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DRAUGO’ EKSKURSIJA LIETUVIU KONGRESAN
SU VAKARYKŠČIA PROGRAMA UŽSI

BAIGĖ VAIKUČIU DAINŲ 
KONTESTAS

Su vakarykščia programa užsibaigė per radiją vaikučių 
dainų kontestas. Girdėjome paskutinius kontestininkus iš Šv. 
Petro ir Povylo ir Visų Šventųjų parapijų mokyklų. Su tuo 
baigėsi kontestas ir dabar telieka laukti, kol “Draugo” ra
dijo valandos klausytojai išrinks geriausius dainininkus. {Va
kar dainavo sekantieji:

Vist/; Šventųjų Parapijos
Cecilija Laudanskaitė, 9 m.................. : “Tarp šermukšnių”

10748 So. Michigan' avenue
Vvtautas Pivarūnas — 8 nu ..»....... “Mudu Du Broliukai”

22 E. lOlst PI.
Šv. Petro ir Povylo Parapijos

Irena Railaitė, 8 m........................................ “Du Našlaičiai”
12148 So. Lowe avė.

Longinas Pilutis, 9 m. ...........................  “Pasėjau Kanapę”
715 W. 120tb st.

NACIAI PAIKAI 
GLORIFIKUŪJA 

HITLERĮ
VADINA JJ “VISAGALIO 

PARINKTUOJU ĮRANKIU” 
TAUTAI

BERLYNAS, birž. 26. — 
Vokietijoje skleidžiamas pa- 
gonizmas virsta aiškiausiu 
absurdu. Ministeris Goerin- 
gas ir kiti pagonizmo sklei-

KAP. EDEN NIEKO ĮDOMUS NAUJAS 
NELAIMĖK) PAS MIN. KABINETAS 

MUSSOLINI MEKSIKO!

EKSKURSIJAI VADOVAUS 
RED. L. SIMUTIS

MUSSOUNIS ATMETA 
VISOKĮ KOMPROMISĄ 
ETIOPIJOS REIKALU

ROMA,.birž. 26. — Angli-

Pasirinktas didžiausias ir grei
čiausias pasauly laivas

“Normandie”

Kalbėjo gerb. kun. J. Mačiulionis, M. I. C., apie studen
tų organizaciją ir jos šaukiamą seimą šio mėnesio gale; gerb. 
kun. A. Valančius apie būsimą Olimpikos komiteto rengiamą 
pikniką ir bendrus komiteto reikalus; ir dr. A. Rakauskas,.'^ Hitlerio reikią klausyti ir 
— kaip turime saugoti savo sveikatą. .. ...

(Dainų kontesto balsavimo blanka vra 3-iame puslapy). se
Tokius dalykus gali skelbti 

tik turintieji ligų pakirstus 
protus. Tuo labiau, kad jie 
tarp kitko pareiškia, kad, gir
di, pasaulis gali juoktis iš to 
nacių sąjūdžio, jie į tai ne
paisysią ir žengsią toliau pas 
kirtais keliais.

SUNKU PASAKYTI, AR 
KATALIKAI ATGAUS 

KOKIAS TEISES
MEXIC0 CITY, birž. 26.—

jos ministeris T. Sąjungai Meksikos prezidento Carde- 
kap. A. Eden nieko nelaimėjo nas ministerių naujan kabine- 
konferencijose su premjeru tan yra patekę du pažymėtini 
Mussoliniu. Ministerio tikslas vyrai. Tai F. Gonzales Roair 

dėjai) savo naujo “tikėjimo” buvo atkalbinti Mussolinį nuo gen. S. Cedillo. Pirmasis yra 
pagrindam stato kanclerį Hit- tjo žygių prieš Etiopiją. Mu- užsienių reikalų, o antrasis — 

žemės ūkio ministerių. Roa 
lomą kompromisą. kitados yra buvęs ambasado-

Mussolini* reikalauja eko- rium ^ashingtono, o Cedillo 
nomlnių koncesijų Etiopijoje.

, tt. . . , arba karo. Dar nėra žinoma,per tautos va, « Hitlen. Tad | A tuo reikaJll J natoruun. bė vienas iš jųdvie
Hitleris esąs Dievo skirtasis — -

lerį. Jie viešai pradeda tvir- ssolinįs nesutiko. Atmetė siu
tinti, kad didžiausias šių die
nų “stebuklas,” tai vokiečių 
tautos prisikėlimas. Girdi,
Visagalis Dievas tai padaręs

— keletą metų yra buvęs San

TUO PAČIU LAIVU VYKS IR 

SPORTININKAI
Mūsų dienraščio laivakor

čių agentūra rengia ekskur
siją į (Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresą, kuris įvyks šiemet, 
rugpiūčio 11 — 17 dd. Kaune. 
Ekskursijai vadovaus L. Ši
mutis, dienraščio redaktorius,

PREZIDENTAS RŪPINASI 
KRAŠTO JAUNIMU

AVASTTTNGTON, birž. 26.- mokgs 6 dol. pašalpos per mė-

K alinama, kad gal Anglija ims 
versti Etiopiją, kad pripažin
tų Mussolinio reikalavimus, 
jei norima išvengti karo.

HITLERIO ŽADĖJIMAI 
ANGLIJAI

Luis Potosi valstybės guber- ĮLRKSO. pirmininkas ir lede 
racijos centro sekretorius.

jų nėra kuo nors pasižymėję i Nutarta vykti prancūzų linijos 
laivu “Normandie,” kuris yra 
didžiausias ir greičiausias 
laivas pasaulyje. Išplauks iš

rsavo nacionalėj revoliucinėj 
partijoj. Nė vienas jų nesiver- 
žęs šios partijos politinėn a- 
rernon, taip pat neprisidėję 
prie katalikų persekiojimų. 
Nors Cedillo yra revoliucinin- 
kas, tačiau jis nepritaria vy

Rytoj antras sportininkų 
vakaras

Kas dalyvavo pirmame 
sportininkų rėmėjų parengi
me, piknike, Vytauto parke, 
visi buvo labai patenkinti. 
Dėl to nuspręsta ir kitą pa
našų pikniką surengti. Jis į- 
vyks rytoj vakare taip pat 
Vytauto darže. Suorganizuota 
programa iš žymiausių atle
tų. Bus dainų ir šokiai. Pel
nas skiriamas pasiuntimui

Neiv Yorko liepos mėn. 31 d. gabiausių Amerikos lietuvių 
Sportininkų rėmėjų komitetas i atletų į viso pasaulio lietuvių 
nutarė tuo pačiu laivu siųsti ( kongreso metu įvykstančią 
į Lietuvą tuos atletus, kurie 1 sportininkų olimpijadą. Visi

Gausybei jos vedamai prieš- ikus brinkti imtis su Lietuvos ( prašomi atvykti į ryt vakare 
religinei kampanijai. Dar ne-'ir kitU kraštų lietuvių atle-j rengiamą pikniką Vytauto 
senai jis gubematoriavo San ^a’s* darže.nesj; lankantiems kolegijas 

bus mokama 15 dol. per mė
nesį.

Tačiau pirm visako bus de
damos pastangos rasti darbo 
privačiose įmonėse jaunimui, 
jei kuriems kokios aplinkybės 

darbo, kad jie turi progos lan neleis eiti mokslų, arba mo
kyti vidurines mokyklas, ar- Gintis amatų.
ba kolegijas, arba sutikti mo-_____________
kintis bet kokio amato. Kurie ųnUPDCCiO nč| P||JK|| 
neturi progos lankyti mokyk- KUHUnCOAO UtL UlVlLŲ 
lų, arba mokintis amatų,
tiems bus duodama darbo prie 
viešųjų darbų, arba šiaip kur 
kitur bus paieškota užsiėmi
mo.

Naujai įsteigta “adminis
tracija” yra darbo šelpimo 
programos dalis. Šiai admini- Į 
st racijai vadovaus Miss Jose- 
pliine Rocbe, iždo sekreto
riaus pagelbininkė, ir Aubrey 
AVilliams
bininkas. Šiai administracijai 
yra skirtas 50 milijonų dol. 
fondas. 1 i—

Paskelbdamas šį planą prez.
Rooseveltas pareiškia, kori tas 
yra vienas svarbiausiųjų kra
što' reikalų.

Jaunimo reikalų adminis
tracijos objektas yra šis :

Jaunimui rasti darbą priva 
čiose įmonėse.

Lavinti jaunimą amatuose 
ir profesijose.

Duoti progos toliau lankyti 
mokyklas.

Pagaliau parūpinti darbo 
prie viešųjų darbų.

Už viešuosius darbus jauni 
mui nustatytas 16 dol. per 
mėnesį (imant aplamai) atly
ginimas. Kurie lankys vidu
rines

Prez. Rooseveltas šiandien i- 
steigė “jaunimo reikalams 
nacionalę administraciją.” Ši 
administracija vyriausybės 
vardu pasiūlys krašto abiejų 
lyčių jaunimui, nuo 16 iki 25 
metų amžiaus, kurie neturi

KREIPIAS PAS PREZI
DENTĄ

t

LONDONAS, birž. 26. —
Anglijos premjeras Baldwi- ’ Luis Potosi valstybėje ir te
nas pranešė parlamente, kad 
Hitlerio vyriausybė žadėjusi 
nieku būdu nenaudoti nardan
čių laivų^(submarinų) būsi
muose karuose.

PROTESTANTAI PUOLA 
KATALIKU PROCESIJĄ

nai gavo prieglaudą iš kitų 
valstybių pašalinti katalikų 
vyskupai ir kunigai. Apleidęs
gubernatoriaus vietą jis ir to- ----------
liau skaitėsi stipriausiu vadu EDINBURGAS, Škotija, 
toje valstybėje ir visą laiką" birž. 26. — Vakar vakarą pro-

Naciai su savo pagoniška 
veikla neužsidaro (Vokietijos 
ribose. Vadindami save nor- 
dikais, jie planuoja traukti 
sąjungon visas nordiškas tau
tas. Sulyg jų išvadų, nordi- !
kais yra visos tautos, kurios j ypyg BROLIA, ŽUVO NUQ 

apgyvena žiemines Europos! SPROGIMO
dalis, taip pat olandai, švei-! _______
carai ir tikrieji augiai. Ypač j ELKHART, Ind., birž, 
jiems rūpi sąjungon įtraukti 
anglų tautą.

26.

ir šiandien ten nevykdomi ka
talikų persekiojimai.

Dar vienas pažymėtinas 
žmogus įeina kabinetan, tai

testantai pakartojo užpuoli
mus prieš katalikus.

Šį kartą jie užpuolė ryšium 
. ■ su Eukaristin. kongresu suren

VVASHINGTON, birž. 26.- 
Šiandien įvykusioje Bfdtuose 

į Rūmuose spaudos konferenci-' 
joje prezidentas' Rooseveltas 
pareiškė, kad kongresas netu- 
_ri reikalo skubintis su didžių
jų mokesčių įstatymo pravedi 

TTopkinso pagel- ■ mu Sako, tas klausimas nėra 
skubus.

Korespondentai tikrai turė
jo kuo stebėtis. Pereitą sa
vaitę prezidentas tvirtino, kad 
tai skubus reikalas. Šiandien 
gi kitaip.

Tarp abiejų kongreso rūmų 
pasireiškė ginčai, kurie rū
mai turi inicijuoti didžiųjų 
mokesčių įstatymą. Kadangi 
sutarimas nebuvo galimas, 
tad tuo reikalu kreiptasi pas 
prezidentų Rooseveltą, kad 
jis patartų, kas turi būt da
roma.

SOCIALISTAI KELIA 
STREIKUS LENKIJOJE
VARŠUVA, Irirž. 26. —

- Trys broliai Charles, La- Eukaristin? procesija parėmė ir Wayne Oanen, 14,13 K™*™ m.n.stens, Vera { Andriejau. vie-
Cruz valstybes gubernatorius , '
Gonzalo Vasųuev. Vėla. Jis žy-'1 "UO''J°S gat;e"”% P^°- 

i Jonio . . je dalyvavo keliolika tukstan-mus tuo, kad 1933 metais per t. , \
... . ,T . cių katalikų,rinkimus } Vera Cruz valsty-' v 

lies gubernatorius nugalėjo 
radikalą gubernatorių pulk.

ir 8 m. amž., vyriausybės šel
piamo darbininko sūnūs, kaž
kur sąšlavyne rado sprogsta
mosios medžiagos, parsinešė 
namų kieman ir susprogdino. 

Du vyresnieji ant vietos žu-
Lenkijos seimui pradėjus svar v0_ „ jauniansias pMkian mi.
styti naują rinkimų įstatymo 
projektą, vietos" socialistai 
protestan prieš tą projektą 
paskelbė generalį darbininkų 
streiką. Apie 30,000 darbinin
kų dalyvauja streike. Streikai 
bus paskelbti ir kitose Lenki
jos dalyse.

jMinėto projekto priešai nu
rodo, kad tuo projektu nori
mai išgriauti gyventojų betar
piškų reprezentacijų seime.

Vyriausybė turi daugumą 
atstovų seime ir tikisi leng
vai apsidirbti au projektu.

Penki plėšikai vakar anksti 
rytą puolė dvi aludes pietų 
vakarų Cooko apskrities da
ly. Apsišaudydami paspruko

mokyklas, vyriausybė nuo policijos.

rė ligoninėje.

CHICAGO UNIVERSITE
TAS KOMUNISTIŠKAS

SPRJNGFTELD, III., birž. 
26. — Paskelbtas legislatūros 
komisijos mažumos raportas 
Chicago universiteto klausi
mu.

JI PRIEŠINOSI NACIŲ 
REŽIMUI

BERLYNAS, birž. 26. - 
15-ai metų kalėti teismo nu
bausta Berta Karg iš Muni- 
cho. Ji atvirai priešinosi na
cių režimui. Sakoma, esanti 
komunistė.

Nepaisant kelių šimtų poli
cininkų, protestantai užpuolė 

Adelberto Tejeda. Gubernato-Į procesijų. Apdaužyta eilė ka-

ŠIANDIEN PASKUTINĖ 
DENA GAUTI PASKOLĄ
Šiandien yra paskutinė die

na paduoti aplikacijas į 
HOLC, kad gavus paskolą na 
mam», jei privačiu keliu nega
lima atnaujinti morgičiu.

Tik šiandien bus priimamos 
aplikacijos. Rytoj bus per vė
lu.

Kam reikia valdiškų pasko
lų, privalo kreiptis šiandien į 
HOLC ofisu?, 215 VVest Wa- 
cker drive.

riaudamas Tejeda pakilo per
sekioti katalikus ir praplatino

talikų. Areštuota keliolika už 
puolikų protestantų.

SENOS MERGOS PROTAS

komunizmą. Iš Vera Cruz vai- Paskiau tų juodašimčių gau 
stybės katalikų persekiojimai j jos kai kur pradėjo užpuldi- 
ir komunizmo propaganda ^ti katalikus, grįžtančius na- 
persimetė į kitas gretimas vai m0 jg kongreso.
stybes.

Mirė Miss Margaret Mc- 
Dermott, 70 m. amž. Visą sa
vo nekilnojamą turtą užrašė 
savo šuniui. Tas turtas siekia 

! apie 25,000 dol. Šuniui pasti-
Arkivyskupas MacDonaJdas pUR> paliktas fondas visvien 

Gubernatorius Vėla neat-' patarė tikintiesiems, kad jie, I tenka šunims — Anti — Cru- 
pildė valstybės katalikams už vykdami namo, dėl saugumo eltiy draugijai, kuri globoja 
Tejedo padarytas skriaudas, nusikabintų kongreso ženkle- gunįR įr kitus gyvulius.

Pažymima, kad universitete na“idare kataliką badnyHn,
dėstomos valdžios formų teo
rijos yra partyviškos ir pro- 
komunistiškos.

JOHNSON GAVO VIETĄ

VVASHINGTON, birž. 26.- 
NRA buvęs administratorius 
H. S. Johnson paskirtas tvar 
kyti federalinius ^Viešuosius 
darbus New Yorko miesto ri
bose. Jis yra atsakomingas 
šelpimo administratoriui Hop 
kinsui.

negrąžino atgal ištremtų vys
kupų, tačiau jis sulaikė toles
nį katalikų persekiojimą.

Nėra žinoma, kokios pozici
jos Vėla laikysis būdamas 
švietimo ministerių. Viskas 
daugiausia priklauso nuo pa
ties prezidento radikalo Car- 
dęnaso.

liūs.
Anų vakarą areštuoti keli 

protestantai teismo nubausti 
kiekvienas po 50 dolerių bau
dos, arba vieną mėnesį kalėti.

WAUKEGANE IŠKILMĖS

PIENO KOMPANIJOS NO
RI ARBITRAŽO

Pieno išvežiotojai grąsina 
streikuoti, jei kompanija ne
didins jiems atlyginimo. Tad 

HONG KONG, birž. 26. — kompanijos pasiūlė taikintis

VVAILKEOAN, III., birž. 26. 
— Šis miestas1 rytoj pradeda 
iškilmingai minėti 100 mėtų 
sukaktuves, kaip jis inkorpo
ruotas miestu.

ORAS
CHICAGO IR APYTJNK. 

Canton upėje apvirto keleivi- arbitraicijos keliu. Išvežioto jų — Numatoma daugiau lietaus, 
nis garlaivis ir prigėrė apie unijos viršininkai pranešė, (griausmų; maža temperatūros 
140 asmenų. ' kad jie pagalvosią apie tai. atmaina.



DRAUGAS Ketvirtadienis, birž. 27, 1935

“DRAUGAS”
IAetna kaadlen, t&akyrua sekmadienius 

PRK.NUMKKA.1OS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — Itf.UO. Pusei metų — f>.6U; Trims mėnesiams 
— Vienam mėnesiui — 76c. Kitose Valstybes*
prenumerata: Metams — <7.*0; Pusei metų — fi.tO. 
Kopija — .••«.

Redaktorius priima -r nuo i vai. 11*1 E vai. popiet. 
Kkelblmų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Bendradarbiams lr korespondentams raAtų ce*r*ttna,

jei nepraAoma tai padaryti lr neprlslunėiama tam tiks
lui palto tankių.

Skelbimui » p kančiai dienai priimami iki 
n vai. popiet

•nit) meno paminklinių pavyzdžių. Kiekvienus 
šviesuolis jame galės gauti vaizdų didingu
mo meno,‘kurį yra sukūrusi mūsų tauta, ku- j _
ris yra savas ir lietuviškas. . į 1)t. Rakausko, Federaei- kurtos garbingų, geros valio*

Bažnytinio meno muziejuje yra devyni jos pirmininko, referatas skai vietininką.
skyriai: lietuvių tautos senesniųjų amžių tytas A. L. It K. Federacijos Žmogus, ateidamas į pasau- 
skulptūros, tapybos, grafikos ii- metalo dir- Pittsburgho apskrities pirmu- lj, atsineša žmogiškas yputy- 
binių;*bendrieji tapybos, skulptūros, metalo me seimely birželio 16 d. Pi- bes. Vienos jų yra matomos, 
d.rbinių, medžiagų, bažnyčios vidutis insta- ttsburgh, Pa. apčiuopiamos, kitos-gi — ne.

“Tu esi uola. Ant tos uolos Vienos yra dvasinio, kitos

ŠIAI DIENAI MINTYS Lietuvos Laisvės Paskolos 
Reikalu Pranešimas

liacijos, modelių, matavimų projektų, bažny
tinių knygų, meniškai papuoštų dokumentų ir 
foto nuotraukų, kryžių, koplytėlių ir mūsų pragaro

Ryšium su Pasiuntinybės tą naują bono išpirkimo ter- 
prieš kiek laiko spaudoje pa- miną ir išmokės palūkanas už 
skelbtu dėl Lietuvos Laisvės 1935 metus.
Paskolos bonų pranešimu, pa- j Pratęstų bonų turėtojams,“DRAUGAS”

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, fizcept Hunday. 

■nnsfoiPTinsii. rtn. — tsss- ms Moatha -

,. . , ... y. i . . • .. . . . ... , . pildomai pranešama, kad bo-. prailginusiems bonus nuo 1—tinių knygų, meniskai papuoštų dokumentų ir pastatvsiu savo Bažnyčią ir fizinio pobūdžių. Jos visos, , i • i ... , , . ,............................. .............. - F u J v , , , 1 \ ’ nų turėtojai, pristatydami bo- l() metu, apmokant 193b me- 1
vartai neuergalės būdamos savo vietose sudaro tlll< -i*- • *. , ... .r b o niw pratęsti, išpirkti ir gauti tų palūkanas, bus įsduodumi

MŪSŲ VILTIS

Šiandien Marianapolio Kolegijoj, Thomp
son, Conn., įvyksta svarbus' įvykis. Seimuoja 
lietuviai katalikai studentai ir profesionalai. 
Apie tai plačiau rašėme vakar dienos nume
ryje. Čia tik norime pabrėžti savo džiaugs
mą, kad katalikai profesionalai ir busimieji

meno turtus, kurie yra susiję su Lietuvos darydamas jį savo vietininku mi tik gyvos ypatybės. Jeigu |inus Kalbamų pareiškimu bla sk(>lo.s ,,onUs pratęsti ar iš- 
bažnyčios raida. 3e to, jis rūpinsis su tais ant žemės žmonijos sieloms ga dėl vienos ar kitos priežasties 'nkaį ,JUS gaunami Pasiuntiny- pageidaujama, kad bo-
meno turtais įvair.ais būdais supažindinti nyti, kad žmogus už savo mei- tos ypatybės yra nustojusios , beje ni^ turėtojai juos siųstų tie-
plačiąją visuomenę. Tais meno kūriniais ga- ję prįe Kristaus galėtų pel- gyvybės, jos atstovauja bei! Lietuvos Laisvės Paskolos !Pasiuntinybei regis-
lės pasinaudoti mokslininkai, menininkai ir uyti žadėtą jam amžiną lai- atžymi jau ne žmogų bet tik;bon^ turėtojams sutikus visus !truota*ls laiškais šiuo adresu:
studijuojantis jaunimas. nię apie kurią šv. Povilas'jo lavoną. Mirusių tarpi; gy-'ar dalį bonų pratęsti bet ku-

L.etuvos bažnytinio meno muziejaus iš- šiaip išsireiškia: “Nei ausis vų neieškok, nes jų ten nėra- Kam terminui nuo 1 iki 10
augimą paskatino mirusio Maironio valia, girdėjo, nei akis regėjo, nei si. |metų> Pasiuntinybė bonus per
nes jis buvo jo sumanytojas ir propaguotojas. į žmogaus Širdį neįėjo ką Vie Be žmogiškų ypatybių žmo-

Mūsų manymu, ir Amerikos lietuvių baž-išpats prirengė tiems, kurie jį Į gus atsižymi savo kilme bei
štampuos, pažymėdama sutar-

Litliuanian Legation,
2622 - 16th Str. Nortlnvest, 

VVasliington, D. C.
Lietuvos Pasiuntinybė^

nyčiose taip pat ir bažnytinėse dr-jose yra 
tam muziejui tinkamų dalykų, kuriuos reik-

myli”.
Meilė ribų neturi. Taigi ir

profesionalai organizuojasi. Tai džiugina vi- 1 Lj surinkti ir į Kauną pasiųsti. Tuo re^<alu i’j^eilės galybė yra beribė. Mei-
są sąmoningąją lietuvių katalikų visuomenę, 
kuri laukia naujų jėgų, tinkamai pasiruošu
sių jai vadovauti.

Lietuvių katalikų studentų ir profesio
nalų organizavimosi darbą turi remti kiek
vienas, kam rūpi lietuvių religinė ir tautinė 
uteitis šiame krašte.

Tat, siųskinie jų seimui į Marianapolio 
Kolegiją savo sveikinimus if*anoralinę bei 
medžiaginę paramą.

Gerai organizuota ir gerai išauklėta švie
suomenė1 yra mūsų džiaugsmas ir viltis.

BOLŠEVIKŲ SUVAŽIAVIMAS

Šio mėnesio pabaigoj, Clevelande, įvyks
ta lietuvių bolševikų suvažiavimas, kuriame 
jie “kovos prieš fašizmą ir karą”.

Bolševikų lyderiai pir keletą mėnesių iš 
kailio nėrėsi, kad patraukti į tą suvažiavimą 
ne tik savo, bet katalikų ir tautininkų drau
gijas. Tačiau tai jų užsimojimas buvo be pa
sekmių. Visos tautiniai nusiteikusios drau
gijos suprato, kad bolševikams ne tiek rūpi 
kova prieš fašizmą ir karą, kiek noras įtrau
kti į savo nešvarias pinkles daugiau žmonių. 
Dėl to visus jų pasiūlymus dėtis prie “vi
suotino suvažiavimo” atmetė.

pirmoje vietoje turėtų pasirūpinti muziejaus B|epiasi uievo ,0
vedėjai. žodžio įsikūnijimas, gyveni-

imas žmonijos tarpe “Štai aš 
Į su jumis per visas dienas irPAVYDI KLAIPĖDOS

tam tikromis tautinėmis ypa
tybėmis. Jų tarpe pirmą ir 
svarbiausią vietą užima kil
mės arba gimtoji kalba. Lietu
vį kaipo tokį, kurio garbingą įjotas 
vardą kiekvienas iš mūsų ne- i kareįvįs 
šiojame, atžymi lietuviška ka-

PAVOGĖ PAMINKLU paminklo buvo parašas: “Ne
žinomam Lietuvos kareiviui, 
žuvusiam Švenčionyse 1920. 
X. 9 dieną. Švenčionių lietu
vių visuomenė. 1935. 11. 16
d.” Paminklas buvo galutinai 
baigtas statyti gegužės 23 d.

“P-ris” sako, kad vokiečiai vis mums pa- net iki pasaulio pabaigos’’, ir 
vydi Klaipėdos krašto, 90 klm. ilgio pajūrio, I didžiausio laipsnio pasiauko- 
jiatys būdami jūra ir viskuo kitu pertekę, jimas, kuomet tas pat Dievo 
Jau 700 metų, kai kova tęsiasi. Ko nespėjo!Žodis nuo kryžiaus tarė: “Tė- 
įvykdyti Vytautas Didysis, Katkevičiai, Ra-lve, į Tavo rankas atiduodu 
dvilos, tą Įrndarė 1923 metų sukilėliai. .Mūsų įlnano dvasią”. Meilė tai darė.
pareiga yra tą per aukas ir pasišventimą 
laimėtą kraštą išlaikyti, sudaryti sąlygas, 
kad sukilėlių krauju aplaistyta žemė pražy
dėtų gražiausiais žiedais. Tam pirmų pir
miausia mes turime Klaipėdos kraštą pažinti, 
pajūrio lietuvyje matyti tikrą savo brolį. Pa

kari žmogus gyventų. Meile 
yra Gyvybė. Kur yra Gyvy
bė, ten nėra mirties. Tokios 
Meilės, tokios Gyvybės vertu 
daro žmogų Pasaulio visų tau
tų jų tarpe ir Lietuvių Tau
tos Autorius. To Autoriaus ti-sk ai tom i s, referatais susirinkimuose išsiaiš

kinti visus liečiančius Klaipėdpįrkraštą klau^ Il0^UaJJVV0) Yra bus,
simus. Reikia smūlkmehišktff įftziiilt Kinti po- kad liėtąvil kaipo Jo tobulas 
dos krašto geografiją ir istoriją. Kova dėl kūrinys ant? žemės ne mirtų,

Iba iš kurios gimsta lietuviš-

Vilniaus Rytojus rašo, jog 
Švenčionių kapinėse guli pa- 

nežinomas Lietuvos 
žuvęs Švenčionyse

1920 m. spalių 9 d. Nuo to 
laiko iki šių metų jo kapas bu j Tačiau Jau tos pačios dienos 
....... ...... r,..,,.*.,.. i;,, .„oi,, vato naktį “nežinomi” piktadariaika daina, lietuviška kūryba iv0 neaptvertas. ^ių metų pia.. naktį 

ir visa kas yra gražaus, brau- į Ežioje Švenčionių lietuvių vi- A1 paminklą nuo kapų išvogė.
gaus, malonaus, didingo romėnė tą kapą aptvėrė iri 
timo, giminingo grynai lietu- j _— 
vio širdžiai. Šiam atsitikime pastatė mažą paminklą. Prie 
reikia, kad tautinės ypatybės i kliūčių sąlygoms tautinei gyvy 
panašiai kaip ir žmogiškos y-i bei užtikrinti. Šiuo atžvilgiu 
patvbės būtų gyvomis. Kur jis yra priverstas įdėti dau- 
tautinės ypatybės yra mirų- giau darbo, daugiau pasišve- 
sios, aišku, ten negali būt tau- ntimo, daugiau pasiaukojimo, 
tinės gyvybės. Lietuvis be gi- Organizuotoji lietuvių katali- 
mtos kalbos virsta tautiniu la- kų visuomenė išeivijoj visa Latvijos, Suomijos ir Lietu-
vonu. Niekur pasauly neteko tai yra įrodžiusi praktikoje, 
girdėt, kad lavonas būtų bu- Jos religingai - tautinė kūry-

BALTIJOS AUGALU GEO
GRAFIJOS KONFE

RENCIJA
Talinas VI 12 Elta. Kure- 

saare prasidėjo eilinė Estijos,

vos augalų geografijos konfe“ 
rencija. Konferencijoje daly-

vęs ar galėtų būt kieno nors ' ba stato ją pavyzdžiu visa^ i vaus ir lenkų delegatas. Lie-
pajūrio sunki, bet mes ją laimėsime, nes lie-į bet gyventų. O lietuvis gy- vietininku. Mūsų jaunoji ka j lietuvių išeivijai 
tuvis yra daug kentėjęs, išlaikęs daug sun-'vens, jeigu jis laikysis Mei-Irta, kad užimti po mūsų vie-į
kesnių kovų. Kovos būdus puikiai nušviečia Jė*- Tą Meilę jam nurodo, prie j tą, turi turėt gyvas sykiu ir 
Klaipėdos krašte žinoma pasaka, kad nepa-j tos Meilės jį vedą ir tą Meilę žmog ška.s ir tautybę atžvnii- 
sisekus dviem karaliaus sūnums kardu, me- jain duoda ant uolos pastatv- nčias ypatybes. Tos ypatybės 
lais ir neteisybėmis ilgesniam laikui užka- toji Jėzaus Kristaus Bažny-'v • ,
riauti kraštų, jaunesnysis sūnus pavergtųjų cia-
širdis sau laimi kanklėmis skambindamas Gamtoje niekas ant vietos

Kitaip ir negalėjo būti. Kaip mes jau i meilės ir teisingumo garsus. Ilgai kentėjęs nestovi. Joje vyksta nuoluti-
esame rašę, bolševizmas yra daug žiauresnis, 
daug daugiau nekalto žmonių kraujo pralie
jęs, negu fašizmas. Dėl to patarėme reika
lauti, kad į “visuotino suvažiavimo” dieno
tvarkę būtų įtraukta kova prieš bolševizmą. 
Tas, žinoma, nebuvo ir nebus padaryta. Tuo 
būdu “visuotinasis suvažiavimas” pasilieka 
paprastu bolševikų mitingu, kuriame į pa
danges kels Sovietų Rusiją, kur bolševikai 
milijonifs nekaltų žmonių yra išžmlę, kur 
žmonės badu marinami, kur panaikinta spau
dos, žodžio ir susirinkimų laisvė. Bolševikų 
įsteigtą Rusijoj pragarą vadins žemišku ro
jum.

Mes su i>asitenkininiu konstatuojame tą 
faktą, kad nežiūrint didžiausių bolševikų ly
derių pastangų įtraukti į bolševikiškąją ak
ciją mūsų draugijas, tas žygis jiems šiuo ka
rto nepavyko. Nepavyks ir ateityje, nes mū
sų visuomenė jau gerai Žino, kad jai nepa
keliui su tais, kurie yra parsidavę Sovietų 
Rusijos kraugeriams ir kurie dirba išdavi
kiškus darbus tautiniu atžvilgiu. *

pajūrio lietuvis dabar taip pat laukia tik- niai pasikeitimai. Gamtos Kfi 
rojo savo brolio, kurs jo prislėgtąją tautinę rėjo parėdymu nepadaryta iš- 
sąmonę. gaivintų meile ir teisingumu. imčių nei su žmogumi. Čia jis

, ♦ • • yra, čia jis grįsta į tą žemę
Lietuvos laikraščiai rašė, kad Vaitkus iš kurios yra paimtas. Kad su 

atskris į Kauną birželio 16 d. 4 vai. po pietų. | tuomi nesibaigtų žmogaus gy- 
“N-nos” birželio 26 d., skridimui paminėti, vybė ant žemės, žmogui yra 
išleistame numeryje sako: “Pasilsėjęs savai- duota galybė tą gyvybę per-

geriausia gali kristalizuotis,: 
augti, bujoti ir rodyti gyvy- i 
bę mumyse ir mūsų jaunojoj 1 
kartoj dirvoje vadinamoje ka ; 
talikybė ir bedievybė arba ka 
talikiškoje akcijoje ir lietuvių 
tautinėje kūryboje į kurią, 
Augščiausias davė mums vie
nintelį raktą — gyvą lietuvi
šką kalbą.

Kas nebrangina dovanos,

i tuvai atstovauja prof. Rege
lis ir dr. Minkevičius.(Daugiau bas)

nėra jos vertas. Duona tačiau • svarbi rokunda, kad be jos 
tės gale, Feliksas Vaitkus šiandien išskrido sodinti bei išnaujo sukurti. To 1 nepasidaro nė kiek mažesnė.; negali apseiti nei vienas žmo- 
į Kast Hartford, Conn., ir mano tenai išbū-'kia gyvybei kūryba yra gali- Ne kitaip yra ir su tautybe, gus, nei viena profesija, nei

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Panašių tani profesoriui u-
------------ Į 1>agų yra ir Čikagoj ant Me-

Gazieta šiais čėsiais tokia! disono ir ubagų namuose; to
kių buvo, yra ir pas mus.

Neseniai vienoj Musolinio
o vienas amatas. Net ir ubagai1 ka ra lys t ės gazietoj (“II 420šjiL 
s turi savo gazietą! Ji išeina | Florencijoj} mačiau tokį pil^ 

kraują. Kadangi tautybė kaip Paryžiuje; redaguoja ubagas,' čerj. vai||OS karaiįUs Marsas, 
Vadinas, lėktuvas ir dabar dar nepilnai pa į mėn žmogaus vietą. &i nusta-'ir visos gamtos dovanos žino- buvęs notary public. Gazieta' pilnoj savo uniformoj, kabi- 
nioštas transatlantiniam skridimai, tačiau ; lyta gan itaį taisyklė liečia ly- gui paeina iš to paties Salti-Į labai gina ubagų amatą, ži- nu : g,ėbj taikog pane|ęt aku.

siąs dvi dienas”. Ten duosiąs motorą “nu- 
čekiuoti”. Vėliau skrisiąs į Williamsport, Pa 
pasimatyti su propelerio firmos žmonėmis, auga, kad užimti grįžusio že

Lietuvos spaudą informavo, kad Vaitkus 
Kaune bus birželio 16 d. Tai tikrai socialis- 
tiškai.

« • ♦

BA2NYTINI0 MENO MUZIEJUS 
«_______

Praėjusį mėnesį Kaune atidarytas baž
nytinio meno rnnziejus. Kiek tenka patirti 
iš spaudos atsiliepimų, Lietuvos visuomenė 
džiaug asi susilaukusi naujos ir reikalingos 
įstaigos. Laikraščiai teisingai pažymų kad 
menas Lietuvoje nors ir mokėta vertinti, bet 
tikras menu domėjimasis buvo grynai teore
tiškas.

Bažnytinio meno muziejus galima ver
tinti dvejopai: kaip neabejotinai puikią prie
monę visuomenės meniškai auklvbai ir kaip 
didelį turtą, kurin suburta brangių bažnyti- . pasipelnymui!

ma per tėyus, parkviečiant 
kūdikį, kuris atėjęs į pasaulį

kurią žmogus apturi iš savo 
tautos per tėvo ir motinos

giai ir lietuvių tautą, kurios (nio, aišku, ji slepia savy ne- noma, ne tokių “ubagų,” ku- rat taip lig bQtų jo gVįthart,
dalimi mesf esame. Taigi ir -mirtingumo ypatybių. Gamtos 
mums yra duota galybė savo dovanų formos pasikeitimas 
tautos kūdikį padaryti savo į ne visados reiškia mirtį bei 
vietininku ant žemės tautinei sunykimą. Kaip grūde pasi-

lie bankais, visokiais iždais 
ir visokiom gerovėm nusvin- 
dlino žmonių pinigus, ale to
kių, kurių didžiuma, jaunystę 
ant knygos praleidę, smege
nis žmonių labui džiovinę, o

Yra eks-amerikiečių Lietuvoje, kurie ir 
šiaip pasižymi: štai, šiomis dienomis Kaune 
nuteistas trims metams sunkiųjų darbų ka
lėjimo už pinigų išeikvojimą V. Račkauskas, 
buvęs SLA organo “Tėvynės” redaktorius, 
ir žymus laisvamanių veikėjas. Jis ir Ame
rikoj begyvendamas yra daug nesmagumų 'Hų Įgyvendinti kiekviename -gų reiškiasi aikštėn žmogaus ILaiškutės prancūzų rasto pro-

gyvybei palaikyti. Kad Itai slėpęs diegus gavęs patogias » * ' padaryti, nies turėtume jausti sąlygas parodo gyvumų augi-
švenčiausios pareigos pradžioj me ir vaisiaus išdavime, taip 
mano kalbos pavartotą Kris-' lygiai pasislėpusi žmoguje

ir sako:
— Eik čia, eik čia, mano 

hany, į mano glėbį, o aš pa
tenkinsiu visus tavo troški
mus. +

i padaręs lietuvių veikimui. Tai yra tokio tipo 
žmogus, kuris kur tik kiek ilgiau pagyvena, 
visur nemalonių pėdsakų palieka. '

Dar antrasis transatlantinis sklidimas 
neįvyko, tač:au socialistų dienraštis jau iš
leido specialį numerį tam skridiniui paminė-

ant senatvės turi ubagauti. — Gerai, gerai, Marseli,—
r------r— ---- Va, aną dieną skaitau gazie- atsako taikos panelė, — ale

taus pareikštą tiesą į Šv. Pe-[tautybė prie tam tikrų sąly- j toj, kad vienas Kentucky pirma numesk nuo savęs tą 
geležinę uniformą ir padėk 
šoblę. Kitaip tu mano kaule-sav tautos kūdikyje. Ir kaip kūrybiniame darbe. Grūdas tą j fesorius ant senatvės, sarma- 

Kristus į šv. Petrą žmogaus | sąlygų sau užtikrinti negali, [ tydamasis ubagauti, insoltino liūs sulaužysi 
sielos gyvybės taip mes į sa- žmogus gi — gali. Žmogus y-' prezidentą ir po to nuėjo į
vo tautos kūdikį — į jaunimą i ra gamtos dovanų žemėje vie-1 policijos steišinų, kad duotų 
tautinės gyvybės reikale pri-Įšpačiu. Lietuvių tautu ir jos jam vietą džėloj ir pavalgyti.
valėtume su dėkingumu tos dalys, nežiūrint kuriame pa 
tiesos Autoriui drąsiai šaky- šaulio krašte būtų, turi šią vie

ti. Surinkta iš mūsų biznierių skelbimai lr^*’ J^unimė, tu esi mūsų tau- ^špatavinio valdžią. Ir niekas 
šiaip taip sulipdyta 24 puslapiai. Vėliau ža
dama dar daugiau puslapių išleisti. Kas sa-

tos uola. Ant tavęs mes sta- neturi teisės tos valdžios iš 
tome tautinės gyvybės viltį ir jo atimti, tik paties lietuvio

kė, kad socialistai organizavo skridimą ne-18u pMitik«Jhnn žiūrime f tave .išsižadėjimas. Lietuvis išeivi- 
’ - kaipo lietuvių išeivių eenosios joj sutinka kur kas daugiau

Verkdamas turėjo išeiti ne
gavęs vietos, ba jam pasaky
ta, kad džėlos dabar turi už
tektinai kostiumerių iš mili
jonierių ir tų, kurie nieko ne
dirba, o pavalgę ir pinigų vi
sados turi.

Sviete šiandie taip ir de
dasi. Visos karalystės iš pa
žintinio ginkluojasi, tik vai
nos nei viena dar nedrįsta 
pradėti, ba visoms yra šiort 
ant pinigų.

Gerai seni žmonės sakyda-/ 
nori taikos, ruoškis prie\vo:

' vainos. i
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PITTSBURGH’O lietuvių žinios

REDAKCIJOS ADRESAS: 
Pittshurgh’o Lietuvių Žinios 

409 Tabor Street, Esplen, Pittshurgh, Pa. 
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 

2013 Carson Street, S. S. Pittshurgh, Pa. 
Telephone Hemlock 2204

Įdomūs Pasikalbėjimai

Į nai nebūtų tvarkos, nes ne-, mo, kad tai nezaliežninkų kir- | 
būtų Tvarkdario — Jėzaus (kužė, nes jie nori suvadžioti 
Kristaus; nebūtų cemento, kas,žmones.
laikytų krūvoj, t. y. Šventų į RAUDAS: — Kodėl neza- 
Sakranientų; nebūtų Bažny-, liežninkai- bijo Komos vaido 
čios Galvos — Išganytojo, nes , ir vyskupų, kurie priklauso 
nezaliežninkai nepaeina nuo,Romai!
Dievo, o tiktai nuo sugedu-) JONAS: — Aš jūs paklau
sių lenkų. O jei pamatas yra 1 gju, kodėl žydas bijo kryžiaus!
SUge^?VL "IT* 8_UgTi,T 1 KAULAS: - žydai nukry

žiavo Kristų ir per Kryžių

ATSAKANT Į PAKLAUSIMĄ

Kiek Kainuoja Gazo Šiluma?

j JONAS: — Nuvažiuok j Af
riką, į Angliju, Italiją, ir ki-

---------- tus kraštus. Visur rasi vieno-.
RAULAS* — Jonai, kų tai durnų tikėjime, Sakramentuo- 

reiškia Katalikų Bažnyčia? se ir tų pačių Evangelijų. To-

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
YRA KATALIKIŠKA

JONAS: — Katalikų Baž
nyčia, tai vardas Jėzaus Kri
staus Bažnyčios, kuri turi 
būti po visų pasaulį, visuose 
kraštuose, ta pati, be klaidų; 
turi mokyti tų pačių ir vienų 
tiesą.

PAULAS: — Kų tai reiškia 
ur ta pati?

JONAS: — Visur ta pati, 
reiškia vienodai niokvti Jė-

dėl mes vadiname Katalikų 
Bažnyčia, kad visur ir visuo
met yra ta pati tikėjime ir 
moksle,

RAULAS: — Duokime, Jo
nai, visi lietuviai ir lenkai ne
zaliežninkai susijungia į vie
na krūvą, ar jie galėtų vadin
tis save katalikais?

JONAS: — Raulai, jeigu tu 
pamatysi didžiausių krūvų a-

zaus Kristaus mokslų, kaip [bmenų, plytų, ar galėsi jų va- 
dvasiškame, taip ir žemiška- j(bnti namu? 
me valdyme. Pav., gyvenai j RAULAS: — Na, kaip gi 
Kaulai Lietuvoj ir dabar esi 'krūvų akmenų nei plytų va- 
Amerikoj. Ar Katalikų Baž-dinsi namu? Juk ten nėra 
nyeia ne taip mokina? Ar ne- tvarkos, nėra cemento, nėra 
taip Šv. Sakramentus teikia? proto, kas juos tvarkiai sudė- 
Ar netaip pamokslus sako? j tų.

JONAS: — Taip, Raulai,Ar ne ta patį vienų Dievų Tri 
juose Asmenyse aiškina? 

KAULAS: — Tiesa, viskas

vęs. Todėl, jokiu būdu negali
ma, kad susijungusios neza- 
liežninkų “bažnyčios” būtų 
Katalikų Bažnyčia.

RAULAS: — Iš kur mes' 
žinome, kad tiktai Katalikų 
Bažnyčia yra katalikiška?

JONAS: — Pirmas iš Šv. 
Rašto, antras iš Padavimų,I
o trečias iš Istorijos.

Pirmas — Šv. Raštas. Pats 
Viešpats Kristus labai aiškiai 
įsakė savo apaštalams aiški
nti šv. Evangelijų visam su
tvėrimui, mokyti visas tau
tas; krikštyti juos Vardan Tė
vo ir Sūnaus ir Šv. Dvasios; 
mokyti juos užlaikyti visų 
tai, kų Jis įsakė, nes Jėzus 
siuntė apaštalus į Jeruzalį, 
Judėja, Samarijų ir visus pa
saulio kraštus. Reiškia, Kris
tus įsteigė tiktai vienų, šven
tų Katalikų Bažnyčių.

Antras — Padavimai: Pra-

atėjo pasaulio išganymas. 
JONAS: — Kadangi Romoj

yra Šv. Tėvas Popiežius, Baž
nyčias matoma galva, kuris 
yra vietininkas Kristaus, — 
nematomos Bažnyčios galvos, 
per Kurį ateina visos malo
nės per Septynis Sakramen
tus. O kadangi nezaliežninkai 
neturi nei matomos, nei ne
matomos bažnyčios galvos, to
dėl jie ir bijosi Šv. Tėvo Po
piežiaus. x J.V.S.

LIETUVIŲ DIENA
Istorinė Lietuvių Diena jau I 

ir vėl prisiartino. Visi pitts- , 
burgiečiai laukia jos su dideliu I 
nekantrumu. Tam vra svarbių 
priežasčių.

Pirma priežastis, kad Lietu
vių Dienų geriausia proga pa
simatyti su visais savo drau-

našai Dievo apreiškimu rašė gaiš.ir pažįstamais, kaip iš
ir kalbėjo apie Jėzų Kristų

dar mažiau galėtum vadinti ’r Visuotinų Bažnyčių^ vi
sam pasauly, kad Jo Bažny-sujungtas “tautiškas” bažny 

taip, kaip ir Lietuvoj būdavo, eias su Katalikų Bažnyčia. Te-! l^a > ^us &viesa» šviečianti vi
sam pasauliui, iki žemės kra-

________ i štų. Visi žemės karaliai lenks
“RADIJO BALSUOTOJAMS DĖMESIO savo galvas prieg j- Kad bus

naujas altorius, ant kurios auGalima balsuoti už penkis geriausius dainininkus. Padėki
te kryžiaus ženklelį prieš išrinktųjų pavardes. Visos Mankos 
turi Imt išsiųstos prieš vidurnakty Birželio JO dienos. Blan- oių daug turime tokių pasa- 

ikos, kurios bus vėliau išsiunčiamos nebus iškaitomos. Blankų ’ . .
J-us galima rasti tik Sios dienos “Drauge.” Tatl neužmirš- kymų apie Sv. Katalikų Baz- 
kitę pamatę blankų tuoj atsisėsti ir išpildyti, balsuodami už nyčių. 
penkis dainininkus.

kosis visa žemė. Iš Apreiški-

Pittsburgho, iš apylinkių, net 
ir iš kitų miestų, kurie suva
žiuoja į seserų Pranciškiečių 
ūkį 4 dienų liepos. Tai nėra 
vienos kolonijos išvažiavimas, 
bet visų lietuvių.

Antra priežastis, visi Pitts
burgho ir apylinkių lietuviai 
noriai važiuoja į seserų ūkį,

šio kotesto laimėtojai ateinanti trečiodieuf dainuos per 
“Draugo” radijo valandų.

Laimėtojams dovanos taip pat bns dalinamos ateinantį 
trečiadienį radijo stotyje. Neužmirškite išpiklę blankas, tuoj 
išsiųskite arba atneškite į “Draugo” ofisų.

f
KONTESTO BLANKA

Šv. Jurgio parapijos
Daina

“Ant Nemuno Kranto” 
“Katinėlis Rainas”

Kon testini nka a 
[1 Kazimieras Stočkus 
[] Ona Olvtė

Gimimo švenč. Pan. Marijos parapijos
[1 Cecilija Lenkarčiūtė “Vasara” *
[] Vincentas Billingis “Atlėkė gaidys šarukas”

Nekalto Prasidėjimo parapijos
fl Enrikas Čiapas “Dviratukas”
[] Florencija Poškinto “Pavasariui Auštant”

Šv. Mykolo parapijos
M Edvardas Siuntas “Aš Vaikiukas”
[] Emilija Mačioniūtė “Mane Motinėlė”

šv. Juozapo parapijos
M Vytautas Masokas “Plauk dainele plauk”
[1 Leoną Rimkiūtė' “Vilniaus kalneliai”

Dievo Apvaizdos parapijos
Fl Robertas Sabonis “Mano Motinėlė”
[] Marijona Arlauskaitė “Mažas Kūdikėlis”

šv. Antano parapija
M Robertas Račkauskas “Fsk karvvfce”
TI Eugenija Macinkifitė (“Aš atsikėliau ankstų rytelį

Aušros Vartų parapija
TI Abdonas Brazaitis “Tupi eraidys” 
d Valerija Remeikvtė “Kad galėčiau būt paukštyčio

šv. Kryžiaus parapija
n .Tonas Čibiras “Pamylėjau vakar”
[1 Elenora Plonytė “Kaip gi gražus, gražus”

Visų šventųjų parapija
n Cecilija Landauskaitė “Tarp šermukšniu”
[] Vytautas Pivarūnns “Mudu Du Broliukai”

Šv. Petrą ir Povilo parapija •
TI Trenn Railaitė “Du Našlaičiai”
Fl Longinas /Vilutis “Pasėjau Kanapę”

Balsuotojo:

Vardas ir pavardė............................................................

Antrašas ....................... .................................................................. .

Trečias — Istoriškas. Apa
štalai labai aiškiai suprato, kų 
Jėzus Kristus kalbėjo jiems. 
Ir tai jie aiškino žmonėms. Iš
tikimi buvo Kristui gyvenant, 
ištikimi pasiliko ir po Jo mi
rties. Kad ir persekiojo juos 
ir smarkiai baudė, bet tiesos 
neatsižadėjo. Nes tų faktų į- 
rodo pati Istorija. Rašytojai 
tos Istorijos buvo nekatalikai 
ir jie dejavo: “Kų turėsime 
daryti su katalikais, kad jie 
yra teisingi ir perdaug stovi 
už tiesk”? Jau šv. Povilo lai
kuose Bažnyčia buvo paskly
dus! po visų pasaulį.

Jeigu kas mėgintų tuos fa- Į 
ktus užginčyti, tai pirmiau
siai turėtų romiečių ir žydų 

! pasaulinę istorijų užginčyti. 
Sunkus būtų darbas prisika
binti prie pasaulinės istorijos, 
o dar sunkesnis — užkabinti 
Šv. Raštų.

Tai yra aišku, kad Katali
kų Bažnyčia tiktai viena yra 
katalikiška.

RAULAS: — Jonai, aš esu 
matęs, kad ant nezaliežninkų 
bažnyčių yra užrašyta: “Ka- 
talikų bažnyčia”. Kų tas rei
škia?

JONAS: — Raulai, nebūk 
silpnaprotis! Aš esu matęs ant 
scenerijos teatre pasirėdžiu
sias mergaites, kaipo karalie
nes, ir vaikinus, kaipo kara
lius, bet ar jie yra karaliai ir 
karalienės?

RAULAS: — Aišku ne.
JONAS: — Netikėk visam 

kų matai parašyta. Popieris 
neverkia, kad ant jo rašai; 
akmuo nesiskundžia, kad ant 
jo iškali raides. Nezaliežninkai 

^įl|gėdijas parašyti ant savo na-

Tikri kaštų rekordai praėjusio 
sezono šiems ir kitiems namams

išsklaido visas abejones

Gazo Šiluma Eina į Derybas Apie Kaštus!

Š IS pasiūlymas ifisklaido visas abejones 
apie kaštą gazo šilumos. Esame prisiruo
št prirodyti, iš tikrų rekordų, kad šildy

mas gazu nekainuoja tiek, kiek kalbos ir ne
tikri prasitarimai Įtikino kitus žmones. Pra
šome priimti šj prirodymų, ne iš kalbų, bet 
tyrinėjimų tikro kašto gazo šilumos. Suvirš 
30,000 patenkintų vartotojų gazo šilumos pa
remia šiuos faktus.

Siųskite dėl prirodymo!
Nepasitenkinom parodyti tik dalinius apskai
čiavimus. Nepasitenkinom parodyti tik kelis 
rinktinius pavyzdžius. I^auk&m, kol galėjom 
surinkti pilną rekordą kašto šildymo su gazu 
daug visokių rūšių namų, jvalrtose apylinkė
se. Dabar šie rekordai atviri jūsų peržiūrė
jimui. Rašykite arba pašaukite artimiausi sa
vo gazo kompanijos ofisą dei prirodymų, ku

rie randasi lapely turinčiam daug rekordų 
gazo šilumos kaštu. Tiktai išplldykite kupo
ną. Pasiųskite tuojau, arba telefonuokite 
Wahash 6000.

Siųskite Sį Kuponų Dėl Prirodymų 
Apie Gazo Šilumos Kainas— 

PRASALINKIT VISAS ABEJONES!

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE CO. 

CHICAGO

nes kiekvienas jaučiami, kad 
važiuoja ne į svetimų, bet į 
savo, lietuviškų, įstaigų, prie 
kurios kiekvienas prisidėjęs 

(Tęsinys 4 pusi).
DABAR

THE PEOPLES GAS IJGHT AND 
COKE CO„ CHICAGO, ILL. 

Please send me a copy of your
booklet of '‘Gas Cost Reeords".

Name......................................................

Addresa ........................ '............................

City .............. .. ........................................

ŠIA VASARA LIETUVOJ ĮVYKSTA:
1. Ateitininkų jubiliejinis kongresas;
2. Viso pasaulio lietuvių kongresas;,
3. Viso pasaulio lietuvių laikraštininkų konferencija;
4. Sporto Olimpijada.
Dėl to šiemet verta važiuoti į Lietuvą. Važiuokime 

su Studentų ir Profesionalų ekskursija LIEPOS 3 D. 
“GRIPSHOLM” laivu, arba su kitomis ekskursijomis. 
Važiuokite bile kada, bile linijos laivu.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes visų linijų visais laivais.

Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus doku
mentus.

Kelionės į Lietuvą reikalais kreipkitės į

J?

rt?

fMMNŲOTI
UCTUUMI

MltlUI
ir entcruM

Paraše
P. JURGBLA

TURINYS; Dariaus Ir Girėno' 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
mlftko paslaptis, žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus lr GlrSno nuo
pelnai aviacijai lr mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rėlst. komitetai.

>34 gusi. eu 94 paveikslais, 
tvirti vlržellal. KAINA 91.60. siu
ndant paltu |1.<6.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAOO. ILL.

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsnlos, Automobiliu, 
Stiklų Ir l.L

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!

Rašykitės prie didžiausios ir turtingiausios lie
tuvių organizacijos pasauly — Lietuvių R. K. Su
sivienijimo Amerikoj, kuris šiomis dienomis prii
ma naujus narius be įstojimo mokesties, nes veda
mas vajus.

Prašoma skubintis rašyti, nes vajus baigiasi 
1935 m. birželio 30 d.

Sveiki kūnu ir dvasia lietuviai ligi 50 metų am
žiaus tuoj kreipiktės į LRKSA kuopų sekretorius 
Chioagoj: Pr. Naujokas, 3334 S. Parnell str.; A. Ba
cevičius, 1850 Wabansia avė.; K. Rubinas, 10512 
Wabash avė.; O. Zaveckienė, 5932 So. LaSalle str.; 
M. Šančių venas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. Oermak Rd., arba “Draugo” redakcija, 
2334 So. Oaklev avė.; J. Grišius, 2024 So. Ruble 
str..- V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiutė, 
0636 S. Talman avė.; P. Pocius, 4619 So. Wellsstr.; 
12250 So. Green str. (West Pullman); S. Keliotis. 
921 Lincoln str. Rockford, UI.; A. Sutkus, 1007 
Eighth str. Waukegaa. DI.; D. Bendorius, 1326 
Shields avė. Chicago Heights, IR.; P. Vaitiekus, 
1418 N. 18 avė. Melrose Park. UI.; M Vaičiūnie
nė, 1927 S. 49 avė.. Cicero. UI. Taip pat ir kituose 
lietuviais apgyventuose miestuose.

LRKSA turtas siekia netoli pusantro milijono 
doleriu. Gyvastį galima apdrausti ant šią sumų: 
$150. $250, $500, $750, $1000, $2000. T,RKS A turi 
ir kitokius apdraudos skyrius: 20 Year Endowment, 
20 Year Payment Life. Ėndowment. at age 60 Pa
šalpos skyrius moka ligoje savaitėje $3.00, $6.00, 
$9.00, $12.00, $18.00. Vaikų skyrius irgi turi kelių 
rūšių apdraudę..

Visi lietuviai katalikai turėtų būti šios organi
zacijos nariais. Tai mūsų tautinė'tvirtovė. Prisira- 
šykit dabar, nereiks įstojimo mokesties mokėti.

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje Centro 
adresas: 73 E. South str., Wilkes Barre. Pa. Centro 
pirmininko adresas: L. Šimutis, 2334 So. Oakley 
are.
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Pittsburgho Žiaios
LIETUVIŲ DIENA

(Tęsinys nuo 3 pusi.)

kščiausių laipsnį aukštesnėj 
mokykloj.

l’o kalbos sekė “Gėlių šo
kis’’, kurį labai gražiai atli
ko 9 skyriaus mergaitės. Po 
to sekė pirmo ir antro sky
riaus studentui. Jie savo dalį 
visuomet puikiausiai atlieku. 
Šį sykį jie šoko “Noriu mie
go’’. Ekscelencija ypatingai

didžiuojasi, matydamas gra
žius vaisius.

Trečia priežastis, kiekvienas 
atvažiuodamas į Lietuvių Die- džiaugėsi mažyčiais. Mažyčia- 
nų jaučiasi esųs didelis putrio- nis pabaigus savo dalį, anuo
tus dėl to, kad remia savųjų, nikų orkestrą užtraukė lietu-7 
lietuviškų, įstaigų, kuri yra viškas melodijas. Orkestroj da 
apšvietus židinys ir tautybės įyvavo 5 skyriaus mokiniui, 
tvirtove. Puikiai atliko savo dalį. 3 ir

Ketvirta priežastis, tai ple- 4 skyriaus mergaitės sudarė 
timas tikėjimo, nes vienuoly- iš rožių linkėjimų širdį, Kiek- 
nas yra versmė, iš kurios teka viena mažytė pareiškė Eksce- 
grynas vanduo tikro tikėjimo.1 lencijai savo nuoširdžius lin- 
Tat tos priežastys jungia visų kėjimus. Rūta Jerašūnaitė pa 

puošė programų savo maloniu 
balseliu, sudainuodama dvi 
dainas. Be to ji rodė šokikės 
gabumus. 8 skyriaus bernai-

AUŠROS VARTŲ PAR. MOKYKLĄ BAIGUSIEJI 1935 Mokykių baigė Į jo vaido dienos išvakarėse.
Spuleviėius Edvardas, Paš-j)x>šta operetė “Aguonėlės tro- 

kauskas Juozapas, Gražulis škunasSis seserų Prancii- 
Antanas, Parazinskas Algir- [kiečių plataus užsimojimo ir

lietuvių katalikų tautiečių ši
rdis ir traukte traukia į Lie
tuvių Dienų.

Vardu A. L. K. Federacijos, 
seserys Pranciškietės širdin
gai kviečia gerb. klebonus ir 
jų parapijomis; visus draugi
jas ir klubus atsilankyti į 
Lietuvių Dienų 4 liepos. Se- 
senj ūkis randasi arti Castle 
Sliannon ant G rovė Road.

Lietuvių Dienos sėkmingu
mui Šv. Pranciškaus rėmėjai 
(Pittsburgho skyrius) smar
kiai darbuojasi: renka dova
nas, aukas ir visame padeda.

Programe tarp kitko bus 
jėgų išbandymas: virvę trauks 
bradokieėiai su liomesteadie- 
Čiais ir soutlisaidieėiai su Me- 
kesraku. Bus lenktynės. Bus 
duodamos dovanos laimėtoja
ms. Kun. J. V. Skripkus

ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTĖS
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Birželio 23 d. įvyko iškil
mingas mokslo metų užbaigos 
programas ir sykiu atsisveiki
nimas J. E. vyskupo T. Matu
lionio, kuris beveik visų bir
želio mėnesį su mumis pra 
leido.

Programas susidėjo iš įvai
rių dainelių., eilių, šokių ir 
kitų pamarginimų. Pirmiau- , 
šia Elena Žilionytė pasakė 
sveikinimo kalbų. Tos graži, 
lietuviška kalba kreipė visų 
dėmesį. Neveltui jį pelnė an

čiai sudarė visokias pyramy- 
des. G skyriaus mergaitės at« 
liko “Laimučių šokį”. Po to 
Ona Valentaitė padeklemavo 
“Yra šalis”. Komedija, “Dė
dės ūsai” visus įdomino. Žmo- i 

Į nės prisijuokė, kiek tik norė
jo. A. Martinonis, kuris buvo 
dėdė labai puikiai atliko savo 
dalį. Ona Bernatonytė pasa
kė monologų — “įkyri mo
čiutė”. Toliau buvo įvairūs 
šokiai, kuriuos atliko vyres
nieji vaikučiai. 9 skyriaus be
rnaičiai atliko savo maršų ir 
padainavo dainų. Baigiant pro 
gramų visos mokyklos vaiku
čiai, maršui grojant, suėjo į 
svetainės priešakį ir padaina
vo “Laisvės Varpas” ir “Pa
saulio Išganytojau”. Pastaro
ji giesmė buvo sukomponuota 
vyskupui pagerbti. Atsisveiki
nimo kalbų pasakė Rūta Vyš
niauskaitė, o Rožė Valentaitė 
įteikė vyskupui dovanų atmi
nčiai. Kun. M. J. Kazėnas pa
sakė trumpų kalbų, reikšda- J 
mas padėkos vyskupui už pa
tarnavimus. Po savo kalbos, 
įteikė dovanų nuo savęs ir , 

i parapijonų. Paskui pakvietė, 
vyskupų suteikti liudijimus 

• baigiantiems mokyki?}, kurių 
viso buvo 34. Ant galo kalbė
jo vyskupas. Prisipažino bu
vęs taip sujaudintas, kad su
nku buve net kalbėti. Reiškė; 
dėkingumų pirmiausiai klebo- !

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 Wcst 33rd Street,• s į-yv:
. \ TELEFONAS. YARds 2790 aiba 279i

Gerkit
Visose Alinėse

Mutual Triįg 

žvaigždži* 

Kenteehy 

Bourbon 

ir
Liet n v liko* 

Degtini*

:

kalaukit

utualLiauorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0H0.1

Pirmoj eilėj stovi: J. Alekna, V. Vyšniauskas, J. Žebrauskas, A. Ribickas, P. Pūkis, 
i A. Dargužis, A. Zardan, C. Pilipavičius,'J. Brazauskas. Antroj eilėj: K. Poremskis, J 
I Dabrovalskis, P. Adomaitytė, I. Beržinskaitė, B. Masalskytė, J. Latviūtė, J. Pretto, P. Po- 
1 cius. Trečioj eilėj sėdi: L. Markevičiūtė, B. Mickevičiūtė, kun. J. Mačiulionis, M.I.C., kun. 
A. Jeskevičius, M.I.C., M. Petraitytė, L. Dabrovalskytė.____________
nui už priėmimų ir vaišingu-, Ragino visus baigiančius grį-
mų, seserims už darbavimųsi 
lietuvių tarpe, visiems para- 
pijonams už visų, kų buvo nuo 
jų patyręs. Papasakojo žmonė
ms apie vaikučių padėtį Ru
sijoje. Prašė vaikučių įvertin
ti tų laimę, kad gali lankyti 
savas, katalikiškas mokyklas.

žti į savo, Šv. Kazimiero, au
kštesnę mokyklų. Baigdamas 
žadėjo atsiminti visus kuomet 
laikys šv. Mišias ir prašė, kad 
mes irgi pasimelstumėm už jį.

Genseravičius nupiešė labai
puikų paveikslų scenai per Į Dėkojame jam už patarnavi- 
programų. Paveikslas vaizda- mų.

vo Kristų Karalių laikant de
šinėj rankoj pasaulio rutulį, 
kuriame buvo matyti Rusija. 
Kitame šone estrados buvo nu
piešti žodžiai: “Pasaulio. Iš- *
ganytojau, gelbėk Rusijų”.

O 1953. Uccan * Mnu Tanas Co.

das, Ulevičius Andrius, Ele- 
nice llarry, Samulis Petras, 
Šimkus Albinas, Žvirblis Pra
nas, Povilaitis Wesley, Senu- 
ta Albinas, Petrauskas Alber
tas, Seiuinskaitė Bernice, Žu
kauskaitė Natalija, L’zdraitė 
Lillian, Rudzionytė Lillian, 
Šimeliūtė Marcelė, Luuytė li
ną, Zabelaitė Marytė, Globia
te Marytė, Bersnikiūtė Mary
tė, Kritopaviėiūtė Stela, Šal
tytė Julijau, Gunaitė Ameli
ja, Navidauskaitė Matilda. G u 
deliūtė Margareta.

Augščiausį mokslo laipsuį 
gavo Spuleviėius Edvardas, 
Paškauskas Juozapas, Seinins- 
kaitė Bernice ir Žukauskaitė 
Natalija.

ŠIS - TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Praeitų sekmadienį Roxian 

teatre įvyko šv. Vincento mo
kyklos užbaigimo iškilmės, su 
jungtos su pagerbimu vietinio 

‘ klebono kun. Jono Vaišnoro

nelengvas programas, daugu
moj susidedųs iš dainų, gerai 
išėjo. Lošėjams bei šokikėms 
duug gražumo pridavė besi
mainančios teatro šviesos. Iš 
baigiančių mokyklų jaunuolių 
galima buvo pastebėti nema
žai talento. Reikia tikėtis, kad 
Šv. Vincento mokyklos auk* 
lėtiniai bei auklėtinės persi- 
skyrę su šia mokykla paliks iš 
tikimi katalikiškos, lietuviškos 
mokyklos idealams ir padau
gins skaičių jaunų veikėjų 
tautiškai katalikiškoje dirvo
je.

Kuomet mokiniai nuo estra
dos reiškė gerus linkėjimus 
šios parapijos vadui gerb. ku
nigui J. Vaišnorui jo vardo 
dienoje, parapijonai, kurie 
ko ne užpildė erdvų teat^j 
jungė su jais savo gerus lin
kėjimus gausiu delnų plojimu.

Gerai daro žmonės, kurie 
užjaučia savo vadų pasišven
timų idėjai ir kurie vienkart 
savo atsilankymu padrąsina 
jaunimų prie kilnaus veikimo. 
Mums būtinai reikia remti 
jaunimų ir dalyvauti jo pa
rengimuose. Artimas

)

_ cigaretas su tuo
briimnu skoniu ir kvapsniu

t
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Pittsburglio žinios
VYSK. MATULIONIS IŠ

DALINO DIPLOMUS AKA
DEMIJĄ BAIGUSIOMS
Akademijos mokslo metų 

baigimas įvyko birželio 17 d. 
Orkestrui grojant studentės, 
eilėmis suėjo į salę, kur pa
puoštoje scenoje J. E. vysk. 
T. Matulionis įteikė diplomus. 
Kandidates jierstatė kun. įj. 
Vaišnoras. Kiti dalyviai buvo: 
kun. Aloysius Angel, kuris 
svetimtaučiams pasakė kalbi},
kun. J. Pikutis ir kun. Alfon-! 
sas, C. P.

Vakaro programą puošė a- 
kademikių orkestrą, kalbos, 
dainos ir kiti scenos meno da
lykai.

Iš salės akademikės ir ku
nigai lydėdami garbės svečią 
vyskupą nuvyko į koplyčią, 
kur pasakė dvasią pakeliantį | 
pamokslą: “Dievas mano ir j 
viskas mano” ir suteikė palui 
minimą Šv. Sakramentu.

Šįmet akademiją baigė: Al
bina M. Peskiūtė iš Elizabeth, 
Marijona A. Volteraitė iš Pi
ttsburgh, Ona T. Platukaitė 
iš Detroit, Agota II. Bendo- 
raitė iš Detroit, Antanina E. 
Jurgelailė iš Detroit, Ona G. 
Kedziūtė iš Hartford, Marijo
na A. Jeskelevičiūtė iš Pliila- 
delphia, Petronėlė C. Super- 
naviič.iūtė iš Mahanov City, 
Julija R. Dauberis iš Du Bois, 
Felicita B. Juciūtė iš Cliica- 
gos ir Elena M. Navickaitė iš 
Shenandoah. Dalyvė

apleistą nuo daugel metą vie
tą. Gaila jam buvo apleisti ra- 

; mi gūžtelė, sunku buvo skir
tis su gerais parapi jonais; pa 

.likti jaunus medelius, kuriuos 
I savo rankomis sodino; sunku 
buvo skirtis ir palikti žydin-, 
čius gėles, kurias savo ranko
mis sėjo. Nekartą mums teko 
girdėti kun. J. Misiaus žavė- 
jančius pamokslus ir turinin
gas kalbas per tautines šven
tes. Todėl, manome, kad ža- 
vėjantieji pamokslai j>adarys 
kad šis apleistas dirvonas ir 
virs derlinga žeme. Nekant
riai laukėme jūsų, jau nuo 
daug metų, kad pakrikusią ko 

i loniją sutvarkytum ir jauni
mą savo globon paimtum.

I Tat, nenusigąsk ir nenusi
mink, klebone, nes nors atvy
kęs čionai neradai žydinčių 
gėlių ir jaunų medelių, bet 
radai jaunimą, kuris išsiilgęs, 
Jaukė jūsų globos.

Atvykęs čionai radai stip
rius, kaip ąžuolus, lietuvius, 
kurie visi jums padės darbuo
tis.

Lai gyvuoja mūsų naujas 
klebonas kun. J. Misius!

BRIDGEVILLE ŽINUTĖS
Mūsų choras ne tik gražini 

gieda bažnyčioje, bet daug pri 
gelbsti ir parapijai, rengda
mas įvairias pramogas.

Paskutiniu laiku yra užsi
mojęs sukelti kapitalą elek
tros dratų ir lempų pakeiti
mui bažnyčioje ir salėje. Da
bartinis mūsų bažnyčios ap- i 
švietimus yra pasenęs ir ne- • 
atsukąs nustatytom apdraudos t 
(tire insurance) draugijų tai
syklėm. Dėl to mes turime mo 
keti Insurance kompanijom pa 
baudas. Šį nenormalumą pra
šalinus, paliks parapijos ižde 
kas metas kelios dešimtys do
lerių.

Sunkiai serga Jurgis Pae- 
kevičius. Birželio 24 d. buvo 
pašauktas kun. A. Jurgutis ir 
aprūpino ligonį paskutiniais 
šv. sakramentais. Šioje liūde
sio valandoje reiškiame užuo
jautą jo tėveliams, broliams 
ir sesutėms. ’ V.

EMIL DENEMARK B

3848 60

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

Vietinis

IŠ HOMESTEADO PA
DANGĖS

Gegužės 28 d. Moterystės
ŠV. VINCENTO PARAPI- Sakramentų priėmė Petras G.

JOS MOKYKLOS 
ŽINUTĖS

kun. M. Kazėnas. asistuojant dovanos. Po to seks dainų pro savo gimines Wyoniing Kio- 
ikun. Abromaičiui ir kun. Dre-1 gramas. Dainuos penki did- ny liepo s4, lai nepamiršta

lak.
Birželio 24 d. mūsų klebo

nas išvažiavo į Šv. Vincento 
seminariją rekolekcijoms. Grįš 
šeštadienio rytą. Darata

‘GARSO’ IR LRKSA 4-TOS 
APSKRITIES IŠVA

ŽIAVIMAS

’žiausi AVyoniing Klonio para
pijiniai chorai: Wilkes - Bar
re, Kingstono, Plymoutho, Lu- 
zerae ir Pittstono. Taipgi dai
nuos parinktos solistės ir so- 

, listai. Tarpe dainą bus kalbų. 
Programai užsibaigus, bus šo
kiai iki 11 vai. nakties. Šo-

WILKES - BARRE, PA. — 
Lietuvių R. K. S. A. organas 
“Garsas” ir to paties Susi
vienymo 4-tos apskrities iš
važiavimas įvyks liepos 4 d., 
Valley View Parke, Inkerman,

■a

IŠ NORTH SIDE

Piktinas su Petronėle M. Au- 
čiūte, o birželio 18 d. Magda
lena Naujokaičiūtė su M. llri- 
czo; '' ' ' > " •

---------- Birželio 23 d. buvo parapi-
Birželio 23 d. įvyko mokyk-’jos mokyklos mokslo meto bai 

los mokslo meto baigimo va- girnas. Vadovaujant seserims 
karas su gražiu programų. A- 'Pranciškietėms atvaidinta gra 
štiuntąjį skyrių baigė ir diplo-' žus veikalėlis. Buvo ir kito- 
mus gavo: Spulevičius Edvar- į kių pamarginimų. Kleboną? *
das, Paškauskas Juozas, Gra- kun. E. Vasiliauskas baigų- Ra. Prasidės^ 11 vai. ryto. 
žulis Antanas, Paražinskas Ą-- * ižd alinei dipkayiuii; Ba—Išvažiavim^.-programas bus

'lgirda<, Ulevičius Andrius, 1- lioniui .Juozui, Ruzui Antanui. įvairus: 1 vai. popiet beisbo- 
ilinis Jeronimas, Samulis Pet- Svetkauskui Romualdui, Kati- lo žaidimai. Po beisbolo — 
ras, Šimkus Albinas, Žvirblis liui Edvardui, Kat kauskui Al- kumštynės; bus keturios po- 
Pranas, Povilaitis Vaclovas,, bertai, Vinsevieifltei Julei, Du ros gerų, parinktų kuništini- 
Senuta Albinas, Petrauskas i mbliauskiūtei Elenai. Vakaro nkų. Toliau seks virvės trau- 

pelnas paskirtas bažnyčios tai kimas, už . ką bus duodamos 
symo fondui.

Birželio 30 d. IS vai. vakare,

kiams gros geras orkestrus.
Didžiausia šeimyna, priklau 

santi Susivienyme, gaus dova
ną.

Prie standų bus užkandžių 
ir gėrimo.

Įžanga į parkų tik 10c as
meniui.

Kurie pereitą metą dalyva
vo AVyoniing Klonio Dainų 
Šventėj, atsimena kas ten bu
vo. Panašus išvažiavimas bus 
ir šis.

Į šį “Garso” išvažiavimą 
rengiasi atvažiuoti daug “Ga 
rso” prietelių iš kitų miestų

Susivienymo nariai ir šiaip dė 12,0(X) litų pabauda, 
jau lietuviai, kurie atlankys .

atsilankyti į šį “Garso” iš
važiavimą. Būsit visu kuo pa
tenkinti ir nuošinlžiai sutikti.

Spaudos Komisija

BAUDŽIA VISUOME
NĖS IŠNAUDOTOJUS

Lietuvoje prieš kurį laiką 
įvairūs fabrikantai užsikrėtė 
taip vadinama “sindikatą li
ga”. Sindikatai pradėjo ga
minti įvairias blogesnės rū
šies prekes ir jas pardavinėti
brangiau, negu anksčiau. Tuo
būdu, visuomenė būdavo ver

čiama už brangias kainas pir

kti blogas prekes. Dabar kai

nų tvarkytojus kelis simlika-, 

tus jau išardė. Jų kai kurie“ 

savininkai nenorėjo klausyti 

kainų tvarkytojo, už tai kainų 

tvark. vieną sindikatų iiubuu- 

Tsb.

AGOTA GINIŪNiENĖ
Mirė birželio 2s >1. 1915 m., 

12:45 vai. lylo. sulaukus purė* 
amžiaus. Kilo iš Suvalkų aps
kričio, Bučkaitiio parapijoj, l'a- 
konių kaimo. Amerikoje išgyveno 42 melus.

I’aliko dideliame nuliūdime 
keturis sūnus: Mykolą, Petrą 
ir Juozapą, o DeB-Moinea, lo- 
wa \Vtlliam; dukterį levą Moe- 
hler ir žentą; marčia* Ir anū-

Jkus ir gimines.
I Kūnas pašarvotas koplyčioje 
2314 West 23rd Place. baido- 
tuvės pyks šeštadieny, birželio 
29 d., 1935, iš namą 9 vai.
bus atlydėta į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioj J- 
v.vks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta i šv. Kazimiero kant- 
nes.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-tnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, IHiktė, Žen
tas, Marčios, Anūkai Ir Gimi
nės.

Laidotuvių direktoriai Eacha- 
vviez ir ounus. Telefonas CANat 
2515.

PLA PINKITE “DRAUGĄ
KUN. J. MISIUS PASKIR

TAS KLEBONU
---------- Albertas, Šuminskiūtė Bronis

Birželio 16, skaitlingas bū-(lava, Žukauskiūtė Natalija, 
relis vaikučių, sodalietės ir pa 1 Uzdraitė lx?okadija, Rudžiū-
rapijos komitetas procesija į- Įniūtė Leokadija, Šimkiūtė Ma-' Federacijos skyrius rengia ko- 
lydėjo naujai paskirtą klebo- rcelė, Luniūtė Ona, Zabieliū-į rtomis lošimo pramogą. Pel
ną šiai parapijai kun. J. Mi- tė Marijona, Globiūtė Marijo- 
sių. Vargonams griežiant ir|na, Beresnickiūtė Marijona, 
giesmę giedant naujas kleb. į-

nas eis bažnyčios taisymo fon- ' 
dan. Bus gerų dovanų. K. Va-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aokitenAa rūšiai pamiak- 

lų Ir trabnaaių

lydėtas į Užžengimo į Dangų 
bažnyčią. Tas įvedimas naujai 
paskirto klebono į bažnyčią 
ne vienam ištraukė ašaras, bet 
tos ašaros buvo -džiaugsmo a- 
šaros, nes parapija susilaukė 
sumanaus ir darbštaus klebo
no.

Kun. J. Misius virš dvide
šimts metų sėkmingai klebo
navo Bentleyville, Pa. Nors 
visokių tautų žmonių priklau
sė tai parapijai, liet atsisvei
kinant jam su parapijonai.-', 
visi balsu verkė, nes neteko 
darbštaus klebono. Bet ką pa- 
darysi, vyskupas paskyrė. Ir 
pats kun. J. Misius atsisvei
kindamas verkė, nes iš tvar
kios para pi jos reikia eiti į

Kristopavičiūtė Stanislava, Ša ’ ranauskienė ir A. Levonienė 
lčiūtė Julė, Gunaitė Amilė, viską žada gražiai prirengti. 
Navadauskiūtė Matilda ir Gu-1 Birželio 21 d. mirė Ieva Ru- 
deliūtė Margarita. , ganskienė. Velione buvo sena

Augščiausį moksle laipsnį parapijonka. Paliko vyrą ir 
atsiekė: Spulevičius Edvardas, septynis augusius vaikelius; 
Paškauskas Juozas, Sumins- kai kurios dukterys jau veriu

DltUUurta pamilkJų dirbtuvė 
Chicagoj

LAIDOTUVIŲ PIRE KTO R I AI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

kiūtė Bronislava 
kifitė Natalija.

Žukaus- sios. Palaidota birželio 
Gedulingas Mišias šv.

Suvirš 60 metų prityrimo 
------------ o-----------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

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

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

A. Masalskis 
A. Petkus 
I. E. Raibius 
S. M. Stato 
Chas. Smitze

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS j
ir i

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių ftąlygoe

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ. j

TAMOŠIUS RUDIS
Mirė birželio 24 d., 1935 m. 3 vai. popiet, sulaukęs 

pusės amžiaus. Kilo iš Kauno rėdybos, Panevėžio aps
kričio, Miežiškių parap., Bugaltiškių kaimo. Ameri
koje iSgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime nioterį Marijoną, po 
tėvais Žemaitytė, keturis sūnus: Povilą, Juozapą, Ta
mošių ir Kazimierą ir dukterį Eleną; du brolius: Pet
rą ir Motiejų, brolio vaikus, krikšto-duktę Oną Mar- 
tinkienę ir gimines; o Lietuvoj brolį Joną, seserį Na
taliją ir gimines.

Kūnas paSarvotas 2352 So. Oakley Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, birželio 28 d., iŠ narnų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldom už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Duktė ir Giminės.
Laidotuvių direktoriai Lachawicz ir Sūnūs. Tele 

fonas CANal 2515.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIEBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbimo 

visokių rūšių paminklų ir grab
namių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 

Veskite paminklų reikalus teisiai 

bu pačiais išdirbiais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Viena#) blokas J rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Re*. PENSAOOLA iOII 
BKLMOPTT !«S

Otneet HI1JAUDB MBS
Alfred RomIU. prre. Vtnoent RoaeUl. secr.

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

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

LaMcz ir Simus 2314 AVest 23rd Place 
Phone CAN&l 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

..
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VIRINES ŽINIOS
ĮINIĮI ŽINELĖS kuris pavyzdingai platina ka

talikišku spaudą; Marųuette 
Parke randame turtingą Vladą 

— Šioe savaitės pabaigoje, Zaulevieių, buvusį National 
apleidžia Chicagą Peldžių šei- daržo> RįVerside, UI., savinin-
ma. A. Peldžius, ilgą laiką di
rbęs “Draugo” administraci
joje, vyksta į Bostoną. Ten jis

ncentas Bova,. kitatautis, ga
vo špilką. Šias dovanas davė 
American Legion pirm. ponia 
Shallman.

Birž. 24 d. mokytojos, Šv. 
Kaz. seserys, išvyko atosto
goms. Rep.

Pranešimai

ADV. WAITCHES BYLA
Rinks kitą “jury”

“Jury” tarp savęs negalėjo 
sutikti, tad teisėjas juos pa- 
liuosavo, sakydamas, kad tu
rės būt naujas teismas. “ Ju
ry ’ buvo 8 už pripažinimąką, taipgi biznierių orderių 

išvežiotoją Vladą Vitkauską,
6624 S. California Avė.; West

užims “Darbininko adminis-j gįd^ gerai gyvuoja biznieriai .Piliečių klūbas laikys pusme-
tratoriaus vietą. I Vladas Ivanauskas, 2252 W. (tinį sus-mą penktadienį, bir- Į *iamaadv. Waitches byla kri-

Vakar vakare pas Mic-' Cerniak Rd>> įr Vladas Nef- želio 28 d., 8 vai. vak. Svar-1minaliame teisme Prle teisgJ°

Cicero Lietuvių Amerikos
kaltu, 4 už paliuosavimą nuo 
kaltės.

Vakar ryte buvo toliau tę-

keliūnus įvyko Peldžių išleis
tuvės, kuriose dalyvavo gra 
žus jų draugų būrelis.

fas, 2435 S. Leavitt St. 
Cbicagoj lengvai galima būt

bu, kad kiekvienas narys pri- ^*der. Antra teismo diena bu

Įėjo turėti. Jis išpildė testa
mentą vien tik Butmanienės 
ir Bagdono prašomas. Už liū- 
dymą, kad AVaitcbes išpildy- 
damas testamentą nebuvo šuo 
kalbininkas, jis prašė atsimin
ti, kad buvo keletas žymių 
asmenų, teisėjų, advokatų ir 
kitų, kurie liudijo, kad jis yra 
doras, sąžiningas žmogus. , 
Taip pat, kad jį suviliojo kas 
link liudininkų testamento

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

— Nepamirškite, kad rytoj 
vakare Vytauto darže įvyks
ta važiuojančių į Lietuvą spo- kloties, 
rtininkų rėmėjų piknikas su 
sporto programa.

—• Užvakar įvykusiame spo 
rtininkų rėmėjų susirinkime 
nutarta rengti važiuojantiems 
į Lietuvą atletams išleistuves.
Jo? buę liepos 24 d.

— • būsimojo rudens Ma

būtų į šį šus-mą.
suskaityti apie šimtą Vladis- j Klūbas yra bepartyvis. Kie- dien^ valstybes patarėjo Jdau- 
lovų. |kvienam priklausančiam pilie- .Siamas Waitclies pasisakė, kad

Visiems linkime geriausios čiui padeda įvairiuose reika- -ils neatsimena kas įvyko per

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

Birželio 30 d. įvyksta mu

luose.
Neužilgo bus svarbūs rin

kimai. Mes, lietuviai, turime 
budėti. Parodykime savo jė
gas rinkimo dienoje. Pamatę, 
kad mes vienybėje jie paten
kins mūsų prašymus.

Pilietis

.j _ ,r , pasirašyme Zalenkas,, kurisvo įdomesne. Kadangi aną f . , . , .buvo apsirengęs kaipo kuni
gas, ir Waitcbes gerbdamas 
kunigus ir manydamas, kad 
Zalenkas buvo kunigu jis juo 
pasitikėjo. Kalbėdamas apie 
patį ’VVaitches jis nupiešė jo 
gyvenimą, parodydamas, kaip 
Waitclies vargo kol įgijo mo
kslą, ir kadangi jis nėra koks

tardymus Probate teisme, tai 
valstybės patarėjas paėmė į 
Rūdininkus to teismo repor
terį, kad teismui atpasakoti 
tuos “užmirštus” dalykus.

si atkirsti McDonnell argu
mentus. Jo kalba tęsėsi arti 
valandos. Jis pasakė, kad 
AVaitcbes visą tą laiką žinojo 
ką jis darė ir jis negali būti 
išteisintas. Todėl jis prašė 
“JURY” rasti AVaitches kal
tu kaipo dalyvį suokalbyj a- 
timti iš tikrų paveldėtojų mi
rusio Kelly turtus.

Valstybės patarėjo kalbai 
pasibaigius, teisėjas davė jury 
nurodymus prieš atleidžiant 

Įjuos svarstyti bylą.

WEST SIDE ŽINELĖS

dukters Marijonos, kuri mai
no savo luomą ir pavardę: ta
mpa ponia Žurkyskienė.

Biznieriai Juozas ir Pran
ciška Žurkauskai, 1957 AV. 23 
St. laiko valgomųjų daiktų 
krautuvę. Užaugino gražų, pa 
vyzdingą vienturtį sūnų Jo
ną, kuris yra baigęs Aušros 
A7artų parapijos mokyklą su 
aukštais pagyrimais. Tėvai, 
kaipo geram sūnui, kelia di
deles vestuves. Šliūbas bus 
birželio 30 d., Aušros Vartų 
bažnyčioj.

Julija Markifltė, 2322 So. 
Hoyne Avė., rengiasi taip pat 
mainyti savo “stoną”. Šiomis 
dienomis jai buvo surengtas 
vakarėlis, kuriam dalyvavo a- 
rti šimtas žmonių. Rap.

I

NETENKA DUKTERSNors tai buvo ir padaryta, , t ., x i - turtingas advokatas, tad jamvienok teisėjas pasakė “Ju- . ? ...ir pasitaikė neteisingai nuken
tėti.

Baigdamas savo. kalbą jis 
pareiškė, kad Wąitches nieko 
bendro neturėjo suokalbyj. 
Tas suokalbis buvo kieno ki
to sudarymas.

Po Waitches advokato val
stybės patarėjas pradėjo sa
vo kalbą, kurioje jis kaltino 
AVaitcbes kaipo suokalbininką 
suokalbyje pasisavinti miru
sio Kelly turtus. Valstybės 
patarėjas savo kalboj stengė-

ry”, kad jie į visą dalyką 
'dėmesio nekreiptų. Tuojau po

sų parapijos metinis piknikas,, Namų Savininkų ir l>įlįe<yių §įo liūdinink prasidėjo abie
_____  m__  -r.,-- r jrijonų seminarijoj atidaroma: Vytauto darže, prie »115 ir j Susivienvmas Town of Lake

pirmasis teologijos kursas, f- |Crawford gatvės. Šįmet prie 
staiga plečiasi, reikalinga dauiP*knd<o prisirengimas buvo y- 
giau profesorių ir patalpų. Di i Patingai didelis. Jame turėsi-
dėja ir išlaidos. Daromi pla
nai prie dabartinių seminari-

me daug įvairenybių. Klebo
nas, kun. Martinkus, ir parap.

jos rūmų pristatyti vieną spa- komitetas žada visus patenki- 
i i jnti. Nežiūrint koks pasitaiky-

— Kun. dr. P. Biskis, Ma- Į oras, piknikas įvyks. Kvier 
rijonų seminarijos profesorius, c*ame Chicagos lietuvius at 
yra išvykęs į Marianapolio ko
legiją, kur vasariniuose kur- 
suse dėstys graikų kalbą.

— “Draugo” radio valan
dos anaunceris P. Šaltimieras 
ir jo žmonelė yra išykę kele
tai savaičių atostogų.

— Šiandien kunigai baigia 
rekolekcijas ir visi sugrįžta į 
savo vietas.

vykti į pikniką ir bent vieną 
sekmadienio popietį praleisti 
su mumis. Lauksime.

Praeitą sekmadienį kun. A. 
C. Martinkus buvo išykęs j 
metines kunigų rekolekcijas. 
Grįžo trečiadienio vakarą.

SVEIKINAME
Rytoj, birželio 27 d., šv. Arla 

dislovo šventė. Visi Chicagos 
Vladislovai švenčia savo glo
bėjo šventę ir mini vardines.

Chicagoj randas žymių ir 
pasiturinčių A7ladislovų, kaip 
Šv. Kryžiaus parap. varg. VIa 
das Daukša, kurs nuo parapi
jos įsikūrimo uoliai tarnauja 
bažnyčiai; Cicero “Draugo” 
agentas Vladas Šemetulskis,

Šįmet parapijinę mokyklą 
baigusieji moksle atsižymėjo 
Jurgis Mikalauskas (gavo au
ksinį medalį, kurį dovanoj,') 
Knight of Columbus pirm. Ju- 
rmann), Juozapina Meškau®- 
kaitė (irgi gavo medalį). Vi

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
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Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ ra OREITD 

ASMENIŠKŲ PATARNAVI

MU, kviečiame Jos atcineiti 

«avo PROBLEMAS Ir nrr 

BIZNĮ čionai.

▼ i»

Halsted Exchange 
National Bank 

I9th PI. and Halsted St
'e4<o4ooo<ooo«oo'

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
ZmonBa. kurie dėl eenetvAe arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni Ir 
nesveikos, atgauna savo Jėgae. svei
kata lr pnsldazo stipresni Ir rvvesnl 
po to kaip Jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų Ir vyrų. kuris susi
laukė senatvės. Jis padaro juos cvel- 
keanlats. tvirtesniais lr priduoda Jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu įlįs esate 
senes arba silpnas, pamėginkite NU- 
OA-TONE. Po keletą dienų Jūs pa
stebėsite dideli pagerinime.

NUGA-TONE parduodamas visos* 
valstlnyčlose. Nepriimkite pamėgdžln-

Nno n&kletėllmo Imkit—UGA-SOL 
Jtmij. Niekas kitas Jums nepagelbės 
tslp kaip NUGA-TONE
-— Idealu I.luosuotoja viduriu 25c Ir 
SSe

(Property Owners and Citi- 
zens Ass’n) laikys mėnesini

jų advokatų argumentai. 

Pirmiausia turėjo kalbėti
susirinkimą ketvirtadienį, bi- patarėjas, bet jis at-
rželio 27 d., parapijos svetai- p’sakė kalbėti. Tuomet atsi- 
nėj 8 vai. vakare. Rašt stoj° Waitches advokatas Mc-

----------------- į Donnell ir pradėjo savo ilgoką
OtVTRDO, Ispanija, birž. 24. i ir jaudinančią kalbą. Jis kal-

— Baigėsi byla 63 radika
lams, kaltinamiems už suki
limus prieš vyriausybę perei-

bėjo valandą ir dešimts minu
tų. Jis priminė jury, kad AVai- 
tches vra teisiamas už suokal-

tais metais. Iš jų trys nubaus- bį pasisavinti mirusio Kelly 
ti mirties bausme, 36 — visą turtą ir ne dėl ko kito. Savo 
gyvenimą kalėti ir 7 — dvyli- kalboje jis prašė atsiminti, 
ką metų ir vieną dieną kalėti kad AVaitches Kelly nepažino 
kiekvienas. Kiti išteisinti. ir nežinojo kiek jis turto ga-
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 

v LIETUVIAI DAKTARAI:

PARDAVIMUI BIZNIAI

Grosemė ir bučernė parda
vimui. 13 metų Įsteigta. Gra
žūs gyvenimui kambariai. Pa
rsiduoda dėliai ligos.

I 3108 West 59th St.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Phone 

PROspeet 1028
Res. and Offiee 

8X59 80. Leavltt St.
OANal ft7<M

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8 

2 to 4 and 7 to t P. M. 
8undsy by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo < IM 8 rak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PBOspect 1880

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-8 kasdieną. 
Rea. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 50X1

DR. I. A. ZALESKA
GYDYTOJA h- CHIRURGE

1720 West 47th Street

TeL OANal 0857
Res. FROsneet 8858

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS 

1881 SOUTH HALSTED STREET 
ReaMenHIa 8800 Ho. Arteedan Avė.

Valandos- 11 rvto Iki 8 popiet 
8 Iki « v vakaro

Biznieriai Adomaičiai, 2301 
S. Oakley Avė., šomis dieno
mis neteks savo vienturtės

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 AUTOMOBILE8

EMIL DENEMARK INC.
“Vartotų Karų Bargenai-------

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

LIETUVIS
OPTOMETRIOALLT AKTU 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimų, kuria 

erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
-rolglmo. aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama aklų karėti, atitaiso 
•rumparegystų lr tollregyste- Priren
gia teisingai aklnlua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 1 n iki I v 
NedBlloJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
itikimų akys atltnlsomos be akinių. 
Kainos pigiau katu pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo t Iki 8 vakare
8eredoJ pagal sutarti

Tel CANal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AV. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandoe: Nuo I Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 5 vakaro 
Seredoj pagal sutart)

Tel. LAFayette 7560

DB. F. G. WINSKUNAS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 lr 7—9 vai. vakare

Bes. 2136 W. 24th St
Tel. OANal 0408

Ofiso: Tel. LAPayette 4017 
Ree.: Tel. HEMlock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

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

Reetdencljos Ofisas: 2858 W. 89th St.
Valandoe: 18-12 lr 8-8 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomia pagal sutart)

25 METŲ 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 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone OANal 0523

Ofiso Tel.: PROapeet #376 

Res. Tel.: HEMlock 6U1

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:80 Iki 8:80 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutari) 
Rea 2511 W. Mth Rt. Pagal sutart).

Tel CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GTDTTOJAS *r CHIRURGAS

2201 AV. Cermak Road 
Valandos 1—2 tr 7—8 vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti 
RETTDENCT.1 A

6631 S. California Avė. -» 
Telefonas REPublic 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1441 80. 49th CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Ir P8tn. 18—» vai.

8147 80. HALSTED ST.. CHICAOO
Paned., 8ered. lr Subat. 2—t vai.

BUICK ’S5, 5 Sedan. Trunk. garant....................................................... 0®2»
BUICK *35. 5 Sedan. garint.......................................................................
CADILLAC ’30, 7 Sedan. V-16. Tobulas ........................................
PONTIAC ’35, 5 Sedan. DeLuxe modelis ........... ’.......................... 87 15
PONTIAC *35. 5 Sedan. 6 cyHnd.............................................................
BUTCK *34, 5 Sedan. Trunk....................................................................... »«»5
BUICK *33. 5 Sedan 67, kaip naujas ................................................... 0885
CADILLAC *31. 7 Sedan, 6 drat. ratai ............................................. 0885
PONTIAC *34. 5 Sedan De Luxe .............................................................
BUICK *33. 5 Sedan 57, pirmos rū&les.......................................... .. .. 8585
LA SALLE *31, 5 Sedan, labai pulkus ............................................. 8445
CADILLAC *30. 5 Sedanette. F1eetwood ............................................. 8585
PIERCE *30. 5 Pbaeton, Pilkas. Tobulas ........................................ 8585
PACKARD *81. 7 Sedan. Custom Bullt ........................................ 8X85
CADILLAC *30. 5 Town Sednn. 6 drat. ratai ............................. 8X85
LINCOLN *29, 5 Sedan, pulkus karas ............................................. 8375
BUICK *•31. 5 Sedan 67. geroj tvarko) .................................................. 8X75
IA SALLE *31. 6 Coupe, geram stovy ............................................. 8X45
PIERCE *30. 2-4 Coupe, geram stovy .  ........................................ 89925
CHRYSLER *31. 2 Conv. Coupe. Rumble seat ........................ 8285
LINCOLN *30. 6 Sedan, labai pulkus karas ................................... 8285
PACKARD *30, 2 Conv. Coupe, Gražus ............................................. 8285
CADILLAC *30. 7 Sedan, geram stovy ............................................. 8285
BUICK *30. 5 Sedan 81. Uvarus ..................................................k... 8225
CHEVROLET *81, 2 Coupe. 8 drat. ratai ................................... 8225
BUICK *30, 7 P. Limo.. 6 drat. ratai .......................................... 8225
CHRYSLER *29. 7 Sedan, 6 drat. ratai ........................................ 8185
FORD *31, 2 Coupe, geroj tvarkoj .................................................. 8195
GRAHAM ’32. 5 Sedan. bargenas .................................................. 8195
LA SALLE *29. 5 Sedan, žetna kaina ........................................................8195
CADILLAC *28. 5 Coupe, geram stovy.......................................................8195
OAKLANT) *30, 5 Sedan, grožiam stovy ........................ •............. 8175
CADILLAC *28, 5 Sedan. bargenas .......................................................... 8125
CADILLAC *28, 7 Sedan. sugauklte ......................................................... 8125
NASH *29, 6 Sedan, žema kaina ................................................ 8125
5TIICK 8 Brougbam. eina O. K.......................................................g 95
ESSEX *29. 5 Sedan. bargenas ..................................................... g 55

BUTCK 27. 5 Sedan, kalnuotas parduot ................................ 8 50
STTTDEBAKER *29. S Sedan ..........................   a va
BUICK *26. 5 P. Sedan. 2 durų...........................7.7.7.g 50

4 '

Tel. Ofiso BOUIevard 5818—14 
Kės. VIOtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8: nuo 4:80-8:88

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRglnia

Ofiso Yhl.: 2—4 Ir 8—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutart)

Office Tel. HEMlock 4848 
Ree. Tel. GROvehlll 0817

8924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomia austtaj-ua

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius,
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cr»awford 41 OO

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATA8 Ir PATARĖJAS 

4831 80. ASHLAND AVĖ.
Res. 8516 8. Rocknrell St.

Phone REPublic 9728 CHICAOO

REAL ESTATE
8kollnam pinigus ant jfisų morgl- 

ėlų. bonų, algos ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom mnrcl- 
ėlus, bonus, namns, flkes Ir blsntus. 
Turim apdraudoa departamenta. Vie
las Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Ovdvtolas Ir Chirurgą s

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas 

Ges X-Ray
4148 ARCHER ATE., Oor. Praadaoo 
Tel. offiee Laf. 8860; res Vlrg. 8889

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. J AVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutart)

ĮVAIRŪS daktarai

DR. CHARLES SEGAL
oitsai

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAOO, ILL 
OnSO VALANDOS:

Nuo 18 Iki 12 vai. ryte, ano 8 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:88 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 18 Iki 18 

valandai dienų
IMafnnaa MTIhvay

DR. MAURICE KAHNs
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
TeL TARds 8884 

R*i Tai PLAaa 8400 
Valandos:

Nuo 18-11 v. ryte; 1-8 Ir 7-8 r. ▼. 
Nedėldlenlale nno 18 Iki 18 di

Tel. LAFayette 80U

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3051 We8t 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandoe: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomia Ir nedėliomis pagal
sutart)

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandoe kaadlen nno IMI 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyėioa 

vakarais 8 IM 8 
THUbnas OANal 1178 

KAMAI: 6459 8. Rockvrdl St
Rcrnbue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUNČTAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

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

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAPayette 1083

Tel. LAFayette 3051

- DR. A. j. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR RE7!
2519 West 43rd Street

Valandoe: Nuo 9 Iki 10 rvtals — 1 
Iki 8 popiet — 8 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomia nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Rea. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0690

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 - Pocahontas Mine Run

i
I

< 
v


