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DR. j . LEIMONAS VAKAR KALBĖJO 
PER "DRAUGO" RADIJO VALANDA 
Dainavo vaikučiai iš Šv. Anta

no ir Dievo Apvaizdos 
panap. mokyklų 

V a k a r 4 .va i . popiet iš stoties AYEDC, 1210 kil., *>ir<le-
jome dr . J . Leimono • 'Pavasa r in inką" atstovo iš Lietu
voj , atsisveikinimo kalbą ir keturis jaunus dainininkus iš 
Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos parap . mokykla. Jų vardai1 

ir dainuotos da inos : 
Marijona Arlauskaitė 

4PLEIDŽIA CHICAGĄ 
N 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRAS 

Daina — "Plaukia Nemunėlis" 
Boleslovas Mankos 

Daina — "Mane tėvelis". 
Darata Muraškaitė Šv. Antano parap* 

irfeuna — Ko lindi, berželi, ko liūdi". 
"Rikardas Genis Šv. Antano parap. 

Daina — "Mažas piemenėlisf\ 
Ateinančią savaitę girdėsime kontestantus " D r a u g o " 

Dainų Konteste iŠ ŠŠ. Petro ir Povylo parap. ir Visų šven
tųjų parap. pradinių mokyklų.. 

Dr. Juozas Leimonas, kuris 
Dievo Apvaizdos .-parap. jvakar per " D r a u g o " radijo 

valandų pavsakė gražių kalbų 
ir šiandien paskutinį kartų 
kalba Šv. Antano par. salėj., 
Ceeeroj. 

Dievo Apvaizdos parap. 

MIRĖ MEKSIKOS ARKI
VYSKUPAS P. DIAZ 

Popiežių enciklikų sukaktuvių 
• • minėjimas 

\VASMIX(iT(>N\ geg. 1 9 — tinkamų atlyginimą, darinnin-
Šios Sajies katalikai pereitų kains, kapitalui teisingų tpel-
penktadteiiį ir sekmadienį ko-j ną, darbininkų unijas ir dar-
plačiausia minėjo Popiežjausj bo su kapitalu kooperavimų. 
hee*k> XU\ «;Berum \ o \ a - > ty jg js^a i v ^ t e B j u ' 
rum" ir Popieriaus Prja*Tts/Xl, r e i t ė gerb. kalbėtojas, tas 
"Quadragesimo Anuo" enci-,viskas ir reikalinga Amerikai, 
klikų sukaktuves. Pirmajai jo; j kad sulaukus gerovės — ge-
sukako 45 metai, kaip išleista! resnių laikų. 
ir paskelbta pasaulini, o an~! _ . v. .V1 . „ T , 

Deja, siu pareiškimų nekiek 
trajai .) metai. . . . . . ., . __ . 

nesilaikoma Amerikoje. Kaip 
seniau, taip ir šiandien pra
monių vadai nenori skaitytis 
su darbininkais., šie vadai 
griežtai laikosi senovės san
tvarkos ir, toli gražu, neturi 
noro pasiduoti šalies vvriau-

MEKICO CITY, gegv20. — 
Mirė šio miesto arkįvysftupas 
Paskualis Diaz. 

įVelionis buvo • vienas drą-] 
siausiujų vadų katalikų kovo
je pheš Bažnyčios persekioji
mus. 

Ilgus metus gyveno, ištrėmi
me, daugiausia J . A. Valsty
bėse. Kokį laiką gyveno ir 
€*hicagoj^ 

Šv. Ka^iMero akademijos orkestras, kuris laimėjo pirmų vietą katalikiškų aukštesniųjų mokyklų orkestrų kontes 
te. Girdėsite S| grojant sekniadienj gegužės 24 d., 8 vai. va-kare, akademijos auditorijoj, kur Ims duodama muzikalia 
koncertas, ak|4emijos muzikos ir baleto skyrių. 

Vadovaujant vyskupams 
šios dvilypes sukaktuves minė
tos naudojant radijų, konfe
rencijos*', susirinkimuose, klu
buose, mokyklose, iš pamoks
link] ir maldomis. 

4. > 

Kad i jo buvo patogiausia 
priemonė, kad su enciklikomis 
nepažindinus ir milijonus ne-1 
katalikų, kurių daugelis gal 
nieko ir nenusimanė apie esa-1 
mus Popiežių svarbiuosius, 
raštus. Šį karta jiems teko iš-
girsti, kaip Katalikų Bažnyčia 
rūpinasi darbininkais^ kaip 

TOTI MILICIJON 

IUNISTAS SENATVĖS PENSIJOS VIS " 
D)m NtffloKAITO 

Už raudonosios literatūros 
dalinimų vidurinės mokyklos 
mokiniams Steve Mirokovich. 
48 m. amž., teismo nubaustas 
50 dol. bauda. 

Negalėdamas, ar gal neno
rėdamas, užsimokėti baudos, 
nubaustasis paimtas Bride-
well kalėjimam 

darbdavius įpareigoja, kad jie 
darbi ninku neskriaustų ir už .Mons. Ryan pareiškė, 

ROMA, geg. 20. — Fašistų 
partijos direktorijatas įsakė, 
kad visi sveiki fašistai tarp 
21 ir 55 metų amžiaus įstotų 
juodmarškininkų milicijom 

Sakoma, kad šių pašauktų
jų būsiu daugiau vieno milijo
no vyrų. 

syhės kontrolei, arba įsikiši- l Tuo būdu Mussolini nori į-
mui. Girdi, vyriausybė neturi rodyti pasauliui, kad Italija 
teises varžyti privačias pra- turi pakankamai karių su ka-
mones. Kokio ten socialo tei- riškųja dvasia. Tačiau pagei-i D-ro S, G. Peacock, vaikų 
singumo jie nenori nė žinoti, dauja taikos. Pasirengimas gi "S9 specialisto, žudikai nu-
Jiems pagelbon eina teismai karan yra tinkamiausioj] p r i e | n a u s ^ - ^ll v r a keturi. Du is 
ir, štai, tuo keliu pakertamos | mone taikos užtikrinimui. 
vyriausybės pastangos, kad' 
grąžinus šaliai gerovę. 

I 
Apskrities viešosios gero-« 

vės biuro direktorius Moss. 
praneša, kad senatvės pensijų 
čekiai nesulaukiami iš Spring-
fieldo, Moss nežino to prie
žasties. 

Paskutinį kartų sakyta, kad 
v*ekiai tikrai bus išdalinti kai 
'uiriems pensininkams šio ge
gužės mėn. 15 d. Reikšta abe-

DR. PEACOCK ŽUDIKAI 
NUBAUSTI 

| HITLERIS PALAIDOJO SA-
kad VOŠOFERJ 

darbų jiems visados skirtu i Amerikos didieji pramoninin-
teisingą atlyginimų. 

Popiežiaus Leono XI I I en-
kai, kai tie Burbonai nieko ne
išmoko, viską užmiršo ir ateis 

eiklika išleista prieš 45 metusi laikas, kad viskų praras, jei 
ir jį tinkama visiems laikams.! artimoj ateityje nesusipras, 
Jei joje nurodyti dėsniai šian 
dien Amerikoje būtų vykdomi, 
neimtų daug laiko sulaukti 
gerovės pramonėse, kadangi 

kad blogai elgiasi, atsisaky
dami turėti gražiuosius san
tykius ir lygias" sųlygas su 
darbininkais. Ikišiol tokia 

tarp darbininkų ir darbdavių'tvarka vargais negalais buvo 
nebūtu ginčų, išnyktų išnaudo-j pakenčiama. Toliau taip ner 
jimas, nepasitikėjimas i r vieš-* bus. Jei pramonininkai, ir to-
patautų krikščioniškas brolis*- Hau griežtai laikysis savo se-
kumas. mijų pozicijų iš jų jie bus iš»-

Per radijų vaizdžiai kalbė- trenkti. Tuokart jie neteks 
jo mons. J . A. Ryan, NCWC. visko 
socialės akcijos departamento 
direktorius. J is nurodė, kad 
ši;>se enciklikose v ra visa eilė 

IfUNICHAS, geg. 20.—Vo 
kieti jos diktatorius Hitleris, 
dalyvaujant ministeriams ir 
diplomatams, su militarinė-
mis iškilmėmis palaidojo mi
rusį savo ištikimų šoferi Ju
lių Schreck. 

Pats Hitleris buvo nepap
rastai nublankęs ir virpantis. 

Todėl Popiežiai su encikli
komis ir įspėja senosios san
tvarkos šalininkus, kad jie 

pareiškimų, kurie šiandien; keistų savo nusistatymus, kad 
kaip tik ir tinkami Amerikai, paskiau nebūtų per vėlu. 

Mons. Ryan kalbėjo apie 
kaikurias šio krašto socialės 
ydas, tarp kurių svarbiausia 

ROMA, geg. 20. — Italijos 
vyriausybė paskelbė, kad val-

— turtų ir pajamų blogas pa-Į stybės finansų stovis yra tvar 
skirstymas. Kalbėjo apie ati- koje. 

NAUJAS PREZIDENTAS 
KUBOJE 

HAVANA, geg, 20. - , šian 
dien čia inauguruotas gyven
tojų išrinktas Kubos respub
likos prezidentas M. M. Go-
mez. 

ATSKRIDO 
HINDENBURGAS 

LAKEHUftST, N. J., geg. 
20. — Šiandien anksti rytą iš 
Vokietijos atskrido dirižablis 
Hindenburgas.su 40 keleivių 

ir paštu. 

jų pirmiau prisipažino kaltais 
ir nuteisti po 199 metus kalėti. 

Kiti du neprisipažino kal
tais ir jiems iškelta byla da
bar baigės su prisiekusiais 
teisėjais. Vienas jų nuteistas 
199 metus, o kitas 30 metų ka
lėti. 

Štai šie piktadariai: R. Go-
etbe, D. Nash, ir E. Reek, vi
si trV-s 19 m. amž., ir M. Li-
vingston, 17 m. amž. 

DARBININKAI TURI NU
TRAUKTI STREIKUS 

MADRIDAS, geg. 20. — 
Ispanijos premjeras Quiroga 
paskelbė, kad darbininkai tu
ri nutraukti streikus, kitaip 
gi, esą, nebus galima turėti 
normalių laikų. 

Apie radikalų vykdomą te
rorą premjeras tyli. 

• om 

ORAS 

lst"SHDffV, BRANGŪS SVETELIAI" 
^ Š I A N D I E N PASAKYSIM 

jonės kadangi daug kartu tas 
'mvo žadama. Ir neapsirikta. 

TURTINGAM N£RA TAIP 
BLOGA 

A. A. Sprague, 33 m. amž., 
už neatsargų automobiliu va
žinėjimų andai teismo nubaus
tas 10 dienų kalėti. 

Spauda šj faktų paskelbė 
didelėmis raidėmis, nes Spra
gile yra turtingas. Teisėjas gi 
su visais apsieina lygiai. 

Sprague padavė apeliacijos 
<kundų ir apeliacijos teismas 
itidėjo bausme iki galutino 
<avo sprendimo, kas prasitęs 
•:al porų mėnesių, arba ir il
giau. 

Su nhbaustais neturtingai
siais yra kitaip. 

PASKUTINĖS LIETUVOS PAVASARI
NINKŲ PRAKALBOS CHICAGOJ 

Malonu mums. cbieagie- i Lietuvos jaunimo rankdarbių 
čiams, buvo turėti savo tarpe Į paroda ir filmas, kuriu viena 
brangius svečius iš Lietuvos yra nutraukta svečiams užde-

n : Pavasarininku atstovus, dant vainiką ant Dariaus-'^ 
Gaila su jais skirtis, šj vaka- rėno paminklo. 
ra jie paskutinį kartų kalba Kas dar nesusipažino su 
Cliioagos apylinkėj, būtent, Šv. Lietuvos svečiais, negirdėjo 
Antano par. salėj, Ciceroj. Be jų kalbų, nematė parodos ir 
svečių — dr. J . Leimono ir J. filmų, atvykit ši vakarų i C'i-
Laučkos kailių, pamatysite cero. 

Europa įdomauja, kaip radikalai 
valdys Prancūzija 

SUNKU GAUTI VIETĄ AP
SKRITIES LIGONINĖJE 

Cooko apskrities viešosios 
gerovės biuro direktorius 
MoF<s praneša, kad apskrities 
ligoninėje trūksta vietos paci
entams. Priimami tik pavojin
gai sergantieji. 

Medikalis ir aaniinls vyk-
CHICAGO, SRITIS. — Šian- domas šelpimas apskrityje 
dien numatoma giedra ir šil- bus nutrauktas apie liepos 

PARYŽIUS, 
Prancūzų spauda rašo, kad ne 
vien prancūzai, bet visa tauta 
daug susidomėjusi, kas dėsis 
Prancūzijoje, kai kairieji i 
savo rankas paims valstybės 
vairų birželio mėn. 2 d., ir kai 
susirinks, naujas parlamentas, 
kuriame1 vyraus radikalų gru
pės. 

Nauju premjeru yra numa
tytas socialistų partijos vadas 
Plum. Daug kas protauja, 
kad Blum, rasi, duos progos 
komunistams įsigalėti ir j>a-
duoti jiems valdžios vairą. 

Kiti sako, fr£>d socialistas 
Blum būsiąs Prancūzijos 
" MaeDonaldas ' \ Kitados 
Maf Donaldas buvo aikakius 
radikalas Anglijoje. Bet kai 
pateko j premjerus, virto kon 

20. Komunistai gi užsidarę 
dirba. Jie veikia Maskvos nu
rodymais. Jų slaptas veikimas 
nelemia kų gero. 

LANKĖSI SVEČIAS IŠ 
KLAIPĖDOS 

Vakar redakciją atlankė p. 
Pranas Zaborškis, Švedų-A-
menkos laivų linijos ats-tovas 
Klaipėdoj. J is Amerikon at
vyko tik porai savaičių. Lan
ko lietuvių laivakorčių agen
tūras. Išvyksta atgal į Klai
pėdą gegužes mėn. 29 d. Grip-
sholm laivu, plaukiančiu be 
persėdimo i Klaipėdą. Tuo 
laivu vyksta daug chieagie-
čiu per "DRAUGO" agentū
rą. 

Drauge su p. Zaborskiu re
dakcijoj lankėsi p. J . Mučin-
skis iš Nevv Yorko ir p. Ch. servatonum. Stebėjosi polit i- ,^ , • , -v nu: _ £ , 

'' ! i raendnck is Inicagos Švedų 
nis pasaulis. Taip gali įvykti l j n i j c ) 8 s k y r i a u s . 
ir su prancūzų socialistu Vakare Švedų kliube suren-

ciau. mėn. 1 d. Neturima fondų. Blum. gta p . Zaborskiu pagerbimas. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

JAU PRAPLIUPO 

Senis laisvamanių tėvas šliupas jau pra
dėjo savo darbi), kuriuo labai džiaugiasi 
Brooklyno lietuviu komunistų dienraštis. 
Mat, Šliupas tautininku jam surengtam pri
ėmime vis*} savo plačią, burnele paleido prieš 
kunigus, prieš bažnyčias. Visa mūsų laisva-
manijų Šliupas pradžiugino savo pareiški
mu, kad Lietuvoj "Kunigai turi p- r daug 
laisvės. Klebonas, kaip gubernatorius. J i s 
gali bile žmogų padėti kalėjimą^ apšaukęs 
j | bolševiku''... % 

Iš šio laisvamaniu tėvo pareiškimo ga
lima suprasti, kaip jis nesiskaito su gyve
nimo laktais, kaip neteisingai jis kalba. Ku
nigai dėl pamokslu bažnyčiose baudžiami, 
varžomos katalikų organizacijos ir spauda, 
nesunormuoti valstybės >antykiai su bažny
čia, uždaryta kataliku politinės ir ekonomi
nės organizacijos ir, štai. to viso akyvaiz-
doje Šliupas drįsta tvirtinti, kad kunigai 
Lietuvoje per daug turi laisvės. Supianta-
ma, jis norėtų matyti bažnyčias uždaryto
mis, kunigus kalėjimuose ar ištrėmime prie 
sunkiu darbų, kaip kati Kusijoj yra. 

Nt spėjo Šliupas įkelti kojų į Amerikų, 
jau pradėjo meluoti. Priėmimo vakare, anot 
'kL-vės", jis kalbėjo: 

"...Dabai Lietuvoj labai daug įvairių 
zokoninkų, kurių viršininkai daugiau
siai yra vokiečių tautybės ir jie yra da
bartines Vokietijos valdžios Šnipai... Dva-
siškijai valdžia moka algas. Taigi mes 
užlaikom Vokietijos šnipus Lietuvoj, dir
bančius dabartinės Vokietijos naudai". 
Tai yra biauri melagvstė ir šmeižtas. 

Mes nežinom nė vienos vienuolijos Lietuvoj, 
kurios viršininku būtų vokietys. Taip pat 
didžiausia yra nesųmonė primesti kunigams 
šnipinėjimų. Vokietijos naudai, kur katali
kai yra persekiojami, vienuoliai ir kunigai 
į kalėjimus sodinami. Daryti vienuolijoms ir 
šiaip kunigams tokius priekaištus gali tik 
lygsvaros netekės, tikėjimo neapykanta de-

vuoja ir tebesinaudoja laisve... Susirin
kimai varžomi, sunku gauti leidime su
sirinkti; presą (spauda) varžoma.... 

Jaunalietuviam leidžiama valdyti ša
lis... jie ginkluoti". 
Čia, žinoma, jis teisybę pasakė. Bet tuo 

jis skėlė antausiu tautininkams, kurie jį Lie
tuvoj kėlė, ordenais apkabinėjo, o Amerikoj 
jo laukė. Mat, jie tikėjosi, kad senis lais
vamanis gins jų pozicijų ir tuo pačiu duos 
kailin katalikams. Bet, deja, ir jiems pa
tiems kliūva. (Jerai priežodis sako — neik 
su velniu obuoliauti — apsigausi. Tautinin-
Kai, tur būt, įsitikino, kad tai teisybė. 

Romas Insa 

TEISYBĖ APIE KOMUNIZMĄ 

A. B. Liberov, savo laiku išbėgęs iš 
Sovietų Busi jos belaisvės, savo rašinyje " A š 
buvau komunistas" paskelbė komunizmui 
dvidešimts penkis apkaltinimus. Būtent: 

1. Komunizmas egzistavo Kusijoj netoli 
dvidešimts metų. 

± Komunizmas apvogė ir padarė ver
gais Kusijos kaimiečius. 

o. Komunizmas atsisakė mokėti Rusijos 
darbininkams žmoniškų algų, už kurių ga-

Keletas Gražiu Minčių Gegužės Mėnesiui 
Gamta pasipuošė, pasidabi- tai kūdikio charakterį formuo 

no gražiu gtguzes mėnesio rū
beliu. Laukte j i laukė, kaip 
dienelė laukia pirmų sidabri
nės aušrelės spindulių, malo
naus," gražaus gegužės mene 
sio. Motina Bažnyčia gegužės 
mėnesį pašvenčia gražiausiai, 

jauti ranka. Nes motina vai
ko charakterį teauklėja. Jei 
motina suvoks, supras savo 
pašaukimų, tuomet, ir tiktai 
tuomet, mūs vaikai bus tikri 
pavyzdingi, Dievo įsakymus 
pildii vaikai. Tik tokiu būdu 

skaisčiausiai mergelei, Panai [motina, suprasdama savo tik-
Marijai, gegužės mėnesio ka- slų, sulauks pagarbos ir lai-
ralienei. Puošnios gėlės gaivi
nantis alyvų kvapas primena 
mums Marijos nekaltumų, skai 

PO SVIETĄ PASIDARIUS 

mes. 
Šiais laikais moteriškumas 

taip nusmuko, kad skauda ši-
stuinų. Kupini džiaugsmo, ka- ' rdį į visa tai žiūrint. Be abe-
rtu su mažutėliais, visi susi- j jo, čia ir yra tam tikra prie-
renkani prits Šv. Marijos alto- j/.astis. Falsifikuota — netikra medžioklės pavargęs Gedi-
rėiio ir giedam Jai pašvęstas mokslo filosofija suteršė žmo-, nias negrįžo namo į Trakus, 

Nežinau, tavorščiai, kiek* 
daug iš jūsų matėt dail. Rim
šos medalį: "Ta ip Gedimi
nas sapnavo^" o kitoj pu
sėj : "Ta ip Gediminas nesap
navo." 

Panarių kalnuose po taurų 

lietuviškas giesmes. K raute 
apkraujani Jos altorėlj ir sta
tulų gėlėmis, lštikrųjų, juk 

nių širdis, suteršė Ir religijų, a le ten pat apsinakvojo ir 
pastūmėdama jų visai į šalį. sapnavo staugiantį geležinį 

« v Šiaušiasi naujas pagonizmas, 
moderniniai vadinamas neo-

vilkų. Ant rytojaus. Lizdeika 
jam ištlumočijęs, kad tasai 

Trockio ir Stalino vilkai — 
balšavikai, laisvamaniai ir 
cicilistai. O staugia, tavorš
čiai, dėl to, kad nariai jiems 
gero brūklio nepaima. 

Pamenu, kai anais metais 
balšavikai buvo pradėję staue 
gti vienoj Čikagos katalikiš
koj draugijoj, net buvo pa
statę valdybai klausimą, ką 
duoda mums Mišios šv. Ale 
kai kitų mitingų .susirinkę na
riai paėmė jiems gerų brūk
lį, tai greit jie kudašių išne
šė ir dabar toj draugijoj šven
tas pakajus. . 

tai gražus paprotys. 
lėtų pragyventi. i P a s a u l i s P"valo pareikšti j pagonizmas. Atminkime tik vilkas reiškia garsų miestų, 

' 4 . Komunizmas domisi mašinomis, bet j a u g i a u meilės Marijai, nes j vienų dalykų, kad tikėjimas, j kuri Gediminas turi ten pa-
ne žmonėmis. žmogiškoji širdrs tani ir su-j ir tiktai tikėjimas, tegali mo- Į statyti. Tuo miestu yra Vii- Į Kiaulės, žinote, į daržus 

5. Komunizmas pažemino Rusijos jau- ' tverta , kad mylėtų kas gera, teriškumų, ypač -motinystę, a-; mus. Ale Gediminas nesapna-! neprašytos lenda ir be bru-
ninių. kas gražu, kilnu ir skaistu, psaugoti. Gražiai apie moteris Vo, kaip dailininkas mums ,klio sunku jas išvaryti. 

Mūsų Dieviškoje Motinėlėje yr a pareikšta Talmude: —j parodo, kad šlykšti kiaulė,! 
visa tai pasireiškia. J i yra I Jei moteris yra tauri, dorovi- užsidėjus lenkiškų kepurę ir I Užėjau anų dien pas savo 
mūsų dangiškoji Motina, kuri inga, ji panaši vynmedžiui, ant užsirioglinus ant Gedimino kolegų prof. Galvočių. Kan-
nuolat rūpinasi, kad mus ap- kurio bręsta puikios vynuo-: kalno Lietuvos, vėliavų ėstų. <m didžiausiu susikaupimu 
saugotų nuo įvairių pavojų, ges. Ir vėl: — Kas yra turtin- -. .. '. , rašant didelį mokslo veikalą. 

, . ' . Šiandie, tavorsciai, as no- l J 
gas! — Jas, kuris turi gra- , ,. . . Staiga atbėga jo mazvtis su-

' rm parodyti ant savo delno ° . . . . 
, i i i n i- nelis i r klausia: 

dar vienų rokundų, ko Gedi
minas nesapnavo, būtent, ne-

G. Komunizmas panaikino visas asmeni
nes laisves. 

7. Komunizmas uždraudė visas populia-
res kritikas. 

8. Komunizmas panaikino žodžio laisvę. 
9. Komunizmas panaikino spaudos laisvę. 
10. Komunizmas panaikino prašymų (pe

ticijų) laisvę. 
12. Komunizmas išardė darbininkų uni

jas. 
K>. Komunizmas griežtai uždraudė vi

sokius streikus. 
14 Komunizmas , yra darbo žmogaus 

priešas. 
lo. Komunizmas prailgino darbo Valan

das. 
16. Komunizmais sumažino savaitines ai-

Varge mes esame jos paguo
džiami, mūs vargo ašaros lie- žių moterį; gražia ypač būdu 
ka nušluostvtos ir žiūrime i ,, , ... ., 

Mums, katalikams, nerem ateitį šviesia viltimi ir drų-
sumu. 

Didelė dovana yra pažinti, 

svetimuose šaltiniuose ieškot sapnavo, 
moteriškumo, motinystės pa-
vvzdžiu. Mūsų Dangiškoji Mo-

— Pa, ar galima ant jū-

kad seno krajaus r i u *i*žyiiėti1 
lietuvių patrijotų apsigyve- — To aš nežinau, at-

gas. • • 

17. Komunizmas yra moterų priešas. 
JlS. Komunizmas privertė vaikus ope

ruoti mašinas. 
19. Komunizmas privertė moteris dirbti 

dirbtuvėse. 

p o 

nosių Haverliill, Mass., suor- 'sako profesorius. Tuo jis no-
gerbti ir mylėti mūsų Dan-jtina, savo dieviškoje Motiny- i ganizuotam jo vardu klube r*U° duoti suprasti, kad sū-
giškų Motinų. Poetai stebisi į stėje ir Panystėje, turi visus; 1936 m. visais galais staugs "us netrukdytų jam dirbti. 
gamtos gražumu, lelijos bal 
tujnu, saulutės auksiniu saulė
lydžiu. Kaip labiau džiaugia
si tas, kuris garbina Marijų! 
Kaip negali jis atsistebėti Die 
vo Motinos garbe' 

moteriškumo, ii' motiniškumo lietuviški balšavikai kokio Nesupratęs tėvo noro 
požymius. Te mūsų jaunos mc ten žydo Trockio — Beršteino kelių minutų vėl klausia: 
rgaitės, ypač gi auklėjimo int- arba gruzino Stalino (galas _ p a , ar mėnulis iš olan-
tuose, atsižvelgia : į Motinų žino kokia šito kraugerio tik- disko sūrio padarytas! 
Marijų, gegužės mėn. karalie 
nę ir ieforniuoja, tepildo tų 
pavyzdingo moteriškumo ir Jei mūsų Dangiškoji Moti 

na būtų pasaulio priimama motinystės modelį Dangiškos 
20. Komunizmas padarė rusus biedniau-! kaip moteriškiuno pavyzdys, I Karalienės pavyzdžiu. Te pra

šiais žmonėmis pasaulyje. 'o, kaip pasaulis pasikeistų! |šo, kad J i jas saugotų ir ve-
21. Komunizmas padare Rusijos žmones j Iš suvargusio pataptų gražus, stų gyvenimo keliais. • 

vargingiausiais pasaulyje. *| ramybės pasaulis. Atimkime j Daugiau, daugiau geru, pa-
22. Labiausia pavergti žmonės pasauly- j r a n kų, kuri supa kūdikio lop- vyzdingų motinų ir tuomet 

je yra rusai — juos tokiais padarė komu- želį? k a s b e b u s < To-{ r a n k a p a s aulio.Veidas atsimainys, 
niznias. 

'2o. Nėra kitataučio, dirbusio seniau Ru
sijoj, kuris būt ten pasilikęs. • 

roji pavardė) naudai. O bal
šavikai dabar tam klube stau-

— To aš nežinau, 
kiau atsakė tėvas. 

smar-

gia. Ne tik staugia, ale toksai j B e t sūnelis vis negali nu 
Yabalas-Pruseika atsiveža vi- rinkti * 
šokių rezoliucijų ir kai ko 
kius blynus padeda ant sta 

— Pa, ar žmogėdros turi 
'pieninius dantie? — vėl klau
sia profesoriaus. 

I 

. . » y;q>> Šliupas, ar "šėtono apsėstas žmogus. 
Ji> atvirai pasisakė ko Amerikon at

važiavę^: gauti pinigų laisvamanių kapinėms 
steigti, gauti dolerių laisvamaniškai gimna
zijai Lietuvoj, prašyti paramos krematorijai, 
rinkti aukas bedieviškai spaudai. 

I r mūsų tautininkėliai norėjo įtikinti 
savo pasekėjus, kad dr. Šliupas atvyko į 
Amerika lietuvių tautybę stiprinti. Bet jau 
H pirmos jo kalbos paaiškėjo, kad tautos 
r ikalai jam arba visai nerūpi, arba ant-
įaeilis yra dalykas. J i s atvyko čia lietusius 
kiršyti, laisvamanybę skleisti ir tani tikslui 
pinigų prisirinkti. 

-Bet keisčiausia, kad Šliupas ir Lietuvos 
Amerikos bniuunjnig prigavo. Lietuvos 

.autininkai jį "ant rankų nešiojo'': pensija 
duoda, universitete garbės daktaratus tei
kia, jubiliejus rengia, jo "nuopelnus" auko
tina, kelionę Amerikon išrūpina, gražiai iš
lydi... Tačiau čia atvykęs Šliupas parodo 
savo nedėkingumų. Jis kalba prus "tautos 
v a d a " prez. Smetonų ir jo valdžių, sakyda
mas, kad dabar Lietuvoj nėra piliečių ly
gybės, karo stovis tebeveikia ir tai sunkina 
kraštų. Be to jis, kaip rašo "L-vė" , pažymi: 

"Mes esame valdomi apskričių virši
ninkų", nurodė kalbėtojas. Jei kuris 
viršininkas dar yra kultūriškesnis. ne 
taip baisu, bet pasitaikius nekultūris-
kam, jis engia krašto, piliečius, kaip tik 
nori... Visos partijos uždarytos — krikš
čionių demokratų, liaudininkų, socialde
mokratų. Tik viena tautininkų tebegy-

24. Nėra darbininko ar kaimiečio, pa- | 
bėgusio iš Sovietu Rusiios, kuris 'būt pasi-1 w , . A .. T . ... , . . d Atvykau \ Amerikų Lietu-

Dėl Mano Keliones Amerikoje 
likęs komunistas. 

2o. Aš buvau komunistas 
juo nebesu. 

, . i vos Vyčių Amerikoje kvie-
bet dabar v. . . , , . _ . . 

i ciamas tautinei ir kultūrinei n . -. .v, • , . • I misijai. Vy&n vadovybe Prie siu pareiškimų komentarai nerei-i . . . . . . . . . c • —į. .i*,-. - dirbo mano kelionei marsru 
-alingi. <««>MJ4JiU* \ 

Tik reikia stebėtis, kad yra ir lietuvių 
ir tai ne visai mažas skaičius, kurie taip 

piame visas savo mintis, vi
sas savo pastangas. 

Bet kadangi aš esu ir Pa-
i^- šaulio Uetuvių Sąjungos Va

lo klubui pasirašyti. 

'Vedant šitų rokundų toliau, — To aš nežinau, suriko 
tavorščiai, galima pasakyti,! tėvas jau žvėrišku balsu, ne-
kad panašiai Gediminui ne-! tekęs kantrybės, 
sapnavo nei Kęstutis, nei į Pažvelgęs nustebusiomis a-
Vytautas, nei Mindaugis, nei ;kimis. į profesorių vaikas sa-
net šventieji Jurgis, Kaži- ko jam: 
mieras ir kiti garbingi vyrai, ' - - Pa, as nesuprantu, kaip 
kad Amerike po jų vardo gali žmonės mislyti, kad tu 
draugijas ir klubus staugs j esi mokytas. 

T**-

ferybos Sekretorius, tad su- nusistebėjimais atsiekti? Ne-
praiitama, jog vykdamas į, jaugi yra negerai jeigu aš, 

įnirtusiai gina Rusijoj esamų vergi jų, gina 
kruvinų bolševikų diktatūrų ir dar drįsta 

tų, nustatydama ne tik die-
n;s, bėt ir valandas kur ir Amei ikų pasiėmiau atlikti dar nieko nekliudvdamas 
kada turiu būti. Baigęs grį- j įr ^ptcialių šios sųjungos rei- Amerikoje tautiniais ir kul 
šiu į Lietuva 

VO, ko m manęs norima tais dai, kad ji, suprasdama mano 
kelionės tikslų, džentelmeniš-

kaių. Bet atsirado vienas Ą. 
piršti jų Lietuvai. Dieve, saugok Lietuvai šiam Vyčių žygiui pritarG merikoj cinus laikraštis 
nuo tokios tvarkos, nuo bolševizmo! Į k a i p Amerikos,: taip ir Lietu 

.vos katalikiškoji lietuvių vi 
NAUDINGAI DARBUOJASI - r r ._, 
H I I W U I « U A I x̂ x** w v suomene. Todėl, 

m i 

'Amerikų, aš 

vvk damai 
gavau 11 • VISO. 

tūriniais lietuvių tautos rei-
^ - kalais, jei noriu^ kad čia lie-

n(laia", kuris ėmė stebėtis,! tuvybė klestėta kad lietuvių 
kaip aš, būdamas Pasaulio [gyvenimas gražiai tarptųf I r 
Lietuviu Sųjungos Valdybos ^ imuosi į tas pastabas kiek ' O ' 

kai tai įvertina. Aš esu labai 
dėkingas Amerikos lietuvių 
katalikiškajai spaudai, kur; 
mudviejų su J . B. Laučka pa
stangas taip gražiai remia. Aš 
tikiu, kad ir "Sandaros ' ' iš
keltos abejonės įvyko tik dėl 
nesusipratimo ir todėl manau, 

aukščiau pažymėtos misijos, j ) r i j a i u k a d ir Lietuvoje tų 
kurių organizavo Lietuvos Vy << Sandaros "'nusistebėjimų vie 

reaguoti tik dabar, kai pašte- kad, nesusipratimui išsisklai
džius, mes vieni kitus supra
sim ir tinkamai įvertinsim. 

S'kittorium, galėjau imtis 
S. m. gegužės 15 d. rimtas katalikų žur-1 ' k \"v ' ' . 6"'1? i

l l
i ". ' 7 

nalas "Tbe C'ommonvveait" įdėjo mūsų t a u /organizuotos ios , l^tuvių ka-
tiečio Valentino Matelio straipsnį, pavadin- t a l l k l ^ visuonienės įgaliojimus 
ta "Vouth's, Connudrums" (Jaunimo mįs- «'ai atstovauti, o atvykęs j 
lės). Į tų rašinį ir pats redaktorius savo dė- Amerikų esu taip pat visos 
mesi atkreipė, paragindamas skaitytojus į jį organizuotosios lietuvių kata- nuostabaus nėra. Ši mano pa- \ Ši a proga dar noriu pažy-jinūsų su J. B. Laučka kelionė-
atsilLpti. Vadinas, Matelis palietė aktualų likų visuomenės svečias. ' siimtoji misija ne tik neprieš- j mėti, kad keliaudamas į A-rje po Amerikos lietuvių kolo-

ciai Amerikoje. , nas laikraštis, būtent U L. A . " Nuoširdžiausiai visiems de-
Man rodos, kad Čia nieko pakartojo. | kodamas už teikiamų paramų 

ir visiems rupinių klausimų. Taigi, dabar aš ir mano (tarauja Pasaulio Lietuvių Sų- .merikų atsigabenau gan dido- nijas, kviečiu visus lietuv 
Mmtelio raštai Ameriko/ katalikų bendrakeleivis adv. J . B. L a u į j u i i ^ tikslams, bet, p r i e š i n g ų pavasarininkijos M 
pasirodo ne pirmų kartų. J is rašo ("ka ' k i m s ' ^ i a i k a i P i r a 5 "ai> '1J s l l t a i n I j a Sl1 t a i s t l k s " bl1^ l>aroda» kurių.pali 

ankdar-
palieku A-

V. 
spaudoj pasirodo ne pirmų kartų, ois rašo ^ 
ne tik bendrais visiems katalikams klausi- tokiais įgaliojimais ir tiks- jlais, nes Pasaulio Lietuvių Sų- merikos lietuvių jaunimui — 
mais, bet da/.nai parašo apie Lietuva ir Jie- i a i* *7*Qt lankome lietuvių jungos pirmaeiliu tikslu yra vyčiams, kaip pavasarininki-
tuvius. Linkėtina jaunam ir uoliam žuraai j kolonijas ir kalbame grynai jišlaiKyti svetur gyvenančių l i e jos dovanų, kad šie darbai 
listui nepailsti, bet ir toliau kelti mūsų tau-! tautiniais i r kultūriniais lie- i tuvių tarpe lietuvybę. Aš ma- gražiai primintų Lietuvų ir 
tos vardų Amerikos katalikų spaudoj bei tuvių reikalais. Mes nidko ne- nau, kad savo veikla šio už-1 lietuviškumų. Šitokio dalyko 

įus 

dėtis prie bendro Amerikos katalikų veiki
mo judinimo d^arbo. 

V. Matelis gyvena Baltiniorėj ir darbuo
jasi lietuvių katalikų organizacijose. Taip 
pat bendradarbiauja ir lietuvių laikraščiuo
se. *. 

•j 

bendromis, sutartinomis pas
tangomis kurti gražia, šviesia 
lietuvių tautos ateitį. 

Dr. Juozas Leimona3 
Chicago, 1936 m. geg. m. 19 d. 

Malonumu prie visų savęi 
nepasmerksi, o šiurkSfonra M 
kitus, tik save apdergsi. 

kriukuojanie ir niekii nesi- davinio siekdamas gyvendinu nieks ligi šiam laikui nėra 
skaudžiame. Mes troištame, ir Pa.-aulio Lietuvių Sųjungos: padaręs. Gal ir tai yra nege-
kad Amerikos lietuviu gyve- tiktius. Aš, tiesų pasakius, ra? 
nime žydėtų lietuvybe ir kad į tų nusistebėjimų ilgai ne- Neatsižvelgiant į Šį mažų j Kas skaiio ir remia katali-
visaš gyvenimas gražiai tarp-, kreipiau jokio dėmesio, nes nesusipratimų, aš esu labai-dė- 'kiška spaudą, tas platina &a 
tų ir to<lėl šita l^rikme krei- man tiesiog nesuprantamą bu- kingas Amerikos lietuvių spau ant Žemes Dievo karalyste. 

i i 
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PlTTSBURGhiO 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 

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS 

Įdomūs Pasikalbėjimai 
I r Dabar Esti 

Stebuklų 

RAULAS: — Jonai, aš ne
su matęs stebuklu, todėl la
bai man būtų įdomu juos ar 
pamatyti, arba nors girdėti 
aiškinant tą, kas yra matęs. 

Praeitą savaitę moterystes 
ryšiumi surišta: Marijona Ja-
gminiūte su Theodore |J. See-
bacher (vokiečiu), o Anele 
Benotaite su Aloyzu Augus 
tynowicz (lenku). 

Iš šalies žiūrint kyla klau
simas, kodėl mūsų gražios lie
tuvaites tuokias su svetimtau-

tymus daryti stebuklingus da-<(" i aLs? N e J a u S į š v - Kazimiero 
lykus, jeigu Dievas galėjo su-1 parapijoje nėra lietuvių vai-
tverti visus daiktus ir visą!kinu-* K u r < V ' i a n e b u s ! D a i l S 

yra. Bet kodėl nesiporuoja sa
vi su savaisiais, tai klausimas. 
Nors mūsų sodaiietės deda 

gamtą, tai kodėl Dievas nega
li veikti ant kiekvieno sutve
rto dalyko, kurį J i s Pats su- j 
tvėrė, kuriems J i s Pats davė' P^tangų, kad savo parapijos 
įstatus, kaip turi veikti? Ko

mas motinų, užkandžiai, Kal
bos, sveikinimai ir t.t. 

Federacijos 52 skyrius geg. 
29* d. po pamaldų rengia kal
bas Vilniaus Vadavimo įga
liotiniam p. Uždaviniui. Gir-
dėjau, Uždavinys taipgi daly
vaus ir Deeoration Day iškil
mėse, kaip ant kapinių, taip 
ir Adomo sode. 

dėl J i s negalėti} duoti sveika-
JONAS: — Raulai, tu esi L v . T^ . ., 

, . , ' tos žmogui, Kuris vra sveika-
matęs daug stebuklingų da- , - u . . ę v , . , T. 

^ i t tos šaltinis? Kodėl J is nega-
i r lyky, t iktai tu Tntėmy.ji 

nemąstai. 
RAULAS: — Nugi, ar aš 

netėmyju, kaip ir visi kiti 
žmonės? Ar aš nemąstau, kaip 
visi žmonės? 

lietuvius vaikinus patraukus 
prie savęs, bet veltui...* Soda-
1 ietės buvo parengusios net 
porą "susipažinimo" vakarė
lių, bet ir gi nieko "nemači-

T> ,)o". Jos tuo klausimu labai 
susirūpinusios. Liepos 26 d. 
vėl rengia ••susipažinimo" iš-

' Maftiau daug ligonių trokštan-
JONAS: — Žinoma, jei tė-, (Xh} s v e i k a t o s > maldaujančių 

mytum, tai ir suprastum, kad]šy p a n o s Marijos pasigailė-
daug stebuklų darosi m ū s u | j i m o Tr^]ą Ya]amų p 0 pie-
akyse. Pav., ar ne stebuklin- tų p r a s i d e d a m i š p a r a i , 0 p o 

gi dalykai, kad duona bei d»- Jt&pKrų b ū n a d i d e I ė p r 0 C es i -
'ržovės, kurias valgai, persi- [ f c k u r i o j d a l y v a u j a v i s i ž m 0 . . 
maino } tavo kūną? Ir tas ^ k u n i g a i > v y 8 k u p a i g i e d a 

įvyksta kasdien. Ar ne t o k s ' ^ j ^ ^ ^ ^ p p i e ^ ^ 
pat stebuklingas dalykas, kad k r a m e n t o p r i e S a i s S v > R a i a n _ 
lašelis lietaus, kuris krinta j 

l lėtų suteikti matymo, nes J is 
yra Visagalis? Raulai, pasa
kysiu tau, ką aš pats savo 
akimis mačiau. 1930 metais, 
rugpiūeio 7 d buvau Liurde. važiavimą į Adomo sodą. 

Kaip joms šis ususipažinimo" 
išvažiavimas pasiseks, ir ant 
kiek jos susipažins, priklau
sys nuo mūsų vaikinų. Jei 
jie atvažiuos, bus gerai, o jei 

Bingo dar tebelošiama tre
čiadienių ir sekmadienių va
karais lygiai 9 vai. Galybės 
labai gražių ir brangių dova
nų išdalinama kas vakaras. 
Geriausios dovanos duodamos 
visame Pittsburghe. Visi atei
kite į Šv. Kazimiero mokyk
los svetainę. Persitikrinsite ir 
išmėginsite savo laimykį. 

M. P. 

iš padangių, persimaino į 
vyną? 

RAULAS: — To aš nesu
prantu ir nežinau, kaip tai 
gali būti? 

JONAS: — Argi aš nesa
kiau, kad tu nemąstai? Žiū
rėk: lietus lyja, sudrėkina že
mę; vynuogės auga ir iš jų i 
daro vyną. "O pasodink į že-! 
mę, kur nebūtų jok o drėgnu
mo, vįsiškai sausa, ar augs 
vynuogės? 

RAULAS: — Aišku, sausoj 
žemėj negali augti. 
- JONAS: — Getai sakai. To-
dfil lietaus lašelis įrfikritęs 
ant žemės sudrėkina ją, vy
nuogių krūmo šaknys čiulpia 
tą drėgnumą ir augina vai
sius, iš kurių daroma vynas. 
Todėl aišku, kad lietaus la
šelis pasikeičia į vyną. O tu, 
Raulai, to nematai? 

RAULAS: - Tiesa, Jonai, 
aš apie tai nei nemąsčiau, net 
nei į galvą neatėjo. 

JONAS: — Raulai, mes tu
rime neapsakomą daugybę to
kių stebuklingi] dalykų, ko 
mes nematome ar nenorim ma 
tyti. Pav., paberk į žemę kvie-
zčio grūdą. Tas grūdas supus. 
Bet jo vietoj išaugs 20 bei 50 
kitų grūdų. Pasodink į gerą 

Atstovo Vilniaus 
Vadavimo Sę-gos 
Kalbos Pittsburge 

Ir Apylinkėje 

Federacijos apskričio valdy 
ba iš tikrų šaltinių sužinojus, 
kad gegužės 26 d. atvyks į 
Pittsburghą Vincas Uždavi
nys, atstovas Vilniaus Vada
vimo Sąjungos, parūpino vie
tas jo kalboms. Tikslas lan-

ženię obelės, kriaušės bei ą- j k ^ m o l i e t u v i u k o l o n i ^ ?**> 
žuolo sėkla. Sėkla vra labai ' k a d « « * • « Amerikos lietu-
maža, o koks didelis medis ! v i u s Vilniaus vadavimo akci-

čiaus bažnyčią yra didelis ke-
tvirtainiškas piečius, kur su
vežą ir tvarkoje suguldo vi
sus ligonius. Grįždamas iš 
procesijos kun. Šv. Sakrame
ntu laimina visus ligonius at
skirai. Tarpe tų ligonių buvo j 
ir apie 28 metų amžiaus me
rgaitė, kuri per 13 metų buvo 
suparaližuota ir negalėjo nei 
pasijudinti. Kuomet kunigas 
palaimino ją, mergaitė kėlės 
iš lovos ir tuojau bėgo. Ka
dangi gydytojai norėjo ištirti, 

atsiveš kokias vokietaites, le
nkes, ungarkas, ar net žydeU 
kaitės, tai mūsiškės gražuo
lės - puputės pasiliks vienos 
"s^ tmerg iau t i " arba turės ie
škoti vokietukų. Vaikinai, ne- | 
snauskite. Gėda, kad mūsų 
gražuolės turi " e i t i " už ko
kių "kumpanosių". 

Negalima praleisti nepami
nėjus, kad Adelė Benotaite į 
šliūbą atėjo labai gražiai, ri
mtai ir padoriai pasirėdžius. 
Nors jauna mergaitė, bet sa
vo rimtumu pralenkė daugelį 
pliuškių, kurios iš šventų Ba
žnyčios apeigų, laiminančių 
moterysten einančius, padaro 
tikras komedijas savo parė-

Geg. 30 d. (Deeoration Day) 
Šv. Kazimiero R. K. bažnyčios 
kapinėse lygiai 11 valandą 
(greituoju laiku) pamaldos už 
mirusius, paskui paminklų 
pašventinimas. Po pamaldų 
Adomo sode už kapinių už
kandžiai, žaislai, dovanų iš
dalinimas laimingiems auko
tojams Šv. Kazimiero parapi
jos naudai. Iškilmių rengėjai 
širdingai visus kviečia atsi
lankyti kaip į pamaldas, taip 
ir į užkandžius Adomo sode. 

Švento Kazimiero 
Mokyklos Žinutes 

Gegužės 24 ir 25 bus dienos 
didelio atminimo mūsų moki
niams aukštesnėsės mokyklos 
Atvyks pas mus iš Clevelan-
do Šv. Jurgio parapijos aukš 
tesnėsės mokyklos mokiniai, 
taipgi dalyvaus ir mergaitės 
iš Šv. Pranciškaus akademi
jos. 

Sekmadienio rytą išklausys 
šv. Mišių ir, sekdami tuos, ku
rie pirmą kartą priims*šv. Ko
muniją, taip pat eis prie Die
vo stalo. 3 valandą po piet vi
si važiuos į Mt. Providenee, 
kur bus didelės iškilmės — 
vainikavimas Panelės Šven-

siai. Altoriai buvo gražiai pa
puošti, ypač puikiai atrodė 
Panelės Švenčiausios altorius 
— skendo gėlėse ir palmosc. 
Mergaitės buvo gražiai pasi 
rėdžiusios, sutartinai giedojo 
lietuviškas ir lotyniškas gie
smes, tvarkiai ėjo procesijoj. 
Apeigos darė išganingo įspū-
dzio. 

Po vainikavimo apeigų kun. 
E. Vasiliauskas pasakė pri-

j taikintą iškilmei pamokslą a-
ngliškai. Po pamokslo įvyko 
oficialus priėmimas mergai
čių į Sodaiicijos draugiją. J 
rašymo apeigas atliko pats 
klebonas kun. J. Misius. Šios 
mergaitės tapo priimtos Soda 
licijon: Frances Kizis, Mag-
dalene Gailės, Anna Bomblos 
ki, Marti i a Miller, Berti įa Ru-

Pirmadienį vėl visi susi- itkosky, Josephine Plukis, Ste-

Kazėnas pasakė pamokslą li< 
tuviškai. Kun. A. Jurgutis si 
teikė palaiminimą ir tuomi i: 
kilmės užsibaigė. 

Mažas būrelis sodaliečiu ti 
ra North Side, bet jos vis( 
yra sąmoningos sodai ietft 
Kaip žvaigždės dabina d a? 

(Tęsinys 4 pusi.) 

čiausios 

rinks. Tada kiekviena moky 
kla ką nors parodys. Tai bus 
savotiškas mokinių seimelis. 

Laimute 

KAS GIRDĖT NORTH 
SIDE 

Geg. 17 d. įvyko gražios iš
kilmės Dangun Žengimo baž
nyčioj — gegužės karalienės | 
vainikavimas. Gegužės kara
lienė buvo Frances Kizis. Sa-

Komitetas vo užduotį atliko kuogcriau-

lla Jackson, Josephine Wil-
lis, Mary Willis, Frances Ru-
mbauskas, Constance Rumbau-
skas, Blanche Pfumhauskas, 
Pauline Bogdon, Helen Chi-
ekenosky, Margaret Urban, 
Helen Dermick, Margaret Ba-
ckeneo, Cecelia Uzėnas, Helen 
Ziuk, Agnės Armon, Susan 
Greich, Helen Butelmess ir 
Helen Kress. 

Po įrašymo apeigų kun. M. 

Rūkykite Dvigubai - švel
nius Old Golds. 

ar tikrai pasveiko, nuvedė j ą d a i s ir apsiėjimu. Te Dievas 
laimina Anelę ir tesuteikia 
jai malonę visados pasekti ri
mtai ir ištikimai savo. bažny
čiai, savo parapijai. Dėde 

į ligoninę ir daugybė, dakta
rų pripažino, kad mergaitė y-
ra sveika. Tą visą aš pats 
mačiau. Ar tai ne stebuklas? 
Ir tokių stebuklų ten labai 
daug įvyksta. J. V. S. 

KLAUSYKITE ir išsirinksite 
TYKŲ ELECTROLUX 

Gaso Refrigeratorį 

užauga? Ir šimtus metų gy
vena. Ar tai ne stebuklai? 

RAULAS: — Tiesa, Jonai. 
Čia yra stebuklingi dalykai, 
bet tai yra gamtos darbas? 

JONAS: — Gamtos darbas? 
Kas tai yra gamta? Ką tu 
supranti apie gamtą? 

RAULAS: — Gamtos įsta
tymai, kurie visuomet taip 
veikia. s 

JONAS: — Raulai, Raulai, 
tu nemąstantis žmogus. Kas 
tai yra gamta? Ar tai ne Die
vo ranka? Ar tai ne Dievo 
Apvaizda? Ar tai ne Dievo 
Išmintingumas, Kuris sutva
rkė tuos įstatymus? Jei Die
vas galėjo duoti gamtai įsta-

jai i r įsteigti Vilniaus Vada
vimo Sąjungos skyrius. Iš ' 
anksto spėjama, kad Pittsbur-
gbo ir apylinkės lietuviai skai 
tlingai rinksis ir dalyvaus vi
sose kalbose. Gerb. atstovas ir 
redaktorius kalbės šiose vie
tose. 

Gegužes 27 d., 8:30 vakare 
Šv. Vincento parapijos sve
tainėje. 

Gegužes 28 d., 8 vai. vaka
re, Jiv. Petro ir Povilo, Home-
stead, parap. svetainėje. 

Gegužės 29 d., 8:30 vakare, 
Šv. Kazimiero parap. svetai
nėje. , 

Tikime, kad ir kitos, nors 
mažos, apylinkės kolonijos ir-

Geg. 24 d. mūsų bažnyčioje 
įvyksta didelės iškilmės. 8 v. 
ryte per Mišias šv. bus pir
moji šv. Komunija mūsų mo
kyklos vaikučių ir tuojau po 
Mišių šv. įrašymas į rožančių 
ir škaplierius. Po piet 3 vai. 
sodaliečių Panelės Švč. Ap
vainikavimo iškilmės, priėmi
mas naujų narių ir palaimi
nimas Švč. Sakramentu, Po 
pamaldų svetainėje pagerbi-

gi pasikvies svečią ir susi
rinks pasiklausyti, kas šio 

j mis dienomis daroma, kad 
Vilnių atvadavus. 

Tat, maloniai visus kviečia
me į V. Uždavinio kalbas. 

Federacijos apskr. valdyba 

ŠTAI KAM 
t 

• E,lectrolux tyluma yra prirodiji-
mas didelio skirtingumo šio nepap
rasto refrigeratorio — atlieka dar
bą tvliai, nes neturi mašineriios — 
neturi nei vienos judamos dalies! 

VIEN TIK ELECTROLUX GALI 
SUTEIKTI JUMIS ŠIUOS 

DIDELIUS PATOGUMUS 
• Nevieną judamą dalį suvartoti 
• Nuolatinę tylumą 

' • Begalinį veiklumą 
• Mažą kainą už užlaikymą 
• Pilniausią valgiams apsaugą 
• Sutaupymus, kurie užmoka už jį 

i 

Pamatykite šiuos gražius 1936 Elec-
trolux modelius Peoples Gas krau

t u v ė s e mieste ar savo apylinkėje. 

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

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

DOVANŲ!!! 
Kuri lietuvių meliodija, jusi] 

nuomonėj, geriausiai tiktų kaipo 
tema atidarymui naujos Altbacli 
ir Reinhart lietuvių radijo va
landos pirmadienio vakarais 1 
Kuri meliodija jums patinka 1 
Siųskite savo mėgiamiausios me-
liodijos vandą ir savo vardą ii 
adresą, \ 

ALTBACH & REINHART 
Inc. 

3525 West 26th St. 
CHICAGO. ILL. 

Tas arba toji, kurio prisiųs
toji moliodija bus išrinkta kaipo 
tema šiai programai, praus pen
kis dolerius ($5.00) dovanų. 

Visi, išskiriant Altbach ir Rein
hart darbininkai ir jų šeimynų 
nariai, gali stoti į šj kontestą. 

Kontesto teisėjais bus Kas t a s 
Sabonis, Ona Pieža ir Longinas 
Labanauskas. 

Altbaeh ir Reinhar t lietuviij 
radijo valanda įvyksta kas pir
madienio vakarą nuo 8 iki 9 vai., 
iš stoties YVSBC, J210 kil. 

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims 
MUGA-TONK yra turtingas Zinku 1 Posfoidu, brangia sudėtimi, parūpi 
nančia fosforą, t. y. elementą laba 
reikalingą tvirtiems, galingiem n t r 

jvams. MedikaliAką fosforą pa ras 
i daktarai, kad sušvelninti ir nura 
minti sujaudintus, svyruojančius 
skaudančius nervus. Jis yra brang/u, 
nervu suirutėse, kurios pagimdo "nu 

• si d 6 veji m o" jausmą. 
j Tas šaunus receptas turi tam tik< 
I rą formą geležies, raudono krauj< 1 reikalingo būdavojimui tvirtesni! 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išblyšku 
šiems. ploniems veidams. Be to 

.NUGA-TONE turi šešias kitas bran 
j ias gyduoles. Pradėkit imt NUGA-
TONE šiandien ir temykite kaii 

j stipresit. Parduoda visi' aptiekoria 
j su garantija grąžinti pinigus. Til 
[ Vienas Doleris mėnesio trytmentui 
Į Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOf 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25< 
ir Ro*v 

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids 

The only way your body can clean out 
Acl'la and polaonous wastee from your 
blood ia thru 9 millton ttny, dellcate Kid-
ney tubes or Uiters, but beware of cheap, 
drastic, irritatlng drugs. If functional 
Kidney or Bladder dlsorders make you 
suffer from Gettlng Up Nighta, Nervoua-
ius8, Leg Pains, Backache, Oreles Under 
Kyes, Dizzlnesa. Kheumatic Paini, Acid-
ity, Burning, smarting or Itchlng, don't 
take chances. Get ihe Doctor's guaran-
teed prescripOon called Cystex (Siss-
Tex). Works Tast, safe and aure. In 48 
hours it mušt bring new vltality, and is 
guaranteed to fix" you up in one week or 
money back on return of empty package. 
Cystez costs only 9c a day at drugglata 
and the guarantea protects you. 

Stop 
Itching 
Skin 

ZEMO greitai atleidžia skausmą 
nuo niežimo i r rinqworm — paleng-

i vina nrežimą, eezemą,, spaugų skau
dėjimą ir kitas panašias odos li
gas. Per 25 metus ZEMO yra var-

i tojamas milijonų žmonių, kurie geria 
I jj kaipo švariausią, saugiausią ir a t -
I sakoiiiingiausią vaistą šeimoms. Už-
. tvirtintas GOOD HOUSEKEEEPINO 
Į BI 'REAU, NO. 4874. 35c, 60, SI. 

Visose vaistinėse. 

_BIFF 
£3M2 .CARPVINGiSALLY, 

^ ĴNY» J? AND MONTY 
CRASHES INTO A LAPGE 
gg£<.JBUT THEV ALL 
SW)M SAFELY TO THE * 

ISt AMD / 

!S_ADVENTURES 

GEE, rn 
VDU'PE ALL 

SAFE/ 

By Bob Dari 

THE AIPSHIP 
VE . THEM _ 



D K A U G A S Ketvirtadienis, gvg. 21, 193*> 

Velionei amžina atilsį, o 
likusiems jos namiškiams su
siraminimo. Vietinis 

Atsišaukimas Iš 
Vandergrifto 

Gerbiamieji draugai ir tau
tiečiai: 

Šv. Kazimiero lietuvių Ry
mo Katalikų bažnyčios para-
pijonai ilgai neužmirš 1936 

"Draugo" Radijo Programa 
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IŠ STOTIES WEDC (1210 kilocyldes) 

/ 

parapijų aukoti kiek išgali. Visa parapi ja a tmins jus 
Prašome perskaityti šį laiškai maldose. 
sakančiam susirinkime ir pa- š i l . d i l l „ a i i r krikščioniškai, 
kolektuoti tarpe narių aukų 
mūsų naudai. 

Joseph Herdegen, O.S.B., 
klebonas 

1923 
$10,000. Parapijonai pradėjo 
darbuotis statymui naujos ba
žnyčios. Bet naktį, kovo 17, 
potvynis nusiaubė -Kiškį klo-

i 

j nį ir East Vanilergrii't pasi
liko be pastogių. Suvirs 16 
pėdų vandens buvo gatvėse. 
.Mūsų parapijonai buvo atsi- j 
dUrę pavojuje, be namų ir su 
dideliais nuostoliais. 

Iš gaisro išg\ lbeta kelių tū 
kstaneių doleriu vertės baz-

i 

nytinių drabužių ir 1.1., bet j 
potvynis nunešė viską ir dar 
klebonijai nuostolių padare 
$5,000. Nieko nebeliko. 

Š>v. Kazimiero parapija da
bar labai suvargus. Lietuvių 

' j kolonija maža, bet darbšti. Sa 
Visi keliai veda i Sl'NNKT l'ARK^V... Tai parkas, kurio kalneliai labai panašūs į Vilniaus kalnelių/, dėl to ji jvo bažnyčią turėjo ir vėl no 

būt galima pavadinti — VUnkrus kalneliais. Čia matote kelių planą, kuris maloniems skaitytojams padės parką pa-jri turėti. 
siekti. GEGUŽES 24 D. įvyksta parko atidarymas, į kurį jo valdytojas p. Kubaitis maloniai visus užkviečia. Liepos j Taigi prašome mums padė

ti aukomis. Kiekvienas centas 
parems mūsų atsistatymo fa 
ndą. 

Prašome draugijų ir kifcij 

Vardai ir adresai tų, kir ie 
metų. Jie ypatingai buvo liū- aukos po doleri, ar daugiau,! 0 | T v W i T r m Dl ATIM 

idni ir tragiški. Rytmetį, sau- bus įrašyti knygose, taip gi j S K A I T Y M I L IR PLAIIN* 
sio 7, atsitiko parapijai pir- \v draugijos, kaip pradėsime] MVTZ ^flRAIIPA" 
ma nelaime: sudegė mūsų ba- 'statyti naują, bažnyčią. W l t Ul lAUUį 
žnytėlė, kuri buvo statyta -

metais. Blėdies suvirs 
THINGS THAT NEVER HAPPEN 

C«fT"f**» 

12 d. čia bus "Draugo , : piknikas. 

Pittsburgho Žinios šiasi piknikui, kuris įvyks ge- ir dainomis. Jaunimas bendro žų ir*iškilmingą, pSftlaidojimą. 
gūžes 24 d., Amšiejaus farmo- cboro darbuojasi, kad gražiai Daug užprašyta šv. Mišių, 
je. Pikniko pelnu žada per pasirodytų su operete Pitts- Daug žmonių lankėsi jos šer-
pus su parapija pasidalinti. | burghe ir apylinkėje. Teks inenyse. 
I r kitos šios kolonijos drau- pasigerėti ir pasidžiaugti mū- Tretininkės su degančiomis 
£ijos nors žada piknikus ruo-'sų jaunimo darbuote. žvakėmis sutiko velionę prie 
šti, bet prisibijo lėšų, kad ne-' Spirgutis bažnyčios durų įlydėjo. ir po 

gaus skliautus, taip mūsų so- reikėtų iš kasos pridėti. j pamaldų išlydėjo. Bažnyčia 

IŠ NORTH SIPE 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 

dalietės dabina mūsų parapi
ją. Duok Dieve, kad jų skai- [ Šią koloniją aplankys Vin- j 
čius sparčiai augtų. Liauki* eas Uždavinys ir kalbės ge-( Geg. 13 mirė a. a. Cecilija 
abc jojus, gražioji mergaitė ir! gūžės 27 d., 8:30 vakare. Pil- j Galinienė. Su bažnytinėmis a-
stok Soda liečiu eilėsna. |nai įsitikinę, kad šios koloni- j peigomis palaidota gegužes 15 

— | jog lietuviai skaitlingai daly-' d., Irwin* katalikų kapuose. 
d. Moterų ibas v a u s j 0 kalbose. Velionė buvo pavyzdinga, do-

AKIU GYDYTOJAI 

B r a d d o c k Ž i n u t e s j buvo ypatingai papuošta 
dūlu, degė daug žvakių. 

<>-p-

rengia pikniką lietuvių Coun-
try Club, YYilloek, Pa., Route 

ra, susipratus lietuvė katali-
Bendro cboro jaunimas ap- ke. Paliko gyvų tarpe neiš-

51. Darbo, ypač rūpesčio, mo- lankys šią koloniją gegužes 31 dildomą, pagarbą. Savo geru-
terys turi gana: kaip tas pik- į^ g ygi. vakare su operete mu velionė užsitarnavo gra-
nikas pavyks, ^oks bus oras, . 
kiek žmonių suplauks, gal AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
reikės pridėti ir t.t. Panašūs 0 f i s o P l l o n e R e s . ̂ a 0ffice Tel. CANal 0257 

Res. PROspect 6659 

DR. P, Z. ZALATORIS 
Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

DR, J, J. K0WAR 
spėliojimai ir klausinėjimai 
eina iš lūpų j lupąs ir ke l ia ; 

daug m rimo. Tačiau moters- j 
lės nenusigąskite viskas busi (KOWARSKAS> 
-erai . Visi North Side lietu- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
OFFICE HOURS: 

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

vįai jus remia ir rems. Pa 
galiau ir South Side lietuviai 
ir Homėstead ir \Vest End ir 
kitų kolonijų, kurie gerai ži
no, kad North Side buvo pa-1 
skendus iki pat gurklio ir 
daug nuostolių turėjo, ateis 
mums į pagalbų, ir parems 
mūsų pikniką. Gera p. (Junoį 
orkestrą visus linksmins. 

Pasimatysime geg. 24 d. 
Lithuanian Country Club. 

žiūrovas 

ŠIS - TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGH PADANGĖS 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avemie 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1938 

Tel. CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

j 2201 W. Ccrmak Road 
Valandos 1—3 ir 7—8 

I Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 
i REZIDENCIJA 
j 6631 S. California Ave. 
į Telefonas REPublic 7868 

t? 

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. C. Z. VEZEL1S 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

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

756 VVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer A venų e 
Tel. VIRcinia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
N'edeliomLs pagal sutartį 

Dažymas iš vidaus Šv. Vin
cento mokyklos eina kaip iš 
pypkes. Dėka Jurgio kink su 
štabu gabiu pagelbininkų, ku
rie švilpaudami ir dainuoda
mi varo darbą, už kelių sa
vaičių mokyklos vidus visai 
kitaip atrodys. 

Si* Jurgio kaisiviai - ruo-

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Res. 6924 S. Talman Ave 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J, SIMONAITIS 
2423 W. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VVI 1—4 ir 7 9 vnk 
Ketv ir Xpa\~1iornis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDVTOTAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pagal sutartį 
KES. 2136 W. 24th ST. 

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS . 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vai. 

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paneri., Sered. ir 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 
marai nutarti 

DR. VAITUSH. OPT. 
LIETUVIS 

O P T O M E T R I C A I J J Y AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins aklų ' įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisimjai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Daugely at
silikimų akys atitaisomos be akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

; ^ 

Važiuokit į Lietuvę! 

EKSKURSIJOS 
Ant Visu Laivu 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKE WICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 
^ : ^ 

<r 

^ 
,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 speciališkurnas yra širdies ligos 
ir -reumatizmas. 
VALANDOS:'nuo 10 iki 12 i.š ryto, j 
nuo 2 iki 4 po pietų, ir nuo 7 iki 8 
vakare. 

Mi-ilrlitmiis IIMITMI "Mitarli 

BUICK "<r1 
ir 

POKTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

Bendradarbiai 
^ 4> 

UNCLE WIGGILY»S TRICK% 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, I L L 
Telefonas MIDway 8880 

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

va i po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
nkfttt 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rea.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 
^"uo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 y. vak. 

| N§dėliomi| UJO 13 iki 12 a'iflBi 

mp 

' Tt raust t>e J 
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Septynioliktojo Sv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjo Seimo Užbaiga 

Gražius darbus visuomet 
vainikuoja graži jų užbaiga. 
Ta ip t ikrai įvyko ir su septy
nioliktuoju &v. K. A. Rėmėjų 
seimu. Gražūs nutar imai , tvir
ti pasiryžimai, duosnios au
kos laike seimo parode daug 
gražios rėmėjų valios Šv. K. 
akademijai. Užbaigos vakarie
nė su puikia i r gerai išpildy
ta akademikių programa jau 
dalinai rėmėjoms (jams) įrodė 
kokiam tikslui jie darbuoja
si. Šv. Kazimiero Akademija 
lietuvių tautos garbė, krikš
čionybės tvirtovė, besiskečias 
gražios ateities žiedo pumpu
ras. Ta. jaugia ir mato ne vien 
lietuviai, bet ir visi tie, ku
riem yra tekę arčiau susipa
žinti su nuveiktais akademi
jos darbais . 

Seimo užbaigos vakarienės 
vedėjas kun. Urba Šv. Kazi-

nibėjo B. Martinkiūtės lūpo
mis. Akademikių choras visus 
žavėjo gražiai sudainuota: 
" S v e i k i " , " T e k a skaisti sau-
lu te" , "Lie tuvia is esame mes 
g imę" . 

Ką ir bekalbėti apie didžiu
lį akademijos orkestrą, kuris 
stebėtinai gražiai išpildė 
" S t a r s and Stripes Forever" , 
"Sivil i jos k i rpė jas" , "Bal le t 
Su i t e" . Nenuostabu, kad cho
ras ir orkestros vedėjos sese
lė M. Bernarda susilaukė ilgų 
publikos plojimų. 

Šv. K. A. baleto šokikės, 
orkestrui pri tariant , gražiai 
išpildė lietuviškus 
" D u brol iukai" , " I 
k a i " 
g o \ 

bei kokį kioską užims. 
Įžanga piknikan tik 15c as

meniui. Visų skyrių prašome 
išplatinti kodaugiausiai bilie
tų pikniko. . 

Visas pikniko pelnas eis 
"S ta tybos Fornlan", kurį 17 
AKI) seimas užgyrė, o visuo
menė bei draugijos pasižadė
jo visa širdimi remti. Iš ank-

Gražios Vestuvčs 

Geg. 16 d., Šv. Jurg io baž
nyčioje įvyko gražios vestu
vės P . Nausėdaitės su V. Jo 
ni k iu; Nors P . Nausėdaitė gy
veno North Sidėje, o V. Jo
ni kis yra iš Lemont, 111., bet 
šliūbas įvyko gražioje Šv. Ju 
rgio bažnyčioje, dėl to, kad 

sto kviečiu gerb. visuomenę j o n i k a s y r a p r a L K r u S o g i 

talkon pikniko komitetas: K 
Garuckaitė, l imilia Prosevi 
čiūte ir F . Burbiene. 

Gedulas JUCIŲ .Šeimoje 

minaitis ir kr ikšto sūnus. 
Moterystės sakramentą su

teikė pats pral . Krušas, asis
tuojant kun. Baltučiui ir kle
bonui iš Lemont, 111. Vestu
vininkų grupe sudarė 10 po 

MABQUETTB P ARK. * p J JLJ"J . *,.*. . F . 
^ t ,TU. Fer sliuha ir Misiąs jspu-Skausmas suspaudė Juciams Li':„„.«- • i •, ™i 3 • i 1 | dingai giedojo solo: dain. .7 

širdj, kai gegužės 12 d. teJe- '«_ •*» km^ „ t. ,_ ,-,, 
*' ° n bavieius, operos artiste Eit 

gramą iš Indiana valst. pra- „ . T> , u . • e< i 
& r na Bartush, dain. S. Laura: 
nešta, kad jų sūnus Jonas su- +• • • * • . B T>I~ -•- • 

d * tiene ir dain. r . Planciunient 

JOS GALITE NUSIPIRKTI 

MODERNIAUSIĄ GESINI PEČIŲ 
LENGVOM SĄLYGOM *** 

tiko mirtį. J i s sveikatai na 
8 1 U S : ,taisyti buvo išvykęs atosto-

pas gimines. Ten su 
Suktinis , Noriu mie- c i r a i l g U sumanė pasimaudyti 

vietoj, kur seniau buvo imta 
Be to, šios vakarienės, be molis plytoms dirbti . Mano-

skaitl ingai dalyvavusių vietos ma, kad toj duobėj jo kojos 
profesijonalų ir biznierių,! įklimpo į molį ta ip kad nei 

miero st sėlių vardu dėkojo vi- j oTažu sveėių būrį puošė gar-į draugas negalėjo išgelbėti ir 

vargo 

šiem remejų seimo dalyviam, 
kurie pripildė akademijos sve 
taine. Akademikių vardu gra
žus rėmėjų pasveikinimas ska-

bin«ri svečiai iš Lietuvos: dai-

PADĖKONĖ 

.; ; « : » 

ELZBIETA 
SZADBARIENŽ 

Kuri mirė gegužės 11 d. ir 
tapo palaidota gegužės 14 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rie suteikt- jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vieta. 

Mes atmindami :r apgailė
dami y s prasišalinicną iš mū-
s*ij tar;»o dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. Bal
tučiui, kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldus už jos >lą ir pasa
kė pritaikinta pan: .kslą. Taip
gi dėkojame kunigams Luko-
6ui ir Milna-k, kurie atlaikė 
pamaldas už o» sietą. 

Dėkojame visiems šv. Mišių 
ir gėlių aukotojalus. Dėkoja
me vargonininkui Daukšai ir 
p-ulai Piežinskienei už jos gra
žų giedojimą. 

Dėkojame laidotuvių •direk
toriui J. F. Eudeikiui ir jo 
žmonai Emilijai, kurie savo 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ją į 
amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius. Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie paguodė mus 
mūsų nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau brangiausia jnoli-
nėle. amžiną atilsį. 

Nuliūdę lieka: Dukterys: 
HrouLslava Pivarūuas ir Ka
zimiera Szatlba raitė, Sūnus Jo
nus šykeris, žentas Dominin
kas Pharfuui- ir Giminės. 

Visiems akompanavo 
nais prof. A. Pocius ir smili 
ka Mikas Petruševičius. 

Po Mišių pralotas Kruša i 
pasikvietė vestuvininkų grupį 
į klebonija, kur buvo ko pui 
kiaušiai gyvomis gėlėmis iš 
puoštas valgomasis kambaryj , 
stalas apdėtas .gražiomis gė
lėmis ir apstatytas žvakėmis, 

a tvyko turėdamas vos 3 uit- T i t s s t a l ° viduriu papuoštos 
tus amžiaus. Buvo baigės au- v į e t o s jauniesiems. Prieš pra-
k&teotę m o k y k l a dėsiant valgyti pral . Krušas 

įima tikėtis, kad dr. Leimono į l a ido tuvės įvyko gegulės jauniesiems įteikė brangių do 
pasveikinimo žodžiai art imoj [16 d. iš namų 700—14 So. Ala-, v a n a - 1 > a z i l } ( ' 
a tei tyj t ikrai išsipildys. Šv. j plevvood ave. Atvykęs kum j J°J e vestuve 
KazimieiiJ Akademija netru
kus pradės laimėti ne vien 
orkestrų konteste, bet ir ki
tose srityse pirmąsias vietas. 

Rap. 

prigėrė. Velionis gimė Odesoj 
l • 

liniukas Rimša ir Lretuvos ka | 910 m. Amerikon su tėvais 
talikiškojo jaunimo 'Pavasa
r i o " Federacijos vadai d-ras 
Leimonas ir adv. Lauėka. Ga-

ir kleboni 
nuli Ima vo. 

TIK 

$3 
ĮMOKĖTI 

18 mėnesių išmokėti. 10% 
nuolaida už jūsų 

seną pečių. 

PHA 
SINGLt 

i MORTGACE 
SYSTFM 

VėVstu^ių:pokyiis jvtyko U/t 
eolu Turner Cafe. P r i v a ž m ^ 
pilna svetainė žymių svečių. 
Per vakariene gražius linkėji 

Šv. Kazimiero Akad. 
Remejy Draugijos 
Skyriy Dėmesiui 

Pirmas vasarinis piknikas 
mūsų dr-jos šįmet įvyks šešta
dienį, liąpos 11 d. Prašome 
visų ART) skyrių iš anksto 
pasitart i , su kokiu 'b izniu ' ku 
ris skyrius norės piknike bū 
t i, Vytauto darže tą dienų. 
Kadangi ARD regularis su
sirinkimas dar toli, tat pra
šome skyrių tar t is ekstra su-
sirinkimuose, kad galėtume 
žinoti, kas ką piknike dirbs, 

P. ^K&tauskas kūnų nulydėjo 
(įimimo Š. Marijos P . bažny
čion. Per šv. Mišias kun. P . 
Lukošius pasakė* įspūdingą 

'pamoksią. Velionis priklausė m i l s audėjo pral. M. Krušas, 
Vyčių 112 kp. ir ki toms drau- j a i n . Briška, Jonikai , Nause 
gijoms. Jį kars te amžino at-į dai, Krikščiūnienė ir kiti. 
ilsio vieton nešė būrelis vy- Į ( j a u t a telegramų ir sveikini-
čių. Juozas 

.!: 

1936 YRA STATYMO LAIKAS 

LAIDOTl'VIl' DIREKTORIUS 

E JUOZAPAS gm 

UDEIKIS 
TĖVAS * J 

• Naujos lengvos sųlygos padaro jums jirieina-
mų moderniškų gesinį pečių. Pradėki te atnau
jinti savo virtuvę/ šį pavasarį. Gėrėkitės savo 
moderniškų įtaisymų patogumais ir grožiu. J-
sigykite visus patogumus, kuriuos naujas vir
tuvės pečius jums suteikia. Padaro virimų ir 
kepime džiaugsmu ir užtikrina geresnius val-
Kius. b jJH 

Ateikite šiandien ir pamatykite gražus mo
delius, kuriuos rodome mūsų krautuvėse. 

Pardavėjas jūsų apylinkėje turi didelį pa
sirinkimą- moderniškų gesinių p x i ų 

PUBLIC SERVICE COMPANY 
OF N O R T H E R N I L L I N O I S 

LIET . DEMOKRATŲ LYGA 
RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ 

Minės Sidabrinį 
JubiliejŲ 

BRIGHTGN PARK. — Pp . 
Kaziagia i sidabrinį vedybinio 
gyvenimo jubiliejų minės gvįį. 
24 d. Kviečiami draugai, pa
žįstamieji, prieteliai susirin-. 
kt i 1,0 vai. ryto j parap. sve
tainę, 4400 S. California ave., 
iš kur eisim į bažnyčių. Po 
iškilmių visi grįšim į svetai
nę pietums. , Kom. 

Birželio 21 d., Just ice Park, 
mo laiškų. "Toastn ias ter iu ' prie Archer ir lvean ave., Lie-
buvo dr. Nausėda. Muzikalu i tuvių Reguliarė Demokratų 
^rogLamų išpildė dain. S. Lau Lyga of Cook County rengia 
raitienė, akompanuojant Kri- metinį išvažiavimų, 
kščiūnui. \ Piknike bus žaidimu, dova-

Po vakarienės pašokta, i>a- nų, gera orkestrą ir kitokių 
dainuota; vis i skirstėsi linkė
dami jaunai porelei daug lai
mės naujame gyvenime. 

Ieva Lukošiūtė 

linksmumo, taipgi bus ir bir- j gavo laiškų iš Lietuvos su pr, 
želio 21 d. Rsngimo Kom. jšymu perduoti jį Jonui Page 

jreekiui, Pakužių k., Paneve-
GAVO LAIŠKĄ KITAM l«W ap. Todėl Jonas Pagnee -

kis, kreipdamasis į A. Rttčf 
BR1DCEPORT. — Antanas , gaus laiškų su svarbiomis ži 

Ručas, 3326 So. Morgan !st., niomis. 

"PLATINKITE "DRAUGĄ7 

Iiamarginimų. 
Lietuvių Demokratų Lyga 

tur i didelį narių skaičių ir 
kas kar t auga, savo darbais 
žengia pirmyn. Ka ip kas met 
Lygos išvažiavimuose būna 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Jaunimas Šventumo 
K e i i u 

West Side Šv. Vardo drau
gija, po vadovyste Romano 
Zalatoriaus, buvo išvykus į 
May's Lake, Hinsdale, 3 die-

u b l i c 8 3 4 0 l n Ų rekolekciJ°llls-

VIENŲ METŲ M I R T I E S SUKAKTUVĖS 

J L O Z A P A 3 KRASAUSKAS 
Mirė gegužės 15 d., 11 vai. vakare, 1935 m., su

laukęs 6% metų amžiaus. Kilo iš Vaišvilčių kaimo, 
L'pytės parapijos. Amerikoje išgyveno 42 metus. Pa
liko dideliame nuliūdime žmonų, seserį, seserų vaikus, 
2 švogerius ir daug kitų giminių Amerikoje ir Lie
tuvoje. Atminčiai a. a. Juozapo Krasausko sielai y-
ra užprašytos šv. Mišios, su ekzekvijomis, šeštadienį, 
gegužės 23 d., Nekalto Prasidėjimo Panelės Šve. pa
rapijos bažnyčioje, 8 vai. ryte . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus-ges ir pa-
žystamus-as dalyvauti šiose pamaldose. Po pamal
dų kviečiam gimines ir ar t imus draugus nuvykti į 
namus po antrašu 2438 W. 45tli St. Užprašo ve
lionės sesuo Martha ir švogeris (Jeorge Vikiras. 

GARY, IND. LAIDOTUVTŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnautoja • 
Pbone 9000 8SO W. toth Ave. 

URŠULĖ DULINSKAS 
(ipo tėvais Si; likiinč ) 

Mirė gegužės 20 d., 1936 ni-. 
1:00 vai. ryte, sulaukus puses 
amžiaus. . 

Kilo iš Suvalki/ red., Vilka
viškiu apskr., Ketursulakių 
kaimo. 

Amerikoj išgyveno 30 metij. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyra Juozapą, 2 dukteris; An-
na Novak, žentą Milan, Thcl-
ma Butkus, žentą Pranciškų, 
anūką Ronald. seseri ir švoge-
rj Veroniką ir Joną Feizą ir 
šeimyną, brolį ir brolienę Vin
centą ir Katariną Stoškus ir 
šeimyną ir gimines; o Lietu
voje 2 seseris, brolį ir gimines. 

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj 3319 S. Li-
tuanica Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienj, 
gegužės 23 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta į sv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliongs siete. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raudus-ges. Ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vjras, Dukterys, 
žentai , Anūkais Sesuo, .švo
geris. BioUs, Brolienė ir Gi
mines. 

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138. 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 
Direktorių Asociacijos 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

S. C. Lachavvicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CAKal 2515 

Išdirbėjai ankštesnes rūšies pamink
lų ir Grabnamių 

6 — i 
Didžiausia paminklų dirbtuvė" 

Cnicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigui 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui 

žymesnių Chicagos Lietuvių 
o 

4092 Archer Ave. 
Phone I A F a y e t t e 3572 

3319 Lituanica Ave 
Phone YAUds 1138 

A. Masalskis 
A. Petkos 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

527 N. VVESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
t Chicago, Illinois • 

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

S. M. Skydas 718 West USth Street 
Phone MONroe 3377 

• i 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda už 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnės. • 

MRS, ANNA BITTIN'S MONUMENT VVORKS 
3958 W. l l l t h S t v prie Crawford Ave. BEVerly 0005 

(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 
:vis didelis l ipa: (lavonas į vyksta dėlto, kad aš* nepajiegiu užlaikyti 

dviejų biznių. MRS. ANNA BFTTIN 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Lachawicz ir Sunai 
J. F. Eudelkis 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

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

AMBULANCE PATABNAVIMAS DIENĄ I R NAKTĮ 

J.F.EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 
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SV. JURGIO PAR. PAVASARINIS PIKNINKAS 
SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 24 1936 M. 

VYTAUTO DAR2E v 

1 1 5 t h St- ir Cnavvford Ave. 
Bus Įvairiausiy Žaislų, Dainy . GerŲ Gerimy ir Valgių 

Visiems seniems ir jauniems bus pakaktinai pasilinksminimo. Vytauto Daržas yra pui
kiausias ir švariausias iš visu piknikinių daržų. Ypač pavasary žaliuojantieji medžiai ir 
laukai tik vilioja ir trankia kiekvieną širdį. Taigi sekmadienyje, visi seni ir dabartiniai 
parapijonai bei kaimynai, į Šv. Jurgio parapijos pikniką! 

Kviečia 
KLEBONAS ir KOMITETAI. 

ĮŽANGA ^ iš anksto 25c; darže 35c. PuiM METRIKO muzika, 

n 

Pašventinimas Kertinio Akmens (vyks 
Gegužes 31 Diena 

Šiandie Tėvų Marijonų Chicagos Apskričio 
Remejų Susirinkimas 

Šiandie turiu garbes skelb
ti, kad pirmos Amerikoje Tė
vu Marijonų Kolegijos ir Se
minarijos koplyčios kertinio 
akmens pašventinimas įvyks 
sekmadienį, gegužes 31 d. Ma
žai buko teišliko. Darbas di
delis — reikalauja daugelio 
darbininkų, kad tinkamai ir 
iškilmingai tą taip kilnų ir 
reta įvykį gražiai atlikti. 

X< abejoju, kad plačioji lie
tuvių visuomene, pastebėjus, 
šį reikalą maloniai sutiks ir 
>u dideliu d/iaugsmu nuošir
džiai teiksis dalyvauti tose iš
kilmėse. 

Šiuo taip svarbiu reikalu ir 
dėlei trumpo laiko, šaukiamas 
skaitlingas susirinkimas šian
die, gegužfs 21 d., Aušros Va
rtų parapijos svetainėn, 7:1*0 
vai. vakare suvažiuoti kuo-
daugiausiai kolonijų skyrių 
atstovų, " L a i v o " skaitytojų. 

rėmėjų ir visų kitų, kurie tik 
kuo nors galėtų taip didelia
me ir šventame darbe padėti. 
Abelnai Tėvų Marijonų rėmė
jai prašomi padėti viską j 
sali, ir kreipti dėmesio į pa
šventinimą koplyčios kerti
nio akmens. Kaip žinome šis 
koplyčios statymas buvo pla
čiai gvildenamas praeitame 
Tėvų Marijonų Rėmėjų seime 
ir užgirtas, tokiu būdu šian
die matydami, kad mūsų tro-
škimas tapo kūnu, — rinki
mės skaitlingai į susirinkimą 
ir apkalbėkime kaip gražiau > r a b l l v C s "Kata l iko ' ' (savai-

Šv. Kazimiero Akademijoj, ku | V a ž i u o j a m Į P a v a s a r i n į 
rią šiemet baigs, 4 metų kur- P i k n i k ą 
są. • 

Trečias šeimos ir jauniau
sias vaikutis, Gaudentas Gu
das, šįmet baigs Šv. Jurgio 
parap. mokyklą. Jisai irgi vie
nas gabiųjų mokinių, ypač 
muzikoje. Yra nariu Šv. Jur-

NORTH SIDE. — Šv. My
kolo parap. draugijų parapi
jos naudai rengiamas pavasa
rinis piknikas įvyks ateinantį 
sekmadienį, gegužes 24 d. ten, 
kur visuomet nortlisidiečiai gio parapnos orkestros, kuri . " .. . 

,v . i i i i pirmą kartą pasisveikina su stos pradžios mokyklų orkest- _ „ _ 1 /„;_«.„ •„ 
rų kontestan ateinantį šešta
dienį T)e La Salle institute ir, 
beabejo, laimės premiją, kaip 
ir kasmet. 

Tėvai tų vaikučių tikrai ga
li jais didžiuotis. Pranas ir 
Uršulė Gudai darbštūs žmo
nės, inteligentiški katalikai, 
visuomenės veikėjai. J ie už
laiko smulkmenų krautuvę ir 
" D r a u g o " agentūrą adresu 
901 W. 33rd st. Pranas Gudas 

pavasario gamta (vieta prie 
šais lenkų kapus). Piknikas 
bus vienas linksmiausių. Pa-

SPORTAS 
Lietuvių Golfininkų Sąjun

ga jau turėjo pavasarinį tur
nyrą, arba kaip sako, jėgų iš
bandymą. Turnyre dalyvavo 
daug jaunų ir senųjų golfini
nkų. Daug buvo laimėtojų 
Mat, iš kiekvieno "foursomo" 
du gavo dovanas. 

Praeitame turnyre dalyva
vo daug įžymių lietuvių vei-

rapijos komitetas ir rinktieji fcčJŲ* būtent: Jonas ir Julius 

lfo sporto mėgėjai. Golfas yra 
smagus ir sveikas sportas. Čia 
vieni su kitais susipažįsta ir 
sudaro lietuviškos inteligenti
jos vienybę. 

Kas įdomauja golfu ir nori 
įsirašyti sąjungon, dėl infor
macijų prašomas kreiptis į 
bile kurį są-gos valdybos na
rį. Mano, žemiau pasirašiusio 
telefonas yra: Canal 6122. 

Veik. rast. Dr. Bložis 

ir iškilmingiau tą iškilmė ap
vainikavus. 

Būtų labai malonu, kad di
džiai gerb. (Kasios vadai — 
klebonai ir kunigai teiktųsi 
imti dalyvumą šiame taip sva 
rbiame reikale. 

J. Kulikauskas, apskr. rast. 

Gabiu Vaiky Šeima i meėiui, o Fabijoną: 
' sam metui. 

gavo vi-

BRIINJKPORT. — Anglų1 -Jaunas Gudukas mano ge-
>pauda paskelbė vardus uto- , a ' išsilavinti ir vėliau profe-
kinių aukštesnių mokyklų ir g r iau t i . Jisai ypatingai ga-
t. v. "Jonior Colleges", ku- Nljl rašyme. Praeitais metais 
rie savo gabumais moksle iš- laimėjo $25.00 dovaną kontes-
laikė kvotimus laimėjimui su- te tam tikra t i n a straipsnių 
Stsidijų teikiamų universitetų, rašyme. 
Tš 33 mokinių įvairių tautų | Sesutė Fabijono, Augustina 
ir mokyklų gavusių aukščiau- (Judaitė irgi gabi ir moksli 
sius pažymėjimus moksle, rna- mergaitė. Laimėjo stipendiją 
tfme ir pavardę Fabij°no Gu- Į 
do iš \Voodrow \Yilson Junior 
Gollege laimėjusį $:tf)0.00 ver
tė.- stipendiją į Cbicago uni
versitetą. Sveikiname ir did
žiuojamės, kad lietuvių sūnui 
teko tokia garbė. Jis ją tik
rai nusipelnė, nes moksle auk
ščiau už kitus stovėjo. Kiti 
mokiniai laimėjo tik $150.00 
vertės stipendijas, t. y. pus-

traščio) ir ilgus metus "Dar
bininko" (Bostone) redakto
rium. Dabar kai kada pava
duoja ir " D r a u g o " redakto
rius. . 

Uršulė Gudienė, buvusi Gu-
rkliūtė, eilių rašytoja, itin vei
kli idėjinėse organizacijose: 
Sv. Kazimiero Akademijos Re 
mėjų dr-jos, Labdarių Są-gos, 
taipgi padeda 8v. Jurgio pa
rapijos darbuose. 

draugijų atstovai dėjo pas
tangų, kad tinkamai prisiren
gus. Muzika paimta viena mė
giamiausių visos-North Side. 
Darbininkai pasirengę atsila
nkiusius svečius ir namiškius 
mandagiai priimti. Todėl atei 
nantį sekmadienį visi traukini 
į Jefersoną, į Avenue-Inn pi
kniką. Vieta pasiekiama gat-
vėkariais, busais. Tikietai rei
kia iš anksto įsigyti, nes prie 
vartų bus brangesni. Tikietų 
galima gauti pas visu,; komi
teto nacius ir pas draugijų at
stovus. 

Geg. ' ? d. bus nortbsidie-
čių pav&sarinė Švente. Visi 
dalyvaukime. Lietuvy tis 

Brenzai, Metropolitan banko 
prezidentas ir kasininkas. Pa
stebėtina, kad abu pasižymė-

Pnanešimai 
Ketverge, gegužės 2\ d., 

7:30 vai. vakare Nekalto Pra-
jo lošime ir abu laimėjo do- sidėjimo P. H. parapijos salėj 

i 

vanas. Taip pat dalyvavo vai- [įvyks Liet. R. K. Susivieny-
stybės gynėjo pagelbininkas 
adv. C. P. Kai, adv. J. Bor-

mo Amerikoje Cbicago aps
krities susirinkimas. Visi kuo 
pų linkti atstovai prašomi 
suvažiuoti. Jei kuri kuopa ne
turi išrinkus atstovu, valdv-
bos nariai būtinai turi daly
vauti. Susirinkimas labai sva
r ias . J (Į. 8akolast sek r. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

KAUNAS. — Balandžio 1 
d., visoje Lietuvoje buvo 10, 

Sveikiname (Judus ir linki- |071 svetimšalis. Nuo vasario 
me jiems ir jų vaikučiams ir 
toliau gyvenime geriausio pa
sisekimo. X. 

LIGONIS 

1 d., sumažėjo .107 
liais. 

svetimša 

JOHN B, BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Penodelio, Reredos ir Pėdnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

den, adv. R. Vasale ir kiti. 
Lietuvių Golfininkų Sąjun

ga dar yra jauna, bet dau^ 
jau turi narių. Turi daug ir 
jaunuolių, ir gerai lošia. 

Mūsų profesijonalai dedasi 
prie golfo sporto — organi
zacijos. Obicagos ir apylinkės 
profesijonalai didžiumoje go-1 Namai: 6459 S. Rockvvell St 

Telefonas REPnbl lc 9600 

Telepbone: BOTTlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenuc 
Res. 6515 S. Roekwell Street 
Telepbone: RKPublic 9723 

UŽEIKIME PAS LIETUVĮ 
PETER'Š BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
rel. Prospect 5086 Cbicago, 111 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

REIKALINGAS AUTOMOBILIŲ 
PARDAVĖJAS 

• 

R E I K A L I N G A S automobilių parda
vėjas. Turi būti Lietuvis. Kreip
ki tės : GORDON BUICK, 2424 W. 
63rd St. 

R E I K A L I N G A DARBININKĖ 

REIKALINGA darbininkė generali
niam namų darbui. Pr i tyrusi . Tu-

i ri būti t a rp 20 i r 30 metu amžiaus. 
Nereikia būt i naktimis. Kreipki tės : 
REPublic 5622.* 

REIKALINGA mergrina prenerali-
niain namų darbui. Nereikia virti. 
Nėra vaikų. Krei]»ki<ės: CRĄwford 
0075. 

IfEI KALINGA mei l ina prityrusi 
namu darbe. ' Mažame apaitinoiito. 
$4.00 i savaite, vaktis ir kambarys. 
HOLlycourt 1916. 

REIKALAUJAMA mergina aj»ie 25 
melu amžiaus prižiūrėti vaikelį i r 
atlikti ueneralinj namų darbą. Liū-
dijimus. 00 į savaitę, Icambaria, 
val^ris. 

HOLlycourt .3690. 

PARDUODAMA KRAUTUVĖ 

PAKOVODAMA fee R t m ]>arlor ir 
soliool sii|i]»ly krautuvė. Kre ipki tės : 
1147 So. 50th A v e , Cicero. 

SS 

Serga B. A. Lachawic/., ži
nomas laidotuvių direktorius, 
3917 \V. 62nd Placc. 

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 A T E 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilių, 

Stiklų ir t. t. 

? 
: ^ 

^ 

GRAND OPENING 
Sekmadieni, Gepzes-May 2 4 , 1 9 3 6 

SUNSET PARK 
Piknikams Daržas 

135th St. (county line) ir Archer Ave. (Rte. 4 A) Lemont, UI. 
Grieš PETRO PIKTURNOS ORKESTRĄ 

Skanus užkandis D Y K A I ! 

Širdingai užkviečiu visus savo draugus, pažįstamus, ir visus Chi
cagos ir apylinkes lietuvius atsilankyti į šį didį Grand Opening. 

VINCENTAS KUBAITIS 
4> 

AR VAŽIUOJI | LIETUVA. ? 
• 

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio 
"Draugo ' ' laivakorčių skyrius aprūpins visus 
Tamstos keliones reikalus, išgaus reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais ir 
patogiausiais laivais. Per " D r a u g o " agentūrą 
bile kada galite važiuoti į Lietuvą. 

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 

o — 0 — o 
Pradekite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 

informacijų kreipkitės į 

STAte 4690 PROspect 1012 

KAL & ZARETSKY DIDELIS ^^ 
ADVOKATAI 

į88 W 

Į PARDUODAMAS pražus 2 flatu 
1 namas. Tvirtai pas ta tytas . 4 kam-

Randolph St. j barių flatai. N'auja šildymo sis-
6322 S. Western Ave. j tomą ir nauji vandens prietaisai. 

' A]>doneti j>oroiai. 2 kari] paradžius. 
Valandos: Valandos: ' T u r i p a r ( į u o t i y labai žema kainą. 
9:00 iki 3:00 8:30 vai. vakare Patogus susisiekimas. Kreipki tės : 

Suimtoj : 12:00 iki 2307 S . ' Kirkland Ave., netoli 22 
3:30 ]K)piet gatves, Chicagoj. 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
• • i, • - m ™ - • — <i - p w — . — i _ . i,, i 

ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 
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. 

Tel. CANal 7790 
^ 

naujas $ BUICK '35, — 6 Sedan, Radio kaip 
BUTCK '34, — 5 Club Sedan. tobulas ; . . . . 
BUICK *33, — 5 Sodan, tobulas 
BUICK '30, — 5 Sedan. gvrai bėgantis 
CADILLAC '34, — 5 Sedan, puikiai išrodo 
CADILLAC '31, — 5 To\vn Sedan 
CADILLAC '29, — 6 Town Sodan 
CHEVROLET '33, — 2 Door Sodan, geroj tvarkoj 
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, bėga O. K 
FORD '35, — 2 Coupe, kaip naujas 
FORD '30, — 2 Durų Sedan 
FORD '30, — 2 Coup<\ g^rai bėgantis 
LA SALL7 '34, Coupe labai puikus, kaip naujas 
LA SALLE '34, — 5 Sedan. labai trražus 
LA SALLE '31, — 5 Sodan, puikiam stovy 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
LINCOLN '33, — 7 Sodan, tobulam stovy 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai švarus karas 
OLDS '31, — 2 Coupe, gražus mažas karas 
PACKARD 120 '35, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '29, — 7 Sedan 
P IERCE '33, — 7 Sodan, labai puikus 
PLYMOUTH '34, 5 Sodan, tobulam stovy ,. 
PON/TIAC '35, 2 Coupe, kaip naujas, garant 
RE!0 '31. — 2 Coupe, labai švarus 

ISTUDEBAKER '34, 5 Sedan. labai švarus. 6 cyl 
STUDEBAKER '34. 2 Coupe, tobulas, 8 oyl. 
TERRAPLANE '34, 5 Sedan, puikus mažas karas 

7»5. 
795. 
545. 
225. 

1295. 
395. 
145. 
345. 
195. 
475. 
145. 
145. 
895. 
875. 
350. 
345. 

1395. 
595. 
395. 
295. 
875. 
145. 
695. 
475. 
695. 
295. 
495. 
475. 
445. 

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

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cnavvford 4 1 0 0 
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file:///Yilson



