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TEISMAI TRIUŠKINA 
KONGRESO DARBUS 

Vyriausias teismas sugriovė 
anglių kontrolės aktą 

O COLUMBIA DISTRIKTO TEISMAS 
DROŽĖ KITĄ SMOG| 

WASHINGTON, geg. 18. 
— Vyriausias teismas šian
dien paskelbė nuosprendį, ku
riuo sugriovė Guffey anglių 
kontrolės aktą (įstatymą) ir 
podraug šio akto nustatytų 
mokesčių už iškasamas anglis 
ir darbo provizijas. 

Teismas šešiais halsais 
prieš tris pripažino, kad an
glių kontroles aktas yra prie
šingas konstitucijai. Tai dėl 
to, kad centro (federalė) vy-
riausyl** negali kontroliuoti 
kasyklų, arba iškasamu anglių 
paski rose valstybėse. 

šis nuosprendis dar labiau 
supainiojo naujosios santvar
kos vykdymą. Pasirodo, kad 
kongresas, pravesdamas įsta
tymus, nežino, ką dirba. 

ISPANIJOJ PASKELBTA 
"ALIARMO" STOVIS 

STAČIAI KARO APGULAS 
JERUZALĖJE 

MADRIDAS, geg. 18. — 

i ' 

Ispanijos naujas ministerių 
kabinetas paskelbė "aliarmo 
stovi visoj šalv. Šis stovis vra 
beveik lygus karo stoviui, tik 
mažiau griežtas. {> ii 

Ta«i padaryta, kad panaiki
nus šalyje praplitusį radikalu 
terorą. 

Naujas premjeras Quiroga 
pripažįsta, kad radikalai kelia 
terorą. Tačiau jis juos patei
sina. Kaltina fašistus (deši
ni uosiusi). Girdi, fašistai pro
vokuoją radikalus. Girdi, rei
kalingi perdėm suvaržyti fa
šistus, tada ir radikalai ap-
i imsią. 

Kas sakys, kad premjeras 

JEBUZALfi, Palestina, 
geg. 18.-- Britu autoritetai pa 
skelbė čia gyventojams griež
tus suvaržymui - naktimis už-
^tSttstfervtjiokis gatvėse judė
jimas, kaip tai ėjimas ir va
žiavimas. Strateginėse vietose 
pastatyti kariai ir policinin
kai su kulkosvaidžiais. Tas 
yra lygu karo apgulai. 

Šie griežti stuvaržymai pas
kelbti, kai šeštadienio vakarą 
šalia vieno teatro arabai tris 
žydus nužudė ir kitus du sun-
k i ai sužeidė. 

Palestinos arabai iškėlė boi-

TARP PRANCŪZIJOS KAIRIŲJŲ 
REIŠKIASI NESUTIKIMAI 
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DAUG KAS NUMATO, KAD ŠALIAI 
REIKĖS DIKTATŪROS 

AVASHTNGTON, geg. 18. 
— Columbia distrikto federa-
lis apeliacijų teismas šiandien 
nusprendė, kad 19.35 metais 
kongreso pravestas 4,880,000,-
000 dol. šelpimo įstatymas yra 
priešingas konstitucijai. 

Trys teisėjai iš penkių reiš
kė nuomone, kad kongresas 
neturi autoriteto visą šelpimo 
darbą pavesti vienam prezi- Lietuvos " M a i s t o " bendrovė turi pertis 
deniui, kad šiuo įstatymu uz- i žy, Klaipėdoj, Šauliuose ir Tauragėje. (V 
arpuojamos paskirų valstybių l^enlvklos ,bet "Juozo Tūbelio vardo pr 
teisės. Kai daroma kitaip, 
peržengiama šalies konstituci
ja. 

PARYŽIUS, geg. 18. — 
Tarp radikalų grupių, kurios 
laimėjo parlamento rinkimus 
reiškiasi rimti nesusitikimai. 

Komunis-tai ima pulti socia
listų partijom vadą Blum, kurs 
numatytas būsimuoju premje
ru. Pažymi, kad socialistas 
Biuro dešinėja ir juo pasitikė-

jeiti jo kabinetan. 
Visoj Prancūzijoj pasareiš 

kia sąjūdis prieš radikalus 
Kai radikalai paims į savr 
lankas valstybės vairą, nums 
tomą didelė netvarka. 

Daug kas spėja, kad radika
lų vyriausybė negalės kaip 
reikiant orientuotis svarbiais 

jinias negalimas. Jie atsisako'reikalais ir reiks diktatūros. 

ILLINOIS LEGISLATURA 
SUŠAUKTA SESIJON 

POPIEŽIUS ATIDARĄS 
KONGREGACIJŲ RŪMUS 

ROMOJE 
VATIKANAS, geg. 18. — 

Šventasis Tėvas Popiežius Pi
jus XI ateinantį šeštadienį 
pašventins ir atidarys naujus 
kongregacijų rūmus Romoje. 

a tapė«^.Q£i»i&i 
Bažnyčios kongregacijų admi
nistracijos. Kūmai pastatyti 
neturtingoj Romos miesto da
ly, vadinamoj Trastevere, ant 
priklaususio Italijos vyriau
sybei sklypo, padaryta Late>-
rano sutartimi pavesto Vati
kanui. 

Tuo būdu Popiežius trečia 
karta atlankys Romos miestą. 
Pirmąjį kartą Popiežius mies
tan išėjo 1933 metais, atlanky-

kota žydams ir podraug nus- 'damas Švč. Marijos P. Didės 
prendė kovoti prieš britų vy-

ALBANY, 
New Yorko 

Y., geg. i a — 
legisla

tūra pravedė Milių, kad viešų
jų mokyklų b]0ais būtų vežio
jami ir p r i v a l i mokyklų vai
kai. 

Šios rūšk^fcilių legislatūra 

vedusi, bet gubernatorius ne> 
patvirtino. Naujai pravestas 
bilius įduotas gubernatoriui. 

Legislatūros senatorius Joe 
R. Hanley iš AYyonring aps
krities, buvęs protestantų dva 
siškis, senate energingai kal

inėjo už šį bilių. J is nurodė 
faktą, kad valstybės konstitu
cija kiekvienam piliečiui pri
pažįsta teisę siųsti savo vai
kus į viešąją mokyklą, jei jis 
to pageidauja. Jei jis to ne-

BOLIVIJOJE PERVERS
MAS, PAŠALINTAS 

PREZIDENTAS 
LA PAZ, Bolivija, geg. 18. 

— Kariuomenės aukštieji ka
rininkai su socialistų vadais 
nuvyko į respublikos prezi
dento Jose Luis Tejadii namus 

SSIrjEtgi **$v*L ats i » -
tatvdinimo raštą. 

ZOOLOGIJOS SODE BUS 
LIETUVIŠKIŲ ŽVĖRIŲ 

SKYRIUS 

• - ^ t f t m n 

SPRINGFIELD, 111., geg. 
— Susirenka . gubernatoriaus 
sušaukta legislatūra speeialėn 
sesijon, kuriai bus įduota pra-

KAUNAS švietimo mi ^ k?ioHk* * i v a i r i a u j s i l ^ 
K A L \ A \ — l i e t i m o mi- s u m a n y i n ^ 

nisterija,duodama savo sutiki
mą steigti zoologijos sodą T a r P W svarbiausią vietą 
Mickevičiaus slėnyje, pa re ika - ' u ž i n i a P ieč ių pastovus įsire-
lavo iš steigėjų, kad tame so- gistravimas, kad tuo būdu iš-
de būtų įsteigtas didelis lietu- • « « « * P<* balsavimus suktv-
viškų žvėrių skyrius ir kad | b i u i r " s t a t y m a s oficialaus 

jnykstairtieji Lietuvos gyvuliai , a i k ( ) valstybėje, .taip kad pas-

Pulk. ,'German' Buscb paskel' 
be, ka4 nauju prezidentu skir
tas pulk. David Toro,, kurs 
yra Čako teritorijoje. Iki ko
lei jiis parvyks, pulk. Buseh 
eis prezidento pareigas. 

Šis politinis perversmas at
liktas be 
pralėjimo. 

gai globojami. 

KAUNAS ENERGINGAI 
STATOSI 

negalėtų keisti laiko (nustaty
ti laikrodžiu) vienaip, ar ki
taip. 

Vienas ir kitas sumanymai 
yra daugiausia nukreipti 

resnybę, kuri neigia arabų rei
kalavimus, kad žydams nebū
tų parduodama žemė ir kad 
būtų sustabdyta žydų ateivys-
te Palestinon. Arabai rėika-

protingai kalbėtų taip žioplai liauja, kad britai griežtai pa
teisindamas radikalus. 

PARAGINA MOKĖTI KARO 
SKOLAS 

VVASHINGTON, geg. 1 8 . -
J. A. Valstybių vyriausybė 
pasiuntė paraginimus Euro
pos valstybėms skolininkėms, 
kad jos mokėtų karo skolas 
nustatvtomis ratomis — du-
kart per metus. Reikalauja 
apie 200 milijonų dolerių. 

Tlgus metus Europos vals
tybės, išėmus vieną Suomiją, j ]$ LIETUVOS NELIETUVIS 
nemoka karo skolų. J A. Vai 

sisakytų prieš žydų įsigalioji
mą Palestinoje. 

Britu vyresnybė į šiuos a-
rabų reikalavimus nusprendė 
atsakyti su ginklais, jei ara
bai nenutrauks savo bruzdėjie 
rao. 

Palestinos žydai laiko gau
singus susirinkimus ir reika
lauja, tyad britai duotų jiems 
reikalingą apsaugą, kitaip gi 
jie patys, kaip sakosi, bus pri
versti ginkluotis prieš arabus. 

niosios baziliką. Antrąją kartą j nori ir siunčia vaikus į priva-
Romos gatvėmis važiavo per-!čią, arba parapijinę, mokyk-
eitą vasarą Vykdamas i vasa-
rinius (Jandolfo rūmus, kurie 
yra už keliolikos mylių nuo 
miesto. 

ITALAI ŠAUDO ETIOPUS 
BANDITUS 

• 

stybių vyriausybė ir šį kartą 
nesitiki ką nors gauti , bet ra
ginimus siunčia. 

TRŪKSTA AMATININKŲ 

South State st. teisme tei
sėjas Green nubaudė 200 dol. 
bauda ir teismo kaštais Joi-
seph Morris, 40 m. amž., kurs 
areštuotas už triukšmo kėlimą 
miesto centre. 

Illinois State Employment Teisme išaiškinta, kad J. 
Service praneša, kad šiandien Morris prieš 25 metus atvykęs 
jau nerandama darbfui pakan- iš Lietuvos, nepilietis, bedarė 
kamo skaičiaus amatininkų.(bis ir per penkerius metus 
(Vadinasi, laikai gerėja. naudojasi viešuoju šelpamu. 

ADDIS ABABA, geg. 18. 
— Italai stato savo karo teis
man suimamusi etiopus bandi
tus ir šnipus, nuteisia mirti ir 
tuojau įvykdo mirties bausmę. 

Tarp kitų sušaudytas ir ne
paprastai augalotas etiopas 
Balahu, kurs> buvo imperato
riaus Haile Selassie skėčio 
nešėju. Balahu buvo kone pu-
saštuntos pėdos aukštas. Jis 
pripažintas šnipu. 

lą, tas taip pat yra jo konsti
tucinė teiste. Jei taip, tai kiek
vienas pilietis turi teisę ir 
naudotis tais visais pragu
mais, kokius gali parūpinti 
mokvklos. Susisiekimas vra 
vienas tų pragumų. 

Pagaliau jis nurodė, kad* 
katalikų, arba liuterionų, ar
ba kitų kurių tėvų vaikas yra 
tiek pat brangintinas, kaip ir 
kiti visi vaikai. I r jei tėvai 
pageidauja, kad, jų vaikas lan
kytų parapijinę mokyklą, ko-

KAUNAS. — Centre ir prie P r i e * Chicagą, kur demokra-
miesčiuose jau statoma visa * * vyrauja. 
eilė namų, nors didesnės vald-

mažiausio kraujo Įžio* statybos dar nematyti UŽDARO VISUS NE NACIŲ 
pradedant Daugiausia tuo LAIKRAŠČIUS 
tarpu kalbama apie miesto Ii- ' 
gomnės ir aukštesniosios tech- BERLYNAS, geg. 18. — 
nikos mokyklos rūmų statybą. Nacių autoritetai nusprendė 
šiaip naujų namų statant maL uždaryti visus ikišiol Vokieti-

GELEŽINKELIN|NKŲ 
STREIKAS MEKSIKOJ 

MEXICO CITY,.geg. 18 — 
Apie 60,000 geležinkelininkų 
sustreikavo Meksikoje. Numa
tomas visų darbininkų visuo
tinas streikas visoj šaly. 

Meksikos prezidentas Car-
denas streikininkams grasina 
su kariuomene. 

ryti Duonelaičio, Putvinskio joje leistus ne nacių laikraš-
g-v^se, Rotušės aikštėje ir ki- čius. 
tu r. Taip pat baigiamos staty- — 
ti Šančių ir Petrašiūnų bažny- ADDIS ABABA, geg. 18. 
čios. — Italų autoritetai paskelbė, 

kad užima amerikiečių įsteig-
ŠUO RADO PINIGINĘ SU tą ligoninę Etiopijoje. 

PINIGAIS 
UŽSIENIO KAPITALAS 

GRJŽO MUSSOLINIO 
SŪNŪS 

ROMiA, geg. 18. — Iš* Etio
pijos parvyko diktatoriaus 
Mussolinio du sūnūs Vifrtorio dėl gi, sulyg šio biliaus, nega 

lėtų būti parūpinta šiam vai- i r B r u n 0 i r ž e n t a s £ r a f a s C i -
kui patogesnis busu susisieki-i a » ° ~ V l s l tr>'* I a k f m a i < da I>' 
mas su savąja mokykla, jei 
tam pritaria, mokyklos distrik-
to gyventojų daugumas" 

PASPRUKO 6 RAUPSUO-
ČIAI ŽUDIKAI 

MANILA, Filipinų Salos, 
geg. 18. — Iš raupsuočių ko
lonijos Cullon saloje pabėgo 
šeši raupsuočiai ir nužudė 7 
asmenis. Salų vyriausybe" į 
masi visų priemonių, kad su
gavus šiuos žudikus. 

KANADA RŪPINASI 
BEDARBIAIS 

vavę kare. 

Mussolini siu visais namiš
kiais pasitiko grįžusiuosius. 

MIESTAS NEGALI IŠ
GRIAUTI GELEŽINKELIO 

OTTAWA, Ont., geg. 18.— j Chieago aldermonų tarybos 
Kanados vyriausybė paskyrė j aviacijos komitetui vakar 
komisiją iš septynių asmenų ; pranešta, kad miestas, nė kas 
ir ją įpareigojo surasti dar- j kitas negali išardyti geležin-

UKMER0E, - šiomis die- jTEBESIVERŽIA J LIETUVĄ 
nomiš ukmergiškio A. K. šuo j 
Reksas gatvėje (matyt, Kau
no g. rajone) rado piniginę ir 
ją atnešė- savo. šeimininkui. 

KALNAS. — Susisiekimo 
ministerijai pradėjus ruošti 20 
metų kelių statybos planą, vie 

Pastarasis: rengėsi išeiti iš na- na stambi finansinė firma pa
inų ir į šuns lojimą nekreipė j siūlė susisiekimo ministerijai 
dėmesio. Tai matydamas, Rek-! savo finansini kreditą kelių 
sas ėmė staugti. Tada A. K. j statybai Lietuvoj, 
pamatė, kad šuo turi įkandėsi l Taip pat finansų ministeri 
kažkokį daiktą. Pasirodė, tai, joj yra gauta pasiūlymų iš šve 
buvo piniginė, o joje pinigai, dų kapitalistų, kurie pareiškė 
Piniginė buvo kiek apipelėjusi noro statyti Lietuvoj tekstilės 
matyt, ilgesnį laiką išgulėjo fabriką baltinių medžiagai ga^ 
pamesita. Rekso šeimininkas minti, 
ją perdavė policijai. — 

bą 400,000 bedarbių. 
Komisijos pirmininku yra 

Montrealio pramonininkas A. 
B. Purvis. 

kelio, kurs perkerta Chicago.> 
airportą. Tas galima padary-
jti tik valstybes prekybos ko
misijos nuosprendžiu. 

Buvęs prezidentas H.. Hoo-
veris pareiškia, kad jis nesie
kia prezidento kanditūros . 

DAR KAS NAUJO 
VOKIETIJOJE 

BERLYNAS, geg. 18. — 
Vokietijos nacių vyriausybe 
planuoja uždrausti protestan
tų grupėms, krikščioninti žy- j CHICAGO, SRITIS. — Nu-
dus. • matoma giedra ir vėsiau. 

ORAS 

.• 
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P R A Ė J U S I O SEKMADIENIO ĮSPŪDŽIAI 

Negalima neparašyti žodį kitą apie pra
ėjusio sekmadienio įspūdžius Chicagoj. 

Tai lmvo Ib tuvių katalikų diena. 
Lietuviij parapijų chorai į Vytauto par

ką sutraukė didžiausias žmonių minias, ku
rios nuoširdžiai gėrėjosi chorų dainomis. Į-
spūdis didingas, net jaudinantis. Tiek daug 
lietuvių, tiek daug gražiausio jaunimo, tiek 
daug chorų! Keliolika chorų dainuoja lietu-

Iš po mano balanos 
Morkus 

.̂ KrsiniMig & dinos prisiunčiamos parerkalavua 
Bendradarbiams c korespondentams raštų negražina, 

jei neprašoma tai padaryti ir ueprisiunCiama tam tika-
... paato ženklų. 

Kedaktoiiua priima — nuo 4 vai. 11(1 6 Tai. popiet. 
iA»*irm itasdiea. Išskyrus sekmadienius 

~KKN« a#i i'.VTOS KAINA: J. Amerikos valstybėse 

Snnanas Daukantas, Lietu- Papras tas vaikas ten dau-
vos istorijos tėvas, pirmas giau nebūt pasirodys. Beig 
pradėjo t ikrai ir grynai lietu* jam, tai, rodos, tik "to ir rei- ! 
viškai jaust i ir galvoti. Prieš ) ėjo. Kai mata i prisiplakė 
tai, ta ip nebūta. Klaipėdie- prie choro. Prisigerino priu 

vių liaudies dainas; dainuoja jas ir visa mi- eiai pamėgdžiodavo germanus, vargonininko. Šis jam už tat 
nia. Vadinas, mes esame gyvi, mes lietuvis-

r\ HKBMMM 

.Cm'-n 4 

1) MwP<£ W*l l*Ti\v m 

kai dainuojam! 
Tai chorų nuopelnas. Del to nesunku y ra 

suprasti , kaip svarbų vaidmenį vaidina eho-
i t ^ r T Z l ^ S - ^ T S ^ ^ ^ ^ į rai "'ūsų tautiniame gyvenime. Viena - jie 

L prie savęs sutraukia gausingus jaunimo bū
rius, ant ra — lietuviškos dainos kelia ir 
palaiko tautinę lietuvių sąmonę. 

Dėl to chorams reikia padėti ir medžia-

$2.00. Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00: Pusei metų — $4.00 
vwuiib OBe 

LEIMONAS IR ŠLIUPAS 

Amerikoje dabar vieši du žymūs veikė 
jai iš E b t u v o s — dr. Juozas Leimonas ir 
dr. J . Šliupas. Visokių pakraipų lietuvių 
spauda apie juos daug rašo, nes ir vienas 
ii kitas ar t imai yra surištas su mūsų vi 
suomene. 

Dr. Juozas Leimonas yra katalikų vi 
suomenės veikėjas ir vadas, o vlr. Šliupą-
vadinamas ••laisvamanių t ėvu" . 

Dr. Leimonas yra didžiosios Lietuvos 
katalikų .jaunimo organizacijos, turinčios virs 
7U,000 narių, vyriausias vadas, Katalikų Vei
kimo Centro direktorius. Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos sekretorius ir daugelio kitų tauti
nės i r religinės krypties organizacijų \ \ i k ė 
jas. Taip pat rašytojas ir ''.Mūsų Laikraš
čio" , didžiausio savaitraščio Lietuvoje, vy
riausias redaktorius. Be to, jis savanoriu BU
VO įstojęs į Lietuvos kariuomenę, kad ginti 
savo kraštą nuo priešų. J i s gilus patri jotas, 
praktikuojantis katalikas, katalikiškos ir tau
tiškos idėjos skleidėjas. Tai žmogus, kuris 
neperskiriamai yra suaugęs su mūsų tauta. 
Kuomet reikėjo ją ginti — jis gynė, savo 
0 yvybę statydamas i pavojų; kuomet rei
kėjo tautą organizuoti ir jos jaunimą ruoš
ti gyveniman — tam tikslui j is visą s a \ e 
pavedė; kuomet ivikėjo vykti į Ameriką ir 
kelti mūsų jaunimo tautinę sąmonę, jis me 
ta viską ir atvyksta pas mus. Tai yra vei
kėjas pilna to žodžio prasme. 

Tiesa, dr. Leimonas dar nesulaukė 7", 
m. amžiau.-, kaip dr. Šliupas, bet ir ačiū 
Dievui. Je i dar jaunystėj ta ip sėkmingai 
tautai dirba, ir jau daug nuopelnu turi, tai 
sulaukęs žilos senatvės t ikrai galės būti 
tautos pagerbtas. 

Dr. J . Šliupas visai kitokio tipo žmo
gus. Žinodamas, kad mūsų tauta yra reli- į 
ginga ir katalikiška, jis prieš ją, kaipo 
prieš tokią, atsisuko ir visą savo ilgą gy
venimą dirbo ir kovojo p r u s religiją. J i s 
pLatino laisvamanybc, bedievybę; jis kurs
tė žmones prieš bažnyčią ir kunigus; jis ar
dė lietuvių katalikų veikimą; jis skaldė mū-
>ų tautos jėgas. Ak, tiesa, energingasis be 
dievis kalbėdavo ir dabar vis dai kalba. 
kaipo buvęs aušrininkas, apie tautos gero
vę. Bet taip daro tik tam, kad įsigyti tau
toj pasitikėjimą, kad lengviau būtų ją ati
t raukt i nuo Dievo, nuo Bažnyčios ir vesti 
pragaišt ingais bedievybės keliais. Tuo ke
liu jis nuėjo dar * 'Auš i \»" laikais. I r ta 
da jau dr. Šliupas sėjo nedorą laisvamany-
hės sėklą ir sukiršino mūsų tautos veikėjus, 
kurių tada tiek dar nedaug buvo ir kuri t 
tauta i buvo taip reikalingi, kaip diuska že
mei. 

Žodžiu, Leimonas yru su tauta susigy
venęs, j is eina su ja, o Šliupas, savo laiku 
Rusijoj prisisiurbęs ateizmo nuodų, jais ste
ngėsi visą mūsų tautą užnuodyti. Jaunojo 
veikėjo Leimono nuopelnai mūsų tautai jau 
dabar yra didesni, negu To m. sulaukusio 
s tnio Šliupo. Mat, pirmasis dirba konstruk 
tyvj tautos darbą, o antrasis destruktyvį.. 

Dėl to nuoširdi, patrijotiŠka Amerikos 
lietuvių katal ikų visuomenė ištiestomis ran
komis pri ima dr. Leimoną, klauso jo ugnin 
gų, patr i jot iškų kalbų, kuomet i Šliupo pa
rengimus nueis tik vienas kitas nesąmonin
gas kata l ikas ir tai tik de! smalsumo, kad 
pasiklausyti laisvamanių tėvo kerštu ir ne
apykan ta persisunkusių, tautos vienybę ar
dančių kalbų. 

NAUJOVIŠKI KEIKSMAI 

Iki buvusios vainos senam 

ventojai tarpusavy koliojasi 
tokiais žodžiais,: 

— Kad tave kur potvynio 
komisija! 

Vilniečiai žiūrėdavo, ką daro porą pamokų ant vargonų pa 
rusai. Aukštaičiai su , žemai : ' rodė. Gi pasėkos to viso bu
čiais sekiodavo paskui palio- vo tos, kad vargonininkui mi
lais. Užklaustas patsai uoliau-' rus, Verdi da pilnai dešimta ! i.vu • ; \^^xx\m\ i„ 

. . * . l .. i ' l . [krajuj, tavorsciai, buvo labai | Paneles, dažnai jas suvilio-
»is lietuvis, kuo j « yra, at- metų neturėdamas, jo vietų, i m l ( 1 ( ) j , ) u l . , k l k ų ( ] ž v e s t i r i u i s . j & k a v a l i e r i t v ė j s u . 
sakydavo, jog Lietuvoje g . - juz.ma ir išlaiko net keletą ( k i k e i j < s m a j . S a v o ke iksmoj sitikusios sako
mės paliokas. Net tam tyčia metų. j išonms rūp . . . . tu, arba kad _ Akis išplikv*iu, 
atsakymą turėdavę: "(Jente sum lituanus, natione polo-

j išėmus . r u p . . . 
tave perkūnas, lietuviai kaip 

giniai i r moraliai. Teauga jie dar gausin- l n i w " . fcį atsakymą mokėdavę 
gesniais, tetobulėja ir tevaro savo gražų i ^ y i e n V i l n i a u B Univers i te to 
ir naudingą darbą į g r i t t j . J ^ , M h e t » [1>g^e t )o rM< b o t iųsų piemenes 

tu per
bėgėli ! 

Kaimiečiai daugiausia var-

viška daina plauks iš mūsų krūtinių, tol 
būsimi taut iškai gyvi. 

Daug džiaugsmo kelia ir Šv. Kazimiero 
Akademijos Bėmėjų Draugijos, laikiusios 
metinį seimą praėjusį sekmadienį, darbas. 
Gausingas seimo dalyvių būrys svarstė, ka ip 
sėkmingiau parengti šią šaunią mūsų tautinę 
ir kultūrinę įstaigą — Šv. Kazimiero Aka
demiją. Susirinko, kalbėjo, tarėsi ir tai ne 
tuščiais žodžiais. Kalbas ir nutar imus lydė
jo gausingos aukos. Šiais sunkiais ekonomi
nio spaudimo laikais sudėti tūkstantį dole
rių viena diena nėra lengva. Bet gražių re
liginių ir tautinių darbų nuoširdūs rėmėjai 
Chicagos lietuviai katalikai praėjusį sekma
dienį tą padarė. Garbė j iems! 

Po seimo, vakare, akademikės surengė 
t ikrai gražią programą. Susirinkusius džiu
gino akademikių gmisingas choras, dainavęs 
lietuviškas dainas, piginą dovaną laimėjusi 
orkestrą savo gerai išpildytais nelengvais 
muzikos kūriniais ir taut iški šokiai, kurių 
išpildymas ta ip buvo gyvas, kad tik stebė
tis reikia. Rėmėjai patys savo akimis matė , 
kad jų parama nėra eikvojama, kad akade
mija kelia mūsų kultūrą, dainos i r muzikos 
n»eną. 

Praėjusio sekmadienio abejose iškilmėse 
dalyvavo ir Lietuvos svečiai: dr . J . Leimo-
nas ir J . Laučka. Jų kalbos toms iškilmėms 
pridavė daugiau reikšmės. Į Akademijos puo
tą a tvyko ir skulptorius P . Rimša, kad pa
matyti lietuvaičių katalikių daromą pažan-
rį 
-

i ir piemenukai. Taip būta net 
i ir Mindovės, Gedimino lai
kuose. Ki ta ip sakant, ne vien 
kiti, bet ir pats lietuvis save 
nemokėdavo atskir t i nuo ki
tų. 

Kaip tik priešingai išdrįso 
galvoti Daukantas. Jam, sve
timi neturi nieko bendro su 
lietuviais, o lietuviai su sve
timais. Kas tavo, tai tavo, o 

s / v • 

kas mano, ta i mano. P i rmas 
pradeda drąsiai kalbėti apie 
t ikras Lietuvos ribas. P i i -

Pavasaris — vasara jau čia \ i>' neturėjo. Ale dabar, sako-
pat. Bitutės imdžių ir laukų ' ma, daug priviso pačios v i - ' to ja tokhisi per lus ; 
žiedus kopinėja ir žiemai BUŽ- 'suomenės sukurtų keiksmų, Į __ Kad tave kur Žemės 
dų skubiai neša, gi mes spn -j kuriuos irgi reiktų pasmerkti, j Bankas p ra ry tų ! 
č.iamės, būriuojamės ir taria kol dar nėra įsisenėję. 
mės, kaip būtų geriau ir sek š ta i jums keli visuomeniš-
mingiau mums tautinį kori ]-j keiksmai išimti iš kauniš-
susinešti ir jan ateities medų k b " K u n t a p l i o " . 
k r au t i : . . . 

Daugiau įsiskolinę nuestie-

mas įrodo visiems, jog lie
tuvių kalba neprastesnė už 
kitas'. Kam sunkiau supras
ti buvo, parašo Lietuvos isto-
riją grynai lietuvių kalba. I r , 
taip gražiai ir mikliai, jog 
ir po šiai dienai da vis yra 
tikru pavyzdžiui lietuvių kal
bos gražumo. 

Berods, užsimojimas taip tu 
delis ir keblus, kad galva 
kvaišta į jį pažvelgus. Veik 
didžiuma jau nusiminė, ran 
kas pakratė ir iš toliau atga 
žiūrinėja ir ne kartą šypsą 
bežiūrėdama į tuos, ka da ne 
pasiduoda, o tik toliau pradė
tąjį darbą tempia. Reiškia, 
vieniems nagai jau atšipo, jė
gos1 nusekė; užuvejos, iš nie
kur nematydami, ramybe* 
vėsiu 

pa-
kogreičiausiai rangosi. 

čiai norėdami iškolioti savo 
įkyru kreditorių dažniausia 
sako: V 

— Ek tu, maklake! 
Smulkesni žydai prekybi

ninkai, norėdami ką nors bai
siai iškolioti, po vi-sos eilės 
kelių epitetų pagaliau taip 
ker ta : 

— Tu durnas, akciznikas 
t u ! 

Nervingas buto 

Vienas žvmus daktaras y-
ra pasakęs: 

— Bloga yra , kai tenka ko
sėti patekus gerklėn nereika
lingam daiktui. Bet da r la
biau reikėtų kosėti kuomet 
kas bloga iš gerklės išeina. 
J e i žmonės ta i darytų, ta i 
kneejimui nebūtų galo. 

i i i 

nuominin-1 

Kili , nors gal ir mažumoje, j k a s ' " m n t i 1"' 2 B t " i f , i o n i i 
bet už tatai su karščiau že- ! n u o m 9 s a v l , l i , , k ^ • * * « • k a » -
rinčia jėga, it, Kimšos ar : ' t rybės kolioja; 

tojaus kumelaitė, ne vien na -
gaiš, bet ir dantimis suuolė-

Verdi, iiatsai Jžviniausis U f i a u prwieta \^m.^vo. 
talų muzikas it kom|>ozito-

jusį dirvoną griebdama, to- Žmona, algą prageriantį vy-

Skudurninke t u ! Prašau 
išeit i! 

\ 

rius, ant pažiūros, atrodė la
bai netnuzikaliaL Vien dėl to, 
nekartą susidurdavo su įvai
rios rūšies nesmagumais. A-
pie šeštus metukus einant, 
užsinorėjo jo mamytei pristu-

irą pasitinka tokiais žodžiais: 

• 

Lg 

votojau valdiškasis! 
Kauno senojo miesto tf.v 

ą kul tūros ir tautinio meno srityje. 
Taigi, krutame, dirbame. I r ačiū Die [inti jį prie altoriaus ir padą 

viii. Darbas ir pasiaukojimas, užtikrins ryti ministrantu. 
mums ir tautinę ir religinę ateitį šiame kra 
šte. J e i * nustotume dirbę, pražūtume. Bet M , l e t o s k l e l j 0 , m ^ \ e r d l ° " ^ 
apie ta i i r galvoti-nevalia . 

Ar kas iš to gero da bus ; ~ '^vi rkel i , begėdi! Išeik 

Taigi, žinoma kad bus. Tin 
giniai, nepaisant kiek dau 
jų bus, nieko gero niekad ne- ^ 
nuveikė ir nenuveiks. Asmuo 
ar minia, be tikslo ar jėgos 
tai ta ip kaip pakirs tas ąžuo-

1las: kol šaknis turėjo, galin-f Italijos diktatorius Musso-
gai siūbavo, o da gražiau ž a , . l i n i užkariavo beginklę Etio-
žiavo. Gi pakirs tas turės ma-, P1 J^- J o ijfck sudaro lapė^ 

vaizdą, kuriai pasisekė pavo
gti dyną, bet perpiovus dyną 

Užėjau aną dien pas pp. 
Kirminaičius. Žiūriu, kampe 
sėdėdamas mažas Biliukas 
verkia: 

— K o verki, mažyt i ! — pa
klausiau. 

— Kad... mano papą mamą 
išvadino karve, o mama papą 
kreizi asilu, — ataskė net 
gugčiodainas Biliukas. 

— Av, dėl tokio menknie
kio neverta verkti — rami
nau vaiką. 

— Jes ? Ale pasakyk, pla-
pesoliau, jei mama yra kar
vė, o papą asilas, tai kas ta

d a aš esu? 

Etiopijos Užkariavimas Tuščias 

SKAITYKIME 'ST . Ž O D Į " 
rysi f J u k kiekviena motina 

I r gt gūžės mėnesį j au prabilo "S tuden - savo vaiką giria ir jo neran-
tų Žodis'*, A. L. K. S. ir P. Sąjungos žurna- j gumų nemato. Ne kitaip gal
ias. Prabilo labai r imtai . Šiame numery ran-jvojo ir Verdio motina. No-
dame įdomių straipsnių, apysakų, eilių, p r a - ' r o m s ntnoroms klebonas Ver-
nešimų. Žurnalą perskaičius, ta ip ir norisi d į p r į e m į š iu tarnaut i prisi-
pasakyt i : lietuviai profesijonalai ir studen- j [ e i d ž k ^ [ ^ ^ fefeb^ 
tai, užsipremuneruokite " 8 t . į V A ^kai- ' n a , o a i v o j o : _ t i k r a s v § p i a , 
tvkit, t ikrai nesiirailesit. ' ' S t . Žodžio kai- , . . . ". , . 
• ' L.x£xn , , r . . . o daugiau nieko. Kiek kar tu 

valkumus gerai bežinąs, nė įžUusiam kirveliui ašmenis pa
ką noriai į motinos .sumany-j r o d ž i u s g a l i n p r a s i t r auk t ! 
mą palinko. Bet, kągi beda-;Xaip ir žmonių gyvenime. Ne surado jame vapsvų lizdą. 

tie, ką kai didžiausias avių 
būrys nuo užneikusio šuniuko 
dumia kai pašėlę, laimes, o 
tik tiek, ką stovi ir didžiau
sios audros riavojui drąsiai į 
akis žiūri. 

na tik $2.00 metams. Adresas: Marianapolis 
College, Tbompson, Conn. 

Beje, žurnale prantšama, kad A. L. K. 
Studentų ir Protesijonalų Sąjungos seimas 
bus liepos T ir 8 dd., Tlioinpsone. Apie ta i 
atskira i parašysime ki tu atveju. 

Brooklyno komunistų laikraštis savo su
kaktuvių paminėjimui išleido apysaką apie 
divorsą. Vadinas, visą laiką skelbė laisvą 
meilę, žmones demoralizavo, savo raštais 
ardė šeimų ryšius, dėl to ir sukaktį minint 
matė reikalo laisvos meilės " k ū r i n i u " savo 
skaitytojus apdovanoti . 

Praėjusį sekmadienį mirusis žynius Il
linois valstybes politikas, du terminu buvęs 
gubernatorium, buvo t ikrai t ipiškas šio kra
što politikas, savo laiku pakėlęs daug tr iukš
mo. J o politinė karjera buvo įdomi ir marga. 

% * m 

LRKSA. jubiliejinis seimas ir ALRK. Fe
deracijos tarybos suvažiavimas vienai savai
tei sutrauks j Gbieagą žymiausius Amerikos 
lietuvių katalikų veikėjus. Tai bus birželio 
29, 30 ir liepos 1 ir 2 dd. Ruoškimės tinka-
; n u būdu juos priimti. 

ijis kleboną prie altoriaus ta ip 
supykdė, kad šis ko per lan
gą jį nutvėręs neišmetė. Ypač 
vieną kar t . 

Būta kažinko ypatingo vba-
žnyčioje. Mišios giedotos. Žmo 
nių 

Žiūrint iš ekonominio at
žvilgio, Mussolini susitinka su 
negalima situacija užkariauto
je Etiopijoje. Abisinijos kal
nai gali būti turt ingi minera
lais, bet Mussolini negali jų 
eksploatuoti dėl šių priežas-

riai neemigruos gyventi ten, 
kur kai kuriose vietose vasa
ros karš t is dažnai siekia iki 
165 laipsnių paūksmėj. Toks 
karštis sudegina žmogaus kū
ną! Apie Danakil tyrus tem
peratūra siekia net iki 167 
laipsnių paūksmėj. Ten visiš
kai negalima paimti ginklo / 
rankas, neužsiniovus pirštinių 

Aišku, Mussolini nemana 
kolonizuoti žemę, kurią j i s už
kariavo jaunų vyrų krauju. 

N E L E I S STATYTI NAMŲ 
SU NEHIGIENIŠKAIS 

BUTAIS 

daug. 

kas negali jų priversti dirbti, 
kad ir už pinigus. 2. Italai , 
arba kiti balti žmones, nesi-

K A V N A S . Miesto savi- duos prikalbinti " gyvent kai-
valdybės statybos komisija, tros išdegtame krašte, o. Yra 
svarstydama privačios staty- j vienas dalykas, kurio Italija 

i bos prašymus, žiūri į tai, kad i neturi, t. y. jai trūksta kapi- ' 
talo finansuoti tokią eksploa-

čių: 1. Vietiniai gyventojai Italija darė bandymus įženg
ei iopiečiai yra tinginiai ir nie ti Etiopijon nuo 1899 m. Ži-

\ argonams sugro 
Xr , . . . .v patiektuose projektuose butų 

jus, Verdi ka ip atsistojo, iš - ,;. , . . * . .„. . 
. . t i n k a m a i ir higieniškai supro-siziojo, užsimąstė, ir stovi! . _, .. . . . . . . 

. ., i , • •• jektuoti gyvenamieji butai. 
Laikas paskambint, — jis sto vi, laikus knygą pernešt, —-
jis stovi, laikąs vyną ir van
denį paduot, o jis stovi 
ir stovi, nežiūrint net n<n 
į tai, jog klebonas į jį žiūrė
damas ir pirštu rodydamas 
šaukia: žiopli, paduok vyną! 
O žioplys, nei krust . 

Pi įpykęs klebonas, kai 
griebs Verdį už: sprando, kai 
suks šalin nuo altoriaus. Ver
dio tik plunksnos padulkėjo 
ir k i matai kai pėdas kažin-
sur nusirito. i 

! 

Mat, iki šiol priemiesčiuose 
smulkūs namu. savininkai, sta 
lydami gyvenamus, atsižvelg
davo tik į išorinę namo pusę, 
o į tinkamus butų įrengimus 
mažai tekreipdavo dėmesio. 
Kadangi dėl nehigieniškų bu
tų daugiausiai nukentėdavo 

taciją. 
Kaipo nuolatiniai gyvento

jai, italai niekuomet neapgy 
vens Etiopijos. l \ n nėra daug 
vilties italų kolonizacijai, 
kaip nebuvo japonams Mand-
žūrijoj po užgrobimo žiemi
nės Kinijos dalies prieš 5 me
tus. Japonų šiandien Mand-
žūrijoj nėra daugiau, kaip 

biednuomeiiė, tai šis statybos | kad Manchukuo lėliukė kara-
komisijos nusistatymas yra ti
krai sveikintinas. 

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

lystė buvo įsteigta. Nedau
giau civilinių italų bus ir E-
tiopijoj po 5 metų, kiek jų 
ten dabar yra. 

Italai yra karšt i savo kra
što mylėtojai, iš kurio jie no-

noma, negalima atleisti ja i už 
sauvališką užgrobimą ir pri
jungimą prie Italijos neutra-
lio krašto ginklų pagalba. Ta
čiau* Didžioji Britanija, P r a 
ncūzija ir Vokietija seniai y 
ra užgrobusios Afrikos dalis. 
Itali ja iki šiol t ik žiūrėjo į tai 
rydama seiles. 

J e i I tal i ja darytų bandy
mus išimti mineralinius tur
tus iš Etiopijos kalnuotų a 
py linkių, tiesimas geležinke 
lio, kuris yra būtinas mine 
ralų transportacijaf per Etio
pijos žemę, padarytų daugiau 
lėšų negu Ital i ja išgali da
bartinėse finansinėse sąlygo 
se. Italija, ta ip pat, neturi 
užtektinai pinigų pastatymui 
reikalingų fabrikų ir rafine-
rijų. 

Etiopai mėgsta priešą pul t i 

(Pabaida 3 pusi.) 
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DIDELI SUMANYMAI 

karas. Dvvlika Vienos moki-
nių ilsėjosi ramiame Romos 
vienuolyne: vieni sedejo, kiti 
gulinėjo ant savo Amžinių. 
Visi buvo lal)aį išvargę, su
dulkėję ir alkani; tik ka su- j 
grįžo iš šv. Petro Bazilikos. 
Reikėjo b*-nt kiek pailsėti ir 
atsidusti po dienos nuovar
gio. Juk pavalgyti vis dar 
bus laiko! 

' ' ' ' L ~ ? | k u i jo siaurais laiptais moki-
Fr. Weisier J j niai ant vienuolyno stoge. 

# * * 

Jau užgeso artimuose na 
muose šviesos; tik gatvių ži 
būriai metė išblyškusią švie
są ant tamsių mūrų. Mieste 
slege liauna, šviesų nuausta 
migla. Tolumoje slinko gran 

ALFREDO PASLAPTIS 
Vertė Vyt. Mankeliūnas -̂ S 

Ką tu atsakei popiežiui, kai 
prakalbino tave? Kalbėjai taip 

Šiltas rugsėjo mėnesio va- j tyliai tartum bijodamas. Nie
ko negalėjau suprasti. 

si suklaupė ir tyliai sukalbė
jo vakarinius poterius. Po to / 
Tėvelis atsistojo prie durų ir 
švietė jiems kelią, nes laiptai 
buvo neapšviesti. Kiekvienam 
praeinančiam jaunuoliui pa 
davė atsisveikindamas ranką 
ir kiekvienam maloniai link
telėjo galvą. Puczas ėjo pats ! 

3 = 3 C 

ETIOPIJOS UŽKARIAVI 
MAS TUŠČIAS 

... ̂ J.^J*_ 
• A-

(Tęsinys iš 2 pusi.) ^ ^ ^ _ 
vyliugingomis metodomis. At- \m°mos , i r ^ i j o s v

k o n f h k 

nę, bus grąžinama Italijon tų Sąjungos dėl Italijos užka-
karstuose. riavimą Etiopijos, tačiau nė-

Dėl Tautų Sąjungos akcijos |ra pamato manyti, kad Lyga 
darys tiek, kad grąžinus ne-

dinė šviesos taškelių — tai 
Puczas pakilo nuo guolio: į lyguma bėgąs traukinys. IAB-j _ Alfredėli, — tarė jam 
— Aš bijau? Argi tu k o ' ] y n a s dangus buvo pasipuo-,— turiu dar kartą pasveikin 

vira kova jiems yra visiškai 
nežinoma. Dėl šios priežas
ties, rodos, mirtingumas Ita
lijos kareivių, kurie sudaro 

— « j - o— T- - - - ~J~ *T"*° j dabartinę okupacijos kariuo-
paskutinis. Tėvelis sulaikė jį. , v. r 
F • dt 'menę, bus šiurpulingas pirm 

negu Etiopija bus galutinai 

te, rašantis šiuos žodžius ga 
Ii pasakyti tik tiek: nors yra j kraštui. 
didelis nepasitenkinimas Tau-

pri klausom ybę užkariautam 

Adv. N. Valasina 

nors bijojai eidamas k e t u r i o - ' į s T11į Ii jonais žvaigždžių. Ma-jti tave taip didelėje teii^je,;*1^^^^ t.ę ' 
liktus metus?... Aš tada neži- j ] g n u s vėjelis vėsino dienos 
nojau ar balsiai, ar tyliai kai-[ J l i e t u tarp miesto mūrų jšil 
bėjau. Vii tai iš didelio džiau- j ( |ytus oro sluoksnius. 

kartu tai ir yra didelė malo 
nė. Jeigu tikrai Viešpats Jė 

£ s m o— Ant papuošto gėlėmis vie- z u s n o r i tave palaiminti ir 
— Ir ką gi sakei ? — klausė nuolyno stogo sėdėjo vienuo j padaryti laimingu, tai turi 

kuri tave .šiandien sutiko. Bet ™ . bf ^f* ™S e t i o p i e " 
*iai skaito už garbę tokiu bū-

JlS. 

O, nieko įdomaus! Pada-
— Aseh! — žiovavo varty- viau tik jam tą popierį ir T. 

damasis po čiužinį Tonis Stri Moderatorius pridėjo: "Šve-
cker. — Kaip malonu yra jntasis Tėve, tai nuo Vienos 
pagulinėti po tiek laiko nuo
latinio vaikščiojimo! 

— Ir kas kitas taip prisi 
šūkalojo, taip tu! — pridėjo 
Stark. 

Robertas (Jall net atsisėdo. 
— Žinai ką, — tarė Henri

kui, — popiežiui įėjus aš taip 
šuktelėjau, kad net arčiau 
prie manęs stovintieji turėjo 
užsikišti ausis! 

— Nesistebiu, — įsikišo ka 
lbon mažasis Pranas Herzo-
gas ir žvilgterėjo į Roberte 
- - juk tu visados pirmas esi 
triukšmauti. 

Draugai pradėjo juoktis. 
— Palauk, mažyli! — links

mai sušuko Robertas. — Su 
laiku aš tau atsimokėsiu už 
šį dalyką! Dabar esu perdaug 
išvargęs... 

— O-a-a! - žiovavo Tonis, į į ^ s p i n ( ) - j o n e p a p r a s t a g v i e 

— Jau pasibaigė gražiausioji 
diena. Užporyt šiuo laiku bū
sime sugrįžę Vienon. 

sodai istų" ir ką tai daugiau, 
be! gerai neatmenu. Po to 
popiežius paklausė kiek turiu 
metų ir ko mokinuosi. 

— Na ir ką gi atsakei? • 
Alfredas juokėsi: 
— Atsakiau, kad einu ke

turioliktuosius metus ir esu 
trečioje gimnazijos klasėje. 

— Tr ką gi tau pasakė po
piežius padėjęs ranką ant gal
vos? — klausė Juozelis. 

Alfredas paraudo. 
— Tas jūsų neliečia, — at

sakė ir vėl atsisėdo ant lovos. 

— Betgi, Puczai, pasakyk 
mums! Taip tavęs prašome, 
pasakyk! — skyrė draugai. 

Alfredas sėdėjo ranka pa
rėmęs barzdą i r nuleidęs že
myn gaivą. Staigiai pakėlė 

i galvą. Kaito jam veidai, o a-

lis su dvylika berniukų ir j j a m būti ypatingai ištikimas. 
Ar pagalvojai apie tai? 

— Taip, Tėve! — atsakė 
Alfredas ir ištikimai pažvel
gė kunigui j akis. — Kaip 
norėčiau Viešpačiui Jėzui pa
daryti ką tai labai gražaus 
ir ką tai didingo, bet dar 
nežinau ką... 

— Reikia palaukti, bran
gus vaikeli. Reikia rainiai ir 

šnekučiavo apie šios dienos 
įvykius, ypač apie popiežiau? 
šv. Mišias šv. Petro bazili
koje, apie lankytas bažnyčias, 
apie popietinę audienciją pa> 
šv. Tėvą. 

* 
Cįreitai jiems slinko valan 

dos. Greit miesto laikrodžiai 
išmušė vienuolika. Vienuoli.* 
pakilo iš nendrinio fotelio, vi

dų užmušti savo priešą. Di
delė dalis italų kariuomenės, 
kuri pasiekė Etiopijos sosti-

Jr 
Neneikia Įmokėti Pinigų — Po 

To Tik Po $ 1 .OO į Savaitę 

^ 

visai laisvai laukti. Ateis va
landa ir pats Jėzus pasišauks 
tave. — Ir paspaudė širdin
gai berniuko ranką: — Die
vas su tavimi, Alfredėli, ir 
labanaktis! 

— Labanaktis, Tėveli! Dė
kui. — Ir dingo tauįsoj' . 

(Daugiau bus) 

Ar jus žinote kam 
Old Gold Cigaretai 

yra visuomet Šviežus? 
2 Cellophane Žakietai Užlaiko Rinktinio 

Derliaus Tabako ŠVIEŽUMĄ -

SI L P K A r S I O . i l dalis bile i>o-
pt erini 

sa. 

— Dėkui Dievui! — burb- ' 
telėjo storas Makso Ortnerio 
balsas. 

Padarė man ant kaktos 
|kryžiaus ženklą, — pagaliau 

sakė, — ir tarė: Telaimina 
ypatingai tave Išganytojas ir 

• tesuteikia tau savo malonių. 
Artimiausias kaimynas Jo- j g ^ l l ž v i e S p a t a v o Adžiau 

nelis^ dingt ris pavaišino jį j s i a t y l a A l f m i a s v § j įŠ8į tįesė 
kumštelėjimu. j a n ^ p a t a lo ir pradėjo niūniuo-

- Seni tinginy! - suktelė- įti k o k i . } t a į d a i n e l c . 
jo susinervavęs. — Tavęs jau - O-a-a! — žiovavo T. Stri-

ckeris pagaliau kreipėsi į Al
fredą : 

— Klausyk, Puczai! Tikrai 

niekas nejaudina, tau dau
giau niekas nerūpi^kaip min
kšta lova ii skanūs pietūs. 

— Taip... tiesa, — murmte-. 
, . . , f , • , . i-- Į tu turi kuomi didžiuotis: po-
lejo Maksas; mirktelėjo, pa-I *^ 
siraivė, sudėjo rankas ant pi
lvo ir žiūrėjo šypsodamasis į j 
lubas tartum jau matydamas 
tuos gardžius kąsnius, kurie 

i 

jpiežius kalbėjo ir tai tik 
'tavim vienu... 

* # • 

su 

jo laukia namie... Bendrai, tai 
buvo geras ir mandagus ber
niukas, bet įprato vaidinti 
smaguriautoją ir patogumui 
• v, . . • į tenai toks gražus saulėleidis. 
ieškotoja ir visus savo suma- . . . v

6 ^ W B " , U ^ 
•ii A- x.-*. A.- tikrai itališkas, tai spalvų mu 

nyinus apvilkti nebūtu tingu- ! • H ' u 

Prasivėrė durys; pažvelgė 
T. Moderatorius. Jo malonia
me veide matėsi linksmas šy-
psys. 

— O jūs apsileidėliai! Štai 

mu. Juozelis Haebneris atsi-1 zika, tokia romantiška švie-

sedp ant patalo ir dairėsi po 
kambarį, pagaliau paklausi'*: 

— Kas yra su Puezu? Ko
dėl jo visai nesigirdi niekur? į 

Puczas gulėjo lovoje ant
rame salės gale atsigręžęs į 
sįeną ir susimąstęs braižė pir-

sa, o jūs čia?... Juk to jokiu 
būdu negalite apleisti! — Ar 
jau pasilsėjote bent tiek, kad 
galite eiti vakarieniauti?... 

! Norėjau taip pat jūsų paklau
sti ar pavalgę tuojau eisite 
gulti ar dar eisime ant stogo! 
ir ten pasikalbėsime? Bet ma-

THOR 
SKALBYKLOS 

IR 
MANGLIAI 

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

štais sieną. Paprastai vadino-Į+„„ *nA _ 
AI<» i i - r u *-i ! ' k a d J11S ^Papras ta i esa si Alfredu Kinzehs, bet tik 

draugai buvo praminę jį "Pu
ezu". Alfredas buvo Vienos! 

te išvargę. 

Tuo momentu visi berniu-
pirklio sūnus. Tai buvo gy-įkai jau stovėjo, tik storasis 
vas ir linksmas berniukas. Ta- i Maksas dejuodamas ir stenė
čiau-jo akyse spindėjo k o k i a į d a m a s palengva kėlėsi iš lo
tai pagarba skaisčioms sie- JVQs; J8™ gi keltis padėjo ku-
loms, šalia išdykėlio linksmų Būtimis j pašonę Jonelis Gin-
sauvaliavimų. Jaunų keliauni- jS*?18-
nkų. skaičiuje jis buvo jau- j ~ Eime, Tėveli, ant stogo, 
niausiąs; turėjo vos 13 metų. į eime! Jau mes pailsėjome. 
Gi paklausus pas jį, kiek jis — Gerai, — juokėsi vienuo-
turi metų, paprastai atsaky-1 i i s . _ T a i g į p i r m a s i s v a k a r o 

| davo — keturiolikti. į programos punktas: Italijos 
— Klausyk, Puczai! — sau 

kė jam Juozelis Haehnerių. —» j 
saulėleidis! ^^^^^^^^^^^ 

Gyvai, linksmai bėgo pas-

demonstruo 
jame JŪSŲ 
namuose. 

K a i n o s 
nuo #39.50 
ir aukščiau. 

D O V A N Ų ! ! ! 
Kuri lietuvių meliodija, jūsų 

nuomonėj, geriausiai t iktų kaipo 
tema at idarymui naujos Altbaeli 
ir Reinhar t lietuvių radijo va
landos pirmadienio vakarais ? 
K u r i meliodija jums pa t inka? 
Siųskite savo mėgiamiausios me-
liodijos vardą ir savo vardą ir 
adresą, \ 

ALTBACH & REINHART 
Inc. 

3525 West 26th St. 
CHICAGO. ILL. 

Tas arba toji, kurio prisiųs
toji meliodija bus išrinkta kai]K> 
tema šiai programai, gaus pen
kis dolerius ($5.00) dovanų. 

Visi, išskiriant Altbaoh ir Rein
hart darbininkai ir jų šeimynų 
nariai , gali stoti į šį kontestą. 

Kontesto teisojais bus Kas tas 
Sabonis, Ona Pieža ir Longinas 
Labanauskas. 

Altbaoli ir Reinliart lioiuvių 
radijo valanda įvyksta kas pir
madienio vakarą nuo 8 iki 9 vnl., 
iš stoties WSBC, 1210 kil. 

10 PIECE COSJViETIC 
SET $1.97 

This Is a Pamous Vivani Set and ln-
cludes ta.ee powder, $1.00; Rouge, 75c, 
Tlssue Cream $1.00, Depllatory $1.00. 
Facial Astringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet \Vatcr $1.25. Perfume $2.75, Brll-
llantine 75c, Skln Whltener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce. $1.97 for ai! 
ten pleces to lntroduce this line. 

no cigan'lų pakelio y-
ra tarne sulenkime, kur U. 

S. Revenue Ženklas yra ]trikli-
juotas. Nciialima icrneš t i a|>-
dangalą per viršų pakelio, kaip 
daroma ant apaeios. 

Vienas Cellophane Žakieias, 
koki randame ant visų popieri
nių ])akelių cigaretains, už<laro 

—***}>akelį kai}) geria tusiai galima 
ant vii-šaus. 

Kiekvienas pakeli;; Dvigubai-
Švelnių Old Oolds t ini 2 Ža-
kietus Cellophane. 

Vartojant antra Cellophane 
Žakietg ir apverčiant išorinį 
Žakietą ir uždarant iį ant apa
čios, virina, arba silrmoji Old 
Go'lds pakelio dalis lieka apsau
gota nuo oro ir tuomi duoda
ma dvigubas apsaugojimas dir
btuves šviežumui. * 

Old Golds cigaretai toliau ap-
saugojami tuomi, kad ta rp 2 
Cellophane Žakietų. .pasidaro o-
rą-vietė, kuriuo būidvi Dvi>rubai-
švelniems Old Oold eiga retu ] ta
keliams geriausia ir praktiškiau
sią apsauga šviežumui. 

Šie 2 Cellophane Žakietai, ku
rie yra randami t iktai ant Old 
Gold Cigaretų, duoda daug di
desnę apsauga, šviežumui, negu 
bile kitas popiei"inis pakelis ei
ga reta ms. 

Dvigaibai-Švelnus Old Golds 
a)M!įaudžia aukštą kokybę jo 

Rinktinio Derliaus Tabako vi
suomet su didžiausia >paauga 
dirbtuves šviežumo. 

Yra lengva at idaryt i kiekvie-
mj pakelį Old Golds — išorinis 
Žakietas atsidaro iš apačios — 
vidujinis Žakietas atsidaro iš 
\ iriau*. 

Taipgi įdomu žinoti, kad var
tojant šiuos 2 Cellor>haoe Ža-
kietus, Old Gold rūkytojai sau
sose krašto dalyse užtikrinami, 
kad gaus šviežų eigaretą per 
drf'gnumo r>alaikrma, o Old 
Gold rūkytojai žemose, drėgno
se, šlapiose krašto dalyse ap
drausti nuo išmirkytų eigaretų, 
nuo perdidelio drėgnumo. 

Nežiūrint kur pirksite juos, 
Dviguba i-Švelnūs Old Golds pa
sieks jus ta ip šviežus, kaip ką 
tik išėję iš eigaretų ma-šinos. 

Sportiškai rizikuokite nusi
pirkdami pakeli Dvigubai-Švel-
nių Old Golds. Surūkykite de
šimts šių eigaretų. Jei jūs ne
sakysite, kad tai puikiausias ei-
garetas koki kada ragavote, pa
siųskite pakelio aj>dangalą ir 
likusius dešimts eigaretų P . 
Lorillard Companv, 119 "VVest 
40th Street, New York City, 
bile kada 30 dien^ laikotarpy 
nuo šios dienos; jie jums pri
sius dvigubai tieks kiek mokėjo
te už pilną pakeli, pridedant 
už persiuntimą. 

IŠORINIS 
Cellophane ŽAKIETAS 

atsidaro iš apačios 

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

Klausykite BUDBIKO gražaus programa kasdieną — 
7 vai, vakare W1AA|F, 920 kil. — Nedėliomis 7 vai. va
kare WC1FL 970 kil. 

Vardas 
A.dr«8aa 
Siunčiam• per paStą COJ 

Pinigai gražinami, i-1 

nepatenkinta* 

Bca Van 580-5th Avenue, New Yotk 

# 

COULD NOT DO HER 

H0USEW0RK 
WH E N cvery-

thing you at
tempt is a burden 
—wnen you are 
nervous and irri-
table—at your 
w i t ' s end—try 
this medicine. It 
may be just what 

Ngj:iš̂ ^ you need for eztra 
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "Afiter 
doing just a little work I had to lie 
down. My mother-in-la^- recom-
mended the Vegetable Compound. 
I can see a wonderful change now." 

V E G E T A B L E C O M P O U N D 

PARAGAUKIT 
rinktinio Derliaus Tabaką 

.duoda tą nepaprastą 
Dvigubai-švelnų Skonį 

BAXTER»S ADVENT 
HE TTIDE THREATENS 

O CARRY.THEIR RAFT 
IFKS? THEISLAND/BIFF 
TIES A ROPĖ AROOND 

THE TREACHEROUS 
CURRENT PROPEIS THE RAFT 
SV̂ IFTLV TOWARDALARGE RDCKf 

By Bob Dart 

RAFTCRASHS INTO 
IE ROCK AND THROWS 

THEM INTO THE SEA/CAN 

http://SILPKArSIO.il
http://ta.ee
file:///Vatcr
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KUN. JONO J. KRIPO PENKIŲ METU KUNIGYSTĖS 
BEI VISUOMENĖ* DARBUuTĖS SUKAKTUVIŲ 

MINĖJIMAS 

• taip pat sykiu pusryčiavo, 
(jerb. klebonas per pamokslą 

j bažnyčioje atidavė motinoms 
i prigulinčia pagarba 

Vakare salėj įvyko 13 me
tinis Motinų Dienos paminė
jimas. Vedėjum buvo kun. 
K lipas. Vadovaujant prof. A-
leksiui programa pasisekė. Sa 
le buvo pilna žmonių. 

Be to, dalyvavo daug sve 
šeštadienio vakare, gegužes Ketvirtas, Vincas, IK vedęs, ir East Granby, Ilažaieiūte iš 

23 d., mūsų draugijų darbuo- dirba prie A and F (Jo., gy- eių — Kripai iš Hartfordo 
tojai-jos. vad. kun. Valantie-jvena pas brolį Matą. ' New Britam (kun. Ražaičio 
jai ir kun. E. Uradeckiui, mo- I Penktas, Edvardas, neve- sesuo, kuri su Kripais daina-
kyklos auditorium, kun. Jo- dęs, gyvena su tėveliais, dir- vo popiet per radio), pianis 
nui Kripai rengia viešų pa- jba pas Fuller Brush Co. te I. Jenkeliūniūte iš Ne\v 
gerbimo šaunų bankietų. Į šių . Jauniausia, linksma, graži Britain, Šaliūnai ir Kvietkau-
Bepapraata puotų yra pasi/a- ir simpatinga kun. Jono sesu- skaitė iš Pennsylvanijos. 
tfėję atvykti apylinkes dva- te Onyte, gyvena tėvelių glo- Tai buvo istorinis vakaras, 
šios vadai, profYsijonalai, drau boję ir dirba Aetna Life In- L J p BovHng bankietas 
gijų atstovai, biznieriai ir surance Co., Hartford, Conn. K^įp kasmet, taip ir šįmet 
skaitlinga visuomenė. Tam (Jerb. kun. Kripo gerieji te- Lįthuanian Independent Poli-
vakarui mūsų gabios šeimini- vėliai, broliai bii sesutė yra ticai Club baigus bovling se-
nkės pagamini skanių valgių visi linksmo būdo asmenybės | z o n u i j 8oroo8§ metinį bankie-
ir gėrimo. Kalbės įžymūs sve- ir pirmos rūšies lietuviai - ka 
t-iai; choras, Melodians orkes- talikai. 

CICEROS ŽINIOS 
ATVYKSTA PAVASARI

NINKAI 

# 

tia bei blatas Kripas su sū-
nais, vad. A. Aleksiui, išpil
dys muzikale programa. 

Kun. Kripo trumpa 
tiografi;a 

Žodis Saleinničantui 

ta, į kurį atsilankė apie 300 
žmonių, veik visa Waterbu-
rio smetonėlė. Buvo ir sve-

(Jerbiamasis ir brangusis timtaučių. 
kun. Jonai! Sulaukę jūsų pe
nkių metų kunigystės bei vi
suomeninės darbuotės sukak-

Vskaro vedėjum buvęs še
rifas J<nušaitis. Kalbėjo kun. 
Yalantiejus, Gradeckas, Kri 

( J i n i o r u g s ė j o 215, 11)04, m . , <rai v a t e r b u r i e b i a i T a v e ssvei-
Biook lvn , N . Y. 

tuvių , mūsų išeivija, o y p a t i n - k W a t e r b u r y A m e r i c a n 
and W a t e r b u r y D e m o c r a t lai
kraščių spor to sekci jos vedė
jai Cliick Ke l ly i r J o h n Clu-

kiname, džiaugiamės ir Tavo 
Netrukus tėveliai persikėlė darbuote didžiuojamės. Lai 

į Kast (iranby, Conn., kur AūkšČiausis ir ateityje Tau n e y 
jaunas Jonelis baigė pradžios i teikia sveikatos ir ištvermės j L j p i r£j ( 

Center School ir vėliau lunt- nenuilstančiai darbuotis Baž- h^vling lyga, kuriai priklau-
nyčios ir mūsų išeivijos labui! lietuviai prof esi joną lai ir singer Business College, Hart

ford, Conn. Tūla laika dirbo Lai gyvuoja mūsų rašytojas, jbiznieriai. Tik gaila, kad ku 
ris turėjo aukščiausį ofise prie knygvedystės ir uolus tėvynainis ir sumanin-

mokėsi muzikos — smuikuoti. !gas visuomenės veikėjas gerb. 
Į dvasinį luomų pašaukimų |kun. Jonas Kripas! Valio! 

a, 

pajutęs įstojo į žemesnę Šv. 
Tarno Seminarijų, Hartford, 
Conn. ir vėliau mokslų baigė 
šv. Bernardo Seminarijoj, 
Poeliester, N. Y. Gegužės 30, 

Akstinas 

MOTINŲ DIENA 

aver-
a g e " (Jonas Vaitukaitis) ne
galėjo dalyvauti; jis neseniai 
palydėtas į amžinastį. 

Ekskursija į Lietuvą 
"Darbininkas" dabar turi 

laivakorčių agentūrų ir par-
Kaip kasmet, taip ir šįmet, .davinėja laivakortes į Lietu-

19.51, jaunas Jonelis, Sv. Juo- v į e to^ lietuviai šauniai panti- j va. Šįmet jis sumanė sudary-
z:.Po katedroj, Hartford, Conn. | n ^ j 0 Motinų Dienų. Rytų ba- ti didžiule ekskursijų. Man 
a. a. vyskupo J. Nilan paavę-jžnyčioje per Mišias vyčiai ir tenka garbė būti ekskursijos 
stas kunigu ir.į Sv. Juozapo« a m i t . j l o r a į <\j0 įn corpore prie [vadu. Esu dėkingas "Darbi-
parap. \\ aterbury, Conn. kun. ^v Komunijos. Po pamaldų, |ninkuiM už suteiktų garbę ir 
J . J . Yalantiejui vikaru P^s-j salėj buvo bendri pusryčiai. I norėčiau atsilyginti, kad to-
kiitas, kur ir iki šiam laikui p e r pU s ryčius kalbėjo: vedė-I ji ekskursija pavyktų ir kuo 
labai pasekmingai darbuoja- j a s a dv. Juozas Ališauskas, daugiausiai lietuvių ypatin-

adv. K. Balanda, kun. Valan-lgai iš AVaterburio važiuotų į 
Rašytojas ir visuomenininkas | tiejus, Gradeckas ir Kripas, Lietuvą su ta ekskursija. 

prof. A. Aleksis ir kiti. Ma- ! Kiekvienas lietuvis, katras 
mytės choristų-čių ir vy&ų Į išsigali, turėtų aplankyti savo 

Garbingi svečiai iš Lietu
vos, L. K. J . ' 'Pavasar io" Fe
deracijos vyriausias vadas, dr. 
Juozas Leimonas ir adv. J. 
Laučka bus pas mus — Ci 

| ceroje. 
Mums, Ciceros vyčiams, nė

ra nieko malonesnio, kaip kad 
turėti savo tarpe nors trum
pai valandėlei atstovus, visuo
menininkus, deleguotus* iš or 
ganizacijos, kurios idealai bo 
ndri Vyčių idealams. J i r 

Imama papasakos, kaip veikia 
j Lietuvos jaunimas. Daugelis 
| mūsų nebuvome Lietuvoj ir 
tik iš tėvelių girdim, kaip 
seniau, jų jaunystės dienosi-, 
gyventa, veikta. Tat įdomu 
bus sužinoti, kokia dvasia da
bar jauiiimas gyvena. 

Ciceros lietuviams bus pro
ga arčiau susipažinti su dr. 
Leimonu, kuris yra daug pa 
sižynu\jęs Lietuvoje, ir adv. 
J . Laučka. 

Svečia i y r a atvežę iš Lie
t u v o s i r r ankda rb ių ir filmą. į 
Taigi nuoširdžiai visus kvie
čiame atsilankyti į Šv. Auta* 
no parap. salę, geg. 21 d., po 
pamaldų. 

1 ' Vyties''• kovo mėn. nume
ryje Pr. šiaip rašoma apie 
dr. Ldmona. " J i s vra kuk-

tėvų šalį. Šių vasarų Kaune 
bus įvairių parodų, kaip tai 
meno, žemės ūkio, aviacijos 
ir kit. 

Kas iš Connecticut valst. 
norėtų važiuoti, malonėkite 
kreiptis į mane (kun. Kripa), 
o aš sutuksiu visas reikalui 
gas informacijas. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

GRAND OPENING 
% Sekmadienį, Gepzes-May 24,1936 

SUNSET PARK 
Piknikams Daržas 

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

Skanus užkandis D Y K A I ! 

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

VINCENTAS KUBAITIS 
V ^ 

lus, mąstančio, neišsemiamos rapijonus bulvariškius, cika- Antano parapijos svet. įvyks 
energijos darbininko typo ! gieČius, tą sekmadienį, besi- labai svarbus šios parapijos 
žmogus. Tuštumo jis nemeg-; važinėjant užsukti ir į Dane- namų savininku susirinkimą*. 
sta, bet prie gražaus, gilaus lio daržą į remejų skyriaus Kurie pirmiau priklausė na-
jumoro yra palinkęs. Kalba išvažiavime. Visas pelnas eis mu savininkų organizacijai ii 
greitai ir sklandžiai, bet ga* 
vojaneiai ?> 

Pasirodykime susipratę lie
tuviai. Grašiai priimkime sve
čius. A. J. 

eių gerovei. 

M si r inki-
jūsų pa 

Kom. 

Šv. K. A. Remejų i) sky
r ius laike mėnesini sus i r inki -

c 

ma, kuris buvo labai skait
lingas. Nutarta suruošti pir
ma, pikniką Danelio darže, S/ 
st. ir Oakvvood ave. ffikfetfi N « % ft^W)!ĄW 
15c Bus dvi dovanos - vie- ' s v e t a i f* ^ U i n A ^ A už 

+ - , • •,-, ;žema''kaina. Komisija 
na tiems, kurie pasiliks na- *" 
mie, o kita tiems, kurie bus 
darže. Komisija kviečia pa-

pusiau su parapija. Tikietu tie, kurie niekur n priklau 
galima gauti pas komisiją. V sote, visi ateikite i 
Mockienę, 124o So. 49 ave , mą, kuris šaukiama.-
antros lubos, O. Mfli. uskienę, 
1425 So. 49 ave., L. Šeputie-
nę, 1526 t*k>. 50 a v e , an t ro s 
lubos, ir E . Kelpšienę, 1530 
So. 49 ave . p i rmos lubos. 

Kvieč iame visą jaunimą. 
B u s ir šokiai . P i k n i k a s ren
g i a m a s sekmadienį , 24 d. ge 

PAVASARININKU MARŠ
RUTAS 

Nortb Side gegužės 118 d. 
*;-. l -?r 

rrp 
O1" 

CICEBO. — Antradienį, 
gūžės 19 d., 8 vai. vak., Sv 

YVest ^ide gegužės 19, d. 
Cicero gegužes 21 d. 

Rūkykite Dvigubai - Švel
nius Old Golds. 

AKIŲ GYDYTOJAI 
<? 

SI 

• » 

v 

Mūsų linksmas ir energin
gas kun. Jonas, savo atsako
mi ngas kunigo pareigas atli
kęs, suranda liuoso laiko ir 
dainai parašo straipsnelių, ei
lių bei korespondencijų į 
"Ameriką", " Darbininką 
"Draugą", "Studentų Žodį 
• 'Vy t i " ir į vietinius ameri
koniškus laikraščius "Demo-
era t" , "Republiean" ir "A-
m r k a n " . Taip pat per lietu
vių radio programas apie 
lietuvius gabiai informuoja A-
merikos visuomenę ir uoliai 
darbuojasi su vyčiais, darbi
ninkais, studentais, Marijos 
vaikeliais, chore ir Sv. Vardo 
draugjoj. Todėl minėtų drau
gijų vadai ir rengia kun. K li
pui pagarbimo vakarienę. 

Gerb. Kripų šeimos židinys 

Kun. Jono tėveliai, Matas 
su Marta (Plungis) Kripai, 
užaugino šešis stiprius sūnus 
ir vienų malonią dukrelę. 

Vyriausias Matas, dainini
nkas, vedęs, augina du daini
ninku (Mikutį ir Jonelį) sū
neliu, dirba Conn. Bus. Co. 

Antras, Antanas, nevedęs, 
gyvena su tėveliais. Dirba 
Fuller Brush Co. 

Trečias, Juozas, vedęs, au-
;;ina dvi dukreles, dirba Conn. 
Bus .Co, 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Ofiso Phonc 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

DR, J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

OFFICE HOURS: 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday bv Appointment 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 i r 7—8 
Scredomis i r Nedel. pagal sutarty 

REZIDENCIJA 
6631 S. CaUfornia Ave. 

Telefonas REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Ras. PROspect 6659 

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 
TeL BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Scredoj pagal sutartį 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

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

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutartĮ 

Res. 6924 S. Talman Ave 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4818 

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

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Nedeliomis susitarus 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTIST \B 

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Scred. ir Snbąt 2—9 vai. 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos : 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAPaye t t e 3051 2519 W. 43rd St. 
Valandos: 9̂ —10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
r»*eal Rntarti 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICAL.L.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris ; 
esti priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- r 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- į 
kiniuose egzaminavimas daromas su j 
elektra, parodančia mažiausias klai- j 
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys at i - i 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. iv. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at- | V 
silikimu akys atitaisomos be akinių 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

: ^ 

Važiuokit į Lietuvę! 

EKSKURSIJOS 
Ant VisŲ Laivu 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKE WICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 
4> 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

f 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamas — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
TeL CANal 0523 

Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3656 

DR. J. SHINGLMAN 
4930 West 13th Street 

J o s(M>ciališkumas yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 

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

\Tf><|r>li«>ni"m IMUDII s u t i n t i 

BUICK 
: ^ , 

ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

Bendradarbiai 
^ = ^ 

UNCLR WIGG!LY*S TRICKS 

Thfere oagivt to 
t e a Iaw 

Į 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: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

•ai. po pietį} ir nuo 7 iki 8:30 vai 
zakazt 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 
VALANDOS: 

NTK>~ 10^2V._ryto7'2-3 ix" 7-8 *7vak. 
Nedėliomii eso 1Q iki 13 digta 
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ANTROJI TRADICINĖ DAINŲ ŠVENTĖ 
KUOGERIAUSIAI NUSISEKĖ 

SVEIKINAME! 

Tūkstančiai Zmoniy Suvažiavo į Vytauto 
Park§ Pasiklausyti Chory 

Tradicine antroji Dainų 
Švente, kurią įvtde Vargoni
ninkų Są-gos Chicagos pro
vincija praėjusį sekmadieni, 
Vytauto parke, kuogeriausiai 
nusisekė. Tūkstančiai žmonių, 
suvažiavo pasiklausyti lietu-
viškij dainij vienuolikos Chi
cagos lietuvių parapijų cho
rų. Na, ir prisiklausyta. Per 
dvi valandas chorai viens pa
skui kitą ant paruoštos estra
dos dainavo Šimkaus, Žilevi
čiaus, Aleksio, Daukšos, Po
ciaus, Sasanausko, Nauj.alio, 
Vanagaičio, kun. J . Čižausko, 
Gegužio, Gudavičiaus, Neimo-
no ir kitų kompozitorių kū
rinius. Ant galo kompozito
riui Pociui diriguojant visa 
minia iš atspausdintų lapelių 

padainavo plačiai žinomas dai 

nas " A n t kalno karklai siū
bavo", "Pasėjau kanapę", 
"Vilniaus kalneliai" ir tautos 
himną. 

Tarpuose gražiai kalbėjo 
pral. M. Krušas ir svečiai iš 
Lietuvos d-ras J . Leimonas 
ir adv. J . Laučka. Ypač į su
sirinkusių širdis smigo d-ro 
Leimono žodžiai: "...kaip šiuo 
metu gamta pasipuošus pava
sariu džiugina kiekvieną ir 
kiekvienas nori artimai su ja 
būti, taip tegul lietuviškoji 
daina visuomet skamba mūsų 
išeivijoj ir kūrena visų širdy
se tautos meilę". 

rbą. Mes visados būsime jums :Geraitei ir visiems, kurie kuo a 
dėkingi. Ačiū sveteliam už Ii-1 nors prisidėjo, 
nkejimus, Tony Zow už svei
kinimo telegramą ir dovanai; 
Karaliam už labai brangias 

EI. ir J. Ctenis 

Aleksandras Kumskis, mū
sų jaunas politikas ir veikė
jas, šiomis dienomis paskir
tas direktorium "l ietuviško" 
Marųuette parko, kuriame y-
ra pastatytas Dariaus ir Gi
rėno paminklas. Sveikinam n 
linkir? pasisekimo naujam ir 

pasibaigus po (atsakomingam darbe, 
visą parką susidarė, taip sa-

Programai 

kurie 

* K * J T 

KRISTINA 
JUNČIUS 

l>o tėvais Hemt'flcr 

inin- gegužė* 18, ,l9<tp,'; 4.; U o 
vai. ryte sulaukus a'J ' mėty 
amžiaus 

Kilo iš Kauno Apkr., Aruo-
galo.s para p., Palutavoa kai
mo. Amerikoje išgyveno a i 
melus. 

Paliko <iideli«| ne nuliūdime 
ry*l Joną, - sūnus: Petrą ir 
Juoziipa, ū dukteris: Marika 
Oekanauskicne. Joan Rrause, 
levą. Clenovaitę ir Rozaliją. 

Kūnas pašarvotas 1336 So. 
i'Jth Court. 

Laidotuvės jvyks treeiadh nj. 
gegužės l'O d. Iš namu 8 vai. 
ryto I.us atlydėta i šv. Anta
no parap. bažnyėią, kurioj j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nuydėta j šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys-
tamus-i.nas dalyvauti ši-ose lai-

, dotuvėse. 

Nuliūdv 
kterys. 

Vyras, SŪBUs ir l>u-

Laidotuviu direktorius A. 
l 'etkus. Tel. CICero 2109. 

kant, grinorių chorai, 
galingai traukė; prieš deset-
kus metų atsivertas iš Lietu
vos ir dar nepamirštas liau
dies dainas. Jiems padėjo ir 
pritapęs jaunimas, nes dainų 
galingas veiksnys. J i tirpdo 
apšalusias dėl tėvynes meilė-
širdis. Ji išblaško liūdesį, į 
užmiršimą perkelia visus ka
sdieninio gyvenini 
ir rūpesčius. Kaip 
liu darželis kieme puošia, taip 

vargeliu: 
gražus g o 

i r 

PADĖKONĖ 

JONAS GIRĖNAS 
Kuris mirė gegužes 2 d. 

tapo palai-lotas gegužės 6 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteik, jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį j tą 
neišvengiamą amžinybes vietą. 

Mrs atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. Lukošiui, ku
ris atlaikė ispūdingas pamal
das ui jo sielą ir pasakė pri
taikintą pamokslą, ir už lan
kymą ligos laiku. 

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, J. l 'ksienei, S. Pipirams, 
J. Vaicekauskui, gėlių aukoto
jams, Mr. and Mrs. Stulpin, J. 
l 'auga. Mrs. M. Soltan, S. .L. A. 
kuopai. Dėkojame p-nui Si
monui Pat labai už aeroplaną 
ir gėles, kurios buvo barsto
mos iš aeroplano. 

* 
Dėkojame laidotuvių direkto

riui John Egan, kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amži-
nastf, o mums palengvino per* 
kesti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame grabne.šiams ir vi
sit m s, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galiau, dėkojama visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms: o tau a. a. Jonai, lai 
Dievas suteikia amžiną atilsį. 

Nuliūdę lieka: Pusseserei Ir 
krikšto duktė So: h k Mikolai 
tiene, SvoKert* P r a n a i ji; sūnus 
Albina-, ir pusseserė Agniete 
t.ilienc. 

A. B A. 
SOPHIA BALSIS 

Mirė g 'gūžės 17 d., H<36 m., 
1:50 vai. popiet, sulaukus 18 
metu amžiaus. A. a. Sophia 
į i m ė Chieago, 111. 

I'aliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą motinėlę Magde-
leną, po tėvais Oželaitė, tėvą 
1'raneiSkų, 2 seseris: Marie ir 
Na n c y. Svogerj Kd\vard Huene. 
dėdę James Oželis, krikšto tė-
\,i Mykolą Uudį. krikšto mo
tiną l 'ršulę Daueinienė ir daug 
giminių; o Lietuvoje bobutę 
Barbara OSeliene. 

Kūnas pašarvotas 4423 So. 
Talraan Ave. Tel. VIKginia 
1137. 

Laidotuvės ivyks trečiadienį. 
gegužės 20 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo Pa neles Šve. Ma
rijos parap. bažnyėią. kurioj 
i\yks gedulingos pamaldo" už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
serys, JsvogerK DMA, Krikšto 
Tėvas, Krikšto Motina ir Oi-
minė<. 

Laidotuvių 
Kudeikis. T« 

direktorius 
1. YAltds 1 

J. 
.41 

!•' 

KAZIMIERAS 
BARTKEWICZ 

Mirė gegužės 17 d., I f M m., 
7:15 vai. vakare, sulaukęs 71 
metų amžiaus 

Kilo iš Panevėžio apskričio. 
.Amerikoj išgyveno 35 melus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris: Stefaniją Galasau-
ską ir Oną Jautis, brolį Vla
dislovą, ir žentą Vladislovą 
(Jalasauską; o Lietuvoje sūnų 
Liudviką ir dukterį Olesą ir 
gimines. 

Kūnas pašarvotas 4534 So. 
California Ave. 

Laidotuvės jvyks trečiadienį, 
gegužes 20 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šve. Ma
rijos parap. bažnyėią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raudus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, Brolis ir 
žentas. 

laidotuvių direktorius Juo» 
mpas Kuderkis ir Tėvas. Tel. 
PKPublic 83*4'i. 

GARY, rND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavknas — Moteris patarnautoja 
Phose 9000 «20 W. 15th 

garben kelia mūs 
dvasines kultūros 
daina, r 

tautą jos 
turtas — 

Sumosimu antrosios Dainų 
ŠventįėsJ rūpinosi visi vargo-
nininkaį, pasidalino įvairiais 
darbais! Parke visą tvarką 
gražiai išvedė varg, xV. Mon-
deika ir 13. Janušauskas. 

Kad ši tradicija — kas imt 
Dainų. Šventes — kuo-

trstusi. Rap. 
rengti 
ilgiausiai 

LRKSA163 KP. AUGA 
MARQUETTE PARK. -

Praėjusią savaitę įvyko Liet. 
U. K. Sus-ino Amerikoj 16,? 

kp. susirinkimas, kuriame pri
sirašė du nauji nariai — p-
nia Poškienė, dr. J . Poškos 
žmona ir p. Petrauskas. Pra
ėjusį mėnesį prisirašė I. Lu
košiūtė, p-nia Kazvvell ir k i t i 
Žodžiu, kuopa auga. Į LRKSA 
jubiliejinį' seimą, kuris bus 
birželio 2!) d. e La pat, Chica-
goj, atstovais išrinkti — vie
tos klebonas ir kuopos dva
sios vadas kun. A. Baltutis 
ir kp. pirm. J. Mickeliūnas. 

Koresp. 

PADĖKA 

ROSELAND. — Visai neti
kėtai, ir neprisirengus, mums 
iškelta didelė puota gegužės 
3 d. 25 metą vedybinio gyve 
irimo jubiliejaus proga. La
bai mus nustebino kai grįžę 
namo radom pilną namą sve-
v • * 
C1Ų. 

Mylimieji giminės ir drau
gai, mes tai upibranginam, 
nes 25 metai pragyventi, tai 
didelė Dievo malonė, ypač 
man, Elenai, kadangi p t r ke
lis metus turėjau pakrikusią 
sveikatą ir mirtis dažnai žiū
rėdavo į mane. Metai po me
to manydavau, kad jau pas
kutiniai. O eia netikėtai ir 
išgyvenau 25 m. vedybų ju
biliejų. Už tai ačiū Dievui. 

Ačiū pokylio rengėjoms, gi
minaitei Adelei Telieėnienei, 
A. J . Kloniam, kaim. Erti, Čc-
pulioniener už tokį sunkų da-

Avc 
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ir gražias dovanas, Idealių 
moterų Meno klubui už gra
žią dovaną, brangiai dukrelei 
ir žentui Kajanauskams ir sū
nui už brangų silver setą, vie
tinėms seselėms Kazimierie-
tėms už linkėjimus ir bran
gias dovanas. Trūksta mums 
žodžių, kad galėtumėm tinka
mai visiems padėkoti. 

Aeiū sesutei K. Kišonam, 
brol. Telicenui, draugams ir 
kaimynams: O. ir F . Petuk, 
Beliniam, Paimliam, Petro -
niam, Pivarūnain, Papšiarn, 
Pilipam, Kružinauskam, Lau
raičiam s, C. Sapliui, E. Jog-
minienei, Krumbliui, Petkui, 
Al. Chelnai, G. Žemaičiams, 
Pivarūnaitei, J. Lukošiui, J. 
Skrebentėnam, Čapanij Lauri-
navičiam, ypatingai už dide
les dovanas Plungienei, Sir
tautienei, Valentams, Kudo-
bai, Umbražiūnui, Martišiui, susirinkimas įvyks šį vakarą, 
Motejūnams, Katinam, Berno- gegužės 19 d., 7:30 vai. vak., 
tui, Zaleskienei, Jončui, Sta Chieagos Lietuvių Auditorijo-
sevičiam, Gustienei, Paznokui, je. Nariai būtinai privalo pri-

Pranešimai 
WEST SIDE. — Amerikos 

Lietuvių Motinų ir Dukterų 
Balsuotojų lyga laikys susi 
rinkimą gegužės 19 d., 7:30 
vai. vakare, West Side sve
tainėje. 

Turėsime savo metinę puo
tą mamyčių pagerbimui. Vi
sos mamytės prašomos atsila 
nkyti. Kiekvienai bus suteik
ta dovana. Lietuviškos mu
zikos DUS iki soties. Grieš To 
ddy and his hot ten tot col-
liegians; 

Sunkiai buvo susirgus mū-

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

būti. Randasi naujų ir svar
bių reikalų svarstymui. 

P. K., sekr. 

RADIO 
ŽYMŪS DAINININKAI, 
KALBĖTOJAI, GRAŽI 
MUZIKA LINKSMINS 

KLAUSYTOJUS 
Šiandie 7 vai. vakare j j 

stoties WGES bus visa va
landa gražių lietuviškų dai
nų, muzikos ir įdomių kalbų 

Todėl nepamirškite užsislaly
ti savo radio. Pastebėtina, kad 
tas programas leidžia lietu
vių korporacija, Peoples Fur
nitūra Mfg. Co., kuri šįmet 
mini 20 metines sukaktuves. 

Rap. WGES 

sų fin. raštininkė Phyllis Kiau i b e i pranešimų. Dainuos K. 
rakis. Jau grįžo iš Šv. Kry
žiaus ligoninės ir dr. Wins-
kuno priežiūroj sveiksta. Grei 
to pasveikimo linki jei visos 
narės. B. Jaukštiene. pirm. 

BRIDGEPORT. — D. L. K. 
Vytauto draugijos mėnesinis 

Sabonis, A. Čiapas, People* 
radio duetas, kvartetas ir ki
ti. Kalbės dr. K. Vezelis. Be 
to, bus graži orkestros muzi
ka ir svarbių pranešimų iš 
visuomeniškų parengimų ir bi
znio srities. Visa tai sudarys 
gražią ir įdomią programą. 

Nemalimas Jveiktasl — 
Dabar Valgo Viską 

P-nas J. K. iš Montreal, Canada ra
šo, kad jam daug: pagelbėjo NUGA-
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas liūdymas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitų pra
neša panašius rezultatus. MUGA-
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malinio organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi varfeo su nemalimu— pamė
ginkite NUGA-TONE, Pajusite naudą 
į keletą dienų. Mes žinome, kad pa-
tarsit ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vieną Dolerį. Parduoda visi ap-
tiekoriai su garantija grąžinti pini
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
ir 50c. 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Geriausias naminis ir importuotas 
g ra nitas pam i ūkiams pa rsiduoda už 
zamyusius ka nas, kurias {įįt$ima-į$ 
parduoti. Ateikite palyginkite mū-
sn kainas su bilė kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma-
2 € SMSS 

MRS, ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS 
BEVerly 0005 

: ^ 

^ 

3958 W. l l l t h St., prie Crawford Ave. 
(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 

šis didelis išpardavimas įvyksta dčlto, kad aš nepajiegiu užlaikyti 
dvicJŲ biznių. MRS. ANNA BITTIN 4 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 
Išdirbėjai ankstesnes rūSies pamink

lų ir Grabnamių 

Didžiausia paminklų dirbtuvė1 

Chicagoj 
-o 

Suvirs 60 metų prityrimo 
. —o • 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvei ir 
taupykite 

o-
pinigus 

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

527 N7WESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

CltiROL 
Erases that Shadow! 

U yovr hair groyf — U it going grayt Eras* that thadewl Clairol liftt 
)t i* gloon of groy that darkens your fac* and makes you look y«ar» oldar. 

V/h«th«r yoo'd likę to Impart natūrai color 
or cemplataly chang* tha color of your hair, 
Clairol will do it quickly, narurally, and to 
•ecretly that your clo»o*t friend won't dotoct 
tho changs. 

Clairol doos what nothing also canl In ont 
simplo tr«atm«nt Clairol shampoos, rteondi-
tions and tints. 

Atk your beautician. Or writ« to u% for FREE 
Clairol booklet, FREE advica on tho caro of 
hair, and FREE boauty anafyti*. Writ« N O W 
on coupon attachod. 

B«verly Kino, Conioltant, 
Clairol, Inc. 
132 W.$t 46th Str»»t, N. Y. C 
S.nd FREE Clairol bookl.t, FRIS 
advic*, FREE «n«lr»i«. 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių LaidotuviŲ| 
ErirektoriŲ Asociacijos 

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

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

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

J. Liulevicius 4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 

3319 Lituanica Ave 
Phone YAEds 1138 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

Namai . . 

Addf ••• i 

Srat«! _ 

Namo of my beautician 6XX 

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

j . F. Rata 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

S. M. Skydas 718 West U3th Street 
Phone MONroe 3377 

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

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

Geresnių sudėtinių! 
Naujas receptas! 
Išmaišyta specia
liu, rūpestingu bū
du! 
Puikus skonis! 

Lachauficz ir Simai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

r 

AMBUIANCE PATABNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

J. F. EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 
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Artinantis Retoms Iškilmėms 
Šaukiamas Nepaprastas Susirinkimas 

Gfįžas iš 'misijų didž. g e r k 
kuri. J . J . Jakaič iui , Tėvų 
Marijonų Provincijolui i r pa
si tarus su gerb. kun. V. Ku
likausku, seminarijos rekto
r ium, teko sužinoti, kad neuž
ilgo įvyks retos iškilmės — 
pašventinimas pirmutines A 
merikoje lietuvių istorijoj se
minarijos kertinio akmens. 
Kaip greitai ir netikėtai >u 
silauksime to t a ip laukto ir 

virtadienį, gegužės 21 d., Au
šros Vartų parap . svetainėje, 
7:30 vai. vakare. Visų^ kolo
nijų skyrių atstovų prašome 
kuoskaitl ingiausiai dalyvauti , 
nes t rumpas laikas ir turime 
smarkiai sukrusti , kad tinka
mai prisiruošus ta ip skubiam 
ir netikėtam apvaikšėiojimui. 
Kvieėiumi ne tik atstovai Ir 
š iaip mylinti prie to t a ip gar
bingo ir didelio darbo prisi-

mijos kontesto laimėtoja — 
orkestrą i r k i tos programos 
dalyvės akademikės sužavėjo 
publiką. Gražią, 'kalbą pasakė 
svečias iš Lietuvos d-ras J . 
Leimonas. Publikos buvo 
daug — seimo atstovių-ų i r 
pašalinių svečių. Rap 

-+- s 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
ARBATĖLĖ 

(Jegužės 20 d., 7:30 vai. va
kare, šv . Ju rg io parap . salėj 
įvyks Moterų S-gos Chm. ap-
<kr. pramogėlė, j kurią visus 

u/sibrėžto tikslo, kuris buvo j dėti ir dalyvauti susirinkime, nuoširdžiausia, kviečia apskr. 
plačiai svarstytas ir apkalbę ' kaip tai — " L a i v o " skaityto- valdyba ir komisija. Tikima-
taš praėjusiam^ Tėvų Marijo
nų Kolegijos ir Seminarijos 
Rėmėjų seime. 

š iandie tas gražus sumany
mas tampa kūnu. 

jai, prieteliai ir šiaip draugi
jų, kuopų i r kitų idėjinių or
ganizacijų nariai . 

Kolonijose, kur skyriai ne
veikia, o seniau buvo, prašo-

Taigi prie šios progos ša r.-Imi buvusieji nariai kreipti 
k i amas TT. Marijonų Koleg. 
i r Sem. rėmėjų apskričio su
sirinkimas, kuris Įvyks ket-

dėmesio į šį kvietimą ir kuo-
skaitlingiausia- suvažiuoti. 

J . Kulikauskas, apskr. r a s t 

si, kad vaišėse dalyvaus vi
sos sąjungietės i r pasikvies 
savo drauges-gus, prietelius, 
taipgi nepamirš pakviest i vi
sų naujų narių, kad davus 
progos susipažinti. Bus įvai-i 
ri programa. Muzikalę dalį 
išpildys komp. A. Pocius. 

Valdyba ir Komisija 

SĖKMINGAS ŠV. KAZ. AKAD, RĖMĖJU SEIMAS 
Sudėta Daug Auky Akademijai Palaikyti 

Šv. Mišiomis, Šv. Kazimie
ro vienuolyno koplyčioje, ku
l ias laikė salezietis vienuolis 
kun. Drazdys, prašant Dievo 
h imin t tolimesnę Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 

mendavo ir Š. K. A. R. d r 
jos jaunamečių sekcija ir aka
demijos alurimietės, kurių ma 
tesi ir prezidiume ir įvairio-
se komisijose. 

Baise seimu atstovai ir vei-
draugijos darbuotę, pradėta j Idėjai skirstėsi kupini entu-
17-tas metinis tos dr-jos sei-1 ziazmo ir didelio pasiryžimo 
mas. Tai buvo praėjusi sek- jpndėti vienintelei mūsų mer 

PRIEŠSEIMINIĮJ ŠOKIU 
TIKIETA[GATAVI 

Lietuvių R. K. Susivieny-
mo Amerikoje 50 metų jubi
liejaus seimas ruošiamas Giri
n g o j e . 

Noriu pranešti, , kad ti kieta i 
priešseiminių šokių ir atstovų 
susipažinimo vakaro jau ga
tavi. K a i p jau buvo skelbta, 
šis nepaprastas vakaras įvyks 

PRADĖS STATYTI 
MOKYKLAS 

ma. Manoma, kad gyventojų 
surašinėjimą, reikėtų įvykdyti 
rudenį. Dabar y r a neturinčių 
darbo intelegentų, kuriems to-K A U N A S . — Miesto tary

bai patvir t inus savivaldybes | kiu būdu bus suteiktas ke 
biudžetą, Kaune šiais metaks 
bus pas ta ty ta 20 naujų mo
kyklų. Pirmosios moderniškos* 
mūrinės mokyklos s ta tyba 
grei tu laiku bus pradėta. Ši 
mokykla bus pas ta ty ta sena
miestyje Santakos gatvėj . Ki
tos mokyklos bus statomos į-
vairiuose Kauno priemiesčiuo
se 

liems mėnesiams darbas . Gir
di, vasarų kiekvienam y ra 
lengviau susirast i darbas , ne>-
gu rudeni a r žiemą. 

RUDENĮ SURAŠINĖS 
GYVENTOJUS 

Čentraliniame statistikos 
biure dabar svarstomas klau
simas kokių laiku šiais metais 

'Įvykdyti gyventojų surašinėji-

REIKALINGA DARBININKĖ 

R E] KALINGA darbininke generali
niam muiuj darbui. Prityrusi. Tu
ri būti taip 20 ir .30 metu amžiaus. 
Nereikia būti naktimis. Kreipkitės: 
REPublic 5622. 

Mirė. Len Smail, du syk buvęs Illinois valstybės 
gubernatorium, po operacijos praėjusį sekmadienį mi
rė St. Mary ' s ligoninėj, Kankakee, 111. Velionis buvo 
73 m. amžiaus. (Acme Photo) 

Rengimo komisija atspau
sdino laibai gražius auksinius 

Kai, adv. J . Grisių, varg. J . 
Brazaitį, varg. A. Mondeiką, 

madienį. Seimo posėdžiai i- !gaiėių švietimo ir auklėjimo birželio 28 d. didžiausiame 
vyko Gimimo R Š. parap . sa- j įstaigai įgyvendinti visus s u 
lėjo# j manymus. 

Seimas pradėtas 11 vai. ry- Seimui pirmininkavo dr-jos 
to dalyvaujant nemažam skai- pirm. A. Nausėdienė, raštinhf-
ėiui sk. atstovių iš Chiragos ir kayo S. J u r g a i t i . 
apylinkių \H i įvairiu draugi
jų. Išrinkus prezidiumą, ir i-
va irias komisijas, pasipyl5 

sveikinimai, seimui aukos. Per 
pusvalandi sudėta virš .'ŪK) do
leriu aukų! (Jražias sveikini
mo tcalban pasakė vienuolyno 
virsiu. Motina Marija, adv. .1. 
Grisius, L. Simutis, T. Saka
lą.̂ , A. Poškienė ir kiti. ^'2 vai. 
pirmas posėdis baigėsi ir at-
>tovės-ai vyko f>ietų Šv. Ka
zimiero vienuolyno auditori-
jon. 

L* vai. popM prasidėjo ant
ras }>osėdis. Nežiūrint šilto o-
ro, suvažiavo dar virš 500 at
stovų iš Cliieagos ir apylin
kės koli.nijų, (hasiškijos, vei
kėju, įvairaus amžiaus ir pro 
iVsijos šv . Kazimiero akade
mijos mnėju , Vėl pasipylė 
karšti sveikinimai ilraugiju 
atstovų, aukos draugijų bei 
pavienių. 

Išklausius pranešimų iš >ky 
riu, Centro valdybai padarius 
pranešimų iš draugijos veik
los per apskri tus metus, pa-/ 
sidžiaugus akademijos 29 n;c- j 
tų švietimo darbo sukaktim, 
pri imta eilė rezoliucijų, ku
riomis nusta tvta Kaires toli-
mesnei draugijos" veiklai. Y-
patingo dėmesio seime atkrei
pta į būtiną reikalų didinti 
vienuolynų ir akademijų, ku
ri jau darosi per ankšta del 
kas met didėj-inAio studenčių 
skaiėiaus. Didinant akademi
ja, ta ip pat reikės jų aprūpi
nti ir moderniškomis mokslui 
siekti priemonėmis, kas irgi 
sudarys nemažų lėšų. Dideli 
tai darbai , tačiau, visuome
nei pr i tar iant , bus einama 
prie jų vykdymo. 

Seime itin gražiai užsireko-

Ptaėijiu apie seimą ir 8. K. 
A. H. dr-jos veikimą matysi 
me iš u/rašų, kurie netrukus 
tilps spaudoje. 

Vakare akademijos audito 
rijoj suruošta nepaprastai g ia 
ži st iminė programa. Akatle-

( l i ieagos viešbutyj, Morrison 
Ifotel, Walnut Room, paėiam 
viduriu itstyje. 

UŽEIKITE P A S LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandviėiai ir Chile. 

P E T E R KAZWELL. Sav. 
6334 So. Western Ave. 

Tel. Prospect 5086 Chicago, III. 

bilietus ir jų galima gauti pas A. Bacevičių, K. Rubinų, O. 
kiekvienų seimo rengimo ko
misijos narį : J . Miekeliūną, 
P . Čižauskų, I . Sakalų, L. š i 
mutį, B. Abromaitę, adv. C. 

Aleliūnienę, F . Stogiūtę ir J . 
Enėeri. Bilietų kaina tiktai 

50e. Visi prašomi įsigyti iš 
anksto. Ieva Lukošiūte. 

^ 

BUDRiK MART 
= ^ 

3347 S. Halsted St. 
VISKAS DĖL NAMU UŽ ŽEMAS KAINAS 

r? 

7 
^ 

AR VAŽIUOJI į LIETUVI} ? 
Je i taip, ta i neužmiršk, kad dienraščio 

" D r a u g o " laivakorčių skyrius aprūpins visus 
Tamstos keliones reikalus, išgaus reikalingus 
dokumentus, išrašys laivakortę geriausiais i r 
patogiausiais laivais. Per " D r a u g o ' ' agentūrų 
bile kada galite važiuoti į Lietuvą. • 

Tiesiog j Lietuvę Laivu 
"GRIPSHOLM" 

Gegužes-May 29 dieną 
o — 0 — o 

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

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

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

informacijų . kreipkitės į 

Tel. CANal 7790 
^ : ^ 

DIDELIS BARGINAS 

PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Tvirtai pastatytas. 4 kam
barių flatai. Nauja šildymo sis
tema ir nauji vandens prietaisai. 
Apdengti porčiai. 2 karų garadžius. 
Tuii parduoti už labai žemą kainą. 
Patogus susisiekimas. Kreipkitės: 
2307 S. Kirkland Ave., netoli 22 
gatvės, Chicagoj. 

REIKALINGA DARBININKĖ 

RK1KALTNGA margina generali
niam namu darbui Nereikia virti. 
Nėra vaiku. Kreipkitės: CRAwford 
0075. 

Malonumu prie visų savęt 
nepasmerksi, o šiurkštų nu ne 
kitus, tik save apdergsi. 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank nam* 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
PenedSllo. Seredos ir PStnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwel1 St. 
Telefonas REPubl i c 9600 

Telephone: BOTTlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
L I E T U V I S A D V O K A T A S 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPubl ic 9723 

STAte 4690 PROspect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ADVOKATAI 

188 W. Randolph St. 
6322 S. Western Ave. 

Valandos: 
9:0(1 iki 3:00 

Valandos: 
8:30 vai. vakare 

Subatoj: 12:00 iki 
3:30 jK>piet 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

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

Model Hluitrtted—CAQ-65. 

Breath-takinįf Bęauty! Conven-
iences such as only Shelvador 
can offer! An array of new fea-
turės t NV'orld-leading value! A 
model f o r. cvery purse and pu r-
pose. Comeinandlookthemover. 

Apžiūrėkite Klektrikices Le 

daimes BUDRIKO Krautu

vėje su 0 metų garaneija. 

BUICK '35, — 5 Sodan. Radio kaip naujas $ 
B U i r K '34, — 5 Club Sedan, tobulas 
BUICK '33, — 5 Bedan, tobulas 
BUICK '30. — 5 Sedan, K»raJ bėgantis 
CADILLAC '34. — 5 Sedan. puikiai iSrodo 
CADILLAC '31, — 5 Town Sedan 
CADILLAC '2 9, — 5 Town Sedan 
CHEVROLET '33, — 2 Door Sodan, peroj tvarkoj . . ." 
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, besra O. K 

I F O R D '35, — 2 Coupe, kaip naujas 
F O R D '30, — 2 Durų Sedan 

1 FORD "30, — 2 Coupe, g-erai begrantis ' 
i LA SALL7 '34, Coupe labai puikus, kaip naujas 
Į LA SALLE '34. — 5 Sedan, labai gražus 
LA SALLE '31, — 5 Sedan, puikiam stovy 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
LINCOLN '33, — 7 Sodan, tobulam stovy .'.'.".' 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 

J LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai švarus karas 
OLDS '31, — 2 Coupe, gražus mažas karas 

IPACKARD 120 '35, 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
I PACKARD '29, — 7 Sedan 
P I E R C E '33, — 7 Sedan, labai puikus 
PLYMOUTH '34, S Sedan. tobulam stovy . . . 

j PONTIAC '35. 2 Coupe, kaip naujas, garant .'.'.'.'.'.'.'." 
I RFX) '31. — 2 Coupo, labai Švarus 
S T U D E B A K E R '34, 5 Sedan, labai Svarus 6 cyl"."." ' ' 
S T U D E B A K E R '34, 2 Coupe, tobulas, ,8 'cvl " ' 
T E R R A P L A N E '34. 5 Sedan, puikus mažas" karas .'.*.*" 

įmainykite savo seną karą liberališkom salvgom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokot! leng
vais išmokėjimais, inimant pilną apdraudą, vartojant 
mažai kainuojanti G. M. A. C. planą 

79.-.. 
7»r>. 
Mft. 
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. 4/T 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4 1 0 0 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 
^ a 

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 Rūš ies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobil iu, 

Stiklu ir t. t. 

J 

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE 

Jeigu į-pikaliii'ji pinigu ant Pirmo Mongičio, arba 
' apdraudos .įuo ugi; ojo. ctt. atsišauk 

840\\«st J3rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l 

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS 
UAs'j IXK.!K 


