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METAI-VOL

Mūsų Akademijos orkestras laimėjo pirmų viet
r

KOSISKES AKADEMIKES NUGALĖJO 
SENAS IR GAUSINGAS 

MOKYKLAS
Jos paima pirmenybę jau 

kelintu kartu
Mūsų visuomenė nė nežino

jo, ka<l praėjusi šeštadienį 
Providenee lligh School audi
torija laivo lyg ir pirtis Šv. 
Kazimiero Akademijos moki
nių grupei. Kelios dešimtys 
jaunų širdžių nekantriai laukė, 
kokį dekretų išduos apie jų 
darbų negailestingi, šalti tei
sėjai.

Dalykas lmvo- tame:
Praėjusį šeštadienį įvyko 

Chicagos arkkliocezijos moky
klų lenų ir orkestrų kontes
tas. Konteste dalyvavo ir Šv. 
Kazimiero Akademijos orkes
trą. Ji stojo į lenktynes su to
kioms senoms ir gausingoms 
aukštosioms mokykloms, kaip 
Providenee High School, St. 
Mary’g High Sehool, Immaeu- 
late High Sehool, Aąuinas 
High Sehool, St. Alphonsus 
High Sliool, Leo High Sehool 
ir visa eile kitų. Kompeticija 
buvo tokia stipri, kad, rodos, 
nedaug vilties tebuvo sulygina 
mai jaunai lietuvaičių akade
mijai laimėti bet kokių dova
nų. Tačiau mūsų akademikių 
orkestrai žymūs muzikai teisė
jai vienbalsiai pripažino pir
mų dovanų.

Šv. Kazimiero .Akademijos 
orkestrą konteste grojo šiuos

Baglev, Overture “Nignon" 
— Thomas ir Rosamunde — 
Sebubert. Visi veikalai klasiš
ki, sunkūs. Bet lietuvaitės 
juos taip gražiai išpildė, kad 
paėių pirmųjų vietų konteste 
laimėjo.

Orkestrą susideda iš apie 
50 mergaičių. Konteste jai di
rigavo p. Guy Callovv. Bet tik
roji orkest ros vedėja yra se
suo Bernarda (Venskiūtė). 
Mūsų Akademijos orkestros 
dalyvės darė gerų įspūdį ne 
tik savo grojimu, liet ir savo 
gražia išvaizda ir gražia uni
forma.

Kontesto teisėjai buvo: ka
pitonas L. D. Walz, kapitonas 
Al. Hanson, H. N. Fineli ir 
Ernest Toy.

Šia proga reikia paminėti, 
kad gegužės l d. De La Šalie 
High Sehool patalpose įvyko 
atskirų muzikos instrumentų 
solo kontestas, kuriame šios a- 
kademikėg laimėjo; 1. Aukso 
medalį už violų — Valerija 
Kriaučiūnaitė; 2. Sidabro me
dalį už “miško ragų” — Genė 
Locaitytė; 3. Aukso medalį už 
klarinetų — Marcelė Dunn- 
back; 4. Aukso medalį už obo
jų — Delia McNamara; 5. 
Bronzo medalį už kornetų —

LIETUVAITES — PIRMOS DOVANOS LAIMĖTOJOS

Prašome susipažinti su čempijonėmis! Tai Šv. Kazimiero Akademijos orkestros dalyvės, praėjusį šeštadienį laimėju
sios pirmų dovanų Chicagos arkidiocezijos orkestrų konteste. Pirmų kartų po to skambaus laimėjimo jos grojo Akademijos 
Rėmėjų Draugijos seimo bankiete ir daJyviuo&e sukėlė didelį entuziazmų. Tai buvo praėjusio sekmadieno vakarų. Nėra 
abejonės, visa mūsų visuomenė akademikių laimėjimų džiaugsmingai sutiks.

veikalus; National Emblem — Dorotby Dunneback.

NACIONALĖ KATALIKŲ 
SPAUDOS PARODA

ROCHESTER, N. Y., geg 
10. — J. Valstybių Katalikų 
Spaudos sųjungos suvažiavi
mas čia įvyks šio gegužės mėn. 
20, 21 ir 23 d.

Ryšium su šiuo suvažiavimu 
rengiama ir nacionalė katalikų 
spaudos paroda.

VOKIEČIŲ VYSKUPAI UŽ 
PAL. AIRIO KANO

NIZAVIMĄ

DUBLINAS, Airija, geg. 
10. — Visoj Airijoj reiškiasi 
didelis dėkingumas Vokietijos 
vyskupams, kurie Jo Emin. 
kardinolo Bertramo, Bresla-

NACIAI STENGIASI
GRIAUTI KATALIKįl 

BAŽNYČIA
BERLYNAS, geg. 10. — Vi

sose Berlyno katalikų dioeezi- 
jos liažnyčiose vakar skaitytas 
vyskupo grafo von Preysingo 
laiškas.

Vyskupas pareiškia, kad Vo 
kietijoje vedama atkakli kam
panija prieš Katalikų Bažny
čių tikslu jų apgriauti.

Vyskupas mini vykdomas 
kunigams ir vienuoliams bylas 
neva už jų nusikaltimus mo
ralumui. Nacių spauda šį įvyk) 
išpučia taip, kad būk Bažny
čia pakenčianti tos rūšies nu
sikaltimus. Tas netiesa, parei
škia vyskupas.

Vokietijoje yra apie 25,000 
kunigų ir apie 90,000 priklau
sančių įvairioms religinėms 
kongregacijoms. Tokioje armi
joje gali pasitaikyti iškrypi
mų. Su tokiais pati Bažnyčia

NĖRA PREZIDENTO, 
KONGRESAS NETURI

DARBO

sa-
v •čia

AVASHTNOTON, geg. 10. 
— Pre«z. Rooseveltas šių 
vaitę grįš iš atostogų ir 
susidurs su nemalonumais.

Jam išvykus žvejoti, kongre 
so demokratai susiskaldę į 
grupes ir sustabdė visus svar
biuosius įstatymų leidimo dar
bus. «

Šiandien kongresas neturi 
kų veikti. Laukia prezidento 
sugrįžtant. Reikės daug pas
tangų demokratus iš naujo su
vienyti. ; • , f y*

PLĖŠIKAI KANKINO 
MOTERIŠKĘ

Du jauni plėšikai įsigavo į 
namus, 2613 W. 47 gat,. ir 
kankino našlę Mrs. Rose Lede-

vo arkivyskupo* vadovyliėje pa 
siuntė Šventųjam Tėvui Pijui Į apsidirba. Už pavienių nusi- 
XI peticijų, kad palaimintasis kaitimus negalima kaltinti vi-

NEW YORKO KATALIKŲ 
MASINIS SUSIRINKIMAS 

ISPANIJOS REIKALE

GALIMA SAKYTI BASKAI 
JAU PRALAIMĖJO

Tai pripažįsta ir aitriausi 
nacionalistų priešai

GIRDI, ANARCHISTAI SUKILO; 
VALENCIJA NEGALĖJUSI PADĖTI 

BILBAO GINĖJAMS
HENDAYE, Prancūzija, 

geg. 10. — Baskų ir asturų ra 
dikalų vadovaujama milicija, 
galima sakyti, jau pralaimėjo 
Bill>ao miestų. Nacionalistų 
kariuomenė paėmė visas svar
biausias pozicijas aplink mie
stų. Pasiliko tik nedideli apka
sų tinklai pietrytinėse pašlai- 
tėse. Nacionalistai yra už ke
lių mylių nuo miesto.

Nacionalistų priešai, kurie 
ikišiol tarnavo radikalams 
skleiždami jų propagandų, 
patvirtina Bilbao ginėjų ne
pasisekimus. Tačiau jie paduorer, 68 m. amž., kad ji atiduo

tų pinigus, gautus pardavusi da ir priežasčių. Girdi, Valen

“DRAUGO” 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS jvyks 

GEGUŽES 29 D. 

laivu “Gripsholm”

tiesiog į Klaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto

airis Oliveris Plunkei būtų 
kanonizuotas.

šio palaimintojo airio palai
kai yra Vokietijoje — Lamp- 
spring vienuolyne, Ilildesbei- 
mo vyskupijoje.

Tuo reikalu postuliniai laiš
kai šventųjam Tėvui siunčia
mi ir iš Anglijos ir Vali jos.

sų. Bet naciai to nepaiso. Ir 
be jokio reikalo jje puola Baž
nyčių. Jie neatsieks savo tiks
lo. Tik nemalonumų sukels.

vienus namus. Našlė yra par
davus namus, bet pinigų dar 
negavus.

Nelaimingųjai supiaustyta 
ramioj delnai. Piktadariai pas
pruko pagrobę tik 12 dolerių.

UŽBAIGTAS STREIKAS 
HOLLYVVOODE

DU AMERIKIEČIAI NUS
KRIDO j LONDONĄ

TIRIA HINDENBURGO 
NELAIMĘ

LAKEHURST, N. J., geg. 
10. — J. Valstybių vyriausy
bės komisija tiria čia įvykusių 
dirižablio Hindenburgo nelai
mę. Išklausinėjami nelaimę 
mačiusieji.

HOLLYVVOOD, Cal., geg. 
10. — Nutrauktas streikas fil
mų pramonėje. Pripažinta u- 
nija ir kiti reikalavimai. Tas 
įvyko “Screen Actors” gildi
jai pagrasinus streikuoti.

Chicagoj ligoninėje, 811 E 
49 gat., vakar anksti rytų neg
ras užpuolė vienų slaugę. Už
puolikas pabėgo.

NEW YORK, geg. 10. — 
Laikraščio Commonweal vedė
jas M. AVilliams paskelbė, kad 
šio gegužės mėnesio 19 d. Ma- 
dison Sąuare Gardene įvyks 
katalikų masinis susirinkimas 
Ispanijos reikale. Susirinkime 

j kalbės žymieji kalbėtojai, 
j Tarp jų bus kun. dr. B. Grim- 
I ley, Londono laikraščio The 
I Catholic Times vedėjas, ir 
j prof. E. Allison Peers, žymus 
j anglas mokslininkas.

Susirinkimas šaukiamas 
dviem svarlnais sumetimais. 
Bus iškelta aikštėn, kad jAme- 
rikos ir kitų žemynų pasauli
nė spauda daugiausia tarnau
ja ispanų radikalams, plačiai 
skelbia komunistiškų propa
gandų ir apie tikrųjį karo sto
vį ir apie ispanus nacionalis
tus, kurie lspanijų vaduoja 
nuo bolševikų, nepaduoda tik
rų žinių.

Be to, bus iškeltas sumany
mas visoj Amerikoj sukelti 
fondus ir juos- siųsti Ispanijos 
pri mui, Toledo arkivyskupui 
kardinolui Goma, kurio vado* 
vybėje rūpinamasi dėl karo 
nukentėjusiais.

Turimomis žiniomis, šelpi
mo dirva labai plati ir reika
lingi dideli fondai. Tarp nu
kentėjusiųjų yra daug mote
rų, vaikų ir senelių, našlių,

kad Valeneijos radikalų vadų 
įsakymu Madrido milicija pra
dėjus puolimus Toledo fronte, našlaičių ir sužeistųjų. Dangu-v 
kad tuo būdu kiek nuslopinus mui jų reikalinga pastogė,

cija negalėjusi padėti radika
lams. O to negalėjusi daryti 
dėl anarchistų sukilimo Kata- 
lonijoj. Girdi, anarchistai pa- 
kirtę radikalams žygius.

LONDONAS, geg. 10. — Du 
amerikiečiai lakūnai, Diek Me
rrill ir Jack Lambie, šiandien 
vakare iš Amerikos atskrido į 
Angliju dalyvauti karaliaus 
vainikavimo iškilmėse. Jie pa
siryžę atgal skristi į Amerikų 
su iškilmių nuotraukomis.

Iš Amerikos skridimas j 
Angliju ėmė apie 21 valandų.
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nacionalistų žygius Bilbao 
fronte. Deja, Madrido milici
jai nesiseka šie puolimai ir vi
si radikalų žygiai niekais ei
na.

Anarchistų sukilimas Kata- 
lonijoj toli gražu nenuslopin
tas. Barcelonos mieste vis dar 
girdimi apsišaudimai, o pro 
vincijoje anarchistai yra ap 
valdę eilę miestelių ir sodybų. 
Iš Katalonijos milicijos daug 
anarchistų išeina, pasiimdami 
ginklus ir daug visokios karo 
medžiagos, kas reikalinga a- 
narebistų vykdomųjam sukili
mui. Radikalų karo frontai 
pradeda griūti, visur tirpsta

maistas, drabužiai ir vaistai. 
Nacionalistų valdomų sričių 
civiliniai gyventojai neišgali 
parūpinti reikalingų fondų 
šiam šelpimo ir gailestingumo 
darbui, kadangi jie ‘kitomis 
prievolėmis apsunkinti.

Tų pačių dienų — gegužės 
19 — ir kituose Amerikos mie
stuose įvyks katalikų masiniai 
susirinkimai.

New Yorko susirinkime 
prof. Peers kalbės tema: “Is
panija ir Katalikų Bažnyčia”. 
Jis yra “Ispanijos tragedija” 
knygos autorius.

Nacionalistų priešai pažymi,'jų atsparumas. Taip ir reikia.

METEORAS CHICAGOS 
PADANGĖSE

Sekmadienio vakarą dnug 
kas matė Chicago padangėmis 
paskridusį meteorų iš pietų 
pusės šiaurių link. Tas įvyko 
žailxi greitumu.

tčių ir kitų katalikiškų organi
zacijų pastangoms čia įvyko 
masinis katalikų susirinkimas. 
Susirinkusieji pasiryžo vesti 
griežtų kampanijų prieš komu 
nizmų ir komunistų propa
gandų. *

MINĖJO ETIOPIJOS UŽ
KARIAVIMĄ

ROMA, geg. 10. — Italija 
vakar minėjo Etiopijos užka
riavimo metines sukaktuves. 
Diktatorius Mussolini kalbė
damas pareiškė, kad Italija 
stovi už taikų ir pageidauja 
taikos, 1x4 podraug ir pasi
rengusi į karų.

KALIFORNIJOS KATALI
KAI IšJUNDA PRIEŠ 

KOMUNIZMĄ

JAPONIJA KOVOJA PRIEŠ 
STREIKUS

SAN FRANCISCO, Cal., 
geg. 10. — Dėka Kolumbo Vy-

TOKIJO, geg. 10. — Japo
nų vyriausyliė pradėjo atkak
liai kovoti prieš plintančius 
darbininkų streikus.

ORAS
CHICAOO SRTTTS. — 

Šiandien iš dalies debesuota ir 
šilčiau.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 
7:59.
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Stambūs Laimėjimai

Pasveikiname mūsų jaunimų.
Jis žygiuoja į priekį.
Lietuvos jaunimas, susispietęs j sporti

ninkų organizacijas, vakar užkariavo mūsų 
dienraščio pirmo puslapio svarbiausių vietų.

Šiandien thieagos lietuvaitės tų vietų 
užima.

Abi žinios džiugina 'mūsų visuomenę, 
kelia joje tautinį entuziazmų ir aiškesnį su
pratimų, kad ne juokais reikia remti jauni
mo organizacijas ir tas įstaigas, kurios au
klėja mūsų jaunimų.

Lietuvos ir Amerikos lietuvių jaunimas, 
turėdamas nuoširdesnę mūsų pajamų, dar 
labiau pasižymės ir dar daugiau piūsų tau
tos vardų iškels, jį plačiai išgarsins.

Praėjusį penktadienį Rygoje, Latvijos 
sostinėj, buvo Europos geriausių krepšinio 
jauktų (besketball tymų) turnyras. Dalyva
vo ir Lietuvos k-repšininkai. Jie grūmėsi 
su geriausiomis Europos komandomis ir jus 
visas nugalėjo ir laimėjo Europos čempijo- 
tiatų. ,

Tas laimėjimas — yra Lietuvos jauni
mo laimėjimas. Nėra abejonės, kad tuo ir 
mūsų tauta nemažai lakinėjo. Tai pakėlė Lie
tuvos sportininkų prestyžių, visoj Europoj 
išgarsino mūsų tautos vardų. To laimėjimo 
žibios pasiekė ir Amerikos did-iuosius dien
raščius. Vadinas, visas pasaulis sužinojo, 
kad Lietuva ir sporto atžvilgiu daro stam
bių pažangų.

Kaip žinome,, šių vasarų, Lietuvos spor
tininkų grupė, inimant basketbolininkus, at
vyksta į Amerikų persiimti su Amerikos lie
tuviais sportininkais. Dalykas vystosi visai 
rimtai, nes mūsiškiai basketbolininkai turės 
grumtis ne su bet kuo, bet su Europos čein- 
pijonais. Taigi, vyrai, turėkit tai galvoj.

Mūsų jaunimas ne vien tik sporte da
ro pažangų.

Jis ir meno srity neatsilieka.
Praėjusį šeštadienį Šv. Kazimiero Aka

demijos mokinių orkestrą laimėjo pirmų do
vanų Chicagos arkidiceezijoe vidurinių mo
kyklų benų ir orkestrų konteste.

Šių pirmenybę laimėti sulyginamai dr.r 
jaunai lietuvaičių mokyklai tikrai nebuvo 
lengva. Ji turėjo stiprių kompeticijų: senas 
mokyklas, kuriose mokosi po keliolikų šimtų 
mokinių ir kurios šiemet ypatingai buvo 
pasiryžusios lietuvaičių orkestrų nugalėti.

Dėt mūsų akademikės nepasidavė. Jos 
pirmų vietų laimėjo, atnešdamos džiaugsmų 
visai mūsų visuomenei ir tikrai gražiai ir 
plačiai pagursindamos mūsų tautos vardų.

Čia didžiausias kreditas tenka Šv. Ka
zimiero Akademijai, seserinis mokytojoms, o 
ypač orkestrus direktorei senutei Bernardai.

Taigi, matot, mūsų pilkąjį, dažnai mo
notoniškų, dažnai ir skausmingų gyvenimų 

' retkarčiais paįvairina jaunimas. Jis savo lai
mėjimais į senesniųjų veikimų įlieja lyg lo 
jaunystės eleksyro. Tai didžiausias atlygi
nimas už teiktų jaunimo auklėjimo įstaigoms 
paramų. Tai geriausias akstinas ateityje dr.r 
didesniu uolumu remti jaunimo organizaci
jas lr lietuvių mokyklas.

Veikimas Eina

Ntiškenčiaine žodį kitų neparašę apie 
Chicagos lietuvių katulikų veikimų praėjusį 
sekmadienį.

Tai buvo Molinų Diena.
Katalikų organizacijos ne tik parapiji

nes sales užėmė motinų pagerbimo progra
momis bet ir privatinėse salėse ėjo jmien
gimai, nekalbant jau upie Šeimyniškus pa
rengimu* namuose.

fty.uehnieji įvykiai buvo: Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Draugijos seimas, Tė 
vų Marijonų Rėmėjų Draugijos bankietas 
ir Šv. Petro ir Povilo parapijos pikniką*.

Del Lenkijos Pasižadėjimų

“XX Amžius” atspausdino dr. R. Ra 
tolio straipsnį, |>a\udintų “Itamkijos pasiža
dėjimų tikrovė”, kuriame atvaizduojama 
prieškariniai Lenkijos siekimai savo nepri
klausomybės ir kova su rusų priespauda

Pažymėtina, kad visi parengimai šau
niai pavyko.

šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Drau 
gijos seimas buvo gausingas. Į jį susirinko 
rinktiniai Chicagos ir apylinkių lietuvių vi
suomenės atstovai. Padaryta eilė gražių nu
tarimų, sudėtu netoli poros tūkstančių do
lerių aukų. Vakare akademikės suruošė tik
rai gražų -motinų pagerbimui programų, ku
rio pasiklausyti atvyko ir naujasis Lietuvos 
konsulas Chicagoj p. Petras Daužvardis su 
javo žmona.

Aušros Vartų parap. salėj vakare buvo 
Marijonų Rėmėjų Draugijos bankietas.

Šis bankietas pažymėtinas tuo, kad tai 
pirmas tos draugijos bankietas, nors drau
gija jau veikia keliolika metų. Kad tai bu
vo ir pirmas tos rūšies parengimas, gera
širdžių rėmėjų susirinko daug. Ners tai ne
buvo koks šiaip jau susirinkimas, tačiau 
daug dalykų aptarta, apkalbėta.

Visų kalbų centru buvo Marijonų Semi
narijos koplyčios pašventinimas, kuris bus 
birželio 6 d. Tuo įvykiu yra susirūpinę ne 
tik Tėvai Marijonai, bet ir bendradarbiai. 
Visi kalbėtojai, kurių buvo gana daug, ini 
mant ir skyrių atstovus, pažadėjo savo koo
peracijų, kad birželio G d. įvykis išeitų pa
sekmingas, istoriškas, nes jis bus mūsų da
romos pažangos liudytoju. Tikimasi, kad ir 
draugijos in corpore koplyčios pašventini
mo iškilmėse dalyvaus.

Taigi, iš šių kelių pastabėlių skaityto
jui bus aišku, kad Chicagos lietuviai kata
likai veikia. Nesnaudžia jie ir kitose kolo
nijose.

Hitlerininkų Taktika

Neseniai Kauro srity, kaip praneša “XX 
Amž.”, buvo įsakyta iš mokyklų pašalinti
Kryžių ir jo vietoje pakabinti Hitlerio pa- vaizda i,„įrantų nrisidė-
veikslų. Šitas įsakymas labai sukiršino ka- ,J A___ ;i m
tulikus ir protestantus. Tėvai atsisakė leis
ti į mokyklas savo vaikus. Į tai vyriausybė 
atsakė areštais. Suimtieji buvo išsiųsti į 
koncentracijos stovyklas. Tačiau vis dėlto 
valdžios įgaliotinis Brueckneris nutarė pra 
vesti referendumų ir sužinoti, kas kokios nai Origins 
mokyklos nori. Referendumas iš viso užtru- mės) planų.
ko tiktai kelias valandas. Jis buvo taip 
vykdomas: mokytojai vaikščiojo pas tėvus 
su dviem lapais, kurių viename pasirašinėjo 
norintieji religinės, o kitame — hitleriško
sios mokyklos. Aišku, kad tokiu būdu vyk- yuskąjtymo būdas buvo iš 
dant referendumų pasisakiusiųjų už katali-, imit ijg;
kiškųjų mokyklų buvo labai nedaug, nes 
tui buvo labai pavojinga.

Kitur referendumas buvo vykdomas dar 
paprasčiau: tėvai buvo sušaukti į miesto 
rotušę arba mokyklų, kur turėjo pasisakyti, 
kokios jie nori mokyklos. Balsavimas buvo 
viešas, šitaip vykdant referendumų 97 pro
centai tėvų pasisakė už hitleriškųjų mokyk

pilno skaičiaus šeimynų gal
vų ir likusi suma, kuri įcė- ", J "“‘"TT."''....... ?”?.*

. , v. . v. , myse vokiečiai sudarė beveik
n. Atsirado mokytojų, kūne atsisakė šito- *mė visus nežinomus vardus,1. v. , ,. * • r», .. , , .... - - , • x i i trecaų dalj gyventojų Penn-

kiu budu vykdyti relerendumų, tačiau jie priskirta, anglams. sylvani joj pabaigoje 18 šiint

IIoward F. Barker ir Dr. mečio. Kitose teritorijose, ku

Popiežiaus Delegacijos Priėmimas 
Londone

“Daily Ex press” rašo, kaip buvo pas
kubomis išspręsta, ilgai kankinusi Norfolko 
hercogų ir atsakingus vainikavimosi iškil
mių asmenis problema. Visas keblumas bu
vo tas, ar Popiežių reikia kviesti, kaip Drau
gingos Anglijai valstybės, ar kaip kataliky 
bės galvų. Reikalas toks, kad Vatikano at
stovai, kaip katalikai, negali dalyvauti ka
raliaus vainikavimosl iškilmių toje daly, ku
ri a1 liekama anglų bažnyčioje.

Klausimas dator jau išspręstas. Popie
žiaus misija, kurių sudarys vienus kardino
lus, vienas arkivyskupas ir Popiežiaus gvar
dijos karininkas Pucelli (kardinolo brolis) kaip pusė amerikoniškų ‘Swi- 
vairukaviinosi iškilmėse dalyvaus, bet į Ve thų’, galima sakyti, jų pra- 
stminsterio katedrų neis: ji pasiliks specia- ’ b^igį atvyko iš Anglijos. Ki- 
lėje ložėje šalę abatijos. u yr< voki§kį “Schmidts”.

Norfolko hercogas, kaip žinomu, yra ka
talikas (anglai J vadina “pirmuoju Angli
jos kataliku“), kurio visa šeima giliai ti
kinti nuo amžių, pats rūpinsis, kad Popie
žiaus delegacija būtų tinkumai priimta ii 
pugerbta.

IMIGRANTŲ GRUPES PIRMAM J. A 
VALSTYBIŲ CENZE

Paprastos Amerikos istori
jos rašo, kad beveik visi gy 
ventojai šioje šalyje, koloni- 
jalėse dienose, buvo anglai, 
kitų tautų visai mažai tebu
vo.

Kad tai klaidinga, šian
dien mums parodo tyrinėji
mui, kuriuos vedė American 
Council of Learned Societięs. 
Tos Tarytos specialus komi
tetas, kuris susidėjo iš dvie
jų istorikų, dviejų statistikų 
ir vieno kalbų žinovo, sekė 
Jungt. Vata. gyventojų kal
binę ir tautinę kilmę. Rapor
tų komiteto atspauzdino (lo 
vernment Printing Office, 
Washingtone, Ir jis visai ne
sutinka su Cenzo įpiuro skai
čiais, jog 82.1 nuoš. baltų gy
ventojų, kaip buvo paduota 
1790 m., buvo angliškos ar
ba vališkos kilmės.

Komitetas rado, kad arti 
trečdalis Amerikos gyvehtojų 
1790 m., kada buvo daromas 
pirmas cenzas, buvo ne a n 
gliškos kihnės.

Tyrinėjimai, iš kur paėjo 
pirmieji Amerikos gyvento
jai, yra labai svar
būs. Parodo šaknis daugelio 
mūsų “užmirštų” tautinių 
grupių ir nupiešia teimnges-

jimo prie Amerikos. Turi ir 
praktiškos vertės, nes nusta
tytos imigrantų kvotos įvai-1 Hoover”, “Bon Coeur — Bu 
rioms šalims yra nustatytos nker”, “Beauehamp — Fair 
pagal taip vadinamų “Natio-

(tautinės kit

Išskaičiavimas etniškų gru
pių 1790 metuose — buvo 
klasifikavimas baltų šeimynų 
galvų pagal jų pravardes.

kurios aiškiai priklausė olan 
dams, vokiečiams, prancū
zams, škotams ir kitiems, bu
vo į vienų krūvų sudėtos. Ši
tas skaičius atitrauktas nuo

Marcus L. Hansen, kurie pri
sidėjo prie komiteto tyrinė
jimų vėl peržiūrėjo vardus 
baltųjų šeimynų galvų, pa
duotų 1790 m. cenze. Jie se
kė kolonijalę imigracijų, pa-
pročius, išvykimų į; Naujų'liko įsteigus “Naujų Smir- 
Pasaulį, pamainymų šeimyni- nų”. Tuo vardu koloniją į- 
škų pravardžių. Jie rado ste-'steigė Dr. Andrew Tumbull.
bėtinų faktų.

Tarpe paprasčiausių pa va
ldžių Amerikoje yra ‘Smith’, 
“Johnson”, “Miller”, “An- 
derson” ir “Moore”, bet tas 
nereiškia, /kad jų protėviai 
paėjo iš Anglijos. Mažiau

skandinaviški “Smeds”, če-

field”, “Blancamano — Whi- 
tehand”, “Pereira — Perry”, 
“Vacarelli — Kelly”, “Cbia- 
riglione — Flyiul”, “Hart.i- 
kainen — Hftrtihan”, “Mor- 
tonnen — Morton”, “Mosni 
cka — Mason”, ir t.t.

Kad 1790 m. buvo didelės 
grupės gyventojų visokių tau 
tų, remia istorija žmonių, ku
rie čia. gyveno 17 ir 18 šimt
metyje. Per pusę šimtmečio 
teritorija prie Hudson upės

rios vėliau tapo valstijomis, 
buvo dideli skaičiai ispanų 
ir prancūzų, kuomet rytinėje 
Floridoj, kada pirmas cenzas 
darytas buvo šimtai grekų 
“Minorcans” ir italų. Jie ten

Komitetas nusprendė, kad 
ne 82.1 nuoš., bet tik 70 nuoš. 
visų gyventojų Jung. Vals. 
1790 111. buvo angliškos arba 
vališkos kilmė*. Anglai buvo 
didžiumoj Naujoj Anglijoj ir 
Virginijoj, bet jie sudarė tik 
49 nuošimtį gyventojų Penn- 
sylvanijoj, 50 nuoš. New Jer
sey, ir tik 57 nuoš. gyvento
jų New Yorke.

1790 <m. pilnas skaičius gy-

Toliau straipsnio autorius pažymi, kad at
gavus Lenkijai neprikluusomybę, santarvės 
valstybės, matydamos, kuri jos valdomuose 
plotuose gyvena daug įvairių tautinių ma
žumų, ii>areigoju jų, einant Versalio trak 
tato 93 jiarugr., garantuoti tautinėms mažu
moms tautinę Ir kultūrinę apsaugų, ftitų į- 
pareigojimų anų dienų ljenkija priėmė ir tai 
įrašė savo konstitucijoje. Be to, Ijenkija, 
kaip Tautų Sųjungos nary s, jM-isiėioė ir prie 
volę laikytis Tautų Sųjungos pakto str. 23b, 
kuriame taip pat laiduojama suvo valsty.

kiški “Kovars”, vengriški 
“Kovacze”, lenkiški “Kc- 
vars arba Kowalczyks” ir 
net syriški “lladdads”. Pa- 
raidė “Mlller”, gali paeiti 
nuo vokiško “Muller” arba 
“Moller”, čekiško “Mliua* 
arba slaviško “Melnik”. ‘Jo
hnson’ gali būti švediškas 
“Johnsson”, daniškas “Jau- 
šen”, arba airiškas “Mac 
Chane”. Originalus “Ander-

Antradienis, geg. 11 d., 1937
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS liūs. (Vienoj vietoj yru toks 
poemas,

“Yra čia Veikėjų, pražilu
sių vyrų.

“Yra ir poniučių su norais 
perskyrų.

“Tas vyras — ne vyras, 
kurs mylėt negali,

“Supranta ir ponios 
liūdnųjų dalį...

“Poniutės seklyčių įkur 
sumano,

“Suranda artistų, arba don-

^Anterike Knozville niieate 
gyvena negra« vaidu Burse,
kuris turi gerų nosį. Jis dir- 

son” galėjo paeiti nuo “An-^ba gazo kompanijoj. Jo dar-
dersen”, “Andriessen” arba bas toks: vaikščioti po miestų 
“Andersson”. “Moore” ga
lėjo būti škotų “Muir”, ar
ba vokiečių “Mohr”. Papra
timas versti pravardes pamai
nė “Zeleny” į “Green”,
“Valis” į “Wailace”, “Kra- 
wiec” į “Taylor”, “Sjost- 
rand” į “Seashore”, “Bak 
ker” į “Hill”, “Piccolo” į 
“Little”, “Podlesnik” į ‘Un- 
derwood”, “Schwartz” į 
“Black”, “Konig” į ‘King’.

Ainiai vokiško gyventojo 
kolonij&iėse dienose Ameriko
je pavardėmis “Kline” da
bar žinomi “Cline”, ‘Small’ 
ir “Little”.

Kartais pavardžs gyvento 
jų kolonij&lėse dienose buvo 
visai pamainytos į kitas, su
trumpintas arba kitaip pri 
taikintas; taip, “Zlnrmennan 
tapo Carpenter”, “Van der 
Veer — Rikers”, “Huber -•

ir uostinėti ar netikina kur 
gazas. Jo uoslė tokia gera, 
kad bilina> visas tam reikalui 
instrumentus.

Lietuviški balšavikai sako, 
kad gera būtų tokį žmogų ras
ti ir pasiųsti į sovietų “rojų,” 
kad bytina visus tam reikalui 
vojai caro Stalino gyvybei, 
kad jau nebepasitiki net vie- 
rniausiais savo tavoržčiais. Pė
dė, sako, būtų mokama komi- 
sariška.

“Kiek mums žinoma, ne 
vienoj lietuvių katalikų baž
nyčioj buvo renkamos aukos 
paramai gen. Franco armi
jai,” šneka Bruklyno balša
vikai, kurie už tai labai verti 
tokio priklodo:

Kuo pats kvep, tuo kitus 
tep.

J»1

z lianų > f

Jei tokių veikėjų, poniučių, 
artistų, donžuanų yra Šiau
liuose, tai jų yra ir Kaune 
ir kituose miestuose. Sakoma, 
kad tų jų “liūdnųjų dalį” ge
riausiai suprantanti Lietuvos 
valdžia ir, kad išvedus naba
gus iš tokios “dalies,” ren
gias paskelbti divorsų ir civi- 
lės ženatvės zokonų.

Taigi, kas sako, kad valdžia 
nesirūpina žmonių vargais!

Šį pavasarį Lietuvoj iš pa
čių aukštybių paleista toks šū
kis: “Apželdinkime Lietuvų!” 
Daugelis šneka, kad toks šū
kis paleistas dėl to, kad val
džia “Jannog Lietuvos” (tau
tininkų jaunimo organizacija) 
narams davė permitų nemo- 
nariams davė permitų nemo
kamai pasigaminti 12,000 kar
čių — šokinėjimui per kliūtis. 
Mat iš builio kartės negalima 
pasigaminti.

Paulius Kunkulius pradėjęs 
ruoštis kelionėn pas Abraomų, 
paskutinę atsidūsėjimo valan
dų, pasišaukė savo žmonų ir 
sako:

— Mylėjau tave ir mylėsiu. 
Bet, aš jau einu... Prižadėk 
man, netekėk už kito, nes bai
siai man bus negera, kai už 
kiek metų po smert tu e u kitu 
ateisi pas mane.

— Oi, tu mano angele, nesi
rūpink, — net su ašaromis sa
ko jam žmona. — Aš tavęs 
nepamiiršiu. Apsiženysiu su 
tokiu latru, kad po smerčio jisKauno “Kuntaply” Bimba- 

bula parašė giesmę apie Šiau-1 eis į peklų, o aš pas tave.

buvo olandų rankose. 17 šimt-
£ mėty randame imigracijos vi- 939^ ig įurių 3,226,944 bu

vo baltieji: vokiškos kilmės 
279,220, (8.7 nuoš.), airiškos

ventojų šioje šalyje buvo 3,-

‘306,910 (9.7 nuoš.), olandiš
kos 100,000 (3.35 nuoš.), pra
ncūziškos 73,750 arba (2.4 
nuoš.). Apie 25,625 paėjo iš 
Ispanijos ir 21,000 iš Švedi
jos. Nebuvo galima spręsti, iš 
kur paėjo net 219,805. Prie 
to skaičiaus piiskaitoma vi
sos kitos grupės. PLIS.

Ruošiamas Atidaryti 
Istorinis Skyrius

KAUNAS. — Vytauto Di
džiojo kultūros 'muziejaus is 
torinį skyrių kurti įgalino dr. 
A. Račkaus rinkinių dalis, 
prieš pora metų parvežta iš 
Amerikos. Dr. A. Račkus per
leido Lietuvai visus savo is
torinės ir mokslinės medžia
gos rinkinius, kurie iš Ame-

Lėje gyvenantiems nelenkįuns tautinės ir 
kultūrinės laisvės. Deja, pažymi laikraštis, 
lenkai šių pasižadėjimų ne tik praktikoje 
nevykdo, liet ir vlenašiliškai nuo jų atsime
ta. ftiani teigimui pavaizduoti laikraštis su
mini visą eilę faktų iŠ Vilniaus lietuvių gy
veninio.

Mums, lietuviams, įtaigia laikraštis, kad 
ir kaip skaudu, tačiau reikia išlaikyti kul
tūringų pusiausvirų akivaizdoje sakytų fak
tų ir kultūringomis priemonėmis be atvan
gos siekti užsibrėžtų tikslų.

rikos gabenti jau baigti. Gau
sūs dr. A. Račkaus numizma
tikos, medalografijos, sfragis
tikos, heraldikos ir lituanis
tikos rinkiniai teko Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejui 
(iš viso daugiau kaip 40,000 
egzempliprių), sudarydami 
naujai organizuojamo istori-^^ 
nio skyriaus pagrindų. z

Kultūros muziejaus kai ku 
rie skyriai jau įrengti ir ati
daryti. Istorinio skyriaus į- 
rengimas truputį užtruko. 
Negausus darbininkų būrelis 
neįstengia medžiagos sutvar
kyti, nors dirba labai inten 
šyviai.

Kultūros muziejaus istori
nio skyriaus patalpų klausi 
mas jau išspręstas. Šis sky
rius bus salėje, esančioje mu
ziejaus rūmų vakarinėje dū
lyje, pirmame aukšte. Salė 
nėra didelė ir skyriaus vedė
jas dr. A. Račkus gerokai 
suka galvų, svarstydamas, 
kaip čia. sutalpinus medžiagų. 
Tuo tarpu gaminamos smul
kiems eksponatams vitrinos 
pagal dr. A. Račkaus kons- 
trukciją. Tokių vitrinų salėje 
bus pastatyt* dešimtis jos 
skiriamos numizmatikai, me- 
dalograffjat ir sfragistikai. 
Vitrinos užims maždaug pu
sę salės. Kitiems eksponatams 
lieka sienos.
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas
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APLANKYKIME MŪSŲ 
LIGONINĘ

»

Rytoj išpuola ligoninių dio- 
na. Šimtai tūkstančių žmo
nių aplankys šias sveikatų, 
džiaugsimų ir laimę nešančias 
įstaigas. Mums lietuviams te
nka didžiuotis, kad turime 
tokių įstaigų pavadintų Šv. 
Kryžiaus ligonine. Mūsų li
goninė yra pirmaeilė, šių au
kštų vietų Šv. Kryžiaus li
goninei pripažino ligoninių 
sųjungos vadovybė, Amerikos 
Medikalė Asociacija ir Ame 
rikos Gydytojų ir Chirurgų 
Kolegija. Tų pripažinimų ji 
turi dėl to, kad visi ligoni
nės įrengimai yra moderniš- 
kiausi, kad ligoninės vadovy
bė yra aukščiausiame laips
ny, kad šv. Kryžiaus ligoni
nės gydytojų šjtabų (sudaro 
gydytojai baigusieji medici
nos. mokslus Class A univer
sitetuose.

Būdamas tos ligoninės gy
dytojų štabo nariu nuošird
žiai kviečiu šio skyriaus skai 
tytojus aplankyti Šv. Kry
žiaus ligoninę ir pamatyti jų 
pasiruošusių pilniausiai tar
nauti nelaimės ar ligos išti
ktiems. Ligoninės aštuonių 
metų darbai kalba už jų. Jos 
vadovybė nuoširdžiai dirba. 
Įstaiga auga. Augkime ir mes 
sykiu su ja ir ja pasitikėki
me.

AUSIES ĮDEGIMAI

Daugelis žmonių turi pą- 
protį krapštyti ausis. Tom 
reikale jie pavartoja dantų 
krapštukus, paišelius, špil
kas, o net ir peilio geležtę. 
Kuomet panierži ausį, supran
tama, kad žmogus be ypatin
go dėmesio ima kas arčiau
sia po ranka ir tuo įrankiu 
•mėgina numalšyti ausies nie
žėjimų. Nieko nuostabaus, jei 
tai daro vaikai, bet kad šio 
blogo įpročio laikosi suaugu
sieji, tiesiog nesuprantama. 
Aštrus bet. koks daiktas grei
tai pažeidžia ausies dūdelės 
odų arba net būgnelį ir į tų 
nors ir mažiausių žaizdų tuo
mi pat kartu įnešama infek
cija dėlei kurios kyla įvairūs 
juisų įdegimai.

Ausis yra klausos organas. 
Jis yra nepaprastai jautrus. 
Mažo laipsnio įdegimas pri

verčia savo aukų gultis lo
von ir šauktis gydytojo pa
galbos. Ligos užpultas kito
kios išeities neturi, bet svei
kieji turėtų atsiminti kad jo- 
kiais aštriais ir prie tam ne 
sterilizuotais įrankiais ausų 
nekrapštyti. Jei priseina kam 
tai daryti tevartoja vien tik 
švelnumu apdengtus įrankius 
kaip tai sterilizuota vata ar 
kita kokia minkšta drobulė.

Ausys užgaunamos ne vien 
krapštant jas. Didelės žalos 
padaroma ausims jas trau
kiant arba mušant. Šiam at
sitikime nukenčia daugiausia 
vaikai, kuomet įpykęs tėvas 
ar motina tąso vaikų už au
sų arba per jas muša. Taip 
užgauta ausis nekartų palie
ka kurčiu tik laimei, kad ant 
vienos ausies.

"i ra žmonių, kurie mėgsta 
šposus krėsti tik ne ant save 
bet ant kito ausų, patardami 
įdėti ausin čielų pipirų kaipo 
“liekarstvų” nuo skambėji
mo ausyse. Nieko blogos ne
manydamas žmogus, šposini
nko patariama paima už gry
nų pinigų ir padaro. Tik vie
toj gero, susilaukia blogo, 
kurio atitaisymui reikia gy- 

1 d y tojo ir su gydymu surištų 
išlaidų. Šios rūšies ligonių te
ko sutikti ne vienų. Tenka 
tik stebėtis kaip žmogus pa- 

(tiki kartais niekšiškiems ant 
juoko patarimams. Šiam at
sitikime patariu nuo širdies 
jokių patarimų ne vien ausų 
klausime bet ir visuose ki
tuose sveikatos klausimuose 
patarimų ieškoti vien tik pas 
savo šeimos gydytojų.

RAGINS NEMAŽINTI 
DARBININKŲi DARBŠ

TUMĄ

KAUNAS. — Jau kuris lai
kas, kai ekonominės organiza
cijos ieško būdų pakelti darbi
ninkų darbštumų. Jei tai įvyk
tų, galima būtų kalbėti apie 
darbininkų uždarbio pakėlimų. 
Tačiau, dabar pradeda aiškėti, 

Ikad toks samprotavimas klai
dingas. Daugumas darbininkų 
dirba akordinjai. Akordiniait
darbininkai pasidarydami dar- 
bštesni ir daugiau pagamin
dami darbo vienetų, tuo pačiu 
ir daugiau uždirba. Gi daugu
ma darbdavių, jei darbininkai 
pradeda daugiau uždirbti, tai

i' '
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Bando naujus signalus. Londono policija išbando nau
jus signalus trafikui reguliuoti per karaliaus vainikavimo 
iškilmes ryt, geg. 12 d.

Niekur Nėra Taikos

Kada žmogus sulaukia 25 
arba daugiau, metų, jis trokš
ta įsigyti nuosavų pastogę. 
Vienas pajėgia įsigyti mažų 
namukų, kitas dviejų, arba 
trijų, pagyvenimų, kitas pa
lieka savininku net dešimties 
arba dvidešimties vadinamų 
f lėtų. Būdamas jaunas pana
šiais dalykais mažai domisi, 
kadangi jo jaunystę ir ener
gijų suima mokslas, arba a- 
matas, kuris prirengia jį prie 
savistovio gyvenimo. Bet ka 
da jis įsigyja nuosavybę, ta
da jam pasireiškia prisiriši
mas prie šeimyniško gyveni
mo; jis jaučia, kad turi ra
mų ir linksmų gyvenimų.

Jaunas žmogus nežino, iš 
kur dabar atėjo naujas kon 
fliktas į jo gyvenimų — tar
pe namo savininko ir jo nuo
motojo (rendauninko). Šis 
konfliktas pasidarė ant tiek 
aštrus, kada net jau agitato
riai tam prirengti; jie agi
tuoja nemokėt nuomų, pas
kelbti “Šit Down Strike’’ 
prieš namų savininkus. Prie-

kas yra teisingas, ir nuomi
ninkas teisingas. Namo savi
ninkas sako, kad taksai pa
kilo, nuomininkas sako, kad 
nuomos pakeltos iki 70 nuoš. 
Abi puses viena kitai prieš
tarauja ir, jeigu toji propa
ganda eis toliau, susilauksi
me didelės betvarkės. Propa
gandistai agituoja nuominin
kus, bet namų savininkai mie
ga ir negalvoja, kas tada at
sitiktų, jeigu taip įvyktų.

Būtų labai praktiškas, ir 
sveikas, dalykas, kad namų 
savininkai rūpintųsi ne tik
savo nameliu, bet ir kitais 
dalykais. Paprastai iš mažo 
dalyko pasidaro didelis.

Nors valdžia pradėjo tyri
nėt nuomų klausimą, bet nie
kas negali jiasakyt, kokia bus 
išnešta rekomendacija.

Depresijos laiku nuomos 
buvo žemos ir didžiuma jų 
visai nemokėjo. Iš kitos pu
sės, kuris žmogus turėjo mor
gičius, pavyzdžiui, $15,000, 
jam buvo gjalima suniežint 
morgičius iki 8,000, ir taip 
pat nuošimčius. Darbininkai

Gražios Žinios bažnyčios liktorių atnaujini
mui.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karnžiškis 

Gegužės 11-ta Diena

“Kieta šneka sukelia nar
sų’’. — Patarlių XV, 1.

Mūsų nekaltumo tyla įkal
ba, kuomet kalbėjimui nesi
seka. — Shakespeare.

Kadangi aš negaliu suval
dyti savo liežuvį, nors jis yra 
už mano dantų, kaip aš galiu 
turėti viltį suvaldyti kitų 
liežuvius? — Franklin.

Balso garsas
Ne tas, kų jūs sakote, bet 

kaip sakote; n© tas, kokią 
kalbų vartojate, kiek garsas,

kuriame jūs tai perduodate.
“Eik šen!” aš aštriai sa

kiau, ir kūdikis pritūpo ir 
verkė; “eik šen!” aš subur- 
kavau, ir jis pažiūrėjo ir nusi 
šypsojo, ir tiesiog įšliaužė į 
mano glėbį.

Žodžiai gali būti švelnūs ir 
puikūs, o garsai gali perver
ti kaip vilyčia; žodžiai gali 
bū|ti ojinkšti, kaip vasaros 
oras, o garsai gali sutrupinti 
širdį.

Nes žodžiai ateina tik iš 
proto, ir auga mokslu ir me
nu; bet garsai iššoka iš vi
daus ir išreiškia širdies sto
vį. — Jaunuomenės Draugas.

Pagalvok pirm nei kalbėsi. 
Tuos, kuriuos mes įžeidžiame 
nemalonia kalba, yra dažninu 
šiai tie, kurių artimas ryšis 
su mumis teikia mums progą 
ūmam kirčiui.

SIIEBOYGAN, WIS. — 
Paskutinį sekmadienį balan
džio mėnesio pas mus buvo 
40 valandų atlaidai. Kitais 
metais būdavo gavėnioj, bet 
šįmet turėjo įvykt arkivys
kupo paskirtu laiku, baland. 
23, 24 ir 25 d. Mūsų vysku
pijoj dabar pats arkivysku
pas nustato laikų 40 vai. at
laidams kiekvienoj parapijoj. 
•Jo Ekscelencijos tikslas yra, 
kad per visų metų kasdien 
kur nors vyskupijoj būtų vie
šu adoracija Švenčiausio Sa
kramento, išskiriant patį vi
durvasarį per karščius.

Per visas tris dienas pa
mokslus sakė kun. Pranciškus 
Jankus, dominikonas, iš Lie
tuvos. Gerbiamas pamoksli
ninkas padarė gražaus įspū
džio į maldininkus, ypač. į 
jaunimą. Prie lietuviškų pa
mokslų vakarais dar pridėjo 

'ir po trumpų anglišką pamok- 
'sielį.

Nors tik neseniai buvome 
turėję čia misijas, bet žmo
nių į pamaldas ir prie Šv. 
Sakramentų lankėsi labai 
skaitlingai. Vakare, užbaigo
je bažnyčia buvo perpildyta, 
iš lietuvių dvasiškių į pagal
bų buvo atvykęs kun. Martis 
iš Milwaukee ir visi apylin
kės kitataučiai kunigai.

Gegužės 9 d., Motinų Die
nų, sodalicijos mergaitės su
rengė visoms mamytėms pa- 
gerbtuvių pusryčius su pro 
grameliu, tuoj po pirmųjų 
Mišių. Šis gražus paprotys 
jau yra prigijęs mūsų para
pijoj ir kas met vis daugiau 
motinų sueina į parengimų.

Šįmet pavasarinis parnpi- 
jos bazaras įvyks gegužės 23 
d. Kaip ir kitais metais, bus 
leidžiama kraitis ir daug ro: 
nkų išdirbinių. Reikia pažy- 
mėt, kad rankų išdirbiniuose 
mūsų parapijos moterėlės y- 
ra labai pasižymėjusios. Ka
da tik yra rengiamas koda
vimo vakaras ir rankų mez
gimo dovanos duodamos, tuo
met svetainė būna perpildy
ta. Dažnai tokie vakarai due- 
da pelno $75. Yra vilties, kad 
ir šis bazaras duos gerų sek-j 
mių. S. K.

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

Keturios dldelta 
vertybes Aluose pa
vasariniuose siu
tuose. .

MADA 
GBRVMA8 

PATVŪtNA VTMA8 
VBRTYBfi

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymą.
Lietuvis pardavė
jas l'raiik P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

žastis yra, ta, kad nuomos ky- nedirbo, bankai nunešė sutau- 
la labai smarkiai dėl stokos. pytus pinigus. Dėl to ir tie____ A,; ll__ •. ii* e e

yra teisingi.namų. Šis klausimas labai 
sunkus išrišt. Namo savinin-

jiems pradeda mažinti užydar- 
bius nuo vienetų ar prie tų 
vienetų daugiau darbo pride
da. Tuo pačiu darbininkams 
atima norų būti darbinges- 
niais, nes jie iš to neturi nau
dos. ’ • i *

Daug būtų sveikiau, kad 
panašus keblumas išsirištų 
taikingu jbūdu, be jokios 
skriaudos vieniems ir kitie-

Bažnyčios dekoravimas ei
na pirmyn. Jau antra savai
tė, kaip darbininkai dirbt?. 
Kontraktų gavo Bubrke-Ad- 
ams kampanija iš Chicagos. 
Ims dar 4-5 savaites iki dar
bas bus baigtas. Bus atnau
jinta viskas: bažnyčios vidus, 
altoriai, stovylos, liktoriai, į 
rengta nauja klausykla, nau
jos lempos ir t.t. Išlaidos bus 
padengtos aukomis, be pas
kalos. Klebonas kas savaitė 
skelbia aukotojus iš sakyk 
los. Pažymėtina, kad tarp au
kotojų yra nemažai ir jaunų 
vaikinų ir mergaičių, kurie 
kų tik pradėję dirbti. Jie au
komis nemažiau stovi už se 
nuosius parapijiečius. Drau

Marijonų Nauji 
Leidiniai

Kun. J. Aleksa, MIC., MA
RIJOS MENUO. 164 pusi. 
Kaina 1 lit. (Lietuvoj). Gra
žus gegužės mėnesio pamaldų 
pamokslėliai. Pereitais me
tais jie buvo transliuojami 
per radio. Knygoje yra daug 
gražių ir mažai kam žinomų 
pavyzdžių.

Juozas Grigaitis, MIC., RA
DIO BANGOMIS. 176 pusi. 
Kaina Lietuvoje 2 litai 50 
centų. Viršelį piešė V. Z. Sta- 
nčikailė, Lietuvos Valstybės 
Radiofone skaitytų pasaulė
žiūros klausimais paskaitų ri
nkinys.

Prof. Dr. J. Totoraitis, VĮ. 
I.C., ŽEMAIČIŲ KALVARI
JA. 76 pusi. Su 5 paveiks
lais ant kreidinio popieriais. 
Kaina 1 litas (Lietuvoje). Vi
soj Lietuvoj gamos Marijos 
Šventovės — Žemaičių Kal
varijos plati istorija.

Ag. Šidlauskaitės versta iš 
VI italų kalboje leidimo, MA
ŽUOJU KELIU. (Baigiam n 
spausdinti). Marijos Filippc-

Nitai A. Lems
4710 S. Ashland Avenue

to biografija vaikams. Ilius
truota ir su spalvuotu virše
liu.

Ad. Keraitis, MANO PA
SAKĖČIOS. (j‘Baigiama spau
sdinti). Vaikams skaityti pa
sakėčių rinkinys.

Štili Coughing?

Ą bark that make* the rafter* ring, 
aod bring* an echo from the gobleta 
oa the zhalf?«
Th* family are weary of your aound 
effect*, too, after three long week*t
If * plainly time to *ee your doctor. 
PeraUtent coughs may be a firat 
ąign of tuberculoeis.

UNCOVBR TUBERCULOSIS BY 
MODBRN METHODS

Le/ /Ae doctor bt yow guidt 4*

GERKIT tik oer, ALŲ

glmbrosta 
SOUTH SIDE BRENING COMPANY

ms. šiuo klausimu turi kosi**18 "eafUieko.
nors rūpintis. Adv. 0. Kali Oe8nž5s 9 B»-

__________ ____ jžančiaus draugija surengia
PI ATINVITE ^nPAIIPAR kornų žaidimo vakar» — ‘bl* 
rLAUNKIIL UnAUuĄ ,ngo\ Visas pelnas paskirtas

DETECT1VE RILEY

Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (AVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingą pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 717B

L. M. NORKUS 
Kes. HEMLOCK 6240

DETECTlve RILEY 
19 FACEO WITH
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3TRUGGLB THAT 
RILEY CUTS 
SHORT VVITH A 
WELL AIMEO 
RK3HT TO THe 
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By Richard Lee
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hovv can He Hoee to smash 
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EOLLCVV DETECTNt RILEY AMD SEK



t drapgas Antradienis, geg. II d., 1937

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
Misijos ir 40 Valandų kfttis, S. Brazauskas, 8. At 

kočius ir jo du sūnūs A. Rėn- 
džinas, .1. Grabauskas, J. Ju-Atldidai■■ .1 d., frv. Kazimiero bažnyčioje 

prasidėjo misijos, kurias ve-Į 
,dė kun. A. Drazdys, salezie

tis.
Žmones «hnrisijo» patraukė, 

jomis gėrėjosi ir būriais rin-

GARY, INI). — Gegelės 25
cis ir Bartkus.

Kafnivalas

Teko nugirsti, kad liepos 
mėnesį (nuo .16 iki 26 die
nos) bus karnivalas parapi
jos darže ir žaidimai. Jau 
pradėta organiznoti darb’nin-1

i

pavargsta. Ir dabar jos ren- kare aukojo: Brenzaitė $5. 
giasi prie didelio darbo, is Po $1.00: Konsulas P. Dauž- 
anksto kviečia svetelius su-vardis, M. Paukštienė, M. 
važiuoti geg. 16 d. Vytauto Klimienė, A. Budria, Mra 
daržan pasilinksminti. Į Smith, S. Lelinskiitė, B. Ju

Jaunimui noria priminti rgėnienė, V. Vilkas, S. Vil-.mų antradienį 
štai kų: jeign šokių pavilijo-_ kas, A. Rokas, J. Steponai- šio. Taigi, atei

gai įteikti V. Uždaviniui. V. 
V. S. skyr. Yardū, visiems 
aukotojams ačiū.

Vasaros metu nutarta su
sirinkimus laikyti kas pir- 

kiekv. mene- 
ateinantis susirin-

ftas bus perankštas, galės du- tis, R. Mazeliauskienė, S. Po- kimus bus birželio 12 d.
rze, ant žolės šokti, nes iš lak, A. Banis, S. Petrauskai- 
safės bus išvesti garsiakul- lė, P. Vanagaitienė, O. Ki
biai. Muzika girdėsis po visų ras, A. Kaulakib, V. Mitkų.*, 
daržų. Be to, bus trys laimė- A. Sonienė. Smulkiais sudė
jimai “cash”. Omega ta $13.00. Vigo $38.00. Pini-

Sėjūnas

kosi pasiklausyti gražių mi-,kai if aaromi kiti prisirengi- 
sijonieriaus pamokslų. Gerb. n)aį 
kun. A. Drazdys yra Dievo .
apdovanotas ypatingu iškai- Mirimai ir nelaime.
bingumo. į Neseniai palaidoti vienas po

Jo pamokslai aiškūs, žmo- kito visa eilė lietuvių: Mažei- 
liėms suprantami, pagrįsti di- kų 20 mėnesių mergytė, su- 
džia Dievo meile giliai vei-j valgius žiurkių nuodų mirė, 
kia žmonių širdyse ir nepa- Eleonora Paulauskienė mirė
mirštami.

Šios 'misijos davė keletu 
naujų parapijai šeimynų, ku
rios grįžo prie Dievo.

Gegužės 2 d. prasidėjo 40 
vaJ. atlaidai, tai ir misijos 
tęsėsi iki 4 dienai gegužės ir 
baigėsi atlaidų iškilmingais 
mišparais ir procesija. Misijų 
ir 40 vai. atlaidų užbaigime 
dalyvavo šie kunigai; pra'.. 
M. Krušas, J. Paškauskas, K. 
Bičkauskas, Albavičius, A.

po sunkios ligos, Kotryna Ne- 
mekšrenė ištikta staigaus pa- 
ralyžio mirė palikdama 3 ne
didelius vaikus, J. Vašeikis 
tapo už&rtūštas troko. Visi bu
vo Šv. Kazimiero parapijos 
parapijonai ir palaidoti su 
bažnytinėmis apeigomis ir 
draugijų patarnavimu. Z. Ba- 
rdauskis, ilgametis bučerys, 
seniai sirgo reumatizmu, b°t 
mirtis ištiko staiga. Krite 
vietoje būk nuo širdies para- 

' lyžiaus. Priklausė masonų or-

Išliko. Rndolp Saoter, vyriausias dirižablio Brndenburg 
inžinierius, kuris katastrofoj nors smarkiai apdegė, bet iš
liko gyvas.
— —- l"iWBiiliTmV«---

VIETINES ŽINIOS
North Sfdės Žinutes svetainės ir aplink visus tro

besius bus “Karaselės” (lie-

Linkus, A. Martinkus, P. Vai 
tukaitis, J. Martis, M. Mikai-' ^nizaci^ ir « apgobus 
tis ir lenku parap. kaimynas Išlaidotas. Tikėjimo išs.žadė- 

jo dėt "torto. * •
P. Sitpranavičius nusilaužė

tis ir lenkų parap. kaimynu 
kun.. "A/ Nodafny.

/ .. -v *
Misijų nuopelnas

Gyvojo Rožančiaus ratelis, 
po vadovyste Ant. Nenienės, 
gyvavo pe# 10 metų, bet (lan

— Kad Kristus būtų i# tū
kstantį kartų gimęs BetlejU- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. t. W, Foersteris

Gražiai Veikia 
VVS Skyrius

BRIDGERUKT. — Gegužės 
2 d.,- parapijos svetainėj į- 
Vyko V. V. S. skyr. mėnesi-1 
nis, skaitlingas susirink ima s. Į

Išklausius kvietimo į Šv.f 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų seimų, ktrrs įvyko ge
gužės 9 d., nutarta dalyvauti 
ir išrinkta atstovais: dr. A. 
Stulga, A. Banis ir A. Ba
nienė.

O. Aleliūnienė išdavė rapo
rtų iš V. Uždavinio išleistu
vių. Pasirodė, vakaras, nors 
nebuvo ska ifcti ngas, itoet vi
sais atžvilgiais pavyko. Va-

LIETUVfAI DAKTARAI LIETUVIAI DAKTARAI
f«l OANal 8346

OR. f, G. WINSKUNA8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—« vai. vakare

Ketvergais pagal sutart)
2305 So. Leavitt St. 

Tel. OANal 0108

DR. A. 1. MANIKAS

Tel. Ofiso:
LAPayette 1017

Tel. nsmij:
HEMloek 6286

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—o p. a.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

ftes.:
24C0 W. 69 St

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Ava

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 
vakare

REZIDENCIJA
LATayette 3051 8613 < «rd St .n.u ™ m ...
Valandos: 0—10 fyto ir 5—6 vak 1446 SO. 49th Ct., ClCerO, III. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais Utarn., Keh. ir Pėtn. 10—0 vai. v. 
osri.1 SI47 So. Halsted St., OMcago

Ofiso tel. Cicero 2573 PAned., Sered. ir Snbat. nUo 2—9 v.
....... i .................. -.... .i. i .... .. ..

DR. P., ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

tuviškas kermošius). Komite
tas pamažu jau prie to ren
giasi. Neužilgo bus šaukia
mas visų kolonijos draugijos 
atstovų susirinkimas, kad be 
ndrai pasitarus ir, atėjus lai
kui, užėmus draugijoms skir
tus darbus. Lietuviškas ker- ( 
možius tęsis trytikų dienų. 
Ncu-jhiiaidU;čūd^_..,i2ingkirnč,-, < 
tai bus nfums ifeujftnyta.

—— |
Artinantis gražioms vasa- | 

ros dainelėms, visos mūsų 
kolonijos draugijos rengiasi' 
prie savo išvažiavimų Aušros 
Vartų draugija savo išvažia- 

Klebono pranešimu, dažymas vwnė turės 16 d. geg. Kvie- 
ir dekoravimas kainuos arčioj *'*a visus northsaidiečius at-

Prieš porų savaičių buvo 
rašyta, kad pavasarinis par. 
piknikas įvyksta 23 d. geg. 
Jeffersone. Tikrenybėje pik
nikas įvyksta Jeffersone, Jef
fersono miškuose, Avenue Iūn 
'G rovė, prieš lenkiškas kapi
nes, prie Jeffersono miškų. 
Vieta labai lengvai p&siekia- 
nna Milmrakeer gatvė karnų s. 
Visi iiortlis&idiečiai rengiasi 
į piknikų, kad pakvėpavus 
pavasario oru. Laukia ir sve-

koję šapoje. Jati keletas sa
vaičių kaip serga. Juškevi
čių du sūnūs lankėsi Uikago- Į e*U ir iš kitų kolonijų 
je ir iš tūlo namo trečio au-

so MetIų Prityrimas 
Akys egeainmnojamot — akinia 

pritaikomi

DR. JūftN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 0 iki 12:

bno f :30 iki 8 vat. vak.
TaL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS KASIAI

DR. A. J. SHIMKUS
DR. SUSANNA SLAKISGYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFsyette 8016

VALANDOS:
2—4 -popiet'— 7—-9 vakaro 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
___________pagal sutarti.___________
Tei. Olc. KEPnblIc 7tt»d 
Melrose Park S2o

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SI.

Valandos 2—4 į»o pietų, 7—S v. Vak.
;4»kvni« «.r«1nmni ir Riihnfomis• • -g. ••• tr. . ..... .

Res. 6924 So. Talman Avė,
Res. Tel. GROvenilI 08lT 
Office Tel. HEMloek 4848

DR. A. R. LAURAITIS DR. J. J. SIMONAITIS
giau ratelių įsteigti buvo ne- kšto,- lūžus ptoČiAfns, Uukri-» Bažnyčia jau baigiama da- 
įrnanoma. Misijų laiku šutve- to žemėn. Vienas tik susitre- žyli. Labai gražiai atrodys, 
rti Aet 3 nauji rateliai, bū- nkė ir, pagulėjęs keletu die-
tent: moterų ir vyrų ir jaų-^nų ligoninėje, pasitaisė, bet 
nų mergaičių vienos ratelis, kitas krisdamas nulaužė de-
Dfcbttr bus 4 pilni rateliai (ta 
tėfis tūri 15 narių), kurie ka
sdien garbins Marijų ir ne iš 
15. narių, bet iš 60 žmonių 
lūpų plauks Marijai garbė.

Kas veikiama

Šiuo laiku tvarkomos baž
nyčios daržas, lyginama že- 
n|ė ir sodinama medžiai. Be
nediktas Jankauskas, tarme 
rys iš Hebron, Ind., dovarto- 
jb 100 medžių, O. TrrilieUt- 
dovanojo 14 medžių, L. Rud
žius 6 medžius ir visus me
džius parvežė savo troku. J. 
Bartkus, 1 medį pats paso
dino ir jau prigijo. Medžių 
sfcsodfrrifrne darbavosi: K. No-

' "'i

šinę rankų ir sulaužė 5 šon
kaulius. Daugiau atsargnui’O. 
J. .ir V. Mockaičių sūnus ša
poje nusilaužė kojų, guli sa
vo namuose adr. Ni^, 1944 
Cann str.

Korespondentas reiškia už
uojautos mirusių šeimoms ir 
sveikatos ligoniams.

Kastutė

— Nusižemink, o būsi skai
stus, teisingas, išmintingas ir 
tavo darbai bus tikri ir vai
singi.

Man labiau patinka ftiteai 
žmogus, kuris gina tiesų dory
bėmis, kaip tasai, kuris j“U gi
na argumentais. Pdhn, J. S.

1,200 dol. Dėl to ragino pa
rapijomis daugiau prisidėti 
aukomis, kad padengus lėša«.

Parap. choras po savo me 
tinio koncerto, 9 d. geg., ža
da daryti pertraukų su prak
tikais, nes atėjus vasarai, nie
kas nenori eiti į svetainę pra
ktikams. Visi, progai pasitai
kius, traukia į laukus ir miš 
kus, kad, po dienos karščių, 
atsigaivinus. |3e to, prieš iš- 
skiskirstant atostogoms, į- 
vyks metinis susirinkimas, 
kuriame bus išrinkta nauja 
valdyba.

šliaukyti. Visi važiuosime.

Vietinė spulk'a buvo sušau
kusi metinį susirinkimų, bei, 
nesusidarius reikalingo skai
čiaus balsų, susirinkimas ne
galėjo įvykti. Pasitarius bė
gamaisiais reikalais, nutaria 
artimoje ateityje šaukti kitų 
susirinkimų, kuriam bus ren
kami keli nauji direktoriai.

Lietuvytis
_____ —i——-----

Gegužės 16 Diena

Tų dienų bus linksmiausia, 
nes ARD rengia margų išva
žiavimų.

Northsaidiečiams didelė! Darbščios Š“v. Kaz. Akade 
naujiena. Birž. 4 d., prie par. I mijos rėmėjos niekuomet rtv-

= =

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ I& 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN- 
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR-

. TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ.., MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandoj kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredoa ir Pčtnyčioa

vakarais nuo 6 iki 9
Telefoną* OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avenue
VALANDOS: *

Paaedčlį, Utarrtinke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Ree. TeL RepnbHc 5047

CLEMENT X SV1ŪW
lietuvis Advokatas 
33 North La Šalie Street

Chicago
Tčlepbbne CEN t/ai 1M0 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. kEYsfone 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. VVestern Avenue
PROspeet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockttell Sireet 

Telephone: REPnbltc 9723
, 1 - - ,.,-iža

DENTISTAS
2423 West Marąuette Road 

Antrad., Melviiiad. ii uenktadienlab- 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 

Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.
161 Broadway 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais ir tre&adleniais nuo 

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
fiefttadlenialB nuo 2 v. tkl 9 v. v. 

Sekmadieniais pagal sutarties.

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_______ t_ Pagal Sutarti .______

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR, CHARLES SEGAL
4729f So.° Ashland Avė.

2 ltffeoa
chicaoo. ill 

TelefoM* MTDW*y 2880
0W80 VALANDdS: 

vakaro. NedRIiOftiIa nno 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vąl, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR, MAURICE KAHN
dYufiOJAi IR CHIRURGAS 
4631 9o. Ashland Avė. 

tdfc YARdt 0*94 
Rei.: Tel. PLAsa 2400

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketv.- ir Nedėlinnrs snsitarue 

Su baloms CfeerOJ 
1446 So 49th Ct 

Nuo 6 iki 9 var. vak

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 2573

Vai. 2 iki 4 popiet ir nilo 7-9 vak. 

CĘICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood A v.

TeL HEMloek 3977 
1 Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti 
1 Šeštadieniais nuo 7-9 vai. Vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_ _____________ Tel. HEMloek 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pegęl sutarti

Office floora
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValAnffos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nčdeliomis pagal sutartį

Ofise Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

i . . .. —..j........... ...
Tel. CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—3 lr 7—8 

Seredomia' ir Nedčl. pagal sutarty 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPuhlie 7868

Offiee Phone Neg. «nd Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 9-4 pp. Ir 1-9 vak. CANal O?O«

DR. J. i. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėllom Ir TreClAdleniaiB 
Parai sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea. KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36

756 Wesf 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Residencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
Gydytojas £r chirurgas

4157 Archer Averiaė
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

ReZidčncija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedčlėomir pagal sutartį.

tat CANa’ 0287
Ree. PROspeht 6669

DR. P, Z. ZALATORIS
OYDYtOJArf IR CNtRuRGAS

1821 So. Halsted Sffčet
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė 
VALANDOS: ll ryto iki 3 popiet

6 iki 6 vųl. vak|n».
Chicagos lietuvių Jv. Kryžiaus li- 

foninč, kaip Jų pripažino American 
Medlcal Asaodation ff Artiettčan 
College of 8nrgeons, yra Claea A 
rūiies. Tai yra, aukičiatui Ameri
kos medikaltat autoritetai mtUnj li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligonlrtfų. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W 69th St., 
tel. HEMloek 0700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



AuEradienls, geg. 11 d., 1937 BDRIUOIS

Plėšikai ir jų “tuliys”. Thomaa Kelly ir Carl /Burgysen, abu iš Chicagos, policijos sučiupti besilaužiant į Liberty- 
ille, III., paštų. Kairėj nufotografuoti visi jų įrankiai priėji mui prie pinigų ir pašto ženklų. Trečias jų kolega pabėgo. 

Manoma, ar tik ne tie patys bus apiplėšę ir Melrose Parjc paštų.

I Jaunimo Vakaras

DIEVO APVAIZDOS PA
RAP, — Sodai iečių ir Vyčių 
4 kuopa rengta. Šokių vaka
rų, geg. 15 d. Grieš Glen M u- 
eko orkestrą. Pelnas skiria
mas bažnyčios dekoravimui.

Neseniai itiūaų parapijoj su 
sikūi* trys naujos šeimos. 
Žmonas vedė: Sabveikis, So
nia ir Žalneraitis. Laimėsi

Kap.

PROFESSOR NOODLE

NAUJAS ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
TRIUMFAS

Šuberto “Rosamunde” Orkestrą Konteste 
Laimėjo Pirmą Vietą '

RADIO
ANTRADIENIO LIETUVIŲ

RADIO PROGRAMA IŽ 
BTOTISg WGES

Primintina, kad šiandie, 7 
valandų vakare bus reguliuiė 
antradienio lietuviškja prog
rama, kurias jau 8-tį įlietai 
leidžia Peoples bendrovės 
krautuvės. Šios dienos prog
ramoj dalyvaus G. Giedrai
tienė, kanklininkas J. Šim-

Thou^h. he haa 

rnoney no«rl 
to hurrt, 
the flfemesget 
low when 
Ved, you’U learn.> 
So don’t he vexedu 
my jnaiden aweeU» 
if you don’t suffer 
fromthe heat!

Prof .Noodle

«•*» OU
WOUlOM~r »WTI 
A «*« CntNift CMfT

De®\r Profe saor’<
My aHeiK 

spends dou^h 
wlth out concern, 
for he Kas lota of 

coin to hurn 
Now do you 
think heli 
always be

eo tfood and bb- 
erai to me ?

Praėjusį šeštadienį visa ei
lė katalikiškų aukštesnių mo
kyklų (high school, akade
mijų) Chieągoje dalyvavo su
ruoštame orkestrų konteste. 
Kontesto džiurė orkestrams 
buvo patiekus sunkų Šuberto 
veikalų “Rosemunde”, kurio 
išpildymu, sprande torkesįti^ 
kokybę. Šv. Kazimiero aka
demijos orkestrą, vedama 
muzikės sesers Bernardoj ku
ri jau kelinti metai laiko tų 
kontestų pirmenybę, ir šįmet 
laimėjo pirmų vietų klasėj A. 
Kitų mokyklų orkestrų šį-

vieno kūrinio bisui, pakal
tojo ir tų kūrrinį, atnešusį a-' 
kademijai naujų triumfų. Šiuo 
veikalu Šv. Kazimiero aka
demijos orkestrą parodė di
delę pažangų, aukštų, išplė
totų technikų ir tobulų eks
presyvų. Šauo veikalu orkes
trą sužavėjo klausytojus. 
Griausmingas po tris syk va
lio orkestrai ir jos vedėjai 
išsiveržė iš susirinkusiųjų 
krūtinių.

Nepaprastai meniškai tu5p 
pat atlikta ir kita programa 
“Pasveikinimas” (Evelinos

Ne Vasaros Karščiai Nuoširdi Padėka
Nesulaikys Veikimo —

_______ TOVVN OF LAKE. — Bu-
BRIDGEPORT. — Labda- vaus sunkiai ligos suspausta____  __ ______

rybės 5 kuopos susirinkimas Visai nejiiania^, kad. išliksiu, baritonas A. Viepus ir 
' įvyks gegužės 10 d., parapi
jos svetainėj. Iki šiol kuopos

sveika. Bet, Dievo Apvaizda. vw su nau
palengvino ligos naštų, ir ka-

susirinkiniai buvo laikomi se- sdienų pradėjau jaustis go
riau. Dabar esu pasveikusi ir 
grįžau prie kasdieninio už-

jais numeriais.

met ypatingai buvo dėta pa_ į Papšytės), rinktinio akade- 
stangų atimti Šv. Kazimiero mijos choro išpildyta Hoome- 
akademijai pirmenybę, tačiau ro “Motina”, “Močiutė drų-
džiurė vienbalsiai pripažino, 
kad lietuvaičių orkestrą ge
riausiai tų veikalų išpildė.

ARD seimo vakarienėj or
kestrą, be Bagley’o “Natio
nal Emblein”, Sousos “Stnrs 
and Stripes Forever” ir dai

Svarbi Pastaba Reikale 
Old Gold $200,000 

Kontesto

»■
Kiekviename svarbiame ko

nteste, šioje šalyje vedamame, 
atsiranda žmonių, kurie išei
na ir pardavinėja išrišimus, 
atsakymus ir patarimus kon- 
” estantams.

Tas jmt atsitiko ir Old 
Gobi $200,000.00 mįslių kon 
teste. Visose krašto dalyse at
sirado tokių, kurie pardavi
nėja išrišimus Old Gold nų-iT 
slių. Tokie pardavėjai sako, 
turį teisingus išrišimus.

Saugokitės tokių kontesto 
“tipsterių.” Mes jus įspėja
me. Tie konlestantai, kurie 
jų išrišimais naudojasi, pra
randa progų laimėti dovanas.

Mūsų patarimas yra tas, 
kad jūs būtumėte teisingi sau 
ir kitiems kontestantams. Ge
riau pasitikėti savo jėgomis,
negu tipsterių.

Toliau norime jus įtikinti,
kad Old Gold išdirbėjai —P. 
lx>rillar<l Co. neatsako už to
kius išrišimus ir tie, kurie 
tuos išrišimus siūlo su kom
panija neturi jokių ryšių, nei 
gi jie turi žinių apie tikrus 
išrišimus.

Jei dar nesi įstojęs į kon- 
testę, tai dar yra laiko. Kon 
testu.s baigiasi gegužės 15, 
1937. Rašyk: Obl Gold Con- 
tęst, P. O. Boti 9, Variek St 
Sta., New York ir gausi mįs
lių jtaveikslus su visomis tai- 
syklėmis ir paaiškinimui*. 
Atsakymai turi būt pašto an
tspauduoti ne vėliau, kaip 
vidunaktį gegužės 15, 1937.

suole” (deklematorių grupės) 
Maironio “Man tinka tas 
žiedas”, “Myliu motulę * 
(choro), “Vai mamyte” (Al
donos Saka lai tės), “Kame ži
butės auga”, scenos vaizde
lis, kurį atliko B. Šnlnaitė, A. 
Dambrauskaitė, P. Kuzmars 
kytė ir S. Petravičiūtė ir iš
traukų iš dramos “Motinos 
meilė”, atvaidintų E. ftlite- 
rytės, E. Mikšaitės, S. Ma
ciūtės, Vaikutytės.

t kmadieniais, bet, kadangi se
kmadieniais yra daug viso
kių pramogų, nuo dabar su
sirinkimai Ims laikomi pa
prastais vakarais, būtent kas 
antrų pirmadienį kiekv. mė
nesio.

Kuopa yra užsimojus pla
čiai darbuotei. Net vasaros 
metu nesustos veikus. Did
žiausiu šios kuopos darbuo
toju yra Jonas Dimša. Jis y- 
ra pasamdęs t rokų kurs veš 
darbininkus ir žmones į 
“Draugo” ir Labdarių pik
nikus. Dimša mūs kolonijoj 
daug darbuojasi ne vien lab- 
daryl)ės srityje, bet visose ki
tose organizacijose. Rap.

buvo dedikuota motinoms, ku 
rioms, liesigėrint gražiais vai
zdais ir nuostabiai puikiu re- 
zasorės dalyvių paruošimu 
scenai, ne viena sidabrinė a- 
šarėlė skruostais nuriedėjo ir 
ne vieni} užkūrė dar didesniu 
noru daugiau dirbti tam lie
tuvaičių mokslo, meno ir au
klėjimo žibintuvui — &v. Ka- 

Seimo vakarienės programa zimiero akademijai. 3.

sieminio.
Reiškiu giliausių padėkų 

dr. A. Rakauskui, kuris di
deliu rūpestingumu 'mane gy
dė. Jo priežiūra, patarnavi
mas davė galimybės pergalė
ti ligų.

Dėkoju dvasios vadui kun. 
J. Statkui, kad per 40 vai. 
atbudus teikės aprūpinti ma
ne šv. Komunijų. Džiaugsmas 
sulaukus tokių brangių malo
nių stiprino ir gaivino nusil
pusias jėgas.

Šv. Pranciškaus Rymietės 
mot. ir merg. drangija už
prašė net dvejas šv. Mišias. 
Ačiū už gražų atminimų.

Taipgi oriuoju ir Susivie
nijimo vietinei kuopai už at
mintį. Sūnui kun. Petrui ir 
visiems vaikams, kurie atvi
ra širdimi prižiūrėjo ir darė 
viskų kuogeriauaai. Visoms 
ir visiems, kurie teikėsi ap
lankyti i- už visas gautas do
vanas dėkoju ir prašysit 
Aukščiausiojo, kad suteiktų 
visokių malonių ir palaimos 
mano geriesiems prieteliaius. 

Veronika Kafauskienė

t
A. A A 
ANTANAS 

JANAUSKAS

Fvreisliyrė <su Šiuo pasauliu 
gegužės M d., 1987 m., 8 vai. 
vakaro, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimęs Panevėžio apskr., 
Velykių parap. rreidžlų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Htra- 
vlnskaitė, ? dukteris; Juliją 
’fenąie ir žentą LOuis, Doro- 
thy Ramanauskas ir žentą An- 
thowy, sūnų Jurgį ir gimines. 
O Lietuvoj brolį Mykolą, 8 
seseris: Kotriną, Elžbietą ir 
Oną tr gimines.

Kūnas paAarvotas 4688 We»jt- 
wortb Avė. Laidotuvės įvyks 
tručiudiMį. gegužės 12 d. 16 
nauju 8 vai. ryto buB atlydė
tas į Sv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. « i* ten bus nulydėtas 
J šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Junausko 
giminės, draugai ir pažįstanti 
esat nuoftirdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir įsiteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Dukterys, Žentai, Bro lai, Se
serys jr iėj»jjjj»«».

Maežlka. ių di 
Tel. YARds UM.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
OMAs

AMERICA’S 
LEADER AT

ppO»AH P

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tei. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

LARAYHT*

JŪRIAI

•fOB VpllR 

L VI S

Night oad Maraiag
DM akių pavargusių aun Mtffc, 
Vėjo ar DuUdu, vartoiUtc kelte la- 
faa. Murtae: Pataagviaa aavarau*

Vteate ir Bnaugiuteiaa

VVrite for Fr— Book
"A W«M •« C.«M te To»t MURINĘ COMPANY

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

Grabnamiųr

l! Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagojr-- ■" O------
Suvirš 50 metų prityrimo 

»■

Pirkite tiesiai 46 dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

-■ ■■ o
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

S27 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAMD AVK.

Telefonas SEEley 6103

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A II D II I A N P C PATARNAVIMASHmDULHnliL dieną ir naktį
TV W A T KOPLYČIOS VISOSE U X KAI MIESTO DALYSE

S. M. Startas 718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

KOLIHTAMS IR CHORAMS!
Did žiau-das Muzikos, Dainą lr 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MIZIKON ŪMIOS”
MUI X. Pameti Ate., Chifgu, III,

LAIDOTUVIŲ PlftEKTOftTPS 

JUOZAPAS

UDEIKI
T8VA8

VIRginia 0883PLATINKITE "DRAUGI"

MRS.

A. BITTIN
PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI

Dabar siūlo didžiausias 
paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo |15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest U lth St., 

Telef o hm BlVerly 0005
skersai 6v. Kazimieru kapinių vartų.

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

Ežerskis i Sons 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PTJLlman 5703

P. J. Rite 8354 So. Halsted St. 
PhoM BOUIevard 4089

Lacbawicz tr Si
2314 VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I. lirtnite
S. P. Mažeika
X. Masalskis

4848 So. California Ava. 

Phone LAPayette 8572

3319 Lituanica Avė. 

Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 

Phone Cicero 3100
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MARIJONŲ BENDRADARBIŲ BANKIE
TAS VIRTO “SEIMU”

18-TAM SEIME 18-KA ŠIMTŲ DOLERIŲ

Chicagos Sveteliai Užpilde Erdvę Aušros Vartų 
Parapijos Svetainę

Praeitą sekmadienį, Chica
gos apskr. Marijonų liendra- 
darbių rengiamas bankietas 
stebėtinai gerai pavyko. Tu
riu pasakyti, kad tai buvo

cifl.
Pasistiprinus sveteliams, 

Marijonų bendradarbių Cbi- 
cagos apskr. pirm. Antanas 
Bacevičius gražia įžangine

Šauniai Pavykęs ARD Seimas
Praėjusį sekmadienį ARD 

18-sis seimas buvo rekordi
nis tos draugijos gyvavime. 
Iš 125 draugijų ir organiza
cijų kuopų dalyvavo virš 300 
atstovų. ARD skyriai, drau
gijos ir pavieniai asmenys

ir vienbalsiai pageidauta, kcd 
šįmet taip pat būtų pradėta 
statyba naujų akademijai rū
mų.

»Seimo dalyvius nuoširdžiai 
ir dideliu skoniu per pietus 
ir vakarienę vaišino seserys

naujų akademijos rūmų sta-! Kazimierietės savo jaukioj
daugiau panašesnis į kokį tai t kalba pradėjo programų, ku-' tyDa-i aukomis sudėjo virs auditorijoj, kur (per vaka-

.......... I y * 1 • • _ \ •! 1 x A •
seimų 1 ri susidėjo vien iš kalbų. Bni-
Visų pirma šeimininkių ir 

patarnautojų pirm. D. Gas- 
parkienė su apskr. pinu. An
tanu Bacevičium nuvyko į 
klebonijų, kad pakviesti vi
sus Tėvus Marijonus. Įėjus į 
svetainę skaitlingai susirin
kusi publika gražiai atsisto
jusi ir delnu plojimu palydė
jo Tėvus Marijonus su didž. 
gerb. provincijolu kun. J. J. 
Jakaičiu priešaky už garbės 
stalo. Susėdus visiems vikrios 
jaunos patarnautojos pradėjo 
nešioti į stalus ir vaišinti iš 
visos Chicagos atvykusius 
brangius svetelius. Turiu pa
sakyti, kad p. D. Gasparkie- 
nės dukrelė Bronislava Jauk 
štienė, kuri ne tik kad pa
tarnavo prie stalų, bet ir pri
sidėjo su gražia auka papuo
šimui stalų. Ir, ištikrųjų, tas 
papuošimas darė nemažų p 
spūdį, už tai B. Jaukštienei 
priklauso nuoširdžiausias a-

gęs gerb. pirmininkas Bace
vičius savo kalbų, perstatė 
vakaro vedėju apskr. rašt. J. 
Kulikauskų, kuris nuoširdžiai 
padėkojęs visiems atsilenku
siems už parodytų nuoširdu
mų, pakvietė p-lę E. Ogen- 
taitę iš ToAvn of Ijake tarti 
žodelį jų skyriaus vardu. E. 
Ogentaitė pasveikinus visus 
svetelius- ir savo kolonijos be
ndradarbes už vieningumą, 
dar prie «avo kalbos, Ogentų 
šeimor, vardu suteikia 5 dol. 
dovanų koplyčios reikalams. 
Jų pasekė Marąuette Park

$1,800.00, — dvigubai negu rienę) išpildyta nepaprastai 
praėjusiais meta:s. Iš priim-j žavėtina programa. Vakario 
tų rezoliucijų svarbiausia — nėj dalyvavo ir Lietuvos kon- 
šįmet pravesti vajų visose ' sulas Cbicagai P. Daužvardis 
Amerikos lietuvių kolonijose su žmona S

bus baigta seminarijos koply 
čia, pasižadėjo įtaisyti gražų 
elektrikinį laikrodį. Tai ma
tot,kokių nuoširdžių ir dėkin
gų biznierių Tėvai Marijonai 
vis susilaukia. P-nas Andre
liūnas visiems gerai žinomas 
ir plačiai pažįstamas dėl to, 
kad nėra darbo, kur jisai ne
būtų kuo prisidėjęs ar įtai
sęs. Nuoširdžiai dėkojame 
Andreliflnui už aukų ir tiki 
mės, kad progai pasitaikius, 
mes jos irgi neužmiršime.

Ant galo, į visas kalbas 
gražiai dėkojo gerb. Tėvai 
Marijonai: kleb. kun. M. Ur-'

mėtė savo skyrių valdyboms, 
iš kur paėmėte, arba į ‘Drau
go* ofisą broliui Stanislovui.

Taigi baigiu šias kelias mi
ntis ir labai nuoširdžiai dė
koju Chicagos apskr. rėmėjų 
vardu visiems sveteliams, bi
znieriams, profesijonalams, 
šeimininkėms, ]>atumautojo- 
ms, darbininkams ir visiems, 

V’j kurie tik kuo gelbėjote šia
me darbe.

Apskr. rašt. J. K

Pranešimai

SUIMTA DU PAŠTŲ 
PLĖŠIKAI

Policija suėmė du plėšikus, 
kurie rengėsi apiplėšti Liber- 
tyville paštą.

lyčiai. Tik tiek gaila, kad 
dėlei sulaukusių svečių, visi 
trys Marijonų prieteliai tu
rėjo mus apleisti.

bonavičins, kun. J. Mačiulio
nis, kun. J. Jenčius ir d (lž. j Palaimintos Lietuvos susirin- 
gerb. provincijolas kun. J. .Likimas įvyks gegužės 12 d., S

BRIDGEPORT. — Dr-stės

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Jakaitis.
Beje, iš ftv. Kazimiero A-

kadeinijos Rėmėjų seimo at-
Toliau iš eilės sveikino Mel i vyko “Draugo” red. Leonar-

rose Parko lietuvių vardu p. 
Marikis ir Antanina ftvil 
pauskienė. Pastaroji kvietė 
visus svetelius į jų rengiamą 
bankietų ateinantį sekmadie-

tės (bulvariškės). Toliau sekė 
iš Brighton Park .kolonijos 
įžymios veikėjos p-nios Na
vickienės duktė, Mrs. Gaspa
ras sveikino Tėvus Marijo
nus ir 35 skyr. vardu įteikė 
75 dol. aukų.

Juozas Garuekas, žymus
Bridgeporto darbuotojas ir 
visų kilnių darbų rėmėjas,
suteikė 3 dol. aukų koplyčiai nį, gegužės 16 d. Aš esu tik- 

kolonijos žymus veikėjas B. i baigti. ras Chicagos apskr. kolonijų
Pastebėjęs tų viskų AVest bendradarbiai nepamirš atsi-

Sidės biznieriai: laidotuvių lankyti pas melnosepa.rkiečiu? 
direktorius S. D. Lakavičins, dėl to, kad p. Švilpauskienė

Nenartonis, skyriaus vardu į- 
teikdamas 10 dol. dovanų ko
plyčios reikalams. Po jo iš 
18-tos kolonijos žymi biznier- 
ka p. Ivanauskienė su l.dol. 
auka. Toliau sakė iš Ciceros 
taipgi žymus veikėjas Anas
tazas Valančius, kuris įteikė 
5 dol. aukų p-lės Masiliflnin

MOTINŲ DIENOS IŠPARDAVIMAS
Budriko krautuvė yra prisirengusi šių visų savaitę 
duoti didelę vertybę, perkant naudingus daiktus dėl mo
tinos. A X. .

Jurgis Nevedomskis ir Ben. 
J. Kazanauskas, Simano Dau
kanto federalės spulkos ilga
metis sekitetorius, sako, po 
šimtų pypkių, kur gi West 
Sidės Marijonų bendradar
biai, tuoj nedavė vakaro ve
dėjui nei paaiškinti, še, sa
ko, 20 dol. Girdi, mane net 
šaltas prakaitas išpylė. Visos 
kolonijos sveikina su auko
mis, o AVest Sidės kolonijos 
negirdėt. Turiu pasakyti p- 
nui Lakavičiui, kad ir AVost 
Sidės skyrius šia proga pri
sidės su virš 30 dol. auka.

Labai ačiū AVest Side biz
nieriams:: S. D. Lakavičiui, 
J. Nevedomskiui ir Ben. J. 
Kazanauskui už parodytą 
prielankumų ir pariamų kop

kada buvo pramogos kitur, ji
nai teikėsi dalyvauti Towr 
of Lake, Brigbton Parke ir 
AVest Sidėj; tat būtų labai 
gražu, kad ateinantį sekma
dienį ir mes eikagiečiai pa 
darytume revizitų melrosepa- 
rkiečiams.

Toliau gražius sveikinimus 
Tėvams Marijonams sudėjo: 
Mot. Sų-gos III. valstybės di 
rektorė M. ftrupšienė, Susiv. 
apskr. pirm. P. Čižauskas, 
žymus biznierius ir automo 
bilių pardavėjas Kazimieras 
časas.

Bet, štai dar viena naujie
na: Marųuette Park kolonijos 
įžymus biznierius - auksorius 
Rapolas Andreliūnas, pasvei 
kinęs, štai, kų pasakė: kada

SKALBIAMOS MAŠINOS 
p° $3 9 50

Pasirinkimas įvairių išdir- 
bysčių.

Dulkių valytojai elektriniai 
po $"7-95 ir $ “| /\ .50

ELEKTRIKINES
LEDAUNES

specialiai nupigintos 
po $00.50.

Ant didžiųjų ledaunių 
nuolaida iki $f^O 00

PARLOR SETAI naujos mados ir gražių spalvų 
po $<50-50, verti $95.00

das Šimutis su linksniu pra
nešimu, kad ftv. Kazimiero 
Akademijos orkestra laimėje 
pirmų dovaną. Susirinkusieji 
sveteliai karštai žinią priėmė.

Vardu šeimininkių žodelį 
tarė jųjų pirm. Domicėlė Ga- 
sparkienė, jai gelbėjo: EI. A- 
leknienė, K. Kulbienė, M. 
Druktenienė, J. Zalatorienė ir 
Raubiškienė. Jųjų’sunkus da
rbas buvo, bet josios nenusi
gando ir savo gražiausiai at
liko, nes valgiai buvo paga
minti skoningai jr visi sve
teliai, kiek teko girdėti, pa
tenkinti. Už tai didelė garbė 
priklauso p. Gasparkienei ir 
jos visoms pagellūninkėm®.z

Prie stalų patarnavo jau
nos ir vikrios AVest Sidės me
rgaitės: O. Aleknaitė, A. Ale
knaitė, E. Rudytė, E. Gasilio 
niūtė, St. Kazanauskaitė, A. 
Kuli kauskaitė, Brazauskai tė 
ir Bronislava Jaukštienė.

Taipgi nuoširdžiai dėkoju 
visiems pagelbininkams: -L 
Stumbriui, C. Drukteniui, A. 
Fabionui, Tg. Krvževičjui, A. 
Radzevičiui ir biznieriui P. 
Siminui, kuris nuoširdžiai pa
rėmė ar pavaišino visus dar
bininkus ir šeimininkes.

Ant galo turiu priminti, 
kad buvo paaukotos dvi do
vanos: vieną p-lė E. Ogen 
taitė ir p. A. Švilpauskienė 
nuo Melrose Park lietuvių, 
kurios buvo išleistos ir atne
šė pelno lygiai 20 dol. Labai 
ačiū.

Šia proga baigdamas, dė
koju kolonijų skyrių bendra
darbiams už suteiktą visoke
riopų pagalbą, labiausiai už 
tikietų platinimą jr laimi pra
šau, kad kaip galėdami vis: 
tie geraširdžiai, pas kuriuos 
randasi tikietai ar pinigai, 
kad kuogreičiausiai grųž:ntu-

val. vak., Chicagos Lietuvių 
auditorijoj. Malonėkite laiku 
pribūti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Valdyba

DYKAI!

Uzbonas. Talpina dvi kvor
tas. 'Pinką vis'cms. Dykai tam 
kurs gaus vieną naują “Drau 
gui” skaitytoją pusei metų ir 
prisius $3.50.

“Reliss Tray. Dykai tam, 
kuris gaus vieną naują “l)r- 
gui” skaitytoją pusei metų ir 
prisius $3.50.

Kaip Jaučiate?
fc| Vnknrų—“Ifcvulyklt Viduriu***—.įminkite 

Gerbiu Rytoji
Moskite nuovarg, Duokite Garfleld Ar- 
hatnl lAvalytl nemimnltu* likučiu*. Veikla 
greitai Ir maloniai. Gerkite kaip papras
tų arbatų. 10c — 25c.

|Wf, Ftet SAMPLF of Gargėtu 
’ Heodochefowder—olsoGargeldTea, 

wied te- coottipotKMi.ocid indigettiae, 
and ? keep clean intide." WRlTti

Gamfield tia c. t mooklyn, n. y.

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų , Stiklai ir 
VARNI6AS

2325 So. Hoyne Avetiue 
Tel. CANal 6850

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini, l’alcnilvitsM. l.lehivlnl. 
Bnmvjkai, Atpirkai. Saldainiai Ir 
kiti skanumynai 15 I.lelnvos. Par- 
diiiHlnm ir krautuvėm* \V'li<ile- 
sale.

RAI,TIC IMPORT CO.
805 Wesl lOth St.. Chicago. 

Te. HAYmnrket 8555

Išmokam 4%
D1VIDENTAS UZ 

PADĖTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informaciją kreipkitės j 

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Pbone CANAL 8887

CLASSIFIED
REIKALINGA mergina 

MOTEI? 1S
Ali

TunĮ reikalinga mergina ar moteris 
namų ruošos darbams. Su guoliu 
arba bo guolio. Pašaukti Vincenncs 
7858.

IEŠKAI' DARBO BltKRMJ

Esu jaunas hučerls. Savo darbą pil
nai moku l.r giliu patenkinti kos- 
tienerius. Pašaukit VICtory 2213.

ISSIRF.NDUO.IA FI.ATAS

!» kambarin fintas isslremtir>ja AVest 
Sidcj. įlenda nebrangi. k&jnt>arbii 
šviestis, 1-mas ankšta^ fronte, 21 lt 
W. C < m I ter St. prie 24 St.

KEIKIA PATYRUSIU MOTERŲ

Tuoj reikia patyrusių moterų sor- 
tuotl skudurus. Pastovus darbas. 
Aukščiausios algos.
________1801 No, Leavitt St._________

TAVERNA PARDAVIMUI

Pasiduoda taverna. Pilnai jrengta. 
Biznis Išdirbtas. Tuoj kreipkitlės. 
Išvažiuoju j I.letnvą, pigiai parduo
siu. 2 301 So. VVestern avė., tol.
SEEly 79j 4.___________________________

REIKALINGOS DARBININKES

Reikalingos moterys sortuotl senus
Ir ruiujus skudurus. H. Samors and
Sons, 412 No. Morgan St.

REIKIA PARDAVEI;

Alaus, degtinės lr kitokių g.'-rimų 
1 pardavėjai tavernoms prašomi kreip- 
I tls I mus pardavinėti mflsų Išdlrbi- 
i mą, kaipo “Side line.” Gerus koml- 
| sas. Sezonas tik prasideda. Pats lai- 
i kas stoti j darbą.

3(183 Archer Avė.

______ I VE IK A 1.1 NG.A MERGINA

Reikalinga mergina namų ruošo: 
darbams Mažai skalbimų, nereikės 
virti, du vaikai. $7 savaitėje, kam
barys. maudynė. Mrs. Sack. 1420 
J)rexel blvd, tel. ATlAtntic 4478.

REIKAl.INtlA MERGINA

Reikalinga mergina prie darbo ir 
t prižiūrėti mažą vaiką. Jeigu nori, 
gali gyventi ant vietos. Kasiink rą-
lygi). pasitarsite ant vietos.

4820 So. Sacramento Avė.
1 _____________ Chicago III,____________

PLATINKITE ’ DRAUGĄ ’

Plėšikų auka. Mrs. Rose Lederer, 68 m., 2613 W. 47 st., 
kurią įsilaužę plėšikai sumušė, suspardė ir peiliu rankas su
pjaustė reikalaudami pasakyti, kur yra jiaslėpti pinigai. 
Šalę jos duktė Mrs. L. Ijorenee.

Didelis pasirinkimas rakandų: Lovų, Pečių,
Stalų ir Karpetų.

Atsiminkite, krautuvė dabar randasi vienoje, vietoje. 
Nepadarykite klaidos užeidami į svetimą krautuvę.

Budriko žymus proprramns Sekmadienyje iŠ WCFL, 7:30 vakare gir
dimas aiškiai visur.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010
Budriko metinis jtiknikas jvyks Gegužės 16 dieną, Birutės darže, 
Archer avė., ir 79th St., Willow Springs.

P

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"

Pamėginkite šį naujų Salai 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE— 

FARMORE—Of THE COSTIYINGREDIENTSI

The 7
Kraft 

Cheese 
Spreads

now in new-design 
Swankyswig glassesl

• Sparkling glasses strewn with 
bright atara... the ntw Swanky- 
swigs. Vou31 want to collect a 
whole aet. And while you’re doing 

\ it, get acquainted 
with all aeven 
of the deliciout 
Kraft Cheete 
Spreads. They’re 
raarvelous for 
sandwiches.talads 
and appetizera.

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR 
GENERAL

VIENINTELE LIETUVIŲ 
MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKUS


