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GUATEMALA IŠĖJO IŠ 
SĄJUNGOS 

Kalbama, kad, ras i , ją paseks 
k i tos Amer ikos valstybės 

ŽENEVA, geg. 1& Gua-i ginti Etiopijos nepriklauso
mybės, nors, iš tikrųjų, galė-temaln respublika šiandien i 

sėjo iš T. Sąjungos. Pasktti jusi tai padaryti. 
save ji paliko daug baimei, 
kad, rasi, ir kitos Amerikos 
yalstylrės paseks jos žygius — 

(luatemala jau seniai laiko
si nusistatymo, kad Amerikos 
žemyno respublikos turėtu su-

apleis T. Sąjunga, kuri uete- (taryti atskirą T. Sąjungos rū
kuli prestižo, neįstengusi ap* L<ies politinę organizaciją. 
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SOVIETŲ RUSIJA PLANUOJA 
STATYTI DIDELĮ LAIVYNĄ 

LONDONAS, geg. 15. — 
Žiniomis iŠ Maskvos, sov. Ru-
sija yra pasiryžusi statyti di
deli galinga karo laivyną Azi
jos rytuose, kurs atatiktu japo 
nu. kai-o laivynui. Taip pat ki
tą laivyną Baltijos jūroje. Šio 
pastarojo didumas priklausys 
nuo Vokietijos ginklavimosi 
jūroje. 

Sov. Kusi jos šiuos pasiry
žimus patvirtina s<>vietų am
basadorius J. Maiskis. J is apie 
tai jis- pranešė Anglijos užsie
niu reikalu sek reto rija t ui. 

IR BALDVVINAS NORI T. 
SĄJUNGAI REFORMŲ 
LONDONAS, geg. 15. 4 

Pagaliau ir Anglijos premje
ras P>ald\vinas pasisako už re
to rmų T. Sąjungoje reikalin
gumą. 

SUMAŽINS VIEŠUOSIUS 

MEKSIKOJ ATIDAROMOS 
BAŽNYČIOS, BET VARŽO 

Ml KUNIGAI 

CHICAGOS ADVOKATAI KATA 
MINĖS GLOBĖJO DIENĄ 

MKXICO CITY, geg. 15. — 
Gauta žinių, kad dar kitose 
dviejose valstyjbese atidaryta 
bažnyčių — vienoj apie 30, o 
kitoj viena, kuri vienerius me
tus buvo. uždaryta. Bet kas iš 
tų atidarinėjimu. Ne vienoj 
tijį-valstybių neleidžiama kuni
gams turėti pamaldų. 

Tuo tarpu katalikai visoj 
šaly nepaprastai bruzda už 
bažnyčių atidarymą ir leidimą 
kunigams laikyti pamaldas. 
Siunčiamos peticijos paskui 
peticijas centro vyriausybei ir 
paskirių valstybių autorite
tams. Neduodama ramumo ša-, 
v . , i . «airportas, nedidinamas^ Ir gra 
lies prezidentui ir gubernato- . • . to 

smo, kad artimoj ateityje su 

Švč. Vardo katedros, Chica-
goj, rektorius mons. J. P. Mo-
rrison paskelbė, kad rytoj a-
pie 300 katalikų advokatų su
sirinks katedron išklausyti šv. 
Mišių. Tuo būdu jie pageri** 
advokatų globėją šv. įves šio 
šventojo šventėje ir podraug 
paminės šv. Tomo More viene 
rių metų sukaktuves, kaip jis 
kanonizuota?. 

Šv. įves yra miręs 1303 m., 
o šv. Tomas More — 1534 m. 
Pastarasis buvo garsu.* Angli
jos valstybės vyras ir lordas 
kancleris. J is mirė už tikėji
mą. Tuometinio Anglijos ka
raliaus Enrikio VIII įsakymu 
Tomui nukirsta galva už neiš-
sižadėjimą Katalikų Bažny
čios ir Popiežiaus autoriteto. 

ĮSAKYTA IŠVERSTI GELEŽIN
KELIO BĖGIUS AIRPORTE 

Oro linijų kompanijos ilgą 
laiką skundėsi, kad Chicago 

Šv. Kazimiero Akademijos orkestro 
Jo nuomone, T. jSąjungos Balčiūnaitė, Palmyra Kaniulionyt^Aldona 

nuostatai turėtų būtį taip pa- .vija Eisinaitė (sėdi). JC ai p jatfv"6*^o ske 
taisyti, kad "Sąjungon galėtų tadienįf Chicagos diocezijos aukštėįjįiųjų i 
įstoti ir J. A. Valstybės. .konteste mūsų akademijos orkestras la«n 

T> •, «L' • tOrkefctras susideda & .54 narių, ^bdovau. 
l>e Amerikos, sako p r e m j e r a .(Chicago Amarican paskol%| 'MlŠę). 

. ras, nebūtų -galinėti s a l * m ^ ^: ' •'TjjSJu ** 
•gas veikimas už pasaulio tai-

vės Kotryną 
ruzaitė ir Syl-

praėjusį šeš
kių orkestrų 
pirmą vietą, 

sesuo Bernar-

: • » 

Paskelbta, kad \Vorks Pro-
irress administracija (WPA) 
nusprendė po liepos mėn. 1 d. 
duoti d&iho tik 152,000 be
darbių Illinois valstybėje. 

Šiemet vasario mėnesi gavo 
uarl:.' apie 202,800 bedarbių, o 
šiandien dirba 180,000 bedar
bių. 

Tokiu būdu žvmus skaičius 
I>edarlių Ims paduota pačios 
valstybes šelpimui. 

šį paskutini kartą, sako 
premjeras, Sąjunga neturėjo 
pakankamai pajėgų veikti 
prieš Italiją, kadangi joje ne-
Imvo Japonijos, Vokietijos ir 
J . A. Valstybių. 

Yal-t\bė gi neturi pakanka
mai f.mdu bedarbių šelpimui. 
Kalbama, kad bus didinami 
mokesčiai, kati surinku? 
lingu lomiu. 

FAŠISTŲ ATSTOVŲ RŪ
MAI PATVIRTINO IMPERI

JOS A T S T A T Y M Ą 

ROMA, geg. 15. — Italijos 
fašistų atstovų rūmai .(parla
mentas) vakar susirinkę pa
lvi įtino diktatoriaus Mussoli-
nio pereita šeštadieni paskelb
tą nuosprendj, kuriuo Etiopi
ja prijungiama Italijon, Itali-

reika 'jos karaliui teikiamas Etiopi
jos imperatoriaus titulas ir 
maršalas P. Badoglio skiria-

AGENTAI SEKA ŽMOGŽU- mas visų italų karo pajėgų 
D! 

BERLYNAS, geg. 15. — 
Austrija gyvena politini krizj. 
Iš vyriausybės viršūnių paša
lintas vicekancleris princas 
Starhembergas, austrų fašis
tų privačios armijos "Heim-
wehr" vadas ir atkaklus Vo
kietijos nacių priešas, po 
draug žinomas Mussolinio bi-
ciuhs. 

Yra žinių, kad.austrai fašis 
tai dėl; to labai nerimsta ir jie 
gali sukelti didelius nesmagu 
mus Austrijos vyriausybei-. 

Kad vokiečių nacių įtaka 
negriūtų Austrijoje, diktato
rius Hitleris susimetė pradėti 
dervbas su diktatorium Mus 

IJA SKIRIA MEDA-
ZJimMlKUf 

ADVOKATUI 
NEW YORK, geg. 15. 

Šv. Bonaventūro kolegija N. 

didesniais keleiviniais orlai
viais nebus galimumų naudo
tis šiuo airportu. 

I riams 
Be peticijų siuntimo katali

kai pas centro .vyriausybe 
siunčia dar ir skirtus komite
tus, kad asmeniškai. pranešus, 
kaip didelių nuostolių katali-|sia kliūtis buvo skersai lauko 
karna- daro šie vyriausybės i naudojamas geležinkelis. Su 

kompanija buvo vedamos de

rybos, bet nedavė geistinų 
sėkmių. 

Aldermonų tarybos viešųjų 
darbų pakomitetas vakar pa
galiau įsake policijai, kad ji 
sustabdytų traukinių važinėji
mą tuo geležinkeliu, o viešųjų 

vykdomi persekiojimai. 

Kadangi kai kur bažnyčios 
atidaromos, tai katalikai da
bar smarkiau susimeta reika
lauti, kad būtų leista 

s p o r t o didinimui didžiau-' ? * » k ™ i s i °n ie r iu i - kad 
jis išardytų geležinkelį didina
mo airporto plote. -

Miesto majoras pritaria pa-
komiteto nuosprendžiui. 

KAS NAUJO LIETUVOJE 
turėti VILKIJOS VALSČIUJE PA-, NEPAPRASTAS ATSITIKI

MAS KARO MUZIEJUJE 
«'».• * • 

NAJKINTAS ELGETAVI-
JM& 

pamaldas atidarytose bažny 

kunigu skaičiaus pripažinimo.. 
-

Nėra žinoma, kaip vyriausy
bė elgsis tuo klausimu. Bet, 
ikisiol vis dar išsisukinėjama. 
Valstybių autoritetai katali-

—T ~\?,"" 41 jkus siunčia i centro vvriausy-\ o r k e pripažino Katalikų Ak-j ' .. .» / ruginių miltų, 6 klgr. kruopų, 
be, o pastaroji — pas valsty
bių autoritetus. Toks išsisuki-

V ILK IJA, — Senelių prie
glaudoje nuolat gyvena 18 
vargšų, kurie gauna vjsą iš 
laikymą. 32 duodamas kiek
vieną mėnesi davinys: 15 klgr. 

ladienj 

cijos aukso medalį J . L. Sco-
ttui, žymiajam katalikui ora
toriui ir advokatui iš Los An
geles, Cal. 

Medalis jam bus įteiktas 
šios kolegijos rūmuose šio ge
gužės mėnesio 24 d. 

i it klgr kvietinių pikliavotų 
miltų, 3 klgr. lašinių. Velv-

nėiimas nėra gudrus ir nega-|, .„ , ,. ,.„.. , . 
' . , , . . . . . . . , . Ikoms išdalinta 650 kiaušiniu. 

h ilgiau taip būti. \ aldinmkai;T- . , .. 
r. Kai kurioms neturtingoms sei-bus priversti'užimti aiškią po-

ziciją 

Šv. Bonaventūro kolegija už 
1934 metus tos rūšies medalį 
pripažino buvusiam N~eAV Yor-
ko valstybės gubernatoriui Al. 
Smithui, o už pereitus metus 
— M. Williamsui, "The Com-
monweal^ redaktoriui. 

ENCIKLIKŲ SUKAKTUVĖS 
Vakar, geg. 15 d., visose J. 

A. Valstybėse katalikai mine-
jo Popiežių enciklikų — Leo
no XIII "Rerum Novarunr 
45 metų ir Pijaus XI "Qua-

4<dragesimo Anuo' 5 metų su-

Federalių agentų viršinin
kas (Miicagoj praneša, kad 
agentai seka žmogžudį — al
koholio pirkliautoją, kurs aną 
i<vtą nužudė nušaudamas agen 
ta.*. Sako, jis 
tas. • 

greit bus suim-

VAGYS BAŽNYČIOJE 

Xaktį prieš penktadienį va
gys įsilaužė Šv. Mykolo baž
nyčion, 1950 W. 4S gat. Pa
grobta (rys kielikai, eihorija 
ir rihorijos viršelis— viso ver 
tės apie SOO dol. 

Piktadaiių įsilaužta per šo
nines bažnyčios duris. 

KOMA, geg. 15. — Italijos 
bankas pasiuntė Etiopijon vai 
dininkus, kad jie ten organi
zuotų finansus. 

rytinėje Afrikoje vyriausiuoju 
vadu ir Etiopijos' vicekara- l s o l i n i u Austrijos reikale, flit-
] j l u n jleris norėtų, kad Mussolini 

Pats Mussolini aiškino mi- r e m t ų a U s t r i J ^ r i ausybę , jei 
nėtą nuosprendį. Jis aukštino | P r m c a s ^arhembergas su sa

vo armija pradėtų veikti prieš 
vyriausybę. Hitleriui svarbu, 
kad minėtas princas neįsigalė
tų Austrijoje, nes jis yra at-

DR. ECKENER VIS NEIGIA k a k l u s vokie<"'ilJ naoilJ Priešas-
MAS 

GRĮŽO ITALŲ LAIVAS SU 
KARIAIS 

maršalą Badoglio ir karinome 
nę už nuveiktus milžiniškus 
darbus Etiopijoje. 

moms sumokama už butą ir 
sergantiems duodami veltui 
vaistai, prireikus, ir gydyto
jas. 

Šv. Vincento a Paulo dr-jos. 
kuratoriai kaimuose surinko 
šiemet 61 centnerį javų ir 22 
centnerius bulvių, pati prie
glauda užaugino 3 dideles 
kiaules. 

KAUNAS. —; gį seĮPP 
keli Kauno 4 pradž. moftyk-
1-os mokiniai buvo nuėjęs Ka
ro muziejų. Apžiūrint *ai»ie-
jų, vienas jų, pamatęs k^ar^i-
vių manekenus ir m a l d a 
mas, kad jie gyvi, ne^ vienas 
manekenas stovėjo su atfesta 
lanka, priėjęs pasisveikino. 
Staiga pajutęs manekeno šal
tą ranką, berniukas tiek išsi
gando, kad rėkdamas išbėgo 
iš muziejaus ir galvotrūkščiais 
parbėgo namo. Dabar berniu-
kasi guli namie sirgdamas ir 
turį apie 40 karščio. Pakvies
ti gydytojai ištyrę ligą nusta
tė, kad berniuko ligos priežas
tis — staigi baimė. 

MINISTERIŲ KA- kaktuves 
BINETAS LENKIJOJE 

BERLYNAS, geg. 15. — 
Naciai ir toliau ignoruoja ir 
vengia savo spaudoje minėti 
garsaus dirižablių statytojo 
dr. Eekonerio vardą. Net grį
žus iš Amerikos po pavyku
sio skridimo dirižabliui Hin-
denburgui spaudoje nemini
mas dr. Eckenerio vardas. 

Tuo tarpu yra žinoma, kad 
jei ne dr. Eckener, Vokietija 
nebūtų pagarsėjusi su savo dir 
ižabliais. 

NEAPOLIS, Italija, geg. 15 
— Iš rytinės Afrikos parpiau 
kė laivas Nazario Sauro. Par
vežė gen. Dalmazzo, 20 kitų ka 
rininkų, 290 karių ir 356 dar
bininkus. 

PHILADELPHIA, Pa., 
geg. 15. — Paskelbta, kad bu
vęs prezidentas Hooveris ne
dalyvaus respublikonų parti
jos nacionaliam suvažiavime. 

VARŠUVA, geg. 15. — At
sistatydino Lenkijos premje
ras M. Koscialkovski su savo 

i 

ministeriais. 
Gen. Slavog — Skladowski, 

pilsudskininkas, sudarė naują 
kabinetą. 

BRITAI IMASI PRIEMONIŲ 
PRIEŠ ARABUS 

*s Šios dvilypės sukaktuve 
minėta susirinkimais ir per ra 
diją. 

SUTVARKYS DUONOS 
IR SENŲ RŪBŲ PREKYBĄ 

UGNIAGESIAI BUS APMO
KOMI PER RADIO 

IŠVYKUS KLEBONAMS 
EUROPON 

JERUZALĖ, Palestina, 
geg. 15. — Arabai imasi vyk
dyti į boikotą prieš žydus ir ko
voti prieš britų autoritetus. 

Palestinos britų autoritetai 
šaukiasi daugiau kariuomenės. 

PITTSBUROH, Pa., geg. 
15. — Du angliakasiai įsileido 
vienon apleiston kasyklon ir 
negrįžo. Ieškomi. 

Šv. Petro ir Povylo parapi
jos AVest Pullmano klebonui 
A. Linkui išvykus Europon, jį 
pavaduos " D r a u g o " adminis
tratorius kun. J. Mačiulionis. 
M. L C. 

Kun. Vitkus, M. I. C, pava
duos kun. K. Bičkauską Šv. 
Pranciškaus parap., Indiana 
Harbor. 

MADRAS. — Indijos kata
likų metraštis už 1936 metus 
paduoda 4,056,155 katalikus 
šiame krašte. Kunigų skai
čiaus didėjimas taip pat žy
mus. Indijoj yra 10 vyskupijų. 

KAUNAS: Lietuvos Ugnia-
'gesių Organizacijų • sąjunga 

KAUNAS. — Miesto savi-1tariasi su valstvbės radiofo-
valdybe pradės stropiau kon
troliuoti duonos ir senu rūbu 
prekybą turgavietėse. Tuo 
reikalu yra išleistas aplink
raštis, tačiau dar ligi šiol gy-
veniman netaikomas. Dabar 
parduodama duona smėliu i r 
dulkėmis apnešta, o seni rū
bai dažniausiai neišdezinfe
kuoti. 

SOCIALISTAS APIE KARO 
SKOLAS 

PARYŽIUS, geg. 15. — Nu 
matytas būsimas Prancūzijos 
premjeras socialistų vadas 
Blum sakosi^ kad kai jis užim
siąs premjero vietą, jam rū
pėsią, kad Prancūzija atnau
jintų karo skolą mokėjimą 
Amerikai. 

nu, kad jai būtų leista kas sa
vaitę po 20 minutų panaudo
ti radkT ugniagesių apmoky
mo reikalui. Būtų skaitomos 
paskaitos įvairiais praktiš
kais ugniagesybos klausimais. 

KAUNAS. — Gauta žinių, 
kad universiteto rektorius* 
prof. Mykolas Roemeris jau 
išrinktas Prancūzijos garbes 
legiono karininku. Netrukus 
jam Kaune bus įteikti garbes. 
legiono karininkų ženklai. 

ORAS 
CHICAGO, SRITIS. — Nu 

matomas saulėtumas; maža 

temperatūros atmaina. 

• 
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DIENOS KLAUSIMAI 

AKADEMIJOS RĖMĖJŲ SEIMO PROGA 

JKytoj suvažiuoja į savo metinį seim-j «v. 
Kazimiero Akademijos rėmėjai. Tai mums 
duoda proga dar kartą žodį kitą pasakyti 
apie šią šaunią mūsų, Amerikos lietuviu ka
talikų, kultūrinę įstaigą, kurią mes nuošir
džiai didžiuojamės ir savo paramą jai tei
kiame. 

Šv. Kazimiero Akademijai šiemet suėjo 
25 metai. Vasario mėn. minėtu jos sidabrinis 
jubiliejus. Ta proga šiai įstaigai suplaukė 
daugybė sveikinimų ir linkėjimų. Mūsų piu-
čioji visuomene parodė, kaip giliai ji Įver
tina Šv. Kazimiero Akademijos darbą. 

Dvidešimts penkių metų bėgyje Akade
mija išleido į pasaulį šimtus išmokslintų, 
gražiai išauklėtų, gyveniman paruoštų lietu
vaičių. Vienos jų apsivilko vienuolių abitais, 

L pasiliko vienuolyne tęsti savo mokytojų se
selių darbą tolyn, kitos pasirinko kitokias 
profesijas, trečios sukūrė šeimos židinius. Žo
džiu, Akademija paruošė šimtus visuomenei 
reikalingų šviesių, susipratusių, pasiruošu
sių mokytojų, veikėjų, motinų. 

Šie mūsų žodžiai nėra tušti. Pažvelgki-
me į Amerikos lietuvių religinį ir tautinį gy
venimą, o tikrai patys pamatysime, kad Ls 
Akademijos išėjusios vienuolės Kaziuiierietč\> 

l^eyeda kelias dešimts lietuviį/mokyklų, kuria 
reikšmė visais atžvilgiais yra iBe galo dide
lė; pasaulietes akademikės vis labiau į ima 
į mūsų organizacijų veikimą: jų rasi L. \ V 
eių organizacijoj, Sodalicijos draugijoje, f e 
deracijoje, LRKSA ir kitose. Tiesa, ne vis t i | 
tuo naudingu Dievui ir tautai keliu nuėjo, 
tačiau, kaip ir geriausioje šeimoje atsiranda, 
vaikų, nedėkingų savo tėvams ir aiiKlėto-
janis, taip ir iš akademikių atsirado pasu
kusių* ne tuo keliu, kuriuo norėta kad jos 
eitų. Bet sulyginamai tokių nėra daug ir, 
Dieve duok, kad tokių skaičius ateityje dar 
labiau sumažėtų. 

Smagu yra konstatuoti faktą, kad Šv. 
Kazimiero Seserys pajėgė ne tik šiaip jau 
mokslą Akademijoj {lakamoje aukštumoje pa
statyti, bet jos sugeba ir mūsų tautos vardą 
kitataučiuose pagarsinti, pakelti. Jų tarpe 
yra tokių menininkių, artisčių, kuriomis rei
kia didžiuotis. -Štai, jų vedamas muzikos sky
rius, jų mokinių, akademikių orkestia jau ke
lintu kartu laimi pirmą vietą diecezijom aukš
tųjų mokyklų orkestrų kontestuose. Akade
mikių dramos sekcija kiekvienu pasirodymu 
džiugina publiką. 

Jei prie; fg J t l sg 2alyku; dar pridėsime 
Kazhnieriečių sugebėjimą sėkmingai vado
vauti ligoninei, jų šaką Lietuvoj, kuri greit 
prigijo i r išaugo, be to, jų antrąją Akade
miją Rytuose, tuomet tikrai suprasime, kaip 
didelį vaidmenį vaidina mūsų tautoje Šv. 
Kazimiero Seserys ir jų vedamos mokyklos. 

Nieks neužginčys to fakto, kad tiic tos 
tautos turi ateitį, kurios yra šviesios kul
tūringos. Nėra išimtimi nė mūsų tauta. Ja i 
dar sunkiau, nes daug ir didelių turi priešų, 
neseniai teišsilaisvino iš svetimųjų j an jo ir 
neseniai_ teatkovojo teisę steigti mokyklas, į 
šviestis, organizuotis. Nelengva ir mum* čia, 
Amerikoj, tautybę išlaikyti. Bet, imuant, 
kiek daug dirba ir kiek jau padarė Šv Ka
zimiero Akademija, kaip sėkmingai plečiasi 
ir kitų vienuolijų tautos švietimo ir kultū
rinimo darbai, į savo tautos ateitį drąsiai 
galime žiūrėti. 

Į tą visą atsižvelgiant, nesunku sup;asti, 
kaip svarbi* JT& temti ta ip didelius darbus 
dirbančias lietuvių vienuolijas, kaip kilnų 
darbą varo Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Draugija, kori rytoj renkasi į seimą 
ir kurią mes ta proga sveikiname. 

DAINŲ DIENA 

Rytoj įvyksta ir kitas svarbus Clmagos 
lietuvių gyvenime įvykis. Visų Chicagos lie
tuvių parapijų cliorai renkasi į Vytauto Pa
rką, kuriame jie dainuos lietuviškas dainas. 
Kiekvienas choras dainuos atskirai ir taip 
pat visi bendrai. Programoj matėm paskelb
ta : dainuokim visi! Vadinas, chorai ir jų 
vedėjai nori, kad savo laiku visa publika 
dainuotų. 

Toks programos planas tikrai yra gir
tinas. 

Mūsų tauta yra vadinama dainininkų 
tauta. Tas vardas ne be reikalo jai duotas. 
Lietuvoj žmonės dainuoja ir linksmomis va
landomis, ir į vargelį patekę, ir į karužę 
jodami, ir sunkius darbus dirbdami. Dėl to 
mes turime daugybę visokiausių liamlk-s dai
nų: linksmų, liūdnų, labai melodingų, kurių 
net kitos tautos mums pavydi. 

Vokiečio Tautos Garbės Reabilitacija 
(R. inf.). Po vad. rinkimų 

trečiajame reiche, cituodami 
užsienio spaudos komentarus, 
buvom įsidėję ir čekų oficijo-
zo "Prager Presse" atsiliepi
mą, kuriame gana karčiais žo
džiais buvo kalbama apie mo
ralinę vokiečių taftos kapitu
liaciją prieš nacijonalsocijali-
zmą. Tame pačiame čekų laik
raštyje šiomis dienomis buvo 
įdėtas kitas straipsnis, para
šytas ką tik iš Vokietijos grį
žusio žmogaus, kuris tam tik
ru būdu vokiečių tautos gar-

pituliacija tikrai būtų įvyku
si tada, jeigu per rinkimus 

be rehabilituoja. Oia tą straip 
Amerikos lietuvių tarpe lietuviškoji dai-! sni, kai ką išleidę, ir dedame. 

na ima aptdti. Tai .skandalas! Kuo mažiau' "Visiška vokiečių tautos ka 
imsime dainuoti, tuo greičiau pasinersime, 
nutautėjimo bangose. Mūsų chorų vedėjai tą 
supranta. Dėl to jie organizuoja chorus, ren 
gia dainų šventes, kad kelti lietuvių dama, 
kad žadinti per dainą būti gyvais lietuviais. 
Prašant visų dainuoti drauge su chorais, ve
dėjai nori, kad lietuviai neužmirštų savo 
dainų, kad jas kiekviena proga dainuotų, j 
joiuis gaivintus. 

Kol mūsų tarpe skambės lietuviška dai 
na, tol nebus dar pavojų tautiniai išmirti. 

Kas tik galime, nuvykime rytoj į Vy
tauto parką, į lietuviškųjų dainų švdire 

DĖL 'S-ROS ' IR " L . A . " NESAKOMŲ 

Sandariečių laikraštis savo laiku įdėjo j sakiusiiijų skaičių. " P r . Pres-
tikrai nedžentelmenišką ir neteisingą rasinį. s e " bendradarbis tas žinias 

imi, kurie turėjo įvykti šiemet. 
Nukėlimas buvo motyvuoja
mas reichstago rinkiimj pas 
kelbimu. Tačiau abeji rinki 
mai tarp savęs nieko bendro 
neturi ir į koliziją nesueina. 
Dalykas toks. Vyriausybė iš 
partijos skyrių visame krašte 

" t a i p " būtų pasakę 99 proc gavo informacijų, kurios visos 
rinkikų, kaip skelbia valdžios j bylojo, jog per tuos rinkimus 

jo drąsos balsuoti prieš n > 
cijonalistinį režimą; opozicija, 
kuriai nevisada pakanka drą
sos, bus žymiai didesnė. Sprę
sdamas iš įspūdžių, kurių pri
sirinkau reicho šiaurėj ir va
karuose, aš tariuos neperde-
dąs. 

Kaip įrodymą, rodos,, gali
ma paminėti nukėlimą kitie-l T . . ^ T ^ T ^ . , . 
in<? m*t*T»a ,r„ u • Lietuviški balsavikai pama-
ms metams vadinamųjų įmc-' • , . . ., l 

nin n»«*«4ir*«*«a 4. i • i • I te. atvykusi 1 Ameriką seni mų pasitikėjimo tarvbu rmki - 1 . . . , *.. • . - . • . ..*"„. 'Šliupą sako: Šliupas pasenęs, 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

pranešimai. Tačiau nėra jo
kios abejonės, kad taip nebu
vo 

Po rinkimų oficijalios užsie
nio telegramų agentūros ir 
laikraščių korespondentai, pri 
simenam, plačiai rašė apie vi
sokius, švelniai tariant, "dir
btinius " būdus padaryti kiek 
galima didesnį " t a i p " pasi-

apie dr. J . Leimono atvykimą į Ameriką. 
Tuo rašiniu pasinaudodama»^dbie*uvo&—tau
tininkų partijos organas " L . A / ' ide.jo žy
mioj vietoj pranešima su antrašte " D r I ei-
monas jau agituoja*'/ Nesąmonę paraae "Sa
n d a r a " ir tą nesąmonę panaudojo " L . A.". 

Dr. J . Leimonas yra Lietuvos Pavasari
ninkų vadas ir Lietuvos Vyčių Amerikoj 
svečias. J i s lanko L. Vyčių kuopas ir labai 
gražiai kalba apie Lietuvą ir apie Lietuves , . . -. ,, ^ . . . . 
katalikų jaunimą. J is primena ir mūsų m u - i k l 1 ^ b a l s i> • I g S ? v i e n 

nfamu labai svarbias tautinas pareigus. Dėl U M W smogiko fcrupėj tokių 
to, jei " S a n d a r a " ir pats " L . A . " b ū t ų j b a 1 s u b l l V 0 12()- t a i P e r v l s a s 

širdžių ir pilna to žodžio prasme tatitl- Ignrpes tokių " p r i e š " pasisa-

naeijonalsocijalistų sąrašai vr-
rgu ar surinksiąs bent trečda
lį visų darbininkų balsų. To 
kio dalyko vyriausybė nen«: 
rėjo rizikuoti; reichstago rin 
kimai buvo gera priedang? 
pasitikėjimo tarybų rinkimu* 
atidėti'*. 

Baigdamas, čekų oficijozo 
bendradarbis rašo: . 

"Visa, ką atsiekė rinkimu 
propaganda, yra tai, kad bu
vo sustiprintas nacijonalsoci 
jalizmo arba, tikriau pasakius, 
Adolfo Hitlerio šalininku ti-

pailiustruoja: 
"Jlamburge aš pats kalbė

jau su jaunu SS vyru, kuris 
dalyvavo skaitant balsus. Pa-lkėjimas režimo pasisekimu 
sak jo, balsai buvo skaitomi 
keliomis grupėmis. Jo grupėj 
300 balsus suskaičius rinkim .į 
vedėjas sušuko: "Taigi, iš vi 
so turim 90 " p r i e š " pasisa
kiusių balsų". 

taip, kad jų abejonės, pasta
ruoju metu akivaizdžiai didė-
jusios, galima laikyti nugaiš
tomis. Taip pat armija, kurio? 
generolai žygį į Reino srit 
Įvykdė nenoromis,'negali atsi
stebėti Hitlerio ryžtingumu. 

pražilęs. Kažin ar jis kuni
gams ir dabar bus anatema. 
(Anatema reiškia atskyrime 
nuo bažnyčios, prakeikimą 
pas stačiatikius — prof. K.) 

Mano delnas, tavorščiai, 
rodo, kad šiuo čėsu Šliupas 
bus bedieviams anatema — 
atskyrimas nuo bažnyčios — 
nezaležninkų ir tų bedievių 
prakeikimas, kad visas jo 
šnekas prieš dvidešimts me
tų — bažnyčios būsią paver
stos arklydėmis ir kunigai iš
karti varpnyčiose — laisva
maniai, cicilistai ir balsavi
kai leido rūdkiui ant uodege-

Sūnus išsivadavęs nuo bai
sios burnoje "sj£aistykLos"j 
gražiai atsako: » 

— Kurgi neverksi, mielas 
tėveli, esu tik vienturtis jūs 
sūnelis... 

Paima tėvas šaukštą ko
pūstų, dar elidelo bulvę i.i 
iš syk šmukšt i burną. Stai
ga ir tėvas pravirko. Sūnelis 
klausia tėvelio: 

— Ko taip verki, tėveli! 
— Žinai, sūneli, — bešluo-

tydamas ašaras sako tėvas, 
— gera, kad tu gimei, ale 
geriau būt buvę, kad visai ne
būtum gimęs. 

Anglijos karalystėj, sako
ma, seniau teatrus lošdavo 
vien vyrai. Moterų roles taip 
pat vyrai lošdavo. 

lės nusinešti. Kaipgi nepra-i Sykį nesulaukęs lošimo pra
keiks Šliupas bedievių kuo- džios išėjęs iš kantrybės, Ka-
met jį, buvusį aršų kunigų rolis I I šaukia savo M O B 
ėdiką, čia pasitinka laisvama-. teatro direktorių ir klausia, 
nių — nezaležninkų kunigu-f kodėl nepradeda lošimo. A-
fciai, pralotai ir net biskupai. 

Suėjau aną dien gerą savo 
tavorščių Senį S. Saką. J i s 
man papasakojo tokį atsiti
kimą. 

Teko man neseniai valgy
ti gražius lietuviškus pietus. 
Net ir dabar dar seiles ryju... 
Kopūstai, bulvės; kil basos. 

nuoširdžių i r pilna to zoazio pr; 
ninku laikraščiai, jie neskelbtų kvailų nesą
monių apie dr. Leimoną, bet jo svarb :al mi
sijai stengtus padėti. 

Tarptautinis įtempimas keli.-. !M* t o d^r ir skilandis. Vai
syk pagreitino vokiečių gink 87* i* norėk! 

tėjęs į karaliaus ložą direk-
torius žemai nusilenkęs karą-

i 

liui tarė : 
— Jūsų karališkoji dide

nybė", dovanokite. Barbervs 
dar nenuskuto karalienės 
barzdos. 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS LAIKRAŠTIS l \ ] 
j > Balandžio 9 d. išėjo 800-sis " Trimito 

nr. Tai bene vienintelis iš visos eiles visuo
menei skirtų žurnalų, pasiekęs tokio numerhj 
skaičiaus. " T r i m i t a s " pradėjo eiti dar anais 
sunkiaisiais laisvės kovų metais, kai trapiam 
vos besikuriančios valstybės organizmui rei
kėjo daug morališkai ir fiziškai sveikų ir 
tvirtų pajėgų. J i s tada šaukė ir ragino visus 
geros valios lietuvius visais būdais atsispirti 
gresiančiam tautos laisvės pavojui, nežiūrint 
iš kur jis bebūtų — už Lietuvos sienų ar 
krašto viduje. 

" T r i m i t e " taip pat atsispindėjo visas 
Lietuvos valstybės viešasis, ekonominis ir ku
ltūros gyvenimas su visais jo laimėjimais, 
rūpesčiais ir darbais. J i s be perdėto opti
mizmo rodė ir teberodo visuomenei kelius, 
kuriais turi eiti sujungtos lietuvių tautos 
pajėgos. 

" T r i m i t a s " šiandie yra tvirtas savait
raštis, turįs užtikrintą ateitį ir pasisekimą. 
"T r imi to" redaktorius J . Kalnėnas, žymus 
visuomenes veikėjas, kilęs iš Vilniaus krašto, 
o vice-reda k torius VI. Andriukaitis. 

• * * 

SLA valdyba pasilieka tą pati. J j» įei
na penki socialistai ir du sandariečiai. So
cialistai šiemet norėjo sandariečrų visai nu
sikratyti. Dėd to jie ir su komunistais buvo 
sudarę bloką ir šiaip jau stengėsi visokiais 
būdais, agitavo, kad nariai balsuotų tik už 
socialistų kandidatus. Bet vis dėlto tas ne
pavyko. Galimas dalykas, kad tą savo vŽ&i-
mojuną stengsis įvykinti seime, jei pajėg< 
sudaryti atstovų daugumą. " Tėvynes' re
daktorių irgi stengsis pakeisti socialistu. Jį 
renka seimas. l)ėi to seime tikimasi daug 
triukšmo. 

sergąs. 
Kažin ar trečiajame reiche 

yra žmogus, kuris prie ketu
rių akių neprisipažintų neti
kįs oficijaliems pranešimam? 
apie 99 proc. " t a i p " pasisa
kiusių. Ką, bekalbėti, jeigu net 

pie rinkimų manipuliacijas, 
šitaip teisinosi: 

— Dėl Dievo, ponai! Jeigu 

nėse vėl "atsirado daugiai 
f ? 

kiusių balsų turėjo būti kele- j lavimosi tempą, taip, kad žnu 
riopai daugiau. Jaunasis SS 
vyrukas susi jaudinęs Ir. kaip 

[sakėsi, sušukęs: 
| — Jūs suklydot, pone vedė-
jar r pas mus vienus yra 120 
neigiamų balsų! 

Tačiau vedėjas.nė kiek ne
sumišęs, bet nusišypsojęs ii 
taręs: 

— Ak, taip, iš viso turim 
120 neigiamų balsų. 

Tam vyrukui atsivėrė akys, 
ir jis dabar kaip pagiriomis 

pinig u . Ta e i nv nepatenk in 
tieji (kurie toki? yra ne tik 
dėl materijalinių priežasčių), 
ir toliau yra nepatenkinti, nes 
faktiškai trečiojo reicho sar-

'Valgant tuos lietuviškus 
skanėstus prie stalo, sako, 
tarp tėvo ir sūnaus išėjo to
kia šneka: 

Sūnus prisikimšęs burną 
karštų kopūstų ir bulvių krai- j tų į sosaidi sekšiną 
po savo žandus į visas puses. 

Motina: — Jonuk, pasakyk 
man, kodėl vaikinai lanko u-
niversitetą ? 

Jonukas: — Kad išmoktų 
lošti baseball ir futball. 

Motina: — Xa, o tu, Onu
te, pasakyk, kodėl mergaitės 
lanko universitetą? 

Onutė: — kad jų pikčerius 
angelski sandei popeliai dė-

O. A. 

tykiuose niekas nepasikeitė \r^ * i • T 
' • £WM*«JIU ( ^ e t a s a r ( K S akyse pasirodė. 

l a r p kovo 7 ir 29 d. ffalek I rn- *•- • • - , , 
j - ^. įcucj. ix€vas ziun j sūnų ir klausia: Ko taip verki, mano būti nuotaikos pakilimas, ta

čiau toks entnzijazmas neil
gai tveria: per dideli rūpes
čiai vargina vokiečių tautą". Į KRISTAUS KANČIOS VAI-

brangus sūneli? 

Žmonės, kurie turi daugiau 
pinigų, negu proto, turi dau
giau draugų, negu priešų. 

O. A. 

DIDELIS GAISRAS 
I'"" DINIMAS PARYŽIUJE 

rias direktorius skraidė lėk
tuvu. Dabar bus pasiųsti keli 
lėktuvai aplaistyti pelkes ži-

PAKYŽIUS. — Pagal susi-baiu. 
dariusią tradiciją šiais me-PANEVfiŽYS. — Gaisrai 

kasmet mūsų ūkininkams pa- j t a i s birželio mėn. Paryžiuje, 
daro milžiniškus nuostolius, j p r i e _Dievo Motinos katedros, 
Dažnai gaisro priežastis e s t i L į rengiamasi vaidinti Kris-
netyarkingai laikomi dūmtrau | t a u s kan£,įą. Kompetetinguose 

vieno šiaurės Vokietijos mie- j kiai. Tokia nelaimė atsitiko !p a r yžiaus sluoksniuose teigia-
sto viet-ninkas, užkalbintas a-j šiomis dienomis Panevėžio va j m a * k a j šių metų vaidinimai 

lsč. Pučekų kaime. Gaisras ki L J ^ n e p a p r a s t a i iškilmingi 
lo iš O. Januševičienės neva- | i r į s p ūdingi . Jau dabar tiki-
lyto dūmtraukio. Vėjas gaiš- nvdi.[} k a d b i r ^ l i 0 mėn. į Pa-
rui plėstis buvo palankus, to- r y ž i u ^ u p i a u k s didelis skai-

Jei didžiosios Europos valstybės norės 
išgelbėti Tautų Sąjungos gyvybę, ją turės 
iš pagrindų perorganizuoti ir iš naujo pa
kelti jos autoritetą. Kitaip jos dienos su-
skaitytos.-

visi mano kolegos i>raneša, 
kad pas juos " t a i p " pasisa
kė bent 95 proe. balsuotojų, 
kaip aš galiu pasirodyti su 
6q ar 70 procentų? 

Tokių pareiškimų išgirsi ki-3 
k viename žingsny". 

" P r . Presse" bendradarbio 
žiniomis, naciai davę jam su
prasti, kad oficialiaisiais duo 
meni mis netiki nė "viršūnės" . 

Minimas " P r . Presse" ben
dradarbis sako, kad " p r i e š " 
pasisakiusių buvo nuo 25 iki 
50 proc. įr gal daugiau. x 'Aš 
nedrįstu tvirtinti, kur tiesa, 
tačiau man atrodo tikra ; kad 
opozicija apima foent trečdalį 
Vokietijos gyventojų. Ne, dan 
.>iau! Maždaug trečdalis ture 

dėl per kelias valandas Sud<»- Į ^ W f t m ą M i t t i ^ ir turistų. į 
gė šių ūkininkų trobesiai: O. ^ d a l i a i tam reikalui paruo-
Januševičienės gyvenamasis ; ž t a s k § d e s <,algS SUii^ti a p i e 

namas ir tvartas, Paulinos ir j ̂ ) 000 žmonių. 
Onos Vidžiuvienių ir Domice- \ 
lės Celienės gyvenamieji na
mai, tvartai ir klojimai, Teo
filės Juzėnienės klojimas ir 
svirnas, Juozo Grigalio kloji 
nias ir tvariai ir Juozo Juškos 
gyv. namas, tvartai ir kloji
mas. 

Nuostolių padaryta 11,800 
litų. Beveik visų ūkininkų tro
besiai buvo neapdrausti. 

LĖKTUVŲ KOVA SU 
UODAIS 

Kas skano ir remia katali
kišką spaudą, tas platina čia 
ant žemės Dievo karalystę. 

Liet uotais metais Maroko 
šiaurinės dalies pelkėse pasi
rodo begalės uodų. Dabar, pra 
sidėjus karštoms dienoms, tie 
uodai gali užkrėsti biaura ma-
larijos liga. Prancūzų sveika
tos/ apsaugos žinyba kovoda
ma su epidemija, nusprendėfĮ 
visas £>dkes aplieti žibalu ir 
nafta. Pelkėtų vietų žemėla
piui sudaryti higijėnps sky-

DIDŽIAUSIAS VISAME 
PABALTYJE 

Vytauto Didžiojo muziejaus 
būsimasis numizmatikos sky
rius dar vis papildomas nau
jais eksponatais. Šiomis die
nomis prof. M. Bačkauskas pa 
dovanojo valstybės archeolo
gijos komisijai apie 70 įvairių 
senesniųjų monetų. Jų tarpe, 
kaipo retesnės pažymėtinos: 
Zigmanto I I I 1591 m. Rygos 
trečiokas, Stanislovo Auguste 
Poniatovskio 1767 m. pusė au 
ksino ir 1 grašis, 1831 m. len
kų sukilėlių dešimtis grašių, 
rusų carienės Ekaterinos I I 
1775 m. rublis, Brandenburgo 
kunigaikščio Jurgio Vilhelmo 
^ talerio, rusų valdžios kai 
dinti Lenkijai pinigai ir kt. 

PAVASARININKU MARŠ
RUTAS 

Noitli Side gegužės 118 d. 
West Side gegužės 19 d. 
Cicero gegužes 20 ir 21 d. 

* - * • •>* »«-
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KAIP ŠV. KAZIMIERO SESERŲ AKADEMIJOS 
ORKESTRAS LAIMĖJO PIRMĄ VIETĄ 

(Įspūdžių žiupsnelis) 
liegužės m. U diena. 'IV i-

Čikagos p.rjvi. • . kupijos kata
likų mokykV, orKostrų koiUe-
sto arena. Mc-, trijų liet;** ių 
būrelis, laitent: kun. (ia> (v.i^, 
J . B. Laurk* ir a> ūkanam 
taip pat į kontesto vietą. Sku-

ypae dėlto, kad žinome, j 
k : i- >t; daiv* aiga 

Plojo net 
ri rentas 

ir tuomet, kai 
kai 

di-
įsejo ir kai scenos 

uždanga buvo užtraukta. Plo
jo tol, kol vėl prasiskleidė už
danga ir kol vel pasirodė or-
kestia^. Taip nebuvo nei vie
nam orkestrui. 

• v 
1S 

ham 
jog tame 

Ir kai mis, skirstėmės 
kontesto salės, džiaugėmės, nes 
mums buvo aišku, kad Šv. Ka-

ir šv. Kazin: e; Seserų ka j *»»*** Seserų Akademijos or-
demijos orkvtia>. Mum,: ia.« kestini nei viens iš kontešte 
bai įdomu, k u r &j erke'Ma•:!dalyvavusių orkestrų negalėjo 

ais prilygti. Ir mes neapsirikom: 
kontesto teisėjų komisija pri-

Kazimiero Seserų 

~— < i in r i ĮVn 4 i; i fcfi "• f I t r H 

KYLA NAUJI LAIKAI ••i 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJA, kurios auditorijoj rytoj įvyksta 17 
metinis Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Seimas. 

ir 

SENIS S. SAKO: 
Skaitydamas įvairius lietu-

viškus katalikiškus laikraščius 

pasirodys, po't/^iims su 
orkestrais. JĮTCŠ širdyje i»nki-
me jam geri v si<; pasisekimo į P a ^ I n o S v 

— laimėti pirr.\. vk tų. Akademijos orkestrui pirmų 
j vietų. Garbė už tai Akademi-

Sta. b ko.:' Siu sale. \'**~\^ seselėms ir dalvvaujan-
nas po kitv ;. kestrai *VM> , , i ( j m s o r k e s t r e akademijos au-
savo progr, m: Męs juo ; aty- § k t e t i n § l l l s > D e n g i a s i dėlto vi-
dziai sakam ii lyginam j ' j pa - i g i l i e t u v i a i > k u r jįe begyventų, patėmijau juose paraginimus 
jėgumų. Štai.;; į sale iein, ke- [r ^ A k a ( l e m i j a i geriauaitt 
lėta seselių vienuolių ir dido- k j o t į e s 

kas gražiai apsitaisiusios mė~ D r J u o z a s j^įmonas 
lynų ir baitų spalvų kom šna-
eijos drabužrliais mergaičių 
būrys. Tai atvyko 6v. iCaai-
miero Seserų Akademij* * or
kestras. Mes atvykusias stebi
me ir nekantriai laukiame ju 
pasirodymo. 

Ir štai priėjo ir jųjų eilė. 
Prasiskleidžia scenos uždan
ga. Kaip pasipila plojimai, o-
vaeijos. Plojama daug dau
giau ir stipriau negu kitiems 
orkestrams. Kodėl? Nagi dė l - j l^ 'vo malonių laikas. Todėi Va jo turinys: įkurtuvių Pra-

mas tautybės klausime, idea- m m a " gali eiti knygos for-
hs , gamta; civilizacija, Žinija, i moj. Tautiečiai, jėgas sukaup-
visuomenė, menas, religija, do-1 kime ir paremkime užsiprenu 
gmų išpažinimas. Pirmosios ai'• meruodami tikybini, patrijot: 
žalos. Krikščioniškoji politika! nį, kultūrinį ir socialinį žur 
ir (gyvenamoji valanda... Ver- Į nalų "Naująja Romuvą", 
timai. • 

40 VAL, ATLAIDAI 
SO. CHICAGO, — Šv. Juo

zapo parapijos bažnyčioje 40 

| prenumeruoti Lietuvoje leid- j K a i P m a t a t > v i s o k o numery-
žiamų žurnalų "Naujoji Ro- lM yra« K o t i k ž l»°gus nori, 
muva". Lietuviai tautiečiai t o ^"ali J a m e pasiskaityti, š i u 
privalėtų tuos paraginimus j 
širdį imti, nes žurnalas yra 
tikras lietuviškos literatūros , dienų leidžiamos. Tas pats nu -
ir tautinės kultūros laikraštis. Į s t a t y m a s tautybės atžvilgiu, 

dienų leidžiamoji "Naujoji Ro 
m u v a " neatsilieka nuo anų 

Anų dienų: nepatingėjau ir 
peržiūrėjau keletu senų žurna-

val. atlaidai prasidės sekma- Į ty Žiūriu ir "Romuvos" pir-
dieni, gegužės 17 d., ir baig-jUias numeris, išleistas 1921 m. 
sis iškilminga procesija ant-! balandžio1 mėn. Gal kai ku 

tas pats idealas, tas pats pri
ncipų palaikymas. Viso ko 
šiame žurnale rasi. Ir apie 
gamtų, menų, politikų, tiky
bų, vitšų gyvenimų, soči jai inę 

radienio vakare, gegužės 19 J. , riems prisimins pirmojo " R o - ' i r b a ž n y t i n C a k c W T i k Sa i" 
UWU\H\ tai vn&iiniras i » ~, • * l a ' k a d " N a u j o j i Romuva" 

A ' ?P a i »gas muvos' numerio metmens. - , ., _ „ 
nepalaikė senosios Romuvos 
išvaizdos. 

Depresijos laikais kiekvie-
nas žmogus teikia visokių pa 
tarinių kaip tų depresijų pa 
naikinti. Manau, bus geriau, 
jei mes tuo atveju paklausy
sime švontųjų, mokslininkų, is
torijos ir. patyrimo patarimo, 
būtent: vienintelis kelias į 
gerbūvį — tai teisingumas, 
kad tik teisėtumas veda prie 
taikos ir geresnių laikų, kad 
charakteris yra tautinė svei
kata; kad tyriausias patrioti
zmas tai dievotumas, kuriam 
viskas naudinga, kurį turėda
mas gali tikėtis užmokesnio; 

Kas ten?... Nejau tai Vilniaus garsūs laikai, 
Praėję, kaip sapnai tamsiosios nakties — 
Dingę amžių užuomaršoj praeities, 
Ir didžiai garsūs jo karžygių pulkai, 
Ar narsūs lietuvių vyičiai senovės, 
Kųi už Laisvę su priešais narsiai kovės, 
Vėl atgal pas mus iš dausų sugrįstų, 
Ar šaltų ir tamsių kapų sukiltų?... 

Ne! Ne! Taį ne praėję Vilniaus laikai 
Iš gilų amžių glūdumų sugrįsta! 
Ir ne jo garsieji karžygių pulkai, 
Sukilę iš juodų kapų, atvyksta! 

Ne! Tai tik ateina naujieji laikai 
Del pavergto Vilniaus, ir šalies laisvos — 
Senovės garsiųjų prabočių vaikai — 
Narsiausi karžygiai naujos Lietuvos, 
Ainiai senovės lietuvių karžygių, 
Rengiasi į kovų — prie naujų žygių! 

Juos prabočių dvasia veda - gaivina, 
Tšėjus slapčia iš griuvėsių pilies, 
Ir eiti prabočių keliais vadina, 
Kad nepraradus laisves savo šalies! 

— "Sukilkit, — ji šaukia, — vaikai Lietuvos — 
Narsieji karžygiai iš šalies laisvos, 
išvaduokit iš priešų Vilniaus šalį, 
I r palengvinkit vargšų brolių dalį Į 

S. Lukas 

raudonų, vėliavukę plevėsuo
jant. Tas mums pasako, kad 
pavojinga ten eit, pavojinga 
ten sukinėtis. Keistas daly
kas, gal net tiksliai tam da

rytas, kad komunizmas - bol 
iševizmas pasirinko sau rau-
iionų vėliavų. Mums raudona 
'vėliava viena tereiškia iš jų 
atžvilgio — pavojinga, mirtis. 

to, kad šis orkestras gausin- j kviečiu visus į atlaidus pasi- j tartis, Redakcijos Žodis, Rri 
muvos Pradmenų, Nusist&ty-gesnis už kitus, geriau, gra-1 naudoti Dievo malonėmis. 

žiau už kitus atrodo ir kaip j Pirmadienį ir antradienį pa 
tai ypatingai skoningai susi- bu t inės šv. Mišios bus 9 valJ pamokslai ir klausoma išpaži-
tvarkęs susėdo. Viduryje pri- Po Mišių pamokslas. Vakarais nčių. 
kabintas parašas, kuris skel-j7:30 vai. iškilmingi mišparai, 
bia kas tai per orkestras. Iš- ============================ 
eina orkestro dirigentas. Sim
patingas, apysenis, inteligen
tiškas, senokas. Visos orkes
trantas jį pagtrbdamos atsi
stoja. (Jražu. 

Nei vieno orkestro dalvvės-
iai taip gražiai nepagarbė sa 
vo orkestro dirigento. Taip 
padarė tik lietuvaitės. Tai 
gražaus seselių Kazimieriečių 
auklėjimo vaisius. Visi žiūro
vai tuo ir nustebinti ir pra
džiuginti. Malonu. 

Štai orkestro dirigento laz
delė pakyla. Orkestras susi
telkęs laukia pirmo lazdelės 
judesio. Viena akimirka ir 
ims girdime sutartinus, dar
nius, ekspresiškus muzikos ga
rsus. Jie gaubia, pagauna klau 
sytojus ir neša į gražų garsų, 
muzikos pasaulį, kuris dažnai 
pasako daugiau negu kad žmo 
gaus žodis gali išreikšti. Bai
gė. Audra ovacijų, plojimų. 
Nei vienam orkestrui tiek ne
plojo. Lenkiasi dirigentas, su
stoja orkestrantės. Bet tai ne 
viskas. Štai groja antrų da
lykėlį. Vėl salė it apmirus 
klauso. I r kai šį antrųjį daly
kėlį pabaigė, dar daugiau ir 
dar triukšmingiau ploja. Vėl 
lenkiasi dirigentas, vėl susto
ja orkestrantės. Galop prade
da groti trečių ir paskutinį 
dalykėlį. J i s ypatingai gerai 
atliekamas. Muzikos garsų 
melodijose užmiršti ir save ir 
pasaulį. Rodos, pats tapai vie
nu iš muzikos garso virpėji
mų ir kartu su kitais muzi
kos garsais skrendi į naujų, 
gražų pasaulį.... 

I r vel nepajutom, Kaip bai
gė ir šį paskutinį. Prasidėjo 
plojimai — tartum kad salė 
plis. Plojo ilgai ir audringai. 

kad teisingiausias ir sveikiau-
Jei Amerikos lietuviai d a u - s s i a s v a j ( 1 y n i a s y r a dorybė, šve 

ginti prisidėtų prie kultūrin- n t u m a s įr dieviškumas. 
go žurnalo gyvavimo, kuris 
mums labai turėtų rūpėt, pa- Kur dirbama kokie pavoji-

Kun. Pr. J. Vaitukaitis I matytų, kad ir "Naujoji Ro-ngi darbai, paprastai matome 

5 VIEŽI 
KAI KĄ TIK UPELYJ 
PAGAUTAS MARGAS 

VAŠILAS! 

DVIGUBAS CELLOPHANE, 
užpečetija Rinktinio Derliaus 

Tabako ŠVIEŽUMĄ 

DVIGUBAI-SVELNIŲ OLD GOLDS 
AR JUS KADA NORS raga

vote kių tik upelyj pagaugų 
ir ant vietos išvirtų margų va-
šilų? J is bus TIKRAI šviežias! 

Ar jūs kada nors mėginote 
užsirūkyti kų tik dirbtuvėje 
padarytų eigaretų? Jis taipgi 
bus TIKRAI šviežias! 

Kiekvienas eigaretų parda
vėjas Amerikoje dabar jums 
parduos tikrai šviežius Dvigu-
bairšvelnius Old Golds, Kiek
vienas pakelis dengtas 2 ei
lėmis Cėllophane; ne viena ei
lė, bet DVI! Šis puikus Cėl

lophane užlaiko reikalingą ei-
garetams drėgnumą. Dvigubais 
Cėllophane apsaugoja juos nuo 
išdžiūvimo, šlapumo, dulkių, ir 
užlaiko juos geriausiam stovyj. 

Kai sykį pabandysite Dirb
tuvės Šviežumo Old Golds, 
švieži ir geriausio skonio, jūs 
nenorėsite daugiau išdžiūvusių 
arba šlapių eigaretų. 

PROGRESS 
visuomet pasiūlo didesnės dolerio 
vertes ant visokiu prekių. — štai 

Keletas pavyzdžiu. 

•v-P 

Pasirinkimas visokių geriausių ir gražiausių Dviračių* 
kokie ypatingai jaunuoliams patinka. 
Stebėtinai numažintos kainos, nuo $19.75 

ir aukščiau 

• i M f i f i t i i t\ 

Pavasario ir vasaros laike reikalingiausias rakandas, tai 
STUDIO COUCH. Platus pasirinkimas (£Įyį Q / J 

nuo 
ir aukščiau 

V 

P. S. Taip, PINIGUS-GRAZINAM-DVIGUBAJ 
pasiūlijimas dar atdaras. Bus galoj 
dar 30 dienų nuo šios dienos. 

$65.00 Parlor Setai po $33.00 
$80.00 Bedroom setai $44.50 
$25.00 Breakfast setai '. $14.50 
$18.00 Springsų Matrasai $8.95 
$6.00 9x12 Klijontos $3.45, 

Imame .senus dalykus į mainus ant naujų. Duodam 
didelę nuolaidų. I>engvū« išmokėjimai. 

ĮSTEIGTA 1760 
Copyright — P. Lorillard Co., Inc. 

IŠORINĖ CELLOPHANE EILĖ 

atsidaro iš apačios 

IŠVIDINĖ CELLOPHANE EILĖ 

atsidaro iš viršaus 

^i f )n(¥ 

3222-26 S. Halsted Street 
J. KALĖDINSKAS, Vedėjas 

Td. Victory 4226 

Pasiklausykite mūs gražaus Lietuviško Programo rytoj, 
nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocykles. 

!•••••••••• 
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W!SCŪNS!N0 LIETUVIU ŽINIOS 
KKNO&HA.— " D r a u g o " ir iaike d. g. Marijonų terasų 

' L a i v o " vajus baigtas gegu- rijos rektorius, Tėvas V. K:, 
žes 3 dienc. Visi vajininkai, likauskas, M.I.C, diakonavv 
be abejom*s, stengėsi atsiekti vietinis klebonas, subdiakonr 
skirta laimykį, gauti pirnuiją vo g. kl. Ignotas, M.I.C, t 
dovaną. Tačiau ne vienas, šį peigų vedėju buvo g. k'. Au 
kartą, jos negavo. Uoliai dar-1 kškalnis, M.I.C, o mokyklo> 
bavosi Chicagos veikėjai, uo
liai darbavosi mažosniujij mie-

choras, gerai Seselių išlavin 
tas ir joms vargonininkaujap'-

stelių veikėjai, ir niekas ne-'Mišių metu giedojo. Visas ja • 
pribėgo ir nepasiėmė skirtos Į nimas, mokyklos vaikai, se-
dovanos, nes nė vienas nepa- j dalietės, Šy. Vardo d r-jos na 
darė reikalaujamo taškų skai-1 riai, vyčiai, clioristai ir šiaii 
eiaus. Todėl, ateinantį rudenį, 

• reik atnaujini vajų, ir su di
desniu uolumu bei energija pa 
sidarbuoti lietuviškos, katali
kiškos spaudos skleidime, a-
paštaJavimo darbe ir kiekvit-
nam veikėjui gauti pirmąją dc 
vaną, tai yra, stoti visiems 
pačioje vajaus viršūnėje, už
prenumeruojant naujų "Drau 
gų" bei "/Laivu" kiekį, ir 
tada visi bus pirmieji. 

žmonės savo motinų gyvųjų 
ar mirusiųjų intencijai priė
mė šv. Komuniją. Beveik, vi
sa bažnyča ėjo prie šv. Komu
nijos, (jražus ir girtinas elge
sys. Altorius puošė, Seselių 
pasidarbavimu, įvairiaspalves 
g'Mes, žalialapes palmės, žva
kių ii ic-iipučių šviesos. Visa 
išrodė, kad žmogus esi dan

ėje. 
/ Po pamaldų buvo motinoms 

Malonumu prie visų savęi 
nepasmerksi, o šiurkštų TOL ne 
Kitus, tik save apdergsi. 

šwntė, kurioje būtinai reik Jei nori laimėti vardą gar-
išklausyti šv. Mišių. Taigi bingo veikėjo, pats dirbk, o 
Dangun Žengimo šventėje bus nesisavink darbų pranokėjo. 
ir antrosios D vai. Novena į j 
vienos Mišios 5:30 vai. ryto 
Šv. Dvasią prasidės gegužės 
22 d., 7:30 vai. vak. ir bus 
kiekvieną vakarą lig Sekmi
nių. Maldausime Sv. Dvasios 
i. alonių, kurių tiek daug esa-

.ute reikalingi. 
Vinc. Karčiauskas, Šv. Pet-

, PO bažnyčios naujo stogo už
dėjimui, pirmutinis davė sta
mbią auką, ir dar pažadėjo 
ant mokyklos padirbdinti kry 

I žių ir bažnyčioje naują, gra
žią klausyklą, (j ražus jjavyjr-

i dys. 

Išstojo iš advokatų sąjungos. Chicagoj kilo kova tarpe advokatų. Čhicago Vdvo 
katu Sąjunga išnešė apkaltinimą prieš tuos advokatus - teisėjus, kurie dalyvavo poli 
tikoj prieš buvusius primary balsavimus. Kad taip, tai 41 iš 47 advokatų teisėjų nu 
balsavo išstoti iš sąjungos, č ia matome grupe advokatų - teisėjų. Sėdi (is kairts į de 
Smc): vyriausias teisėjas Denis Normoyle, VValler LaBuv ir Michael MeKinlev Stovi-
Cornehus Harrington, Bonald McKinley, John Sullivan, l larry Fisher ir James Kel
ly. (Acme Photo) 

Wiseonsino generalis a g e n - ' ^ k e l t i s k a n f l s P»SIT*iai> P * ! " * * * * H. VVutzen, S. Žutau- Federacijos vyriausias vadas mą. Jie 
i reikšti nuoširdus linkėjimai ir 

A. a, Agcča Plaušinki •*> ir t. 
re gegužės 13 d. aprūpinta čve 
ntais sakramentais, 6v. Kotri-
nos ligoninėj ir gegužės 15 d., 
9 vai. ryto, atlydėtas jos kū-

, nas Šv. Petro bažnvėion, at-
! 

, taikyta šv. Mišios ir gedulos 
, pamaldos, i>alaidota Hillcrest 
i 

I kapinėse. Lai gailestingasis 

tas Vikt. Mundraviekas, gavę: 
gerą dovaną už savo gražų 
pasidarbavimą, tarė: "Darinio 
si uosi dėl jų'\ Reiškia, kad j 
jis yra pasirengęs naujame j 
' •Draugo" bei " L a i v o ' ' va
juje siekti viršūnės ir stoti 
pirmųjų eilėse, energingai 
skleidžiant tikrąją žmonijos 
aj)švietą, katalikišką spaudą. 

Šio vajaus pasisekime, mes' 
didžiulę dalį .-kiriame gerb. 
vajaus vedėjui, I6;.u« Sakr ' 
iui, kurs savo sumanumu la
bai gerai sugebėjo duoti va j i-
n i ūkams noro, energijos 
net jėgų nepasiduoti vienas 

,k>ta<» vajaus Jauke. J is suga 
biai vedė vajaus skyrių. J j 
peiskaičius, atsirasdavo nau
jos energijos uoliau darbuotis 

dėkingumo sveikinimai. Sutei
kta gražios dovanos seniau
siai motinai, daugiausiai tu
rinčiai vaikų motinai ir jau
niausiai motinai. 

Vakare motinų pagerbimui 
įvyko programa, kurią suren-

Sv. Onos draugija. Artis-g< 

+.,;+£ ™ i„ ;™ <<nU -i - ;• r rūpinasi gauti sau ! Dievas duoda jos sielai amži-
ta te padamavo lfcn, lk, u.- ,r „ Iv . J . i.aučka, bUT* Atei- draugę katalikę, lietuvaitę, ! na lai.no. 
m-k . Joms akompanavo pu., tminku pirmininkas. Šv. Pet- taip pat, jo.s - kataliką Ii*, i S : 

SJSttt £tL*»;?pami,ija-visasjaunil"asir tuvi i r i m a š l i ū " * s » * " m - ! BIZNIERIAI,GARSINKI-
li*diu-kaite n K DoMyte s n i s i a i p žmones rengiasi tinka- šiomis, kurios, jie patys ii. 
ciamavo ' F t a ^ o č h i t c augau', jinai priimti mylimuosius sve-!tėveliai, broliai, seserys ir net •' 
O.Al .sauska. te ir J . Siekis , 0 ^ susipažinti, užmegsti ar- gin.ine.s bei pažįstamieji pri ' 
a t l A o d u e t . "Matuzo". K. A-, timuosius ryšius ir gerai pa- ; ima šv. Komunija, šį meta pa 
l.sauska.tė pasakė eiles "Mo-, vaišinti. Cterfr. svoriai atsiveš našiai suėjo moterystė!.- Vi 
t ina" . Svečius linksmino Ona labai graži.-j ir įdomią Pava-ibina.s Lukoševičius ir Prac 

TĖS "DRAUGE" 

DOVANŲ!!! 
Kuri lietuvių mclio<lija, jūsų 

nuomonėj, geriausiai tiktų kai]>o 
tema atidarymui naujos Altbach 
ir Reinhart lietuvių radijo va
landos pirmadienio vakarais f 
Kuri meliodija jums patinka? 
Siųskite savo mėgiamiausios me-
liodijos vandą ir savo vardą ir 
adresą, į 

ALTBACH & REINHART 
Inc. 

3525 West 26th St. 
CHICAGO, ILL. 

Ta.s arba toji, kurio prisiųs
toji meliodija bus išrinkta kai|>o 
tema šiai programai, gaus pen
kis dolerius ($5.00) dovanų. 

Visi, išskiriant Altbaeb ir Kcin-
hart darbininkai ir jų šeimynų 
nariai, gali stoti j šį kontestą. 

Kontesto teisėjais bus ^Kastas 
Sabonis, Ona Pieša ir Longinas V 
Labanauskas. 

Ailbach ir Hcinliart lietuviu 
radijo valanda įvyksta kas pir
madienio vakarą nuo 8 iki Ii vai., 
iš stoties \\\SBC, 1210 kil. 

tiškai atvaidintu veikalas 'Mo- Laučienė, Elz. Ališauskiene, sunnit.ku rankdarbiu paroda cišha Valauskaitė, vasario 

<F ^ 

tiuos širdis ' . Visj], veikalo ei- j Elz. Klemkieuv, St. Ališaus 
gų išmokino ir vedė artistas Ikienė ir Jurgis Pocius. Muzi 
mėgėjas ir g^rai patyręs An- j kale programo dalį išpildė J'r 

s.viem' 
i v 

- ^ Ag. 

tanas Lauraitis. Todėl, ketu
rių aktu. drama "Motinos Šir
d i s " puikiai atvaidinta. Pu
blika buvo skaitlinga, ir vi
si ramiai !?ikesi, smalsiai te- j gražiai atliko, 
inijo bei hlause^i. Veikėjai Bunco party 
buvo šie: Elz. Bešrienė, J . De- (Jyvojo Rož. draugijos su-
Sris, O. Lauraitiene, K. Urbi-1 ruoštas gegužes 3 d. bunco 

Ramanauskas, J . party gerai pavyko. Žmonių 

duos moksliškas paskaitas h d., Albinas Kareckis ir Roza 
rodys krutamuosius iš Lietu- lija (iiižauskaite, vasario 15 
vos paveikslus. Tas viskas į- d., Juozas Zalud ir Elena (Ja:-

Stankaus orkestrą. Rengimo vyks Šv. Petro parap. svttai- gaiaite, balandžio 22 d. Ir da-
komisija sudarė Mar. Jankau- nej, penktadienį ir šeštadieni, sueis moterystėn: Jttozaa ;»< 

Šimanauskienė.' gegužės 22 i r 23 d. Tik ke- serauskas ir Veronika Pel rike 
\ i s i SČ^O sKirtasias uzV^otis n o r i a i nepraleiskite šios vičiūtė, gegužės 16 d., Antaną. 

ATLAS FUEL CO. 
JUOZAS 8TEPONKUS, savininkas 

Kenosha, Wisconsin 
i 

Tclephone 5790 6200 — 26th Ave. 

Ili.li tęst POCAHONTA& žemomis kainomis. 

-. » !. v f l i t 2 

ir noro laimėti pirmąja dova- - " ' 
Šaulys, Vikt. Mockienė, J . J . atsilankė skaitlingai. Pelno na. Taipgi sveikiname inosų 

gerb. konkurentą, J . Aukškal-
nĮ, kurs turėdamas žemaitiš
ki} karaktoriij, ne tik mums 
neužsileido, bet net gavo į 
Lietuva laivakortę. 

Motinos Diena 

Jankauskas, K. Šarauskas, A. 
Pociūte. Pertraukė metu bu-

padaryta $4.1.(10. Komisijos na 
res Domicėlė Kasiulienė ir O-

vo gražių pamarginimų. šv. j na (iabrienė bei kitos draugi-
Onos dr-jos pirmininkė, O. į jos narės uoliai darbavosi, tai &°S- 1 8 d- JŲ intencijai 7:i<j 

dideliai brangios ir naudingo 
progos. 

?( melu sukrutis 
t. 

Jono n »-.i 
metų lainingo :uotery č;e gy
venimo sukakties gogi\/±f Iti 
d., parap. salėje, 8 vai. vak., 
sui\ ngta pagerbimo parė. I r 

> mo^Sauio; 

(Jinotis ir Stanislava Kiserau 
skait;"', gegužės 23 d. Lai Vie
špats Dievas laimina visiems 
ueins naujame moterystės g\-
v\mime ir teikia tame luome 
reikalingų malonių tverti abi
pusiškoj meilėj iig paskuti 
niam širdies suplakimui. 

Maldavimai 

^ ; 4~ 

f 

ir vaisiai geri. s i« ryte, bus atlaikytos šv. 
Svečiai iš Lietuvos , ̂ 'os- Tikimasi daug prieteli\«/ 

Gegužės 22 ir 23 d. bus Ke-1 d r a ngU bei pažįstamųjų daly-

0706 

DR. J. J. K0WAR 
a 

(KOWARSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
OFFICE HOURS: 

2 to 4 and 7 to ^ P . M. 
Suuday by Appointmont 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SUFGEON 

4645 So . Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2^ iki 4 ir nuo 6 iki S vak. 
Nedaliomis pagal sutartj 

Ofiso Tclef. BOUlevard 7820 
Namu Tel. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartj 
REZIDENCIJA 

6631 S. Calffornia Ave. 
Telefonas REPubli^ 7868 

0257 . ; n ^ P R v y j M ^ 
••t.^ PROsp«ct 6659 ] tėn. J ie eina moterystėn k.« 

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
• Valandos: 11 ryto iki 2 J>OJMCI 

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUlevard 7042 

talikiška dvasia, suprasdami 
moterystės sakran^nto didu-

LIETUVIAI DAKTARAI 

Res. 6924 S. Talman Ave 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlork 4818 . _ Office Tel HEMlork 4818 

U B , * . L 5 f a B ' DR. J. J, SIMONAITIS DANTISTAS 
4645 So. Ashland Ave. 

arti 47tli Street 
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 

Scrodoj pa^al sutarti 

2423 VV. Marquette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vol. 2—4 ir 7—9 vak. 
Kotv. ir Nodriiontis susitarus 

Tel. Ofi;o BOUlevard 591&—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A. J. BERTASH 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo fi-ill 8::!(l 

756 VVest 35th Street 

Laueienė, suteikė gy\"as, rau
donas gėles keliolikai narių, 
kurios ilgiausiai išbuvusios 

Amerikos Jungtines Valsty-' draugijoje ir neėmusios pa- Inoshan garbūs svečiai- Dr i v a u s P a r ^ . 
bes, knkvieną metą, antrą gc- šalpos. L. V * y * r * O. K a n r - į Juozas L-imonas, 'Pavasario ' ! Girtinos vedybos 
guzes sekmadienį iški lminei i S v . P e t r o p a r a p i j o s j a u n u o _ 
švenčia "Motinos Dieną-, y-Į AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Hai bei jaunuoles duoda girti-
mėnuo skirtas Marijos garbei, j ofiso Phone Res. and Office I Tel. CANal 0257 | ną pavyzdį, eidami motery-
pač katalikai. Ištisas sreenžes! PROspect 1028 2359 S Leavitt St. 
i . . . ? I CANal «7n« 
kuri yra VISŲ motinų idealas, 
gražiausias pavyzdys, ir Ba-
žnyeia visu uolumu ragina Ją 
sekti. Gegužės mėnesyje, skir
tame Marijos garbei yra šven
čiama "Motinos Diena*' ir 
daugiausia kreipiama dėmesio 
rodant Ją kaipo idealiausią 
Motiną, Jos šventumą, didy
be, garbe ir sakoma visoms 

-motinoms imti Mariją sau pa
vyzdžiu, įgyvendinant Jos do
rybes. 

Daugumoje parapijų bažny-, 
eios? buvo laikomos " Motinos 
Dieną" speciales pamaldos ir 
svetainėse ar kitose tinkamo
se vietose nuoširdūs motino
ms sveikinimai bei dėkingu
mo pareiškimai. Tą patį pada
re Šv. Petro parapija, kuri 
iškilmingai šventė "Motinos 
Dieną", pagerbdama motinas 
ir įvertindama jų kilniuosius 
darbus. Aštuoni berniukai ir Į 
trylika mergaičių "Motinos 
Dieną" gerai vietinių seselių 
prirengti, pirmą kartą priė
mė širdyse savo Išganytoją 
3v. Komunijoje, aštuntos va
landas Mišiose, kurios jų in
tencijai buvo laikomos. Mišias 

Gegužes 18, 19 ir '0 d. pri
puola maldavimų dienos. Ge
gužės 21 d. pripuola Šeštines 
— Kristau* Dangun Žengimo ^ 

NAUJOJ VIETOJ 

JOS. A. RIZGEN 
LAIKRODININKAS 

Š!0!ii:s dienomis persikėlė i nuosava 
namą po numeriu 

3249 So. Halsted St. 
Tel. VICtory 4356 

Pinui u krautuvė buvo po numeriu 3255 So. Halsted s t . 
Čionai rasit didžiausi pasirinkimą dovanų dėl <;ra-

duations ir jaunavedžiams. 
Taisome laikrodžius. Darbas garantt otas. 

"Si 

^ 

AKIU (iYDYTOJAI <? * . 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso VHI.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
NodCliomis pagal sutartį 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
G X ? I T 0 T / V S I R CHIRURGAS 

2158 VV. Cermak Road 
\HL: 2—4 ir 7--9 vai. vakare 

Ketveriais pngal sutartį 
RES. 2136 W. 24th ST. 

T*L_ CANal 0402 

DR. VAITUSH, O P T . 
LIETUVIS 

OPTOMETRICAIiLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudgjimo, j 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- j 
mo, skaudamą, akių karšt j , atitaiso , 
trumparegystę ir tohregrystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į ' 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at-
siitkling akys atitaisomos IHJ akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 
4712 SO ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589 

Važiuokit į Lietuvę! 

EKSKURSIJOS 
Ant VISŲ LaivŲ 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 
^ 

• • 

4* 
f 

I V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
M uo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedčliomis nuo 10 iki 12 

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

OR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
***** D ARTISTAS 
1446 So.49thCt., Cicero, III. 
UtHin , Kctv. i r iv-tn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago 

I aiHMl., ,Spn..Į. j , - s.ihat. 2—9 vai. 

DR. A, J, MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgima 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 Tx>pict ir 7—8:30 

vakare 
i REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St. 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 i r 7 - 8 T v 7 £ I V * j f n į o g ; 9—10 ry to ' i r 5—6 vak. 

Ireciadienkis į. Sekmadieniais NedeJiamii njso 1Q i>o 13 ^ a 2*«*1 satajtj 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 "iki 8 vak. 
TeL CANal 0a23 

Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3G56 

DR. J. SMNGLMAN 
4930 West 13th Street 

Jo speciališkurnas yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 

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

NedeliomJA pagal Bstaitį 

BUICK (&) 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL M O T O R S A G E N T Ū R A 

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

Bendradarbiai 
U I = ^ 

http://lai.no
http://Al.sauska.te
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Šeštadienis, gegužės 16, 11*50 
i 

TTO \ S "l 

" K a u t i l i nksma" ir ,*Verpčj§lė" Tas dainas Dainų Šventėje šis Sv. Kryžiaus parapijos 
choras, vedamas muz. V. Daukšos sud. ini.os. Dainų Šventė Įvyksta rytoj, Vytauto parke. 

krautuvė, 3224 So. HalsfcM st., g.gvižes 24 d. įvyksta jojo di- lietuviškus ir amerikoniškus 
ir kurios p?sižymi gražiu tu- ' daiulio piknikams daržo Sun- šokius P^tro Pikturnos orkes-
riniu. Ryt programoj daiyvaus set Pa rk at idarymas. Sunset tra. XX. 
žymūs dainininkais dainium- Park randasi prie 135th ir Ar-
kės, nruzikai ir kalbėtoja". Pa- cher Avd., Lemont, 111. Visi A R E Š T U O T A A U T O M O B I -
lart ina nej amiršti užsisiatyti lietuviai širdingai užkviečiami LININKE 
savo radio ir pasiklausyti gra atvažiuoti tą dieną, pamatyt i • 
žios programos. Rap. XXX tą naują daržą, vieną iš gra- Areštuota Miss Eileen Kir

šiausių Chicagos apylinkėje, schner, 18,Ht amž., 2839 No. 
pasisvečiuoti ir pa^ilinksmin- J)amen ave., kuri prieš porą 
a, pakvėpuoti tyru oru, pasi- dienų su automobiliu sunkiai 
grožėti gamtos grožybėmis, sužeidė vieną vaiką ir pas-
įėjimas dykai. Visiems sve- pmko . Policija ją susekė, 
čiams užkandis irgi dykai. 
Texp kitko gulėsit paragaut i 
skanių, jau Chicagoje gerai Rūkykite Dvigubai - Švel -
žinomų Kubaičio sūrių. Grieš n ius Old Go lds . 

\ 

DiDELiS GRAND 
OPENING 

VVAUKEGANO ŽINUTĖS 
Maža žinių is AVaukegano 

rašoma laikrašėiuose. (Jai nė
ra ko rašyti? O, gal, nėra žino 
nių, kurie tam darbui būtu 
t i k ę ! 

Je i nerašoma, tai tam yra 
rinito pagrindo, nes mūsų ko
lonijos žmonės dabar visi įsi
kinkę į naujos bažnyčios sta
tybos darbą. Pasigyrimais lai-
kraičiuose bažnyčios nepasta
tysi. 

Bažnyčios statymo darbu už 
siinteresavęs ir jaunimas. Ži
noma, jis negali šimtinėmis 
aukoti , taigi rengia vakare-1 

ngia sceną. Tai V. Rajūnas. 
| J i s yra ėia gimęs ir augęs i 
Vyras rimtas, gabus. J i s y ra ! 

: ir inžinierius ir elektrišinas 
• r karpenderis ir seenos prire 
ngvjas. J o piirengtoj scenoj, 
s. ko, jautiesi kaip t ikras ar-j 
tistas. Juomi lošėjai labai di- ' "k lausy t i 
džiuojasi. Taigi, VVaukeganas programos 
gyvuoja. Valio! 

RADIO 
BUDRIKO PROGRAMAS 

Rytoj, 11 valandą prieš piet 
iš stoties AVdES eina regulą-
re sekmadienio radio progra 

jma, kurių leidimu rūpiu.i.-. Pro 

gress 

Gerai žinomas čikagiečianis 
biznierius V. Kukaitis prane
ša Chicagos lietuvių visuome-
iei, visisiiis savo draugėms ir 

Furni lure kompani.o^ ^paTįstaniams. kad sekmadienį, 

Sekmadienį nepamirškite p.i 
lietuviškos radio 
iš stoties WCFJU 

A t ivis ''^() kil* nuo 7 iki 7:30- vaka
re. Bus daug gražiu dainą, o 

BUDRIKO METINIS MU- ypatingai daug puikiu muzi
kaliu kūrinių, kuriuos išpil-

ZIKALIS PIKNIKAS J " 1 ^ ? * ! - * - ^ 
. Programas yra leiujiaroas Jos . 

Šį sekmadieni Įvyksta meti- V. Budriko radio ir rakandų 

DIDŽIOJI "DRAUGO" EKSKURSIJA 
NEW YORš* - KLAIPĖDA 

(Pe r Ortthenburgjj - - Stookhofną) 

d u A m e r i k o s L i n i i a S v e 

ne lietuviu muzikos švente 
Juozo Hudriko piknike, Biru 
les darže. 

liūs, teatrus ir visa skiria nau-I Muzikantai rengėsi p i i e šios 
jos bažnyčios reikalams. Į š v e n t ė per visą žiemą, pcsi-

Uegužės L0 d., Sv. Baltrą- • rodydami kar tas nuo kar to 
iniejaus Dramatiškas klubas Budriko rengtuose kontestuo 
buvo surengęs šaunu teatrą se Mark AVliite parkelyje. 
"Cklfemas šešėlis". Vakaras Sekmadienį jie visi suva-
jmvyko. Lošimas buvo gražus žinos į Birutės daržą ir nut-
ir pelno gauta $100.DO naujai zikai eia nebus galo. 
bažnyčiai. Tokiam darbui, kai ^ndnko muzikos šventėje 
s tatyba naujos bažnyeios, ma- ( l a l v v a u s n e t keletas orkestrą, 
žiau kai š imtas doleriu mažas 

krautuvių "Chicagoje. Taipgi 
primintina, kad Budriko me
tinis piknikas Įvyksta irgi šį 
sekmadienį, gegužės 17 d. 

pinigas. 
Gegužes 24 d. rengiamas ki 

tas tea t ras "Karo l io T e t a " 

keletas be n u, Lietuvos benas, 
armonikų orkestrą, gitarų e-
sambiiai, a'kordionistų kvarte
tas, akordionistų oktetas, o 

Vakarą rengia ftv. Raltramie- t a j p g į d a u g . e l i s s o l i s t l l > 

j aus parap . choras. Sakoma, i r u t ė s darže visa diena bus 
kad tokio gražaus vaidinimo y m l i m a galinga lietuvių mu-
d a r nėra buvę Waukegane. z i k a P m k i u o a r s į a k a l b i ų pa-
Taigi, visi vaukeganiečiai tu- g a , b a v i s k a s g a l i m a b u g gi,._ 
retų jį pamatyt i . O kam bus d - t į k i t k v i e n a m e daržo kaai-
pelnasf Žinoma, chorui. J u k 

- r e i k i a ir vargonų. Nauja baž- g ^ nmzikales šventės a t 
nycia, ta t ir vargonai tu r i bū- m i m , i a i b u s i m a m į :udom] p a _ 
ti geri . Taigi , pelnas skiria- v e į k s j a į 
mas vargonų įrengimui. • ^ V ( . m - I ) r a s idCs 10 vai. ry-

Negaliu praleist nepaminė- to ir tesis iki vėlaus vakaro, 
jęs v b n o mūsų ••huinierii j '" , Taigi gegužes LT dieną vi. 
kuris visados ne tik jaunimo, si važiuokite į Budriko pikni 
bet ir visiems tea t rams prire- ką lietuvių muzikos šventei:. 

u « a © fl • » m m m • m i 

REUMATIZMAS 
SAUSGELE 

Nosikankykite savęs skaus
mais: Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulų Gėlimų, aeba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo. 

CAPSICO COMPOUND mos-
tis lengvai prašalina viršmine-
tas ligas; mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padeko-
n e s p a s v e i k ę . K a i n a 50c . p e r 
p a S t ą 55c, a r b a d v i u ž $1 .05 . 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
50 centų. 

Justin Kūlis 
3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, 111. 

m 
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MOTORLAIVIU GRIPSHOLM 
Ilgi>, 575 pėdų; pločio, 74 pėdos: 18.000 tonų reg. toitažas; 

23.600ytonų įtalpos 
l š P L A t l i l . r 18 M W YOHKO 

Liepos-July 1 d., 1936 m., 11 vai. ryto 
Motorlaivis Gripsholm yra nepaprastai švarus, moderniškas su ge

ra ventiliacija. Skanus ir jvairus maistus. Patarnavimas maloniausias. 
Kelionėje bus visokių pramogų: Šokių, muzikalių koncertų kasdien ir 
k i t u . K a m b a r i a i d ide l i , - š v a r ū s i r g e r u i į r e n g t i . E r d v i o s s a l ė s . P l a t ū s 
d e n i u i j v a i r i e m s s p o r t o ž a i d i m a m s i r p a s i v u i k š č i o j i > i i u m s t y r a m e j ū r g 
ore. Reikalaukite ekskursijos brošiūrėlės. 

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY, INC. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
AUTORIZUOTA AGENTU PA 

SWEDISH AMERICAN LINE 

rf 
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ATYDOS! 

Vandens Vartotojai! 
Suvirs 2,000,000 galiony vandens yra IŠPUS

TI J AM A KASDIEN Cicero j dėlto, kad van
dens prietaisai netinkamai sutaisyti. 

Vartokite vandens kiek tik reikalaujate, bet 
NEPUSTYKITE jo. 

Sutaisykit ir laikykit geroj tvarkoj visus sa
vo vandens prietaisus. 

FRANK J. BROZ, 
Superintendent of Water 

Jr 

Peoples 
K R A U ' l U.V I Ų 

Didis 20-tas Metinis GEGUŽINIS 

Išpardavimas 
SIŪLOMA NEPALYGINAMOS VERTYBM9 

Ant visokių Namam Reikmenų 

1936 pavasario šimtai nau-

ju madų Par lor Setai, už 

stebėtinai . žemas kainas, 

$65.00 vertes po 

i 32.00 
$90.00 vertes modernistic 

Parlor Setai tik po 

* 49.75 

Bargain kainos ant pui
kiausių Virtuvėm gesinitj 
peeių. Crown išdirbystes 
peeiai kaij) išvaizda rodo 

39.75 
Kitų išdirbys('-ių Stalo 

mados peeiai po 

^24.95 

Si j 1936 mėty mados 4-iių 
t u l )ų r a d i o ; r e g u l i a r i a i $ 1 5 , 

už $g.95 
L036 mados C'onsole Zonith 

Radios po $0^.95 

didžiausios Kliionkės, I 
per 1'2 ]>edų didžio, vertos 
$6.50, už $3-55 

Vardinės Kli.jonkės <>vros 
rūšies, vardas . . 

Didis i špardavim.s viso

kių gerųjų refrigoratorių: 

Norge, Crosley. Sparton. 

\Vest ingliouse. Frigidair 

\r kitų sumažintos kainos 

$00.50 
ir aukšeiau 

nuo 

(ieriausias laikas pirkti 
nauja, drabužiam plovyklą. 
Pasirinkim: s: Tlior, Apex, 
\\estingliouse, M a y t a g , 
ABC, Bee Vac ir kitokių; 
sumažintos kainos 
nuo $29"^ 

ir aukseli 

Didele nuolaidu už senus dalykus mainant aut naujif. 
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI 

Pirkite Dabar — Daug Sutaupysite 

fURNITURE 
M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y ® 

4179-83 Archer Ave. 253640 W. 63rd Su 
Tel. LAFayet te 3171 Tel.HEMlock 8400 

U » ^ 

file:///Vest
file:////estingliouse
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VIETINES ŽINIOS 
RYTOJ SEPTYNIOLKTAS SEIMAS ŠV. KAZIMIERO 

AKADEMIJOS RĖMĖJU 
Seimas prasidės šv. Mišionns 9-tą valandą, Sv. Kazimie

re Seserų vienuolyno koplyčioje. Šv. Mišias aukos ir pamoks
lą sakys fikagieriams gerai žinomas gerb. kun. A. Drazdys. 

Po pamaldų prasidės posėdžiai Marijos Gimimo parapi
jos svetainėje. 

Į šj seimą lauksime atvykstant gerb. kunigj, draugijų 
deiegarią-tą, profesijonalų ir biznierių. 

Seimui užsibaigus vienuolyno salėje bus puota su progra
ma seimo dalyviams. 

. Dar kartą maloniai kviečiame visus. 
Šv. K. A. Rėm. Centro Vaidyba ir Šv. Kazimi.ro Seserys 

SOOALIEČIU ŠVENTĖ 
DIEVO APVAIZDOS 

BAŽNYČIOJE 
P. Šv. mergaičių sodalicijo> 

apskritys ateinantį sekmadie
nį rengia savo metinę šventę. 
10 vai. rvto bus laikomos iš-
kilmingos pamaldos, į ku rks 
atvyks sodalietės iš visų pa
rapijų ir laike šv. Mišių pri
ims in eorpore šv. Komuniją. 
Pamaldoms laikyti pakviestas 
gerb. kun. S. Jonelis, sodalie-
įčių dvasios vadas. Genb. kun. 
I. Albavičius, kurio bažnyčio
je šitos iškilmės įvyks, taip 
pat rūpinasi sodalietės gražiai 
priimti. Po iškilmių bažnyčio
je parap. salėje įvyks bendri Į g k o i r s i n i p a t į š k o b ū d o į ^ . 
pusryčiai, kuriuos paruoš šios ' 

nigas A. Skripka, kuris savo 
gražia kalba apibranglno pp. 
Gedvilų darbus ir prašė toliau 
panašiai darbuotis. Įspūdingą 
kalbą pasakė ir kun. J . Stat
kus, kun. Morkūnas, So. Chi-
cago kleb. kun. P, Vaitukai
tis ir varg. K. Gaubis. Be šių 
sveikino dar ir daugelis kitų. 
Sykiu su sveikinimais sudėjo 
ir dovanų. VietinČs seserys Ka 
zimierietės irgi atsiuntė gra
žią dovaną. 

Ant galo susijaudinę jubi
liatai reiškė nuoširdžią padė
ką visiems dalyvavusiems ba-, 
žnyčioj i r už dovanas bei lin
kėjimus. Visas kalbas apvai
nikavo kleb. kun. A. Skripka. 

Abu pp. Gedvilai ir šeima 
yra ramaus, malonaus, draugi-

jie pasakys kalbas, , parodys 
krutarnus paveikslusv:ber&rt!Cnk-
darbių parodą. 

Westsidiečiai svečius ren
giasi gražiausiai, priimti. Jų 

DIDELIS BARGINAS 

PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Tvirtai pas ta tytas . 4 kam
barių flatai. Nauja šildymo sis
tema ir nauji vandens prietaisai. I 
Apdengti porčiai. 2 karų garadžius. 
Turi parduoti už labai žemą kainą. 
Patogus susisiekimas. Kre ipk i tės : 
2307 S. Kirkland Ave., netoli 22 
gatvės, Chicagoj. 

R E I K A L I N G A DARBININKĖ 

REIKALINGA mergina generali
niam namų darbui. Nereikia virt i . 
Kerą vaikų. Kre ipki tės : 0075. 

R E I K A L A U J A DARBO 

Pr i tyręs karpenteris ieško darbo. 
Atlieka bile kokį staloriaus darbą. 
Taipgį pentuoja. Kre ipk i tės : 

Louis Raudis, CANal 1964. 

A T Y D O S ! 
A P L I K A N T Ė S Į POLICISTES 

APLTKANTĖS i policistes prisiruo-
škite egzaminams. Klausimai i r at
sakymai vienatinio egzamino, kur is 
buvo duotas palicistems. Kreipki-

priėmimo komisijai vadovauja 
Ijonginas Labanauskas. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Penedglio, Seredos ir Pgtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublIc 9600 

Gegužės 17 d. bus daromi lietuviški rekordai. Rekordų kompanija yra specialiai užkvie- \lL laišku, telefonu ar asmeniškai 
sta padaryti lietuviškų rekordų, kurių dabar yra trūkumas. Daugelis muzikantų, artistų ir T- J- CONNORS, 7940 S. Sangamon 
grupių turės progos jrekorduoti savo dainas ir muziką. Tas įvyks sekmadienį, gegužės 17 S t ' V l y c e n n e s 3052-
dieną, Birutes darže, Archer ir 79 st. Budri ko piknike. 

parapijos sodalietės. 

Praeita penktadienį L. Vy 
ei y 4 kp. gražiai prieme sve
čius iš Lietuvos dr. J . Leuno-
ną ir J . Laučką. Pasveikinti 
garbingus svečius ir pasiklau
syti jų pranešimų susirinko 
didelis žmonių būrys. Parap. 
chorui ir solistams padaina
vus keletą gražių dainelių, į-
spūdingas kalbos pasakė gerb. 
svečiai, kuriomis suįdomino 
klausytojus. Pavasarininkų ra 
nkdarbių paroda taip pat pa
dare gražaus įspūdžio ir visi 
gėrėjosi Lietuvos katalikiško 
jaunimo gabumais. Su šiuo į-
spūdingu vakaru vietinė L. 
Vyčių 4 kp. pasiryžo uoliau 
darbuotis šios parapijos jau
nimo labui. 

nes. 
Gyvuokite, uolieji darbuo

tojai, ilgiausius metus! Lau
kite, sveiki, auksinio, jubilie
jaus. Vienas iš dalyvių 

' BRIDAL SHOWER .» i 

B. Pužauskas ir Marijona 
Mockiūte vedasi sekmadieni, 
gegužes 17 d., Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje, 2 vai. popiet, 
o 3:30 vai. popiet bus svečių 
priėmimas Dievo Apvaizdos 
parap. salėj. 

TOWN OF LAKE. — Go-
gužes 9 d. įvyko pagerbtuves 
Kazimieros Gurskaites ir An
tano Doršos. Susirinkę jaunų
jų giminės ir draugas Gurs
kaites tėvelių bute, 4601 So. 
Washtenaw ave , skaičiuje 80, 

abiem išreiškė linkėjimus ir 
gausiai apdovanojo. Jaunieji 
dėkojo visoms atsilankiusioms 
už linkėjimus ir n l gzn'lias do
vanas. 

Paskui Kazimieros mamytė 
visus pavaišino gardžiu užka
ndžiu. 

Kazimiera ir Antanas yra 
pavyzdingi jaunuoliai, geri &v 
Kryžiaus parapijonai. Abu čia 
augę. 

K. Gurskaite yra nare Ne
kalto Pras. P. Šv. mergaičių 

sodalicijos ir Šv. Cecilijos cho
ro. 

Gegužės 23 d., 5 vai. vak. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj įvyks 
iškilmingos vestuvės. Vestuvių 
puota bus Nekalto Pras. P. 
Šv. parapijos salėj, Brighton 
Park. Jaunavedžiams linkime 
daug laimės. Rap. 

PAVASARININKAI WEST 
SIDĖJ 

Dr. J. Leimonas ir adv. J . 
Laiička pavasarininkų atsto
vai West fSidėn atsilankys se
kantį antradienį — gegužės 
19 dieną. 

S vai. vakare parap. salėj 

Telephone: BOUlevard 2800 

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

STAte 4690 PROspect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ADVOKATAI 

188 W. Randolph St. 
6822 S. Western Ave. 

Valandos: Valandos: 
9:00 iki 3:00 8:30 vai. vakare 

Suba to j : 12:00 ik? 
3:30 popiet 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

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

tf 

# 

GEDVILU 25 METU SU
KAKTUVIŲ PUOTA 

TOWN OF LAKE. — Geg. 
10 d., 10:30 vai. ryto šv. Mi
šiose, Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
Juozapas ir Elena Gedvilai ii 
šeima minėjo 25 metų sukaktį 
vedybinio gyvenimo. Mišios 
buvo laikomos jų intencija. 

Jubilijatai ir jų šeima, gi
mines ir artimieji draugai be
ndrai priėmė šv. Komuniją. 
gis reginys darė gilų įspūdį. 

Po pamaldų Gedvijai su
kvietė visus į savo puošnų na
mą; 4639 S.Hermitage ave., ir 
iškele puota, kurioj dalyvavo 
daug ir dvasiškijos. Po pietų 
jubiliatams sudėta širdingų 
linkėjimų ir dovanų. Daugiau
siai buvo sidabro dovanos. 

Linkėjimus sudėjo kleb. kn-

AR VA2IU0J11 LIETUVĄ ? 
: ^ , 

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

Tiesiog į Lietuvę Laivu 
"GRIPSHOLM" 

Geguzes-May 29 dieną 
— o • 

"DRAUGO" Ekskursijos 
" B E R E N G A R I A " 

Birželio-June 17 d., 1936 
" G R I P S H O L M " 

Liepos-July 1 d., 1936 
Pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 

informacijų kreipkitės į 

Tel. CANal 7790 

BUDRIK FURNITURE MART 
3347 S. Halsted St. 

VISKAS DEL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS 

: ^ 

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

BUICK '35, — 5 Sedan, Radio kaip naujas $ 793. 
BUICK '34, — 5 Club Sedan, lobulas 
BUICK '33, — 5 Sedan, tobulas 
B U I C K *30, 5 S e d a n , g o r a i bgg-ant i s 
CADILLAC '34, — 5 Sedan, puikiai išrodo 
CADILLAC '31, — 5 Town Sedan 
CADILLAC '29, — 6 Town Sedan 
CHEVROLET '33, — 2 Door Sedan, geroj tvarkoj 
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, bėga O. K 
PORD '35, — 2 Coupe, kaip naujas 
FORD '30, — 2 Durų Sedan 
FORD '30, — 2 Coupe, gerai bėgantis 
LA SALL7 '34, Coupe labai puikus, kaip naujas 
LA SALLE '34. — 5 Sedan, labai gražus 

i LA SALLE '31, — 5 Sedan, puikiam stovy 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 
LTNCOLN '30, — 7 Town Car, labai švarus karas . . . 
OLDS '31, — 2 Coupe, gražus mažas karas 
PACKARD 120 '35, 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas . 
PACKARD '29, — 7 Sedan 
PTERCE '33, — 7 Sedan, labai puikus 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan. tobulam stovy 
PONTIAC '35, 2 Coupe, kaip naujas, garant 
REO '31. — 2 Coupe, labai švarus 
STUDEBAKER '34, 5 Sedan. labai švarus. 6 c j t . . . 
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cvl 
TERRA PLANE '34, 5 Sedan, puikus mažas karas . 

795. 
545. 
225. 

1295. 
395. 
145. 

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

1395. 
595. 
395. 
295. 
375. 
145. 

695. 
475. 
695. 
295. 
495. 
475. 
445. 

įmainykite savo sena karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilna apdraudą, vartojant 
mažai kainuojanti G. M. A. C. planą-

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cr*awfot*d 4 1 0 0 

Breath-talcing Beauty! Conven-
iences such as only Shelvador 
can ofler! A n array of new fea-
tures! World-leading value! A 
model for. every purse and pu r* 
pose. Comeinandlookthemover. 

Apžiūrėkite Elektrikines Le-

daunes BUDRIKO Krautu

vėje su 5 metų garancija. 

• ^ 

Jos. F. Budrikp Ine 
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 

ŠUKYS -- DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

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

Stiklu ir t. t. 

r? %> 

SKOLINAME PINIGUS 
Jeigu esate reikalingi pinigų atmokėti sena j j morgičig arba už

traukt i naują paskola ant savo namo, atsišaukite 

Gediminas Bldg. & Loan Assn. 
JOHN SAUNDERS, pirm. VINCAS PAUKŠTIS, kasierius 

LEONARDAS A. GREETIS, Sekretorius 

4425 South Fairfield Avenue Telefonas LAFayette 6618 
Valandos nuo 9 ryto iki « vai. vak. Trečiadieniais iki 9 vai. vakavo. 

JOHN P. EV; ALD 
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigu ant Pinro Mongičio. ;. 
1apdraudos .įuo ugnies vėjo. ete tuk: 

840 \\ est 33rd Street 
TELEFONAS: YAEd, 2790 arba 270: 

KEISI UČIO SKOLINIMO IR B00AV0JIM0 B-VĖS 
^ 

http://Kazimi.ro
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VIETINĖS ŽINIOS 
GRĮŽO TT. MARIJONŲ 

PROVINCIJOLAS RĖMĖJU SEIMAS 

jis įvyksta kas met, bet vis jie išklausys raportų iš dr-jos Chioago apskrities mėnesinis 
naujas, interesingas, nenuobo- nuveiktų darbų per pereitus susirinkimas tapo sekmadienio 
dus, vienas draugingiausių su- metus, išgirs sveikinimus toli- j geg. 17 dieną iškeltas į ket

inu svečių, pasiklausys nutari- virtadienį, geg. 21 d. Susi
mų. Užtikrinu, nei nepajusite.• rinkimas įvyks toj pačioj vie 

Po ilgo misijų darbo Ame
rikos lietuvių parapijose pra
ėjusį ketvirtadienį CliicagoL 

rįžo TT. Marijonų Amerikos o-

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų metine .-*-}.»> * a s, iš ei-
le> eeptynioiik: .,-, ; :yk» sek
madienį, gegužes 17 dieną. 

v ra vienas svar-Provincijos viršininkas kun. j mm fv v j . j s ^ 
T T T Ir "4* ' 

J a K a i u s - bhmsių remeju gyvenime. Nors 

STANISLOVAS 
DAKANAWICZ 

Mirė gegružts 14 d.. 1936 m.. 
5:30 vai. ryto, sulauKęs apie 51 
metą amžiaus. 

Kilo iš Kauno red., Šiaulių 
apskr., SakaK-s parap., Cuilių 
k i l i m o . 

Amerikoje išgyveno apie 32 
metus 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Kazimierą, dukterį Ol-
gą, pusseserę Statkiene, pus
brolį PraiuiSku Itupšj ir gi
mines; o Lietuvoj brolį Zenoną 
ir gimines. 

Kūnas pašarvotas namuose 
726 W. 18th St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 18 dieną. Iš namu 
8 vai. ryto bus atlydėtas į 
Dievo Apvaizdos parap. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
paniadų bus nuydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys-
t;<mus-mas dayvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, Duktė. Pu.s-
**>sen>, l l isbrol is ir 8 M M 

Laidotuvių direktorius S M. 
Skudas. Tel. MONroe 3377. 

A. A A. 
JONAS 

Mirė gegužės 15 d., 15)36 m., 
2:00 vai. ryto sulaukęs pusės 
ain/.i.ius. 

Kilo iš Ahksandravos pavie
tės, Čiedasių apskr.. Joniškiu 
parap.. JenarališRiu kaimo. 

Amerikoj išgyveno 33 metus. 
l 'aūko dideliame nuliūdime 

JKtoterį Pauliną, po tėvais Kaz
lauskaitė, sūnų Joną, 2 dukte
ris: Amiliją Kup.rienę ir žen
tą Adolfą, ir Oną, brolį Juo
zapą, brolienę ir gimines; o 
Lietuvoje brolius, seseris, ir 
gimines. 

Kūnas pašarvotas 2 348 Up-
ton St. 

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
gegužės 18 d. Iš namų 8:30 
vai. r>to bus atlydėtas į šv. 
Mykolą parap. bažnyčią, ka. ioj 
įvyks O tdulmgos pamaiuos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydi ta* į šv. Kazimierj l a 
pines. 

Nuoširdžiai kvieėiamc visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose, lai
dotu \ i s,-. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, 
Dukterys, Žentas, Brolis, I>IM-
lienė ir C i iminės. 

Laidotuvių direktorius La-
ehauiez ir Sūnai. Tai. CANaJ 
2515. 

Vieny Mėty Mirtfes Sukaktuves 

V 1 A 

A. A. 
ANTANINA BALTUTIENE 

(po tėvais Stasytaite) 
Mirė gegužes 19 d., 1935 m., 10 vai. ry

to sulaukus 39 mėty amžiaus. Kilo iš Tū
binio miestelio, Šilalės parapijos. Ameri
koje išgyveno 26 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Jonę, 
3 sūnus: Aleksandre, Jonę ir Edvardą, ku
ris lanko kolegiją, 2 seseris: Juozapiną Ka-
žukauskienę ir Petrokienę, švogerius kun. 
A. Baltut} ir Povilą Baltutį, pusbrolį kun. 
Junkerį, brolsūnį Petrą Stirbį ir jo žmoną, 
ir kitas gimines. 

Atminčiai a. a. Antaninos sielai yra už
prašytos šv. Misos antradienį, gegužes 19 
d., Gimimo Paneles švč. Marijos parapi
jos bažnyčioje, Marcjuette Parke, 7:45 vai. 
ryte. 

Po pamaldy kviečiame gimines ir arti-
rnus pažystamus nuvykti į namus po nu
meriu 2439 West 70th Street. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti 
šiose pamaldose. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Seserys, Pus
brolis, Brolsūnis ir Gimines. 

GARY, IN'P. LAIDOTUV1V DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

- Moteris patarnautoja 
«20 W. 151h A ve. 

Geriausias pa tarną vima3 
Phone 9000 

važiavimų. Esu tikra, kad ku
rie dažnai šiuos seimus lanko, 
t.Į patį mano. 

Šio seimo dienotvarke šito 
kia: 

Seimas p ra s ius šv. Mišio-
mis 9 valanda ryto, vienuo
lyno koplyčioje. Pirma sesija 
11 valandą, ryto, Gimimo Pa
neles Šv. parapijos svetainėje. 
Atstovams pietūs lygiai 12:30 
vai., vienuolyno auditorijoje. 
Antra sesija lygiai 2 valandą 
po pietų, toje paeioje (Jimimo 
parapijos svetainėje. Po sei
mo, svečiams ir atstovams ba-
nkietas vienuolyne su gražia 
programa. Akademikes žada 
ypatingai pavaišinti visus su 
orkestros muziką. Ar girdė
jot Akademijos orkestrą? Ar 
žinot, kad pereitą šeštadienį 
ji laimėjo pirmą vietą katali
kiškų aukštesniųjų mokyklų 
orkestrų konteste? Būtinai pa
siryžk it dalyvauti rėme jų sei
me ir savo išgale paremti tą 
Įstaigą. 

Ivemejos nuoširdžiai kviečia 
kodaugiausia atstovų, svečių 
iš visų parapijų draugijų. Čia 

kaip prabėgs diena. Jausite 
atlikę gerą darbą. 

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

toj — Nekalto Pras. P . Š. pa 
rap. salėj, Brigliton Parke,, j ^ į ^ n e s i n i u s mokesčius, m.-• sirinkimą gegužes 17 d., 

GARNYS PAS DRAUGO' 
VAJININKĄ 

JIOSELAND. — " Draugo" 
vajininko ir pasižymėjusio da
rbuotojo katalikiškoje dirvoje 
M. Misiūno namus neseniai a 
planke garnys atnešdamas iVIi-
si finams sūnų. Be to, Misiūną" 
jau augina dvi dukteris h 
vieną sūnų. Rap. 

Pranešimai 
SUSIVIENTM0 KUOPŲ 
ATSTOVŲ M M E S I U I 

Viena rėmėjų! 7:30 vai. vakare. Kuopų at-
stovai prašomi tai įsidėmėti. 

Ig. Sakalas, sekr. 

(Jegužes 17 d., West Hide 
salėje 1 vai. po pietų įvyk^ 
svarbus dr-jos "Lietuvos Ū 
kininko" susirinkimas. Bus 
svarstoma svarbūs draugijom 
reikalai. Išgirsime raportą, iš 
pikniko. Todėl, visi nariai bū
tinai atsilankykite į šį svarbų 
susirinkimą. 

J. Žurkauskas, pirm. 
Ieva Lukošiūte, fin. rast. 

TOVVN OF LAKE. — l>rau 
gija Šv. Pranciškos Rymietės 

Iš priežasties Sv. Kazimie- laikys mėnesinį susirinkimą 
ro Akademijos Rėmėjų dr-jos J gegužės 17 d., 2 vai. popiet, 
seimo ir Dainų Šventes, Liet. 
R. K. Susivienymo Amerikoje 

parapijos mokyklos kambary. 
Visos narės malonės nžsimo-

# 

10 Metų Mirties 
Sukaktuves 

Nereikia Įmokėti Pinigų -- Po 
To Tik Po $ 1 .OO į Savaitę 

: ^ 

EDVARDAS JUŠĘA 
Jau sukako 10 metų kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą sūnelį. 

Netekome savo mylimo sū
nelio kuomet mirė nelaimėje 
gegužės 18 d., 192 6 m. A. a. 

• Kdvardas buvo tiktai 11 metų 
ir 6 mėnesįų amžiaus. 

Atmindami tą jo liūdną pra-
sišalinimą iš mūsų tarpo, jo 
brolis, kunigas Jonas Juška, 
atlaikys šv. Mišias už jo sie
lą gegužės 18 d., Gimimo Pa
nelės Švč. parapijos bažnyčioje, 
9 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se. . , tM 

Nuliūdę: Tėvas Mykolas, Mai
tina Pranciška, Brolis Kuni
gas Jonas, Ir 2 Seseris: Feli
cija ir Pranciška. 
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ADOLFAS SMILGIS 
Mirė gegužės 13 d., 1936 m., 

6:40 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. 

Kilo iš Telšių apskričio. 
Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą moterį Rozaliją po tė
vais Grikšaitė, 3 dukteris: O-
ną, Marijoną ir Prancišką, 
pusbrolį Joną Norkų ir jo šei
myną, švogerį Juozapą Grikšą, 
3 anūkus: Raymond, VVillie ir 
John ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 4432 So. 
Honore St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 18 d. IS narnų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv.^ Kazimiero 
kapines, 

Nuoširdžiai kvieėiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Daikterys, 
Pusbrolis, švogerls, Anūkai ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

THOR 
SKALBYKLOS 

IR 
MANGUAI 

Pamatykite nau
jas THOR skal
byklas ir l prosiji-
mo mašinas pas 
BUDRIKĄ. Dy
kai pamokysime 
prosyti ir dykai 

Laidotuvių Direktoriai 
JUOZAPAS 

E U D E I K I S 
ir 

TĖVAS 

REPublic 8 3 4 0 

demonstruo 
jame jūsų 
namuose. 

K a i n o s 
nuo 09.50 
ir aukščiau. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3417 S. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 4705 

Klausykite BUDRIKO gražaus programo kasdiena — 
7 vai. vakare WAAIF, 920 kil. — Nedėliomis 7 vai. va 
kare WCFL 970 kil. 

^ : 
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DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

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

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS 
3958 W. lllth St., prie Crawford Ave. BEVerly 0005 

(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 
šis didelis ispatdavuuas įvyksta dėlto, kad aš nepajirgiu užlaikyti 

dviejų biznių. MRS. ANNA B1TTIN 
^ 

šis yra paskutinis susirinki- vai. po piety Šv. Kryžiath 
nias iki rudens. Vasara, per 3 | parapijos svetainėje. Narių 
mėnesius nebūna susirinktara, atsilankymas yra būtinas, neg 

Va/dyba 

T()\VN OF LAK K. 
gija ft7. 
Dergiu v 

1>1 
Elzbietos motorų 
laikys menesii 

0 
>l i 

u u 
1 i 
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SHE LOŠT 2 0 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess the 
alender form you erave—you can't 
if you listen to gossipers. 

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug-
ary sweeta — eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspoon 
fui of Kruschen Salts in a glasa of I nikaa j nervų sistema 

birželio-, liepos ir rugpiįV-io 
UĮen<"-[ais n< blw susi?iukime 

Valdys 

Sveikatos Apdrauda Nusilp-
ncjusiems Žmonėms Apie 

3c Dienoj 
.Ml.UA-'luNl'; jioue tsųs sveikatos 
ajt.liauciu clauptiiui nusilpusiu vyrų 
ir inot< i ų. '1 a' tikras tonikas, kuris 
„'»lbaii gatutai, kaa sustiprinti nusu-
pnėjusius organus. Atrodo, kad visas 
Kūnas reaguoja si stebėtina trytnien-
ių. Jaunystės dvasia sugrįžta nusil
pusiems ir senietus. NLUA-TUiNH 
^tn.iuliuoja nervus, raumenis ir nu
silpusius organus, kurie tapo neran
gūs arba lik dalinai aktyvūs. Nervm-
kuinas pašalinama, nes NUGA-TONE 
turi gyduoles, kurios veikia kaip to-

Šj tikrą to-
hot water every morning to elirai-
nate excess waste. 

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now." 

No drastic catharties—no consti-
pation—but blissful daily bowel ac-
tlon when you take your little daily 
dose of Kruschen. 

nikų parduoda visi aptiekoriai su 
garantija sugrąžinti pinigus nepaten
kintiems rezultatais. Pilno mėnesio 
trytmentas už Vieną DolerJ. Gaukit 
bonką šiandien. Nusistebėsite ką Ji 
jums padarys. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL. 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 2 5c 
ir f>0c 

VENETIAN MONUMENT CO, INC. 
Iftdirbėjai ankstesnes rūšies pamink

lų ir Grabnamių 
o— 

Didžiausia paminklų dirbtuvS 
Chicagoj 

o 
Suvirs 50 metų prityrimo 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvei Ir 
taupykite pinigus 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui 

žymesnių Cbicagoa Lietuvių 
o 

527 N. VVESTERN AVE, 
t 

arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Cbicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių| 

Direktorių Asociacijos 
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

4605-07 So. Hermitage Ave.l 
Phone YAKds 1741—1742 
Skyr.—4447 IS. Fairfield Ave. 

S. C. Lachawicz 42-44 E. 108tli Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkus 

3319 Lituanica Ave 
Phone YAlids 11Š8 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

J. F. Radžii 668 West 18th Street 
Phone CA^al 6174 

S. M. Skudas 
1.1. Zolp 

718 West U3lh Street 
Phone MONroe 3377 

! 

1646 West 46th Street 
Piione BOUlevard 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. P t Llman 5703 

Lachaivicz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

AMBULANCE PATAENAVniAS DUENiį, l l t NAKTĮ 

J. F. EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 

t 
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Alyvos žydi. E>ant šiltoms gegužės mėnesio die
noms Chicagos parkuose ir darželiuose visur dabar žydi 
alyvos, tačiau jos ,eia nekvepia taip kaip Lietuvoje. 

-m 

Pradėjo veikti iigniakalnis. Lassen ugniakalnis, netoli Red Bluff, šiaurinėj Kali
fornijoj, kuris po 20 metų pradėjo rodyti veikimo žymių. Paskutinis ugniakalnio iš
siveržimas buvo 1906 metais. 

Tokių žuvų yra parkų tvenkinuose. Niekas gal ne
tikėjo, kad Chieago parkų tvenkinuose yra didelių žu
vų. Čia matome Ross Frank, 1512 N. Talman ave., 
kuris Huuiboldt pūke tvenkiny pagavo 33 svarų kar
pę. 
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Pavasariški malonumai. Ne tik vaikinai, bet ir merginos mėgsta žaisti sviedinį 
(baseball). Čia žaidžia Chieago universiteto studentes su Quodranglers tymu. 

IŠVYKO Į CLKVKLAND.į. Harrison Teebnical Higb Sehool 
studentų benas, kuris šiomis dienomis išvyko j Clevelandą dalyvau
ti benų konteste. Harrison benas laike pirmenybe per pastarus ke--
turius metus. 

viLSOJti IMKOKMOJK. Ant. Eden, Anglijos 
ministeris, vyksta i karaliaus rūmus padėti karaliui 
priimti svetimu valstybių atstovus. 
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VAŽIUOJA MIRTT. SeSi New Yorko jaunuoliai, 
SVEIKAME KŪNE SVEIKA SIELA. Tommy Te-

deseo, is^ Buffulo, N. Y. Golden Glove kumštininku; 
iš pavardžių, atrodo italai, stiprios sargybos lydimi LIGONIAMS PRADŽIUGINTI. Prie- čempijonas, kuris ateinantį trečiadienį, Chieago Sta-
gabenami į Sing Sing kalėjimą. Visi šeši nuteisti mir- mieseio daržiuose ir soduose dabar pats Aly- diume, National Golden Gloves Olympic "finais" V y r f t S SU - e * • N e t o h P j l M o n t e ' C a , l f - ' l l f l t^ 
ti už nužudymą, apiplėšimo tikslu, Brooklyn - Manhat- vų žydėjimas, Čia matome dvi Proviso High kumščiuosis su Andy Scrivani. Tedesco matome tar- auginimo farnioj, žvėrių treinerys Arthur J. West, pa-
tan transito sistemos kalektorių. Vyriausias jų yra 30 Sehool (Maywood) studentes skinant alyvų naujantį prie Altoriaus Šv. Juozapo Bažnyčioj, Nia- pisodines ant kelių dviejų metų senumo liūtą girdo 
m. o jauniausias 18 m. žiedus Chieago ligoninėms. -' garą Falls, N. Y. pienu. (Acme Photo) | 


