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MIRĖ KOMPOZITORIUS MIKAS PETRAU
ŠVENTASIS TĖVAS PI

JUS XI ATNAUJINA 
AUDIENCIJAS

VATIKANAS, Imk 7. — 
entasis Tėvas Pijus XI 

šiandien atnaujino viešąsias 
audiencijas ir priėmė 714 nau-
javedžių porų, kurių tarpi* bu
vo ir iš kitų šalių.

KLEBONU APIPLĖŠIUSIE
JI KALĖS IKI GYVOS 

GALVOS
KAUNAS. — Pernai gegu

žės iš 30 į 31 d. į Pabaisko 
klebono butų įsilaužė du gin
kluoti su kaukėmis plėšikai. 
Klebonų paklupdė prie sienos 
ir grasindami nušausiu reika
lavo pinigų. Klebonas pinigų 
nedavė, sakydamas neturįs.

Tada plėšikai puolėsi mušti 
tarnaitę Stankevičiūtę ir rei
kalavo pasakyti, kur klebonas 
laiko pinigus. Mušamoji sura
do kojinę, į kurių pinigai bu
vo sudėti, ir atidavė plėši
kams. Kojinėje buvo apie 4,- 
000 litų, keliolika dolerių ir 
rusų aukso* rublių.

Plėšikai nusikaltimo vietoje 
paliko kaltų. Kriminalinė po
licija su šiuo įrankiu susekė, 
kad plėšime dalyvavo kauniš
kis Jonas Dranseika. Pada
rius jo bute kratų rasta apie 
2,000 litų pinigais, o kedėje su 
dvigubu dugnu — <lu revol
veriai.-

Dranseika gynėsi ir kaltę 
metė Jonui Dranovui, girdi, 
jis atnešė pasaugoti pinigus ir 
ginklus.

Bet prie klebonijos lango 
sta pėda, kuri buvo Dransei- 

Vadinasi, klekinu apiplė- 
ijttodu abudu.

Kadangi juodu už sukčiavi
mus, plėšimus ir vagystes jau 
buvo anksčiau kelis kartus 
bausti, Kauno apygardos teis
mas šįkart abu nubaudė kalėti 
iki gyvos galvos.

n

JAPONAI GRASINA 
BRITAMS

VALSTYBĖS SENATO KORIDORIUOSE

“Peoples Lcbby for Progressive Legislation” nariai apnyko Minnesotos legislatūros 
senato koridorius ir sukėlė “sėdėjimų”, kad tuo būdu privertus senatų pravesti 17 mili
jonų dol. šelpimo bilių. Jie pasiekė tikslų ir nutraukė “sėdėjimo” budėjimų. (Acme Ph.)

CHRYSLERIS SUSITAIKĖ 
SU DARBININKAIS

Automobilių pramonė gal 
susilauks ramybės

LANSING, Mich., bai. 7. — 
Michigano gubernatorius Mur
phy vakar vėlai naktį paskel
bė, kad Chryslerio autoinobi-

so U.A.W.A. unijai, tad ji ir 
turi teisę atstovauti Vi&Ug dar
bininkus.

, .. .. . tisuose korporacijos fabrikų korporacija pagaliau susi- , , , . ... . TT .. . . . ,kuose ko veikiau bus atnauji-taike su United Automobile ..... . . .
Workers of America unija. 
Vieneriems metams padaryta 
sutartis pasirašyta prieš pat 
pusiaunaktį.

Sutartimi korporacija tik 
minėtų unijų pripažino kolek
tyviam derėjimnisi. Chrysle
rio fabrikuose dirba apie 67,- 
O'.M) darbininkų ir minėtos uni 
jos vadai-tvirtina, kad iš visų 
darbininkų apie 59,000 priklau

narni darliai ir visi streikavę 
darhininkai polaipsniui bus 
grųžinti į darbo vietas.

Yra žinių, kad kai kuriuose 
General Motors fabrikuose 
darbininkai pakartoja prie
šingus sutarčiau “sėdėjimo” 
streikus. Darbininkų vadai pa 
reiškia, kari tas daroma tik 
“juo*kais”. Gražūs “juokai”, 
jei darbų vedimas trukdomas.

PATARIA SUŠAUKTI 
TAIKOS KONFERENCIJĄ

VALDININKAI TURĖTŲ 
MOKĖTI MOKESTIS

UŽ PAJAMAS

ŪKININKAI PASALINO 
STREIKININKUS

ITALU SPAUDA ATAKUO
JA PRANCŪZIJOS “NEU

TRALUMU" '
ROMA, bai. 7. — Italų spau 

da aštriais žodžiais puola 
Prancūzijos ‘ ‘ nent ralnmų ’ ’ 
Ispanijos karo atžvilgiu.

Prancūzija visi} laiką kalti
na

VELIONIS ILGAI GYVENO 
IR DARBAVOSI AMERIKOJE

Palaidotas Kauno Kapinėse
KAUNAS. — Kovo 23 die- Suorganizavo kelis cboruR.

nų čia mirė kompozito
rius Mikas Petrauskas, Lietu-

Važinėjo su koncertais. Bosto
ne buvo įsteigęs muzikos kon- 

įį servatorijų. Be jd parašytų|VOS Operos organizatorius ir' , . . ., . , ,Itahjų, kai si nesilaiko-pa-•__ . . a_. . J Oainų neapsieidavo ir dabar
neapsieina nė vienas lietuviųdaryto tarptautinio sutarimo! Karsioj° ,lah,iaink'’ KiPrn Pe 

nesiųsti daugiau savanorių vyresnysis brolis.

HERSHEY, Pa., bai. 7. — 
Hersbey Chocolate korporaci
jos darbavietėje sukeltas “sė
dėjimo” streiĮas. Suspenduo
ti darbai skaiųlžiai ištiko ap
linkinius ^ramkus, Kurie 
daug pieno parduoda korpora
cijai

Susibūrę ūkininkai tad už
puolė “sėdinčius” streikinin
kus ir. juos išvaikė.

A. a. M. Petrauskas ilgai 
gyveno Amerikoj ir daug dar
bavosi lietuvių tarpe. Jis pa- 
rnšė daug dainų ir opeiečių.

koncertas. (Velionis buvo vadi
namas operečių tėvu, nes y- 
ra parašęs jų keliolikų.

Palaidotas Kauno kapinėse. 
Plačiau apie velionį bus rytoj.

ginklų ir karo medžiagos į 
Ispaniją. Ji pati, Prancūzija, 
kaip patirta, nesilaiko sutari
mo ir nuolat siunčia ginklus ir 
karo medžiagų Valencijos ra
dikalams.

Italų spauda reikalauja šį 
klausimų iškelti tarptautinio 
nesikišimo komiteto susirinki
me. ir jei toliau taip bus veid-; Paėmė Ebigam kalno įginkluo-
mainiaujama, spauda pataria ‘
Italijai išeiti iš to tarptauti
nio komiteto. ' VI TORTĄ, Ispanija, bnl. 7

NACIONALISTAI PLIEKIA 
BASKUS RADIKALUS

tas viršūnes

ISTEISEJAMAS SĖDĖJI
MO STREIKAS

TRYS RAKIETERIAI TEIS
MU PRIPAŽINTI KALTI
Teismas pripažino kaltais 

tris rakieterius, taip vadina
muosius “ambulansų vaikyto- 
jus:” adv. L. M. Tarpey ir 
E. Feeley ir jo žmoną.

Jie susitarę išreikalaudavo 
atlyginimų iš bet kurių kom
panijų už klastotus nelaimin
gus atsitikimus gatvėse.

Šį kartų jie pripažinti kal-

— Generolo Molą armijos kai
rysis sparnas Bilbao fronte 
šiandien drožė didelį smūgį 
baskams radikalams pasistū- 
męs pirmyn net 6 mylias per 
kalnuotų baskų kraštų. Paėmė 
naujas radikalų pozicijas Du- 
rango miestelio pietiniam ir 
vakariniam šonuose. Durango 
skaitosi Bilbao mieRto raktas. 
Paėmus Durango, lengvai bus 
pasiektas Bilbao^

Pašlaičiai ir tarpkalniai nu
kloti radikalų lavonais. Tai 
nacionalistų kulkosvaidžių ir 
artilerijos veikimo šiurpūs pė- 
dsakiai.

Nacionalistai „ 
ko ir Ebigam kalno įginkluo
tos viršūnės, iš kurių bustai 
atkakliai veltui gynėsi. Ats 
kalnas yra arti Dnrango pie
tiniam šone. Nuo Durango. 
tik 16 mylių į Bilhao pietų 
link.

Nacionalistų vadovybė pra- Šios dieno8 laimėjimais ge
neša, baskai radikalai skaud- nerolo Molą žymiai

LANSING, Mich., bai. 7. — ,ltais už išgavimų iš gatvekarių 
Michigan valstybės senatas^ kompanijos 75 dolerių neva
pravedė bilių, kuriuo išteisė- 
jami “sėdėjimo” streikai ir 
draudžiama darbdaviams tu
rėti pasitarimus su tos rūšies 
streikininkais.

Bilius pasiųstas žemesniems 
rūmams.

ŽUVO KETURI LAIVYNO 
LAKŪNAI

SAN DIEGO, Cal., Imi. 7.

dėl įvykusias nelaimės Feelev- 
ams. Pasirodė, kad jų visiškai 
nebūta toje nelaimėje. G minė-1 
tas advokatas atstovavo juos 
kaipo tikrai nukentėjusius.

Balandžio 16 d. teismas iš
klausys argumentų bylos pa
kartojimo klausimu. Jei pa
kartojimas nebus pripažintas, 
bus paskelbta visiems trims 
bausmė.

Bus traukiama tieson ir dau

armija
žiad nukentėjo. Daugiau kaip pravėrė duris, pro kurias bus 
10,000 radikalų nukauta, su- galima žygiuoti stačiai Bilhao 
žeista ir į nelaisvę paimta, link.

EVANSTONE IŠRINKTAS 
NAUJAS MAJORAS

Evanstone, Chicagos prie
miestyje, majoru išrinktas H. 
D. Penfield. Jis gavo 11,028 
piliečių balsus, šiandieninis 
majoras C. H. Bartlett gavo 
apie 1,000 balsų mažiau už sa
vo priešininkų.

Antradienį ir kituose Illi-

STATYBOS PRAMONEI 
PAVOJUS

Statybos pramonės kontrak
toriai ir nekilnojamų turtų a- 
gentai pareiškia, kad statybos 
pramonės gaivinimui eina nau 
jas pavojus. Kone visos amat
ininkų unijos suskato reikalau 
ti didesnio atlyginimo, kai ku
rie amatininkai net keliolikos

\VASHINGTON, bai. 7. — 
Senatorius J. Hamilton Le
vis, dem. iš Tll., šiandien pa
siūlė prezidentui Rooseveltui 
sušaukti tarptautinę taikos 
konferencijų J. Valstyliėse iš
spręsti visų eilę europinių gin
čų ir pertaisyti Versalio tai
kos sutartį.

Senatorius Lewis šį pasiū-
ŠANGH.AJUS, hal. 7. — Ivmų iškėlė senate kai imta 

Prasidėjo japonų karo laivų ! |<aibeti, kad administracija šį
judfįiraaa Kinijos pakraščiais.! joW() pasiryžimo
Sakoma, kad japonai grasina i» . A. , . ♦ ,... . . .. .. .. įšaukti ekonominę, arba nusibotam*, įsigalintiems Kmijo- . , ?ginklavimo konferencijų, arlia 

imtis bet kokių žygių užtikrin
ti taikų Europai.

Šen. įtėvis pareiškia, kad 
daug kas pageidauja taikos 
konferencijos ir tokia konfe
rencija šiandien turėtų didelį 
pasisekimų, jai mielai pritartų 
visa Europa.

je.

J. V. ATSTOVAS LENKIJAI

(VARŠUVA, bai. 7.— J. 
Valstybių nauju atstovu Len
kijai paskirtas A. J. Biddle iš 
Philadelphijos, atstovas Nor
vegijai. I>enkijo8 vyriausybė 
patvirtino šio atstovo pasky
rimų.

__

SKAITYKITE “DRAUGĄ

_

»»

ALBANY, N.Y., bai. 7. — 
G.ubernatoriue Lehman reika
lauja legislatūros pravesti įs
tatymų, kad visus konstituci
nius .(piliečių išrenkamus) 
valdininkus priversti mokėti 
mokestis už pajamas. Šian
dien jie nieko nemoka.

Taip yra ir kitose valstybė
se. ši privilegija valdinin
kams turėtų būti panaikinta.

SENATAS PRAVEDĖ “SĖ
DĖJIMO” STREIKŲ RE

ZOLIUCIJĄ

WASHINGTON, bai. 7. — 
Senatas 75 balsais prieš 3 pa
galiau paskirai pravedė revo
liucijų, kuriųja smerkiami dar 
hininkų “sėdėjimo” streikai 
ir darbdavių “šnipinėjimo*” 
tarp darbininkų sistema. ..

— Dviem skautiniams greitie- giau tos rūšies rakieterių
siems lėktuvams ore susidau- Į -------------------
žus žuvo keturi karo laivyno
lakūnai.

Nelaimė įvyko jūroje už 40 
mylių nuo vietos krantų.

“JURY” NARIAI TRAUKIA
MI TIESON

Teismas traukia tieson dvy
likę, “jury” narių, kurie ištei
sino Zintakų antroje jo bylo
je. Kaltinami už teismo pa
niekų.

UŽBAIGTAS “SĖDĖJI
MO” STREIKAS

Darbininkų “sėdėjimo” str
eikas užbaigtas Bliss and 
Laoghlm, Ine., fabrike, Har- 
vey, DL

_
r,V>

-

TOKIJO, bai. 7. — Japonų 
laivyno du lakūnai žuvo su- 
lūžus sklindančiam lėktuvui.

nojaus miestuose ir miesteliuo- , , . „ n , .. , . ,.. ... dolerių uz 6 valandų dienosse jvyko majorų ir kitų valdi- _v, _.____ __ A. ._
ninku rinkimai. Vienur laimė
jo demokratai, kitur respubli
konai. ;

Cicero laimėjo demokratai.

TIK ITALUS RANDA ISPANIJOJE
LONDONAS, bai. 7. — An- kalai, nei Anglijos liberalų 

glijos liberalų spauda ir to- spauda nieko nesako, kaip di
liau “apskaičiuoja”, kiek esą- delis skaičius yra prancūzų ir 
ma italų ir vokiečių savano- kitų tautų savanorių radikalų 
rių Ispanijoje — nacionalistų puRėje

darbų. Kai kurioms amatinin
kų unijoms jau pripažinta 10 
dol., arba ir daugiau už dienos 
darbų.

Kontraktorių sųjunga rim
tai svarsto amatininkų reika
lavimus ir nežino, kas ’ turės 
būt daroma. Jie sako, kad sta
tyboj pramonėje veikla bus 
žymiai sutrukdyta.

tarnyboje.
Valencijos radikalai pareiš

kia, kad italų savanorių esa
ma apie 100,000 ir apie 80,- 
000 vokiečių.

Liberalų spauda pataiso. 
Sako, italų esama ten apie 
50,000, o vokiečių ne daugiau 
kaip 8,000.

Tačiau nei Valencijos radi-

Pasaulis toliau jau netiki 
tokiems partijiniams ir veid
mainiškiems Valencijos radi
kalų ir Anglijos liberalų skel
bimams. Netiki nė Prancūzi
jos radikalų pranešimams a- 
pie įvykiuR Ispanijoje. Tais 
skelbimais ir pranešimais sie-

Cbieagoj negras plėšikas pa
šovė ir lengvai sužeidė dn po- 
licmonns. Piktada ria taip pat 
pašautas ir suimtas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien numatomas lietus ir 
kiama vien teisinti Valencijos j šilčiau.
nieku būdu nepateisinamus boi į Saulė teka 5:20, leidžia- 
ševikus. , įsi 6:23, ,
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Laukiamas Svečias

Jau yra atvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes gerb. kun. Andriejus Cikuta, MIC., 
Marijonų Vienuolijos generolas. Šiomis die
nomis Omaha, Nebr., mieste duoda lietu
viams misijas. Būsimam pirmadieny atvyks 
i Chicagų. ■ i ai

^Svarbiausias gerb. kun. Cikotos atvy
kimo į Amerikų tikslas — padaryti kano
niškų vizitų Marijonų Provincijai Amerikoj.

Ši provincija jau gana gausinga. Ji tu
ri trejus namus: 1) Hinsdale, III. su Šv. Ma- 
rijoe dvasine seminarija; 2) Thompson, 
Conn. su Marianapolio Kolegija ir 3) Chi
cago, kur spausdinamas dienraštis “Brau 
gas” ir savaitraštis “Laivas”.

Kiek teko girdėti, genb. Generolas ap
lankė ir Harbine (Kinijoj) esančių Marijo
nų misijų. Iš ten keliavo į Jungtines Val
stybes. Be to, buvo ir Tarptautiniame Eu
charistiniame Kongrese, įvykusiame praėju
sį vasario mėnesį Maniloje, Filipinų salose.

Tuo būdu gerb. Svečias bus apkeliavęs 
didesnę žemės skritulio dalį. Savo misijoms 
ir šiaip jau pranešimams prisirinko daug
medžiagos.

Šį kraštų gerb. kun. Cikuta aplanko tre
čiu kartu. Pirmų kartų lankėsi tuoj po di
džiojo karo drauge su kun. Andriuliu, MIC., 
ir su misijomis apvažiavo visas lietuvių pa
rapijas. Antru kartu buvo 1934 metais.

Pasirodė, kad skulptorius Rimša neiš
važiuos iš Dėdės Šamo žemos save kūrinių 
paminklo nepalikęs.

Štai, “Darbininkas” praneša tikrai džiu
ginančių žinių, kad vienas Bostono lietuvių 
veikėjas Vincas Jenkins gavo iš G. H. Ed- 
gall, Museum of Fine Arta direktoriau* lai
škų ir liūdymų, kad to muziejaus vadovybė 
pririnė mūsų tautiečio skulptoriaus Petro 
Rimšos bronzinį kūrinį “Artojas”. Laiškas, 
kurį pasirašo vice preaidentae ir direkto
rius, yra tokio tarinio:

“The Trustees of the Museum ctf Fine
Arta grutefully accept the gift of brenm 
sculptnfe “The Ploughman” by Ptetms 
Kimša of f e red to

JAUNIEJI ŪKININKAI — LIETUVOS 
KULTORINTOJAI

Mdh

Ketvirtadienis, bai. 8 d. 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS pinigu*. Jai pradėjo* bėgti, 
plėšikai paleido kelte šūvius, 
iš kurių net trys pataikė, ta
čiau jo* nesužeidė. Ji, mat, 
buvo su “šarvais”... Pagal tos

I. Kkty ta Ml atsiradę 
janaųjų ūkininkų 

Iei«tnv«je

Praėjusio šimtmečio pabai
goj®, kaip žiaoma, Ameriko
je buvo įsteigti pirmieji jau
nųjų ūkininkų rateliai. Tų 
ratelių tikslus buvę iš 'ma
žens pratinti prie rariooatans 
žemės Ūkio darbe tuos jnn- 

the Museum by tl»Į«M*ilie, kurie suaugę mano
Friends of Lithuanian Art”.
Įteikia žinoti, kad menininkams neleng

va yra su savo kūriniais į viešuosius mu
ziejus patekti. Yra priimami tik patys rink- 
tiniausi ir vertingiausi kūriniai.

Ištikro, lietuviai nuoširdžiai gali did

verstis žemės ūkiu. Vėliau 
Amerikoje prie tokių ratelių 
išaugo jaunųjų ūkininkų kul
tūriniai k Hitai. Žodžiu Ame

rikoje jntrabjfc ūktatabai ra- 
, silaukū visuomenė*

žiuotis Petru Rimša. Ne tik mes patys, bet ( pagarba* ir globos, 
ir garsiųjų muziejų vadovybės aukštai ver- Ainerikee ravyodžlH 
tina jo kūrinius. Jo “Artojas” Bostono »nu-
žio jvųje padėtas tarp pasaulio garsiųjų skulp
torių kūrinių.

Skulptorius Kimša į Amerikų atvyko 
1935 metų rudeni drauge su dr. Račkum. 
Savo kūrinių pirmų parodų surengė Cliiea- 
goj. Spauda apie jo kūrinius plačiai rašė 
ir aukštai juos įvertino. Tuomet dar buvo 
gyvas garsusis pasaulio skulptorius Taft, 
su kuriuo p. Rimša susitiko. Taft, pamatęs 
keletu Rimšos kfirnių, jais nuoširdžiai džiau
gėsi ir gėrėjosi. Tai buvo dviejų didelių 
skulptorių susitikima*. Taip yra, nes kokį 
vaidmenį Taftas vaidino Amerikon nienl- 
ninkų pasaulyje, tokį vaidluenį vaidina mū
sų tautoje Petras Kimša.

Dėl to, ilgiausių jam mietų!

Bendradarbiauja

kai tiesioginis pjudžius mo
kyklos tęsinys.

Kiekvienas jaunasis ūkini 
skis gauna atatinkamų na
rto knygelę, kurioje pats na 
vys turi žymėti savo veikia
mojo ir nuveikto darbo eigų. 
Nė vieno rateliu nėra, kuris 
neturėtų kurio nors darbo 
per ištisus metus. Pav., pa 
steigus vasarai, yra rengia
mos jaunųjų ūkininkų darbo 
parodėlės, kuriose kiekviena* 
jaun. ūkininkas paegzahiinuo 
jnmns, o jų gamybas darbai 
premijuojami.

ftetnee metu rengiami ra
nkų darbų kursai, paskaita*, 
kankanai ir kt Takiu būdu 
jaunieji ūkininkai Ištisus me
te yra įtraukti į naudingų 
jiems patiems, tėvams ir V>

kė ir kiti žemės ūki* kraštai, 
ir šiandien jaunųjų ūkinin
kų orgaataaeijų yra ketom* 
dešimtyse votatytoų, Pirmieji'kraštui darbų. 

Europoje

Kaip jau buvo apgarsinta, 
šiais metais 1936 metų lite
ratūros premijų (5,000 litų)
Lietuvoj laimėjo rašytojas Do- į vietos papročius senos raote- 
vydėnas už romanų “Broliai rys dėvi po 12 sijonų, kurių

Spaudos Fondas

Naujosios Anglijos lietuvių katalikų ko
nferencija, įvykusi praėjusio vasario mėne
sį, padarė labai gražų ir labai naudingų tou- 
tovintų. Ji įsteigė Spaudos Fondų. Fondų 
ųšgyrė ir Naujosios Anglijos Federacijos 
apskrities suvažiavimus. Į fondų pinigai jau 
plaukia.

Spaudos Fondo tikslas bent po truputį 
atlyginti mūsų laikraščių bendradarbiams 
rašytojams, kurie, už savo raštus jokio at
lyginimo negauna. Kadangi tas fondas su
organizuotas Naujoj Anglijoj ir to krašto 
veikėjų iniciatyva, dėl to lr parama iš jo 
teks tik tani krašte spausdinamų laikraščių 
bendradarbiams.

Tų tikrai gražų sųjudį reiktų praplėsti. 
Tokie fondai turėtų susidaryti prie kiekvie
no mūsų laikraščio. Tai būtų mūsų spaudos 
bendradarbių rėmėjų draugijos, kurių dar
bas galėtų daug prisidėti prie išauginiino 
naujų talentų, naujų rašytojų ir tuo pačiu 
mūsų laikraščius žymiai paįvairintų. Tai 
būtų geras akstinas jauniems talentingiems 
rašytojams neleisti, kaip sakoma, plunksnos 
Tūdyti, bet savo talentus sunaudoti visuo
menės gerovei.

Laikraštis, norėdamas apimti viso pa
saulio kraštuose gyvenančių lietuvių gyve
nimų, visos tautos reikalus, turi turėti sa
vo specialiniu* korespondentus. Negalimu 
tikėtis, kad tokie korespondentai be jokio 
atlyginimo dirbtų, nes juk ir laikų reškia 
gaišti, popiera ir pašto ženklai pinigas kai- 
fiOCljfU

Mūsų laikraščių skaitytojai, žinodami, 
kad jų leidėjai nepajėgia atlyginti savo ben
dradarbiams ir, norėdami, kad laikraščiai 
botų gyvesni ir įvairesni, turėtų, kiek kas 
galėdami, prisidėti prie tokio spaudei Fon
do sudarymo. ,

jaunieji ūkininkai 
įsisteigė Anglijoje lr 
dinarų valstybėm.

■* i •
Nors tai yra plačiai pasau

lyje paplitusi orgaulsarija. 
tačiau ji kiekviename krašte 
veikta savarankiškai Ir yra 
grynai tautinė, valstybės ri
bose veikianti organišaeija, 
kurios tikslas auklėti priau
gančiųjų kartų, ūkininkaičius, 
racionaKaun žemė* ūkio dar
bui ir savarankiškam ūkinin
ką vlmui.

Šiandien gulima pasidid
žiuoti, kad ir mūsų tėvynėje 
Lietuvoje, ajunieji ūkininkai 
yra plačiai snsisrgOBrtavę lr 
visuomenės mielai įvertinti, 
Lietuvoje pirmasis jaunųjų 
ūkininkų ratelis buvo įsteig

m. Kų Mra jau yra pastatę
janntaji rithfetolcai

Nora jaunųjų ūk ir inkų ra 
Misi <lai yra jauni, bet jie 
jtq» yra padarę nemažo* įta
kos į viso krašto ūkį, PUv., 
jaunieji ūkininkai 
krašte išplėtė pamidorų au
ginimų, išplatino leghornų vi
štų veislę, pradėjo plačiu me
stu auginti vaistines žoles ir 
kita.

Platesnį jų veikimų gali 
pavaizduoti praėjeudų metų 
duomenys. Pav., 1) praėju
siais metais 14,092 jaunieji 
ūkininkai augino daržoves ir 
lauko augalus, kuriais buvo 
apsėta bei apsodinta 181 ha 
žemės. Tam plotui apsėti bu
vo sunaudota už 12,785 litus 
sėklos ir gauta už 256,000 U. 
derliaus; 2) 120 ratelių na
riai augino stambaus gyvu- 
lias; * 3) 277 nariai augino

rių (12^00 »erSčų7r’' M- (B 278 parSelių 3’13*
noo llUi vertės išaugino 14,868 b-00(1 .berKBhų). ji(Į vei tSg m kiau)es). 4) 156

II. Jaunųjų ūkininkų skai nario* augino veršius, avis lr 
čius tr darbo sąlygos . kumeliuku?; 5) 1,709 nariai 

Lietuvoje j augino vištas ir jų išaugino
Dabartiniu metu visoje Lie 18324 litas, kiti augino 

tuvoje yra jau 916 jaunųjų triušius, kalaku-
ūkininku ratelių, kuriems pri ir 152 Harmi augino 
klauso apie 3<X000

Tarp Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
sportininkų vis tampresni ryšiai užsimezga 
ir prasideda didesnis bendradarbiavimas.

ftis judėjimas prasidėjo' 1935 m. nno 
pirmosios pasaulio lietuvių sporto olimpia
dos pirmojo pasaulio lietuvių kongreso me
tu. Tuomet Chicagos lietuviai (Amerikos 
Lietuvių Sporto Komitetui vadovaujant) pa-i tas tik 1929 m« Dėt nuo to 
siautė į Kaunu vienuolikų Amerikos lietu- " 
vių sportininkų, iš kurių du buvo pasilikę 
ilgesniam laikui, kaipo instruktoriai. Da
bar Kaune tokių vietų užima chicagietis 
sportininkas Žukas.

Vakar išplaukė iš New Yorko į Lietu
vą du ehieagiečiai krepšiasvidininkai —
Feliksas Kriaučiūnas ir Pranas Teldžlūnas.
Juos pakvietė Kūno Kultūros Rūmai. Per 
porų mėnesių jiems teks būti Instruktoriais 
ir, greičiausia, drauge su Lietuvos sporti
ninkais dalyvauti tarptautinėse sportininkų 
rungtynėse.

Šių vasarų, kaip spaudoje garsinama, į 
Amerikų atvyksta keliolika Lietuvos spor
tininkų, kurie apvažiuos didesnius lietuvių jaunimo, 
centrus, dalyvaus sportininkų parengimuo
se, o liepos mėnesyje Chicagoj dalyvaus lie
tuvių sporto olimpiadoj.

Toks mūsų sportininkų bendradarbiavi
mas su Lietuvon sportininkais tautiniu at-

laiko jaunųjų ūkininkų ofga-t 
nizociju taip išsiplėtė, kad 
jau praėjusiais metais Lietu
voje veikė jau 762 ratelkv, 
kariuose buvo apie 22,500 na

priaugan-

Jaunieji ūkininkai veikia 
Lietuvoje pagal specialų 1936 
•m. išleistų įstatymų. Vyriau
sias Lietuvos jaunųjų ūkinin-

žvilgiu yra labai naudingas. Tai prisideda. 1Ų fe
ir prie įvairių rūšių sporto išplėtimo ir tau- vla ValUųbė* ezi en 
linės sųmonės pakėlimo. Visas tas judėji
mas yra vertas paramos.

Pat* To Paties Likimo Susilauks

Rimšos Kūrinys Bostono
Muziejuje

Žymusis Lietuvos skulptorius Petras 
Rimša, besilankydama* po Ahieriko* mies
tus ir rengdama* savo genialiųjų kūrinių 
parodas, labai gražiui išgarsino mūsų tau
tos vardų šio krašto menininkų mėgėjų tar-
j*. ' *1;

Nemažų sensacijų pasaulyje sukėlė areš>- 
tavimas Sovietų Rusijos žvalgybos viršiaia- 
ko, didžiausio bolševikų diktatūros šulo Ja> 
godos.

Jagoda savo laiku gavo aukščiausių bol
ševikų valdžios pažymėjimų už tai, kad jis 
labai daug Išžudė žmonių, kurie nesaliko su 
vienu ar kitu vyriausiųjų komisarų basė 
statytųu ar parėdyniik .lo rankos buvo lari- 
vos: areštuodavo kų tik norėdavo iė sušau- 
dydavo, kas tik jam imi kojų pasipainiodavo. 
Daugumoje atsitikimų jokio teismo nerei
kėdavo'.

Tačiau, nežiūrint Jagodos žiaurumams 
ir griežtumui, nežiūrint žvėriškų žudymų, 
Sovietų Rusijoj priviso diktatoriaus NtnJtea 
priešų. Kad jis nepajėgė visų Stalino prie
šų iššaudyti, patį Jagodų suėmė ir vi*ai 
gali būti, kad ir jam teks mirti tokia mir
timi, kokia milijonus nekaltų žmonių jis nu
marino. .

Domeikos,” kuriame iškelta 
kaimiečių bylinėjimąsi yda: 
broliai Domeikos, dėl susipe
šimo jų gaidžių, besibylinėda
mi vos neprarado savo gra
žių gaspadorys&ų.

Pasak “Kuntaplio, ” Kaune 
dabar kamuoja tokie armėniš
ki anekdotai:

— Pono*! A, ponas! At
spėk mįslę.

— Na, sakyk.
— Kodėl Dovydėno* gavo 

literatūros premijų!
— Kodėl! Todėl, kad ge

riausių romanų parašė.
L — Ot, ne... 
i — O kodėl!

— Ogi todėl, kad jis yra

lr neįstengė knlipko* pramuš
ti. Viena kulipka perėjusi net 
per 10 sijonų ir atsimušusi į 
Vienuoliktąjį sustojo. Tokiu 
būdu 12 sijonų, pasirodo, stip
resni šarvai ir už patį šarvuc 
tų automobilį.

Urė! sijonams.

artimiau*ia«. oficiozo bendra-!tarnautojai.) 
darbas- j —

Nauji priežodžiai 
Giria kaip Kauno “Sekma

dienio” Čikagos koresponden
tą® Joną* Montvila (slapivar- 
dė) Thumpsono restaronus. 
(Mat, jie sugeba patiekti ga- 

' na geros kokybės maistų, šva
riai aptarnauti ir už prieina
mų kainų. Juose, sako, pa
prastai valgo įvairių įstaigų

* j — Neseniai skaičiau Iaik-
— Fonas! A, ponas, O da- raščiuose, kad amerikietės

bar atspėk mįslę.
— Na, na.
—- Kodėl Dovydėnas guvo 

premijų!
— Na, ot...Todėl, kad jis 

oficiozo bendradarbis.
— Dar to nraža, ponas
— O kodėl!
— Ogi todėl, kad jie savo 

romane kelia ne inteligefotų, 
bet kaimiečių ydas.

Iš Austrijos ant imam del
no atsidūrė tokia naujynU:

Kaunietę Marijų Veb grįž
tančių iš turgau*, užpuolė plė
šikai ir pareikalavo atiduoti

ir padarė apie 580 ekskursi
jų, kurios jiems padeda ge
riau pažinti gražiųjų Lietu 
vos gamtų ir visų kraštų,

Ratelių vadovai praėjmralr 
metais savo nariams skaitė 

3,500 paskaitų ir referatų,

tęs ir kt.
Jaunieji ūk minkai plačiai 

dirba ir kitose srityse. Pav.,
1935 m. jaunieji ūkjninkai J agronomai ir instruktoriai a 
pasodino viešose vietose ir jjqo ir patys nariai apie
prie kelių apie 300,000 mede- 10,000 paskaitų, referatų.

1 vra
Sųjunga yra Žemės Ūkio Mi 
nLsterio žinioje, o jos darbų 
prižiūri sudaryta speciali glo 
bos taryba. Sųjungos cęntras 
yia Žemės Ūkio Rūmai.

Daugiausia jaunųjų ūkini 
nkų ratelių veikia prie pra-į 
džioa mokyklų, o jiems va
dovauja pradžias mokyklų 
mokytojai, baigę specialius 
žemės ūkio instruktorių kur
sus, ir agronomai. Jaunųjų 
ūkininkų rateth) veiklų re
mia ir tėvai. Tokiu būdu pra
džios mokyklų mokytojai pa
taiko glaudžius ryšius su tė
vais ir kabuo jauninu, kuris 
jau yra iš mokyklos išėjęs. 
Toks kultūrintų ryšių palai
kymas yra aaadiagns jauni
ni ui ir tėvams.

Tad jaunųjų ūkininkų ra
telių sąjunga yra tikro dar
bo ir mokslo organkiacija Ir 
kartu ji yra, tarytum, vtoš-

lių, praėjusiais metais per! 
'100,000. Taip pat apsodlm* 
savo sodybas, sutvarkė sodus 
ir kita. Paskutiniu metu jie 
pradėjo gaminti iaginrus, Iau 
ke pašarams sukrauti, kad 
nepiktų.

IV. Kų jaunieji ūkininkai 
nuvaikė kaliūrinėja 

dirvoje?

Nemaža vagų, nors per tru
mpų palyginki taikų, jaunieji 
ūkininkai padarė ir kultūri
nėje srityje. Jie turi įsteigę 
kooperatyvų, turi savų 
kedrų (beitų}, chorų, leidžia 
laikraštėlių, steigia knygynė
lius. Dabar visueee besiku
riančiuose knygynėliuose yra 
per 100,000 knygų.

Tik 1906 m. jaunieji ūki
ninkai (nuo 12-20 metų) ta
rėja savo ratelių apie 7,680 
suarrinkimų, apie 3,200 val
dybų posėdžių, 1,160 — pro-

l

kosmetikai išleido tris kart 
daugiau pinigų, negu karo mi
nisterija kariuomęųės išlaiky
mui.

— Bet užtat jos daugiau ir

i Be to, jaunieji ūkininkai 
drųsiai praskynė kelių į kai
mų valstybinei vėliavai. 37 
rateliai 1936 metais įgijo a- 
pie 414 vėliavų, ftiemet jų 
užsakyta jau per 1,000. To
kiu būdu per jaunųjų ūkinin
kų veikimų keičiasi Lietuvos 
kaimas ir jo gyvenimas nua 
rkiai kultfirėja. Tėvai jaunų
jų ūkininkų rateliais yra la 
bai patenkinki ir džiaugtasi. 
Tie rateliai visur yra pagei
daudami ir si Markiai plečiasi. 

. Gabesnieji jaunieji ūkurin- 
kai turi galimumo it. moky
tis, nes yra įsteigtas fondas.

Jaunieji ūkininkai auklėja 
ir visuomenės pareigos jaus
mu*. Pav., praėjusiais metais, 
noriai paaukojo po 10 ct. Dn- 
Ūta«H ii* Ctoėuni paundnklttl, 
surinko per 2,800 lt., o gink
lų fondui paaukojo apie 5,000 
lt. ir du kulkosvaidžius. Da
bartiniu metu jaunieji Ūkl*b

tnogų (vakarėlių, gegužinių) | nkai pinčiai aukoja geleži-

užkariavo... r‘Sfejfcw.’9

— J Ar laiminga, motina. Tu
rite > dukterųr-o mane visi ke
turi sūnūs.

— Nepavydėkit, ponia. Mer
gaitės vos tik paauga tuoj ima 
plaukus dažytis, skusti ant
akius. Becuiukai nieko pana
šaus nedaro.

— Taip, bet berniukai flir
tuoja sū tokiom mergaitėm.

niam Vilniaus fondui, Jaunų
jų ūkininkų vadas yra jau
nas ir energingas žmogus agr. 
V. Tiškus. ' .

Iš to viso, kas pasakyta, 
gulima daryti rimtų išvadų, 
kad jaunieji ūkininkai skina 
gražiu* kelius Lietuvai į gra
žesnę ateitį per rimtų dąrbų 
ir sųmoningų auklė jimųsi. J s 
gu dabar, atvykę iš Ainerj 
kos ar iŠ kitur mūsų brolis 
džiaugtasi Lietuvon pažanga, 
tai dalelė nuopelnų prikim
šo ir šiam jaunimui, kuris 
nori savo darbais padaryti 
Lietuvą dar gražesne.

ŽUVO JŪROJE KETURI
ŠVENTOSIOS ŽVEJAI

Kovo 15 d. Šventosios kai
mo keturi žvejai motorine val
timi išplaukė į jūrų didelė au
dra, į kurių pateko ir išplau
kusieji žvejai. Nors audra 
kiek aprimo, tačiau žvejai iŠ 
jūros negrįžo. Ties Šventosios 
uostu rastos j krantų išmes
tai motorinivio, kuriuo žvejai 
buvo išplaukę į jūrų, liekanos: 
motorlaivio dugnas ir kitos 
dalys, be to žvejų doonmaiktai, 
priktansę į jūrų išplaukusiems 
Žvejam*. 'Visi keturi žvejai y. 
ra Žuvę. Ligšiol jų lavonų jū
ra dar ueiŠpiovė.
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I PtnSBURGHŪ LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS:

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

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

Telephone Hemlock 2204

mas T and T Hardware Store 
manadžerius, Jurgis Stankus, 
mūsų jaunas bučerninkas irgi 
smarkiai dirbo visą vakarą.
A. ir J. Pociūtės ir Ona Leng- 
vinienė pasiuntė apde ,1800 
pakvietimų visiems bingo lo
šėjams. Taip pat ir visi kiti veikiausiai atsistotų, bet kad

tasai ofisas bus atsakančiai 
įrengtas. Džianas ką pažuda, 
tai ir išlaiko. Žinoma, pradė
jus statybos darbą atsiras ir 
daugiau entuziastų, kurie pri 
sidėg įvairiais būdais, kad 
naujoji klebonija ne tik ko-

šv. Kazimiero Parapija

Kovo 31 d. Šv. Kazimiero 
mokyklos svetainėje jvyko 
dvilypės iškilmės — metinės 
.bingo lošimo sukaktuvės ir 
atidarymas vietinės bingo ra
dio stoties MJK.

Programa buvo sekanti. Jos 
vedėjui J. Stankevičiui pa
kvietus kleboną kun. Kazėną 
atidaryti susirinkimą ir tar
ti keletą žodžių iš naujai į-

Itąsytos bingo radio stoties 
MJK, kleb. trumpai pasvei
kino skaitlingą minią, dėkojo 
visiems atsilankantiems j 
mūsų bingo vakarėlius, kurie 
duoda parapijai galimybę 
pradėti statyti žmonišką kle
boniją, taip pat dėkojo South 
Side biznieriams, kurių dėka 
įtaisyta svetainėje garsiakal
biai ir pastarose dienose į- 
steigta bingo radio stotis 
MJK, į kurios po kun. Ka
zėno prakalbos, Arthur Pryor

Rand sugriežė Amerikos hi
mną, gi paskui tęsėsi papra
stas bingo lošimas. Pertrau
kose iš bingo radio stoties 
solistai dainavo porą daine
lių ir sugriešta keletas kla
siškų kompozicijų. Čia rei
kia pažymėti, kad į šias iškil
mes atsilankė tūkstantinė mi
nia, kad kai kurie negavę 
sėdynių grįžo namon. Visie
ms atsilankiusiems ir užsi
mokėjusiems paprastą įžan
gą įteikta gražios ir bran
gios dovanos iškilmių atmini
mi*. Girdėjau, po iškilmių 
klebonijos fondas padidėjo 
$400.00. Garbė nenuilstan
čiam Šv. Kazimiero Bingo 
klubui, kurs deda pastangų, 
kad gųeitu laiku įkJįebonijia 
būtų pastatyta. Prie iškilnių 
surengimo daug pasidarbavo 
Adomas Marčulaitis, mūsų 
graborius, paskolindamas da
ug kėdžių. Taip ir mūsų jau
nas biznierius Stanley Tu

Šv. Kazimiero Bingo klūbo 
nariai Smarkiai dirbo visą 
vakarą. Labai malonu apie 
tai pranešti, kad mūsų jau
nuoliai pradeda suprasti pa
rapijos reikalus ir jos nau
dai mato reikalą padirbėti.

Šv. Kazimiero mokyklos 
svetainėje bingo lošiama tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
lygiai 9 valandą vakare. Do
vanų gražumėlis ir įvairumė- 
lis pasirinkimui neapsako
mas. Dabar tuo smagiau bi
ngo lošti, nes pertraukose iš Į 
bingo radio stoties MJK per
duodama į abi svetaines kla
sinė ir naujausia 'muzika. Tu
rėtų dabar ir mūsiškiai uo
liau lankytis.

ji būtų visais atžvilgiais at
sakančiai ir įrengta.

Sodalietės - mergaitės ren
gia didelį balių su šokiais ir 
kitokiais pamarginimais ket
virtadienį, balandžio 15 d., 
8 vai. vakare. Tai pirmas to
ksai po Velykų mergaičių pa
silinksminimas. Sakoma, kad 
muzikantai pasamdyti labai 
šaunūs. Geriausios kloties, 
mergaitės.

gos pasiklausyti pamokinau- ir kun. Pikutis klausė pas 
Čių pamokslų ir tapti gerais, nųie velykinės išpažinties. Ba- 
pavyzdingais katalikais. landžio 2 d., grįždamas iš

Pereitą savaitę pas mūsų savo tėvelio laidotuvių, su- 
kleboną svečiavosi kun. Ka-. stojo kun. A. Karužiškis, Cle- 
ružiškis ir kun. Misius. j velando lietuvių klebonas.

Vietinis ------------
Mūsų angliakasiai džiau

giasi susilaukę pakėlimo nž 
darbą užmokesnio. Ypatingai 
visi užganėdinti, kad be strei
ko laimėta kova.

Kas Girdėt North Side

Balandžio 5 d. įvyko įspū
dingos iškilmės Dangun Že
ngimo bažnyčioj; pašventjnta 
nauja krikštelnyčia. Kun. J. 
Vaišnoras laitkijkč ^jšpam?

Girdėjau, kati parapijos 
draugijos rengiasi netrukus 
išvystyti didesnį veiklumą, | 

ir atliko pašventinimo apei- Į kad sukėlus kapitalą bažny

Lenda Madom, Kelt* Rodo 
Kreditan Visiems Duoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

DABAR
Turėkite Geresnius Valgius ... 

Taupykite Laiką, Vitaminus, Skonį

ĮGYKITE NAUJĄ 1937
AUTOMATIŠKĄ

GESINI pečių

Pamatyk Modernišką 
Automatišką Gestoj 

Pečių!

Gerėkis skaniais val
giais AUTOMATIŠ

KA] iškeptais!

Užbaigk spėjjmus Ir 
extra darbus 

virtuvėj!

GERA NUOLAIDA UŽ JŪSŲ SENĄ PEČIŲ 
LENGVOS MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI 

• Su nauju 1937 metų au- Įima iškepti “dvigubai
tomatišku gesiniu pečium 
apsisaugosi nuo nepasise
kimų valgių gaminime. Šia
me pečiuje karštis automa
tiškai kantroliuo:amas. šis 
pečius turi sandarią insu- 
liaciją ir karštį užlaiko vi
duje ir neleidžia plisti į 
virtuvę!

Šiame pečiuje mėsą ga-

greičiau.” Automatiškais 
prietaisais karštį pečiuje 
gali nustatyti aky mirko j.

Išgirdus per Velykas, kad 
jau gauta nuo vyskupo leidi
mas kleboniją statyti, žmonė
se pakylo ūpas. Kas kaip į- 
manydamas tuojau griebėsi 
darbo, kad sukelti trūkstan
čią statybai sumą. Pirmieji 
entuziastai: Antanas Berno
tas paklojo $25.00 ir žadėjo 
dar paskiau pridėti. Taip pat 
SLRKA 158 kuopa, davė $10 
ir žadėjo artimiausioje atei
tyje dar pridėti $15.00 ir su
rengti kokią pramogėlę kle
bonijos fondo naudai. Pranas 
Stankauskas su Jonu Petrai
čiu, mūsų senu fotografu, nu
fotografavo Velykoms tikrai 
artistiškai papuoštą Didįjį 
Altorių ir pardavinėja tuos 
paveikslus, kurių visas užda
rbis paskirtas’ klebonijos fo
ndui. Tokį gražų ir sumanin
gą jų darbą visi turėtų pa
remti. Tai bus graži attnin- 
tis. Kiekvienam įsigijusiam 
tokį paveikslą primins, kad 
nusipirkdamas jį tuomi pri
sidėjo prie klebonijos staty 
bos.

Sodalietės - mergaitės irgi 
nesnaudžia — uoliai darbuo
jasi, kad naujoje klebonijoj? 
vienam kambariui rakandus 
supirkti ir jį atatinkamai iš
puošti. Kalbama, kad tai bū
sią klebono miegamasis ka
mbarys. Bravo, mergaitės, 
kad mokate savo kleboną pa
gerbti.

Girdėjau, kati po tų šokių 
mergaitės žada tuojau vėl 
rengti “card party” kleboni
jos fondui. Dieną paskiau 
praneš. O. K., mergaitės. Rei
kia jas paremti.

Balandžio 11 d. vyrai ben
drai eina prie šv. Komuni
jos. Tą dieną bus įstatytas 
Šv. Sakramentas nuo 8 vai. 
ryto iki 7:30 vai. vakaro. Šį 
paprotį vyrai palaiko jau nuo 
keletos metų. Tai labai gra
žus dalykas, kaip kas mėnuo 
suvirš 300 vyrų žygiuoja prie 
Dievo Stalo. Tai biskį vyrai.

Lai gyvuoja Šv. Kazimie
ro parapijos vyrai!

Šis - Tas Iš West End 
Pittsburgho Padangės

Balandžio 1 d., Šv. Vincen
to moterų klubas laikė mėne
sinį susirinkimą, kuriame, 
baigusios reikalus svarstyti, 
turėjo draugišką vakarėlį. 
Skanaus užkandžio paruošė 
Guiskienė ir Karpavičienė.

Šiandie pamatykite 1937 
metų automatiškus 

yesinius pečius 
jums artimiausioj

Peoples Gas Krautuvėj!

MOOIIN COO<t»V . . COMSTAHT HOT WATl« . . JUT N T tĮF«tOt»ATKX .. OAS Hf ATIKO

THE PEOPLES GAS LIGHT ANO COKE COMPANYf
P M O N A, A A i M * C

DDY
hawe xxj aerr 
A VERy CXPeNSIV< 

IN VOUR

My Lrnu 
HAS HAD THE 
HKXUPS FOR THE 

F*8T WEEK AN 
HE CANfT GET

gas. Kun. J. Pikutis iš Bri- 
ghtwood pasakė laimi turi
ningą pamokslą angliškai, o 
kun. A. Jurgutis iš Bridge
ville lietuviškai. Iškilmėje da 
lyvavo ir kun. A. Karužiškis 
grįždamas iš Taknaųua, Pa., 
kur palaidojo savo tėvelį, su
stojęs pas mūs kleboną. Bal. 
5 d. atlaikė sumą ir pasakė 
pamokslą.

čios papuošimui iš lauko. V.

MT. PROVIDENCE. — Re 
kolekcijos moterims bus lai
komos šv. Pranciškaus vie
nuolyne, South Hills, birže
lio mėnesį. Dienos bus vėliau 
paskelbtos. Komisija

(Tęsinys 4 pusi.) k

Keturios didelio 
rertybCs Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OERTTMAfl

PATARNAVIMAS
VERTYBE

$22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu nl 
pristatymu.
Lietuvi, pardavfl- 
Ja, įrauk P. 
Speecher jums 
patarnaus.

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

Dangun Žengimo bažnyčia 
trumpu laiku įsigijo daug 
gražių dalykų, kaip antai a- 
mžinąją lempą, kėdes, kieli- 
ką, mišiolą, kopą, krikštel- 
nyčią, calūną, altoriams gra
žius “leisus” ir daug kitų 
papuošalų. Tai northsaidiečių 
duosnumo apsireiškbnas. Ne 
tik tie dalykai įsigyta, liet 
už juos ir apmokėta.

Centralio apšildymo įvedi- 
! mas bažnyčioj ir klebonijoj 
ir klebonijos atremontaviinas 
dikčiai kainavo, bet į skolas 
northsaidiečiai kol kas dar 
nelenda. •

Tuojau po Misijų, kurios 
prasideda bal. 12 d., prasidės 
darbas prie bažnyčios durų ir 
elektros suvedimas. Jei pasi
seks, tai, gal, ir bažnyčią iš
dažysime dar šįmet.

Balandžio 4 d., sodalietės 
ėjo bendrai prie sv. Komu
nijos, taipgi laikė mėnesinį 
susirinkimą, kuriame aptarė 
rengiamojo perstatymėlio ir1 tainėje. 
“May crowning” reikalus.

Pavasariui atėjus, prasidės 
įvairios pramogos parapijos 
naudai. Štai, moterų klubas 
rengiasi prie šaunios vaka
rienės bal. 24 d., lietuvių sve-

Šv. Jono draugija 
mėnesinį susirinkimą.

laikė
Gegužės 1 d. įvyks bendra 

visų parapijos draugijų eurd 
IMirty ir bingo.

Jei ir toliau panašiai dar
buosimės, netrukus pasivysi
me kitas parapijas.

Parapijos komitetas, nenu
ilstančiai darbuojasi, kad 
ruošiama kortavimo pramo- j prįe progos reikia tarti 
ga, kuri įvyks balandžio 18 ačiū Nagreckienei ir Greičie-
d., gerai parapijos labui pa
vyktų.

Jonas Cliubis jau nuo se- Balandžio 5 d„ pifodėltos 
niai yra pasižadėjęs supirk-'misijos aiškiai matosi bus 

sėkmingos, nes jaunas iškal
bus misijonierius žavi savo 
turiningais pamokslais. Misi
jos bus sujungtos balandžio 
9 d. su 40 valandų atlaidais.

Šios kolonijos lietuviai ka
talikai, taipgi ir atšalę

ti visus rakandus į klebono 
ofisą. Jonas Cliubis yra mū
sų parapijos komitetas, vie
nas žymesniųjų biznierių, už
laiko South Side grosemę ir 
bučernę, o Homestead, Pa., 
užeigos namą su valgykla

nei už rūpestį sukelti kapi
talo už krikštelnyčią ir už 
aukas.

Bridgeville, Pa.

Paskutinėm dienom mūsų 
koloniją ntlankė keli garbin
gi svečiai. Tuoj po Velykų 
buvo užvažiavęs Tėvų Mari-

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. 0. “KELIONE APLINK PA
SAULĮ” arba kelionė į ‘ ‘EUK AR IŠTINI KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

DVIEJŲ FAKTŲ 
UŽTENKA

jonų provincijolas gerb. kun. j
w w ... ____ 7 ___ _____ __ ¥ ir J. J. Jakaitis. Kovo 31 d.

Galima iš anksto spėti, kad šiaudiniai, turės geros pro- Į kun Vaišnoras, kun. Misius

DF7T PLUS-POWERED KEI 
VINATOR DUODA JUMS 

VISKĄ t

Tik Kehlnator dunda Jums Si
tuos gerumu .

] būdavot*, termometras.
Gtimlnč, Intynč'č, vlsooe 

kamaraitė,**.
LIOdjma, operavlmo pgtimo. 

5 METŲ APSAUGOS PLANAS.

SHEREkOMlV 
ONB SURE 
CURE FOR

miccufs, am* 
Tlltill>oo

rrr
B rt

PLUS-
POVVERED KELVINATOR

SUMAŽINA GERESNIO GYVENIMO IŠLAIDAS 

rjgl DYKAI! KELVIN HOME BOOK
I «yr I Ateik pamatyti. VI,k* p*rody,lme Ir lSal5kln,lme. Duo- 

riamoji knyga Jum, bu, naudinga. Ateik Šiandien t

Jos. F. Budrik Ine.
3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010
RADIO PROGRAMAI: Nodčlloj WCFL nuo 7 Iki S va anrig vakare.

Ketvergiu, VVHFC nuo 7 vai. Iki R vai. vak. 
Panedčltal, Ir Pėdnyčiomis WAAF nuo I:SO 
valanda P° P*et(|.



DIIAPGJS Ketvirtadieru«, bal. 8 d. 1937

Iš Pittslmrgho ir 
Apylinkės

(Tęsinys iš 3 pusi.)
Homestead iečiai .jau pra

deda daugiau darbuotis. Gir
dėjau, atgaivino Vyčių kuo
pų, tat spėjama, kad ir vi
sa kolonija pradės daugiau 
veikti.

pijonais karštai meldės už nų Provincijolas, Tėvas J. J. 
mano sveikatų, visiems Pitts- Jakaitis, kuris asmeniai kc- 
burglio kunigams, visiems ki- lis sykius aplankė, 
tiems savo prieteliams, ku
rie lankė, meldės ir kitokiais 
būdais atsiminė mane.

LRKSA 137 Kuopos 
Vakaras

Labiausiai dėkingas savo 
žymiausiems prieteliams, ku
rie atsiminė iš tolimų kraštų, 
laiškais, telegramomis ir te
lefonais; J. NL didž. gerb. 
pralotas M. L. Knisas iš Chi
cagos dažnai lankė mane su
gilia užuojauta; didž. gerb. 

Braddock ir Donoros kolo- j Navickas, Mariana-
nijos vis dar tyli. Jokių ži
nių iš jų judėjimo ir veiki-
nid.

Northsaidiečiai išsijuosę da 
rbuojasi bažnytėlės ir klebo 
nijos remonto reikalais. Tai
pgi bažnytėlei perka visokius 
reikalingus daiktus.

Southsaidiečiai pyškina bi
ngo. Klebonijos statymas jau 
beveik pradėtas.

Pittsburgho Žinių Kikas 
jau amžinai pražuvo. Kažin 
kur jis nusibaladojo, kad nič 
nieko apie jį negirdėti.

Visos Pittsburgho ir apy
linkės lietuvių kolonijos šiuo 
tuo užsiėmusios, tat trūksta 
laiko, kad sparčiau pastūmė
jus religiniai tautinius rei
kalus. ... Pittsburgietis

Tikras Prietelius

polio kolegijos rektorius, ku
ris kad ir lahai užimta*?, sur 
rado laiko gražiu laišku ap-

Taipgi buvo malonu išgirs
ti linksmų balsų pasveikini
mų brangaus asmens gerb. 
kun. dr. J. Koncevičiaus iš 
Alt. Carinei, Pa,

Mano vien žodžiu padėka 
visiems tiems mano priete- 
liams būtų per mažos vertės. 
Prašysiu Viešpaties Dievo, 
kad iš Savo begalinių turtų 
atmokėtų vertai visiems, o y- 
puč. pasilieka mano širdyje 
vienas troškimas, kad 
vienas iš mano prietelių

ROCKFORD, ILL. — LRK 
S A 137 k p. rengia gražų va-

Vinaa pelnas seselėms. Jos 
per kelis metus buvo užmir 
stos. Daug dalykų reikia į- 
taisyti jų gyvenaanan name.

Po programos bus pasilin-
kam, balandžio 11 4, 7 vai., kBlnini",a“- Griei “*7
vakare, parapijos salėj P--i €rk“'tr*- KomiaijaPro
gramų išpildys mokyklos mo
kiniai, priruošti seserų Kazi- 
mieriečių. Komisija iš A. Mi
siūnaitės ir A. Jankiūtės <Je- 
da pastangų, kad vakaras 
pavyktų.

Kviečiame visus atsilanky-

Sunkiai serga Ona Rudie
nė. Jai padaryta operacija 
Šv. Antano ligoninėj. Požį 
stamieji prašomi aplankyti.

nei vi-
ir

lankyti; J. M. Tėvų Mari jo- geradarių neragautų ligos.

Didžiai esu dėkingas 
siems,

Kun. J. V. Skripkus

giedojo “Linksma diena” sy
kiu su choru.

Rockfordiečiai rengias su
laukti naujų klebonų ir atsi
sveikinti su senuoju, kuris 
gražiai durbavos per 3 me
tus. Rap.

Gerbk kitus, kiti tave gerbs

AKIŲ GYDYTOJAI

Priežodžiai

Surinko Bėglias
Kur mū.»ų nėra, ten viskas 

gera.
Kol saulė patekės, rasa u- 

kis išės.

LIETUVIAI DAKTARAI

'Roosevelt Furniture Company'

to make vę-> -

MAŽI MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

Pirmadieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais — iki 6 vai. vakare.

Antradieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais — iki 10 vai. vak.

Sekmadieniais ■— 10 — 5 vai p. p.

DABAR
LAIKAS SUMODERNINTI 
JOSŲ VIRTUVĘ ĮSIGYJANT

NORGE
Elektrinį Refrigeratorių 
Ir Gazinį Pečių.

TaL LAFayette 8016

I DR. G. J. SVENGISKAS
BPMTTflT A fl

4300 So. Fairfield Avenue
OPI8O VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

Tel. Ofiso:

Rockfordiečiai Velykas tu
rėjo linksmas. Bažnyčia bu
vo labai gražiai seserų Ka- 
zimieriečių papuošta.

Prisikėlimo apeigos buvo 
5 vai. Mišias šv. laikė kleb. 
kun. Švarlis, o pamokslų sa
kė kun. A. Kazlauskas,
to, kleb. pasveikino visus pa- 
rapijonus su šv. Velykomis.

Žmonių buvo pilna bažny
čia, net vietų trūko. Prie šv. 
Komunijos ėjo beveik visi. 
Choras gražiai giedojo. Cho
rų dabar veda varg. K. No
reikaitė.

Prisikėlimo procesijoj da 
lyvavo visos mokyklos mer
gaitės ir skambiais baisais

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTK1CAIJ.Y AKIU 
SPKCTAIJSTAS

Palengvins aklu įtempimą, i»url.'Be prlelastlml galvos skaudėjimo
svaigimo, akią aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aklų karsti. atCaisu 
trumpajregyHtf Ir tollregystf Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
minuose tgsainlnavlmas daromos si' 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. 8pecia>6 atyda atkreipiama , 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
alsomoe. Valandos nuo 10 iki S v. 

Nedėlioj nuo lo Iki 12. Daugely nt- . 
slllkUr'Ų akys al įtaisomus be akiu. u. 1 
Kulno pigiai, kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12.

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
’ ’• Tek CANal 0528 *

LIETUVIAI DAKTARAI
tel Caiumet 5974

OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

*
LATaystt* 4017 24C 6 W. 69 St.

Tel. namų:

HEMiock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sntartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
BAKTTHTAfl

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St, Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. nno 2—9 v
Res. 6924 So. Talman Avė. 
Res. Tei. G&Oveaill 0617 
Office Tek HEMiock 4848DR. A. P. STULGA or. I J. SIMONAITIS

DANTŲ GYDYT0JA8 
3259 S. Halsted Street

CHICAGO. ILL

'‘Prietelius reikale, bei pri
spaudime, tai yra tikras prie
telius”.

Sykį išminčius teisingai pa
sakė: “Kad ligoje yra vienas 
geras dalykas, tai yra nat.u- 
r ai iškas registrus, kuris pa
rodo, kiek turi tikrų priete
lių”. Tiesa, tų oš patyriau 
savo ilgoj ligoje. Kaip veid
rodis parodo žmogaus išvai
zdų, taip ligoje pasirodo* tik
rieji prieteliai, kurie lankė 
mane, kaip namuose, taip li
goninėje; kurie karštai mel
dės, net ir įvairiais būdais 
atsiminė.

Tiems savo geradariams ir 
tikriems prieteliams trokštu 
išreikšti gilių padėkų: Šv. 
Pranciškaus sesutėms, kurios 
širdingai meldės ir rflpestin 
gai tarnavo sunkioje mano Ii 
goję, didž. gerb. kun. Af. J. 
Rajūnui, kuris dažnai lankė, 
parūpino man vietininkų, net 
ir su visais savo gerais para-

"10 ’ Metų Garantija.

PEČIAI NUO^$Įjg.50 

REFRIGERATORIAI—į g.00

,«e
LIETUVIAI ADVOKATAI

SKALBIMO MAŠINOS
ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČIŲ 

jūsų senę masinę $49. . . '") 1 w

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6513 S. Rockvvell Street 

Telephone: REPublic 9723
Aukštyn

ROOSEVELT FURNITURE CO., Ine.
2310 W. Roosevelt Road

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straigbt mortgages).
Pinigų tnupytojams išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki March 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokam visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackeavich, Prez. Tel. Canal .1679

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metrojmlitan State Bank nRine 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonai OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPnblic 9600 

State 4(>t Prospect 101,
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW asas So W«tera Avė. 
Valandos: kasdien nuo S:lt po piet 
Iki !:>• v. vak. Bubatoj ore 12 Iki 

<:#0 vakare 
1M W. Randolph St. 

Valandos: kaaden nuo 9:00 ryto 
Iki 2:00 do p’et

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
23 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. tr Ketvr 7 Iki S vai. vak. 
Šešt. 3 iki 6 vai. po pietų, Ir 

pagal sutartj
6322 So. Western Avenue

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 ST Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadienais ir Sekmadieniais 

pyti, sutartį. ______
TaL OANal 2346

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 6402
Tel. Ofc. REPnblic 769S 
McIrOHe Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųuette Road
Antrad., ketviilad. ii senktadtmilah 

9-12 v. ryt*; 1-5 p. p.: «-» v. v. 
Seėtadlenlttla nuo 9 v. r. iki 1 p. P

161 Broadtrav 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais Ir trečladlenlala nuo
10 v. r. Iki 9 vaL vakaro 

ėcStadlenlals nuo 2 v. Iki 9 v. v.
Sek madieniais pagal sutartlea

PLATINKITE “DRAUGĄ'
PROspeet 1012

ĮVAIRŪS DAKTARAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK I DI. MIK UHH 
PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!

Per praėjusius dvidešimt*tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karę. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai Į DR, CHARLES SEGAL 
yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda 0994 
Res.: TeL PLAza 2400 

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

Nedėliomin nuo 10 iki 12 dieną

EMIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

0IT8A8
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

Telafonaa MIDiray 2860
OFISO VALANDOS: 

vakare. Nedėliomis nno 10 iki 19
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vai. jio pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

JAŪ~BUGRĮŽOISltALirdRNijOS

DR, J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų

Rmmatlntta. Ir Onllre Ugne fo 
.pcrlalyhė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta IS3fl flo. SOtli Avė. 

Phone Cicere MM 
Office 4930 West 13th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W« Marųuette Road 

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

i ‘ flubalom* rilceroj . '
14+6 So- 4?th Ct. ‘

Nuo. 6 Iki. 9 vai. vak.

DR.A, J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayetta 3051 2616 W. 48rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
n«<rwl «n*a*t|

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, DI. 
Tel. Cicero 257^

Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak.
CHICAGO

Res. 6951 S. Maplewood Av.
Tel. HEMiock 3977 

Trečiai), ir Sekmad. pagal sutartį 
Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuette Rd.
TeL HEMiock 4848

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Office Phone Res. and Offiee

PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 3-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 070S

DR. J. J. KOWAR
(KOHARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chlcago-

Nedėllom Ir TreCIadlenlala 
Pagal 8utartj

Offiee Hoare

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

TaL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

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

Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį 
RRZIDENCUA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868a>

TaL Office Went*orth 6380 
Ret. Hyde Park 3395

DR, SUSANNA SLAKIS
Moterų lr vilką ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iAskyrus šertjouus ir subatouia.

Tel. CANa' 0257
Res. PROsneet 6659

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

Ketideneija: 6600 Ro. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro 

Tek BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal satarti

r«L Ofiao BOUIevard 6913-14 
Res. KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vak ano 1—8; nao 6:30—8:80 

756 West 35th Street
Ofiso Tek VIRginia 0036

Rezidencijos Tok BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
•936 So. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal satarti

Chicagos lieta vių iv. Kryžiaus li
goninį kaip jų pripažino American 
Medlcal Association ir American 
Oolloge of Snrgeons, yra Ola s A 
rftiies. Tai yra, aukftčiansl Ameri
kos medikaliai antorltetci mūsų Ii 
goninų priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimą 2700 W 69fh 8t.. 
tel. ULUlock 6700.
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West Pullmano 
Naujienos

Iš Tta Krašto
STAIGIAI PAKILĘS VAN- 
DUO UŽLIEJO ŪMES
NIĄSIAS KAUNO VIETAS

Bai. 2 d. parapijos svetai
nėje surengta “Fisli party1” 
tr dviračio laimėjimas. Žmo
nių prisirinko' pilna svetainė. 
Dviratį laimėjo K. Pučkorie
nė. Vakarėlio pelnas ir dvi
mačio laimėjiknas, parapijai 
davė pelno 205 dol.

mečiai šį kartų yra sumanę 
kų nors naujo ir prašmatnes
nio. Be to, svečius vaišins ir 
patarnaus jaunikaičiai. Pra
džia 6 vai. vak.

Šįmet pirmas parap. išva
žiavimas - piknikas įvyks ge
gužės 9 d., Vytauto parke. 
Šokiams gnieš Pliil Palmers 
orkestrą. Visi iš anksto kvie
čiami. B*p.

r Bai. 11 d. ŠŠ. Petro ir Pau
liaus parap. .bažnyčioje kleb. 

‘ kun. A. Linkus suriš motery
stės ryšium jaunų, ir kilnių 
porelę: Petrų Čiapkinų su O- 
na Mockevičiūte. Petras yra 

iMMapijos komiteto narys ir 
|Riklus jaunikaitis. Onutė ir- 
RS pavyzdinga mergaitė.

Jaunai porelei linkini viso
kios laimės.

K
r, • • v*Sęjungiecių

Susirinkimo

Bai. 11 d., parap. svet. La-

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sųjungos 21 kuopos mė
nesinis skaitlingas susirinki
mas įvyko b«J. 4 d. Be to, dar 
naujų narių įsirašė: S. Jur
gaitė, E. E. Ogentaitė, A. 
Viskontienė.

Iš bunco party raportavo 
'pinu. J. Čepulienė, kad pra-

rpore eiti prie iv. Komuni
jos — motinų intencija.

Raportų iš siuvimo kursų 
patiekė M. Sudeikienė. Suė
jimas buvo O. Vaznienės ir 
pirm. J. Čepulienės namuose. 
Dalyvės dėkojo abiCkn už gra 
žų priėmimų ir vaišes.

Daug kalbėta apie rengia
mų piknikų parapijos naudai. 
Piknikai įvyks gegužės 23 u., 
Koyal Oak s darže, 87th st. 
Justice Park, III. Bus gera 
muzika ir 10 gražių dovanų. 
Komisija iš anksto kviečia, 
visus atsilankyti.

Po susirinkimo pasivaišin
ta kava ir užkandžiu. Tas 
įvyksta po kiekvieno susirin
kimo, taipgi duodama dvi do
vanos.

Sąjungietės čia gražiai dar
buojasi, dėl to kas susirinki
mų įsirašo naujų narių.

Sųjungletė

bdarių Sų-gos 10 kp. rengia nnoga pelno davė $71.00. Nu
jaunu vakarėlį. Bus suvaidi
nta labai juokinga komedija, 
vadovaujant Šedienei. Po vi
sam bus šokiai. Paremkime

‘ labdarius savo atsilankymu.

Bai. 18 d., parapijos sve
tainėje įvyks bankietas su 

c gražia programa ir gera šo- 
• kiams muzika pagerbimui ge- 
« rb. kun. A. Linkaus, jo gi

lk mimo ir vardo dienos proga. 
Kun. A. Linkus turi daug 
draugų po visų Chicagų, už 
tai kviečiame visus tų dienų 

£ atvykti į \Yest Pullmanų. Thi

tarta apskričiai paskirti $50, 
o kitus palikti kuopos ižde. 
Tikietų daugiausiai išplatino 
Gudinskienė, J. Stugienė ir 
0. Srubienė; jos gavo dova
nas.

me. Rygos uniesto buruūatnu 
jungos prezidiumo suvažinvi- 
Liepiuis atvykusiems svečia
ms pagerbti surengė vaka
rienę.

Kovo 18 d. Kauno burmis
trus Merkys padarė vizitų la-

Kovo 1« <1. apie 3 v»], užsi™'1 ”'knl,i
Dietų, ramiai įro Kaunu pra- teri"!’ .vidaU8 reikal« mim8

PROFESSOR NOODLE
A WRLLBJtBD YOUNG LAP Y

Serga Veikėja S. 
Jurgaitė

TOWN OF LAKE — Su
nkiai serga S. Jurgaitė, 4644 
So. Wocd st. Linkime ligonei

15 L. K. Vakarinių vai-1.! «reit '«• 8H»«
konferencijos pranešimų pa
darė M. Sudeikienė. Rašt. O. 
Bartkaitė perskaitė laiškų - 
kvietimų į Šv. Kaz. Rėmėjui 
seimų. Kvietimas priimtas, 
atstovėmis išrinktos: J. Če
pulienė, E. Gedvilienė ir 0. 
Vaznienė. Aukų paskirta $3.

Nutarta užprašyti šv. Mi-

į visuomenės veikimų. Rap.

Gražus Vakaras

kia pasakyti, kad vestpulma- išias Motinų Dienoj ir in co-

LAIDOTUVIŲ DUįtjeKTORįŪfi

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

E Public 834.0

'KUMPIAI M
LIETUVOS

VVEST SIDE. — Praeitų 
sekmadienį, parap. choras, 
ved. muz. J. Brazaičio, su
ruošė gražų vakarų. Progra
mų sudarė dvi dalys: kon
certas ir komedija ‘‘Vargšas 
Tadas”. Dėl didelio lietaus 
žmonių nedaug atailankė. Bet 
kurie atfflti«W^%ffv(r paten-* 
kinti. Buvęs

ėję, ledai prodėjo grūstis lies 
Zapyškiu. Po kelitikoa minu
čių jie čia ir galutinai sustojo. 
Ilgų laikų pro Kaunu Nemuno 
ir Neriea ledai dar ėjo ir to
liau. Tačiau jų sparta pama-1 
žu lėtėjo ir, galop, vakare taip Į 
pat visai sustojo. Vandens ho
rizontais, tik pradėjus lei lama 
grūstis, labai staigiai pradėjo 
kilti. Kilo nepaprastu smarku
mu. Labai staigiai vanduo be
kildamas, staigiai pradėjo už 
lieti žemeeniųsias vietas. Jau 
pavakare buvo užlieta eilė že
mesniųjų Kauno vietų. Kaip 
paprastai, tuoj vandens palies 
ta Marvelė, žemeeniuosios se
namiesčio gatvių — Muzie
jaus, Jonavos — vietos, žemes 
niosios vietos Vilijampolėje ir 
kitur. Greit tų,‘vietų gyvento-į 
jus pradėjo imti panika. Ties 
miesto rotuše visų laikų sto
vėjo eilė sunkvežimių, plikiau- • 
tų valčių ir kitų reikalingų 
pirmajai pagalbai preimonių. 
Tuoj jos ir panaudotos. Jap a- 
pie 5 vai. vak. valtys plaukio
jo Muziejaus, gatvės viduryje, 
ties miesto savivaldybės, sta
tybos skyriumi, ir kitur. Jona
vos gatve tuoj buvo pertrauk
tas pėsčiųjų susisiekimas su 
Vilijampolė. Giliau viduryje 
gatvės nėrėsi ir auto bei kitos 
susisiekimo priemonės. Žmo
nių visur tuoj pradėjo rinktis 
didžiausi būriai* Ties Lampėd
žiais pakilęs vanduo, gauto
mis vienomis žiniomis,

teriui ir buvo priimtas audi
encijoje pas valstybės prezi
dentų Ulmanį.

T
A. * A 

BEN BALTRAMIEJUS 
MASKOLUNAS

Mirė bai. 6 d.. 1937 m.. 2:2« 
vai. ryto. sulaukęs 42 metų 
amžiaus.

Kilo iš Ukmergės apskr., Se- 
sikų parap.. Cesoriių kaimo.

Amerikoj tegyvi-tio 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Liudviną, po tėvais At
raškevičiūtė, sūnų Baltramiejų, 
seserį Onų. Lesienę ir švogerj 
Pranciškų, uošvienę ir keturis 
š vogė rius, pusseserę Barborų 
Butviltenę ir švogerj Petrų lr 
pusbroli Motiejų Koliunų ir 
daug kitų giminiu; o Lietuvoj 
tCvą Jonų. seserj Barborų Me
delienę ir švogerį Kazimierą 
ir gimines.

Velionis priklausė prie Bal
tos Žvaigždės tr Lietuvos Pi
liečių klubų.

Kūnas pašarvotus 4718 So. 
Keeler Ave.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
bai. 10 d. Iš namų 8:So vai. 
ryto bus atlydėtas } Aušros 
Vartų parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka- 

’plnes.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, drangus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Se
suo lr Giminės.

laidotuvių direktorius La- 
chawicz ir Sūnai. Tel. CANai
2515.

I
Urba FIower Shoppe 
4180 Archer Avenue

Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankletams — Laidotuvėms — 

Papuošimams.

ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Wnolesale.

BALTIC IMPORT C0. 
805 W. 19th Street

Tel. Haymarket 3555

*

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

pradėjęs griauti dar nebaigtų-
Urs. France* Urban, 183t' » *’Uti ties B“u'lon-

dvarui ledai išvertę telelono 
stulpus ir nutraukę pati tele
fono susisiekimų.

Vanduo aukščiau normalaus 
horizonto buvo pakilę^ 6 mtr. 
54 centin. Tačiau aukščiau iki 
12 vai. nakties nepakilo. Atvir 
kščiai, tuoj po to vakar dienos 
vantlers pakilimo rekordo pra
dėjo atgal kristi. Ir krito taip 
pat gana smarkiai, kaip ir 
kilo.

N. Talman ave., einant gatve 
už dviejų blokų nuo savo 
namų, staiga pro jų prabėgo 
katė, kurijų , Vvįtxn dide Lis 
šuo. Saitui nuo šunies kak
lo dirželio apsivyniojus apie 
kojas, moteris buvo parmuš- 
ta. Sužeista nosis, kojos ke 
lias ir išmušti du dantys.

PASTABA ĮSTOJUSIEMS J 
OLD GOLD $200,W0

kortesui

TAKI T« 
iin&tkim TueonY 
-ĮFOa HAMFLli

D e ar Professor
I called upon 
a £irl n.amed 
Phipps. 
Sixhoura I 
talKed to her! 
And yet flha 
elid not ope’ 
her lips!
Vas She not 
Stupid, sir ? 

 Į. Qyacq,

N©VHfey? Not 
stupid—būt politef 
She heard vour 
speech long'- 
dr awrt — 
and yet she 
Kept her 
lips so tiekt
as not to 
even yawn!

Prof.Noodle

VENETIAN MONUMENT CO., INC
Išdh bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamhj
*—... o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj 
■ - o

Suvirš 50 metų prityrimo
—O-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus—O-------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chieagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103

Chicago, Illinois

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 * So. Hemltage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chieagos dalyse

Old Gold cigaretų kontesto No. 2 
Bulletin jau išsiųstas visiems, ku
rie yra įsirAŠę į tų kontestų. Tame 
bulletine randasi puzzlų paveikslai 
5-tai, 6-tai, 7-tai, 8-tai, 9-tai ir 
10-tai savaitei.

Jei ne pačiomis pastaromis die
nomis įstojai į kontestų, tai tų bul- 
lėtinu No. 2 jau turėjai gauti, Jei 
dar negavai tai jrasiųsk atvirutę 
šiuo adresu: Old Kold Coijtest, P. 
O. Box No. 9, Variek St. S tat ton 
Ncw York, N. Y. ir lm atidėlnjp 

! mo išnaujo jums bus pasiųsta.
Visi kiti puzzlai bus išsiuntinėja- 

mi koiitestiūinkamt taip greit, kaip 
bus gatavi. Trečias Puzzle Bul lėti
nu pluoštas turi |«aiakti kontea 
tiniukus pirmadieni, balandžio 12 (t

Dar yra laiko įstoti į šitų didelį 
ir smarkų kontestų, kur pirma do
vana yra $100,000 grynais pinigais. 
Kas tik dar atsišauks, tai visi 
‘‘puzzlų” paveikslai nuo pradžios 
iki 10-tos savaitės serijos kartu au 
taisyklėmis, blankouris ir Tonuotais 
— viskuo, kas tik reikia prie Sto 
kontesto, tuoj bm pasiųsta.

Jūsų vardas ir adresas tuoj bus 
padėtas ant mūsų “Mailing Hst” 
ir jūs gausite visus kitus “ puodus ” 
iki pabaigos 15-kos savaičių kori tes
to. Atsiminkite adresų: OM Gold 
Contest, P. O. Box No. 9, Variek 
St. Sta., New York, N. Y.

“Draugų” perskaitee, ne
mesk jo į šalį, bet duok jį 
Skaityti tiems, kone to laik
raščio neturi.

Kauno ir Šiaulių
Burmistrai Buvo 

Rygoje

KAUNAS. — Kovo mėti. 
17 d. į ltygų buvo nuvykę 
Kauno bu.^nistras A. Mer
kys su žmona ir Šiaulių bur
mistras Valančius dalyvauti 
Baltijos valstybių miestų sų<

A. * A
IZABELĖ J U DIEN Ė

(po tėvais Ivanaviėiūtė)
Mirė bai. 5 d.. 1937 m., 10

vai. vak., sulaukus pusę am
žiaus

Kilo Iš Šiaulių apskr., Kur
šėnų parap., Saurlumaičlų km.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Joną, sūnų Vincentų, 
dukterį Eleną. žentą Stanislo
vą, anūkę Elzbietą, brolį Po
vilą, dvi seserie: Barborą ir O- 
ną; o Lietuvoj dvi seseris Mar- 
ctjoną lr Stanislavą ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1814 W. 
46th St.

laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
t>al. 9 d. Iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėta J iv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už volio- 
nCs sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kaslmtero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus>ges tr paty- 
stamus-as dalyvauti šiose lai- 
dotuvSse.

Nuliūdę: Vyras, Mtems, Duk
tė Ir Giminės.

laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tei. BOUIevard 629*.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIBULANČFis^

W A T KOPLYČIOS VISOSE DYKAI MIESTO DALYSE

1|
LluieViuoS

4348 So. California Ava 

Phone LAFayette 3572

S. P. Ib'lt
1319 Litoaaiea Ave. 

Phone YARds 1138

A. Masalski 3307 LitoanicA Are. 

Phoaa BOUkvatd 4139

1410 So. 49th Ct., Cioero 

2100

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Salas
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BUDAW, lAffKSVX6IU«, BAtSGf 

........... ..................... ' f ......................................... J . . —-m

S. NL Skutas 718 Weat 18th Street 

Phone MONroe 33H

1648 Weet 46th Street 

Phoae BOUIevard 5203

EnistĖrSK 10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULhoaa 5703

P. I. Ridikas 3364 80. Halated St.
Phone BOUIevard 4089

ladovic ir Sun
2314 West 23rd Place 
T*fc©ne CANai 2515 

Skyrius 4244 E. 106 St. 
Phone PULlman 1270
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Ypathgas Pareiškimas
Cicero Gyventojams

Štai keletas faktų, kuriuos! ketos iki paskutinės dienos, 
turėtumėt žinoti apie Cicero Naujas Administracijos trobė-
Mokyklų Tarybos rinkinius, 
kurie įvyks ateinantį šeštadie
nį, balandžio 10 diena), 1937 
metais.

P-nas Frank J. Petru tar
navo Mokyklų Tarybai kaipo 
prezidentas daugelį metų. lr 
per tų laikų jis visuomet dar
bavos geniausiems mokyklų 
vaikų ir ('kero gyventojų in
teresams. Per pastaruosius 
fceletų metų biudžetas tapo su
mažintas $165,000.00. Taipjau 
mokyklų taryba sumažino sa
vo išlaidas ir mokyklų skolų. 
Šie yra įrodyti faktai.

Mokyklų taryba, be to, tei
kė veltui visiems vaikams mo
kyklų rankvedžius. Ji mo
kėjo savo mokytojams ir vi
siems samdiniams algas laiku 
ir grynais pinigais per visus 
depresijos metus. Jokia kita 
mokyklų taryba Illinois vals
tijoj negalėjo padaryti to. Ir

sis užhaigtas statyti neužtrau
kiant bonų paskolos ir neiš
leidžiant vadinamų warantų.

Cioero mokyklos visuomet 
laimėdavo pirmuosius prizus 
Illinois Valstijos Parodoj 
(State Fair). Taigi palaikyki
me šį gerų. darbų. Nepaisykite 
paskalų ir melagingi) pareiš
kimų, kurie yra skleidžiami 
Cicero mieste. Jūs, tėvai vai
kų lankančių mokyklas, žino
te geriau apie p-no Petru 
darbų — jis visuomet buvo tik
ras lietuvių draugas. Jis vi
suomet lankė bažnyčių ir ki

etus svarbius miestui parengi
mus, kada tik buvo pakvies
tas. Ir tai yra taipgi įrodyti 
faktai.

Palaikykite šį aukšti) apš
vietus standartų Ciceroj ir iš
rinkite Frank J. Petru prezi- 
zentu, kurs apsaugos jūsų mo
kyklas, valstijos Mokyklų Ta
rybos Asociacijų ir daugelį ki-

šiandie visos bilog yra išnio-|tų visuomeninių organizacijų.

štai Kokie Šių Dienų 
Vaikai

Hammond, Ind., policijos 
sulaikyti du jaunuoliai Lynn 1 
Sheppard, 17 m., ir George I 
Buege, 16 m., abu gyv. axlr. 
3010 163 PI., Hammond, Ind.

Policija susekė, kad verbų 
sekmadienį tie vaikai Hess- 
villėj, netoli Hammondo, ka

pinėse atkasę vienos mirusios 
moters kapų išvogė ir par
sinešę namo kaukuolę bei 
kitus kaulus jų suorganizuo
to klfibo narių priėmimo ce
remonijoms (initiation). At
vykus į namų policija tikrai 
rado kaukuolę ir kaulus. Vai-

t
kai prisipažino atlikę šį bai
sų daubų.

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Advokatas Praneš
Apie Likviduojamas 

Draugijas

Illinois valstybės valdžios 
organai likviduoja kelis šim
tus lietuvių draugijų dėl to, 
kad jos neprisitaakančios prie 
įstatymų. Šis reikalas rūpi 
tūkstančiams lietuvių, o ypač 
likviduojamų draugijų valdy
boms.

kų. Koncertu rūpinsis muzi- “Enrikas”, norėtų patiek
tas P. Bujanauskas ir akor- t i vienų sumanymų, jei atsi-
dinistas J. Grikša. Laikas ras pritarėjų. Šių vasarų vi-
bus paskelbtas vėliau.

Šv. Antano dr-jos mėnesi
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, bai. 11 d., 1 vai, po 
pietų, Lietuvių Auditorijoj. 
Nariai kviečiami atsilankyti 
ir atsivesti naujų narių. Da
bar, per vajų, nupigintas į-

sos katalikiškos draugijos 
naujos bažnyčios fondui tu
rėtų surengti milžiniškų lie
tuvių dienų AVaukegane. Pa
rinkus tinkamų vietų ir pa
vadinus jų “Lietuvių Diena” 
ar panašiai, galima būtų pa
kviesti ir kaimynines parar 
pijąs bei draugijas prisidėti. 
Man rodos, tas galėtų duoti

šį vakarų, 8 vai., Aušros 
Vartų parap. salėj įvyksta 
mėnesinis Federacijos apskri
ties susirinkimas, į kurį at- Į 
silankęs adv. J. Grisius kal
bės apie valstybės įstatymus; 
ir kaip mūsų draugijos turi 
prie tų įstatymų prisitaikyti. 
Visų Federacijos skyrių ir 
organizacijų apskričių atsto
vai dalyvaukite, kad galėtu
mėte tinkamai savo draugi
jas painformuoti. Gali atvy

stojimas. Bus išduotas rapor
tas atstovų iš L. R. K. Vak. į gražių paramų naujai bažny- 
val. konferencijoj. Mėginsi- ' čiai. Ar nebūtų tinkama Šv.
me konferencijos nutarimus 
vvkdinti.J T

---■--- a
šiomis dienomis parapijom 

nūs lanko mūs gerib. klebo
nas kun. J. Čužauskas su ko
miteto nariu. Surašinėja pa
rapijos narius, kurie aukos 
naujos bažnyčios statymo fo- 
ndan. Kaip jau žinoma, fon

Antano draugijai tas pasvar
styti sekamama susirinkime? 
Kų ‘‘Bėgilas” mano!

Rinkimuose Cicero 
Laimėjo Demokratai

Praėjusį antradienį dauge
ly Chicago apylinkės mieste
lių buvo rinkimai. Cicero sa
vivaldybės rinkimuose laimė
jo demokratai (3 prieš 1). Iš
rinkti sekantieji: tmstri^u 
Joseph Danek, policijos ma
gistratu H. J. Sandusky, tai
kos teisėjais Stanley Wiza, 
Frederick Weil, John F. Swe- 
rak, Artliur G. Baumann ir 
Daniel M. Lyons, konstabe- 
liais Donald O’Brien, Joseph 
Paoli, Anton J. Dvorak, Mi- 
cliael Ohler ir Frank Skala, 
knygyno bordo nariais Jo
seph Roultek ir Joseph Slo- 
minski.

Ciceros lietuviai šiuose ri-
_______ i nkimuo.se didžiumoj rėmė re

1 spublikonus; buvo išstatę net 
Bai. 4 d. grįžo namo B. • kandidatų adv. L. Kizą 

Bukantienė. Ji virš mėnesio, - taikos teis&jus> 
viešėjo Scranton, Pa. Jie y-'
ra buvę to miesto gyvento
jai, bet apleidę prieš 22 ‘me
tus. Teko jai dalyvauti ir a. 
a. kun. J. Kuro laidotuvėse.
Sako, tokių laidotuvių kaip 
gyva nėra mačius. Dalyvavo 
tūkstantinės minios žmonių 
ir daug dvasiški jos. Be Bu
kančių, Bakšių, Grublauskų,
Andruliu ir kitos šeimynos? 
yra gyvenusios Scrantone.

fcetylrtadienie, bai. S d. 1§37
^■i i............................................ .. ir.- .v - - ,

nio prakalbos. Jis yra VVS 
organizatorius. Šio« prakal
bos bus kaipo atsisveikinimas, 
nes jau jis išvažiuoja Lietu-, 
von. f prakalbas lėšų paden
gimui bus imama 10 centų. 
Po prakalbų bus vakarienė, 
į kurių įžanga 50 centų. V 
Uždavinys tarpe mūsų gyve
no palyginamai trumpų lai- 

! kų. Bet kanu jis teko pažinti 
visi jį pamylome. Tad^si at
silankykime į prakalbti at
sisveikinti. Defysyla

Nebūk nei sakius, nei kar 
tus: saldų nurys, kartų 
spjaus.

įs-

de yra virš $29/100.00, bet 
kti į šį susirinkimų ir prie (jar daug triiksta. Parapijo- 
Federacijos1 priklausančių 1 naį turėtų daugiau šiuo rei- 
draugijų valdybos . j kalu susirūpinti jr savo kvo-

Fed. apskr. valdyba

Žiupsnelis Žinių Iš 
Waukegano

Šv. Baltramiejaus draugi
ja laikė mėnesinį susi rink i- 

j mų bai. 4 d. Nutarta suruošti 
nepaprastų koncertų, kurio 
programa* prasidės senovės 
mnzikališkais instrumentais 
ir palaipsniui eas iki šių lai

tų išpildyti. Žinoma, yra šei
mynų, kurios neišgali šimti
nės iš karto paaukoti. Bet. 

5 jos gali aukoti po biskį nors 
ir 25c į savaitę mokėti. Bet 
daugiau yra tokių, kurie ga
li aukoti, tik vis kaš ko lau
kia. O bažnyčios, kaip sau 
norit, gvoltu reikia. Kaip iš
rodyt ų gražu, jei šį pavasarį 
būtų pradėta statyti nauja 
bažnyčia.

Bai. 3, Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioj Moterystės Sakra
mentų priėmė Burke iš Šv. 
Anastazijos parapijos, su Lu- 
cija Urbaičiūte. Ilgiausių me
tų jaunai porelei. Enrikas

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI Į
ŠVIEŽUS Cigaretai Jums Geresni!

•erkių polsagvtae . . . IS ryto ypatingai mane 
gerklė khpatydavo nuo perdaug rūkymo. Tie 
velvetiniai Švelnūs ir Jviežūs Old Golds oraJali 
no t< gerklės draskymų. Ura ui tų dvilinkai ap 
vyniotų pakelį I

Grace Ashley (pielėja), St. Louis, Mo. 
cormtot. IMT. to F/ ICO.. Ine.

Nervai pastovėtai
iežūs"

Tie “visa- Vatųb bfieo tkeeetelt . . . Nuo pasikeitimo prie Dvi- 
dos Jviežūs'' Old Golds niekad nė- gubai-Svelnių Old Golds, visados taip Šviežių ir Švelnių,
KnMSŠ M-,*-"*- « •' ~
Wailace E. Blomgren (salesman), «lp»®o po ilgos dienos rūkymui.

Burlington, Vt. Edith Gibson (Šokikė), Brooklyn, N. Y.

Mot. Sąjungos 67 kp. 
Šokių Vakaras

MARQUETTE PARK. - 
Moterų Sųjungos 67 kuopa 
šiuo metu darbuojasi, kad 
padėjus Chicago apskričiai 
sukelti fondų būsimo seimo 
lėšoms padengti. Tuo tikslu 
bai. 11 d., parap. salėj kuopa 
rengia vakarų - šokius. Va
karo komisijoj darbuojasi į- 
aymios narės. Ambrfcsienė, 
Ručinskienė, Poškienė, Mini- 
auskienė ir Burbienė. Jos ne 
tik darbuojasi šokių pavyki- 
mui, bet ir aukoja vakarui 
reikalingų daiktų. Pav., Ru
činskienė, Green Mali duon- 
kepyklos savininkė aukoja 
duonos, kp. pinm. Afcksiū- 
nienė, Osinskienė, Poškienė 
- mėsos, Kliaugienė, Mini- 
auskienė ir k. — kitokių dai
ktų.

Vakaras bus smagus. Grieš 
Rakausko orkestrą. Tat visi 
kviečiami atsilankyti. “Šiur” 
visi turės “good time”.

J. Osinskienė

Visų Reikalas

AFTER 45
Very often mi you grow 
oklcr your di<cųrive»y«- 
tem becomes deficient 
and your blood can not 
get the proi>er nourish- 
ment. You feel listlroai 

and worn out. Try ’ 
a single bottle of 
fanious old Hou- 
tclter's. Ita atimu* 

lating herbą and 
roota quickly help in 

rcviudiiing the digea*IMU 1
tive glandt. At dri 
•tomevciy where.$l

HDSTETTER'S
Stomachic BITTER5 •

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU
Chicagoje ir apielinkėse,ir
lengvais išmokėjimais 
nupirkimo, pataisymo 
statymo naujų namų.

Išmokam

dėl
ir

4%
DIVTDENTAS UZ 

PADĖTUS PINIGUS. 
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Ix>an Corporation, Wash-
ington, D. C.

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

JŪS NEGAUTE NUSIPIRKTI NUVĖSUSI OLD GOLD
Kada ir kur jūs pirkaite Dvigubai-švelnius Old Golds ... Jūs rasite 
juos absoliutiškai iriežius.

Jų Šviežumas yra dėka oro-užlaikymui, klimatę-apsaugojančiam pa
keliui . . . išskiriamam pakeliui su EKSTRA Cellophane vyniojimu!
Du nuo drėgnumo saugojanti Cellophane užvalkalai vietoje vieno.
Tas ekstra užvalkalas visiškai apsaugoja Old Golds nuo dulkių, drėg
numo, sausumo ir kiekvieno kito cigaretų gerumo priešo.

Švieži, kaip kų tik suvynioti, Old Golds yra vėsūs ir lengvai de
ganti. Jie nepadaro (kaip nuvėsę cigaretai) šiurkščių, aitrių rū
šių, kurios erzina burnų, gerklę ir patį rūkytojų. Jie nepaliks jus 
pavargusiu dienai baigiantis!

Jūs nebūsite nuleipę Ivieiuns Old Golds!

P. LORILLARD COMPANY, Ine.
(Established 1760)

TAI YRA EKSTRA UŽVALKALAS! Kl.kvl.nas pakulis 
Dvigubai-švelnlų OLD GOLDS yra suvyniotas | DU užvalkalus 

— dvilinkų Collopbanu. Tas EKSTRA užvalkalas palaiko OLD 

GOLDS pirmas rištus sųlygose bl kokiame klimato. Jūs nu

galite nusipirkti nuvisusj OLD GOLD.

★ Jus Dar Turite Laiko Laimėti Tą $100,000.00 Pirmą Prizą! ★
Įstoki* j OLD GOLD $200.000.00 Kentestų Dabar. Atvirutė atnoš Blanką Ir visas Mįsles sulig diena. Adresuoki*: Old Gold Caatast, P. O. Ban $, 

Vorkk Straot Statiaa, Now York. N. Y.

Pas kitas tautas, kaip pri
sieina spręsti bendri tautos 
reikalai, visos srovės dirba 
iš vien. Pavyztlžiui, lenkai. 
Kada prieina prie tautiškų 
reikalų, socialistai jau ne so
cialistai, komunistai ne ko
munistai, bet lenkai. Jie tiki, 
kad vienybėj yra galybė.

Labai apgailėtina pas mus, 
lietuvius. Srovės pešasi. Su- J 

1 eiti joms bendruose tauto« 
reikaluose nei nepaminėk. 
Štai, tas pats Vilniaus reika
las. Rodos turėtų rūpėti vi
soms <mūs srovėms, visiems 
lietuviams.

Kada lenkai su lietuviais 
Suvalkuose pasirašė sutartį, 
jie Vilnių pripažino Lietuvai. 
Bet po dviejų dienų Želigov
skis užėmė Vilnių.

Kadangi lenkai užgrobda 
mi Vilnių, tarptautinių tei 
šių atžvilgiu, prasikalto prieš \ 
visą civilizuotą pasaulį, pra
sikalto prieš visas tautas, tuo 
mi pačiu prasikalto ir prieš 
visas sroves. Dėl to visos lie
tuvių srovės turėtų organi-, 
zuotis ir kovoti, kad graži
nus Vilnią Lietuvai, kaipo 
tikram savininkui.

Balandžio 13 d., Lietuvių 
Auditorijoj įvyks V. Uždavi-

PLATINEITE “DRAUGĄ ’

CLASSIFIED
PAIEŠKOJIMAS

Pah-škau Tony Rnuze, tėvo ir krik
što sūnaus Aleksandro Rausė. 
Muitini sykį aš juos mačiau 1017J 
Malonėkite atsišaukti. Gyveno 
14 St. Chicago, III. Atrišanti 
Fi'ip Banovieh, Box 94, Goodman, 
Wia.

IEŠKAU FLATO

Reikia 4 kambariu Pato apšildomo 
pačiom. srarTi ar vandeniu Maronette 
Parke ar Bri<r’’ton Parke. Tuoj pa- 
J'-.—lrtj flvnvAbilI Olfil.

REIKIA DARBTNINKŲ

Peik:a automobii'n pardavėju. Turi 
būti švarūs, prn’iai atrodantys jau
ni vyra nuo 20 iki 25 metu am
žiaus. Parduoti Fordo automobilius 
Ir trokua. Patvrtmaa n A-n. hOt'n-'s. 
Komisas ir bonnsas. Matyk Mr. 
FUI. F. C Sebneider Motor Sales, 
'•*01 W. Madison. ♦
RENDOV Ofisas "rbn vloos flatas. 

S223 So. Halsted St.

Tel T.TKeoln 4424
Dėl Reumstirmn. Slocm. Nėr- 
votumo, P-nstos Pirlml'nmins, 
ApVSto Kranto Spendimo ir 
Redūsinimo—PAMFOTNKTT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Llebt Rnlnhnr lr Shoįrer 

Maudynės,
Elektros TrytmentaJ lr Maaoiai 

mtę sKmira 
mm ir*I.. Krtvlr,iaae Ctrtmam Ars 

Plre»., Tr«e., K.
Ttae rrt. Iki lt nk 
Aatr. Ir Frakt. TtM 

ryte Iki a rak.

«nrr-r sirmrrs 
lsn M. Meistre St.

Antr. Ir Rrtrlr.
• ryta Iki t rak.

■stoto
uosB viktosb ar viri te mrrų

t

nkimuo.se

