
DRAUGIAS
VIENATINIS TAUTINĖS IR 
TIKYBINĖS MINTIES LIE
TUVIŲ PIENRASTIS AME
RIKOJE.

__ _________ LITHUANIAN DAILY F RIE N D
•Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, GEGUŽĖS-MAY 23 D., 1935 

No. 122_____________ 3c A COPY__________ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH »1, 18U, AT CHICAjbO, ILLINOIS UNDER THE AUT OF MARCH »■ 1»7»
3c A 0 O P Y

Telefonas: Canal 7790

DRAUGAS

THE MOST INFLUENTIAL 

LITHUANIAN CATHOLIC 

DAILY IN AMERICA.

LIETUVOJ TIKIMASI, KAD PAGERĖS 
SANTYKIAI SU NACIAIS

ANGLIJA PATENKINTA HITLERIO 
TAIKINGA PRAKALBA

Prancūzai tačiau nepasitiki 
viliugiais naciais

BERLYNAS, geg. 22. — 
Vokietijos vyriausybė paskel
bė, kad didinamon kariuome
nėn bus pašaukta 550,000 nau 
joki} lapkričio mėnesį. Be to, 
tą patį laiką bus pašaukti ka
ro tarnybon Ryti} Prūsijos 
1910 metą atsarginiai.

tarties pildymą. Tas daug rei
škia Europos taikai, sako an
glai.

Angluose reiškiasi palanku
mo Hitleriui už •jo nesutikimą 

'prisidėti1 prie tarpusavės pa
galbos paktą rytinėje Europo 
je. Hitleris sutinka daryti ne
puolimo paktus.

KAUNAS, geg. 22. — Lie
tuvos politiniuose sluogsniuo- 
se pažymima, kad vakar sa
kyta Vokietijos diktatoriaus

ROMA, geg. 22. — Italijos 
vyriausybės sluogsniuose Hit
lerio prakalba sutinkama su 

Hitlerio prakalba yra užpuo- kai kuriuo pasigerėjimu. Pri-
Jamai nukreipta į Lietuvą ir pažįstama, kad ji yra taikin-
Austriją.

Vyriausybės nariai tačiau 
pareiškia, kad Hitleris be kit
ko minėjo ir nepuolimo pasi
ryžimus. Tas gi ir duoda vil
ties, kad ateityje pagerės san 
tykiai tarp Lietuvos ir Vo
kietijos.

go tono, nepaisant T. Sąjun
gos tarybos rezoliucijos atme
timo. Vokietija biaurisi ka
rais, žada dirbti bendrai su 
kitomis valstybėmis už taiką.

LONDONAS, geg. 22. —
Anglijos vyriausybė yra pa
tenkinta Hitlerio prakalba, ka 
dangi jis pasisakė, kad Vokie
tija neneigia Versailio taikos 
sutarties, išėmus atsiginklavi- 
mą.

Anglus ypač tenkina Hitle
rio pareišklfnąžų. kad Vokieti
ją taikosi prie teritorijalią ir
Intų taikos . sutarties klauzu- ; ; į ? Į ’ <lią ir pasisako už Lokarno su

PARYŽIUS, geg. 22. — 
Prancūzai nieko oficialiai ne- 

' sako apie Hitlerio sakytą pra 
įkalbą. Ministeris Lavalis iš- 
i vyko į Ženevą ir neturėjo lai
ko studijuoti prakalbą.

Tačiau spauda reiškia abe
jonės apie Hitlerio pareikštus 

' pasiryžimus. Tai paprasta 
I patraukianti gulbės giesmė, 
i Negalima pasitikėti nei Hit- 
leri^ ^eį ,sjo valdoma Vokie
tija.' Teutonai yra žalingi. 
Hitleris vienaip kalba, o ki
taip galvoja.

PRAVESTA 3 NUOŠIMČIŲ 
PIRKIMO MOKESČIAI

nuo liepos mėn. 1 d. ant varg 
Šų Illinois valstybėje užkrau
dama nauja mokesčių našta. 
Vietoje mokamų šiandien 2

VYSKUPAS CELEBRUOJA PER SIDABRINĮ JUBILIEJŲ

Jo Ekscelencija vyskupas Bernardas J. Sheil, Chicagos vyskupas pagelbfinin- 
kas celebruoja iškilmingas pontifikales padėkonės Mišias Švč. Vardo katedroje 
pereitą antradienį, minint savo 25 metų kunigystės jubiliejų. Nuotrauka padaryta 
per kieliko pakėlimą. Klūpo (kairėje) kun. G. McCarthhy, o prie vyskupo — 
kun. T. A. O’Brien. (Acme Photo.)

GRAŽI MUZIKA, GRAŽIOS DAINOS, 
(DOMIOS KALBOS

Jei norite pasiklausyti gra šiais metais D.U.L.R. rengia 
žiu dainą, gražios muzikos ir' viso pasaulio lietuvių suva- 
įdomią pamokinančią kalbų, žiavuną Kaune. I’er tą suva- 
pasukite savo radijo kas tre-'žiavimą bus laikoma sporto 
čiadienį tarp 3:30 ir 4:30 vai.' olimpijada. Į šį olimpijadą 
ant stoties WEDC (1210 kil.) i D.U.L.R. atstovas adv. Skipi- 
ir pasiklausykite “Draugo” , tis pakvietė ir mūsų sportinin 
radijo programos. Iš tikro y- i kus dalyvauti. Pati D.U.L.R. 
ra malonu — neapsivilsite.; apsiima finansuoti trijų spor 
1 akarykšcia programa buvo tininkų kelionę į Kauną ir jų 
ypatingai turininga. pragyvenimą. Tuojau po adv.

“Draugo” administrato-'j SkiPi(‘io pakvietimo buvo sū
rius gerb. kun. J Mačiulio- 'darYta lietuvių Amerikos 
nis, M.I.C., savo kalboje nu- ’^PDados komitetas, šis ko 
piešė mums vienintelio kata- y^etas stengiasi į minėtą ol- 
likiško dienraščio “Draugo” ^mPDadą išsiųsti 15 sporti-
pradžią. Kiek buvo sunkumų 
pradedant katalikišką dienraš 
tį. Tą sunkų darbą atliko Lie

ninku.
Šiuo klausimu ateinančią 

savaitę per “Draugo” radi-

VOKIETIJOJE VISI 
KAREIVIAUS

BERLYNAS, geg. 22. — 
Hitlerio ministerių kabinetas 
nusprendė, kad visi vokiečiai 
tarp 18 ir 45 m. amž. turi 
privalomai kareiviauti viene
rius metus. Priimtam įstaty
me pažymėta, kad karo metu 
visi vokiečiai, vyrai ir mote
rys, vienaip, ar kitaip priva
lomai tarnauja tėvynei.

Naujokai, kaip paprastai, 
bus šaukiami tik sulaukus 
jietms 21 m. amž. Tačiau jau
nesniems ir gi bus leidžiama 
savanoriai įstoti tarnybon.

Taikos laiku žydai išimami 
iš kareiviavimo prievolės. Spe 
cialė taryba kai kuriais atve
jais darys išimtį. Karo laiku 
tačiau ir žydai bus šaukiami 
kokion nors tarnybon. Tačiau 
žydai negali gauti jokių pa
aukštinimų. O vedusieji žy
des karininkai bus nukelti į 
žemesniasias rangas.

PREZIDENTAS ATLANKĖ 
KONGRESĄ

Žemesnieji rūmai sugriovė 
prezidento veto

washinotox, gog 22 - j ROOSEVELTAS PATVIR-
Prez. Roosevdtas šiandien atl J||^Q DALI VIEŠIMU
lankė kongreso abiejų rūmų 
bendrą sesiją ir asmeniškai 
skaitė savo raštą, kodėl jis 
priešingas išmokėti karo ve
teranams bonusus pinigais —- 
2,200 milijonų dolerių.

DARBŲ
AVASHINGTON, geg. 22. — 

Prez. Rooseveltas šiandien pa
„ . v . .. , , i tvirtino pirmąją viešųjų dar-Pnes io eiimą bendron se-v. , .. . ,.... , ,d J į | bų dali — vieno bilijono dole

rių vertės.
Prezidentas pranešė spau-

tuvių Kunigų Vienybė Ame- va^and^ plačiau kalbės žy- 
rikoje. Finansai, kaip šiais mUs lietuvis' sportininkas Ed 
laikais, taip ir tuomet, buvo ^rau.se_ (Kraučinnas). 
keblus klausimas. “Draugas”. Plikės laukti tolimesnių 
visu pirma buvo leidžiamas naujienų, kurias paskelbs 
Wilkes Barre, Pa., po tam Pats komitetas.
buvo atkeltas į Chicagą, kur . MuzikaUaę. ProSramos da* 
jis apsigyveno šv. Kazimie- puikiai išpildė p-lė A. Štur- 
ro Seserų kapelianijoje kol ,nait*’ padainuodama savo 
įsigijo nuosavą namą Town gražiu balseliu gražių lietu- 
of Lake kolonijoje. Čia jį pa- vlšklJ dainelilP P1ė Šturmai- 
ėmė į savo rankas kunigai tg dažnai Ibiams suteikia 
Marijonai Po tam nukrau- daug malonurno Anuodama 
stytas į AVest Side. Toki pra- Ivainaose hptuvili parengimuo 
nešimai apie ankstyvesnę lie se" Vakarykščioj programoj 
tuvių darbuotę Amerikoje vi «P padainavo dainelę Saule 
siems yra įdomu. Būtų gera, ^au nusdeid° ir bitas. Smui- 
jei kas savaitę mes galėtume piininkas . Myk’ Petruševičius 
išgirsti apie įvairių įstaigų, savo muzika pasirodė esąs tik 
organizacijų pradžią lietuvių ras a^istas. Ji® savo smuiką

sijon su vetuojamu bilium 
smarkiai priešintasi senate. 
Ant galo vis gi laimėta. Pre
zidentas šiandien kongreso 
bendroj sesijoj pareiškė, kad 
jam niekad nė į galvą neatė
ję, kad jo šis žygis būtų prie

dos konferencijoje, kad kele
tą mėnesii} ims sudaryti rei
kalingą labai painią viešųjų 
darbų mašineriją. Apie lap-

šingas konstitucijai. Ir jis kričio mėn. 1 d. viešieji dar- 
jaučiasi patenkintas, kad jam bai bus išjudinti visam kra- 
duodama privilegija asmeniš- Me.

tarpe Ajnerikoje.
Gerb. kun. A. Valančius,

vimu parodo ne vien tik tek- 
nišką išsilavinimą, bet taip 
pat ir artisto sielą, kuri mo-

žymus Vyčių rėmėjas, veiklus saVo jausmus išreikšti
jaunimo užtarėjas, savo kal
boje per “Draugo” radijo

smuiką. M. Petruševičius pa
grojo “Plaukia Nemunėlis,”

valandą suteikė savo mylimai “Mano atmintis” — Kreis- 
jaunuomenei džiuginančią nau jer> įr sunkų “Hungarišką 
jieną. Jis taip pat padavė šokį.”
praktišką būdą, kuriuo gali- Laukiame daugiau tokių 
me palaikyti lietuvystę Ame- “Draugo” radijo programų 
iikoje. Jo pranešimas šiaip iper stotį WBDC (1210 kil.) 
skamba; Kaip visi žinom, kas trečiadienį. Rep.

NACIAI NUBAUDĖ DAR 
DVI VIENUOLES

Specialisti} boardas studi
juoja įvairiausius paduoda-

kai paduoti argumentus prieš 
bonusų bilių.

pirki.no ...okerfių rei- IK0LERA PLINTA INDIJOJ 
kės mokėti 3 nuoš. Reikia spė
ti, kad galų gale iš to nepa- Į KALKUTA, Indija, geg. 22. 
sidžiaugs demokratų vadai, t“ Koleros epidemija siaučia
kadangi b(uvo kitų šaltinių be- • 8am Provincijoj. 1,359 as- 

' meny» mirę ir apie pustrečio 
tūkstančio serga. Mažas skai
čius gydytojų dirba dienomis 
ir naktimis, kad sulaikius »pi 

i demijos plitimą.

n uos. Nepraėjus nė pusvalandžiui mus viešųjų darbų projektus, 
po prezidento skaityto prane- Ne •visi jie yra tinkami.
Šimo, žemesnieji rūmai 322
balsais prieš 98 sulaužė pre-

SPR1NGFTELD, Ilk, geg.
22. — Legislatūros žymesnie
ji rūmai šiandien 90 baisų 
prieš 55 pravedė 3 nuošimčių 
pirkinio mokesčių bilių, kurs i 
įsigalios liepos mėn. 1 d. ir 
tęsis iki 1937 metų. Biliaus 
pravedimui buvo reikalinga 
tik 77 aestovų balsai, t. y. dau
gumos. darbių šelpimui.

Šio rūmai nepravedė šio 
paties biliaus net penkis kar
tus. Tas skaitėsi specialus 
darbas ir buvo reikalinga 
gauti dviejų trečdalių balsų 
— J 02 balsų. Šiuo specialiu 
pravedimu norėta atsiekti, 
kad bilius tuojau Įsigaliotų 
po gubernatoriaus pasirašy
mo, nelaukiant liepos mėn. 1 
d. Gubernatorius ir Chicagos 
majoras daug dirbo už spe
cialų pravedimą. Jie norėjo 
parodyti krašto vyriausybės 
viršūnėms, kad jie yra galin
gi, kad jie yra diktatoriai sa
vo valstybėje. Pasirodė gi, 
kad jie nėra toki, kadangi ųe- 
pasiekė siekiamo tikslo. O su 
77 balsais i(dauguma) jie se* 
nai būtų laimėję.

Kaip ten nebūtų, tačiau

ALDERMONAI UŽ AIR- 
PORTĄ EŽERE

Vakar Cbicagos majorui pa 
tariant aldermonai pripažino 
naujo airporto ežere reikalin 
gumą. Majoras sakosi, jis

I
PIENO IŠVEŽIOTOJŲ 

SUSIRINKIMAS
Pieno išvežiotojų unija sau

gausiąs 4 milijonų dol. paskoįkia susirinkimą pirmadienį. 
Ją iš vyriausybės. ,

2 ŽUVO, 3 SUŽEISTA

Bus aptartas streiko klausi
mas, jei kompanijos nenori 
didinti jiems atlyginimo iki 
45 dol. peir savaitę.

zidento veto — bilių iš naujo 
pripažino. Senatas gi pranešė, 
kad jis rytoj svarstys prezi
dento veto.

FORDAS DIDINA 
ATLYGINIMĄ

DETROIT, Mich., geg. 22. 
— Ford Motor Co. vadovybė 

Svarbiausias prezidento ar- pa®ked)ė, kad visuose Fordo
gumentas prieš Komisų įsmc 
kėjimą pinigais vra, kad ka-

automobilių fabrikuose ma- 
žianrian 5 dolerių atlyginimas

ro' veteranai, kaipo grupė, ne- di<*"™ rtarb* P^Hinama.

LYGIAI TAIP, KAIP 
MEKSIKOJE

Garadžiaus ambulansas su
sidaužė su keleiviniu automo 
biliu ant vieškelio netoli Mnn- 
delein, III. Žuvo 1 vyras ir 1 
moteriškė. Trys kiti asmenys 
sužeista.

Du plėšikai apiplėšė Illinois 
Central gelež. stotį, 55 gat.

ATMETB REGISTRAVI
MOSI BILIŲ

SPRINGFIELD, III., geg. 
22. — Legislatūros žemesnių
jų rūmų demokratai šiandien 
dauguma balsų atmetė pilie
čių pastovaus registravimosi 
bilių.

gali turėti daugiau kokių pri
vilegijų už kitus milijonus 
žmonių, kurie taip pat daug 
vargsta per šį ekonominį kri- 
zį. Prezidento pareiga yra vi
sais vargstančiais rūpintis. 
Karo veteranai visur turi dau 
giau pirmybės už kitus neve- 
teranus darbininkus, kurie ka 
ro laiku taip pat daug tarna
vo kraštui, kaip kad ir vete
ranai. Jei vienai kuriai žmo
nių grupei teikiama privile-

iki 6 dolerių.
Tiems visiems, kuri© gau

davo daugiau kaip 6 dol. už 
dienos darbą, taip pat kiek 
daugiau padidinamas atlygi
nimas.

Fordo automobilių fabrikuo 
se dirba apie 126,000 darbi
ninkų.

Be kitko, prezidentas nuro
dė, kad bonusų išmokėjimas 
pakirs vyriausybės kreditą, 

gijų, tai reikia tą pat daryti sukels dolerio infliaciją, pa- 
|ir su kitomis žmonių grupė- J brangins pragyvenimą ir pa- 
Įmis, arba klasomis. didins mokesčius.

STUTTGARTAS, Vokieti
ja, geg. 22. — Wuerttembergo 
nacių viršininkas pranešė vi
siems civiliniams (valdiškie
ms) tarnautojams ir darbinin 
kams — protestantams ir ka
talikams, kad jie Ištrauktų 
savo vaikus iš privačiu savo 
mokyklų ir siųstų į nacių vie
šąsias mokyklas, podraug Įra
šydami juoo į Hitlerio jauni
mo organizaciją.

Dauguma tarnautojų ir dar 
bininkų nebežino, kas jiems 
daryti. Siųsti savo vaikus į 
nacių mokyklą, reiškia juos 
stumti j pagonizmo bangas. 
Neklausyti įsakymo, reiškia 
netekti darbo.

BERLYNAS, geg. 22. — 
Nacių tei Miras nubaudė dar 
dvi katalikų vienuoles už ta- 

| riamąjj pinigų »š Vokietijos 
Į “•šmugeliavimą” į kitus kra
štus.

Nubaustos vienuolės fra: 
Sesuo Eofitija, 56 m. amž., ir 
Sesuo Englatija, 57 m. amž. 
Abi priklauso Šv. Augustino 
kongregacijai, Koelue.

j Pirmoji nubausta penkerius 
i metus kalėti ir 120,000 mar-
i
kių bauda, o antroji — 10 
trūnėsių kalėti ir 1,000 mar 
kių bauda.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien numatomas
Keturi plėšikai gatvėje už

puolė New York Central ge
ležinkelio klerką ir atėmė pragiedrėjimas; popiet ki 
1,000 dol. šilčiau.

pirki.no
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DAUGIAU TOKIŲ ŠVIETIMO RĖMĖJŲ

Svarbiausia, kad neduodame jokio paragini
mo drauge su mumis dirbti.

Per daug metų mūsų studentija buvo ap
leista, neorganizuota. Tik prieš porų metų 
susigriebėme jų'sutraukti į kun. dr. Navicko 
iniciatyva suorganizuotų UKSO, kuri šian
dien ir savo laikraštį išleidžia ir gražiai pra
dėjo augti narių skaičiumi. Kun. Karaliaus 
skiriamos premijos kaip tik ir yra vienu iš 
tų akstinų besimokančiam jaunimui vystyti 
savo gabumus ir pratintis dirbti lietuvių vi
suomenėje. Jam taip pat padeda Liet. Kat. 
Studentų Organizacija ir jos laikraštis “Stu
dentų Žodis”,

Jei visiems taip gyvai rūpėtų studentų 
auklėjimas grynoje tautinėje dvasioje, kaip 
rūpi kun. Karaliui ir visi tų reikalų paremtų 
taip, kaip jis kad paremia, savaimi išsiristų 
klausimas dėl ko lietuvių profesionalai ir bi
znieriai, bent jų žymi dalis, tolokai stovi 
nuo lietuviškojo judėjimo, nepriklauso prie 
lietuvių organizacijų. Nereiktų nė knygos a- 
pie tai rašyti. Taigi, daugiau tokių lietuvių 
jaunimo švietimo ir auklėjimo rėmėjų!

Kun. D. Lord

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

Bulevičiaus vertimas)

PAŽALIAVĘ DANTYS
Įlašu Dr. Bložis

Žalsva plėvelė ant dantų, 
ypatingai jaunų vaikų, pa- 

(Tęsinys) škančių pamestos drachmos. | prastai, prasideda formuotis
Kristus greitu ir gyvu pa- Ji turi savo kišenėJ d^ynias prie smegenų. Mat, ten tai

sakojimu nuvedė savo kiaušy- drac^unas» bet ji turi surasti
tojus į ramių ir saugių avidę.1 kuri* painet6'. Visi kilimai 
Jie pasilenkė į priekį, kai sa-.yia Pakedainb kiekvienas Ra
kė apie aviniukų, skaitantį Ilapas yra lr pt‘r-
savo avis. O, devyniasdešimt s^°jainas- Ji ieško po plyto-
devynios čia. Jis vėl skaito. 
Vienos trūksta, tos pačios ne
ramios, jaunutės avelės, kuri 
jam tiek daug vargo praeityj 
suteikė ir kurių jis tik perei
tų savaitę rado visai prie pa 
kriaušės' įkliuvusių į 
čius.

mis, po grindimis, išardo ke
lias pagalves tikėdamosi ten 
rasti. Pagaliau! Ji surado. Su
šaukė kaimynus. Uždususi ji 
pasakoja jiems apie laimingą 
suradimų. Jie jų pagiria ir ji

plėvelei gera laikytis atsirė
mus į smegenis. Ta plėvelė 
ten renkasi pavydale voro 
tinklelio, o į tų tinklelį susi

su dantimis. Dantims reika
linga seilinęs alyvos, kuri 
juos nuplaiuja ir padaro sli
džiais. Seilės visuomet dantis 
plauna ir aliejuoja su pagel
ba liežuvio judėjimo ir kitų 
burnoj esančių raumenų. Bet 
dantys negali būti nuplauti 
ar aliejuoti kuomet jie apaįt

renka bakterijos, kurioms ten apvcp;i maistu.
gerai tarpti, nes joms vra už I Ncvalallt dant« lr ku™a''
tektinai šilumos, drėgnumo, i’’ tarpai užslkunš«’ visal 8U"
erdvom, ir apsaugos. Maisto ,6taWo «“*» «**-kutoęij«

tuomet padaro puikiausių
,\ ,i.-u 0

Kun. J. Karalius, Shenandoali, Pa. lie
tuvių parapijos klebonas, Kunigų Vienybės 
pirmininkas ir žymus mūsų visuomenės vei
kėjas, kelis šimtus dolerių yra paskyręs lie
tuvių kolegijos studentams Marianapoiy do
vanoms už pasižymėjimų moksle ir premi
joms už geriausius jų rašinius. Tos dovanos 
ne vienų jaunuolį paragino geriau mokintis 
ir stengtis lietuvių kalboje parašyti origina
lių straipsnių mūsų laikraščiams arba išver
sti vertingų vęikalų lietuvių kalbon iš kitų 
kalbų. Mes neabejojame apie tai, kad kun. 
Karaliaus stambios dovanos žymiai prisidė
jo prie to, kad lankančių Mraianapolio kole
gijų studentų tarpe išauga stiprių jėgų, ku
rios, tikimės, su laiku bus sunaudotos mūsų 
visuomeniniam ir spaudos darbui.

Čia dedame kun. Karaliaus laiškų, iš ku
rio pamatysite, kad tas uolus lietuvių švie
timo rėmėjas ir vėl duoda akstino jaunuo
liams kilti aukštyn moksle ir mėginti savo 
literatinius gabumus. Kun. dr. J. Navickui, 
Kolegijos direktoriui, jis rašo:

“Čia prisiunčiu 25 dolerių čekį, kaipo 
dovanų vienam iš jūsų kolegijos studen
tų, už bendrų atsižymėjimų moksle 1935 
m., inimant lietuvių kalbų ir istorijų. 
Kuriam toji dovana priklauso, spren
džia kolegijos fakultetas.

“Taip pat pasižadu išmokėti 50 dole
rių premijų tam, kuris parašys knygelę 
atsišaukimo formoje, kviečiant ir ragi
nant mūsų inteligentus, profesionalus ir 
biznierius, Jungtinėse Valstybėse gyve
nančius, prie tautinio veikimo. Knyge
lėje reikėtų išdėstyti reikalas ir nauda 
lietuviams pasilikti lietuviais. Šiandien 
daugelis lietuvių biznierių ir profesiona
lų darbuojasi įvairiose amerikoniškose 
organizacijose, o prie lietuviškų visai 
nepriklauso. Kiti net ir lietuviškų baž
nyčių vengia. Nuo to nukenčia jie patys 
ir mūsų tauta. Žmogus, kuris išsižada 
savo tautos ir prisišlieja prie kitos, ta
mpa išmata vienos ir pasturlakų kitos.

“Knygelė turi turėti nemažiau 
kaip 1000 žodžių. Konkurse gali daly
vauti ne tik studentai, bet ir profesio
nalai. Premija bus išmokėta po to, kada 
minėtas jRŠiiĄys tilps viename iš lietu
vių katalikų laiAraščių Jungtinėse Val
stybėse. Apie rašinio vertę spręs ir spau
dai atiduos sekanti Renųiisija: kun. dr.

/ J. Navickas, kun. K. Urbonavičius ir 
žemiau pasirašęs (kun. Karalius — 
“Dr.” red.). Terminas baigsis 1936 m. 
birželio mėn. 1 d. Kas norėtų miriau 
klausimu rašyti anglų kalba, tęs usi nešą 
su komisija”.
Nors prie šio laiško komentarų nereikė

tų, tačiau mes negalime praleisti progos rte- 
pareiškę pasitenkinimo laiške iškeltomis mi
ntimis.

Mūsų jaunimo tarpe yra daug gabių be
rnaičių ir mergaičių. Jie nueina dirbti sveti
miems, nes mes, lietuviai, per mažai duoda
me jiems akstino jiasilikti su mumis ir dirbti 
mūsų visuomenėje, mūsų organizacijose. Ne
galima būtų sakyti, kad lietuvių jaunimas 
nenori ftdkjdis savo tautybės ribose ir dėtis 
prie tautiškojo mūsų judėjimo. Jis nori, bet 
mes dažnai savo netaktais jį atstumiame.

gi net ir per daug yra, kuris į
po valgio liekasi apie dantis 1 prieglaud* dėl 
ir tarp dantų. | bakterija, turėdama gerų vie

_ ._______________ Suprantama, tas nevalumas l‘« 11 aaaid«i»a ™ kitais ele-
durų, kai jie grįsta namo ku- ne visų burnose randasi. Yra lll< nia*ą» pradeda atakuoti 
pini džiaugsmo jos pasiseki- žmonių, kurie dantis tiek da- enaln< U, kuiis yra pirmas ii

boja, kiek kitas kūno dalis. J11'1''““"“’ danties sluegsnis. 
lis-„• v • „ , . Enmialius, atakuojamas, che-Kristus valandėlei nutila. 1 ka‘P “‘"J“ 8 mišku ir niekanišku veikimu/

Akys pamažu atsiveria. Ar iš- peš nesiprausęs plaukų nesu- ’
tikrųjų šios pamestos drach-, slsuka'V> ‘alP kal kune zmo 
mos palyginimas gali reikšti n5s pl> M<*vieno valgio pir- 
tai, kų jiems atrodo jis tarė- miausia dantis «simasgoja,, 
tų reikšti. Tai jau beveik per ’^ivalo. Taip darant, išsidir- 

bus tokį naudingą priprati
mą pagelbsti užlaikyti burną 
ir dantis kuošvariausiai.

Kiekvienas organas, atlik
damas savo užduotį, reikalau 
ja tam tikrų sąlygų norma
liam) veikimui. Tas pats ir

erškė dnksniai Patyli juos nuo save

Jo kiaušy tojams šis palygi- mu. 
nimas tuo pačiu momentu bu
vo aiškus. Jie, ištremtieji ir 
nusidėjėliai, buvo paklydusios

Vokietijos diktatorius Hitleris savo kai- ave^®8, Geri vyrai ir moterys 
boję reichstagui pasiūlė trylikų “taikos” uvo tos ev>niasdešimt de- 
punktų Europai. Kų tie punktai reiškia, ga-! y1“08;, ,K» » »>»«» "M*
Ania lengvai guprasti iš to, kad Hitleris, kai- j U1 rel . d v'ena pakly usi a- 
bėdanias apie Europos taikų, atmeta Tautų ka' kl‘«8_devyniasdešimt
Sųjungos rezoliucijų ir pasako savo pianų i evynros avidėj.

HITLERIO “TAIKOS” PLANAS

daug, kad būtų galima įtikė
ti, bet..

apginkluoti vokiečių tautų nuo kojų ligi gal
vos. Taip pat jis šaukia, kad ne jis, bet san
tarvininkai laužo Versalio sutarties dėsnius. 
Jis su viskuo sutinka, tik tas “viskas” tu
ri eiti išimtinai Vokietijos naudai.

šeštąjį “taikos” punktą Hitleris pasky
rė Lietuvai. Jis pažymėjo galįs pasirašyti

1 nepuolimo sutartis su visais Vokietijos kai
mynais, tik ne su Lietuva. Esą 149,000 Klai
pėdos gyventojų, "nelegaliai užimtų”, kenčiu 
Lietuvos “nežmoniškus persekiojimus”. Iš 
to galima suprasti, kad Hitleris tuos 140,000 
Klaipėdos “persekiojamus” gyventojus yra 
“pamylėjęs” labiau negu pačius Berlyno vo
kiečius.

Iš ko kyla toji Hitlerio “meilė” prie 
Klaipėdos krašto^ apie tai mes jau esame 
rašę. Klaipėdą jis norėtų užgrobti ne dėl to, 
kad ji Vokietijai būtų reikalinga ar jai pri
klausytų, bet kad ji stovi ant kelio nacių 
užsimojimui veržtis į Rytus. Dėl to jis pasi
sako ir prieš. Sovietų Rusijos susiartinimą 
su Prancūzija, nes tai reiškia, kad kaip greit 
Hitleris įveltų savo purviną koją į Klaipė
dos kraštą, taip greit Lietuvos pusėje būtų 
specialę sutartį sudariusios valstybės. Tat, 
naciai dėl to ir šėlsta prieš Lietuvą, kad ji, 
būdama maža, vis dėlto nebije “galingojo” 
Hitlerio, nes turi draugų.

Pasaulis, žinoma, daug kalbės ir rašys 
apie Hitlerio “taikos” punktus, tačiau tai 
kalbomis ir užsibaigs, nes tai nėra taikos 
planas, bet naujas Europos taikai pagrąsi- 
ftimas.

Kristus tęsia toliau. Avini- 
nkas palieka gerąsias aveles 
ir žiburiu rankose pereina vi
są kraštą. Erškėčiai drasko jo 
veidą ir rankas; jo kojos kru
vinos nuo aštrių akmenų ir 
purvas senka į jo naujas žai
zdas. Bet jis ieško, kol ant 
stataus kranto briaunos jis 
pamato vos besilaikančią pa
klydusią avelę. Jis eina prie 
jos įr išgelbsti ją nuo pavo
jaus, užsideda ant pečių ir li
nksmai dainuodamas grįžta 

i pas likusias aveles.

Gerasis ganytojas

“Aš jums sakau, jog dau
giau džiaugsmo danguje dėl 
vieno nusidėjėlio darančio at
gailą, negu dėl devyniasdešimt 
devynių ištikimųjų, kuriems 
atgaila nereikalinga.

Dievas rūpinas
Prisiminime kenčianti dėi 

ankstyvesnių gašlių nuodėmių 
moteriškė pirmą kartą į kelis 
metus nusišypso atgailodama. 
Vargingas darbininkas per
traukia per savo miglotas a- 
kis ranka; jis nėra drach mos; 

j bet Dievas skaito jį brangiu 
(daiktu... Žmogus atsistoja ant

ir
gant pradeda rastis duobukės 
dantyje, bet skausmo nejau
čiama ir į tai žmonės nekrei
pia dėmesio, kol nepakenčia
mai pradeda žmogų kankin
ti.

Tai yra viena priežasčių 
dėl dantų puvinio ir skaudė
jimo. Bet tas dar neviskas.

(Tęsinys ant 3 pusi.)

savo kojų, ištiesia pečius, pa- 
Mes galime Įsivaizduoti sau kelia galvą ir žino, jog Die- 

nuostabą ii palengvėjimą, ku- Į vui rūpi, kas iš jo išeis. Jau
na pasveikino šio prilygini- nikaitis, susirūpinęs dėl tos 
mo pabaįgą. Ištremtieji šnab- slaptosios nuodėmės, paima 
ždėjo taipusavyj: “Štai Die- pasakotojo ranką ir jaučia jos 
jas rūpinasi mumis, paklydu- artimumą ir randa suramini- 
sioinis avelėmis”. Nusidėję- mą.
liai patraukė viens kito ran- ' „ . , .
kovę: “Yra vilties. Mes dar' KaS. naUJ° perbėg0

są minią, kažkas tokio, kasgalime grįžti į mūsų Tėvo a- 
vidę”.

Paskui, paversdamas tą pa- . , ,
lyginimų tikrenybe, švelnus V“‘, br“gUS’ )og t"”"a’Mn°- 
Kristaus balsas pridėjo: “Aš i“ ikarapno8e J0 nuodėmių ne
esu gerasis ganytojas“. ! PallauJamai )ls skomas To,

Kaip aiškiai jie visa tai ma- k/™ krfltinSJe ViItlS
tė, tie kadaise nuliūdusieji Ju- !k ,kartu sn mir-
dėjos nusidėjėliai, kai Gera- imL
sis Ganytojas ėjo ieškodamas J Bet šie visi palyginimai a- 
paldydusiųjų Dievo avelių! Jo ; pie Dievo gailestingumą pa- 

“Darb.” korespondentas iš Worcesterio (troškimas surasti ir išgelbėti siekė aukščiausio laipsnio la- 
rašo, kad Naujosios Anglijos lietuviai, sočia-Į jas virto jo priešų išmėtinėji-' j blausiai mėgstamame palygi- 
listai ir nesocialistai, nebetiki Chicagos so- mo priežodžiu. “Štai, Jis vai- nime “Sūnus palaidūnas”. Iš' 

go su nusidėjėliais... Būdamas visų žmonių apsakymų šis 
pats girtuoklis... Draugas mui- 'mums visiems reiškia daugiau 
tininkų ir nūsidėjėlių... Perei ’-uia. Išnaikink visą literatūrą, 
tą savaitę jis valgė KaRCjaus, tik palik šj paprastą apsaky- 
muitininko, namuose... Vakar mėlį ir žmogaus viltis niekad

! perbėga kiekvieną nusidėjėlį. 
Jausmas, jog ir jis yra Die-

NE PIRMĄ KARTĄ

cialistams ir lakūnui Vaitkui, kad jie įvy
kins skridimą Lietuvon, kuris dar nepakilus 
iš Chicagos kainavo $35,000. Dėl to

“...gegužės 19 dienos aviacijos rengėjai 
nutarė nė cento nebeduoti ALTAS8 val
dybai nei lakūnui Vaitkui, kol lakūnas 
Vaitkus nepakils iš New Yorko į Lietu
vą M

' Tokio nutarimo priežastis buvo, kad lak. 
Va'tkus apvylė aviacijos dienos rengėjus. 
Mai, sekmadienį, gegužės mėn. 19 d. North 
Graffon, Mass. suruošta “atsisveikinimas” 
su lak/ Vaitkum. Rengėjams (kurių priešaky 
stovėjb socialistas Bagočius) buvo užtikrinta, 
kad lakūnas Vaitkus atskris su “Lituanica”. 
Tačiau nei lakūno nei “Lituanicos II” rengė
jui nesulaukė.

Ne pirmą kartą socialistai, antrojo skri
dinio organizatoriai, apvilia visuomenę. Chi- 
cagoje jau surengė penkis “atsisveikinimus”, 
liet tuo dar nepasitenkina.' Būsiąs ir dar vie
nas. Taigi ir Naujosios Anglijos lietuviai ga
lės dar kartą “atsisveikinti”, tik neužtik -

valgė su paleistuvingąja Ma- 
gdelena ir jos broliu Lozo
rium... Sakoma, jog Jis drau
gauja su tais prakeiktais Sa- 
maritonais”. Taip jie, nusi
grįžo nuo Jo, kurio gailestin
gumas buvo nesuprantamas jų 
uždaroms ir šaltoms širdims 
ir kuris geriau sėdi ant šal
to, drėgno akmens, kad atneš
tų tikėjimo palei stuvingai 8a- 
maritonei, negu gulėti ant šil
kinių Fariziejų valdytojo Si
mono lovų.

Joks nusidėjėlis negali pa
miršti Kristaus tarp pasaulio 
atstumtųjų paveikslo. Kristus 
sėdi pakelyj pasakodamas a-

neišnyks.

(Daugiau bus)

riname, kad jie pamatys “Lituanica H”. pie moteriškę nepailstamai ie-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS me pas
■ i i va lgėnie

Ot, ir Juozas įsispraudė į mintą ir visuomet laiku. Bais 
mano kampelį. Taigi, pažiūrė-i čius, kopūstus; bulves, išvir- 
kini, ką jis šiandie šneka. j las su lupynomis — patiems 

reikėdavo nusilupti. Mėsos ma 
žai tegaudavoin. Mamytės kep 
tos, juodos, ruginės duonos, 
savaitės senumo, ruginės put
ros (kitur vadina zacirka), 
kartais dar ir kavalkas laši
nių! O poilsio — užtektinai. 
Kodėl nebūtų galima čionai 
savo vaikelius auginti taip, 
kaip mus Lietuvoj mamos au
gino? Rods lengva. Mamytės 
ir čia gali iškepti rugio duo
nos. Gali išvirti kruopų, ru
ginės zacirkos, bulvių su lupy 
nom! Gali pasidaryti naminio 
sviesto, kastinio. Barščių, ko
pūstų, lašinių yra įvaiias! (|

Daug skaitome “Drauge” 
įvairių patarimų, kaip būti 
sveiku. Vienok, kiek čionai 
pasirodo nesveikumo.

Paižvelgkini į tuos jaunuo
lius, kiek rasime sergančių 
tuberkulozu ir kitomis nerei
kalingomis ligomis?

Nuvažiuok į saniteriunią, 
kur laikomi džiovininkai jau
nuoliai, ir pamatyk, kiek jų 
tenai yra. Nusigąsi! Baisu 
pažvelgkti į tuos jaunuolius, 
kurie laukia mirties pačioj 
jaunystėj.

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kad ir ten tuberkulozas ple
čias. Kada mes gyvenome 
Lietuvoje, ligos būdavo reti- 
nybė.

Jaunuoliai, jaunuoliai! Jūs 
turite daugiau progų siekti 
mokslo, kaip mes kad turė
jom. Bet daug dar jums trūk
sta žinių, kaip užlaikyti savo 
sveikatą. Girtavimas, vakarus 
kos priveda prie tų ligų!

Kiekvienas gali pasakyti.
Tautų Lygos oficialinės ka- kad Lietuvoj augo sveiki žmo 

lbos yra anglų ir prancūzų, j nės. Dar ir šiandien, šioje ša- 
Tačiau delegatai savo kalbas J lyje matome sveikų ir stiprių 
gali kalbėti savomis kalbomis, | lietuvių. Atvažiavom į tą šalį 
o vertėjai paskui jas išverčia
į oficialinės kalbas.

Jungtinėse Valstybėse yra 
850 įvairių rūšių medžių. Iš 
jų 180 turi ekonominę vertę.

Be Dievo meilės irsta vi 
suomenės tvarka. Parailk Die 
vą, o rasi sau ir tėvynei ne 
nykstamą turtą. Kur Dievas

mamytes Lietuvoj: 
viską mamytės ga-

Išauginkime savo vaikelius 
sveikus, taip kaip mus mamos 
išaugino Lietuvoj, sveikus, 
raudonus, kaip burokus!

Laikas būtų prašalinti nuo 
mūsų stalo tuos amerikoniš
kai gamintus iš kenų valgius! 
Čia mamos, paprastai, taip 
daro: iš ryto, vaikeliui atsikė
lus, duoda kavos ir kėkso su 
kokiu cukrum ir visokiais sv- 
rapaig apteptų. Parbėgus vai
keliui iš mokyklos, tuoj fun- 
dija šaltakošės. Paskui pašil-

raudoni, kaip burokai. Kitam1 do vandens, praplėšia keną — 
jau 50 ir daugiau metų, o, žiu į tomeičių soup, supila, na, ir 
rėk, tvirtas, kRip ridzikas. j aupė! Praplėšia kitą lomą, iš- 
Daug vargo yra praleidę, įkrečia bi»izų, ar makaronų, 
daug sunkių darbų dirbę, ojm, it amerikanskas valgis! 
pažvelk į juos: pilni smagu-Ir norime, kad taip “šeriami” 
mo. •

Ir Lietuvoj sunkiai dirbo
me, po 10-15 valandų į dieną!

(Motinos buvo geriausios gy 
dytojos. Štai, kaip mes aug>

mūsų vaikai būtų sveiki, kaip 
ridzikai, ir raudoni, kaip bu
rokai. Juozas.

Rokundas iš to mano Juozo
kalbos darykite patys.
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Jonas Brundza

Kompozitoriaus J. Situs Biografija
Laiminga tauta, kuri turi 

gabių mokslo vyrų. Lietuvių 
tauta tuo gali didžiuotis, nes 
ji senuose amžiuose gabių žmo 
nių turėjo. Daug ji davė mo

niuoseir kitur. Dalyvauja ka
meriniuose ansambliuose su 
profesijonalų is - muzikais vie 
šuose koncertuose rengiamuo
se Telšių apskr. “Predvodite-

kslo gabių žmonių ir kitoms lia Dvorianstvo” tame laiko- 
tautoms kaip tai: rusams, le- tarpyje baigia Palangos pro-
nkams, vokiečiams, daug jų 
nuėjo kitiems tarnauti ištau- 
tėjimo keliais. Jie žūdavo tau 
tai, bet žmonijos civilizacijai 
daug kuo pasidarbavo. Dėka 
darbštumui bei sumanumui 
jos tėvynainių, Lietuva iško
vojo nepriklausomybę. Lietu
va dabar turi įvairiose šako
se gabių žmonių. Čia noriu ar
čiau supažindinti ypač Ame- korespondencijų ir arčiau su- 
rikos lietuviij visuomenę su sipažįsta su Imperatoriška Mo

gimnazijų.
1910 m., prof. Ed. Volterio 

kviečiamas, drauge su studen
tu (dabar Vytauto Universi
teto prof.) Ignu Končium re
nka senėnas, dainas, suraši
nėja meliodijas ir dirba arti
mam kontakte su Aleksandro 
III Muziejaus vadovybe ir su 
Č. Sasnausku veda mokslinę jauti. Už jo gabumus tuoj su- Vaičkus, K. Glinskis, A.- (Ne

vienu tokiu kukliu darbuoto
ju, laisvu menininku, kompo- 
Mriu JUOZU ŽILEVIČIUM.

Muozas Žilevičius gimė 1891 
m., Žemaitijoje. Dar jaunutis 
būdamas jaučia patraukimą 
prie muzikos, bet vietoje ne
sant muzikos mokyklos, pra
dinį muzikos mokslą pradeda

kslo Akademija. Sueina į la
bai glaudžius santykius su Č. 
Sasnausku ir pradeda jau ri
mtai muzikos kūrybos darbų. 
Tas laikotarpis nustato p. Ži-

Imperatorišką Konservatorijų, 
kartu papildo bendrąjį lavi
nimų brandos atestatui. Įgijęs 
mokslo cenzą lankė Istorijos 
Meno Institutą ir Archeologi
jos Institutų. Revoliucijai ki-

pas vietos vargonininką. Bū- .visas jo butas, Plungėje, pa- 
damas 16 m. amžiaus, jau ge- 'verčiamas į muziejaus išvaiz- 
rai prasilavina muzikoje, ka* dą.
gauna pakvietimų nuo Plun
gės dekano užimti pas jį var
gonininko vietų. Plungėje tu
rėjo būt geras muzikas, nes 
vietos kunigaikštis Oginskis 
mylėdavo muziką, turėjo savo 
gerai išlavintų orkestrą, ku
ris per iškilmes grodavo baž
nyčioje.

Norėdamas muzikoje pakilti 
aukščiau, o kadangi medžią-' 
ginęs aplinkybės laisvai ne
leido to daryti, kaip ir kiek
vienam pirmiau mokslus eina
nčiam jaunuoliui, jis sistema- 
tingai važinėja pas Varšuvos 
Muzikos Instituto prof. Lipov- 
skį pamokoms. 1909 m. jau 
pradeda koncertuoti su a. a. 
J. Vaičkum ir jojo žmona di
desniuose Lietuvos miestuose: 
Kaune, Mažeikiuose, Kėdai-

levičiaus mokslinį kryptį is
torijos pusėn. Užinteresuotas buvo įpusėjęs, 
labai senovės liekanomis, pra- Baigia konservatoriją, spe-
deda plačiau rinkti senėnas ir cialės teorijos kompozicijos 

skyrių. Diplomo darbui pa
tiekia “Lietuviška Simphoni- 
ja”, kurią profesūra labai į-

Tadas Daugirdas, pamatęs .vertina ir gauna Laisvo Me

ir Kauno muziejuje yra daug 
eksponatų pasiųstų p. Žilevi
čiaus iš Žemaitijos. Pradėjus 
Vilniuje veikti Mokslo Drau
gijai, galutiniai prirašo Ži-

gerai prisimena, tuomet gyve
nant Voroneže, a. a. Č. Sas
nauskui mirus, kaip puikiai

levičių prie archeologijos. Ra- j pasipuošė “Lietuvių Balso” 
puslapiai p. Žilevičiaus raštais 
apie a. a. Sasnauską ir jo kū
rybą, ypač apie graudulingas

šo straipsnius “Viltyje”, ‘Ry
gos Garse’ ir kituose laikraš
čiuose.

Karui prasidėjus p. Žilevi- parašytas jo mišias ir libera.• _ _ "l «• _ • T'fc J • 1 • 17čius pabėga į Petrapilį. Bra
ngios vertės jojo surinkti visi 
rinkiniai žūsta. .(

Petrapilyje gyvendamas ar
timai susidraugauja su žymiu 
muziku Č. Sasnausku, kurio 
padedamas gauna muzikos mo

jo rinkinius, lieka labai suža- nininko (svobodnyj cliudož 
vėtąs ir pakviečia bendradar- Įnik) laipsnį.
biauti prie Kauno miesto mu- Į Daug rašo įvairių raštų, y- Somas į pabėgėlių skaičių ir 
ziejaus. Kaip Petrapilyje, taip pa£ įg muzikos srities, kurie į iš ten 1920 m., su visa biblio-

PAŽALIAVĘ DANTYS

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

kai žalsva plėvelė susidaro 
kiek storesnė, tuomet jinai 
duoda iritaciją dėl smegenų, 
o smegenys nuo tos iritacijos 
gauna karštį ir kraujas laikas 
nuo laiko pasirodo. Į tą kar
štį dėmesio neatkreipus, tuo- 
met prisimeta ir “pyoria 
Iviarelis” arba puliavimas

danties kraštelius, todėl už
taisymas nebesilaiko.

Na, o kas kaltas dabar už 
greitą to užtaisymo iškriti
mą! Žmonės visuomet sako, 
kad daktaras kaltas. Bet tik
rai pažiūrėjus į dalyką, su
randame, kad visai ne dakta 
ro kaltė, bet paties paeijen- 
to apsileidimas.

Taigi, norint, kad dantys
. ... S™ ir Kražfis’ reikia ”* i Vilniuje, eauna Įgaliojimu at-

dmrel..” arba pul.av.ma. lfag« juos Talyti po kiekvie-1 stovauti prie ruį valdžiofs i8. 
•"t’’ ir nuo to įmiginto ne-Įn0 TO)gio. 0 jei to negalima i RI>vim,li vilniaus Universite 
galima ne pagelbos gauti. , padaryti, tai reikia nors va- MMiotekos ir i5v(,žtos js
T IA ’in <7 -» 'fv-vo-n niAIVtn A 1 4 • • -V • • A 1 J • T7 A

Vilniaus Observatorijos. Susi-Dažnai prisieina visus gerus lytį prieš eisiant gulti. Bet 
dantis ištraukti. Į kuomet ta žalsva plėvelė susi

Kuomet žmogus nueina pas formuoja, tuomet nėra jau 
daktarą ir tas sutaiso jam dan re^alo nė bandyti nuvalyti

ją su šepetuku, nes jau tuo-»tarnybos mūsų tautai veikimotis, tuomet mano, kad tas bus 
ilgam laikui, ir turi būt il
gam laikui. Bet dažnai žmo
nės tuomi apsigauna. Dabar 
klausimas, kame priežastis, 
kodėl tas užtaisymas nestovi 
ilgai? Labai lengva suprasti 
priežastį, nes žmonės nevalo 
dantų. Klausimas, ką bendra 
turi užtaisytas dantis su ne- 
valymu dantų! 0 gi štai ką: 
kuomet dantys nevalyti, tno-

met ne šepetuko darbas. Bet j istorinis laikotarpis yra pla-
skubiai eik pas daktarą, ku
ris turėdamas tam tikrus į- 
rankius ir vaistus lengvai nu 
ims visai neužgaudamas dan
tų.

Dažnai daktaras gauna klau 
simą, kokią reikia dantų mo- 
stį arba miltelius vartoti 
dantis valant. Į tą klausimą 

»pacijentai gauna įvairių atsa- 
met prie užtaisyto danties, kymų, nes kiekvienas dakta- 
tai yra aukso, sidabro arba|rft8 pataria tokią mostį var
kitokios medžiagos, pavarto
tos prie sutaisymo,' susidaro 

ta žalsva plėvelė, o prie tos 

plėvelės chemiškas veikimą# 

ir tokiu būdu suminkština

toti, kokią jis pats vartoja. 
Tikrenybėj, pirm patarimo, 
daktaras turėtų surasti paci- 
jento burnoje sielių reakciją 
ir, sulig reakcijos, duot pata
rimą.

T) R A T* n * «?fPETECTIVE RILEY
THE FtoC'ce ARRNC 1M TfME 70 SAVS"
OCT- RIVCV FROM THE DREBOED ’CMftMBER
OFHOBRORS'TMTHEGHMSS H\OECXJT -----

MOO3TER TfclES 70 SNRTfc H 
RltEV 0UT.7HE OFFCERS MSB HIM QUICK =

By Richard

kytojo vietą prie Šv. Kotri-įlomi} vietų, kuri yra Lietuvos šaukiamas dramos teatro pa
nos bažnyčios vyrų gimnazi-(link, būtent, į Vitebsko rajo- sitarimas, kuriame dalyvauja 
joje. Lankydamas Petrapilio Į ninę konservatoriją mokyto- pirmieji mūsų režisieriai: J.

teikiamas profesoriaus laips
nis. Išrenkamas mokslinio fa
kulteto sekretorium; pavesta 
jam vesti mokytojaus - instru
ktoriaus muzikos kursus. Kvie

lus, gyvenimo aplinkybės ne- eiamas apskrities (Vitebsko, 
leidžia šių aukštų mokslo į Smolensko, Minsko, Mogilia- 
staigų baigti, bet jau gerai jvo gubernijos sudaro apskri-

tį) chorų instruktorium ir 
pavedama specialės muzikos 
teorijos dėstymas. Nustojus 
diplomato teisių, teko susidu
rti su karo tarnyba. Bet gerų 
draugų patarimas ir pamoki
nimas suvaidino kurčio rolę 
ir pasiliuosuoja iš kariuome
nės. Gavęs paliuosavimą, į ra

telpa “Lietuvių Balse” ir teka, grįžo Lietuvon. Sugrįžęs 
kituose. Rašančiam šį rašinį ,į Nepriklausomą Lietuvą ene-

Mirus Sasnauskui, susidaro 
jo vardu komitetas išpirkimui 
kūrinių, p. Žilevičius išrenka
mas to komiteto vice - pirmi
ninku ir jo aktyvaus darbo 
dėka veik visi a. a. Sasnaus
ko kūriniai pereina lietuviij 
rankosna. Jo kūrybą įvertino 
ir svetimtaučiai, nes Petrapi
lyje gyvendamas gauna didelį 
užsakymą iš rusų evangelistu 
pagaminimui spaudon 100 gie 
smių chorams, o lenkai duoda 
užsakymą pagaminti jų legio
nų chorams giesmių. Ar tie 
jo veikalai išleisti kur, nėra 
žinios, bet už jų darbą gavo 
gerą atlyginimą.

Įsikūrus Lietuvos valdžiai

rgijos ir džiaugsmo kupinas 
tuoj imasi darbo. Jo viešas 
pasirodymas buvo gegužės 1 

j d., koncerte.
Tą pačią vasarą pakviestas 

dėstyti muziką vargonininkų 
kursuose. Liepos mėn. Liet. 
Meno kūrėjų dr-ja išnuomuo- 
ja miesto teatrą ir pakviečia
mas p. Žilevičius jam vado
vauti. Nuo šio laiko ir išsi
vysto jo didysis darbas. Ka
ras visiems daug žalos padarė, 
tai ką jau bekalbėti apie te 

i atro gerą stovį. Viskas aplm 
sta. Teatras senas, be jokiu 
įrengimų, be dekoracijų, išdau 
žytais langais, durys sukrypu- 
sios, sienos apšiupėję, panašūs 
į laužą. Bet, neatsižvelgiant į 
tas aplinkybes, Žilevičius su 
savo šeima persikelia čia gy
venti ir iš po šios pastogės 
prasideda nepriklausomos Lie 
tuvos meno įstaigų organiza
vimas. Žilevičius pasidaro a- 
šis, apie kurią sukasi visos 
meno jėgos bei veikimas. Su

Vt art ctoptratim with

darius nepatogioms aplinky
bėms, prie geriausių norų, ma- Į 
ža kas buvo laimėta. Tas jo 1

čiai aprašytas leidžiamo karo 
žinybos moksliniame žurnale 
“Mūsų Žinynas” 1922 m., Nr. 
9.

Kadangi p. Žilevičius skai
tėsi tuomet diplomatinėj tar
nyboj, tai jo nelietė įvairios 
rekvizicijos bei karo tarnyba 
ir, dėka tam, ramiai galėjo at
siduoti mokslo studijoms.

Pabaigus konservatoriją, bo 
lševikų valdžia pasiūlo jam 
keletą vietų Rusijos gilumoj 
būt konservatorijos direkto
rium. Kaipo gerą tėvynainį ir 
patriotą širdis traukia į savo 
numylėtą kraštą — Lietuvą, 
tad ir pasirenka vieną iš siu-

yra reikalų vedėju ir yra ant- ku.
ruoju dirigentu. Savo prityrimu ir sumanu-

Muzikos sekcijoje taip pat mu daug gelbsti įtaisyti Karo 
reikalų vedėjas. Muzikos mo- I Muziejaus bokšte varpų mu-
kykloje (dabar konservatori-kąs, Jurgis Baltrušaitis,

Sutkus, meno veikėjai: A. Va- ja) irgi pakviestas muzikos 
rnas, B. Sruoga, gi J. Žilevi- mokytoju. Susidaro Valstybės 
čius sekretoriauja ir veda vi Archeologijos Taryba. Ten p. 
sus reikalus. Sudaroma Ope- i Žilevičius tris metus veda ‘Se- 
ros Taryba iš K. Petrausko movės Dailės’ skyrių. 1922 m.
St. Šilingo, J. Tallat-Kelpšos 
ir J. Žilevičiaus. Pastarasis

(Pabaiga Bus)

Iki šiol Lietuva yra turėju? 
tris prezidentus — Aleksand 
rą Stulginskį, Kazimierų Gn-Švietimo Ministerijos skiria

mas Meno skyriaus viršinin- nių ir Antaną Smetoną.

PAMAINYKITE SAVO SENUS 
VANDENS ŠILDYMO PRIETAISUS

• Mes galime pa
mainyti jūsų seno
višką. vandens tan
ką j modernišką, 
veiklų, automatišką, 
vienos - dalies van
dens šildytuvą ir tanką kuomaMau 
šia kaina.

Visiškai aptaisome jūsų da
bartinę lanką... pritaisome nau
jos mados degtuvą... pridedame 
vandens karščio valdytuvą... ir

įtaisome atsakomą 
už<la,rytoją dėl sau
gumo. Rezultatas — 
veiklus vandens šil
dymo prietaisas, su 
visais patogumais

brangių, moderniškų prietaisų. Kas 
geriausia, tai pertaisome šitaip 
be jokių rankpinigių. 24 mėne
siai išmokėjimui. Paprašykite 
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KATALIKŲ BAŽNYČIA 
YRA ŠVENTA

niais ir šventesniais. Dėl to, 
kaipo vienas didžiausių fak-t

Į tų yra, kad tiktai Katalikų
KAULAS: — Jonai, kų tai'Bažnyčioj randasi šventų, o 

reiškia antras Katalikij Baž-Ine ]{įį0ge bažnyčiose, 
nyčios ženklas: kad Bažnyčia |
yra Šventai ' KAULAS: - Argi lai ki-

JONAS: - Viso pasaulio los ^"^‘os (protestonų, ne- 
žmonės: mokyti ir nemokyti, liuteronų) neturi |UutOTOnų,
geri ir blogi,'žino, kad Kris-l5ve,‘t«»' 15 kur >
tas įsteigė Bažnyčių dėl to, vard« sav0 bažnyčioms, kaip 
kad vestų žmones prie šventu

JONAS: — Raulai, jeigu tu 
duosi savo paveikslų kokiam 
savo draugui, ir tas draugas 
pakabins jį seklyčioj arba da
ržinėj, ar tas tavo paveikslas 
galės išbėgti!

KAULAS: — Na, kurgi pa
veikslas išbėgs. Kur pakabi
nsi, ten ir kabės.

JONAS: — Tiesa, Kaulai, 
taip ir šventųjų paveikslus ga- 

jli kabinti daržinėj bei neza- 
nežninkų bažnyčioj. Paveiks
las ten kabės. Bet, Raulai, 
dabar tėmyk ir atsakyk į ma
no klausinių: kelis šventuosius 
turi nezaliežninkai, keli šven
tieji pasidarė iš nezaliežninkų 
bažnyčios! Keli šventieji atsi
rado iš protestonų bažnyčių,

va: šv. Jurgio, šv. Povilo ir 
mo. Jeigu Bažnyčios tikslas _t&ip toliau? 
yra vesti žmones prie šventu-j JONAS: — Gerai, Raulai, 
mo, tai ji pati turi būti šven-1 paklausyk, aš pasakysiu atsi- 
ta, nes ko pats neturi, to ir tikimų: Prieš daug metų iš
kitam negali duoti. Ar žino-, Lietuvos atvažiavo labai ge-
gus eina į karčiamų poteriau-į ras katalikas ir doras žino
ti! gus, kuris nebuvo matęs ne-

RAULAS: — Ne, tiktai šal- zaliežninkų bažnyčios, tik tru- 
to alučio išgerti. jPutį girdėjęs apie juos. Apsi-

JONAS: — Ar žmogus eina i stojo pas žmones, gyvenan- 
į vestuves verkti! Įčius netoli nezaliežninkų baž-

RAULAS: — Ne, linksmin-į nyčios. Geras žmogus ant ry- 
tis. ! . tojaus nori pasimelsti, skubi-

1 nas į bažnyčių. Kitas lietuvis 
' stovi prie bažnyčios. Šis klau
sia: “Kokia čia bažnyčia!” 
Stovintis atsako: “Nezaliežni
nkų, eikime į vidų, pamatysi 
kokia graži”. Svečias iš žin-

dorumo ir tobulumo. Ge- gilumo ei*ia į vidų. Pirmiau
sia pažvelgia į langus. Mato 
gražius paveikslus: 
per vienas!” klausia ateivis. 
“Šv. Petras”, atsako jam. “O 
kas čia!” “Šv. Povilas”. Tu j

JONAS: — O ko žmogus ei
na į bažnyčių!

KAULAS: — Melstis.
JONAS: — Todėl, Bažny

čia veda žmones prie šventu
mo,
rai šv. Povilas sako: “Kris
tus mylėjo Bažnyčių taip, kad 
Pats save atidavė (pasiauko
jo) kad pašventinti Jų” (Eph. 
V. 23). Antras dalykas, at

Negimusi pakrikštija, leminisi palaidoja
Blogi laikai, bedarbė, pa- žmonių daug nemalonumo. Ali 

prųstai, slopina žmonių ūpų nėtas darbininkas pasveiko.
ir trukdo veikimų, vienok šioj 
apylinkėj ir dabartiniais lai
kais tenka pastebėti daug ju
dėjimo bei prakilnaus darbo 
parapijose ir draugijose. Žmo 
nes patys turėdami užtektinai 
savų rūpesčių, vesdami sun
kių kovų už būvį, vienkart su 
pasišventimu dirba naudingų 
visuomenės darbų. Veikimas 
sunkiose aplinkybėse rodo 
žmonių prakilnumų. Prakil
naus darbo nestinga didesnia
me ar mažesniame veikime. 
Vis tai yra gražu, sektina, ga- 

keli šventieji atsirado tarpt? j rbinga ir naudinga, vienok gy
venimo kelias ne rožėmis klo
tas, tat pasitaiko, dėl įvairu-

Kitam žmogui susirgus tū
los draugijos valdyba, išgir
dus apie j., mirtį, priimtu pa
pročiu, paskyrė keletu, drau-- 
gijos narių budėti prie nabaš- 
ninko. Šis tariamas nabašnin- 
kas dar tebegyvena.

Tokių nemalonių paskalų 
skleidimo priežastis paeina iš 
prietaringo kaip kurių įsiti- 
nimo, būk, jeigu apie gyvų 
žmogų bus kalbų, kad jis ini-

BENDRO CHORO SUSI
RINKIMAS

Gegužės 19 d., Šv. Vincen
to parapijos svetainėje buvo 
bendro choro mėnesinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
skaitlingas būrys jaunimo ir 
aiškiai parodė noro bendromis 
jėgomis darbuotis Dievui ir 
Tėvynei. Jaunimas, nors Ame
rikoje gimęs ir augęs, bet šir
dyje jaučia meilę savo tėve
lių šalelei. Jaunimas, organi
zuojant ' bendrų chorų, nors 
sutinka kliūtis, bet, kur no
ras, ten ir ištvermė, kad tik-

ręs, tai tas žmogus pagys ir tai bendromis jėgomis darbuo-
ilgai gyvens. Žinoma, tokis 
įsitikinimas neturi jokio pū

tis ir kelti Lietuvos vardų. 
Lietuva buvo ir yra dainų

Ji nors teisinasi, kad neturi 
gabumų vadovauti, bet jauni
mo noras privertė jų apsibū
ti. Spėjama, kad Juzė Masai
čiūtė, su kitų pagalba, pastū
mės pirmyn bendro choro rei
kalus. Ten buvęs

KAULAS: — Sųžiningai ka 
lbant, dar aš negirdėjau tokio 
dalyko, kad protestonų, neza- 
liežninkų bei liuteronų bažny
čiose atsirastų šventas. Nesu 

! girdėjęs, kad jie net kalbėtų 
, apie šventuosius.
i JONAS: — Tiesa, Raulai, 
tos atsiskyrėlės nuo šventumo 
bažnyčios negalį turėti šven
tųjų, net nedrįsta nei pasisa
vinti jokio šventojo. Todėl 
tos atsiskyrėlės bažnyčios, ke 
pačios neturi, to ir kitam ne- 
gali duoti. Neturi šventumo, 
atsiskyrusios nuo Šventumo 
Šaltinio, per kurį ateina šve
ntumas, todėl neturi šventųjų. 
Viena, šventa Katalikų Bažny
čia turi visus šventuosius dėl 
to, kad Viešpats Kristus įstei 
gė tų Bažnyčių ir paliko vi
sus šaltinius — Sakramentus,

Kas tas Per kuriuos šventumas ateina 
ant žmonių. Dėl to mes ir va 
diname Katalikų Bažnyčių šve 
nta.

J. V. S

mo, ir ne taip garbingų daly
kų. Esama žmonių, kurie vie
toj naudingo darbo užsiima 
tuščiomis kalbomis ar netei
singi) gandų skleidimu ir to- 

jkiu būdu pridaro daug nema
lonumo.

Kuomet kokį lietuvį palie
čia sunki ar pavojinga liga, 
atsiranda žmonių, kurie sklei
džia paskalas būk minėtas 
žmogus mirė. Tūloj Pittsbur- 
glio daly (Esplen) tokie gan
dai yra skleidžiami labai da
žnai beveik apie kiekvienų li
gonį. Vienam lietuviui darbi
ninkui pakliuvus į ligoninę, 
paskalos apie jo mirtį paskli
do taip plačiai, kad dirbtuvės 1 
valdyba užsakė jam, kaipo na 
bašninkui, gėlių ir, galima iš

grindo, nes jau. ir čia pasitai- 'kraštas. Praeities laikai mums 
kė, kad kaip kurie ligoniai, 
apie kuriuos net po keletu ka
rti) buvo gandų, mirė, tikrai 
mirė.

Neteisingi gandai neprivalo 
turėti vietos gerų žmonių ta
rpe, nes jie yra neteisingi ir 
sudaro žmonėms daug nema
lonumo. Vietoj skleidimo ne
teisingų gandų bei paskalų, 
ar negeriau butų prisidėti prie 
kokio kilnaus, naudingo dar
bo. Vanaginis

aiškiai rodo, kad lietuvis, nors 
spaudžiamas ir prislėgtas ver 
guvės, niūniuodamas dainelę 
save ramino.

Pilnai esame .įsitikinę, kad 
trumpoje ateityje ir mums 
teks pasiklausyti šio bendro 
choro maloniai skambančiu 
dainelių

KAS GIRDĖT SOUTH SIDE
Gegužės 30 d. pripuola dvi 

šventės: katalikiška šventė į 
Dangų žengimo Viešpaties Jė
zaus. Toje šventėje kiekvienas 
katalikas privalo išklausyti 
šv. Mišių. Šv. Kazimiero R. Iv. 
bažnyčioje Mišios šv. bus G 
ir 9 vai. ryto. Palaiminimas 
Švč. Sakramentu bus po ant
rųjų Mišių. Kita šventė, — 
tai tautinė — Kapų puošimo 
šventė (Decoration Day). To
je dienoje 11 vai. ryto Šv. Ka
zimiero kapinėse įvyks pamal
dos už mirusius ir pamokit 
Po pamaldų pašventiuinR 
dar'nešventintų kiyžių, o pa
skui užkandžiai Adomo sode. 
Nuoširdžiai visi kviečiami į 
abieiv švenčių iškilmes.

Kun. Magnus J. Kazėnas

Šianit suusirinkine, sužino
jus, kad atsisakė kviestasis v-s i 
dovauti bendram chorui, .va-| 
du išrinkta Juzė Masaičiūtė. I

Sodaliečių iškilmės — Pa
nelės Švč. vainikavimas įvyks

(Tęsinys 5 pusi.)

Žmogaus širdis plaka dau- ' 
giau kaip 190,800 kartų į die- j 
nų. Tai bent mašina!

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

Į Nl'GA-TONE yra pastebėtinas vais- 
1 tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po 
l to kaip jūs jį vartosite vienų savaite,

mink, Raulai, kad Katalikų lnet a^ivis sušuko: “Po šimts 
Bažnyčių įsteigė pats Vieš-Į ! Lietuvoj palikau yi-
pats Kristus, kuris yra Šalti- sus šventuosius katalikais ir

. . t ,. . » . „ , i Pastebėsite abelną pagerėjimą irSivaizdintl 10 žmonos įsgųstįpeigu ir toliaus vartosite, jūs atgau
site savo normalią sveikatą ir spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną istoriją kaip NUGA-TONE.

nig viso šventumo. Trečias da
lykas yra, kad Katalikų Baž
nyčios tikslas yra — vesti

kol atvažiavau visi paliko ne- 
zaliežniųkais!” Ar tai galimas 
daiktas, kad šventasis paliktų

žmones prie šventumo. Ji mo- nezaliežninkų? 
kiną žmones būti teisingais, 
dorais, ramiais; mokina mylė
ti viens kitų, gelbėti viens ki
tų. Bažnyčia teikia žmonėms

KAULAS: — Žinoma, ne. 
Bet visgi jie turi šventųjų pa
veikslus ant langų išmaliavo- 
tus, Ant altoriaus pasistatę.

Šventus Sakramentus, per ku- Ar tai jiems valia taip dary 
riuos jie galėtų tapti gėrės- fi?

' JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
•^RAŠTINĖJE

___
■■■

|MH

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutnal Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bonrbou

ir

Lietuviškoa

Degtinis

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St

TeL TAROS 080S

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

bei nusiminimų, kada gėlės ta
po prisiųstos į jos namus. Ne
turėdama namie telefono žmo
na bėga prie artimiausio su 
žinoti, ar tikrai jos vyras mi
rė ligoninėje. Jos dukterį taip 
pat ta žinia pasiekė mokykloj. 
Kol teisybė paaiškėjo, netei
singi gandai sudarė keletui

Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų tr vyrų atgavo savo sveikata I 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas i 
visose vaistinyėiose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikrą NUGA-TONE. Neini- 1 
kitę pavaduotojų, nes jie yra bever- tęs. i

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

COULD NOT DO HER

HOIISEWORK
YV7HEN every-
VV thing you at-

, tempt is a borden
—when you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—cry 
this medicine. It 
may be just what 
you neea for eitra 

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down, My mother-in-lav recom- 
mended the Vegetable Compound; 
I can see a wonderful change now.”

VEGETABLE COMPOUNŪ

.•«x
f

DABAR

SUKYS -- OOOOY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių, 
Stiklų ir t. t

-J

D o

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jos atsinešti 
savo PROBLEMAS ir save 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

mes i o

ŠVIESI ATEITIS

Suv. Vai. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., Washington, D. C. Ajxlraustiis 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mokam dividettdus už kiekvieną do
lerį pagal uždarbį.

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant atiduodam 
sutaupytus pinigus. NĖRA Į 
8T0JIM0 MOKESČIŲ.

JU8TIN MACKIEWICU — Presldentas 
HELEN KUCHINHKA8 — Raštininkė

2324 SO. LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

SPECIALUS GEGUŽĖS MENESIO

Išpardavimas
$2.50 Vertės Knygų

už s 1.00
KRISTAUS PATARIMO KELIAIS .....................................$1.23

(Kun. K. Matulaitis, M.l.C.,

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

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

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

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

I - • ----- -------
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 order — pinigais— arba pašto ženklais.
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NEUŽMIRŠKITE

GEG. 26 D.,

ĮSI
I

Marijonų Kol. Rėmėjų 
PIKNIKĄ

Tėvų Marijonų Ūkyje Hinsdale, 111
B ATEIKITE VISI PAKVĖPUOTI TYRO ORO GEGUŽĖS 26 D., 19 35 M.
■
TlIBBlIflBBBBBBflIlBBBBBBBBBBUBflBflBBBBBBBflBBBBflBBBBBBflBBBBBBBBBBIflBBBBBflBBflBBBBflBBBBBBBBIIBBBflIlBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBi

Pittshurgho Žinios
KAS GIRDĖT SOUTH SIDĖJ

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
sekmadienį, gegužės 26 d., 3 
valandą popiet. Per iškilmes

kties.. lšalkusieuis bus patiekti i 1 . . . gardūs užkandžiai ir gėrimai. 
Visi Pittsburgho ir apylinkės 1 
lietuviai kviečiami praleisti 
tų dieną į Bridgeville. Čia vi
skas dabar žaliuoja, kvepia ir 
širdį gaivina.

VARGONININKAS PASI
TRAUKĖ

LOAVELL, MASS. — Gegu 
žės 15 d. Šv. Vardo vyrų drau
gija laikė mėnesinį susirinki- 

Gegužės 19 d. mūsų choras 'mų. Draugijos rast. E. Šlape-
važinėjo į Pittsburghų, į bebus įrašymas naujtj nariu ir 

palaiminimas SvS. Sakramen- jndro choro. niSn<isiį' susiri- 
tu. Visos mergaitės turėtų į- nkmių, kuris įvyko v. Vin-
sirašytiį šių kilnių draugijų. “nto W>‘5t
i> ii •»- +• !End. Po mitingo didžiuma choPo pamaldų vaisęs motinoms . ° .

. • • ristų dalvvavo vietinės para-įr naujoms narėms naujoje sve f 1
taįnėje Phjos pramogoje — card par

ty. Visi grįžo į namas pakel
tu ūpu ir dideliu pasiryžimuGeg. 27 d., 7:30 vai. vakare

iodalietės vaidins dramų “Per lnvint' savo talsus ir stiPr®
ugnies skausmus” naujoje. Šv. 
Kazimiero svetainėje, ant nau 
jos scenos. Girdėjau, įžanga 
bus pigi. Eikim pažiūrėti.

ti musų dvasių lietuviška dai
na. Vč

Gegužės 19 d. po ilgos ligoS 
mirė a. a. Motiejus Pronckie- 
tis. Palaidotas katalikiškai ge
gužės 22 d., Šv. Kazimiero ka
pinėse. Laidotuvėse patarnavo 
A. L. Venslovas graborius.

J. E. vysk. T. Matulionis 
suteiks Sutvirtinimo Sakrame 
ntų Šv. Kazimiero bažnyčioje 
birž. 9 d., 3 vai. popiet. Kas 
dar to sakramento nepriėmęs, 
turės gerų progų pasinaudoti.

APVAIZDOS KALNAS
Šv. Pranciškaus Akademijos 

mokinės buvo išvykusios į De 
troitų, Grand Rapids ir Cleve- 
landų vaidinti dramų “Vene
cijos Kunigaikštytė Lilija”: 
sykiu vyko ir Akademijos or
kestrą. Pelnas skiriamas vie
nuolynui.

Kelionei patogumo teikia 
naujas vienuolyno busas, ku
ris ateityje taip pat bus var
tojamas seserų parvežimui iš 
įvairių misijų į vienuolynų 
Pittsburghan mokslo metų pa
baigoj. Numanoma, kad tuo- 
mi žymiai pasimažins kelionės 
išlaidos, kurias kasmet sunku 
yra padengti seserims grįžtant 
į vienuolyną ir atgal į para
pijas. A. M. D. G.

BRIDGEVILLE ŽINUTĖS
-------- A

Paskutiniu laiku parapijos 
choras uoliai rengiasi prie 
pikniko, kuris įvyks Decora- 
tion Day, gegužės 30 d., prie 
bažnyčios. Šaunūs muzikantai 
linksmins susirinkusių publi
kų nuo 2 vai. popiet iki 12 na-

lis, perskaitęs nutarimus pa
sakė ir atsisveikinimo kalbų. 
Pranešė, kad apleidžia Lowe- 
llį. E. Šlapelis yra vargonini
nkas, Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijoj vargonininkavo per 
tris metus. Labai malonaus bū

ŽINUTĖS Iš EAST 
VANOERGRIFT

Gegužės 25 d. įvyks pasku
tinis kortomis lošimas, kurį 
rengia draugija “Young La- 
dies” bažnyčios naudai.

Gegužės 19 d. susirinkime 
Altoriaus ir Ražaneiaus drau
gijos nutarė rengti vakarų bi
rželio 1 d. parapijos naudai.

Birželio 11 d. atsilankys čia 
J. E. vyskupas T. Matulionis. 
Klebonas ir mokytojos rengia 
54 vaikus Sutvirtinimo Sakra 
mentui. Po iškilmių svetainė
je įvyks programas. Visi lau
kiame pasimatymo su vysku
pu Matulioniu ir papasakoji
mo apie kančias bolševikų Ru
sijoje. Julius Zanevičius

WESTVILLE, ILL., 
ŽINELĖS

Gegužės 12 d. mūsų sųjun- 
gietės ir motinos in corpore 
ėjo prie Dievo stalo. Sykiu ėjo 
ir Vyčiai.

Vakare suruošta vakaras. 
Sųjungietes ir Vyčiai padai
navo gražių lietuviškų daine
lių. Paskui šokta.

Sekmadienis - Didele Ciceroj Diena
VISI KVIEČIAMI Į TALKĄ! MOTERYS, MERGAITĖS, 

PASIŠVĘSKITE NORS KELETUI VALANDŲ

BRIGHTON PARKO CHO
RO NARIAMS

Visiems Nekalto Prasidėji
mo Panelės Šv. choro nariams 
pranešu, kad pasilinksminimo 
vakaras (sočiai) bus ketvir-Turbut, ne vien ciceriečia-1 kad nors rinkliavos dienų, kas 

, bet ir čikagiečiams žino- galėdami, nors keletu valandų Ladi~n~ „„'užė'sdd' d., po pa- 
i, nes keletu kartų buvo padirbėtų labdarybei, kad mū-Įninl(lil ,virnnj;nR vis#

sų kolonijos vargšus būtų ga
lima tinkamai aprūpinti.

Lietus visur pelmerkė žemę. 
Upeliai patvino, laukai pa 

; bliuro. Jau laikas kornus so
do ir gražiai su visais sugy- jį^į, 0 ūkininkai negali į dir-

ŠIS - TAS Iš VVEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Gegužės 19 d., Šv. Vincen

to moterų klūbo pramoga ge
rai pavyko. Labai daug ma
tės svečių iš Bridgeville, Brad 
dock ir South Side. Malonu, 
kad jaunimas pradeda intere
suotis ir užjausti parapijos ir 
mokyklos reikalus. Ši pramo
ga daug sutraukė jaunimo iš 
bendro choro. Valio, jaunieji! 
Taip ir reikia, nes jūs para
pijų ateities, rėmėjai ir palai
kytojai.

Darbščios moterėlės surinko 
daug gražių dovanų. Pramo
ga duos gražaus pelno para
pijai.

Gegužės 19 d., Šv. Vincen
to draugija laikė mėnesinį su- į 
sirinkimų.

veno; kleb. kun.'F. V. Stra- 
kausko buvo mylimas. Visi 
apgailestauja E. Šlapelio, y- 
pač jaunimas. Didysis ir ma
žųjų chorai išleisdami savo 
mylimų vargonininkų įteikė 
dovanėles. Šv. Vardo draugi
ja atsisveikino savo sekreto
riumi atsistojimu. Nauju se
kretorium išrinktas J. Balevi- 
čius. Jo vietų bažnyčioje užė
mė M. Kašėtaitė.

E. Šlapelis vyksta į Chica
gų aplankyti savo giminių ir 
už mėnesio sugrįž į Lowellį; 
bet jau nemano vargonininkau 
ti. Žada verstis bizniu. Žmona 
pasiliko Lowelly pas pp. Bu- 
laukus. . Korespondentas

Gegužės 28 d. įvyks šokių 
vakaras ir trijų dovanų: Fri-1 
gidaire, gazinio pečiaus ir ska
lbiamos mašinos išleidimas. Iš 
anksto spėjama, kad vakaras 
sutrauks visus vietinius ii 
daug iš apylinkės žmonių.

Pradėjome darbuotis ir re
ngtis, kad tinkamai priėmus' 
J. E. vyskupų Matulionį, ku
ris birželio 9 d. čionai teiks 
Sutvirtinimo Sakramentų.

Cibukas

vas įeiti. Žolė ir daržovės la
bai gražiai auga.

Kasyklose po balandžio bu
vo pradėję dirbti po 2 ir 3 
dienas. Dabar vėl dirba po ke
turias.

Nors gegužės mėnuo paskir
tas Marijos garbinimui, bet 
žmonių mažai lankosi į pama
ldas, kurios būna du syk į sa 
vaitę. Nei pusės valandos ne-, 
nori paaukoti Marijai ir pa
prašyti Jos malonių. Nežinia. 
kame yra priežastis tokio at
šalimo.

“Drauge” rašyta, kad Cicero 
Labdarių Sųjungos 3 kp. sek
madienį, gegužės 26 d., gauna 
leidimų turėti rinkliavų (Tag 
day).

Kuopos valdyba ir komisija 
jau pora mėnesių kaip rengia
si prie tos rinkliavos.

Kas nuo mūsų priklauso, vi
skų jau turime paruošę. Da
bar tik kreipiamės prašydami 
pagalbos, ypač moterų ir mer-t
gaičių, kad minėtų dienų nors 
keletu valandų pašvęstų rin 
kiniui aukų. Neturėdami už
tektinai rinkikių, negalėsime 
kaip reikia pasinaudoti gauta 
proga.

Tų dienų visų rinkikių bus 
nuimtas paveikslas ir įdėtas i 
“Draugų”. O trijų rinkikių,1 
kurios daugiausiai surinks au-j 
kų, bus atskirai paveikslas į-, 
dėtas į “Draugų”.

Kurios norės, galės iš va 
karo gauti dėžutes tuojau pc 
gegužinių pamaldų, parapijos 
salėj. J. V.

maldų, parapijos salėje. Visi 
nariai atsilankykite ir prane
škite tiems, kurie dar nesu
žinojo. Korespondentas

! BIZNIERIAI, GARSJNKITEb. 
“DRAUGE”

I CICERO. — Gegužės 26 d.,
.. valandų popiet, parap. mo 
kvklos 6-ine kambary įvyks 
draugijos Dievo Motinos Sopu 

Patekusįjį į nelaimę vargšų dingos mėnesinis susirinkimas.
pagalbos atsišaukia nemažai, 
bet labdarių ižde pinigų jau 
maža belikę. O vargšais, ro
dos, turėtume pareigos visi 

Ne sąjungietė j rūpintis. Todėl ir prašome,

Visos narės kviečiamos atsila
nkyti, nes bus svarstoma daug 
svarbių dalykų.

S. Bružaitė, rašt.

Buy gloves with what 

it savęs
Nerelk mokėti 6»c. u* 

dantų mos t Į Llsterine To- 
oth Pašte šaunama po J 6c 
Temyli, kaip serai JI vėl 

Ją varto ta (lam ag p*>
etus sutaupai t S •

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Pranešimai
Lietuvių Balsuotojų Lygos 

susirinkimas bus gegužės 2/ 
d., Lietuvių Klube, Homestead, 
Pa., 8 valandų vakare. Svar
bu, kad susirinktų ne tik vy
rai, bet ir moterys; yra svar
bių reikalų ateinančiuose rin
kimuose. . Pirmininkas

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies parniūk

iu lr Orabnamių
------------o------------

Didžiausia parniūkiu dirbtuvė
Ohicagoj

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

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir
taupykite pinigus

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

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

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

B WEDC (1210 kilocykles)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Ilmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340 
omo so. Kimia avi.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIKBfcJAI

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

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PKNSACOLA BOil 
11E1..MONT JMS5

Ofriee: HILLSIDK U«5
Alfred RoaeUi, praa. Vinoent RoaeUi, seer.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

I. F. Eudeikis_ _
Ladiawicz ir Simas
1. Liuleviciiis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
fl-Petkns
1, F. Rąžulis
S. M. Skalias
Chas. Syren

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicėro 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

' -

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

AMBULANCB PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS



v» * t- ri a e Ketvirtadienis geg. 23 d. 15S5

V. JURGIO PAR. PIRMAS PAVASARINIS PIKNIKAS
ĮVYKS

SEKMADIENĮ, GEGDŽES (MAY) 26 DIENJĮ, 1935
Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.

Sis piknikas bus didžiausias ir įvairus. Bus geriausia muzika, įvairūs žaislai, geriausiu val
gių ir gėrimų. Kviečiame ne tik dabartinius parapijomis, bet ir buvusiuosius kaimynus ir prie- 
telius šios pirmosios lietuviškos parapijos.

Kviečia.

Klebonas Pralotas M. L. KRUŠAS ir KOMITETAS

*

i

VETINES ŽINIOS
VISI 1 RĖMĖJU PIKNIKU į Taigi, nepamirškite šį sek- 

_jmadieni visi važiuoti į TT.~ HINSDALIN -.Marijonų ūkį. M.

TOWN OF LAKE. — Ma-, 
rijonų K. ir S. Rėmėjų IS sky- 
siaus susirinkimas įvyko ge-

BTUGJTTON BARK. — Tė
vų Marijonų Rėmėjų 35 sky
rius vyksta į piknikų sekma-

UETUVIĮĮDIENA
Birželio 2 d. Marąuette Pa

rke bus lietuvių diena. Tenai 
sueis ir suvažiuos lietuviai, 
kurie gerbia ir atsimena Ba
rių ir Girėnų, kad prisidėjus 
prie pastatymo jiems pamin
klo.

Park, reikš prisidėjimų, o pri
sidėjimas reiškia atsiminimų 
ir pagerbimų Dariaus ir Girė
no. ‘ K. R-

GRAŽIAI PAGERBĖ NAU
JA PROFESIONALI

gūžės 20 d. Per susirinkimų dienį, gegužės 26 d., į Tėvų 
įsirašė naujų narių: M. Bula- Marijonų ūkį. Trokai išva 
vienė ir J. Bulavas.

Reikale apskričio išvažiavi-
mo, kuris įvyks gegužės 26 d., 
TT. Marijonų ūky, nutarta pa
imti trokų, kuris išvažiuos 
tuoj po sumos nuo 46 ir Wood 
St. Norintieji važiuoti troku 
galės nuvažiuoti ir parvažiuo
ti už 25c. Vaikams važiuojant 
su tėvais — dvkak 

Skyrius taipgi turės savo 
bndų, prie kurios prižadėjo 
prisidėti: pirm. J. Lesauskis, 
P. Dorša, B. Ogentas, P. Tur- 
skienė, M. Bnlavienė, E. Ged
vilienė, E. Ogentienė ir E. 0- 
gentaitė.

Širdingai kviečiame
Linksmas išvažiavimas įvy

ksta gegužės 26 d. Rengia Ma
rijonų Rėmėjų Cliic. apskri- i

Dr. L. Zaleska atidarė ofi-(per WAAF radio stotį, taipgi,“Margučio” redakcijoje. Kvie 
sų šiuo adresu 1720 W. 47 St. Peoples Furn. Co. ir Progress čiami atsilankyti visi komite 
ir jau priiminėja pacientus. radio programuose ir lietuvių to nariui, kolonijų darbuoto- 

Rep. didžiuose parengimuose. įjai bei pritarėjai šiam kilniam 
Apie jos koncerto programą,darbui. Taipgi būtų malonu 

bus vėliau plačiau parašyta, susirinkime matyti kolonijų 
Kviečiame visus ateinantį

antradienį į Kimball svetainę.
'Išgirsime turiningų programų,
| Ieva Lukošiūtė

GEGUŽĖS 28 D. ELENOS 
BARTUSH KONCERTAN

. . . I Gegužės 28 d., Kimball sve-
Chicagos miesto viršaičiai I _Kaip ^a_u tnu?pai buv0 mL tainėje, 36 S. Wabasli Avė. (vi 

duoda leidimų lietuviams nau-1 n^a’ Pra®jusi šeštadienį res
dotis parku piknikui, kad su
kėlus ganėtinų sumų pinigų ,žiuos 9 valandų ryto. Kas no

rėš iš pašaliečių važiuoti, pra- , pamink,0 pastatymui. Kiek- 
Somas ateiti paskirtu laiku, iš , vien0 lietuvio pareiga pro.
kur nuvež ir parveš tik už

Brightonparkietė.O r- o.)C

Galis: — Vincai, kų veiksi 
sekmadienį ?

gų išnaudoti ir kuo skaitlin
giausia atsilankyti į šį paren
gimų.

Paminklas yr.a statomas tik 
Dariaus ir Girėno atminimui.Vincas: — Tur būt, eisiu Paminklas netemdys jųjų 

pasilsėti, nes visų savaitę, sun • garbingo žygio.

torane prie 47 ir Honore gat
vių susirinko 150 žmonių, kad 
tinkamu būdu pagerbti dak
tarę Lydijų A. Zaleskų ir jos 
motinų.

Susirinkę svečiai, porų va
landų pasilinksminę, maršui

durmiestyje) 8:30 vai. vakare, 
rengiamas žinomos daininin
kės, mezzo Contralto, Elenos 
Bartush koncertas.

Dain. Elena Bartush yra lai
mėjusi. Soeiety of America — 
Musicians kontestų. Jos dova-

PRANEŠIMAS
Dariaus - Girėno paminklo 

komiteto labai svarbus susi
rinkimas ivvks 23 d. gos-

komitetų skyrių valdybas. 
Sus-mas prasidės lygiai 8

vai. vakare. Rus daug laiko 
pašvęsta tinkamam prisirengi
mui prie ateinančio pikniko, 
kuris įvyks birž. 2 d., Mar
ąuette Parke. Re to, bus sva
rstomi ir kiti svarbūs ir ne- 
atidėliojami klausimai. Būki- 
te visi. F. ftėhts, K-to sekr.

kiai dirbau.
Galis: — Kų, eisi silsėti?! 

įAr negirdėjai, kad Marijonų 
ūkyje didelis piknikas?

Vincas: — Ištikrųjų, ištik-

Paminklas nedarys kitų di
dvyriais.

Gerbkime tuos, kurių nerei
kėjo nei kviesti, nei raginti, 
nei drąsinti prie didelių žy
gių, kurie patys savo inicia-

tys, TT. Marijonų ūky.
Visi kviečiami į šį pikniką.

Ne tiktai pakvėpuosim tyru Vincas: — Taip! Bet mar- 
oru, bet pasiklausysim gražių ; ketparkiečiai suplieks semi- 
dainelių, kalbų, muzikos. Ne
bus jokios įžangos.

Marijonų Rėmėjų skyriai
dirba visu smarkumu, kad vi
ską kuo gražiausiai prirengus, 
būtų galima tinkamai priimti 
atsilankiusius svečius.

n.Li1!- G, kokia mano galva sil- tvva atliko tų didvyriškų žy- 
pna, kad taip greit užmirštu J gj jr garbingai žuvę pasauly-.j.

Galis: — Girdėjau, kad bus|.1e garsino Lietuvų ir lietu- 
smarkus* susirėmimas

įball) tarp 
marketparkiečių?

na yra šis didelis koncertas, 
grojant tvarkingai susėdo pno kurį rOTgia BerU]a 0(t 
išpuoštų ir skanėsiais apdėtų
stalų. Baigiant vakarieniauti, 
p-nia B. Zaleska, daktarės bro 
Renė, pakvietė pakalbėti L.
Šimutį, “Dr.” redaktorių, dr.
Redman ir aid. O’Grady, ku 
rie nuoširdžiai pasveikino nau 
jų lietuvaitę profesionalę ii 
palinkėjo geriausio jai pasise
kimo medicinos praktikoj. Ga
le kalbėjo pati garbės viešnia, 

uri dėkojo gausingai susirin
kusiems draugams už sveiki
nimus. Garbės viešnia buvo

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 automobit.es

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai

nagement. Jau per ilgus me
tus ji mokinasi pas garsųjį 
prof. Alexander Nakutin.

Nesykį ji linksmino lietuvių 
visuomenę savo gražiu, gerai 
išlavintu balsu. Praeitais me- j
tais dainavo Pasaulinėj Paro-1
i • ttZAi i tt • 3 n. T?-- i_ u . UUTCK — 1934, Model 41, Club Se- OA.TT1I.TjAC — 1931 F’leetwood Sp-doj “Old Heidelberg; Kimball j dan. 5 paaaž. su bu.lt-ln trunk. danei,e. 5 pasaž kitoniškos mados 

Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Kaip I Ikaras, labai nepaprastas .. $495
naujas lr garantuotas ............ $745 I ________

piiriirTir,. .-m 777 i FRANKLIN —- 1928, 2 pasaž. coupe,CHEVROLET — 1 933. 4 durų Se-| pilkus, gražiam stovy ............ $150
dan, juodas, 5 drat. ratai, tobulas ______ __
karas, vėlaus modelio ............ $415 CADILLAC ’28 — V-8 5 Sedan, Mė-

— i lynas, 6 drat. ratai, trunk .raek.ORAHAM - PATGE — 1932, 4 durų

svetainėje išpildė svarbiausių 
rolę operetėj “Samson ir De- 
lilah”, Garv Auditorijoj “Ai 
da”; pusantrų metų dainavo

LIETUVIAI DAKTARAI(soft
seminaristu ir ; prisidėjimas prie pa- 'apdovanota gėlėmis ir kitokio- Į Tei. LAFayette 76so

na ristus.
Galis: — Kų? Nesulauki- 

inias! Pamatysi! Marketpar- 
kiečiai kįla kaip sakalai, bet 
sekmadienį nutūps kaip vaba
lai. Važiuosiu pažiūrėti.

statymo paminklo Dariui lr įeis dovanomis.
Girėnui parodys, kad jūs ger
biate tikrus didvyrius, o ne 
pamėgdžiotojus. Jūsų atsilan- p-nio3 B. Zaleskienės uoliu 
kymas birželio 2 į Marąuette pasidarbavimu.

Bankietas šauniai suruoštas 
p-nios S. K. Rokuizienės ir

PADfcKONĖ

Dėkoju savo mylimai duk
relei ir jos draugei, Onai Car- 
rols, už surengimų netikėtos 
(Snrprise) birtbday party še
štadienio vakare, balandžio ! 
27: ^si lankiusiems žmonėms; | 
Julijai Pocienei (restorano sa- ( 
vininkei), kuri taip skaniai 
sutaisė valgius, jos sūnums ir
darbininkėms, kurie taipgi da- ■ 
lvvavo ir linksminosi. A,č.iū p ‘ 
Navickams, p. Perrv, p. Svil ■ 
pai, p. Katauskienei, p. Puru 
putai ir daugeliui kitu; jau 
nimui, kuris taip gražiai pa 
dainavo ir pagerbė mane. IŠ 
visos širdies dėkoju visiems 
už tokia;! gražias dovanas ir 
atsilankvma. Visi linksminos

Apie keturi nuošimčiai žmo
nių yra kairiarankiai.

AKIŲ GYDYTOJAI;

OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kuris 
esti pri-.žastlmi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karStJ. atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v

ir šoko nrie "eros muzikos iki n.’-° 10 lk* 12- Dan*e,y »*-ir ŠOKO p, n „t los nillZlK »s iki gi.iklmų akys atitaisomos be akinių, 
nat rvto. Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7689

Valerija Kromelienė

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 

SVIEDINIO 

REZULTATAI
Vakarykščių žaidimų rezult:.

AMERICAN LEAOUE

25 METįl PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

-

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
New York, 5 .. Pittsburgh, 2 12,v- p?Piet 1;?° ’ki 8:00 
Cincuisti, 5 .... Brookiyn, 4 va|an(]l). Room 8.

Kiti žaidimai atidėti. j Phone CANaI 0523

New York, 13 . 
Washington, 5 
Boston, 12 ...

.. Chicago, 5 

. St. Louis, 2 
Cleveland, 5

Detroit, 4 ............. Pbila., 1
NATIONAL LEAOUE.

Sti Tx>uis, 3 .......... Pbila., 2

sedan, žalias, 5 mediniai ratai. Mi
tras, gražus iSrodymas, gerai bė
gančiam stovy ......................... $205

whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus ............ $195

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 Ro. Leavltt RI.

CANaI 070$

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 0257
Res. PROspect ««59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija M00 8o. Arteslan Avė.

Vaiandoa: 11 ryto Iki 2 popiet 
$ Iki 8 r. vakaro

Tel. OANal 2122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St) 

Valandos;' Nuo .9 Iki 12 ryto
Nuo > Iki S vakaro

Seredoj pagal autartl

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Tel. OANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

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

8eredomla Ir Nedėllomla pagal autartl 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 78C8

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6378
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirnrgaa 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.; 2 Iki 4 lr A:3O Iki 8:80 
Seredomls ir nedSItomta pagal sutarti 
Rez. 2515 W. Atth Rt. Pagal autart).

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 002$

Ofleo vai.; 1—4 lr (—8 p. m. 
Nedėllomla pagal sutarti

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dantistas

Oaa X-Ray
4143 ARCHER AVF... Oor. Franclsco 
Tel. Office Ia.f. 8650: rea Vlrg. 0669

Tel. Ofiso BOUIevard 5*13—14
Rea. VIOtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Oflao vai. nuo 1-8; nuo 8:89-8:8$

756 West 35th Street

IVAIROfl DAKTARAI:

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANaI 0402

BUTCK — 1931, Modei 67. 5 pasaž. 
Sedan. j'uodas, labai gražiai iSrodo 
ir atsakantis karas ................. $375

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

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

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

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

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

Ofiso: Tel. LAEayette 4017
Rez : Tel. HEMlock 62 86

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHTRTTRGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 26 56 W 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėllomla pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO, ILL.
Utar.. Ketv., Ir PStn. 10—9 vai. 

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

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. OROveblU 0617

6924 S. TALMAN A VE.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette B79S 
Naktimis Tel. CANaI 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.; 2 Iki 5 popleit, 7 Iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal autartl

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
3061 West 43rd Street

(Prie Arohar Ava. netoli Kedale) 
Valandos: nuo 1 Iki S vai. vakaro 

Sorodomla Ir nedėllacnlta pagal 
.atarti

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

LASALLE — 1980. 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai. Sis La Saile 
puikiai iSrodo lr yra pirmos rfiSies 
visame ....................................... $375

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

BUICK ‘80 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French giue 
6 drat. ratai labai gražus coupe 
tobulam stovy ....................... $295

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

FORD — 1 930, 2 durų Sėdau, že
mai apkalfiuotas..........................$150

BUTCK — 1 934, Model 47. J pasaž. 
Sedan, kaip-nauja:*,~-meTyn«», & ge
ležiniai ratai, garantuotas . . $725

BTTTCK - 1935. JOs galite sutaupyti 
kelis šimtus doierhj ant 1935 Buick 
sedan, kuris laba, mažai tevarto- 
tas ir garantuotas kaip naujas.

BUICK — VTSŲ MODELIŲ. Maty
kite mflaų did) ataką pertaisytų ir 
garantuotų Buick karų. Visų mo
delių, visokiom kainom.

/ IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansų išmokėkite

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

Cravvford 41 OO
KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus lr talsom senus na
mus. Mflro. cemento, medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi išmokesčiai arba 
cash. Gaisro apkainavimas — state- 
mentai — ant namų ir rakandų.

335$ S. LTTTTANTCA AVĖ.
Tel. BOUIevard 0327

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 8. Rockveli St.

Phone REPubiic 9723 CHTCAOO

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant iilsu morgi- 

Cių, bonų, algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam -— mainom morgi- 
dius. bonus, namus. Gkes ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. V,o- I 
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

v B. R - n 
?PllTKIEWĮCZ&(g*

DR. CHARLES SEGAL
oriBAS

4729 So. Ashland Avė.
. ___ S labo.

CHICAOO, ILL
OFISO VALANDOS:

Nuo 1$ Iki 11 vai. ryte, nuo 8 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80.vai 
vakaro Nedėllomla nuo 10 Iki II 

valanda, dienų 
Telefoną* MIDvvay $M*O

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0«»4 

Rea.: Tel PLAza 9400
Vaiandoa:

Nuo 10-11 v. ryto; t-l Ir 7-1 v. v. 
Nedėldleniala auo 1$ Iki II diena

Tel. LAEayette 3061

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTSAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 6 tkl 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 rvto Ik, , no

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-9 kasdiena. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 5031

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA ir CHTRVRGfc
1720 West 47th Street

Sekmadicnj pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 
Panedėllo, Seredos tr Pėtnyčlos

vakarais 6 Iki 9
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwdl St.
Telefonas REPnblIc 9000

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LTETTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

.MORTGAGE BAHKERS

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI. GARSINKITCS 
“DRAUGE”

automobit.es

