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HITLERIS NENORI PAKTO 
SU LIETUVA

Su kitomis gi valstybėmis
pasiryžęs daryti sutartis

VISA VOKIETIJA PRIVALOMAI TURĖ
JO KLAUSYTI JO KALBOS

BERLYNAS, geg. 21. — 
Vokietijos diktatorius Hitle
ris vakar kalinėjo sušauktam 
savo “parlamente” apie Vo
kietijos politinį nusistatymą 
ir jos pasiryžimus. Tarp kit
ko jis pažymėjo, kad užsie
niuose daug kalbama, kari 
Vokietija iškrypusi iŠ demo
kratijos. Esą, tos kalbos yra 
klaidingos. Vokietija turinti 
demokratiją. Jis pats esąs 
Vokietijos demokratijos prie
šaky ir, kaipo vyriausias tau
tos vadas, pats vienas turi 
spręsti visus reikalus. Visa 
tai jis sprendžiąs “demokra
tiškai.” Neturįs progos kam 
nors kitam perduoti šią savo 
valdžią.

Hitleris pareiškė, kad jis 
atmeta paskelbtą T. Sąjungos 
tarybos Įspėjimą dėl atsigin- 
klavinm. Sakė, kad jei taryba 
drįso įspėti Vokietiją, ji ga
lėjo turėti drąsos anksčiau įs
pėti visas kitas valstybes, ku
rios nepildo Versalio taikos 
sutarties nusiginklavimo rei
kalu. Jei kitos valstybės atsi
sako siaurinti ginklavimosi, 
Vokietija turi teisę atsigin- 
lffuoti, .

!! Vokietija, sakė jis, atmeta 
lytinės Europos saugumo pak 
to sumanymą, kadangi tuo 
keliu naciai galėtų būt pri
versti kovoti už bjolševikizmo 
reikalus, kalbėjo toliau Hitle
ris. Išrodęs bolševizmo baisu
mą, jis pagaliau pareiškė, kad 
bolševikizmas yra rusų daly
kas ir tegul jie žinosi.

Tačiau Vokietija pasiryžu
si su visais savo kaimynais, 
išėmus Lietuvą, daryti nepuo 
limo paktus, kadangi Vokieti
ja nesiekia karo.

“Ir jei mes išimame Lie
tuvą,”'sakė Hitleris, “tai da
rome ne dėl to, kad pageidau- 
tumėin ten karo, bet kadangi 
negalime daryti politinės su
tarties su valstybe, kuri pa
neigia primitiviausius žmoni
jos draugovės įstatymus.”

Jo prakalba transliuota per 
radiją. Naciai išanksto pa- 
skelbė, kad visi Vokietijos gy 
ventojai privalomi klausyti 
vado kalbos.

NACIAI NUSISUKO PRIEŠ 
ŽYDUS

MUNICHAS, Bavarija, ge
gužės 21. — Neįstengdami su
provokuoti katalikų, vietos 
naciai pagaliau nusisuko pr
ieš žydus pirklius. Atsistoję 
šalia žydų parduotuvių jie ra 
gina žmones, kad nelankytų * 
šių parduotuvių ir nieko ne-' 
pirkti! pas žydus.

Kad apsidraudus nuo di-, 
dėsnių nesmagumų, kai kurie | 
žydai laiko uždarytas savo 
parduotuves. Naciams ir tas 
nepatinka.

ETIOPIJAŠAUKIAS
PAGALBOS

ŽENEVA, geg. 21. — Su 
vyko Europos diplomatai ne-j 
papraston T. Sąjungos tary-| 
bos sesijon. Svarstys Etiopi
jos klausimą. Etiopijos impe
ratorius šaukias pagalbos. 
Italija grasina karu tam Af
rikos kraštui.

i Tm-didžiai rimta problema 
T. Sąjungos tarybai. Italija 
reikalauja, kad taryba nesi
kištų į italų žygius. Mussoli- 
ni pasiryžęs apleisti T. Są
jungą, jei taryba reikštų pa
sipriešinimo Italijos žygiams.

NORI NAUJO PRIEDU 
KONSTITUCIJAI

AVASHTNGTON, geg. 21. — 
Pereitą savaitę kongresui įd
uotas naujo konstitucijai prie 
do sumanymas. Reikalauja
ma, kad vyriausiojo teismo 
sprendimai būtų teisėti tik 

i su dviejų trečdalių teisėjų su
tikimu. Neturi pakakti dau
gumos balsų.

Dabar įduota dar kito prie
do sumanymas. Reikalaujama, 
kad vyriausiasis teismas ne
turėtų galios griauti nė kokio 
kongreso pravesto įstatymo.

MEKSIKOS ATEIZMAS 
GRĘSIA U. S.

INDIANAPOLIS, Tnd., ge
gužės 21. — Northern India
na metodistų episkopalų kon
ferencijoje buvo skaitomas 
Eort Wayne katalikų vysku
po .T. E. Noll parašytas pra
nešimas, kad Meksikos ateiz
mas gręsift Amerikos J. Val
stybėms.

___

AMERIKOS KATALIKIŲ 
DUKTERŲ SUVAŽIA

VIMAS

DŽIAUGSMAS LAIMĖJUS BONUSUS

(Achie Photo.)
Viceprezidentas Garneris (kairėje) pasirašo karo veteranams bonusų bi

lių, kurį senatas pripažino. Ir podraug jis sveikina su bonusų pripažinimo lai
mėjimu šio biliaus autorių, kongresmoną W. Patman iš Texas. Prezidentas Roo-i 
seveltas šiandien paskelbs savo veto šiam biliui.

VAKAR PAGERBTAS J. E. 
VYSKUPAS SHEIL

SvJ. Vardo katedra Chica- G U BER RATO RIUS PRIEŠ
go,i vaikar buvo kupina tikin- vniATn ifVDIlllOVDC 
čiųjų. Aukštai pagerbtas Jo RnASIU YTnlAUolDt
-r • • , • 4*Eksc. vyskupas B. J. Shell,' -----------

Amerikos Katalikių Dukte
rų organizacija Illinois valsty 
bėję turės suvažiavimą Ef- 
fingham, Tik, šio gegužės mėn. 
25 ir 26 d.

Ši organizacija turi savo 
skyrius 45-se valstybėse, Pa
namoj, Porto Riko, Kuboj ir 
Kanadoj. Turi apie 200,000 
narių.

_

IR VĖL PRALAIMĖJO 
GUBERNATORIUS

ŠIANDIEN “DRAUGO”
RADIJO VALANDA

DALYVAUJA GERB. KUN. A. VALANČIUS, P-LĖ ŠTUR-“TE------- -------------------------MAITĖ IR M. PETRUŠEVIČIUS.
Šiandien popiet nuo 3:30 Šturmaitė 

iki 4:30 įvyksta dienraščio 
“Draugo” valanda. Šiandien 
per radiją kalbės gerb. kun.
A. Valančius, Vyčių vadas ir

Ti padainuos gra
žių dainelių. Taippat smagiai 
pagros žymusis smuikininkas 
p, |Myk. Petruševičius. 

Neužmirškite minėtą valan-
didis jaunimo tarpe veikėjas, dą nustatyti savo radiją ant 

Programoje dalyvaus jauna J AVEDC stoties — 1210 kilo-
AVest Side dainininkė p-lė A.1 cykles.

DARBININKU VADAI KOVOJA PRIEŠ 
MAŽĄ ATLYGINIMĄ

NUMATOMI ORGANIZUOTŲ
DARBININKŲ STREIKAI

AVASHINGTON, geg. 21.— Draudžiama į darbą priimti 
Organizuotų darbininkų vadai baustus kalęjimu.

SPRINGFIELD, III., geg. 
21. — Gubernatorius Home- 
įis penktąjį kartą pralaimėjo 
legislatūros žemesniuose rū-

pakilo veikti prieš preziden
to Roosevelto nustatytą atly
ginimą bedarbiams, kurie bus 
pašaukti į viešuosius darbus. 
Nustatytas atlyginimas tiek 
mažas, kad tas griaus stan- 
dariuį visiems kitiems darbi
ninkams atlyginimą ir sukels 
streikus.

Kai kurių kongreso atstovų 
padedami darbininkų vadai 
nusprendė kovoti prieš pre
zidento Roosevelto sprendi
mą.

Pirmiausia turi darbą gau
ti šelpiamieji ir tik vienas šei 
mos narys. Bedarbių žvilg
sniu neturi būt daromas jokia 
skirtingumas, ypač politiniais 
sumetimais.

D.D., Chicagos vyskupas pa-į Georgia valstybės guberna-1 rauose. Negauta reikalingas ASHTNGTON, geg. 21. — 
gelbininkas, kurs minėjo savo torius E. Talmadge, demokra ha)lslJ skaičius už pirkimo mo1 J?2*Rooseveltas nustatė vie 
kunigystės 25 metų sukaktu- tas, sakė prakalbą Chicagos kesčių didinimą darbų darbininkams at
ves. 1 universiteto Mandell salėje, i ' , . lyginimą, darbo valandas ir

Pats jubiliaras laikė pon- Aštriais žodžiais peikė krašto ! Po šl° ™P*slsekimo’ sąlygas. Kaip žinoma, šiems
tifikales padėkonės Mišias, da vyriausybę už NBA progra- ... . ,.
lyvaujant Jo Emin. Kardino- mos vykdymą. Jis reikalavo,, ir nu^Pre^f c 1

atstovai demokratai atlaikė viešiesiems darbams bus pa

lių pravesti su 77 balsais. 
Šiame atsitikime 3% pirki-

lui Mundelein. kad būtų panaikintas NRA ir ;
Vyskupas Sheil yra žymu- kraštui grąžinta konstitucinė J ........ ...

sis veikėjas. Jis daug dirba. tvarka, nes jau per daug iš- ■mo mokes iai islSa 108 1 10
katalikų jaunimo organizaci- .krypta.
joje, padorumo lcgųone, Sv«. J Gubcrnatorills Tahna4ge
Varno draugijoje, katalikų , .. . , .............., , . . . . , ... . ne veltui sako sios rusies prastudentu akcijoje ir katalikių , ,, ,* ... kalbas. Jis daug dirba uz su-
moteru organizacijose. . , s. . _. darymą treciosios politines

Šių organizacijų gausingos partijos rinkimams ateinan-
atsitovybės vakar dalyvavo vy I čiais metais.
skupo iškilmėse. -------------------

BANKRŪTIJA MIESTELIS
SENIAUSIAS REDEMPTO- 

RISTAS AMERIKOJ

NEW YORK, geg. 21. — 
Kun. E. M. Weigel, redemp- 
toristas, šiandien minėjo sa
vo kunigystės deimantinį ju
biliejų iškilmingomis padėko
nės pamaldomis Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje.

Kun. Weigel yra seniausias 
redemptoristas Žiemių Ameri 
koje. Gimęs 1851 m. Roches- 
ter, N. Y. -

PAGROBĖ 300 DOL.

6 plėšikai vakar dieną pa- 
: grobė apie 300 dol. iš Sears 
Roebuck and Co. parduotuvės, 
1900 Lawrence avė. Detekty- 

I vai veltui apšaudė piktada
rius.

pos m. 1 d.

EUROPA SUDRAUDŽIA 
VOKIEČIUS

naudotas kongreso pripažin
tas keturių bilijonų dolerių 
fondas.

Visas kraštas padalintas į 
keturias dalis. Numatyta, kad 
gaus darbo apie pusketvirto 
milijono bedarbių. Paprastie
ms darbininkams bus mokama 
mažiausia 19 dol. per mėnesį 
pietinėse-valstybėse ir 94 dol. 
daugiausia per mėnesį profe
siniams ir tekniškiems darbi
ninkams rytinėse valstybėse.

Illinois valstybė įskaityta į

GALI ĮVYKTI PIENO IŠVE- 
ŽIOTOJŲ STREIKAS

Pieno kompanijos Chicagoj 
atsisako didinti pieno išvežio- 
tojams atlyginimą. Šiandien 
jiems mokamai po 49 dol. per 
savaitę, jie reikalauja 45 do
lerių.

Kompanijos pareiškia, kad 
jei bus didinamas atlygini
mas, tada pienas bus pabran
gintas. Lšvežiotojai nieko ne
daro iš to. Sako, tegul pienas 
bus ir brangesnis, kas jiems 
galvoje. Jie pasirengę strei- 
kan, jei jų reikalavimas ne
bus pildomas.

KAUNAS. — Klaipėdos 
krašto statutą pasirašiusios 
trys didžiosios Vakarų Euro- 

" ? 'pos valstybės — Anglija, 'pirmąją dalį (grupę). Čia pa-
Lem-ont miestelio valdyba pranpazįja jr Italija — balan prastiems darbininkams bus 

įnešė federalinin distrikto (..įo , kaįp praneša spau- mokama nuo 40 iki 55 dolerių
teisman, ( bieagoj, miestelio Vokietijos vyriausybei į t-per mėnesį, gi profesiniams 
Imnkrutijimo peticiją. Prašo, ra§t^ jame kalbama ap- ir tekniškiems nuo 61 iki 94 
kad teismas patvarkytų mies-i^ neleistiną voki^įŲ agitari- dol. per mėnesį, 
telio skolas, kurių jis negalįs įr ypač pa-1 Vadinasi, viešųjų darbų dar
išmokėti, neturėdamas pinigų, j prč£jama> kaj nebūtų kursto- bininkams atlyginimas bus

Skolų “patvarkymas” reiŠ-( mi vieni gyventojai prieš ki- daugiau negu 30 nuošimčių 
mažesnis, palyginus su apmo
kamais darbininkais privačio
se bendrovėse. Šių gi darbi
ninkų dauguma stačiai než
moniškai atlyginami, atsižvel
gus j pragyvenimo brangėji- 
mą.

{Viešųjų darrbų darbo valan
dos bus daugiausia apie 40 
valandų per savaitę. Prie ke
lių tiesimo — 8 vai. per die
ną, arba 130 vai. per mėnesį.

Mažiausias darbininkams 
amžius nustatytas 16 metų.

kia skolų sumažinimą. Tas y- tus Klaipėdos krašte. Šis di
džiųjų valstybių raštas yra di 
delis smūgis vokiečiams prieš 
jų tamsių gaivalų biaurią agi 
taciją. Be to, juo užsistojama 
Lietuva, prieš kurią Vokieti
ja dabar daro įvairių ekono- 
minių ir politinių spaudimų.

ra leista siekti krašto įstaty
mu.

JAPONAI ĮSIVERŽĖ 
KINIJON

TOKTJO, geg. 21. — Japo
nų kariuomenė įsiveržė Kini- 
jon per didžiąją sieną — Pei 
pingo pusėje. Japonų vyriau-

PLĖŠIKO PAŠAUTAS
Plėšikai vakar sunkiai pa- 

sybė užtikrina, kad kariuome- šovė Prudential Life Tnsuran 
nė bus atšaukta, kada ji “iš- ce Co. agentą S. Novaką, 4161 
blaškys banditus.” No. Claremont avė.

_____ „

NORI PANAIKINTI LIETU
VYSTĘ

KAUNAS. — Koks sunkus 
yra padėjimas lietuvių Ryt
prūsiuose nė aiškinti nereikia: 
tai gerai supranta visi, kas 
nors kiek pažįsta hitlerininkų 
režimą. Hitlerininkai siste
mingai stengiasi ten panaikin 
ti visas lietuvių organizaci
jas. Pastaruoju metu pradė
jo leisti sąmoningus gandus, 
esą jau neišeinamas nei “Nj. 
Tilžės Keleivis.”

Tačiau “N. T. Keleivis” ė- 
jo ir eis toliau.

MIRĖ JANE ADDAMS

Vakar Passavant ligoninėje 
po operacijos mirė garsi Chi
cagos socialė veikėja Miss Ja
ne Addams, 74 m. amž.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Šiandien numatoma 
giedra ir šalčiau.
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PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — 46.00. Pusei metų — >S.5C; Trims mėnesiams 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams lr korespondentams raštų regrųžina, 

jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lai' pašto ženklų. /

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ilgi & vai. popiet.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.
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Advertising rates on applleatton.
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PRIEŠ MODERNIZMĄ DOROVĖJE
Praėjusį sekmadienį Romoje buvo dide

les ir labai įspūdingos iškilmės. Popiežius 1 
Vij us XI kanonizavo, pakėlė į šventųjų tar- 
pų, du Anglijos kankinius Tomų Morų 
(More) ir kardinolų J. Fišerį (Fisher), ku
riuos galima vadinti modernizmo aukomis.

Už kų tiedu kankiniai savo galvas pa
guldė 1 | tai atsakydamas Londono vysku
pijos valdytojas sako, kad už tų pagrindinę 
tiesų, kad tikėjimo ir dorovės dalykuose ne
gali būti jokių nusileidimų ir kad vienintė- v” 
lis neklaidus šiuose abiejuose dalykuose mo
kytojas ir sprendėjas yra Dievo paskirtasis 
ivristaus Vikaras. Daugelis kankinių, jei tik 
liūtų nusileidę ir prisitaikę prie klaidos, bū
tų išsipirkę ne tik gyvybę ir turtus, bet bū
tų pelnę garbingas vietas. Vienok jie ken
kėjo ne tik dėl savo pačių sielos išganymo, 
bet ir dėl tų, kurie buvo jų vienlaikiai arba

DĖL R. DAY KASTO

Chicago Tribūne korespondentas p. Do- 
nald Day neilgam savo raš.ny iš Varšuvos, 
kuris buvo paskelbtas vakar, palietė kelis 
klausimus. Jis rašo, kad Lenkija bijanti'ka
ro su Lietuva ir Ukraina, kad neapykanta 
prieš Lenkiją auga, kad Vilniaus krašte esu 
tik keli lietuviai, kad Lietuvos valdžia esanti 
žiauri ir kad Lenkija tikrai pasiges Pilsud- 
ykio-

Reikia pasakyti, kad p. Day neklysta 
sakydamas, kad Lenkija bijo karo su Ukrai
na. ir Lietuva. Tai baimei yra rimto pagrin
do.

PRAU G A S
Kun. D. Lord

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

Bulevi&aus vertimas)

Trečiadienis, gegužės 22, 1935

(Tęsinys)

Negailestingas žmogus.
keršto prieš savo priešus jie 
ir negailestingo Dievo norėjo.

Į Tų dienų pariziejų žodynui 
Gydytojas, kuris klauso sa- gailestingumas, užuojauta ir 

ligonį, seigantį ne kūniš- atleidimas buvo svetimi žod-
kai, bet dvasiniai, gerai žino £jaį. Kasdieninės nuodėmės 
tus intelektualines kančias, buvo baudžiamos kaltininko 
kurios seka nuodėmę. Advoka- įgtremimu, jei šeštadienį kiek 
tas veltui mėgintų rasti ap niaikų pasirinko ar prieš vai
siausių pridengti apnuogintų- gyjamas rankų gerai nenusi- 
jį, — drebanti sąžinė galėtų pj0Vė.
pasakyti tų patį. Kunigas 
klausykloje mato šiurkščių ti tai iškėlęs galvų tartum tarp 

Kurie gyvens vėliau, kuriems jų pavyzdys krūmų žmogiškos nelaimės ir vagių papuolęs žmogus yra 
turėjo padaryti įtakos. I griaužimo, nelaimia- I ]iažkaip panašus šių dienų

Prieš 400 metų kardinolui Fišeriui ir To- jgtunų ir vargingumų neramių “šventiesiems”, kurie pastoja 
mui Morui nukirstos aglvos, nes jie griež- sąžinių, netekimų ramybės, ku atgailos kelių nemielaširdin-

dų, matė gailestingas Išgany
tojo akis.

Galima tvirtint, jog Kris
tus patiekė pirmųjį paragrafų 
Dievo gailestingumo nusidėjė
liams palikdamas ‘‘Tėve mil

ines galim tikėtis panašaus 
Dievo atleidimo, kokį mes su
teikiam savo artimui t Petras 
ilgai galvojo apie prieš klaus- 
dumus.
“Kiek kartų aš turiu atlei-

sų”. Tuose žodžiuose žmogaus sri savo artimui? jis paklau- 
ir Dievo giminystė buvo uis- sė. lr skubiai pridėjo: “Kepty- 
kiai pasakyta. Ne ‘‘mūsų tei- kartus?’ Ir Kristus, įžve- 
sėjau”, “mūsų karaliau”, jlgdamas ne į žmogaus prasi- 
“mūsų viešpatie”, ar “mūsų žengimus žmogui, bet į jo pra- 
visagalis kūrėjau”, bet “mū-1įžengimus Dievui, atsake: 
sų tėve”. Dievas ir žmogus — j“Septyniasdešimt septynis ka
labai artima giminystė. Die- rius”.

Vargšus Petras, kuris tikė
jo būsiųs net perdaug duosnus 
savo atjeidimu, labai nustebo

vas — tėviškas supratimas,
Savo vaikų silpnybių pažino
jimas, Jo kantrumas, Jo noras

... .... v 'išlaikyti juos apsaugotus Jo išgirdęs tokį beribį gailestin-
:PT”T.eJUSL,kU1\S- eJ° aUks' i baimė, kai Jis negali jų ap-,krumų. Be abejonės, jam tai 

ginti ir džiaugsmas, kai tie Jo prisiminė, kaip jis grįžo į 
vaikai — žmonės laimingai , Dievų, kurio buvo tris sykius 
grįžta į Jo namusj nors jie la- išsižadėjęs.

ri eina sykiu su netekimu ne- |gais į8tatais klaidžiojančiam 
kaltybės, širdies skausmą, ku
ris seka Dievo įstatymų tau

tai stovėjo už Katalikų Bažnyčios teises ir 
pasipriešino ištvirkėliui karaliui Enrikui pa
mesti žmonų Katariną ir vesti Onų Boleyriiū- 
tę. Gindami moterystės nesuardomybę, jie'žymą ir jis nuoširdžiai mel- 
atvirai ir drąsiai peikė karaliaus elgesį. Nie- ,džia tų inielaširdingųjį Dievų, 
ko nebijodami jie pareiškė, kad yra pasiren-Į kuris jam suteikė galių atleis 
gęs mirti kaip Jonas Krikštytojas, beginda-Į ti žmonėms nuodėmes suteik- 
mas krikščionių moterystės nesuardomybę. 'damas išrišimo galių.
Jie pildė Katalikų Bažnyčios ir popiežiaus : “Gailestingas Dieve!” Tie 
valių, nes gerai žinojo, kad moterystėje jo-Į taip paprasti žmogaus gyve

nusidėjėliui ir savo kojomis 
pastumia atgal į purvynų mė
ginančias iš jo pasikelti mo
teris. Raupsuotiems buvo be-

V CillCL. J Į -SAA C_7 O«Z ‘ *Vk ‘ • V • . *•
kių kompromisų nėra ir nebus. Kų Dievas mine žodžiai (beveik papras- |V1S1K ai P"““*0 gailestingąjį 
uriša, tų žmogus nė nemėgina atrišti. Kūra- L, susijaudinimo išreiškimas) savo t6vų . ev<L’ kuns iny*

liūs Enrikas Fišerio ir Moruso (šiandien jau 
pripažintų ir paskelbtų šventųjų) nepaklau-

Ukrainiečių tauta yra gausinga. Ji su- sė, pats savo valia persiskyrė su žmona ir
sideda iš- apie 40,000,000 žmonių. Lenkai, už
imdami didelę Ukrainos dalį (Galicijų), uk
rainiečių tautų užpykino. Daugelio metų len
kinimo darbas, persekiojimai ukrainiečių vei 
kimo ir visokie kankinimai, juos dar labiau 
paskatino organizuotis ir dirbti dėl iškovo
jimo nepriklausomybės, lr, ar anksčiau ar vė
liau, jie to tikslo atsieks. Dėl to lenkai ir 
bijoj kad išsilaisvinę ukrainiečiai nepradėtų 

Jiems keršyti. Žinant, kad ukrainiečių san
tykiai su mūsų tauta iš<-senovės buvo drau
gingi, net nuoširdūs, lenkai turi pagrindo 
manyti, kad kova dėl Ukrainos nepriklauso
mybės lengvina ir Vilniaus krašto atvadavi
mo) problemų. Kilus karui, natūraliu būdu 
susidarytų bendras ukrainiečių - lietuvių fro
ntas prieš bendrąjį jų priešininkų. Tai įvyk
tų ne dėl neapykantos prieš lenkų tautų, 
kaip p. Day sako, bet dėl to, kad Ukraina, 
kaip atskira tauta nuo lenkų ir rusų, turi 
teisę prie nepriklausomybės ir prie to eina 
in kad lietuvių tauth nori atgauti visais at
žvilgiais jai priklausantį Vilniaus kraštą.

Donald Day tikrai netiksliai informuoja 
Tribūno skaitytojus, rašydamas, kad Vilniaus 
kraštas yra apgyventas žydais, baltgudžiais, 
rusais ir lenkais ir kad lietuvių ten tegyve
na keli. Tas žinias jis, matyti, sėmė iš len
kiškų šaltinių. Jei būt aplankęs Vilnių ir jo 
apylinkes, būt visai kų kitų pastebėjęs.

Netiksliai p. Day rašo ir apie Lietuvos 
valdžios kažkokį žiaurumų Klaipėdos krašte. 
Esu ir Vilnių* atsiėmus Lietuva tokiu žiau
rumu tikisi jį išlaikyti. Šios žinios taip pat 
yra imtos iš Lietuvos priešininkų, šaltinių. 
Faktas yra, kad Lietuvos vyriausybė per
daug švelniai elgėsi su vokietininkais Klai
pėdos krašte, jiems davė ne tik teises, bet 
ir privilegijas, dėl to tas ir išaugino jiems 
ragus.

Anot p. Day, Pilsudskis siekęs sudaryti 
su Ukraina ir Lietuva federacijos ryšius. Bet 
tai nepavykę. Dėl to užgrobęs atskirus Uk
rainos ir Lietuvos žemes. Tai padidino Len
kijos tautinių mažumų, kurias suvaldyti ga
lėjęs tik Pilsudskis. Jam mirus, abejojama, 
ar krašto prpaidentas Moscickis- su savo vy
riausybe pajėgs išlaikyti pozicijų. Tokiu bū
du lenkai jau pasigenda Pilsudskio. Toliau 
dar labiau jo pasiges. Pasirodo, kad lenkus 
lik* lietuvių kilmės vadai tegali suvaldytu

Geriausia Lenkijai išeitis iš komplikuo
tos politinės padėties yra — grųžintl užgrob
tus kraštus, Karti jie priklauso ir pasitenkin
ti savuoju kraštu, kurį ir patys gal būt pa
jėgtų valdyti.

vis dar neša pirmąjį surami
nimų po nuodėmės. Žmogus 
yra nemielaširdingas nusidė
jėliui. Moterys yra mielašir-kitų vedė, tuo būdu atskirdamas anglų tautų 

nuo Katalikų Bažnyčios. Šis įvykis parodė, dingtsnės už vyrus savo ne- 
Enriko VIII silpnumų, kuris dėl moters to- laimingoms seserinis. Draudi
kių žalą ir valstybei ir Bažnyčiai padarė, o ja nustumia nusidėjėlį į duo- 
Katalikų Bažnyčios griežčiausią stovėjimą už
n įo t e r y stės nes na rdorn urnų.

Šiuo klausimu ir socialistų laikraščio re
daktorius užsimanė savo nuomonę pareikšti.
Jis sako:

“šiais laikais toks karaliaus romansas 
didelio skandalo nereikštų, nes dabar jei
gu vyras savo žmonos nemyli, arba žmo
na nemyli savo vyro, tai juodu persi
skiria”.
Taip. Persiskiria Enriko VIII dvasios 

žmonės, atsiskiria nuo tikrosios Kristaus^Ba- 
žnyčios žmonės be doros. Bet Katalikų Baž
nyčios atžvilgiu persiskyrimai ir šiandien su
daro tokį pat skandalų, kaip sudarė prieš ke
turis šimtmečius. Bažnyčios nusistatymas mo 
terystės nesuardomybės klausiniu nė kiek ne
pasikeitė ir niekuomet nepasikeis. Su Enriko 
VIII uradėtu modernizmu dorovėje kompro
misų nebuvo ir nebus.

Mūsų socialistų plauko žmonės stovi už 
laisvą meilę, už vadinamus divorsus, nes ma
no, kad kas buvo reikalinga vakar, tai gali 
būti nereikalinga šiandien, nes, esu, visur 
daroma pažanga ir jie turį eiti kartu su lai
ku. Tačiau vienas dalykas turi būti visiems 
aiškus, kad Dievo įstatyfnas. yra amžinas ir 
niekuomet nekeičiamas.

bai būtų nno kelionės pavar
gę, ar kovoje sužeisti.

Nuo to laiko, kai tas gražu
sis paragrafas pateiktas, nusi
dėjėlis žinojo, jog jis turi rei
kalų ne su griežtu ir negai
lestingu teisėju, bet su tėvu,viltis kapų miestas; žinomam ,

. . - . ... • - kurio sirdis laukia, dauy- la-nusidėjėliui visiško socialinio .. v. . . . „• y, . . . . " biau uz maloniausio zenusko-įstremimo gyvenimas. i . A .................jo tėvo širdį, grįžtant savo 
Šiuose dalykuose pariziejai 1 sūnaus ar dukters.

Septyniasdešimt septynis 
svklustina saugojo savo žmones. “Ar 1 3

gali tave motina pamiršti? Bet ^Uo pačiu kartu Kristus pa- 
aš tavęs nepamiršiu, o, Izrae- sakė: “Atleisk mums mūsų 
liau”. Iš žydų nuodėmių ir kaltes, kaip ir mes atleidžiam 
Dievo gailestingumo padavi-'l savo kaltininkams”. Gal būt.

Ausys įpratusius prie karei
vių žingsnių, prie pinigų ska
mbėjimo, triukšmo rinkose ir. 
šauksmo “akis už akį, danti( 
už dantį”, klausė negalėda
mas įtikėti žodžiams apie Die
vo gailestingumų nusidėjėlia
ms, apie kurį Kristus kalbėjo. 
Nuoširdžiai ir atvirai šypso
dami stovėjo patenkinti ir 
pasaulio gerbiami žmonės 
džiaugdamies, jog jie nėra to 
kie kaip anie. Apie Jį sėdėjo 
pasaulio atstumtieji.

(Daugiau bus)

Kai kurių kalnėnai, gyven
dami “ Blue Ridge” kalnuose,

mų jie galėjo parašyt giesmių Periąs buvo žingeidus tuo iš- : 100 mylių atstu nuo Washin- 
giesmes apie Dievo gailestin-i ^reiškiniu. Kiek kartų mes Įgtono, nebuvo matę Amerikos 

bę ar įkiša kalėjimam Bet gai- bet J5e Pasirink° almi- 'turime atleisti? Kiek karti, vėliavos iki 1928 m.
testingąs Dievas! Atlaidus, !nimui gesinus ant Sinajaus -------------------------------------------------------------------------------
švelnus ir gailestingas Tėvas! ;kalno’ žalčlUs t>ruose’ Perkū“ ,
Nusidėjėlis visados gali pake- jno kenksmus, kaipo perspėji- i
Iii savo akis nuo žemės, kuri mus išdįdie«iems, užsispyrė- I 

liams maištininkams. Jei iz- ,

PROF.

jį paniekino į tėvų, kuris yra 
danguje, kuris neribotai gai
lestingas.

Nuodėmė buvo visai papra
stas daiktas, tiesiog baisiai 
paprašius, kai Kristus prade 
jo mokyti. Bet nusidėjėlio aki
mis dalykai negalėjo būti blo
gesni. Viltis, pasigailėjimas, 
gailestingumas ir atleidimas 
buvo pamiršti žodžiai. Nusi
dėjėlis puolęs nusiminęs žvel
gdavo į aukštybes. Jo ir gai
lestingojo Dievo tarpe buvo 
žmogaus žiaurumas, žvėriška 
pagonių teologija ir rūstūs žy
dų įstatymai, kurie neturėjo 
vietos Dievo meilei.

Pagonių dievai, patys dide
li nusidėjėliai, buvo ciniškai 
sukietėję žmogiškam silpnu
mui. Prometėjus, kurio jakno- 
mis mito plėšrieji kalnų ere-

______ jJUVO jįeVų, kuriais jis iš-
KITI APIE “DRAUGO” GEGUŽINĘ drįso pasityčioti, pasismagini- 
Šių metų mūsų dienraščio gegužinė, įvy-i mo objektas. Tantalas bevil 

kusi gegužės mėn. 12 d., nepaprastai gerai
pavyko. “M-tis” savo 9 nr. sako, kad: “Pu
blikos prisirinko labai daug. Dar tokio pa
vykusio pikniko “Dr.” neturėjo”. Ta pačia j kimo pavydėdavo ir daugelis 
proga “M.” pažymi, kad tų pačią dieną ci- 'pagonių bijodami jų pavydo, 
cilikų rengtas “atsisveikinimas” dėl “blogo pasididžiuodami mesdavo į jū 
oro” nepavyko. Tas pats laikraštis rašo: ras brangiausius žiedus, kad

“Tie‘blogi’ orai tam ‘antram skridimui’ dievai pastebėtų šį blizgutį ir 
daro daug nesmagumų. Bereikalo pernai [paliktų jį ramybėje. Dievus

tiška! troško atleidimo, kurio 
dievai nesuteikė.

Dievai žmonėms net pasi.se*

l.ietuvos Aero Klūbas išgalvojo tokį 
skymą”.
Apie tų pačių mūsų dienraščio gegužinę 

“Dirvos” priedas “Liet. Tribūna” sako:
“Nors iš nakties buvo labai daug prily
ta, o ir tų pačių dienų lijo iki priešpie
čių, tačiau į gegužinę privažiavo apie 
4,000 žmonių. Buvo surengta smagus pro
gramas, atsilankė daug jaunimo ir net tėnę 
svečių iš tolimesnių kolonijų. Tokių pa
sekmių gegužinės rengėjai nesitikėjo”. 
Pasitikime, kad ir kitas “Draugo” pik

nikas, kuris įvyks liepos 21 d., Birutės dar
že praeis tokiu pat pasisekimu.

buvo galima papirkti auko
mis, bet ateiti tuščiomis ir ti
kėtis ko nors gero (be panie 
kos) niekados. Galėjo kas nors 
jausti sąžinės graužimų « po 
nuodėmės, bet būtų kvaila 
kreiptis atleidimo į Jupiteri, 
Apolonų, Dianą ar Palados A-

Ne jų žodyne
Net žydų tarjie gailestinga 

sis Dievas buvo greitai pa-

raelitų Dievas kada ir buvo 
griežtas, tai buvo tėviškas , 
griežtumas, kur daug sykių 
buvo parodęs savo vaikams 
gailestingumą, o jie jam ne
dėkingumu ir begėdišku pasi
pūtimu atsimokėjo.

Dievas visados kantriai ai- 
leisdavt Kavo klystantiems 
žmonėms. Jis juos išvedė pei
įvairiausius pavojus ir paskui 
matė tuos pačius žmones gar
binančius svetimuosius dievus. 
Jis padarė juos savo išrink
tąja tauta, o paskui jie pamė
go Astartę ir Baalių. Jis mokė 
juos skaisčios ir šventos tie
sos, o jie pasidarė dievus, ku
rių įstatymai buvo kūdikių 
užmušinėjinias ir kurių kui 
tas pagrįstas gašlumu. Kai Jj* 
siuntė jiems pranašus, jie pms 
akmenimis užmušė. Šalia Jo 
bažnyčios jie pasėjo tamsių 
nuodėmės sėklų.

Tėvo širdis

Nežiūrint visų šių dalykų, 
Jis vis atleisdavo ir atleisda
vo.

Visa tai tiesa, deja, žydų 
pamiršta, kurie paskui klau
sės Kristaus pasakojimų apie 
Dievo gailestingumą nusidėjė
liams, tartum niekad apie tai 
nebūtų girdėję. Ištiesų, tai nie 
kados nebuvo taip aiškiai ir 
.gražiai atpasakota. Dar dau
giau, prieš nustebusias jų a- 
kis šis vyras, kurs sakėsi esąs 
tyras ir šventas Dievo sūnus, 
visa tai ką skelbė pats išgy
veno. Jis buvo malonus puo
lusiems, atlaidus atgailų <la- 
rantiems, uolus paklydėlių ie
škojime. Paskendę nuodėmių 
purve, nusiminę vyrai — pa-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS bo žmogus, be ilgos kelionės, 
------—■ I išėjęs ir atsigulęs po medžiu

Gazietose nemačiau, ar jau galėjo čystu oru padusuoti ir 
parvažiavo namo mūsų aklei- visokius savo sniutkus apro-
monai, kurie po lekšinų buvo 
išvažiavę į Floridų dirbti Či
kagos gerovei. Ale pikčerį 
mačiau gražų: po palmėmis 
sėdi mūsų keturi aldennonai 
pasistatę radijų; vienas ba
lalaika grojina, kitas cigarų 
pučia, trečias snapsą geria, o 
ketvirtas pro triubų žiūri 
kai į) toliau bįutės maudosi ir 
visi gieda: “llaal, hail, the 
gang’s all here.”

kuoti, dabar ten žemė plika, 
nors daržoves sodink, ir gy
vulių aromatu kvepia.

Ar tai dyvai dėl to, kad 
mūsų lėktinti gaspadoriai tūk
stančius mailių važiuoja ieš
koti žolingų parkų ir iniesta- 
vos žemės, kur būtų galima 
ant žolės atsisėsti ir užgiedo
ti: “Hail, hail, the gang’s all 
here.”

Piteris IJgašakis pereik

'mirštąs. Kietaširdžiai ir pilni j žvelgę į šio Dievo sūnaus vei-

Sviete nėra daikto, kuris ne i šeštadienį parlydėjęs savo my 
sentų ir nepliktų. Antai, netjlmių Zuzaną prie porčių sa- 
mūsų Čikagos iniestavi parkai
sensta ir plinka. Seniau, bū
davo, nuėjus į parkų, voliokis 
skersai, išilgai ir kruopa pur
vo neprilips prie užpakalio.
Būdavo, visur žalia, visur žo
lė. Dabar kaikurių mūsų par
kų vietomis žolės ne kiek 
daugiau turi negu mano kak
ta plaukų. Norėdamas parke 
rasti geresnę vietų atsisėsti, 
turi iš vakaro nuvažiavęs ją 
rezervuoti. O ką jau bešnekė
ti apie miestavds žemės šo
nus prie kaikurių bulvarų.
Seniau dienomis išėjusios mū
sų mamytės su savo mažy
čiais turėdavo tikrų pležiūrų,
<lal>ar vienur plika, juoda že
mė, lig kiaulių būtų išknaisio
ta, kitur privesta krūvos mėš
lo žemei tręšti. Vadinas, kur 
seniau vasarą, parėjęs iš dar

— Aš tau rimtai kalbu, Zu- 
zė, o tu juokiesi. Kame daly
kas ? .

— Riterėli, ne iš tavęs aš 
juokiuosi, tik iš savo sesutės. 
Ji dažnai man sako, kad pa
sauly nėra tokio kvailuko, ku
lis norėtų su manim apsives- s 
ti, o tuo tarpu tu mane kalbi
ni ir, žinoma, aš už tavęs iš
tekėsiu.

Į drugštorį įeina žmogelis 
ir drugštorninkui sako,:

— Vakar tamsta davei man 
tokį pleisterj, kuris, sakei, at
ims skausmų iš šono.

— Nu kų? pagelbėja? — 
k I a us ia d r ugš to m i nkas.

— Dabar atėjau prašyti 
vaistų, kad jie nuimtų tą 
pleište rį.



Trečiadienis, gegužės 22, 1935

Kun. Jurgis F. Jonaitis
(Sidabrinio jubiliejaus proga)

(Tęsinys)

Rašo laiškus
Dar būdamas fronte, kun. J. 

Jonaitis rašė labai daug laiš
kų lietuviams ir svetimtau
čiams. Savo laiškuose jis daž
nai išsitarė, kad jokiu būdu 
negalima žodžiais išreikšti nei 
plunksna surašyti viso to, ką 
jis matė ir kas atsitiko karo 
metu.t

Tačiau tik keturios dienos 
prieš paliaubų pasirašymą ir 
jis buvo sužeistas j ranką. Su
žeidimas buvo lengvas ir jis 
visai j tai nekreipė dėmesio. 
Matote, jis pasakoja, reikėjo 
kitus gelbėti, kurie buvo sun
kiau sužeisti. Jis skubinosi tei 
kti paskutinį patarnavimą mi 
TŠtantiems, raminti sužeistuo
sius, kad nors dalinai paleng
vinus nelaimingųjų kentėji
mus.

Bet po kiek laiko atsivėrė 
ir

Organizuoja parapiją 
Detroite

Ši kolonija, Dalerey, kuri 
randasi Detroito vakaruose, 
jau seniai buvo lietuvių ap
gyventa. Tenai gyveno gražus 
ir didelis lietuvių būrys. Ka
dangi ji nebuvo organizuota} 
žmonės neturėjo savo parapi
jos ir kunigo, taigi buvo dide
lė dirva visokiems agitatoria
ms, nezaliežninkų kunigams ir 
taip toliau. Visi tie kalbėtojai
tais laikais ten skelbė naują lbėta apie statymą bažnyčios, 
tikėjimą, rengė žemišką rojų Nutarta naujai parapijai duo- 
ir išnaudojo žmones, kol susi- ti vardą, Sv. Petro parapija, 
prato, pamatė jų klaidingas Kai tik nutarta, tuojau pa- 
nuomones ir pradėjo kreiptis rapijos komitetas pradėjo ri-į 
į tikrą Katalikių Bažnyčios ga nkti aukas naujai bažnyčiai. ‘ 
nytoją, prašydami, kad paski- žmonės pasirodė duosnūs. Be 
rtų jiems kunigą, kuris aprii- I didesnių aukų bažnyčios sta-,*
pintų jų sielos reikalus ir taip 
pat veikti) su jais mūsų tau
tos reikaluose.

D R A TT O a «i

ŠVIESI ATEITIS

Tuo laiku kun. J. Jonaitis
jam" pačiam 'žaizda, ' jan į huvoDetr?iteirs'wTni"aVO n““i* monstrancija nž $125.

daug metų, kaip jis mėgina vi
sas galimas medicinos priemo-1 
nes, kurios mažai ką gelbėjo. 
Net ir savo 25 metų sukaktu
vių laiku jam tenka būti ligo
ninėje dėl tos žaizdos, kurią 
jis gavo karo metu.

Didžiausia karo atmintis

ten lietuvius, pastatė bažny
čią ir labai daug pasidarbavo

LABDARIŲ DIRVA

SVARBUS CENTRO 
SUSIRINKIMAS

tymui, atsirado žmonių, kurie I šį vakarai gegnž5s m-n 22 
panorėjo nupirkti didesnius ,, Au-ros VartlJ 
dalykus. Ir taip, pavyzdžiui, ljvyksta ,abai svarbus Lietu. 
Petras Ramanauskas nupirko >

Kitas žmogus nupirko staci
jas už $400.

Bažnyčia buvo pastatyta. 
Iš pradžios Detroito vysku- Vien tik namas kainavo $20,

lietuvių gerovei.

Be žaizdos dešinėje ranko
je, kuri nuolat kunigui kalba 
apie karą, jis dar parsivežė ir 
kitą labai didelę brangenybę, 
kuri duoda jam daug malonu
mo ir džiaugsmo.

Besikaujant su priešais prie 
miesto Metz, jo kareiviai su
rado vokiečių apkasuose labai 
gražų auksinį kieliką ir ei- i 
boriją Švenčiausiam laikyti. 
Matomai, vokiečiai buvo iš
plėšę iš kokios nors bažnyčios 
ir vežėsi namo. Kai jiems pra
dėjo būti karšta nuo amerikie
čių kulkų, visa palikdami bė- 
go. Amerikiečiai kareiviai pa
ėmė ir atidavė kun. ff. Jonai
čiui. Jis dar ir dabar laiko 
tą kieliką ir ciboriją, kaipo 
didžiausią brangenybę.

Grįžta namo

Kun. J. Jonaitis nesijautė 
sužeidimo karo metu. Jis taip 
pat nesijautė ir paskui. Jis 
manė, kad tai buvo mažmožis 
ir tai jo sveikatai nekenkė. 
Sugrįžo į Ameriką pilnas įspū 
džių, atsiminimų ir linksmu 
mo. Vienas lietuvių laikraštis 
taip apie kun. J. Jonaitį ra- 

i šo: “Iš Prancūzijos jis sugrį
žo sveikas kaip ridikas ir lin
ksmas kaip vėversys”.

Iš pradžios kunigas važinė
jo po miestus ir miestelius ir 
pasakojo apie karą. Tėvai ir 
giminės norėjo smulkmeniškai 
žinoti, kas atsitiko su jų my
limiausiais, kurių nesulaukė 
grįžtant iš Prancūzijos. Visur 
buvo maloniai priimtas. 

Važinėja su kalbomis

pas M. Gallagher manė, kad 
tenai nėra taip daug lietuvių. 
Dėl to, jis liepė surašyti visų 
lietuvių vardus ir pavardes ir 
pristatyti į kanceliariją, kad 
galėtų spręsti, ar tenai reika
linga lietuvių parapija.

Kas tik tai buvo padaryta 
ir sąrašas vyskupui paduotas, 
jis tuojau paskyrė gerb. kun. 
J. Jonaitį klebonu, liepė lietu
vius organizuoti ir statyti ba
žnyčią bei kleboniją.

Tai buvo sunkus darbas, y- 
pač ten, kur buvo taip daug 
agituojama prieš Dievą, Kata
likų Bažnyčią ir prieš viską, 
kas tik civilizuoti) žmonių pri 
imta. Tais laikais buvo labai 
daug karštų laisvamanių, ku
rie visokiais blidais stengėsi 
lietuvius klaidinti ir traukti

įkur daug praeina žmonių. Dėb 
Įto cicerieeiai maloniai prašo, 
kad Cbieagos lietuvaitės mo
terys ir mergaitės atvyktų ir: 
padėtų išnaudoti lietuvių lab
darybei šią gerą progą. Dėl to

vių R. K. Labdarių Sąjungos nepatingėkite tą dieną padir-

000. Ant rankų pinigų visai 
nebuvo.

Greitu laiku sukėlė $10,000.
O skolos pasiliko tik pusė.

Pašventinimas bažnyčios bu 
vo labai iškilmingas. Pats De
troito vyskupas laikė apeigas, i 
Paskui pats klebonas naujoje 
bažnyčioje laikė pirmą kartą 
šv. Mišias. Į pamaldas susi
rinko labai daug žmonių. Savo 
pamoksle vyskupas pasidžiau
gė, sakydamas: “Jei taip tru
mpu laiku jūs sugebėjot pa
statyti bažnyčią ir sumokėti 
pusę skolos, už kelių metų jūs 
pastatysite gražią kleboniją ir 
ruimingą savo vaikučiams mo- • 
kyklą”. Bažnyčia buvo šven
tinama liepos 10 d. 1920 m. 

Žaizda atsinaujina
Klebonaujant Detroite ir be

centro susirinkimas, į kurį 
prašome atvykti visų kuopų 
atstovus ir visus labdarių vei
kėjus. Apart kitų svarbių rei
kalų, turėsime aptarti rinklia
vos prie kapinių ir pikniko 
klausimus. Taip pat nepamir
škite, kad turėsite pasiimti ir 
parsivežti į kuopas rinkliavai 

! dėžutes, gėles ir ženklelius.
I

Labdariu direktoriai šian
dien renkasi 7 vai., kad kai 
kuriuos dalykus aptarti dar 
prieš centro susirinkimą. Pra
šome nesivėlinti. Valdyba

VIEŠA RINKLIAVA 
CICfcROJ

į bedievybę. Įsirūpinant tik ką įkurta pa-
Kun. J. Jonaitis nieko nesi- rapija, ranka pradėjo skaudė- 

bijojo. Jis tik buvo sugrįžęs jti ir atsivėrė žaizda, kurią bu- 
iš karo. Buvo drąsus, energi- vo gavęs Prancūzijos laukuo-
ngas ir labai kupinas norų — 
apsaugoti lietuvius nuo klai
du, juos suorganizuoti.

Jam tai pasisekė. Toje pa
čioje vietoje, kur velnių kup- 
čius Mockus pirmiau velnius 
kupčiavo, rąžančius, malda
knyges ir visus kitus kataliko 
dievotumo dalykus degino, 
kun. J. Jonaitis pastatė baž
nyčią, kurios ir pragaro var
tai nenugalės.

Pamaldas pradėjo laikyti 
lietuviams kovo 28 d., 1920 
metais vienoje nngarų bažny
čioje. Lietuviai labai džiaugė
si sulaukę tikro mokytojo ir 
vado, kuris vedė juos išgany
mo keliu.

Stato bažnyčią
Gegužės 2 d., 1920 metais, 

kun. J. Jonaitis sušaukė pa-
rapijonų susirinkimą. Buvo ka I čioje.

se pasaulinio karo metu. Dar 
būdamas Šv. Petro parapijos 
klebonu, dėl tos rankos, turė
jo daug nukentėti ir turėti 
skaudžių operacijų. Pagalios, 
gydytojai išėmė du kaulu nuo 
peties iki alkūnės. Daug laiko 
ėmė, kol ranka pasitaisė. Kad. 
ir turėdamas didelius sopu
lius, klebonas nepaliovė dir-i 
bęs parapijos gerovei. Iš ma
žo būrelio žmonių, jis išaugi-1 
no didelę parapiją.

Prakalbęs Ir misijos 
Būdamas Detroite, taip pat, 

dažnai kvietė kalbėtojus 
misijonierius. Pas jį buvo ***» 
lankęs kun. A. Šmulkštys, ku
ris sakė kalbą apie Lietuvą. 
Buvo sustojęs ir a. a. nrkiv. 
Jurgis Matulevičius. Velionis 
kalbėjo svetainėje ir bažny-

bėti kilniam tikslui.
Šioji viešoji rinkliava Cice

ros miesto gatvėse įvyksta bu
simąjį sekmadienį, gegužės mė 
nėšio 26 dieną. Iš Chicagos ir 
visur kitur rinkėjos prašomos 
susirinkti anksti sekmadienio 
ryte į Šv. Antano parapijos 
salę.

Darbšticji Ciceros lietuviai . 
katalikai rengiasi prie svar
baus ir didelio darbo. Jau ke ' 
Jin-i metai, kai labdarių 3 k p. 
ir darbštaus klebono kun. J. 
Vaičūno rūpesčiu išgaunama 
leidimas iš miesto valdžios da
ryti viešą rinkbavą Ciceros 
mieste. Visam darbui vado
vauja pati labdarių kuopa. Ji 
pajėgia įtraukti į’ rinkliavos 
darbą beveik visą Ciceros lie
tuvių katalikų visuomenę. Ma
noma, kad ši.met ypatingai 
labd. 3 kp. susilauks gausin
go būrio talkininkų. Kuopa 
tikisi, kad ir Chicagoj veikia
nčios labdarių kuopos ateis į 
talką. Mat, Cicero miestas nė
ra mažas. Vietos rinkėjų ne
užtenka, kad apimti visas Į 
svarbias gatves ir kampus,

LABDARIŲ PIKNIKAS

Cbieagos ir apylinkių lietu
viai neturėtų pamiršti, kad 
Lietuvių R. K. Labdarių są
junga rengia tik vieną regu- 
liarį pikniką metuose. Tas pi 

’ Rnikas bus gegužės mėn. 30 
: dieną (Vainikų Dienoj) gra
žiame Vytauto parke. Tikimą- i 
si, kad visuomenė atkreips į 

i tai savo dėmesį ir gausingai 
.atsilankys. Savo atsilankymu 
Iparemsime lietuvių labdarybę 
ir smagiai dienelę praleisime.

Labdarių piknikas prasidėt’ 
tuojau po gedulingi) pamaldų 
kurios įvyks Šv. Kazimiero 
kapinėse. Šia proga norimi 
priminti, kad į labdarių pik
niką įėjimas visiems nemoka- • 
mas. Taip pat nereiks mokėti 
ir už automobilių parkinimą 
parke lankant kapines. Taigi, 
geresniam saugumui ir pato
gumui, gegužės 30 d.' (Vainikų 
dienoj) iš pat ryto važiuokite 
į Vytauto parką ir ten pali
kite savo automobilius.

Suv. Vai. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., tVashington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investiiMMitas iki 
$5,000.00.

Mokam dividendus už kiekvieną do
lerį pagal uždarbį.

Duodam Paskolas 
Ant Morgičiy

Mažais Mėnesiniais išmokėji- 
• mais nuo 5 iki 20 metų.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

—į/y Jums reikli lnOjnnt atiduodam
fdfrai Savings ^'taupytus pinigus, nėra j
LVLIIHLUHV 11MJJ STOJIMO MOKESČIU.

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH — Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS — Raštininkė

2324 SO. LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678*

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
RAKTI N C.I K

Visokios Rūšie?

SOKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: VARds 5215 . 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus
Insurance — Ugnies, Vėsukis, Automobilių, 

Stiklų ir t. t.

EMIL DENEMARK EE

Kai tik sugrįžo iš karo, tru
putį pasisvečiavęs pas gimi
nes ir pažįstamus pradėjo lan
kyti lietuvių kolonijas su kal
bomis ir rinkti pinigus Tau
tos Fondui.

Važinėdamas po kolonijas 
su kalbomis pasakojo, kiek 
jis turėjo vargo, nelaimių ir 
taip toliau.

Kur tik jis kalbėjo, svetai
nės buvo kimšte prikimštos' 
žmonių.

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknygt Ir Pamalda Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

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

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

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Eug. Matusevičius

PASISAKYMAS

GEGUŽĖS TURTAI rutės šviesesnį veidelį džiau
gėsi ne tik ten augę medeliai, 
gėlės bet ir gintarinės Mitu
vos paviršius sudrebėjo visu 
savo kūnu...

lr ištiesų Verutė pasikeitė, 
nes tamsiame savo širdies ka

Atėjo gražiai pasipuosęs, 
jaunas, linksmas gegužis. įvai
riaspalviai pasipuošusi gamta 
linksniai šypsojosi savo seniai 
lauktam svečiui, o tūkstančiai nijjargiyje jį įšvydo ryškų švie 
paukšteli!) giedojo jiems mei-' spinduiėiį... Veru-
lės ir laimės himnus. Ne tik tė, kad pasaulyje yra širdis,
jaunųjį gegužį suviliojo žalio- kurį iegkojo> per yar. 
ji gamta, bet ir žmonėms siu- atrado> if Ue Uk
lė savo karštų, visų gaivinau- uuramįntį> bet įr atjausti, šil

čių meilę... prasti...
Buvo ramus šiltas vakaras.• Nuo to karto ateidavo Ve- 

Skaisčiaveidė saulutė, jau se—rutė į Pamituvį ne liūdėti, ii- 
niai palikusi savo melsvų sos-1 gėtis, bet pasidžiaugti, pasi- 
tų nusileido.už tamsių mišku, grožėti ir nuoširdžiai pasikal- 
I’radėjo merktis gražuolė ga- bėti su tuo, kuris jų suprato 
luta. Liūdnai nuleido savo ga- — pamilo...
Ivytes gėlės, ir gražioji nuo Į

Tegu, sesut, jie sako, 
Kad laimės per mažai,
O mes dar pažaliuosim, 
Kaip rytmečio beržai.

O kai nuvys jurginai, 
lr vėjai žiaurūs-ūš, 
Vistiek dar mūsų laimė, 
Kaip stiklas, nesuduš...

Dangus liepsnos šilkinis 
Žydėjimu rausvu.
Ir supsis mėnesiena 
Tarp ošiančių klevų. ~

Bet kai neliks nei saulės, 
Nei žydinčių laukų, 
Išeisim, nebegrįšim, — 
Bus liūdna ir klaiku.

SEMINARISTAI ŽAIS SU 
MAROUETTE PARKO 
VYČIAIS MARIJONU

PIKNIKE
•

Gegužės 26 d., Marijonų Se
minarijoje bus galima pama-

MOTINO PAGERBIMAS
MARUUETTE PARK. - 

Gegužės 13 d., mergaičių so- 
dalicija buvo surengusi gražų 
vakarų motinėlėms pagerbti. 
Kada sodalietės motina įėjo 
į svetainę, jų pasitiko kelios 
sodalietės. Trys stalai, gražiai

SUCH IS UFE

tyli labai idoiuų ‘‘soft bąli” papuošti buvo mamyčių užirn-
znidilllii turu Suimintiriciu Iv . , •žaidimų taip Seminaristų ty
mo, kuriam vadovauja A. Ig
notas, M. I. C., ir Marąuette 
Parko Vyčių tymo, kuriam 
vadovauja J. Juozaitis.

Abu tymai stropiai ruošia
si prie žaidimo. Seminaris
tams teks pirmų kartų žaisti 
“soft bąli” žaidimų.

Gi anų dienų netyčiomis už- 
Į sukau į Seminarija. Buvo re
kreacijos laikas. Žiūriu, stro
piai praktikuojamasi. Pasiro-

taka ieva, kuri stovėjo ant i
aukšto upės kranto, taip pat '1
rengėsi poilsiui. Viskas snau- j 
dė, tik garsioji solistė lakštu- j 
te, dar ilgai leido savo balse- j

DRAUGIŠKUMAS

draugų sau, jei mes nebūsime iaunieji seminaristai turi 
Nemuno duktė Į draugais kitiems? ' plenty of punch behind the

Tik draugiškumas gali žino
gų iškelti į padanges, kiek 
šiame pasaulyje yra leista, ga
Ii padaryti laimingu!... Drau-

Nerasim žmogaus, kuris ga-, g.škunias yra ypatingas nu
lį į užsnūdusias, šaltas žmo-'lėtų pasakyti aš ir be draugų j įteikimas, ilgesys, savotiškas 
nių širdis... Visur jautėsi švel- esu laimingas! Priešingai kie- troškimas turėti draugų-ių.

bat”. Negavau progos šįmet 
pamatyti Marąuette Parko Vy 

Ičius žaidžiant, bet užtikrinu, 
kad žaidimas bus labai įdo
mus. Marąuette Parko Vyčių

ti.
/

Po vakarienės prasidėjo pro 
gramas. Pirmiausiai motinėles 
pasveikino sodalieijos pirmi
ninkė E. Prosevičiūtė. Paskui 
sekė kun. Katausko kalba; S. 
Briedy tė ir A. Jociūtė akor- 
diuais gražiai pagriežė kelis 
kūrinius. Apie 30 sodaliečių 
gavo po auksinę spiikutę, pa
žymint jų, kaipo ištikimų Ma
rijos dukterį. Spilkutės gavo 
tik tos, kurios yra išbuvusios 
sodalkijoj nemažiau kaip du 
metus. Pageidaujama, kad kie 
kviena narė būtų taip atžymė
ta, dėl to spilkutės bus duo
damos kiekvienai narei.

Onai Meyers pagriežus ako-

jgL'

SNAP-SHOOTINC .HE MILLENNIUM 
mercyt How provokingl”

tymas jau'keletų metų pagar- dvasios vadas, kun. A.
sėjęs kaipo čempijonų tymas. Baltutis kalbėjo apie tai, ko-

nutis pavasario dvelkimas, vi-kvienas džiaugiasi atradęs ti- 
sur buvo nežemiškai ramu, tik krų sielos draugų-ę ir taip 
jaunos Verutės širdis kaž-kc pat sielojasi jo netekęs, 
bevilčiai daužėsi... Liūdna sė- ' Iš patyrimo mes žinome, 
dėjo ji gražioje Mituvos pa-Į kad kitam pasakytas skaus- 
krantėje, jos akys buvo įsmei- mas daugelį kartų palengvė- 
gtos į nusileidusios saulės lio- ja, o džiaugsmas tampa dvi- 
rizontų, išsitaršę geltoni plau- ' gubu. Bet pasidalinti džiaug- 
kai dengė jos baltų kaklų, 15-Jsmu ir skausmu mes galime 
tai kilnojosi krūtinė, o lūpos .tik su sau artimais draugais, 
kartojo kaž kokius, tartum ty-I Ar mes visi turime, bent po 

vienų, sau artimų draugų-ę? 
— Ne! Visa to priežastis yra 
ta, kad norėdami atrasti drau
gų turime patys būti draugiš
ki, o šio dalyko kaip tik mums 
ir trūksta. Neretai mes ma
tydami draugų nelaimėje atsi
sakome jam padėti ar tai mo-

lios maldos, žodžius... Sodo gi
lumoje skambėjo linksmi jau
nuolių balsai, momentaliai nu
švito Verutės veidas, linksmai 

.suplasdeno širdis... Kaip džiau 
gsm ingai tada ji norėjo nu
skusti į draugų-ių būrį ir da
lintis su jais linksmomis kal
bomis. Bet deja... ji žinojo, 
kud ne jai yra skirta laimė 
linksmintis draugų būry, ji 
žinojo, kad vietoj linksmų ka
lbų ji sulauks tik pajuokimų 
bei pasityčiojimų... Vėl apsi
niaukė jos veidelis ir dar tam
siau ir nykiau pasidarė jos 
jaunoj sieloj, nes ji jautėsi 
viena, visų užmiršta, niekam 
nereikalinga... Gal dėl to Ve
rutės niekas nemylėjo, kad ji 
buvo visada tyli, nuolaidi, ne
turėjo tokių gražių rūbų, kaip 
kitos jos amžiaus mergaitės, 
tokio viliojančio skaistaus vei 
delio ir jokiu būdu nesideri
no prie gražiosios gegužio ga
mtos... Ji vengdavo draugų 
susitikti ne dėl to kad jų ne 
mylėjo — ne! ji visus mylėjo, 
kiek jos jauna širdelė leido, 
bet dėl to, kad skaudu Veru
tei būdavo matyti ironingus 
draugų žvilgsnius ir girdėti 
jai taikomus, pašiepiančius ko 
mplimentus... Tik todėl Veru
tė visuomet ieškodavo vienu
mos. Mėgiamiausia jos vieta 
buvo tylioji Mituvos pakrantė, 
tik čia ji jausdavosi rami, nie
kam neužkliūvanti,

Niekas nepastebėjo ir neat
jautė Verutės, tik Skaisčioji 
Dievo Motina, kas vakarų, liti 
dnai žiūrėjo į vargšę mergai
tę ir siuntė jai nuraminančius, 
pilnus užuojautos žvilgsnius...

Praėjo kiek laiko. Baigėsi 
gegužės dienos praeitin nusi
nešdamos Verutės sielvartus... 
Ji taip pat ateidavo į savo nu
mylėtųjų vietelę, bet jau su 
prašvitusiu veidu ir energin
gu žvilgsniu... Matydami Ve-

Draugiškumui maloniai tie
sia rankutes nekalta vaikystė, 
taip pat žila senatvė. O jauna
tvė? Kų apie jų ir bekalbėti. 
Šis audringas amžius, pilnas 
užsimojimų drųsiems žygiams, 
ypačiai reikalingas gerų drau- 
gU-ių.

Mes gyvenam kovų ir persi
laužimo laikotarpį... Pasaulis 
pilnas vylių, todėl norėdami 
išeiti nesužalotomis sielomis, 
turime klausyti gerų draugų 
patarimų. Būna tokių mome
ntų, kada širdis krūtinėj ne
rimsta — ima kelti maištų, 
čia geras draugas-ė būtinai 
reikalinga. Neramiai juda lai
svojo oro sparnai lakiojant po

Ir kur gi ne, nes J. Juozaitis 
labai gražiai moka savo tymų 
išlavint. Sporto mėgėjas

dėl verta prigulėti sodaiicijai. 
Apibudino ir jos darbuotę.

CHICAGOS SODALIEČIŲ 
VEIKIA

BRIGHTON PARK.

Iš atstovių pranešimų pasi
rodė, visos sodaliečių dr-jos 

— Į gražiai veikia. Į Š. K. A. Rė- 
TĮmėjų seimų atstovės išrinktos 

11. Pakeltytė ir O. Pužauskal-
Ant galo atvaidinta trumpas, kalto Prasidėjimo sodaliečių ^ė. paskiita $4.00.
gražus veikalėlis “Reikalinga apskričio susirinkimas įvvko Kalbėta ii apie baseball;apskričio susirinkimas įvv

draugai brangiausias turtas — ' tarnaitės”, kurį parašė soda- 1 gegužės 16 d., Nekalto Pras. 
mes turime jų siekti! Žinoma i bcijos vice pirmininkė T. Raš- ! parap. Atstovių buvo iš Die-
didesnė pusė randasi blogų 
draugų, bet vienus nuo kitų 
norėdami taip lengvai atskir- 
sim, kaip dienų nuo nakties... 
Šių antrųjų mes turime taip 
pat vengti, kaip mirtJes.

Gerai žinom, jog neturėti 
draugų — ilgesys, bet apsivil- 
ti jais kančia — pragaras...

Nemuno duktė

tutytė. Po vaidinimo, moti-,vo Apvaizdos, Nekalto Pras., 
nos ir dukterys padainavo ke- ’ Visų Šventųjų ir svečių iš 
Jias daineles. Ant galo, visos Gimimo P. Š. ir Šv. Petro ir 
smagiai pašoko. Povilo parap.

Sodalicija čia kas met su- Nutarimai praeito sus-mo 
rengia panašų vakarų moti
noms pagerbti. Motinų dieno
je kiekviena priima šv. Ko- I išdavė O. Norkaitė. 
inunijų jų intencija.

perskaityti ir priimti.

Iš Marijos Šventės raportų

raliai ar materialiai, o dar da- [erdvių platybes, dar neramiau
žniau vietoj pasidžiaugti drau 
go laime mes jam užvydžiam. 
Tad kaip mes galime atrasti

r'EVEN MY 
i HUSBAND

/

Mergaitės, kurios dar nepri
Apie rengiamų išvažiavimų, 

kuris įvyks liepos 7 d., svars-

— “Nejučiomis bei netyčio
mis'’ M. Vaitkaus dramos vai-

blaškosi be draugų jaunatvėj ; zdelis, laimėjęs L. K. Blaivy-
jaunuolio-ės širdis...

Taigi mes matome, kad geri

RAVED
ABOUT THE

IMPROVEMENT 
IN MY HAIRl"

K

•
 "My hair was just a dūli uninteresting shade 
before 1 had it treated vvith

CLAIROL
SHAMPOO OIL TINT

for cleansing .:. reconditioning... tinting
"Men dislike the idea of dyed hair būt after a Clairol 
treatment my hair was so soft and natūrai laoking 
it has become a source of constant admiration to all 
my friends. I vvonder now vvhy I didn’t have Clairol 
treatments years ago."

You, too, will be enthusiastic about Clairol.
Ask f«r Clairol at yotir favorite Beeiti} Ktiop or 

wrtlc to Clairol Ine. 126 W. 44 Ui Street, Mew York 

City, HT. Y.

bes draugijos konkurso pre
mijų, bus dabar išleistas.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONL* sustiprina nervus, pa- 

| taiso apetitą, stimuliuoja prie nornia- 
f Ui ko veikimo viriklnlmo organus, už
tikrina ramų miegą, ir pataiso abelną 
sveikatą.

! NUGA-TONE jau yra vartojamus 
' per 45 metus, per tą laikotarpi jis 
jrodė esąs labai Dagelblngas silpniems
Ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne 

I praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE.
Parsiduoda visose vaisttnyčiose. Gau
kite tikrą NUGA-TONE, nes joks ki
tas vaistas ne atneS tėkių pasekmių

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

DON’T
NEGLECT
A COLD

Šaltis krūtinėj gali pavirsti ) su
nkią ilgą. Tankiausiai malonus, 
Šildantis Musterole greit atlei'džla 
Salt). Musterole NĖRA tiktai 
mostis. Jis yra ‘oountcr-IrTltant’, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūSių. Rekomenduo
jamas daugelt'o gydytojų ir slau 
gių. Visose vaistinėse.

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

The only way your body cnn de»n out
Aclda and pnJaonnua waateo from your 
blood Ii tbru f mllllon tlny, dollrate Kld- 
ney tųbea or (Hera. būt ba*are of cheap, 
draatle. Irritating druga. If tunctional 
Kidney or Bladder dlaordera make you 
aulfer from Oattlng Up Nlghta. Nervoua-

«
aae, Lee Paine. Backache. Clrclee Under 
yaa, Diiilneaa, Rheumatic Paine, Acid
ity. Burning, Smartlnc or Itchina. don’t 
take chaacea Oet tho Doctor’a tuaran- 
toed praacrlptlon called Cyatex (Hlaa- 

Tea). Worka faat, aafe and aure. Jn 48 
h nu ra lt muat brins new vitality, and la 
guaranteed to flx you pp la one voek or 
money back on return of smpty package. 
Cyitoz costs only io s day at drtggiats 
6M .»• tuarutM f r you.

klauso sodalieijai, kviečiamos. itymas atid6tas sekančiam su- 
. Į sirinkimui. Valdyba sužinos
įsirašyti. Viena iš jų apie vietų.

£101=
&

r

raginta kuopos organizuoti.
Kun. S. Jonelis patiekė ge

rų patarimų.
Po susirinkimo vietos soda

liečių kuo’pa širdingai atsto
ves pamylėjo. Irpa

ROSELANDO JAUNIMO 
VEIKLA

Roselando Vyčiai rengia 
“liiking” į Spring Forest Pre 
serves sekmad., birželio 9 d. 

(Tęsinys 5 pusi.)

Dėmėsi
SPECIALUS GEGUŽES MENESIO

Išpardavimas
$2.50 Ventės Knygų

S 1.00
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.)

' ' a f ----------------
Iš viso............................................................................ $2.50
Parduodama dabar už........... ............................... $1.00

Siųskite Užsakymus Į

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CHICAGO, ILL.
Su užsakymu galima siųsti čekį — money ortler — pinigais— arba pašto ženklais.
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ROSELANDO JAUNIMO 
VEIKLA

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
Vien;} dienų jau pusėtinai n 
rginų įsirašė, o vaikinų du «vu 
tiek. Jonas Labzentis ir Jur
gis Smulkis prisidėjo prie šio 
prirengimo. Kurie interesuo
jasi šiuo įvykiu, gali įsirašy
ti.

8 kuopos kittenbolo tymas

Glebauskas apsiėmė ant toliau
rūpintis šiuo dalyku.

Toliau svarstyta apie atei
nantį baseball sezonų. Žaidi
mai neužilgo pradės, ir visos 
kuopos smarkiai ruošiasi prie 
jų. Kitos kuopos turės net du 
tymus.

Kuopų raportai:
4 kp. laiko susirinkimus ir 

žada pralenkt kitas kuopas jų 
darbuotėse.

5 kp. įvyko basketball žai-

mSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
KENOSHA ŽINIOS

Gegužės 16 d. čia lankėsi 
svečias Ii. Skipitis, kuriam bu 
vo surengta vakarienė Dayton 
viešbutyje. į vakarienę — pa

davinius. Malonu buvo girdė
ti, kad Lietuvos gyventojai 
nuoširdžiai remia tos draugi
jos pastangas.

Šios prakalbos buvo suren
gtos pastangomis komisijos,

lošė su Walker Automatic. A- 
bu tymai smarkiai lošė. Nie- dejų pagerbimo vakaras, ku
kąs negalėjo pasakyti kas iš- į ris gražiai pavyko. Dalyvav 
laimės. Bet arti pabaigos Vy-į svečių iš kitų kuopų, 
čiai įmušė devynis “home ' 8 kp. surengė šokių vaka
runs” ir laimėjo 23 prieš 22. rų, kuris visais atžvilgiais ps. 
Merginų tymas praktikuoja vyko. Dabar ruošiasi prie base 
ketvirtadienio ir penktadienio įball.
vakarais.

šeštadienį L. Gudas, J. La
bzentis, P. Latvienas, Al. Mal
kai-, J. Nonvay, J. Smulkis, 
A. Vaitkus ir J. Valentas nu
plovė klūbruimio sienas ir lu
bas. Dabar tik reikės išdažy
ti ir kambarys bus puikiai į- 
rengtas.

J. Sirtautas, K. Riekus, O. 
Rimkiūtė ir V. Siurbiūtė at
stovavo Roselando kuopų Sv. 
Kazimiero seserų rėmėjų sei
me, gegužės 19 d.

Septyni Roselando Vyčių 
delegatai buvo atsilankę į a- 
pskričio susirinkimų. Jų dėme 
sį atkreipė gražiai vetlami ap
skričio susirinkimai lietuvių 
kalboje. .Jiems labai patiko J. 
Poškos paskaita apie šių die
nų Lietuvos gyvenimų. Atsto
vais buvo: M. Abromaitytė, J.

\ . A T . , kurių išrinko Federacijos skv sitikti adv. Skipiti ir Lietu-' . T- ... ....
. , , , ‘ - ™is. Komisija susidėjo iš:vos konsulų A. Kalvaitį susi- ... . 1T , .... . , „ ... kleb. kun. M. Urbonavičiaus.rinko daug žymesnių Keno

sha lietuvių. Per vakarienę 
klebonas, kun. M. Urbonavi
čius, supažindino su visais at
silankiusį svečių. Po vakarie
nės visi skubėjo į parapijos 
svetainę, kur įvyko svečių ka-

J. Martino, O. Lauciūtės, La- 
bauausko ir S. Stulgaitienės.

Mūsų sodalietės, kurių yra 
nemažas skaičius, ruošiasi ge
gužės 26 d. bažnyčioje parody-

14 kp. geg. 11 d. įvyko šo- consino valstybėje tiktai į Ke
kių vakaras. Kaskart auga na noslia atsilankė, taigi daug 
rių skaičiumi. Taipgi surengė 1 žmonių buvo ir iš apylinkės 
bankietų pagerbimui basket- miestelių, ypatingai iš Raci- 
ball žaidėjų.

24 kp. smarkiai ruošiasi prie 
clubroom atidarymo.

36 kp. didžiausia kuopa Cln 
cagoj. Ji laimėjo pirmų dova
nų L. V. Centro naujų narių 
vajuje.

112 kp. surengė eilę paren 
girnų, kurie pavyko. Dabar 
rengiasi prie šokių vakare.

Iš Centro pranešimų padarė 
adv. K. Savickus. Centre gan 
ta daug naujų narių ir žymiai 
stiprėja

Po susirinkimo įvyko pas
kaita, kurių patiekė L. V. Cln

.. . . ... ,ti savo meilę Sv. Marijai, uz-Ibos. Kadangi R. Skipitis Wis I ._, ... .... . dėdamos geliu vainikų ant J

Programo vedėjas Labanau
skas perstatė Kenosha miesto 
tarybos narį lietuvį J. Marti
nų, klebonų kun. M. Urbona
vičių ir K. Stulgaitį, kurie 
sveikino svečių ir linkėjo ge
riausių sėkmių jo misijai. Po 
to kalbėjo konsulas A. Kal
vaitis. Gyrė Kenosha lietuvius 
už meilę savo tautai ir pri
rengė visus laukti R. Skipi
čio kalbos.

Adv. R. Skipitis savo kat- 
cagos apskr.’pirm. J. Poška, | boję kuo gražiausiai vaizda- 
tema “Lietuva”. »vo Lietuvų ir jos pažangų, tai

pgi išaiškino Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti už-

os
stovylos. Bus apvainikuota ir
gegužės “karalienė”, M. Krau
jelifitė, viena sodaiiečių, ku-

, . .... rių narės išrinko tai garbei,
no. Tarp jų buvo ir Milwau- .. . ... . .. . L . , , , . i Iškilmes prasidės 4 valanda
kee ir Racino klebonas, kun. • . m • u,. i popiet. Tai bus pirmas toks
Martis. 1 • , • - ...įvykis musų parapijoje. Jei

kuris yra trijų veiksmų dra
ma. Loš patyrę artistai.

Stotis S. K. S.
Red. pastaba. — Korespon

dencijos laikraščiams visados 
rašomos ant vienos lapo pu
sės.

KOLONIJŲ VADAI Į PA
GALBĄ BEDARBIAMS

Prieš dvi savaites, penkta
dienį, Clayton F. Sniilli, Bo- I 
aid ot‘ County Coniniissioners, ■' 
prezidentas, pakvietė Miss 
Jane Addams, įvairių miesto j Į 
tarybų atstovus ir daugelį žy
mesniųjų patrijotų į speciali 
susirinkimų apsvarstyti būdų, I 
kaip pagelbėti bedarbiams pri- >| 
statant jiems reikalingiausių 
dalykų.

oras leis, bus procesija lauke 
aplink bažnyčių. Procesijoj 
bus nešama Marijos stovyla.

Tuojau i>o pamaldų sodalie
tės rengia bunco žaidimų pa
rapijos salėje. Įžanga 25o.

Vaikinai Kenoslioje nepasi
duoda mergaitėms. Šv. Vardo 
draugija arkivyskupo 25 m. 
kunigystės jubiliejaus proga 
nutarė eiti prie šv. Komuni
jos penkis sykius paeiliui, t. 
y. per penkias savaites.

Sekančiame sus-me paskui
Labzentis, K. Riekus, O. Ri- Į tų patieks adv. K. Savickus, 
mkiūtė, V- Siurbliūtė, J. Smu- Marijona Brazauskaitė, rašx. 
Įkiš ir J. Valentas.--------------------

Jurgis Smuikis |§ ŠAyES Ž|0R|NT

Kun. A. Jeskevičiui, M. 1. 
C., West Sidės Vyčių dvasios 
vadui, šiandien sueina trys 
metai nuo priėmimo kunigiš
kų šventimų... Kun. A. Jeske- 
vič.ius, savo darbštumu Vyčių 
darbuos, įsigijo palankumų ne 
tik West Sidės 24 kuopoj, bet 
ir visam Chic. apskr..

Sveikiname kun. Adomų...
Vakar, iškilmingai atidary

ta 24 kuopos nuosavas kam
barys... Tai ketvirtoji kuopa 
Chicagoje, tai padarius... kitos 
kuopos, turinčios klubruimius 
yra: Town of Lake, Cicero ir 
Eoselandas.... Bet vestsidiečiaj 
savo kambariui suteikė origi
nalų vardų: “Vyčių Ramo- 
va”....

L. V. Chic. apskr. beisbolo 
lygos žaidimai prasidės kada 
nors ateinančių savaitę... Da
ly vumų ima virš dešimties ty
mų...

IŠ L. VYČIŲ CHIC. APSKR. 
SUSIRINKIMO

L. V. Chic. apskr. susirinki
mas įvyko geg. 14 d., Aušros 
Vartų parap. svetainėj. Susi
rinkimų atidarė pirm. malda.

Nutarimai praėjusio susirin 
kimo perskaityti ir priimti.

Pirmiausiai išklausyta lapo 
rtas iš pinoklio turnamento, 
kuris eina visu smarkumu. Fi
naluose dalyvaus keturi iš 
South Sidės ir 4 iš North Si- 
dės sekcijų lošėjai.

Toliau sekė raportas L. Vy
čių dienos. Kaip jau žinome, 
liepos 4 d., Vytauto darže į- 
vyksta milžiniškas išvažiavi
mas, kurį rengia L. V. Chic. 
apskritys. Tuo pačiu kartu į- 
vyksta 20 metų L. V. Chic. 
apskr. gyvavimo sukaktis. Ta 
proga bus piknike pritaikin
tas programas.

Raportų iš L. V. “Dainos” 
choro darbuotės patiekė I. Ai- 
tutytė. Choras surengė opere
tę “Pinafore”, kuri gražiai 
pavyko.

Iš pereitų metų basketball 
raportų išdavė J. Glebauskas. 
Sezonas jau užsibaigė ir pasi
rodė, jog apskričiui liks gra
žaus pelno. Apskritys labai dė 
k ingus J . Glebauskui už pasi
darbavimų.

Kalbėta apie ateinantį bas
ket bąli sezonų. Žaidimai, tur 
būt, įvyks Šv. Ritos gimnazi-

silankė daug svečių iš įvairių 
Chicagos L. Vyčių kuopų.

L. Vyčių 38 kuopa rengia 
savaitinius šokius kas trečia
dienį, parapijos salėje.

Grupė Kenosha artistų jau 
du kartu parvilko į Kenosha 
“Valkatų”. Dabar toji pati

J. Petraitis ir M. Žibaitė, 
bUf surišti neatinezgiamu ry
šiu ateinantį šeštadienį, 5 v.
p.p, Aušros Vartų parap. ba-j Nuostolių j.s ten no-
žnyčioje. Visi Chicagos Vyčiai

'grupė vilks tų “Valkatų” į

linki jiems 
židinio.

laimingo senuos

Liepos Ketvirtoji — Chica
gos Liet. Vyčių Diena! Daly
vaukime. joje.

padarys. Raciniečiai, palikite 
26 gegužės liuosų, kad galė

tumėte pamatyti “Valkatų”,

CLAYTON F. SMITH
Šiame susirinkime Smith į- 

rodė, kad uždarymas pašal
pos stočių priveda tūkstančius 
bedarbių prie bado durų. Tai
pgi išaiškino, kad $1,200,000 
bonais, kuriuos boardas užsta
tė skubiai pašalpai, teužteks 
trumpam laikui, ir yra labai 
reikalinga, kad legislatūra pra 
vestų bilių, kuris automatiš
kai paleistų federalinį fondų, 
dabar sulaikytų dėl legislatū- 
ros apsileidimo pravedant bi
lių, kurį rekomenduoja gube
rnatorius Homeris.

ANTANINA BALTUTIENĖ 
(Po tėvais Stasiukaitė)

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

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Joną, 
3 sūnus: Aleksandrą, Joną ir Edvardą, 2 
seseris: Juozapiną Kruškauskienę 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.

Kūnas pašarvotas 7000 S. Artesian Av. 
(2439 W. 70th St.). Telefonas GROve- 
hill 1955. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 23 d., iš namų 8 vai. bus atlydėta 
į Gimimo Paneles 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.

Licensed Einbaltnfcr S. Mitchcll.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

KRONIKA
Pereito šeštadienio vakare, 

VVest Pullmane, S. Kiupelytė^ 
namuose įvyko Vyčių Dienos 
(Liepos Ketvirtosios) komite
to posėdis.

Smarkiai dirbama ir yra’pai 
mato tikėti, kad šiemetinė Vy 
čių Diena pralenks visas iki 
šiol buvusias.

Marųuette Parko, L. Vyčių 
112 kuopos šokių vakaras pe-

joj (63 ir Oakley Avė.). J. Įreitų sekmadienį pavyko. At

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

STUDENTpĖMESIUI
Gegužės 28 d., antradieni, 

įvyks Studentų kuopos susi
rinkimas. Kol kas dar susirin
kimo vieta nenuskirta. Bus pa 
skelbta vėliau.

Kviečiame visus studentus- 
es dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus svarstomi svar
būs klausimai.

Neužmirškite atsivesti sa
vo draugus ir drauges į šį su
sirinkimų. Be to, bus patiek 
ta įdomi J. Poškos paskaita 
apie Lietuvos Ateitininkus jų 
25 m. jubiliejaus proga.

Kp. koresp

BIZNIERIAI. GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ip

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
tMO 80. ŪDOJ XV*

Išdirbėjai ankštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių 

■ o - ■■ ■
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Ohicagoj

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus 

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

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBU JAI

SPECIALUS ISP ARDA VI.MAS da
bar Iki Vainikų Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
deli stakų, patariame rinktis anks
ti Jei norite dėl Vainikų Dienos.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACODA ŠOU * 
BKLMONT iMH6

Office: HILLKIDB 8H«6 
Vlncent Roselli, secr.Alfred RnseUI,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

L1. Zolp 1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203

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

2314 We8t 23rd Place
Phone CANal 2515 Cicero 5927Lactatz ir Saaes

J. Liolen 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkas
I F. Radžias
S. M. Skalias
Ckas. Syiewicze

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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Visi š
i

NEUŽMIRŠKITE

GEG. 26 D.,
Marijonų Kol. Rėmėjų 

PIKNIKĄ
Tėvų Marijonų Ūkyje Hinsdale, III.

| ATEIKITE VISI PAKVĖPUOTI TYRO ORO GEGUŽĖS 26 D., 19 35 M. S

VIETINĖS ŽINIOS
VISI, KAS GYVAS Į TĖVU 

MARIJONŲ ŪKĮ ‘
Kaip tik pasklido atsišauki

mas į visas Chicagos koloni
jas, kad gegužės 26 d. įvyks
ta Marijonų Kolegijos ir Se
minarijos Chicagos apskričio 
rėmėjų išvažiavimas į TT. Ma 
rijonų ūk., štai iš visų kolo
nijų girdisi didžiausi prisiren
gimai.

Šiandie jau atsiliepė Aštuo-

Po užkandžio draugijos pir 
mininkė trumpai atpasakojo 
C. L. M. D. tikslų ir darbuotę. 
Pabrėžė, kad svarbiausias dr- 
gijos tikslas yra labdarybė. 

.Pirmaisiais draugijos gyvavi
mo metais daugiausia rūpin
tasi šelpimu įvairių labdarin
gų įstaigų Lietuvoje. O pas
taruoju laiku rūpinasi Chica
gos lietuviais vargšais, ypa
tingai Oak Forest lietuviais 
paliegėliais.

J. Kirienė, kuri yra šios

tuvybės Amerikos lietuvių jau |Time Dance’ geg. 22 d., pa- Jurionienė, laivakortes pirko 
“Draugo” agentūroje.

— Adv. J. C rišius yra iš
vykęs porai dienų poilsio į 
Hot Springs. Sugrįš penkta
dieny, gegužės mėn. 24 <1.

nimo taipe. Ir kad pačios kuo Irap. svet. Vakare bus apdo- 
arčiausia susipažintų su Lie- vanota pora, kuri laimės “va- 
tuva ir lietuvių kultūra, kad Įso šokį”. Bus ir kitokių mar-

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS ( avė., savininkas. Nelaimė įvy
ko Westem avė.

nioliktoji kolonija, Dievo Ap- j draugijos įsteigėja ir dabarti- 
vaizdos parapijoj, kur Pr. Va- I1(5 pirmininkė, padėkojus ko

misijos narėms Pivariūnienei, 
lnsodienei, Narvydienei, Kie-

luckis, M. Oesnavičius ir kiti 
ruošiasi ir ragina biznierius 
ir kitus parapijonus, kad ne
pasiduoti kitoms kolonijoms.
Ištikrųjų tai malonu girdėti, 
kad visuomenė taip aukštai į- 
vertina Tėvų Marijonų pas
tangas, kiuie su didžiausiu 
prisirengimu Jaukia skaitlin
gos minios. Brolis Aleksam!- j ]<ain atgimime, kaip jos suge- 
ras, Tėvų Marijonų ūkvedis, įskiepyti savo vaikučia-,
tvarko ir ruošia viskų, kad ; ms meilę ir prisirišimų prie 
kuogražiausiai ir geriausiai | Lietuvos, su kokiu uolumu jos 
atsilankiusius svetelius priini-! savo jaunučius mokino lietu- 
4i ir patenkinti. vįų kalbos. R. Skipitis ragino

Taigi, broliai ir stfetrys, bi- Amerikos moteris prisidėti 
znieriai ir profesionalai, visi, prje kėlimo ir palaikymo lie
kas tik gyvas, važiuokime, su- ________ '
laukę sekmadienio, gegužės 26 
‘1., į Tėvų Marijonų ūkį, o te
nai koks gražumėlis šiuo lai 
ku, kada visa gamta dengiasi 
gražiausiais rūbais, oras ne
paprastas, tik kvėpuok ir 
džiaugkis.

J. K-skas, apskr. rašt.

lienei ir Bijanskienei, kurios 
labai daug dirbo, kad šis pa
rengimas būtų sėkmingas, pa
kvietė R. Skipitį prakalbėti. 
Svečias plačiai aiškino, kokių 

.svarbių rolę suvaidino Lietu- 
i vos moterys lietuvių tautiš-

išmokytų savo vaikučius bra
nginti lietuvių kalbų. Labai 
įdomiai, vaizdžiai ir jaudina
nčiai kalbėjo gerbiamas sve
čias. Susirinkusiųjų tarpe su
kėlė didelio susiįdomavimo 
link Pasaulinio Lietuvių Kon
greso, klausinėjosi apie kelio
nę ir kitkų. Taipgi kalbėjo 
konsulas A. Kalvaitis, Žyma
ntienė ir Račkienė.

Viso parengimo nuotaika 
buvo labai jauki ir maloni, 
tai yra nuopelnas M. J. Ki- 
rienės, kuri visuomet pasižy
mi nepaprastu taktingumu. Te 
ko girdėti iš narių, kad C. L 
M. M., vadovaujant M. J. Ki- 
rienei, labai bujoja. K. R

AKIŲ GYDYTOJAI:

gumynų. Visi kviečiami atsi
lankyti. Pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga 25c. Komisija

Gegužės 23 d. įvyks choro 
šurum - būram savybės vaka
rėlis, parap. svetainėj. Bus 
gražios muzikos ir užkandžio. 
Neužmirškite, choristai-ės, at
silankyti. Visi linksmai pra
leisime vakarų;. Kores-tė

ADVOKATŲ NAUJI 
OFISAI

trumpas vien 
mes blogai juo

Netekus kontrolės važiuo
jant automobiliu užsimušė An 
tanas Sadūnas, 44 m. amž., 
užeigos, 13301 So. AVestern

Gyvenimas 
dėl to, jog 
naudojamės. Seneka

LONDONAS, geg. 21. — 
Vėl skelbiama, kad atsistaty
dins Anglijos premjeras Mac
Donaldas.

Žinomi lietuviai advokatai 
p. p. Kai ir Zaretskv šiandien * BT^Ta^K g 
persikelia į didesnius ofisus.
Naujasis adresas vra 6322 So.
AVestern Avė., Tel. Prospeot 
1012.

Be to, ofiso štabas dabar ta
po žymiai padidintas, tokiu 
būdu suteikdamas klientams 
kogeriausį ir greitesnį patar
navimų.

Advokatas Savickas, Vyčių

ŽINIŲ - ŽINELĖS
— Šeštadienio vakare į nau 

jos lietuvaitės- profesionalės 
dr. Zaleskaitės pagerbtuves 
suvažiavo daug žmonių, kurie 
nuoširdžiai linkėjo jai geriau
sio pasisekimo.
- Penktadienio ryte išva- , R,..

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai

1934. Model 41. Club Se- CADILLAC — 1931, Fleetwood Se-
pasaž. su built-ln trunk, 

Tamstai mėlynas, 5 ratai. Kaip 
naujas lr garantuotas ........... $745

danette, 5 pasaž. Kitoniškos mados 
karas, labai nepaprastas .. $495

čiuose ofisuose.

CHEVROLET — 1933. 4 durį, Se
dan, juodas, 5 drat. ratai, tobulus 
karas, vėlaus modelio ............ $415

GRAHAM - DAIGE — 1932, 4 durų 
sedan, žalias, 5 mediniai ratai, ex- 
tras, gražus Išrodymas, gerai bė
gančiam stovy .......................... $295

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

rasis tuose pa- | iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai. žema mlleage. Nerasite ge
resni business coupe...............$395

FRANKLIN — 1928, 2 pasaž. coupe, 
pilkas, gražiam stovy ........... $1511

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

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

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

MOTERYS GERBIA SVE
ČIA Iš LIETUVOS

Gegužės 17 d. puošniam Ko 
ngres viešbutyje, Chicagos Lio 
tuvių Moterų draugija, sure 
ngė R. Skipičiui pagerbti pr; 
mogų.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kurts 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
■svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšt), atitaiso 
-rumparegystę tr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

• elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NedSlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akintų.
Kainos pigiau kaip pirmiau.

I 4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 

SVIEDINIO 

REZULTATAI
Vakarykščių žaidimų rezult:.

AMERICAN LEAOUE

Chicago, 3 .... New York, 2
Boston, 7..........Cleveland, 2

Kitų žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAOUE.

Boston, 4......... Chicago, įl

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

S'
&

n
S?

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki

NORTH SIDE ŽINUTĖS
Nekalto Prasidėjimo Pane

lės Švč. dr-ja rengia ‘Blossom

žiuos į Lietuvų p. Mankienė, 
cicerietė ir p. Dabulskienė, 
bridgeportietė. Jos, kaip ir p.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 So. Leavitt St.

CANaI 0706

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 Appolntment

Tel. OANal 0357
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 0600 So. Arteslan Avė.

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

Tel, OANal 0133

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampai leavitt St) 

Valandos: Nuo, <9 Iki 12 ryto
Nuo gi Iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOŲIevard 7820
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. OANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOŲIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

▼ai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspeet 6376
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis (lydytojas ir Chirurgai 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 4:80 Iki 8:80 
Seredomis Ir nedlltomls pagal sutart) 
Rez, 2515 W. OOth St. Pagal sutart).

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 00*6

Ofiso vai.: 1—4 Ir 0—1 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Denttstas

Gas X-Ray
414$ ARCHER AVE., Oor. Franelseo 
Tel. Office Laf. 8450; res Vtrg. 0449

Tel. Ofiso BOŲIevard 5018—14
Rea. VICtory 384$

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-0; nuo 8:8O-$:$O

756 West 35th Street

{VAIRŪS Dillilili

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0403

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

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 89th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 49th CT„ CICERO. ILL.
Utar., Ketv., lr PBtn. 10—9 vai.

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

Office Tel. HEMlock 4848
Res. Tei. GROveblll 0617

6924 S. TALMAN AVE.

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

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

Dienomis Tel. LAPayette 6708 
Naktimis Tel. CANaI 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
▼ai.: 2 Iki t popiet. 7 Iki • vak. 

Nedėlioję pagal sutarti ’

FORD — 1931, Rumble seat coupe, 
juodas, 5 drat. ratai, tobulas ma
žas coupe ........................................$225

BUTCK '81 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri taleriai, 
mohalr trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

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

PACKARD — 1930. Light 8, 5 pa
saž. Sedan. tamsiai žalias, 6 ratai, 
ekstras, ,aliai puikus karas . . $395

BUICK ‘80 — Model 448, 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French glue 
6 drat. ratai labai gražus coupe
tobulam stovy .......................... $295

Tel. LAFayetto 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
8051 We«t 43rd Street 

(Prie Arebar Ava netoli Kad^a) 
Falandoa: nuo S 1M t vai. vakaro

Seredomis ir nedėllotnfs pagal 
autartl

PIERCE ARROW — 1930, 5 pasaž. 
Sport Pbaeton, pilkas, 6 mediniai 
ratai. Gražus sportiškas atdaras ka
ras, tobulam stovy ................. $495

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

FORD — 1930, 2 durų Sedan, že
mai apkainuotas . .J. . .į. .... . $150

BUICK — Modai
Sedan, kaip naujoki? 
ležinial ratai, garantuotas

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

BUICK — VTSU MODELIŲ. Maty
kite mūsų did) staką pertaisytų ir 
garantuotų Buick karų. Visų mo
delių, visokiom kainom.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

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

Cravvford 41OO
KONTRAKTORIAI REAL ESTATE

New York, 9 .. Pittsburgh, 4«T2 v. Popiet nno 1:30 iki 8:00 
„ ,, A , i vai. vakaro. Nedėliomis nėra
Brooklyn, 9 .......... Cincy., 1 |RkirtŲ valandų. Room 8.
St. Louis, 5 .......... Phila,, 4 Phone CANaI 0523

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė._ I labo.
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1$ Iki 11 vai. ryte, nuo 1 iki 4 

vai. po platų Ir nuo 7 Iki 8:84 vai.
vakaro. Nedėliomia nuo 14 Iki 11 

valandai diena 
Telefonas MIDway MM

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVE.
Tel. YARda 0004 

R*a.i Tel PLAsa 3400 
Valandoa:

Nuo 10-18 v. ryto; >-• Ir 7-0 
Nedėldleniaia nuo lt Iki 18 diena

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTRAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandoa: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 8 Iki 8:80 vakare. . 
Nedėliomia nuo 11 ryto Iki 1 p. p. I

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus ir talsom senus na
mus. Mūro, cemcnlo, medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi IšmokeRčini arba 
caRh. Gaisro apkainavirnas — state- 
mental — ant narnų Ir rakandų.

3358 S. LITUANICA AVE.
Tel. BOŲIevard 4327

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone BOŲIevard 2890

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

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

Phone REPublic 9723 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandoa kasdien nuo 9 Iki 6
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais 4 Iki 9 
Telefonas CANaI 1170

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPublic 0500 I

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Skolinam pinigus ant jūsų morgi
čių, bonų, algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
čius, bonus, namus, ūkės lr biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS
‘ BONUS

REAL ESTATE - STTTNČTAM 
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. GARSINK1TCS 
“DRAUGE”


