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RYTOJ IŠKILMES MARQUETTE PARKE
KASAMI DARIAUS-GIRĖNO PA

MINKLO PAMATAI
KALBĖS SVEČIAS IŠ LIETUVOS 

p. SKIPITIS
Rytoj 1 vai. popiet Marąuette Parke, Chicagoj, įvyksta 

didelės iškilmės. Bus prakasanti pamatai Dariaus ir Girėno 
paminklui. Šia iškilminga proga kalbės tik ką. atvykęs iš 
Lietuvos svečias adv. R. Skipitis, Illinois valstijos gub. Hen 
ry Homer, Valstijos prokuroro asistentas adv. Charles P. 
Kai, Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. I. Albavičius, 
Illinois valstijos prokuroras Thomas J. Courtney, “Drau
go” redaktorius L. šimutis, adv. Antanas Olis, Inž. B. F. 
Simon-Simokaitis, Ciceros lietuvių klebonas kun. H. Vaičiū
nas, prokuroras Gtto Kerner, teisėjas Edward J. Barret — 
auditorius, Cook apskričio sekretorius Miehael J. Flynn, 
“Sandaros” redaktorius M. Vaidyla, aldermonas John E. 
Egan.

Programą ves: adv. Charles P. Kai (Kazlauskas).
Programa ir visos iškilmės įvyks Marąuette Parke, 

prie So. California Avė. ir Marąuette Road gatvių, ten kur 
bus pastatytas Dariui-Girėnui paminklas.

In corpore dalyvaus American Legion; Darius-Girėnas 
Post, Stanley Sullivan Post, ljawndale-Crawford Post, En- 
glewood Post.

Muzikalę dalį išpildys: Šv. Kazimiero Akademijos orkes
tras ir “Lietuva” benas.

Vokalę dalį išpildys: Birutės choras, Margučių’.’,,cho 
ras ir L. V. “Dainos” choras. ' - -

Dariaus-Girėno paminklo projektas. Rytoj, Marąuet
te Parke, lygiai pirmą vai. po piety, prakasanti šiam pa
minklui pamatai. Ta proga bus gražios iškilmės, kurio
se visi Hetuviai kviečiami dalyvauti.

VOKIETIJA DAROSI 

NESUKALBAMA

SIEH78™SE“[ PRANCŪZIJA GELBĖS SOVIETAMS
DETROIT, Mich., geg. 3. - 

Apie 30,000 darbininkų neturi 
darbo įvairiuose automobiliij 
pramonės centruose. Dalis jų 
streikuoja, o dalis dėl anų 
streiko netekę darbo.

Automobilių pramonės at
stovai sudarė planus, kad grą 
žinus taiką ir atnaujinus dar 
bą. Planai bus patiekti zVme- 
rikos darbo federacijai. Nori
ma siekti taikos Toledos mie
ste, kur pirmiausia pasireiškė 
streikas.

Patirta, kad vyriausybės at 
stovas tarpininkaus rengia
muose darbininkų pasitari
muose su fabrikantais

TIESTI GELEŽINKELIUS
PAKTAS PADARYTAS PENKERIEMS 

METAMS

PROTESTAI PRIEŠ REN
GIAMA PRAMOGŲ 

VIETĄ
Griežti protestai siunčiami 

Illinoiso legislatūron prieš 
Chieagos politikierių sumany- 
ną, kad buvusią pasaulinės 
parodos sritį pakeitus nuola- 
:ine pramogų vieta komerci
niais pagrindais.

Einasi apie tai, kad tą sri- 
į norima ir vėl užtverti ir 
paskui imti skirtą mokesnį 
nž įėjimą. Tuo būdu norima 
nuo čikagieeių užtverti ežero 
pakraščius ir dar išnaudoti. 
Tas yra nepakenčiama.

PRIEŠ GATVĖKARIŲ 
BĖGIUS PARKUOSE

Illinoiso legislatūra turi bi
lių, kuriuo nori leisti gatvė- 
karių kompanijai Chicagoj 
per kai kuriuos parkus išves
ti gatvėkariams bėgius.

Prieš tai keliami protestai, 
kadangi su tais bėgiais būtų 
suskaldyti parkai ir jie netek 
tų jokios vertės.

Tas yra dalykas, dėl kurio 
reikalingas Chieagos piliečių 
atsiklausimas.

BUS KALTINAMAS 
ŽMOGŽUDYSTE

Suimtas prisipažinęs namų 
padegėjas H. C. Peterson, 32 
m. amž., bus traukiamas teis
man ir kaltinamas žmogžudy
ste, kadangi jo sukeltam vie
nam gaisre Rogers Parke yra 
žuvus viena moteriškė.

PeterRon yra apysakaičių 
rašytojas ir buvęs žnmalizmo 
studentais Northwestern uni
versitete.

WAJSHINGTON, geg. 3. — 
Senatas išbandomuoju balsa
vimu šiandien pasisakė, kad 
karo veteranams bonusai tu
ri būt išmokami pinigais.

PAVASARIS IRSNIEG AS
Žemiausia temperatūra, va 

kar, geg. 3 d., popiet buvo 
apie 35 laipsniai. Chicagoj ir 
apylinkėse sniguliavo, o Wau 
kegano zone gerai pasnigo.

Federalinio oro biuro virši
ninkai pareiškia, kad (as nėra 
ypatinga, kad sniegas pasi 
reiškia gegužės mėnesį Vis'gi, 
toks oras yra nepaprastas. 
Sulaikytas medžių sprogimas 
ir daržų įdirbimas.

Gautomis žiniomis, lietus ir 
sniegas ištiko visus centrinius 
vakarus. Antai, Wisconsine 
daug prisnigo. Milwaukee rei 
kėjo sniegą valyti nuo gatvių.

BERLYNAS, geg. 3. —
Kaip tik Anglijos premjeras 
vakar kalbėdamas parlamente 
pažymėjo, kad jei Vokietija 
triuškina Versalio sutartį, tai 
ji turi prisidėti, kad padarius 
naują taikos sutartį ir kvietė 
Vokietiją šin bendran darban, 
nacių vyriausybė tuč tuojau 
paskelbė, kad Vokietija grei
tu laiku turės oro laivyną 
tokį, kuriam nebus lygaus vi
sam pasauly. Ir nė žodžio 
apie Anglijos kvietimą, kad 
prisidėti prie taikos užtikri
nimo Europoje. Tas reiškia, 
kad diktatorius Hitleris ig
noruoja taiką. Jis parengia 
Vokietiją naujan karan.

Kitaip ir būti negali. Nes 
Anglija iš vienos pusės pasi
sako, kad Vokietijos atsigin
klavimo reikalu ji laikysis 
bendrojo fronto su Prancūzi
ja ir Italija, o iš kitos pusės 
— MaoDonaldas lenkia gal
vą prieš diktatorių Hitlerį, 
ragindamas jį daryti naują 
taikos sutartį, jei jam netin
ka Versalio taikos sutartis,
kuri yra, anot MacDoualdo, -----------
atgyvenusi savo laikus. MANILA, geg. 3. — Su-

Remiantis ta negirdėta An tHuSkinti radikalų sukilimai, 
glijos kapituiacija, Vokietijos suėmus jų varių daugumų, 
oro ministeris gen. Goeringąs

iš tų gausingų oro pajėgų, iš 
didelio skaičiaus lakūnų, jei 
mašinos bus senos konstruk
cijos, o lakūnai menkai išla
vinti ir neturės reikalingos 
kovos dvasioj. Valstybės oro 
pajėgos priklauso nuo tobu
liausios lėktuvų teknikos ir 
nuo lakūnų gilaus išmokslini
mo, taip pat nuo jų patrioti-’ 
nės dvasios. .

Oro ministeris pabrėžė sp
audos atstovams, kad Vokie
tijos militariniai lėktuvai ne
turi nei vieno senobinio mo
toro, nei vieno seno lėktuvo,
liet viskas moderniška. Jis sa l pagintų pirkimo mokesčių di-

VOKIETIJOJ SUVARŽY
TAS METALU VAR

TOJIMAS
BERLYNAS, geg. 3. — Vo 

kietijos vyriausybė iš naujo 
paskelbė dar griežtesnį įvai
rių metalų gaminiams varto
jimą. Ypač turi būt taupiami 
varis, nikelis, įvairių rūšių 
skardas, švinas, chromas ir 

į kiti Vyriausybė paima ken
kiama viltis, kad bus padary- troJėn šiuos metalus. Įvairiau 
ta taika. _ _į senį meta|aį įr visoki gelž

galiai turi būt renkami ir
BEDARBIU ŠELPIMO ikraujami atsargom

¥1 AII2IMA2 III IKinięC Paaiškinta, kad /Vokietija 
KLAUoIlYlAO ILLlNUIvt neturi svetimų kraštų pinigų 

ir negali įsigyti metalo žalia- 
Illinoise bedarbių šelpimas vos.

įra dėl krašto šelpimo admi
nistratoriaus Hopkinso ir gu
bernatoriaus Hornerio dikta- 
toringo nusistatymo.

Hopkinsas yra pareiškęs, 
kad vyriausybė neskirs Illin- 
oisui jokio fondo, jeį šios vai 
stybės legislatūra nepripa 
žins reikalingo fondo.

Gub. Horneris spaudžia le- 
gislatūrą, kad ji būtinai pri-

kė, kad jau šiandien Vokieti
ja turi pakankamai pajėgų, 
kad apsigynus nuo stipriausio 
priešo įsiveržimo.

Bepig naciams taip kalbėti 
ir pūstis, jei didžiosios val
stybės pasiduoda diktatoriui 
Hitleriui.

60 RADIKALU NUKAUTA 
FILIPINUOSE

išaiškino užsienių spaudos at
stovams apie Vokietijos įsi- 
ginklavimą ore.

Jis sakė, kad užsieniams ne 
buvo paslaptis, kad Vokieti
ja jau kelinti metai stato lėk-

MANILA, geg. 3. — Radi
kalų sukilime jau daugiau 
kaip 60 asmenų nukauta ir 
šimtai sužeistųjų aplinkinėse 
Manilos provincijose.

Kol kas valstybinė policija

BOSTONE STREIKUOJA 
RUBSIUVIAI

tuvus, kurie teknikos žvilgiu grumias su komunistais. Ma- 
yra geriausi lėktuvai. Jie yra tyt, bus siunčiama kariuome- 
komerciniai, tačiau taip su- nė pagalbon policijai.
taisyti, kad trumpu laiku ga-: ---------------------
Ii būt pakeisti militariniais. VIESULŲ AUKOS

iGoeringas pripažino, kad ----------
šiandien Vokietija jau atvi- Į Viesulas ištiko kai kurias es, 28 m. amž., baigusį laivy- 
rai dirba militarineg oro ma- Kentucky, Arkansas, Indiana: no akademiją ir prieš porą 
šinas. Šios oro pajėgos ne- ’ ir Illinois valstybių dalis. 3 metų išstojusį iš tarnybos.

Ttvr plėšikai apiplėSė Lipp 
lann Luraber Co. sekretorių 
f. B. Lippmanną. Pagrobė
00 doL

BOSTON, Mass., geg. 3. — 
Sustreikavo apie 2,500 rub- 
Riuvių, priklausančių Interna
tional Ladies Garment Wor- 
kers unijai.

VIESULAS SO SNIEGU 
IŠTIKO LENKIJĄ

VARŠUVA, geg. 3. r— Lei 
kijos centrines ir rytines da 
lis ištiko šiurpus viesulas sr 
sniegu. Milžiniški nuostoliai 
padaryta žemės ūkiui. Vieto
mis žuvo daug laukiniu paul; 
štelių. .

PARYŽIUS, geg. 3. —
Prancūzijos vyriausybė pa
skelbė pasirašyto militarinio 
pakto su sov. Rusija turinį.

Paktas yra tarpusavės pa
galbos sutartis, padarytas 
penkeriems metams. Paskiau 
gali būt prailgintas keleriems 
metams.

Šiuo paktu viena pusė ga
rantuoja kitai pusei militari- 
nę pagalbą, jei kuri pusė bū
tų kokio nors priešo be jo
kios provokacijos puolama.

Ryšium su šia sutartimi, 
Prancūzija pažadėjo finansiš 
kai gelbėti sovietams pratie
sti geležinkelius ir militari- 
nius kelius Rusijos vakari
niam pasieny, kad tuo būdu 
palengvinus sovietų kariuome
nės siuntimą į pasienį.

Prie šio pakto galės prisi
dėti ir Vokietija, jei ji to no
rės ir tada dvilypė sutartis 
būtų pakeista trilype.

NĖRAKARO PAVOJAUS
EUROPAI - KELLOGG

dinimo bilių, tarytum, nebū 
tų kitokių šaltinių šiam fon
dui.

Iš Wa8hingtono. pranešta, 
kad Illinoiso senatorius Lewis 
žada tartis su Hopkinsų tuo 
reikalu. Nėra žinoma, ar jis 
galės ką nors laimėti.

Kiek gubernatorius, tiek II- Grover cieve]and Bergdoll 
linoiso bedarbių šelpimo ve- ' žmona> kaj čia išrūpinus am
sėjai puola legislatūrą, kad negtiją sav0 vyrui, kad jis 
ji atsisako didinti naštą varg ga,ėhj iaįsvai grįžti Ameri- 
šams darbininkams. Po’itikie- j.on
tiaras nepakanka iš vargšų Teisingumo departamentas 
išspausti 2 nuoš. pirkimo me pa^pjbė, kad Bergdollui ne- 
kesčių. Jie nori daugiau. |jUR pripažinta jokia amnes- 

Illinois bedarbių šelpimo 1^^
komisija pagaliau nusprendė; _____ _ _____
žymiai sumažinti duodamą j ŠIMTAI ŽUVUSIŲJŲ
šelpimą, bet nieko nesakoma TURKIJOJ
apie komisijos tarnautojų 4C, o

, ... . I TSTANBULAS, geg. 3. —
skaičiaus mažinimą.

NĖRA AMNESTUOS 
KARO SLAKERIIH

WASHINGTON, geg. 3. —
Iš Vokietijos atvyko garsaus 
iš karo laikų “karo slakerio”

AVASHINGTON, geg. 3. — 
Buvęs valstybės sekretorius 
Kellogg atlankė valstybės se
kretorių Hull.

Jis pareiškia, kad negręsia 
karo pavojus Europai. Kiek
viena valstybė dar nėra už
miršusi buvusio karo baisy
bių ir nieku būdu nesiverž 
naujan pavojun. Visos gyve
na sunkiuosius ekonominius 
laikus. Visoki gi pranešimai 
apie ■ karo dehesus yra vien 
tik diplomatiniai manievrai.

Nežiūrint to, visos valsty
bės daug ginkluojasi.

PARISH IŠTEISINTAS
Federaliniam teisme prisie

kusieji teisėjai pripažino ne
kaltu F. P. Parisih, kurs bu
vo Missoun Kansas Pipe T.i- 

— ne kompanijos priešaky. Kom 
Kara plotų, kur pauija bankrutijo ir žuvo ap-

FORMOSOJ SUIMTAS 
JAUNAS AMERIKIETIS

TAIHOKU, Formosa, geg. 
3. — Japonų autoritetai čia 
apkalino buvusį U. S. karo 
laivyno leitenantą W. S. Gat-

gausingos. Vokietija yra paty 
rusi iš praeities, kad galin- 
gutnas priklauso ne nuo kie
kybės, bet nuo kokybės. Kas tųjų.

asmenys žuvo Kentucky, o 2 
— Arkansas valstybėje. Daug 
namų sugriauta, daug sužeis-

Sn juo kartu suimta jo dn 
draugai — vienas rusas, kitas 
vokietis. Jie visi trys kalti
nami espionažu.

Žiniomis iš
ir šiandien pasikartoja žemės ie 35 milijonai dol. įvestini 
drebėjimai, žuvusių žmonių ne
skaičius siekia 500. Apie 1,300 Parišk buvo traukiamas tie
namų-nugriauta.

ATSISTATYDINO ISPANI
JOS MINISTERIAI

son už pašto naudojimą vilin- 
gingais tikslais.

Tš Park Ridge banko užva
kar plėšikams teko 4,800 dol.

MADRIDAS, geg. 3. - 
Šiandien atsistatydino Ispa
nijos ministerių kabinetas.

Prezidentas Zamora ieško1 CHICAGO TR APYLIN- 
kito vyro, kurs galėtų užimti KĖS. — Numatomas pragie- 

J premjero vietą. drėjimas; šalta.

ORAS
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DIENOS KLAUSIMAI

Imi t didžiausias Amerikoje. Keikia žinoti, ap
link tų visų parkų gyvena lietuviai. Ten Sv. 
Kazimiero Akademija, Šv. Kryžiaus ligoni
nė, lietuvių parapija su bažnyčia ir mokyk
la, daugybė lietuvių profesijonalų ir versli
ninkų arti Marąųette parko gyvena. Be to, 1 
vasaros metu nerasi sekmadienio, kad šimtai 
lietuvių nesilankytų šiame parke. Kuomet 
išaugs čia Dariaus ir Girėno paminklas, Mar- 
ųuette parkas pasidarys lietuvių tautine šve
ntove, kurių dažnai lankys ar iš arčiau ir 
is toliau atvykę lietuviai.

Mes dėl to manome, kad ir be ypatingų 
raginimų Chicagos ir apylinkių lietuviai r y- ' 
toj gausingai suvažiuos į Marąųette parkų, 
i Dariui ir Girėnui statomo paminklo pama
tų prakasimo iškilmes.

Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C.

Žydų Tautos Tragedija

VIENO GHOliO SUKAKTIES PROGA LENKŲ PASIŪLYMAS

Šiandien dienraščio skiltyse rasite šiek 
tiek žinių apie Šv. Mykolo parap. choro Chi
cagoj 30 metų jubiliejų, kuris minimas rytoj 
vakare. Choro istorijai mes nesigailime vie
tos, nes žinome, kad jis, giedodamas ir dai
nuodamas per 30 metų, ims.pelnė religinio 
in tautinio brolių išeivių įsųmoninimo atžvil
giu Jo giesmės bažnyčioje kėlė religinę žmo
nių. dvasių, surengti koncertai, dalyvavimas 
įvairiuose tautiniuose parengimuose ugdė lie
tuviui tautinį susipratimų.

Mos nekartų esame pabrėžę tų faktų, 
kad mūsų chorai yra išvarę plačių vagų lie
tuvių kultūros dirvoje. Jų vaidmuo mūsų re
liginiame ir tautiniame gyvenime yra labai 
reikšmingas. •* < , i

Mes, tat, nuoširdžiai sveikiname Šv. My-* 
kolo parap. chorų sidabrinio jubiliejaus pro
ga, palinkėdami ir ateityje taip sėkmingai 
kelti religiškų ir tautiškų sųnionę savoj ko
lonijoj. Teskamba jo lietuviškos giesmės ir 
dainos ilgus, ilgus metelius. Kol dar lietu
viškai giedos ir lietuviškai dainuos mūsų jau
nimas, susitelkęs į chorus, tol būsime tau- 
t.škai' gyvi. Bet jei kada toji mūsų tautos 
viltis — jaunimas atsisakys lietuviškai gie
doti ir dainuoti, tai bus ženklas tautinės 
mirties. Duok, Dieve, kad tokie laikai Ame
rikos lietuvių gyvenime niekuomet neateitų.

Tat, chorai, dainuokit ir visų mūsų išei- 
vijų išjudinkit bendrai dainuoti, kad:

“Lietuviais esame mes gimę,
“Lietuviais norime ir būt.
“Tų garbę gavome užgimę,
“Jai ir neturim leist pražūt!”

PRADĖJUS STATYTI PAMINKLĄ

Ryloj yra reikšminga diena ne tik Chi
cagos, bet visos Amerikos lietuviams. Spe- 
ciaiėmis iškilmėmis, kuriose dalyvauja ir sve
čias iš Lietuvos p. Skipitis, pradedame sta-’ 
tyti mūsų didvyriams lakūnams — Dariui ir 
'Girėnui paminklų Marąųette parke, Chicagoj.

Nors fonde, dar trūksta kelių tūkstančių 
dolerių, tačiau paminklo statymo darbas pra
dedamas, nes norime, kad liepos 17 d., dvie
jų metų sukaktyje nuo tragingojo didvyrių 
žuvimo, paminklas būt užbaigtas ir iškilmin
gai atidengtas. Komitetas pasitiki, kad mū
sų duosniajai visuomenei nebus sunku sudėti 
tiek aukų šiam svarbiam reikalui, kiek jų 
reikės paminklo užbaigimui.

Darius, ir Girėnas buvo amerikiečiai, chi- 
cagiečiai. Jie savo žygiu per Atlantikų ir 
traginga mirtimi Soldino paslaptinguose mi
škuose mūsų tautų taip plačiai išgarsino, 
kaip nieks kitas ligšiol to nebuvo padaręs. 
Be to, jiedu parodė, kad mūsų, Amerikos lie
tuvių, tarpe yra ir drųsos, ir pasiryžimo, ir 
tikrai gilaus patrijotizmo. Lietuva taip gi
liai įvertino mūsų didvyrių žygį, kad visų 
kraštų visokiausiais jų paminklais apsėjo.

Darius ir Girėnas buvo vieni iš mūsų. 
Dėl to mums artimesni, negu kam kitam. Jie 
mumyse sukėlė tautinio entuziazmo ir pasi
ryžimo naujiems darbams ir žygiams. Už tai 
mes daug kuo esame jiems skolingi. Mes jo
kiu būdu negalėjome nestatyti tokio pamin
klo, kuris jaunosioms lietuvių kartoms ir 
kitataueams primintų jų garbingąjį, ir drą
sųjį žygį ir kuris nuolat kalbėtų, kaip rei
kia dirbti ir aūkotis savo tautos garbei kelti.

Nieks neabejoja, kad. tokiam paminklui 
parinkta tinkama vieta, kur yra susidaręs 
didžiausias lietuvių centras Chicagoje ir tur

Kaune išeinųs “Sekmadienis” praneša, 
kad iš gerai informuotų šaltinių patyręs len- 
ku nusistatymų siūlyti taikų Lietuvai šiomis 
sulygo mis:

Laikyti Vilniaus klausinių neužbaigtu, 
bet atviru, suteikiant Lietuvai galimy
bės, kad ji neatsisako nuo savo teisių į 
Vilnių, lr, be to, lenkai pasiryžę pada
ryti tam tikrų teritorijalinių nusileidi
mų Seinų ir Suvalkų rajonuose.
Čia tai naujiena. Lenkai, matyt, yra ver

čiami skaitytis su Lietuva ir dėl to daro to
kias nuolaidas, kokių ligšiol neišdrįso siūly
ti. Tačiau mes tų žinių tikrumui abejojame. 
Pagalios tenka abejoti ir apie tai ar Lietuva 
pasitenkintų tais pasiūlymais. Juk jei len
kai sutinka1 pripažinti UettiVai: teises->į 'Vil
nių ir skaito to klausinio'neišrištu, tai kodėl 
iiepasitraukia iš .Vilniaus. Ar jie nežino, kad 
yra negražu ir didelė gėda laikyti svetimų 
daiktų, ypač žinant tikrųjį jo savininkų.

Kaip jau rašėme, šiuo klausimu šian
dien kalbės p. Skipitis, tik kų iš Lietuvos 
atvykęs svečias, dėl to visiems bus įdomu 
pasiklausyti.

GRIGAIČIO NESĄMONĖS

Grigaitis savo laikraštyje vakar paskel
bė naujų nesąmonių. Jis rašo:

“Francija, Anglija ir Italija jau daro 
žingsnius, kurie veda prie to, kad Klai
pėda būtų atiduota Hitleriui”.
Tokių žingsnių tos valstybės, kaip žino

ma, nėra padariusios, kad atiduoti Klaipėdų 
vokiečiams. Lietuva yra gavusi tik notų, ku
rioj ją persergsti dėl neva laužymo Klaipė
dos statuto.

Socialistų “tūzas” jau abejoja, sakyda
mas: | sijHB

“Jau dabar yra didelis klausimas or
Lietuva galės pasilaikyti Klaipėdų”.
Tai yra negražu ir nepatrijotiška sėti 

lietuvių tarpe tokių abejonę. Lietuva jokiu 
būdu neabejoja, kad ji galės Klaipėdų pasi
laikyti, o jei ir kiltų pavojų, ji Klaipėdų 
gintų iš visų savo jėgų.

Bet didžiausių nesųmonę Grigaitis skel
bia, tvirtindamas, kad “necivilizuota Lietu
vos katalikybė žudo Klaipėdų”, kad “Kuni
gų rengiamos viduramžių procesijos pastūmė 
klaipėdiškius prie Hitlerio” ir kad “Lietu
vos valdžia Klaipėdon siuntė žiauriausius va
ldininkus”.

Trumpai atsakant į šias nesąmones ir 
melagystes, reikia pabrėžtų kad-' Klaipėdoj 
visuomet buvo ir katalikų ir kunigų, kurių 
klaipėdiečiai ne tik nebijojo ir nebijo, bet 
priešingai — gerbia. Lietuvos valdininkai 
per daug švelniai elgėsi su vokietininkais 
tame krašte ir dėl to jiems išaugino išdavi
kiškus ragus.

Plačiau apie šas Grigaičio nesąmones 
parašysime kita proga*

Komunistų internacionalas Maskvoje vie
šai paskelbė, kad raudonųjų agentai gegužės 
mėn. pirmoj dienoj rengė demonstracijas 21 
mieste Jungtinėse Valstybėse. Iš to paskel
bimo aišku, kad visam komunistų judėjimui 
šiame krašte vadovauja Maskva. Taip pat ga
lima numanyti, kad komunistų agentai gau
na iš Maskvos atlyginimą. Bolševikai savo 
žmones Rusijoj badu marina, tačiau nesigai
li pinigų komunistinei propagandai užsie
niuose.

Istorija nežino kitos tautos, 
kuri būtų sulošusi tokį vaid
menį žmonijos gyvenime, kokį 
sulošė žydų tauta.

Kada visas pasaulis, labiau
sia civilizuotos ir kultūringos 
tautos skendo stabmeldystėje, 
garbino gamtos galybes, liepa- , 
jėgdamas pakilt iki tų galy
bių Kūrėjo, žydų tauta, be- Į 
veik laukinė, palyginus su i 
aigiptiečia.s ir babiloniečiais, i 
nekalbant jau apie grekus u i 
romėnus, išlaikė savyje mono
teizmą, tai reiškia tikėjimų j 
vieną, tikrą ir nematomą Die
vą. Tą tikėjimų ji netik išlai
kė, bet dargi sukūrė reikšmi
ngas apeigas Dievo pagerbi
mui, sukūrė privataus ir vie
šojo gyvenimo įstatymus, ku
rie užbėgo už akių toms ne
galėms, kuriomis serga šių 
laikų civilizuotas pasaulis ir 
rengiasi mirt nuo jų, nes ne
suranda vaistų pasigydymui.

Čia turiu omeny dešimtį Die 
vo įsakymų ir jubiliejinių me
tų ekonominę ir sociaię per- 
versmę.

Dešimts Dievo įsakymų yra 
kertinis visokios kultūros ak
muo. Jeigu nors vienas įsaky
mas iš tos dešimties būna iš
mestas, griūva visa kultūra.

Jubiliejiniai metai suteikda
vo laisvę vergam, naikindavo 
skolas, grąžindavo tėviškę 
tiems, kurie jų buvo praradę 
kokiu nors būdu, o per tai už
lygindavo ekonomines nelygy
bes ir užbėgdavo už akių ka- 

Ipitalizmui ir visiems kitiems 
jizmams, kuriais serga šių lai- 
Ikų žmonija.

Bet didžiausia tos tautos ga
rbė yra tarne, kad ji išdavė 
įvirstų, kurio mokslas apšvie
tė visų pasaulį ir suteikė žmo
nijai neisseiiiiamų visokios pa
žangos ir visokios geroves ša
ltinį, anot profesoriaus Llor- 
nacko išsitarimo.

lačiau toji tauta nepasinau 
dojo savo kultūros vaisiais, ji 
juos atidavė kitiems, pati gi 
pasiLko dvasiškame varge ir 
skurde, ir čia tai glūdi did
žiausia jos tragedija, kuria* 
lygios nėra istorijoje.

ivadangi visas Benas Įsta
tymas yra pripildytas prane
šimais apie šviesių žydų tau
tos ateitį, apie jos karalystes 
išsiplėtimų ant viso pasaulio, 
klausimas kyla, kur paslydo 
tai tautai koja, nuo kada pra
sidėjo jos puolimas žemyn.

Į tų klausimų atsako jau 
Danielis pranašas apie penkis 
šimtus metų pr±eš Kristų. Ka-I A t ,uangi toji pranašystė yra il
goka, paduodu jos tumų. Be- 
ptynios dešimtys savaičių yra 
skinamos žydų tautai ir šven
tajam miestui. Žydai skaitė 
savaitėmis ir metus, septynios 
dešmitys tat savaičių sudaro 
490 metų; tiek tat laiko pasi
lieka iki Kristui. Tas laikas 
yra padalintas šiaip: po sep
tynių savaičių, tai reiškia po 
49 metų bus atstatyta Jeru- 
zolimas ir Saliamono bažny
čia, kurių buvo sugriovę babi
loniečiai prieš tai. Paskui po 
šešiasdešimtis dviejų savaičių* 
reiškia iš viso po 483 metų 

! bus užmuštas Knistus, žydų 
i tauta bus atmesta, kuri jo iš- 
' sižadės. Bažnyčia bus sugriou-

nutrauktos visos aukos ir ut- 
našos .r taip pasiliks iki ga
lui.

Bustoju prie tos pranašys 
tės dėl to, kad jį ne tik išsi
pildė žodis į žodį, bet ji p<i 
dosi ir šiandie mūsų akyse. 
Kristus buvo žydų nukankin
tas tuo laiku, kuriuo prana 
šystė skelbia. Tauta atsižadė 
jo Kr.staus, reikalaudama juin 
mirties pas Pilotų, už tai ji 
prarado savo išrinkimų ir iš 
aukštinimų. Jeruzųlimas buvo 
apgultas romėnų vado Tituso 
ir išgriautas, iš bažnyčios ne 
beliko akmenų ant akmens, 
ka p kad pranašavo patsai 
Kristus, žiūrėdamas į miestų 
ir verkdamas dėliai jo likimo.

Gerb. kleb. kun. J. Svirskas pasakys 
kalbų Šv. Mykolo parap. choro 30 imtų 
jubiliejiniame bankiete.

Senojo Įstatymo xaukos ir at- apie būsimų pasaulio Išgany- nos eilutės iš jų žydai nebūtų
našos yra nutrauktos ir nu-.tojų, apie jo darbus ant že- 
tra.uk tos pasiliks iki pasaulio I mės, apie jo karalystės išsi-
pabaigai, niekad jos nebus at
naujintos. Taigi ir mes gali
me patikrint tos pranašystės 
išsipildymų. Šiandie mes turi
me žydus ir tai tuos pačius, 
apie kuriuos pranašavo Danie
lis pranašas. Tačiau tie mūs 
laikų žydai neturį bažnyčios, 
neturi aukų, kurias darydavo 
Jeruzolimdje tais laikais, 'ka-

plėtimų ant viso pasaulio. 
Jeigu mes šiandie žydų ne

turėtume krikščionybės prie
šai lengvai galėtų pasakyti, 
kad jokių žydų niekad nėra 
buvę, kad žydai esu kunigų įš
ilusias, kad šventos knygos, 
kurios kalba apie Kristaus a- 
tėjimų ir jo darbus, yra sura- 
sytos daugelį šimtmečių ve

da toji tauta dar nebuvo Die- hiau, būtent Kristui jau atė- 
vo atmesta. Žydų sinagogos, j jus> o per taį nevienam tikiu 
kurias jie renkasi melstis su- čiajam sukeltų daug abejonių, 
batonus, nėra šventomis jų
vietomis, yra tai tik svetainės, 
kuriose nevalia jiems daryt) 
aukų. Rabinai vėl nėra žydų 
kunigai, o tik liaudies moky
tojai, todėl jie negali daryt au 
kų, kurias darė kunigai Seno

Šiandie gi net didžiausias 
krikščionybės priešas negali 
padaryt panašių priekaištų, 
ne’šstatydamas savęs pajuo
kai. Žydai yra ir tai tie patys, 
apie kuriuos kalba šventos 
knygos.. Jie jas skaito ir šian-

jo Įstatymo. Nors žydai ir pa- -j-c brangina ir laiko už 
sistatytų sau bažnyčių Jeru- šventas. Jeigu jos būtų sura 
zolimoje, vis vien aukų dary šytos Kristui atėjus, nė vie- 
ti negalėtų, nes neturi kuni
kų ir negali jų turėti. Danie- 
lio pranašystė, kaip matome, 
pildosi mūs akyse, žydai ne 
turi aukų ir neturės jų amži 
nai.

t k

Kitas stebėtinas faktas, k u 
rio nieks negali išaiškinti, ta 
žydų išsilaikymas iki šiai die
nai. Nors išblaškyti po visų 
pasaulį, nors yra netekę ir sa 
vo tėvynės ir savo kalbos, vis 
vien nėra praradę savo tau 
tiškumo, per du tūkstančiu me 
tų gyvenimo tarp įvairių tau 
tų nėra susilieję nei su viena

priėmę, kaip kad nėra priėmę 
nė vienos eilutės iš evangeli
jos. Jeigu gi surašytos prieš 
Kristų, tai vra surašytos ne 
žmogaus galybe, o tik galybe 
To, prieš kurį visi amžiai su 
savo paslaptim s stovi atviri 
kaip knyga prieš akis to, ku
ris skaito, o per tai užsitar
nauja tos knygos didžiausios 
pagarbos ir pasitikėjimo. Žy
dų tat išsilaikymas yra gyvas 
šventų knygų tikrumo įrody
mas.

Antras faktas, kurį žydai 
savo buvimu tvirtina — tai 
Kristaus asmens i«teriškumas.

Buvo laikas, kad krikščio
nybės priešai norėjo užtrinti 
Kristaus buvimų ant žemės, 
sakydami, kad visas Kristaus 
gyvenimas yra tik išmislas, o 
per tai norėjo pakirsti tikėji
mų į jį tikinčiųjų širdyse.

(Tęsinys art 3 pusi.)

Taigi, taigi, tavorščiai, jau kai apiponavos, nekaltinkit
ir po antro gudbai 
skrajui per mares.

Pernai, kiek sena mano gal- 
tauto, n8 viena'tauta negale-, pan.ena, pirmas toksai gu
jo jų suvirškint. ,dbal buv° Penioj. Mū-

Tas faktas turėtų atkreipti, ,;-vtasl s“ «lun-
niūsų dėmę ypatingai čia A , k“‘8- » aP»tlt'‘i pmlnl.nt. dau- 
merikoje, kurioje visos tan gelis buvo atsivežę ir liekarst- 
tos tirpsta ir susilieja Į bei. VM P® šimto gradusų, kurias 
dra tautų mišinį, išskyrus žy- kas pusvalandis ir daž-
dus kurie pragyvena visas mau. Žinoma, jei paprasti žinodus, kurie pragyvens 
tautas, ir tai ne tik Ameriko 
je, bet ir visam pasauly.

Tas žydų atsparumas ištau 
j tėjimuį yra visiškai nesupran 
.tarnas, jeigu neimsime domėn 
ypatingo D’evo apvaizdos įsi
kišimo, nes panašaus fakto is
torija nežino.

antram i mano delno. Bus kalta jūsų 
pačių šiderstva iš pėtnyčios.

nės būtų susirinkę Vaitkui gil

dijai sakyti, būt buvus kito
kia rokunda. Ale kadangi su
važiavo visokio štamo ponai, 
tiligentai, šinkoriai, pentuotos 
eidės su nuogom kuprom, tai, 
suprantat, negražu buvo pa
prastų blynų kumžloti. Norė-
jau tada sakyti, kad, vyrai, 

Dievas, palaikydamas žydus griešijat tokius šiderstvas da- 
ir neleisdamas jiems išnykt* 17dami; dgĮ to gali ir skra- 
stat,o mums prieš akis gyvų jUs neišrunyti arba kitokių 
paminklų, kati liudytų apie smūtkų pasidaryti. Taip ir 
pagrindinius krikščionybės fa- atsįįįĮ<’o
ktus, iš kurių ji išdygo. Vakar vėl mūč.ytasi su gy-

Pirmas faktas. Kristus ir 
jo mokslus nėra atsiradęs ant 
žemės atsitiktinai ir netikė
tai, bet buvo laukiamas ne ši
mtus, bet tūkstančius metu 
prieš savo tikėjimų. Liudija a 
pie tai žydų šventos knygos,

vulių pasturgalių člunkais ne
va skrajaus pažitkui. Krovė 
mėsa savo bezmėnus visokio 
sorto cicilistai, “tautiečiai”, 
sykiu ir vožni asu ha iš seno 
krajaus. Ale, sakau, jei ir po 
šios pėtnyčios skraju3 nesiru-

ta, miestas sunaikintas, bus kvu-įog yra. pilnos pranešimų' nys, visokios koronės ir smūt

• 4

Privalgius mėsos žmogų da
žnai apiponavoja malonūs sa
pnai. Šis pikčeris yra kopija 
navynų redaktorių malonaus 
sapno, kokį po bankieto vakar 
(pėtnyčioj), prisivalgę mė
sos, praeitą naktį sapnavo a- 
pie antrų lėkimų per mares.

Jonas Džiugaitis, susitikęs 
savo draugų Vincų sako:

— Žinai kų, Vincai, kitų 
savaitę mano vestuvės.

— Kų tu kalbi? — nustebo 
Džiugaitis.

— Na, ar gerų žmonų pa
sirinkai? Ar moka virti il
sinti T

— Virti ir siūti? Mano bu
simoji žmona dainininkė. Už
tenka, kai ji dainuoja. Dacol.

— Šitaip, — atsako jam 
Vincas. — Tokiu būdu geriau 
įsigyk kanarkų — daug pi
giau ataeis

Z
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Jšv. Mykolo Ark. parap. choras, 
svetainėje įvyks gražus bankietas,

kuris gegužės 5 d. švenčia 30 metų jubiliejų. 5 vai. p.p. parai), 
koncertas ir šokiai.
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VEIKLUS CHORVEDYS

Muz. Nikod. Kulys, Varg. Sąjungos se
kretorius, Šv. Mykolo parap. choro vedė
jus, kuris švenčia savo 30 metų jub lieju, 
gegužės 5 dienų.

Genovaitė Klevickaitė, Ke
nosha, Wis., lietuvių daininin
kė, dainuos Šv. Mykolo parap 
choro jubiliejiniam bankiete, 
gegužės 5 d., Šv. Mykolo pa
rapijos svetainėje.

na tauta, nes kitaip pranašys
tė pasidarytų melaginga. Žy
dai, kaip matome, laikosi ir 
laikysis iki neišmuš jų atsi
vertimo valanda. Jie atsivers 
ir duos naujus krikščionvliės 
..ekiairi p. mnui įrodymus.

Prm šios progos ĮMižvelgki- 
iųe , sųve • « parodykime pa
siryžimą budėt, kad n ‘padary
tume tos pačios klaidos, ku
rių padarė žydai, nes kai jie 
yra atmesti, nors buvo išrin
kti, taip ir mes bfis’me atmes-- 
ti ir prarasime visų mūs gar 
bingumų, jei nebūsime ištiki
mi savo pašai.kiniui. “Nesidi- 
džiuok sako šv. Povilas, betI

l bijok. Nes jei Dievas nepasi
gailėjo įgimtų šakų, jis gali 
kartais nepasigailėt ir tavęs”
(Rom U, 20).

Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

— 1 — Kaz. Andriušis -

klausė šeimininkė. slininkas Virchofas, kuris sa- Tokio Mesijo belaukdami,
— Nesigirk per daug, nešiko, kad, nors iš žydų yra išė-' jie prarado dvasiškų dalykų

(Tęsinys) Svečio veidas užsidegė py-
- Kam tiek daug. Jak ir'kMu’ akys kerštu

pats prieš valandėlę toks bu. | rengdamasis išeiti, dar pri- 
vai, tai kam dar taip kone 1 J '
veikti?

ir tamsta dar neseniai klūpo 
dama meldeisi prieš kryžių. O 
dar kaip karštai, — atsakė 
Vacius ir ji susigėdusi išėjo.

— Tiesa, buvau. Ir didysis
Gludas! Nežinai, kad dar

sugrįš tada, kada išrinktųjų 
skaičius iš pagonų bus užpil
dytas. (Rom. 11, 26).

Jei tat žydai turi sugrįžt 
prie Kristaus, jie turi išsilai
kyt nesutirpę, neišnykę, neiš- 
tautėję. nesusilieję nei su vie-
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ję daug įvairių puolimų prieš stovį ir jų branginimų. Poli- 
krikščionybę, tačiau niekad iš tinė laisvė ir žemiškų gėrybių 
tos tautos nėra išėjęs abejoji-I užvaldymas pasidarė aukščiai* 
mas, ar Kristus yra buvęs. Vi s į visos tautos idealai, dora 

Ir vėl liko vienas. Tačiau nt sa jų istorija, visos jų lai n ės g, šventumas ir dvasios rei-
ilgai, nes tuoj nedrųsiai pra-Į ir nelaimės taip yra surištos ' ^ulai pasidarė dalykai visai 

i sivėręs duris įkišo galvų Sta- ' su Kristaus būvimu ant že- nesuprantami, nenuostabu tat, 
mės, kad jie negali jo užmirš- a.l visas kraštas daugiau bu- 

. o panašus į pūvantį lavonų, 
įsegu į gyvo žmogaus organi
zmų.

Kada atėjo Kristus ir pra
dėjo re'kalant dvasios atsi
mainymo, dvasiškų gėrybių 
pastatymo aukščiau už žemiš- 

tauia nusikreipė nuo jo j

■ siukas.
i šį vakar, gali mirti. Nors irI ~ Va5i.a’> tu viena8’ « nors ir n'>rStb-
į pragarų eitum, neišsisaugo
si mūsų keršto.

Galima įeiti!
— Matyt, angelas tave čia

Išėjo. Vacius liko vienas. Jo 
veidas buvo pasikeitęs, nervi
ngas. Prieš akis aiškiai matė

■ atsiuntė! — nudžiugo Vacius
— Jau mane ir vėl ima pulti 
pagundos.

(Daugiau bus)

tautų apaštalas šv. Povilas bu 
vo toks pat. U gal net aršes
nis...

— Tai gal ir tave Dievas 
apakino? Žiūrėk, ar dar ma-
tai mane, - pašiepiančiai juo savo ateit|: P^ekios, o pa- 

tnrohrt sitaikius pirmai progai' nužu-1-^Man dvasios akis at-'^- atsitikim,, jau TAUTOS TRAGEDIJA

vėre skaistus jaunuolis kilniu v0 ne v,eMS- Net •>“" bul '! 
savo gyvenimu. Bet man ūžte- !sakyta vl™« "užu<ly‘>- I* 
nka ir to. Saulius buvo stab-
meldis ir jam reikėjo smar
kaus stebuklo, kad atverstų,

Trečias faktu. — tai Kris
taus mokslo aukštumas. Kad 
supratus ’r pamilus Kristaus 
mokslų, kada jis pasiekia mus 
ausis, reikia dviejų išlygų: ši
rdies nekaltumo ir gilaus su-

Maldų rinkinėlis su 4-rių 
rūšių viršeliais Pirmai Šv. 
Komunijos ir Misijoms ga
lit gauti žymiai papiginta 
kaina “DRAUGO”, “DAR 
BININKO ’ redakcijose ir į 
HOLY CR0S3 RECTORY, 
Mt. Carinei, Pa. Perkan
tiems daugiau duodama di
delė nuolaida.sirūpinimo dvasios reikalais. 1 ?a>’. , . .. ... .. . ,

ir įnirtusi pnkele jį prie kry-Žydai neišp’ldė nė vienos, nė 
kitos išlygos. Ji? laukė Išga
nytojo, laukė .u visu savo ka
rštumu ir nekantrumu, bet la 

lių užkirto žydai ir niekais jį kė yįen (1-, žemiSkų .^rvbiŲ, 
pavertė. Tiesa, Kristaus neke- kurių tik-jogi apturgįi i§ Me.

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
Tačiau šiam sumanymui kebar tas pats lik’mas laukė ir 

jo. Bet dar yra laiko, dar ga
li atitaisvti klaidų — “nuo-

dovanotos ir vėl! ir ž^dai’ t 'čiau Per <lauSdėmės” bie
jis komunistu tarpe varo tau-' s^au‘^ os ne^įmes ; os isti-
tos ir Bažnyčios griovimo da-.į ko’ kada >ie atsižad^° Kri*- 
rba Į aus. kad įie g-riėtų tau. leng-

Kažkas subcltč. | ai ’K‘toq užralrSt ir P“*"-
_  Prašau | t^t -b ne’°uvs\ žydų Tai
- Na, Variau, ar tu dar gv-• ",ullas tai|) •vr“ '<ri

vas, - juokavo įeidama šei- ',,a"s "“Pykanta, kad liepi 
mininkė. — Aš tavęs jau net
pasidgau.

— Labai ačiū. Dar gyvas.

sijttus malonės. Jie laukė pir
miausia poltinės laisvės, žy
dą karalystės atstatymo, o pa
goniškų valstybių sunaikina
mo. Laukė pagoniškų kraši 
užvaldymo ir jų turtų pasisa
vinimo.

ziaus.
ristus, matydamas besiar- 

rim.nčių savo mirtį, kuri tu
rėjo atnešti v’sam pasauliui 
gyvybę ir išganymų, tik vie
niem žydam prapultį ir mir- 

'■ dejavo, kad tauta 
v.a.dienkia su savo pašauki
mu kad nepažįsta tos valan
čiu., kuri yra jos išaukštini-

t ~ 1-----------"

! '.ydai būtų pažinę Kri
tų r jį priėmę, ne Roma bū- 

Kad žydai tokiomis akimis tų šiandie viso pasaulio dvasi- 
•ntra? ’ ?+ Jeruzolimas, 
gos is -rija būtų nuė- 

visai kitais keliais. Taigi

kiekvienan ištikimam žydu
keikti Kristaus Vardų tri« kart turėjo į busimųjų Kristaus 
į dienų ir sakyt nusisDjaujant. karalystę, I ūdija jų dainos.
‘imak šmoi mozikro;” tai rei išsilikusios iš trečio šimtine- ,,ur

o aš esu atgimdytas Krikšto 
sakramentu ir pirmieji mano 
jaunatvės jausmai pražydo re
ligiškumo ir dorovės žiedais.
Tačiau velnias pakišo mergai
tę ir aš puoliau. Dabar jau 
gana. Pažinau klaidų ir nuo 
šios valandos su jumis, nelai
mingieji bedieviai, jokių rei
kalų neturiu ir nenoriu turėti.

— To man ir reikėjo, — su
murmėję nepatenkintas sve
tys. — Kokia gėda, Vaciau,
būti veidmainiu, partijos iš- stogus 
daviku...

— Prašau nekalbėti, — per
traukė Vaclovas. — Jau, ro
dos, visa, kas reikėjo, pakal-

• įėjom ir gali dabar mane pa- 
ikti. Aš noriu ramybės.

— Bet aš dar noriu kų pa
tarti. Klausyk: tu jokiu būdu 
negali išstoti iš partijos. Per 
daug žiną; įvairiausių paslap
čių, planų — gali pridaryti 
daug niekšybių. Būtinai turi 
likti pas mus, jei nenori su 
laukti liūdno likimo. •

— Ne! Kartų pasakiau -— 
neatmainvsiu!

— Bet paslaptys, planai!
— dar prima? svetys.

— Menkniekis, man jų ne
reikia.

— Niekus kalbi, ponas Va
ciau. Jeigu jau kartų išstoji 
iš partijos, tai tno pačiu nu- 
sistatai prieš ją, ir pasitakius 
pirmai proyjv r:«kų išduosi

— O pagal'an tamstai ir 
nesvarbu! Turiu laisvų valių, 1 
sąžinę ir niekšų planai ar su
tartys negali manęs suvaržy
ti, jei to reikalaus Bažnyčios 
ar tėvynės gerovė.

, trumPa‘ a+sake ir nukreipė gkįa; |egUĮ išnyksta vardas ir &o prieš Kristų. Tose daino- šanki .sivaizdnt skaudesnę 
atmintis. Tokia nenpykaųt. se pasakyta, kad Mesijui atė- Lagedv., kai,, kad yra žydųakis į langų, kur pro namų 

teitai ant kalniuko 
matėsi du kalti bažnyčios bo
kštai.

— Ko vis toks susimąstęs, 
nusiminęs, bene kokia davat- pie Kristau-: .'doriškumų, 
kėlė įsikraustė į širdelę? -- 1 Pastebc. jo tdl vokiečių .

negali sukilti to širdyje, ki ru ir užvaldžius visų pasai, 
abejoja apie nekenčiamo as H, kiekvienas žydas būsią
mens ar daikte buvimų. Taigi taiP turtingas, kad reikėsią j jo fstaivmo rnnašvsčių išsi- 
žycai niekad h.~’u abejo je a- 3db arilų, kad pavežtu tik ra- pildymas.

ktm ekvi.no 5 o tur gv p()Vilas sako, kari i

h.

lentos tragedija.
Ketvirtas faktas — tai Nau-

/k- tų. . elis sugrįš prie Krikti

EMIL DENEMARK SĖ

i RooseveltFurnitureCo.te
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEIey 8760. Chicago, III.

1 I- - ■ ....... . .... &

ekvi.no


* p R X tr o X s šeštadienis, gegužes 4 d., 193.5

KVIETIMAS Panelės šv. bažnyčią sekma- parap. svetainės. Iš ten sykiu 
dienį, gegužės 5 d., sykiu su važiuosime j Brighton Park! 
kitomis sodulicijomis švęsti CICEROS ŽINIOS

Šv. Kazimiero Akad. Išėmė
jų 1 skyr. rengia kauliukais 
žaidimų, gegužės 4 d., po pa- 

mente mes siekime per šiuos kad kieki iena soilalietė butų į maldų, purup. svet. Bus gra- 
brang'ius atlaidus. Esant to- biiku, nes uoiime paskirtu iai-žiu dovanų. Pirm. E. Gedvi-

\YEST SIDE. — Aušros Va rbina Kristų šv. Sakramente. Marijos Dienų , prašomos 
rtų bažnyčioje įvyks 40 valan- Tad tos karštos ir stiprios vie- ^n-sirinkti parapijos svetainėn 
dų atlaidai gegužės 5, 6 ir 7 nybė> su Kristumi Šv. Sukru- ne vėliuu S vai. ryto. Svarbu, 
d. Atlaidai prasidės rytoj 10
vai su suma, po kurios bus 
procesija su Šv. Sakramentu, buloje vienybėje su Kristumi KU išvažiuot i. ura.

Pirmadienį ir antradienį su- mirti nebaisu. Kristus mirt}
ma Ims 9 vak ryto ir pamoks- nugalėjo. Tad vieuykimės su 
las. Šv. dažančius visomis tri- Kristumi, o mirtis mums 
mis dienomis bus kalbamas skr andos nepadarys, tik 
2:30 popiet. Iškilmingi mišpa- mums dangų atidarys, 
rai vakarais 7:30. Atlaidai bai

RĖMĖJU SUSIRINKIMAS

lienė, padedant komisija , da
rbuojasi, kad pramoga pavy
ktų. Visi kviečiami.

Iš priežasties Dariaus - Gi
rėno 
mo M

Šv. Kazimiero Akad. llėmė-

gsis antradienio vakare su iš
kilminga procesija.

Pamokslus sakys rytoj per 
srunų kun. P. Biskis, M. 1. C.; 
vakare kun. Pr. Vaitukaitis; 
pirmadienį po sumos kun. P. 
Katauskas; vakare kun. A. 
Martinkus; antradienį po su
mos kun. V. Čemauskas; va
kare kun. A. Valančius.

Nuoširdžiausia kviečiu visus 
mano brangius parapijonus ir zimiero nKadem jos Rėmėjų b 
kaimynes pasinaudoti šiais 40 skyriaus mėnesinis susinimu-

paminklui pamatų kasi- skvr. susirinkimas įvyks mgj0
an.uette Parke, Šv. ,ui- įgūžės 5 d-, - vai. popiet. lb(Į ,

visokius kenus, ar boukas, nie 
ta ant mano loto. Aš jį įspė
jau, kad taip nedarytų, bet 
jis nepaiso. Labai nenoriu su 
kaimynais pyktis. Kų turiu 
daryti I

ATS. Labai nemalonus da
lykas, kad tarpe kaimynų kį-

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 
756 W. 35th St., Chicago

Ciceros Vyčiai didžiuojasi 
savo basketball tymu, kuris 
praeitų sezonų užėmė pirmeny
bę Chicagos apskrityje, {do
mu bus žinoti, kad mūsų ty
mus gali lygintis bile kuriam 
amator.ų basketbuii tymui. 
Al ūsų tymas sus deda iš sma
rkių basketbolininkų. Kap. F. 
Žukauskas ypatingai pasižv- 

Per 8 metus dalyvavt 
žaidimuose ir padarė 481 

taškus padėdamas laimėti če- 
nipijonatų per 5 metus.

Ciceros Vyčiai, norėdami pa 
gerbti F. Žukauskų ir visų ty- 

įmų, surengė bankietų balan- 
dž o 24 d. Atsilankiusių tarpe

KLAUSIMAS 1. Noriu pa-
linti savo sesers vaikų. Kaip 1h nesusipratimas. Jeigu lotas 
aš galiu tų dalykų padaryti, i priklauso jums, įstatymai lei- 
kad jis būtų taip, kaip mano ; džia g'ntis nuo piktadarių, 
vaikas? “You can get an injum-tion

ArlS. Keikia nueiti pas pa- against your neighhor restrai- 
tyrusį advokatų, kad padary- ' ning him from coinmitting a- 
tų legalias popieras, nes rei- nv nuisanees or you can sue 
kalaujamu “tailiuoti” tam ti- him for damages or if the 
krų dokumentų (petition) ir said nuisance constitutes what 
teismas pripažįsta taip, kaip ig known in Law as malicious 

misclfef, which depends on 
the circumstances, you can

\ isos narės kviečiamos atsi- 
lankyt ir naujų narių atsive 
sti. Pirm. E. Gedvilienėmas nukeltas iš gegužės 5 die-

ir Šv. Koniun ja yra bū- nos i trečiadienio vakarų, ge- ~~
gūžės 8 dienų, parapijos sve ! Moterų Sųjungos 21 kuopa 

atlaidus įsigyt. Tad prašau i tainėje, t ojau po gegužinių ĮVlsu rengiasi prie
visų išpildyt šias svarbias sų- . pamaldų. Kadangi šis sus rin- ■ v’akaro> kuris įvyks gegužės 5 
lygas ir susitaikyti su Devu. j kimas paskutinis prieš rėmė- d’’ Parapijos salėj. Programą 

jų seimų, tat yra daug daly
kų svarstymui. Svarbu,

valandų atlaidais. Šv. Išpaži
ntis
tinai reikalingi dalykai šiuos

įstatymai reikalauja.

KLAUS. 2. Padariau “trust 
deed” vienems metams. Kaip 
ilgai jis yra geras be atnau-

Šios trys dienos taip pat
Šv. Sakramento garbin mas bus padėkonės dienos. Taigi 

yra žmonijos svarbiausia pa- ; nepasitenkinkime vien gera 
reiga, brangiausia laimė ir di- išpažintimi ir Šv. Komunija, 
džiausiąs užmokestis. Kristus bet ta p pat kiekvienas pagal 
pats pasakė: “Be manęs jūs išgalę tegul ilgesnį laikų pra- 
nieko negalite”. Be Kristaus į leidžia bažnyčioje prie Šv. JSa- 
mūsų gyvenimas tuščias. Su ' kramento.
Kristumi jis prisipildo ir pa- Mano malda už jus šiomis 
sidaro laimingas. Visa žmoni- | dienomis bus sekanti: Dieve, 
ja jaučia, kad mirtis gan greit
gali mus atskirti nuo dabar
tinių džiaugsmų ir linksmy
bių, bet se nuo Kristaus je - 
gu mes ištikrųjų esame- vi •- 
nybčje su .Juo,

Kurs pasigaili sugraudintų ši
rdžių ir apdovanoji brangio-

išpildys svečiai artistai. Loš 
kad Jinksmą komedijų “Trys my

kiekviena narė atsilankytų 
Kurios dar negrąžino knygu-

limos”. Po programo bus šo
kiai. Komisija visus kvi- ^?

čių, prašomos būtinai grųžinti atsilankyti; užtikrina, kaa v. 
šiame susir’nkime. Valdyba prisijuoksite iki soties ir 

____________ smagiai laikų praleisite.

SODALIETĖS VYKSTA Į 
BRIGHTON PARK

O kada žmogus žino, kad 
jis yra vienybėje su Kristu
mi? Tada kada jis uoiiaį ga-

TOWN OF LAKE. — Šv. 
mis malonėmis dėkingas šie-i Kryžiaus parap. sodalietės pra 
las, suteik mums visiems nuo- Įeitame susirinkime priėmė 
dėmių atleįdimų ir pripildyk kvietinių ir vyks gegužės 5 d 
mūsų širdi.- dėkingi mu ir mei- i Nekalto Pras. P. Šv. parap 
le. A bažnyč'ų (Brighton Park). T*

Kun. J. raač uLords, M.I.C,, dienų, 9 vai. ryto bus soda 
Aušros Vartų klebonas liečiu dvasinė puota.

j Todėl visos sodalietės 
šoruos susirinkti gegužės

*8 vai. ryto prie Šv. Kryžiaus

Moterų Sųjungos 21 kuopos 
mėnesin s susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 5 d., 1 v. 
popiet, mokykloj kambary. 
\ isos sųjungietės prašomos su 
sirinkti ir naujų narių alsi 
vesti. Valdyba

buvo svečių: apskr, pirm. j.
Poška, sekr. M. Brazauskaite, Jinimo! Kita, turiu “judge- 
komisijomerius J. Glebauskas, ment” notQ 6 mėnesiams, 
praėjusiu metų komisijonie- Kaip ilgai yra gera be atnau- 
rius Šnekutis, J. Juozaitis, ka-(^ndno^
pitonas 112 kp. Beinoris ir ki j ATS. Illinois valst. įstaty
ta~ Įmai sako: “To convey real es-

r tr vakarienę grR/ė šai.n- tate as a security for indebt- 
niuzika. Pasakyta gražių kai- edness is gooil for ten years 
bų, sveikinimų ir įteikta Ap-1 ivitliout renewal. After u 
skričio tropliy čempijonų tv- years no act'on can be broiv ' 
niui ir taipgi dovana F. Žu-|to enforce said “trust deed”. 
kauskui nuo kuopos ir apskri- Nota gera 10 metų. 
č.o.

have your neighhor arrested 
on the chargę of malicious 
mischief”.

GALYBES TARNAUTOJŲ
AVASHINGTON, geg. 3. -- 

Ekzekutyvė vyriausybės šaka 
šiandien turi 684,918 Tarnau
tojų. Kas mėnesis jiems iš
mokama daugiau kaip 10G 
milijonų dolerių.

SVARBIOS PRAKALBOS
f ”a- 
. i

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA
BRIGHTON BARK. Vai

kų pirmoji Komunija bus ry- K , ,, 
toj. Iškilmei vaikučius gražiai “l‘‘ 
prirengė seserys mokytojos ir 
kleb. kun. Briška.

Vaikučiai bažnyčioj 8 va
landų užims rezervuotas v e- 
tas. Netoli jų sėdės jų tėvai*

Šv. Ališias laikys pats kle
bonas, kuris taipgi pasakys ir 
pritaikintų pamokslų.

Alokyklos choras, vedamas 
varg. J. Kudirkos, specialiai 
giedos Sterns mišias. Ona Re- 
zgaitė-Piežienė giedos solo 
Viotta “Ecce Panis Ange- 
lorum”. Ic.

Šiomis dienomis daugiausiai 
kalbama apie pilietybę ir jos 
suvaržymų. Ši šalis buvo visų 
mėgiama, nes visi jos troško,

1 kad tik pas ekus tų “aukse 
Kuriems teko ta proga, 

atvažiavo ir padėjo visų savo 
sveikatų ir jėgas; neturėjo lai 
ko nei pagalvoti; kiti progo 
pramokti šios šalies kalbos, ii 
šiandien jiems yra sunku. Pi
lietybė j’ems buvo mažai ži-

CHICAGO HEIGHTS 
ŽINIOS

i rumpoj ateityj jau mano
me turėti savus indus svetai
nėj. Per šv. Antanų, jei nekly
stu, klebono vardinių bankie- 
te vartosime juos pirmų kar
tą. D. Vyt’^’ ^nė ir I. Kazlau
skienė jau turi surinkusios 
tam tikslui virš $50.00. Fon
das nuolat auga. Tam tikslu’ 
jos dar rengia ir vakarų, šo
kius, gegužės 12 d., parapijoj 
salėj.

ĮDOMUS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

PIRMyjy KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

ŪSORIAUS DIOKLECIJONO 
LAIKAIS

Atėję j šiuos paveislos pamatysite, 
kaip pirmieji krikščionys "tildė sa
vo galvas už Kristų eidami Į areną,
kur juos liūtai draskė. Panintvsite . , ..
kaip Sv. Agnietei nukerta galvą. Šv. 1 Bl Sekmad.£r;į, gegužės 5 d., Į 
^■įbr ujoną sušaud0 vilyėiomis, šv. I ,notervs nuo it gatv't rengia

i 1 i i I r» l’ltlIL' (i ]'r, it i i i r. .i-j ,, , , i 7, ,,

Bcrnaste*
KLAUS. 4. Alano kaimynas 

ant t ek yra nemandagus, kad

JOHN p: esvald 
LOANS and INSURANCE' ' t • ■ ' ; " - ..

Jeigu reikalauji pinigų-ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies,.vėjo; etc.,.atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279W‘

DIDELIS

IŠPARDAVIMAS
GERIAUSIŲ

DRABUŽIAMS
PLOVYKLiy

KAINOS NUMAŽINTOS 
nuo 25% iki 35%

noma. Kurie rūpinosi šios Ša- 1 Ceciliją ir kitus akmenimis užmuša, j *
. . - i j . i T Sinos paveikslus atėjęs nevienas j paskUtinj Slies eiga ir mane kada nors ką Krankia per skmnstns riedančias a

atsiekti; rūpinosi gauti kokį ’t"’’*- Ateikite visi. Nesigailėsite!

Rytoj, geg. 5 d., parapijos 
salėj vakare įvyks nu zikalis 
vakaras. Programe dalyvaus 
8 mergaitės - šokikės, J. Da- 
vis, O. Ivinskaitė, B. Gečaitė, 
seserys Aleiliūnaitės ir art. J. 
Kudirka.

Po programo bus šokiai. 
Grieš John Davis orkestrą.

Pelnas eis parapijai.
Komisija

nors tinkamesnį darbą, tie mo 
kinosi kalbos ir rašybos, tie 
ir stengėsi tapti piliečiais, nes 

1 jiems buvo tai aiškinama. Bet 
| kiti, apsigyvenę tarpe savo 
'tautos žmonių, nemanė, kad 
kada nors tas bus taip reika
linga ir bus tokie aštrūs rei
kalavimai. Šiuo klausimu bus 
kalbama ateinantį penktad e- 
nį, gegužės 10 d., Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted st., 
7:30 v. v. Įžanga dykai, \jisi 
kviečiami.

Lietuvių Moterų Piliečių Ly 
ga deda pastangų, kad kieK 
nors prisidėjus prie apgynimo 
mūsų tautiečių, esančių keb
lioj padėty. M. Zolpienė ,

-------------------- S

Paveikslus rodys ir aiškins 
A PELDŽIUS sekančiose vietose:

Nedėlioję, Gegužės 5 d. Mahanoy 
Gi t v. Pa.

Panedėlyje, Gegužės 6 d. par. sa
lei- . Girardville, Pa.

Seredoje. Gegužės 8 d. Airių par. 
<nl-"ie. Shenandoah, Pa.

Ketverge, Gegužės 9 d. par. sa-

savos rūšies card ir 
bunco vakarą parapijos svet. 
14 gatvė, arba Lincoln High- 
way, yra tirščiausiai lietuviais 
apgyventa. Bilietų pardavimas 
eina smarkiai ir manome, kad 
paskutinis vakaras bus sek 
mingiausias. Rep.

JEIGU GALVA SVAIGSTA,

*

Elizabeth Jenkins, viena 
Londono mokytojų, kuri už sa
vo novelę “Harriet” tapo ap
dovanota “Femina Vie Heu- 
jeuse” dovana.

tėję. Tllll,linui). Pll
Pėtnyčioje. Gegužės 10 d. Dureya. SUSTABDYKIT SVAIGULĮ 

Pa. parap. salėje. ! gy NJJGATONE
įžanga 25c, vaikams 10c. 

Viniit ortt/Hlo V-IV) »»l vak

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint] 

DIDĮ STIPRUMĄ ra GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jos atsinešti 
savo PROBLEMAS lr savo 
BIZNĮ čionai.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BuOAVOJI
" rašTinljl '•■ •"

-VĖS

SODALIEČiy DĖMESIUI
MAHŲUETTE park. —

Visos sodal’etės, kurios va
žiuos į Nekalto Prasidėjimo

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

VlMokios R&šles Insurance •— Ufnlca, VėaukM, Automobilių, 
Stiklų lr 1.1.

Nuodai, kurie susikaupia jūsų or 
ganizme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtlnal nelšslvalo lr todėl prapiatlne 
bakterijas kurios užkrečia jus Ilgo 
mis, susilpnina jūsų organizmą U 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t.t.

NGGA-TONE išvaro visus nuodus 
iš jūsų sistem-os. Yra milijonui mote- 

vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
pataisė savų sveikatų su šiuo pa

stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatės 
pavargęs arlia nesveikas, pamėginki
te NUOA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakoinlnaose 
vn inti n

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c lr 
50c.

«■■■■■■■■■■■■
; reumatizmas!
■ SAUSGELE ;
■

Neslkankyklte savęs skaus- ■
■ mals, Reumatizmu, SausgBie, _ h Kaulų Oėllmu, arba Mėftlun- ■

glu — raumenų sunkumu: nes g
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę ir dažnai ant patalo pa- ■,
■ guldo H,
B CAPSIOO COMPOUND mos- ■

tls lengvai prašalina vlršmlnė-B|
■ tas ilgas; mums šiandie dau-
_ gybg žmonių siunčia padėko- ■
■ nes pasveikę. Kaina 60c, per—1
■ paštų 56c, arba dvi už $1.05. I 

Knyga: “BALTINIS SVEIKA- ~
■ TOS" augalais gydytis, kaina
— 60 centų.

■ J u sti n Kulis ■
■ 3259 SO. HALSTED ST.
■ Chicago, DI.

Iflllf III BBS R

TAUPYTI PINIGUS
l’ratlėkitc taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 

deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai vra apdrausti iki $5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

Duroinc paskolas uut pirmų morgičių, atmokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dieną.

2242 WEST 23rd PLACE
ederalSvincs phoneCANal8887

Naujosios Mados Pilnai 
garantuotos BEE VAC 

PLOVYKLAS vertos $49.50 
parsiduoda po

$33.00
$80.00 vertės M A Y T A G
Plovyklės su ketvirtainiu 

(Aluminum Tub, pilnai per- 
naujintos. Didelis bargenas,

$44.50
Didis pasirinkimas- kito
kių naujausių Plovyklių, 
už labai mažas kainas, 
kaip tai: THOR, VVEST- 
INGHOUSE, BEE VAC, 
APEX. A. B. C., ir kitų, po

$49.50
Geros vartotos Plovyklės

♦1O-M8
Lengvus Išmokė j i m a i

Didelė nuolaida už senas 
plovyklės

PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PINIGUS

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas
1AND LOAN ASIOCIATION 

or CHICAGO

Ben J. Kazanauskaa, raštininkas
Duodame gražius radio pro- 
gramus kas nedėlią 11-tą 

vai. prieš pietus
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Sv- Mykolo Parapijos Choro 
Trisdešimties Metų Gy

vavimo Istorija

Šv. Mykolo Arkangelo parapija tapo sutverta 1904 me
tais, Lapkričio mėn. ir buvo pastatyta bažnyčia su mokykla 
ir svetaine; gi vėliau įsigyta graži klebonija, seserų na
mas ir didelis žemės plotas naujai bažnyčiai ir tik keletu mė
nesių vėliau, t. y. 1905 metų pradžioje buvo pradėta organi
zuoti parapijos Choras, kurio organizavimo darbas buvo pa
vestas vargonininkui Juozui Silingiui. Kiekvieno darbo pra
džia yra sunki ir reikalauja daug energijos ir pasišventimo, j 
bet yra sakoma, kad tik per skausmus į garbę. Tai taip buvo 
ir J. Šilingui pradžioje choro organizavimo darbas buvo la
bai sunkus ir audringas, bet būdamas stiprios dvasios, ge
ras ir sumanus organizatorius taipgi gabus muzikas, visas 
kliūtis nugalėjo suorganizuodamas chorų iš astuonių narių; 
būtent: M. Čižauskaitė, O. Šilauskaitė, M. Gendžiuniutė, B. 
Steponaitė, J. Briginanta, J. Brundza, V. Briedis ir J. Ger- 
džiunas. J. Šilingui besidarbuojant choras augo skaitliumi ir 
darė didelę pažangų giedojime; taip kad nors jis buvo savo 
metais jaunutis, vienok parapijonys labai džiaugėsi ir juo-

--- „ ------------ % — o---- t
nelių, kurios gaivino kiekvieno išeivio lietuvio kataliko sie
lų ir taip Juozui Šilingui besidarbuojant iki 1907 metų, kuo
met jo vietų užėmė aukštai prasilavinęs muzikojedr dramoje 
Juozas Kemeikis, jis norėdamas pad’dinti choro veikimų j j 
perorganizavo, duodamas vardų: “Lietuvių Giesmininkų Dra
matiška Dr-ja,” po globa Šv. Cecilijos, ir po to prasidėjo
choro didesnis judėjimas: lošė teatrus, rengė koncertus ir vi-— . . , • 1

ro palaikymu: pirkdavo gaidas bei kitokias reikalingas gies
mes ir tokioje atmosferoje chorui besidarbuojant jis augo 
skaitliumi ir kilo bei tobulėjo giedojime iki 1909 m. atėjo ir 
užėmė Kemeikio vietų muzikas A. Stasevičius. Po jo vargo
nininko vietų užėmė Anupras Rasmauskas, kuriam gerai 
sekėsi, nes jį j a u n i m a s labai mylėjo 
su choru jis pats kartu lavinosi muzikoje; bet štai staiga 
atsitiko kokia priežastis, kad jam reikėjo apleisti Chicagų ir 
apsigyventi kur kitur. 1910 m. Šv. Mykolo parap. vargon’nko , 
vietų užėmė varg*. Juozas Prakaitis, kuris buvo entuzijastas l 
ir visur atsižymėdavo su savo vedamu choru; chorų išmokino 
taip, kad dainuojant nereikėdavo pijano pagelbos.

1911 metais, jaunas, gabus ir energingas, 
kų tik baigęs Pio Nono kolegijų jaunuolis Vincas Niekus už
ima vargonininko vietų, kuris su visa savo jauna energija 
ir dideliais muzikaliniais gabumais, stoja į darbų ir su choru 
pradeda darbuotis katalikybės bei lietuvybės dirvoje. Para- ; 
pijonai džiaugėsi ir jo darbus gausiai rėmė. V. Niekus nepa
sitenkina vien choro vedimu bei jo tobulinimu, bet dar or
ganizuoja orkestrų.

1914 metais atvažiavo varg. Bronius Lauraitis, kuris 
muzikos mokėsi Lietuvoje pas prof. komp. J. Naujalį, kuris 
buvo žinomas kaipo muzikos tėvas ir patrijarkas ir jo kuri
niai žinomi visame plačiame pasaulyje. Todėl B. Laurait’s, 
būdamas žymaus komp. mokinys, vargonininko vietų užimti 
buvo pilnai prisirengęs; mokėjo chorų tinkamai tvarkyti ir 
vesti, taip kad išmokino chorų kiek sunkesnes Mišias giedoti 
ir keletu bažnytinių giesmių ir taip pat su choru dalyvavo ; 
visuose parapijos parengimuose. Parapijai pasitvarkius į ge- , 
resnį stovį, galėjo jau mokėti nuolatinę vargonininkui algų.

1917 m. buvęs Beethoveno konservatorijos studentas Juo- I 
zas Brazaitis, čia užima vargonininko vietų; Pasauliniui ka-( 
rui kilus, J. Brazaitis tapo paimtas į kariuomenę, bet kadan
gi jis į karės laukų nebuvo išsiųstas ir buvo netoli nuo Chica- 
go, tai sekmadieniais parvažiuodavo atlikti vargonininko pa
reigų ir taip tęsėsi per dvejus metus iki buvo galutinai pa
leistas iš kariuomenės ir tuomet vėl pradėjo eiti savo parei- į 
gas. Juozas Brazaitis čia išbuvo ištisus šešis metus ir per 
visų tų laikų sėkmingai vadovavo chorui ir tuo pačiu laiku 
lankė American Conservatorv, kurių ir baigė su aukštais 
požymiais. Laike jo buvimo, choro vardas tapo permainytas 
į Šv. Mykolo parap. Choro vardų ir tur būt vienintelis bus 
vargonininkas, kurį choristai ir visi northsidiečiai labai pa
mylėjo ir gerbė, nes tai buvo be jokio puikumo, visuomet 
nuolankus ir linksmai nusiteikęs kiekvienam ar tai choris
tui ar tai parapijonuį buvo draugingas ir niekuomet nesi- 
didžiavo nei savo profesija, nei savo gabumais. Ir todėl jam 
vykstant užimti vietų į Aušros Vartų parapijų, North Sidės 
choras ir visi parapijonai surengė iškilmingiausias išleistu
ves, ir nenoromis su juo atsisveikino, bet jo malonus būdas 
ir draugiškumas iš northsidiečių širdžių neišdvla.

1925 metais kleb. kun. Al. Baltutis, pakviečia užimti 
vargonininko vietų gabų vargonininkų ir aukštai prasilavi
nusį muzikoje Nikodemų Kulį, kuris č'a darbuojasi jau de
šimti metai, prie nuoširdaus ir gerbiamo kleb. kun. Juozo 
Svirsko. Varg. N. Kulys yra linksmo būdo, draugiškas ir 
darbštus, įsigilinęs į muzikų ir kaskart vis didindamas jos 
repertuarų, be to, daug domės kreipia į mokymų jaunuome
nės; ypatingai turi gerų pasisekimų mokyme jaunuosius pi
anu. Būdamas kilnių idėjų ir did's patrijotas, myli litera
tūrų skaityti ir rašinėti į laikraščius, pasirašydamas slapy- 
varde Syluk. Be to, dabar yra vienas iš redaktorių, leidžia
mo vargonininkų Sų-gos organo “Muzikos Žinių’’, taip gi yra 
dabartiniu laiku Vargonininkų Sujungus Centro Sekretorium. 
N. Kulys visų muzikos mokslų gavo nuo gerb. komp. A. Po
ciaus, mokindamasis Beethoveno konservatorijoje ir 1927 me-į 
tais gaudamas mokytojo laipsnį. Būdamas gabus muzikas ir 
mokytojas vedė ir ūžia kė keletu muzikos mokyklų k. t.: j 
\Vaukegan, III. įsteigė ir vedė per aštuonis metus, kur turėjo | 
didelį pasisekimų; kitų — Melrose Park, užlaikė per penkis 
metus ir dabar veda šioje parapijoje jau keturi metai, ir kas 
metai su studentais surengia didelį ir gražų koncertų, moks
lo metų užbaigimui. Dabartiniu laiku p. N. Kulys vadovauja 
trims Šv. Mykolo parapijos Chorams: Mokyklos vaikučių 
skaitlingam chorui, High School vaikinų chorui, kuris gra
žiai pasirodo visokiuose parapijos pareigimuose, užžavėda
mas savo lankstumu ir sutartinomis melodijomis ir didžiuliui

Šv. Mykolo parap, bažnytiniam chorui, kuris yru tikrus pa
rapijos džiaugsmas ir pasididžiavimas. Šis Chorus‘susideda 
iš skaistaus jaunimo mylįnčio muzikų ir dainų, priklausančio 
prie parapijos, be to jame randasi ir veteranų, kurie prik
lauso virš 20 metų ir dabar yra aktualūs choro nariai, p. An
tanas Rugienis, kurio chorui nuopelnai yra didelį ir neįkai
nuojami prie choro prisirašė 1910 metais, jis dabar švenčia 
savo jubiliejų 25 m. chore darbuotės, p. A. Bacevičius į chorų 
prisirašė 19L L m. Jis savo neišsemiama energija ir veiklumu 
daug chorui padėjo pergyventi audringų ir sunkių dienų, 
pp. Pranas ir Emilija Maskolaičiai choran įstojo 1913 m. Jie 
savo veikimu gražiais darbais visuomet prisidėdavo prie cho
ro pasekmingesnio veikimo, ypač Pranas, būdamas nemažai 
prasilavinęs muzikoje visuomet buvo ir tebėra choro prieša
kyje. p. J. Lebežinskas prisirašė 1914i m. p. A. Kupris irgi 
bene tais pačiais metais ir kai kurie kiti, taip kad šie mūsų 
veteranai yra ir dabar galima sakyt veikliausi choro nariui 
ir būdami nors jau nejaunų metų, 1x4 dvasioje jaunučiai ir 
mūsų jaunesniesiems visuomet rodo pavyzdį. Dabartinis cho
ro skaitlius yra 44. Septyniolika vyrų ir dvidešimts septynios 
mergaitės. Būt pageidaujama daugiau mergaičių. Choro so
listais yra Vincas Čivinekas (baritonas), Felicita Plančiu- 
nienė (sopranas), Marijona Malonė (sopranas) ir kiti, kurie 
niekuomet neatsisako ar tai choro, ar tai parapijos reikaluose 
palinksminti savo žavėjančiais balseliais northsidiečius bei 
svečius.

Choro Darbuotė. Choras visuomet išpildo programų Spa
lio 9 d., Vasario 16 tautos nepriklausomybės minėjime ir ki
tose tautiškose šventėse, be to, surengia gražius programus 
klebono vardinėse ir parapijos bankietuose bei kitokiuose pa
rengimuose, gi savo naudai kiekvieni metai rengia koncertų ir 
šokius nuo kurių visų pelnų skiria gaidų nupirkimui. 1927 
m. choras perstatė operetę (artistai atvaizdavo) sutaisytų pa
ties choro vedėjo p. N. Kulio. 1928 metais tapo įtaisyti mūsų 
bažnyčioje nauji ir dideli vargonai, prie kurių įtaisymo 
choras gana daug prisidėjo ne tik darbu, bet ii- aukomis skir
damas iš savo kuklios kasos 50.00 dol. Be to, surengdamas 
laike jų pašventinimo žavinantį programų-koncertų. 1929 m. 
parapija švęsdama sava 25 metų jubiliejų, choras labai pa
sižymėjo giedojime bažnyčioje per iškilmes ir svetainėje lai
ke bankieto, be to prie šio įvykio choras prisidėjo darbu ir 
aukomis skirdamas iš kasos 15.00 dol. 1930 m. choras pers
tatė operetę (Ekskursija į Lietuvų), kurių sutaisė pats cho
ro vedėjas p. N. Kulys, kuri publikų žavėte žavėjo ir chorui 
liko nuo to nemažai pelno. 1931 m. surengta metinis koncer
tas ir šokiai. Be to, choras dalyvavo Lietuvių Dienoje ir iš
pildė gražų koncertų Melrose Parke. 1933 nr. choras Verbų 
sekmadienį surengė Šventų koncertų bažnyčioje ir metinį kon
certų gegužės mėn. svetainėje. 1934 m. choras vadovaujant p. 
N. Kuliui, perstatė Du Bois Kantatų “Septyni Kristaus žo
džiai ant kryžiaus.’’ Dalyvavo rengiamam visų lietuvių srovių 
Altass surengtame koncerte, kurio pelnas buvo skiriamas An
tram Transatlantiniam skridimui. Taipgi choras jau kelinti 
metai kaip daro vasaros metu linksmius į maudynes išva
žiavimus, kurie būna linksmi, ir draugiški, nes tai būna vien 
tik choro narių šeimyniškas išvažiavimas. Bažnyčioje choras 
gieda keletu sunkesnių Mišių, kaip tai: St. Louis Mass; Za- 
ngl’s, Mass in 1). Bosni, Jabilee Mass-March. Exultate Deo 
Mass-Arnes’s Missa Tercia Heller’s ir kitas. Dabar choras 
mokinasi Švenčiausiojo Sakramento Mišparus Žilevičiaus ir 
turi gerai išsimokinęs Kobn’s Mišparus ir daug giesmių o- 
fertonum. Be to, choras turi didelį repertuarų lietuvių kom
pozitorių kurinių, ir keletu vertinų pasaulinių kompozitorių.

Šiais 1935 metais mūsų chorui pripuola trisdešimts metų 
jubiliejus prie kurio jau gana ankstokai pradėta rengtis ir 
išrinkta veikli (Brain Trust) .komisija, kuri suplanuos ir a- 
titinkamai prirengs visų reikalų, kad tų jubiliejų tinkamai 
paminėti. Komitetų sudaro sekantieji choro veiklūs nariai: 
A. Pauža, V. Rėkus, P. Maskolaitis, A. Bacevičius, A. Ramoš
kaitė, V. Čivinekas ir vietinis varg. p. N. Kulys. Diena toms 
iškilmėms yra nužiūrėta Gegužės mėn. 5-toji dienų, vieta 
mūsų parap. svet. Ir tam jubiliejui yra taip su visu entuzi- 
jazniu rengiamasi, kad mūsų vietinio choro narys LIETU VY
TIS parašė jubiliejinę dainų, kurių gražiais muzikos rūbais 
apvilko žymus lietuvių kompozitorius p. Žilevičius, kuri bus 
choro giedama minimame koncerte.

Taigi brangusis lietuvių katalikų jaunime! Paskaitę šių 
mūsų choro istorijų, susipažinę su jo 30 metų nuveiktais dar
bais, tikiuosi visa savo lietuviška širdžia pamylėsi šį kilnų 
jaunimo būrelį ir pats nieko nelaukdamas įstosi į jų tarpų 
ir gaivinsi savo ir kitų sielas gražia ir žavinančia lietuviška 
daina ir giesme. Valio! Šv. Mykolo parap. Choras! Valio 
North Sidės kilnusis jaunimas!

Š'.ems metams choro valdyba yra sekanti: Dvasios vadas 
gerb. kleh. kun. Juozapas Svirskas, pirm. varg. N. Kulys, vi- 
ce-pirm. Al. Plančiunas, rast. M. Daugirdaitė, ižd. J. Lebe
žinskas, tvarkdarys V. Čivinekas. Koresp. E. Alekniutė.

Albumo komisija: Antanas Bacevičius, Vincas Rėkus ir 
N. Kulys.

Lietuvytis

ŠIURPUS ATSITIKIMAS 
KĖDAINIUOSE

KĖDAINIAI. — Balandžio 
8 d. Aukštesniojo kultūrtech- 
nikų mokykloje Kėdainiuose 
įvyko šiurpi tragedija. Moky
tojas iihž. Jurgis Monkevičius 
buvo pasikvietęs grupę II 
kurso mokinių atsakinėti iš 
šeštojo geodezijos kurso. Klau 
sinėjimus baigęs mok. Monke
vičius ėjo iš klasės į čia pat 
esamų savo butų.

Jam beeinant per braiždyk 
lų, prie jo priėjo be kitų mo
kinių ir išklausytasis mokinys 
Feliksas Čivas, pasiteirauti

apie jam pastatytųjį pažymį. 
Čivas, sužinojęs, kad gavo ne 
patenkinamų pažymį, prašė 
mokytojų Monkevičių leisti 
jam jiasitaisyti ir dar kartų 
atsakyti, bet mok. Monkevi
čius nesutiko. Mokytojui išė
jus, paskui jį nusekė ir Čivas. 
Po kelių minučių pasigirdo 
koridoriuje prie mokytojų 
kambario durų keturi revol
verio šūviai. J’irmuosius du 
šūvius Čivas paleido mokyto 
j ui Monkevičiui į krūtinę, o 
kitus du sau į galvų.

Sužeistasis rr susižeidęs a u 
tomobiliu tuojau buvo per
vežti Kėdainių ligoninėn, ta
čiau abu greit mirė.

! MEMORIAL TO IW0 
i LITHUANIANFLYERS

On Sunday, May 5, 1935, 
1:00 P. M., Lithuanian - Ame- 
r’cans from botli near and far 
will assemble at Marųuette 
Purk, 67th and California Av.. 
to lay tlie cornerstone of a mo- 
nument to iminortalize Darius 
and Girėnas, the two Lithua
nian flvers wlio spanned the 
Atlantic in 1933, būt craslied 
disastrously on July 17, near 
Sob 1 i n, Germany.

The laying of tlie corner
stone will mark alniost t\vo 
years of unceasing labor ex- 
erted by tlie Darius - Girėnas 
Memorial Fund Committee in 
its efforts to raiše tlie needed 
funds for tlie erection of a fit- 
ting momiment. This šame co-

mmittee, formerly tlie Darius-
Girenas Fliglit Committee, 
was instrumentai in getting 
funds for tlie enterprising fly- 
ers. ,

An extensive program bus 
been prepared. Three Litliua- 
niun choirs, an orchestra, 
and a bund, all of large pro- 
|xntions, will carry tlie musi
jai purt of tlie cereinony.

| As speakers, Gov. llorner,1
Šen. Ixiwis, T. .1. Courtney, 

įotto Kerner, M. J. Flynn, E. 
J. Barrett, A. J. Sabath, and 
Alderman J. E. Egan, nave 
all been invited, and most of 
tliem liave already responded 
with an affinnative reply. 

j Mr. Skipitis, an official re- 
presentative from Litbuania, 

Avilį lend an International note 
to tlie affa’.r in bis represen- 
tative capacity. Besides Mr.

GALI SAU SKAMBINT
Pavedu' savo Myliniam Broliukui — muzikui Nikodemui Kuliui 

— PIRMOJI ŽIBUTĖ

Gali sau skambint užburtų lyrų,
Vai, tik nelieski .jautriosios stygos, —
Ji taip graudinga — pravirkdyt vyrų...
(J mano širdžiai skausmai taip pigus, 
Išgirdus jautrų akordų vienų 
Budės per naktį gaili blakstiena.

Tiek kartų širdžiai liepiau nutilti,
Sustingti uola, granitu kietu,
Kibirkštį šviesių iš jo išskilti,
Stovylų puikių iškalt galėtų —
Slaptinga grože minias viliotų,
Artistui kelia garbe nuklotu...

Dėt kas krūtinė? — Ji meilės rūmai, 
Saulutei! stiebias didingi, šviesus...
Tai kas man skausmai, buities kartumai? 
Žydrųjam toliui rankas ištiesus 
Sudėsim himnų galingų, naujų,
Tokį, kurs džiaugsmui jaunam tarnauja.

Tai skambink lyrų... Skausmų neboju, — 
Iš jų man giesmės nemarios pinas...
Senai aš žemės keliais klajoju,
Senai man dega širdy ugnynas...
Nūn giesmę tyrų sieloj sukurtų 
Aukoju dangui lyg didi turtų.

PER TRISDEŠIMTS METŲ
Jau trisdešimts kartų 
Pavasaris švito,
Tiek pat kartų budo 
Iš miego gamta.

Varpai suskambėjo. 
Dainos garsai plito, 
Pakilo padangėj 
Mfis Choro vėliava.

Per trisdešimts metų 
laimingai gyvuojam.
Nes pinam žmonijai 
Dainas ir giesmes.

.Su pergalės vėliava 
Drąsiai žygiuojam,

.Palaimink Aukščiausis 
Mūs darbus ir Jiegas

Vienybe lr meilė
Lai žydi mumyse,
Brangus idealas
Te vienija mus.

Mes Kristi) Karalių 
Nešiojau! širdyse.
O Lietuvai pinkliu 
Laimėjimo HIMNUS.

V. BEKUS.

Pavasaris - Vanjam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kurie mano šiemet aplankyti Lie

tuvų, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykti į dienraš
čio “Draugo” laivakorčių agentūrų ir pasitarti. “Drau
gas” parduoda laivakortes visų linijų, visais laivais. 
Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės

MUgo UI

J

Skipitis, tlie Rev. I. Albavi- 
cius, L. Simutis, Charles P. 
Kai, Rev. II. Yaieiunas, An- 
thony A. Olis, and B. F. Ši
limus, all nien of imte botli in 
Litliuunian and in American 
activities, will tender their 
Services as speakers.

Four American Legion Po- 
sts of the South Side will turn 
out in full. All are invited to 
participate in tliis memorable 
cereinony to commemorate pe- 
rmanently the memory of two 
brave nien — Darius and Gi
rėnas. L. S. B.

— Lietuvoje kasmet viduti
niškai susituokia 18,539 po
ros, 1000-čiui gyventojų ati
tinka 8.1 jungtuvių; Estijoje 
— 7.9; Latvijoje — 8.4; Suo
mijoje — 6.7; Vokietijoje — 
8.0; Prancūzijoje — 7.9; Ita
lijoje 6.7.

Peoples
didžiausios

REFRIGERATORIU
KRAUTUVĖS

Pasirinkimas:
Visų Geriausių Išdirbysčių

Refrijeratorii
YVESTINGHOUSE
FRIGIDAIRE
SPARTON
LEONARD
CROSLEY
GRUNOW
GIBSON
NORGE

ir kitų

Apkainuota mažiausiomis 
kainomis mieste nekurio nuo

*86.00 *99.50 $l 19.50
ir augščiau

LcHtjriĮn Išmokėjimai 
Didelė nuolaida už senas 

ledaunes

iufAcTu/nTa" c?m* a"
Krautuvėse

2536-40 W. 63rd St.
(’orner Mnplewood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
(’orner Riclnnond Street 

Lafavette 3171



<« DRAUGAS Šeštadienis, gegnės 't 3., 1935SnmHHnHunn»aanHHBninHHHHiBniHnunuiHBiiMHHHHHuuHumnnnnaaBHHnaai...aa_H___iw
: Pirmas Pavasarinis Piknikas SS Petro ir Pauliaus Par. i

VYTAUTO DARŽE
SEKMADIENĮ, GEGUŽES (MAY) 5 DIENĄ, 1935 M.

Štai jau ir pavasaris. Viskas atbunda. Pilna gamta džiaugsmo ir malonumo. Ir žmogaus širdis 
norisi džiaugtis, pasilinksminti, kartu su gamta. Tat pranešame Tamstoms ir tamstų draugams, 
džiuginančią žinią, ir nuoširdžiai kviečiame j smagų Pavasario pikniką, kurį rengia ŠŠ. Petro ir

RS
$

....... gėlimais ir uzKanoziais. visokį zaiumia' pn
rengti galiūnių išbandymui ir laimės radimui. Nuoširdžiai kviesdami, t kimės pasimatvsime si 
Tamsta piknike. Kviečia Kun. A. LinkusRnnHRnunHnHamnH'RRnNHHHnBMnHnMnHaaiaanmRumannKnniuuBnuKuiHHiBnHuiiHiHB'

VIETINES ŽINIOS
F. SOPINO MARŠAS SKAMBĖS PO MAROUETTE 

PARKA
MARŠĄ IŠPILDYS L. V. “DAINOS” CHORAS PRITA
RIANT ŠV. KAZIMIERO AKADEMIKIŲ ORKESTRUI

ŠIANDIEN ADV. R. SKI
PIČIO PRAKALBOS

Šiandien Chicagos lietuvių 
visuomenė renkasi j didžiulę

DARIAUS IR GIRĖNO KOMITETO PRANEŠIMAS 1 ehavičiams, Juškai ir visiems
------  ' I, .Atsišaukiame į Chicagos lie nusirinkime nutarė viešai pa- kuomi nors prisidėjusiems ir 

tuvius, nes žinome, kad tūle- dėkoti komisijai už surengtų dalyvavusiems.
įtančiai dalyvaus gegužės 5 d., • pramoję*}. 17 d. kovo, Bartašių 
i Marųuette Parke, kur įvyks uame. Bartas us netik namą 

užleido dar ir anglių pusę to-

Petkui, ,T. Liulevičiui ir La-j prie 30 d. gegužės. Išrinkta

Dabar labdariai vingias

komisija, kuri organizuoja ri
nkikes, o šeimininkės rūpinas 
pagaminti užkandžio.

J. A. K

“Klausykite! Klausykite! Vyčių “Dainos” choras, ve- 
griaudžiai šauk'a trimitai. | damas komp. J. Saurio sekma- 
Klausvkite! būgnus muša taipldienį, gegužės 5 d. pralaužiant 
liūdnai... Gailiai varpas gau- žemę Marųuette Parke Da- 
džia!.. Regėkite! liaudis žen-1 riaus - Girėno paminklui, 
gia pamaži... Mūs brolius ly

McKinley parko salę, prie 38 x , v. .J r r znmes pra’auzimo Dariaus ir
ir Archer gatvių, Girėno parnĮnkluj no aukojo. Toji dovana davė
klausyti kalbos svečio įs Lie- Į Kurie va?i,|Osite automobi- gražaus- pelno. Pe te, jis it 
tuvos adv. Rapolo Skipičio. patariame važ;uoti ?1
Svečias kalbės labai aktualiais , „ . v. . , , . v. v, . .. .xgatve tiesiog į z'emms. Kua- net svečiu užkvietė is vVi?
mūsų tautos klausimais: 1) a , .. . r-< , . .. .kel , via /I gatve, t’esiog , Labdarai dėk'ngi geraširdžia-

tikietų daueriausiai išplatino
CLASSTFTED

L
ATITOMOniTjES M TOMOBTI.ES

di!.. Regėkite! Lietuvos auka 
didelė... Jie didvyrių vainiką 
mums nupynė... Garbė jiems! 
Garbė jiems! Tarkim sudiev, 
mieli broliai, lietuviai, nes 
šalta žemė glėbin savo kvie
čia... Ir mums persiskirt su 
jais kviečia... Gaila mums! Gai

pie Klaipėdą ir jos ateitį, 2) 
apie Vilnių, 3) apie karo Eu
ropoje galimumus, 4) apie šau 
kiamą Kaune viso pasaulio lis
tuviu kongresą....................... I Automobi liūs galima bus par

Be svečio kalbės ir kiti žy- didelėj daly ant 67 bul
mūs Chicagos lietuvių kalbė- |varo nuo AVaslitenaiv iki Ca-’ 
tojai Programai vodavaus dr. )jforni# ir „„„ Kedzie iki Ca. 
A. Rakauskas, Federacijos ce- paskui ant Califor-
ntro pirmininkas. j™ nUo 71 -ki fi? gatv?s Par.

Nepamirškit, kad prakalbos ko vidury taip pat bus gali- 
įvyksta šiandien. 4 vai. Mc- ma statyti 
Kinley parko salėj. Kom.
__________________________ 71 ir Kedzie gatvės. Prašome

, r , „ isitėmvti šį mūsų pranešima.I veiksluose ir ragino studentes • .iii f
Kiekvienas gyvas lietuvis, laikytis tais motvvais „es. sa- Tada ,,a"" ,aiko

kurio krūtinėje rusena lietu- k?. „jfls savo įaIltinėje dai ir Ims išvengta visokie nesme

Chorui pritars Šv. Kazimie
ro akademikių orkestrą.

Šį įspūdingą Šapino kūrinį 
komp. J. Sauris L. V. “Dai
nos” chorų išmokino specia
liai toms iškilmėms. Jis bus 
naujas, dar niekad negirdėtai 
Chicagoj tarp lietuvių; pritai

parkų. Važiuoti į rytus, 67 Bu' 
Įvaras ir California Avenue 1 
bus uždaryti, kad apsaugojus 1 
žmones nuo galimų nelaimių, i

ms Pnrtašiams. taipogi už 
paskolinimų kėdžių grab. A.

la mums! Lai Dievas duoda į bintas liūdnam prisiminimui 
jiems silsėt ramiai... Skinkim ' didelio pasiaukojimo žygiui, 
visi gėleles, gražias, žalias rū- ! kurį atlikę mūs didvyriai žu- ‘ 
teles, dailiai jų kapus jomis vo netoli tėvynės
apsod:nkiin, grožybe gamtos 
juos parėdykim... Jūs gėlelės 
žydėkit, jūs rūtelės kvepėkit, 
gerbkite karžygius Lietuvos, 
sūnus ir didvyrius jos!.. Puoš- 
kim atilsio vietas šventas ir 
brangias mūs tėvynei”...

vvbės ir meilės ugnelė savo Įėję turite lobio, kuris ameri-

gieji amžinos atminties pamin- 
Tokie tai žodžiai muzikos Į klą stato, dalyvaukite sekma- 

genijaus F. Šopino didingo ge- d:enį, gegužės 5 d., 1 vai. po- 
dulo maršo, kurį išpildys L. piet Marųuette Parke. .Pupa

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN R. ROROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W tfArmnk Road
fWest 22nd St.)

Tbnk nnmp) 
knsdlon nuo 9 iki 5 

PnneHpUn ir pAtnvčFnsvnkarpi*’ 6 P'i Q 
np<a,pfr»n»»c CAV<»i -f 175

Taicri. geriausias važiavimas NAMAI: 6459 S. Rockwell St.

EMIL DENEMARK INC
f

-Vartotų Karų Bargenar
DODGE — 1932. 5 pasaž. Coupe. Tan, CADILLAC — ’31 — V-12, 5 pasaž.

6 mediniai ratai. Išvaizda, stovis 
ir tajerai visi peri. Puikus karas, 
persi prižiūrėtas Ir žemai apkal- 
nuotas ............................................ $395

Tn«n Sedan, wlth real trunk. 6 
drat ratai. with wbite side wails. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maronri paint ................ $695

Rez. 1400 No. Paritina St.

i gumai ir nelaimės.

OLDP 8— 1933, 4 durt, Sedan. B'tie 
su gold trim. 5 Steel ratai. Labri 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai lobuiam stovy................. $515

CHEVROLET — 1933, Sport coune 
su rumhie seat Maroon 5 dmt 
ratai, bot vvater heater. Puiku’ ma - 
ža3 coupe, kaip naujas .... $395

PLYMOUTH — -33. 2 pasaž. Con-
vertihln Coupe Juodas. 5 —tudoni 
d.rat ratai, rumhie sent. ys'ieu'-'n 
modelio coupe švelniai l»ėgn"ėiu 
motoru ............ .......................... $415

Phnnp ARM'+bfro 0500 CHEVROLET — 1933. 2 pasaž. Bus- 
I iness Coupe, 5 drat. ratai, peri ta

jerai, žema mi'eage. Nerasite no
resni business coune .............. $305FFRflINANn PETRAITIS

LTRTTTVTS ADVOKATAS!
gimtam kraštui, dėl kurio Da- kiefiamR vįsį§kai naujas, bet | Konrsija kviečia, visus Chi , Saite 1000 _ FRAnklin 6990 
rius - Girėnas savo gyvybes knriuo gftHma ggpėtiS” cagos lietuvius dalyvauti šia-1 188 W. Randolph St.
paaukojo, ir kuriems dėkin- i gveikauskaitė me parengime. Pasimatysime

BPTCK — 1932. Vletoria Coune. 5 
pasaž. Maroon. fi drat. ratai Eini’b 
kain naujas, vienas iš naikiausiu 
Buicku mūsų dideliam stake $415

Chicago

gegužės 5 d.

AKADEMIKĖS LAIMĖJO DAILĖS PARODOJE

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata-, 
likiškų spaudų. Katalikiška Į 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelių į amžinasti

"Komisija Telephone P.OT'levard 28na

— Jo^enh J- <T»ni«h

BTTTCK '31 — Mo<lel 91. R Sedan 
Juodas. 8 drat. ratai, geri taleriai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Bujok geram stovy .... $‘*75

LABDARIU PADĖKA
BRTGTTTON PARK. — Lab. 

8 kuopa 14 d. bal. laikytam

ADVOKATAS It- PATAttfPAS 
4631 S. \SHUANO AVF

R e« 8815 S Rockwntl St
Pbnne REPublic 9723 CHTCAGO

LA SALT.E — 1930. 5 pasaž. Sodan. 
Juodas, fi drat. ratai, šis''I.a Sa’le 
puikiai išrodo ir yra pirmos r0«ios 
visame ............................................ $375

LIETUVIAI DAKTARAI
BUJOK ‘30 — Modet 46S 2 pasaž.

coune su rtimb’e seat. Frencb g'ue 
6 drat. ratai labat gražus co”n

CADILLAC '28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk ,rack, 
vvhipcord trim. Pulkus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus ........... $195

BUICK — 1934, Model 57, 5 pasaž. 
Sedan, Juodas. 5 ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelip. vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. 5 drat. ratai, seat covers. 
vėlaus m-odello, kaip naujas, ga
rantuotas ..............  ....................... $095

PONTIAC — 1934. 2 duru_ Sedan. 5 
pasaž. Žalias, 5 drat. ratai, labai 
tobulam stovy, garantuotas $595

CHEVROT.ET — 1934. Business cou
pe. Juodas. 5 drat. ratai, kaip n-'U 
Jas. garantuotas ......................... $195

CHEVROT.ET — 1931. B pasaž Co
upe, su trunk. Juodas. 5 drat. ra
tai. puikus ka.ras, išrodo kain nau
jas ir apkainu-otas paradvimui $3Q5

ESSEX — 1 932. 5 pasaž. Sedan. Juo 
das. 5 drat ratai, trunk. grotui 
išrodantis ma’as sedan .... $325

BUICK — 1935. Jūs galite sutnimv- 
ti kelis šimtus doleriu ant dvie'” 
1 935 Buick sedans vienas su trunk 
kurie buvo vartoti tik trumpa lai
ka ir vra garantuojami kaip nauji

BUICK _  VTS’T MODELIU. Matv-
k'te mūsu didi staka pertaisytu Ir 
garantuotu Buick karu. Visu mo
deliu visokiom kainom.

Plačiai pagarsėjusios savo 
muzikos laimėjimais, akademi 
kės ir toliau stropiai veikia to 
meno šakoje. Tačiau-, ne ma
žiau lavinasi jos ir kitoje me
no darbuotėje.

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį Art Institute Dailės Pa
rodoje keturios akademikės 
laimėjo Illinois Katalikių Alu- 
mniečių Federacijos dovanas. 
Trys tų laimėtojų yra lietu
vaitės. Jos yra: Eugenija Nau 
sėdaitė, Juozapina Norvilaite 
ir Zosė Pauliūtė. Tš nelietuvai- 
čių, dovsna laimėjo Virginia 
Jordan.

Dr paveikslai buvo lietuvis- AMerjkOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARTAI: 
xų motyvų sekimas. Vienas ju i LIETUVIAI DAKTARAI:
buvo “Lietuvos saulė”, ant1'---------------------------------------“ ~
rasai “Kryžius prie juros” PROspect 1028

Teisėjai ir kritikai stebėjo

Res. and Office 
2359 So. LeavMt St. 

CANnl 0709

si lietuviška tema tuose pa-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. J. J. KOWARSK AS
PHYSTCIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

2 to‘4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

Tel. CANal O2R7Res PT’O'm.'i *«'

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHTRVRG'"- 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidenrils ««9« So. Arteslar 3 •

Valandos: II ryte Iki 2 penio.
8 Iki 8 v vakaro

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez • Te' HEMIock aosfi

DR- A. G- RAKAUSKAS
G'VOVTOJšS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir fi-8 vai. vak 

Rezidencijos Ofisas: 2fi56 W. 69th St
Valandos: 10-12 tr 8-9 vai. vak. 

Seredoinis Ir Nedėliomis pagal sutarti

tobulam stovy .............................. $295 __
IR DAUGELIS KITU

Tduokite savo dabartinį kara mainais ir balansa išmokėkite 
patogiais mėnesiniais mokesčiais

-AO O^den Avė. - Chicago 
Crawfond 4100

PARDAVIMTTT RTZNTAT
REAL ESTATE

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Vakarykščių žaidimų rezult.:

AMERICAN LEAGUE

Visi žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE.

Brooklyn, 3 .. Pittsburgh, 2 
New York, 9 .. Cincinnati, 2

Kiti žaidimai atidėti.

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutari)

Ofiso telef. BOTTlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930 

Tel. BOTTlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakar. 
8eredoj pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St.
kių akių. Ekspertas tyrimo a- ^„^isdr^^uomis^i'^uuS

Rez. 251R W. «9th St. Pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OinOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
•svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karSt). atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spectalė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 Iki 8 v 
Nedčlloj nuo 10 iki 12. Dangcly at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Rainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 
ų akių. Ekspertas tyrim 

kių ir pritaikymo akinių

rei. CAlfal #122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St. 1 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ,rvt<
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., Ir Pčtn. 10—9 vai 

3147 SO HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Sugat. 2—9 vai.

Krautuvė DardaviiBiii Bprna 
vip+ni Kamųns Tjeorntt Rr 
ir 23-čios — 239R So 
St. Priežastis, turiu dvi krau
tuves nepralin ansid'rbti. Gera 
mm o-n lietuviui.

Sknlinmn nipigus nnt iflsu morgi 
ėhj hon" slgos i,r namu Taipogi ne 
rkam, parduodam — me'nom inorgi 
ėius. bonus namus, ūkės ir bizniu- 
Turim apdiaudos departaniema Vie 
tns Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

PVTKAT.TNGA DABRTNTNVAI

Tel. CANnl #122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHTRURO* !•

2201 W. Cermak Road
8 vslValandos 1—3 Įr 7 

Serednmis >r Nedėliok
REZIDENCIJA

Įr 7- 
>tnt« naga1

6631 S. California Avė
Telefonas REPublic 78«

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CftlTRCRG '

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnln OU36 

Ofiso vai.: 2-r4 Ir 6—8 p. u 
Nedėliomis pagal nutari

Ofiso Tel. CICERO 49
Rrr. Tel. CICERO 8«5«

JOS, SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei

katos Komlsljonlerlus. Yra ireral Cl- 
eerleCtams žinomas Praktikuoja Jau 
28 metus. Specializavo užsieny. Pa
sekmingai gv.ln Ith«„mall/m,i. rinu- 
člų Ir Širdies Ilgas.

Valandos,
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo 3 Iki 4 

vai. popiet Ir 7 Iki 8 vsl. vaktre; 
Šventadieniais pagal susitarime

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

' Phone CANal 0523 *

Tel. Ofiso ROUIenrnrd 5918—14 
Rea. VICtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vnl. nuo 1-8: nuo 8:30-8-80

756 West 35t,h Street

DR. J. E. SIEDLINSKIS
G'd violas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentistas 

Gas X-Ray
1113 ARCHER AVĖ.. Cor. EraiM- s. o 
Tel. Office Laf. 3660: rea Vlrg. 0##9

Office Tek HEMIock 4848 
Res. Te'. GROvehill 0617

7«17 S FAIRFIELD AVĖ.

UR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQI'ETTF, ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DleiMiiiilr fel. LAEnyetle 57»« 
Naktimis Tel. CANal 0402

no A I. JAVOIŠ
Office: 2643 W 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak 

Nedėlioję pagui sularti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYOYTO.IAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W 24th St

Tel. CANnl 402

T?eika1ineas nnvsen.’s žmoarns 
nrie namu darbo. Pragvveni- 
mas ir mažas atlvo-inimas. 
IMsišankitė: Bot 27,

t<DRArGAS,>
2224 Sn. OnkJoy Avp.

papmo*’ pphdgn

Pondon perą 90 a.l<ern ferinb 
netoli Chicagos. Atsišaukite:

1607 So. Cray ford Avė.

ŪKĖS PARDAVIMUI

Greitam Pardavimui.

ĮVAIRŪS daitarai

Tel ItAFajD-M. 8#57 '

OR. A. RAČKUS
ITDTTOJAS Ir CHIRURGAh
3051 West 43rrt Street

,1’rle An-ū.r Avt netoli K.edai>

Parsiduoda ūkė pilnai įrengta. 77 
nkerai žemės, 4 karvės 3 tnelža- 
inos. 30 vištų, ir ninži įraukia'. Oe- 

i ra žente. 3 mvlės iki miesto. Gen

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

r,> i \’l I SJI N< I \ m 
, i.mi i • ..lETl \ \

I.A1\ AKOKČ’IV 
MiFNTŪKA

ttcikulh jaut l|M| įtuiuų u, 
casti. J ll. — 4 kaluli., 2 Ii 
5 kanib., Brighton l’ark < 
Vlarųuette Purk.
2608 WESI 47th STREE1 

Tel LAFavette 1083

ouandOh40rpl||t 2 Iki n va• I « ■ 3 i » • • 1 M ' t
vakir IH V”

PARSIDUODA NAMAI 
PAIMTI UŽ SKOLAS

keliai. Yra užtektinai sodų. graži <; fcn; cn;t tgr. cetiien'o lis 
vieta seram žinovui. Priežastis par- „,<>nt ,H Furnnei' sijonus 41st i 
davimo: senatvė, ir prie to, esu ,-}in,bcI1 Av(, Prekė $1850.00

viską pnrriuoHia nz 25 sini- _  _ _ __ __  _
Mūmis 5 ken'ib. buniftilovv, Fnr- 
naee šildomas, Brighton P rk'\ 

Prekė $3200 00

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Av.
S lubos

CHTCAGO. fLL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10 Iki U vai. ryte. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vnl 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai diena
Telefonai, MIDway 28KO *

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARils 9994 

Raki Tel PIAaa 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v 
Nedėldleni&ts nuo 10 Iki 11 diena

tšlė.
tus dol. Dėl platesnių žinių kreip
kitės nntrnšu:

MRS. A. SLEGAITIS,
R. 2.

White Cloud, Mirti.

Tel. LAFavette J()5l

DR.A.J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
iki 3 popiet '— 8 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.P

KONTKAKTORIAT

ŽELVIS BUILDING C0. 
Kontraktoriai

Statom naujus ir taisom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio Ir stog 
dengystės. Lengvi tšmokesėlal nrbn 
caah. Gaisro apkatnavlmns — stnfe- 
mental — ant narni) Ir rakandu

3358 S. l.rrVANICA AVĖ.
Tel. ROUIevard 6327

Mūrinis <i fintų ]»•■ 4-ris knnih. 
namas imt 30tb ;r H’metnlil Avė.

Kaina $5950.00

4 k.'inli ( eitam1 $1200.00 Brigh- 
ton Park arti Archer Avė.

AUGUST SALDUKAS
4038 ARCHER AVĖ. 

Tel. LAFayette 6719

TOMOBTI.ES


Šeštad’enis, gegužės 4 d., 1935
= n R A U O A s

VIETINĖS ŽINIOS
ŽINIOS - ŽINELĖS

— “Draugo’’ redakcijų va
kar aplankė svečias iš Lietu
vos p. Ii. Skipitis. Drauge su 
juo buvo ir konsulas p. Kal
vaitis. Su gerb. svečiais pasi 
tarta prakalbų maršruto rei
kalu.

— Užvakar vakare gražiai 
pasitiktas atvykęs svečias p. 
Sk i itin. Stevens viešbutyje į- 
vytu auki puota. Dalyvavo 
apie 35 veikėjų. Pasakyta ei
lė kalbų, sveikinimų, pasitar
ta svarbiais susiartinimo su 
Lietuvos visuomene klausi
mais.

— Šiandien visi vykstame j
Adv. Ch. Kai, Illinois vai- McK/nley parko salę, kur sve- 

stybės prokuroro padėjėjas, čias sakys svarbių kalbų. Pra- 
Jcuris daug pasidarbavo suren- džia 4 vai. popiet, 
gimė Dariaus - Girėno pamin- — Ryt 1 vai. važiuojame į 
klo pamatų kasinio iškilmių, I Marąuette parkų.

kurios bus rytoj,. 1 vai. Mar-, EiTUCRH
ąuette parke, .lis vadovaus :š-
kilmių programai. M-ARQUEFTE PARKE
_____ _____________________ Kataliku vyrų klūbas Mar-

ųuette Parke rengia vakarų 
sekmadieių, gegužės 5 d., pa- 

i rapijos salėj. Atvykę iš Wėst- 
ville, J11., L. Vyčių kuopos a” 
tįstai loš ‘‘The Poor Father" 
Pradžia 6 vai. T'ak Po progra
mų bis šokiaū- Grieš At Met- 
ricks orkestrą. Įžanga 40c.

Quiglev

DIENRAŠČIO

DRAUGO
PAVASARINIS

PIKNIKAS
ĮVYKS

Sekm., Gegužės-May 12 d. 1935
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues

T

EKSKURSIJOS
iš VVHFC stoties, 1420 kil.. - gaitės, kurios norite arčiau įlėkite atsilankyti į šį susirin- 
nuo 8 iki 8:45. V. ! susipažinti su Moterų Sųjun- kinių. 0. Kliučinskaitė, rašt.

--------- I gos veikla, kviečiamos lanky-
Rytoj 11 valandų prieš piet, 1 tis į mūsų susirinkimus. Sų- 

Progress Furniture Co. krau- j jungietės ji1 maloniai priims 
luvė pavaišins savo klausyto- ir pavašins. Kuiespondentė

BENIAM ESINŪI LINIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu ‘ ‘ Gripsholm ’ ’

i."Id; tikiu iš New l’orko
GEGUŽĖS 25 D. 1935 M.

Antra ekskursija išplauks 1
Liepos 3 d., 1935

Tuo pačiu motorlaiviu 
< Per Gotlienburgų-Stockholm)
New York — Klaipėda

Rengiamos: . „ , , _
Liet i ,;.iv ak erčių Agentų Sųjungos mainymo, piaiiesama, kad Du
Am' į driko krautuvės radijo prog

Kiti išplaukimai iš New Yorko

AP!O
BUDRIKO PROGRAMAS 

IŠ WAAF 5 VAL.

Dėlei laiko ir stoties per

įlįs gražiu ir įdomiu radio pro
įiamu iš stoties WGES, 1360 BRIDGEPORT. — Simano 
k'locykles. Dalyvaus keletas Daukanto draugi'<>« svarbm 
žymių dainininkų, muzikų ir ' bertaininis susirinkimas įvyks 
kalbėtojų, kurie sudarys ma- J sekmadienį, gegužės 5 d., Chi- 
lonunio kiekvienam pasiklau- cago Lietuvių auditorijoj, 12 
syti programos. Nepamriškite. vai. dienų: Nariai būtinai turi

VVEST SIDE. — Lietuvių■y
Namų Savininkų susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gegužės 6 j 
d., 8 yal. vakare, Barausko 
sv«*l., 2244 W. 23 PI.

Komitetas

B.

Kungsholm --------Birželio 4,
Drottningholm - - Birželio 12, 
Drottningholm .... Liepos 17 
Gripsholm........... .. Liepos 26
informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į bet kuri Sųjungos narį, putorizuolų 
vietinį laivakorčių agentų, urna į bet 
kurių mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas "M A KIEHOLM”.

SVVEDISU AMKRICAN LINE 
f SI N. Mli'hlgan avė., . Cbicago, Ui.

ramai bus duodami iš stoties 
WAAF, 920 kil., nuo 5 iki 
5:30 vai. po pietų per visų va
sarų. Tad ir ryt nepamirškit/ 
pasiklausyti šio programo, kr 
ris susidės iš gražių lietuvis 
kų dainų ir muzikos.

Kitas Budriko rad o prog
ramas būna ketvergo vakarais

Prar* drnai• > A . '• -.‘ė ' n

BRtGHTON BARK — L. 
R. K. A. 160 kuopos susirin
kimas: bus gegužės 5 d., tuo-

atsilankyti, kadangi yra eilė 
svarbių klausimų svarstymui.

P. K., sek?.

BRIDGEPORT. Draugi
jos Šv. Petronėlės susirinki-

jjariaus - Girėno Am. Le
gion Auxiliary Unit No. 271 
mėnes nis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, geg. 6 d., 8 vai. 
vak., J. Yuškos svet., 2417 VV. 
43 rd St. Šis moterų skyrius 
rengia taip vadinamų “Novėl- 
tv dance” geg. 5 d., Holly- 
wood lnn., 2417 W. 43rd St.,

mas įvyks sekmad., gegužės 7 vai. vak. Visos narės ir pu- 
jau p*, pamaldų, mokykloj. Na p’ *'■’ va-- popiet, Šv. Jurgio blika kviečiami paremti šios

■ parap. svet. Visos narės :.ia!o- organizacijos veiklų. Koresp.riai prašomi nesivėluoti, nes 
visi norč-.’iiie vykti j Dariaus- 
Girėno pamatų paminklui pra 
dėjimo iškilme.1 Marąuette pa

rke. Valdyba VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

Budrik Furniture Mart
3345 ir 3347 S. Halsted St.

CHICAGO
Pečiai, Lovos, Springsai, Alatrasai. Ypatingai didelis 

p.isilinkimas gražių Parlor Setų po iki

*100.00.
Graži lempa ir 26 šmotų sidabro setas dykai.

Atsinešk šį kuponų ir dykai gausi kenų maliavos
Budrik Furniture Mart

J

BK1GHT0N BARK. — Lie
tuvių Kęstučio Pašalpos klu
bo mėnesinis svarbus susirin
kimas jvyks gegužės 5 d., Ho- 
llyuood (Yuskos) svetainėje 
2417 VV. 43rd St., 12 vai. d. 
Visi nariai-ės kviečiami skait 
lingai atsilankai. nes bus sva
rstoma istorirO o, gal, ir kon
stitucinis klubo klausimas, ku
ris liečia kiekvienų klubo ei- 
linį-ę narį-ę.

Steponas Norkus, sekret.

BRIGLITON PARK. — Mo-' 
terų Sąjungos 20 kuopos su- 

’ s'rinkinias bus pirmadienį, ge- 
Į gūžės 6 d. 7:30 v. y. parapijos 
Į svetainėje. Visos narės kvie / 
čiamos atsilankyki ir draugiu 

| atsivesti, nes po .-msitinkimo 
! bus užkandis ir pasilinksmini- 
j mus. Taipgi moterys ir nier-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
5340 80 KED2IĖ AVI.

Ifidirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ii Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuve 
Ohicagoj

• —o----------
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. W£STERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALUS I AI’ AJt l>.\ VIM AK da
liai- iki Vainikų Dienon. NUO
LAIDA ant visų Stook Paminklų, 
Mažų Ir Didelių. Nora turtine <11- 
dol| stakų, patartame rinktis anks
ti jei norite dė Vainikų Dienos.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vl<*nas b okas j rytus nuo 
didžiųjų \ artų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys tnkiPomil 

Rez. PENSACOLA »Oll '
________ UELMONT MM

orriee; HILLSIDE 3865
Alfred Roselli, pres. Vlncent Rosolll, secr.

ONA JASINSKIENĖ
(po tėvais Juiiu&uuHkuito)

mirė gegužes 3 d. 1935 m. 4 
vai. popiet, sulaukus apie 63 
meti] amžiuus. Kilo iš Suvalki
jos, Grlžkabudžto Parap. Ame
rikoje išgyveno 42 metus.

1 Paliko dideliame tris sūnus: 
.Jonų, Andriejų ir Eduardų., 
Spunkias dukteris: Auna, Jose-

phine, Mary, Theodora ir Va-1, 
leria ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6821 So. 
Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, gegužės 7 d. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėta į 
Gimimo Šv. Pan. Mar. Parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta 1 Sv. 
Kazimiero kapines. |

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys, Ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Telefonas Cicero 2109.

PAULINA NEVAKIENĖ
mirė gegužės 3 d., 1936 m.
2:30 vai. ryto, sulaukus 45 me
tų amžius. Kilo iš Biržų Aps
kričio Antašavos Parap. Mau- 
garų Kaimo, Amerikoju išgy
veno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų. dvi dukteris: Pran
ciškų ir Bronislavų, 3 seseris: 
Salomia Kubilius, Elzbietą Pun- 
dzevičienę ir Amilių Rudytę; o 
Lietuvoje brolį Juozapų Rudį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 6535 So. 
Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, gegužės 6 d. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta J Gimi
mo Panelės Švč. Mar. parap. 
bažnyčių, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Seserys.
Laidotuvių direktorius J. F. 
Radžius. Telefonas CANal 6174:

AIA
PETRAS J. VAINAUSKAS

Mirė gegužės 1 d., 1935 m., 10:35 vai. vakaro, su
laukęs pusės amžiaus. Kilo iš Tauragės apskričio, Ka
ltinėnų parap., Užpelkės kaimo. Amerikoje išgyveno 
37 metus,

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, po tė
vais Kibelaitę, sūnų Petrų, marčių Agnieškų, dukterį 
Marijonų Kareivų, žentų Liudvikų, 5 anūkus, 3 sese
ris: Aleksandrų Martinkienę, švogerį Antanų, Anelę 
Mažeikienę, švogerį Vincentų, Pranciškų Jucienę, švo
gerį Kazimierų ir jų šeimynas ir daug kitų giminių; 
o Lietuvoj seserį Petronėlę Vainauskų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioj, 3319 Litua
nica Avė. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 6 d., 
iš koplyčios 8 vai. bus atlydėta į Šv. J urgio parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapinęs. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau
gus-es ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Marti, Žentas, A- 
nūkai, Seserys, švogeriai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, Telefonas 
YARds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. F. Radžius
S. M. Skudas
Clias. Syrewic7B
1.1. Zolp
I. F. Eudtftis

668 West 18th Street 
Pbone CANal 6174

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 59th Avė.. Cicero 
Phone Cicero 294

1646 VVest 46th Street 
Pbone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741 — 1742

Lackaudcz ir Suok
I.Liute«
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

2314 VVest 23rd Place 
Phono CANal 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveikusiuose

Dėl dulkiu viesulo Minnesota valst. gyventojai buvo pasilgę lietaus. Šiomis 
dienomis užėjęs viesulas su lietum vėl pridarė daug nuostolių, išvardydamas me
džius, telegrafų stulpus. Paskui lietus pasikeitė i sniegą.

KOKIOS SĖKMĖS SUSIDŪRUS SU 
GATVEKARIU

Iš gražaus automobilio tik griaučiai liko 
susidūrus su gatvėkariu ant Halsted prie Erie 
gaiviu. V. Martin, buvęs baustas kalėjimu, 
ir jo draugas B. Lupez užmušti.

(Acme Photo.)

k 1 AKINAS! PRIEŠĄ ŽUDYTI
Jaunas vokiečių r kruta:' k; , .de. Idoje kardu veria iškamšą. Taip lavinasi 
šą žudyti. Karo tarų ba V kietijej ] a Įpinama, kad gerai paruoštu būsi-
i ka r u;. -*

AA 32*. 3 A3 a / ' )
* ASiUNTINYS

Švedų pasiuntinys Bos- 
aam (vidury) per bankie- 
ų suruoštą American — 

Scandinavian Foundation 
.’alm r Housę, t hcag >j 
Ira Nelson Morris (kairėj) 
r Frank Van.lerlib — svar
iausi kalbėtojai.

(Acme V uoto.)

Sulaikyti darbai. — Vaizdas pradėtos 
statyt; Parker užtvankos ant Colorado upės. 
Aukščiausiojo J. A. Valstybių teismo nuos
prendžio pr'ėjusi pirmadienį visoks darbas 
sulaikytas.(Acme Photo.)

Žymioji U. S. lakūnė, Mrs. Amelia Earhart Putnam andai iš Los Angeles 
nuskrido į Meksikos sostinę. Čia vaizduojamą, kaip meksikiečiai ją pagerbia Lo- 
ehimilco pliuduruojančiuose soduose, Mexico City.

| . e l'iot o. )

JŪRŲ ŠUNES CHICAGO MUZIEJUJ
Chicago muziejuje daliar galima matyti didžiausių jūrų šunų iškamšas. Tie 

’ū ų gyvuliai atrodo lig būtų gyvi Guadalupe saloj, Meksikos pakrašty. Muzie
jus (Braut parke) atdaras kasdieną.

(Acme Photo.)

Vyriausias gydytojas. — Ra
usom Reynolds prez. Roosevel-

(Acme Photo.) to paskirtas vyriausiu J. A.
Surekrutuotas vokiečių jaunimas karo stovyklose atlieka karines pratybas, kad taptų pirmos Valstybių kariuomenės gvdy- 

rūšies kalveristais. Tai pirmas paveikslas vokiečių eenzuros leistas pasiųsti j užsienį. tojum.

(Acme Photo.)

Warren bulvaro, tarpe Lincoln ir AVcod gatvių, gyventojams buvo tikras šio- 
vas,-kuomet Chicagoj sustojęs cirkas dramblius paleido lenktynėms. Laimėjęs lenk
tynes dramblys dovanų gavo “plytą” šieno.

(Acmė Photo)

Citizens State bankas, Park Ridge, III., kuris randasi tik už bloko nuo polici
jos stoties, tapo dienos metu apiplėštas. Plėšikai pasigrobė 3,000. dol. Kol polici
ja atvyko, plėšikai jau buvo nudumę savais keliais.


