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MIN. LAVALIS GRĮŽTA 
VARŠUVON

ANGLIJOS KARALIAUS VALDOVAV1MO SUKAKTUVĖMIS

MiMHi
“DRAUGO” RADIJO AIDAI

Tenai bus ir Vokietijos oro 
ministeris Goering

MASKVA, geg. 15. — Čia 
Įtaigūs Prancūzijos užs. reika 
Iii iiiinisterio Lavalio pasita
rimai su komisaru Litvinovu 
ir diktatorium Stalinu. Sutar 
ta, kad visomis galimomis 
priemonėmis kūnyti rytinės 
Europos nepuolimo paktą.

Kad užtikrinus taikų Euro
pai, min. Lavalis nurodė, kad 
šiam tikslui yra reikalingi du 
dalykai:

1. Nepuolimo ir pasitarimų 
generalis paktas rytinėje Eu
ropoje turi apimti tos dalies 
visas valstybes.

2. Šis paktas turi Imt pa
remtas tarpusavės pagalbos 
sutarčių serijomis — tokio
mis sutartimis, kaip Prancū
zija yra padariusi su sov. Ru 
sija. Čekoslovakija žada pasi
rašyti šia pastarųjų prancūzų 
sovietų sutartį.

Aliu. Lavalis apleidžia ,Mas 
kvų, vyksta atgal stačiai į Var 
šuvų, kur dalyvaus mirusio 
maršalo Pilsudskio- laidotuvė
se.

Žiniomis iš Berlyno, ir Vo
kietijos oro ministeris — Prū 
sijos premjeras gen. Goering 
vyksta Varšuvon su gausinga 
delegacija, kad dalyvavus Pil
sudskio laidotuvėse.

STALINAS PAGERBĖ 
LAVALĮ

MASKVA, geg. 15. — So
vietų diktatorius Stalinas va
kar pagerbė Prancūzijos užs. 
reikalų ministerį Lavalį Krem 
liuje. Jo pagarbai buvo su
rengti pietūs. Dalyvavo visa 
eilė aukštųjų komisarų ir jų 
tarybos prezidentas V. Molo
tovas.

Daug kalbėtasi apie Pran
cūzijos sov. Rusijos pasirašv 
to pakto praplėtimų, kad jin 
patraukus rytinės ir centri
nės Europos valstybes.

Ministeris Lavalis vis dar 
turi vilties, kad prie šio pak
to prisijungs Vokietija ir Len 
kija.

NELEIS GINKLUOTI 
DARDANELiy

LONDONAS, geg. 15. — 
Turkija reiškia noro ir pla
nuoja apginkluoti Dardanelių 
pakraščius.

Anglija yra griežtai prie
šinga šiam žygiui. Ji dės pa
stangų, kad tas neįvyktų. Dar
daneliai turi pasilikti laisvas

Kol kas nėra žinoma, ar tarptautinis perėjimas, 
min. Lavaliui teks ten susiei
ti su gen. Goeringu. Manoma, 
kad tas įvyks. Tai bus svar
bus susitikimas.

Min. Lavalis prieš aplei- 
siant Maskvą bendrai su so
vietų vyriausybe išleido ofi
cialų pareiškimų apie įvyku 
sius pasitarimus ir sutarimus.
Pažymima, kad sutarta ben
drai visomis pajėgomis dirbti 
už nepuolimo ir pasitarimų 
pakto kūnijimą rytinėje* Eu 

i ropoję.

PARVYKO CHICAGOS 
MAJORAS

H • .

TAIP YRA SU STUDENTŲ 
ŽURNALU

Chicago miesto majoras Kel 
iy vakar grįžo iš atostogų. 
Jis pasitiktas entuziastiškai 
ir tuojau imta klausinėti jo 
nuomonės apie įvairius reika
lus.

Majoras pažymėjo, kad jis 
yra griežtai nusistatęs už pir 
kimo mokesčių didinimų. Ne
užilgo gauta žinia iš Spring- 
fieldo, kad jo šiam nusistaty
mui užduotas smarkus smūgis.

r. „ i Majoras taip pat sakė, kadC’AMBRTDGE, Mass., geg. .. ... . . , . ... ’ ’ . v J Jis dirbsiąs uz steigimą pra-15.— Policija uždraudė viešai ” • 7 ,mogų vietos buvusios pasau-pardavinėti Harvardo univer
siteto studentų jumorinį žur
nalą ITarvard Lampoon, kurs 
pilnas didžiausių nešvaryhių. 
Išleistas stačiai komunistiško 
je dvasioje.

Policijos viršininkas pasiun 
tė žurnalo k-opiją distrikto 
prokurorui. Reikalauja, kad 
leidėjai būtų patraukti tieson.

linės parodos srityje.

ŪKININKAI SVEIKINO 
PREZIDENTĄ

RASTA UŽMUŠTA 
MOTERIŠKE

Namuose, 2741 ITnmpden 
court, rasta užmušta Mrs. Cla 
ra Benway, 67 m. amž. Poli
cija sulaikė užmuštosios bu
vusį vyrą A. Benvvay, 75 m.

V V- v v *,■
Tai tik maža dalis matoma

IX -/>

milžiniško žmonių suplūdimo šalia karaliaus rūmų Lon
done pereitų savaitę, kada Anglijos karalius minėjo 25 metų savo valdovą vimo sukaktuves. 
Nuotrauka padaryta nuo Buckingbam rūmų stogo prieš pat karaliaus vykimų į anglikonų 
katedrų. * (Aeme Photo.)

ROMOJE KALBAMA APIE KARĄ 
SU ETIOPIJA

ROMA, geg. 15. — Po va
karykščios premjero Mussoli- 
nio karingos kalbos Etiopijos 
reikalu, kad Anglija ir Pran
cūzija, arba kas kitas į tai 
nesikištų, šiandien visi visur 
tik ir kalba apie gręsiantį ka
rų Afrikoje. Sakoma, kad ka-

WASHINGTON, geg. 15.— 
Apie keturi tūkstančiai ūki
ninkų, susirinkusiųjų Baltųjų 
Rūmų sode, vakar sveikino 
prez. Rooseveltą. Prezidentas 
kalbėdamas peikė vyriausybės 
kritikus. Pažymėjo, kad tie 
žmonės dirba ūkininkų nege
rovei.

POŽEMINIS GELEŽIN
KELIS

MUSSOLINI NENORI, KAD 
KAS KIŠTŲSI I ETIOPIJOS 

REIKALĄ
ROMA, geg. 15. — Italijos 

diktatorius Mussolinis vakar 
ras neišvengtinas, kadangi Ita oficialiai paskelbė, kad 
lija nepasitiki Afrikos valdo-, piJos klausimas y ra didžiai 
vų ir įvairių karvedžių žadč- °PUS dalykas, į kurį nė viena 
jimais. T-okiu būdu konfliktas vaistyk negali kištis, 
su Etiopija, galima sakyt, jau ^ak°> tas yra išimtinai vienos 
atviras. i Italijos reikalas ir Italija pa-

' ti viena apsidirbs tuo klau- 
Kai kurie italai Mussolinio sj,nu

kalbą vadina ultimatumu Et-! Mussolini užgįna, kad dėl 
iopŲai ir jos imperatorini. , Etiopyos ga]stp ki|ti I(rt ko.

ki Italijos nesusipratimai su 
KLAIPĖDOS RADIJO STO- ^ p ja j>rancūzija. Taip 
TIES STATYBA ATIDUO-|p„, „įgi„a, ka<1 Itftlija 8U sa. 

DAMA LATVIAMS Vo dygiais Afrikoje pati save
KLAIPĖDA. — Teko suži-j silpnytų Europoje, kur reika- 

noti, kad Klaipėdos naujos ra- linga nuolat budėti taikos pa- 
dijo stoties statyba atiduoda- laikymui.
ma latvių pašto valdybos ra- į Jis sako, kad apie šios sa- 
dijo fabrikui už 224,000 1. Už vaitės pabaigą Italija turės 
tai latviai pasižadėjo is mūsų apie vieną milijoną kareivių
daugiau pirkti arklių. Arklius 
jie patys pirks laisvai mūsų 
rinkoje. Sutarties projektas 
jau nusiųstas latviams pasira
šyti. Klaipėdos radijo stočiai 
statyti yra numatytos trys 
vietos, kurios yra netoliau 
kaip 5 klm. nuo miesto. Atei
nančią savaitę pašto valdybos 
direktorius inž. Stanaitis vyks 
į Klaipėdą galutinai parinkti1 
radio stočiai vietą.

LONDONAS, geg. 15. — 
Anglijos vyriausybė praneša,

MASKVA, geg. 15. — Šian 
amž., kurs gyveno tuose pa-j dien Maskvoje atidarytas pir
riuose namuose.

Katalikų spauda ir jos reik 
šmė katalikų gyvenime yra 
svarbi šių dienų tema. Šia te
ma vakar labui įdomiai per 
radijų kalliėjo gerb. kun. Pr. 
Vaitukaitis, Šv. Juozapo pa
rapijos, So. Chicago, klebo
nas. Gerb. kalbėtojas patiekė 
stiprių argumentų už katali
kiškos spaudos palaikymų ir 
platinimų, remdamasis Popie
žių Pijaus X ir Pijaus XI nu
rodymais.

įGerb. kun. J. Mačiulionis, 
M.I.C., pabrėžė gyvų reikalin 
gumų, kad baigę pradines mo
kyklas mūsų vaikai būtų siun 
čiami į lietuvių aukštesniąsias

mokyklas. Tiesa, kada neturė- 
j jome savų aukštesniųjų mo- 
kyklų, Imvo išsikalbinėjimų. 
Šiandien gi jau negalima to 

■ padaryti, nes turime savas 
mokyklas. Užlaikykime lietu
vystę mūsų lietuviškose šei
mose.

Pan. Leoną Rimkiūtė iš 
Šv. Juozapo parapijos moky
klos 5 skyr., So. Chicago, gra 
žiai deklamavo ‘‘Vyturys’’ ir 
“Kryžius.”

Vokalinę programos dalį iš 
pildė ponia Ant. Skarnarakie- 
nė. Dainavo keletą gražių dai 
nelių. Ypatingai gražiai aidė
jo giesmė “Panis Angelicus.”

DAR KARTA ATMESTAS PIRKIMO 
MOKESČIU BILIUS

ANGLAI KENTĖTOJAI BUS
KANONIZUOTI SEKMA

DIENĮ
VATIKANAS, geg. 15. — 

Paskelbta, kad du anglai ken 
tėtojai palaimintieji Tomas 
Moore ir Jonas Fišer (Fish- 
er) bus kanonizuoti ,(pripažin 
ti šventais) ateinantį sekma
dienį geg. 19 d.

(Šis galutinas nuosprendis 
padarytas aną dieną įvyku
sioj konsistorijoj, dalyvaujant 
Šventajam Tėvui Popiežiui 
Pijui XI, 17 kardinolų ir 40 
patriarkų, arkivyskupų, vy
skupų ir abatų. Visi dalyviai 
padavė savo balsus raštu.

SPRINGFIELD, UI., geg. 
15. — Legislatūros žemesnie
ji rūmai šiandien ketvirtu 
kartu atmetė 3 nuošimčių pir
kimo mokesčių bilių.

Už bilių paduota 90 balsų, 
o buvo reikalinga 102 balsai.

Buvo spėta, kad šį kartą 
gubernatorius Horneris tikrai

VOKIEČIAI STIPRINA 
KARO JĖGAS LIETU

VOS PASIENY

KUN. COUGHLIN Už B0-
NUSĮI IŠMOKĖJIMĄ
DETROIT, Mich., geg. 15.

— Garsus per radiją kalbėto
jas kun. C. E. Coughlin yra 
griežtai nusistatęs, kad karo 
veteranams bonusai būtų išnio
keti pinigais, bet ne kitais ko laimės. Bet nelaimėjo, 
kiais vyriausybės certifika- Kol kas nežinoma, kas to
tais. ! liau bus daroma, kad sukėlust I 7

Kun. Coughlin pereitą sek- reikalingų fondų bedarbių šel 
madienį per radiją karštai ra j pimui. Būtų ne koktu guber- 
gino prezidentą Rooseveltą, natoriui ir toliau stumti šį bi 
kad jis patvirtintų gautų kon- lių įr vėl pralaimėti. Matyt, 
greso pravestų bonusų bilių ir bus ieškoma naujos išeities — 
tuo būdu atlygintų tiems, ku- kokių nors naujų mokesčių 
rie yra verti atlyginimo ir to skyrimo.
labai šiandien reikalingi.

Kun. Coughlin sakė, kad 
jis tai kalba vardu milijonų 
žmonių, kurie sudaro socialio 
teisingumo organizaciją ir ku
rie stovi už bonusų išmokėji
mą karo veteranams. T_. TTXT. „ « • , ,i KAUNAS. — Cornere del-

Be to, kalbėtojas ir toliausia Serą praneša, kad Vokieti- 
Tad Šv. Petro bazilikoj Įvy-1 statė reikalavimą, kad federa i jos vyriausybė kreipėsi į Len

ks didelės ir įspūdingos iškil- liniai atsargos bankai būtų|kijos vyriausybę, prašydama 
mės, vadovaujant pačiam pakeisti nacionaliu centro ban i leisti pervežti per T^enkijos 
Šventajam Tėvui. ku. Federaliniai atsargos bau- j koridorių 1,200 reichswehro

Atvyksta dauguma Anglijos kai yra privačių žmonių ži-1karių. Šiuos karius Vokietijos 
vyskupų dalyvauti šiose ne- nyboje ir jie šiandien kontro- Į vyriausybė norinti pervežti iš 
paprastose iškilmėse. Bus tūli Huoja krašto valiutą. O taip (Vokietijos pietų j Rytų Prū- 
stančiai anglų maldininkų. ' neturėtų būti. , sijų., kad sustiprintų karo jė-

Daug kas skleidžia gandus, į gas Lietuvos pasienyje, 
kad kun. Coughlino vadovau
jama sorialio teisingumo

PIRKS 1,800,000 LITRŲ 
SPIRITO or- Lenkija, pasak laikraščio,

ganizacija esanti nusistačius sutikusi duoti leidimą su to

aktualioj tarnyboj. Tad nega
li būt kallios, kad italų pajė
gos galėtų būt snsilpnvtos 
Europoje.

O italų kariuomenė, anot 
Mussolinio, yra giliai išlavin
ta, ji pakilios dvasios ir ap
rūpinta naujoviniais ginklais 
taip, kad ji gali triuškinti kad 
ir galingiausi priešą.

Mussolini nusiskundžia, kad 
Etiopija mobSlizuojasi ir gin
kluojasi. Tačiau jis turi vil
ties, kadį rasi, bus išvengta 
karo veiksmų. Nesusipratimų 

'išlyginimui paskirti arbitrai.

KAUNAS. — Mokesčių de
partamentas 1935-36 spirito

kiomis sąlygomis: automobi
liai su vokiečių kareiviais tu
ri pravažiuoti keliu Strograda 
— Čevas Marienburgas mak-

už visų didelių privačių tur
tų konfiskavimų ir lygų pa- 

gamybos metams iš visų Lie-' skirstymą visiems.
tuvos spirito varyklų lygiomis Tai prasimanymas, pareiš- . ... . . . .1 . , J . .. ~ simaJimu greičiu ir kanai nedalimis pirks monopolių rei- kia radijo kalbėtojas. Tas y- 
kalams žaliojo bulvinio ar ja- i ra aiškus radikalizmas, prieš gali su savimi turėti ginklus.

vinio spirito 
alkoholio.

1,800,000 litrų

BUDAPEŠTAS, geg. 15.— 
Čia atvyko senyvas vokiečių 
fieldmaršalas von Mackensen 
Svečiuosis pas (Vengrijos re
gentą adm. Horthy.

kad per du sekančius metus
bus patrigubinta Anglijai. Bet jei Etiopija ir toliau už- 

masis požeminis geležinkelis, apsauga iš oro. Įsivarinės ir nenusikratys sa-

vo atkaklumu, bus kitas rei
kalas. Italijos kolonijos Afri
koj turi būt apdraustos, pa
reiškia diktatorius.

kurį kovoja kiekvienas sveiko 
proto žmogus. Socialio teisin
gumo organizacija nori, kad 
privačiai turtai būtų sumažin 
ti, kad per daug visko turin
tieji savo valdomų turtų da
lį skirtų mažai ką, arba nie- 
ko neturintiems, kad būtų rū
pinamasi vargšų stoviu ir li
kimu. Taip moko Katalikų 
Bažnyčia.

Kadangi bedarbių šelpimui 
nėra fondų, sakoma, kad daug 
bedarbių šeinių Cbicagoj bus 
pašalinta iš butų, neužmokė
jus nuomų.
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reikėjo mobilizuoti visas jėgas apsigynimui, 
tačiau nepaprastai daug d.dėlių darbų nu
veikė. Gal būt buvo padaryta ir klaidų, bet j 
juk tik tas klaidų nepadaro, kus nieko ne
dirba. Kili kam, tiesa, nepatiko konstitucija, i 
nes ji per daug demokratiška; buvo žmonių, 
kurie kritikavo žemės reformą;, nes girdi, tuo | 
daroma skriauda dvarininkams (kurių dide
lė dauguma buvo parsidavę Lenkijai ir ko
vojo prieš Lietuvos nepriklausomybę) ir dva-

DIENOS KLAUSIMAI

DRAUGAS Ketvirtadienis, geg. 16, 193522

Sveikatos Sustiprinimas
Rašo DR. S. BIEŽIS, Chicago, III.

Žmogaus sveikata yra skai- oras yra būtenybė, kuomi rei- 
toma ir tai pilnai teisingai jo kia kuodaugiausia naudotis, 
brangiausiu turtu. Paviršuti- Jeigu negalima lauke būti, tai
uai saikuojant tūli mano, jog 
turtas, gražumas arba garbė 
teikia tikrųjų laimę. Įpaikinai,

nors reikia kambarių langus 
plačiai atdarus laikyti. Saulės 
ultravioletiniai spinduliai nė

Kaip Dabar Gyvena Lietuvos Kaimas
RYŠKIOS ASMENYBĖS KAIME. MUILO FABRIKAS 

VOKIEČIŲ OKUPACIJOS LAIKAIS. KAIP ŪKININ
KAS PASISTATYDINO KRAKMOLO FABRIKĄ.

AUTOMOBILIS UŽ 700 LITŲ

Lietuvos žemė pagimdė, iš- netoli Alsėdžių gyvenantys
augino ir tebeaugina daug su-, Šie tai jau tikrai — duok ati
mamų, energiškų, tikrai talen- tinkamų maistų ir sųlygas, ne- 

nj išdalinimu “ ubaginama” visas kraštas, tingų žmonių. Lietuvis nieku- mažiau už Fordų būtų garsūs.
Ta/.iau šiandien jau ir tie patys kritikai ma- da niekur nebuvo ir nėra pas-} Ant kalvos prie upelio ir
to, kad Steigiamojo Seimo priimtoji valsty- kutinis. Lietuva įvairiems pa- nedidelio šilo tipiška žemaičių I syhės, tačiau genį sveikatų visų žmogaus kūnų. Užtat tuo
kės konstitucija nebuvo perdaug demokratiš- ' šaulio kraštams įvairiais lai-1 sodyba. Jos charakteri kiek niekas neviršija. Žmogus ga- mi reikia kiek tik galima liau
ka ir kad žemės reforma buvo tikru kraštui kais yra padovanojusi plačiai keičia naujas mūrinis pasta b ^ūti viskuo perpildytas, vie dotis. Estetiniais sumetimais

jai, tai ir turi šiek tiek tei- tik sustiprina kraujų, bet ir

KAIP PILSUDSKIS “MYLĖJO” 
LIETUVĄ

Vienas Chicago Daily News koresponden- . 
tas, rašydamas apie tai, kad Didžioji Brita
nija yra patenkinta Edvardo Rydz-Smigly 
parinkimu užimu Pilsudskio vietų, pastebi 
anglų susirūpinimų, kas atsitiktų, jei vokie
čiai užpultų Lietuvų. Girdi, Lietuva, kuri 
pykosi su Lenkija per penkiolikų metų, vis 
dėlto tikėjosi lenuų paramos atsitikime, jei 
vokiečiai mėgintų užgrobti Klaipėdų. Taip 
buvę dėl to, kad Pilsudskis pats buvęs lie
tuvis ir visuomet davęs suprasti, kad jis nie
kuomet neleistų vokiečiams ar kam kitam ki
štis, kaip jis vadindavo, į savo tėvynės įei- 
kalus.

Iš šalies žiūrintiems gali atrodyti, kad 
Pilsudskis, kaipo lietuvis, buvo Lietuvos bi 
čiulis, kad jis jų ištikro mylėjo. Taip, gal 
būt, kad jis Lietuvų mylėjo, tačiau toji jo 
meilė buvo keista. Jis visų savo gyvenimų 
troško lietuvių tautų pržf/udyti, pavergti, su 
jungiant jų sn Lenkija. Jam nebūt užtekę 
Vilniaus krašto, jei po jo užgrobimo būt pa
jėgęs eiti toliau į Lietuvų. Gal būt, kad Pil- 
šudskis, nebūt buvęs patenkintas, jei vokie
čiai ar kas kitas būt kesinusis pulti Lietuvų, 
ues jis pats tykojo jų Lenkijai pavergti. Jei 
Pilsudskis būtų mylėjęs Lietuvų, kaipo savo 
tėvynę, jis nebūt siekęs jų pražtfdyti, nebūt 
jų taip skaudžiai nuskriaudęs.

Dėl to Pilsudskio mirtis Lietuvos nusi
statymo nepakeis. Nepasikeis i.ė jos santy
kiai su užsieniais. Lietuva, berods, nesitikėjo 
ir negalėjo tikėtis paramos iš Pilsudskio, 
kuris pats nemažiau kaip v< kiečiai sirgo im
perializmo liga. Daug kas iš politikų mano, 
kad jei ne Pilsuuskis, Lietuva Vilniaus nebūt 
praradus. Vilnių praradom, nes Pilsudskis iš 
los didelės savo tėvynės ••meilės” ir gelbė
damas savo dvarus, įsake sulaužyti Si.valkų 
sutartį ir jį užimti. Tokiai.-, “tėvynės mylė
tojais’ ir “bičiuliais” Lietuva nepasitikėjo 
ir nepasitikės.

yra padovanojusi plačiai keičia naujas mūrinis pasta 
išgarsėjusių, daug žymių ver- tas, pro kurio langus šviečia’ 

diino tauta kuomet nors turės statyti pamink- tybių sukūrusių vyrų. elektros šviesa. Elektra ap-
lų kun. M. Krupavičiui, kuris ir savo svei- į Aplankyk Lietuvos kaimus, šviesta ir visa sodyba — na- 
katų padėjo, kad aprūpinti Lietuvos beže- miestelius, neieškodamas užei- mas, tvartai, svirnas, kiemas 
mius ir eks-kareivius žeme. Kliūčių buvo ' si daug ryškių asmenybių, ku- Mūriniame name — verpykla 
daug ir jas nugalėti galėjo tik Krupavičiaus rios galimumus pasireikšti, di- ir krakmolo fabrikas, 
gabumų ir energijos žmogus. dėsnį veikimo plotų turėda- Barzdotas, gyvų akių, ener-

Užėjus diktatūrų bangai Europoje ir mos, savo srityje padirbtų žy- giško veido jaunas vyras ve- 
Lietuva į jų pateko. Ir ten atsirado žmonių, mius darbus. džioja po savo įmonę, po ūkį
kurie manė, kad demokratija atgyveno savo ; Kretingoje žmonės papasa- ir klausinėjamas pasakoja: 
laikų ir dėl to Lietuvai netinka Steigiamojo kos apie Vaitkevičių fotogra- — Mokslo? Koks čia moks- 
Seimo priimtoji konstitucija. 1927 metais pa- į fų kartu ir armonikų meisterį, las. Kiek motinėlė prie ratelio 
cistas Seimas, naujų seimo rinkimų nebe Į Tuos populiarius Laime muzi-| išmokė, tiek ir užteko. Tėvas 

kos instrumentus jis ne tik mirdamas mane paliko 8, o

išganymu. Dėl vien žemės reformos prave-

daryta, be krašto atsiklausimo sudaryta nau
ja konstitucija ir šiandien dar nesistengia
ma sugrįžti į tų kelių, kurį nustatė Steigia
masis Seimas ir iš kurio iškiypta 1927 me
tais.

VOKIEČIŲ SPAUDOS SUNYKIMAS

sugedusius taiso, bet ii’ nau
jus dirba. Dirba armonikas į- 
vairiausio tipo, komplikuotas, 
ne kiekvienam kaimo muzika
ntui pagrojamas. Pats padaro 
armonikoms visas dalis, net 
balsus, gerai juos suderinda-

“ Rytas” rašo, kad vokiečių laikraščių mas- Pamatęs tokių armonikų 
mirimui dėl skaitytojų netekimo ir kt. prie-' nepasakysi, kad ji ne gerai 
žasčių labai charakterizuoja tų būklę, kuri
susidarė naciams paėmus Vokietijos valdžių.
Per du nacių diktatūros valdymo metus nu
stojo ėję 750 spaudos organai. Kai kas galė-

brolį 1 metų. Paūgėjęs iškelia 
vau į pasaulį. Rygoje išmokau 
latviškai ir rusiškai, kitose 
Rusijos vietose, susidūręs su 
čekais, išmokau čekiškai. Dir
bau įvairiose Įmonėse, paskui, 
susidėjęs su vienu dabar Tel
šiuose gyvenančiu lietuviu į- 
monininku, pradėjau savaraū-

įrengtose dirbtuvėse nagingų ! kiškai verstis.
tos rūšies specialistų dirbta. ! Prasidėjo karas. Kad aš ei- 

Žmogus gana jaunos išvaiz- 'čiau už rusus kariauti? Pasi
dės nėra tačiau jauniklis, ėmiau kiek galėjau sutaupų ir

tų teigti, kad dėl šių laikraščių sustojimo ne- į Prieš tarų jis išvykęs iš Lie- ; išėjau namo. Užėjo vokiečiai
tuvos kelerius metus gyvenęs,Ūkis nualintas. Nusipirkau 
Vokietijoje, paskui Ameriko- šlubų kumelę, vienų karvę ir 
je. Grįžo Lietuvon tuoj po ka- j pradėjau suįrusiame ūkyje gy 
ro. Vienų iš neseniai baigtų venti. Žvalgausi, kų čia dai

reik sielotis, nes juos atstojo partinė spauda, 
nešiojantį NSDAP ženklų. Tačiau taip nėra.
Partinė spauda visais būdais stengiasi išlai
kyti esamų abonentų skaičių,-bet tas jai ne
vyksta ir valdžios įstaigos turi jų-ranti. To- labai !mantrilf armonikų ant prie ūkio imtis. Matau — žm 
ji parama jei ir nevisada būna finansinė, tai kelių laikydamas tas kuklus nėms nėra muilo. Pasirausi 
bent “moralinė”. Pav., “Koelnischen Zeit- vyras pasakoja savo bastūniš-1 
ung ’ redaktorius buvo uždarytas kalėjiman k° gyvenimo nuotykius. Kiek- 
tik dėl to, kad redaguojamas laikraštis kon- vienas Pasakojamasis epizodas 
kuravo “YVestdeutsclien Beobachter”, kuris 1 būtil?1 Parbaigia kokia ar- 
varė naciškų propogandų. Skaityti partinę mon*ška tona. Po to jis iš
spaudų nacionalsocialistinėje valstybėje yra 
ne tik garbės, bet ir pareigos reikalas. Tuo 
tarpu laikraščiai, kurie yra apsaugoti nuo
moralinio smurto, lygiai yra pasmerkti žiu- , Grodamas visas pasikeičia, 
gti. Geriausias pavyzdys gali būti Berlyno 1 apdega,'jis visa savo sie-
nacių bulvarinis laikraštis “Angrift”, ku- la šoka ir trepsi’ kaip links' 
rio skaitytojų skaičius per 1934 m. sumažėjo ,mas’ temperamentingas vėją 
nuo 94,000 iki 56,000. Reikia pažymėti, kad
jis yra “Darbo Fronto” organas ir išeina 
keliais skirtingais vardais.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO 
SUKAKTIS

1920 metais gegužės mėn. 15 dienų susi
rinko visuotinu ir slaptu balsavimu išrink
tas Lietuvos Steigiamasis Seimas. Vakar su
ėjo 15 metų nuo to svarbaus įvykio Lietu
vos valstybės istorijoj.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, 
kurios priešakyje stovėjo Amanas Smetona, 
paskelbė Nepriklausomybės Aktą, kuriame 
buvo pabrėžta, kad Lietuva nutraukia viso
kius lyšius su kitomis valstybėmis ir steigia 
nepriklausomų valstybę demokratiniais pa
grindai sutvarkytų. Tie pagrindai nustatyti 
palikta Steigiamųjam Šeimti. Tai butų iš
pildyta. Įvyko linkimai ir Steigiamasis Sei
mas susirinko. Jis nustatė valstybei pagrin
dus — valstybės konstitucijų, pravedė labai 
svarbią ir kraštui reikalingų žemės retorine 
ir kai kuriuos kitus įstatymus. Seimo pirmi
ninku ir krašto prezidentu buvo p. A. Stul
ginskis, ūkininkų sųjungos vadas. Žemės re
formos pravedime daugiausia pasidarbavo 
gabusis ir darbštusis politikas bei veikėjas 
kun. M. Krupavičius. •

Nors Steigiamųjam Seimui teko dirbti 
labai nepalankiose sąlygose, kuomet visas va
lstybės aparatas šlubavo, trūko tinkamų val
stybės darbui žmonių, Lietuvų puolė priešai,

Berlyno spauda nuo 1932 m. iki 1934 m. 
sumažėjo 900,000 egz. Berlyno nacių dienraš
čiai teturi tik 350,000 skaitytojų.

Be to, Vokietijoje seniau labai buvo skai
tomus gennanofiliškas laikraštis “Basler 
Nachricbten”, kuris šiandien, deja, Vokieti
joje tėra labai reta kurio prenumeruojamas: 
jį užsako tik valdžios įstaigos.

Patys vokiečių žurnalistai svarstydami 
reicho spaudos sunykimo priežastis, nusisku
ndžia, kad tai įvykę dėl trūkumo gerų spau
dos darbininkų —' redaktorių ir bendradar
bių.

Žinoma, tai yra tiesa, bet, kaip rašo 
“l’rager Presse”, gerų laikraštininkų Vokie
tijoje stoka ne dėl to, kad jų nebūtų, bet

nok nepagydomai susirgus tas 1 saulės įdegusi, rusva oda gal 
viskas bežiūrint nublunka, nu-1 jau ne taip gr ažu, bet sveika- 
stoja savo pirmesnės reikš- ' tos žvilgsniu kursuoja šimtų
mės. Čia sveikata pasireiškia nuošimčių, 
savo tikroje vertybėje, kurios llaistas vartojamas įiemos 

metu neretai stokuoja vitami-uegalima perdaug įkainuoti.
Žiemos sezonas, bendrai kai ( nų, bei įvairių ir būtinai rei- 

hant, nėra našus sveikatos į kalingų druskų, kurių dau- 
žvilgsniu. Mat šaltis verčia
daugiau būti užsidarius, daž
nai tyro oro stoka, maistas 
savo kokybe įievisados atitin
ka kūno reikalavimams ir 
taipgi dėvimas drabužis nevi- 
sados tokis, kokis turėtų būti 
reikalingas. Tų visų sudėjus

1giausia randama vaisiuose* 
daržovėse, ir kurių vasarų ii1 
ra stokos. Užtat reikia valgy
ti kiek tik lenda visokių dar
žovių, uogų, vaisių, žodžiu sa
kanti, visokių žalėsių šviežiai 
nuskintų ar išrautų. Tai kū
nas pasipildys vitaminais ir 

krūvon, sveikata mažiau ar druskomis, kas taipogi gelbsti 
daugiau priversta nukentėti, būdavoti kūno atsparumų, 
nors dažniausia jokios ligos
žymių nė nepasirodo. Tariaus 
šitokiuose atsitikimuose kūnas 
lieka menkesnis, sveikata silp
nesnė. Užtat ir įvairių susir
gimų pasireiškia kur kas dau
giau, kas neginčijamai jau 
aiškiausiai įrodyta.

Pavasarį ir vasarų visai 
kas kitų. Oras šiltas, malo
nus, o gamta viliojanti. Tyras

ZlllO 
iau

po knygas, šen ten pasiskai
čiau iš ko ir kaip muilas ga
minamas ir pradėjau gaminti. 
Žinoma, slaptai, kad nė lapė 
nelotų. Už tokius darbus vo
kiečiai varė, kur pipirai auga. 
Muilas, galiu sakyti, buvo pi-

tempia armonikos dumples ir 
užtraukia kjųs kartų vis naujų 
polkų, kurių jis moka apie 100. Į rmos rūšies. Gamyba ir pre

kyba kilo, kaip ant mielių.
Žinoma, muilų ne aš vienas 

gaminau. Vokiečiai pajuto, už 
draudė įvežti muilo akmenį. 
Nu, vadinasi, rmuilo gamybai 
kajuk! Aš vienur nosį kyšt, 
kitur — kyšt: žiūriu, iš ko gi 
tas muilo akmuo gaminamas. 
Suradau. Tų dalių, iš kurių 
muilo akmenį galima buvo pa
sigaminti, galima buvo pirkti, 
kiek nori. Pradėjau muilo ak-

vaikis.
Be armonikų jis taiso viso

kius aparatus, net tokius, ku
rie pirmų kartų į jo rankas' 
patenka. Tik jam reikia pasa
kyti, kam taisomasis objektas 
naudojamas ir kaip jis turi 
veikti. Gali būti tikras, kad
gedimas bus surastas ir pa- j In°nį gaminti pats. Po kelių 
taisytas. I bandymų išėjo gana neblogas

— Gal tik aeroplano nepa- akmuo. Muilo gamyba vėl pra 
taisyčiau, — pastebi kuklus įsidėjo. Išmokau jį dar geres- 
vyras. Jo viengungiškame bu ni d'ibti. Per savaitę parduo-
te prikrauta visokių darbui 
reikalingų prietaisų ir toje 
aplinkumoje visas jo gyveni
mas, visi jo interesai.

Alsėdiškiai papasakos apie 
vienų jaunų vaikinų Varnelį, 
paišantį, tapantį ir skulptūras

dėl to, kad jų dalis yra uždaryta koncentra
cijos lageriuose, o kiti slaptai išbėgo į UŽ-1 kiek jį pamokė einant į moky- 
sienius, kur priversti vegetuoti ir slėptis nuo 'klų. Vis dėlto jo piešiniai, pa 
vokiečių žvalgybos agentų teroro ir perse
kiojimų. ,

Nemažesnė spaudos sunykimo priežastis
yra tas nelemtas jos pataikavimas rasistų 
įnoriams. Piliečiai, kurie yra šviesūs ir mėg
sta spaudų, jos neskaito, nes nenori patai
kauti nemėgstamai diktatūrai, suvaržiusiai

davnu žmonėms po 7') — 10d 
pūdų muilo. Taip ir vargau, 
iki vokiečiai išėjo.

Išėjo vokiečiai. Muilo atsi
rado ir be manojo. Tada aš 
imu, užtvenkiu upelį, statau 
prie jo verpyklų, užkinkau va-i

dirbantį’ Paišybos mok™ tiek, ‘ maSin»- auta“-
pytais uz muilų pinigais per 
ku verpiamąsias ir karšiamų-

veikslai ir skulptūros labai į-|Sias Ina*’nas ’r prašau! Maši- 
domios, verčiančios susidomė- ni.° eni’^os» naujos. Dar-
ti jų autoriumi. O autoriaus 
tėvas, paprastas kaimo dieva- 
dirbis taip pat gabus savo sri
tyje žmogus. Jo pagamintos 
“Užgavėnių žydų” kaukės, Jo

bas eina. Vanduo varo dina
mų, dinamas varo verpyklų ir 
apšviečia visų ūkį.

(Bus daugiau)

žodžio ir spaudos laisvę. Nenuostabu todėl, bar eksponuotos Telšių Alkos
kad Vokietijoje kas kart vis labiau plinta 
šmugelio keliu įgabenama spauda, kuri kri
tiškai vertina dabartinį režimą, ir nurodo kai 
kurių valdančių figūrų užkulisinę veiklą.

muziejuje, labai charakterin
gos, labai meniškos, tikrai su
sidomėjimo vertos.

Ypač susidomėtini Bereniai,

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likišką spaudą. Katalikišku 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelią.} amžinastį.

Žodžiu sakant, vasara, esti, 
tarsi, sveikatos rezortas, ku
rį kiekvienas turėtų kuopi 1- 
niausiai išnaudoti, kad atėjus 
žiemai kūnas būtų pakanka
mai stiprus išsilaikyti prieš 
visokias ligas. O tai ypač tu
rėti] susidomėti senyvi žmo
nės ir tėvai jaunučių vaikų, 
nes juos greičiausia paliečia 
bile liga.

Šalę visokių smutkų, kurie, Draugas Proletaras, šaltai 
su dumblais ir gudbai pasa
kymais apiponavojo mūsų ci- 
cilistus, šiais čėsais matosi 
daug ir linksmybių, ypač su- 
batvakariais. Senper Fidelis 
tas linksmybes šitaip ant ma
no delno virožija;
Šiandie linksma mums gyventi

Ilgai dar nereikės pasenti. 
Džiaugias mūsų moterėlės,

Grįžo jaunos dienužėlės.

Prie alučio daug linksmybės, 
Draugi] randasi galybės.

Čia jau nieko nebetrūksta, 
Visoms papirosai rūksta.

Blaivininkų mažai liko,
Nes visiems alus patiko.

Geria vyrai, ger’ bolnelės. 
Nesiraukia jų kaktelės.

Ir j grinčių bačka žengia 
Kai “AVhist Party” kur kas

[rengia.
Čion apvs'enės, pražilę 
Geria vyrai, ger’ bobelės,

Dėjosi Niu Jorke. 
ščyras Stalino vieros balša

vikas, draugas Bindza, anų 
dien tekinas atrunijo pas sa
vo tavorščių Maikį Proletarų

pažvelgęs* į savo tavorščių, 
paklausė:

— Tai ką gi tu, tavorščiui, 
darysi su tiek moni?

— Liukingas tavorščius, 
truputį pagalvojęs, sako;

— Well, pirmiauąiai aš 
kraustysiuos iš dabar gyvena
mosios vietos. Long Islande 
pirksiu stailiškų namų. Pasi- 
samdysiu tarnų. Paskui pirk 
siu didelį 1936 m. Peke 
Po to, aš eisiu į bankinį 
nį ant Wall stryto. Aš noriu, 
kad mano pinigai kaip galima 
greičiau trigubai paaugtų.

Išklausęs draugas Proleta
ras Bindzos kalbų, karčiai 
jam sako:

— Vadinas, tu pasitrauksi 
iš mūsų tarpo, atsisakysi Sta
lino vieros? Ar taip?

— Don’t be silly! — atsa
kė jam Bindza. — Aš tada bu 
siu dar ščyresnis balšavikas. 
kaip Rasiejaus komisarai.

urK-

Jonas Gurkšnaitis pusėtinai 
jau Svirduliuodamas parėjęs 
namo 2 vai. ryto randa savo 
mažų dukrelę gulinčių ant so
fos ir skaitančių knygų.

— Brangus vaikeli, kodėl 
neini miegoti. Jau taip vėlu.ir uždusęs sako:

— Tavorščiau, žiūrėk, žiū-! Bereikalo manęs lauki — aš
rėk! Va, gazietoj rašo, kad 
arklių lenktynėse — sweep- 
stake — aš laimėjau 200,000 

į lol! Girdi, 200,000 dol!

gi turiu raktų nuo durų.
— Taip, tėvelis raktų turi,

bet mama jo neturi. Taigi ir 
laukio.
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

— Raz. Andriušis =====

Kun. Jurgis F. Jonaitis
(Sidabrinio jubiliejaus proga)

Saliunčikams tas labai nepa- jam rašė laiškus grųsindami i Šiais metais Williamsburg?

(Tęsinys)

Paskutinis pasiaukojimas

Dabar grįžkime atgal, kada 
dešimties metų Stasiuku, jo 
motina išleidžia su tėvu i n 
jūrų pasiirstyti laiveliu, pa-

miestelį pas savo giminaitį, 
gavo iš jo valtelę, o kad ji 
nesusimaišytų su kitų žvejų 
valtelėmis, tai jis iškirpęs iš 
skardos pirmąsias vardo ir 
pavardės raides prikalė prie

sigrožėti puikiu pietų Angli
jos saulėlydžiu. Juk ji vargšė kranto bangų išmesta. Tas sa- 
tada nežinojo, koks likimas jų kyte sakė koks jų likimas. Ge- 
laukia; bet vėliau, kada jaudresnio įrodymo nereikia. Aiš- 
sutemo ir ėmė pamažu kilti i ku, jie žuvo, o bangos, sudau- 
vėjas, lyg kų nujausdama ir žusios laivelį, išmetė į krantų, 
nesulaukdama sugrįžtant, nu- Dar didesnio sielvarto slė- 
ėjo in pajūrį. Dar matė ke- giama parėjo namo. Ašaros 
lias valteles supamas bangų nesulaikoma, karšta srove ve- 
ir žvejų visu smarkumu va-’ržėsi iš akių, galvoje pynėsi 
romas in krantų, tačiau Sta-' niūrūs ateities vaizdai. Jie vie 
siuko su tėvu nebuvo. ŠiurkS-Įnas po kito temdė vargšės mo
tus baimės jausmas suspaudė tinos protų ir ji nebežinojo 
plotinos širdį pamanius, kad nei kur eiti nei kų daryti. Pi- 

rdabar jie, gal btit, sunkiai ko- rmiausia reikėjo pasirūpinti 
voja su mirtimi, o gal jau... [rytojumi: reikia grįžti į tėvy- 
paviliojo klastingos jūros ge
lmės.

Veltui laukė iki ryto, vel
tui klausinėjo iš jūros grįžu
sių žvejų — niekas nematė, 
negirdėjo. Nusiminusi motina 
stovi ant jūros kranto, o aša
romis pasruvusios akys klvs- 
sta net už horizonto ribų. Sie
lvartas jai plėšo širdį, skaus
mas aštriais nagais ardo var
gšės krūtinę: nėra mylimo sū
naus, nėra vyro. Jie tapo jū
ros auka, žuvį} maistu...

— O jūra, klastingoji jūra, 
pasakyk, kur padėjai du man 
brangius asmenis... — veržė
si gaili rauda iš jos suvargu
sios krūtinės, o ašaros vilgė 
blakstienas.

Bet jūra tylėjo. Tik mažos 
lengvai žaidžiančios bangelės, 
it* krykštam tis kūdikis ant mo
tinos rankų, viliojo kiekvienų.
Jos, tartum nesuprasdamos 
motinos sielvartų, laukė nau
jų aukų...

Apie pietus motina grįžo 
namo. Nusiminus, suvargus, 
skausmo kupina širdimi. Du 
artimiausi asmens žuvo jūro
je... Niekas negali jos sura
minti, niekas neatjaučia mo
tinos jausmų. O motinos jau
smai platūs kaip jūra.

Ir vėl eina į pajūrį. Išsiil
gusiais žvilgsniais gaudo to
lu} erdves — jų nėra.

Tik trečios dienos rytų, a- 
tėjusi į pajūrį, rado bangų iš
mestas sudaužyto laivo ske
veldras.

— Tai gal jų... — pamųstė 
sau moteriškė ir nuėjo pasi
žiūrėti iš arčiau.

(Tęsinys)

Organizuoja lietuvius
Kai kun. J. Jonaitis atvyko 

į South Omaha, lietuvių buvo 
vos 65 šeimos ir tos buvo pa- 
siskirsčiusios. Jos visai nemo
kėjo vienybės laikytis. Jos ku-valtelės. Ir dabar laivelio at

lauža su tuo ženklu gulėjo ant nigui reik^° Prie savęs Pa’ 
’ " suorganizuoti. "‘traukti, suorganizuoti. Tur 

kartu lietuviai labai važiavo į 

South Omaha. Mat, skerdyk
los pradėjo didintis. Atsirado 
daug darbo.

Tiesa, jie buvo Lietuvoje 
katalikai, bet visai nepripra
tę prie Amerikos bažnytinės 
tvarkos. Daugelis manydavo, 
kad kolekta bažnyčioje prieši-

lį mieste. Joje yra 12 kambarių 
Į su visokiais patogumais. Ji 
kainavo tik $7,(XX). Dabar to
kio namo nepastatysi ir už 
$20,000.

Be to klebonijai kun. J. Jo
naitis nusipirko dar kitų lotų 
prie klebonijos ir apsodino giu, 
žiais medžiais bei gėlėmis. Tie 
medžiai puošia parapijos nuo
savybę, duoda tikro Lietuvos 
miško išvaizdų o lietuviškos 
žalios rūtos dar ir dabar auga. 
Jas kunigas sodino prieš 25 
mėtus.

Kovoja su girtavimu
Matydamas, kad girtavimas 

daro daug blogo lietuvių tar
pe, kunigas labai smarkiai ko-

tiko. Jie ėmė su kunigu kovo- užmušti, jei nepaliaus kenkęs
ti. Jis pasidarė jiems kartės-' jų bizniui.
nis už karčinnsį pipirų. Jie (Daugiau bus)

Virginijoj, laikraštis Virgini
jos Gazieta mini savo 201 me
tų gyvavimo.

reikia pinigų duonai, bu-

naši net šv. tikėjimui. Į ku- vojo su tuo mūši} tautos sli-
nigus žiūrėjo kaipo į savo iš
naudotojus. Mat, Lietuvoje to-

binu. Jis pats nebuvo ir nėra 
pilnas blaivininkas viso to žo-

kių kolektų nebuvo. Tenai ku- į džio prasme. Jis ir žmonėms 
nigai gyveno iš ūkio ir iš ki- dažnai sakydavo: “Gerk, bet
tų parapijai įplaukų. Be to,

tui, bet labiausia reikia duoti jiems nereikėjo rūpintis turė- 
šv. Mišioms auka už vyro ir ti savo mokyklų prie parapi-

Pavartė, pačiupinėjo ir skau 
smingai susiėmusi galvų su
kniubo ant žemės.

— O Viešpatie, Viešpatie, 
jie jau žuvę... — vaitojo iš 
skausmo motina, pamačiusi 
vienoje skeveldroje ženklelį 
“P. N.” (Petras Nežinioms 
— jos vyras).

Jis, atvykęs į Newhaveno

sūnaus vėles. O tų pinigų taip 
maža, kad imk ir parduok pa
skutinius rūbus. Be to, dar 
reikia parvažiuoti namo, ir 
vėl kelios dešimtys litų. Lai
mė, pasigailėjo šeimininkas, 
davė kelionei pinigų ir šiek 
tiek maistui. Tuoj ir išvažia
vo. Čia vėl įvairūs klausinėji
mai atveria jos širdies žaiz
das. Apie tų įvykį greitai su
žinojo visas miestelis ir net 
buvo rašoma ne tik Lietuvos, 
bet ir Anglijos laikraščiuose. 
Godus šeimininkas, iš kurio 
nuomavo mažų žemės sklypu- 
kų ir suklypusių lūšnelę, tuoj 
pareikalavo sumokėti likusių 
dalį, bet kai ji neturėjo pini
gų, jis paėmė jos patalinę ir 
rūbus... Vėl naujas smūgis va
rgšei motinai.

Kur ji dabar eis? — Šeimi
ninkas, jei nesumoka nuomos, 
nelaiko nė vienos dienos. Tė
vai jau mirę, giminių neturi. 
Vyro giminių taip pat nėra. 
Jiedu abu buvo kaip koki na
šlaičiai Dievo suvesti į porų. 
Dabar likimas perskyrė: vy
ras kapuose ji vėl našlaitė be 
prieglaudos, be artimųjų.

— O Viešpatie, Viešpatie, 
ir kam mane taip baudi, — 
vaitojo^ motina, netekdama jo
kios išsigelbėjimo vilties. 1

Ir iš tiesų, tartum Dievas 
nugręžė nuo jos savo laimina
nčių rankų. Nuo lopšio ligi da 
bar jų lydėjo vien tik vargas 
ir nelaimės. Jos tėvas buvo 
paprastas juodadarbis darbi
ninkas. Dažnai tekdavo kęsti 
alkį ir šaltį. Kartais ištisas 
savaites prasimaitydavo vien 
juoda duona su vandeniu; de
ja ir to nevisuomet būdavo. 

(Bus daugiau.)

jos, kaip kad Amerikoje da
roma,

nepasigerk”. Reiškia, visai ne 
gerti nėra uždrausta, bet ger
ti per daug yra blogas daly
kas ir nuodėmė. Nuodėmė, ku-

Kun. J. Jonaičiui pri- ri daug daro žalos ne tik žmo- 
siėjo tuos žmones mokyti, la- ' gaus sielai, bet ir jo kūnui, jo 
vinti ir pratinti prie A!meri- šeimynai, vaikams ir visai tau
kus įpročių.

Stato Klebonijų
Tai nebuvo lengvas darbas. 

Pirma, parapijos ižde nebuvo 
pinigų, o antra, ne visi para- 
pijonys pritarė klebonijos sta
tymui. Tačiau kun. J. Jonaitis 
nugalėjo visus priešingumus 
ir 1914 metais pastatė vienų

Argentinoje gyvena 11,000,- 
000 žmonių, bet jų pusė randa
si Buenos Aires mieste bei 
jo apylinkėse.

Jau Galima Įsigyti Nauja
Maldaknygė Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusk, gražiai iš

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

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

“DRAUGO”KNYGYNAS
I 2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Kovai su girtavimu jis su
organizavo 400 moterį}, kurios 
įdavė prašymų valdžiai panai
kinti daug saliūnų. Prie kuni
go J. Jonaičio parapijos ant 
taip vadinamos “2” gatvės 
buvo iš viso 25 sali finai. Mo
terų peticijoje buvo pažymėta

puikiausių klebonijų Omahos'kad pasiliktų tik penki.

DYKAI
BANDYMAS

jūsų
NAMUOSE

Bile kurį jūs 
išsirinksite

Telefonas

Ixx‘al 66 ■
RANdolph 1200

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS!

Eureka - Federal - Premier
VACUUM VALYTUVAI

tiktai $100

I ĮMOKĖTI

LENGVOS PRIEINAMOS SĄLYGOS

IŠSIRINKITE: visi kuoplačiausiai žinomi. Didelio ir 
mažo dydžio. Tiesiog traukiančių ir motorinių - še

petukų mados. Visokių kainų. Jums reikalingas da
lykas jums prieinama kaina.

Apžiūrėkite juos artimiausioj EDISON S1IOP. Išsi
rinkite tų, kuris jums geriausiai patinka. Visi lengvai 
operuojami; sutraukia visų purvų, pūkus, plaukus ir 
siūles. Išbandykite vienų savo namuose dykai.

To tho pricts ęuottd in our advartisamonts, and marke d on our merchan- 
diu, substantially 2% is to be addod on account of additional tas esPanse.
Ash about tho oasy Payra ant plan. A smalldourn paymont, balana monthly 
on your Eloctric Service boti. To cover interest and othorcosts. a soma- 
what higkor Prieš is charged for appliances sold on doferred payments.

C O M M O N W E A L T H EDISON

Electric Shops
Downtown — 72 W. Adams St. — 132. So. Dearborn St. 

Ttlephone RANdolph 1200 — Local 66 
4562 Bro»dw«y 4231 W. Madison St. 852 W.63rdSt.
2618 Milwaukee Avė. 4834 So. Ashland Avė. 2950 E. 92nd St.
4833 Irving Park Blvd. 3460 So. State St. 11116 S. Michigan Avė. 

FEDERAL C O U P O N S GIVEN

019)), Lioom * Mnu Tobacco Co.

—kvapelis saldaus kvapumo 

—pilnas skonio ir lengvumo

100% dėl lengvumo ir geresnio skonio

__
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HfTSBURGH’ū LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generaiis agentas 
2013 Carson Street, fc. S. Pittsburgh,' Pa. 

Telephone Heniiock 2204

Įdomūs Pasikalbėjimai

BAŽNYČIOS VALDŽIA — 
VIENA

KAULAS: — Ar Katalikų 
Bažnyčia privalo turėti val
dymo galią?

neturi vienodumo. Katalikų 
Bažnyčia yra viena šventa, 
kuri paeina nuo paties Vieš
paties Jėzaus Kristaus, kuris 
yra tikras Dievas, todėl Kata
likių Bažnyčia turi dvasiškų

arkliui pasidarė sunku. Žydas 
sugalvojo taip palengvinti sa- 

' vo arkliui: kuomet privažiuo
ja pakalnę, gerokai sukerta 
arkliui botagu ir tas zovada 
bėga. Juo greičiau bėga, tuo 

' daugiau kopūstų iškrinta iš 
vežimo ir rieda sau ų pakal
nę. Parvažiavus vokietis pa
klausė: “Kas pasidarė su ko
pūstais, kad tiek mažai tepar- 
vežeif “Nu, ponas”, atsakė 
žydas, “kiek galvų tiek pro
tų, mano arklys pradėjo bėgti, 
galvos pabūgo ir pradėjo šo
kti iš vežimo. Bet stiprios ga
lvos pasiliko; nebijojo būtii 
vežime”.

Taip yra su visais atsisky- 
! rėliais nuo tikros Bažnyčios. 
Kiek galvų, tiek protų, todėl

EMIL DENEMARK i«£

JONAS: — Kaulai, turėk valdžių, nes paeina nuo Die-
supratimų, kas yra Katalikų į vo. . •

v . i •• D *ttt icj t • i .j-i ten negali būti vienodumo va-Baznycia. Ar draugija galėtų KAULAS: — Jonai, kodėl ,
gyvuoti, jei neturėtų galios kitose bažnyčiose, k. a. pro- _ • , • » -•v • , ... bugsta greitai visokių smek-valdvtis? 1 testonų, nezaliezninkų, hute- o & t

*IT ‘ a- i ji • . • . • i lų ar turi bėgti ar šmėklomsKAULAS: — Žinoma, kad nų neturi tokio vienodumo,
kaip Katalikų Bažnyčia?negyvuotų.

JONAS: — Žinai, kad Ka
talikų Bažnyčia yra draugija, 
draugija didžiausia pasauly
je. Nėra tokio krašto, nei tau
tos (civilizuotos), kurioje ne- 
sirastų katalikų. Todėl, tokia

į pasiduoti. O katalikai, kurie 
nieko nebijo, pasilieka, taip 
sakant, tame vežime nešoka 

Bažnyčią. Yra viena \lauk’ kai» »«“>liežninkai, bei
čios galva - Sv. Tėvas Po- »“> tikrosios Ba-

JONAS: — Vienas yra Die
vas. Jis įsteigė vieną Katalikų

piežius. Žinai, Kaulai, viena 
galva, vienas protas ir vieno-

draugija turi turėti ir valdžių, dai valdo visų Bažnyčių. O 
Bet, Kaulai, atsimink, kad j paimkime pratęstomis, neza-

znycios.
KAULAS: — Ar ištikrųjų

Katalikų Bažnyčia nebijo prie 
šų? O gi socialistai ir neza-

ii, vv v lu«»s.5„i„. r ♦ • / i-, liežninkai mano išgriauti Kamės kalbame apie Bažnyčios Ihezmnkus, limenus; ten, kieki v
valdžių, tat kalbame apie Jos Į galvų, tiek protų. Pasiklau- ai aznycią.
Dvasišką Valdžią, o ne žemi- Į syk, Kaulai, atsitikimo:
šką.

KAULAS: — Kodėl tik Ka
talikų Bažnyčia turi dvasiškų 
valdžių?

JONAS: — Todėl, kad tik
tai viena Katalikų Bažnyčia

Lietuvoj vienas vokietis nu
sipirko kaime daug didelių

JONAS: — Nesibijok, Kau
lai, nebūk vokiečio kopūstas, 
netaip greitai jie pergalės

kopūstų galvų, Vokietis, gy- Katalikų Bažnyčių. Pirmiau

KAS GIRDĖT SOUTH SIDE Bingo tebelošiama kas tre
čiadienis ir sekmadienis lygiai 
9 valandų vakare. Su praeita 
savaite duodama naujos ir į- 
vairesnės dovanos.

Gegužės 9 d. taipgi mirė a. 
a. Natalija Šileikienė. Velionė 
buvo nuo daugel metų stambi 
Šv. Vincento parapijos rėmė
ja. Laidotuvės įvyko geg. 14 
d. iš Šv. Vincento bažnyčios. 
Lai Dievas teikia amžiną at
ilsį jų sieloms.

ty), kuri įvyks gegužės 19 
3:30 vai. popiet, parap. sve
tainėje. Turės gerų dovanų. Iš 
anksto spėjama, kad į šią pra
mogą atvyks daug vietinių ir 
iš apylinkės svečių. Cibukas

Atidarymas naujos Šv. Ka
zimiero mokyklos svetainės į- 
vvko antradienį, gegužės 14 d. 
su vakariene ir žaidimais. Va-! 
karionėje, be daugelio žymių 
svečių, buvo miesto majoras 
AVm. McNair, teisėjas Patter- 
son, ex-council president Ma
lone, .Jonės & Laughlin Steel 
Co. tyriausieji vadai: Mr. Lau ' 
glilin ir Mr. Mauk, kurių dė
ka gauta medžiagos svetainei 
atnaujinti iš virš minėtos ko
mpanijos. Evans - Tressler Lu 
mber Co. vyriausieji vadai: 
Mr. Snyder ir Mr. Tressler, 
kurių dėka gauta daug me-' 
džio reikalingo atlikimui įvai
rių darbų atnaujinant rusi. 
Buvo dar ir daugiau žymių 
svečių, bet vardų neteko suži 
noti. Visame atnaujinimo n 
perdirbimo svetainės, virtuvės 
ir t.t. vadovavo Adomas Jaš- 
kūnas, ir organizavo darbini 
nkus. Vakarienės vyriausioji 
virėja buvo P. Blažaitienė. Vi
si sakė, kad vakarienė buvo 
£?ardi.

Jau visi rengiasi Decora- 
tion Day, geg. 30, važiuoti į 
pamaldas už mirusius Šv. Ka
zimiero kapinėse, o paskui į 
Adonio soda papiknikauti. Pa 
maldos bus lygiai 11 vai. ry
to greituoju laiku, o piknikas 
po pamaldų.

GRAŽIAI PAMINĖTA
BKIDGEVILLE, PA. — Pa

skutiniais laikais vis plačiau 
pradedama švęsti Motinos die
ną. Toje dienoje stengiamasi

(Tęsinys 5 pusi.)

Gegužės 12 d. Šv. Vardo dr- 
gijos nariai bendrai ėjo prie 
Dievo Stalo. Visą tą dieną bu 
vo išstatytas Šv. Sakramen
tas viešai adoracijai. Iškilmės 
tos dienos baigtos pamokslė
liu ir palaiminimu.

tegul jie pergali dangų ir pa
naikina Dievų, tada galės per
galėti * Bažnyčių. Jėzus Kris
tus pasakė: “Petrai, tu esi uo
la ir ant tos uolos pastatysiu 
savo Bažnyčių, nei pragaro 
vartai nepergalės jos”. O to
liau Jėzus sakė: “Šitai, aš es- 
mi su jumis per visas dienas 
iki pasaulio pabaigos”.

Todėl, Kaulai, veltui Baž
nyčios priešai deda pastangų 
jos sugriovimui. Vienas yra 
Dievas, viena Bažnyčios gal
va, nes Kristus pasakė: “Bus 

nyeiose. Ta.pgt, moka go- vienas ganytojas ir viena a. 
rai naudoti, kad tiki į Kiis- vids„ to Katalikl} Baž.

vendamas mieste, neturėjo ar
klio, tat pasisamdo žydų, ku
ris turėjo arklį ir vežiihėlį,

paeina tiesiog nuo Dievo, o kad parveštų jam kopūstus.
kitos visos bažnyčios paeina 
nuo žmonių, bet dar labai pra
stų, sugedusių žmonių dėl to

Sulygo, kad už vienų rublį 
žydas parveš visus kopūstus. 
Žydas gauna savo užmokestį

ir tos visos kitos bažnyčios į iš anksto. Žydelis prisidėjo pi- 
yra klaidingos, sugedusios ir Iną vežimą kopūstų, taip kad

DĖDĖS BALTRAUS SKYRIUS
Vadas Pittsburgbo cicilikė- kaip ir Komos katalikų baž- 

lių ir nezaliežninkų labai su
pyko, kad katalikų korespon-
deniai vadina nezaliežninkų lauš įsteigiąs Sakramentus h inyC.ioj yra vi,.nodos par„aidos, B

ŠIS - TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Gegužės 9 d. mirė žynius ir 

plačiai pažįstamas Stanislovas 
Guiskis. Velionis daug metų 
priklausė prie Šv. Vincento 
choro, buvo pirmininku Šv. 
Vardo draugijos ir uolus rė
mėjas ir veikėjas šv. Vincen
to parapijos. Paliko nuliūdi
me žmoną ir ketvertą mažy
čių vaikelių. Laidotuvės įvy
ko gegužės 13 d.

Gegužės 12 d. sodalietės Mc 
tinų dienoje parengė tai die
nai tinkamų programų, kau 
pagerbti savo motinėles. Pro 
gramas susidėjo iš dainų, ei
lių ir užkandžių savo myli
moms motinėlėms.

GeguŽ ?s 12 d. S. L. R. K. A. 
35 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimų

kirkužę niulkinyčia. Ištikrųjų, j laiko neva m'šias ir net išpa

Šv. Vincento moterų klūbo 
narės šauniai darbuojasi su
rengiama pramoga (card par-

labai tinka toks pavadinimas, 
nes aiškiai pasako, kad mul
kintojų vietą yra mulkinyčia.
Protestonai, liuteronai, meto-' garsina, kad juos popiežius 
distai, pręsbiterijonai ir t.t., 
atsimetę nuo Romos Katalikų

vienoda valdžia ir Katalikų
Bažnyčios ženklas yra — Vie

vi ogiausiai yra tas, kad neza- Į J V S
liežninkų pryčeriai žmonėms Į

žmtis kai kurie atlikinėja, Bet Praeitą sekmadienį paskelb
ta, kad moterystės luoman ei
na Jonas Ganserevičius su 
Mare Petraičiūte. Jonas yra 
pasižymėjęs dailininkas - pie
šė ja«. Jis atlieka naujoje sve
tainėje scenerijų ir uždangų 
piešimų. Jisai yra uolus Šv.

Tikybos žvilgsniu, 80 nuo- 
atsiuntęs misiujonieriauti ir Išimtis Lietuvos gyventojų y- 
net vienas iš pryčerių čionai ra katalikai; protestantai su- 

Bažnyčios, nustojo vadintis buvęs apsitaisęs vienuolio abi- |^aro 10 nuošimtį. Tautos žvi- 
katalikais. Jie atmetė Kristaus ’ tu. Taipgi tas pryčerįs paša- jlgsniu lietuvių 80 nuošimtis,
įsteigtus Sakramentus, popie- i kojo saviškiams, kad Popie- žydų 7 nuoš., vokiečių 4 nuoš. j Kazimiero choro narys 
žiaus, kaipo Kristaus vietini- i žius davęs penkis šimtus do-

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINIU E

i **±®*±i

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintj 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atrinešti 
w» PROBLEMAS ir saro 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. Po 
to kaip jūs jj vartosite vienų savaite, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjlgna ir 

I jeigu, ir toliaus vartosite, jūs atgau- 
, aite savo normalią sveikatą ir spėka.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną istoriją kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų ii vyrų atgavo savo sveikata 
ir spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistinyčiose. Žiūrėkite kad 
gautumėte tikra NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nes jie yra bever- 

: tės.
Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 

I - Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir
nko, neklaidingumų tikėjime, 
ir doros dalykuose ir, vienu 
žodžiu, nustojo vadintis kata
likais ir sudarė savotišką gru
pę sekėjų, kurie nors vadina
si krikščionimis, bet ne kata
likais. Dėl tos tai priežasties, 
tokių bažnyčių negalima va
dinti" mulkinyčiomis, nes jie 
atvirai sakosi, kokiais yra.

Bet, priešingai daro suor
ganizuoti lenko neva vyskupo 
nezaliežninkai. Jie tvirtai lai
kosi ir sako, kad jie tokie pa
tys, kaip ir Romos katalikai. 
Jie tvirtina, kad senovės ka
talikais yra, bet taip sakyda
mi, patys nežino ką sako. Vi 
sičius žinoma, kad praeitais 
laikais atsimetę nuo Kristaus 
Bažnyčios pasivadindavo sa
votiškai, bet nezaliežninkai to 
nedaro, nes negalėtų pat rau
kt i prie nezaliežnos parapijos. 
Tad, prigaud i nedarni nekaltus 
ir mulkina, kad jie tokie pa
tys, nes jų kirkužėse randasi 
altoriai, stacijos ir viskas,

lerių vargonams kirkužėje įsi
gyti. Dabartinis nezaliežninkų 
pryčeris. net stubos lange pa
sistatęs stovylukę šv. Jėzaus 
Širdies, tai vis’daro nuduoda
mas, kad tiktai lengviau prL- 
siiuulkinti sau sekėjų. Na, cT- 
cilikėlių vade, pasakyk, ar ne 
komediją tavo nezaliežninkai 
lošia taip pasielgdami ir mul
kindami nekaltus žmonelius? 
Atsimetę nuo Kristaus Bažny
čios, bet visokeriopas ceremo
nijas ir apeigas jos sa.masi 
ir vartoja savo mulkinyčioje. 
Tilt būt, vicilikėlių vada? ne 
viską mato ir žino, ką iuza 
liežninkr.i kotned ją savo ki<- 
kuzėje lošdami išdarinė,a to 
dėl ir pyksta ant katalikų, 
kad jie tokios mulkintojus ii 
jų kirkužę mulkinyčia vadina. 
Tat, sis trumpas strar.-nelis 
lai įtiki’na, cicilikėlių vedų, 
kati katalikai turi pilną teisę
jų kirkužę mulkiayčn budin

ti. Dčdė Baltrus

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Triji, 

žvaigždžių 
Kentueky 
Bourboa

ir
Uetavižkoa

Degtinės

Mutual LlquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. TARDS OROS

*fOR /0UR
E Ve. s

Night and Morning
I*ė1 akiu itmaritiislų nuo Smilės, 
Vėjo nr Dulkių, vanokite kelis la- Su.s Murinę: Palengvina nuvargu* 
siaK akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

1 Wrif® for Free Book
I -"A WaSd a» Casrfaft 4ar Yavr kn" 1 MURINĘ COMPANYSii

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo 

deralinėj įstaigoj. Galima 
mėnesį ir aukščiau.

uždirbtus pinigus šioje Fe- 
pradėti taupyti nuo 50c į

Help Kidneys
Don't Take Drastic Drug»,

Tour Kidneys ermtsin 8 raltllon tlny
tūbos or fllters whlch may be endangered 
by neglect or drastic, lrrltattng drugs Ba 
careful. If functlonal Kldney sy Biadder 
dlaorders triake you sulfer from Oettlng 
IIP Nlghts, Nervousness, Loss of Pep. Leg 
Falns, Rheumatlc Palna, Dlsstneaa. Or
eles Under Eyos, Neuralgla, Acldlty, 
Burnlng, Smarting or Itehtng, you don't 
need to take chances. All drugglsta nos 
have the moot madera ad van red treat- 
ment for theae troublea—a Dactoc’a prea- 
crlptlnn called Cyates (Siae-Tex). Worka 
fast—aafe and aura. In 48 houre lt muat 
brlng nes vltaltty and la guaranteed to 
make yau fael 14 yasra younger in ona 
week or money back on retnrn of ampty 
package. Cyates ooata only 3c a doae at 
drugglats and the guarantss proteets you.

Jūsų pinigai yrą apdrausti iki $5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

Dūmine paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dieną.

MMANO DAUKANTO// 42 WEST 23rd PLACEITKUralSavinos PhoneCANal888?
AND LOAN AStOCIATION 

or CHICAGO

COULD NOT DO HER
HOUSEWORK

UffHFN every- 
vv tiung you at

tempt is a burden
—wneo you are 
oervous and irti- 
Cable—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be įu« what 
you need for eztra

energy; Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenten, New Jersey, aays, "After 
doinK just a little work I had to lie 
down. My motber-in-lasr recom- 
mended the Vegeuhle Compound. 
I can see a vvonderful change now.”

Ben J. Kazanauskas, raštininkas
VIM1ABK CGMrbbND
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7.

Pittsburjho Žinios
GRAŽIAI PAMINĖTA

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
pagerbti motinos vardas ir iš
kelti jos vertę šeimos ir vi
suomenės gyvenime. Mūsų am
žiuje vaikui kažin kaip tolsta 
nuo savo motinos; tarp moti
nos ir vaiku mažėja meilė, vie 
nas prie kito prisirišimas. Mo 
tinos dienos šventės užduotis 
yra sugrąžinti į šeimų nyks
tančių šilumą, artimumų ir 
pagarbų.

Gegužės 12 d., trecių vai. 
popiet mūsų sodalietės suren
gė savo mamytėms parapijos 
salėje vaišes ir gražų progra
mų. Jausmingos dainos ir iš
kilmei pritaikintos deklamaci 
jos graudeno ir džiugino mo
linų širdis ir kuteno jų jaus 
mus. Pergyventų laikų prisi
minimas ne vienai ir ašarų iš
traukė iš akių.

Programėlis susidėjo:
1. Star Spangio Banner — 

sodaliečių choras.
2. Kalba — kun. A. Jurgu

tis.
3. Motinos diena, deklama

cija — J. Šarkytė.
4. Leiskit Į Tėvynę — Soda

liečių choras.
5. Motinėlė mano brangi, de

klamacija — O. Žvirblytė.
6. O, Lietuva, duetas — R. 

Kasputienė ir M. Packevičiū- 
tė.

7. Motina, deklamacija - 
N. Kazlauskytė.

JO EKSCELENCIJOS VYSKUPO T. MATULIONIO 
• MARŠRUTAS PITT SBURGOO APYLINKĖJ

Birželio 2 d. Šv. Luko baž- ro bažnyčioj, Vandergrift, Pa., 
nvčioj, EUssvortb, Pa., pas ' pas kun. Joseph O. S. B. 
kun. J. Mišių. j Birželio 12-15 d. Dubois ir

ii- apylinkėje pas kun. M. J. Ur-Birzelio 3 d. Sv. Izidoriaus ,1 J d 1 nonų.
Birželio 16 d. ŠŠ. Petro ir 

Povilo bažnyčioj, Homestead, 
Pa., pas kun. E. VVassel, iš ry
to, o po piet seimelis Šv. Ka
zimiero svetainėje, Pittsburgh, 
Pa.

Birželio 17-22 d. šv. Pran
ciškaus vienuolyne.

bažnyčioj, Braddoek, Pa., pas 
kun. V. Abromaitį.

Birželio 4 <1., Šv. Pranciš
kaus bažnyčioj, Youngstown,
Dilio, pas kun. E. Shteiginanų

Birželio 6 d. Šv. Antano ba
žnyčioj, Bridgeville, Pa., pas 
kun. A. Jurgutį.

Į Birželio 23 d. 3 vai. popiet
Biiželio 9 d. Šv. Kazimieio išleistuvių vakarėlis Šv. Kazi- 

bažnyčioj, Pittsburgh, Pa., pas ! inierQ svetainėje, pittsburgh, 
kun. M. »J. Kazėnų, 10:30 vai. pa
ryto, o pas kun. Vaišnorų 7:30 Nuolatinis J. E. adresas: 
vai. vakare. Holv Cross Rectory, Mt. Car-

Birželio 11 d. Šv. Kazimie-! niel, Penna.

S. Šalta žiemužė — Sodalie-| Klebonas iš sakyklos paskę
siu choras. ' lbė, kad birželio 3 d. J. E. vy-

9. On the good sliip Eolly skapas T. Matulionis apląn- 
Pop, daina — D. Kasputytė.

10. Aš našlaitėlė' be niotinė 
lės — M. Sabaiiauskytė.

11. Brangus dangus, dialo- į 
gas — M. Juškytė, B. Saba- 
liauskytė, N. E. ir O. Jociūtės.

12. Aš lietuvaitė, daina —
J. Masaitytė ir M. Packevi- 
čiiitė.

13. Dvi sesutės, deklamaci
jų —- J. Masaitytė.

14. Motina, deklamacija —
N. Mickūnytė.

15. Plaukia Nemunėlis —
Sodaliečių choras.

16. Alane matušė barė — So
daliečių choras.

kys Šv. Izidoriaus parapijų ii 
suteiks Sutvirtinimo Sakrame 
ntų 7:30 vai. vakare.

19 d. tretininkės 
priims šv. Komunijų in cor
pore per pirmas Mišias, o po 
Mišių bus konferencija ir su
sirinkimas.

t <

&■ •< ‘

Veikiantysis Philipinų salų 
gubernatorius, Joseph Hayd- 
en, kuriam buvo pavesta pri
žiūrėti salų gyventojų balsa
vimų (plebiscitų).

G egužės

Motinų dienų labai daug 
jaunų ir senų pagerbė savo mo 
tinėles priimdami šv. Komu
nijų jų intencija.

JONAS JARECKAS
Mirė gegužės 14 <1., 1935 m., 

6:20 vnl. ryto, sulaukęs 79 me
tų amžiaus. Kilo iš Kauno rė- 
dybos, Panevėžio apskričio, 
Naujamiesčio parapijos. Ameri
koje išgyveno 50 metų.

Paliko dideliatue nuliūdime 
moterį Petronėlę, sūnų. pen
kias dukteris, žentus, anūkus 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas l,achaviėjų 
koplyčioj, 2314 W. 2 3rd Place. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, 
gegužės 17 d., Iš koplyčios 4: 80 
vai. bus atlydėtas Į Aušros Va
rtų parapijos bažnyčią, kurioj 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Du
kterys, žentai. Anūkai ir Gi
minės.

Laidotuvių direktoriai Laeha- 
wicz ir Sūnūs. Telefonas CANal 
2515. *

VIKTORAS
MIKUTAVICH

(MIKUTIS)
Mirė gegutės 14 d., 1933 

apie 7 vai. ryto, sulaukęs apie 
61 metų uintiaus. Kilo Iš Lie
tuvos I^tukuvos parapijos. A- 
merikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolienę Anastaziją Milašienę, 
brolį Petrą, broisūnius ir brol- 
dukras Vladislovą Mikutį, Beu- 
lah Kpulth Ir John Smith, Emi- 
jy Kelpšienę ir Bronislovą Kel- 
pšą, Oną Mikutis ir gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 1410 So. 49th Ct., 
Cicero. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, gegužės 18 d., iš koply
čios 8 vai. bus atl> dėtas į Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į bv. Onos kapi
nes, Hprlng Valley, III.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges l,r pažys- 
l.imus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolienė, Brolis,
lirų, Miniai, Bruldiiknos Ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius A. Pe
tkus. Telefonas Cicere 2109.

šių šv. Geg. 5 d. buvo gegu
žinė procesija. Vaikai, ėję tų 
dienų prie pirmos Komunijos 
buvo priimti į “Mt. Darinei 
Confratemity”. Sykiu buvo

HOMESTEAD ŽINUTĖS
llažančiaus draugija iš I)ii- 

quesne buvo surengus šokių 
vakarų bažny,čios dažymo fo
ndui. Girdėjau, gerui pasise
kė.

Geg. 7 d. mirė a. a. Juozus 
Baršauskas, 70 metų amž. Ve
lionis buvo vienas iš seniau
sių šv. Petro ir Povilo para
pijos parapijonų. Paliko žmo
nų, sūnų Antanų, kurs Roche- 
ster, N. Y., yra krautuvės 
“Lnuers” užvaizdu, Pranų ir 

; Jonų, gyv. llomesteade, duk
teris Marijonų Balėnienę, gyv. 
llomesteade, Onų Gelumbaus- 
kienę,. gyv. VVarren, Oliio, Vi
ktorijų Gretz, gyv. VVhitaker 
Pa.; Antaninų Stoškienę, gyv 
llomesteade, 16 anūkų ir 2 
proanūkus.

Gegužės 10 d. po iškilmin 
gų šv. Mišių palaidotas. Lai 
dotuvėse dalyvavo trys kum 
gai: kleb. kun. Vasiliauskas, 
kun. Abromaitis iš Braddoek 
ir kun. Sadauskas iš Donoru

Gegužės 19 d. rengiama ko
... ................... .. irtomis ir bingo losimo pramopriimti nauji nariai į Marijos1 ... o , ,, 4 .'ga pa’-ap. salėj, 8 vai. vakadraugijų. 1 * .,* , , .re. Atsilankę bus pilnai paten

I Ir 1 -n i
Gegužės 6 d., 22 mamytės 

jų dukrelių buvo pagerbtos 
programų ir užkandžiu.

Klebonas skelbė užsakus Vi 
ncento Adomaičio ir Jadvy
gos Pulnariūtės, kurių sutuo-

17. Mudu du broliukai, dai-'kt,l™s birželio
na — O. Packevičiūtė ir M.,,ie*
Juškytė.

18. Per girių girelę 
dai iečių choras.

19. Lietuva, Tėvynė mūsų 
— Sodaliečių choras.

Pasibaigus programai, visos 
mamytės susėdo sn savo du 
kielėm prie stalų. Sočiai pasi 
valgius, prasidėjo kalbos. Mo
tinos dėkojo savo dukrelėm už 
gražų jų pagerbimų, o mer
gaitės reiškė džiaugsmų, kad 

j gavo progos savo mamytes pa 
linksminti ir jas pavaišinti. 
Be to, kiekviena motina, šios 
dienos atminčiai, buvo apdo
vanota gražia sagute.

Garbė jums mergaitės, kad 
nepamirštate savo mamyčių. 
Jos pilnai užsitarnauja jūsų 
pagarbos, meilės ir dėkingu- j 
mo už savo vargų ir rūpesti, 
kol jus užaugino

So-

Gegužės 26 d. pas mus įvyks 
kita iškilmė — Crouning of 
the May Queen. Sodalietės uo
liai rengiasi pagerbti Dangis 
kų Karalienę per tam tikras 
apeigas.

Gegužės 10 d. bažnyčios nau 
dai buvo suruošta pramoga. 
Žaista kauliukais, kortuota, už 
kandžiauta. Darbavos Šv. Ma
rijos draugijos narės.

Gegužės 5 d. pirmoji duk
relė Adomo ir Julijos Adomai
čių pakrikštyta vardais Fra- 
nces, Emilia. Krikšto tėvais

Šv. Onos draugija rengia 
card party, gegužės 26 d., 3 
vai. popiet, parapijos svetai- buvo Leonardas ir Ona Ka
noje. Pusė uždarbio eis para- rauskai 
pijai. Augustas '

Gegužės 30 d. — Decoration 
Day — bažnytinis choras re
ngia didžiulį piknikų parapi
jos naudai. V.

ŽINUTĖS Iš EAST 
VANDERGRIFT

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

ATSIŠAUKIU į VISUO
MENĘ

Gerb. prieteliai! Aš padirbu 
labai stiprius rąžančius. Pote
riukai kukiniai, suverti ant 
stiprios vielos. Poteriukai juo
di ir raudoni, sulig pareika
lavimo. Užtikrinu, kad nusi
pirkęs žmogus nerūgos, tik 
melsis ir džiaugsis. Labai ge
ra proga įsigyti stiprų mano 

Korespodentas į rankų darbo rąžančių. Tuom 
ir man pagelbėsit uždirbti ke
letu centų. Rąžančius parduo
du du už dolerį ir, be to, rei-

Gegužės 19 d. Saldž. Y. Jė
zaus draugija buvo surengus 
kortomis lošimų bažnyčios nau 
dai.

Gegužės 12 d. pakrikštytas 
pirmas sūnus Jono ir Louise 
M’-nevekių. Vardus gavo Jo
nas - Ričardas. Krikšto tėvai 
buvo Stasys Minevski ir lie 
len Blaučiak.

Mūsų klebonas šių savaitę 
vyksta į 40 vai. atlaidus Bent- 
leyvilėn pas. kun. Mišių su 
dvasine pagalba.

Gavome linksmų žinių iš Či
kagos, kad sveiksta klebono 
motina. Žinia linksma, nes kle 
bono tėvai šių vasarų minės 
auksinį moterystės jubiliejų.

Julius

Gegužės mėnesį gegužinės 
pamaldos bus kasdien po Mi-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai anUteenėa rūMee pamiak. 

lų ir Grabnamlų
----------- o-----------

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chieago]

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

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

Telefonas

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava

SEEIey 6103
Chlcago, Illinois.

iš BRADDOCK
Gegužės 8 d. mirė Pran

ciškus Jenulevičius. Iš Šv. Izi-, 
doriaus bažnyčios po pamaldų 
palaidotas Šv. Juozapo kata
likų kaliuose. Velionio žmonai 
ir giminėms reiškiame giliau
sios užuojautos!

Sunkiai serga Elena Pampi* 
kienė. Dieve, duok jai sveika
tos.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
(M0 SO. KKDZIS ATS.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIAMS IŠPARDAVIMAS da
bar iki Vainikų Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visų Stoclt Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
deli staką, patariame rinktis anks
ti Jei norite dėl Vainikų Dienos.

MODNT CARMEL 
KAPINĖSE'

Vienus blokas | rytus nno 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Bes. PF.NSACOLA MU 
BELMONT MS*

Office: HILliBIDK SSS&
Alfred Roaelll, prea. Vineent lluscUi, aecr.

GEGUŽINIS IŠVAŽIAVIMAS
Marijonų Koleg. ir Seminarijos 

Chicagos Apskričio Rėmėjų

Sekmadieni, Gegužes - May 26 d., 1935
MARIJONŲ ŲKY

kia atsiųsti 3c pašto ženklų 
prisiuntimui. (

Esu invalidas, suparaližuo- ■ 
tom kojom. Jau vienuolika me 
tų, kaip negaliu vaikščioti. 
Būkite malonūs paremkite va
rgšų. Užsakymus geriausiai 
siųsti registruotam laiške.

John Shislosky
Kings Coųnty Chrome Ho.- 

pital, VVard K 42, Brooklyn, 
N. Y.

JAU ' SPAUSDINAMAS 
1934 M. STATISTIKOS 

METRAŠTIS

KAUNAS. — Cen tralinis j 
statistikos biuras kasmet lei-! 
džia i.i tavos statistikos met
raštį. 1934 m. Lietuvos statis-j 
tikos metraštis jau spausdinai 
mas ir išeis gegužės mėn. apie į 
20 d.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

1. MALDAKNYGE ir PAMALDŲ VADOVĖLIS,
VĖLIS, audekliniais viršeliais ............................... 65c

Paauksuotais kraštais ............................... 75c
Odiniais viršeliais..................................  $1.25

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Audekliniais viršeliais ................................. 65c
Odiniais viršeliais—paauksuotais kraštais $1.75

3. JĖZUS MANO l’AGELBA Didelėmis raidėmis
Audekliniais viršeliais ..............................$2.50

4. ŠVENTAS DIEVE Didelėmis raidėmis,
Odiniais viršeliais — paauksuotais krašt. $2.00

5. MALDŲ KNYGELĖ (skiriama jaunuomenei)
Kaulo viršeliais ... ............................... $1.00
Odiniais viršeliais.....................................$1.00

6. MALDŲ RINKINĖLIS
Kaulo viršeliais su sagčiuku ................. $1.50
Kaulo viršeliais be sagčiuko ................. $1.25
Odiniais viršeliais..................................  $1.50

7. AN1UOLAS SARGAS Odiniais viršeliais ............... $1.50
8. PULKIM ANT KELIŲ Odiniais viršeliais, paauksuo

tais kiastais •••••••••••••••••••••••• $2.o0
9. MALDŲ RINKINĖLIS

Audekliniais viršais...................................40c
Paauksuotais kraštais ...............................50c

Užsakant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
siuntimų. Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokame už persiuntimą.

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Clįas. SyrekUIP70 1344 ®°’ 50^ ^ve-, CiceronlvbU Phone Cicero 294

1. 1. Zolp 1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203

I r £||f|f}i|ria 4605-07 So. Hermitage Avė.J. I. LllflulIUO YARds 1741—1742

LaMcz ir Sunūs
4092 Archer Avė.
Phone LAEayette 35721. Liolens

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

A. Masalskis
A. Petkus
I. F. Radaus
S. M. Skilias

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 VVest 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS -
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VIETINĖS ŽINIOS
LIETUVA PUOŠIA ČIKAGIETĘ

Pastaraisiais laikais mūsų i parodė drųsios iniciatyvos, pa 
dienraščiai pripildyti žiniomis'siaukojimo, pastangai B. K. 
apie įvairius žmonijos vargus I Federacijoj, ypač kada ši or- 
ir naujausias bėdas, kaip po-Į ganizacija uoliai veikė dėl 
litiniame, taip ir ekonominia-j Lietuvos atstatymo, tai iš tik
inę gyvenime. Jei pasitaiko ko rujų nenuostabu, kad Jo Eks- 
kio šviesesnio įvykio aprašv-, celencija Lietuvos Preziden- 
mas, tai jau skaitome išimti- tas, papuošė jos, tėvynės niei- 
na naujiena. ,le degančių krūtinę, didvyrio

/ LAIMINGOS MOTINOS
Pereitų sekmadienį dienraš

čio “Draugo” piknikas pui
kiai pasisekė. Žmonių minios 
iš dviejų pusių važiavo ir pė
sti ėjo į Vytauto daržų.

Rytų buvo baisiai blogas o- 
ras. Lietus lijo kaip iš kokio 
kibiro. Chicagoje vietomis bu
vo sunku pravažiuoti, kadan
gi vanduo apsėmė kelius. Pats 
sau pamaniau, prof. “Kainpi-.

SIMANO DAUKANTO 
BLOG AND LOAN 

SPULKA
Simano Daukanto vardu 

spulka įsteigta 1905 metais. 
Per 30 metų ji sėkmingai va
ro pradėtų darbų. Per tų lai
kų spulka visiems savo kli- 
jentams davė gerinusį patar
navimų. Ji laimingai pragyve

Tr štai, mes lietuviai, ypač 
Čikagoje, kaip tik tokių link- i 
smų žinių šiomis dienomis ga
vome iš Lietuvos Atstovybės 
Wašingtone, būtent, Lietuvos 
Respublika, įvertindama gar 
bingus nuopelnus Lietuvai ir 
išeivijos lietuviams atliktus, 
apdovanoja Didž. Kunig. Ge
dimino ordinu, kilnaus idėji
nio darbo veikėjų, karštų pat
riotę, mūsų brangių Ant. Nau 
sėdiene.

papuošalu. Ir kas nepatyrė jos 
.malonaus vaišingumo! Ypač 

! Lietuvos svečiai kokiu nors 
'kilniu tikslu lankydami Ame- 
rikų, visuomet rado jaukių A. 
Nausėdienės pastogę, malonų 
vaišingumų, patarimus bei pa

grasinimus jų sumanymams. 
Su Lietuvos Tautos Vadu taip 
į tat ir lietuvių visuomenė vie
nijas — ypatingai šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų dr- 
gija ir visos lietuvės amerikie-
tės — reikšdamos A. Nausė- 

bi brangi žinia teikia mums, cĮįenei dėkingumo jausmus 
čikagiečiams, ir bendrai visai
lietuvių išeivijai, didelio nuo

no sunkiausius depresijos lai- 
ninko” žodžiais: gudbai ‘I)rau . Liviss. Bankoms užsidarius, Si- 
go’ piknikas. Apsirikau. I,iano Daukanto spulka visie

ms mokėjo jų reikalaujamas
piknikas. Apsirikau.

Bet tas oras sudarė ir kai

MIDLAND PASIGRAŽI- 
NIMO VIETA

Midland Beauty and Bar- 
ber Shop yra naujai pertaisy 
ta, moderniška. Čia rasite vi
sus malonius moderniškus pa 
grąžinimus. Gražiausia įstai
ga tos rūšies visoj pietvaka- 
rų Chicagos pusėj ir tuo pa
čiu laiku geriausiai įtaisyta. 
Šioj įstaigoj nereikia laukti 
patarnavimo, yra 10 tarnau
tojų, kurios mandagiai patar
nauja

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

Iš WEDC (1210 kilocykles)

VESTSAIDIEČIAMS IR 18 
KOLONIJOS GYVEN

TOJAMS
Gegužės 17 d., 8 vai. vak., 

įvyks nepaprastas susirinki
mas 21-mo Wardo Lietuvių 

’ Piliečių Sųjungos Dievo Ap
vaizdos parapijos didžiojoj sa-

RADIO

lėj, 18 ir Union Ave. Tarp ki- 
Kainos prieinamos ir, tko bus svarstoma rengiamas

gumas be jokio vargo ir, rei
kalui esant, klijentams pra
šant, mokėjo didesnes sumas, 
be jokio atsisakymo.

Sausio 1 d., 1935 metais. 
Simano Daukanto spulka bu
vo pripažinta kaipo Federa
linė įstaiga. Balandžio 26 d. 
ta pati Federalinė įstaiga įdė
jo į spulkų $50,000. (nupirk- 
dama 500 Šerų). Ji taip pat 
žadėjo ir daugiau tų šėrų pa-

kuriuos trūkumus. Atsirado 
purvyno ir nebuvo užtektinai 
tinkamos vietos automobilia
ms. Kai kurie buvo nepaten
kinti tuo, bet manome, jie 
supras, jog geriau padaryti po 
tokio lietaus buvo neįmano- 
ma. Taip pat per tokių minią 
daug vargo buvo surasti mo 
tinas su didžiausiomis šeimo
mis. Kur, tu, tokioj minioj gu
li visus į vienų v ietų sušaukti, įm|į šioj įstaigoj kiekvieno 

nuoširdžius sveikinimus už su- ^<a<^ išrinkus dešimts? Visai (jepOKitoriaus pinigai yra ap- 
nkiai, bet kilniai pelnytų ga- tai neįmanoma. Po ilgo ieško- (jrausįį jj-į $5,000. 
į'bę. i J i 111'°» visgi surasta ir dovanos , <§jajs laikais daugiausia pa-

T. i-,-, j įteiktos sekančioms motinoms. g]<0]a duoda įvairios spulkos,Ji buvo ir liks pavyzdys pa * t r >
sišventimo, ideališkuino, ir vi-Į Kudienei, 4321 So. Tai
so kas gražu ir kilnu. Jos dar-' man Ave-’ Urbonienei, 4348 S.
bai rodo, kad moteris pavyz-'Sacramento Ave ’. Nasakaitie‘ 
dingai eidama savo šeimyni- ne1’ ^°‘ ęaUf°mia Ave., 
n:o gyvenimo pareigas gali 'Janušauskienei, 906 22nd St., 
nuveikti gražiausių darbų eĮ_ (Marozienei, 4ol9 So. Talman 

kad besidarbuodama gry (ibulskienei, 7211 So.
Washtenaw Ave., Zauburienei,

lę ir,
nai katalikiškose organizaci
jose, laikydamos katalikiškų 
principų, idėjų, gali įvykdyti 
didelius darbus.

A. Nausėdienei D. K. G. o- 
rdinų teiks Lietuvos Konsulas

Širdaus džiaugsmo. Tos džiau
gsmo nuotaikos apimti, malo
niai sveikiname garbingųjų iš
eivijos kultūrintojų A. Nau
sėdienę už jos nenuilstamų ir 
ištvermingų darbuotę Lietu
vai ir lietuviams, už garbę kur 
rių Tėvynė apvainikuoja jos 
didžius darbus.

Sunku būtų suskaityti, o 
dar sunkiau aprašyti šios au
kštos doros ir gilaus tikėjimo 
moters - švietėjos energingų 
darbuotę tėvynei ir išeivija', 
visus jos ideališkus veikimu? 
lietuvių katalikų gyvenime A
merikoje pastarųjų 20-ties me-[Čikagoje, A. Kalvaitis geg. 19 
tų eigoje. Te bus leista maji ■ <!• per šv. Kazimiero Akade- 
priminti, kad, kur tik kilo ki Unijos seimo vakarienę. Tų pat 
lni idėja, ten A. Naibėdiem" seimo vakarų bus puošnus pro 
pirmutinė, nežiūrint vėtrų ir gramas A. Nausėdienės I) 
audių, žengė į priekį, kad tą 
idėjų kuo aukščiausiai iškel
ti. Ji suvaidino patį žyriau- 
sių vaidmenį moterų veikime.
Ji savo žavinčia asmenybe, 
švelnia iškalba, gyvu būdu, ne 
nuilstančia energija organiza
vo amerikietes moteris į drau
gijas. Moterų Sųjunga su sa
vo plačiai žinomu leidiniu,
“Moterų Dirva”, matė A.
Nausėdienę pirmoj eilėj kiek
viename tos draugijos veiki
me, ypač tose sunkiose forma
vimosi dienose, šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų draugijų, 
šv. Tėvo užtvirtintų, remian
čių didžiausių Amerikos lietu
vių įstaigų, nuo pat jos įsikū-

ordino įgijimo atmini

Ilgiausių metu tau, 
tautos moterų nažiba!

darbias visuomet garantuotas. 
Vedėja yra Helen Murauskas. 
Adresas: 4182 Archer ave. Te 
llefonas: Lafayette 4639.

kurias apdraudžia Federalinė i 
vyriausybė. Paskolos duoda
mos ant namų, morgičių ii 
t. t.
Kiekvienas susipratęs žmogus 

savo pinigus deda saugion 
vieton, tai yra, į spulkas. Čia 
vieta saugi, nes pinigai, ap-

RETAS ATSITIKIMAS
Gegužės 13 d., važiuojant 69 

gatvės gatvėkariu, jaunas vos 
25 metų vyrukas, pradėjo ne 
ramiai elgtis. Tų pačių valan
dų, ėmė šaukti, kad jis nieko 
nematąs. Gatvėkary kilo su
judimas. Pasirodė, kad ištik-j 
rųjų jis neteko regėjimo.

Nelaimingasis pamitas į Chi 
cago Lawn policijos nuovadų.

Juozas

vakaras gegužės 1!) d., Dievr 
Apvaizdos parap. svetaine], 
mokykla nepiliečiams ir kiti 
klausimai.

Visi nariai, ir jų draugai, 
kviečiami būtinai dalyvauti.

J. Kuzmickas, cbairman 
S. Maezes, president 
F. L. Savickas, sec.

Motinų dienos Progress Fu
rniture krautuvės radio pro
gramas buvo įdomus ir turini
ngas. Programo vedėjas patie
kė daug įdomių informacijų 
apje krautuvės dviejų metų 
sukaktuvių išpardavimų, ku
ris prasidėjo šių savaitę. Ši 
krautuvė paliko labai popu
liui savo mandagiu patarna
vimu ir stebėtinu prekių kai
nų žemumu, kurių visados ra 
ndasi krautuvėj, o ypatingai 
dviejų metų sukaktuvių išpa
rdavime. Jostra

CLASSIFIED
AETOMOBILE8 AITOMOBII.ES

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai"

CHORO PRAMOGA ŠĮ 
VAKARĄ

BUTCK — 1934. Mod«’ 41. Club Se
dan, 5 pasaž'. su built-ln trunk. 
Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Katn 
naujas Ir garantuotas ............ $7Iii

,4634 So. Rockivell; Valančie- 
nei, 3422 S. Morgan St., Lu- 
košaitienei, 3311 Evergreen; 
Laurinavičienei, 4631 S. Fair- 
field.

į Sveikiname visas motinas,
, užauginusias tikras lietuvis- 
1 kas šeimynas.

Vienas iš visų

drausti.
Simano Daukanto spulkos

BRIDGEPORT. — špiegas 
praneša, kad nepamirštų visi 
atsilankyti į Šv. Jurgio parap. 
clicro rengiamųjų bunco party 
ir šokius, kurie įvyks šį vaka-

OI-DS «— 1933, 4 durų Sedan. B'ue 
su gold trim, 5 Steel ratai. I.abal 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai tobulam stovy ................. $515

DODGE — 1933, dviejų pa«až. coune, 
juodas, 3 drat. ratai, bot water 
heater, daug visokių priedų. Labai 
mažai tevažinėtas, tobulam stovy, 
garantuotas................... .. .............. $425

musų

Kun. B. Urba

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimų, kuris 
esti pri žastimi galvos skaudgjlmo, 
ivi,Idilini }.kių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamų aklų karšt), atitaiso 
riirn paregysię |r toliregystę. Priren

gia teisinga) akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

rime 1« „rl. • • el'k,ra. parodančia mažiausias klal-rimo JX‘l 1 b metų sėkmingai i das. Specialė atyda atkreipiama J 
1 mokyklos valkus. Kreivos akys ati

taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
NedėlioJ nno 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomas be aktnlų. 
Kalnas pigiau kaip pirmiau.

vairuoja šios aukštos intelige
ncijos gabi ranka. O kiek ji

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 

SVIEDINIO 

REZULTATAI
Vakarykščių žaidimų rezult.:

AMERICAN LEAGUE.

Chicago, 5 .............. Phila., 0
New York, 4 .... Detroit, 0 
Cleveland, 5 .. Waahington, 4 

Kiti žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589

ofisas visuomet atdaras. Ne- rų, parapijos svetainėj po.pa- 
reikia laukti vakaro su mokė- maldų, 8 valandų. Kurie bus
jimais. Galite ateiti dienos me 

j tu, arba kada kam patogiau. 
Ofisas randasi adr.: 2242 W. 
23rd PI Telefonas Canal 
8887. Ttap.

laimingi, gaus gražių dovanų. 
Smagiai praleisim laikų. Ti- 
kietai 25c, Špiegas

LIETUVIAI DAKTARAI

BUICK — 1931, Model 67. 5 nasaž. 
Sedan, juodas, labai gražini išrodo
ir atsakantis karas $375

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai, žema mileage. Nerasite ve- 
resn) business coupe .................$395

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone
PROspcet 1028

Res. and Offtee 
2859 So. Leavitt St.

CANal 0706

Tel. OANal 0257
Res. PROspect 6659

i

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 lkl 4 lr nuo 6 lkl 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Narni) tel. PROspect 1930

Tel. BOI’levard 7942

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

CADILLAC — 1930. 7 pasaž. Sedan. 
juodas, G drat. ratai. Čionai yra 
vienas iš puikiausių Cadillac, kokį 
kada matėte. Vartotas tik kelis 
tūkstančius mailių, išrodo kaip nau
jas, ir tobulam stovy. Tik keli šim
tai dolerių nuperka ši bargenn.

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

BUICK — 1934, Model 67, 5 pasaž. 
Sedan, Juodas. 5 ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

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

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Ofiso Tel.: PROspect 8376 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas jr Chirurgu 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 8:30 Iki 8:30 
Seredomls Ir nedėliomis pagal autart) 
Rez. 251B W. 89th St. Pagal autart).

z/
47

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto lkl 2 popiet 
8 lkl 8 v. vakaro

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutart)

BUICK — 1932, Victorla Coune, R 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai. Finish 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Buickų mūsų dideliam stake $445

BUTCK '31 — Model 91. R Sedan 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerlai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LASALT.E — 1930, 5 pasaž. Sedan 
Juodas 6 drat. ratai. Sis La Šalie 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ..............  ............................. 3375

BTTTCK — 1930, 5 pasaž. Coupe, juo
das, 6 drat. ratai. Sis Buick buvo 
pertaisytas mūsų šapose ir gerai 
atsilieps bile egzamlnaei jai .. $265

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

ESSEX — 1932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das. 5 drat. ratai, trunk, gražiai 
išrodantis mažas sedan .... $325

BUICK - 1935. Jūs galite sutaupyti 
kelis šimtus dolerių...ant U)35. Dujėk 
sedan. kuris labai biažat teVarto- 
tas ir garantuotas kaip naujas.

Chicago, 8 ... 
Brooklyn, 3 .. 
New York, 4 .. 
St. Louis, 4 ... 
Pittsburgh, 20

Brooklyn, 4
. Chicago, 1 
. St. Louis, H 
New York, 1 
... Phila., 5

Kiti žaidimai atidėti.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone CANal 0523

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14 
Rea. VICtory 1348

DR. A. J, BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:80-8:10

756 W«t 35th Street

Tel. OANal 6133

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

0631 S. California Ave.
Telefonas REPublie 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT.. CICERO, ILL. 
Utgr., Ketv., ir P8tn. 10—9 vai.

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

Office Tel. HEMlock 4848
Res. Tel. GROvehill 0617

7017 S FAIRFIELD AVE.

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

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

Dienomis Tel.. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 lkl 6 popiet. 7 lkl 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

BTTTCK — VTSTT MODELIŲ. Maty
kite mūsų did) ataka pertaisytų tr 
garantuotų Buick karų. Visų mo
deliu. visokiom kainom.

BTTTCK ‘30 — Model 46S. 2 pasaž. 
coupe su rumb'e seat. Freneh giue 
6 drat. ratai labai gražus coune

tobulam stovy ............................... $295 _____
IR DAUGELIS KITŲ

Įduokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 
patogiais mėnesiniais mokesčiais.

384B-6O Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4100

PARDAVIMUI FIXTURES
Priverstas paaukot grosernės 

ir hučerriės fixtures. Buteber 
Boy Tee Box (8x10), 3 candv 
rases. 3 eounters, ete. ir Paek- 
ard Sedan. Viskų paaukosiu 
už 95 dolerius.

2539 W. 69th Street

LIETUVIAI ADVOKATAI:

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgi

čių. bonų. algos tr najnų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi- 
čtus, bonus, namus, ūkės lr biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0038 

Ofiso vai.: 3—4 Ir 8—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dentlstas 

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVE., Cor. Franelseo 
Tel. Office IJtf. 3650; res Vlrg. 0869

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. OANal 9403

Telephone BOT’levnrd 2 800

J o © a n h d. Grish
ADVOKATAS Ir PATARFTAS 

4631 8. ASHLAND AVE.
Res. 6515 S Rockwell St

Phone REPublie 9723 CHTCAGO

JVIIBŪG DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 labos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 18 iki 13 vai. ryte, nno I Ikt 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:10 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki II
valandai diena 

Telefonas HU>way 3880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YARds 0994 

Rea.: Tel PLAza 3400 
Valandos:

Nuo 16-18 v. ryto; S-S Ir 7-8 v. v. 
Nadėldlenlaia nuo 16 lkl 13 diena

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3061 Wert 43rd Street

(Prie Archer Ava netoli Kedzle) 
Vglandoe: nuo S lkl 8 vai. vakaro 

Baredomle lr nedėllomf. pagal 
au tarti

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais —

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Boti k name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Tanedėllo. Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 1kl 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockivell St.
Telefonas REPublie 9800

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
TJETTTVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų nž 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.
2608 WEST 47th STREET

Tel. LAFayette 1083
KONTRAKTORIAI

Ikt S popiet — 
Nedėllomla nuo

6 Iki 8:30 vakare. . 
11 ryto Iki 1 p.p. <

BIZNIERIAI. fiARSINKITCS 
“DRAUGE”

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktorial

Statom naujus tr talsom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio ir stog- 
dengystės. Lengvi išmokesčiai arba 
cash. Gaisro apkalnavlmas — state- 
mental — ant naynų Ir rakandų

3358 N. LITUANICA AVE.
Tel. ROUIevartl 6327

✓

AITOMOBII.ES

