ne 
mokinančių dalykų pasakyti turime lietuvio kontraktorio. 
apie šv. Antaną, tą didelį ste- Visi svetimtaučiai, belgai, če- 
bukladarį. kai, lenkai ir vokiečiai turi

Paprastai, novenoje dalyvau progos pasinaudoti lietuvio su', 
ja ne tik lietuviai, bet ir sve- ūkiai uždirbtais ir atsargiai 
timtaučiai, kurie turi dievo- sutaupytais skatikais, 
tumo prie šv. Antano. Mes Parapijos vakarienė 
turime tikrus šv. Antano pa- Kaip kas met, taip ir šių 
laikus (relikvijas), kuriuos metų birželio 2 dieną mūsų 
žmonės kas rytas ir vakaras parapija turės, metinę vakarie- 
sveikina dievotu pabučiavimu, nę. Darbščios moterys, jau pa-

__ . rdavinėja tikietus po visą mieNesyeikas pasivėlavimas A •», 1 x. . . ,t . . . XT i . stą. Matyti, gerai pasiseks.Jau metai, kai Nebraskos i _v. .. . j Tautietissteitas palaidojo prohibiciją'
balsų didžiuma. Tačiau mūsų 
politikieriai nepadarė jokios 
tvarkos kas link svaigalų pa
rdavimo. Jie vis ginčijasi. Tuo 
tarpu svaigalai pardavinėjami 
visur. Miestas iš to neturi jo- i 
kios naudos. Sakoma, kad ka
sdien miestas netenka $7,000, 
kurie būtų sukolektuoti mokės 
čiais iš svaiginančių gėrimų 
pardavėjų, išdirbėjų ir tų, ku
rie juos siunčia iš kitų mies
tų.

Gatvėkarių streikasv
Jau daugiau kaip mėnuo 

gatvėkariai streikuoja. Dideli 
ginčai eina tarp darbininkų ir 
gatvėkarių savininkų. Tuo ta
rpu gatvėkariai vaikščioja po 
visą miestą. Jais važinėja sko
bai. Mes skaitome kasdien a- 
pie gatvėkarių bombardavimą, 
stočių griovimą ir langų iš- 
daužymą tų žmonių, kurie di
rba kaipo skebai.

Nauji biznieriai 
" Antanas Poškus atidarė už-

CHICAGOJE
ŠV. TERESĖS DR-JA 

MOTINŲ DIENOJ

PAMALDOS MŪSŲ 
BAŽNYČIOJE

EMU DENEMARK B
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

I

zdelį mamyčių pagerbimui sce 
noje atliko būrys mergaičių.

Po “Grand Mareli”, gražią 
'kalbą phsakė Marąuette Par- 
) ko Šv. Teresės draugijos pirm. 
H. Pilipienė. Taip pat kalbė
jo kun. S. Jonelis, o po to bu
vo dainos. Gurristerienė pa-

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1935 M. 

VASARA
BR1GHTON PARK. — Mo

tinų dienoje Šv. Teresės drau
gija ėjo prie šv. Komunijos 
pei 8 vai. Miš-ias motinų in- i jaįnavo keletą dainelių, pri

taikintų tam vakarėliui. Potencija. Narės buvo pasipuo 
šusios gėlėmis. Per Mišias A. 
Gurristerienė, žavėjančiai so
lo giedojo “Avė Maria” ir 
“O Salutaris”. Gaila, kad re
tai tenka girdėti Gurristerie- 
nę giedant mūsų bažnytėlėje.

Gražų ir įspūdingą pamoks
lą pasakė kun. A. Valančius.

Geg. 14 d. buvo surengtas 
gražus vakarėlis, kuriame da
lyvavo narių motinėlės, o ku
rios neturi motinėlių, pasikvie 
tė kitą sau artimą draugę, 
kad užimtų jos mamytės vie
tą. Buvo matyti net ir keletas 

Vi-eigos vietą prieš Armour if . senučių (grandmothers). 
Packing Co. Tai yra labai sva ' 
ibi vieta ir galima tikėtis, kad 
tenai bus geras biznis.

dainų, kurioms akompanavo 
Ei. Valiūnaitė, sekė smagūs 
žaidimai.

Padėka priklauso pirm. A. 
Gurristerienei, ir jos pagelbi- 
ninkėms S. Gudenaitei ir O. 
Norkaitei už surengimo įspū
dingų motinoms pagerbtuvių.

Lai gyvuoja Šv. Teresės dr- 
gija! Teresietė

Nuo redakcijos. Korespon
dencijose paprastai rašoma 
tik faktai. Išvados paliekama 
daryti patiems skaitytojams. 
Dėlto ir tamstos koresponden-

Mūsų klebono tėvas, Alek
sandras Jusevičius su savo ! 
kitu sūnumi nusipirko valgo-

sos apdovanotos gėlėmis. jciją turėjome žymiai sutrum- 
Programą atidarė kalba ku- pinti.

nigas A. Valančius, kurioje 1 
išaiškino vakarėlio tikslą. Vai •

Šv. Jurgio parap. — 
žės 26 ir rugpiūčio 25 d.

Šv. Kryžiaus parap. — Lie 
pos 7 ir rugsėjo 22, ir spalių 
6 — 13 d.

Nekalto Prus. P. Šv. parap 
— birž. 23 ir rugpiūčio 18.

Gimimo P. Š. parap. — bir
želio 9 ir rugsėjo 1.

Šv. Antano parap. — birz. 
16 ir rugsūio b.

Visų Šventųjų parap. — lie 
pos 21 ir rugsėjo 15. >

Dievo Apvaizdos parap. -• 
birž. 2 ir rugpiūčio 11.

Šv. Mykolo parap. — lie
pos 28.

Šv. Juozapo parap. — ge 
gūžės 19.

gegu-

GEGUŽINIS IŠVAŽIAVIMAS
Marijonų Koleg. ir Seminarijos 

Chicagos Apskričio Rėmėjų

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

Aušros Vartų parap. — ji 
pos 14.

ŠŠ. Petro ir Pauliau^ parai*
■— gegužės 5 d.

Šv. Kazimiero parap. — bir
želio 30.

Lietuvos Vyčių — liepos 4
“Draugo” — gegužės 12 ir 

rugsėjo 2.
Labdarių Sąjungos — gegu 

žės 30.

Dainos Šventė rugpiūčio 4 d.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų — rugsėjo 29.

Kun. A. Linkus

Dramblys gyvena 10t> metų. 
Kiti gyvuliai gyvena: erelis 
1(X) m., žvirblis 40 m., arklys 
27 m., katinas 13 m., o vėžlys 
apie 300 m.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni ir jūs 
jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE
— tą, pastebėtiną vaistą, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų ir 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
GA-TONE priduoda naujos sveikatos 
ir sustiprina nusilpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurį kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turūtų vartoti. Jie padarys kiek
vieną sveiku ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose. Nepriimkite pa
vaduotojų, nes joks kitas vaistas ne- 
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c lr 
50c.

OMAHA, NEBRASKA. - 
Paprastai, pavasarį mes turi-, 
me daug įvairių pamaldų mū-|nilHll daiktų krautuvę. Jis 
sų bažnyčioje. jtaiP Pat trumpu laiku pradės

I biznį. A. Jusevičius jau metai
Keturdeiimtė

Į Ai VENETIAN MONUMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Gegužės 26, 27 ir 28 turėsi
me 40 vai. atlaidus. Be vieti
nių kunigų, kurie atvyks į 
pagalbą, dar atvyks kun. Pra
nciškus Zekas iš Kansas City, 
Kansas, sakyti pamokslus ry
tais ir vakarais bei klausyti 
išpažinčių.

Šv. Antano Novena
Kas met mes turime noveną 

prie šv. Antano, mūsų bažny-

ir pusė kai čia gyvena. Dabai 
yra gerai susipažinęs su žmo
nėmis ir jau galės darbuotis. 
Linkėtina naujiems biznieria
ms pasisekimo ir laimės! Pas 
mus dar yra gera proga pra
dėti biznį lietuviui kriaučiui 
ir šiaučiui.

Nauji namai
K. Gražis pastatė labai gra

žų naują namą. Nors Gražis 
gyvena už miesto ūkyj, tačiau

DABAR

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinanti ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

JONAS DOMARKAS

mirė gegužės 17 d., 1935 m., 
4:20 vai. ryto. sulaukęs 49 me
tų amžiaus. Kilo iš Telšių Aps
kričio Kulių l’arap. Vištovčnų 
Kaimo.

Paliko dideliame nuliūdimo 
brolį Vincentą, brolienę Pet
ronėlę Domarkienę, 3 pusbro
lius: Leoną, Konstantą Domar
ką, Antaną Drabavičią, pus- 
serį Zuzaną Vinckienę; o Lie
tuvoj brolį Pranciškų ir sese
rį Barborą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 44 32 So. 
Washtena\v Avė. Laidotuvės į- 
vyks antradienį, gegužės 21 d. 
Iš namų S vai. bus atlydėtas 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. M. parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažįs- 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Brolis, švogerka, 
Pusbroliai, Pusseserė ir Gimi
nės

laidotuvių direktorius J. F. 
Kadžius. Telefonas CANal 6174.

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lą lr Orabnamią

------------ o------------
Didžiausia paminklą dirbtuvė 

Ohicagoj

Suvirš 50 metą prityrimo--------- o---------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus---------o---------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnią Chicagos Lietuvią,

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Gtrand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsnlos, Automobilių, 
Stiklų lr t. L

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos ra© ugnies, vėjo, etc., atsisaukt 

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: VARD 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
r

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6840 BO. ODZIB AVX

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS da
bar Iki Vainikų Dienos. 25% NUO
LAIDA ant vLsų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
deli staką, patariame rinktis anks
ti Jei norite dėl Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas f rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA MII 
BELMONT !M85

Office: HILdLHIDE SMft
Al f ris] IUm«-III. pren. Vlncmt Rose.lM. seer.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

Lachamz ir Suims 2314 West 23rd Place 
Phone GANal 2515 Cicero 59273

į___
S. P. Mažeika 
A. Masalskis
A. Peikus
J. F. Radijas
S. M. Skudas

4092 Archer Avė.
Pbone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Pbone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377
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VIETINĖS ŽINIOS
šeimos narių. Bet čia pasiro-

!do visai atbulai: niekas iš to 
juanio nėra miręs, o tik pašar- 
' votas kūnas mirusiojo, kaipo 
| (am atatinkamoj įstaigoj.

Svetimtaučiams tas labai 
keistai atrodo. Jiems nesupra
ntama, kam statyti ženklų 
prie koplyčios; juk toji vieta

ręs.
Kaip jau pirmiau buvau ra

šęs laikraščiuose, kad veik 
nei viena tauta nestato ženk-

BRANGUSIS AMERIKOS 
IR LIETUVOS KARY!

Buvusis ginklo drauge!
Išsisklaidė po platųjį pa

saulį Lietuvos sūnūs, kurie, 
pasaulinio karo trimitams su
gaudus, stojo į tautų laisvės
gynėjų eiles ir ėjo į šiurpu- iyra specialiai įrengta tik šer- 
lingų karo laukų ginti tautų į meninis, o čia nei vienas to 
nepriklausomybes ir jų apsi- j namo šeimos narys nėra mi- 
sprendinio teises; jų tarpe ra
dosi ir mūsų garbinga lietu
vių tauta.

Ir jūs, Amerikos kariai, ė-
jote netiesioginiai vaduoti Lie ' 1° Prie koplyčios durų, taigi 
tuvos, ėjote kelti jos iš po ka- jir Lietuvių Laidotuvių Direk- 
ro griūvėsiu. Nešdami garbln-į torių yra pageidavimas, kad 
gų Amerikos vėliavų, savo ti-’• nereikėtų statyti ženklo prie 
kslų pasiekėte. Mes, Lietuvos savo įstaigos. Tas, žinoma, ne- 
kariai, išgirdę savo tėvynės liečia privačių namų, kur že- 
Lietuvos šauksmų stojome į nklas visuomet buvo ir bus
vaduotojų eiles su surūdiju
siais šautuvais ir sudraskyto
mis milynėmis, bet su karš
tai tėvynės meile plakančio
mis širdimis. Mes irgi pasie
kėm savo tikslų).

Dabar, kad prisiminus tuos 
kariškus pergyvenimus, šau
kiamas svarbus Amerikos ir 
Lietuvos ekskarių susirinki
mas geg. 20 d., Lietuvos aero 
klūbo būstinėje, į kurį tams
ta malonėk atsilankyti, čia 
išgirsi organizuojamo A. L. L. 
posto tikslus ir idėjas. Todėl, 
kaipo tos idėjos pritarėjas, 
būsite laukiamas susirinkime 
su savo naudingais patari
mais.

Pasilieku su pagarba
V. Rėkus, •

L. K. S. K. Jaun. Pusk.

OURU ŽENKLAS (000R 
CRAPE)

Kų reiškia “durų ženklas”, 
prikabintas prie vienų, ar ki
tų gyvenamo namo durų, mu
ms visiems gerai suprantamas. 
Ten randasi pašarvotas miru
siojo kūnas. Bet kada “durų 
ženklas” yra prikabintas prie 
laidotuvių direktoriaus koply
čios durų, tai tas irgi tų patį 
turėtų reikšti, kad čia randa
si miręs ar pats laidotuvių 
direktorius, arba vienas

GĖLES CHICAGO LIGONINĖMS
Gėlės — alyvų žiedai — surinktos gyventojų į pietus 

nuo Chicago ir atsiųstos čia ligoninėms. (Acme Photo)

Ponia Daukšienė su dukre
lėmis daug darbo įdėjo pri
rengiant puikių puotų, kad pa 
vaišinus bendradarbius - var-

statomas.
Baigdamas, noriu priminti, 

kad ir visuomenė prisidėtų 
prie panaikinimo šio papro- Son*n’nkus ir jų žmonas.

insimo ir oi Gražius linkėjimus Daukša-čio, o tuo palengvinsime ir gi
minėms mirusiųjų, nuo berei
kalingo atsilankymo kitatau
čių ir jų kritikos mūsų papro
čiams.

J. Liulevičius, koresp.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
Gegužės 14 d., Šv. Kryžiaus 

bažnyčioje iškilmingai baigėsi 
40 valandų atlaidai. Choras, 
vadovaujant muz. V. Daukšai, 
ir padedant suvažiavusiems 
vargonininkams žavėjančial 
giedojo mišparus ir kitas gie
smes.

I P. Daukša yra kaip ir tėvas 
savo skaitlingo ir gerai išla
vinto choro. Nuo mažų dienų 
jis juos mokina ir su jais ka
rtu pina Dievo garbei giesmių 
vainikų jau 31 metai šioje ba
žnyčioje pas gerb. kleb. kun. 
A. Skrypko, todėl jis ir yra 
vadinamas vargonininkų pio
nierių.

ms ir jų šeimynėlei sudėjo- 
varg. dvasios vadas kun. A 
Linkus, vice pirm. A. Glemža, 
prof. A. Pocius, art. J. Kudir
ka, M. Janušauskienė ir N. 
Kulys.

P. V. Daukša dėkojo visie
ms už skaitlingų suvažiavimų 
ir draugiškumų. Toastmaste- 
riu buvo muz. K. Sabonis.

Syluk

Pranešimai
WEST SIDE. — Amerikos 

Lietuvių Motinų ir Dukterų 
Balsuotojų Lyga laikys mėne
sinį susirinkimų antradienį, 
geg. 21 d., 7:30 vai. vak. Ba-

• v
IS

AKIŲ GYDYTOJAI:

IŠ Š. K. A. RĖMĖJU 
SEIMO

Šv. Kazimiero Akademijos' 
Rėmėjų seime vakar dalyvavo 
apie 500 žmonių, šv. Panelės 
Gimimo par. didžiulė svetainė 
buvo pilna. Žmonių entuziaz
mas didelis, visi atvyko parem 
ti šių gražių lietuvių įstaigų.

Vakare įvyko vakarienė su 
gražia programa. Visiems de
legatams buvo didelio džiaug-' 
smo bežiūrint į akademikių

. 1 t I
puikų programų ir besiklau
sant visuomenės veikėjų įspū
dingų kalbų.

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)
cija vyskupas Wm. O’Brien 
ragino visus vaikučius moky
tis gerai lietuvių kalbos ir lie
tuvių istorijos. Jis sakė, kad 
lietuvis būtinai turi gerai mo
kėti lietuvių ir anglų kalbas. 
Be to, ragino žmones palaiky
ti savo tėvų tradicijas, mels
tis rytais ir vakarais, klausy
ti šventadieniais šv. Mišių ir 
eiti bent sykį kas mėnesį iš
pažinties ir prie šv. Komuni
jos.

Vykti trokais, automobiliais, ki 
ti, matyt, atėjo pėsti. Pikniko 
žmonių ūpas buvo labai ma
lonus ir linksmas.

KAUNAS. — Policijos de
partamento direktorius visai 
Lietuvos policijai šiais me
tais vasarinės uniformos dė
vėjimo laika nustatė nuo ge
gužės 1 d. ligi spalių 1 d.

PAIEŠKOJIMAI

I CICERO, ILL. VYTAUTO PARKAS

rausko mažoje svetainėje. Ka
dangi šis mėnesis yra paskir
tas motinų garbei, dukterys 
motinoms ruošia “surprise” 
programų, kuris įvyks po su
sirinkimo. Po gražaus veika
lėlio “Motinos Širdis” bus 
užkandis ir šokiai. Visos mo
tinos širdingai kviečiamos at
silankyti.

Rašt., Julia Markus

T0WN OF LAKE. — Ma
rijonų K. ir S. Rėmėjų 8 skyr. 
susirinkimas įvyks pirmadie
nį, geg. 20 d., po pamaldi} mo
kyklos kambaryj. Prašomi vi
si nariai atsilankyti, nes rei
kės pasitarti kas link apskri
čio išvažiavimo, geg. 26 d., į 
Marijonų ūkį. Taipgi dar ne
santieji rėmėjais, kviečiami a- 
teiti įsirašyti. Valdyba

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI;

Šv. Antano bažnyčioje va
kar įvyko pirmoji šv. Komu- Vakar Vytauto parke įvyko
... x .. . Šv. Juozapo par. metinis pik-

m.ia ir suteikimas Sutvirtini-
mo sakramento. Jo Ekscelen-

Paieškai! save geros pažysta
mos Onos Klimienės, po tėvais 

, Račkiūtė, iš Lietuvos paeina 
iš Vilkaviškio apskr., Gižų va
lsčiaus, Rūdos kaimo. Turiu 
labai svarbų reikalų. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino pra
nešti apie viršminėtų ypatų, 
būsiu dėkinga.nikas. Nors ši parapija yra

viena iš mažiausiųjų, bet pik- E RAMANAUSKAS
nikus buvo didelis. Žmonės at-192 Johnson St. Pittston. Pa.

3 fletų apšildomas namas, ga
ražas ir lotas 99x125. Randasi 
“Beverlv Hill’’ apielinkSj. Kai
na tik $4500.00.

2 fletų mūro namas ir mūro 
sraražas, naujas ir modemiškas. 
Randasi Marąuette Parke. Kaina 
tik $6900.00.

4 fletų mūro namas ir garažas. 
Randasi pačioj širdyje Bridgepor- 
to. Kaina tik $3800.00.

2 flettj namas gerame padėjime. 
Randasi Cicero. TU. Parduosime 
tik už $2800.00.

5 kantb. namukas ir platus lol- 
tns. Randasi arti llltli St., 
Mount Greentvood. Atiduosime 
tik už $1800.00.

20 kantb. “rooming- ltoitse” ap
šildoma. Randasi Argo, Tll. Par
duosime tik už $6000.00.

Šiuos namus galima pirkti su 
mažių įtnokė.jimn, o kitus Bankas 
paskolins be komišino, nes šie 
namai parsiduoda skubiai Teismo 
įsakymu. Kreipkitės pas,

K. J. MACKE-MACIUKAS 
2346 W. 69th. St.

Tel. PROspect 3140
— >

LIETUVIAI DAKTARAI

CLASSIFIED
AUTOMORILE8 AtrrOMOBITES

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai —

BUTCK — 1934. Mo<W 41. Club Se
dan. 5 pasaž. su built-ln trunk. 
Tamsta) mėlynas. 5 ratai. Kalu 
naujas Ir garantuotas ............ $745

OT/TtP R-— 1933, 4 du.ru Sedan. B’ue 
sn gold trim. 5 Steel ratai. Labai 
pražus vėliausio modelio karas, au
kštai tobulam stovy ................. $515

DODOE — 1933, dviejų pasaž. coupe, 
juodas, 5 drat. ratai, bot water 
heater, daug visokiu priedu. T-abai 
mažai tevažinėtas, tobulam stovy, 
garantuotas....................................$425

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

/

CADILLAC — 1930, 7 pasaž. Sedan. 
juodas, 6 drat. ratai, čionai yra 
vienas iš puikiausiu Cadillac, kokį 
kada matėte. Vartotas tik kelis 
tūkstanėius mailių, išrodo kaip nau
jas, ir tobulam stovy. Tik keli šim
tai doleri,, nuperka šj bargeną.

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

BUICK — 1934. Model 67. 5 pasaž. 
Sedan, Juodas. 5 ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

STREIKAVO 800 DAR
BININKŲ

KAUNAS. — Dirbantieji 
prie viešųjų darbų Kauno m. 
s-bės darbų, statant Kauno 
— Babtų plentų, Aleksote, 
prie Jonavos g., iš viso apie 
800 žmonių buvo sustreikavę. 
Reikalavo geresnių darbo ir 
atlyginimo sąlygų. Streikas 
likviduotas.

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Šeštadienio Gegužės 18, 1935 
AMERICAN LEAGUE.

Chicago, 3............. Boston, 2
New York, 3 .... Clevelan, 0
Detroit, 6 ..............  Wasb., 4
Phila., 3.............. St. Louis, 0

NATIONAL LEAGUE. 
šeštadienio Gegužės 18, 1935
Phila., 1 ............. Chicago, 0
Pittsburgh., 8 .. Brooklyn., 2
New York, 4.......... Cincy., 0
Sf. Louis, 6............. Boston, 2

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudSjlmo, 
svaigimo. akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeciaiB atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedalioj nuo 10 iki 12. Dangcly at
sitikimų akys atitaisomas be akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

’ Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

301 S. ASHLAND AVENU 
Platt Bldg., kamp. 18 st. 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

skirtų valandų. Room 8.
Phone CANaI 0523

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

CANaI 0708

DR, J. J, KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANaI 0287
Res. PROspect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Artesian Avė.

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

Tel. CANaI <122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Aąhland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOFlevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANaI 8122

, DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas RĘPnblie 7888

Tel. ROVlcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

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

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 8:SO iki 8:30 
Seredomis ir nedėllomls pagal sutarti 
Rez. 2818 W. 89th 8t. Pagal sutartj.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnia 0038

Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—8 P. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Franeisco 
Tel. Office lAf. 2660; rea Vlrg. 0669

Tel. Ofiso BOUlevard 5*13—14
Res. VICtory 184$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 8:80-8:88

756 West 35th Street

I VAIRŪS D AKT AB AI:

DR. CHARLES SEGAL
OFTSA8

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAGO, TLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:10 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 10 iki 11 

valandai diena

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994

Rez.: Tel FLAza 2400 
f Valandos:

Nuo 18-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v.

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANsl 0402

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

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 26 66 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO, n.L. 
Utar., Ketv., Ir PBtn. 10—9 vai. 

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

Office Tel. HEMioek 4848 
Res Tcl. GROvehill 0617

7017 S FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARCJTTETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėllomls susitarus

Hienomis Tel. LAFayette 8798 
Naktimis Tel. CANaI 0402

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

Nedėlioja pagal sutarti

Tel. LAFayette $087

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
3051 Weet 43rd Street

(Pri« Archer Are. netoli Kedate) 
Valandos: nuo t Iki t vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliasnfs pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas hr Chirurgas

OFTSAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
iki 8 popiet —— 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

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

BUICK — 1932, Victoria Coune, B 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai. Finlsb 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake $445

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

LA SALI.E — 1930. 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai. Sis La Šalie 
puikiai išrodo ir yra pirmos rllšies 
visame ..................... ....................... $375

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

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

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

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Coupe, juo
das. 6 drat. .ratai, šis Buick buvo 
pertaisytas mfisų šaposc ir gerai 
atsilieps bile egzaminacijal . . $265

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

ESSEX —W8; « pmft. Ssdan. Juo
das, 5 drat. ratai, trunk, gražiai 
išrodantis mažas sedan .... $325

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

BTTICK — VTSTT MODELIU- Maty
kite mflsų didi staka pertaisytu ir 
garantuotų Buick karų. Visų mo
deliu. visokiom kainom.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduoldte savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

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

Crawford 4100
KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus Ir taisom senus na
mus. Milro, cemento, medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi išmokesėlnl nrba 
eash. Gaisro apkalnavimas — stnte- 
mentai — ant namu ir rakandu.

SSSR S. T TTUANTCA AVĖ.
Tcl. noi levard 6327

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone BOVlevord 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6 516 S Rockncll St.

Phone REPublie 9723 CHTCAC.O

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANaI 1178

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublie 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERniNAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

REAL ESTATE
Skolinant pinigus ant Jūsų morgi

čių, bonų. algos Ir namu- Taipogi pe
rkam. parduodam — mainom morgi- 
čius. bonus, namus, Okes ir biznius. 
Turim apdraudos departamenta. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Westem Avenue

I
INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS 

BONUS
REAL ESTATE - SIUNČIAM 

PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
eash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

du.ru

