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PRAKALBĖS j LIETUVIUS MARUONŲ 
JUBILIEJAUS VAKARIENĖJE

Chicagos naujasis vyskupas 
labai palankus lietuviams

CHICAOO. — Naujai kon
sekruotasis Chicagos vyskupas 
- pagelbininkas, Jo Ekscelen 
cija Viljamas D. O’Brien,!).- 

pasireiškė labai palankiu 
lietuviams. Pakvietus jį atsi
lankyti j Tėvų Marijonų Vie
nuolijos atgaivinimo Sidabri
nio Jubilėjaus iškilmes, jisai 
atsakė: “Man bus didelio ma-' 
bnumo būti taip žymiose su
kaktuvėse. Tik gaila, knd vė
lokai kviečiate, nes jau esu pa
sižadėjęs ti> dienų sumų pon- 
tifikuoti kitur ir vakare kito
je liažnycioje teikti Sutvirti
nimo sakramentų. Tačiau, į 
Tėvų Marijonų Jubilėjinę va
karienę tikrai atvyksiu ir man 
bus didelio malonumo į lietu
vius prakalbėtįi. ”

Be to, Jo Ekscelencija vy
skupas įdomavo platesrtių ži
nių apie lietuvių tautų ir apie 
Lietuvos valstybę. Atsisvei
kinant gi dar kartų pareiškė; 
“Aš esu Chicagos vyskupas - 
pagelbininkas ir man tus ma
lonu lietuviams ir Tėvų Mari
jonų Kongregacijai pagelbėti 
kiekviena proga. Kreipkitės j 
mane drųsiai.”

Vyskupui užtikrinta, kad 
Chicagos lietuviai, tokį nepa
prastų jiems Bažnyčios aukšto 
atstovo palankumų giliai įver
tins ir kad sekantį sekmadie
nį Tėvų Marijonų Jubilėjinė- 
je vakarienėje Dievo Apvai
zdos bažnytinėje salėje lietu
viai pareikš jam savo nuošir- 
dų dėkingumų.

J. E. VYSKUPAS W. D. O’BRIEN

Jo Ekscelencija naujasis Chicagos 
pavyskupis, kuris pasižadėjo geg. 27 d. 

iriionų Sid«atvykti j Tfvų Marijonų Sidabrinio Ju- 
akabilėjaus vakarienę ir prakalbėti j jubi- 
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ANGLUOS KATA
LIKAI BRUZDA

PRANCŪZAI IR ANGLAI DAUG 
SUSIRŪPINĘ PABOKI

ZIAUROJO CALLESŪ SŪNUS PERSE 
KHUA KATALIKUS MEKSIKO!

SERBAI TĖVAI 
PROTESTUOJA

ANGLIJA IR 
KARO SKOLOS

POLICIJA ŽIAURIAI EL
GIAS SU STUDENTAIS

Jis uždarė visas bažnyčias 
Sonora valstybėje

N°°AJ.ES Arizona geg. POPIEŽIUS APLANKĖ VA'
23. — Iš Meksikos valstybės
Sonora ištremiami kunigai iri 
uždaromos visos katalikų ba 
žnyčios. RYMAS, geg. 23. — Šven- 

Tas vyksta tos valstybės gu'tasis Tėvas pOpiežius Pijus
bernatoriaus įsakymu. O gn-!XI šianflien surado kelias va.
liernatorium ten yra žinomo
katalikų ėdiko buvusio prezi

landas laiko ir aplankė Popie

dento Plutarko Calles sūnus 
— Rodolfo Calles.

žių vasarnamį Castel Gandol-
fo netoli Rymo. Jo Šventeny-'-

BELGRADAS, geg. 23. — 
Policija puolė vietos univer
sitetų, kuriam užsibarikadavo 
streikuoju studentai. Po at- 
kaklios kovos suimta 249 stu
dentų ir 35 studentės.

Studentų tėvai turi susirin
kimus ir rengia protestų pa
čiam- karaliui, kadangi polici
ja kankino areštuotus studen
tus ir studentes.

Studentų streikas pasireiškė 
prieš nepakenčiamų švietimo

GAVO SAVO AMBASADO

RIAUS RAPORTĄ

LONDONAS, geg. 23. — An 
glijos vyriausybė gavo rapor
tų iš Wa8hingtono nuo savo 
ambasadoriaus Lindsųv karo 
skolų mokėjimo reikalu.

Ambasadorius Lindšay anų 
dienų buvo priimtas Baltuo
siuose Rūmuose ir tarėsi su 
prezidentu Rooseveltų.

VYSKUPAI RAGINA JUOS

VIENYBEN IR AKC1JON

LONDONAS, geg. 22. — Au 
glijos ir Valijos katalikų akci
jos boardas, kurį sudaro arki- 

I vyskupai ir vyskupai, paskel
tu ganytojiškų laiškų visiems 
krašto katalikams. Ragina vi
sus katalikus, nepaisant jų po
litinių pažiūrų, arba socialiu 
laipsnio, susijungti į vienų ben 
drų akcijų, vienam visiems 
bendram katalikų tikėjimo ir 
dorovės plėtimo siekimui. Ka
talikų akcijos boardas, kurio 
priešakyje yra Jo Emin. kar
dinolas Bourne, laiške išdėsto 

1 to katalikų vieningumo planų. 

Laiške pareiškiama, kad Ba
žnyčios vyriausybei vadovau- i 
jant, katalikų akcijai nurodo-1 
ma budėti, kad -spauda ir ra- 
di£> nepadučtų klaidinančių 
visuomenę iiųių apie Katalikų 
tikėjimų ir šio tikėjimo ppik- 
tikavimų. Taip pat daboti, 
kad bebūtų pravedami katali
kų mokykloms kenksmingi įsta 
tymai, kad nebūtų skleidžiama 
propaganda prieš katalikų ti
kėjimo dėsnius.

LIETUVIS AMERIKIETIS 
60LFININKŲ PRIEŠAKY

PRESTTVICK, Škotija, 
geg. 213. — Vyksta golfas dėl 
britų golfo mylėtoju čempio
nato.

Konteste dalyvauja ir ame-WASHINOTON, geg. 23. - 
Prez. Rooseveltas rašo prane- į „kiečiai, tarp kurių yra ir pa-

Hitlerio žygiai prieš Pabaltijį 
iuri būt sustabdyti

3 PULKAI KAREiVl'Į 
SUMOBILIZUOTA

MINNEAPOLĮS, ilinn. 
geg. 23. — Gubernatoriaus įsa 
kymu sumobilizuota trys ka
reivių pulkai prieš streikuo
jančius čia darbininkus.

Jei tik šiandien vakarų pa
sikartos riaušės, kareiviai hus 
iššaukti prieš riaušininkus.

JAPONAI NUŽUDĖ 1,000 
KINŲ

ŠANGHAJUS, geg. 23. — 
Žiniomis iš Peipingo, japonų 
lakūnų eskadronas iš oro bom 

kbavo činčow apylinkę, 'pietry
tinėj Mm i žiū kuo daly. Sunai
kinta apie 20 kaimų ir nužu
dyta apie 1,000 kinu valstie
čių.

Japonai savo žygį teisina 
tuo, kad tos apylinkės kinams 
valstiečiams buvo įsakyta ati
duoti autoritetams visus turi
mus su savimi ginklus. Bet 
jie neklausė.

PARYŽIUS. — “Ere Nou- 
velle,” nagrinėdamas Vokie-■ 
tijos atsisakymų garantuoti 
Pabaltijo valstybių ne liečia- 
mumų, pareiškia, jog nei Pran 
cūzija nei Anglija negalėsian
čios likti abejingos, jei Vokie
tija bandytų analizuoti savo 
agresyvinius planus Pabaltijy.

“Figaro” mano, kad Hitla* 
rio kombinacijoj Baltijos pa
jūry yra labai pavojingos tai
kai ir kad dėl to didžiosios vai 
stybės yra užinteresnotos pa
laikyti šių jaunų valstybių ne
priklausomumų.

ftis “Figaro” straipsnis 
vo transliuotas per Paryžiau!! 
radio. Jame pareikštoms mw| 
tiras teikiama dėl to oficijozM 
nio pobūdžio. .

NUKENTĖJĘS NUO*
SRO PLOTAS ATSTATO

MAS
Nuo gaisroi nukentėjusiu

Ši žinia kol kas dar nepa
tvirtinta.

skerdyklų ir kitų miesto da 
liy valymas ir atstatymas vji 
sta. Apie 2,000 darbininku 
turi darbų.

TRAUKIAMAS TIESON 
TEISĖJAS WOODWARD

bė apžiūrėjo, kiek daug jau 
Įsakyta visiems katalikų ku- atnaujinti šie vasaros rūmai, 

nigams į vienų parų apleisti į kuriuos žada nusikelti ir ko- 
valstybę. Daug kunigų atvyk Į kį laikų gyventi, kada dideli

ministerį.

sta į J. Valstybes. Tai viena
tinė branginama prieglauda.

*
Žiniomis iš Meksikos, iš So

nora valstybės ištremtos ir ke
lios pasaulinės katalikės vei
kėjos, kurios protestavo prieš

karščiai sužnybs Amžinųjį Mie 
stų.

Popiežius apleido Vatikanu 
šiandien rytų automobiliu, ly
dint keliais kitais automobi-

MASARYKAS ČEKOSLO
VAKIJOS PREZIDENTU

Šimų kongresui karo skolų rei
kalu.

Nieko nežinoma, kų jis pa
siūlys kongresui karo skolų 
mokėjimo klausimu.

sižymėjęs golfo mylėtojas lie
tuvis Johnny Goodman.

Mūsų tautietis daro žymių
jų pažangų. Jis loš dar ryto
jaus dienų ir penktadienį.

PRAHA, geg. 23. — Ceko- 
Į slovakijos seimas rytoj rinks 
j naujų kraštui prezidentų. Bus

liais Vatikano gubernatoriui, I
i išrinktas šiandieninis prezi-

gubeinatorių dėl kunigų perse sargybos viršininkui ir aukštie 
klojimo. i siems prelatams.

Atvykę čia kai kurie kuni
gai pasakoja, kad kunigų iš
trėmimo priežastis glūdi tame, 
kad Calles nori toj valstybėj 
steigti racionalistinį tikėjimų, 
kurio pagrinde bus pasaulinis 
mokslas, bet ne teologija. Tiek 
proto pas tuos žmones.

Apžiūrėjęs baigiamus įreng
ti rūmus, Jo Šventerfybė pu
siaudienį atgal grįžo Vatika- 
nan.

KARO VETERANAI PRIEŠ 
GINKLAVIMOSI

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien numatoma 
giedra ir vėsiau.

■ ----

RASTA DU LAVONAI 
DAUGIAU

KOLERA KINIJOJ

LONDONAS, geg. 23. — An 
glijos ir Prancūzijos karo ve
teranai pakilo veikti prieš sa
vo valstybių ginkJavimori lenk

dentas Masarykas, kadangi 
prieš jį niekas nekandidatno- 
ja. Bus išrinktas trečiu kar
tu septyneriems metams.

UŽ SUTEIKTĄ DILL1NGE- 

RIUI PAGALBĄ

ST. PAUL, Minn., geg. 23. 
— Vi suteiktų sužeistam Dil 
lingeriui pagalbų gydytojų C. 
E. May teisines nubaudė du 
metus kalėti ir 1,900 dol. bau
da.

Tojoa pat hausmė teko ir 
DiUingerio mylimajai, pusin-

Nukritusiojo vandens kubi
lo griuvėsiuose, 141 W. Austin 
avė. namuose, rasta dar du 
žuvusiųjų lavonai. Tad penki 
asmenys žuvo ir keliolika su
žeista.

Katastrofos metu namuose, 
knr yra įvairios rūšies ofisai 
ir laboratorijos, buvo apie 
200 asmenų.

•Vedami tardymai. Norima 
susekti tikrųjų kubilo nukriti
mo priežastį.

HANK0W, Kinija, geg. 23. 
— Kaip kas vasarų, taip ir 
šiemet čia ir apylinkėse tarp 
kinų pasireiškė baisūnė kole- 
ra.

Čungkingo plote jau dau
giau kaip 500 asmenų mirė 
nuo koleros.

AVASHINGTON, geg. 23. - 
Kongreso žemesniųjų rūmų ju 
ridinis komitetas rekomenduo
ja rūmams, kad patrauktų tie- 
son (impeachmentu) federali- 
nį teisėjų C. E. Woodward 
Chicagoj.

Teisėjas kaltinamas dėl ne- 
reguliario atlyginimo sųryšyje 
su bankrutijimų likvidacijo
mis.

Tas pat komitetas svarsto 
dar ir kitų dviejų federalinių 
teisėjų Chicagoj nusikaltimus 
tuo pat reikalu.

Visas nukentėjęs plotas po 
licijos saugojamas. Kai km 
dar matosi ugniagesių su apa 
ratais. Žiūrima, kad iš kai ku 
rių griuvėsių nepasireikštų 
ugnis.

Tikrasis nuostolių didumljį 
dar nenustatytas. Sakoma 
bus tarp 8 ir 10 milijonų do 
lenų.

Pačiose skerdyklose visi re 
kalai vedami beveik normaliai

NEDARBAS MEDV 
PLANTACIJOSE

ne;

tynes, kadangi tos rūšies lenk 
tynės visados baigias; karais, i dionei Evelynai Prechette.

GRĄŽINS ARUS

BUFFALO, N. Y., geg. 23.

BRANGUS EKSPERIMEN
TAS

— New Yorko valstybės duo
nos pardavėjų
metiniam suvažiavime vienu į

.......  ......... Į balsu nutarta grųžinti NRA
LOS ANGELES, Cal., gegJ administracijai mėlynuosius

33. — čia vakar liepsnų ap
siaustas lėktuvas nukrito vie-

arus.
Duonos prekybininkai aiški-

WASHINGTON, geg. 23. - 
(Vykdomi įvairiausi k-rašto že- 

orgamzacijo.. į ui-g ūkyje eksperimentai, kad 

pagerinti ūkininkams buitį, 
vyriausybei atsieina apie 254 
milijonai dol. per metus.

non gatvėn. Žuvo du jauni i na, kad: kodo sųlygos jiems 
vytai ir jauna moteriškė. J yra per sunkios. *

H -__

Iš tos sumos apie 75 nuoš. 
išmokama pinigais ūkinin
kams.

CARUTHERSVILL 
geg. 23. — Medvilnės 
cijose pasireiškė daug 
bo, kadangi žemės ūki 
toriaus Wallace į s 
mažintas medvilnės n 
auginimas. Plantatoriai 
bininkai šiandien ištikt 
go-

Visoje medvilnės n 
auginimo juostoje (plo 
daugiau kaip 40 nuošimėių ■ 
mažėjo darbas ir nežinia kai 
toliau bus gyvenama.

Nedarbu velka lygiai bgfl| 
ji ir negrai darbininkai?'!

N%25c2%25b0%25c2%25b0AJ.ES
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baltijo valstybės jaučia, kad jos, akivaizdoje 
šito pavojaus, atstovauja ne tik savo intere
sus, bet taip pat ir tuos, kurie turi didžiau
sios reikšmės visai Europai, kurie sustiprina 
taikų Pabaltijy ir garantuoja Pabaltijo val
stybių nepriklausomumų ir neliečiamumų’'-’. 
Dėl to kai kurie lenkų laikraščiai siūlo suda
ryti Pabaltijo valstybių blokų.

Natūralu, kad Lietuvai šis klausimas la
biausia turi rūpėti, negu kitoms valstybėms, 
nes Klaipėdai pirmiausia gręsia pavojus Iš 
vakarų. Tačiau nuo to pavojaus nėra lais
vos nei Lenkija, nei Estija..Lenkija taip pati

MUSŲ CENTRAI i lai. DelkoI Dėl* to kad jie sa- 
' vo laikos

Jeigu mes Amerikos lietu-
Žmogui prigimta savųjų ta- vybę 1 Atsakymas aiškus, betlyiai laikytumės savo koloni- 
>e gyventi. Juk tokiu būdu skaudus ir tamsus. Ne! Seni' jų> savo centrų, savo bažny- 

išbandymai patys už save kai- čių, mokyklų, savo kalbos, ga-
rpe
susidarė tautos. Už tai turi
me Europoje įvairių tautų ir 
pagal tautų pasivadina skly
pai žemių; kaip tai: Lietuvo, 
daugumoje lietuviais apgyve
nta, Rusija rusais, Vokietija

ba. Vienybėje galybė! Ameri
ka irgi tų principų gerai ži
no, už tai švelniu būdu ban- 
do-čia visas tautas sulieti į

DIENOS KLAUSIMAI

nėra visai rami. Dėl to lenkų spauda ir kal
ba apie Pabaltijo valstybių ir Lenkijos blo
kų. Bet tai būtų galima tik tada, jei Vilniaus 
klausimas tinkamai būtų išrištas.

Reikia manyti, kad atviri vokiečių grų- 
sinimai pulti Lietuvų, suvienys mūsų tautų 
it kad iš to išaugs stipri Pabaltijo valstybių 
sųjunga.

vienų. Jie mano, kad Ameri- 
vokiečiais, Prancūzija prancū- ka tiek stiprėja, kiek kitatau- 
zais, ir t.t. Amejika tuo at- čiai ištautėja ir išsižada kas 
žvilgiu skiriasi nuo Europos buvo jų; tai yra savo kalbų 
kraštų. Čia per daug metų j ir papročius. Klausiu dabar: 
Amerika vadinosi tuo vardu, ar reikia savo išsižadėti, t. y.

JUBILIEJINIS LAIVAS'

Artinantis Tėvų Marijonų sidabriniam

PASAULINĖ PARODA OHICAGOJE

Šeštadienį, gegužės mėn. 26 d., atsidarys
jubiliejui (gegužės mėn. 27 d.), kolegijos rė- £įų metų pasaulinė paroda Chicagoje. Prie

bet ne visi žmonės ameriko
nai. Amerikos žmonės suside
da iš įvairių Europos tautų. 
Pirmutiniai balti žmonės čia 
atvyko ispanai, paskui dau
gumoje anglai, prancūzai, ai
riai, vokiečiai, rusai, lenkai ir 
kiti. Amerikoje iš pradžios, 
kada įvairių tautų imigracija

savo kalbos bei papročių, kad 
būti ištikimu šios šalies pilie
čiui Nereikia.

lėtumėm būti geri Amerikos 
piliečiai ir sykiu geri lietu 
viai. Deja, pas mus stoka su
sipratimo. Mūsų pirmieji atei
viai tų idėjų gerai suprato 
Jie steigė centrus, statė baž 
nyčias, mokyklas. Daug pra 
kaito liejo pirmieji lietuviai 
net aštrių kovų vedė su savo 
tautės ir tikėjimo priešais, 
šliuptarniais, vęliau socialis
tais. Viena ranka statė lipdė

i bažnyčių, mokyklų, kita ran-
Tiesa, šv. Evangelija sako, ka stQlr*’ vaik6 savo Prieš* 

kad negalima dviem ponam ka^ darbų nesugriautų. Nc-

mėjų laikraščio “Kristaus Karaliaus Laivo”
21 numeris išėjo dvigubai padidintas. Šiame 
jubiliejiniame numeryje įdėta gerb. kun. J.
J. Jakaičio, Provincijolo žodis; kun. prof. 
Juozas Vaitkevičius, M. I. C., įdomiai apra
šo Tėvų Marijonų vienuolijos istorijų; “Tru
mpa Amerikos Marijonų istorija” — rašo 
kun. V. Kulikauskas, M. I. C.; kun. A. Bub- 
lys, iM. I. C. parašė įdomias eiles iš kongre
gacijos gyvenimo. Be to, įdėta ir šiaip jau 
gražių straipsnelių ir įvairių žinių, iš katali
kų. gyvenimo ir lietuvių veikimo. Jubiliejinis 
“Laivo” leidinys gausingai iliustruotas Tė.- 
vų Marijonų ir jų vedamų įstaigų atvaizdais.

Įsiskaičius į šios garbingos vienuolijos 
istorijų, aiškiai pamatai, kiek daug gražių 
darbų ji yra nuveikusi Katalikų Bažnyčiai ir 
mūsų tautos gerovei. Netenka .abejoti, kad 
Dievui padedant ii- su gerų žmonių nuošir
džia parama Tėvai Marijonai dar daugiau 
Suveiks ateityje. Atsigaivinusi vienuolija vei
kia jau dvidešimts penlferi mėfai, Amerikos 
lietuviams gi jau tarnavo dvidešimts viene
rius metus. Dėl to jubiliejaus minėjimo iš
kilmėse amerikiečiai turės progos pasveikinti 
Marijonų kongregacijų ir palinkėti jai lai
mingos ir sėkmingos ateities.

PAVOJAI PABALTIJO KRAŠTUI

Vąkar paskelbėme žinių, kad vokiečiai>•
atvirai pradėjo kalbėti apie Lietuvos užpuo
limų ir Klaipėdos krašto atėmimų. Pirmiau 
jie tik slaptai organizavosi, į Klaipėdos kra
štų siuntė savo agentus ir dideles pinigų su
mas mobilizavimui vokietininkų ir vedimui 
Liaunos propagandos prieš Lietuvų. Šiandien 
vokiečiai jau atvirai prapliupo ir viešai reiš
kia savo pretensijas į Klaipėdos kraštų, o 
per jį ir_į visų Pabaltįjį.

Pavojų Pabaltijai mato ir lenkų spauda. 
Vienas lenkų laikraštis rašo: “Pabaltijai grę
žia didelis pavojus iš vakarų. Lenkija ir Pa

to įvykio parodos organizacija yra pasiren-, atvykę čia užimdavo plo-

gusi. Iš spaudos pranešimų, iš kalbų ir at
vaizdų sprendžiama, kad ir šiais metais pa
roda bus įdomi ir kai kuriais žvilgsniais žy
miai įvairesnė. Įvesta daug pagerinimų, pa
statyta naujų pavilijonų, labiau išdekoruota. 
Dabar yra dedama pastangos, kad sutraukti 
į parodų daug žmonių, kurie užmokėtų įren
gimo išlaidas ir organizatoriams pelno pada
rytų. Tas darbas yra nelengvas, nes šiemet 
paroda jau nebebus naujenybė. Apie 22 mi
lijonai žmonių jų matė pernai. Bet neabejo
jama, kad gabūs organizatoriai pritrauks 
dadg žmonių ir atsilankiusieji į parodų nesi
gailės, nes ten ras daug dalykų, kurių per
nai nematė.

APIE SANTYKIUS SU LENKIJA

v i

tus žemės, iš kur susidaryda
vo kolonijos, miestai: anglų, 
ispanų, vokiečių ir t.t. Iš ,to 
matome valstybių, miestų va
rdus įvairių tautų pavadini
mais. Nekuriose valstybėse ir 
miestuose iki šiai dienai už

tarnauti, bet tai tik Dievui ir 
Mamonai. Tačiau galima būti 
geru Amerikos piliečiu, išmo
kti gerai anglų kalbų ir jų su 
amerikonais gerai kalbėti, A- 
merikai teisėtus mokesčius a- 
pmokėti, dulyvauti rinkimuo
se, vienu žodžiu, būti geru A-

buvo jam laiko ne prakaito 
nuo kaktos nusišluostyti. Die
vas' laimina jų darbams. Lie- 

i tuviųlauta jiems dėkinga, nes 
jie ir jai gelbėjo atgauti ne
priklausomybę ir jos nuo ka
ro suvargintus vaikus šelpė. 
Čia lietuviai savo darbais iš-

merikos piliečiu. Tas nereiš.|^lė Lietuvos vardų svetimtan- 

kia, kad tas pats geras Ame- clU0Se*

bažnyčios bei mokyklos, net 
namie su savo vaikučiais kal
basi tik lietuviškai. Šv. Jurgio 
parapijoje tokiu yra keletas 
šeimynų. Malonu užeiti į jų 
namus. Dieve, duok tokių jau
nų, tvirtų lietuviškų katalikiš
kų šeimynų kuodaugiausia.

Nelaimė su tomis šeimynomis, 
kurios apleidžia savo centrus. 
Gaila mums jų, labiausiai jų
jų vaikų. Kų turime sakyti a- 
pie tuos, kurie gyvena cent
ruose, arti savo bažnyčių, bei 
mokyklų, o jų neremia, nepri
klauso prie parapijų, savo 
vaikus leidžia į svetimtaučių 
mokyklas, kas blogiausia į 
viešas. Savo vaikučius skriau
džia. Neduoda progos jiems 
išsilavinti religijoje nei lietu
vybėje. Užaugę tokie vaiku
čiai keikia savo tėvus. Ar ne 
laikas visiems lietuviams ka
talikams susiprasti ir daugiau 
įvertinti savo lietuviškas ka
talikiškas įstaigas ir atiduoti 
savo vaikučiams kas jiems pri 
klauso, nes jų didžiausis tur
tas gyvenime — geras lietu
viškas katalikiškas išauklėji-

Taip buvo, bet dabar prasi
dėjo kita gadynė. Mažai liko 
lietuvybės, tautybės mylėtojų

rikos pilietis atvykęs iš Lie
tuvos ar čia gimęs turi užmir- 

siliko vienų bei kitų tautų ko- savo prigimtų arba tėvų
lonijos. Kada įvairių Europos atnegt^ kalbų, ir jos gražius' Dauguma pradėjo daugiau sa- 
tautų žmonės pradėjo užpil- papročius. Juk žmogus gali ve mylėti, centrus griauti. Dau 
dyti Amerikos miestus, tarpe įen{. kalbas gerai mokėti., guma tai daro savo smagumo 

Kuo daugiau kalbų žmogus ži-j bei sveikatos dėliai. Bet ne 
no, tuo jis laimingesnis, gud- visiems pasiseka išsikrausčius

tų ir lietuviai, kad neprapul
ti tarp skaitlingesnių kitatau
čių, kad neprasti savo tikė
jimo ir tautybės, mūsų pirme- 
snieji ateiviai susispiesdavo į 
kolonijas, t. y. maždaug į vie
nų miesto dalį arti viens kito. 
Tokiu būdu išaugdavo lietu
viškos koloniją. Dėka tų ko- 

ggrf linijų, 3066 a Apraudavo lietu-

į priemiesčius. Užmiršta lie-
k'ra.štuo ^nvybę, ' apsileidžia tikėjime,

. , . v " . I praranda kas brangiausia, kas
se, bent pakraščiuose žmones j1 „

, ,, . , . i amžina, ne visada sveikatų pa
kalba keliomis kalbomis, betl ’ ... . “ \
kalbos jų nepakeičia. Prancū-

resmis.
Nekurtuose Europos

mas. To negaus viešose moky
klose ir svetimtaučių įstaigo
se.

Pralotas

DULR LIAUDIES UNI
VERSITETAS UŽSIENIO 

LIETUVIAMS

Kaunas. — Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti organi
zuoja užsienio lietuviams liau- 

gerina. Senesnieji dar šiaip , universitetų, Dr-gijos val-

“Mūsų Vilnius” tuo klausimu rašo: Liė- 
tuvai reikia Vilniaus, o LeĮikijai prie ios 
bartinės politinės situacijos i 
santykiai su uietuva ar bent apsimetimas
Europos akyse tų santykių norint. Bet ka
dangi dėl dabartinio aiškaus Lietuvos nusi
statymo Lenkija gerus santykius su Lietuva 
gali pusiekti tik per Vilnių, t. y., jį Lietu
vai sugrųžinus, o Lenkija to padaryti vis ne
nori, tai Lenkijos politikai sugalvojo panau
doti jų prosenolių politikos metodu?. Tai kas, 
kad Lietuvoje nėra Jogailos arba kad Lenki
ja neturi Jadvygos (jeigu būtų rimtas reika-

vių centrai: draugijos, bažny 
čios, vėliau pradinės mokyk
los, net aukštesnės akademi
jos, ligoninės. {Ačiū tiems ce
ntrams, k#d .šiandien gyva 
mūsų žmonėse katalikybė bei 
tautybė.

zas liekasi prancūzu, vokietis 
vokiečiu, kad jie ir abi kalbas 
moka. Šveicarija išdalinta į 
kantonus arba kolonijas: vo
kiečių, prancūzų ir italų. Tie 
žmonės kalba mažiausiai to
mis trimis kalbomis, bet kal
bos jų tautybės nepakeičia. 
Dabar miestuose mokinasi ir 
kalba angliškai, bet tas nerei-

Kas bus, -kada tie centrai „ . , , v . . .
.. . . . . iskia, kad sveicarieciąi tapssusilpnes, išnyks? Ar lietuviaiĮ,

išsiblaškę po įvairius Ameri-, an&hūs. Ne. Jie Šveicarijos 
las, Jadvyga tuojau atsirastų). Bet užtat Lie- kos miestus bei miestų dalis piliečiai, bet tautybe per am-
tuvoje yra žmonių, trokštančių gerų santy
kių su Lenkija, o Lenkijoje visuomet nestigo 
lapučių, mokančių saldžiai kalbėti ir meiliai 
šypsotis, tai galima išmėginti ši priemonė — 
paflirtuoti. Bus kas iš to ar nebus, bet vis 
pasaulis sužinos, kad Lenkija norinti su Lie
tuva geruoju gyventi, o tik tie užsispyrėliai

išlaikys katalikybę bei lietu- žius vokiečiai, prancūzai, ita-,

Tai štai apie kokius santykius galvoja 
Lenkijos politikai, nekitaip, greičiausia, gal
vos ir Varšuvos Lietuvos bičiulių sųjunga. 
Lietuvių tauta, atmindama buvusių su Len
kija gerų santykių pasėkų: unijų, Vytauto Di- 

lietuviųi nenorį! O Vilnius tai toks menknie- Į džiojo Karūnos pavogimų, Lietuvos bajorų 
kis, apie kurį neverta nė kalbėti, o jau tik- lenkiškais titulais ir kitomis malonėmis su
lai nebereiks apie tai kalbėti, kai su Lietuva 
bus geri santykiai 1

lenkinimų, Bažnyčios, tad ir liaudies lenkini- 
jinų, pagaliau Rusijos jungo užtraukimų ir

Paraše dr. jur. ir m®d. G. R. Kreitneris pastačius didžiulį tautai'visai svetimų va- 
ddininkų aparatų.

Jie girdėjo apie bombastinius planus, 
apie vandens jųgų išnaudojimų, apie ele
ktrifikacijų, industrijaiizacijų, mechaniza
cijų; milžiniški planai, kurie savo revo-

Kvcrtč Jonas Labanauskas

Už Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

Yen Hsi - sanas tuojau po konferen
cijos pasipiktinęs išvažiavo iš sostinės.

Prieš savo kelionę — kritikuodamas 
kvailų Sun Yat - seno valstybės konstruk
cijos planų — aprašė jis savo provinci
jos Šliauši savivaldybinę sistemų; jis pa- 

liucijonierišku pobūdžiu gręsė viso kinų ' sakė, kad pagal tų sistemų galima luĮiai

bei taip, bent nekurie priklau
so prie savo lietuviškų para
pijų, draugijų. Kas bus įš jų 
vaikų? Greičiausiai užmirš 
lietuvybę; ne vienas praras ir 
tikėjimų. Ačiū Dievui, kad ne 
visi taip daro, yra dar gerų 
šeimynų, kurie daug'metų gy
veno savo kolonijose ir gyve
na, net savo vaikus netoli sa
vęs, jau vedusius apgyvendina 
Yra ir ^okių tvirtų, jaunų, čia 
gimusių šeimynų, kurios iš 
priemiesčių persikelia į lietu
vių kolonijas, arti lietuviškos

dyba kreipsis, į n.ūsų profeso
rius ir šiaip paskaitininkus, 
prašydama juos iiekti Draugi
jai paskaitas iš Lietuvos" isto
rijos, literatūros, kultūros ir 
p. Šias paskaitas Draugija 
multiplikuos ir siuntinės įvai
rioms užsienio lietuvių organi
zacijoms l)ei žymiems visuo- 
meninkams, siūlydama jiems 
šias paskaitas skaityti per ati
tinkamus lietuvių susirinki
mus. Pirma paskaita siunčia
ma P. Rusecko: “Baudžiavos 
panaikinimas ir 1863m. sukili-
mas n

visus to jungo “malonumus”, nepuls į glėbį 
k&d ir meiliausiai besišypsančiai Lenkijai, 
tik vis tvirčiau ir rimčiau spiesis į Vilniaus 
kovotojų eiles, greičiau atgauti Vilnių. Kai 
Vilnius jau bus grąžintas, tuomet tik tegalės 
būt kalba apie tikrus rimtus santykius su 
Lenkija, bet ir tai jos atžvilgiu griežtai lai
kantis dėsnio: netikėkim dantimis, žiūrėkim 
kas už dantų.

PROF. KUN. KEMĖŠIS 
DULR VALDYBOS NARYS.

Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti Valdyba pakvie
tė Prof. kun. F. Kemešį į Val
dybos narius. Prof. F. Kemė
šis pakvietimų priėmė.

(Tęsinys j
Abu generolai griaudavo esamas pra

monės Įmones ir Vieton jų įrengdavo nau
jus Sanitariniu atžvilgiu viskas buvo fia- 
vyzd ingai Įrengta; gatvės žibėjo švaru
mu, pardavimo ir turgaus vietes atntiko 
tisu ms Vakarų higienos reikalavimams; 
gyventojai Imvo aprūpinti ligoninėmis, 
gMlvtojais, parkų ir žaidimų įrengimais.

Taigi Feng Vu - hsiangas ir Yen Ilsi 
sartu..-- pon»iė, kad ir senosios kultūros ir 
tvarko- rėmuose galima šalį sumoderninti 
|r ntve -ii prie žydėjimo.

Ih,bai ii<- mate Kankine žmonių prie 
vartų., |, lo ■ lif } praradę visus rvSili - 

su ii levų ja tauta
Jį,. matė. kad laivo eita prie to. kad 

panaikinus savarankišku n.; i; ve toa jo

ūkio pagrindams,'planai, kurie — parem
ti žmogaus ir gamtos bendradarbiavimu 

tik organišku būdu turėjo būti plėto
jami, jeigu nenorima suardyti 460 mil. 
žmonių pusiausviros!

Jie ncĮNiprastai pyko, kad naujieji 
žmonės visiškai nesirūpino {taftomis rei
kalingiausiomis krašto pragyvenimo gė
rybėmis. Rūpinimasis didžiųjų upių ir eže
rų suregi liavimu, kanalų ir irigacijos į- 
tuisymu, lygus paskirstymas maisto pro
duktų tarp turtingų ir neturtingų pro- 

, vincijų pirmiau buvo svarbiausia valsty
bės pareiga. Reikalingiausiais dalykais, 
kurių tikrai priklausė* šimtų milijonų žmo- 

j nių gyvybė, niekas nesirūpino. Tani vi
sai nebuvo pij/igų. Bet dėl to vėliau tūk
stančiai žuvį? nuo potvynių u- bado!J V O

gražiai valdyti visų kraštų, —■ net ir vie
šajam saugumui ramiais laikais esu ne
reikalingi krašte jokie ypatingi organai. 
Pav., iš Tavanfu kalėjimo pabėgo plėši
kas. Apie tai buvo duota žinia savysto- 
viai besivaklančios provincijos žmonėms; 
jM>r penkias dienas- žinia pasiekė nuoša
liausiai gyvenančias šeimas, ir nusikal
tėlis tuojau buvo sugautas!

Feng Yu - hsiangas pasiliko truputį 
ilgiau. Jis valdė karo ministerijų, ir sten
gėsi kuo daugiausia sutraukti f savo pro
vincijų lėktnvų, ginklų, amunicijos ir ap
siginklavimo dalykų.

Bet ilgai ir jis negalėjo ten išsilaikyti.
Nauji garbingų titnlų žmonės, dau

giausia jaunuolių amžiaus, laikė taį ne-

fucijoniškų papročių ir atsidavė vyliojan- 
čiani liuksusui!

Feng Yu - hsiangas stojo prįeš šiuos 
trūkumus kuip senas karaliaus cenzorius 
ir stengėsi “vėl atitaisyti suvokus”. Jis 
dėvėjo paprastais kareivio rūbais ir val
gė paprastų valgį; tuo jis išsiskyrė iš vi
sų kitų viešojo gyvenimo asmenų ir pa
sidarė kalbančiu protestu. Jis eiliavo į 
viešuosius partijos susirinkinius, koliojo 
turtingus Nankino lėbautojrfc ir nurodė į 
“badaujančius šiaurės vakarų žmones, ku
rių dešimtimis tūkstančių turėjo maitin
tis Įiaprasta žole”.

V aldžia, visiškai neatsižvelgdama į 
krašto dargus, nutarė padaryti puošnių 
gatvę prie Dr. .Sun Yat - seno mauzoliu- 
nio Nankino. Tam buvo išleista 1,5 mil. 
dol. Viso to įrengimas buvo pavestas Nan 
kiho burmistrui, generolui Liu Clii -wenui, 
anksčiau bOvūsiam č’iang Kai - Seko ar
mijos imtų .tiršininkui. Gatvė buvo ne
paprastai praplėsta. Todėl turėjo būti nu
griauta šimtai gyvenamų namų ir |>ar-

tinkamu dalyku; jie išsižadėjo visų kon 1 duotuvių. Tūkstančiai žmonių neteko viso }

savo turto ir užsiėmimo; jie negavo jokio 
atlyginimo. 108 į desperacijų puolę žmo
nės baigė savo gyvenimų savižudyšfe! O 
luinuistras ir jo kuomintango draugai su
sikrovė iš spekuliacijos žemo sau turtų!

.Šie iionui neturėjo jokio gėdos jaus
mo. Liu Chi - wenas iš tų prigavikišku 
būdu įsigytų pinigų pasistatė sau rūmus 
prie tos naujos puošniosios gatvės, kuri 
žmonių buvo praminta “Žudynių gatve”. 
Jis pats asmeniškai ne ilgai jais naudo
josi. Feng Yu - hsiangas pasistatė šalia 
jo rūmų sau vargingų molinę trobelę ir 
lauke valgydavo kartu su savo draugais 
papiastus pietus. Tai buvo demonstracijų, 
kuri dūrė didelės įtakos.

Kai po keletos dienų Feng Yu -hsian- 
gas ])ainatč, kad nepakanka {Minioti bas
liu, kad būtų galima pašalinti Liu Chi - 
wenų įš tarnybos ir patraukti atsakomy
bėn, tai tada jis griebėsi griežtesnės tak 
tikos; jis reikalavo Ciang Kai - Seko su
areštuoti ir nužudyti tų vyrų — bet vel
tui. Ciang Kai - šėkas paslėpė jį.

(Dau ginu bus>



STATYS SCENOJ “ŠVARKAS IR MILINĖ Ii asmens, kad paliūdytų esą 1 
ten iŠsigvdę reumatizmą ir ki- ] 
tas ligas. Buvo rastas net tos 
srities specialistus, kuris ap
siėmė “šaltinius” ištirti ir 1 
išduoti raštą net su antspau- ' 
domis. Po mėnesio laiko ame
rikonas jiasitenkinęs gandais 
ir tik tokiais daviniais • ir , 
Podbereekio^ turtą nupirko,
aišku, penkis kartus permokė-1 » * «
jęs. Draugas išdūmė j Kauną 
ūžti, o amerikonas' pradėjo 
statyti vilas ir reklamuoti kn-: 
tortą. Tiktai kaip jis nustebo, 
kai balose rado pilna gyvačių 
ir durpių. Žmonės ėmė iš jo’ 
juoktis ir amerikonas kreipė
si j policiją.

'Po trumpo laiko jų buvo 
teismas.

— Ar tamsta įrodinėjai, kad 
ten yra visokių mineralų! — 
klausė teisėjas kaltinamojo 1 
Podbereckio.

— Ne j rodi nejau, bet pasa
kojau... * •

— O tamsta? — kreipėsi į 
buvusį studentą.

— Taip pat pasakojau...
— O kas liudijimą išdavė? 

i — To jau nebėr, pabėgo.
— Gerai, bet judu žinojote,'

Netoli Zarasų yra gražus1 
miškelis ir balos. J tą vietą' 
vasarą sekmadieniais suvažiuo 
in miestelio gyventojai, kelia 

, gegužines, linksminasi. To mi 
Iškelto savininku yru nusigėręs 
bajorėlis Polbereckiš. Kada
ngi Podborėckiui laitai buvo 
reikalingi pinigai, tai jis į«- 

noro tą žemės plotą greit par-. 
duoti ir važiuoti gyventi į 
Kauną. 'Į'ačiau didelių pinigų 
jis už tai negalėjo paimti, nes 
vieta balota, o miškelis dar 
jaunas. Tašiau, anot žmonių, 
kai kada ir kipšas pasuka ge
rą žmogų. Pas Podbereckį į 
svečius atvažiavo jo draugas, 
išvytas už visokius šposus iš 
universiteto studentas R-k. ir 
su Podbereckiu išsikalbėjęs 
nudžiugo:

— Prieteliau, tu gausi tūk
stančius. Aš turiu numatęs a- 
merikoną, tik reikia įkalbėti, 
tose balose yra visokių mine
ralinių šaltinių... Jis nori j- 
steigti kujortą. Kaip tarė, 

. taip padarė*. Buvo papirkti ke-

DVLR FILMĄ AMERIKON

Šv. Cecilijos choras, Newark, N. J., kuris per L. R. K. Susivienijimo Amerikoje 48-jį seimą (bir
želio 26 d.) statys scenoj fcražą veikalą su dainomis, būtent “Švarkas ir Milinė”. Vaidinime dalyvaus 
šie solistai-ė-s ir artistai-mėgėjai: Jurkaitienė, Bublienė, Sekevičiūtė, Verbienė, Pocius, Balčiūnas, Ra- 
čkus, Ponelis, Tamašauskas, Kilda, Ponelis, Jr., Verba, Razantas ir Stankūnas. Atvaizdo vidury 
sėdi kleb. kun. Ig. Kelmelis ir choro vedėjas, muz. A. Stanšauskas.

ĮKAITYKITE IR PLATIN 
KTTE “DRAUGĄ’’Šarlatanai bei Apgavikai

ne abejo, teko daug sykių tanai pakeičia rašalą į 
girdėti nuo žmonių ir nemažai kitokią spalvą 
skaityti laikraščiuose, kad to- dažniausia pipirais pakartin
ki e ir tokie žmonės, pasivadi- tą. Jie vėl ligonį verčia net 
ną neva “daktarais” stebuk-'po prieverta gerti tą jų kartų 
lingai gydo visokiausias Ii- skystimą da ilgiau, nors patys 
gas, — tiesiog daro stebuklus. žino gerai, kad tas jų kartus 
gydyme. Jie sakosi žmonėms į skiedinys irgi ligoniui nieko 
kad' esą dideli “profesoriai” negelbėsi Reiškia, šarlata- 
ir, suprantamo, jų gydymo bū- nui žmonių sveikata yra menk 
das skiriasi nuo gerų dakta- niekis. Svarbiausias jų tikslas 
rų. Jie būk jiermato visą ligo- kuodaugiausia tai gauti dole- 
gonio kūną ir jo visas ligas rių nuo lengvatikių žmonių^ 
vien tik akimis pažiūrėję Į jį., Visiems yra gerai žinoma, kad

Kad daugiau Manio sau ga- ‘°kie &arlat*na‘._ pirmiausia
vus jie giriasi kiek sumanyti#- og>*k^ilųeaŪT-i«šeatt^f Ijdįįe

• • • » . Į “spėeiaiistai” bei “profesorai visiems žmonėms, vpatin- ’ *
gai, sergantiems, kokius ste- riai” ,aiP g*“rai i5val° žmoni." 
.buklus jie gali padaryti. iKno-
ma, tokie nobell';!‘a:
kas kitas, kai^Jį^^arlatanąy' Kuomet šarlatanai pastebi,

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrą bile kada galite važiuoti į 
Lietuvą, bet ypatingo dėmėsią kreipiame į šias eks
kursijas:

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

Šimtai vyrų gelbsti
Žinoma, jūs nematote tuos vyrus, kurie gelbsti kuomet jūs plau- 

natv'^iijamoĮįerBišku būdų. Gol’jie yra dešimts mylių nuo jūsų namų. 
Padirbti elektros jėgą, Jcuri varo motorą jūsų skalbiamos mašinos, tai 
jų darbas.

Šis motoras prašalima sunkų, nuobodų skalbimo darbų. Iškrato pur
vus iš skalbinių. Išgrežia drabužius.

Tie patys vyrai, ktirie jus gelbėja skalbimo dienoje gelbsti taipgi 
kituose namų darbuose. Elektros jėga iššluoja kaurus, operuoja radi- 
jos, prosiją drabužius, užlaiko maistus šviežius refrigeratoriuose, už- 
šviečia kiekvieną kambarį, namuose.

Daugumai šeimynų kainuoja tik kelis centus į dieną. Ar nemanote, 
kad tai yra tikra vertenybė?

nors

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Ir dar kaip gydo?... Tokie t Gera knyga yra ta, kurį ati 
šarlatanai tuojau pasižiūri ge- dengiama su laukimu ir už 
rai į ligonį, paima jo kišenės dengiama ką nors pelius. > 
pulsą ir pradeda savo auką li-
ligonį “gydyti” žodžiais. Jie , 
savo ilgomis kalbomis bei li
goniui nesuprantomais žo
džiais ,(kurių dažniausią ir jie 
patys nesupyanta) jį taip į- 
baugina, kad jam net kinkos 
pradeda drebėti iš baimės.

Kada šarlatanai jaučiasi, 
kad auka jau yra pilnai, pri
rengta ilgesniam gydymui, ta
da jam duoda didelę bonką nu
dažytų vaistų, dažniausia pa
saldintą burokų rašalą, bei ki
tų tirpalų. Žinoma, ligonis 

tuos “vaistus” geria, iki jam 
nusibosta. Kuomet ligonis pra 
deda nusiskųsti, kad tokių 
“vaistų” vartojimas jam nei 
kiek negelbsti, tuomet Šarla-

Sfl OUR OFFICE
k*
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PITISBUliGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
K E L) A K C I J O S ADRESAS: 

i’ittsburgh’o Lietuvių Žinios 
P. O. Box 542, Bridgeville, Pa.

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

SAUGOKITĖS VILKI! AVIES KAILY

ATSIŠAUKIMAS Į DRAU GIJAS
A. L. R. K Federacijos Pitts su Vilniaus Vadavimo Sųjun 
burgho Apskritys ir Vilniaus gos skyrium rengia prakalba!? 

Vadavimo Sąjungos Sky gerk atstovams birželio 10 d..
' rius, Pittsburgh, Pa. j š. m., 3 vai. popiet Liet. Pi- 

—»--------  Į liečiu svetainėje, 1721 daue
i Didž. gerb. Valdyba ir nariai! St., S. S., Pittsburgh, Penna 

Spaudos žiniomis, t dabarti- Įžanga nemokama.
, niu laiku mūsų broliams vii- šiuomi kviečiame visas ce 
į niečiams pritrūko maisto irntrales lietuvių organizacijas,

krosnio, J. Palmer, Joe Navi . Butus susideda beveik vien i bernaičius, kurie jaučiasi turį 
ękų, P. Barščių, kurių pas -į tik iš katalikų žmonių. Turi I pašaukime į kunigiškų luomų,
tangoiuis iki šiol naujos kle ’ tų jie pirmininkų perspėti, kad 
bonijos fondui uždirbta apie j jiems gėdos nedarytų.
$500.00. Bingo languojama kas 
savaitę trečiadienio vakarais ’ 
8:3U ir laimėjusiems ten pati 
tuojau įteikiama dovanos. 
Kviečiami visi atsilankyti. Tai 
labai smagus žaislas.

Prie progas kviečiu ir visus

Iš patyrimo ‘muijaae”

4VENTO KAZIMIERO MO 
KYKUOS tlNUTO

visų kraštų apsiautė bado šme- susivienijimus, parapijas. d.au!kitus klabu», ‘‘““P““-

Kaip kasmet, mūsų diece
zijos vyskupas, Jo Ekscelen
cija Hugh C. Boyle, kviečia

laikyti kvotimus. Jeigu kvo
timus pereina sėkmingai, vy- 

į skupo rūpesčiu būna leidžia- 
j mi į aukštųfnį mokslų dykai. 
Bernaičiai, kurie nori dalyvau 
ti kvutiuniuse, turi paeiti iš 
gerų šeimynų, turi gauti gerb. 
klebono paliudijimų, kad tik
rai turi noro ir žymias, kurios 

(Tęsinys 0 pusi )

Netikčtai pakliuvo man į šių universitetų davė pradžių kia. Nuvarginti žmonės nnn-|gįjas> klubus ir visus lietu 
lankas socialiau lapelis Pitts-Į kunigai vienuoliai. Pats Der-j ta pelais, žievėmis ir šaknų vius dalyvauti minėtose pra 
burghui taikomas, kuriame p.'gis atvykęs iš Lietuvos, avies, sriuba. Okupantų valdžia ne- kalbose ir abelnai prisidėti 

kailiu apsimetęs, dalyvauja į įsileidžia maisto iš Lietuvos prie Vilniaus vadavimo darbo, 
katalikų parengimuose, giria ir kitais būdais trukdo badau-
kunigus ant kurių dabar spiau I jančių lietuvių šelpimų. Vis 
do. Su tų kunigų pagalba sto- tai verste verčia mus • labiau 
ja j katalikiškų mokyklų. Gal susidomėti brolių vilniečių pa

Paul Dalgis (geriau tiktų Dc- 
rgis - Dergikas) išlieja tulžį 
ant Romos kunigų ir katali
kų. Neapsimokėtų į tokias ne-
sąmonės atsakinėti, bet kada
ngi jis, apsimetęs avies kai į malonėtų p. Dergikas paaiš i dėtimi ir ragina mus aktyviau 
liu, minėdamas Kristaus mo- kinti, kokiu būdu atsirado ir varyti Vilniaus vadavimo dar- 
kslų bei meilę šaukiasi į ge-' užsilaiko toji jo lankyta ino-jbų. Štai, artinasi tani gera pro

kykla ir tūkstančiai kitų ka 
talikiškų pradžios, vidurinių 
bei aukštųjų mokslo įstaigų 
jeigu Romos agentai, buvo ir 
yra apšvietos priešai f Kas čia 
Amerikoj iš lietuvių stato ir

, užlaiko pradžios, vidurines mo sti žodžiais ir paveikslais ti

ros valios katalikus remti jų 
užmanymus, tai neprošalį bus 
perspėti katalikus, kad saugo
tus yilko avies kaily.

Laisvamanių laikraščiai, pri 
silaikydami obalsio: “šmeižk, 
šmeižk o vis kas nors pri
kibs”, pasižymi istorišku iri 
kitokių faktų iškraipimu; vie j 
nok, kaip gyvas esu, neteko, 
matyti tiek neteisybės bei ko-! 
lionių sutalpinta viename strai1 
psny. Sulyg Dergio, Romos 
Bažnyčios vadai per amžius 
buvo ir yra apšvietos bei pro
greso priešai. Tai šmeižtas ir 
skaitytojų mulkinimas! Prieš 
spaudos išradįmų knygos bū
davo rašomos ranka. Kas tais

kyklas, net kolegijas, kur mo
kiniams skiepijama lietuviu 
kalbos bei tėvynės meilė? Ar 
ne tie patys Romos “gizeliai” 
— kunigai.

Dergikui nežinomi net var
dai tautos dainių poetų, tauti
ško susipratimo žadintojų, lai
svės atgavimo pranašų kuni
gų arba spaudos atgavimo da
rbuotojų. Jis visur vien bloga 
mato. Tikrai pasigailėjimo ve-

laikais ^tų sunkų ir pasišven-1 rtas žmogelis. Iš liuosos va
tinio reikalingų darbų atliki- lios užsidėjo aklos neapykan- 
nėjo? Ne kas kitas, kaip tik1 tos tamsius akinius ir visur 
tie, sulig Dergio, Romos agen tik tamsybes mato. Tamsybės

pagal išgalės. Padarykime bi 
iželio 1U d. Pittsburgho Lie 
tuvių Vilniaus vadavimo die
na! Savo skaitlingu dalyvavi
mu prakalbose bei savo dar
bais Vilniaus vadavimo nau
dai, tarkime pasauliui: Ei, pa

ja*, skyrius ir parapijomis pri 
aidėti prie ugdymo to fondo, 
kad dar prieš žiemų galėtume 
klebonijų pasistatyti. Ačiū vi
siems. Visi į darbų.

Kun. M J. K.

ga: atvyksta iš Lietuvos ge- sauli, mes be Vilniaus nenuri . 
rb. svečiai: Vilniau.-. Geležinio 
Fondo atstovai kan. b. Kemė
šis, prof. B. Vitkus ir p. B.
Babickas. Tie gabūs, gražios 
iškalbos veikėjai žada nušvie-

nisini

krųjų Lietuvos būklę.
A. L. R. K. Federacijos Bi-1

ttsburglio apskritys bendrai1

A. L. R. K. Feder. Apskr.

J. B. Tamkevičius, pirm.
A. Paleckis, sekr.
Vilniaus Vadavimo

Sųjungos Skyrius 
Peter Pivaronas, pirm. 
J. Virbickas, sekr.

IŠ FEDERACIJOS 
DARBUOTĖS

SDimiSIDE
PABAKOS 2OD13

Gegužės 17 d., Lietuvių ri
kyje įvyko Katalikų Federaci
jos Pittsburgho apskričio val
dybos susirinkimas, kad pasi 
tarus vietiniais reikalais. Da 
lvvavo šie nariai: Tauikevi- 
čius, Paleckis, Grebliūnas, Ka-
stos Vaišnoras, kun. Vaiš 

tai vienuoliai. Pdts naudingų I dvasios apimtas, Dergikas ki- nota* -ir kun. A. Jurgutei, 
knygų rašymas ir platinimas j niba net prie tų kunigų, ku-1 Kadangi ALTASS ceniralis 
buvo apšvjetos (ne tamsos su- rių kaulai ramiai ilsisi kapi- Į komitetas visai ignoruoja šiol 

. lig Dergiko) palaikymu ir plė
timu. Vienuoliai kunigai visur 
♦užsiiminėjo ne tik knygų ra
šymu, bet ir kitokiais mokslo

Po Pittsburghų ir apylinkę 
baladojasi koksai ten “ąrci- 
vyskupas’.’ ir jo “palydovas” 
su penketu vaikų. Jiedu ren
gia “misijas”, prakalbas, na 
ir, stebėtinas dalykas, visgi 
atsiranda tamsuolių, kurie 
jiems duodasi išnaudoti! Bet 
kas liūdniausia, kad Vaizbos 
Buto pirmininkas juos vežio
ja ir jiems padeda. Rodąs tok
sai būtų rimtas vyras, bet 
taip žiopliškai elgiasi. Į tokį 
pirmininko pasielgimų nariai 
žiūri per pirštus. Taį jokios 
garbės neteikia Vaizbos Butui. 
Tuo labiau, kad visas Vaizbos

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAfAyette 8067

DR, A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 
Yal&ndoa: nuo 2 Iki 8 v&l. vakaro 

Seredomls lr nedėllomla pagal 
autartl

Šiuomį noriu pareikšti šir
dingų ačiū mergaičių klubui 
ir jo padėjėjams ir padėjė
joms už surengimų card par
ty, kuri davė gryno pelno nau 
jos klebonijos fondui lygiai 
$100.00. Šios mergaitės rengė 
įr vadovavę: Pilimena Dubus, 
Albina Ew$lt, Juzė Dubus, 
Tillie Žekas, Helen Savikas, 
Agnės Jasin, Genevie Riškus

nyne. Labai negražu, brolau. i apylinkės katalikų pageidavi ; įr Įrefte Ix;on. Joms padėjo:
Jeigu turėtum šiek - tiek Kri-j mų perorganizuoti Pittsburg- Petras Barškėtis, S. Pakros-
staus ar artimo meilės, tai! bo komitetų demokratiškais nis, Jonas Starkus, Juozas Na-
uors mirusiųjų nereikėjo Irau- j pamatais, nutarta susilaikyti: viei<as> .Jonas Skistimas, Ona 

, tyrinėjimais. Daug įvairių nau kti į savo bjaurias puslapio nuo sumanytos iengti vakarie- j Jasin, Bertba Tumas, Nellie1
dingų išradimų padarė kimi- skiltis. Su gyvais besidarbuo- nes antrojo transatlantinio

, gai vienuoliai. Daugeliui gar-' tanias taip Pat šmeižtais ne- skridimo naudai.

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS- 

4204 ARCHER AVĖ.

eorner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

daug gali pelnyti. Netiesų sa- Kadangi kan. Kemėšis su 
prof. Vitkum ir p. BabickuVYRAI — ATYDA! I kai’ kad kunifc'ai norėjo pa- 

fui yra .Mciaii. pr.nr.ima* kuru naikinti vietinį ALTASS sky- kalbės Pittsburgbe sekmadie 
F“ktas yra, kad-A.L.B.K. nį, birželio 10 d., nutarta su- 

šaukti zbiones* į Piliečių klūbo 
salę, S. S. trečių valandų po
piet, vietoje aštuntos vakaro,

niai ALTASS- skyriaus reika- kaip buvo pirmiau numatyta 
Į lais panašus šūkavimui vagies, j Gyvenantiems toliau nuo mie-

u’Jf1',lk,? »*!vlna,,cf® toni- federacijos apskr. kvietė sky- KO. Kad nuteikti galimumą tūkstan- d 1

u^atidėik>jaduž8l»kyti n°ra prleža* ri‘l Persiorganizuoti demokra
tiškais pamatais. Jūsų šūkavi-Nusa-Tone

tlesloK nuo diBtri'butorlų. š) Gydyto-i , , - i • » , t . »• , , . . i ..... , ,
jaus preskripcija dabar pardundama kurs bėgdamas visų priešaky I sto, sis laikas yra jiatogiau paminėjus bingo darbuotojų: 
vieoee vaistinyčlose. Vienas Doleris . , . l-. -,,, , , • I , .. ....
už mėnesio treatmentą — būkite sa- saukia: laikykit vagi! .Jums1 sias. Į A. Poceviciūtės, A. Naujeliū-
vlml gaukite buteli Šiandien — garan
tuotas.

Urban, Geno vie 2ekas, Fran- 
ces Lase ir p-nia Jasin. Priro 
ngė svetainę ir padėjo dova
nas sutvarkyti: Jurgis Čižau- 
skas, V. Sersevic, V. Savic
kas, J. Rodgers, E. Žekas, J.
Tamkevičia, Frank Bernotas,
Anthony Žėkas, E. Moceika,
A. .Johnson, Joe Obiecunas I das: sPeclal* atyda atkreipiama 1 

j mokyklos valkus. Kreivos akys atl-
Frank Dubus ir E. Kisieliua. valandos nuo 10 iki 8 v.

. A . Į NedėlioJ nuo 10 iki 12. Aklni'ų kai-
Taipgi negalima apleisti ne- Eer.P_UBe ,P^ąus, kaip buvo pir-

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Ou»lometrlc*lly Akių Specialistas . 
Palengvins aklų jtempima, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akly aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), aOtaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal-

TOLOSEFAT
M. kstorr of Brooklyn, N. Y. 

Savo smS gioMkoa for (fio 
pt only loot U

JtU."
IX.4 « BOBtkp oa4 kove npt onlj 
poonda bot foal m niuch kettor te oocry 
«oy. Bvrn for peoplo wbo don't oaro te 
rodom. Rrmrhrn lo orondrrfol to krrp 
tho ajiUin bcallby. I beln« o noru 
•boold knoir for t’ve triod w many 
thln<> bot only Kruaehon ansverod all 
*oroooo>.° (May lt, IMS).

TO lo«o fat 8APTLY and HARMTABB- 
LV, tako a half teanpoonful of Krunchon 
Balta ln a »la«j of hot wator ln tbo 
tnornlna beforo brcakfart—don't mist a 
roorntna—a bottle that laete 4 oreeka 
eoats būt a trtflo—««t Krnaciton Salto ak 
any drugstore ln America. If not Joy- 
ftilly satlefled after tbo llrst bottla— 
money back.

šaukia: “laikykit vagį!” Jums j sias 
nerūpi'*jo vienybė. Nusmukus 
Dergiko privačiam bizniui ir 

I radijo klubui jis nusprendė 
savo globoj laikyti ALTASS 
skyrių, todėl ir neprileido ki
tų srovių atstovų prie to sky
riaus. Dabar per savo 
šaukia: “kunigai 
panuikirtti (o gal praryti) 
ALTASS fOtyrių!”

tės, E. Jaškūnaitės, A. Pakro-i 
sniūtės, M. Juocnukaitės, J. 
Poceviciūtės, J. Gailio. S. Pa-

This dęlicious cheesc food is

D1OESTIBLE AS MILK
ITSELF!

rt.

%
P(MlėptiiA VcIvochi’K švoi- 
ntem AkonyJ yni Mu ikultj- 
Hr\ugcj«ntlcjl faktoriui vi- NBlrtte m airi y Vaikučiu 'us 
Inhni goraa Vartoklt Kra- 
fl'H VHvmUi- imtkial!

Mums aišku, ku«l su tokios 
rūšies žmonėmis, kaip Dergis 
katalikams nepakeliui, todėl 
dar kartų norime jmrsergėti: 
saugokitės vilke avies kaily.

Vanaginia

Visi apgailestavo, kaA North 
Side ir Braddocke ligšiol dar 
nesusiorganizavo Federacijos 
skyriai. Nesuprantama, kodėl 
vietiniai vadai atidėlioja taip 
svarbų leikalų, kodėl nepara-

lapel^ j iįavo kuiunįję tlraugįįas 
užsispyrė prį^fausyti Federacijai ir su

jungtam jėgomis darbuotis Ba 
žnyčios ir Tautos gerovei. Tik 
vienybėje, mūsų galybė ir 
viltis susilaukti skaistesnio ry 
tojaus. Jei nenorime būti ki
tų pastumdėliais ir priešų iš 
naudojami mūsų j«tčių goda:! 
ir jiažeininimui, — aurenikinie 
pečius kovai už tėvų tikybų 
ir tautos idealus.

gento prašyta jmrinkti skelbi
mų ir iMnhdinti Pittsburgho 
ŽiniųAiraža. Vilimas

“DRAUGAS”

Katalikiškas!
Lietuviškaal

Patriotiškas! 

'leisingas! •

Naudingas!

VauiukjuuAtU!

Suprasdami, kad jokia vei 
kimus nėra įmanomus be spau 
dbs pagalbos, tartasi, kaip pa
gerinti, ir išplatinti “l’ittsbu 
Tgho Liet. Žinias”. Pasižadė
ta surasti kiekvienoje parapi
joje korespondentas, kuris kas 
savaitė prisius laikraščiui bė- 
gųrna* žinias!. Generalioip a-

KĄ TIK ATĖJO 1$ LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrakai ir 

Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsim© tiems, kurie 

tuojaus pareikalaus.
Ola nuplėSk:

••DRAUGAS", 2334 SO. OAKLEY AVĖ.. Chicago. 1.1.
Siunčiu $1.90 už kuriuos atsiųskite rauti knygų "ARKIVYSKUPAS 

JURGIS MATULEVIČIUS.”

Vardas, Pavardė

Mano adresas . .
i

LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Tel. LAFajette 7«6O

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

▼al.; »—4 tr 7—8 vai. vakare

Re®. 2130 w. 24th St. 

Tek CAMal 8498

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 SO. 4»tb (JT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv. lr Pėtn. 18—9 rgL

8142 BO. HAUMTED ST., CHIOAGd 
Paaod., Sarte. D Bnbat, 8—I rat

Dlanoms T«LNaktimi*

Office Phone 
PROspect 1028

I

Res. and Office 
2359 So. lcavllt St

CANAL «ft0«

DR, 1.1. KDWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 lo 9 P. M.

, Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 8 Iki 4 tr nuo I Iki t rak. 
Nedėllomla pagal sutarti 

Ofiso telef. 1*0 Ule v anl 78X>8 

Namų Tel. l’KOspcct 1989

TeL ROUIevard 784a

miaus. Daugely atsitikimu akys ati
taisomos be akinių. Haluos pigiau 
kaip pirmiau.

4718 SOUTH ASHLAND AVB.
' Plx.ne Koirtovortl 7RKB

Phone C A Nai 0122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS I

ir prirenka akinius 
ntsakomingai

Vai.: mlb 10—3 V. p.p. \ 
Nedėtoje pūgai nutartį (

2201 W. 22nd Cermak Rd.

DR. C. Z. VEZEL'IS
DHNTX8TA» 

4645 So. Ashland Ava.

arti 47th Street 
Vtet: nuo 1 iki I vakare 

Beredoj pagal autartl

JVAIIŪ8 DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
' OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

> luboe
CHICAOO. ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vaL vyte, nuo 2 Iki 4 
v»L po pietų lr nuo 7 Iki 8:80 vėl. 
vakaro. Ned 41 lovute nuo 10 lkf 12 
valandai dienų.

Telefonu MIDway 2880

Ofteo TeL VI( tory
ILea. Tek DKKate P1B1

DR. A. A. ROTH
Ruaaf GvdyloJaa lr Chirurgą*

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M 

visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St

Kampas lite Street

Valandos: t—4 popiet, 7—• vai vak. 
Medėlfomla tr tventadientete 10—ll

Tel. CANai B8R7
Kee. PROspect 00&8

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1881 SOUTH HALSTKD STRKH>

teeaUlancŲa 8Poo Bo. Arteatea ava 
Valandos: U ryto Iki 4 popiet

8 lkf S:SO vakare

DR. J. RUSSĖLL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.

Of. ir Res. Tel. HEMIock 6141

Valandos:

2-4 popiet; nuo 6.8 vakarais

Office Tel. Wcf>tworth 6330
Rea Tel. Hyde l’ark 3398

Rea. Phone Offloe Phone 
TRIaagle 0044 DR. MAURICE KAHN DRi SUSANA A, SLAKIS

'.L LAPayatta 8784 
Tel. OAJhl 0408

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
VaL: 2 iki I popia). T iki 8 vak, 

Nadėllojo pagal sutarti

Office Tel. K E Pu bile 7«»4J
Res. Tel. GUGveblU 0817

7017 S. FAIHI^IEtD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS■ -• • v T ' ’
2123 W. .UA.RqUElTE KOAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlfbj susitarus

TeL CASal B188

DR. G. I. BLOŽIS
DIMTISTA8

2201 W. Oermak Road

(Kuapau Leavttt Bt) 

Valandoe: Kuo 8 Iki 18 ryte

Kuo 1 Dd I vakare 

Beredoj nagai autartl

rhone CASal 0188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAI, te CHIRURGAI
2201 W. Cermak Road

Valeadov 1—8 Ir 7—S vak. 

Beredonda tr NadėllomU pagal vatated

REZIDENCIJA
6631 S. Cahfornia Avė. 

Telefoną* KEPublla 7848

oritei: Tel. I.AFayelte 4(117 
Res.: Tel. ttEMUock 82M

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ

Ofiso vatandop: 2-4 ir 6-8 vai. vak 
lleųMeucijoe Oftxa»: 2058 W. «#<b st.

Valandoe: 10-13 lr 8-9 vai. vak. 
Seredemli ir MedAllomie pagal aula.ril

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 

Tek Vlltgtola iMKM
Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—8 u. m.

NedUlonita pagal eutarQ

OR. A. R. MCCRADIE
QXDTTOJA8 lr CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street 

ROOM 818
11 U M xat

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tek YAIUIm 000 4 .
Mete: Tek PLAaa 2 4<M>

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-8 v. v. Į
Nedūditaiate auo .10 UU 13 diw»e I

MOTERŲ IR VAIKU LIGŲ 
SIECIALIHTft

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pietų. 7 iki 8 vak

IkUtetug BeredutfM,

Trl. ORm, IK H lovaril ŪPUI—44 
ttea. VlCkiry 28 kl

DR. A. 1. BERTASH
Ofteo vai. nuo 1-1; nuo 8:88-8:30

756 35tU tart
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Pittshurghn Žinios
South Side

(Tę>iny> nuo 4 pusi.) 

rodo jo puštiiikimų j kunigiš
kų luomų, ir turi būt baigę 
pradžios niokyklų. Kvotimai 
būna iš tikybos, gramatikos, 
aritmetikos, geografijos ir A- 
merikos istorijos.

Kvotimai bus birželio 14 d.

žiuokim visi. Nuo strvtkarioi 
Vincuko tiokelis visus nuves' 

Į vietų, o, gal, ii Povilas jam j 
padės. Bus patogu. Aš važiuo- 
siu, kad ir akmenimis lytų.

IŠ WES1END PITTSBUR- 
GHO PADANGĖS

West PiHaburgh, Pa. — Ka
žin- kas atsitiko su šios ko
lonijos korespondentais. Ma
tytis daug veikimo, bet žinomi

RYTŲ PENNSYLVANUOS ŽINIOS
VILIUI AVINŲ UILIJE

Catliolic Boys Jligli Scliool. ^respondentui saldžiai sau
miega. Nejaugi jie paklausytų 
skystapročio universiteto stu 
dento Povyliuko ir prie jo 
“junijos“ prisirašytų? Ne,

i meilę ir visų patrijotizinų au į 2. Padarytos nominacijos į Amerikos lietuvių tarpe, — 
kščiausiauie laipsnyje pareik-, seimo prezidijutnų, į rezoliti- kalbe- kun. dr. J. B. Končius, 

1 šti. Tuo pat laiku bus gra Į cijų, sveikinimų ir spaudos' Mi. Carnielio klebonus.

, žiausia proga suteikti lakūnui komisijas.
paramos ir patiems pasiimk-] 3. Įgaliota kun. dr. J. B.

sminti tyram ore. Končių atidaryti seimų ir pa- M. 1'
Apie tai bus daugiuu kitų Į siūlyti suvažiavusiems užtvir- 1 • M 

rengiasi piie av nacijos ( savaiP^ Sekite. Tu ir AŠĮ tinimui nominuotų prezidiju- Į UI 

---------------------- mų.

II. Apie mūsų apylinkės 
mainierių padėtį, — kalbės p.

Brennan, pirmininkas 
\\ . A. distrikto 9.

III. Apie Vilniaus padėtį 
(jei atvyks), — kalbės prof. 
kan. !•’. Kemėšis.

IV. Apie jaunimų, — kalbės 
(Tęsinys 6 pusi.)

tautininkaiPliiladelphijps 
dabar

Įdienos neva visų Philadelplii- 
Philadelphia, Pa Visige- jos ]įtdUVių vardu, 

rai žino pasakų apie vilkų, ku-
ris pasivertė avinu. 2ii.ui.ia, I A'«‘ lai dul .vl1 '«
vilkas savo prigimties negu- .PKuulystts. Juk katalikui v-

ia visai jų nepakenčiami ir,! 
kaip sykis, visai nepageidau-i 

J jami aviacijos dienos rengime. Į 
Tas dalykas vra vienu tauti-

lėjo permainyti, bet tiktai jų 
pridengė avino kailiu. .Anot 
pasakos, vilkas tuo būdu ga 

l Įėjo prisiartinti prie avelių
j kaimenės besiganančios žaliam I n*n^-lb vadovaujant ypač

KATALIKŲ SEIMELIS 
GIRARDVILLE PA., 

GEGUŽĖS 27 D.

4. Nutarta turėti sekančios | 
paskaitos:

1. Apie Katalikiškų Akcijų i

Priešseiminis atstovų šuva-i 
_ žiavimas įvyko gegužės 20 d. I

klonyje ir atlikti savo tikslą.|dviexn apsukriems vadams (vi-, o:3b Val. popiet, Minersville,1 
1 lkams avino kailyje) sumany- Pa iįetvl-,-įu

Kurie nori pasinaudoti šia 
brangia proga, tegul kreipiasi 
į gerb. klebonų, kuris mielu 
noru patarnaus. Ypatingai
baigę mūsų pradžios mokyklų! ta.p negalima sakyti ir jų į-i riais tautininkų vadais. , talikanis garbė> jeį kutalikui

turtų gerai apsimųstyti ir, jeįj tarti. Bedūla, Cibukas ir Spi-1 Bet štai \renų gražių i utVažiavę daly vaus šiame jų vusius atstovus ir nalinkėk

jaučia pašaukimo į tų brfengų rgutis protu gyvena ir jie per|nų, piktos dvasios pagalba jie j ime? Aišku (praeitį.s _rįausio ’ kiotie< Kun d, j
luomų, apsvarstyti su gerb. I gudrus, kad ski sta pročio stu -! sugalvojo būčių, kuriuomi ^9 I liadija)> kad neliks nei iotos « Koneį ’ ’

Panašiai dedasi su kaį ku !
mas. Kokia bus iš to viso ka

parapijos salėje Į 
Vietos klebonas, gerb. kun. C. I 

pasveikino suvažia Į

klebonu. Ne visose diocezijosei dento klausytų. Manding, jie ’ galės pasiekti savo tikslų. Sa- katalikanis tos garbės; 
teikiama tokia proga. , visi serga pavasario tinginių; vo bjaurių, visų katalikų ven- bę jje susikraus ant

'iga. Žinių bei žinelių .čionai Į giančių ir nepakenčiamų lais

yra daug, bet nėra kam jų suKeikia pažymėti, kud turi-i
n.u ganu gražų būrelį bernai- 
cių, kurie, seniau perėję* tuos 
kvotinius, dabar lanko aukšte
snes mokyklas ir jiems labai 
gerai sekasi.

VAŽIUOJAM Į AUUMO 
SODĄ

Deeoration Dav šv. Kazi-

nors kai kurias 
žinias, nors ir suvėlintas, ne- 
prošalį bus paminėti.

Šv. Vincento moterų klūbas, 
tinkamai ir pelningų suruošė; 
vakarienę, iš kurios liko pu Į 
rupijai gryno pelno apie trys!
šimtai doleriu. Balandžio 29' Pl"la«lelplnjoj.

d. tos pačios darbščios mote
rėlės surengė kitų pramogų —

vamanio išvaizdų jie apdengė 
gražia ideale tautos mylėtojų 
arba patrijotizmo skraiste. Ir 
dabar esu jau kas kita.

Lig anoj pasakoj vilkas, mū 
sų laisvamaniai dabar pradė
jo suvadžioti katalikus reika
le aviacijos dienos, birželio 10

Prieš kiek metų, kada lais 
vamuniai dėvėjo raudonus ka-

K un
us, organizatorių va-; 

visų nlu, aiškino, kas jau seimelio 
savo ^reikalu iki šiam laikui patla- 

pečių ir girsis visam pašau-' ryla. be to, pa>įfliė šiam su-, 

liui. O katalikams liks tik jų į sirinkimui dienotvarkę, kuri
šmeižtai. Dabar, kokig gali- i vienbalsiai buvo priimta ir 
ma būti iš to viso išvada* Į buvo padaryti sekantieji nir
štai kokia. Kad katalikai bū- tarimai:
tų tikrai apsileidę, kad jie 
leistųsi būti išnaudotais neva 
tautos gynėjų, o tikrenybėj tik 

Į laisvamanių, arba vilkų avino 
! bailyje.

1. Per seimelį atstovų regis
tracijų pradėti 1.^0 vai.; į re- 

' gistraeijos komisijų tapo išri
nkti: Juozas Balkevičius, Gi
rardville, l’a.; Varnagirienė,

turės kuo Į Minersville, Pa., ir M. Leskau-

card party, iš kurios atliko klairaiščius ir, nusitvėrę rau 
niiero K. K. bažnyčios kapuo-j gryno pelno parapijai apie du Į donas “laisves vėliavas’’, vi 
se pamaldos lygiai 11 valan- šimtai dolerių. Kaipgi galima! sa gerkle rėkė, katalikai jų iš-j 
dų. Paskui užkandžiai Adomo j praleisti tų darbščių moterė tolo bijojo ir vengdavo, it dvo- 
sode, įvairūs žaidimai iki va- lių veikimų? Jos iš širdies ii kiančio puvėsio. Tuomet jie 
karo ir pasilinksminimas. Va- su tikru pasišventimu dirba negalėdavo prisiartinti prie

Katalikai patys 
lidžiausių aviacijos dienų, ko- skiūtė, Mount Carinei, Pa. Iš 

! kios dar Pbiladelphijoje nėra reikšta pageidavimas, kad dr-

buvę. Ir tai įvyks tinkamiau- gijų atstovai-ės atsivežtų sa 
šioje vietoje’, kur katalikai ga vo mandatus, arba atstovų sų-J 
lės savo tautiškumų, Lietuvos• rašų.

parapijos naudai.

ANDREW
ŠIEDLINSKI

Mirė gngužės 22 d. 1934 n.
9 vul, ryla, srtluukęs 50 melų 
amžiaus. Amerikoje išgyveno 
39 melus

Uąliko dideliame nuliūdime 
moterį Kotryną, po tėvais Gos- 
ron. (ris sūnus: I)r. John K. 
Ir I»r. Valentine E., Joseph S. 
ir žmoną, dvi seseris Marijoną 
Kuszlejko, ir Oną Bartush ir

nines.
Kūnas pašarvotas Wolniak 

koplyčioj, 4604 8. Lincoln St. 
Laidotuvės jvyks penktadienj, 
gt gružės 25 d., ift koplyčios 11 
vai. bus atlydėtas 1 Five Holy 
Martyrs parapijos bažnyčią. 43 
ir Richinond Streets, kurioj J- 
vylts gedulingos pamaldos už 
-v< l.’onio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Kesurection kapi
ni s.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvSsc.

Nuliūdę; Moteris. Sfuial, Ma
ni, boserys ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus L. \Volniak. Telefonas 
Lafayette 2586.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

JŽL. Specialiau! I&kallme ir ISdlrM-
me visokių rūšių pamiuklua 1» 
grabiuunluM.

Mū>ų šeimyna vpe<-lallmoJa šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie* 
Blal su pačiais išdirbėjai?

MDUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PENSACOLA 0011 
BELMONT 3485

Office: HILLSIDE 3865
Alfred RoseUi, pres. V iucent RoselU, secr.

b

i

GRABORIAI:

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Meti/ 

4605-07 So. Hermitage Avenue

VENETIAN MONUMENT CO., INC.katalikų. O, jei kartais pasi
sekdavo prisiartinti, tai kata- Į 
likai juos išmesdavo laukan.! 

BefMebar -jau kas krta. Lai
kui bėgant tie patys nelemti 
gaivalai sugrūdėjo. Daliai- jau 
imasi kitokių priemonių. Jie

d. įvyko trauki 
mas loto, kurį paaukojo Anelė 
Kudirkienė parapijos naudai 
Laimėjo Kazimieras Seniūnas.
Gryno pelno iš tos pramogos 
liko parapijai apie tūkstantis i dabar nebedėv i raudonų kakla

Gegužės 3

dolerių.

i Gegužės 27 tl. soualietės re- 
I ngia caVd party, trečių valan- 
1 dų popiet. Sodalietės nusista- 

' tė subytinti Moterų klūbų. Jos 
I galės tai padaryti, jeigu vi- 
i sos iš širdies prisidės. Tat, pa

raisčių, nei nebemesuoja rau
donomis “laisvės vėliavomis’’. 
Ne! Jie dabar ima Lietuvos 
trispalvę ir gražiu, švelniu to
nu kalba apie brangių Tėvy
nės meilę. Nors jie imasi kito 
kių priemonių, vis tik jų tik
slas yra tas pats, būtent, ko-

Išdirbėjai aukštinės rūšies ramiuklų 
Ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirs 50 metų prityrimo
-o-

Birkite tiesiai 15 dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

----------- o-----------
Mes atlikome darbą daugeliui žymes

nių Chiųagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ave.

matysime, ar jos subytins Mo-! v°ū su Bažnyčia ir išnaudoti

terų klūbų. žmones. Tik dabar daug sun 
k iau juos pažinti ir daug Jon

is sakyklos prašė, Kviau jiems apsiginti.Kleboną 
kati motinėlės ir tėveliai su
sirinktų gegužės 16 <1. mokyk- 

, les svetainėn. Dr. Benz, pla- 
j čiai žinomas gydytojas visų 
! viešų ir parapijinių mokyklų,

labai įspūdingai kalbėjo ir ai
škino motinėlėms, kaip savo 
vaikučius tinkamai prižiūrėti 
ir apsaugoti nuo visokių pa
vasario ir vasaros ligų. Taip

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:

J.J.6AG

KARAS' 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.
miml \ nė*. niH>«|in<1 flpunt. Uhtnvi, puAovlitum. n.rt llrrtjoR 

KrlH tiMtttJil. Aintiiilii Mpt Ir kin o l»i»lnyh»*» uprBAyttt. .
T punifcytuje Ir 1 J:t premijų Amerikoje updovuiiotojc
karo upyHukoju

‘ DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/’
(GOD, IIAVK. MERCY <JW I s!)

400 pin»l GiiižOh. Di’rll Hp.lBrnl Ktilnn tik *i.25. hii prrMlunl imu 
SIJta. Uelkulaukllu: •DiuugtiN". 2334 So. Oukiey Ave., Chlcngo, IU.

gi ir kun. .J, Skripkus labai 
užimančiai atsiliepė į motinė
les, kud jos prižiūrėtų savo 
vaikučius ne vien kūno, bet ir 
sielos reikalais. Tie gydytojo 
ir kun. J. Skripkaus įspėji
mui motinėlėms ir tėveliams 
patiko. Vėpla

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsisaukt!, o mano 

darbu būsite užganėdfntl
Tel. CANai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

SUSITUOKĖ

Bridgeville, Pa. — Gegužės
16 d. kliu. A. Jurgutis surišo 
moterystės ryšiu Autinių Ma 
gdieli su Ona Pnpeikiūte. Mū
sų Onytė priklausė sodalie- 
tė'ins ir buvo visų mylima me
rgaitė. Džiaugiamės jos laime, 
bet mūsų džiaugsmas būtų 

Į kur kas didesnis, jei Onytė 
Į būtų pamylusi lietuvį ir jam 

pnvi'dusį savo likimų... Jung
tuvių proga draugės - soda- 
lietės (teikė jai dovanėlę —- 
gražų paveikalų ir ispuoftė gė

lėm bažnyčių. V.

1439 S. 49th Ot. Cicero, UI.
TeL CICKRO 5627

SIMDN M. SKUDAS
ORABORIUB IR BALSAM UOTO J AH 

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 W. 18th Bt

_________ Tel. MOBroa —77__________

J. F. RADŽIUS
Ina.

LIETUVIŲ ORABORIUa 
Palaidoja ui »J& «0 Ir aukičlaa 

Moderniška koplyčia dykai.
166 W. IStk Ht. Tel. OAMal 6174
____________ Ckloago. III.

I.J.20LP
GRABORIUS IR LAIIMJTUTIU▼BDCJAB

1644 WKST 46th STKEET 
Tel. IW» neverd »«•»—6416

Telefonas VARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue
Chicago, 111. *

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave.
Tel. Boulevard 4139

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

PAŠAUKITE:

RE Public 3100
2506 West 63 rd Street

Tel. LAFayelU

Tel. CICERO 164

SYREVVICZE
ORABORIUB

itarnartmaa 
ĮM.66

_____________ »T*AI
& HRh t“ i

LAldotUTėroa ptlnaa pat

/alltnaa ai t>B 
OPLTCIA DVI

(•fi 3

3572
J. Liulevlčlus

Grabo rilis 
Ir

lln mi nitioioJas
l’tiiurnuuja Chlrn- 

goje ir apylinkėj'1.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4082 Archer Aw.

UOZAPAS EUDEIKIi
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE........PASAUKITE........

REPublic3340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturim* sąryšių nu firma tuo rkčln vardu)
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SEKMADIENĮ, GEGUŽES (MAY) 27 D., 1934 M.
VYTAUTO DARŽE

Pradžia 1 valandą po pistų

Jubiliejinės Iškilmės Jau Čia Pat v^nVjos žSs
Ttvų Marijonų Kongregaei- Aušros Vartų bažnyčia erd- 

jos atsinaujinimo 25 m. jubi-’vi, todėl kviečiami visi daly- 
liejaus iškilmės jau čia pat, vauti tose pamaldose ir sykiu ulonas.

(Tęsinys iš 5 pusk) 
kun. V’. Mikaitis, Tamaųnos

šv. Jurgio parapijų yru motinu visų Chicagos parapijų. Taigi kviečiu netik dabartinius para
pijonus, būt ir buvusius.

Gera muzika. Valgius iš namų nereikia vežtis) mūsų piknikų, nes bus pakankamai geri ir pi
gūs valgiai; Įvairių gėlimų. Atvažiuokite. Pamatysite ko dar niekados nematėte.

1 .. Kviečia visus
KLEBONAS ir KOMITETAS

58*3

būtent sekmadienį, gegužės 27
u•

Ryto, 10:30 vai., Aušros Va
rtų bažnyčioj bus laikomos pa
maldos, dalyvaujant pačiam 
J. E. kard. Mundeleinui (jei 
nesulaikys svarbios pareigos) 
ir sknitlingųjai Chicagos lie
tuvių dvasiškijai.

. Vakare 8 vak, Dievo Apvai
zdos parapijos salėj, prie W. 
Il3tb St. ir S. Union Avė., kaip 
jau visiems žinoma, ruošiama 
jubiliejinis bankietas su gra
žia programa. Bankiete taip 
pat dalyvaus daug įžymių sve
čių — dvasiški jos ir pasaulie
čių.

su TT. Marijonais padėkoti 5 Nutarta kviesti 
Dievui už visas suteiktas ma- in.j ang|ų laikraščių ir 
lones.

Vakare taip pat kviečiami
so’’ ra porteri us.

tų SOI- 
“Gar

ton ir Readingo apylinkių lie-
I tuvių katalikų draugijų atsto- 
I vai ir svečiai. rengkiU's į sei- 
; mėlį, kuris įvyks Girardville, 
l Pa., Šv. Vincento lietuvių pa- 
I rapijos salėje, gegužės 27 d. 
. 2 vai. popiet.

6, Nutarta pasiūlyti seimui
GRAŽIAI PAMINĖJO

visi į Dievo Apvaizdos parap., j^rįnittį mūsų apylinkės Kata
salę — 1 jubiliejinį bankietą, 
kurį rengia TT. Marijonų rė
mėjai, kad pagerbus lietuvių 
išeivijos švietėjus ir vadų au
klėtojus jaunajai mūsų kartai.

li kiškos Akcijos Centro Valdy
bų, kuri seimo nutarimus rū
pinsis praktikoje vvkdinti ii 
visų veikimų vesti.

7. Seimų nutarta pradėti
Į bankietų įžanga $1.00. Visi! vaĮ jr baįgtį g vai. geimų bai- 
atsilankę į bankietų dykai pns vĮsį atstovai susirinks į
gaus gražių paminklinę knygų, 
kuri baigiama spausdinti.

Tikietų iš anksto galima 
gauti Marijonų Kolegijos Rė
mėjų skyriuose arba telefonu 
Canal 7790 galima rezervuoti 
vieta. R. K.

ALTASS ATSIŠAUKIMAS i “UTUANIGOS II"
| ŽYGIO RĖMĖJUS

Už dviejų mėnesių, visai ne-mo ir instrumentų lėšoms pa- 
tolimoje ateityje išleisime “IJ'dengti, bet tų pinigų, toli gra- 
TUANIC’A H,” lakūno Įeito-'žų, toli gražu neužteks. Rei- 
nanto Felikso Vaitkaus vai-! kia dar apie $4,000 skridim-o 
domų, į Didžiųjų Kelionę, per finansavimui užbaigti. 
Atlantikų vandenynų į Lietu-į A.L.T.A.S.S. skyriai į vali io-* 
vų. Mums, visiems lietuviams, ! Re lietuvių kolonijose, Chica- 
svarbulr Imtina, kad tas žygis į gOje jr kituose J V. miestuose, 
butų pasekmingas, kad mums ; (urj surinkę ar sukėlę per įvai
kiais metais vėl nereikėtų liū

gus,
bažnyčių, kur bus suteiktas 
palaiminimas Šv. Sakramentu

Gerb. kun. M. Daumantas. 
Girardvillės klebonas, ir jc 
parapijonai, uoliai rengiasi, 
kad tinkamai priimti atstovus 
ir svečius suvažiavusius j sei
melį.

Tad visi Scbuykill, North 
nniberland, Columbia, Hazle-

Pinigųs xwkia siųsti čekiais

dėti ir jaustis, kad neištesėjo
me. Mes visi norime sulauk
ti to (momento, kada iš Kauno 
ateis linksma žinia, kad “II- 
TUANICA 11” laimingai nu
sileido Kauno aerodrome, lui

nus parengimus nemažas su- 
mas pinigų. Įvairios draugi
jos ir klubai turi paskyrę pi
nigų iš iždų “LITUANICOS 
TI” naudai arba juos sukėlė 
vakarėliuose. Pinigų “LITU- 
ANICAT II” surinko ir įvai

nau), Jnkoniūtė, štnriūtė, Bru 
žiūlė ir Jurgaitis M. Mitruliū 
tės mokinės: Beinpsey ir Ko- 
džiūtč gražini paskambino pi 
janu. Choras pradžioje ir pa 
baigoje puikini sudainavo ke 
lėtų dainelių.

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. epas malonus. Vedėja 
ir režisorė visos programos p- 
lė M. Mitruliūtė vargonininkė.

SUSIRGO

Westville, 111. — Pirmadie
nį, geg. 21 d. bedirbdamas su
sirgo p. Augustinas Vnrduus- 
kns, iš Chicagos (Dievo Apv. 
parap.) Antradienį, geg. 22 d. 
tapo išvežtas į šv. Elzbietos 
ligoninę, Danvilbn. Rep.

Praneša, kad Cbicago mįe-Chester, Pa. r— Aušros Va-1 kuri čia sėkmingai jau daug 
rtų parapija čia kas met gra-Įmetu darbuojas. Žilmas,s^° antspaudininkas J. Grein
žiai apvaikščioja Motinų die->
nų, bet šiemet, gal, visų gra

atsistatvdina.

CICERO parskluoda buėemė Ir 
grosernė au namu ur be namo. ar
ba kaa turite kokli), nuosavybę Lie
tuvoje, priimsiu j mainus. Kam rei
kalinga loki vieta, meldžiu atva
žiuoti, neaigii itėalhe.

1308 So. 40lh Avc.
Cicero, III.

Residence Phone
Engletvood 5S4O

P. CONRAD
Rusi'nesa Phone 
Engl<*woed 5333

MODERN PHOTO 
STUDIO 
Įrengiu

l|ollywiMMl Šviesomis
AUKOTOS RVfP.ES 

PAVEIKSLAI
Nutraukiame dieną ar 

vakare

d*

žiausiai: altoriai buvo dailiai 
parėdyti; gražus, turiningas, 
iškilmei pritaikintas, klebono 
pamokslas, beveik visų bend
ra Komunija darė įspūdį dide
lės ir brangios šventės.

3 vai. popiet prasidėjo ko-1 
ncertas ir lošimas. Neišdildo-J 
mų įspūdį paliko mažyčių, i 
kaip lelijos, baltų, skaisčių * 
mergyčių garbinimas motinų f 
Motinos •— Miirijos ir mūsų 
motinėlių. “Pamiršo jie savo 
motinų”, dviejų veiksnių vai-j 
zdelis ir “Mano mamyte” —* | 
solo M. Mitrulifitės (visi mi-

.1 SKAITYKITE “DRAUGĄ” 420 WEST 63rd STREET

Jr CHICAGO

ar money-orderiais, išrašytais , ,x. ... .
“AMKR. LJTH. •TBANS-AT.1?rt' .v7k* į1 SĮ; .Mitraliutės). 
FLTOHT 'ASRN,” ’ vardn vw>4.---- ------- yjĮkug,
ALTASS iždininko p. Justino 
Mackevičiaus adresu, 2324 So 
Jjeavitt St., Chicago, 111. 

Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo S-fja.

ti pagyrūno, 
Katinas (jų Javardžių neži-

mingai perplasnojusi vandens ' rųS patriotingi lietuviai, kurie 
platybes. Mes norime, kad pašventė savo liuosdaikį, kad 
mūsų pradėtas darbas butų Ler,t prisieiti prie antio-
baigtas pasekmingai. ! j() lietuvių skridinio pasiseki-

Kaip žinoma, lėk Aivas “LI- 
TUANICA 11” jau nupirktas 
ir jis yra puikioj pa.ėtyii,

mo užtikrinimo.
Šiuomi ALTASS valdyTfi ir

lakūnas leitenantas Feliksas
bet yra pritaikintaa Lk į Vaitkus, naujasis “ LITUANT 
.kraidyuu, virš ženris ir n,COM n” vaidytojas, kuris uis 
ilgesni-ms kaip 1,00d myK" ! mMok„„„ vietą pinnesniajan, 
distancijoms, r Kad j, pntai- jwjln|g rraignacij<Į, atsi. 
kinti transatlantiniam žygiui, ALTAgg kuo.
aeroplanų’ reikia šiek tiek pa
keisti, įdėti kitų motorų, gazo
lino tankas ir navigacinius in- 
strumuitus. Reikia ir naujo

pas, organizacijas ir asmemus 
ragindami visus nieko nelau
kiant siųsti pinigus centran. 

Lakūnas leitenantas Felik
aparinlės Icoantnikcijoa propc-1 Vaitkll AI,TASS Centro
1 * I 1

į valdyba ir viso pasaulio lie- 
.• Kai kurie reikalingieji in-1 tuviai Imtinai nori, kad žygis 
grumentai jau yra nupirkti, įvyktų šįmet. Tad, pasidar

buokime, kad tų norų būtų ga-apiė kai kuriuos teiraujamasi 
ir vedamos derybos. Jau yra 
suderėti tankai ir padaryti žy
giai dėJ mechaniško darbo 
prie aeroplano pri rengimo ke
lionei į Lietuvų.

Visus įrengimus reikia sku
biai supirkti ir darbų prie ae
roplano nelaukiant atlikti, kad 
užtikrinti kelionę šiais me
tais. Amerikos Lietuvių Trans 
atlantinio Skridimo Sąjunga 
turi ižde suvirš $3,000 įrengi-

lima įvykdinti.
Šiuomi kviečiame prisidėti 

prie žygio ir tas organizacijas, 
kurios to ikišiol nepadarė. A s 
menys, kurie neaukavo kvie 
čiami prisidėti kiek jiems iš
galės leidžia.

Broliai ir seserys, išsiųski- 
rne “LITUANICA TT” į lai
mingų kelionę per Atlantikų, 
kad mes galėtume džiaugtis, 
o ne vėl liūdėti.

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

’ 'V- .;T :’*■ " • •• • ' '. “J

HAISTED ESCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORĄC ĮJOS

Jr

PASIDABINKIT PERMANENT 

W A V E

Dabar kol kalno* dar žemo* Mldland’o 
nauji pcriuancntni dėl pavasario:

REALISTICS 

$2.00 ir aukščiau iki $6.00

Kiti padabinimai: Shampoo — 
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave - arch - rinse — $1.00; 
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sha 
mpoo - marcel - manicure - $1.00.
MIDLAND BARBER

BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE

TEL. LAFAYETTE 4930

Kas atsineš ŠĮ pagarsini
mą gaus permanent nnve 
5Oe pigiau negu paprastai.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 

Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčlos
vakarat’s 6 iki 9 

Telefoną.- CANai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublie

Jr •*

t?\

Birželio 16 Dieną Ekskursija

PAKVIpTIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

cago.n ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa 
žįstamus atlankyti mane mano j 
biznio vietoje. Užlaikau dide- / 
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių ; visokių rūsių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems r.tsilanku- 
giems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 

jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkit* 
ZyJelį.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.

* Tel.: YARds 08C1

NEW YORK 

?

LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 

‘ILE DE FRANCE’ 

Express 

Laivas

Platesnes.Informacijas teikiam lr parduodam lalvakoites. 
Padarome visokius popierius Ir dokumentus. Siunčiam pinigus Į

LIETUVA

PAVASARIS
Laikas apsivalyti Ir maliavotl.

18 colių sieninė poplera...
Ir aukščiau
80 colių sieninė poplera 
Ir aukščiau. I
Sieninę popierą aplpiaustom Dykai 
4 vai. SPAR VARNISH Geros rū-
IMes  .................. $-fl -|Q
galionas ■ ■ ■
4 vai. ENAMEL ... 
kvorta

MAIŠYTO Geros rfiftles 
galionas S -J
Langams Seldus padarome, sulig
užsakymų ............................ f— —
Ir ankščiau

HEIFERMAN’S PAINT 
STORE

2547 VVest 63rd Street,
Tel. HEMIock 0070 
Mes pristatome

8Oc

AR MĖGSTI KEPTĄ AVIENĄ?
.Užprašome į mūsų draugiškų išvažiavimų. Keptos avys 

ir gėrimai, tik nž vienų dolerį ypatai. Daug linksmumo ir 
visokių žaidimų šiame išvažiavime. Kviečiame visus Alu- 
džių Savininkus ir jų draugus, ir kiekvienų lietuvį. Įvyk
sta ateinančiame sekmadienį, May Gegužės 27 d. Palos 
Park miškuose. Ten, kur prie kalno yra lenta. (Ski bill).

Visus nuoširdžiai kviečia, Liet. Aludžių Sav. Cook ap. 

Pirkite ir užsisakykite tikietus iškalno, pas narius ir o- 
fise: 731 W. 18th Štr. Rcom 205. Tel. Haymarktt 0042.

v

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

č>Rk.’ 
’4>IHhlLWICZ<£(o-

HORTGAGEBAHKERS

REAL ESTATE
13 metą teblngal pamatuotas biznis. 

SUSIPAŽINKITE IR REMKITE LIETUVI.
2608 W. 47th STR.,

PERKAM 

LIETUVIŠ

KUS BONUS

Tel. LAFAYETTE 1083

J?

Bridgeport
Hardvvare & Paint Corp.

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir 
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500 
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Vamish, galionas............................$-| 25
ir auksejan.
ALIVINES maliavos galionas ..................... 98c
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

NAUJAS, IŠRADIMAS
KIEKVIENAI YPATAI YRA
MAIAiNU TI RPTI GRAŠIUS 

IR DAILU S PLAUKUS
Sis naujaa naturallSkas vaistas 

netik sulaiko plaukų slinkimų. f>ra- 
Sali'na pleiskenaa. bet lr atkrauna 
plaukus. ŠĮ naudingą vaisią pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasekmės Šio 
naujo vaisto yra patvirtintos ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis $1.00. 
Atsišaukite laftku;

MRS. PAULINA RIMKUS
1531 SHIEI.DR AVENUE 

Cbicago Helghts, III.

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Tai yra geriausias—vienatinis vais 

tas nno

SKILVIO VIDURIŲ SUGEDIMO
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau— 

atnešk dalį likusio pauderio, gausi 

pinigus atgal.

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINE *

3201 S. Halsted Street Chicago, III.
TEL. VIOTORįY 7386 7048

.1." -i

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKHROR, RUMTAKOfl 8UI,FERnr«H VANOS IR EI.EKTRO® 

TREATMENTAI
•vedlSkl mankitlnlmal Ir elektros masalas , 

Treatmental visokių Ilgų, reumattemo. nervų atitaisymo. Salėto
tr taip toltana aa elektriniai, prletataala Violetiniai Kaulės Spin
dulių treatraental.

Mineralinė, aulfertnėa vanos duoda didltanrių kraujo clrkulla- 
oljų. knoml galima iSstgelhėtl nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl pergulAjtmo.
Moterų skyrius atdara. Utarnlnkals nuo 8 lkl 12 vai. naktis*.

1657 W. 45th Street
Kampas Ro. Paulina Bt. Tel. Roolevard 4&A3

■■■■ ■sliv.

CLIMAX, Sieninė, popieros valy-

....... 3 25c
SEA Craft Spar VarnlAas. Gallo-

’1.59
Int. Gloss Enamel Maliava, taip 
lengvai uistdeda kaip lr maliava, 
džiūsta iAlengvo. kaip gloss arba 
enamel — kvorta ....

Raitas Enamelfs. ISdžIOsta I 4 va
landas. kvorta ................. *7^0*C

YANAS HARDVVARE & 
PAINT COMPANY

3717 WERT «8rd STREET 
Tel. Prospect 12»7

RVfP.ES

