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WASHINGTON, hal. 29.— 
Kepaisant žymios dalies res 
publikonų atstovų protesto, 
kongreso žemesnieji rūmai 
dauguma balsų pravedė vy
riausybes pasiūlytą didelių 
mokesčių bilių ir tuojau pa
siuntė senatui, kur taip pat 
prasidės atkakli kova prieš 
nauju mokesčiu sukėlimų. 

Pravestas bilius skiria 803 
milijonus dolerių išlaidų, ku
rios bus surinktos didesniais 
mokesčiais iš didžiulių Įmo
nių. 

Nauji mokesčiai reikalingi 
naujosios santvarkos vykdy
mui — iš dalies padengimui 
nuostolių, kurių vyriausybė 
susilaukė teismui sugriovus 
laipsniuotuosius mokesčius. 

ANGLIAKASIAI TARIASI 
SU OPERATORIAIS 

NEW YORK, bal. 29. ~ 
Kietųjų anglių kasyklų an
gliakasių unijos vadai t iui 
pasitarimus su operatoriais 
dėl naujos sutarties, (kon- \ 
trakto) pmlarv.no. Šiandie. SPRTNGFJELD, I"-, bal. 
baigiat laikas senai n j u t t * 2 9- I-egislatiiros žemesnie 

PRATĘSIA IERC VEIKIMĄ 
IKI LIEPOS 1 0 . 

ir 150,000 angliakasiu penk ji rūmai, nusprendė, kad 
tadienį gali sukelti s l r e i k a , ! , R R C tV&ęmo bedarbių šel-
jei rytoj nebus sutarta nau- i' &mo *™™srja) galės veikti 
jos sutarties reikale 

Žinovai randa, kad nutari
mas ^i^^m^r^^įĘį^^ 
siat r^rk* Jauja padrrlrTitl at
lygini n ui, trumpesniu darbo 
valandų kasyklose? 'r unijai 
duoklių rinkinio išmokant at
lyginimus. 

Operatoriai atsako, kad kie 
tųjų anglių pramonė skau
džiai paliesta vartojant kitus 
kfiriH ii todėl stovi ir/, atly
ginu-o mažinimą, Kx* ne di-
*iillt;,i.\ 

Pivz. Roosc veltu.- d-.ug do-
mi>i "įoniis deryboms .Jis 

iki liepos l d. Paskiau kiek-
viena lokale'vald/ia turės rū
pintis, -a edarbiais. 

Lietuvoje neši 
U. S. ambasa-

• • • 

HS misijai 

VAKAR DIENĄ įVYKO "DRAUGO" 
DAINŲ KONTESTO PER RADIJĄ 

PIRMOJI DALIS 
KAUNAS, bal. 29. — Čia 

vieši J . Valstybių ambasa
dorius sov. Rusijai W. C. 
Bullitt., J is atvyko iš Vil
niaus aplankęs Varšuvą. Vie 
tos geležinkelio stotyje sve
čias iškilmingai pasitiktas. 

Ambasadorius : prieš išvyk-
siant Rygon žada keletą die
nu paviešėti Lietuvoje. 

TURI BŪT SUKELIAMI 
DARBAI, ARBA MO

KAMI MOKESČIAI 

Vakar 4 vai. popiet iš stoties WEDC, 1210 kil„ įvy
ko " D r a u g o " radijo "dainų kontesto pirmoji dalis. K<m-
testantai buvo šie: 

1. Hillard Barkauskas — Šv. Kryžiaus parap. moky
klos. DaiNa "Šėriau žirgelį." 

2. Janina Pikturoaitė — Šv. Kryžiaus parap. moky
klos. Daina "Vai Lietuva." 

3 .Edmundas Janavičius — Gim. Pan. Švč. Mar. par
ap. mokyklos. Daina "Cyru Vyru." 

4. Adele Druktenaitė — Gim. Pan. šv<\ Mar. parap, 
mokyklos. Daina "Vėjaliui." 

Visi buvo pasiruošę ir gražiai sudainavo. Ateinant] 
trečiadienį girdėsime 2 berniukus ir 2 mergaites iš kitų 
parap. mokyklų. 

= 

—— 

PETRAS RIMŠA, "Lietuvos Mokvkloi" "Ar to j aus " 
ir kitų genijališkų kūriniu autorius, dtįbąr fci*šįs Chicagoj. 
Šiomis dienomis, $berman viešbutyje, yra Įjo kurinių pa
roda, kurią kiekvienas lietuvis turėtu atlankyti. JParoda 
bus atidarą iki gegužės mėn. 7 d. kasdien nuo 11 vai. ry
to iki 10 vai. vakaro. 
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OLANDU SKAUTAI POPIE
ŽIAUS AUDIENCIJOJE 

"šj^rr 

Dabar leirislatfffa*"TesT<(̂ ? 
tinių, iš kurių-būtų galima su
daryti šelpimui fondą. 

šiuo klausimu atstovai pa-
siskirte. Vieni nori, kad būtu 
skirti mokesčiai už nekilno
jamus turtus, kiti nori, kad 
pirkimo mokesčiai būtų pa
didinti. Gubernatorius vra 

AnadTen Popiežiaus audien-
cijon priimti olandų skautai 
katalikai. Skautų priešakyje 
buvo Haarlemo arkivysku
pas. 

Šventasis Tėvas kalbėda
mas skautams prisiminė apie 
savo lankymosi gražioj šaly 

pa 

gi lakusių streiko. 

priešingas didesniu pirkimo Olandijoj ir reiškė pageidavi-
mokeseiu sumanymui, ! mo, kad skautai užimtu svar 

bias vietas katalikų akcijoje. 

Popiežius nurodė, kad šv. 
Povylas apaštalus vadino 
Kristaus garbe. Tad ir prie 
katalikų akcijos prisidėjimas 

ROOSEVELTAS NORI KEI-
T2Z f £ y t STI PARTIJOS TAISYKU 

UŽSIĖMIMŲ KĖLIMO 
BILIUS 

WASHINGTON, bal. 23. — 
I'rez. Rooseveltas darbuojasi, 
kad būsimam demokratų par
tijos nacionaliam suva'ia.įme 

UVSHIN'GTON, bal. 2i). - ; ,,flt'.1 pakeista kandidato į 
Senatim pravedė vadinamą P™identns skyr.mo taisyklė 
•'vocational education' (už- J is nori, kad suvažiavimo 
siėmimų kėlimo) bilių, ku- į dalyviai dauguma balsų skir-
riuo skiriama 14 milijonų į tų kandidatą, vietoje dviejų 
dol. išlaidų. Vyriausybe au- i trečdalių balsais, kaip ikišiol 
torizuojama šiuos milijonus i buvo praktikuojama, 
paskirstyti ta rp valstybių, 

VOKIEČIAI PARENGIAMI 
SUNKIAM GYVENIMUI 

\VASHTNGTON, bal. 29. 
— Prekybos departamento , 

kretorius kalbėdamas U. S. 
prekybos rūmuose pareiškė: 

Šalies jmonė' privalo pasi
rinkti rvienų iš dviejų: arba 

. ske l t i daugiau darbų, arba 
mokėti skirtus mokesčius be-

• 

darbių šelpimui. 

^P*PMaV |^" IM*M 

RfiRfcTCftdfcr * baT.' 2fC • 
Diktatoriaus Hitlerio [saky
mu Vokietijos gyventojai pa
rengiami sunkiam gyvenimui, 
kurs gali tęstis ilgus metus. 

Nacių sluoksniuose pripa
žįstama, kad Vokietijos san
tykiai su Anglija daug nu
kentėję paskutiniais laikais. 
Su Prancūzija po įvykusių 
ten rinkimų bus blogiau. Vo
kietija turės užsidaryti kai 
kokiam aklam kevale savo 
sienose ir bus priversta gy
venti be jokios svetimų šalių 
paramos. Tai bus nepapras-

KURSAl UŽSIENIO LIETU 
VIŲ MOKYTOJAMS 

MOLGKAI RAUPSUOČiy KOLONIJOJ 
MAŽĖJA LIGONIU SKAIČIUS 

\VASHINGTOX, ba l 29. 
— &vę. Širdies kongregaei-
jos vienuolis brolis Julės 

tai abejoja. K a p s a i y r?. vi«-
ra seninusiųjų ligų ir ik -
i-'ol jos priežastis neisiiŠK;-

*py* 

yra garbingas dalykas. Būti t a i sunkus gyvenimas ir to 
katalikiškosios akcijos daly- j negalima išvengti iki •ak ty
viu reiškia sandarbininkauti ! h* hm stipriai įginkluota, sa-

KAUNAS. — Draugija už
sienio lietuviams- remti šiais 
metais vasaros metu Palango 
j(> rengia 30 dienų Lietuvos 
istorijos ir lietuvių kalbos už-
sieniuosie dirbantiems lietuvių 
mokyklose lietuviams mokyto-
jams kursus. J kursus moky
tojai kviečiami iš įvairių val
stybių. Kursantams bus su
teikta proga aplankyti įdo
mesnes Lietuvos vietas. 

l&iSS Mietais Moloką! j >,«rfira. Išgijimai ':uo raup-
{i« vra retenvli" 

Tik vienas dalvkas vra pa-
žymėtinas. Ka.« metai raup-
suočių skaičius kolonijoje jun 

j a . Kimi_ Damieno lai-
kais nuro apie l,!2»wi vy'rti ir 

NELEIDŽIA LAIKYTI RA
DIJO PRIIMTUVŲ 

vyskupų apaštalavime. 

KOMUNISTAI UŽĖMĖ 
BRAVORĄ 

atsižvelgus į jų švietimo rei- DEPORTUOTA IŠDAVUSI 
kalus. 

Kai kurie, senatoriai prie
šinosi biliui, kaipo biurokra
tijos, ne švietimo kėlėjui. J ie 
nurodė, kad biurokratija sie
kia paimti savo kontrolėn ne 
tik švietimų, bet spaudų ir 
žmogių mintis ir idėjas. Tas 
gi nepakenčiama. 

DILLINGERI MOTERIŠKĖ 

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
29. — Aąuila bravoro 350 
darbininkų komunistams va
dovaujant nutraukė darbų ir 
atsisakė apleisti įstaigų iki 
jos vadovybe pašalins iš dar 
bo 40 įtariamų fašistų darbi-

NEW YORK, bal. 29. _ _ | n i n k u -
Deportuota Rumunijon Mrs. Sustreikavę darbininkai 
Anna Sage, kuri šalies vy- vaišinasi alum, kurio kiekis 
riausybės agentams Chicagoj kaskart mažėja, 
išdavė žudikų Dillingerį, kurs 
nušautas. 

I Mrs. Sage už tai gavo 5,000 
dol. atlyginimo. Cbicagoj li
ko jos vyras ir sūnus. 

ko nacių vadai. Tik įsiginkla-
vusi pradės veržtis pasaulin. 

Vokiečių spaudai įsakyta, 
kad ji palaipsniui pradėtų 
kampanijų tikslu, kad priren
gus gyventojus naujan gyve
nimam „ 

KONGRESO SESIJA IKI 
LIEPOS 4 D. 

CHESTER, Pa., bal. 2 9 . -
WASHINGTON, bal. 29. Du plėšikai pagrobė pustrečio 

—- Senatorius Lewis, dem. iš tūkstančio dol. iš geležink> 
111., paskelbė, kad jei kongre-jlio ekspitso agentūros. Pini-
sas sparčiau nepadirbes, se- r gal buvo siunčiami federa-
sija turės užsitęsti iki liepos jliui atsargos bankui Phi-
4 dienos. ' ladelpbijoje. 

AUSTRIJA YRA BAIMĖJE 

LONDONAS, bal. 29. — 
Austrija sutraukia kariuome
nę į Vokietijos pasienį. Vy
riausybė bijo nacių hitlerinin 
kų sukilimo. Europai gyve
nant nepaprastus laikus, IIU-
leris turi progos užgrobti 
Austriją. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

ROMA, bal. 29. — Italų 
karo pajėgos jau yra pusiau 
kelyje tarp Dessye ir sosti
nės Addis Ababa. Retai kur 
sutinkamas etiopų prie
šinimasis. 

KAUNAS. — Šiomis die
nomis Rimšės (B rašiau jos ap-
skr.) pašto agentūra atėmė 
teisę naudotis radijo priim
tuvais šiems lietuviams: Vin
cui Mačionui, Broniui Sabui 
ir Bronui Laurinavičiui. Nu
skriaustieji šiuo reikalu pa
davė skundų paštų ir telegra
fų ministeriui. Abejotina, ar 
kų peš, nes pašto agentu ra 
gerai žino kų daro. 

VILNIAUS LIETUVIAI PAS 
VARŠUVOS VALDOVUS 

Vakar sugriuvo dviejų auk 
štų mediniai namai, 2920 So. 
Dearborn gat. Sužeista vie 
na moteriškė. 

Cooko apskrities demokra
tų vadai turi pasitarimus su 
gubernatorium Horneriu po
litinės kampanijos reikale. 

PARYŽIUS, bal. 29. — 
Iš Prancūzijos išvežamas ka
pitalas. Bijoma kairiųjų lai
mėjimas. 

VILNIUS. — Vilniaus lie
tuvių delegacijų, kuri lankėsi 
Varšuvoj norėaama rasti ūžta 
rimo prieš lietuvių persekio
jimus Okupuotoj Lietuvoj, 
bal. 2 d. priėmė lenkų mini-
steris pirmininkas Koscialkov 
skis. Delegacija įteikė jam 
platų memorandumų,- kuriame 
išdėstyti vietos administraci
jos žiaurumai ir neteisOaunai, 
vartojami lietuvybei slopinti. 
Be to, delegacija dar lankėsi 
pas vidaus ir švietimo mini-
sterius. 

raupsuočiii kolonijos, kur jis 
išbuvo 14 metų. Kadangi pa 
saulis šiandien yra dau# su-
sidomėj^ raupsuočių apašta
lo, dfc Damieno palaikų 

joje, brolis Julės buvo klau
siamas, kas jj siuntė minė-
ton raupsuočių kolonijon ir 
ką jis ten veikė per 14 metų. 

Brolis atsake, kad jis ton 
kolonijon išvyko savanoriai, 
o tai padarė, kad tenai pa-
gelba buvo reikalinga. J is 
ten buvo Baldwino namu ve
dėju. 

Jis išaiškina, kad Molokai 
raupsuočių kolonijoj yra ke
turi namai, arba keturios at
skiros įstaigos. Baldvvin na
mai, kuriuos tvarko Šve. Šir 
dies broliai, jie skirti vy
rams ranpsuočiams. Vyskupo 
namai moterims — tvarko 
pranciškonės seserys. Kiti du 
namai yra vedusiems; šiuos 
tvarko patys raiipsuočiai. Be 
ši u namų yra dar ir ligoninė. 

Visų šių įstaigų tvarkymui 
ir vedimui personalų suda
ro: vyriausybes skirtas su-
perintendoiitas, du vyriausy
bės gydytojai, trys registruo 
tos slaugės, pagaliau trys 
broliai vienuoliai, keturios 
seserys vienuolės ir kapelio
nas — kun. Pierre D'Orgeval 
».* Švč. Širdies kongregac'-
jcs. 

Neseniai spauda buvo pra
nešus, kad Honolulu mieste 
atliktais bandymais rasta, 
kad raupsai nėra užkrečia
moji liga. Brolis Julės pa
reiškia, kad jis nėra moksli 
ninkas, bet netiki moksliš
kiems pasako.į'mams ap*> 
šios ligos nelimpamumą. Jei 
ji nebūtų užkrečiamoji, lai 
kokiu būdu galėtų plisti. 

Gydytojai yra nuomonės, 
kad raupsai nėra paveidėja-
mi. Bet brolis Julės ir apie 

moterų, o šiandien — tik 450, 
iš kurių beveik dvi treėda-
lys vyrų. Tarp jų yra tur-

: tingų ir vargšų, daugumai 
| li.*wajiečių. 

Molokai yra sala. Raup-
suočių gyvenamoji vieta va
dinasi Kalauapapa. Kitose 
salos dalyse yra plantacijos, 

! kur dirba apie 3,000 darbinin 
kų. Ten yra keturios^ katali-

j kų bažnyčios ir vienas kuni
gas rezidentas. Kalauapapa 
nuo kitų salos dalių yra at
skirta apie 3,000 pėdų auk-

i štu kalnu. 
l'ačių raupsuočių tarpe ap

ie du trečdaliai yra katalikų. 

ANGLUOS MOTERYS NE 
GALI BŪTI DIPLOMATI

NĖJE TARNYBOJE 

LONDONAS, bal. 29. — 
Vyriausybes skirtas komite-
fas ištyrė ir nusprendė, kad 
moterys negali būti Angli
jos diplomatinėje tarnyboje. 
£i tarnyba vra išimtinai v v-
i u užsiėmimas. 

NUKELTAS TOLIAU KA
TALIKŲ SPAUDOS 

KONGRESAS 

VATIKANAS, bal. 29. - -
Katalikų spaudos tarptauti
nis kongresas, kurs turėjo 
būt atidarytas čia gegužes 
18 dienų, nukeltas į rugsėjo 
paskutines dienas. 

ORAS 
CHIGAGO SRITIS. — Šian 

dien numatoma giedra ir 
daug vėsiau. 

/ 
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" D R A U G A S " 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet 
Skelbimų kaino* prisiunčiamos parelkalaTUs. 
Bendradarbiams *r korespondentams raitų negrąžina, 

Jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiam* tam tiks
lui pašto ženklų. Į im 

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi S Tai. popiet. 
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse; 
Metams — $6.00. Pusei metų — $I5#; Trims mėnesiams 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
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DIENOS KLAUSIMAI 

prasi* 
$iam skaudžiam užmetimui duokime at

sakymą tuojau, šianditn. Turime spaudos 
iaisvę, gaivinkime ja savo tautybę, naudo
ti ime ją ir religines sąmones stiprinimui. 

Visi geriausia žiuome, kad "Draugas ' ' 
yra vienintelis religines ir tautinės minties 
dienraštis Amerikoj. Jo vajus baigsis būsi
mame sekmadienyje. Del to per šias kelias 
dienas padirbėkime, kad " D r a u g a s " kopla-
čiausia pasklistų lietuvių tarpe ir skleistų 
juose kilnias tikybines ir tautines idėjas. 

Lietuviška spauda ir lietuviška mokyk
la — mūsų religinė ir tautinė ateitis. 

KO SIEKIA KOMUNISTAI? 

LIETUVOS MOKYKLA 

Ispanijos kairiųjų "bendram frontui 
laimėjus rinkimus, grįžta pabėgėliai komu 
nistai. Brooklyno komunistų dienraštis dėl 
to rašo: 

"Keli desėtkai ispanų socialistų su-

Šių MetŲ Lietuvos Biudžetas 
Kiekvienų metų pradžioje ministerija lėšų gav*o taip pat 

visos Lietuvos valdiškos į- daugiau. Jos padidintos dėl 
staigos paruošia savo būsimų to, kad bus smarkiai statomas 
pajamų ir išlaidų apyskaitas. Kauno - Klaipėdos plentas, 
Tos visos apyskaitos sujun- tobulinami ir gerinami keliai, 
giamos į vieną bendra valsty
binių įstaigų pajamų ir išlai-

plentai ir geležinkeliai ir sta
toma daugiau 100 naujų til-

dų sąrašą, vadinamą valsty- tų. Gi kitoms įstaigoms pini-
bės biudžetu. Ir šiais metais gų paskirta maždaug tiek pat, 
valstybės biudžetas 1936 me- kaip ir pernai, 
tams jau yra paruoštas. Tie-! Tie 280 milijonų litų bus 

ra užsilikę, gana daug pasa- jamos žemės pristato apie 80 

sa, jame dar gali būti kai ku
rių nežymių pakeitimų, bet 
manoma, kad bendras biudže
to vaizdas nuo to nepasikeis. 

1936 metų Lietuvos valsty
bės biudžetas bui' apie 280 mi
lijonų litų. Maždaug tokios 
pačios sumos siekė ir praeitų 

sudaryti iš šių šaltinių: 
(vairių mokesčių 112,570,000 

litų. 
Rinkliavų 17,840,000 litų. 
Monopolių 27,030,000 litų. 
Valstybės įmonių ^45,890,000 

litų. 
Valstybės turto ir kapitalo grįžo iš Sovietų Sąjungos, kur buvo radę 

prieglaudą. Jie dabar skelbia kovą už ^ b i u d ž e t a s šiųmetinis va-1 22,800,000 litų. 
lstybės biudžetas atskiroms Atsiskaitymų su valst. iždu 

kojinių. Labai gerai žmonės kilogramų riebalų. Vadinasi, 
atsiliepia apie Fergfsą. Tai .viena pieno ūkiu besiverčian

čio ūkininko karvė per metus 
duoda daugiau 3,000 kilogra
mų pieno. 

Gorėdami* ūkininkus skati
nti dar daugiau verstis pie
no ūkiu "Pienocentras" jiems 
skiria tam tikras pinigines 
premijas, skelbia pieno gamy
bos konkursus ir t.t. Pernai 
Lietuvos ūkininkams "Pieno
centras" išdalino 400 geros 
veislės bulių, o šiemet jų bus 
išdalinta dar apie 500. Arti
miausiais ateities uždaviniais 
Pienocentras laiko: padidinti 
karvių produktingumą, išlygi
nti pieno gamybą atskirais 
metų laikotarpiais, pagerinti 

buvęs geras ir duosnus žmo 
gus. Panaikinus baudžiavą, 
Fergisa visiems savo dvaro 
baudžiauninkams padovanojęs 
po du margu žemės. Jie atsi
dėkodami savo kaimą pavadį 
no "Pamiontka" t. y. Atmi
nimas. Dvaro savininkas Ža
nas buvęs irgi neblogas žino-
gi.s. J is turėjęs dar vieną sa
vo brolį, Vilniaus universite
to studentą, ištikimą garsaus 
poeto Adomos Mickevičiaus 
draugą. Šis poetas Žano dva
re dažnai viešėdavo ir čia 
mokydavosi lietuvių kalbos. 
Mat kelis metus Adomas Mic
kevičius buvo Kauno ginina-

sovietinės tvarkos įsteigimą Ispanijoj. 
" A r šis ispanų revoliucionierių grįži

mas 
Y 

kai 
Žinoma, kad taip. Mes vakar rašėm, kad 

Ispanija gyvena bplševistinės tvarkos įvedi
mo išvakarėse. 

*« »** « ! « « * Z u ™ _ „ T r l valdžios įstaigoms jau yra 3,570,000 litų. vę pas /.anus n 
nas iš užsienių neprimena mums bolse- . . . _ , _ / rT _, . Y * . , , , -, t\.ivo ii< vmJ 
•ikų grįžimą į Rusiją Kerenskio lai- paskirstytas. Norėdami suda- Žemes reformos vykdymo 1,- ^ U Jis y pa,. 

. . , „ irvti to paskirstymo aiškesnį'090,000 litų. jvęs lietuviškas 

Maskva ne be reikalo įsake savo agen-
ms visur organizuoti "bendrus frontus >> 

vaizdą, jį palyginsime su 1935 
metais. Taigi, šiemet tie 280 
milijonų litų yra taip paskir
styti: 

Respublikos Prezidentūrai 

dainas, jas 
Išskaitymų iš valdininkų ai-, užlašinėdavęs ir pats dainuo-

gų 23,290,000 litų. I d a v e s -
Įvairių kitų pijamų 4,750,-j D a b a r S l 0 g T i r s a l l^ lietuvių 

(JUO litų. - j poeto, rašiusio lenkų kalba, 
Tai taip, bendrai paėmus, iį Adomo Mickevičiaus vartfu 

zijos mokytoju. Žem. Pane- tvartus, padidinti ir išplėsti 
munės apylinkių žmonės Ado-, pieno produktų gamybą, gami 
mą Mickevičių dažnai niatyda- į nant jų daugiau ir visokių rū-
vę pas Žanus ir su juo kalbė-|šių, praplėsti išvežimą į už-

labai mėgda-1 sienį, surandant naujų rinkų 
Lietuvos pieno gaminiams, 
skatinti Lietuvos gyventojus 

kuriais norima stiprinti komunistinis judė- | ^ 3 6 ui. 220,000 l i t , 1935 n i- j atitKlo šių metų Lietuvos v a ! - j r a pavadinta viena Kauno ga-j ~ 
i i m a u T n n c a ™ OMidvin c n n i a n v m n M « w l r v n LoO.UUO l l t U . I~J*»1, ;T~ "U* J X „ I . _ i* -I _ __ ^ . . trrik f u r n P/»t r a č i i l n u i r ITan_ * 

Oi a matome vaizdą, su kuriuo visi senes
nieji lietuviai esam- gerai susipažinę. Jis 
primena mums tuos sunkius laikus, kuomet 
Lietuva neturėjo savo mokyklų, kuomet jai 
rusų žiauri valdžia draudė spausdinti lietu
viškus laikraščius ir knygas, kuomet žandą-
rai net lietuviškas maldaknyges traukdavo 
žmonėms iš rankų bažnyčiose ir brukdavo 
rusiškomis raidėmis spausdintas. Tai buvo 
tarp 1864 ir 1904 mėtų. 

Geniai' skulptoriaus Petro Rimšos ran
ka, sukūrusi čia dedamą kūrinį — "Lietu
vos mokykla", pastatė amžiną tų skaudžių 
laikų Lutuvoje paminklą. Visi tie lietuviai, 
kurie augo tarp 1864 ir 1904 metų, savo mo
kslo pradžią gavo tokioj "mokykloj ' ' — prie 
ratelį sukančios motinos kelių, kuri mokė 
mus lietuviškai skaityti iš slapta atvežto iš 
užsienių lietuviško elementoriaus. 

. "Lietuvos mokykla", daug kitu gražiu 
kūrinių ir jų autorių skulptorių Petrą Rimšą 
dabar galime (ir turime) matyti parodoj, 
kuri šiomis dienomis įvyksta Sherman vieš
butyje, Chicagoj. 

Šia proga mes norime priminti dar vie
na svarbų dalvka. 

Spaudos uždraudimo metais lietuviai taip 
buvo ištroškę lietuviškai spausdinto žodžio, 
kad knygnešiai nebijojo kalėjimo, ištrėmi
mo Sibiran, net mirties. Jie ėjo į didžiau
sius pavoju.-
tuvišką knygą ar laikraštį ir platinti Lietu
vos kaime. Per daug imtų buvo vedama ne
lygi kova su caro valdžia dėl spaudos lais
vės. Buvo kovojama tol, kol laimėta. Ir, 
paualiau, >paudos laisvės laimėjimas, tai bu
vo pirmas žingsnis prie Lietuvos nepriklau
somybės. Jei mūsų tauta nebūt laimėjusi 

jimas. Tuo savo gudriu sumanymu Maskva 
gani daug ko atsiekė Ispanijoj ir Prancū
zijoj. 

Lietuviški, ji komunistai irgi ne kam ki
tam stengiasi sustiprinti savo "frontą", į-
traukiant į jį socialistus ir šiaip libera4us. 
Tikslas — nuversti Lietuvos vyriausybę ir 
įsteigti sovietų valdžią, kitais žodžiais kal
bant — tokią žiaurią bolševikų diktatūrą, 
kokia šiandien yra Rusijoj. 

Taigi, "bendram frontui" ir jo šaukia
mam Clevelando "kongresui" rūpi ne de
mokratiją Lietuvoje atsteigtį, bet bolševikiš
ką tvarką įvesti. Patys komunistai prisipa
žįsta, kad jie to siekia. 

DĖL LAPENŲ NUBAUDIMO 

Seimui 1936 m. 100,000 lit., 
1935 m. 170,000 litų. 

Ministerių Kabinetui 1936 
m. 3,820,000 lit., 1935 m. 4,- ^ ^ k d o m a g 

,170,000 litų. , . . . . .... 
! Valstybės Tarybai- 1936 m. 
290,000 lit., 1935 m. 270,000 i L 

Klaipėdos * krašto guberna-
tūrai 1936 m. 330,000 lit., 1935 
m. 280,000 litų. 

Valstybės Kontrolei 1936 m. 
1,110,000 lit., 1935 m. 1,120,000 
litų 

stybės biudžetas. J is dar tu- i tvė, tarp Petrašiūnų ir Kau-
rės apsvarstyti ir priimti m i - ! n o esantis slėnis, kuriame ir 
nisterių kabinetas. Tik po t o | d a b a r P° ąžuolu tūno akmuo, 
jis pradės veikti ir jau bus Sakoma, kad ant to akmens 

Adomas Mickevičius kūręs sa
vo garsiuosius veikalus,- ku-
riuoso jis dainuoja apie gar
sią Lietuvos praeitį ir jos ga
mtos grožį. 

KUR ADOMAS MICKEVI 
ČIUS MOKĖSI LIE

TUVIŠKAI 

daugiau vartoti pieno gami
nių ir t.t. Tai yra nemaži už
daviniai, kurie, reikia manyti, 
netolimoje ateityje bus jau pi
lnai įgyvendinti. Žodžiu, pel

inius 10 metų Lietuvos 
pieno ūkyje buvo padaryta la
bai didelė pažanga, kokios 
dar nepajėgė padaryti kiti 
Lietuvos kaimynai. Tsb. 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

Kairiajame Nemuno krante, 
Krašto Apsaugos Ministeri-' tarp Vilijos ir Seredžiaus, y-

Jonas Lapenas, buvęs Lietuvos tautinin
kų partijos pirmininkas ir žynius vadas, nu
teistas aštuoniems metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Tiek pat gavęs bausmės Praneulis, 
o Kubilius turės kalėti keturis metus. Pet
ras Lapenas ir jo žmona gavo po du metus 
kalėjimo. Be to, nuteistieji turės sumokėti 
padarytus nuostolius sumoje 700,000 litų. 

Ši sensacinga byla ir savo buvusio vado 
baudimas, tai skaudus įvykis tautininkų par
tijos istorijoj. Bet "užglostyt i" nebuvo ga
lima, nes buvo perdaug aiškus ir perdaug 
didelis valstybės turto išeikvojimas. 

jai 1936* m., 75,200,000 lit., ra mažas Žemosios Panemunės 
1935 m. 69,920,000 litų. 

Vidaus Reikalų Ministerijai 
miestelis. Žem. Panemunės pa- r i l l ^ i a i 1 į s i rūp in t i Jau prieš 
rapija įsteigta 1734 metais 10 metų. Per šį laikotarpį pie 

Reikia pastebėti, kad šiais 
I metais kaip ir kiekvienais, 
Įvyks daug Amerikos lietuvių 
į Lietuvą vasaroti. Tas patir
ta iš daugelio gautų laiškų iš 

'įvairių Amerikos lietuvių ko-
Lietuvoje pieno ūkiu imta Į l o n i Ju Amerikoje, klausiant in

formacijų apie vykimą į Lie
tuvą, ypatingai apie tiesiogi-

IETUV0S PIENO ŪKIO 
PAŽANGA 

1936 m. 25,450,000 lit., 1935 m. Pavasariški Nemuno potvyniai 
Žem. Panemunės bažnyčią da
žnai apsemdavo ir dėl to ji-

24,680,000 litų. . 
Finansų Ministerijai ijai 1936 

m. 27,480,000 litį 1935 m. 29,-; į e i t a i supuvo ir sulinko. Tik 
770,000 litų. 

Žemės Ūkio Ministerijai 

no ūkyje padaryta labai di
delė j)ažanga. Šiuo metu pieno 
ūkis yra labai stambi Lietu
vos ūkio šaka, kuria jau ver
čiasi keliasdešimts tūkstančių 
ūkininkų. Visam šiam ūkiui 
vadovauja pieno perdirbimo 

"Darbininkas" praneša, kad teismas ra
do Jurgį Gegužį, socialistų' laikraščio "Ke-

kad tik parnešti iš svetur lie- leivio*1 leidėją "kal tu už automobilio vaira
vimą būnant girtu ir nubaudė $50.00, o už 
girtumą bausmės neuždėjo, bet kaltinimą į-
registravo". Mat, ir socialistų lyderiai kai 
kada vieną kitą "burną išmeta". Ne be rei-

1877 m. iš paliktų grafo Tiš
kevičiaus lėšų buvo pastatyta 

40,160,000 IK,, I955 ' n auja , graži mūro bažnyčia, Į 
m. 46,210,000 litų. f**™ i r šiandien dar tvirtai ^ I l d l ' ™ ų sąjunga, plačiai zi-

Svietimo Ministerijai 1936'^bestovi, 
m. 39,300,000 lit., 1935 m. 37,-! Žemosios Panemunės para-
200,000 litų. pi jos ir miestelio istorija yra 
Teisingumo Ministerijai 1936 j tampriai susijusi su to paties 

m. 10,250,000 lit.; 1935 m. 10,-
600,000 litų. 
Susisiekimo Ministerijai 1936 

m. '51,200,000 lit., 1935 m. 50,-
750,000 litų. 

Užsienių Reikalų Ministeri
jai 1936 m. 4,510,000 lit., 1935 

vardo dvaru, esančiu netoli 

kalo "Keleivio" Maikis gerai moka burnoti, i ui- 4,470,000 litų. 

miestelio ir dvaro vieta yra 
labai graži. Iš vienos pusės 
Nemunas, o iš rytų ir vakarų 
dideli į Nemuną įtekančių u-
pelių skardžiai tą vietą daro 
nepaprastai gražią romantiš-

;ką. Seniau tokia graži Žem. 

noma "Pienocentro" vardu. 
1935 metais visos Lietuvos 

pieno .perdirbimo bendrovės 
perdirbo daugiau, kaip 315 

ną ekskursiją, kuri išplauks 
iš New Yorko gegužės 29 d. į 
Klaipėdą (per (Jothenburgą) 
laivo nemainant, Švedų Ame
rikos linijos moderniškuoju 
motorlaiviu "Gripsholm". 
Šiais metais tebus ta viena 
ekskursija iš New Yorko tie
siog į Klaipėdą be persėdimų. 

Tikimasi, kad ši ekskursija 
bus viena iš skaitlingiausių 
šiais metais! Rengiama koope-

milijonų kilogramų pieno, s u - ! r u o J a n t Lietuvių Laivakorčių 
rinko per 34 milijonus k į au - ! A £ e n t u Sąjungai Amerikoje. 
šinių, gamino sviestą, sūrius 
ir kitus* pieno gaminius. Šiuo 
metu visų Lietuvos pieno per
dirbinio bendrovių turtas sie
kia 14 milijonų litų. 

Šiais metais Lietuvoje įvyks 
ūkio paroda Kaune, pabaigoj 
birželio mėnesio. Apie tą patį 
laiką Kretingoj įvyks Eucha
ristinis kongresas. Kurie nori 
matvti parodą su tiesiogine 

Praeitais metais Lietuva į ekskursija gegužes 29 d., mo-

Pranešama, kad Kauno savivaldybė ren-
snaudo? laisvės, vargu šiandien Lietuva ' 8*a projektą įsteigti netoli Kauno viešą kre-
būt nepriklausoma valstybė. 

Jš to galima suprasti, kokį svarbų vaid
menį tautos gyvenime vaidina spauda. Kažin 
ar bus per daug pasakyti — spauda, tai tau
tos gyvybes galindas palaikytojas. 

Sunku būtų užginčyti faktą, kad DM*, 
Amerikos lietuviai, tautiniu atžvilgiu imame 
merdėti. Skaudu yra apie tai kalbėti, bet 
lai faktas. 

Kuomet Lietuvos žmonės neteko spau
dos laisvės ir matė, kad tik per spaudą ga
lės ir savo būvį pagerinti ir tautai laisvę 
išgauti, visas savo jėgas įtempi spaudos lais
vei iškovoti. 

Mums, šio krašto lietuviams, yra daug 
pavojų. Mes pilniausia spaudos laisvę čia 
turime. Deja, Ją per mažai įvertiname, ne
daug ja tesiu mdojame, nors, rodos, supran
tame, kad spauda yra galinga priemonė tau
tybei išlaikyti. 

Kokia to išvada? Jei dauguma lietuvių 
nebenori gaivintis spauda, reiškia yra pasi
rengę gulti į tautinės mirties karstą... Ne-

matoriumą, kurio pastatymas kainuotų pusę 
milijono litų. Nejaugi Lietuvoj tiek jau daug 
bedievių priviso, kad jų laidojimui nebeuž-
t nka žemės ir reikia jų kūnus deginti. La
vonų deginimas Bažnyčios yra draudžiamas. 

• • m 
* 

Apie pustuzinis žymių respublikonų par
tijos šulų,, jų tarpe — Landon, Knox, Borah, 
Yandu-berg, liooveris — lenktyniauja, kad 
patekti tos partijos kandidatu į prezidentus 
šių metų rudens rinkimams. Bet abejojama, 
ar bent vienas iš šių bus nominuotas. Ta 
garbė greičiausia teks ligšiol visai nedaug 
žinomam respublikonui. 

Panemunės gamta, derlingi užsienį išvežė virš 12 milijo- torlaiviu "Gripsholm" neati-
Iš šio pavyzdžio ir šiųme- laukai, į čia viliodavo įvai- nų kilogramų sviesto rr apie ^elioiant malonėkite kreiptis 

tinio Lietuvos valstybės biu
džeto palyginimo matyti, kad 
šiemet, žymiai daugiau pinigų 
skirta krašto apsaugos, švie
timo ir susisiekimo ministeri
joms. Tai pilnai suprantama. 
Juk dabar visos valstybės sma 
rkiai didina savo krašto gy
nimo pajėgas. Dėl to ir Lie-

rius Lietuvos didikus, kurie! 27 milijonus štukų kiaušinių, 
mėgdavo Žem. Panemunėje a-, Šitie pieno ūkio gaminiai bu-
psigyventi. 

Pirmuoju Žem. Panemunes 
dvaro savininku buvo Rasei
nių apskrities seniūnas Juozas 
Krzastovskis. Jis 1677 m. dva 
ra perdavė Lietuvos kariuo
menės vadui Kazimierui Ged-

tuvai būtų labai klaidinga nuo gaudui. Vėliau Žem. Pąneniu-
kitų atsilikti, ypač, kad ji gy- j nes dvarą valdė kunigaikštis 
vena tarp didelių, visokių už- • Čertoriskis, Belozorai, grafas 
mačių turinčių kaimynų. Bra- Tiškevičius ir Fergisa. Tik 
ngindama savo nepriklausom y devynioliktojo amžiaus prad-
bę, Lietuva visados turi būtijžioje dvaras perėjo £ano ži 
pasiruošusi visiems galimiems nion ir jo nuosavybėje pasili-
netikėtumams. švietimo mini-,ko ligi Didžiojo karo. Visi čia 
sterijai šiemet lėšų paskirta, suminėti to dvaro savininkai 

Adv. Jonas Zuris, mūsų tautietis demokra
tų partijos kandidatas į Chicagos miesto tei
sėjus, "p r in ta ry" rinkimuose gavo 380,000 
balsų. Tai daug. Vadinas, jei jis via kan- d a u S i a u dėl to, kad numato-,— tai žymus anų laikų zmo 
didatu į teisėjus, reikia tarti' ačiū reguliarei m a pertvarkyti ^aukštesnes ir nes, karo vadai, kastelonai ii 
demokratų partijai ir lietuviams balsuoto- i pradžios mokyklas ir manoma t.t. 
jam*. Be vieno ir kito to laimėjimo nebūt, pastatyti visą eilę naujų na-Į Dabar apylinkės žmonėse a 
buvę. 

vo išvežti į Angliją, Artimuo
sius Rytus, Ameriką, Belgiją, 
Čekoslovakiją ir kitas valsty
bes. Pasaulinėse rinkose Lie
tuvos pieno gaminiai yra pla
čiai žinomi ir turi gerą vardą. 
Už juos 1935 metais Lietuva 
užsieniuose gavo apie 26 mili
jonus litų. Taigi, dabar .bie-

į vietinį laivakorčių agentą, 
užsisakyti laive vietą ir pri-
rengimui reikalingų dokumen
tų. Ekskursija vadovaus Šve
dų Amerikos Linjjos Klaipė 
dos skyriaus vedėjas Pr. Za-
borskis. 

Antra ekskursija išplauks 
tuo pačiu niotorlaiviu, liepos 
1 d. per Gothenburg - Stock-

tuva jau turi didelę pieninin- įllolln- P r (>g a pamatyti gražią-
kystės pramonę, kurioje d i r b a i ^ i r Lietuvai draugingą šve-
keli tūkstančiai darbininkų, 
veikia per 200 pieninių ir virš 

diją, vykstant iš Gothenburgo 
į Stockholmą (6) šešias va-

1000 grietinės nugriebimo pu- Jandas laiko, ekspresiniu trau-
nktų, kur* suimamas pienas is k i n i u - Ekskursija tenka gar-
80,000 ūkininkų. X **s vadovauti žemiau pasira-

Atskiri Lietuvos ūkininkai i s l u s i a m -
yra pasiekę aukšto pieno" ūkio 
išvystymo. Yra ūkininkų, ku
rie turėdami ir nedaug žemės, 

nų mokykloms, Susisiekimo , pie Žem. Panemunės dvarą y- : per metus nuo hektaro naudo 

y 

VI, P. Mučinskas, 

&A.L. Liet. Sk. vedėjas 

Amerikoj 
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PITTSBUBGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 
R E 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 

STEBUKLAI ĮRODO BAŽ- J T 2 2 J 3 £ * * £ 
NYČIOS šVENTUMį stebuklas. 

R AULAS: — O kas tai yra 
stebuklas? 

JOXAS: — Stebuklas yra 

R AULA S: — Jonai, aš esu 
labai daug girdėjęs apie ste
buklus, bet aš nesu matęs jo- t o k s j v y k i g > k u r i g p e r v i r š i j a 

kili stebuklų; nežinau kas tat v i s a , g a m t o s jėgas ir reikaiau-
yra ir kaip jie pasidaro? j a P a t i e s D i e y o tarpininkvs-

JONAS: - Tiesa, tiek daug > p a d | f f y | . t o k į į v y k į > k o 

stebuklų atsitinka pasauly, j j o k s ž m o g u s n e g a H p a v y z d 

dėlto tiek daug ir girdi apie * i u . S u s t a b d y t i ^ e , b e i m §_ 
juos. Bet kas stebuklai ' ym , k ^ p a d a r y t i v a k a n } i š r r y . 
tai tunu plae.au iša.škmti. L į p r i k e I t į ^ ^ s u I a i l ž y ^ 

Lotynu kalboj yra žodis L ^ jĮei k o j a t l l 0 J- a u a k i e s 

"Mirar i" , tai reiškia r.r.steb- mirksny sugydyti, jūros van-
ti, kai kas nors nepaprasto j d e n į perskirti be sienos ir t.t. 
atsitinka. .Cia rišasi ir mūs iU T o k i l l ^alykij žmogus negali 
žodis stebuklas. t ;padaryti; jie perviršija visas 

R A I L A S : — Keletas mė- gamtos jėgas ir reikalauja Pa-
į 

Besiu atgal aš mačiau ūžte- ties Dievo galingos rankos, 
musią saulę ir keletas metų Kada tik įvyksta stebuklas,1 

atgal aš mačiau mėnulį ūžte- tada yra regimas ženklas, fa-
musį. Tai nepaprastas daly- ktas, perviršijantis visas ga-
kas, ar tai irgi stebuklas? mtos jėgas, yra Paties Dievo 

JONAS: - Ne, Kaulai, ; . j a I š l ik tas ir del žmonių dvasiš-
nėra jokio stebuklo, nes prie
žastys tiek saulės, tiek mėnu
lio užtemimo gamtiškos. Šau
lįEs ar mėnulio užtemimas yra 
gamtiškas pasitaikymas. Ka
da saulė užtemsta, tai žinomo, 
kad mėnulis yra tarpe žemės 
ir saulės. Tokie įvykiai bei 

ko pasinaudojimo, 
KAULAS: — Kokiu gi bū

du mes galime atskirti stebuk
lą, nuo kitų pasitaikymų? 

JONAS: — Sekanėiais bū-
dais: 1. Faktas turi būti su
prantamas ir žmogaus protu 
apčiuopiamas. 2. Turi būti kas 

nors tokio, kas viršija papra
stus gamtos apsireiškimus ir 
gamtos jėgas. 3. Turi būti 
toks dalykas, kurį tik vienas 
Dievas tegali įvykdyti, o nie
kas kitas. 4. I r turi būti ko
kiai nors dvasiškai naudai, 
žmonių išganymui. 

RAULAS: — Ar tai gali
mas daiktas, kad kur ir kada 
stebuklai pasitaikytų? 

J O N A S : — Apie pasitaiky
t a * įvykimą stebuklų tai mu
ms nereikia abejoti. Net nei 
patys bedieviai nemėgina už
ginčyti, nes tai yra per aiš
kūs faktai, kad dažnai įvyk
sta. Jeigu nors vienas tikrai 
įrodytas stebuklas pasitaikė, 
f odei stebuklai pasitaiko. 

Antras dalykas, kad stebu
klai pasitaiko, tai tas nėra nei 
prieš gamtų, nei prieš žmogų, 
nei prieš patį Dievą. Nėra 
prieš gamtų, nes Dievas su
tvėrė gamtų, davė jai (gam
tai) įstatymus ir tiktai davė
jas įstatymų gali truputį juos 
pakeisti. Nėra prieš žmogų, 
nes visuomet stebuklai yra 
padaryti žmogaus naudai ir 
jeigu yra kokia nauda žmogui 
ar jo sielai ar kūnu!, tai nėra 
skriauda ir nėra prieš žmogų. 
Nėra prieš patį Dievų, nes Jis 
yra davėjas visokio įstatymo, 
o davėjas gali ir atšaukti sa
vo išleistus įstatymus. Pavyz-
din, krašto vyriausybė išlei
džia įstatymą, o paskui vėl 
atšaukia, kaip kad atsitiko su 
prohibieija. O Dievas perma
tydamas visa gera stebukluo
se gali patarpininkauti tarpe 
gamtos jėgų, kurias J i s pats 

sutvėrė ir atlikti ką nors ki
to, kas bus naudinga žmogui 
ir Dievui. Todėl stebuklai nė
ra priešingi nei Dievui, nei 
žmogui, nei gamtai. J.V.S. 

PITTSBURGH, PA. 
DANGUN ŽENGIMO 

PARAPIJA 

Ad. Šimkevičius, nors gimęs, 
augęs Lietuvoj, bet tautinio 
lietuvio nusistatymo, neturėjo. 
Dėl senatvės ir silpnos svei-

" .. S '40£jf4uj»^&' v : • £ * , -
katos, i m o p m e i i ų metų jis;pajė^Bigas, kad nei'Mišių ne 
apleido parapiją ir prisiglau 
dė lenkių Nazariečių vienuo 
lvne, kame jis- dabar tiek be 

begali laikyti. 
Birž. 13, 1935 atkeltasis kle-

(Tęsinys 4 pusi.) 

Šiaurinė Pittsburglio dalis 
(North Side), kame susispie
tė Dangun Žengimo parapijos 
lietuviai, yra žemoki plotai. 
Šio pavasario išsiliejusios u-
pės užsėmė kuklią lietuvių 
bažnytėlę! bei kleboniją i r 
daug lietuvių apgyventų na
mų. Potvynio padarytos blen
dies rakandams, drabužiams 
ir trobesiams yra tiek daug, 
kad negreit bus galimybės 
nuo nuostolių atsipeikėti. Kai 
kurie namai yra tiek sužalo
ti, kad jie griaunami ligi pat 
pamatų. 

Lietuvių . palaikomoji Dan
gun Žengimo bažnytėlė irgi 
diktokai nukentėjo ir reikės 
jos sustiprinimui darbai atli
kti. 

Vietos lietuviai savo moky
klos neturi ir jos niekad ne
turėjo, nors apylinkėje visos 
lietuvių parapijos mokyklos 
jau senokai turi įsisteigusios. 
Svarbioji to priežastis, kad 
abelnai lietuviai savos moky
klos reikalą ganėtinai neįver-
tina, gi be to dar, šioji lietu
vių naujokyne ligi pastarų 
metų neturėjo pasiryžėlių pa-
trijotų vadų. Šioj parapijoj 
ilgiausiai klebonavęs kunigas 

DYKAI IŠBANDYMAS NAMUOSE! 
KITĄ KARTĄ SKALBKITE SIA
ME NAUJAME, DIDESNIAME 

A B C 
PLOVYKLE 

• Prašykite, kad šią 
milžinišką plovyklę at
siųstų į jūsų namus dy
kai. Vartokite skalbi-

. mui. Tada spręskite 
ar pirksite mažais, len
gvais išmokėjimais . . . 

"Pirk dabar, kol šis pa-
siūlijimas galioj. 

To cover intet nt and otbtr costs, a someubat btgher prict 
ii charged for tvasbers sold on deferrtd payments. 

C O M M O N V V E A L T H E D I S O N 

£kčS)dc 
Downtown—72 W. Adams Street—132 S. Dearborn Street 

Telephone RANdolph 1200, Local 535 

4834 South Ashland Avenue 
3460 South State Street 
2618 Milv/aukee Avenue 
4562 Broadvvay 
4231 West Madison Street 
4833 Irving Park Boulevard 
2950 East 92nd Street 
852 West 63rd Street 
11116 South Michigan Avenue 

FEDERAL COUPONS GIVEN 

< 
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; 

Vytauto Darže 
1 1 5 T H ST., TARP CRAVVFORD IR CICERO AVĖS. 

ĮDOMUS BASEBALL ŽAIDIMAS OLDTIMERIŲ SU JAUNAISIAIS KUNIGAIS 

PRADŽIA 11 VAL. RYTE ŠOKIAI PRASIDĖS 2 VAL. prie 
Lon Laban Orkestros 

http://plae.au
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DRAUGAS Ketvirtadienis, bal. 30, 1936 

parūpino gražių dovanų ir ska i Šįmet mūsų sodalietes nu-1 Moterystės Sakramentų savo 
niai pataisė užkandžius. Tie tarė surengti Motinos Dienų!broliui Juozapui Abromaičiui AR ŽINAI? 

KUN. JONAS MISIUS, Dangun Žen-
uTmo parapijom klebonas, Pittsburgh, Pa. 

.męs Lietuvoje, Lygumų para-
r 
1 pijoje, Aleknaieių kaime. Pra
džios niokyklą išėjo Vilūnai-

'šiuose. Šauliu gimnazijoje iš
buvęs ligi V klasei, įstojo į 

Pittsburgho Žinios 
(Tęsinys nuo 3 nusl.) 

bunas, kun. Jonas Misius, yra K a u n ( > į ^ ą į j j į Seminari-

draugiški vakarėliai labai pa
tinka klūbietemą ir šįmet di
džiuma jų pageidauja, kad jie 
būtų rengiami net ir vasaros 
metu. 

Balandžio 26 d., Sodalietes 
susirinko apkalbėti ir atsa
kančiai aptarti programa vai
nikavimo Panelės Šv. statu
los. Bronislava Kuzgiūte iš
rinkta kaipo "<}ueen of May" 
vainikuoti. Vainikavimo apei
gos įvyks gegužės 10 d. 4 vai. 
popiet, bažnyčioje. Apeigoms 
užsibaigus, sodalietes su savo 
mylimoms motinėlėms eis į 
mokyklos svetainę, kurioje A-
mile Masiliūnaitė su pagelbi-
ninkėmis teiksis paruošti ska
nų užkandį su pamargintu pro 
grameliu. 

Taipgi Šv. Pranciškaus Se-
s, rų vietiniai rėmėjai laikė su
sirinkimų, kuriame tarėsi, kad 

savo mamytėms dvasinę puo- ir Virginijai Moltbiuter, riv. 
tų: užprašyti jų intencija šv. i Alfonso lietuvių bažnyčioj, su *^ad viešas savęs aukštini 
Mišias ir paaukoti už jas šv.lasista kun. dr. Mendelio ir m a s nčra normalaus vyro da 

kun. Dubinskio. 
Sekmadienį, gegužės 3 d., 

jaunuomenė šios parapijos pri
ims šv. Komunijų bendrai lai-

Komuniją. Labai gražus, sie
lai naudingas I r pagirtinas su
manymas. ' 

Šių savaitę mūsų klebonas 
buvo išvažiavęs į 40 vai. at- j ke pirmųjų Mišių, 
laidus pas savo mokyklos drau 
gų, kun. J . Petraitį, į Bay-
onne, N. J . 

Moterų Altoriaus draugija 
nutarė prisidėti prie rengiamo 
Decoration Day parapijos pi
kniko savo darbu ir auka. V. 

Ii 

rbas ir rodo štokų inteligcn 
cijos. 

Kad jausmų pavergimas, 
protui saugoja žmogų nuo 

ir savęs pažeminimo 

HOMESTEAD. PA, 

klaidų 
Vietinis dėlei neapgalvotų veiksimi ii 

neišmintingos šnektos. 

stoja imponavęs tiems, kurk 
laukia iš mūsų ryžtumo, ini-

, ciatyvos, pasiaukojimo. 
Kad vadas be tikybiniai -

tautinio idealizmo neturi ku
riančios pajėgos. 

Kad dėl Kristaus pralietas 
kraujas liudija apie žmogaus 
dvasios primatų. 

Kad " b y special reąuest" 
pasakytas Pittsburghe pamo
kslas, sukėlė įvairius komen
tarus ir pasidarė kalbos obje-

Kad Cibukas su E rna i č ju | k t u v i s a i m ū s u a pylinkei. 

BRADDOCK, PA. 
• • i — • • ' * > 

Sekmadienį, balandžio 19 d. 
buvo čia. didelė card party 
Šv. Izidoriaus parapijos nau
dai ir buvo labai pasekminga, 
nes paliko gražaus pelno arti 

Pirmadienio vakare, balau-
džio 20 d. bažnyčios salėje bu
vo laikytas susirinkimas Se
serų Rėmėjų skyriaus. Pirmi
ninkė Antelė Levonienė pradė
jo susirinkimų malda. Buvo 
svarstoma kas link kortavimo 
pramogos, kuri bus laikyta 
gegužės 17 d. Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios salėje. Dova
noms bus lininis setas, kurį 
aukojo E. Onaitienė. Pelnas 
skiriamas Šv. Pranciškaus Se 

i si rašė '* literatų' ' draugi jon 
ir užsiprenumeravo dienraštį 
"Draugų" savo naudai ir ki
tų džiaugsmui. 

Kad į šabloninį trafaretų 
palinkęs mūsų gyvenimas nu-

Kikas 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

• ^ 

aiškus ir atviras lietuvis. Lie jos 3 metus išėjo Kaune, l1/* I rinktos rengėjos Ona Baiin--

300 dolerių. Svetainė buvo pl
unkamai paruošti pramogą i , - , - v . . , ; , 

* . . r - &* inulele žmonių ir buvo matyti 
kortavimo ir išrinkti t in iu . ' d a u g i ž ^ k o l o n i j ų M e s į a . S * " J Bim. seimai, kuris įvyks 
mus tam vakarui darbininkas. b j i d - k i n ^ ^ ^ . y m u s I vienuolyne rugsėjo 27 d. 
Darbščios ir energingos pa- nnn%- vi T̂  -A U O I • - • .v. - , X ,. pamiršta. Daug; pasidarbavo Sekmadieny oaianuzio 5 d., 

a IAC< ( I n o 7-i a n n ^ < 

tuvių tautinėje dirvoje jis ^ - ' m e t ų iMroi to Šv. Ciriliaus ir kienė, Ieva Miller, Ona ir Zo-
niai zinumas, ir joje turi daug M e t o d i j a u s i r x m e t u s bene-
nuopelnų. Nors šalto tempera 

šiai pramogai, sekantieji: V. Sodalietes laikė susirinkimą 

sė Sherman ir Felicija 
, Dovidauskas, V. Šeštokas, J . I ir nutarė kaip kas metų, taip 
Leščinskas, M. Žukas, J . Žu- ir šįmet pagerbti motinas Mo-

diktmų Šv. Vincento semma-, biūtė, įsitikinę, kad si rengia-, j , a s ^ Trakas V Želi] 
rijoje, Latrobe, Pa. Įšvęstas Ima pramoga bus tinkamai pa-' 
kunigu liepos 4, 1907, dvejus ruošta ir sut rauks skaitlingai 

minto, i'leginatikos, bet jau
nystėje jis yra dėjęsis prie tu 
moksleivių pasiryžėlių, kurie m e t l l s } n i v o apaštaliniu misi- svetelių rėmėjų iš apylinkės, 
kėsinosi įkurti Lietuvių Kole-i j o n i e r i u m i > pįttsburglio vys- !nes visas pelnas iš šios ren-
gijų Amerikoje. Jis turi ir l1 • kupijoje, keturis metus lietu- •giamos pramogos skiriamas 
terato talentą, kurio, deda P » yįq parapijos klebonu mieste j Pranciškiečių seserų naudai, 
čiai ' •Draugui" jis sandariu- j i ) o n o r a > p a . įr 22 metus iškle- Praeitų sekmadienį tapo pa-
ninkauja nuo pat to laikraš-\ b o n a v o gv< L u k o parapijoj, k r i k š t a i šie: Stepono ir An-
čio įsikūrimo kaipe " L y g u m ų | E u s w o f ^ j P a . taninos Laugminų sūnelis va 

ar kaipo "(Jineitis", 
Kun. J . Misius yra tvirtos 

sveikatos, aiškios ir 

Jonas ' ' 
' •Drasutis" etc , panaudoti li
gi šiol nesusidarė progos. Dar 
moksleiviaudamas Detroite su : i * k a l b o s > ta t> pittsburgliiečiai 
lietuvino komedijų -Knark ia ! t i k i s i '*&"* metams džiaugi 

įmaus- i tinos Dienoje, g\ gūžės 10 d. 
kas,*A. Vallis, V.-Andriejaus- Sodalietes užprašė šv. Mišias 
kaitė ir A. Vineiūniene. ! 8 vai. ryto intencija niotinė-

Penktadienio vakarais tuo-lnU i r draugu su motinėlėmis 
jaus po gegužinių pamaldų, I eis m corpore prie šv. Koniu-
bus bing£ parapijos naudai. n iJ0 S ; P o *v- M i š i u sodaIiei<$ 
Visusj kviečiame atsilanfr^tt ^ motinėlėmis ir svečiais sy-

Mūsų klebonas kun. V. T. | k i u v a l ^ ' s Pu^'yčius ir su
teiks motinėlėms dovanėlių. 

BUICK (§r) 
tr 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

Bendradarbiai , . 
^ 

gražios 

Paliepus". 
Vos liK cia atvyko, naujasis 

i 

klebonas ėmėsi parapijos tva
rkymo darbo. Bažnytiniuose : 

trobesiuose tuoj įvesta dau
giau šviesos, švaros, tvarkos 
ir erdvumo. Parapijos drau
gijinis gyvenimas irgi žymiai 
pagyvėjo, nors įmigdyti šiau
riniai pittsburgiečiai negreit 

tis jo darbuote. 
J. Sintautietis 

ŠIS TAS Iš WEST END 
PITTSBURGH PADANGĖS 

rdu Jonas - Mateušas, Juoza
po ir Alenos Jut te dukrelė 
vardu Vilma - Joanna ir Ro
berto ir Karalinos dukrelė va
rdu Karolina - Ona. 

Spirgutis 

Abromaitis, buvo išvažiavęs \ 
Baltimore, Md. kur suteikė Tsd. 

LIETUVIAI DAKTARAI ("PLATINKITE "DRAUGĄ" 

BRIDGEVILLE, PA. 

Balandžio 23 d., Šv. Vincen
to moterų klubas laikė drau
giška vakarėlį. Labai tvarkiai 

duosis įtraukiami į kultūrinį buvo paruoštas. Darbavosi Sa-
veiklumų; dalis jų nei nenori lomė Vaišnorienė, Ona Percni-
būti pažadinami iš tikybinio ba ir Aldonas Skrebiene. Jos 
ir tautinio jmigimo. Tačiau, 

Balandžio 22 d. kun. A. Ju
rgutis surišo moterystės ry
šiais Jokūbų G. Voglia su An
tanina Pomeriūte, mūsų para
pijos sodaliete. Linkime jau
nai porelei gražaus sugyveni
mo ir visokeriopos Dievo pa
laimos. 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWAKKKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRIHIGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

OFFICE HOURS: 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Siinday by Appointmont 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis paį,ral sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPnblic 7868 

Tel. CANal 0257 
Re-3. PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 wi 8 vakare 
Seredo.j pagal sutartį 

klebonas vairuoja tėviškai ir AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
numaniai. Bažnytinės pamal
dos tapo jaukios, patraukian
čios. Įvestos gausių atlaidų 
pamaldos. Praeitais metais 
klebonas suruošė misijas, gi 
štai gavėnioje turėjo trijų, die 
nų rekolekcijas, kurioms ves
ti buvo parkvietes vienuolį 
marijoiui. Nors parapijoj dir
vonų daug, nors reikia eiti 
prie lietuviškos mokyklos stei 
gimo, nors vietos sąlygos ne
palankios ir soeijalis veikimas 
nežymus ir nedrausmingas, 
bet kun. Misiul čionai ilgiau 
pabuvus šiauriečiai išsijudins. 

Birž. 13 dienų, 1936 sueis 
metai kaip kun. Jonas Misius 
atkeltas į Pittsburghų. Be vi
ršui paminėtų nuveiktų tame 
trumpame laike darbų tenka 
jo kreditan pažymėti jo įver
tinimas socijalės darbuotės. Jo 
Betvertoji vyrų Šv. Vardo dr-
ja turi 60" narius. Be to dar 
suorganizavo Moterų klūb$ ir 
įkūrė katalikiškųjų draugijų 
Federacijos skyrių. Susivieny-
!iio Lietuvių R. Katal ikų A-

uerikoje didelė kuopa jau čia 
nuo seniau gyvuoja ir yra pa-
ižymėjus katalikiškoje akci-

Tel. Ofiso BOUlevard 5915—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A, J. BERTASH 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
2423 VV. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ve!. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

f 
TeL CANal 2345 

DR. F. G. VYINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakaro 

Kctvergais pagal sutartį 
E E S . 2136 W. 24th ST. 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Pf'tn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago 

Paned., Sered. i r Subat. 2—9 vai. 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį 

AKIŲ GYDYTOJAI 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICAIiLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Paleng-vins akių įtempimą., kuris i 
esti priežastimi galvos skaudSjimo, j 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
rao. skaudamą, akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- ; 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-
daa. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
silikimu akys atitaisomos be akinių-
Kainos pigiau kaip pirmiau. 
4712 SO ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589 

Tel. HEMlock 5524 
Dieną ar naktį 

Valan-dos 1*—4 kasdieną 
7—9 vakarais 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
N'e<k"lionii.s pagal sutartį 

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

Kun. ilonas Misius yra gi-

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 "lubos 

CHICAGO, 1LU 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
N'uo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedūliomis nuo 10 iki 12 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakare 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12: dieną 

DR. C. A. D'BRITIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Off.: 2408 VVest 63rd Street 
Rez.: 6000 S, Campbell Ave. 

^ 
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 speciališkumas yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 

VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų, ir nuo 7 iki 8 
vakare. 

Nedeliomis pacal sutarti 

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" agentūrą 
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 
^ 

UNCLB snGGILY'S TRTCKS 
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L. V. "Dainosv Choro 
Vakaras 

Šįnu't, kaip jau buvo skelb
ta, L. V. " D a i n o s " choras mi
ni 20 m. gyvavimo sukaktį. 
Ta proga sekm., bal. 26 d., 
Lietuviu auditorijoj choras su 
ruošė vakare - konceit<j, ku
rio programą, sudarė net 17 
numūru. Sykiu buvo ir naujo 
vedėjo 8. Rakausko debiutas, 
su L. V. "Da in&s" choru. Ir , , A n t s a ) ° • " • * { c , , o n w * " 

da\ \ : vieną juokingą numerį. 
Rimtam koncertui tas nume
ris, ^aJ, ir nelabai pri t iko, ta

rų cnoias padainavo " K u r ly
gūs l a u k a i " ir " G a l e lauko 
t o l i " ir sol. Pažarskls su cho
ru Finil " S o n g of the Waga-
bonds*'. Merginų choras padai 
navo " r i a u k i a sau la ive l i s" 
ir trio A. Šidlauskaitė, I I . Ko
lis tani ir T. Koncevieiūte, 
tr im smuikam pr i ta r ian t ir 
chorui dalyvaujant išpildė Da-
mrosciio " K a i čigone savo 
smuiką griežia )> 

Neužsiregistravę arba iš an- jkyklos mergaites nešė gėles, <rių vienuolyne, Techny, 111. j u n g t u v i ų iškilmė buvo įspfi- ;mėjai kuouoliausiai praplatin-
ksto neįsigiję bilieto*, asine-; ta ip pat mokyklos vaikai nešė rašo savo tėveliams, kad jam !dingą. Solo giedojo dain. K u - ; t u tuos tikietus, kad būtų ga
nys bankiete negalės daly vau 
ti. Bank i e to pradžia 7 vai. 
vakaro. 

T0WN OF LAKE ŽINELĖS 

grabą. Bažnyčioj atlaikytos iš
kilmingos pamaldos ir į ka-

mokslas labai gerai sekati, vie šleika, vargonais maršus gro- į Įima kuogeriausia restoraną 
ta iabai puiki, dabar jau d ir- j jo varg. B. Janušauskas . 

pus lydėjo arti 200 automobi- |ba p r i e puošimo laukų ir esąs 
iių. Šermenis gražiai tva rkė ' l inksmas ir sveikas, l i n k i m e 

Keturdešimte 

direktoriai A.* Masalskis ir 
;ue gilia ir širdingą užuojat* 
Phillips. Ežerskiams reiškia-
tą. 

Antanui, ištverti Dievo pašau
kime ir tapt i kitų tolimų kra
štų milijonierium kaip kun. 
Pijus Maeiulionis. Taip pat 

Bal. 27 d. po bažnytinių a- lYiadas (Jinčauskas, rašo savo 

7 fc>« 

reikia pasakyti , choras buvo 
gerai priruoštas tam vakarui . 
l iana didelis choras (virš 60 

• v i • T \ « ™ ™ ^ ' c i a u puolikas j is buvo šiltai 
žmonių) padainavo: Damrosn i ... e . • ._, „ . . _,, XT . , pr i imtas ; visi skaniai pasiiuo-"Svenciu giesme ', Nermonto f T> . * J 

„ . . . n .. . . ,, 4. ,. 'ke . Bendras įspūdis geras. "Pas isė jau žalią rūtą , toliau, * r 6 

išpildė C. Ktto " L a u d a t e Dp* 
m i n i m i ' , Mozarto "Magnif i -

Ateinantį sekmadienį, gegu-i 
žės 3 d. mūsų gražiuj ir rui-Į ^ ^ . ^ tapo-palaidota a. a. Ona f tėveliams, kad gerai sekau 
mingoj bažnyčioj p m a r * a 40 £ l i e ( % u s . Velionė buvo plačia i 'mokslas ir kad neužilgo par-
val. atlaidai. Bus du iu k u m - | ž i n o m a townoflakiečiams i r ' g r į šęs atostogų. Vladas lanko 
gų, tad galėsime lengvai p n - ! b u v o pavyzdinga katalikė 
eiti išpažintiem, o ypatingai j B a , <% d g r a ž i a i p o b a ž n y 

atlikti velykinę. Tįsi esame 

t a t " , ir " P i r m y n " . Be to, 
chon;>, solo parti joj dainuo
jant solistei M. JanušausKle-
nei, išpildė Herberto " I t a l ų 
gatves da ina" , Curto " R e g n a 

Iš p iogramos galima buvo 
spręsti, kad judrusis dirigen-

kviečiami dalyvauti . ivviečia.--
m i ir iš kitų • kolonijų tose į-
spūdingose apeigose dalyvau
ti. 

Mirties šešėlin 
įsigalėjimas 

r > 3a] . 23 d. labai -škiiiuingai 
su bažnytinėmis ap< iromis ta
po palaidotas a. a. VI. šalna, 
vienas iš komiteto Bi:u Šv. 

tas S. Rakauskas daug pasi-
rekon. omlavo. Pasitaikiusios 
daibavo ir gražiai save užsi-
mėgejų chore neišvengiamos 
silpnesnės vietos nei kiek ne

š ė m e 5 solo oar t i ia dainuo- «ul l i až in<> J° pas tanga ir pa- ""~"7T 
į e i u R , soio p a n u ą uamuu k ryž iaus parap. *\ eljuuis bu-
-hm -ut I Kudirkai išoildė ™dyto gabumo kaipo gero cho , v. . v. 
jant ai t. J . ivuuiikai ispiiue *• v o p i a c l a i z m o m u s r junoi la-
Strusdelia "Pas iga i l ėk" . So- ***»*<>• 
listė O. Juozaitienė su choru I Publikoje matėsi anKstyves-
išpildė Kačanausko " M a n o g i - |n ių L. V. " D a i n o s " veikėjų, 
n i t inė" ir Friml " G i a n i n n a ' o pirmasis jo pirmininkas ir 
.M'a" L Aitutyte ir T. Kon- stambus veikėjas J . Kazanaus-
atvie 'ute duetu gražiai pagie- ^as jubiliejaus proga chorui 
&.>jo - J e s u Dulcis M.mor ia" , s u t ( > i k ė n e t . a u k * * 5 ' * M i c -

^ : keliūnas taip pat įteikė dova 
Jnelę $1.50. Choro valdyba nu-

o sol 
einio 

tas R. Pazarskis 
Fi j raro". 

kiečiams ir per ilgas metus 
išbuvo parap. komiu*!**. Todėl 
daugybės gerų katalikų pri
pildė bažnyčia. Tvarka vedė 
J, F. Eudeikis. 

Bal. 24 d. su trejomis šv. 
Miniomis tapo pa^anlcta. a. a. 
M. Žemgulienė. V«'Cone sena 

įnių apeigų tapo palaidotas 
a. a. Mykolas Gautanskis. Vė
liems gražiai 'sugyveno su sa-
vo moterim ik i pa t mirties 
h buvo geras katal ikas. 

Mirties sukaktuves 
Gegužės 2 d. sųęina 2-ji mi

rties nietai, kaip atsiskyrė vie 
na iš Šv. Kryžiaus parapijonų 

Marianapolio Kolegija, Tho
mpson, Conn. 

Šokis pasisekė 
Praei tą šeštadienį, bal. 25 

d. sodaliefcės turėjo nepapras
ta, parengimą — šokių vaka
rų Šv. Agnieškos Auditorijoj. 
Šokis puikiai pavyko. Jaunuo
menes prisirinko pilna audi
torija ir visi gražiai linksmi
nosi. Sodalietės, dėkoja vi-

Po iškilmių bažnyčioj pp. 
Bordenų namuose buvo vestu
vių pokylis, į kurį sus i r ink) 
jaunųjų giminės, draugą^, y-
pač. daug buvo adv. Bordeno 
draugų. Jaunieji gavo daug 
gražių ir brangių dovanų. Be
je, svečių tarpe matėsi teigė
jas John Lewe, kandidatas į 
teisėjus Jonas Zūris, konsu 
las Kalvait is su žmona ir daug 
kitų. Žodžiu, vestuvių pokylis 
praėjo gražioj ir jaukioj nuo
taikoj. Jaunavedžiams ilgiau
sių metų! Dalyvis 

įrengti. Dabar paskutiniomi< 
dienomis teikitės ypač uoliai 
darbuotis. Turintieji serijų 
tikietus platinimui, pasisku
binkite išplatinti, kad laiku 
galėtumėt priduoti pinigus ir 
" s t u b s u s " , kad pirkėjai ga
lėtų dalyvauti dovanų gavime. 

Uršulės Venckienė. To- * i t m s u ž a t s * l a i l k y i r <4 i r v i" 

" D R A U G O " RĖMĖJAMS 

a. a. 
uėl tų diena; bus atlaikytos šv. 
Mišios Šv. Kryžiaus bažny
čioj. Visi esate kviečiami a-
teiti j bažnyčių 8 vai. ry to ir 
pasimelsti už velionės sielų. 

Vestu/ės 
Geg. 2 d. 9 vai. ryto su šv. 

Mišiomis įstos į moterystės 
luomų N. P . Šv. M. sodalie-
čių narė Balčiūtė su Kataus-
ku (broliu kun. P . Katausko) . 

A n l t ^ i i ^ y * ^ * * * * - ^ 1 
[tarė abiem pasiųsti padėkos Į S v ' ^ ™ l s p a i . a i ) ' ™ « - ™ : Abu yra pavyzdingi jaunuoliai 

^ v v - . laiškus! ? • , . ^ a b ^ n v č u i p n s n i n k o gerų ^ u o l 0 s darbuotojai visuose 
- - ' ' : žmonelių, dėlto kad a a. V. , , . ^ . ; l i n ^ , th,rUn^ t.,-«««,« 

NIKODEMAS MASULIS 
Mirė balandžio 29 d., 1936 

m., 12:15 vai. ryte, sulaukęs 
pusės amžiaus. 

Kilo iš liuseiniu apskr., Ne
makščių par., Paežerių kaimo. 

Ajiu-rikoj IŠK> vono 38 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Zofija, po tėvais Verpe-
Oiuskaitė, sūnų Motiejų, bro
lį Antanų ir brolienę JbJkniliją, 
2 seseris: Marijonų ir švo&erj 
Antanų Tumaviėius. i't-tronelę 
ir švoger] l 'raneiškų l'ukelrus, 
pusbrolį Aleksandrų ir br.>iie-
nę Anastazijų Masulius, švo-
gerkų Onų Kleismitienę, gimi
naite Jonų šamoškų ir gimines; 
o Lietuvoj 2 brolius; Motiejų 
ir Kazimierų, 2 seseris: Ona 
ir Veronikų, ir gimines. A. a. 
NlkO<H|nM gyveno po antua 
šu 52 62 So. Halsted St. 

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj 3307 So. Utuan ica 
Ave. 

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
geg. 2 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdę: Moteris, Kuinus, Bro
lis, Brolirnės. Scsorys, š\og;e-
nai Pusbrolis, Avogerka, Gi
minaitis ir (iimiiKS. 

Laidotuvių direktorius A. 
Masalskis. Tel. Boul. 413^. 

Publikos buvo nedaug. Iš 
dvasininkų, kadangi U} vaka
r e pasitaiK^ Aušros Vartų ba
žnyčioj 40 vai. atlaidai, atsi
lankė t iktai nepailstus visuo
menininkas kun. Ig . Albavi-
įčius ir sykiu buvo atsivežęs 
du sveeius kun. Bakiin^ is 
Phila., Pa., ir kun. Ražaitį is 
Lietuvos. Į rimtos dainos me
no veiklą eikagieeiai juo 10 

Zeu'^uliene Šalna ,ir a. a. M. 
buvo garsinami v'on kataliki
škuose laikrašieiuose. Veliones 
šermenis tvarkė J. Eudeikis 
ir tėvas. 

Bal. 25 d. tapo palaidotas S-
vai. iš ryto a. a. A. Bytautas , 
o 9:30 iš ryto įvyko iškilmin
gos laidotuvės Joanos Ežers-
kaites, žinomų Ežerskių duk-
.reles. Velione -prie naimj atėjo \ sunegalejusi. Bet dabar skau

gi ažiuose darbuose. Linkime 
abiem jaunuoliams gero pasi
sekimo naujame gyvenime. 

Taip pat kita žinoma soda-
liete rengiasi įstoti į mote
rystes luomą, tai žinomų Ed. 
ir Phil ip Kraučiūnų sesute H. 
Kraueiūnaitė (Krause) . 

Sunėgalejo 
Žinoma darbuotoja B. Piva-

l-Ūnieriė š i o m i s d i e n o m i s buVO | kietėjimo. *asų. Prasto apetito, gal-

šiems, kurie prisidėjo prie 
pasisekimo. Stotis T.O.F.L. 

Adv. Bordeno Dukters 
vestuves 

Praėjusį šeštadienį prisipil
dė artipilnė Gimimo parap . 
bažnyčia, kurioj kun. A. Bal
tutis surišo moterystės rvšiu 
adv. Jono Bordeno dukterį 
Genovaitę su p. T. Zeineriu. 

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 

Vaistas del Vidurių 

" D r a u g o " pikniko restora
no išlaidoms padengti yra 
platinami serijų tikietai. Pik
niko komisija prašo, k a d 
visų parapijų " J ) r a u g o " re-

RAY J. MADDEN 
i 

COUNTY TREASURER 
(Lake Oounty) 

GABUS — P R I T Y R Ę S 
V E I K L U S 

Democratic Primaries 
Gegiižės 5 dieną,, 1936 

GARY, 1ND. 

Chicago, 111.—"Kuomet tik vidu
riai neveikia a r nemala imu Trlner'a 
Bit ter Vyną ir nuoširdžiai rekomen
duoju visiems." — Mrs. Susanna 
Pavlus. 

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imki te Triner 's Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri-
rodė save atsakančiu vaistu dėl už-

liau tuo labiau pradeda šal
čiau atsinešti. Juos labiau su- lyiUh 8 v * K r y ž i a u * mokyklos tsmas perėjo ir eina geryn. 
iavi visokios pigios rūšies d a i .mokmiai , iškimiinga bažnyti-
nuškos, negu r imtas koncer 
tas. Tas gali pakirst i gyvybe. 
ne vieno ehoro, kurio tikslas 
yra i)alaikyti lietuvišką, daimj 
eia augusiam jaunime, o p j r 
ją ir gaubiantį iš visų pusių 
ištautejimą. Buvęs 

nė procesija, Dariaus ir Girė-
Puikiai sekasi 

Vntanas Čepanis, kuris mo

vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse. 

TRINER'S ELIXIR 

OF BITTER VVINE 
no Lcgion Junior postas. Mo-!kinesi Šv. Marijos Misi jonie-L. 

Dr. AI. ir Kotrinai Rač-
karns išleistuves 

PADĖKONĖ 

A. 1 A. 
ANTANAS LIAKAS 

Mirė kovo 2 3 d., tapb pa
laidotas kovo 27 d., 1936 m., 
šv. Kazimiero kapinėse. 

Jei jam būtų leistina, jis 
šiandien stotų ir nenuilstančiai 
dėkotų visiems, kurio suteikė 
jam paskutinį patarnavimą, 
bet jo lūpos amžinai sustingo 
Ir jo malonūs žodžiai amžinai 
nutilo ant jo lūpų. Mes liku
sieji, jo vardan tar iame širdin
gą aėių kun. A. Briškai ir pa-
gelbtninkams už atlaikymą Šv. 
MiAių, už pamokslą ir atlydė-
jimą į amžino atilsio vietą; 
varg. Justui Kudirkai ir mo
kyklos chorui už gražų giedo
jimą. I»ekojame Šv. Mišių au
kotojams, grabnėšiams, parapi
jos chorui, ir visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
paskutinio patarnavimo velio
niui. Ačiū tariame laidotuvių 
direktoriui J. F. Eudeikiui už 
malonų patarnavimą. O tau, 
a. a. Antanai, lai Dievas, kurį 
mylėjai visa savo širdimi, pro
tu ir valia, suteikia amžiną a-
tilsį. 

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnus, Duktė. Marti, Broliai. 
Seserys ir Gimines. 

Žymusis numizmatikas ir 
l i tuanistikas dr. Aleksandra 
l laekus, kuris visę savo ver
t inga muziejų perkėlė į Kau-
ny, Vytauto Didi , muziejun ir 
tapo paskirtas numizmatikos 
sekcijos bei lietuvių amerikie
čių kultūrinio gyvenimo rin
kinių direktorium, gegužes nič 
nesį, l ikvidavęs eia visus savo 
reikalus, išvažiuoja į Lietuvą. 
Ui mėnesio ta ip pa t išvažiuo
ja ir jo žmona žinoma Chica-
gos lietuvių veik§Ja. 

Gegužėc 13 d. Henrici Res-
taurante, 63-71 W. Bandolph 
st. (2 lubos) jiems rengiama 
atsisveikinimo vakaras . Vie
tas galima rezervuoti iš ank
sto pas rengimo komisijos na
r ius : Chicagoje: " D r a u g o " te-
lef. Ganai 7790, M. Šriipšienę 
- r Laf. 0331, T. Petkienę -
Rep. 5697 ii L Sakalą — Pro-
speet 3222. Ciceroje — K. Sriu 
bi tnę Ciccio 6222. Bilietų ga
lima gauti ta ip pat pas k i tus j 
rengimo komisijos nar ius : A. j 
Bacevičių, 1850 Wabansia av., 
A. Šatkienę, 1420 So. 48 ave., 
Cicero, Bilietas asmeniui $1. 

Joseph Triner Company, Cbicago 

Didesne Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims 
NTJGA-TONE yra turtingas Zinku-
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t. y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiem ner
vams. Medikališką 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, ploniems veidams. Be to, 
NUGA-TONE turi šešias kitas bran
tas gyduoles. Pradėkit imt NUGA-
TONE šiandien ir temykite kaip 
stipresit. Parduoda visi aptiekoriai 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentui. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
Ir 6 o c. 

VENETIAN MONUMENT C0„ INC. 
Išdirbėjai ankstesnes rūšies pamink

lų ir Grabnamiū 
o — i 

Didžiausia paminklų dirbtuve 
OhicagoJ 

—————o 
&uvirš 60 metų prityrimo 

o • 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus 
, o 

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

527 N. VYESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

Į j . Zolp 
J. F. Eudeikis 

Your hair tefls your a g e ! If your hair is 
drab or sfreaked with gray you look older 
than your years. 

Clairol will help you to look your young-
est by imparting natūrai color to your hair 
or by changing its shade so gradually • • • 
to-secretly no ons vvill know. 

Clairol does what nothing else canl Only 
Clairol shampoos, roconditions and TINTSI 

Ask your beautician or write for FREE 
Clairol booklet, FREE advice on the care of 
hair, and FREE beauty analysis. YVrite NOVV 
on this coupon. 

C1MIIO& 
••v«fly KUig, C<miv/u«t 
*»ioirs>i| Hic>f 

U2 W.it 46th $ir„ f / Ui,Y*k Oly AMnn ~~ 
Mtcw« »er«» H K Cloir«l bo*kI*t, Qitf 

PIEI advic* anė FRi l analytl*. . State 
8XX My»««wticion it 

Laidotuvių Direktoriai 
JUOZAPAS 

E U D E I K I S 
ir 

TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

Lachawicz ir Snnai 

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YAEds 1741—1742 
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

S. C. Lachawicz 42-44 E. lOSth Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

J. Liulevicius 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayet te 3572 

BRONCHIAL 
COUGHS 

Just A Few Sips and— 
Likę A Flash — Relief! 
Ali coughs look alike to Buckley's 

Mixture (triple acting)—one slp of 
this grand medicine soon stops an 
ordinary cough — tough old deep 
seated coughs and the persistent 
bronchial cough are under control 
after just a few doses—no more tor-
mentlng, sleepless nlghts. 

3uckloy's is alkaline.that's why it 's 
so different—it "acts likę a fiash". 
Refuse substitutes—guaranteed. 45 
and 85 cents at all druggists. W. K. 
Buckley, Inc., Rochester, N. Y. 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 

3319 Lituanica Ave 
Phone YAEds 1138 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

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

S. M. Skudas 718 West Ifith Street 
Phone MONroe 3377 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ I R NAKTĮ 

J. F. EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E E — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnautoja 
Phone »000 620 W. 15th Ave. 
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Marketparkiečiai Lyderiai 
Staniulis su Mickeliūnu Lenktyniuoja už Pirmę 

Vietą. Šemetulskis Pralenkė Gaubį. Aukš-
kalnis Siekia Laivakortes į Lietuvę. 

Vakar vel įvyko dideles at-, nuveikti, atsistoti aukštesnei* 
mainos " D r s u p " vajuje. Mi- vieton, prie didesniu dovanu. 
ckeliūnas, kuris užvakar buvo 
užkariavus antrą vietą vakar 

Tat, vajininkai, sukaupkite vi 
sas jčg&ti ir pasileiskite į dar-

VAJININKŲ STOVIS 
PIRMO SKYRIAUS 

buvo "pasikėsinęs' ' ant savo bą. 
kaimyno Staniulio — užimti j Vajus baigsis pavasariniam 
pirmą vietą. Tačiau Staniulis " D r a u g o " piknike, sekmad , 
laiku, taip sakant, susigriebė j gegužės 3 d , 4 vai. popiet 
ir savo kaimyną paliko gero-;Ten bus paskelbta kas l a i š 
kai užpakaly. jo pirmą, antrą ir 1.1, clova-

Vakarykšrios Gaubio pasta- nas. 
Bgos — pasilikti trečioj vietoj j 
negalėjo atsilaikyti prieš ei 
cerirtį Šemetulski, kuris dide
liu skaičium tašku užėmė tre
čią vietą. 

Bridgeportietė Gilienė taip 
]>at gerokai pasivarė pirmyn. 

Antrame skyriuje Aukskal-
nis vakar vėl atsiuntė didoko. 
skaiėiu nauju ' Draugo' ' pre
numeratų ir tuo būdu smar 
kiai pakilo. Jis, žūt. būt, pasi
ryžęs laimėti pirm*, dovaną — 
laivakortę j Lietuvą. Mandra-
vickas kol kas tyli. Bet tai 
greičiausia, taip sakant, pru^š 
audią. Kai atūž iš Kenosha 
toji audra, nustebins ne tik 
Aukškalnį, bet ir visus vaji 
ninkus. Apie tai gavome ži 
n i ii iš "Draugo"' red. L. si-
muėio, kuris praėjusią savai
tę ten buvo nuvykęs kalbėti 
kenošimu parengimai Kad ir 
gerokai pasilikęs užpakaly 
M and ra viekas, bet Aukška1-
niui patartina budėti. 

Jau tik trys dienos beli'io 
iki vajaus pabaigos. Per ia> 
tris dienas dar galima da ig 

S. Staniulis 
J . M i ckeliūnas 
V. Šemetulskis 
K. Caubis 
Ag. (Jilienė 
K. Raila, kl. F 
V. Gaižauskas, kr. F 
F. Gubysta, kl. F 
A. Valančius, kl. F 
K. Šerpetis, kl. F 
M. Misiūnas, kl. F 
A. Bacevičius, kl. F 

S, 5,629 
72.1 (>:! 
,X>:JiQ 
u-S.,884 
•18,225 
17,865 
16,702 
14,478 
13,0S0 
8,263 
8,040 
5,280 

nė, A. Balčiūnienė. Korespon
dente S. Bružaitė. 

Komisiją, kur sutrauka visą 
draugijos turtą, sudaro šios: 
V. Narušaitienė, P. Mazcnic-
nė, S. Kakanąu skaitė, A. Rim
kienė, A. Gudienė:, M. Pasei-
skienė ir S. Bružaitė. 

? Korespondente 

SUSIRINKIMAI 

"torijoj. Taigi gerb. sąjungos: 
nariai būkite taip malonu.- at
silankyti į̂  viršminėtą sus-mą, 
nes bus daug svarbių reikalu 
aptarti. Prašome nesivėlaoti. 
kadangi sus-mas i>rasidės S 
vai. vak. Taipgi pageidaujame 
ir nauji nariai, nes tas pri 
duos daugiau galimybės šiai 
sąjungai veikti. Valdyba 

MARQUETT£ PARKO 
ŽINUTĖS 

rtetviradieiris, bal. 30, 19'6 

GAL K A S RADO? 

Nepaprastas susirinkimą s. 
John T. Zūris Boosters knieo 
įvyks gegužės 1 d. penktadie
nio vakare 8 vai. Lietuvių au- Į G ^ s ] 0 d k a i ž i 

dilorijoj 3133 So. Halsted st. y m Ų į ^ x / i e n a
 P

s t e n g i a : 

mes, mes, sodalietės, šįmet jus 

WE8T SIDE. — Pamečiau 
savo apdraudos kompanijos 
mokesčių knygelę, kariuome
nės "discharge" popieras ir 
svarbių adresų. Spėju, kad pa
mečiau bal. 19 d. Aušros Var
tų parap. salėj, o gal kur ki
tur. Radęs, maloniai prašo
mas atnešti šiuo adresu: 

Petras Kalnis, 
2240 W* 23 PI. 

VAJININKŲ STOVIS 
ANTRO SKYRIAUS 

Gary, Ind. 
J«. Aukškalnis, 1354 

Harrison st. 
Kenosha, Wi3. 

V. Mandraviekas 
Rockford, m . 

S. Keliotis, kl. D 
Waukegan, IU. 

A. J . Sutkus, kl. D 

Ar *ai Teodoras Saliapinas? Visai ne, tai Brigliton Parko 
žymusis Klemensas Globis, kuris vaidins "Šaul io" rolę 'Klai
pėdos Julės ' operetėje kurią stato N. P. P. Š. parapijos cho
ras, [idiapijos auditorijoj sekmadienio vakare, geg. 3 d. Nors 
Brigliton Parko Globis neturi Šaliapino reputacijos, bet savo 
role "Klaipėdos Ju lė je" mėgins tas aukštumas pasiekti. J c 
balsas "bosiškas", o jo artistinius gabumus jau gavote pa
stebėti operetėje "Pinafore", kurią neseniai L. Vyčių 'Dai-

į nos' choras statė. 

mažojoj salėj. 
Komitetas prašo visų narių 

užkviesti ir atsivesti susirin
ki man bent po vieną naują na-
rį-rėmėją. Nuoširdžiai prašo
me gerb. biznierių, profesio
nalų ir įvairių organizacijų 
valdybų bei atstovų atvykti 
šm snsirinkiman ir savo pa
tarimais bei sumanymais pa
dėti garbingai užbaigti pra
dėtą darbą laimėti teisėjo vie
tą adv. John T. Zūriui rinki
muos lapkr. 3, 1936. 

Reikalinga visiems bendrai 
pasitarti del būsimų dviejų 
piknikų liepos 5 d. ir rugp. 
30 d. 

V. STANCIKAS "DRAUGO'' 
NEATSTOVAUJA 

Gauname žinių, kad Vincas 
ypatmgai pagerbti. Pradėsime Į S t a f l d k a s i s a k o s i ž m o n ė m s a t^ 
iš pat ryto. širdingiausiai | s t o v a u j ą s « D r a u g % » fr < D r a u 

kviečiame močiutes susirinkti 1 ^ , , ^ ^ r £ n k a p r e n m n e r a t a 

kažkokiai 'telefonų knygai '. 
šiuomi pranešame, kad Stan
cikas jau kelinti metai nieko 
bendro su "Draugu" neturi 
ir "Draugas' jokios 'telefo
nų knygos," neleidžia. 

"Draugo" Administracija 

kartu su dukrelėmis salėje 
prieš 8 vai. ryto. Prisegsime 
jums po gėlę ir tada kartu ei-

j sime bažnyčion ir priimsime 
,šv. Komuniją. Vakare 7:30 v. 
', statysime scenoje ypatingai 
tinkamą veikalą "Motinų va
rgai" . Tada lauksime ne tik 
jūs su dukrelėmis, bet ir tė
velių ir kitų svečių. 

Gegužės 11 d., pirmadieni 
8 vai. vakare rengiame mažą 
vakarėlį tiktai motinoms, ką 

Nuoširdžiai prašome visų ne ten turėsime — tai "surpry-
_ i * • i ' _ i • • • * i • rr f\ r% ' 

80,100 

pgS50 

dieu yra du šimtai np:iu. Ku- naitienė ir Ona Lekienė, mar-
rio/s -.tojo vienuoliktais me- šalkos Barbora Kučienė, Kot-
tai : >»̂ ) sekančios, \: Kon- rina Andrulaitienė; ligoniu glo 
dro^r.-.', = J. Kiška«\i'ue. V. ; bėjoa Elzbieta*f>ružienė, Pra-
PetroŠicnė, K. Junčė-iiė, O.'nciška Mockaitienė; labdarių 

sivėluot, pribūti į susirinkimą 
lygiai 8 vai. vak.- Visų pata-> 
rimai ir sumanymai labai bra
ngintini, tad kviečiame skait
lingai susirinkti. 

Felicš Nausėda, sekretorė 

zas 

NAUJOJ VIETOJ 

BUČERIŲ IR GROSERN1N-
KŲ SUSIRINKIMAS 

BRIDCIEPORT. — Baland-
8,100i^ i k a T 1 , l > k i e m"> J - ^i'iaitienė, atstovės M. Bilienė, B. Rimd-lžio 30 d., bučerių ir groscr 

Binghamton, N. Y. J.& "A^vtinkienė, E. Fetrošie- ziene; Federacijos atstovės A. !ninku sąjunga laikys savo mč 
?, M taurinai- Antanaitienė, B. Jančauskie-P. Petrauskas 4,500 

CICERO ŽINIOS vanelė 

CICERO. — Draugystė Die
vo Motinos Sopulingos buvo 
įkurta rugpiūčio 1 d. 1911 m., 
padedant gerb. kun. A. Ežers-
kiui, kuris buvo tuo laiku kle
bonu. 

Draugijos darbai yra skait
lingi: šv. Antano senojoj baž
nyčioj įtaisė Panelės &?, So
pulingos altorių už $700.00; 
naujoj bažnyčioj įtaisė Naci
jas už $1200.00. Skirtingo J au
kos bažnyčiai yra $400.00. Šv. 
Mišioms aukota $120.03, tai 

ne, i\ Balsienė, 
tfenc M. Petraitienė, M. Sto-
romeiiė, A. Andrijauskienė, už atsižymi! pinus Mi

kalinai Kondrotieneį už neė- A. ^i.inskienė, O. Kiiulnavi 
niuną ligos pašalpos per dvi- ei©:*-; V. Punkau^ki-nė, A. 
dešimts penkis metuv. Petro- Zaja'T.-kienė 
nėlei Zakarienci už -ii; ėmimą 
pašalpos per dvidešimts me
tų. Juzefai Dudienei, Onai A-
nkevičienei, Onai Kaminskie
nei už neėmimą pa&iIpo_ per 
dešimt metų. 

Dvidešimts ptnki metai at-

Atsižvelgus į nuveiktus da
rbus materialinius ir morali
nius, sunkiai dirbo pirmosios 
narės. Po pirmojo susirinki
mo turto radosi tiktai $9.00, 
šiandien jau turi $5,424.21. 

Jubiliejaus metu valdyba y-

jnesinį susirinkimą l ie t . Audi-

r ^ 

gal,\į:ai draugystė t 'k prade-į ra: Dvasios vadas, gerb. kun. 
jo tvertis, tai pirmą susirin- H. J . Vaičūnas, pirmininkė O-
kimą atlaikė devynios: ypatos. na Rimkienė, viceplrm. Ona 
Iš organizatorių likj tiktai į Krasauskienė, prot. rast. Sta-
viena, tai yra, Vincenta Noru-
šaitienė, kuri tada ir pirmi 
ninkavo. Nuo pirmo?, dienos 

nislava Bružaitė, kasierka A-
polonija Šukienė, fin. rast. Mi
kalina Kondrotienė, kontrolės 

r^ ^ 

yra, narių ir draugijos hnYn- j įsikūrimo draugystė au^o tur-irašt . Stanislava Kakanauskai 
cijos, atlaikytos yra po du ka- tu ir narių skaHtliujc ir šian- tė, kasos globėjos Ona Lauri-
rtu į metus. 

Kunigams aukota del pa
gerbimų ir- primicijų $44.") 00. 

Darbuose del parapijos, ba-
zaro laikuose u/dirbta $2000; 
draugystė kasmet r^rgia va
karą parapijos naudai ir nuo
latos dirba piknikuose, baza-
re ir vakarienėse. 

Esam garbės narė* šv. Ka
zimiero vienuolyno, nes auko
ta $200.00, taipgi garbės na
rės esam Labdai iuosf'. Mari
jonams aukota $oC.'J0, seimuo
se $142.00. Liuosoe aukos su
rinktos ?ergančiom° narėms 
$365.00. Šv. Kryžiaus ligoni
nės koplyčiai $lo..')0. 

Draugystės išmokai nai pa
šalpos skyrių yia t^kie: Li
gos išmokėta $6,265.00. pomi
rtinių išmokėta del vyrų ir 
moterų $14,020.00. 

Narių at si žymėjimą i vra ne
suskaitomi, jų darbai draugy
stei gausūs, per jubiliejaus 
bankietę bus suteikia na do-

^ 

Važiuokit j Lietuvę! 1 

EKSKURSIJOS 
Ant VISŲ LaJvŲ 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 
4> 

ŠUKYS -- DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

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

Stiklu ir t. t. 

Bučerių ir Groserninkų 
Dėmesiui 

Šiuomi pranešame, kad tik ką gavome iš 
Lietuvos partiją lietuvišku kenuotų kumpių 
del piku iki]. Kumpiai nepaprastai skanus 
ir gražiai supakuoti. Kaina prieinama. 
Bueerninkai ir groserninkai, norintieji už-
sisakyti lietuviškų produktų, prašome tuo-
jau rašyti arba telefonuoti del kailių 

CORNELL PRCVISION COMPANY 
1 4 0 0 C o r n e l l St . , Ch icago , I I I . 

ARMitage 3671-72 

WEST SIDB. — Plačiai ži
nomas rūbsiuvis K. Kulbis 
persikelia j naujų vietą. Da
bar jo rūbų prosijimo ir valy
mo šapą bus šiuo adresu: 2405 
So. Leavitt st. Seni ir nauji 
kostumeriai prašomi kreiptis 
nauju viršuje minėtu adresu. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

. JOHNB. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Penedeiio, Seredos ir PStnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublic 9600 

MALIAVOJTMO fcONTRAE-
TORIUS 

MALIAVOJTMO kontraktorius — 
DekoratoriiLS. Maliavoju senus ir 
naujus namus iš vidaus ir iš 
lauko. Kreipkitės: Peter Grybas, 
6127 So. Maplewood Ave. REP
ublic 5332. 

REIKALINGA DARBININKĖ 

REIKA.LTNOA meilina genera
liniam namų darbui. Maža šei
ma. Geruose aplinkybėse. Kreip
kitės: Shuster, 1010 N. Ke^lzio 
Ave., ALBany 1053. 

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
Tel. Prospect 5086 Chicago, I1L 

PARSIDUODA NAMAS 

PARSIDUODA 2 aukščių medinis 
namas. Pigiai. Savininkas važuo-
ja i Lietuva. Taipgi parsiduoda 
rašomoji mašinf>1f\ Kreipkitos: 1416 
S. 50th Court, Cicero, IU 

Telephone: BOUlevard 2800 

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

REIKALINGAS KRIAUČIUS 

REIKALTNTiAS kriauėiiLs — prosy-
tojas. Prityręs prie valymo krautu
vas darbo. Kreij>kit<"s: 8 E. Divi-
sion St. 

TAVERNA PARDAVIMUI 

PARDAVIMUI taverna ir valgykla. 
Priežastis: nesveikata. 

Kreipkitės: 3568 Archer Ave. 

E M I L DENEMARK INC. 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
"ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

• % J 

. . W dress«n<! C*« 
• • • • 

Geresnių sudėtinių! 
Naujas receptas! 
Išmaišyta specia
liu, rūpestingu bū
du! 
Puikus skonis! 

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

ma_^__^—________________ 
BUICK '35, — 6 Sedan, Radio, kaip naujas $ 7t3 . 
BUICK '34, — 6 Sedan, kaip naujas «45. 
BUICK '33. — 6 Club Sedan, su Trunk • fttS. 
BUICK '30, — 5 Sedan, gerai bggrantis 225. 
BUICK '29, — 5 Sedan 145. 
CADILLAC '34, — 5 Sedan, puikiai išrodo 1295. 
CADILLAC '31, — 5 Town Sedan 395. 
CADILLAC '29, — B Town Sedan 145. 
CHEVROLET '32, — 2 Coupe, labai Svarus karas 2»5. 
CHEVROLET '30, — 6 Sedan, bSga O. K 195. 
DODGE '34, — 2 Coupe, kuošvariausias 445. 
FORD '35, — 2 Coupe, kaip naujas 475. 
LA SALLE '34, — 6 Sedan, labai gražus 875. 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 845. 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy 1395. 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 595. 
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai Svarus karas 395. 
OLDS '31, — 2 Coupe, gražus mažas karas 295. 
PACKARD '29, — 7 Sedan 145. 
PIERCE '33, — 7 Sedan, labai puikus 795. 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan, tobulam stovy _§£&. 
RĘO '31, — 2 Coupe, labai Svarus 

£**"'- _______/_ 5*W 

Įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite iSmokėti leng
vais išmokėjimais, in imant pilną a pd raudą, vartojant 
mažai kainuojanti G. M. A. C. planą. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
C r a w f o r d 4 1 O O 
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