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NACIAI SUSIRŪPINO 
TAUTU SĄJUNGA 

TRIJŲ METŲ KONSEKRAVIMO SU 

Nori, kad būtų reformuota, 
arba sudaryta nauja 

ANGLIJA PADUOS HITLERIUI EILC 
PAKLAUSIMŲ 

BERLYNAS, pat 22. — 
Nacių spauda staiga susirū
pino T. Sąjunga. Pažymi, 
kad Sąjunga tikrai bankrūti-

LONDONAS, bal. 22. — 
Anglijos vyriausybė baigia 
rengti Hitleriui eilę paklausi
mi], kad jis plačiau iŠaiškin-

ja ir jos gyvavimas jau abe- tų savo taikos planus, 
jotinas. Ka<l taip, tai naciai 
kreipias į Anglija, kad ji 
pripažintu tą laktą ir jungtu-
si su Vokietija, kad pastačius 
naują tarptautinę politinę or
ganizaciją ant šiandienines 
Sąjungos griuvėsiu. 

riais norima Prancūzijai ir 
Belgijai garantuoti sienų sau 
gumą }>er 2f) metus. 

T.uo būdu Anglija, kuri ne
kviečiama pradėjo tarpinin
kauti tarp Vokietijos ir Pran 
cūzijos ryšium su Rėmo kra-

Anot naciu, T. Sąjungą nu-|što atginklavimu, nori įtikin-
puldė prancūzu nusistatymas, i ti Prancūziją, kad Hitleris no 

turi kokią blogoj norų. Vadi
nasi, jis nori taikos su Pran
cūzija, ir tai tikros taikos. 
Anglija pageidauja, kad pran 
cūzai pasitikėtų ^Vokietijon 
diktatoriaus žodžiais ir toles-

dėl Pa-

Prancūzija atsisakius gelbėti 
Anglijai, kad palaikius ir su
stiprinus Sąjungos autorite
t e 

Kas darvti? šin klausiman 
naciai atvirai atsako, kad, 
rasi, būtu dar galima Sąjun- niai nieko neveiktą 
gg reformuoti. O reformos i reinio atginklavimo. 
turi būti tos, kad. ją visiškai 
aink Ve r 
-alio faikos - ii T'.M to 
padaryti nebūtų galima, rei
kia leisti Sąjungai griūti ir 
jos vietoje Įkurti naują, ku
riai, žinoma, vadovautu Vo
kietija ir Anglija. 

Telefonas: CANal 7790 • 
Administratoriaus: CANal 2821 METAI-VOL. XX 

T K S S S T KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ VAIKUČIU 
DAINŲ KONTESTAS PER RADIJJJ BE MAISTO 

AH'NICHAS, bal. 22. — 
Suėjo 10 metų, kai stigmati-
zuota Terese Neumann (Neu-
mai.'iute) nevartoja jokio 
maisto ir jokių skysčių. Prieš 
tai per ketverius metus ji 
vartojo išimtinai kiek skvs-
čiu. Per 10 melų ji kasdien 
priiminėja tik šv. Komuniją. 
Ir tuo gyva. šio stebėtino ivy 

j kio niekas negali išaiškiiiti. 

Stigmatai ant jos rankų 
buvo rutuliuku formos pasi-

i . i 

keitė keturkampiais, Gavėnios 
laiku penktadieniais jos ke

l ia i taip pat kraujavo. Šiemet 
ji ir gi gyvena didelius ken-

! Įėjimus. 

Pradėjus ateinančiu trečiadieniu per "Draugo ' ' radi
jo valandą iŠ stoties \YEĮ)(\ L210 kil., girdėsime pirmuo
sius Radijo Dainų Kontestantus iš •šv. Kryžiaus ir (.'imi-
111,1 &*& Pan. Mar. pradiniu para}), mokvklų. 

KONTESTO SĄLYGOS: 
1. Daina dainuojama ne ilgiau kaip 2 minutas. 
2. Iš kiekvienos pradinės mokyklos imama tik po vie

lai mergaitę ir vieną berniuką. 
3. Daina turi būti dainuojama Ii.'tuviu kalba. 
BALSAVIMAS IK DOVANOK: 
Užsibaigus kontestur bus paduotas " D r a u g e " balsavi

mo blankas su kontestanto-tės vardu, mokykla ir dailia, 
kurią dainavo. Visi lietuviai galės balsuoti už o kontes
tantus. Balsai bus priimami per paštą, arba "Draugo ' 
ofise. Penki gavusieji daugiausia balsu, gaus penkias do-' 
vanas. .— ' 

SOCIALIO TEISINGUMO 
UNIJA PADAVĖ 

SĄSKAITAS 

SENYVOS RUSU VENUOLES 
PASIUSTOS DARBO STOVYKLOM 
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ITAįAI I1A0 TflUUCAI 
11 Rl .m U Fili I U L VU H t 

NUO ADOIS ABABA 

ITALIJA NETEKUSI DAUG 
AUKSO 

ADDIS ABABA, 
— X'ors šis miestas 

bal. 22. 

\YASHrXGTOX, bal. 22. -
Kun. C. E. Coughlino suda-

Jo Ekscelencija Arkivyskupas AMLfc'TO (JKjfVANNl j l y t a ir vadovaujama "sočiai 
(TCO'iNANl, D.D., I>aodieejos Arkivysk«i>as, Apaštališkas ' įnst iee" unija padavė kongre 

j Delegatas J . Valstybėms, šiandien mini 
kravimo arkivyskupu sukaktį. Jo b) 
M'knmtas arkivyskupu Romoje įSf^'hzctetfoifo*^ d. Alū tas, >kaip rro.^Ttateuja š*+i< 
sų dienraščiui minint 2o metų jubiliejų do Ekscelencija Įstatymai (t'ederal <-<o rupt 
Apaštališkas Delegatas prisiuntė sveikinimą ir linkėjimus praetices act) 
dienraščio skaitvtojams ir rėmėjams. Jo Ekscelencijos i _ . 

Pasirodo. 

"SKURDŽIAUS" TESTA
MENTO KLASTOTOJAI 

PRALOŠĖ 
įini'tfejų metu konse- s 0 žemesniųjų rūmų klerkui Testamentu ..(palikimu) teis! ... 
ekscelencija buvo koe- s a v o pajamų ir išlaidų sąskai j mo teisėjai .1. F. OVoimeilj 'v ' 

BERLYNAS, bal. 22. — . 
! Žiniomis iš Maskvos, 4U se-# 

nyvų rusių vienuolių, .r\ venn-
|Sių vienuolyne arti Verčinsko, 
isov. Rusijoje, deportuota pri
valomojo darbo stovvklon ,v:i<'-
niuose, <» jų vienuolynas vi-

udegintas. Tai atliko 
agentai. 

svarbiausioji laiško dalis yra: " / iri*h to c.rtend fjreet-
jau ap- įn^g (Uf/Į Į>()^I )rjsjtes f0 fĮl(; sHpporters and readers of the 

tnStSjo, bet etiopų karo vadai į uthimnian Cathofic Daily J)mu</<is..\ .. . lt serve* not 
paskelbė, kad italai dar \>^-\on{y fo ]-eep ?/>s. reęd#rx htformed ori topies of Catholic u>-
kankamai toli nuo šio miesto. ^ . ^ . ^ f)i(f įf (U)fpHfies the in^rucįions tjtei/ } m v e radred 

Pasauktos ir pasiųstos v i - o w įjte principles and teachings of the Faith and defends 
sos etiopų atsargos vesti par ūvd prottcts them against the enenties of eternal salvation. 
tizanišką karą prieš užpuoli- y(HJ fh(J nU)nj)vr ()f Ųot{> Catholic Dailų readers muitipli; 
kus italus, kad tik daugiau jų m&nifold/% 

iškapojus ir sutrukd/.ius pa-, ====:::::::==^^ 

Kol italams bus lemta nu- LIETUS SULAIKO ITALĮĮ ANGLIJA GINKLUOJASI -
galėti yisas kliūtis, persikelti J M 

ŽKNFVA, bal. 22. — Čia 
sužinota, kad Italija be karo 
Ktiopijoje namie atkakliai tu
ri kovoti su ekonominiu ir 
linai.siniu krizių. 

Valstybes aukso atsargos 
kaskart mažėja. Pereitais me 
lais spalių mėnesį Italijos vai 
stybes bankas turėjo apie 
227,000,000 ankeo dolerių. I š 
tos sumos jau daugiau kaipi 
t „ t .vl . . gumas ras ten kapus kartu tronto vadov> be prjpazjsta, 
M).),(MK),(MH) aukso dol. išleista. 

* su eavo karo mašinomis. 

Kad si organiza
cija per du pirmnosiue mėne
sius šiemet turėjo 101,000 dol. 
pajamų ir iš tos sumos 96,-
388.87 dol, išlaidų. 

NEW JERSEY VALSTY
BES BEDARBIŲ SĄJŪDIS 

ŽYGIAVIMĄ ETIOPIJOJE per didelius pavojingus kai 
nus, pereiti didelius pašlai- 1 
ėius, dauburius ir milžiniškas: GOROHAI; Btiop'la^ bal. 
uolas, ims daug laiko. Jų dau' |22, — Italų pietrytinio karo 

v I 1S-
Xėia žinoma, kiek daug! likusiuosius gi gali užklupti 

aukso Italija yra gavusi iŠ lietus ir jie taip pat bus diu-

kad italų koliumnos daro ma
žą. pažangą — lietus trukdo 
žygiavimus priekyn. Piip'ižį-

DIDINA MOKESČIUS 

TRENTON, X. J., bal. 22. 

metus kalėti keturis asmenis, RUSŲ laikraštis X<-; Put 
kurie mėgino įduoti siari: teis-' (Mūsų Kelionė) iiarbine, 
mui klastotą "skurdžiaus" Mandžiuke, praneša. Kad so-
T. Kelly testamentą, kad pa- ' vietuose i koneeiitraeij >s >t«i-
sidalinus paliktais turtais —• vykias pasiųsta, o gal sušau-
apie 150,000 dol. Nubaustieji:' dyta, 10 pravoslavų .-v ontikų. • 
adv. Julius P. VVaitches, X. , Laikraštis paduoda ir ji, pa-'*! 
Kadis, J . J. Bagdonas ir vardes. Poroje atsi!i!;imų ėc-
Mrs. B. Butinan. ka sušaudė keletą pasauliečių, 

. , 1A. , i> i- Kurie teikė melžiami," oagel-
Adv. \\ aitclies ir Kadis pa „ n * , ,. . . , ba šventikams, davė apeJiacijos skundus (a-

peliavo), o M ra. Butman ir \isaiu Sibirj \\v<.. ..istr .s 
- Nutraukiamas bedarbiams "į Bagdoną* susilaikė ir rėmėsi mirusiųjų u p 
valstybinis šelpimas. Valsty
bės legislatūra uždarė sesiją 
nepaskyrusi, šelpimui fondo. 
Bedarbiai, vyrai ir moterys, 
išjudo ir nusprendė ko gau-LONDONAS, bal. 22. :-

Anglijos vyriausybė paskelbė, singiausia suvykti į šią val-
kad krašto saugumas yra su- : 5tybės sostine ir reikalauti panieka 
sijęs" su didelėmis išlaidomis. J šelpimo. Žada apsupti legis-
(linklavimosi programai vyk-

Radžio apeliavimo išdavomis, maldomis. Nusika ;ii- .. a>-
, . . ,. .. . Iriai baudžiami. 
Vakar apeliacijos teismas 

patvirtino teisėjo O'Connell 
nuosprendi ir visi nubaustie-
ji neišsisuk-o nuo kalėjimo po 
vienerius metus už teismo 

PASKIRTAS NAUJAS 
VYSKUPAS 

užsienių. Bet reikia spėli, kad gę. Lakūnai nepajėgs išžudy- stama, kad labai lėtai saimia- ciai. 
lal>ai mažai. ti etiopų partizanų, pasislėpu m as i pirmyn ir tik tiek, kiek Iždo ministeris Neville Ch-

Karas stačiai rįja auksą.' sių už uolų ir medžių. O par-j pajėgiama nutiesti kielo ke- araberlain pranešė, kad biivS 
Vyriansybfi tad desperatiškai j tvanai , kurie daugiau.^ia vei-jlio, kuriuo galėtų važiuoti tan padidinti mokesčiai už paja-
imasi visų priemonių, kad pa) kia naktimis, italams yra di-1 Ivai ir sunkvežimiai. Kareiviai mas, už arbatžoles ir už im-
ėmus Etiopijos centrą — Ad- džiausią kliūtis. **E naudotis kai kur randa- portuojamą iš svetimų šalių 

Etiopijos vyriausybė pripa-Ibiais numintais takais. Kitaip (ne imperijos dalių) ajų. 
žista, kad etiopai desperatis- j yra su tankais ir sunkveži-| Vyriausybė pripažįsta, kad 

dyti reikalingi didesni mokės- sau patalpomis ir būti kol 
bus laimėtas šelpimas. 

dis Ababą, ir paskelbus, kad 
laimėjusi karą. Galės skelbti, 
bei tas neims karo pabaiga. 

latūros rūmus, pakeisti juos PRISIKASTA PRIE UŽGRU 
VUSIŲJŲ KASYKLOJE 

MOOSE KTYEK, X. B., ba-
UŽDRAUDE VESTI ŽYDŲ ; l l u l d ž i o 22. - Pagaliau šian-

KILM£S MOTERIS dien prisikasta prie užgriūvu 
• siųjįi apleistoj aukso kasyk-

BERLYNAS, bal. 22. — l()j 140 pėdų gilumoje. 
Karo ministeris fieldmarša-
las Bloml>ergas uždraudė ka-

\VASIUXGT()X, bal. 22. -
Žiniomis i> S'aiikano, Setoą 
llill kolegijos, South O-atge,. 
N. J., prezidentas mons. K. 
J. Monaghan paskirtas ; »g-
densburgo, X. V., v\skupii ko 
adjutoriu su teise užimii šios 
vyskupijos sostą. 

už-

STUDENTAI PROTES
TUOJA PRIEŠ KARUS 

kai imasi priemonių, kad su- j miais. 
laikius italų koliumnas di- Etiopai, puolė vienos italų ^įįmfttm smūgis šalies gerovei. 

BELGIJA PASIRENGUS džiuosiuose kalnuose, kurie y-1 koliumnos užpakalines sargy-J Tačiau valstybės saugumas y 
PRIIMTI T £ V O DAMIENO ra už 70 mylių nuo sostinės, j ba*, kad atkirtus susisiekimą. r a p i r m o j e vietoje. 

Italu vadovybe skelbia, kad1 

etiopai „kandžiai «mlukri i r |QAVO 100 DIENŲ KALCT1 
išblaškyti. 

su naujais mokesčiais bus už-' rimukams ir kareiviams tuok 

PALAIKUS 

AXTA rERPENAS, bal. 22. 
— Belgijos vyriausybe ir tau
ta yra pasirengusi garbingai 
pasitikti ir priimti tėvo Da
rniem), raupsuočių apaštalo, 
palaikus, kurie parvežami iš 
Hawaii salų. 

Numatytas gausingas mal
dininkų suplūdimas net iš ki
tų Šalių. 

ARABAI RENGIAS 
STREIKAN 

tis su žydų kilmės moterimis. 

100 METŲ SUKAKTUVES 

JERUZALĖ, bal. 22. -
Palestinos arabų vadai pla
nuoja paskelbti visuose mies
tuose arabų streiką. Tai bus 
.reikalavimas, kad britų vy
riausybė sustabdytų žydų ant 

South Chicago minės 100 
metų sukaktuves, kaip ten at 

Velvku vakarą buvo 
griauti dr. Kobertson, adv. Apie 3,000 studentų iš Chi 
Magill ir Scadding. Šiedu pir cago universiteto vakar tu
mieji nupirko kasyklą ir da- reu^ vaikštynes demonstm-
rė apžiūrėjimus, kai šal'tas ( . j j a s ]yr\^ karu*. 
užgriuvo ir aklai uždarė išė-
jimą. SNIEGO PŪGA ANGLIJOJE 

Po dešimties parų energin-
Pripažįstama, kad' jei ita- ¥ Henrv Kieals, 23 m. amž.,ivyko pirmasis baltodis nau- j go. darbo šiandien užgriūvu ^()XDOXAS, ba l 22. 

lai neturėtų lėktuvų, jk> nega
lėtų daryti jokios pažangos 
ir negalėtų kariauti. 

1716 No. Ashland ave., anąjsiedis. Iškilmės įvyks Besse- j šieji pasiekta, 
vakarą išvarė iš namų savo; mer p-ke nuo birž. 7 iki 14 d. 
pražilusią motiną, kai ji at-1 • -
sisake jam duoti pinigų gir- MEtXIC0 CITYr, bal. 22. — j Musulmonai užpuolė Liba-

Nepaprasta ir negirdėta snie
go pūga ir audra ištik-» pi<jt-

BEIRUTAS, Sirija, bal. 22. ' '^inę Anglijos dali. 

ADDIS ABABA, bal. 22. — j tavimui. 
Etiopijos imperatorius pave- Teismas nubaudė sūnų 100 

plūdį i Palestiną ir neparduo- | de savo sūnui laikinai kontroj dienų kalėti, kad jis atprastų 
tų žydams žemės. iliaoti vyriausybę. nuo girtavimo. 

Puebla ir Vera Cruz kai ku-jno prancūzus maldininkus 
riose srityse gyventojai de- grįžtančius automobiliais iš 
gina valstybines mokyklas. Jeruzalės. Keletas moterų su-

ORAS 
CHICAGO SRITIS. Xu-

Pasiusta kariuomenė. žeista. matoma giedra; kiek Šilčiau. 
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalanis. 
Bendradarbiam* »r korespondentams rastų negrąžina, 

}ei neprašoma tai pAdaryti ir neprtsluneiama tam ttkfl-
lui pašto ženklų. „ , « « , , _ „ , * , 

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 6 ral. popiet. 
ISeina kasdien, Išskyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse; 
Metams — M 01. Pusei metų — $1 51; Trims mėnesiams 

$1.10: Vienam mėnesiui — TBc. Kitose valstybise 
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GINA KfiAPGINAMĄ DALYKĄ 

Kadangi .socialistai ir komunistai pasta
ruoju laiku labai daug deklemuoja apie de-

lš mūsų veikimo centro 
NĘ KONGRESAS, BET TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 

Centro Valdyba nutarė šie- krei orius. 
niet nešaukti A. L. R. K. Fe
deracijos Kongreso. Vietoj 
Kongreso įvyks Federacijos 

DIENOS KLAUSIMAI 

VOKIETIJA IR HITLERIS 

Vokiečiai minėjo diktatoriaus Hitlerio 
gimimo ciieną. J is esąs 47 metų amžiaus. Hit
lerio "bi i t lulči \" minėjimas buvo tuo ypa
tingas, kad visa Vokietijos kariuomene tą 
dieną buvo "an t kojų" pastatyta: parodavo, 
triukšmavo, savo vadui ovacijas kėlė. Bet 
plačiojoj vokiečių visuomenėj to didelio en
tuziazmo toli gražu nebuvo. 

Vis dėlto reikia pripažinti, kad Hitleris. 
didelę karjerą trumpu laiku yra padaręs. Jis 
yra žmogus b<> aukštesnio mokslo, paprastas 
amatninkas. karo metu tarnavęs kariuomenėj 
paprastu kareiviu, dabar valdo Vokietiją ir 
nuo jo daug pareina visos Europos taika. 

Ne\v Vorko didžiulis dienraštis Times 
piipažista m t tą, kad Hitlerio vadovaujami 
nacionalsocialistai vadovauja diplomatinėms 
sferoms Kumpoje. Ksą Vokietijos jėgos au-

% Įcančios ne dienomis, bet valandomis. Kolum-
aistas Arthur Brisbane prideda, kati: ' 'Na
cių vadas turi turėti sveiką protą, ar pro
tingus patarėjus". į 

Bet vra sakoma, kad ne viskas yra gra-
žu, kas blizga. Iš tolo žiūrintiems Hitlerio 
diktatūra kai kam gal ir imponuoja. Tačiau 
įsigilinu.- į Vokietijos vidaus gyvenimą, vi
sai ką kitą matome. Nacių galybė yra iš
pūsta, dirbtina. Ji nesiremia tautos pasiti
kėjimu, bet karilionu nes ir policijos durtu
vais, liegimentacija, žiaurumas, biaurus ma
žumų persekiojimas, kova s u religija, žino
ma, sutaikoma >u socializmu, bet tik ne su 
sveika vidaus j>olitika ir tai nėra tautos ar ' 
valstybės stiprumo ženklas, bet savotiška 
liga, kuri kaip tik silpnina tautos organiz
mą, mažina jos pajėgumą. 

Aiškiai klysta ir tie, kurie mano, kad 
Hitleiis padės taiką išlaikyti Europoj. Prie
šingai — jis kaip tik sukelia daug pavojų . 
taikai, grasindamas savo kaimynų užpuoli
mu, laužydamas tarptautines sutartis. 

Žodžiu sakant, Hitlerio politika nėra 
sveika m i Europos taikai nei pačiai vokie
čių tautai. Imperialistai, benorėdami daug 
apžioti, labai dažnai patys užspringsta. 

Ta^gi. A. L. R. K. Fede-
mokratiją, organizuoja bendrus frontus ir 
šaukia "demokratijai g in t i " konferencijas, 
mes turėjome paaiškinti del ko jie tą. daro. 
Anuo kartu mes pasakėm, kad komunistai 
neturi teisės kalbėti apie demokratiją,, nes j Tarybos suvažiavimas, kurio 
jų " t ėvynė j " Sovietų Rusijoj demokratijos r eįkšmė bus nemažesnė, kaip 
nė už centą n rastum ir kad socialistų kai- i r k o n g r e s o 

bos apie demokratiją yra nenuoširdžios. "N-
n ų " redaktorius-stengėsi apginti ir savo i r ' ^ l ko toks nutarimas:' 
net komunistų poziciją.. J is pripažįsta, kad 1 Šiemet Lietuvių R. K. Su-
komunistai nėra nuosaikūs, tačiau juos gina. sivienymas Amerikoj, stipr •• 
Jis rašo: Federacijos narys, m<m svar-

4 'Aišku, kad komunistai nenuosakųs. bų ir reikšmingą auksini ju-
' Jeigu jie reikalauja demokratinės tvar- biliejų. To proga Saukia Ju

kos Lietuvoje, tai jie turėtų to paties biliejinį Seimą,* kitris . įvyks 
reikalauti ir Rusijoje. Tas jų nenuosa- \ W i . ž e | i o oe : i a i r , i e p o . l [{. 2 

kuinas labai silpnina jų poziciją Lietu- ( l i e n o m i i : h i j . t a ; , ) l l s 

vos klausime. Bet ar yra nusosakus pats ^ ^ d i d ^ 
4 4 Draugas"?" , . , . . ' " . * , 
r» , • i-i i • 1*^1 „*i„ i.n,i l l u o vra Misidomejus visa A-
Bet vis del to esą reikia džiaugtis* kad . * m f * ;„ ..a ,i;ufQf,-,,.o r?,.*; menkos ln tuviu kaVaikų vi-komumstai, nors ir stoja uz diktatųrą Kusi- * 

joį, tuo pačiu laiku reikalauja demokratijos domene. į Šj seimą, be abe-
Lietuvoj. Mes komunistų "sudemokratėjimu" jojimo^ įvaž iuos beveik visi 
nesidžiaugiame, nes žinome, kad jis t ikrai ; tie veikė įdf kurie .oi< ažii.oja zacijos ir draugijos prie jų 

žemės ūkio rūmų leidinius, skaitę visą eilę paskalių, 
atskirų dalelių išleistus laik- į Dabar, vasario 16 & pjoga, 
raštelius, knygas, atsišauki- Vytauto Didžiojo universite-
mus, atskirus straipsnius apie tas gavo keturių Belgijos uni-
jaunuosius ūkininkus, atspau-j versitetų — Briuselio, Li<» o, 
sdintus įvairiuose laikraščiuo- .Liuveno ir Gento — sveikini-

racijos Tarybos narių prašo- | s c K u : m i A , i i o veikimo skyrių- mus ir kvietimą /Jetuvos vvo-
me įsanksto rengtis į sva rbų j į t i | ^ ^ vaizduojan-'fesoriams vasarą atvykti «k*l 

tieji jaunųjų nuopelnus lietu- 'tyti paskaitas. Vytauto Hid-
vių tautai ir Lietuvai. Vasa žiojo universitetas šį kvieti-
ros darbų skyriuje numatoma mą priėmė ir vasarą į Bcigi-

įr reikšmingą suvažiavimą > 
aukščiau nurodytu laiku. 
* ~ 

Bendro fronto'' reikalu 
Kairieji visais būdais ima- pavaizduoti jaunųjų ūkininkų j ją su paskaitomis pasiųs ke-

M oi^anizuotis į "bendrus Iro 'darbus vasaros metu ir į>rie-jlis žymius savo profesoiius 
ntus"., į kuriuos stengiasi į- mones, kuriomis jaunesnieji 
traukli ir katalikų draugijas ūkininkai naudojasi, vykdyda-
bei veikėjus. Taip pat jie šan- Inii savo uždavinius žemės ū-
kia į«Clevelanda suvažiavimą įkio srityje. Pagaliau, pasku-
į km» kviečia ir katalikų or- tmianie skyriuje tilps viskas, 
ganiza-ijas1. Kadangi ir tie jų -1 jaunieji ūkininkai via nau- j g ^ k e Į i s s i m t q g m e t ^ k a i 

'•bendri frontai" ir "visuo- jjo išradę arba patobulinę j ą t t . U į , ) U V 0 g . a J i n g a s e n 0 J į | , i e . 
V I*» nie- išrastus daiktus j tuvos valstybė, Vilnius buvo 

i vadinamas karališkąja sosti-

LIETUVOS MOKSLININKAI - » * . u«™ ^ u » 

VILNIUS - KARALIŠ
KOJI SOSTINĖ 

tini oUNUziavimai 
kam kitam sugalvoti, kaip tik 
dairiųjų — komunistų ir so
cialiste propagandos tiks
lams, ŪA to katalikų organi- KVIEČIAMI Į BELGIJĄ 

vra veidmainingas. Vienoj rankoj jie laiko ir į Federacijos kongresus. Ne jnesideda. Katalikai turi stip-
buvo reikalo šieme', daryli ,rinti savo veikimo bendrą fro 
dviejų suvažiavimų, bet vie-intą — A. L. R. K. Federaci-
ną gausingą. Tuo būdu orga-'ją 

iškėlę laisvės ženklą, bet kitoj rankoj, po 
skvernu pakištoj, turi demokratijai suvar-
žvti retežius. 

"N-nų" redaktoriui, neabejojame, yra ] mzacijos lėšas ir laiką sUtau-
žinoma, kad viso pasaulio komunistams yra i pysime. Taip pat L. R. K. S. ' 
Maskva Įsakiusi "bendrus f rontus" o r g a - | A . jubiliejinj seimą padary- I 

Federacijos Skyrius 
Kalifornijoj 

Kari. F. Kemėšis, beviešė-
nizuoti, apie demokratiją plačiai kalbėti, ja | sim reikšmingesnį. Tad, Cėtl- U^m J i 0 S Angeles, Kalifor- ru ŪZDOS, Čekoslovakijos, Lat-! grąžinti miestui senąjį pa
ginti ir dėl jos kovoti. Toks įsakymas duo- ' tro Valdvba dauguma balsų • • . ,. ' - i - - i viins Uobn-n« l^fim* <i \ ilinim^i uR»mJiXknii MKHI 

0 , , ._ . . ^ .. , , < • " G ' ,nijO|, pas žinoma veikeia dr. | ^ '.l()s» 1>( l^'.i°s? Hestijos, h. A- aini.ną i\ardiiskoji -o>ui 
ta ne dėl to, kad Maskvai rūpėtų demokra- inutarė !

r , , > • , , • c • t f meril-,w ir Mm l-vištu «-,l i Vilnie*" Nuo Kin laiko vi<i 
... , , . . . , i, i • i, •,!• * -,}-•' oi ;J. J. Bielski, suoigamzavo Ka menkos u kuų klastų a ikS-1 V įinius . AUO SIO iaiKo MSI 
tija, bet dėl to,- kad i komunistinį judėjimą 
Įtraukti daugiau žmonių. Čia yra aiški ko
munistų veidui: inystė. Ir jei socialistai, ži
nodami komunistų tikslus, dedasi prie jų 
"bendrų frontų" ir jų šaukiamų konferen
cijų, jie nepadeda demokratijai, bet tik stip
rina komunistų veikimą. 

lenkų, vėliau rusų valdžion, 
Vilnius šio vardo neteko ir 
buvo vadinimas gubernijos 

Lietuvos mokslo įstaigos ir j miestu. 1920 m. okupavus Vi-
mokslininkai kaskart ima vis Iniaus kraštą, Vilniaus mies-

< plačiau santykiauti sU kitų tas tapo paprastu Lcnki/os 
kraštų mokslo įstaigomis ir!pakraščių miestu. Dabai oku

pantai lenkai, matyti, norSda-
mi parodyti Vilniaus svarini
mą Lenkijos valstybei, nu.are 

a-
nė 

-uo
lomis mokyklomis. Kai ku se lenkų elituose Vilnius bus 
riuose tuose kraštuose žyme.- vadinamas p.v naujuoju \nr-

mokslinjnkais. 'Ligšiol Lietu
vos mokslininkai jau užmezgė 
diaugingus santykius su Pia-

TAI BENT DEMOKRATIJA 

šaukti A. L. R. K. Fsdera- i taiikų Akcijos draugiją, kuri 
cijos Tarybos suvažiavimą ; \ eUv. sąryšyje su Federacija. 
drauge su L. fc.-.K. S. A. Ju- jT'a vlraugija ir įiiokeStĮ ($1.00) m* Lietavbfe mokslininkai yra du?.- \fi\ \ u\ 
biliėjiniu Seimu, būtent — iį Fcitrčcijos e n t r ą sun:okė-

jo. Draugijos valdybą suda
ro: Juozas Strongis, pirmin;-
nkas; PJzbieta Katkienė, a-

birželio 29 d. ir liepos 2 d. 
vakarais (7 vai.), Morrison 
viešbutyje, Chicago, 111. 
Šiame Federacijos Tarybos jdinmkė ir Domas Puišis, se- ' 

uvažiavime galės dalyvauti ' kretu ius. Sveikiname naują 
Brooklyno bolševikų dienraštis vis dar | d a u g u m a L . R . K . S . ^ 8 e i r Fedeiadjos skvrių, linkime ee j 

nori įrodyti, kad Sovietų Rusijoj yra d e m o - ! m o ^ ^ T a i p i k a d tuo pa- ^ i ^ n g a i vienyti tolimos Kali-i 
čiu suvažiavimu du dideli da- fornije-s lietuvius bendrieius 
rbai bus atlikta. Tarvbos su- kata-ikvbes ir lietuvvbės da-! 

kratija. Jis sako: "Sovietų Sąjungoj yra 
darbo žmonių demokratija — tai šimtą sv-
kių geresne ir platesnė, negu geriausia bur
žuazinė demokratija. Ten liaudis turi visas važiaviman bus pakviesti sve- rbaias. 
teises ir laisves". . ®*** *& Lietuvos, kurie dabar A. L. R. K. Fed racijos sek.. 

lankosi Jungtinėse Valsiybėse, 
kad bendrai su *Jais pasitarti Tai kad užgiedojo! Įsivaizduokit sau 

demokratiją toje šalyje, kur nėra rinkimų; 
kur nėra religijos, spaudos, organizacijų lai
svės; kur žmogus nė pusę žodžio negali pa
sakyti prieš bolševikų valdžią, arba pasi
skųsti nepakenčiamomis gyvenimo sąlygo-

ivairiais tautos reikalais. 
• 

Kad išanksto būt žinoma^ 
kas sudaro Tarylią ir kas t t i -

2.'»."U }-,o. Oakley Avenue, 
Cltuairč, Illinois. 

JAUNESNIOJI) OKININKy 
MUZIEJUS rės teisę dalyvauti' suvažiavi- ; 

mis, kur kalėjimai pilni žmonių, išdrįsusių |me, skelbiame Federacijos ko-
prasitarti apie laisvę, apie demokratiją; kur Institucijos straipsnį, kuriame Kovo men. viduryje Katine 
milijonai sušaudyta tik del vien to, kad | kalbama apie Tarybą, ir jos Ipradetas organizuoti jaunųjų 
reikalavo laisvės Dievą garbinti ir žmoniš
kesnių pilietinių teisių. 

Tokia tai bolševikų demokratija. 
Tas pats komunistų dienraštis dar dau-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS eonu 
you can 

Koks tai seno krajaus te
atralas J. V. ' 'Lietuvos Ai-, 

back somethne, anytime 

suvaziavuną: 

1. Feder 
mažasis Fede 

! ūkininkų muziejus. Šios orga-
„T, , ! įni/:a'.iios darbas iau davė daug \.. \ • A ,-„ i 

aciios Tarvba arba > v . . į ,. 6 turinio ugdymo. Kad sc 
, e .. Tr [gilzių vaisių. Pagaliau, tau- u -,- •, 

edeiacnos Kongre-4 ..-. ,., , . ' žodis, scenos veiksmas zf 
Kieiaus i ^ i ' J 

DĖL BŪSIMO UETUVOS SEIMO t« 

Lietuvos vyriausybės atstovai vis daž
niau ima kalbėti apie tautos atstovybę, apie 
seimo rinkimu.-. Vienas žymus liaudininkų 
asmuo k 'X-noms" taip praneša iš Kauno: 

"F ina gandai, kati neužilgo bus pas
kelbtas rinkimų Įstatymas, o gegužės 
gale ar birželio pradžioje bus rinkiniai 
į 'seimą'. Kiek teko patirti, rinkimai 
bus visuotini, tik kandidatai bus iš an
ksto atstatyti ir gerai perkošti". 
Tautininkai nebūtų tautininkai, jei ki

taip pasielgtų. Jie sudarys ne tautos, bet 
tautininkų seimą, kad jis nekliudytų jų dik
tatoriškai politikai. .Juk ne kam kitam jie 
panaikino visas politines partijas, o paliko 
veikti tik tautininkų partiją. Matyt, p. Sme
tona ir Tūbelis gerai Įsižiūrėjo, kaip Hit
leris pravedė reichstago rinkimus. Jie pasi
ryžo jį pasekti. Vokietijoj tik hitlerininkai 
tegalėjo būti kandidatais į reichstago atsto
vus, o balsuoti už juos buvo verčiami visi 
piliečiai. Kas nebalsavo, turėjo aiškintis, (iai-
la, kad p. Smetona taip aklai seka Lietuvos 
priešą Hitlerį. 

• * » 

Prez. Uooseveltas yra religingas žmogus. 
Tačiau jo politiniai priešai drįsta vadinti jį 
socialistų ir net komunistų idėjų skleidėjų. 
Komunistai ir socialistai yra aršūs religijos 
priešai. Dėl to yra didelė nesąmonė p. Roose-
veltą kaltinti esant socialistų ar komunistu. 

giau juokina žmones, rašvdamas, kad girdi: ! s a s ' s v a i b l ° i r * P r e n d z i a v l - ; t i l , : v a i r h l s r i r . 
! "Komunistai buvo ir yra karščiausi mažųjų |S U 8 svarbesnius klausimus, ku 

tautų laisvės ir nepriklausomybės šalinin- l r i e k . v l a 1^-otarpy vieno ir 
kai" . 

Jei taip, tai kodėl jūs, ponai komunis
tai, nepasakot, kurias tautas Sovietų Rusija 
išlaisvino? Juk daug tautų Rusija turi pa
vergusi, bet lįgšiol ne vienai dar nesuteikė 
laisvės ir nepriklausomybės. Jų tarpe yra ir 
nemažų tautų. Tokia Ukraina puikiausia ga
lėtų laikytis nepriklausoma, tačiau bolševi
kai žudo kiekvieną ukrainietį, kuris išdrįsta 
apie savo tautos laisvę ir nepriklausomybę 
kalbėti. 

kito Kongreso ir kurie reika 
Jauja greitesnio spiendim'o 

2. Visi Federacijoms Tarybos; 

tikslas — parodyti ne 
ių jaunųjų fi

li i mukų laimėjimus, bet taip 
pat pavaduoti kaip jie savo 
darbus 'iirba. 

<le' rašo apie teatrą visai 
kitaip, negu mc\s čia apie jį 
mislijam. Sulyg to teatralo 
šnekos, teatras turi būti ren
giamas tam, kad "teatro me
no pagalba siektume esteti
nio, tautinio, moralinio, kul-

scenos 
žadin 

tų grožį ir kūrybą gyveni-

. IM me. 

Muziejaus organizatoriai sa 
sprendimai yra privalomi Fe- k<\ kad } ra užsimota suiink-
d« racijos nariams, bet jie tu-. t i nuo vien jaunųjų ūkininkų 
ri laikinos galios. Jeigu se-j praeities veikimo .liekanas, bet 
kautis po tų nutarimų Kon- | i r viską, kas galėtų atvaiz-

• • Tokie tai demokratijos "gynėjai ir ma
žųjų tautų laisvės "šal ininkai" yra komu
nistai. 

Šiemet važiuojantiems į Lietuvą žinoti
na, kad dienraščio " D r a u g o " laivakorčių a-
gentūra orguiiizuoja kelias ekskursijas. Di
desnėmis grupėmis lietuviai per " D r a u g o " 
agentūrą važiuos: gegužės 20 d., gegužės 29 
d., birželio 17 d. ir liepos t d. Norintieji 
keliauti tomis dienomis su didesniu tautiečių 
būriu, tuoj turi kreiptis į "Draugą". 

* * * 

Jau keliamas sumanymas Klaipėdoj stei
gti antrą lietuvių gimnaziją, nes dabartinė 
Vytauto Didžiojo gimnazija su 400 mokinių 
įiebepatenkina visų norinčių lankyti lietuvių 
gimnazija. Tai geras ženklas. Vadinas, Klai
pėdos miestas lietuvėja. 

giesas nieko apie juos nepa
sisako arba jų neatšaukia, ar 
nekeičia, sprendimai įgyja pi
lnos galios. 

3. Federacijos .Tarybą, su
daro: 

a) Federacijos Dvasios Vai
das. 

b) Federacijos Centro Val
dyba. 

c) Apskričių pirmininkai ir 
sekretoriai. 

d, Katalikų laikraščių re
daktoriai. 

f) Centrinių organizacijų 
centrų i)irmininkai ir sekre
toriai. 

i. federacijos Tarybą šau
kia ir joje pirmininkauja Fe
deracijos centro valdybos pir
mininku.-, sekretoriauja — Fe 
cWrac!ios centro valdybos sc-

dųoti jų darbą ir paskatinti 
dar uoliaa savo tikslų siekti. 
Organizatoriai yra pasiryžę ue 
pasitenkinti tik smulkmeno
mis. Jie žada ištesėti ir duo
ti tiek, kad naujasis muzie
jus būtų svarbus ne tik jau-
:r.esi(nis ūkininkams, bet ir 
plačiajai Lietuvos visuomenei. 

Jaunųjų ūkininkų muziejus 
turės istorinių - organizacinių, 
jaunųjų ūkininkų literatūros, 
kiiliūrink) veikimo, vasaros 
daibų, išradimų bei patobu
linimu ir kai kuriuos kitus 

•• O pas miks teatrai rengia
mi tam, kad atėję žmonės ga
lėtų prisijuokti, nežiūrint 
koks būna tas teatras: kome
dija, drama ar tragedija (iš 
dramos, tVagedijos kartais 

Moterys — leiijėiės, čia 
jums trumpa pasakėlė, ale la
bai pamokinanti. Jei mylite 
savo vyrus, tai kai dantistas 
jiems ištraukia dantis, valgį 
virkit minkštą, kad nereikėtų 
kramtyti. Tai jums paliudys 
ponia Blančė Holland, gyve
nanti Los Andželes, Kalifor
nijoj. Jos vyrui Frenkiui dan 
tistas" ištraukė dantis. Po to 
ji jam pagamino kietą valgį, 
kurio jos Frenkis negalėjo 
sukramtyti. Supykęs Frenkis 
nuėjo pas teisėją ir gavo di-
vorsą. 
kbgiliid pę.ni l lkčy.- SS A O 

— Žinai ką Džio, — ana. 

publika labiau juokiasi n e g u | ( h e n s u * * s s a v o « * » **ko 
iš komedijos), o rengėjai k a d j P - v t e n s ^ " ^ t i s . — Aš sa-
pelno padarytų. Teatras pas v o 'žmo, ,<* ^ a J i u v i s a i ^va i te i 
mus, kaip matome, tik pramo- v i c n * l j a l i k l i n a , n i ( ' i r }Anii~ 
gos ir pelno dalykas. S1U' k a J1 v e i k i a -

— Govan, — nusijuokė 
Džio. — Iš kur gi tu žinosi. 

— Ot žinosiu, — ginčija" 
Skambutis. 

j — Na, tai ką ji veikia, — 
j pasakyk? 
I. — Gi nieko, — atsakė Skani 
! būtis. 

, Bepig, tavorščiai, gyventi 
didėliu žmogum. Net džėloj 
jam gera. Ana, toksai Cbl. 
Luke Lea, buvęs Tennessee 
šteito senatorius, paiblišeris ir 
bankierius. Gyveno, gyveno 
tol, kol, už peržengimą, banki
nių zokonų, neprigyveno So. • 
T^ ,. .v., v v. : Praeitą šeštadieni emu gat-
Karolinos dzekns nuo sesm • T . v. v , , • , v. , ^v_. , „ *ive. Važiuoja žydas su obuoliu dešimts metų. Dzeloj Lea* 
buvo "mode i" žmogus. Kai ok vii us. 

Ltoriniame organiz.icinia-h t f ' i o ***** S paroliuoti, at 
me skyriuje manoma surinkti e isvelkiudainafi ^ voi-denu1 

medžiagą, vaizduojančią jau
nųjų ūkininkų kūrimąsį ir plė 

liais ir šaukia: Epai, epai! 
Išeina Juze Kcnnošaitienė; 
pasiima vieną obuolį, krim
stelia ir sako: 

Lea tarė,: ' . . . v. j — Li, tu, parka, kokie cia 
" I am sorry to leave you.*'i tavo obuoliai! Jei rojuj būt 

O vordenas jam atsakė: " I buvę tokie obuoliai, tai Ieva 
bj« galima pamatyti visus 'bate to see you go. You mušt'niekuomet nebūtų sugriešijusl 
timgci. Literatūros skyriuje 
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j T O j j H j O LIETUVIŲ ŽINIOS 
R K D A K C I J O S A D R E S A S : 

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

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

Telephone Hemlock 2204 

įvyzdingesnių lietuvių parapi-
Įjų Amerikoje. 
i Iš kun. J . Vaišnoro admi-
| nistravimo parapijinio turto, 
pažymėtina: 1907 metais — 
j nupirko klebonijai name, prie 
408 Tabor gatvės; . 1910 me
tais — senąją kleboniją (prie 

!409 Tabor gatves) padidino 

klebonu, j Pittsburgho Šv. Vi
ncento parapiją, kurią štai 
jau virš 30 metų sumaniai 
tvarko. 

Be klebono pareigi], vysku
po parėdymu kun. J . Vaišno
rui tenka dar eiti ir seselių 
mokytojų egzaminatoriaus pa
reigas. Be to, kaipo vyriau-

ŠVENTO KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINELĖS 

ir skambučių skambėjimas, 

j ir perdirbo į mokyklą; 1926 Į šiam lietuviui klebonui Pitts-
metais — įgijo naujai mokyk- jburgho Vyskupijoje, jam tan
iai 20 lotų sklypą žemes ir na-

nebnvo pajusta. 
J. Sintautietis 

iki 

Pittsburgas tebegyvena W 
[ykų įspūdžiais. I\> tvano va
gų ypač yra atjaunami Ve-
ykų džiaugsmai. 

Šv. Kazimiero bažnyčia Ve-
koms ruošėsi ypatingomis 

amaldomis. FijoJetavomis 
raistėnns apdengti šventųjų 

paveikslai ir kryžiai, lengvi
no susikaupti pri«. Nukrv-žino
tojo kojų ir įvertinti a nžmai 
neužmirštamąją Dicvn Sūnaus 
Kruvinąja Auka mūsų išwa-
nvmui. 

Didžiajame Trečiadienį va
kare buvo pamokslas, išdrįs
tantis priežastis, kurias iššau
kė kad pats Dievo Sūnus atė
jo žmonijos atpirkti. 

Trys kunigai prieš Didįjį 
Ketvirtadienį klausė išpažin
ties ir daug kas pasinaudojo 
apvalyti sielą nuo nuodėmių, 
kad sustiprinus Velykų Avi-

1 * i-

Relių. Likusia- Didžiosios Sa
vaitės dienas parapijiečiai, 
jaunimas ir senesnieji, uoliai 
lankydami Kristų Kalėjime, 
prie Kryžiaus ir Karste. 

Liūdnos procesijos į Kris-! 
taus Kalėjimą ir i Karstą, Antroji Pittsburgho lietuvių 
tarškuėiam barškant, kėlė m i- parapija 
ntis į tuos laikus kada Jsikū-

kvepinti smilkalų rūkai, tas 
. , ._ , . , , . ma mokvtoioms prie 200 l a -

viskas nustatė tokią dalyvių, • J \ZZ* , . 
, , v, . . . . t :bor gatvės; 1927 metais — pa-uvasios ankstą nuotaiką, kadi j_to

i# J#J AIAOOAA 
ir nepergraži Velykų, diena 

statydino didelę, $102,000 ver 
tės, naują mūro mokyklą; 1928 

'metais — senąją mokyklą, 
prie 409 Tabor gatvės, vėlei 
pavertė klebonija, gi senąją 
kleboniją sėkmingai pardavė, 
taip kad šiandien parapija te
turi $51,000 skolos. Je i sun
kiais laikais galėjo nedidelė 
parapija taip tvirtai atsistot, 
tai tam daug padėjo klebono 

ka atlikti įvairių visuomeni
nio pobūdžio užduočių. 

J. Sintautietis 

PITTSBURGHO FEDERA
CIJOS APSKRIČIO 

PRAMOGA 
Balandžio 19 d., įvyko ben

drai rengiamą pramoga labui 
Federacijos apskričio, Šv. Ka
zimiero svetainėje. Ši pramoga 

finansiniai gabumai, kaip štai: tu rė jo būt bendrai rengiama, 
Vieton mokyklos statymą pa- >>et pasirodė visai atvirkščiai. 

Kun. Janas Vaišnoras, Sv. 
Vincento par. klebonas. 

ŠV. VINCENTO PARAPIJA 
PITTSBURGHE, PA. 

JOS ĮDOMI PRAEITIS 

vardu Sv. Vincento 
a Paulo, Įkurta 1902 metais, 

vesti pigiausiai apsėmusiam 
kontraktoriui už $102,000; tą 
statjbą apsėmė vesti pats kle
bonas, ir faktinai .nauja mo
kykla parapijai teatsėjo $86,-
000; antra, užpefkant mokyk
lai žemę su namu, klebonas 
užėmė daugiau negu parapi
jai reikėjo, net 40 lotų, gi 
išparduodamas 20 lotų lietn-

Vietoj šios vienos pramogos, 
įvyko su apylinke net trys. 
Mat, parapijos apylinkėje ne
sužinojo tikrai dienos šios be
ndrai rengiamos pramogos. A-
teityje, reikia būtinai apsisau
goti, kad panašiai daugiau ne
atsikartotų, nes toki įvykiai 
suteikia džiaugsmą mūsų prie 
sams. Pittsburgho Federacijos 

viams, sutraukė parapijiečius apskritys, turi nemažai prie-
a m a u parapijos trobesių, gi , $Uf kurie jau nuo keleto me-
20 lotų žemes sklypas mokyk
lai ir namas mokytojoms pa
rapijai atsėjo dovanai. Tiesa, 
tos pastangos klebonui svei
katą nusilpnino, bet parapija 
laimėjo. — Taipgi teko kun. 
J . Vaišnorui ir Sv. Vincento 
bažnytėle pagerinti, būtent: 

tų rūpinasi suskaldyti bendrą 
katalikų religiniai tautini vei
kimą. Tad, kaip pasirodė, kad 
nors ir nebuvo ši pramoga, be-
ndrai rengiama, bet homestea-
diečiai ir vietiniai skaitlingai 
dalyvavo. Gražių pavyko pa
rinkti dovanų ir iš pramogos 

ui jusi Dievo Sunų kalino, po prie 
teismus valkiojcV nieinn7r,lRa"^Į miesto Pittsburgho dalyje, va-1 
pik i no, išgėdino, nužudė* paže-
kninančia latru mirtimi ir ka-

gatvė . Tabor, vakarinėje;?.6 ' l į™* .^varžyt i_ besime- liks nemažai pelno labui Fe-

dinamoje "West Rnd". Prie 
tos parapijos priklauso taip 

r>t•• pa!aidot| kareiviais a})- ui MeKees Bock miestelio lie-
state, kad, jei pajėgtų, ir jo tūriai. Medinę bažnytėlė, ir 
iš mirusių prisikėlimą nepri- prie jos kunigui namą, pasi
leistų... statydino žmonės dar pirm 

čiancias sienas, ir vieton 1934 
\ metais staiga nukritusio lubų 
tinko, visą vidų naujai ištai-
svti. , • 

• 

Kun. J. Vaišnoras plačiau 
dirbo negu parapijai. — Įsi
kuriant Sv. Pranciškaus Sese
rų Kongregacijai Pittsburgho 

dera ei jos apskričio. 
Federacijos apskr. valdyba 

Metinėje Kristaus mirties gausiant atskirą kleboną, vien , 
. . . , , , ... -. . ,. , . vyskupijoje, -jam tenka sykiu 

Hienoje, vakare pamokslas a- tik naudojantis nurodymais 
pie Brangaus Išganytojo pirmosios Pittsburgho lietuvių 
mums Meilės įrodymą — Jo j parapijos — Sv. Kazimiero — 
Kruvinąją Auką. Pasibaigė, klebono, kun. Jono Sutkaįčio. 
virš valandos užtrukęs, Kan-j Pirmuoju klebonu, 1902 me
čios įvertinimo pamoksiąs, bet I tais, buvo paskirtas kun. Vin-
juonės dar nesiskirsto, dai ieas Bukaveckas, Seinų vysku-
tehegyvena Kristaus Meilės j - j pijos kunigas, tariau čia įs
pūdžiais, kol galų i^ale viens buvo tik pusę metų. Nesant 
o kitam ima ki l t i i r t a k u o s e 
ukJupę, keliais ėmė artintis 
r ie Kryžiaus, kad meilingu 
^bučiavimu padėkoti ir at-
.iįpraš\ t i PH(kryž motojo. 

Didžiajame šeštadieni įspū-
'inuos pamaldos — usnies, 
asckulo, vandens pačventini-
ia>. \ 'akare Kompleta. Gi 
rie išpažinties tiek žmonių 

lietuviui kunigui, antruoju kle 
bonu buvo paskirtas lenkas 
kun. (Jorstka, kuris irgi tik 
(i mėnesius išsilaikė. Kuomet 
trečiasis klebonas, irgi lenkas, 
kun. M. Orzeehovvski atvykęs 
patyrė kad tai grynai lietuvių 
parapija, tai nei .neapsistojo. 
Tuomet vyskupas atsiuntė E-

su keliais kitais kunigais vie
toje sunkiąją darbų naštą pa
kelti. Viešieji Pittsburgho lie
tuvių darbai irgi niekad be 
kun. Vaišnoros aktyvumo ne
apsėjo. Tr dabar štai, jau ant
ri metai redaguoja savaiti
nėms "Pit tsburgho Lietuvių 
Ž i n i o m s " d i e n r a š t y j e " D r a u -

} ' 

rie vyskupijos kunigą Adomą 
riejo, kad tokio skaitliaus Rimkevičių, tačiau tas, paty-
ia nieks neatmena: trys kū ręs parapijos labai sunkų fi-

•ėlybni nakčiai. Del to Vely-
u rytą prie šv. Komunijos 

igai klausė nuo 2 vai. ligi nansinį stovį, nesutiko pasili
kti klebonu. Atsiųstasis po juo 
klebonu Seinų vyskupijos ku-

Įpiejo beveik visa bažnyčia nigas Mot. Plaušinis čionai 
in corpore". Dviem kunigam . darbavosi pusantrų metų, gi 

teko dalinti šv. Komunija a- po juo, nuo rugp. 1 d., 1905, 
ie 20 minutų. Vien Šv. Var- labai sėkmingai šiai parapjjai 
o butą virš 300 vyrų, Soda-j vadovauja Pittsburgho vysku-
iečių apie 100, Tretininkų a-[pijos kunigas Jonas Vaišno-
ie 60. o kur mokyklos vaiku- ras. 
ūų ir jų teveliu minios! 

Tikrai gražu buvo per Ve-
ykas &v. Kazimiero bažnv-

Kun. Jonas Vaišnoras, per 
f>0 metų klebonavimą Šv. Vi
ncento parapijai Pittsburghe, 

ioje. Ilga procesija, gražiai j savo kunigišku uolumu, malo 
apuosti mokyklos vaikučiai, numu, darbštumu, administra-
ūkstančių elektros šviesų ir tyviais gabumais tai parapd-
iepsnojančių žvakių, linksmus jai tiek nuveikė, kad iš var-
horo aleliuja balsai, gaudžia- gingos ir nežymios, ji išaugo 
ti didingi vargonai, varpų į vieną iš garbingesnių i r pa-

Įdomi jo bijografija ? I r 
kaip! Gimė 1875 metais Lie
tuvoje, Liškuvos parapijoje, 
kaime Kibyšai. Suėjus 14 me
tų atvyko Amerikon pas bro
lį Baltrų i Pittsburghą, kurio 
padedamas išeina kolegijos ir 
filosofijos mokslus ŠŠ. Ciri-
liaus ir Metodijaus seminari
joje Detroit. Teologijos kur
sus ėjo Benediktinų vedamo
jo j Šv. Vincento seminarijoje, 
Latrobe, Pa. Įšvęstas kunigu 
birželio 6, 1902 ir paskirtas 
vikarauti prie kun. Sutkaioio 
Šv. Kazimiero parapijai Pitts
burghe. 1903 metais jis paski
riamas vyskupijos apaštališ
kuoju misijonieriumi, toms a-
pylinkėms, kame tuomet dar 
nebūta katalikų bažnytėlės, gi 
į rudenį jam pavedama lietu
vių parapija EllsTvorth, Pa. 
Kuomet Bllsworthe kasyklos 
užsidarė ir žmonės išvažinėjo, 
kun. J . Vaišnorui trumpai ten
ka klebonauti maišytoje Šv. 
Juozapo parapijoje, Roscoe, 
Pa., iš kur jis vyskupo parė
dymu rugp. 1, 1905 atkeltas 

Kun. A. Jurgutis, Šv. Anta
no par. klebonas. 

BRIDGEVILLE, PA. 
RAMUS LIETUVIŲ 

KAMPELIS 

Šv. Antano lietuvių parapi
ja Bridgevillėje yra viena, iš 
pačių mažiausių lietuvių nau
jokynų Amerikoje. Lietuvių 
čionai tik 50 šeimų, tačiau 
nuo 1915 metų jie turi savo 
parapiją, išlaiko kunigą, turi 
gražią bažnytėlę ir namą ku
nigui gyventi. Žmonių prisi
rišimas prie bažnyčios ir klu
snumas savo vadui yra pavy
zdingas, dėl to nors nedidelė 
parapija, bet išsilaiko, kuni
gai retai tepakeičiami ir ka
talikiškos draugijos gražiai 
gyvuoja. Yra čia katalikiškųjų 
draugijų Federacijos skyrius, 
ir, tiek tautinis, tiek religinis 
įsisąmonijimas, yra žymus. 
Vyrai yra susiorganizavę į 
Šv. Vardo draugiją, bet visus 

o 

P U B L I C S E R V I C E P R A N E Š A A P I E 

LENGVA 
M E T E R - I C E 

PIRKIMO PLANĄ 
PIRK 
NAUJĄ 
1 9 3 6 

ELEKTRINI 
REFRIGERAT0R1Ų 

gra-• Išsirink' viena iš iriju 
žiu Fri/aridaires. Nieko neimo-
l\Ph . . . tik i mesk kelis centus 
i dėžute kasdien—tik dalis, 
kurią jūsų Frigidaire sutau-
pina. Pirkite sau Frigidaire 
šiuo lengvu planu. 

1936 IS THE TIME TO BUILD 

P U B L I C S E R V I C E C O M P A N Y 
OF NORTHERN I L L I N O I S 

pralenkė merginos, nes visos melais, pamėgo tą ramią pu- lietuviškų Įstaigų, ypač ftv. 
parapijos merginos, (tartum, rapiją, ir čia sėkmingai apaš- Pranciškaus Seserų Kongre-
" in corpore"), skaitliumi 54, talaudamas 15 metų, ir nesi- gacijos rėmėjas. Vienus HIP-
susiorganizavo i Bv& Paneles naudoja ne viena proga persi* tiis \\> yra redagavęs * ;Pitts-
Sodaliciją. Susivienymo L. R. kelti i didesnę parapiją. burgho Lietuvių Žinias' die-
K. A. 112 kuopa turi arti 100 
narių ir yru veikli. 

Parapija 'yra tuoml laimin
ga, kad visą laiką turėjo pa
rinktus klebonus. Pirmuoju pa 
rapijos vadu buvo kun. Vin
cas Abromaitis. Po juo uoliai 
darbavosi kun. Magnus Ka
zėnas. 

Dabartinis klebonas kun. A-
lovzas Jurgutis, atvyko i Bri-
dgeville b i rie Ii o mėn. 1921 

š i u o -gi Be klebonavimo ftv. Auta- nraštyje "Drauge" , 
no para]>ijai, dar kun. A. Jur - įmetu yra moksleivių šelpimo 
guli s kapelionauja Pittsburg
ho miesto. išLaikomoj didelėje 
ligoninėje Mayview, Pa., ka
me kas sekmadienis važiuoja 
laikyti šv. Mišių, aprūpina šv. 
sakramentais ligonius ir se
nelius prieglaudoje. Prie to, 
kun. A. Jurgutis yra nuo se
niai plataus užsimojimo vi
suomenes veikėjas, katalikišku 
laikraščiu sandarbininkas ir 

draugijos ".Motinėlės" eent-
ro valdybos narys. Prieš tris 
metus atgaivintos akademinio 
jaunimo organizacijos - - " \S įu 

( Tęsinys ant 5 pusi.) 

r ^ :^h 

Važiuokit i Lietuvę! 

EKSKURSIJOS 
Ant Visų Laivų 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKE WICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 

UŽETKITE PAS LIETUVI 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą, 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
lel . Prospect 5086 Chicago, 111. 

^ : 

r ^ 

BUICK m 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Aufo Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

806 W. 31st St. Tel. Victory 1696 
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 

Bendradarbiai 
& 

F VIZGAEDAS 
Savininkas. 

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE 

& IJQUOR CO. 
r i rkdami d e g t i n ę visuomet 

perskaitykit lelbelj ant kitos pusės 
bulolio, persitikrinimui, kiek se
numo yra diytinS ir m^mokSkite 
daugiau už tokia pat degtinę, kaip 
mūsų. MŪSŲ įstaigoj dirba visi 
lietuviai: agentai, draiveriai ir o-
ft?--, darbininkai. Reikalui esant 
visuomet kreipkitės j mūsų san-
d€lj. Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnj. 
Reikalaujame Ileiu\?g a g e n t ų 

Mūsų degtine lengvai parsi
duoda. Nuošimtis geras. 

Tel. Boulevard 0470 

4611 So. Ashland Ave. 
CHICAGO, ILL 



DRAUGAS 
= 

Ketvirtadienis, Imi. 23, i 330 

PEOPLES FURNITURE MFG. CO. MINI SAVO 
20-TAS METINES SUKAKTUVES 

P A M I N Ė J I M U I ŠIŲ SUKAK- sia ir seniausia lietuvių pre-
TUVIŲ. SKELBIA DIDĮ j I:\bine korporacija, Peoples 

h u mi tu re Cempany. J i buvo 
suorganizuota balandžio mė
nesį 1916* metais ir tuo pačiu 

buvo išnaudojami kitataučių die turime gana daug priva- sunkieji laikai praeina ir vi-
visolviais būdais. Negana kad jtiškų lietuviškų biznių, bet. 'suomenė rengiasi pugemil i sa 
jie permokėdavo už prekes, 'korporacijų arba lietuvių be-
bet ir dar negaudavo tų pre- 'ndrovių, tai vos kel t ta visoj 
kių, kokias pirkdavo. š iuo Amerikoj. Peoples Rakandų 

IŠPARDAVIMĄ, SKIRIA 
DAUG DOVANŲ, REN

GIA IŠVAŽIAVIMĄ 
IR T A I P TOLIAU 

reikalu kitataučių įerzinti lie-1 Bendrovės išsilaikymas por 
i 

tuviai griebėsi organizuoti, 20 metų,, tai yra t ikras įsto-
t vert i ir steigti visokias lietu
vių bendroves, a t idarydami sa 

.vas maisto, drabužių bei ra-
laiku tapo a t idaryta maža ra- , . • J I 

^ , . 7___ kandų krautuves del apsaugo-
kandu krautuvėlė adresu 1930- , . . ,. . 

' l imo II patarnavimo lietu-

vo namus su visokiom naujom 
namų reikmenom, tai kaip tik 
į laikę, Peoples Rakandų Krau 
tuvės yra prisirengusios ko 
sėkmingiausiai užpildyti tuos 

CHICAGOJE 

rinis* įvykis tarpe Amerikos visus žmonių reikalavimus, pa 
lietuvių. I r štai del ko. Tau
tos, kurios sėkmingai gyvuo
ja, tur i savo tvir tus vadus, į-

teilftį ko didžiausicj pa&iiin-
kima vien tik naujamadiškų 

SERGA 

Igaitienė su dukter im Sofija. 
{Pareikšta širdingų linkėjimą 
jauniems tėveliams ir gražiai 
ui ikrebi . Rap. 

WALTER ŽILAS PERDUO 
DAMAS GRAND DŽIUREI 

O. Jucevičienė, 19G0 Canal-
port a ve., sunegalėjo ir turė
jo pasiduoti operacijai. Kan-! 
dasi Noria Chicago ligoninėj, Koronerii] džiurė išnešė spre-

prekių už kiek tik gaiint tei- 2351 ^T°. Clark st., 7 augštis, ndiiua, kad VValter Žilas, 19 
vairios organizacijos, bet ga- tingesnes kainas, lengviausiais j kambarys No. 703. Kaimynai m., 0718 8 a Karlow ave., bū-

®°- ** ucagojo. yvdAiS g į u o t ikslu ir Peoples ' lingos draugijos tur i žmones, išmokėjimais. Be to Fcoples I*1' draugės prašomi ligonę ap- ty perduotas grand džiurei. metu, kaip gyvuoja ši didžiau- K o k i u U k g l u g į l i e t u v i ų k o i . 

~ poracija įsikūrė? 
Įtaka. ..u ir Korporacijos tapo į-
kurte* ne dėl uždarbių, bet 

PRANCIŠKUS RAČUS 
Mirė balandžio SJ d., 1936 

m., 6:30 vai. ryto. sulaukęs se
na t v čs. 

Kiio iš Kauno rėd.. Rasei
nių apskr.. Girkalnio parap. 
l'i lėdfiiės kaimo. 

Amerikoj išgyveno 4 u inety. 
Tuliko dideliame nuliūdime 

moterį Marcijonu, po tėvais 
Teresike, 3 dukteris: Marijoną 
Šileikienę, u žentą Joną šiU-i-
kj. Antaniną Šileikienę, ir žen
tą Simoną šileikį, ir sūnų An
taną ir marčią Frances; o Ru
sijoj Oną Schtokbuns, ir žen
tą Sehtokbuns. anūkus ir gi
mines; o Lietuvoj daug gimi
nią. 

Kūnas pašarvotas 401S So. 
\V.ils SI. 

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 25 d. Iš namu s 
vai. ryto bus atlydėtas i šv. 
Cecilijos parap. bažnyeią. ku
rioj ivyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas i šv. Kazi
mieru kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gir.iiiiis. drauKits-i?- s ir pažy-
j-'ainus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: .Holais, Dukterys, 
sūnų*, /-eutrti. >la-ti ir t.imi-
ue*. 

l.aidotuvin <ti,ekt'>riii.s A. 
Petkus. Tel. Cicero ll»9. 

Tuom laiku nebuvo turt in- dėl visuomenės apsaugojimo 

kurie ištikimai tarnauja savo krautuvės yra paskyrusios da- lankyti, 
draugijai . Taip ir Peoples Ha- ug i r labai brangių dovanų 
kandų bendrovė, turėdama SP- tiems, kurie pirkimų reikalais 

gų lietuvių įsteigti panašios ir patarnavimo, ijietuvių su- j vyje panašių . darbuotojų, ne- lankys šias krautuves. Tų 
rūšies privatišk*} biznį. Mažai i kur tos korporacijos ne visos j gana kad ši vienintelė lietu- dovanų skyrimas įvyks birže-
kas iš lietuvių galėjo var tot i £ a ^ J 0 išsilaikyti, bei ilgai gy- :v ių Korporacija išsilaikė, bet lio 21 dieną Birutės darže, šios 
angliška kalb-i. Kuomet reikė- vuoti, nes mat metais po me- sykiu ji išauklėjo, išplatino įstaigos 20 metų sukaktuvių 
davo nusipirkti didesnių daly- tu> i ;etuviai pramoko anglų j kaipo didžiausią lietuvių pre- apvaikščiojimo šventėje, kame 

kų, ypatingai rakandų, ta i kalbos ir susitaupė" šiek tiek 

KRIKŠTYNOS 

lietuviams buvo labai nesau- pinigų. Pradėjo kur t i visokias 
gu lankyti kitataučių krautu- privatiškas krautuves ir tuo 
ves, nes nepažįstant prekių silpnino lietuviškų korporaci-
verlę ir negalint kalbėti an
gliškos kalbos, lietuviai labai 

jų biznį ir viena po kitos, jos 
turėjo išnykti, ta ip kad šian-

Kovo 13 d. jis važiuodamas 
su konipanijonu Charles Ka
belis, 20 m., 6328 S. Maple-

!wood ave., ant Central ave. 
-

prie 54 gatvės įvažiavo į Ross 
TOWN OP L A K J K — An- Lee Land, buvusio valstvbės 

tano ir Onos Jurgaičių (a. a. gynėjo, automobilio. Katas-
kun. Pr . Jurgaičio brolis) du- t rotoj tapo užmušta Lair i 

kybinę įstaigą Amerikoje. Jos dalyvaus visi Cliicagos ir a- k r e l c P a k r i k s ^ i j o gerb. kleb. žmona, jvykic- liudininkas po-
patarnavimu gei(\įasi tfikstan- P.vlinkių lietuviai. Tai bus lie- A* S k l 7 p k o baland. 19 d. Du- licmonas '\Villiam Unger sa 

suvažiavimas 

t i r* . • 
ONA ŠNEČKUS 

Mirė b a l a n d ž i o -'2 d.. 1!'36 
m., 1:15 vai. ryto, s u l a u k u s 
p u s e s a m ž i a u s . 

Ki lo iš .Jurbarko parai*., ir 
ini< si'- l io. 

A m e r i k o j i š g y v e n o 23 m e t u s . 
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris: Marthą Leuandovv-
ski ir Antaniną. 3 sūnus: Vin
centą. Juozapą ir Stanislovą, 
ses.-r.į Petronėlę Zig-montienc. 
ji.i š . imas ir dautf giminių. 

Kūnas pašarvotas 4GU5 So. 
Hermitage Ave. 

1-aidoUives įvyks pirmadienį, 
balandžio 27 d. Iš J. F. Ku-
deik4o koplyeios 8 vai. ryto bus 
atlydėta j šv. Kryžiaus parap, 
bažnyčią, kurioj ivyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

mm 

Nuliūdę: Drkterys. Sūnūs, 
Se.-no ir CiliiiluTlI 

v 
l a i d o t u v i ų d i r e k t o r i u s J. !•'. 

Kud. ikis. T-l . Y Al Uis 17-11. 

'#£•.-

MAGDELENA 
ŽEMGULIENĖ 

(I*o tė\aU Itumšiiilė) 
Mirė balandžio 10 d., | > t | 

m.. 10:23 vai. vakare, sulaukus 
puses amžiaus. 

Kilu iš 
Švėkšnos 
kaimo. 

Amerikoj išgyveno 29 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Petrą. 2 sūnus: Petrą ir 
Antaną, dukterį Petronėle. | 
brolius: Kaztmierą ir Juozapą 
Kumšus, seserį Barborą Žem-
gulienę ir gimines; o Lietuvoj 

Antaną ir Vincentą 

Tauragės apskričio, 
pa.rap., Iniugšaičių 

2 brolius: 
Kimsus. 

Kūnas 
4«th St. 
lių. 

Laidotuvės įvyks 
nį. balandžio 24 d. 
8:30 vai, ryto bus 
šv. Kryžiaus parap. 
kurioj ivyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Duk
tė, Broliai, sesuo ir CUuiiiiėtf. 

Laidotuvėms patarnauja Juo
zapas hiudeikis ir Tėvaa. Tel. 
REPublic 8340. 

pašarvotas 234 VVesi 
Prašome nesiųsti gė-

r 
penktadie-

Iš namų 
atlydėta ] 

bažnyčią. 

tuviu istorinis 
bei apvaikščiojimas. Peoples 
l iakamlu Korporacijos valdy
ba ir jvairūs prekybos vede-

^_!ko pergyventi. Bet jos gabūs jai yra — M. T. Kezes, J . A. 

ciai lietuvių, jos pavyzdį se
ka dauguma lietuviškų biznie
rių. Yra žinoma, kad Peoples 
Rakandų bendrovei teko viso 

krelei varčias duota Clarissa. ko, kad katastrofos metu W. 
Jauni krikšto tėvai buvo Al- Žilas buvęs girtas. Kabelis 
l'onsas Norvilas su Sofija Tri- sako, ka.,1 jiedu važiavo t ik . 
jonaite iš Nevv Buffalo, Mieli, tai išgėrė keletą stiklų alaus. 

(Jardžią, vakariene j,»agami-

A. A. 
VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

STANISLOVAS POCIUS 

Mirė balandžio 2\ d., l!K>b m., 1:1;") vai. popiet, su
laukęs 21 metų amžiaus. A. a. Stanislovas gimė Clii-
c: go, Illinois. 

Paliko \lid liauto m liūdime savo mylimą motinėlę 
Julijoną, |>o tėvais Kučinskaitė, tėvą Stanislovą, bro
li Benedikta, eioces; Marijoną (leidauskienę ir šeima-
Stellą Juškevičienę ir .šeimai, Oną Zaruml)ienę ir šei
mą, Teklę Vaižienę ir šeimą, ded^ ir dėdienę Juozapą 
ir Kleną Kr/-,inskus, ir daug giminių. 

Kūnas pašarvotas 4321 So. Artesian Ave., Lai'. -rJ)!)8. 
Laidotuves įvyks š štadienį, balandžio 25 d. Iš na-

imi S vai. ryto bus at lvdr tas i Nekalto Prasidėjimo 
š\ ė. Pan. Marijos parap. bažnyeią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieėiyme visus gimines, draugus-ges 
ir pažystanius-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, Tevac, Brolis, Ciocės, Bedė, Dė
dienė ir Gimines. 

Laidotuvių, direktorius J . P. Kuddkis . Telefonas 
YABds 1741. 

vedėjai atlaikė visas kliūtis Krukas, 8. Krukas , A. Lapė- n o ***** ^ ^ 0 n a J u r " PLATINKITE " D R A U G E 
savo patyrimu, savo nenuil- ^as, J . Nak;ošis, 1). Sliemai-
slanciu- darbu bei ko tinka- tis. Yra garbė ir malohumas 
miausiu ir teisingiausiu visuo- sveikinti šią lietuvių bendro 
menei patarnavimu. Nors da- . vę ir jos vedėjus su 20 metų 
bar tarpe lietuvių yra pana- ' sukaktuvėmis ir linkėti sek-

jšių biznio įstaigų, nors lietų- niingo darbavimosi labui vi-
vis yra pramokęs anglų kai- r o m ė n ė s per daug dtšimčią 

.bos ir galį nuvykti i kitatau- .motų. ^ 
čių krautuves, bet vistiek yru 
ženklai, kad šiai Peoples Ra-
kaiuiu ivori)oracŲai tenka ta
rnauti daugumai l ie tuviu ku
rie i> ško atsakomingesniij. pre ; 

ikių, teisingesnių kainų ir ge- j 
i resnio i>atarnavinio. Aišku, 
kad ši 20 metų sukaktis, kaip j 
Peoples Rakandų bendrove | 

• i 

gyvuoja, turi didelę re ikšmę, »urcuavau oriviin 
/ n . . . . . . I ir nežiūrint k$ valire vis buvo men 

tarpe Lnicagos ir m apylinkių į kas. Visuomet būsiu dėk inga mot i -

"MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT J J|" 

ruK-davau privilioti, kad valgytų 

A. f A. ) 
JOANA E Ž E R 3 K I S 

Mirė bal. 20 d., 1936 m., 6:45 vai. vakare, sulaukus' 
6 metų amžiaus. Gimė Chicago j , kovo 7 d., 1930 m. 

Paliko dideliame nuliūdime motina Antanina (po tė
vais Šimonis), tėvą Juozapa J . Ežerskį, brolį Juozapa, 
ir seserį Lorettas bobutę Oną Šimonis, eioces: Aliną 
Špokas ir Pauline Kueinskioiię, dėdes: Mykolų, Stan
islovą ir Antanų Kžerskius, Jurgi ir Benedikta. Šimo
nius, ir gimines: Liudvika Varanauskį, Juz.f'a. ir Alek
sandrų Masalskius, Agotų Jesaitienę, Martiiuj. ir Elz
bieta Srogius, jų šeimynas ir daug kitų giminiu. 

Kūnas pašarvotas 46008. Paulina S t , tel. yards 3884. 
Uiidotuvcs įvyks šeštadienį, balandžio 2o d. Iš na-

i»iu 8 vai. ryto bus atlydėta i Šv. Kryžiaus par. bažny-
eią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už veliones sie
lą. P o pamaldų bus nulvdeta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-mys dalvvauti ŠIO«P laidotuvėse. 

Nuliūdę Motina, Tėvas, Brolis, Sesuo, Bobute, Cio
cės, Dėdes i r Gimines. 

Laidotuvių direk. A. Masalskis. Tel. BOUevard 4139. 

lietuvių, taipgi tarpe tų žmo
ni Ų, kurie darbuojasi šioje į-
staigoje. Pat i r ta , kad šių krau 
tuvių vedėjai bei visa darbi
ninku organizacija yra prisi-
n n g ę nuveikti didžiausius da
rbus kaip kad anie kada pir
miau praeitais metais >ra nu
veikę. 

Kuomet šie metai rodo, kad 

Hitter Vyną. 
Trim-r'.s Hiltcr Vynas yra senas, at-

sakantis Šeimyninis \aisius, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gusu, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mu Ir negerumų sąryšy su vidurių 
nesveu.iiKu, jr priduoda pasigerėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse. 

TRJNER'S ELIXIR 
O F B I H ER VVINE 

Išdirbėjai ankstesnes rūiies pamink
lų ir Grabnamty 

o— 
Didžiausia paminklų dirbtnvS 

Onicagoj 
o • 

Bnviri 50 metą prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai ii dirbtuves Ir 
taupykite pinigus 

o 
lies atlikome darbą daugeliui 

žymesnių Chicagoa Lietuvių 
-o-A 

• 527 N. VYESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Joseph Triner Company, Chicago 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuviųj 
E)irektoriŲ Asociacijos 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

ont 7&<*W£*?$» n^tS&i n*w 

T&F&Ž 
BAKING 
POWDER 

Šame fir/ce 7b</aif 
^ 1*45 yearsAųo 

25 ounceslS* 
I)oubk Te$uileAction 
MIU IONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USE.D BYOUR GOVERNMENT 

/ 

Didesne Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims 
NUGA-TONE yra t u r t i n g u Zinku-
l'osloidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosiora, t. y. elemonių. labai 
reikalingą tvirtiems, galingiem ner
vams. Aledikali.šką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo "nu
sidėvėjimo" jausmą. 

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono Kraujo 
reikalingo būdavojimui tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išblyšku
siems, ploniams veidams. Be to, 
iNUliA-TO.NK turi šešias kitas bran-
ias gyduoles. !Pradėkit imt NtlGA-
TO.NK šiandien ir temykite kaip 
stipresit. Parduoda visi aptiekoriai j 
su garantija grąžinti pinigus. Tik J 
Vienas Doleris mėnesio (rytmentui. • 

Nuo užkietėjimo imkit—LJGA-SOL 
— Idealų Uuosuotoją vidurių 25c 
ir fioo. 

S. M. Stato 
I. J. flįL 
J. F. Eudeikis 

718 West liSth Str«et 
Phone MONroe 3377 

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

460o-U7 So. Henriitage Ave. 
Phoue YAIicls 1741—1742 
Skyr.— 4447 S. Fairficid Ave. 

Lachaicz ir Sunai 2314 VVe.st 23rd Place 
Phone Canal 2515 

"DRAUGO" 
PAVASARINIS PIKNIKAS 

S. C. LaMcz 42-44 E. 108tli Street 
Phone PULhnan 1270 
arba CANal 2515 

J. Liulevicius 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayet te 3572 

Ui**%JŽ?M" S. P. Mažeika 

Hft^ 

VYTAUTO DAR2E 
S 

* • * * 

m 

115th St. tarp Crawford ir Cicero Avenue 

E U D E I K I S 
TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

-Hg{ )B^- - 4 1 3 ^ 

SEKMADIENYJE, GEGUŽĖS-MAY 3 0 E N 4 1936 M. 

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids 

The only way your body can clęan out 
Aclda and polaonoua waatea from your 
blood ia thru 9 mlllton tlny, dellcatc Kld-
ney tubejs or flltera, but beware of cheap, 
drastlc. irrltattng druga. If functional 
Kldney or Bladder disorders make you 
auffer from Gettlng Up NigbtB, Nervom-
neaa, Leg Palna, Backache, Clrclea Under 
Eyoa, Dizzinesį Rheumatic Pain8, Acid-
Uy, Burning, smąrting or It<^hing. don't 
take chances. Oet the Docton'a guaran-
teed preaeription called Cyatex (Siss-
Tex). Worka faat, aafe and aure. In 48 
houra lt muat br.lng new vltallty. and ta 
guaranteėd to fix you up ln one tveek or 
money back on return of empty pącka»e 
Cyatex coata only 9c a day at drugglstr aad the guaraotea proteeta you. 

~1 

3319 Lituanica Ave 
Phone YAUds 1138 

A. 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139 

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 

J. F. Radzius 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

AMBULANCE PATARNAVIMAS D I E N ^ IK NAKT^ 

J. F. EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 

GARY, 1ND. LAIDOTIVIV DIREKTORIAI 
K E L N E R — PRUZIN 

Phone »WM ,ąUM1HS Patarnavimas — Moteris patarnautoju 
620 W. I5tli Ave. 

file://I:/bine
file:///V.ils
file://'/Villiam
file:///aisius
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Pittsburgho Žinios 
(Tęsinys nuo 3 DUSI.) 

dentų ir Profesi jonai ų Sąjun
gos" — narys ir jos mėnesi
nio laikraščio — "Studentų 
Žodis" — rėmėjas. Kun. Alo
yzas Jurgutis remia visus lie
tuvių katalikiškus laikraščius, 
ir dienraštis "Draugas ' ' jį 
lanko pastoviai nuo daugelio 

v 

metų. Lietuvos reiKd*us nuo
širdžiai atjaučia, gyvai seka 
jos vystimosi eigų, įkaito vi
sus žymiuosius jos laikraščius 
ir kiek lik i> Li«tir os atvyko 
įvairiais reikalais k.<t laikiškos 
visuom^u^ ats:o\ Ų, \ -:\ u juos 
atviivvii:> rankom),? M'eine ir 
l'inan&ini.v pnr«V».~. 

Kun. Aloyzas ,miguti> yra 
Įi'im^s Padvarių kaime, Kre
tingos parapijoje. Pradžios 
mokyklą išėjo Kretingoje, gi
mnazijos keturias kiases Lie-
pojuje. Baigęs p nkis metus 
Kauno seminarijoj p įvyko į 
Pittsburghą ir pa U mėnesių 
Šv. Vincento Seminarijoje į-
švestas kunigu kovo u' d. 1909. 
Po 3 mėnesių vikaravimo Šv. 
Kazimiero parap i iltsburghe, 
ir kitų 3 mėnesių K;l>worthe, 
klebonavo Esporl i'a. ait i 10 
metų ir šičia 15 melų 

J. Sin'autietis 

sveikatos, energijos ir takto. 
Per daug metų jis labai tvar
kingai ir sumaniai vadovauja 
Kingstono lietuviams, susibū
rusiems j Šv. Marijos para
pijų. 

l>alandžio 19 d. į choro su
rengtų card party privažiavo 
galybes svietelio. Žmonių bu
vo iš visur. Malonu, kad mū
sų niekada nepamiršta A. Su-
tkaityte, Polithania State ban
ko iždininke su Agnieška. Bet 
joms ir sekasi. Kada tiktai 
atvažiuoja, — į namus tuš
čiom negrįžta. Šiai pramogai 
daugiausiai pasidarbavo: S. 
Kasputytė, J. Urbonas, E. 
Stankus ir kiti. 

Balandžio 19 d. įvyko para
pijos komiteto su klebonu pa
sitarimas bažnyčios remonto 
reikalais. Visų parodyta dan^ 
entuziazmo ir stipraus pasi
ryžimo sukelti kapitalas rei
kalingiems darbams atlikti. 

V. 

lbės. 

HOMESTEAD, PA, 
DIDĖLIS VAKARAS 

KAS GIRDĖTIS NORTH 
SIOE 

Balandžio 14, 15 ir 16 d. j -
vvko 40 valandų atlaidai D. 
Žengimo ba/nyčioj. Altoriai jSkripkus, kun. J . Inčiūra iš 

savos parapijos. Tie anglų ka- nes verkšlenimas mažai ką ge-
lba pamokslai sukėlė daug su
sidomėjimo ir daug kalbų. Vi e 
ni džiaugėsi, kiti raukėsi ir 
pečiais traukė. Džiaugtis ži
noma nėra ko, nes tas aiškiai 
rodo mūsų tautinį menkėjimą 
ir atsparumo štokų. Raukytis 
ir pečiais traukyti ir neišpul
tų, tik reikėtų tuos galingus 
pačius pavartoti, kad gyveni
mas ir aplinkybės neverstų 
mus vartoti anglų kalbos lie
tuvių bažnyčiose. Čia reikia 
darbo, skatiko ir pasišventi
mo. Yra sakoma, kad dideli 
žmonės priverčia aplinkybes 
sau tarnauti, o ne* jie aplin
kybėms tarnauja. Kur tie iųū-
sų milžinai! Čia reikėtų vi
somis jėgomis remti seseris -
mokytojas, kad jos turėtų ga
limybės įvesti savo vienuoli
jose lietuvių kalbos pamokas. 

Pažinę nuodugniai lietuvių 
kalbų, ją pamylę, seserys - mo
kytojos galėtų tą pat vykina 
savo vedamose mokyklose. 
Kur nėra lietuviškų mokyklų, 
tenai būtų naudinga įvesti va
sarines mokyklas, kaip tai da
ro labai pasekmingai lenkai. 

Grįžkime prie -K) valandų 
atlaidų. Vakarais pamoksiu< 
lietuviškai pasakė: kun. J . 

Šį sekmadienį, baland 2b' d., j 
lygiai IS:30 vai. vakare, paki- j 
lo uždanga ant begalo įspu- i 
dingo programo kurį suruošė ' 
vittinė L. Vyčių 11 kp. Home- j 
steado jaunimas yra pasižy- \ 
mėjes savo parengimais, bet j 
šis vakaras ar tik nepervii'šys ! 
visus iki šioliai surengtus va- j 
karus. Dienomis ir naktimis ( 
lošėjai darbavosi kad priruo- i 
šus tokį vaidinimą, kurio at 
silankę negalėtų ilgai užmirš
ti. 

Bus perstatyta du veikalai. 
"Didysis Prisakymas" yra be 
galo gražus vaizdas religinio 
pobūdžio, kuris lietuvių sce
noje yra statomas tik pirmu 
kartu. Kitas veikalas yra ko
medija kurią žiūrėtojai bus 
ištikro patenkinti, nes reikės 
kvatoti balsu nuo pradžios iki 
pabaigai. Šis perstatymas, tri
juose veiksmuose, vadinasi 
"Baloti krites, sausas nesikel-

DABAR 
Peržiūrekit mūsii pilną parodų 

, pasaulio gražiausia 

MODERNIŠKI] GESINIU PEČIU 
TURĖK SAVO MODER

NIŠKĄ GESINI PEČIŲ 

$6950 

SI 
! 

ŠIS TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGH PADANGĖS 

Balandžio 15 <!., Sv. Vin
cento Lyceum vaikinai šau
niai ir energingai pasirodė 
kortavimo ir šokių pramogoj. 
ši paskutinė jų paruošta pra
moga buvo su įvairiais pania-
rginimais ir sutraukė iš apy
linkėm skaitlingai svetelio. Do
vanų pasisekė jiems parinkti 
labai gražių ir naudingų, tat, 
ir pavyko, kad gryno pelno 
virš keturių šimtukų liks pa
rapijai. 

Balandžio 19 d., Šv. Vin
cento draugijos nariai laike 
mėnesinį susirinkimą, kur vie
nbalsiai sutiko aukoti du do
leriu į Federacijos apskričio 
rengiamą pramogą nupirkimui 
dovanų. 

Tų pačių dienų, tapo pakri
kštytas Juozo ir Onos sūnelis 
vardu Robertas - Dionvzas. 
Krikšto tėveliais buvo Jurgis 
Matažinskas ir Ona Jasienau 
skas. 

Balandžio 2U d. įvyko iškil
mingos laidotuvės a. a. Iložy-
tės Viltrakienės. Velionė bu
vo plačiai žinoma ir pažįsta
ma, tat ir žmonelių prisirin
ko pilnutėlė bažnyčia. Velio
nė paliko dideliame nuliūdi
me jauna, mylimų vyrą Stani
slovų Viltrakį. Skaudus tai į-
vykis, nes toje pačioje ligoni
nėje abu radosi sunkiai sirgu
liuodami. Lai Dievas jai su
teikia amžinų atilsį. 

Šv. Vincento parapijonai 
skaitlingai dalyvavo Federa
cijos apskričio pramogoje. 
Daug net gražių dovanų lai
mėjo. Spirgutis 

buvo labai gražiai papuošti 
seselių i'ranciškiečįų, kurios 
čia kas sekmadieni.- atvyksta 
iš kun. t. \aiAnoro parapijos, 
Esplen, rtiigti vaikučių prie 
pirmos šv. Komunijos ir di
desnėms šventėms papuošia 
altorius. Būtų be galo naudi
nga, kad Dangun Žengimo pa
rapija galėtų įsigyti nuosa
vų mokyklų ir turėti Seseris 
Pranciškietes nuolatos pas 

K ings ton Pa. ir kun. V. Sa
dauskas. Angliškai: kun. Ja
mes Stevvart iš Bentleyvillr, 

Žodžiu tai bus vakaras, ku-
ris va t a s važiuoti šimtų my- I 
iių pamatyti. Šis teatras įvyks \ 
gražioj llomestead lligh Scho-
lės salcj/l2th ir Amity. Tiki-

GEROKA N U O L A A A UŽ JŪSŲ SENĄ PEČIŲ 
LENGVUS MĖNESINIAI MOKESČIAI 

• Šių moderniškų gesinių pečių gražybė ir spal
va taip patrauks jus, kad panorėsite vieną iš 
jų savo namuose. Bet kada sužinosite kaip pa
gerina jūsų valgių gaminimą — paliuosuos jus 
valandas ir valandas nuo darbo virtuvėj — jūs 
NUDŽIUGSITE ! 

Jie koiie "galvuoja" — šie Moderniški Gssi 
niai Pečiai. Jų nauji automatiški prietaisai sau
goja ju,3 nuo kepimo nepasisekimų. 

Išsirink vieną iš šių žymių 
išdirbysčių: 

A. M. GAS KAMIKS 
ALCAZAK GAS KANGKS 

GKOWN GAS KANGKS 
DKTHOIT-JKtVKI. .MAGIO-CHKF-

RfcTATfc GAS RANGfCS 
MOOItK GAS KANGKS 
KOPKR GAS KANGKS 

u l i n i m i 

Nepraleiskite šios progos peržiūrėti VISAS iš-
dirbystes. 

Ir at įminkite, kad mes turime Modernišką Ge
sini Pečių, kuris atitiks visus reikalus — priei
namomis kainomis. Išsirinkite šiandien. 

• 
Apžiūrėkite šiuos Moderniškus Gesintus 

Pečius Proj,tcs (uis Krauliuese 
mieste arba sąra apylinkėje. 

save: Iš karto ši parapija at
sistotų ant tvirti} tikrų pa- ,kun. J. Vaišnoras. Procesiją 
matu. ' tvarkė Frances Kizis ir Peggy 

Bugdon. Žmonių buvo gana 

Pa., kun. Vfoeeplr tfenįegen i s j f ^ ^ 3 r ^ W ^ ^ ! P ^ ¥ f$įį 
E. Vandergrift ir kun. M . \ W B * * & Pittsbtugl.o apy-
Urbonas iš Du Bois, Pa. Su-! l i n l ^ s - J u r ^ s 

įną laike pirmą dienų kun. J . 
Pik utis, antrų ir trečių dienų 
kun. J. Inčiūra. Mišparus lai
ke pirmų vakarų kun. J . J 
Jakaitis, marijonų provincijo- Lietuvių radio valanda 
las, antrų vakarų kun. PI Va- stoties WCKL leidžiama Juo-
siliauskas 

MODERN COOKERY. . CONSTANT HOT WATER . . SILENT REFRIGERATION . . GAS HEATING 

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY 
P H O N E W A B A S H 6 0 0 0 

R A D I O 
• v 

1S 

Mūsų jaunimas nesiblaškyt!} 
ir nesi skirstytų po įvairias 
svetimtaučių parapijas, kaip 
dabar kad yra ant North Side. 
Per 40 vai. atlaidus vakarais 
buvo sakomi apart lietuviškų 

ir trečių vakarų yj0 Bud riko pastangomis pra
tiltų sekmadieni buvo vėlesniu 
laiku, lai yra nuo 7 iki 7:30 
vai. vakaro. Taip greit pra
bėgo las malonus radio pus
valandis, kad nei pajusti ne-

Laip linksmybes laivas 

mą išpildė garsi Budriko ra
dio orkestrą, dainininkes J. 
Orkaitė solo ir Makalai. Ne
galima žeužiais išreikšti to 
malonaus ūpo, kurį suteikė Į 
spi'.dingas Budriko radio or 
kestros griežimas, išpildant 
numeri ' 'Nemuno Vilnis". Ja 
dvyga (Jricaite pasekmingai 

ilHICAGOJt 
IŠGĖRĘS TRIS STIKLIŲ 
KUS DEGTINĖS NEGALI 

SAUGIAI VAŽIUOTI 

daug ypač antrų ir trečių va 
karų. 

Illinois valstybes opromelri 
sudainavo porą gražių dairių j*tų draugija suvažiavime Bla 
ir tuo ji, be abejo, dar sykį 

Moterų klubo balius ivvks-
ta baland. 23 d. Lietinių sve
tainėje ant Belmont str. Vis-

kad ikas jau prirengta. Nors potvy- |J0 i r v 6 i s l , S r * S t i k i t * 
dienį tuo pačiu laiku. Progra-

t<ko 
ra J io bangų nešinas atsitoli
no nuo mūsų. Tačiau jis žade-

ir angliški pamokslai, 
tik mūsų pabėgėliai grįžtų nis daug lietuvių suvargino ir 
prie savo bažnyčios ir prie nugązdino, bet eisime į balių, 

sekma-

LIETUVIAI DAKTARAI 
AMERIKOS LIETUVIŲ .DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI I j į 

užsirekomendavo save kaipo 
viena pirmųjų radio žvaigž
džių. 

Budriko, taip pat labhi gra
žus, programai būna ketvnla-

' dieniais nuo 8 iki 9 vai. vak. 
j iš stoties WHFC. Hic 
I 
I AKIŲ GYDYTOJAI 

ekston viešbuty tam tikromis 

tris stikliukus degtines, nega 
Ii saugiai automobiliu važiuo
ti — susilpnėja jo matymas. 
To tviimo liudininkais buvo 
majoro Keep Cliicago Safe ktK 
miti to atstovas vyriausias* 

•r 

munieipaiio teismo teisėjas J . 
Sonste.by, munieipaiio teismo 
psyehiatrinio departamento 
nariai ir policijos atstovai. 

priemonėmis padare įdomų ly- Jei nori laimėti vardą gar-
rimų ant dviejų asmenų ir bingo veikėjo, pats dirbk, o 
paskelbė, kad žmogus, i šgėrę nesisavink darbų pranokėjo. 

<? 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

BRIDGEVILLE, PA. 
Ualandžib 15 d. į Bridge-

ville buvo užvažiavęs kun. J . 
Inčiūra iš Kingston, Pa. Ger
biamas svečias yra mūsn kle
bono mokyklos draugas. Kun. 
J u raįui Die v ui is nepagailėjo 

Res. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

DR. J, J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

OFFICE HOL'RS: 
2 to 4 aiul 7 to 9 P. M. 
Sundav by A|)|>ointinont 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAK and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
O tiso Valandos 

\ u o 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis p a ^ l sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR, S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Certnak Road 
Valandos 1—3 ir 7—8 

S t- redomis ir Nedf'l. pa^al sutarti 
REZIDENCIJA 

8631 S. Callfornia A ve. 
Telefonas REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Re-i PROspect 6659 

6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. P. Z. Ž A L A T O R I Š 1 DR. J. J, SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 

Yahmdos: 11 ryto iki 2 popiet 
6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

2423 W. Marąuette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vcl. 2—4 ir 7—9 vak. 
Kotv. ir Nedaliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

irCCmm 1 M « « 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Scrodoj. pagal sutartį 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2348 

DR. A. J. BERTASH 
Ofiso vai. nuo 1—1\\ nuo 6:.'tt)—8:30 

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VlRgrinia 0036 

Ol'iso vai.: 2—4 ir 6̂ —8 p. m. 
N'cdiUiojfois pagal s u tart j 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 

Vii.: 2—4 ir 7—9 va], vakare 
Ketveruaik pagal sotartį 

RES. 2136 W. 24th ST. 
Tel. CANal 0402 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
I't aru., Ketv. ir Pėtu. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago 

Paued., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

Tel . LAFayette 3051 

DR. A. J . MANIKAS 

DR. CHARLES SEGAL 
OFIS.AS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 Jūbos 

CIUCACOį 1LL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vakaro. Ncdėliomis nuo 10 iki 12 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

'"skitrs 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0904 

Rez.: TeL PLAza 2400, 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėiiomis nuo 10 iki 12 diena, 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
OFISAS Mt REE. 

2519 W€st43rd Street 
Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 

1 iki 3 popiet — 6 iki 8:30 vak. 
Ncdėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai, p.p. 
Tel. HEMlock 5524 

Dieni) ar- naktį 
Valandos: 1—4 kasdieną 

7—9 vakarais 

DR. C. A. O'BRiriS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Off.: 2408 West 63rd Street 
Rėz.: 6000 S. Campbell Ave. 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OI^OMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

j svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu-
Į mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren-

!gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 
4712 SO ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Tel. CANal 0523 

Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3656 

DR. J. SHINGLMAN 
4930 West 13th Street 

Jo speeiališkurnas yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 

VALANDOS: nuo 10 iki J2 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po,pietų, ir nuo 7 iki 8 
vakare. 

Nedėlioniis pagal sutartį 

AR VAŽIUOJI | LIETUVĄ ? 
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio 

" D r a u g o " laivakorčių skyrius aprūpins visus 
Tamstos keliones reikalus, išgaus reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir 
patogiausiais laivais. Per "Draugo""agentūra, 
bile kada galite važiuoti j Lietuvą. 

Tiesiog į Lietuvę Laivu 
"GRIPSHOLM" 

Gegužes-May 29 dienę 
o — 0 — o 

"DRAUGO" Ekskursijos 
" B E R E N G A R I A " 

Birželio-June 17 d., 1936 
" G R I P S H O L M " 

Liepos-July 1 d., 1936 
Pradekite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 

informacijų kreipkitės į 

: ^ 

Tel. CANal 7790 
—__———_ J 

file:///aiAnoro
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K "DRAUGO" VAJAUS LAUKO 
Žūtbūtines Lenktynes Tarp Aukškalnio ir 

Mandravicko. Šemetulskis Nemano 
Staniuliui Pasiduoti 

1 i c 

Juo arčiau vajaus pabaiga, 
tuo didesnes eina lenktynes 
tarp Garės vajininko Aukš
kalnio ir Kenosha — Mandra
vicko. I" ž vakar Aukškalnis 
buvo toli palikęs Mandravic-
k;Į, vakar taip pat atgabeno 
didelį tašku skaičių ir rodė
si, kad Mandraviekui "pasi
ba igs" dienos. Vakar betgi 
Mandravk*kaa padare ncpa-
prasta surpryzą; vakar vienu 
siuntiniu jis vėl atsistojo gre
ta Aukškalnio. Jei kaip, ne 
Aukškalnis Mandravickui, bėt 
Mandravickas Aukškalniui ga 
Ii " b a i m č V duoti. Taigi, ai
škiai matosi, kad tarpe ji] ei
na žūtbūtines lenktynės už 
pirmenybe. Žiūrf'sime, ką ry
tojus parodys. 

Nežiūrint Staniulio kasdien 
i 

daromos pažangos, Semetuls-j 
kis taip pat nemano markel-
parKieciui pasiduoti, \ a jaus , 
pabaigoj " k a r š t o s " darosi ir i 
tai p ji] lenktynes už pirmeny-j 

bę, iiž pirmą dovaną. 
Nemaža taip pat laimėjo va

kar ir northsidietis Bacevi
čius. Kol vajus pasibaigs jis 
dar gali ne vieną pavyti ir 
pralenkti. 

Ką mano kiti vajininkai? 
Ar jau padarys "g ivop"? X< 
si nori tikėli. Dar turime sa
vaitę laiko. Per ją dar gali
ma "kalnus nuversti", ŪK 
reikia pasiryžimo, reikia daug 
darbo. Pei *\ ieną" dieną gali
ma padaryti tokių surpryzn, 
kad visi nusistebėti]. 

Visi " D r a u g o " skaitytojai 
dideliu susidomėjimu seka va
jaus eigą, vajininku lenkty
nes. 

K. Raila, kl. F 16,331 
F. Gubysta, kl. F 14,478 
V. Gaižauskas, kl. F 14,302 
A. Valančius, kl. F 13,0S0 
K. Serpetis, kl. F " 8,968 
M. Misiūnas, kl. F 8,040 
A. Bacevičius, kl. F 5,280 

VAJININKU STOVIS 
ANTRO SKYRIAUS 

Gary, Ind. 
J . Aukškalnis, 1354 

Harrison s t. 
Kenosha, Wis. 

V. Mandravickas 
Roekford, IU. 

S. Keliotis, kl. L> 
Waukegan, UI. 

A. J . Sutkus, kl. D 8,100 
Bingrhamton, N. Y. 

P. Petrauskas 4,100 

SVEIKINAME VARDO ŠOKIU VAKARAS 
'"Li& • -

Šv. Kazimiero Akademijos 
. Šiandien šv. Jurgio dienaj Alun;nietės uoliai ir rūpestin-
tat šia proga sveikiname! ga i įuosiasi prie smagaus šo-
Roselando lietuvių kleboną 
kun. Jurgi Paškauską ir lin
kime ilgiausią metų. 

70,985 

70/KX) 

8,650 

Pasauliniai ir Religiniai 
Kūriniai L. V. "Dai

nos" Šventėj 

Šj Vakarę Seimo Ren
gimo Komisijos 

Posėdis 

Sekmadienį, balandžio 26 d. 
Chicago Lietuvių auditorijoj 
L. V. ' 'Dainos ' ' choras pra
dės minėti 20 metų gyvavimo 
sukaktį. Koncerto programon 
įeina pasauliniai ir religiniai 
kūrimai, pav., Ętto "Laudale 
Dbminum", Mozarto "Magni-
ficat", Curto "Regna Ter rae" 
ir kit. Be to, programa bus 

kių vakaro. 
Jaunelės dirba susispietu

sios į Alumniečių būrį, kad 
parėmus mylimą "Alma Ma 
t e r " Todėl karts nuo karto 
rengia šokių vakarus. Alum-
niečią šokių vakaras įvyks 
šeštadienį, balandžio 25 d. Al 
lerton viešbuty — Italian 
Hoom prie 701- No. Michigan 
ave. 9 vai. vak. 

Štai proga pagelbėti, pa
duoti paramos ranką Šv. Kaz. 
Akademijai. Alumnitte S.J. 

kirnai" turėtų būti lietuviams , Kas skano ir remia katali-
pavyzdžiu. Turėtų mums pri- kišką spaudą, tas platina čia 
minti reikalingumą organizuo ant žemes Dievo karalystę. 
tis ir veikli vieifybeje. i _^__ 

A. F. Pocius, pirm. 
PARSIDUODA VALGYKLA 

ŠOKIAI 
I P A E S T D U O D A valgykla preroj vio-
1 toj . Biznis gerns. Kre ipki tės : 6236 

So. Western Ave. 

v 

Pranešimas 
CICERO. — Lietuvių Pilie-

tiirininga liaudies dainomis, j čių (Citizen's) klubo susirin-
Cliore solo partijas dainuos kimas įvyks balandžio 24 d. 

VAJININKU STOVIS 
PIRMO SKYRIAUS 

Liet. R. K. Susivienymo ju [mūsų mėgiamos dainininkės: 
biliejinio seimo rengimo ko-' M. Janušauskienė, Ona Juo-
misijos posėdis įvyks šį vaka- zaitienė, J . Kudirka ir K. Pa
rą, 8 val.,.#A. Precin studijoj, žraskis. Be to, dalyvaus ir 
4309 Archer ave. Visi komi- trys smuikininkės: G. Woi-S. Staniulis, kl. E 59,794 

V. Šeinetulskis, kl. Ė 51,540 sijos nariai, taip pat, koop- cick, H. Budginas ir L. Krait-
J . Mickeliūnas, kl. F 41,940 tuotieji prašomi laiku šuva- jalis. Chorui vadovaus jaunas 
Ag. Gilieriė, kl. F 36,685 .žinoti. Bus svarstoma svarbūs muzikas S. Rakauskas. 
K. Gaubisį kl. F 31,884 reikalai. Sekr. ' Pradžia 5 vai. vak. X. 

8 vai. vak. Šv. Antano parap. 
svet. Visi nariai esate ragina
mi atsilankyti. Atsiveskite ir 
tuos lietuvius, kurie dar ne
priklauso prie šio klubo. Ma
tote kaip neorganizuotiems 
žmonėms yra sunku atsiekti 
savo tikslo, ypač- politikoj. 
Pereiti miesto valdybos rin-

U-

E 

i 

AURORA, 111. — SLRKA 
j 54 kp. rengia iškilmingus šo
kius po num. 475 Jefferson 
ave. Durys atsidarys 3 vai. 
popiet, orkestrą pradės griežti 
5 vai. ir trauksis iki 12 vai. 
nakties. Pramoga įvyk? atei
nantį sekmadienį baland. 26 
1. Bus ir užkandžių ir gėri
mų. Visi šios kolonijos lietu
viai kviečiami atsilankyti 
Kviečiami pas mus lietuviai 
ir kitų kaimyniškų kolonija. 

Vietinis 

r - , „ • ' - -

GARSINKITE "DRAUGE" 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
PenedSlio. Seredos ir PStnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas RRPnblIe 9«00 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LTETUVTS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenne 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

IŠSIRENDUOJA A P A R T M E N T A S 
g 

IŠSTRENDUO.TA 6 kambariij apar
tamentas. Stove heaf. H 1 7 W. 
47th St. Kre ipki tės : S. A. VAN 
DYKE, 5443 S. Hals ted St., YARds 
3360. 

IŠSIRFA'DUO.IA 
mas. Steani lieat. 
rini. Kreipkitės: 
nica Ave. 

7 kambarių na-
fivnriis karnbn-

3237 So. Litua-

REIKALINGOS DARBININKAS 

Reikalinga ištikima merpina leng
vam namų darbui. Mažas apar t 
amentą*. Būti naktimis. Krein-
kitėsė MRS. BAER, 3836 W. 14 St. 

REIKALAUJAMA darbininkės sor-
tuoti skuduras. Turi būti pri tyru
sios. Gera alga ir nuolatinis dar
bas. Kreipki tės : L ISSNER P A P E R 
STOCK CO., 1801 N. Leavitt . St. 

REIKALINGA prityrusi moteris ar 
mergina pagelbėti motinai. Būti 
naktimis. Ištikima Kre inki tės : 
H. DRATWA, 3235 Fulton Blvd. 

PARSIDUODA UŽEIGA 
• 

PARSIDUODA u/.eitra. 856-58 W. 
IfiOtli St. Renda $65.00 j mėnesį. 

Šaukite no 8 vai. vakare šiuo nu
meriu: ENGlewood 10202. 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 

PARSIDUODA Ilar.hvnre Krautuvė. 
Krei]>kitės: 

1421 So. 49th Court, Cicero, UI. 
i i 

PARSIDUODA NAMAS 

P A R S I I » r o i ) \ medinis namas ant 
2 lotu. Randasi i*> numeriu 4425 
So. Roekwell. Ici'Hi iš šio namo 
jJMO.OO i mėnesį. Salvgos: $500. aut 

! rankos, o kitus — i** $35.00 i mė-
Įnesi. Kaina $4250. Kreinkitės: 
j E. Grembecki 3101 N Kilbournave. 
'Phone PALisade 2978. 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

Mūsų stakas atsakančiu vartoti? karu šiuo laiku yra 
kuopilniausias, ir kaiuos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

\ 
BUICK *35, 
BITTCK '84, 
BUICK '33. 
RUICK *S0. 
BUICK '29, 
CADIT.I.AC 
CADILLAC 
CADTLLAC 
CHEVROLET 
CHEVROLET 
DODGK '34. 
FORT) '35. 
LA SALLE 
LA SALLE 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
OLDS '31, 
PACKARD 
PIERCE *33. 
PLYMOUTTI 
REK> '31. — 

'34, 
"SI, 
'29. 

'34 
'30, 
33, 

' 3 1 , 
30, 

*29, 

5 Sedan. Radio, kaip naujas . . . 
5 Sedan, kaip naujas 
6 Club Sedan. su Trunk 
5 Sedan, gerai ličgranlis 

5 Sedan 
— 5 Sedan, puikiai išrodo 

— 5 Town Sedan 
— 5 Town Sedan 

32. — 2 Coupe. Inhai Svarus karas 
30, - - ,r» Sedan. M«a O. K 
- 2 Coupe, kuošvariuusias 
2 Coupe, kaip naujas 
— B Sedan, labai gražus 
— 7 Sedan 
— 7 Sedan. tobulam stovy 
— SDort PhHoton. Kaip nauias . 

— 7 Tovvn Car, labai švarus karas 
2 Coupe, gražus mažas karas . . . 
— 7 Sedan 

— 7 Sedan. labai puikus 
'34. ."> Sodan, tobulam stovy 
2 Coupe, labai Svarus 

79.V 
645. 
.195. 
225. 
145. 

1295. 
395. 
145. 
29.".. 
195. 

445. 
4 75. 
875. 
S45. 

1395. 
595. 
395. 
295. 
145. 
795. 
4 75. 
295. 

...kad ji 
daug žino 

's ]*»'• V .*.'- '.*+ .*•'•".*«••'.• i luVtVi i '•V.' -»-i. • V. ' . ' .vj*. ' . ' , ' . ' . 

... dėl tikro gerumo 
ir skonio,. ,Jie Patenkina 

C\W. UCCITT & MYIU TOIACCO Co. 

įmainykite savo seną. karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną, apdraudą, vartojant 
mažai kainuojantj G. M. A. C. planą. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cr*awford 4 1 0 O 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
5 iki 20 metų 

Taupykit pinigus apsaugotoj vietoj 
Mes išmokejom 4% div. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
A N D LOAN ASS'N of CHICAGO 

2324 So. Leavitt St. 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t. 

į 

file:///ajaus



