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I. E. VYSKUPAS SHEIL MINI KUNI
GYSTĖS SIDABRINI JUBILIEJŲ

ŠIANDIEN ĮVYKSTA PAMALDOS ŠVČ. 
VARDO KATEDROJE

Pats jubiliaras laiko pontifika- 
les padėkonės Mišias

Jo Ekscelencija vyskupas Mundelein į Romų, kvr asis- 
Bi rnaniais J. Slieil, D. D., Clii tavo Kardinolui, kada šis Ini-
cagos vyskupas pagelbininkas, 
šiandien mini savo sidabrini

vo paskirtas Kardinolų Kole
gijos nariu.

jubiliejų — 25 metų kunigys- ' Vyskupas Slieil grižo iš Ro
lės sukaktuves. j mos su privataus šambeliono

Šio jubiliejaus svarbiausias titulu ir įsigilino į arkivvsku 
įvykis bus iškilmingos ponti- ipijos reikalus. Nepaprastai 
fikalės Padėkonės Mišios, lai-: daug dirbo rengiant ir vyk- 
komos paties Jo Eksc. jubi- dant čia 1926 metais didįjį 
baro Švč. Vardo katedroje, XXVITT tarptautinį Eukaris- 
No. State ir Superior gat., įtinį kongresų. Jis buvo šio
10:30 ryto.

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein, Chicagos Arkivy
skupas per šias Mišias bus 
soste.

Kun. W. J. Bergin, C.S.V.,1 
kurs, per vyskupo Slieil pri- J 
micijų prieš 25 metus sakė pa į 
mokslų, ir rytoj katedroje sa-, 
kvs pamokslų.

Šiandien J. E. jubiliarui ir, 
per pontilikales Mišias patar Į 
naus tie patys kunigai, kurie 
patarnavo jam per primicijų.

A’yskupas Slieil yra cliica- 
gietis. Gimęs Šv. Columbkille, 
parapijoj 1888 m., vasario 18 
d. Jo tėvas Jokūbas B. Sheil 
jau miręs. Motina gi Rosetta 
Bartley Slieil yra gyva ir svei 
lįf. (Motina yra dalyvavusi sa- 
yb sūnaus vyskupo primicijo- 
jė, paskui jo konsekracijoje, 
šiandien ji užims garbės vietų 
katedroje jos sūnui vyskupui 
minint savo kunigystės sidab
rinį jubiliejų.

Vyskupas jubiliaras mok
slus ėjo Šv. Viatoriaus kole
gijoj ir seminarijoj ir 1910

kongreso iždininku. Po šio 
kongreso Popiežius apdovano
jo jį naminio prelato titulu.

1928 m. Jo Eksc. vyskupas 
E. E. Hoban, tuometinis Chi
cagos vyskupas pagelbdninka«, 
paskirtas vyskupauti Rockfor- 
do vyskupijon, Šventasis Tė
vas Pijus XI monsignorų 
Sheil paskyrė tituliariu Pege 
vyskupu ir Chicagai vyskupu 
pagelbinink u.

Jo Emin. Kardinolas Mun
delein konsekravo mojis. Sheil 
vyskupu Švč. Vardo katedro
je 1928 m., geg. 1 d.

MINI SIDABRINI JUBILIEJŲ

Jo Eksc. vyskupas B. J. SHEIL, D.D., 
Chicagos vyskupas pagelbininkas, šiandien 
mini savo kunigystės sidabrinį jubiliejų.

VARŠUVOJ UŽDAROMAS LAIKYTIS 
112 PILSUDSKIO NEGERBIMĄ

MUNICHO NACIAI IR TOLIAU PUOLA 
KATALIKUS

KANADA YRA LAISVA
NUO VISOKIŲ PAKTŲ
OTTAAVA, Ont., geg. 20. — 

Kanados premjeras R. B. Ben 
nett grįžo iš Anglijos, kur da
lyvavo karaliaus minimų su
kaktuvių iškilmėse ir pranešė, 
kad Kanada yra laisva nuo j 
visokių paktų.

RANDA, KAD PREZIDEN
TO ŽYGIS PRIEŠINGAS 

KONSTITUCIJAI
WASHINGTON, geg. 20.— 

Prez. Rooseveltas pasirengė 
šį trečiadienį eiti bendrojon 
kongreso abiejų rūmų sesijon 
ir asmeniškai perskaityti savo 
raštų, kad jis yra priešingas 
karo veteranams bonusų išino 
kėjimo pinigais. Prezidentas 
pareiškia, kad išmokėjimas pi
nigais atblokštų atgal vykdo
mų krašto gaivinimo progra
mų. Vyriausybė būtų privers
ta spausdinti banknotus ir 
tuo keliu būtų papigintas do
leris.

Senatorius F. Steiwer, resp. 
iš Ore., vakar staiga pakišo 
kojų rezoliucijai, kuriaja turi 
būt sušaukta bendroji abiejų 
rūmų sesija trečiadienį, kad 
išklausius prezidento prane-

LENKAI BIJO KARO SU LIETUVA 
IR UKRAINA

Pilsudskis paliko lenkams dvi 
svarbias problemas

VARŠUVA (Cb. Tribūne pabūgo, nes, perdaug norėda- 
spaudos tarnyba). — Nors mas apžioti, galėjo skaudžiai
maršalas Pilsudskis mirda- paspringti.

Šie Pilsudskio žygiai negimas paliko Lenkijų laisvų ir
... , .. galėjo sukelti kiek lietuviu, arnepriklausomų, bet us po- , . . ., ba ukrainų draugingumo len-

draug paliko lenkams ir dvi kams. šiuo ke]iu jig sukglg 
svarbias neišspręstas proble- tuose ir kituose didelę neapy 
mas, kurios nuolat gręsia, kantų, kuri kultivuojasi Lie- 
lenkų respublikai. Pilsudskiui ' tuvoj ir Ukrainoj, 
pavyko suktybėmis užgrobti į Lietuva ir Ukraina yra įsi- 
Aukštosios Silezijos dalį ir Į tikinusios kad karas su len- 
Vilniaus kraštų. Tačiau jo, kais neišvengiamas ir jis pa- 
ambicija buvo dar užkariau- sireikš anksčiau, ar vėliau, 
ti Ukrainų ir Lietuvų ir tuo (Lietuviai ir ukrainiečiai tiki- 
būdu sudaryti didelę Lenki- j si būti naujo Lenkijos suskal 
jos valstybę. 1920 metais jis (dvmo liudininkais, 
mėgino siekti Kijevo, kad Uk-1 Kad Lenkija galų gale nu-

šimo, kuriuo ji vetuos praves-, rajn^ sufederavus su Lenki- kentės, ji už tai turės padėko
tų bonusų bilių. Šen. Steivver 'jų. Bet gavo pliekti nuo bol- ti Pilsudskio aklajai ambici-
pareiškė, kad sis prezidento gevįkų Užgrobdamas Vilniaus jai pasitarnauti lenkų tautai,
žygis — eiti asmeniškai kon 
gresan su veto pranešimu, y- 
ra priešingas konstitucijai.

Kol šis Klausimas bus iš
spręstas, minėtos rezoliucijos 
pravedimas atidėtas.

VARŠUVA, geg. 20. - - Leų MUNICHAS, Bavarija, geg. j 
į vyriaugyhė sustabdė tauti- 20. — Vakar katalikai mėgi-kv

ninku partijos organo Gazeta n-o atnaujinti tagavinių gatvė- 
Varšavska leidinių. Tas pada- se ir tuojau susidūrė su nacių 
lyta, kadangi šis laikraštis pasipriešinimu.
atkakliai kovojo prieš Uilsud-; Daugelis rinkėjų atsisakė 
skio diktatūrų ir diktatoriui paliauti tagavus, nepaisant po

kraštų jis buvo pasiryžęs už- kuri neturi atitinkamų protin 
imti ir visų Lietuvų. Tačiau gų nuosavų vadų.

ITALIJA NORI SUSKAL
DYTI ETIOPIJĄ

KARIŠKOS PROPAGAN
DOS DIENA LIETUVOJE

NRA TURI PASILIKTI,
SAKO RIGHBERG jc, kjii viiuiuuvuu, ‘ vis smarkiau ir plačiau varv-

_____  muoja savo vvriausybę, kad .. , •», T •--------- I ... . . . ti kanška propaganda. Jaja
WASHINGTON, geg. 20.-Italija tun sumanymą, konuo norjma visuomenę laWau su.

LONDONAS, geg. 20. — KAUNAS. — Paskutiniuo- 
Anglijos ambasadorius Romo- ju jaįku Lietuvoje pradedama 
je, Sir Eric Drummond, infor

Daug kas kovoja prieš NRA.non padalinti į tris domintį karįškais reikalais ir
mirus, jo neglorifikavo taip, iicijos draudimo. Naciai tad tir norėtlb kad §** aktas ko, *vet’™* }ta ?YfnriklJLnmt visuomen? labiau suartinti su 
kaip kiti lenkų laikyčiai. A. tuos visus į p„licij(,a |veikiau būtųpana.k.ntas. £»*., Et, pija,kariuomene. KariSka propa-
pie diktatoriaus mirtį paskei- nuovada6> ten suraSe jų var-i NBA a'l™1"lstrU"mf R»'h *' ' „ fl , į ganda Lietuvoje gana daug 
bę tik kaipo antraeilę žinių, o dus ir paleido. berg pareiškia, kad šio akto V £ P \ rūpinasi Vytauto Didžiojo uni
šalia tos žinios padėjo pran- ____________ . sugriovimas butų didelė ne- 1 a ai. versiteto studentų atsargos
cūzų ministerio Lavalio besi- OftUICTAI 2TATYQ Al All kraštui. Kaip bematai Sunku suprasti, kaip Itali- karininkų korporacija “Ramo-
šypsantį atvaizdų. Pilsudskio uUilLI Al ui Al Tu liAu“ ,daugiau kaip 2 milijonai dar- ja mano suderinti Etiopijos vė.” Ji rengia kariško turinio
gerbėjai rado, kad tuo būdu 1112 DIHFI IUS I ĖKTIIVUS b’n^nkll netektų darbo ir pri- nepriklausomybę su svetima paskaitas, Lietuvos laikraš- 

™ UIUULIUU LbIMUVUu gieitų jiemg parūpinti šelpi- ten įtaka. !-1-----— —1 -----------pašiepiamas mirusis. Tuoj se
I 1 -kė vyriausybės sprendimas, MASKVA,, geg. 20. — Mil-

,.Sak0’ *»!* ™|kad sustabdžhu. laikraHSo 1«- žinisko lėktuvo Maksim Gorki
m., geg. 21 d. tuometinis Cln- kitomis valstvbemis kokiais.dima. I .... . .A, . . ,, . " Tr- l ““***• sulūžimas ir 49 asmenų zuvi-
cagos arkivyskupas J. E. nori paktais. Tas neliečia Ka-1 ai „j • . •J T. . ... , Svarbu pažymėti, kad vy- mas Sovietu vyriausybes nenuQn.gley įšventino j, kunigu, „adus J, ,r toliau pasilieka | riausyMs j8akymu i.^ '
mvc. Vardo katedroje. Jaunas nevaržoma, nors .r priklauso ,aikra5tis flazeta Varšavsks Heg lėktuvus.
kunigas primicijų turėjo Šv. 
Columbkille bažnyčioje, Pau
lina ir įGrand avė., geg. 22 d.

mų.
Tai svarbiausioji priežastis, 

kodėl prezidentas ir nori, kad
Šis aktas būtų prailgintas dar ----------
porai metų, bet ne vieneriems | KAUNAS. — Kaune gauto 
metams, arba dar trumpes- jį įįnia apie Klaip. kr. direk- 
niam laikui. , torijos pirmininko gražų ges-

AR VOKIETININKAI 
TIKRAI NORI DIRBTI

čiuose nagrinėja kariuomenės 
ir visuomenės santykius karo 
ir taikos metu ir t. t.

Dabar korporacija “Ramo- 
sumanė visoje Lietuvoje 

suruošti kariškos propagandos 
dienas. Pirmiausia tokia die
na bus Kaune, gegužės 26 d. 
Po to jos bus rengiamos ap
skričių miestuose, miesteliuo-

vė”

D. Britanijos imperijos sėt-, yrft geniausias čia ienkų laik. Su_irinke posėdin komisarai . ... | s—y s—
mal I ramtis. Jis įsteigtas 1774 me-!nusprendū ‘ kad vietoj stdūžu-1 kuriuo j,s P^’ilė Pęr

Premjeras norėtų daugiau I tais. Svetimieji valdovai nedrį Plgktuv’o bus padirbta ne ^ f ’ kadan^l teda Klaip. kr. seimelio vyriausiu 
Būsimas vyskupas iš pra- įsigilinti į rinkimų kampanijų.; gQ u?daryti §io laikra§žio> ,)a yienas bet net to, rū- f® am?'iUm pirminink* P> Hllper se ir kaimuose, šiame darbe

dži„ laikinai buvo paliktas, Bet jis dar nežino, ar jam da ta|. | kais elghs taip, kaip jiems „ bendradarbiauti daugumos kardinto,,,,
.sies leictuvai. die dus varnais. tlnkama š,andien gi Jie yra partijOs su direktorija, gyvai v
■Vladimir (Nikolai) Lemu, Jo-,priverRti taikinlil, prie Sio P “
se-f Stalin ir Maksim Gorki.

buvo
prie Švč. Vardo katedros, pa- į lyvauti kampanijoje ir po-1 
skiau paskirtas į Šv. Alei pa
rapijų vikaru. Didžiojo karo 
laiku jis vienas pirmutinių pa 
sisiūlė tarnauti savo kraštui 
ir paskirtais kapelionu į Great 
Lakęs Training mokyklų. l*o

draug pasilikti premjeru.

SUIMTA PAŠTO DĖŽUČIŲ 
VAGYS

NUOLAT BRANGĖJA 
PRAGYVENIMAS

New City stoties policija su 
karo gi paskirtas katedros ’ ėmė du jaunuolius, TT. Essen-

NF/SV YORK, geg. 20. - 
'National Association of Pur-

rektoriaus asistentu ir jam 
buvo pavesta rūpintis katali
kais kaliniais senajam Cook 
apskrities kalėjime, šiame ka 
Įėjime jam einant kilnias pa
reigas, dažniausia naktimis, 
iškilo jame idėja organizuoti 
Chicagos katalikų jaunimų. 
Iš tos idėjos yra gimusi šian
dieninė katalikų jaunimo or 
ganizacija (Catholic Youtb Or 
ganization, arba C.Y.O.).

1924 m. būsimas vyskupas 
paskirtas arkivyskupijos kanc
leriu ir draugavo Kardinolui

tien, 17 m., ir E. Topel. 15 m. 
amž.
Anot policijos, jiedu išpažino, 
kad apvoginėję pašto dėžutes.

Policija ieško dar trijų įta
riamųjų.

! chasing Agents suvažiavime 
| pareikšta, kad pragyvenimas 
palaipsniui brangėja visam 
krašte, o už keleto metų dvi
gubai bus brangesnis, jei kra 

‘što vyriausybė ir toliau laiky
sis krašto gaivinimo šiandie- ■' AL SMITHĄ NORI PADA- 
ninės programos. RYTI KANDIDATU

Už katastrofų su Maksim 
Oorki vyriausybė kaltina, taip 
tariant “oro bomerijų,” prieš 
kurių bus* griežtai kovojama. 
Nelaimė įvyko, kada vienas 
akrobatas lakūnas su savo lėk

akto.

IŠ KITŲ FONDŲ BUS 
DUODAMAS ŠELPIMAS

daug
. padės šaulių būriai, kurių da-komentuojama. Daugumas no- ......... bar yra visuose Lietuvos kamri! galutinai įsitikinti, ar vo- 

kietininkams tikrai rūpi kraš 1
to reikalai ir lojalus ramus 
darbas, ar tik vaikymasis iš 
svetur gaunamų instrukcijų' 

Cooko apskrities šelpimo ad jr vedimas destruktyvios ak-

GAISRAS PADARE 5,000 
DOL. NUOSTOLIŲ

Sekmadienio vakarų kilo
tava „nog, į Makaba Gorki, p„ kad apie 10^ «

ministratorius L. M. Lyons cįjos> Direktorija iš savo pu-

sparnų. Sparnas akimirkoj nu
lūžo ir milžiniška oro mašina 
smogė į žemę.

mų apskrityje bus suteiktas

MINĖTA ŠV. JOANOS ARK 
DIENA

PARYŽIUS, geg. 20. — Va
kar visoj Prancūzijoj iškil
mingai su pamaldomis minėta 
tautiškoji prancūzų šventė — 
Šv. Joanos Ark diena.

šelpimas maistu. Šiam tikslui 
pinigai bus gauti iš nuomų ir 
medikalinių fondų. Tačiau šio 
šelpimo pakaks vos keletai die 

i nų. paistas bus duodamas
20. — tik labiausia šelpimo reikalin 

goms šeimoms. ,

„ .... ......r- land avė. Gesinant keletas ug-GOERINGAS JAU NAMIE . . .. ®J magesių apsvaigo nuo durnų.

Visa paslaptis yra tame, 
kad kaskart vis daugiau puo
la dolerio vertė.

ROMA, geg. 20. — Garlai
vis Pollenzo išplaukė į Afri- 
kų su italų kariuomene.

NEW YORK, geg,
Veikia bepartyvis politinis ko 
mitetas, kurio tikslas yra Al 
Smitbų nominuoti kandidatu 
į krašto prezidentus respubli
konų partijos suvažiavime 
ateinančiais metais.

NEWP0RT, Ark., geg. 20. 
— Mirė buvęs U. S. ambasa
dorius Urugvajui R. E. Jef- 
fery.

BERLYNAS, geg. 20. — 
Gen. Goeringas grį^° Len
kijos, dalyvavęs Pilsudskio! 
laidotuvėse. Grįžusis tuojau J 
aplankė Hitlerį, kad šiam pra į 
nešus apie savo pasitarimus 
su prancūzų ministerių Lava- 
liu Krokuvoje.

— ■■ - ■
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Ilgų laikų buvo sulaikyta tra- 
fika Ashland avė. Padaryta 
apie 5,000 dol. nuostolių. ?

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas lietus; 
maža temperatūros atmaina.
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“MA.UGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago

Įtintos. Katalikai išklausė jo įdomių kalbų, 
pasitarė v.so pasaulio lietuvių kongreso rei
kalais, o svečias nesigailėjo suteikti mums 
daug įdomių informacijų iš Lietuvos gyve
nimo, malonėjo aplankyti žymesnes mūsų 
įstaigas ir pamatyti su kokiu nuoširdžiu rū
pėsi.ilgumu Amerikos lietuviui katalikai dir- 
uu laulos darbų.

taiSAkšo lxt DVAblrilNKAb

DRAUGAS
Kun. D. Lord

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

Bulevičiaus vertimas)

Antrailienis, gegužės 21, 1935

MIRTIES BAUsM? ČAKEITUS
KALĖJIMU

PreZidėritas A. Smetona keturių Klaipė
dos išdavikų - liacių mirties bausmę pakeitė 
kalėjimu ligi gyvriš galvos. Socialistų dien
raštis' didžiuojasi, kad jis nuo pat pradžios 
laikėsi tos nuomonės, kad “sušaudyti tuos 
nttsiiialfėlius būtų buvusi stambi politinė 
klaida”.

Mes visai nemanom, kad Lietuvos Prezi
dentas pakeitė naciams mirties bausmę ka
lėjimu dėl to, kad bijojo padaryti politinę 
klaidų ir bėridrai bijojo Vokietijos. Jis tai 
padarė ne politiniais sumetimais ii‘ ne iš bai
mės, bet vadovaudamosi žmoniškumo jaus
mais. Su darigeliu . politinių nusikaltėlių p. 
Šiiietona yra panašiai pasielgęs.

Pakeitimas mirties bausmės kalėjimu ke
turiems Klaipėdos išdavikams, santykių tarp 
Lietuvos ir Vokietijos nepakeis. Gal tik lai
kinai šiek tiek sustabdys vokiečių demon
stracijas prieš Lietuvų. Bet manyti, kad po 
to naciai išsižadės savo pretensijų prie Klai
pėdos, būtų tiesiog naivu. Kol naciai pasi
liks Vokietijos valdžios priešakyje, tol kal
bės apie atstatymų Vokietes tomis sieno
mis, kokios jos buvo prieš didįjį karų. Tai 
liečia ne vien Klaipėdą, bet visų eilę kitų 
kraštų.

Vokiečiai veržiasi į Klaipėdos kraštų 
dar ir kitokiais sumetimais. Vien Klaipėdos 
okupavimu jie nepasitenkintų. Jie veržtųs to
liau į Rytus. Juk ne be reikalo naciai taip 
plačiai skelbia obalsį — Drang nach Osten. 
Ne tik Pabaltijo kraštas, bėt ir Rusijos že
mės plotų dalis jieiits rūpi. Dėl to nereikia 
mattyti, kad mirties bausmės dovanojimu na
cių šnipams ir išdavikams jie bus priversti 
atsižadėti savo siekimų. Lietuvos vyriausybė 
tai' žibo. Tat, Prezidento žygį negalima va
dinti nusileidimu Vokietijai ir padarytu iš 
baimės. Tai buvo paprastas p. Smetonos žmo
niškumo aktas.

įToi. Dr. SI. Šalkauskis studijoje “Ter
minologijos teorija ir lietuviškoji filosofijos 
term.nija” 1934 m. “Logos” Nr. 1, 33-34 
psi. rašo: “Šia proga bus ne pro šalį pasta
čius Klausimų, ar gali būti pateisintas dva
siškio i vardas. Dvasiškis etimologiškai gali 
reikšti dvasiškos rūšies žmogų pagal analo
gijų su vyriškiu ir moteriške, arba dvasios 
(dvasinės) bendruomenės žmogų pagal ana
logijų su dvansKiu, jūsiškiu, mūsiškiu, na
miškiu, saviškiu ir t.t. Jei dvasiškis nėra 
tiesiogine ir pilna prasme dvasiškos rūšies 
žmogus, tai jis šiaip ar taip priklauso prie 
dvasinės bendruomenės, kuria predenduoja 
iiuti kiekviena religinė organizacija ir juo 
labiau Bažnyčia. Bet ir dvasiškos rūšies žmo
gumi yra kiekvienas dvasiškis ta prasme, 
kad jam turi rūpėti dvasios reikalai. Vargu 
tad buvo reikalas varyti iš bendrinės mūsų 
kalbos tradicinį mūsų dvasiškį ir keisti jį 
dvasaiinku, kuris ne geriau reiškia dvasinio 

' luomo žmogų. Priklausomumas prie tam tik-

Dievo atlaidumas

Laiškas buvo trumpas, bet 
aštrus.

“Jūs kalbate apie jūsų ba
žnyčios skaistumų ir šventu
mų, bet aš atsimenu kad kuni
gas buvo su Ruth Snyder, pa
leistuve, žmogžude ir vėlyva 
atsivertėle į Bažnyčių, kai ji 
mirtimi užmokėjo už savo pa
laidų gyvenimų. Kunigas nu
ėjo prie kartuvių su Hickma- 
nu, gyvuliu, kuris supiaustė 
mažų mergaitę į gabalėlius ir 
paskui bėgo atsivertęs į ran
kas “Šventos Bažnyčios’’. Ku 
nigai bėga per miestų, kai gi
rdi raketierių šautuvus ir iš
klauso paskutinius skausmo >
žodžius to, kuris guli įnirštus 
sužeistas savųjų draugų. Jūsų 
bažnyčia myli sušluoti visus 
piktadarius iš jų mirties ka
mbarėlio, ir padaro didelį dai
ktų, kai prieš pat kartuves iš-

tos klampynės. Neteisingus fi- 
inansierius, netikėtai sugautus 
| ir uždarytas už storų kūlėji- 
|mo durų ir įvairiausi nusikal- 
Įtėliai nusimini šaukia: “Nėra 
Ivilties! Nėra vilties!’’I

Nuodėmė yra paprastas pa-

DULR KRONIKA
— Buenos Aires, Argenti

noj įsikūrė buvusių Lietuvos 
Kariuomenės Karių Sųjunga.
Sųjungos tikslas suburti visus

kia progos suteikti atleidimų' lyrin,us žmogaus gyvenime" ir buvusius Lietuvis Karius da- 
tam didžiam 'misidpipliiii • . . • .tam didžiam 'nusidėjėliui. Jis iveik visada yra papūtas jau
kinau non atleist, negu nu- SQŽin& ir bai.
sidėjtMis jį priimt. ulės po nuodėmės papildymo.

Rytojaus dieni, kunigas ga- Mažas vaikells pį,.,,,,, kartl> 
vo kiti, laiški,. J,8 buvo daug^^ „uod6laę gaivt>ja> jog 
trumpesnis už pirmoj ir la- plyS ž(jm8 ir * NekaJ_

bar Pietų Amerikij gyvenan
čius. DULR, Sąjungai išsiun
tė knygų.

SVEČIUI IŠVAŽIAVUS

bai skirtingas.
“Ar tai kų sakei yra tiesa?

Ar yra vilties aršiausiam nu
sidėjėliui? Ar gali kas, nežiū
rint kaip toli nuodėmių keliu 
jis nuėjęs, atrast tų kelių į 
ramybę, kurių jis praradę ii

tybės pametimo naktis virsta 
diena, kuri vis atsikartoja ir 
primena tų biaurių » gyvenimo 
pasakų. Neteisingumas yra į- 
žanga į neramų ir neišvengia
mų kaltės nujautimų, žmog
žudystės, kurios niekados ne-

1,i nekaltybę, k rių. j s sJer- piagaį^ pripildo* mūsų litera
te ? Ar gali Diedas ir man nt- {arę ir policijos knygas.
leisti*” . ii »• - v . ., ’ v bucines graužimas ir pnve-

Šis laiškas nebuvo be var-

— Domininkas Kutkau iš 
Jurbarko virš 20 metų dirbo 
dvare Frankfurto apylinkėse 
Vokietijoj. Dabar jį vokiečių 
vyriausybė, net neleidus turto 
pasiimti ištrėmė į Lietuvų. 
Žmona ir vaikai liko Vokieti
joje, mat jie turi Vokietijos 
pilietybę.

— Į užsienio lietuvių kon
greso spaudos parodų, jau gau

, TaUo loiSUo; dol . ... rstinas kaltėS daž‘ ta iš Latvijos J. Masiulio pi
do. Tokie laiškai visados yia naį ^aĮį baĮį jr lle*:talgus. Bet 
su parašu, lodėl kunigas grei jįe ateina anksčiau ar vėlit 
tai atsakė ir paantrino savo piktumas, kurio vedamas žino dos dalvku 
gražias \ iltis. gžudys padaro nusikaltimų ga Į

Šiandieninė nuodėmių

imi spaudos eksponatai, kurių 
au- tarpe yra retų vertingų spau-

li aptemdyt ir to nusikaltimo 
tolerancija 'pasėkas. Tai nepaprastas jau-

Typiškiausias šių dienų lo-j smų pakilimas jį verčia. Už- 
gelbsti kitų sielų nuo praga- gikos trūkumas yra nuodėmių gintas žemčiūgas gali kai kam 

:» luomo (dvasiškis) pasilieka faktams vi. , «>■/angsteriai. ir įvairiausi tolerancija it žvėriškas sugau- būti labai patrauklus - ne
mielus dvasiškiams, tuo tarpu tiktas lūpini- Kėniu., kontrabandininkai, pra to nusikaltėlio pasmerkimas. ar jis būt,, divorsinn,
masis dvasios reikalais (dvasininkas) gali 
kartais dvasiškio necharakterizuėti. Palai
kius dvasiškio įvardų dvasinio luomo žmogui, 
dvasininkų gal.ma būtų panaudoti spiritua- 
listui reikšti. Dar mažiau buvo pagrindo kei
sti gerų ir tradicijoje įsigalėjusį dvasiškį to
kiais netipiškos formacijos žodžiais, kaip 
dvasioms, dvasionas.

keikti žmogžudžiai ir mirštu Įvykus piktadarystei neapyka- jungtuvių formoje, slaptųjų 
paleistuviai — tokių yra pil- nta ir įniršimas perbėga visų 'geidulių patenkinimu, ar nie-
na šventoji ir skaisčioji Ka- kraštų ir piktadariui reika- 
talikiškoji Bažnyčia”. laujamos baisiausios bausmės.

Nenuilstamas ieškojimas .vrab kurie pereitų naktį ty

ko nepaisančios garbėtroškos, 
ar, pagaliau, gudrumo, kuris 
geriau mėgsta puikų melų ne

ĮDOMI BYLA

— Jš Brazilijos į pasaulio 
lietuvių I kongresų, ruošiasi 
atvykti “Lietuvio’’ redakto
rius Stasys Vancevičius ir mo 
kytojas E. Požėra, kuris pada
rys pranešimų apie tenykščius 
lietuvių švietimo reikalus.

Adv. R. Skipitis Chicagoje praleido porų 
savaičių. Mes bežinotu kokius įspūdžius sve- 
čias išsivežė iš šio miesto, tačiau vienų gali
me pasakyti, kari Chicagoje jis turėjo daug 
darbo! Dirbo dienomis ir vakarais. Sakė kal
bas masiniuose susirinkimuose ir per radijo, 
tarėsi su otgariizacijų vadais, lankė mūsų į- 
staigas ir mokyklas. Visur, kur tik atsilankė, 
svečiui parodyta daug nuoširdumo ir lietu- 
viškri vaišingumo.

Svečias iš Lietuvos Chicagoje lankėsi 
kaip tik tuo momentu, kuomet mūsų visuo- 
irifenė btivo labai susirūpinusi Lietuvos liki
mu. Jis savo kalbomis jų nuramino. Be to, 
jiš nuosekliai ir smulkmeniškai mus infor
mavo apie tai, kokių pažangų Lietuva yra 
padariusi nuo to laiko, kuomet ji iškovojo 
riėpriklausOmybę. Kas tik girdėjo p. Skipi
čio' kttlbų, visi įsitikino, kad pažanga visose 
gyVėriimū srityse padaryta labai didelė.

Prieš kiek laiko “Draugas” rašė, kad 
nors p. Skipitis ir nėra katalikams taip .jau 
artimas žmogus, tačiau Chicagos lietuvių ka
talikų visuomenė jį pasitiko palankiai, nes 
jis atstovauja svarbių Draugijų Užsienių Lie
tuviams Remti ir turi Lietuvos Katalikų Vei
kimo Centro įgaliojimus. Svečių palydėjus, 
galima pasakyti, kad abi pusės yra paten-

— DULR per balandžio mė
nesį įvairioms užsienio lietu-

liame savo studijų kambarėlyj Įg« paprastų tiesų. Laikui bė- vu* ol'gamzacijoms išsiuntė 
Niekas po laišku nepasira- rimtai abejojo ar žm(>gus yra gant ateina sąžinės graužimas, 20oj eSz- kn^ už 2’444 k-

šė. Tokie laiškai visados yra ĮaĮsvas, ar b(ų kokioj prasmėj 'grižta vertės supratimo jaus* ~---------------------------------
be vardo. Bet pasirašymas ir jįs yra atsakingas už savo vei--nas ir nusidėjėlis randa save ^‘uiės surakintas ir balsu šau- 
nebuvo svarbus. Galėjo tūks- į ksnius, savo nedorybes, šį ry-' l-'žiūrint į šaltas kaltinančios
tančių tūkstančius žmonių va- suplėšytų tų piktadarį į ga- nuodėmės akis. Mato esųs nu • 

balėlius. Kerštingumas, kurisrdų parašyti; dėlto kad aštru
sis laiškas buvo tik vienasChicagos socialistų dienraštis gyrėsi lai

mėjęs bylų su p. Vanagaičiu. Bet Vanagai
čio leidžiamame “Margutyje” randame to- tų prieš bažnyčių. Puola į gal
kių žinių apie tų bylų:

“Byla dar toli gražu nebaigta. Jeigu so
cialistų dienraščio redaktoriai to nežino, 
tai tegul jie pasiklausia savo advokatų. 
Jie paaiškins .jiems, kad Apeliacijos Tei
smas rado socialistų begėdiškus straips
nius šmeižiančio pobūdžio, ir kad antrų 
kartų svarstant bylų “jury” gali nubau
sti socialistų dienraštį daug daugiau ne
gu pirmų kartų. Tada šmeižikams socia
listams priseis patiems suryti visas tas 
šlykštybes ir melus, kuriais jie nori su
ėsti Vanagaitį”.

kaikada pasiekia savarankiš-
daugiausiai girdimų argumen- ko baudimo ribas, sukelia bai-
J • V 1 V V« T-> 1 • » 1 7

vų šv. Evangelijos žodžiai: ‘Ir 
rašto žinovai ir Pariziejai, 
matydami kad Jis valgė su 
paleistuviais ir nusidėjėliais, 
sakė...”

Kunigas, kuriam tas laiškas 
buvo siunčiamas .(vienas iš

šių piktadario neapykantų. 
Neteisybė turi būti baudžia

ma — kitaip ir pati žmogiš
koji draugystė neišsilaikytų. 
Bet šis paties nusidėjėlio ne- 
apkentimas yra visai nekrikš
čioniškas. Kristus neapkenčia 
nuodėmės, bet Jis mylėjo nu-

didžiumos kuris buvo pasėka Jis pl§gg p]osčjus nuQ
vienos katalikiškos radio va
landos), atsinešė jį prie mik-
rofono. Palengva ir drąsiai 
paskaitė. Paskui jis tyliai į jį 
atsakė.

Jis priminė savo klausyto- 
Taigi, ištikto, toji savotiškai įdomi byla jams, jog kunigai yra tik pa 

dar nėra baigta. Ji bus svarstoma iš naujo.
Kokios bus to pasekmės, sunku yra pasa
kyti. Keikia tik apgailestauti, kad lietuviai 
bylinėjasi teismuose ir tuo būdu ir kitiems dainas, kuris savo temomis pa- 
parorio kiek daug pas mus yra tos nelemto- ėmė Jo mėgstamuosius palygi- 
sios peštukizmo dvasios. nimus apie pamestas aveles ir

sūrius palaidūnus, kurie kartu 1 
su vagimi įžengė į rojų

“Jei, jis dėstė, Bažnyčia 
nustotų bėgti paskui nusido 
jėlius ir ieškoti jų sielų net 
prie mirties kėdės, tai būtų 
užmiršusį tų skausmų akyse 
To, kuris jų įstatė ir nustotų 
būti teisinga mielaširdingani, 
švelniam ir atlaidžiam Kris
tui”

Vėliau jis pakėlė ba’.sų ir 
beveik verkdamas prabilo ?a- 

Tokio nesutarimo, kaip “D-va” gal būt vo neniatomiems klausyto-

TAIP NĖRA

“Dirva” nori įtarti, kad p. Skipičio pa
sitikime ir viso pasaulio lietuvių kongreso 
reikalu pas katalikus nėra susitarimo. Girdi:

“Katalikų Federacijos ptezidentas ir
LftKSA. prezidentas Chicagoje darbuo
jasi su adv. R. Skipičiu išvien, o kitur 
kur šian ir ten katalikų veikėjai baisiau
siai šiaušiasi prieš svečių.
“Išrodo kad paprasti veikėjai nori pa
rodyt daugiau autoriteto už savo vadus”.

norėtų matyti, katalikų tarpe nėra. Šaukia
mam viso pasaulio lietuvių kongresui prita
ria visos mūsų organizacijos. Svečio pasiti
kimo Reikalu kai kur įvyko nesusipratimų 
ne riėl to, kad katalikai nebūt norėję svetį 
pasitikti, bet, dėl to, kad socialistai ar kitos 
grupės p. Skipičio pasitikimų monopolizavo 
vieni sau. Tai nebuvo katalikų kaltė ir iš to 
nereikia spręsti, kad tarp katalikų centrali- 
nių organizacijų vadų ir vadų kolonijose nė
ra bendri) fronto.

PROF.

kiasi paliuosavimo.

(Daugiau bus)

siuntiniai To, kuris mylėjo 
nusidėjėlius iki Kalvarijos ka
lno, kuris ieškojo nepa varg.

jams.

“Atsi riii riki t, jog ničkas ne
nuėjo taip toli nuodėmių ke
liu, kad reiktų bijotis grįži
mo į gailestingojo Kristaus 
rankas. Jokios rankos nėra 
tokios juodos, kad joms rei
kėtų bijotis paliesti baltų Iš
ganytojo rūbų. Iki paskutinis 
kvapas neapleis mirštančio nu 
sidėjėlio gerklės, Kristus lau-

v . . . . . Mano delno niežiejimas ro- jo lėktuvas bus laikomas
puošnių pariziejų, et Jis vai-, do> kad antram skrajuj per Floyd Bennett Field aerodro- 
x;«{«,P12J:LJ^i..S^Ve kaltinan'į mares gudbai Chicagoj jau pa me. Tad jau nėra jokios abe- 

sakyta. Tai buvo Mojaus 12 jonės, kad dalyvaus ir mūsų 
d., kada Lituanika Lansingo parengime gegužės 30 d., Dex 
erporto garadžiuje stovėjo, oįter Parke, o ne kur kitur.” 
skrajaus rūnytojai, braidyda- ' Taigi, Čikagos cicilistų, 
mi po balas, pūsles į visų švie- prastai šnekant, žmonių mon- 
tų leido. Kurie rengėtės dar kirtimas ir iš to skrajaus drū- 
šeštam, ar septintam gudbai karnei biznio darymas jau 
pasakymui Džiuniaus 2 d., bus pasibaigęs. Kitiems, pri-J 
kaip cicilistų popiera po Mo- rištiems prie to skrajaus čij 

i jaus 12 d. tlumočijo, būkit nams, irgi pasibaigs bėdos,

čiais muitininkais.
Pasaulis būtų baisi vieta nu

sidėjėliams, jei Dievas su jais 
apsieitų taip, kaip tie netikę 
žmonės. Dievas sako: “Neda
ryk!”, bet kai nusidėjėlis, ne
žiūrėdamas perspėjimo, daro 
ir atranda kaip karčiai jis 
buvo suklydęs; ir koks teisin
gas yra Dievas, jis gali grį-
zd ’r ra pasigailėjimų ir Spakaini ir sulaukę tos dienos kurias nuo perriiai jie turėjo, 
a“ 1 1CT’’ knrl -edorykit tripo, ba aro- (lig anoj Šnekoj boba nusipir-
jis užrūstino 

“Eik pirmyn”, sako šių
dienų puiki antireliginė lite
ratūra. “Nusidėk linksniai. 
Nieko nereiškia ar tu būsi blo 
gas ar geras. Nuodėmė yra gry 
nas džiaugsmas”. Lengvati
kis nusidėjėlis įtiki ir leng
vai tų kvietimų priima. Link
smai nusideda ir — paskui iš
gąstingomis ir baugiomis aki
mis pamato, kų jis yra pada
ręs ir kreipias į savus pata
rėjus. Bet jie dabar žiūri į jį 
su pasibiaurėjimu ir panieka. 
“Kaip pasiklojai, taip ir mie
gok!”

Nėra vilties, sako netikįs
Vakarykštis tavo smaguria-

plano Lansingo garadžiuje jau 
nerasite. Jos ir šiandie jau 
ten nebėra. Jei tikėti Niu Jor 
ko “Tėvynės” gazietai, Litu
anika Mojaus 30 d. jau bus 
nugalintai į New Jorkų, o 
Džiuniaus 2 d. lėks į Kaunu. 
Vadinas, iš Niu Jorkų į Kau
nu išlėks tų dienų, kada cici
listų popiera sakė, rengsianti 
paskutinį gudbai iš Čikagos. 
“Tėvynė” pagarsino šitokių 
šnekų:

“Vienur, kitur girdėjosi kai 
bos, kad lakūnas Vaitkus ne
atlėks dar taip greit į New 
Yorkų ir nebtts mūsų parengi
me, bet tai neatitinka tikreny
bei. Paskutinėmis dienomis

vimas randa tave apleistų ir (rengimo komitetas atsiklausė 
biednų, be pinigų ir be grožid,! ALTASS o apie tai ir gavo

kus paišelį.
Dėl Čikagos cicilistų pope- 

ros peckelių švako razūnio, 
kaip tų skrajų rūnyti, Litua
nikos II neteko matyti nei 
Klyvelando, Pitsburgo, Pila- 
delpijos, Vaterburio, Bingain- 
tono ir kitų miestų lietuviams, 
kurie irgi norėjo surengti 
gudbai pasakymus. Vadinasi, 
bėda kai šiaučiai ima kelnes 
siūti, o cicilistai skrajus rū
nyti.

vienišų tavri miegamajam ka
mbarėlyj, kur dujų vamzdis
pataria tik vienų išėjimų iš

užtikrinantį atsakymų, kad 
įeit. Vaitkus tikrai bus New
Yorke> apie gėguŽės 20 d. ir

Kolektorius skambina durų 
varpelį. Katriutė atidaro du
ris.

— Ar mama namie?
— Ne, ji kų tik išėjo.
— Mažute, apsirinki. Aš jų 

mačiau prie lango.
Katriutė (šaukia vidun): 

— Mama, eik pati; tas žmo
gus nenori tikėti.
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Kompozitorius Stasys Šimkus
(Jo kūrybinio muzikos darbo 
30 metų sukaktuves minint)
Vienas lenkų rašytojas gali 

ir teisingai pasakė, kad da
bartinė Lietuva — tai plunks
na ir daina atkariauta valsty
bė. Tr iš tiesų, anais sunkios 
rusų vergijos laikais lietuvių 
tauta neturėjo savo laisvės ir 
garbės gynėjos kariuomenės, 
neturėjo kitos stiprios, organi
zuotos fizinės jėgos. Bet ji tu
rėjo lietuviškų žodi ir lietu
viškų dainų, kurios nepajėgė 
sunaikinti joki svetimi gaiva
lai ir, kuri buvo gyva ir lie
tuviška dvasia gaivinanti Lie
tuvos kaimo žmonoj širdyse. 
Lietuvis apie viskų dainavo ir 
dabar tebedainuoja: miškas, 

rgas, rūta, mėta, dobilas, 
’rgelė, bernelis, vargas ir

Vtou OUSHT-A SBC BDuuawe
THE SWEU_ /SĮ gftBV?
B3UNON6 8A0V THATT'S
MY AUMY15 6OT>»
EVERV900y$ TALKINS 
ABouT H\M’.

TTLE BUDPY
V/HftT DO you THlNK
OF UT'fLE R1CHARP. 
BUDO/ ? ISN’Y HE A FINE 

bouncing eoy?

Antrų didžiulį lietuviškų va, 
karų Šimkus surengė 1906 m. į 
vasarų, savo gimtoje parapi
joje, Belvederio dvare. Į tų 
vakarų atvyko daugiau. kaip 
tūkstantis žmonių, jų tarpe ir 

I Varšuvos konservatorijos di-

D»D VOU EVER 
SEE
BOUMCE ?

Amerikoje
Amerikoje Stasys Šimkus 

buvo du kartu: 1914-1920 m. 
ir 1927-1928 m. Pirmų kartų 
jis rinko aukas nukentėjusie- 
ms dėl karo šelpti ir surinko

rektorius Mlvnarskis (šiemet to’
CiobiS. 'balandžio mėn. miręs). Po va I MuZlk°S ’alkraŠt|- orgam-džiaugsmas apipinta lietuvis-1 ... ... ,., m J., T [dėjo vargonininkauti

kos dainos vainiku. Todėl lie-«. Krioka]aukyje> žodišky-1 karo jis Šimkų pasikvietė pas 
tuvišk,, dainų poetingmnas .r je skirenelllun5je.
jų tekstų grožis jau seniai ži
nomas kultūringame pasauly
je. Jas yra studijavę ir jomis 
grožėjęsi žymesnieji lietuvių 
ir kitij tautij rašytojai. Tik lie 
tuviškos dainos meliodija ilgų 
laikų nerado sau kelio į pla
tų pasaulį, į kitų tautų kon
certų sales. Neatsirado žmo
gaus, kuris anais laikais lie-' 
tuviškos dainos harmonizavi
mui būtų atidavęs savo sielų, 
jausmų ir mokslų. Sunkiomis 
vergovės dienomis reikėjo lau 
kti lietuvių muzikų, kurie 
pradėtų rinkti lietuviškas dai
nas ir jas harmonizuotų. Ir 
jie gimė. Vincas Kudirka pir
mas pradėjo lietuviškas dai
nas harmonizuoti. Vėliau pa
sirodė M. Čiurlionis, J. Nau
jalis, C. Sasnauskas, Mikas 
Petrauskas.

1904 m. rusai leido lietu
viams spaudų. Tai buvo dide
lio laimėjimo ir džiaugsmo me 
tai. Nieko nelaukdamas, Šim
kus tuojau pradėjo rengti lie
tuviškus vakarus.

Pirmiausiai jis suruošė la
bai didelį vakarų Jurbarke. 
Jame dalyvavo kelirj aplinki- 
nių valsčių lietuviai. Šimkus 
tame vakare buvo ir chorų di
rigentu, ir režisierium ir ar
tistu. Nežiūrint šiek tiek at-

save, išegzaminavo ir davė lė
šas mokytis Varšuvos konser
vatorijoje. Prieš išvykdamas į 
Varšuvų, Stasys Šimkus dar 

, surengė lietuviškus vakarus 
Panevėžyje ir Punske.

Varšuvos ir Petrapilio 
Konservatorijos

Studijuodamas Varšuvoje, 
Šimkus perėmė iš M. Čiurlio
nio vesti lietuvių chorų, kuria
me dalyvavo ir lenkų gausus 
būrys. Vasaromis jis grįžda
vo į Lietuvų, rinkdavo liau- 1 
dies dainas ir vėl rengdavo

zavo lietuvių chorų Philadel- 
phijoje, Čikagoje vedė žinomų 
“ B i rutės ’ ’ chorų. Amerikoje 
jis taip pat parašė nemaža kū
rinių chorams ir solistams. 
Ten jo parašyta “Nugrimzdęs 
dvaras’’, “Atsisveikinimas su 
tėvyne”, “Lopšinė”, “Mi
šios” ir kt. Antrų kartų Šim- 
įkus Amerikoje buvo tik me
tus.

Lietuvos Savanoris.
1920 m. Stasys Šimkus, jau 

plačiai žinomas ir dainuoja
mas kompozitorius, grįžo į 
Lietuvų, kuri dar buvo vosgautų laisvių, uolus lietuviš- . . . v ,7 , . .... 'r * -vi i Tir-i"- • gimusi ir pnesų kamuojama,kos dainos populiarizavimas hetuviskus vakarus Milžiniški Tnft.ftn _ni_ waf. 

ir lietuviškų vakarų rengimas ' .1° vakarai buvo surengti Su
nepatiko rusų valdžiai. 1906 valkuose, Šiauliuose, Kaune ir

Tuojau ėmė vesti “Dainos1 
ir Šaulių Sųjungos chorus.

By Bruce Stuart

Stasys Šimkus
Yra jaunesnis mūsų prieš

karinių kompozitorių kartos 
žmogus. Jis gimė 1887 m. sau
sio 10 d., Kauno apskr., Sere
džiaus valse. Motiškių kaime. 
Tai ir buvo tie laikai, kai lie
tuvių tautos priespaudai nesi
matė galo, nesimatė jokio ži
burėlio į laisvės krantų. Kelių 
lietuvių pastangos — priža
dinti tautų, — gal ir jiems pa
tiems ne kartų buvo tik sap
nas. Tačiau daina lietuvių lau 
kuose, Paežeriuose ir paupiuo- 

tuo metu ypač skardžiai ir
lačiai skambėjo. Didelis ir 
ražus Motiškių kaimas taip 

pat turėjo savo dainininkų ir 
dainininkių. Taigi, Stasį Šim
kų vargo gyvenimas pasitiko 
su daina Stasys buvo Šimkų 
jauniausias sūnus. Tėvo globa I
neilgai jam teko naudotis, nes 
jis išvažiavo į Amerikų ir ii 
gai negrįžo. Sulaukęs septy- 
nerių metų, pradėjo bandų ga
nyti pas kaimynus, o žiemų 
mokydavosi pas kaimo “da
raktorių” F. Virakų. Būda
mas dešimties metų, Stasys 
pakliuvo į Kaunu pas seserį 
siuvėjų, kuri jį ryžosi išleisti 
į kunigus. Tačiau tuojau jis 
pateko, į Naujalio bažnytinį 
chorų. Po kiek laiko jį Nau
jalis pradėjo mokyti vargoni
ninkavimo. Skirtasis į kuni
gus — pasiryžo būti vargoni
ninku ir visa vaikiška širdi
mi pamilo vargonų muzikų ir 
bažnytinį giedojimų. Baigęs
Naujalio vargonų mokyklų, bū 
damas 13 metų, Šimkus pra-

m., Stasys Šimkus, pamatęs, 
kad jis žandarų persekioja
mas, norėjo bėgti į Amerikų. 
Tai tolimai kelionei jis tuo 
jau pasiruošė ir nuėjo atsi
sveikinti su dr. Basanavičiaus 
draugu, žymiu lietuviu ir “Va 
rpo” redaktorium Jonu Kriau 
čiūnu ir B. Miliušiu. Kriau
čiūnas, sužinojęs ko Šimkus- 
atėjo, pašoko ir tarė: “Ne. Tu

kitur. Varšuvoje Šimkus pa- pietuvi, kariuomenei paėmus
Vilnių, Šimkus ten persikėlė

“Kur bakūžė samanota” ir1/ Konserva-
suharmonizavo gana daug lie-'i nių pra ėjus pulti 
tuviu liaudies dainų. Mlynar- 1 . . , .
skini pasitraukus iš Varšuvos ™ 'St0,'> L,etUV0S kariuorae-

rašė savo didžiai galingų Į.
ir

konservatorijos direktoriaus 
vietos, Stasys Šimkus, vos bai 
gęs vargonų skyrių, persikė
lė į Petrapilio konservatorijos 
kompozicijos klasę, kurių bai-

nėn. Drauge su Kipru Petrau
sku, Antanu Sodeika ir Kaziu 

(Tęsinys 4 pusi).

Amerikon nevažiuosi. Toki vy gė 1914 met. Gyvendamas Pe
rai Lietuvai labai reikalingi, trapily, jis parašė ir išleido
Važiuok į Vilnių ir gaivink 
lietuviškų ginklų -— dainų”. 
Šimkus paklausė. Tuojau nu
vyko į Vilnių ir pradėjo vesti 
“Kanklių” chorų. Inž. Petro 
Vileišio globojamas, Šimkus 
pradėjo mokytis Vilniaus mu
zikos mokykloje.

“Mūsų dainas”, ‘Dvi dainas’, 
“Tris dainas”, “Keturias dai

M 1 Dainų dainorėlį »»

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ ra ORBITŲ 
A.SMENI&KU PATARNAVI
MU. kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir mv<- 
BIZNĮ čionai

f

nas
“Plaukia sau laivelis”, kuris 
taip plačiai pasklido Lietuvos 
žmonėse. Be to, ten Šimkus 
vedė lietuvių ir gudų chorus,
buvo e. Sasansko vargoninin- Halsted Exchange 
ku - pagelbininku. Vasaromis 2 kt • i n i 
vėl grįždavo į Lietuvų, vėl !► National Bank 
rengdavo lietuviškus vakarus, i;[ 19th PI. and Halsted St 
rinkdavo dainas ir koncertuo- I
davo.

T) A VAS AR Y, taip sako poetai, jauno vyro mintis linksta prie jaus* 
A mingų ir romantiškų dalykų. Bet Old Gold rūkytojas dėl naujų 

idėjų neatsideda ant pavasario. Jis randa, kad Old Gold pagelbsti 
jam bile kada jaustis, kad jis yra viso pasaulio “karalius.” Tai paeina 
dėl Old Gold išskirtinai švelnaus ir puikaus tabako; puikiauis kokį 
gamta kada nors pirmiau išaugino.

O P. Lotillifd Co.. Ine.

hinulmo/a ... bet niekados ne erzina

Baigęs muzikos mokslus, Ši
mkus grįžo į Vilnių ir manė 
ten apsigyventi. Bet kilo Di
dysis karas. Jis, kaip nuken- 
tėjusiems nuo karo šelpti dr- 
gijos Centralinio Komiteto na 
rys, buvo pasiųstas į Ameri

kų rinkti aukų nuo karo nu-

ST. ŠIMKUS kaipo studentas kentėjusiems.

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknyge Ir Pamaldi! Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš

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

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

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chieago, III.

EMIL EIENEMARK lKl
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Kun. Jurgis F. Jonaitis
(Sidabrinio jubiliejaus proga)

(Tęsinys)
Ema į karą į

Pasauliniam karui prasidė- į 
jus, kun. J. Jonaitis nuošird
žiai dirbo Raudonojo Kryžiaus 
komitete. Jis gerai atmena,1 
kaip rusai spaudė lietuvius. 
Jis nenorėjo matyti, kad kitos

buvo pasiųstas į kapelionų mo .

mos žemės kiekvienas žiūrėjo, 
kad neužmigtų amžinu miegu 
nuo kulkos, ar bombos spro
gimo.

Prieš mūšį kun. J. Jonaitis

KOMP. ST. ŠIMKUS

(Tęsinys nuo 3 pusi.) . 
Binkių buvo pasiųstas koncer
tuoti fronte stovinčioms ka-

kykl.t. Tenai buvo ne tik ka- Į visados klausydavo išpažinties j riuomenės dalims. Tada jis 
parašė plačiai žinomas kariš
kas dainas: “Mes Lietuvos ka 
reivėliai” ir “Geležinio Vilko 
maršų”. 1920 m. pabaigoje Ši
mkus išvažiavo j užsienius pa
gilinti muzikos studijų. Vėl

talikv kunigai, bet ir kitų ti-, kareivių, o jei nebuvo laiko, 
kėjimų dvasininkai. Tame pa-|tai •>»» duodavo jiems gene-
įčiame kambaryje buvo visi raly absoliucijų ir palaimini-
kapelionai: protestonų minis-1 Jis klaus“

teriai, žydų rabinui, buki ir|k‘“‘i«» miškuose, apkasuose ir 
juodi. Ten nebuvo jokių gin- k"r tik nebuTO I»vojaus gy- 
čų. Vienus kitų atjautė, vie- vy*"“- Taip pat laikė šv. iii-

to jau turi, yra spaudai pa
ruošęs 900 liaudies dainų, gie
smių ir šokių. Bendrai, St. 
Šimkaus yra išleista chorams 
apie 200 dainų, solistams apie 
30 dainų. Pažymėtina, kad jis 
yra organizavęs ir muzikaliai 
paruošęs pirmų ir antrų vi 
sos Lietuvos dainų šventes 
Šiuo metu Stasys bitukus di 
riguoja simfoninius koncertus 
ir nuolatos rūpinasi muzikos

SUCH IS UFE^

grįžęs Lietuvon, 1922 m. ap- klestėjimu Lietuvoje. 1924 me
tautos pakliūtų į panašių vo- i jjtam patarė ir broliškai Sius kareiviams kur tik buvo sigyveno tada dar prancūzų tais apskaičiuota, kad Lietu
kiečių vergijų. Savo pampu progos. Pasakoju, kad pasi-
joje JIS rūgino jaunuolius eiti ■ t rengė- taikydavo kai kada laikyti
1 karų ir ginti žmones nuo ve- . g. • Jv. Mišias ir bažnyčiose. VI-
rgųos. Sakoma, kai tik karas >t yisi buy0 Bur patėmijo, kad karo meta
prasidėjo, jis išsiuntė 63 Imas- žiauraus vokic. bažnyčios buvo visai sugilau-
norius jaunikaičius j karų .jo puo|i|nus ir apgia(i kitas tos, tačiau didieji altonui bu- 

tautas nuo nelaisvės. Kun. J.'.v0 » Sy- fanelėavien tik iš savo parapijos.
Ragindamas kitus eiti į ka- Jonaį-iuį reįk-jo lavintis ke. stovylos stovėjo sveikos. Jis 

rą fr jis nepasdiko namie. Lai lį(>ge gtovykloge> kaip < dažnai kreipė i tai kareivių
kraščiuos skaitydamas apie I , Camp Funston> Ka. ‘ dėmesį, kurie labai skaitlin-
baisius musius, pats pasisiūlė Ąlil|s Npw Yftrk gai dalyvavo pamaldose. Pa
eiti, kaipo privatus kareivis.

Išleistuvės į karų buvo la

asas, Camp Mills, New York.
Apleidžia Ameriką

Po kiek laiko lavinimosi vo pirmiau netikinčių, būda- 
biliai palydėjo jį į stotį ir kun j jonaičiui prisiėjo ap- ‘mi karo ugnyje ir jie šaukėsi 
atsisveikino. Mat, jis turėjo leigti Dėdės Šamo žemę. Bir-iprie Dievo. Kaip kiti, taip 
labai daug draugų, kurie jį želio 2(j d., 1918 metais, išvy- jr jie nuolat meldėsi prie Die- 
mylėjo ir labai jo gailėjosi. ’ ko į piancazįj4 au yy divizija. | vo ir prašė, kad saugotų nuo 

Dėl ko ėjo į karą?
Daugelis kitų žmonių labai 

stebėjosi kunigo ėjimu į karų 
ir vienas kitam sakė: “Tai 
neišmintingas dalykus! Kan 
jam eiti į karų? Jis turi ra
mių vietų. Kam jam statyti 
savo gyvybę į pavojų. Jis yra 
kunigas ir dar jaunus. Galėjo 
ramiai namie darbuokis sielų 
išganymui ir gana. Tegul ei
na jauni vyrai, kurie neturi 
tokių atsakomingų pareigų ir 
kovoja”.

Tokiems užmeti riejimams 
kun. J. Jonaitis mokėjo pui
kiai atsakyti: “Šiais laikais 
niekas neturi būti šlakeliu.
Kunigas, ne kunigas; aš no
riu atiduoti savo patarnavimų 
šiai šaliai. Ji kovoja už visų 
šalių laisvę. Ji kovoja ir už 
mūsų brangios tėvynės Lietu
vos laisvę”.

bai gražios. Apie 25 automo-

valdytame Klaipėdos krašte. į vos choras turi savo repertu 
Po 1923 m. sukilimo, Klaipė-, aro daugiau kaip pusę Šim- 
dos kraštui prisijungus prie kaus dainų. Gi kita tik puse 
Lietuvos, Šimkus Klaipėdoje tenka įvairiems kitiems kom 
įsteigė konservatorijų, iš ku- į pozitoriams.
rios jam vadovaujant išėjo a- 
pie 60 gerai pasiruošusių mu
zikų, dabar jau dirbančių di
delę lietuviškos dainos harmo
nizavimo ir muzikos kūrybos 
darbų, žodžiu, kai Šimkus va-

Stasys Šimku.- visą suvo gy 
veninių paaukojo lietuviškai 
dainai, kuri kurtu su spaus
dintuoju žodžiu galima saky
ti, atgaivino lietuvių tautinę 
sąmonę ir atvedė Lietuvų /

sakoja, kad karo metu visai idovavo Klaipėdos konservato- 'laisvą gyvenimų. Už tai lietu- 
nebuvo bedievių. Kad ir bu- rijai, Klaipėda buvo tapusi ,vių tauta, atsidėkodama Sta- “She fell in love with him, bot I think ahe*> over it/ 

“What Jiappened to th« romance?”
“She married him-”

Pirmą kartų jis susitiko su . mirties, 
karu akis į akį prie Chateau

lietuviškos muzikos centru. 
Kai 1930 met. Klaipėdos kon
servatorija buvo uždaryta, Ši
mkus buvo išsiųstas Vakarų 
Europon studijuoti muzikali- 
nį operos pastatymų. Ta pro- 
;a, Šimkus aplankė Vienų, Mi-Kas norėtų daugiau sužino-

Thiery, kur amerikoečiai sulai ti apie kun. J. Jonaičio dar- kinų, Romų ir Paryžių. Po to 
kė vokiečių ėjimų į Paryžių, buotę karo metu, prašau per- , dyejus metus buvo valstybės 
Jis tenai stovėjo 10 dienų su skaityti jo paties parašytų ir j operos dirigentu.

' kareiviais. Buvo labai daug išleistą knygutę apie karų,' 
užmuštų, kad net Marile upė '“Mano patyrimai didžioje ka- 
paplūdo krauju. 'rėje”. Jo Ekscelencija, vys

kupas Petras Būčys taip rašo

siui Šimkfii už jos dainos gai
vinimų ir popliarizavimą, jo l '____ '
30 metų muzikos kūrybos su- — DULK valdybos pirmini- jiems įsigyti žemės sklypą ir 
kaktuvių proga, visur ruošia nkas Skipitis Amerikos angli- pastatyti Lietuvių Rūmus, 
didelius Stasio Šinucaus dainų škų laikraščių reporterių bu-
vakarus. Per juos pagerbia ivo klausinėjamas ar nesą Lie- 
mas ne tik Jubiliatas, bet ir tuvos karo su vokiečiais

smulkmeniškai turėjo nupasa-

— Argentinos Lietuvių Tau 
11 tininkų Sąjunga Berisso mie

Kaipo kapelionas, kun. J.
Jonaitis visur ėjo su savo ka- !aPie tą knygą: ‘Kun. Jonaičio 
reiviais. Jis tokius pat drabu- , knyga yra gera tuomi, kad
žius nešiojo su kryžiumi ant 
kepurės. Toks pat ryšulis bu
vo prikrautas ant jo pečių. Jis 
ten pat miegojo su kitais ka
reiviais. Kai kada miegojo mi
ške, kitą kartą laukuose o kai 
kada ir apkasuose. Jis tokį į 
pat valgį valgė, kaip kiti ka-

tai yra užrašai žmogaus ma
čiusio aprašomus daiktus, o 
tie daiktai yra dideli, būtent 
baisioji pasaulio karė”.

(Bus daugiau.)

Kada sakoma, kad buvo vie 
no colio lietus, tai reiškia jog 

reiviai. Buvo Ihikas, kad jis ant kiekvieno akerio žemės nu
nebuvo valgęs ir miegojęs per
tris dienas ir naktis, negali
ma sakyti, kad nebuvo ko va
Įgyti. Valgio buvo, bet mūšio

_ , , T .metu nebuvo laiko ir galimy-Dėl to kun. J. Jonaitis pa- , .. . .... .. „ ... . ,bes valgyti ir miegoti, parvilko savo parapijų. Paliko vi- , • » , ,. . .v 'damas priešą laukan is sveti-sus parapijomis, o ėjo ten, iš j
kur nebuvo vilties sugrįžti. _
Mat, jam rūpėjo laisva šalis Į į
— Amerika, jam rūpėjo ir i
mūsų brangi Lietuva, kuri i 
tada dar nebuvo'laisva.

I
Paskirtas Kapelionu j

Kun. J. Jonaičiui jau bū- .
nant kariuomenėje sužinota, i . . ijog jis yra kumpas. Jis tuojau -

krito 101 tonų vandens.

Kas yra Šimkus Lietuvai ir 
Lietuvių tautai

Be jau anksčiau išvardintų 
muzikos kūrinių, paskutiniuo
ju metu Stasys Šimkus via 
sukomponavęs simfoninę poe
mą “Nemunas”, nemaža dai
nų chorams, solistams, forte
pijonui ir kantatą “Kovoto
jams už Lietuvos laisvę”. Be 
to, turi nemaža instrumentali- 
nės ir vokalinės muzikos, ne
baigtų muzikos kūrinių. Yra 
labai susirūpinęs lietuviškos 
operos rašymu, kuriai libret-

lietuvių liaudies daina. Tsb.
Pastaba. Su šiuo biuleteniu ' koti Sasso ir Neumano bylos p.} įr norį pastatytį pradžios 

siunčiame tris matricas — ko-! eigą. Net New Yorko miesto i mokvklaį namus, 
mpoz. St. Šimkaus atvaizdus. i burmistras įdomavosi ar ne-
1—St. Šimkus 1906 metais Va- j ra pavojaus Lietuvai iš vokie- 
ršuvos konservatorijoj studen- į čių pusės, ar nebaisu esą gy- 1

ste turi nusipirkę žemės skly-

tas; 2—St. Šimkus 1920 me- 1 venti Lietuvoj, kur karo pa-

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
tais Lietuvos kariuomenės sa- vojus vis gazdina. Į tai New ‘ žmones, kurie dei senatvės arba kt-

vąnoiiu; o—kompozitorius St. Yorko burmistrui p. Skipitis nesveikus, atgauna savo jėgas, svei- 
z • i- .1-11 • • katą ir pasidaro stipresni ir gyvesniįsunkus 193o metais Kaune. atsake, kad prie pavojų esame : tX) to kaip jie vartoja nuga-tone.

į . ... • i -.t i NUGA-TONE yra pastebėtinas vai-—----------------- pripratę, kaip priprato italai! stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi-
i. 1 • XT * • -tr •• ‘ laukė senatvės. Jis padaro juos svei-aVUlclt kdlnus, Ullt kurio ^O prie V OZUVljaUS. .kesniais, tvirtesniais lr priduoda jiems. i V ’ •    -3 « — U..* naoto

jaus arka atsidūrė tvanui nu
sekus, priklauso Turkijai. Se
niau jis buvo Persijos nuosa- ■ — Lietuvių Centro Vykdo-
ov-lu, C 1., • - I • i- -i i t, . . Nuo užkietėjimo įman—vjue. ,ji ių kainą išmainė su ' masis Komitetas Buenos Ai-uimų. Niekas kitas jums nepageibes 
Tnr-L-i-In ....t l.:+ v • 1 taip kaip NUGA-TONE.±U Rija ant kitų žemių. iręs, kreipėsi j DULR padėti')— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir

i naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
' senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų jūs pa
stebėsite didelį pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Nepriimkite pamėgdžlo-

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL

&
©

Gerkit ir Reikalaukit

#.ę

ALVVAYS UHIFOPM 
... DĖPENOAeLE

Šame Trice lodau 
As 44 Ytars /Ūįo 

25 ounces for 25^

FULL PACK

NO SLACK 
FILLING

MILUONS OF POUNDS HAVF BEEN 
USED BY OUR GOVFRNMENT

TOLOSEFAT
Ml»« M K* t n-r of Rrnnklyn, N. T. 

"llaTe aool Kraochrn for tho
*aot 4 Bionlho and horo not only ioot M 
yoandt bot for! oo mnrh brttrr In orery 
way. grrn for prople aho don’t care ta 
rodeo*, Kraorhrn ū eondrrfat to krrp 
tlio oyitem healthy. I. beina a nnroo 
ohnald knotr for I'yo trled oo many 
thlnvs bot anty Krurhrn antaerad all 
tarpelei(May lt, lttti.

TO loaa fat 8APBLY and HARMU88- 
LY, tako o half teaopoonful of Kruochen 
Salta tn o glaoo of hot vater in the 
morning before breokfaat—don’t misa a 
morning—a bottle that lasts 4 weeks 
ooats būt a trifle—get Kruschen Salts at 
tns drugstora ln America, If not joy- 
fuiiy ao'.HiUd ąftsr tbs flist botu*— 
B06»7 t>šok.

STARTS WHERE
NATURE STOPS

When natuiM ne- 
glects to funetion, 

as she often does, and 
the hair becomes 
streaked orgrey —re-
condition and restore 
tho natūrai color to 
your hair with a Clairol 
trootment. Clairol is not 
a dye—it is a eloansor, 
a reconditioner and a 
color agent as well.

Phone today for art 
early appointment.
Ask r»r t lnipfd nl your 
lAVorile llt-atily Kliop 
or urlle to t lairol Ine, 
I2« W. »«ili Hltrel. 
New York City, N. Y.

DABAR

Vis o m Alinėse 

Mutnal Trij< 

žvaigždžių 

Kentucky 

Bourbon

ir

LietuviSkos

Degtinės

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL YARDS MOS

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsutos, Antonioblllų, 
Stiklų tr 1.1.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West Urd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; ',sti\ė.ii',

Dėmesio
SPECIALUS GEGUŽES MĖNESIO

Išpardavimas
$2.50 Vertės Knygų

už Sl.oo
į ----

KRISTAUS PATARIMO KELIAIS ........................................$1.25
(Kun. K. Matulaitis, M.I.C.)

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

MIŠIŲ^MALDOS LOTYNŲ IR RYTŲ APEIGOMIS..................25
(Kun. K. Matulaitis, M.I.C.)

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

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

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

Siųskite Užsakymus Į

DRAUGAS PUBLISKING GO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CHICAGO, ILL.
Su užsakymu galima siųsti čekį — moncy order — pinigais— arba pašto ženklais.

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)_____

VIETINĖS 2INI0S
NORTH SIDE ŽINELĖS , GERA PRADŽIA
Gegužės 17 d. įvyko visu \VKST SIDE. — Gegužės 1b 

draugija atstovu ir valdybų d. atidarant “Kiltos ’ daržų 
bei parapijos komiteto svar-1 piknikams visus atsilankusius 
bus sus.rinkiinas.Svarstyta a- pa linksmino ir šokėjus paten- 
pie pavasarinį parapijos pik- kino smagi orkestrą biznie- 
nikų, kuris įvyks gegužės 26 liaus Pr. Simano, 2300 S. Ga
ri., tam pačiam darže, kur ir kley Avė., sūnus Lenartas. Da j 
pernai buvo. (prie Šv. Adai- ržo komisijos buvo paskirta , 
berto kapų, Mihvaukee Avė.), užkviesti West Side b.znierius j 
Daržas vadinasi Avenue Inn. išpildyti piknike programų.

įžangos tikietai, iš anksto Savo roles pažymėtinai išpii- 
perkant 25c., o darže bus 35c. 1 dė šie biznieriai l’mčeriai Juo-

Tenka patirti, kad kai ku- zas ir Jonas Žurkauskai, 1957 | 
rie net po 25 tikietus painia'1 W. 23 St., P. klasiokas, 2358 
sau ir savo giminėms, arba pa S. Oakley Avė., Anast. Druin-
žįstamiems.

Pikniko komisija pranešė, 
kad darže viskas sutvarkyta.

Šv. Mykolo dr-ja dirbs “rū
tų daržely”.

sta, grožio saliono vedėja, 
2302 S. Leavitt St., siuvėjas 
K. Kulbis, 2305 S. Leavitt St., 
maliorius P. Cibulskis, 2054 
Coulter St. Visiems pažįstami

Šv. Juozapo dr-ja bus prie I kontraktoriai . - meistrai Ch. 
tikietų. ISakalis ir K. Jūsas, K. Ario-

Šv. Cecilijos dr-ja prie ba- 'maitis, 2301 S. Oakley užeigos
,ro.

prieAušros Vartų dr-ja 
arkliukų.

Moterų Sųjungos kuopa — 
virtuvėj.

Akademijos Rėmėjų skyrius
— prie saldainių.

Apaštalystės Maldos dr-ja
— prie serijų.

vedėjas buvo atsiuntęs savo 
žmonų Marijonų, eksp. P. 
Mažėnis. Kiti biznieriai pa
žadėjo savo roles kitų kar
tų atlikti.

Graborius Lekavičius su sa
vo sūnais ir draugais šį kar
tų buvo atsiprašęs. Bet 23 d. 
birželio, per Vladislovų, An-

Nekalto Pras. dr-ja — prie danų, Jonų vardines, sakė, pa- 
ice cream. sižyinės ir gražiai pakalbės.

Vyčių kuopos nariai bus vė- Programai daug pagelbėjo Jo 
teriai. i nas Knistautas. Jo kaimynas,

Šv. Ražančiaus dr-ja — prie Gust Oberenis, 2120 \\ . 23 St., 
užkandžių. negalėdamas piknike dalyvau-

Parapijos choras — prie la-1 ti, prisiuntė dovanų $2.00. 
zdelių. | Širdingai ačiū visiems biz-

Dar vienas ir svarbus susi- nieriams, svečiams piknikie- 
rinkimas bus gegužės 22 d., Ir^ams’ niuzikantams, pikniko 
8 vai. vakare, parapijos sve-! darbininkams parėmusiems pa 
tainėj. į šį susirinkimų kvie- Iapijos reikalus. Pelnas ski- 
čikmi visi darbininkai, para- tanias pataisymui, pagražini
pi jos komitetas ir visi kiti.

P. Rep.

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

MASKVOJE GEGUŽES 1 D.
Bolševikinės Rusijos karo pajėgų demonstravimas 

Maskvoje gegužės 1 dienų. Kariuomenei maršuojant pro 
aukštuosius komisarus, oru pralėkė ir 700 karo lėktuvų.

(Acme Photo)

mbris, J. Kruša tariasi su 
West Sidės Namų Savininkų 
draugija gražiai pasirodyti; y- 
ra užsikvietę daug svečių, pa
samdė gerų orkestrų. Kas pa- 

Įsižymės šokiuose, bus apdova
noti. Pelnas skiriamas para
pijos reikalams. Visi kviečia
mi paremti: aukomis ir atsi
lankymu. Kviesliai

mui Rūtos daržo.
Gegužės 26 d., parapijos ko

mitetai rengia linksmų pikni- 
kėlį: Ig. Kryževičius, L. Juse- 
vičius, Pr. Balčiūnas, Ig. Sa
kalas, J. Vyšniauskas, A. Fa
bijonas, A. Dočiolas, P. Pabi- 
jonaitis, Pov. Ribickas, J. Stu

Rengia Ir priiiurl
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sgjunga Amerikoje

EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Pranešimai

ŽINIŲ - ŽINELĖS

BRIDGEPORT. — D. L. R.
Vytauto draugija laikys mė
nesinį susirinkimų antradienį, 

j gegužės 21 d., 7:30 vai. vaka- 
įre, Chieagos Lietuvių Audi
torijoj. Kviečiami visi nariai 
būtinai atvykti. Turime svar
bių reikalų svarstyti. Bus 
skaitomas laiškas iš Spring- 
l'ield, Ilk, nuo apdraudos de
partamento. P. K., sekr.

PATAISYMAS

“ Drauge” tilpo žinelė, kad 
Pužauskienė, kuri yra susir
gus, guli Šv. Kryžiaus ligoni
nėj po dr. Brenzos priežiūra. 
Norime pataisyti klaidų. Po
li’a Pužauskienė guli Šv. Ber
nardo ligoninėj po dr. Bon- 
dzinski priežiūra.

Šį vakarų, tuoj po pamaldų 
įvyksta iškilmingas atidary
mas L. Vyčių 24 kuopos nau
jo “clubroom”. Bus pasilink
sminimai ir muzika. Visi kvie 
čiami atsilankyti į šį atidary
mų, ypatingai Lietuvos Vy
čiai.

URŠULĖ POŠKIENĖ
(po tėvais Jučaite)

Mirė g-eKUžčs 19 <1. 1935 m.. 
10:15 vai. ryto, sulaukus 43 
metų alhžiaus. Kilo iš Taura
gės apskričio, Stulgių pa.rap., 
Zermainių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Juozapų, 2 dukteris: Juo- 
zapinų ir Onų; 3 sūnus: Pranų, 
Jurgj ir Juozapų, 3 brolius: A- 
ntanų, Pranų ir Mykolų, seserį 
Onų ir švogerį Antanų Vaič
kus, pusseserę Levosę, švogerį 
su šeimyna, L. Gaus, 3 pusbro
lius: Albinų, Juozapų ir Pranų, 
o Lietuvoj seserį Domicėlę Lu
košienę su šeima, 2 pusseseres 
L. Zallienę ir švogerį su šei
ma, ir Teresę Šemetulskieflę.

Kūnas pašarvotas 4 531 So. 
Sacramento Avė. LAPayette 
0643. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, gegužės 23 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. švč. Marijos 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Sūnūs, Broliai. Sesuo, Pussese
rė, švogeriai Pusbroliai ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius A. Pe
tkus. Telefonas Cicero 2109.

Del lirtarmocllį trulpUHu Ji 
COSMOPOllTAN TRAVEL

SERVICE
Prop J. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St., Brooilyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St.. N.rr.rlt, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL SURĖAU 
193 Grand St., Brooilyn, N. Y.

G. A.KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St., V/orcaitar, Mass.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIOABRAS, Prop.
301 W. B'way. So. Boston, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
67B N. Moln St., Montollo, Mass.

PAUL MOLIS
1730—244h St., Datrolt, Mich.

LITHUANIAN NEVVS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halstad St., Chicago. IK.

OHIO LITHUANIAN PUBUSHl 
ING CO. DIRVA 

K. S KAURUS 
6870 Supnrior A*..,

Claveland. Ohio

C. J. VJOSHNER 
2013 Carson St., Pittsburgh, Pa.

A. VARASIUS
206 Ali Nations Bank Building 
1200 Carson St., Pittsburgh. Pa.

ši
Populiariu Kabininiu Garlaiviu

STUTTGART 1»

liplaults Ii New Y orka
BIRŽELIO 5 d., 1935
tiesiai be persėdimo | Klaipėdų

e
TREČIOS KLESOS KAINOS: 
Ii N E W YORKO 

f KLAIPĖDĄ 
$97-50

f Alt PUSI 
| KLAIPĖDĄ IR ATGAL 

>167°°
PrMo4o»4 Juuį. ¥•!•♦. Taktu*

HAMBURG-AMERICAN LINE - NORTH 8ERMAN LLOYD
- • • --------------- ----------------------- —--------- ‘—*

— Šiandien išvažiuoja į Liej 
tuvų vestpulmanietė p. B. Ju- 
rionienė su dukterim. Pabu
voję porų mėnesių tėvynėje, 
sugrįš atgal.

— Šeštadienį, besirengdama 
dalyvauti Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Draugijos sei
me, staiga mirė Antanina Bal
tutienė, žinomo biznieriaus Jo
no Baltučio žmona. Velionė 
buvo uoli katalikė, darbavosi 
katalikiškose draugijose, gau
siai rėmė katalikiškus ir tau
tiškus darbus.

— oVakar, po gedulingų pa
maldų Gimimo parap. bažny
čioj, išvežė a. a. Degutienės 
didvyrio lakūno Dariaus mo
tinos kūnų, į Lietuvų, kur sa
vo tėviškėje bus palaidotas.

— Šeštadienyje Chicagų ap
leido svečias iš Lietuvos adv. 
R. Skipitis. Į Chicagų dar grįš 
birželio mėn. vidury.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

IE Public 8340
8840 80. KIDZIl A V*

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
*

Hdilbėjai ankštesnės rūšies pamišk
ių ir Orabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

-o-
Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Alfred Roeelli, prea.

SPECIALIS ISPARD AVIMAS da
bar iki Vainikų Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visų Stoek Paminklų, 
Mažų Ir Didelių. Nors turime di
deli staką, patariame rinktis anks
ti Jei norite dūi Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas bloką* | rytus nuo 
didžiojo varto

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PENSACOIjA »O1I 
' BEDMONT 34«5
Office: HIDLAIDE SNSft 

Vlncent Ilrtselli, Oecr.

ANTANINA BALTUTIENĖ 
(Po tėvais Stasiukaitė)

Mirė gegužės 19 d., 1935 m., 10 vai. ry
to, sulaukus 39 metų amžiaus. Kilo iš Tū
binio miestelio, Šilalės parapijos. Ameri
koje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Jonę, 
3 sūnus: Aleksandrą, Jonę ir Edvardą, 2 
seseris: Juozą piną Kruskauskienę ir švoge
rį Raymondą ir Petrokienę, švogerius kun. 
A. Baltutį ir Povilą Baltutį, pusbrolį kun. 
Junkerį, brolsūnį Petrą Stirbį ir jo žmoną 
ir kitas gimines.f d

Kūnas pašarvotas 7000 S. Artesian Av. 
(2439 W. 70th St.). Telefonas GROve
hill 1955. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 23 d., iš namą 8 vai. bus atlydėta 
į Gimimo Panelės Švč. Marijos parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu 
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Seserys, Švo- 
geriai. Pusbrolis, Brolsūnis ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja Pavlavičia Un- 
dertaking Co. Telefonas PROspeet 3242.

Bicensed Embalmer S. Mitchell.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

Lacfcamcz ir Sūnus
I. Liulems
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
1 F. Radžius
S. M. Skudas
Ckas. Sprica

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 4Sth Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avc., Cicero 
Phone Cicero 294

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR KAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS.

I i
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Visi 1
1

NEUŽMIRŠKITE

GEG. 26 D.,
Marijonų Kol. Rėmėjų 

PIKNIKĄ
Tėvų Marijonų Ūkyje Hinsdale, 111.

| ATEIKITE VISI PAKVĖPUOTI TYRO ORO GEGUŽĖS 26 D., 1935 M. B

VIETINĖS ŽINIOS 7 LIETUVIŲ TEISMAS 
VĖL ATIDĖTAS

PRISIRENGIMAI Į TĖVŲ
MARIJONO IŠVAŽIA

VIMĄ EINA VISU 
SMARKUMU

Kaušus gražiam pavasario
orui, žmonės traukia iš surū-1
kusio miesto į laukus. Dabar 
prasideda visoki išvažiavimai ’ 
piknikai, Į kuriuos suplaukia 
galybės svietelio.

Taigi,prie šios progos, atei
nantį sekmadieni, gegužės 26 
d. toksai išvažiavimas yra ruo 
šiamas Tėvų Marijonų Kol. ir 
Sem. Chicago apskričio rėmė
jų, į kurį tikimos sulaukti 
daug svečių iš visų Cbicagos 
kolonijų, nes skyriai su savo 
valdybomis dirba kuosmar- 
kiausiai, kad išvažiavimas bū
tų sėkmingas.

Ii komisija: pirm. Lisausko, 
E. Ogintie'nės, E. Ogintaitės,

namui paskirtas valstybes 
Į “receiveris”. / Jis tuoj davė 
komunistui žinių, kad į pas- 

, kirtų laikų jis turės pasitrau
kti iš tų pareigi}. Paskirtam

RADIO
Vakar turėjo įvykti septy 

' Gedvilienės ir B. Kalvaitės, iš j nių lietuvių teismas tęstame- laikui atėjus ateina naujas na-
kurios jau galima daug kų ti- jnto suklastavimo byloje. Ka- 
kėtis, nes kų jos veikia, tai ir 'dangi vienas advokatas kol
padaro.

Brighton Park — tai jau 
savaime žinoma, per visokius 
išvažiavimus, koki tik įvyks
ta Tėvų Marijonų ūkyje, nie
kados neapleidžia, visados su 
savo troku atvažiuoja su ge
riausia provizija. Mat brigh- 
tonparkietės: Atroškienė, Ba
mbai ienė, Navickienė ir kitos 
veikėjos ruošiasi ne juokais.

O kų jau kalbėti apie kitas 
kolonijas, kaip: Cicero, Mar- 
ąuette Park, Aštuonioliktoji, 
Nortb Side, Koseland, So. Clii- 
cago ir West Pullman.

Taigi, visi, kas tik nori pa
sigrožėti gegužės mėnesio ma
lonumu, kviečiami kuoskaitli- 
ngiausiai suvažiuoti į Tėvų

Melrose Park kolonijai, ku- Marijonų ūkį, gegužės 26 d.,, 
riai vadovauja p. Žvirblis, at- nes bus paruoštas gražus pro- 
vyks su didžiausiu troku ir gramas: baseball, kalbos, dai
lia ugybe automobilių. nos ir kitoki įvairumai

kas užimtas kita byla, tad ir

mų prižiūrėtojas su savo gimi
naičiu užimti vietų. Čia juos 
sutinka gauja komunistų: Ko-

DAINUOS MRS. H. BAR 
TUSH, PEOPLES RADIO 
KVARTETAS; KALBĖS 

DR. M. STRIKOL

i Peoples radio kvartetas; kal
bės dr. M. Strikol. Nepamirš- 

’kit pasiklausyti to programo.
1* Rep. XXX.

— Laimė ne tik akla, bet 
apakdo ir tuos, kuriuos ji 
glosto. Ciceronas

BIZNIERIAI, GARSINKITE^ 

“DRAUGE”

teisėjas buvo priverstas teis-, munistai, vyrai, moters, Vai
nių atidėti iki birželio 10 die-1 kai ir kas tik pasisuko muša
nos. Teisėjas pareiškė, kad tų 
dienų teismas faktinai įvyks. 
Šiuo kart nebus atidėtas.

KOMUNISTŲ DARBAI

atvykusius jaunuolius. Juos 
apdaužę, jie supiausto auttv- 
mobiliaus padangas ir sudau
žo jo langus Policija pašauk
ta ir komunistai pasodinti ka
lėjimam Tai jums lietuviai 
komunistai. Lietuvių vardų 
teršia — visai tautai gėda 

jie

Šiandie 7 valandų vakare, 
Peoples Furniture Co. duoda
mas radio programas padarys 
daug malonumo radio klausy
tojams. Jis bus specialiai pri
rengtas. Dainuos operos daini
ninkė H. Bartusb, pagarsėjęs!

PAIEŠKOJIMAI

PLATINKITE “DRAUGĄ’*

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

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 š) bargenų.

Prieš kurį laikų tarp 4 ir 
4:30 vai. p. p. prie 13 tos ir daro. Patraukti teisman
Tndependence gatvių komunis
tai rodė savo “principus”. 
Čia jie pradėjo daužytis, dra
skytis ir žalos daryti kaip tik 
išmanė.

Štai kaip viskas atsitiko. 
Vieno mano prižiūrėtojas 
(dženitorius) buvo komunis-

laikinai pasiliuosavo užstaty- 
dami kaucijas. Jų teismas į 
vyks birželio m. 12 d. krimi- 
nialiame teisme.

Paieškau savo geros pažysta
mos Onos Klimienės, po tėvais 
Račkiūtė, iš Lietuvos paeina 
iš Vilkaviškio apskr., Gižų va 
lsčiaus, Rūdos kaimo. Turiu 
labai svarbu reikalų. Meldžiu
atsišaukti arba kas žino pra dodge - 1.33, dviejų pasaž. coupe.

OI.DS 8— 1933, 4 durt) Sedan, Blue 
su gold trim, 5 Steel ratai. Labai 
pražus vėliausio modelio karas, au
kštai tobulam stovy ................. $515

nesti apie viršminėtų ypatų, 
Per savo laikraštį “Vilnį”būsiu dėkinga.

komunistai paskelbė, kad ta 
me atveju je juos užpuolė gau- 192 Johnson St. 
ja gangsterių. Mat, kaip jie

juodas, 5 drat. ratai, bot water 
heater, daug visokių priedų. Labai 
mažai tevažinėtas, tobulam stovy, 
garantuotas....................................$425

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

MRS. E. RAMANAUSKAS 1 buick — 1931
Pittston, Pa.

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

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

tas. Apie sužinojo! tam , tuoj išsisuka kaltindami kitus.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

LIETUVIAI DAKTARAI

Na, o kų bekalbėti apie 
West Side, kur randasi cent
ras; čionai I. Šiaulienė su pa- 
gelbininkėmis smarkiai orga
nizuoja būrį piknikierių su 
visokiais bizniais.

Town of Lake, ištikrųjų, 
žada nustebinti visas kitas, ko 
lonijas, nes ten susidarė veik-

J. K-skas, apskr. rašt.

BIZNILRIAI, GAPSINKITEh 
“DRAUGE”

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ofiso Phone 
PROspeet 1028

Res. and Office 
2359 Ro. Leavltt St.

CANal 0700

DR. I. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

Tel. OANal 0857
Res. PROspeet 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 4400 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 1 popiet 
« Iki $ v. vakaro

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. W1NSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0408

CHEVROLET — 1938, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta- 
jerai, žema mlleage. Nerasite ge
resni bustness coupe................. $395

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

BUTCK 81 — Model 91 6 Sedan.
Juodas, 6 drat. ratai, gari tajeriai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan, 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas .................................... $095

BITICK — 1930, 5 pasaž. Coupe, juo
das, 6 drat. ratai. Sis Buick buvo 
pertaisytas mūsų šapose ir gerai 
atsilieps bile egzaminacijai . . $205

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe. Rumble seat, Tan, 
6 drat. ratai. Gražiai išrodantis 
coupe tobulam stovy ........... 8395

ESSEX — 1982,. 5 I 
das, 5 drat. ratai;'“ 
išrodantis mažas sedan

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 

SVIEDINIO 

REZULTATAI
Sekmadienio Gegužės 19, 1935

AMERICAN LEAGUE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

OPTOMETRICALLY 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti pri žastlinl galvos skaudėjimo, 
svalBiino, 4.klų aptemimo, nervuotu- 
iiic, skaudamų aklų karšt), atitaiso 
'rumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. RpedalS atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 iki S v 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių.

Chicago, 6 ......... Boston, 5 KaJno8 pirmiau.
Cleveland, 1 .. N,.w York, 0 4712/°' ASHLAN° ™ 
Detroit, 16 .. tVaddngton, G, Ph°“ 7889

AKIŲ

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOITIevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. BOITIevard 7042

. DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. OANal 8181

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampai taavltt St) 

ValandosgJIųct® iki 12 .ryto
NucrjflKl s vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tei. OANal 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

2201 W. Cennak Road
Valandos 1—3 ir 7—S vak. 

Seredomis ir Nedėliomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7808

Ofiso: Tel.'LAFayette 4017 J
Rez : Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO. ILL.
Utar.. Ketv., lr P8tn. 10—. vai. 

3147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Sugat. 2—9 vai.

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

BUICK ‘80 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe m rumble seat, French glue 
6 drat. ratai labai gražus coupe 

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

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

BUICK — VISŲ MODELIŲ. Maty
kite mūsų dld) ataką 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 

Cravvford 41 OO
KONTRAKTORIAI REAL ESTATE

Phila., 6 .......... St. Louis, 51

Vakarykščių žaidimų rezult:.

New York, 7 .... Chicago, 2
Cleveland, 4............ Boston, 1 į
De-troiti, 8 ............. Phila., 6
Washington; 8 .. St. Louis; 2

NATIONAL LEAGUE.

Sekmadienio Gegužės 19, 1935

Phila., 3 ............. Chicago, 2
Pittsbnrgh, 9 .. Brooklyn, 6 
New York, 6 ...... Cincy., 3
St. Louis, 7 ......... Boston, 3

Vakarykščių žaidimų rezult:.
Chicago, 5 ......... Boston, 0
Pittsburgh, 11 .. New York 4 

Kitų žaidimų atidėti.

25 METĮį PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Ofiso Tel.: PROspeet 8378 
Rez. Tel.: HĖMloe.k 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:30 Iki 8:30 
Seredomis lr nedėliomls pagal sutari) 
Res. 2515 W. 89th St. Pagal sutarti.

Office Tel. HEMIock 4848
Rea. Tei. GROvehlll 0617

6924 R. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAROUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėliomls susitarus

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus lr talsom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi Išmokesčiai arba 
cash. Gaisro apkainavlmas — state- 
mental — ant namų ir rakandų.

3358 S. LTTUANTCA AVĖ.
Tel. BOI levard 0327

Skollnam pinigus ant Jūsų morgi- 
Cių, bonų. algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- J 
Sius, bonus, namus, ūkės ir biznius. I 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

LIETUVIAI ADVOKATAI:

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

Tel. Ofiso BOUleeard 5911 
Rea. VTOtory .848

-14

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

756 West 35th Street

GYDYTOJAS Ir CHIRORGA8
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VTRglnU 00M 
Ofiso vai.: 8—4 ir I—8 P- m. 

Nedėliomls pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dantistas 

Oas X-Ray
414$ ARCHER AVF,., Cor. Franelseo 
Tel. Office Laf. $460; res Vlrg. 0449

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. OANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 8 Iki B popiet, 7 Iki » vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Telephone BOUlevord 2300

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

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

Phone REPublic 9723 CHTCAGO

. 15 R >
■J>ll ThlEWICZ čz(g-

^LHORTCAfiE BANKERS

IVaiBOfl Diltilil

DR. CHARLES SEGAL
OFTSAS

4729 So. Ashland Avė.
__ I lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo S Iki 4 

vai. po pistų Ir nuo 7 iki 8:40 vai. 
vakaro. Nedėliomls nuo 10 Iki 1$ 

valandai diena 
Telefonas MIDvray .ARO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. VARds 0994 

R««.: Tel PLAaa 8400 
Valandos:

Nuo 14-11 v. ryto; 8-8 lr T-l v. v. 
Nsdėldlsnlals nuo 14 Iki 18 diena

Tel. LAFayette 8057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 W«rt iSrd Street

(Prie Archer Ava. netoli Kedaie) 
falandoa: nuo I tkl I vai. vakaro 

Seredomis lr nedėliotais pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTSAS IR REZ
2519 Weat 43rd Street

Valandos: Nuo $ Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 4 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos

vakarais 4 iki 9
Telefonas OANal 1175 

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9000

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamh., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąnette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI. GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

r


