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TRIUŠKINAMAS VALENCIJOS KARO FRONTAS
r VALENCIJOS RADIKALU MIA 

KOVOIA SU ANARCHISTAIS
BARCELONOS MIESTE APIE 500

ŽUVUSIŲJŲ IR 1,000 SUŽEISTŲJŲ
PARYŽIUS, geg. 7. — Ži- j Katalonijų pasiuntė mili- 

niomis iš Barcelonos, tenai vis cijų. Tokiu būdu nacionalistai 
dar kai kuriose gatvėse vyks- Aragono fronte retai kur šu
tą kova su anarchistais. Anar- tinka priešinimąsi ir kyliu ver 
eliistai kovoja ir kitose Kata- žiasi Viduržemio jūros link. 
lonijos dalyse su savo prie
šais.

PERPIGNAN, geg. 7. — 
Žiniomis iš Ispanijos, Barce
lonos anarchistai atnaujinol po 
sukilimus prieš Katalonijos 
komunistų socialistų vvriausy- 
l>ę ir vedama atkakli ir kruvi
na kova. , ; -*41

Iš Barcelonos per radijų 
paskelbta, kad tenai jau apie 
500 žuvusiųjų ir daugiau kaip 
1,000 sužeistųjų.

Katalonija au Valencija 
bendrai kovojo prieš naciona
listus Aragono fronte. Šiame 
fronte nacionalistai veržiasi 
Viduržemio jūrų link Valenci- 
jų atkirsti nuo Katalonijos, iš 
kur Valencijos ir Madrido 
radikalai apturi maistų, gin
klus ir karo medžiagų. Kata
lonija tai visa gauna iš Pran
cūzijos.

Dabar Aragono frontas griū
va, nes Katalonija, iš ten iš
traukė savo milicijos daugumų 
anarchistus malšinti Barcelo- 
noj. Valencijos radikalai ir gi

Valencijos radikalai skelbia, 
į kad Aragono frontas apsaugo
tas, kad jie paima savo kon- 

Įtrolėn frontų ir ten vadu ski
ria Katalonijos vadų gen. S.

gen. Pozas su mili
cija atšauktas į Barceloną ir 
frontas paliktas be tinkamo 
vado.

Kitomis žiniomis iš Barce
lonos, daugelis sužeistųjų ko
voje su anarchistais miršta 
dėl medikalinės priežiūros tru 
kūmų.

Iš Prancūzijos pasienio ne
galimas telefonu susisiekimas 
su Barcelona ir Katalonija.

___________________________________________________________
VOS NESENIAI BUVUSIO GARSAUS ORO MILŽINO LIKIMAS

Tai dirižablis “Hindenburgas”. Kaip matosi, iš to oro nrlžino pasiliko tik rūgstantieji, pajuodę metaliniai griau
čiai. Didžiausia nelaimė, kad jo sprogimas į kapus nuvarė mažiausia 30 asmenų,

30 ASMENŲ ŽUVO SU DIRIŽABLIU HINDENBURGU

%LEN. MOLĄ ARMIJA Iš 
NAUJO PUOLA BILRAO
IIENDAYE, Prancūzija, 

ėg. 7. — Kone per tris paras 
gen. Moda armija tvarkėsi Bil- 
baoi fronte.

Šiandien gi apturėtomis ži
niomis, puolimas prieš Bilbar. 
atnaujintas. Siekiama sulaužy
ti paskutinę radikalų ginimo- 
si linijų aplink miestų, ypač 
šiaurrytiniam šone.

Nacionalistų

NACIŲ ĮVYKDYTI TARP 
TĖVŲ BALSAVIMAI 

SUKLASTOTI

Vietos ispanų radikalų kon
sulas pataria prancūzams ne
vykti Į Katalonijų, nes trauki
niais važiuoti galima be pavo
jaus tik 10 mylių tolį nuo pa
sienio. Automobiliais galima 
kiek tolėliau.

Prancūzijos Marokos oro li
nija eina per Barcelonų. ir šios 
linijos lėktuvai ten nusileizda- 
vo. Dabar lėktuvų nusileidi
mas Barcelonoj nutrauktas.

KARDINOLAS RAGINA TI
KINČIUOSIUS ATSIMIN

TI VARGŠUS
Jo Eminencija kardinolas 

Mundelein, Chicagos arkivys
kupas, išleido laiškų tikintie-

NIEKAS NEŽINO HIN- 
DENBUROOf NELAIMĖS 

PRIEŽASTIES
LAKE3VOOD, N. J., geg. 7. 

— Pasitrankius iš užimamos 
vietos Vokietijos ambasado-

siems. Ragina atsiminti varg- rius- dr. H. Lutlier pereitų 
naktį iš "VVashingtono lėktuvu 
atskrido į Lakehurst, N. J., 
kur įvyko nelaimė su dirižab
liu Hindenburgu. ,

Rytojaus dienų, geg. 9, vi
soj šaly minima “Motinų pa
gerbimo diena.”

POPIEŽIUS ATŽYMĖJO 
DRAUGIJOS PREZIDENTĘ

sus.
Sekminių dienų visose baž

nyčiose bus renkamos aukos 
katalikų labdarybei. Kiekvie
no pareiga aukoti pagal išga
lės. . : , *

VIENAS CHICAGIETIS ŽU
VO SU HINDENBURGU

Dirižabliu Hindenburgu iš 
Europos parvyko ir keturi 
chicagiečiai. J. Burtis Dolan, 
47 m. amž., Le Long Impor-

Jis pirmiausia aplankė išsi
gelbėjusius sužeistus Hinden- 
burgo įgulos narius Paul Kim 
bąli ligoninėje. Paskiau atlan
kė nelaimės vietų ir kalbėjo 
per radijų Vokietijai apie ne
laimės baisumus.

"VVASIIINGTON, geg. 7. —
Šventasis Tėvas Pijus XI at
žymėjo Miss Mary V. Merrick, Iting Co. viceprezidentas, žuvo.
Kristaus Kūdikėlio draugijos 
įkūrėjų ir prezidentę. Pripa
žintas jai “Pro Ecclesia et 
Pontifiee” kryžius. Atžymėji-

pranešitnais, | mas pripažintas Baltimorės

Kiti trys išsigelbėjo, bet su
žeisti.

Sprogimo priežastis nežinoma, 
ooodogoiai tiriama

Vokietija sakosi nenutrauks 
dirižabliais susisiekimų

LAKEHURST, N. J., geg. 
7. — Vakar vakarų įvykusi 
čia baisi nelaimė su milžiniš
ku vokiečių dirižabliu Hinden
burgu autoritetų energingai 
tiriama.

Nustatoma, kari dirižably 
buvo 105 asmenys — 44 kelei
viai ir GI įgulos. Iš jų visų 
30 žuvo. Kiti visi lengviau, ar
ba sunkiau sužeisti. Daugelio 
žuvusiųjų negalima pažinti, 
taip labai susvilę. Iš sužeistų
jų keletui nėra vilties išlikti 
gyvais.

Laikraščių atstovams jis pa
reiškė, kad jis nenusimano a- 
pie nelaimės priežastį. Anot, Mačiusieji nelaimę tvirtina,
jo, tokios nuomonės yra ir 
diktatorius Hitleris — niekas 
nežino, kas galėjo įvykti.

gen. Molą armijos koliumnos 
daro pažangų, nežiūrint atkak
laus radikalų milicininkų gini- 
mosi. Milicininkai polaipsniui 
stumiami miesto link.

Nacionalistų lakūnai vakar 
ir šiandien bombas svaido j 
pramoninę miesto dalį.

arkivyskupui M. J. Curley re
komenduojant.

Ši draugija šįmet mini savo 
50 metų gyvavimo sukaktu
ves. Miss Merrick yra invali
dė.

HINDENBURGAS BUVO 
APDRAUSTAS

LONDONAS, geg. 7. — 
Susprogęs dirižablis Hinden
burgas priklausė privačiai vo
kiečių kompanijai ir buvo ap
draustas 2,500,000 dol.

WASH1NGTON, geg. 7. — 
Prez. Rooseveltas iš atostogų 
pasiuntė Vokietijai užuojau
tos paraiškų dėl įvykusios šiu
rpios nelaimės su dirižabliu 
Hindenburgu.

TAI SABOTAŽAS — SA
KO ECKENER

TIK ĮSPĖJIMAI, NIEKO DAUGIAU

PONTIFIKALIN1S PAVILI- 
JONAS PARYŽIAUS

PARODOJE
PARYŽIUS, geg. 7. — Šį

met čia įvyksiančioje tarptau
tinėje parodoje ir Vatikanas 
turės pontifikalinį pavilijonų. 
Jame bus vaizduojami Katali
kų Bažnyčios kultūringieji 
darbai visam pasauly.

VIENA, Austrija, geg. 7. — 
Garsius vokietis dirižablių vai
rininkas dr. Hugo Eckener 
pareiškia, kad Hindenburgo 
sprogimas greičiausia bus sa
botažas.

Anot jo, pereitais metais 
Hindenburgo įgula yra gavusi 

grasinančių laiškų.

Chicago sveikumo departa
mento viršininkas dr. Bunde
sen kelinta diena per spaudų 
skelbia įspėjimus, kad mieste 
šunų tarpe plinta pasiutimo 
epidemija ir kad palaidi Su
neš gatvėse kasdien vis dides
nį skaičių žmonių sukandžioja.

Atitinkami miestą autorite
tai gi nesirūpina palaidus šu
nis išnaikinti.

Reikalingas autoritetų grie

žtas veikimas. Yra miesto įs
tatymai, kaip žmonės turi sa
vo šunis tvarkyti. Dejn, įsta
tymai nevykdomi.

Negirdėta, kad šunio savi
ninkas būtų patrauktos tieson 
ir nubaustas už laisvo šunio 
paleidimų gatvėn, arba už 
žmogaus sukandžiojimų.

Vieni tik įspėjimai negali 
kų padėti. ,

kad dirižablyje susprogo van- 
dendario dujų No. 2 celė vairo 
link. Hindenburgo užpakalinis 
galas liepsnodamas momenta
liai nuslydo į žemę, o pri-eša- 
kis trumpų laikų pasiliko iš
keltas. Tačiau greit liepsnos 
pagavo ir priešakį ir visas 
841 pėdų ilgas dirižablis lieps
nodamas nukrito į žemę. Liep
snos siautė kelias valandas. 
Beliko tik metaliniai griau
čiai.

Nelaimė įvyko, kai apačioj 
stoties įgula nusitvėrė už iš
mestų iš gondolės virvių diri- 
sablį palaikyti iki bus prika
bintas į stiebų. Prikabinimas 
neįvyko. Pasireiškus sprogi
mui, stoties įgula trenkė vir
ves ir išsiblaškė į visas puses. 
Tuo būdu iš šios įgulos nė vie
nas nežuvo. Tuo momentu iš 
dirižablio gondolės • pradėjo

gus. Vieni jų žuvo, kiti sun
kiai susižeidė, o dar kiti leng
vai ir išsigelbėjo. Neiššokusie
ji visi žuvo.

Ši nelaimė sukrėtė Amerikų 
ir Vokietijų. Hindenburgas 
čia turėjo pasilikti tik keletu 
valandų ir prieš pusiaunaktį 
turėjo skristi atgal į Vokieti
jų. Kelios dešimtys amerikie
čių turėjo užsisakę jame vie
tas, kad suspėti į Anglijos ka
raliaus vainikavimo iškilmes 
Londone, geg. 12 d.

Vokietijos» vyriausybė nega
li suprasti, kaip ši nelaimė ga
lėjo įvykti. Ji pranešė, kad 
dėl šios nelaimės dirižabliais 
susisiekimas nebus nutrauk
tas. Tik gal bus naudojamos 
heliumo nedegamos dujos. J. 
Valstybės turi heliumo mono
polija ir jį nežmoniškai bran
gina.

Hindenburgas baigtas Rta- 
tvti pereitais metais ir pernai 
jis buvo atlikęs keletu skridi
mų skersai Atlantiko. Buvo 
toli didesnis už garsų tolimais 
savo skridimais dirižablį Graf 
Zeppelin, kurs vis dar nnudo- 
jamas susisiekimui su Pietų 
Amerika.

Vokiečiai stato dar vienų o- 
ro milžinų, dalesnį už Hinden
burgu.

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, geg. 7. — Vokietijos naciai 
andui paskelbė, kad jie Saaro 
krašte įvykdę tarp katalikų tė
vų balsavimus mokyklų reika
le ir, girdi, 97 nuošimčiai tėvų 
pasisakę prieš katalikiškas 
mokyklas.

Saaro katalikų vyskupai iš
leido bendrų ganytojiškų laiš
kų, kuriam ryškiai pažymima, 
kad tas nacių įvykdytas bal
savimas, vra jų suklastotas, 
kadangi daugelyje miestelių 
tėvai visiškai nebuvo atsiklau
sti. Miestelių viršininkai na
ciai sušaukė tėvų susirinki
mus ir jiems tiesiog pranešė, 
kad katalikiškos mokyklos bus 
panaikintos. Kurie iš tėvų pro 
testavo, tie pakviesti į mieste
lių rūmus ir liepta jiems pa
sirašyti, kad jie priešinasi to
kiai tvarkai. Suprantama, 
mažai kas drįso eiti ir padėti 
savo parašus, nes jie žino, ko 
gali sulaukti nuo nacių. Kiti 
gi visiškai tylėjo.

Toks “balsavimas” nėra 
balsavimas. Tai tik iš Berlyno 
diktatoriškas įsakymas. Nežiū
rint to, naciai pasiryžę vykdy
ti katalikų tėvų “daugumo pa
reikštų norų”.

PER 23 METUS 18 DIRI
ŽABLIŲ SUNAIKINTA

"VVASIIINGTON, geg. 7. — 
23 metų laikotarpiu 18 didelių 
dirižabbų pasauly sunaikinta. 
Iš jų trys -- Akron, Macon ir 
Snenandoah — priklausė J. 
Valstybėms.

DuPage apskrities gyvento
jai išjudo prieš apskrities val
dininkus. Kaltina juos sumo
kamųjų mokesčių eikvojimu.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Gie

dra ir popiet kiek šilčiau.
SauJė teka 5:36 leidžiasi 

7:57.

TYLĖS, Tex., geg. 7. — 
Čia pašventinta naujai pasta
tyta negrams katalikams Šv. 

žmonės Šokti žemyn per lan- Petro KLaverio bažnyčia.

"D R A U G 0” 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS Jvyks

GEGUŽĖS 29 D.

laivu “Gripsholm”

tiesiog j Klaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 
Ruoškitės iš anksto
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rėti savo nuosavybės teisių protekcijų, kaip’ 
nurodyta popiežiaus Leono XIII ir dabarti
nio popiežiaus Pijaus XI enciklikose apie 
socialinę rekonstrukcijų. Kutalikų advoka
tų gildija yra pasiryžusi saugoti šias šven
tas teises nuo neteisingų užpuolimų.

Kad jai laikyti ir sėkmingai vykinti tei

seimos širdis
Kas yra širdis organizmo riais motinu pusi tinka savo

gyvenime? Tai yra žmogaus 
kūniškos gyvybės centrus, ši
rdis — meilė. Širdis išnešioja

singumų, gildija stengsis teikti savo na-:^lau-^ i visas žmogaus ko
riams žinių, kurios reikalingos tinkama*!} no baleles, jį gaivindama. Ši 
rišimui advokato profesionalinių problemų rdžiai nustojus plakti, užgę 

sta žmogaus gyvybė.

kraujo, širdies ir sielos Die
vo duotųjį mažulėlį. Tolinu, 
vėl kyla nauji klausimai: ko 
kioj globoje, kokios dvasios 
šeimoje ir kaip .bus auklėja
mas tas naujas, dangui su
tvertas, žomės pumpurėlis ?

Punuši širdis šeimoje — y- diegelis bus laistomas
ra motina. Ji yra šeimos dva- 1 kelnių pamokinančių moti- 
sinės gyvybės palaikvfoja ir nos žodž“U» pavyzdingo krik-* v*» _•*, _ _  . _•_ _ _ II..

Motinų Gerbimas

Geraširdžių Seimas

Geraširdžių žmonių pas mus netrūksta. 
Jų dėka Amerikos lietuviai pastatė apie pus
antro šimto bažnyčių, daug mokyklų, tris 
mergaičių akademijas, bernaičiams kolegi
jų, kunigų seminarijų, ligoninę ir visų. eilę 
kitų kultūrinių įstaigų. Jei ne tų gerašir
džių duosnumas ir pasišventimas, mūsų, lie
tuvių, vardas Amerikoj mažai kam būtų 
žinomas. Be to, tautiniu atžvilgiu nedaug 
gyvybės berodytume.

Vakar trumpai rašėme apie darbšti uo
sius Tėvų Marijonų rėmėjus, kurie daug pa
dėjo kolegijų ir seminarijų. įsteigti, kurie 
■ir visus kitus tos vienuolijos išganingus vi
suomenei darbus stipriai paremia. Šiandien 
žodį kitų norime pasakyti apie kitos mūsų 
garbingos vienuolijos rėmėjus.

Mūsų dienraščio skiltyse yra skelbiama, 
kad rytoj, būtent gegužės mėn. 9 d. įvyksta 
metinis Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
seimas, j kurį susirinks tos draugijos sky
rių atstovai ir taip pat atstovai iš įvairių 
mūsų draugijų ir organizacijų, kurios ne
kartų gausingai yra parėmusios Šv. Kazi
miero Seselių kongregacijų.

Kiek atsimename, visi šios draugijos 
sebnat būdavo gausingi. Jie padarydavo 
gražių nutarimų, stipriai paremdavo aka 
demijų. Tikimės, kad ir šiemet nebus kitaip.

Šv. Kazimiero Seselių reikalai nemažė
ja, bet didėja. Auga jų šeima. Patalpos da 
rosi ankštos. Keikia pristatyti naujų. Tam 
tikslui Rėmėjų Draugija prieš keletu mene 
šių įsteigė naujų akademijos rūmų statymo 
fondų. Be abejonės, šis užsimojimas yra di
delis ir ne taip jau lengvai įvykdomas, ta
čiau būtinai reikalingas vykdyti.

Vienų rūmų, kuriuose dabar turi su
tilpti ir seselės, ir naujokės ir akademija 
su visais skyriais, laboratorijomis, knygynu 
ir kitais vidurinei mokyklai reikalingais į- 
taisais, toli gražu nebeužtenka Kiekvienais 
metais lietuvaičių kandidačių į akademijų 
skaičius auga. IKG to ir kyla būtinas rei
kalas statyti akademijai atskirus, moder
niškus, šių laikų vidurinei mokyklai tinka
mus rūmus.

Naujų rūmų statymo fondų turės au
ginti Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugija. Reikia dėl to suprasti, kaip di
delį darbų jos turi prieš save. Vienos jo 
neatliks. Visi mūsų geraširdžiai tautiečiai, 
visa visuomenė joms turės ateiti į talkų. Ir 
ateis, jei tik tinkamu būdu tas reikalas jai 
bus pastatytas, išaiškintas, jei ryt įvykstan
tis seimas priims įtikinančius nutarimus, 
sudarys gerus planus ir jų vykdymui gerų, 
stiprų aparatų.

Mes nuoširdžiai sveikiname geraširdžius 
Šv. Kazimiero Seserų vienuolijos rėmėjus ir 
jų seimų, palinkėdami geriausio pasisekimo 
visuose darbuose ir užsimojimuose.

Motinų reikiu gerbti ir mylėti ne vienų į kūrėja. Motinos 'meilė, sako- 
dienų metuose, bet visuomet, kasdien. Lai- nie, gili, kaip jūra. Motinos• A J • 1 • * I 1 *mingos yra tos motinos, kurios susilaukia 
savo vaikų pagarbos ir meilės. Taip pat 
laimingi yra tie vaikai, kurie išmoko my
lėti savo tėvus, nes tokiu būdu iš savo vai
kų to paties galės susilaukti. Mat, anot 
priežodžio, kų pasėsi, tų ir piausi

nemiegotos jiaktys, vargo 
raukšlėmis išraižytas veidas, 
išvargusios rankos..., — kaip
gi daug jos pasako!..

Bet kilniausia motina, pa
sipuošusi auklėtojos aureole!

Vienas iš jūs tuvi žodį

Vienas iš jūs vakar (aidėjo 
ant mano delno tokį straipsnį;

Lietuviškų balšavikų galvo
se tikrai pradeda ne raudoni 
gaidžiai giedoti, šįmet jie mi
nėjo Vasario 16, o ryt, sako,
minėsiu ir Motinų Dienų Mar- 

magnetas visų širdžių ir žino-1. guogj4 strytais (KlyVeiande) 
lės žvaigždė visų akinis ,— jr “foUs aiškinama žmonėms, 
sako liet bertas. J r priešin- j.ag yra motįna jr kaip bran-

šeioniško gyvenimo, ar jis 
bus gaivinamas dangška ra
sa — motinos malda?

Laimingi vaikai, tuiį gerų 
motinų — auklėtojų. ‘‘Vie
na gera motina šimtų moky
tojų atstoja. Namuose ji yra!.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Markso linijos pradeda svir- 
Įduliuoti kai giltas ant said- 
voko.

Ijaikraščiai paskelbė linksmų 
žinių, kad vokiečiai pradėsiu 
gaminti rašalų, kurį galima 
būsiu nuplauti: šis lašalas 
būsiųs labai patogus tarptau
tinėms sutartims rašyti...

Reikia pasakyti, kad Amerikos lietuvių 
tarpe yra daug nelaimingų motinų. Dažnai. Tada jj, lll0tin«ų tikroji gei
dei jų pačių apsileidimo, dėl neapsižiūrėji-] nwg Garsusis jauniinOi . . .
mo, dėl nesugebėjimo auklėti neteko vaikų. 1 allkiėtojas> jr y Tothas, sa- ^a*’ nelaimė tam, kurs ne- gU5j jaj jos vajkag, kurio kū-
Jie jas apleido arba šiaip jau yra nedėkin- 
gi, jų negerbia. Daugelio atvejų taip yra, 
kad tos motinos savo laiku savo motinų 
negerbė, jas apleido. Yra labai daug nedė
kingų dukterų, kurios paliko Lietuvoj savo 
motinėles ir nė laiškučiais jų nebeaplanko. 
Dėl to nestebėtina, jei ir jų dukterys ir sū 
nai panašiai pasielgia.

Motina, tai šeimos širdis. Jei toji širdis 
tikrai yra gera, jei ji visų mylima, reiškia, 
kad visa šeima yra gera. Kuo daugiau gerų 
motinų ir motinas mylinčių ir gerbiančių 
vaikų, tuo geresnė, sveikesnė ir stipresnė 
yra visuomenė. Dieve, duok, kad mūsų tau 
toje tokių šeimų būtų kuodaugiausia.

Šiurpi Katastrofa

Negalima nesusijaudi
nus skaityti žodžių tų asme 
nų, kurie prisimena savo 
motinų, įdiegusių jų širdyse 
neišraujamų pamaldumų. Tū
las rašytojas (Saileris) sako, 
kad jis esųs dėkingas moti
nai, jai liekųs amžinai skolin
gas. Kai tik prisimenųs jos 
žvilgsnį, judesius, nurody
mus, jos kančias, tylėjimų, 
rūpesčius, vargus, jos laimi
nančių rankų, nuolatines ty
lias maldas, — tada lyg iš 
naujo atghnstųs jame amži
nojo gyvenimo jaunystės jau

Yisų pasaulį smarkiai sukrėtė vokiečių 
dirižablio Ilindenburgo sprogimas ir trage- 
dinga 33 keleivių mirtis. Su šiuo dirižabliu 
panašiai atsitiko, kaip su Lituanika, kuria 
Darius ir Girėnas skrido per Atlantikų. Jie
du perskrido per platųjį vandenynų ir ne- 
toli Lietuvos Vokietijos miškuose tragingai 
žuvo. Taip pat ir dirižablis Hindenburgas; 
laimingai perskrido okeanų, laimingai per
vežė apie šimtų žmonių, jau visai baigęs 
savo kelionę, turėjo nusileisti žemėn ir iš
leisti pasažierius, kurių laukė susirinkusios 
minios, kaip staiga įvyko ekspliozija, už
sidegė ir degdamas krito žemėn. Įvykis tik
rai skaudus.

Ši šiurpį katastrofa, tai nemažas smū
gis vokiečiams, nes dirižablių konstrukcijoje 
jie užėmė pirmų vietų. Jie pastatydavo di
rižablius, kurie laimingai skraidė per van
denynus ir net aplink pasaulį, kuomet A- 
merikos, Anglijos ir Italijos dirižabliai ne
padarę jokių rekordų, eksplioduodavo ir 
šiaip nelaimingai baigdavo savo dienas. Pa
našaus likimo susilaukė ir Hindenburgas.

Ar vienaip ar kitaip bus išaiškinta šios 
šiurpios nelaimės priežastis, bet faktas pa
siliks faktu, kad daug dar lieka išrasti, tai
syti, tobulinti, kol tolimas susisiekimas diri
žabliais ar lėktuvais bus visiškai saugus.

Pas Juos ir Pas Mus

turėjo, kas jį krikščioniškai kapitalistai ištaško netik 
išauklėja. Teko skaityti jau-' 

jdinųs tūlos moters pasipasa 
kojimas prieš mirsiant. —

Tūla motina, vargo pris
pausta, sulaukusi naujagimio, 
norėjusi jį nužudyti... Tokia 
biauri mintis ir toks pirma 
sis baisus jos žvilgsnis pasi
tikęs naujų šios žemės kelei
vį — mažulėlį. Tačiau suma
nymas nepavykęs. Kūdikis 
išaugęs. Motina jį labai my
lėjusi, bet visai nesirūpinusi 
jo doru išauklėjimu. Sūnus 
išaugęs sveikas kūnu, liet sil-

savo šalyje, bet kariais siun
čia į tolimiausius pasaulio

Per chemijos pamokų moky
toja paklausė Malvinos Gy- 
daitės, kokį geriausį dalykų 
mums davė chemija. Nieko ne
galvojus Malvina atsakė:

— Chemija mums davė da-
kraštus guldyti galvas už jg_; tus moterų plaukus ir nagus, 
naudotojų interesus.” (“Vil-

snias, kurio negalėtų nuslo-ĮPnas savo dvasia: žiaurus li
pinti jokia kita idėja, joks nedoras girtuoklis. Kartų jis,
abejojimas, jokie pomėgiai, 
joks priešingas pavyzdys, jo-

grįžęs į namus girtas, iš sa
vo beturtės motinos reikala

ms”.)
Taigi matot, jie minės Mo

tinų Dienų, ‘‘buržujų išmis- 
lų,” “religinį prietarų,” ko 
pas juos nėra buvę nuo pat 
balšavizmo atsiradimo!

Jie aiškins žmonėms, kas 
yra motina ir kaip brangus 
jai vaikas, kuomet balšavikų 
karalystėj, Rasiejuj, užvestas 
toks parėdkas, kad motina ne
žino, kas yra jos vaikas, o 
vaikas nežino, kas yra jo mo
tina. Jie aiškins vaiko bran-

— 'Vadinas, gavai divorsų. 
O kaip reikalai sutvarkyti?

— Vaikai paliko prie žmo
nos, o aš — nieko.

— O namas?
— Namų paėmė advokatas 

už bylos vedimų.

— Tu ir netikėsi, kaip dažnai, 
ant kelių atsiklaupę, prašyda
vo manęs, kad ištekėčiau, — 
giriasi sužieduotinė savo su
žadėtiniui.

— Taip? Kas jie tokie? —

kia kančia, baimė, net nuodė- vo P*n*Sll- Jų negavęs, jis su 
mė. Nors jau 40 metų 

; ji atsiskyrė su šiuo žem 
pasauliu, tačiau manyje yr 
gyvas jos amžinas atmini
mas”. — Taip gūlinga yra 
geros motinos į— auklėtojos 
įtaka!

♦
Tačiau kiekviena motina 

turi nepamiršti šios garbin
gos auklėtojos pareigos nuo 
pat pirmųjų savo kūdikio 11Ž- 
'jiuinio dienų. Teisingiau ta

kiausia šis.
.•gumų motinai, kuomet, sulyg; _ Mano tėvai.

rnsi... r

Taip vargšė moteris skau 
džiai atpirko' savo nusikalti
mų motiniškoms pareigoms. 
Tokios motinų tragedijos gy
venimo retos. Užtat dažniau 
pasitaiko kitokios, nemažiau 
motinoms skaudžios, kuomet 
motinos miršta, palikdamos

sų biuras): vienų dienų že 
nytis, kitų dienų divorsuotis 
ir su kitu ženytis ir 1.1.

Jie aiškins motinoms, kaip 
jų vaikų kūnus kapitalistai iš-

— Pasakyk man, brangioji, 
ar tu norėtum, kad aš būčiau 
dainininkas ar dailininkas?

— Žinoma, norėčiau, kad tu 
būtum dailininkas.

— Kodėl taip drųsiai spren
di ? Ar tu matei mano kū-

taško už savo interesus, kuo- rinius?
• . i 'met patys verbuoja vaikus ir — Ne, tavo kūrinių tai ne

riant, motina turi būti jaudavo nelaimingus vaikus, k 1- 
auklėtoja, kuomet savo kūdi
kį nešioja po savo širdimi, ar 
dar anksčiau... Svarbios yra 
pirmosios kūdikio gyvenimo 
dienos su tais jausmais, ku-

. ta kai kurių profesijų specia-
Racine 1x8ler fehop išleido astuonių pus- .. . ,. ,T> . , ,. . . , , • • j 1 v- • . 1 linams parengtu Be to, kul-lajnų knvgelę, kurioj paduoda žinių, kad ... .«

komunistai Jungtinėse Amerikos Valstybė-,ll,u 1,1 'un . 1 ,m,al sn,a'au
se spausdina apie keturis šimtus laikius-P®B’pd,nti priekin dar reikia 
čių, kurių tarpe esu astuoni dienraščiai. Vi- *’ tokių specialistų, kuriems 
si komunistų leidiniai turį apie tris niili-Į i »rengti Lietuvoje dar nėra 
jonus skaitytojų. priemonių. Todėl vyriausybė

Komunistų šiame krašte nėra tiek daug. jausdama atskirose gyvenimo 
Kodėl jie turi tiek daug laikraščių ir skai- siit\se gerų durbininkų - spe 
tytojų? cialistų trūkumų, stipendijo

Klausimas aiškus. Komunistai pajėgia ,nįg jr paskolomis padeda 
ir n.komuninlania savo laikrnSėius jpiriti. kurie aorį jr stengtai
lavinu .iHŽiiai užalykų juos dalina žmonėms. ,,.nkum_ uasa|i„tj. Htipen-
Komunistai, nors .jų ir nedaug vra, visas ... ... , . , ...

’ , , . * ... v./ ’ <li|<>s skiriamos dar ar todėl,
savo jėgas deda 1 savo laikraščių uzlaikv- . , .n, . ... • 1 _i • • • tf»d ir neturtingiem bet ge.mų. jom nesigaili nei darbo nei pinigų. ...... .. . ■
Hium tikslui, be abejonės, gauna ir moralinę1 l,!* ||,( ks <u\įai, galėtų ise.li 
ir medžxaginx; paramų iš Maskvo*. i tuoksiu ir tapti pa

trinktos srities specialistais.
Stipendijos pradėtos duoti 

jau nuo 1919 metų. Ligi šių

siunčia Spanijon, kad ten jų 
kūnai būtų ištaškyti už balšavi 
kų interesus. Koks gi skirtu
mas motinai, ar jos vaiko bu

rnočiau, bet tavo dainavimų 
girdėjau.

lio jų gyvų nemylėjo, žengė kapitalistai už env0
if vilkimo keliais. Tokie vai
ka! neatsimins savo motinų, 
nikeliavusių ir į kitų pašau ,
lį... K. S. Telksny:

13,000,000 LITŲ STIPENDIJOMS

KAUNAS. — Nors Lieti:- Imis eiti stipendijomis pasi- 
voje yra jau nemaža įvairių naudojo 561 asmuo, kuriems 
• pecialybių aukštųjų mokyk- iš viso išduota per 5.5 mil 

ij, tačiau vis dar jų trūks-* Irt. stipendijų. O Lietuvoje 
mokslams eiti 5,562 asmenys

interesus, ar balšavikai už sa
vo?

Vadinas, balšavikai žingsnis 
po žingsnio grįšta prie “se
nų pažiūrų,” kurių, ant jų, 
laikos tik davatkos. Jie ant

eiti !»gi šių metų sausio 1 d. 
paskolų iš viso išduota 17(1,- 
435 *t. f čia suminėtas sumas 
nėra įtrauktos stipendijos,

— Pasakyk man, Maryte, 
iš ko dirba dešras?

Mergaitė tyli.
— Juk esi mėsininko duktė, 

ir turėjai jau ne kartų maty
ti, iš ko tėvelis dirba dešras.

— Mačiau, bet negaliu sa
kyti, n<Ns tėvelis uždraudė.

Organizuojasi Katalikai Advokatai

Šį mėnesį foi malini bus įstegta Chica
goje katalikų advokatų gildija. Jos prieša
kyje stovi žymusis advokatas Chicagoje Leo 
J. Hassenauer.

Gegužės mėn. 17 d. katalikai advoka
tai susirinks į Švento Vardo katedrų, iš
klausys šv. Mišių ir tuo būdu paminės šv.
Tarno More kanonizavimo metines sukak 
tuves.

Šv. Tomas More yra katulikų advoka
tų gildijos globėjas.

Gildija pripažįsta, kad teisė yra svar
bus katalikų paveldėjimas. Teisės (jagiui- Katalikui, kurie turi dung visokiuu.-ių
diniai dėsniai yra katalikų dorovės dėsniui, reikalų: parapijų, mokyklų, ligoninių, prie
kaip moko šv. Tomas Akrinietis. Jos tradi- glaudų ir kitokių įstaigų išlaikymų, katuli-i nra(|žl0H vjK0 jg.
eįjw tai teisingumo ir -meilės konceptui, kiškai sjmudai pasidarbuoti ir paremti daž- ( ’ u :.. o
kad kiekvienam žmogui turi būti duotas j nai nebeturi nei laiko, nei pinigų. O reukn-
foisiiiguinas, 1 ad kiekvienam individui jo . las yra didelis katalikiškos spaudo* reikn- 
jiaturaliam gyvenime turi būti duota pro- Į Ius atkelti iš paskutinės į vienų is pirmųjų 
lekcija ir laisvė. Taip pat žmonės turį tu- mūsų veikimo vietų.

diiota 13,06.3,716.65 lt. ir 2,- 
73l.55Wi.5O auksinų.

Kiek asmenų pū-«na«dojo
Užsienyje aukštiems moks

gavo apie 7,6 mik lt. stipen teikė krašto apsaugos
dijų. Aukščiau stipendijas • H^niderija.
teikė atskiros ministerijos Lie i Kokiems mokslams eiti
tuvyje ir užsienyje savo ren- duodama, stipendijos
giandems specialistams, o nuo .. . . ... 1. . . .. ... Daugiausia stųiendijų yrai192.) metų visos stipen<lajos, , . , , f, . . . I Lietuvos ankstosiose ir spetiikia-mos užsienyje mokslams ... ...

. v . Icialcse inokvklose. Paskutiniue»ti, yra skiriamos per svie-
lino ministerijų. Nuo 1919 
metų ligi šių metų sausio 1 
d. po švietimo ministerijų iŠ 
viso išduota 11,13.1,723.01 k. 
ir 2,700,631.50 auks. Kitos 
leine-tcrijos per šį laiko!urpį 
stije ūdiju suteikė: žemės ii- 

kio ministerija — 1,261,815.92 
lt., susisiekimo inintsterijn — 
563,884.31 lt., užsienių reika
lų n.misterija — 51,616,63, 
finansų ministerija — 19,- 
035.12 lt., vidaus reikalų mi 
nist"iija — 8,000 lt. ir tesiu

kami ir kurie smarkiau va
lytų krašto kultūros progre
sų, ir labiau sustiprintų jo 
ekonominius bei teisinius pa
grindus, o skirtu vyriausybė 
padeda pasiekti aukštojo mo
kslo tam sodžiaus jaunimui, 
kuris savo lėšomis jo nebūtų 

1 pasiekęs.

Stipendijų grųžinimų tvar
ko finansų ministerija pagal 
atskirus įstatymus bei taisy
kles. Ministerija pradėjo jų 

. grųžiniino ieškoti nuo 1928 
metų. Nuo to laiko ligi 1937

metu į užsienius siunčiami 
specializuotis suvo profesijų 
je Lietuvoje baigę aukštųjį 
mokslų, arba užsienyje studi 
juoti tokių mokslų, kurių 
Lietuvoje negalima įsigyti.

V} Gausybė, duodama kas 
met apie 1 mil. litų iš vnl- 
st.,Ik.i iždo stipendijų bei pa 1 HANCOCK, MICH. — še- 
skolų einantiems aukštuosius štinėse gaisras čia sunaikino 
ar specialius mokslus Lietu- St. Patricks bažnyčių. Sykiu 
voje ir užsienyje, stengiasi n- sudegė klebonija ir parapiji-

metų sausio 1 d. iš viso sti
pendijų grųžintų tik 979,987.- 
67 lt. ir paskolų — 28/131.93 
lt.

prūpinti visas kultūros bei 
ekonominio gyvenimo sritis

gurno ministerija — 27,641.66 , tokiais darbininkais, kokie

nė mokykla. Nuostolių padn- 
ryta $5(X),000 sumai. Gaisras, 
kilo zokristijoj, manoma, nuo

lt. Be to, aukštajam mokslui tose srityse reikalingi ir tin- sudegusios žvakės
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RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karui Skis

se dalykuose, pavesk Jam sa 
vo kasdieninius rūpesčius ir 
susirūpinimus; o Jis sustip
rins tavo tikėjimą didesnie
ms ištyrimams. — E. B. Pu- 
sey.

Gegužes 8-ta Diena

“Sakykite silpnasieliams: 
linkite drąsūs ir nebijokite’’. 
-- Izaijo XXXV, 4.

Tenesuramina tave būsian
ti dalykai, nes tu eisi prie jų, 
jei bus reikalinga, turėdamas 
tą pati protą, kurį dabar va
rtoji dabartiniams dalykams. 
— Morkus Aurelius Anton i- 
nūs. •

Būk ramus, kam šis rūpes-
» apie tavo susipynusius ke- 

ius? Dievas juos visus žino, 
Jis duoda greitumą ir Jis lei
džia vilkinimus. — E. W.

Dievas tedaro su manim ką 
.Jis nori; kas tai nebūtą, tai 
bus ar pats dangus ar kokia 
jo pradžia. — Wni. Mount- 
ford.

Mesk visą savo rūpestį Die
vui. Žiūrėk, kad tavo rūpes
čiai būtu tokie, kokius galJ 
mesti Dievui ir tuomet nesu
laikyk nė vieno. Niekad ne
galvok apie save; lx*t mesk 
visą save, net tą patį rūpes
tį, kuris tave vargina, Die
vui. Nesirūpink mažais daly
kais, jei nori išmokti pasiti
kėti Dievu su visu kas tavo. 
Elgkis sulyg tikėjimo mažuo-

Gegnžės 9-ta Diena

“Visi tavo keliai bus tik
ri”. — Patarlių IV, 26.

Ar žinai, kas tai yra būti 
tikru? Dievas duoda mums 
galybę sudaryti įpročius, kad 
galėtume krystalizuoti kara- 
kterį. Visas pagerėjimas me
zgėjo pirštuose, tapytojo a- 
kyje, kalbėtojo liežuvyje, me
nininko rankoje, tai įpročio 
dovana. Malda, tikėjimas, tai
syklingumas, visa tas kas su
daro karakterio pastovumą, 
yra įpročių padidintas. Įpro
tis tai tėvo valdžia ant kūdi
kio, gero žmogaus galybė 
prieš šėtoną. Sudaryti įprotį 
kreipkis prie pažinoto plano 
darbščiai, punktualiai ir už
sispyrusiai.

Turėdamas šią galybę savo 
omenyje, vartok ją įgijimui 
klusnumo ir t.;'<«'j'rno įpročių.

Atstumti sa\ o uždavinį, šimtai žvaigždžių mėlyna
reiškia padaryti jį tiktai su-ime danguje, šimtai lukštų 
nkesniu. Ir teisingai priimta krūvoje ant kranto, šimtai 
ramybė, jei ne laimė, paseks paukščių, kurie pralekia gie- 
jo atlikimą, “kaip vilnys plau Jodami, šimtai paukščių sau-į 
kia laivo stipraus kvliaus va- lėtame ore.

“Hindenburgas”. Toks atrodė 803 pėdų vokiečių dirižablis, kurį praėjusį ketvirtadie
nį, atskridus į J. A. Valstybes, ištiko katastrofa. Tai 128-tas dirižablis, pastatytas Zep- 
pelino kompanijos, Vokietijoj.

lis, aš duodu kantriam Die
vui mano uolią širdį ir vis 
laikau Jo vėliavą, nors visa 
kas mėlyna būtų neaišku; šie 
bruožai, nemažiau kaip žvai
gždės, ves paskui Jį.

Lietuva Su Jugoslavija 
Užmezgė Diploma

tinius santykius

«>

MŪSŲ MOTINOS

siuntinys Bielgrade Turaus
kas, įteikęs Jugoslavijos pri
ncui regentui Povilui savo 
skiriamuosius raštus, Jugo
slavijos telegramų agentūros 
“Avilos” atstovui suteikė pa 

tarp

kitko, pareiškė esąs labai lai
mingas, kad, kaipo pirmas- , 
Lietuvos atstovas, užmezga' 
oficialius santykius tarp Lie
tuvos ir Jugoslavijos. Toliau 
Turauskas pasisakė esąs juo 
laimingesnis, kad dabartinė
je valandoje Jugoslavija n»i- 
nisteric pirmininko Stojadi- 
navičiaus dėka yra pačiom?,1 
pasaulinio dėmesio centre. 
Toliau naujasis pasiuntinys 
kalbėjo apie Jugoslavijos ir 
Lietuvos intelektualinius, ku
ltūrinius ir ekonominius san
tykius, kurie turėtų būti pra
plėsti. Baigdamas Turauskas 
pridūrė, kad lietuvių tauta, 
nepaisydama, abi valstybes 
skiriančio tolumo, su pasige
rėjimu stebėjo tamsiausias 
jos istorijos valandas ir na* 
tragišką, čia garbingą jugo ' 
slavų tautos kovą, pati iš sa- 

i vo pusės nemaža iš jų pasi- 
semdama drąsos savo kovose

p

Ix-wl.s Madoms Keli* lindo 1
Ix*wLs Kreditan Visiems Duoda j

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

Keturios dldelta 
rertybčs ffluoae pa. 
vasariniuose siu
tuose.

MADA
O7RUMA8

PAT/Į'INAVIMAS
VERTYBS

£22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymą.
Lietuvis pardavė
jas Krank P. 
Hpeecher Jums 
patarnaus.

A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

dėl nepriklausomybės. Abiejų — Jei nesugebėsi pamoki- 
taulų likimas praeityje dauginti, savo pavyzdžiu patrauk-

KAUNAS. “Elta” prane
ša, kad naujasis Lietuvos pa- sikalbėjimą, per kurį,

kartų yra buvęs labai pana
šus. Tsb. i

PLATINKITE “DRAUGĄ”

si.
Žemesnės klasės yra tos, ku

rios nieko nedaro žmonijos la
bui. //. Marion

goję”. — J. J. McLaughlin 
Mano dienos darbas užbai

gtas ir ši yra visa mano da-

J

Šimtai rasos lašų pasveiki 
nti aušrą, šimtai bičių pur 
puriniuose dobiluose, šimtai 1 
peteliškių ant pievos, liet tik
tai viena motina, ištisame 
plačiame pasaulyje. — Paža 
nga.

Trumpas Laikas
BELIKO PRISIRENGTI KELIONEI į LIETUVĄ. DOKUMENTUS REIKIA ĮSIGYTI Iš ANKSTO.

IR JŪS GALITE DABAR TURĖTI ŠĮ PUIKŲ 
REFRIGERATORIŲ --

NORGE
{mokėti mažą depozitą, 
o balanso išmokėjimui 
imkite, kad lr 20 mė
nesių.

Kauno Pradžios 
Mokyklose Mokosi

10,000 Vaikų
KAUNAS. Kauno mieste y- 

ra 42 pradžios mokyklos, iŠ 
kurių 27 lietuvių, 9 žydų, 2 
vokiečių, 2 rusų ir 2 lenkų. 
Viso šiose mokyklose yra 225 
komplektai, iš kurių lietuvių 
156, žydų 44, vokiečių 9, ru 
sų 10 ir lenkų 6.

Kauno miesto savivaldybės 
žiniomis, pradžios mokyklas 
lanko iš viso apie 10,000 vai
kų. Lietuvių mokyklose mo
kosi 7,293 vaikai, t. y. 08,81 
nuoš. visų mokyklas lankau 
čiųjų vaikų, žydų mokyklose 
2,209, t. y. 20,85 nucš., vo- j 
kiečių mokyklose 395, t. y. | 
3,73 nuoš., rusų mokyklose 
438, t. y. 4,14 nuoš. ir lenkų 
mokyklose 262, t. y. 2,47 
nuoš. visų mokyklas lankan
čiųjų.

Berniukų ir mergaičių mo
kosi maždaug tiek pat. Ber
niukų iš viso mokosi per 5,- 
280, o mergaičių apie 5,320.

Tsb.

KELIONEI Į LIETUVĄ REIKALINGI SEKANTI 
DOKUMENTAI:

Lietuvos piliečiams
Lietuvos užsienio pasas,
Leidimas išplaukti,
Leidimas sugrįžti.

Amerikos piliečiams
Amerikos užsienio pasas,
Lietuvos viza.

Reikalingus apie kelionę paaiškinimus galima gauti 
kreipiantis asmeniškai arba laišku į “DRAUGO” Lai
vakorčių Agentūrų.

Didelės Ekskursijos 

įLIETUVĄ
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

Motorlaiviu
“GRIPSHOLM”

1937 m.
GEGUŽES 29 
tiesiog j Klaipėdą

Laivo nemainant

3 dalių 

Bed Room 

setai

s4)50
Lengvais

išmokėjimais

Roosevelt Furniture Co. ING.

2310 West Roosevelt Road
Phone — SEEley 8760

MILŽINIŠKU LAIVU BERENGARIA

1937 m. Birželio (June) 19-tą d.
(12 vai. dieną)

IŠ NEVV YORKO { KLAIPĖDĄ
per Cherbourgą

Šią ekskursiją lydės iki pat Kauno Cnnard Wbite Star 
laivyno lietuvių skyriaus viršininkas, Pijus Bukšiiaitis.

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO Liepos 2

Motorlaiviu New York—Klaipėda
“GRIPSHOLM” Per Gotbenburgą

Amerikos piliečiai gali dar suspėti šiam išplaukimui. 
Taipgi suspės ir tie Lietuvos piliečiai, kurie nemano 
grįžti Amerikon.

PAVASARINE EKSKURSIJA
LAIVU EUROPA

Gegužes (May) 16 d., 1937

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA - 2334 So. Oakley Avė.
Telefonas CANai 7790 Chicago, III.

PETECTIVE RILEY

95

T^Lilcy ano viola

L ANOEO AT THE 
SHANGHAJ AlRPORi; 
THEV HAVE HlfteO A 'RlCKSHAVV 
ORIVEN 0Y ONE 
OF THE MANDARINJ 
MSN WHO MAS 

BEEN OROEREO 
TO KILL Rtt-EV-----

By Richard Lee
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^R Šeštadienis, geg. 8 d., 1937

Susivienijimo narėmis, dar- Į dieni} jokių parengimų. Visi 
buvęs platindamos tikietus,' turėsime suvapi uot i Raeinun 
būtent O. Dokšienė, T. Pot- j Lietuvių Dienų, kuri kas 
kienė, M. Mikulskienė, O. Pe- ' met padaro gero įspūdžio ne 

' polienė, O. Vasiliauskienė, t ik lietuviams, bet ir svetim- 
l\ nupus valdyba labui dėkin- tauZdaius.
ga jc.ns už pasidarbavimų. | Lietuvių Dienoj, be

Sočiai Security 

Suomijoj

HELSINKY. —- Suomių pu 
lamentus balandžio 18 d. an-

New Jersey Chorų 

Są-gos Susirinkimas

HARRISON, n. j. (leg.

abejo-'t ru skaitymu priėmė pensijų
Raštininkui pranešus, kad nės, dalyvaus visų parapijų1—" ■■■■ -............. -

LRKSA Wisconaino apskri- chorai, nors dar oficialiai ne Stoties tikslas — vykdyti pe
ties suvažiavimas bus 16 d. pakviesti. Neužilgo tai bus. h<ių gerinimo propagandų, Darbdaviai turi 'mokėti 50
gegužės, Ručine, Wis., išriu- padaryta. Chorų vadai, var duoti ūkininkams reakalingų nuoš. darbininkų apdraudimo
kta atstovai, darbininkai ir gcnininkai, nepamirškite die- patarimų ir t.t. panašių jmJ- smnos. Įstatymas įsigalioja
šeimininkės, kurios pagamins iios. Įtaiko neperd&ug. Park.' kių tyrimo stočių turi ir lie-Į nuo 1939 metų.
delegatam* ir svečiams pie-1 daržas paimtas vienas geriau įtėvių kaimynai: latviai ir es
tus. Pageidaujama, kad visi šių Racine. Vėliau apie tai 
delegatai dalyvautų pamaldų-j plačiau pranešiu ir reikalin- 
se. Mišios bus 11:15 vai. ry- gų informacijų apie Lietuvių 

Dienų suteiksiu.

Tsb.

i įstatymų. Juo kiekvienas Šuo 
niiji.-s pilietis nuo 18 ‘metų 
amžiaus ujalrautlžaamas. Per 
pirmus jamkerii s metus jis 
moka 1 nuoš., o vėliau — 2
nuoš. savo jatjamų draudimo <1. pas M. Jankauskiūtę įvv 
Įstaigai. Nuo 65 metų am'.. ko New Jersey chorų Sų-gos 
įmokė.’imui sustabdomi ir pi- atstovų susirinkimas. Po sus- 
Petis turi teisę gauti pensiji. mo Jankauskienė savo duk- 

lers Marijonos gimtadienio

LIETUVIAI DAKTARAI

proga atstovams iškėlė vaka
rienę, gi choristui savo narę 
apdovanojo. J. B.

LIETUVIAI DAKTARAI

to. Po Mišių prasidės sus
inąs, parap. svetainėj. Daly
vaus ir klebonas kun. J. S. 
Martis.

Parapijos ir katalikiškos 
draugijos prašomos įsidėmė 
ti, kad Wisconsino Lietuviu

Rašt. 68 kp. B. Vaiskus

Vienas ‘ ’ Hinaenburg0 " salicilu. Puošniai įrengtuose ga
lionuose keleiviai skrisdami iš Vokietijos į Anierikų links
niai leido laikų. Bet, pasiekus kelio gidų, dirižablio eksplio Diena šįmet bus Racine, Wis..
zj.joj, iš 33 žuvo. t liepos 11 d.

fel. CANai 2346

WIS«O LIETUVIŲ ŽINIOS

Steigiamos Pelkių 
Tyrimo Stotys

KAUNAS. Pradedant toli
mesnį nusausintų plotų ge-

Wisccnsino Lietuvių visuo-1 lininių šiemet Radviliškyje į- 
menė prašoma nerengti tų! steigta pelkių tyrimo stotis.

t

PAS MUS DARBYMETIS

Gegužės 2KENOSHA. - 
d., parapijos salėje buvo la
bai gražus koncertas. Pilna 
salė žmonių klausėsi ža-vėja- 
nuių balsų ir linksmų dainų 
Programoj dalyvavo garsus 
American Brass vyrų choras, 
Genovaitė Klevickaitė, L. Va- 
rniūtė, O. Kaminskaitė, H. 
AVutcen ir Zofija Žutautailė, 
kuriems akompanavo M. Bci- 
taitė. Dar žmones palinksmi
no jaunasis Barauskutis gro
damas savo pijano - akordi- 
nu. Jam akompanavo jo se 
šutė fortepijanu.

.— Visa. programa žmonėm:' 
tai]) patiko, kad tuojau Ame-

Neužilgo įvyks visų lau
kiamas pirmasis šių metų pa
rapijos piknikas. Komitetas 
deda pastangų, kad piknikas ‘ 
pavyktų. Bus įvairiausių lo
šimų, žaidimų ir prie to dar 
šokiai. Visa tai įvyks gegu
žės 16 d., parapijos darže.

Pereitų sekmadienį visiems 
buvo surprvzas: mokyklos 
vaikučiai, vadovaujant sese 
lėms Pranciškietėms, giedojo 
mišparus. Jie tai atliko pir- 
■mų kartų. Labai gražiai pa
sirodė.

Gražiai Pasidarbavo

RACINE, WIS. — Gegužės
rican Brass vyrų chorų vėl o ,1. LRKSA 67 kuopos susi-
pakvietė atsilankyti. Choras i 

žadėjo atvykti birželio 6 die
nų.

Gegužės 9 d., 3:30 po piet, 
Šv. Onos dr-ja rengia “Mo 
tinų Dienų“, parapijos salė
je. Bus įvairi programa. Sa- 

dkomn, bus trumpas veikalas, 
dainos, o ant galo tikras sur- 
pryzas.

Taipgi teks pirmų sykį iš
girsti kenošietes: Slegeriūtę, 
Baniutę, Pipiraitę ir Pilingiū- 
tę, kurios pasižymėjusios sce
nos mene.

rinkime O. Sokelienė ir B. 
Zizminskieno išdavė atskaitų 
iŠ buvusio vakaro. Pelno li
ko $bl)U12, Kadangi pelnas 
buvo skiriamas per pus: vie
na dalis kuopai, o kita Mari
jonų seminarijos koplyčiai, 
tai abiem teko po $34.96. Be 
to, M. Sokelis įnešė, kad iš 
kuopos kasos būtų jiaaukota. 
seni. koplyčiai $5. L. Kručui 
parėmus, vienbalsiai nutarta 
paaukoti. Taigi, mūsų kuo
pos nariai gražiai pusidarba 
vo geram tikslui.

Vertos pagarbos vietinės 
veikėjos, kurios nebūdamos

41-mi METAI SAUGIŲ 

INVESTMENTŲ

ir manilagaus patarnavimo yra 
saugumo, tvirtumo 

ir teisingumo
Pradėti taupyti pinigus galima kasdieną. Už indė

lius mokama 4% pagal Dexter Plan. 144-ta serija pra-
v . ”*'***'^*/'SJ7 *^*’"“*^ r •

sidėjo Gegužės 6-tą, 1937. Paskolos yra duodamos 

nuo 5 iki 15 metą pagal DIrect Reductioti Loan Plan.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTKICAI.I.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palenrv’ns aklu (tempimą, kuri: 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudumų aklų karAtl. ati'uiav 
trumparegystę lr toliregystę Prn-cr 
gla teisingai akinius. Visuose atst’.l 
klmuose egzaminavimas daromas si 
elektra, parodančia niažiaustaa klai
das. Specia-j atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys a’:- 
.aisomos. Valandos nuo 10 iki s * 
Nedėlloj nuo 1,» iki 12 Dauge'v ni-
sltikUrų akys atitaisomos lie akim u. 
Kalno.- pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANai 0432

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

VlRginia 1116 4070 Archer Ave-j
V alau Jos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA 1

uAFayette 3051 2519 W. 4Srd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Ofiso tel. Cicero 2573

Tel. Ofiso:
LAFayetto 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

Rez.:
24C6 W. 69 St.

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DA MTTRT AA

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

3147 So. Halsted St.. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

I • I,
KEISTUTO LOAN AND BUILDING 

ASSOCIATION No. 1

840 West 33rd Street 

YARds 2790

Member:

FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 

John P. Evvald, Secretary

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JŪS VISADA RASITE DIDELĮ PA- , 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IŠ- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANai 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien šuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
_____ Telefonas REPnblic 9600_____

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012 
_____ Rez. TeL Repnblic 5047

CLEMENT J. SVILOVV
LIETUVIS ADVOKATAS 
83 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286 

Vai. pagal sutartį
6322 So. Westera Avenue 

PRO^neet 1012
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPublic 9723

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2-4 jmpiet — 7—9 vakare 

Trečiadicnais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ofe. KEPublIe 7b9fl 
Melrose Vark B2O

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., kulviilud. Ii uenktadieniub 

9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

ftrfttadieniats nuo 2 v. tkl 9 v. v 
Sekmadieniais pagal sulartles.

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 |>o pietų, 7—8 v. vak. 
•4«U-vr.>u oerednmia ir «nbnt'-»nio

Res. 6924 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvenill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VV. Marąuette Road
Vnl. 2—4 it 7—9 vak.

Ketv. 't Npdėlionra anaitarua 
Rubatonis Ciceroj 
1446 So 49th Ct 

Nuo fi iki 9 vai. vak

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lnboa

CHICAGO. ILL 
Telefonai MIDvvay 2880 

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

Tai. YARda 0994 
Rm.: Tai. PLAza 2400 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

fel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STDLGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P- M. 

Sunday by Apjiointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valanffoa

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

2201 W. Cermak Road
V&laados: 1—3 ir 7—8 

Seredoinia' ir Nedčl. pagal sutarti 
REZIDENCUA

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977
- Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
j Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
______________ Tel. HEMlock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Tel. Ofiso BOUIevard 591314 
Rea. KENvvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nuo I—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street

Offiee Phone Rea. and Offiee
PROspeet 1028 2369 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. Ir !-• vak. CANai U7oe

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

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

Nedėlloin Ir Trečiadieniais 
Pairai Hutartl

Ofiso Tel. VlRginia 0036
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 8o. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį

Tai. CANa' 0287
Res. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro

Chicagos lietuvių šv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir Amer.can 
College of Surgeons, yra Clatg A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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TURIME GARBES KVIESTI JUS —
dalyvauti aštuonioliktame Šv.'ina seimo dalyviams ir sve- 
Kazimiero Akademijos Rėmė č.iams. Kviečiame Amžinus 
jų seime, kuris jvyks Motinų Narius, Garbės Narius, sky- 
dienoje, gegužės 9 d.

Seimas prasidės šv. Minio
mis 9:30 vai., Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyno koplyčio
je. Seimo pirmas posėdis pia 
sidės ll vai., Marijos Gimi
mo parapijos salėje, AVash- 
tenaw ir 68 gatvė.

nų, kuopų ir draugijų atsto
vus ir visus Sv. Kazimiero 
prietelius ir rėmėjus į šį Sta
tybos Komio seimų. Lauksime 
jūsų, jūsų patarimų ir prita
rimo naujam darbui, didini
mui šv. Kazimiero akademi
jos.

Žinutės Iš ARD 
Veikimo

40 Valandų Atlaidai

ROSELAND. — Gegužės 9 
d., 10 vai. ryto Visų Šventų
jų bažnyčioj prasidės 40 vai. 
atlaidai. Rytais šv. Mlišios 
bus laikomos 5, 6, 7, 8 ir su
ma 9 vul. Mišparai vakarais 
7:30.

Sekmadienio vakare pamo- ir VVest Side 10 sk yisur r(5.

1000 Vyrų St. Patriko. Adv. J. Bordeno sūnus Asn)enln|a| Lydlmos

Bažnyčioj staiga susirgo

ksiu
kas.

sakys kun. P. Kataus

vai., vienuolyno salėje. Sei
mo antras posėdis prasidės 
2 vai., toje pačioje Marijos 
Gimimo parapijos salėje.

Po seimo, vienuolyno salė-
je bus vakarienė su progra- gai. ARD dr jos valdyba

ARI) seimai pasižymi dide- 
draugiškumu, jaukumu ir 

inteligentiškumu dalykų sva
rstymu. Be to pavasario gro
žis vienuolyno apylinkėj tie-

Pirnmdienio rytų kun. S. 
Į Valuckas, o vakare kun. VI. 
Urba iš AVaukegano.

siog žavingas. Tad laukiame 
Jūsų, laukiame visų širdin

Pagerbs Motinas

NORTH SIDE. — Kaip 
kas met, taip ir šįmet Mote- 
iu Sųjungos 4 kuopos narės 
pagerbs savo motinas sekm., 
gegužės 9 d. Visos moterys 
susirinks į mok. kambarį 7:30 
ryto, o lygiai 8 vai. eis į ba 
žnyčių išklausyti šv. Mišių, 
pritaikinto pamokslo, ir eis j 
prie šv. Komunijos.

toje ir tinkamai pagerbti sa 
vo mamytes.

E. Maskolaitienė

Danijos Operos 
Artistės Koncertas

Rytoj 3:15 vai. po pietų 
Studebaker teatre duoda ko- 

! ncertų Danijos karališkosios 
operos artistė F.lse Brems,

Į mezzo-soprano. Be to gros 

Prašomos sykiu dalyvauti | Peoples Symphony orkestrą, 

visos parapijos moterys iri P. Marinus Paulsen diriguo- 

mergaitės šioje dvasinėje puo'jant.

PROGRESS KRAUTUVĖJ
Eina

DIDELIS PAVASARINIS

Išpardavimas
1937 METŲ MADOS

“Super Duty”

FRIGID AIRES
SU “METER MISER”

Sučėdysite Daug Pinigų

t 3 V

IŠMOKĖJIMAI

p°% 15c

DIENA

Nauji FRIG IDAI RES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIGERATORI AI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Refrigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugų
4— Geresnį užtikrinimų — pilnų garantijų
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumų

Naujų FRIGIDAIRIŲ kainos visiems priei- $11 A 
narnos, šeimyniškos niieros, nuo .................. Iii

50
Šeimyniškos mieros, nuo 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEM

3224 So. Halsted Street
J. W. KALED1NSKAS, Vedėjas 

Tel. \ ICtory 4226 Chicago, Illinois

Praėjusį ketvirtadienį adv. 
.Jono Bordeno-Bagdžiūno su

Sekm., geg. 9 d., St. Pal- 
k.anas, įvykęs geg. 3 d., bu- rieks bažnyčioj 8 vai. Mišių 
vo labai patenkinantis. Jš Sv. ir šv. Komunijų priims už , nūs Jurkus susirgo staigiuoju 
klausyta raportai iš dviejose mirusius draugus, klausys 1 apend/ko uždegimu. Tų pat 
vietose pravestų vajų geg. 18 ICMMJ American Railway Ex 
d., būtent North Side 3 sk J press darbininkų. Po pamal

dų LaSalle viešbuty bus be
ndri pusryčiai, per kuriuos 
kalbės trafiko teismo teisėjas 
John Gutknecht.

Priešseiminis ARD susirin-

mėjų širdingai pasidarbuota.
Naujai perorganizuotas 
22 skyrius Gary, Ind.
Ypatingu pasidarbavimu 

kilnios moters Barboros Ju-

dienų šv. Kryžiaus ligoninėj 
Dr. Biežis padarė operacijų. 
.Ligonis randasi kambary 319. 
Operacija gerai pavyko.

Jaunasis Jonas Bordenas 
yra dentisterijos studentas.

Antradienio rytų kun. J. raitienės susiorganizavo Ga- 
Juška, vakare kun. A. Va ry ARD skyrius. Sulyg kon 
lančius. ] stitucijos, vietinis klebonas y-

Atlaidai yra Dievo malo- ra skyriaus garbės pinu., gi 
nių laikas. Kiekvienas katuli-
kas atlaidų metu stengiasi 
apsirūpinti dvasiniais reika
lais, ypatingai pelnyti atlai
dus. Velykinis laikas jau bai
giasi, taigi kurie velykinės 
išpažintį dar nėra atlikę, tu
rės gerų progų atlikti, nes 
įbus daug kunigų, senų ir 
jaunų. Kas kokį norės, tokį 
pasirinks.

Visus kviečia naudotis gau 
sioinis Dievo malonėmis lai
ke šių atlaidų.

Kun. J. Paškauskas

Rėmėjų Seimas

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 18 seimas rytoj, geg 
9 d. Į seimų rinksis rėmėjos, 
delegatai, svečiai, seselių prie 

! teliai.

Aidai skamba po visas ko
lonijas, kad seselių ir rėmė
jų kvietimus draugijos, orga
nizacijos priėmė ir paskyrė 
aukų, nes mato gyvų reikalų 
remti Statybos Fondų, didi
nti akademijos rūmus, kurie 
darosi pei^nkšti. Kiekvieno 
pareiga via prisidėti prie ki
lnaus tikslo.

1 Seimo pamaldos prasidės 
i9:3O vai. vienuolyne. Pirmas 
• posėdis ll vai. ir antras po
sėdis 2 vai. po pietų Gimimo 
P. Šv. parap. salėje. Omega

Juozapas Eudeikis Ir 
Tėvas Naujoj Vietoj

pildomoji valdyba sekanti: 
pirm. — B. Juraitienė, nuta
rimų rašt. F. Libauskienė, fi
nansų lašt. A. Pažėrienė, iž
dininkė F. Kurpalis, iždo gio 
bėja Ona Rukienė.

Geriausių sėkmių 22 skyr 
Laukiame atvykstant į 
ARD seimų.

Snrpri.se iš Chicago 
Heights, UI.

Naujas - naujutėlis ARD 
skyrius pas gerb. klebonų 
kun. A. Martinkų įsisteigė dė
ka jo nuoširdžiam pritarimui 
ir pasidarbavimui centro ra- 
štin. Veronikos Galnaitės, ku
ri ir vadovaus naujam sky-' 
riui. Sveikiname 14 ARD skj 
rių ir laukiame atvykstant 
“in corpore” į 18 seimų.

Centrai?

Šiomis dienomis Juozapas 
Eudeikis ir tėvas, seni Chi 
cagos lietuvių graboriai, per
kėlė savo įstaigų į naujų vie
tų. Persikėlė į JBrigston Par
kų adresu: 4704 So. "VVestern 
ave. Naujoji vieta yra pilnai 
ir moderniškai įrengta. Te’. 
Virginia 0883.

Šia proga tinka-priminti, 
kad tėvas Eudeikis yra vie
nas seniausių Chicagos lietu
vių. į Chicagų atvyko prieš 1 
apie 50 metų ir apsigyveno į 
ant Town of Lake. Buvo vie
nas iš organizatorių Šv. Kry
žiaus jiarapijos. Kadangi čia , 
lietuvių parapija buvo dide
lė, tai p. Eudeikis matė, kad , 
čia reikalingas lietuvis gra- 
borius. Todėl ir įsteigė lai
dotuvių įstaigų prie 46 ir So. I 
Hermitage g-vių. Tinkamai 
žmonėms ,wtamaudumas, įgi
jo populerumų ir turėjo ge
rų pasisekimų. 1933 metais 
savo senų įstaigų tėvas Eu
deikis pervedė sūnui Jonui, 
o pats su sūnumi Juozapu 
buvo atidaręs laidotuvių į- 
stuigų 5340 So. Kedzie ave.
Dabar naujoj vietoj linkimo 
gero pasisekimo. Vietinū

Moterų Talka

Chicagos inteligentės mote
rys smarkiai sujudo veikti, 
kad kuo gražiau priėmus Lie 
tuvos svečius - sportininkus, 
kurie atvyksta Amerikon pra 
džiioj liepos mėnesio.

Be abejonės, visa lietuvių
išeivija pradžiugo, kai pas- Į 
klido žinia, kad turėsime pro 1 
gos susipažinti su Lietuvos 
jaunuoliais.

Šiomis dienomis žymiausios 
Chicagos lietuvės moterys 
stojo į darbų. Jos susiorga
nizavo, išsirinko valdybų ir 
prampgonis rengti komisijas.

Pirmiausia jo« žada suren
gti bunco ir card party, o po j 
to šokių vakarų.

Parengimų dienos neužilgo 
bus paskelbtos.

Ieva Lukošiūtė

Gerkit ir Reikalaukit
NEWY01

MA COTHCMėUAėĄ, SVtMJĄ 
Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 

įsėdus į laivą Nevv Yorke iilipti 
ii to paties laivo 

KLA1PCDOJ 
Tokią kelionę torėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d. 
li Nevv Yorko į Klaipėdą 

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS-JULY 2 D.
K Gotbenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas j Kalmarą. Ii Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma-. 
riebolm apie 18 valandų į Klaipėdą, i

EKSKURSIJAS UŽGYRA 
LIBTUVIV LAIVAKORČIŲ AGBNTU 

SĄJUNGA AMERIKOJE
Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentui, 
arba Š. A. L. raštinėse. A
• * 
UTI UPLAUKIMAI U NEW YORKO 

Drottningliolm — — — Gegužės IS
KtinKHholin----------------------Birželio R
Drottningliolm — — — Birželio • 
Drūti nisigholm — — — Liepos 10 

SWEDISH AMERICAN LINE 

181 N. Michigan Ave., Chicago, UI.

REUMATIZMAS . 
; SAUSGĖLE ;
■ Nesikankykite savęs skaus- B 
_ mals: Reumatizmu, Sausgėle, B 
" Kaulų Gėlimų, arba MSėlun- "
■ glu — raumenų sunkumu: nes ■ 

skaudėjimai naikina kūno gy-
■ vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■
a guldo. h

CAPSICO COMPOUND mos-
■ tis lengvai pražallna vi rėminė- ■ 
_ tas Ilgas; mums Šiandien dan- _
■ grybė žmonių siunčia padėko- ■ 
a nes pasveikę. Kaina 60c. per m

paAtų 65c, arba dvi ui ft.Ot.
■ Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■ 

TOS" augalais gydytis, kaina _
■ 60 oentų. —

Justin Kulis Z
3259 SO. HALSTED ST. B 

Chicago, HL ■

Kas pasiaukaviiuo išmokė, 
jei ne Kristaus ir Jo pasekėjų 
darbai!

EDWIN C. HILL, kuris penkius 
kartus i savaitę, pradedant pir

madieniu ir baigiant penktadieniu 
transliuoja “Your News Parade,” 
jau nuo seno įgijo geriausiai apsi- 
rėdžiusio New Yorko žurnalisto 
vardą. Tą vardą jis pilnai užsitar
nauja, tačiau jis mėgsta ir savo 
seniausiais rūbais, kokius jis tik gali 
susirasti apsirengti ir pasinaudoti

veikslai parodo. Jis ypatingai mėgsta 
žuvauti ir iš paveikslo kairyje galima 
matyti, jog jis moka ir žuvų pagauti. 
Čia jj matome laikanti visą virtinę 
tiesiog iš šalto King ir Bartlett ežero 
Maine valstijos šiaurvakariuose van
dens ištrauktų žuvų. Kitame pa
veiksle jis galima matyti žygiuojant 
per mišką su savo mėgiamuoju 
šunimi. Kiekvienas iš šių paveikslų 
atvaizduoja jo paprastą privati gyve
nimą, ir jis Ūpo garsiu tik todėl,

kad jis moka naujienas atvaizduoti 
paprasčiausioj formoj.

“Your News Parade" yra patie
kiama Lucky Strike cigaretų išdir- 
bėjų, kurie suteikia rūkytojui išim
tino “toasting” proceso gerklės ap
saugą. šis procesas prašalina tūlas 
šiurkščias, kiekviename net ir pui
kiausiame tabake randamas erzinan
čias priemaišas.

Nedavė Pinigų, 

Pipirais Apakino

Paimta ligoninėn palengva 
pradeda atgauti regėjimų li- 
llian Clark, 31 m., 4309 W. 
Cermak Rd. Praėjusį trečia
dienį, nepažįstamas elgeta pa 
barškinęs jos namų duris pa
prašė aukos. Moteriai atsa
kius, kati (neturinti pinigų, 
elgeta šiuptelėjo jai į akla 
saujų pipirų ir pabėgo.

Linksmas, Smagus Pavasarinis
PIKNIKAS
Ui H, Sekmadieni, Geguzes-May 9,1937

VYTAUTO PARKE
— RENGIA —

Ž. PETRO IR POVILO PARAPIJA

Muzika Phil Palmer & his Orchestra.
Įžanga dykai visiems ir dar su dovanomis.

• v*Kviečia
KLEBONAS KUN. A. LINKUS IR 

KOMITETAS

Snrpri.se


□riebis šeštadienis, geg. 3 d., 1937

NEPAPRASTI SVEČIAI SKYRIAUS 
SUSIRINKIME

CICERO. — Marijonų Ko
leg. ir Semin. Rėmėjų sky
riaus susirinkimas įvyko ge
gužės 5 d. Susirinkęs skait
lingas būrys narių rimtai sva
rstė reikalus. Tas rodo, kad 
skyrius pradeda veikti, kad 
atsiranda pasišventusių vei
kėjų. Ypatingai gražiai dar
buojas Ališauskienė (iš bul
varų) ir Krasauskienė. Gar 
bė skyriui turėti tokias na
res. Jos daug išplatino ban
kieto tikietų, taipgi daug au
kų surinko knygutėmis.

Atsilankęs į sus-mų TT. 
Marijonų provincijolas kun. 
J. J. Jakaitis, daug ūpo pri
davė. Savo kalboje gerb. sve
čias ragino rėmėjus platinti 
ir katalikiškų spaudų, dien. 
“Draugų”, kuris remia visus 
katalikiškus darbus. Be to, 
papasakojo, kas veikiama ka
talikų visuomenėj. Kiekvie
nam rėmėjui-ai privalu skai

tyti kat. laikraščius, kuriuo
se plačiai aprašomi ne tik 
Tėvų Marijonų, bet ir visų 
kitų mūsų darbai.

Sykiu buvo atsilankęs ir 
Rėmėjų Dr-jos Chic. apskr. 
sekr. J. Kulikauskas, kuris 
visa širdimi atsidavęs rėmė
jams. Jis patiekė daug pra
nešimų, papasakojo, kas jau 
padaryta ir kas dar reikia 
padaryti. Ragino visus būti 
rėmėjais.

Buvo taipgi žymius darbuo
tojas visuose kilniuose dar
buose, ir daug gelbsti ir da
bartinio bankieto darbe, Ci- 
prijonas Druktenis.

Iš visa ko daros aišku, kad 
mūsų skyrius išaugs į milži
nų, tik nariams nere'.k’a ra
nkų nuleisti.

Visi ciceriečiai prašomi į- 
sigyti tikietų bankieto (ga
lima. gauti pas pirm. A. Va
lančių), kuris įvyks rytoj, ge

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

Visuomet Rasite Mažiausias Kainas
— A N T —

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES

NAMAM REIKMENŲ

gūžės 9 d., Aušros Vartų pa l 
rapijos svetainėj. Prasidės 7, 
vai. vakare. Bus graži prog
rama. Tuo bankietų parein- 
sim Tėvus Marijonus, kurie 
dirba naudingus lietuvių iš
eivijai darbus. Jei mes padė
sim, jie dar daugiau nuveiks.

Katalikų yra šventa parei
ga jiems padėti tuos dar
bus dirbti.

Laiškas - kvietimas daly
vauti Seminarijos koplyčios 
pašventinime, C d. birželio, 
priimtas. Raginama visos Ci
ceros draugijos, org. kuopos 
bei skyriai dalyvauti toje iš
kilmėje, taip pat prisidėti au
komis. Kitų skyr. susirinki
mų sušaukti pavesta valdy
bai prieš koplyčios pašven
tinimų.

A. Valančius, pirm.

Motinos Dienos 
Belaukiant

CICERO. — Lietuvių A- 
merikos Katalikių Dukterų 
klūbas deda pastangų, kad 
rengiamas vakaras pavyktų.

Sekmadienio rytų, 7:30 v. 
visos narės ir jų mamytės 
per Mišias eas prie šv. Ko
munijos. Kurios narės nebu
vo susirinkime, prašoma tai 
įsidėmėti.

2 vai. po piet bus vaiku
čiams programa, kurį paruoš 
A. L. D. K. klūbas. Vakare 
lygiai 7:30 pasirodys scenoje 
mūsų artistės. Bus atvaidin
ta ‘Mamytės Vakacijos”.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Įžanga 35c. ‘Korespondentė

Gegužės 9-ta Diena

Akademijoj didelė rugia
pjūtė: nuo ryto iki vėlaus va
karo visos skuba, bėga, bruz
da, ruošiasi. O kam? Tai ftv 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų seimui, kuris įvyks gegu-. 
žės 9 dienų. Seimui užsibai
gus, akademikės ruošia ne
paprastų programų seimo da
lyviams ir svečiams palinks
minti. Kadangi tų pačių die
nų išpuola ir Motinų Diena, 
tai ši programa specialiai ski' 
riama mūsų Rėmėjoms - Mo- i 
tutėms pagerbti.

Mūsų šauni orkestrą per! 
dienas praktikuoja, nes ge-; 
gūžės 8 dienų stos į didžiulį 
Chicagos aukštesnių mokyk
lų muzikos kontestų. Tai tu
rėsit progos išgirsti grojant 
iki šiol vis laimėjusį pirmų f 
premijų orkestrų.

Dramos mėgėjos studentės 
atvaizduos du įspūdingus vei
kalus Motinų Dienų' minint. 
Taip pat hus gražių panta- 
minų, eilių, ir dainų. Prie 
akį viliojančios dramos regi 
nių ir širdį virpinančios mu
zikos, Šv. Kazhniero Sesutės 
maloniai pavaišins svečius 
skania vakariene. Rėmėjos ir 
Sesučių prieteliai nesigailėsit 
pašventę savo dienos valan
dėlę sesučių labui, nes atsi
lankę įsitikinsit kad sesutės 
pilnai įvertina jūs pasiauko
jamų jų gerovei.

Mirta Pagajūte, akademike

Primename...
Kad

UDRAUGO”
PAVASARINIS

jvyks
LENGVAIS I MOKĖJIMAIS

' Šis ALCAZAR išdirbystės 
Naujausios mados ges ims

pečius vertės $120.00 
parsiduoda už—

$6950

TRIJŲ DALIŲ šios gražios 
moderninės mados lovos— 

pilnas įrengimas: lova, 
springsai ir sipringsinis 

matracas— 
$22<95

Šis naujos mados, Parlor Setas apdengtas su aukštos 
rūšies Friezete, 2 šmotai, reguliarė vertė $90.00, par
siduoda po ............................................... *54.50

LengvUs Išmokėjimai Pritaikomi Visiems
Didelė nuolaida už senus baldus, mainant ant naujų. 

\ Specialiai sumažintos kainos ant visokių Refrigerato- 
, rių, Drabužiams Plovyklių, Radios ir tt.

— PIRKITE DABAR — 
PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENATS

cURNITURe
MANUFACT UBINO COMPANY®

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFayette 317,1 Tel. HEMiock 8400

CHICAGO. ILLINOIS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

7 DIENOS | LIETUVA
ANT

BREMEN* EUROPA*
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 

Kelionę į Kauną.

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogiu geležinkeliais susisiekimas ii 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jnms pagelbėsim gauti vizitinių lr imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms. 

Informacijos klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

CHICAOO

[gerkit tik gerą ALŲ |

ghtthrosta
SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 

l rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
L. M. NORKUS

Ulinio TelefonM BOULEVARD 717# K<h. HEMLOCK A240

Gegužės 30 d.
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE’’

Rte. 4A -prie 135-tos ir ArchefAve.

Tai vienas gražiausių piknikų - daržų. Graži pie

va, dideli medžiai. Yra visokių žaislų - svingių ir t.p. 

vaikams; gražiausias laukas beisbolo žaidimui.

Ant didžiulės platformos bus ristynės. Jose daly

vaus žymūs lietuviai ristikai, kurie imsis tarp savęs ir
n

su svetimtaučiais ristikais.

Jauni ir seni šoks per visų dienų gražioj salėj prie 

geros orkestros.

O kų kalbėti apie dainas! Visi žino, kad “Drau

go” piknikuose lietuviškos dainos skamba per ištisų 

dienų; žemaičių, aukštaičių, dzūkų, zanavikų, visų dai

nos girdėsis tų dienų.

Nepamirškite dienos - Gegužes 30, 
Sunset Parke
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RYTOJ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ f 
METINIS BANKIETAS

Kviečiami Chicagos Lietuviai Katalikai 
Paremti Gražy Darbę

Ryloj, gegužės 9 dienų, Au
šros Vartų paiap. svetainėj 
Marijonų Chicagos apskr. be
ndradarbių rengiamas ban- 
kietas su įvairia programa, 
kuria rūpinasi muz. Juozas 
Brazaitis. Yra pakviesta daug 
įžymių svečių, Jkurių tarpe 
sutiko dalyvauti lietuvis tei
sėjas adv. J. T. Zūris. Būtų 
malonu matyti, kati Aušros 
Vartų parap. svetainė būtų 
pilnutėlė žmonių.

Nėra abejonės, kad tui ga- 
būti, nes šis bankietas yra 

rengiamas Chicagos apskri
ties, ir tokiu būdu, tikimasi 
turėti svečių iš visų koloni
jų-

West Sidės šeimininkės, va 
dovau.jant pirm. Domicėlei 
Casparkienei, pilnai prisiren
gę svetelius priimti ir gra

žini pavaišinti. Prie stalų pa
tarnaus Sodalicijos 'mergaitės 
pirm. H. Rudytės vadovybėj. 
Vienu žodžiu, viskas kuogra- 
žiausia prirengta, tik dabar 
laukiama kuodaugiausia sve
čių.

Kaip jau yra žinoma, kad 
visas pelnas skiriamas gra
žiems tikslams, būtent: pa
gražinimui kunigų Marijonų 
kapų, palaidotų Šv. Kazimie
ro kapinėse ir baigiamai sta
tyti seminarijos koplyčiai.

Pasitikime, kad gerb. Chi
cagos lietuviai katalikai ge
rui supras reikalų, ir sulaukę 
sekmadienio, gegužės 9 die
nos skaitlingai pasirodys, 
kur praleis gražiai poros va
landų laikų ir atliks kilnų 
meilės darbų. J. K.

Muz. Juozas Ęra.-aitis, ku
ris rengia programų rengia
mam Marijonų Chicagos ap
skrities bendradarbių bankie
tui, gegužės 9 d., Aušros Va
rtų parap. svetainėje.

Choro Šokių Vakaras 
Sykiu Bus Pagerbtos

Ir Motinos

BRIGHTON PARK. Moti-' 
nų dienų, gegužės 9 d., Ne
kalto Prasid. P. š. parapijos 
chorus rengia metinį šokių va 
karų, parap. salėj. Sykiu bus 
pagerbto*, ir motinos. Šokia 
ms ir gražiai progrumai mo
tininis pagerbti komisija, pri
sirengus. Atsilankęs jaunimas 
ypač bus patenkintas, nes 
grieš dvi geros orkestro*. Vi
si kviečiami atsilankyti. Tuip 
pat lauksime svečių ir iš ki
tų kolonijų, ypač parapijų 
chorų.

Šokių pradžia S vai. Įžan
ga 33c. Rūta

PROFESSOR NOODLE
NO CAUSE FOP. ALARM

Dear Professor :-
I hear stran^e 

noises in Lbe air- 
& constant tinkhng 
strikes my ear 
There’s jintfling, 
jan^lin.^ every- 
wbe re •
Have I done n.ut- 
ty, Prof f 7 dear? 

Wbrried

j-.

Lietuvos Ekskareivis , Syjungiečiy Bunko
Chicagoj Pavyko

\VKST SIDE. — šiomis 
dienomis iš Lietuvos atvyko 
ir apsigyveno Lietuvos buvu- 
sis kareivis Bruno Popšis. Ji
sai
parap

CICERO. — Mot. Sų-gos 
Į 2 kp. bunko, įvykęs bai. 29 
d., Sriubų namuose, gerai pa- 

vra kilęs iš BadriliSkio 7k0- Kuopai padaryto gra 
Aukštokų k., bet gi-|zaUS ra' nu“l*lnas kP-

męb Petrograde, pi|eškari-
niais laikais. Be kvotos į 
Dėdės Sanio žemę pakliuvo 
dėl to, kad gavo čia gimusių

i pirm. K. Sriubienės, nes ji 
užleido savo erdvų namų žai- 

Į danui ir pardavė net 31 bi
lietų. Kitos kom. narės buvo: 
M. Gerdžiūnienė ir A. Šat-žiiionų Valerijų Mockiūtę. Da 

, , ,r .. ‘kienė. Pramoga buvo skailli-bar abu gyvena pas M. Ar- .......
tutienę. Ekskareivis iš ama
to yra stalius, o jo žmona — 
siuvėja. Popšis tarnavo Lie į . .

tuvos arnujoj, rysjų batalijo-” ; & *

nga. Turėjome viešnių net iš 
kitų kp.: III. valst. direktorę 
Šrupšienę, A. Šimutienę, A.

arnujoj, ryšių 
ne. Sako, kad šiais laikais 
Lietuvos jaunimas nesibaido 
tarnauti kariuomenėj. Eina į 
kariuomenę, kaip į piknikų. 
Ir ne veltui taip sako — už
laikymas geras, viršininkų a- 
psėjimas žmoniškas, visose 
kareivinėse radio įtaisyti.

B. Popšis Lietuvų apleido 
balandžio mėnesio vidury, 
per Atlantikų. perplaukė Šve
dų - Amerikos linijos laivu 
“Gripsholm”. Kartu vyko 14 
lietuvių.

Urba Flower Shoppe 
180 Archer Avenue

Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 
liankletams — laidotuvėms — 

Papuošimams.
Phone kUAYLTTE 5800

joms už atsilankymų.
Prie progos norime primi

nti, kad sų-tės ima iniciatyvų 
paminėjime Motinų Dienos. 
Geg. 9 d. moterys ir mergai
tės kviečiamos skaitlingai da 
lyvauti. Gėles galės nusipir
kti svetainėje ir pasipuošu
sios eisime prie Dievoi stalo, 
savo motinų intencija. Visos 
prašomos susirinkti 7 vai. į 
svetainę.

Geg. 10 d. įvyksta M. S. 
sus-mas, paskutinis vajaus 
laiko, kuriame dar galima 
bus įsirašyti be įstojamo mo
kesčio. Nepraleiskite progos.

A. S.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Ryt Vykstam į Seimą

Sekmadienį, gegužės 9 d., 
9:30 vai. ryto Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyno koplyčioje 1 
iškilmingom šv. Mišiolu pra
sidės šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 
aštuonioliktas seimas.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus dalyvauti šiame seime. 
Jame bus padaryta daug sva
rbių nutarimų. Reikia kreip
ti dėmesio į tų kongregacijų, 
kuri auklėja jaunimų.

Esu įsitikinus, kad visi ge
rai pažįstam įstaigų, Šv. Kaz. 
vienuolynų ir akademijų, ku
ri auklėja mūsų jaunimų. Bet 
jų lėmimo darbų reik varyti 
pirmyn. Jom reik mūsų pa
galbos. Taigi prašomi visi 
dalyvauti šiame seiiue.

Elziutė, koresp.
I------------------------ ,

SąjjĮOgiečių Pramoga

MARQUETTE PARK. — 
Praeitam Moterų Sujungus 
67 kp. susirinkime nutarta 
rengti card ir bunco įnirty 
geg. 19 d.,

Pramoga įvyks pas Osins- 
kus, 6601 So. Albany avė. Ti-/ ti

kietai jau platinami. Dova
nos supirktos vienodos visie
ms staleliams. Door prizes ir
gi nemažai sųjungietės priau- 
ko.jo. Dabar tik laukiame sve 
tolių ir sųjungiečių bei jų 
draugų.

Komisija nuoširdžiai visus 
kviečia į 67 kp. pramogų. Į 
žanga 23c.
vak.

— Dideles tautas 
dorovė ir kultūringa

Do You Believe 
y inFortunes?

Have you ever (azed into a cryetal? 
Great fun, būt of courae—
Hovvever, your beat friend ii not the 
Fortune Teller, būt your family 
doctor. With acientific eyea he looka 
into your future.
Go to Mm. Aak hira to read—no, not 
the cryatal bąli—būt your Iuhįi.
He can prediet the couraa of your 
daya mora aurtly than any aoothaayer.

PNGOVEB TUBERCULOSIS BY 
r MODERN MBTHODS
4= hf tfu ioctgr it ymu 4=

pagimdo ; — Tas, kuris neturi būdo,
drąsa, j yra ne žmogus, o daiktas.
Mazzini' Chaanfcrt

My fnend.you have no / y // 
cause to fear 
that there are b ats 
beneath your tilt 
No douht these 
tunefui sounds 
you hear 
d.re just the 
earrinds now 
in stytie.

Trof. Noodle,

av*iHk

Virtuves Šviežienos
rašo

BARBARA B. BROOKS

Namų Ekonomijos Skyriaus 
Kei ogg Kompanija 

Battle Creek, Michigan 1

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdiibejai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Vienas gudruolis yra pasakęs, kini 
draugų laimėjimui ir jų palaikymui 
reikia daryti jiems netikėtų dalykų. 
Tie žodžiai pritinka šeimininkėms, 
valgių gamintojams. Prie stalo tin
ka šviežilena, o ne amžinai tie pa
tys daykai. Valgytojų apetitui |>a- 
tenkinti reikia šviežių naujų pa
tiekalų.

Kartais galima a|>sirikti su švie- 
žienų gaminimu. Kartais gali ne
pasisekti. Bet jei žiliai būdų, tai 
pavojaus nėra. Otų būdų ga'ima 
rasti, tik reikia norėti. Yra iš
bandytų būdų. Štai duona yra pa
prasčiausia valgio dalis. Bet yra 
daugybės būdų duonų paįvairinti: 
balta duona, pusbaltė, juoda, kvie
tinė, ruginė, biskiti, pyragaičiai ir 
t.t.

Štai keletas Mer 
rinti duona:

AI,L BRAN 'MUFFINS
2 tbupM. fat 
% rup KUgar 

I Hgg
1 eup all bran

1 « up fat
;jų eup HUgar 
1 eup all Inan 
1 ’it tKpM. KHlt 
1 t up builing watcr

2 vggK
2 rakęs coiuprcaM 

y chm t
1 <*up lukcu ai in 

aater
6 *4 l upa flour, or niore

Put fat, sugar, all bran auti salt 
in large mixing bowl; add boiling 
water, stirring until fat is meited. 
Let stand until niixture is 'ūke- 
tvanu. Add well-bcaten eggs and 
yeast softened in lukcwarin watcr. 
Add one-half the flour aini beat 
until battod is sniootli. Axl<l re- 
inaindcr of flour and beat well. 
Cover bowl and plaee iu refrig- 
erator over night or until ready to 
ūse. Fonu balls of dough to fil* 
greased niuffin aus about half fulL 
Let rise in warui ]dacc about two 
hours or until double iu įmik. 
Bake in moderately hot oven (425*

būdų paprai- about 15 minutes.

Yield: 3^2 dozeu rolls (2A/2 inelics 
in diameter).

Xiip milk 
I inllk
•Xj tMp. xalt
2'/j tnpH. baking pow<ler

Cream lat and sugar tliorouglily; 
add egg and bent wcll. Stir in all 
bran and milk; let soak until the 
moisture is taken up. Sift flour 
witl» salt and baking pow<lcr; add 
to i'ii-st mixture and stir only until 
l'our disappears. Fili greased niuf- 
fin pans two-tliirds full and bake 
in moderately liot oven (400° F.) 
about 30 minutes.

Yield: H large muffins (3 inelics 
in diameter) or 12 small muffins 
(2’A inches in diameter).

Al,f BRAN REFRIGERATOR 
ROLLS

1 egg
2-3 eup lionny or 

IIIOlHKH4*M

1 « ui>k hII Iu kui
1 eup buttermilk
2 eupK flour
1 tMp. salt
2 tKpM. buking

FRU IT BREAD
pouder 

tg tMp. Moda 
Va eup t lioppcd flgn 
’/*j eup (lioppcdduteh
’/» eup lalMllia

(-up < Imppcd nutR vaito

Beat eggs well; add lioney or 
nio'asses, all brau and buttermilk. 
Sift flour witli salt, baking pow- 
der and stata; add to first mirture 
with fruits and nut meats. Stir 
only until flour disapjiears. Bake 
in greasod loaf pau witb waxcd 
puper in the bottom, in niodcrate 
oven (350* F.) about 1 hour.

Pradžia 7:30 va!.
Alfa

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741^1742
4605-07 So. Hemitage Avė.

4447 South Falrfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

GARY, IND. LAIDOTLV1V DIREKTORIAI 

KELNER — PRUZIN 
Oerlauataa patarnavimas — Moteris patarnauja

Yield:
pan).

1 loaf (4^ by 9J/2 indi

//*fOR Your 

e Ve s

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Kaulėfl, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite keliM la
šus Murinę: Palengvina nuvargo 
sias akis.
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiema 
Visose Vaistinėse.

VVrite for Free Boofc
**A World of Comfort for Your tyo»‘* MURINĘ COMPANY^c

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSSOLISTAMS IR CHORAMS!
Didžiausias .Muzikos, Dainų Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

"M( ZIKOS ŽINIOS’*
KUO \. Da nu-n .%%<•.,< lil< agi i. III.

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

VlRginia 0883PLATINKITE “DRAUGI

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Daliar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis dailias 
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
-------o-------

Suvirš 50 metų prityrimo
O-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

■ o---------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

L AID 0 TU V1ĮI 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III A M P C PATARNAVIMAS HIYIdULHNul dieną ir naktį
n V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
DIAAl MIESTO DALYSE

A. Petkus
S. M. Skutos

Ezerefe v Sūnūs
P. I. Ridikas
Lachawiez ir Sunai

S. P. Maitika
A. Masalskis

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

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 VVest 23rd Plaee 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULhnan 1270

4348 So. Caiifornia Avė. 
Phone LAPayette 3372

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

i
i
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RYTOJ ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
RĖMĖJŲ SEIMAS

Seimas prasideda su šv. Mišiomis 9:30 valandą, šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyno koplyčioje. Posėdžių pradžia 11-

valandą Marijos Gimimo parapijos salėje. Seimui užsi 
is bus vakarienė su programa Vienuolyno salėje. 
Maloniai kviečiame Seiman — gerb. kunigiją, profesio-

įus, liznierius ir draugijų delegatus.
š. K. A. Rėmėjų Centro Valdyba ir

šv. Kazimiero Seserys.

J. Pileckis Prisirinkęs 
Daug Įspūdžių

Buvusis Chicagos policini
nkus per suvirs 20 metų Sil-

Bordenas - Bagdžiūnas 
Dirba Išsijuosęs

Jei kam reikės atostogų, 
tai adv. Jonui Bordenui, ku-

vestras Pileckis suvirš metus, lis šiais metais dirba išsijno- 
išgyveno Lietuvoj. Prisirinko į sęs. Be savo profesijos reika- 
daug įspūdžių. Džiaugiasi sa-, lų, jis pirmininkauja Ameri-

nr? \ rn v,

CHORAS PA GERBS MOTINAS 20 Vaikinų Išvažiavo 
Rekolekcijų

WRST SIDE (Chicagoj). 
— Aušros Vartų parapijos 
Švč. Vardo Draugijos 20 na
rių vakar vakarų (penktad.) 
išvyko j pranciškonų vienuo
lynų j Mayslake rekolekcijų. 
Sugrįš pirmadienio rytų. Ge 
riausio pasisekimo! Rep.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

MOTINŲ DIENOS RADIO 
PROGRAMAS Išmokam 4%

vo kelione. Jis tikini bus mū
sų denraščio piknike gegužes 
mėn. 30 d. Sunset parke ir 
papasakos savo įspūdžius. 
Žada atsivežti iš Lietuvos 
pargabentų įvairenybių, jų 
tarpe ypatingų ųžuolinę laž

uos Lietuvių Sporto Komite
tui ir tikrai daug dirba iš 
1 ietuvos atvykstančių spor
tininkų priėmimo reikalais, 
dėl kurių turi daug susirasi 
nėti, kalbėtis, tartis, mitin-

Šv. Mykolo parap. choras, Noirtb Side. Vi duryje sėdi gerb. kleb. kun. J. ftaulinskas, 
varg. Nikotl. Kulys, vice pinu. Ant. Pauža ir H. Sutkiūtė. Šis choras, geg. 9 d. duoda kon
certų parap. salėj pagerbimui motinų. Choro vedėjas varg. N. Kulys programai parinko 
gražiausias dainas mū.-ų kompozitorių: Pocm us, Žilevičiaus, Gruodžio, Kačanausko, Kupre
vičiaus, žižiūno ir Vanagaičio. Koncertas prasidės 6:30 vai. vakare. Visi northsaidiečiai ir 
iš kitų kolonijų prašomi atsilankyti ir sykiu su choru pagerbti motinas.

dų ir parodyti piknikieriams. gauti, organizuoti.

Marijonų Vedamųjų
Pamaldų Tvarkraštis

PIIILADELPIIIA, Pa., ku- 
įigo Igno Ziniblio klebonau

jamoje bažnyčioje, gegužės 31 
—birželio 6, misijos, kun. A- 
domas Morkūnas, MIC.

Maspeth, N. Y. — Novena

dd. — kun. Juozas Vaškevi
čius, MIC.

Marianapolis, Conn. — Me 
tinęs rekolekcijos: birželio 14 
— 24 dd. — kun. Dr. Alfon
sas Jagminas, MIC.

Brooklyn, N. V. — Nove
na į šv. Onų: liepos 17 — 26 
dd. — Kun. Dr. Alfonsas Ja-

į šv. Antanų: birželio 4 — 13' gminas, MIC.

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Gerb. klebonas pranešė, 
kad jau kontraktas bažnyčiai 
dažyti ir dekoruoti jau pasi
rašytas ir jau laukiama už 
kelių dienelių pradedant da
rbų. Jau žymus skaičius pa
rapijiečių tam tikslui sutelkė 
duosnių aukų. Ypač duosniai 
parėmė kai kurios parapijos 
draugijos. Tikimasi, kad ir 
kiti parapijiečiai neatsiliks, 
taip pat ir draugijos.

ra paskirtas paremti bažny- Sodalicijos Chicagos aps
čios 'maliavojimo darbui. Jau krities susirinkimas įvyks pi-
išanksto draugijos narės gra
žiai pasidarbavo su laimėji
mo knygutėmis ir tokiu būdu 
užtikrino vakaro pasisekimų.

rmadienį, gegužės 10 d., Šv. 
Kazimiero Akademijoj, 8 v. 
vak. Visos sodalicijos prašo 
mos atsiųsti atstoves į šį sva
rbų susirinkimų. Koresp.

Rytoj, sekmadienį, gegužės 
9 <1. 11 vai. priešpiet skam
bės reguleris, bet gražiai Mo
tinų Dienai pritaikintas, ra
dio programas, kurį duoda 
Progress Furniture Co., 3224 
So. Halsted st. Dainos, muzi 
ka. kalbos — viskas pritai 
kinta Motinų Dienai. Prog 
ramų išpildys pasižymėję dai
nininkai ir muzikai. Patys 
pasiklausykite šio programo 
ir pasikvieskite kaimynus, 
kurie radio neturi.

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wasb- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

MOTINŲ DIENOS IŠPARDAVIMAS
Budriko krautuvė yra prisirengusi šių visų savaitę 
duoti didelę vertybę, ]>erkant naudingus daiktus dėl mo
tinos.

Jau pradėta rengtis prie 
metinio parapijos pikniko, k u 
ris įvyks sekmadienj, birželio 
6 d. Vytauto darže. Šeiminin
kių darbų atliks Šv. Onos dr-

Ir mūsų jaunimas seka pa 
vyzdį senesnių draugijų. Šeš
tadienį, gegužės 15 d. Lietu
vos Vyčių 4 kp. kartu Mer
gaičių Sodalicija bendromis 
jėgomis rengia šaunų pasili
nksminimo vakarų — šokius. 
Tikslas yra suteikti paramos 
bažnyčios maliavojimo fou 
dili. Pagirtinas darbas ir ge
riausio jam pasisekimo.

Pranešimai
MARQUETTE PARK. — 

gija, vadovaujant L. Jucio- Sekmad., geg. 9 d., tuoj po
nei. Aštuoniolikietės 
gražiai pavaišinti savo 
čius. Organizuojami ir 
pikniko darbininkai.

SKALBIAMOS MAŠINOS 
P° *39r,°

Pasirinkimas įvairių išdir- 
bysč.ių.

Dulkių valytojai elektriniai 
po $^.95 ir $ .50

ELEKTRTKTNES
LEDAUNES

specialiai nupigintos 
po $80.50.

Ant didžiųjų ledaunių 
nuolaida iki $gQ.OO

Praeitų šeštadienį mūsų ba 
žnyčioje įvyko dvejos šaunios 
vestuvės: Edvardo Stonio su 
Petronėle Sveikūnaite ir Al
fonso Žalnieraičio su Veroni
ka Uškuraite. Visi jaunuoliai 
gimę ir augę mūsų parapi
joje. Vestuvių apeigas atliko 
gerb. kun. I. Albavičius. Jau
navedžiams linkime geriausio 
pasisekimo jųjų naujame gy 
venime.

sumos įvyks svarbus 163 LR 
KSA kuopos 1 susirinkimas. 
Visi nariai-ės kviečiami da
lyvauti.

J. Mlckeliūnas; pirm. 
Ieva Lukošiūtė, rašt.

BRIGHTON PARK. — La
bdarių Sų-gos 8 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimų ge
gužės 9 d., tuojau po pamal 
dų, parap. svetainėj. Visi ge
raširdžiai prašomi atsilanky
ti, nes ateina didysis darbas, 
tai kapų dienų piknikas, ku
riam reikia, daug darbininkų.

PARLOR SETAT naujos mados ir gražių spalvų 
po $90-50, verti $95.00

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

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

Budriko žymus programas Sekmadienyje iš WCFL, 7:30 vakare gir
dimas aiškini visur.

' t

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

Tel. BOUlevard 7010
Budriko metinis piknikas įvyks Gegužės 16 dieną, Birutės darže, 
Archer nve., ir 79th St., Willow Springs.

MARQUETTE PARK. — 
Draugija Šv. Barboros laikys 
mėnesinį susirinkimų geg. 10 
d., 7:30 vai. vakare, parapi
jos salėje. Prašome narių 
skaitlingai susirinkti, nes bus 
svarstoma įvairūs reikalai.

Valdyba

MARQUETTE PARK. — 
Draugija Gvardijos Pirma 
Div. Šv. Kazimiero Karai, lai 
kys susirinkimų sekmadienį, 
gegužės 9 d. parap. mokyk
los kambaryje^ 2 valandų po 
pietų. Visi nariai kviečiami 
laiku atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų svarsty
mui. Valdyba

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS

DYKAI!

Uzbonas. Talpina dvi kvor-

CLASSIFIED
RENDON STORAS

Naujame name Storas rendon. Tin
ka atidaryti bekernę. llkb-rlų Storą, 
dry-goods. moterų tr vaikų, gėlių, 
lee-eream ir soda fountain, elektros 
daktų. Randasi 2604 W. 69th St. 
prie Roekwell St. Sale randasi Na
tional Tea Co. ir modemiškas 
"Chain Meat Market." Kreiptis 
234 5 E. 71st St., tel. Dorchester 
0700.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ SAPA

tas. Kaina $1.75. Dykai tam,! *riauC1v f***™“ • i ,z t-. ’ ' sveikatos. Kas manot pirkti, vertakui'S gailS Vienų naujų 1 irau - pamatyti. Yra kambariai dėl pragv- 
, gui” skaitytojų pusei metų ir ■ ^^mow v,7s,k* vletO8 8Už,no8’te- 

prisius $3.50.
REIKAIJNGA MERGINA AR 

MOTERIS

Kaip Jaučiate?
ftl Vakarą—"ISvalyldt Vidurius"—Jauskite 

Gerbiu Rytoji
Meskite nuovargi. Duokite Oarfleld Ar
batai Išvalyti nvsumaltUM likusius. Veikla 
greitai Ir maloniai. Derkite kaip papras
tą arbatą. 10c — 25c.

»Wro*or FREt SAMPlC of Gorfloiu 
Hoodoch«Rowdor—alto GorfUldTea, 
uiedfor co«»»ipohon,acid mdigeetioA, 
ond to “koop eloan iaiido." WRlTEi

Garfield tea co.. mocuclyn, h. y.

Reikalinga mergina ar moteris na
mų ruoSnl. Nereikia nei virti, nei 
skalbti. Turės atskirą kambar) Ir 
maudinę, Geras namas, gera alga 
Kreiptis R. T.ustgnrten, 5233 Oreen- 
wood Avė., tel. Borehester 9136.

NAMAI PARDAVIMUI

Pardavimui dviejų ankštu plytų na
mai — Rvvpnamiil arba bizniui. 
Kreiptis 5747 W. Roosevelt Rd. 
Klausk savininko. Agentų nereikia.

AVCFL, 970 kil. radio pro
gramas nedėlioję 7:30 vai. va 
kare, duodamas Ųludriko krav. 
tuvės, Josepb F. Budrik, Ine., 
3417 S. Halsted st., daly vau-
jant didžiulei orkestrai. Su- 

Taigi, tikimės, kad šis sus-jgrojis gražias liaudies daine 
mas bus skaitlingas. Ypač'les. Dainuos kvartetas. Bus 

šv. Onos draugijos “buneo nariai prašomi nepamiršti šio j pasikalbėjimas 2 keleivių.
party” puikiausia pavyko. A- 
tliko gražaus pelno, kuris y-

susirinkimot ir naujų narių 
atsivesti. B. Grybas

Asmeniškai vadovaujama 

Didžioji Vasarinė

Ekskursija

J LIETUVĄ
Ekspresiniu
Milžinišku

Laivu

BERENGARIA 

Birželio 19 d.
Ekskursija lydės

’ Cunnrd White Star tarnvbininkas 
Nuodugniai kelionės reikalus ištyręs vadas

P. BlTKftNAITIS

Puiki proga keliautį vienu pasaulio didžiausių laivų.
’ Gražūs kambariai, skanus maistas ir puikus Cunnrd

patarnavimas 3-sios klasės keleiviams.

TIK ŠEŠIOS DIENOS VANDENIU
Šią Ekskursiją surengė

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje 
Platesnių paaiškinimų teikia jums arčiausias agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
346 No. Michigan Avė.,

Chicago, III.

Programas bus leidžiamas ir 
ant trumpųjų bangų, sbort 
wnve, ir su gerais radios, jei- 

igu oro aplinkybės daleis, bus 
pagalinsimos visoj Amerikoje 
ir Kanadoje.

Budriko metinis piknikas 
įvyks gegužės 16 d., Birutės 
darže, 79 ir Archer avė. Už- 
kviečiame visus dalyvauti.

Pranešėjas

POVVDER
Jj/nr Prie cToddif, 

t is 45 "tears Ac/o
25 ounces25<

MILIIONS of POUNDS HAVF IUn 
USED BY OUR GOVERNMENT

VASAROTOJAMS ATYDA I
Labai patogi vieta vasarotojams ut- 
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rim gražius kambarius prie ežero 
ir prie upės — netoli miestelio. 
Geras privažiavimas su automobi
liniu ar traukiniu — 62 mylės nuo 
Chieagos. Kelias 83 ir 45.

Peter Bernotas 
Box 77

Silver Ijnke, Wis,

REIKIA DARBININKŲ FANDBfcl

Tuoj reikia džablnėj llejvklol ff-m- 
dri‘t) darbininku — ATRAS FOUND- 
RY. 146 West Root St.

REIKAIJNGA MERGINA AR 
MOTERIS

Tuoj reikalinga mergina ar moteris 
namų ruoAoe darbams. Su guoliu 
arba be guolio. Pa.Aauktl Vlncennes 
2358.

IEŠKAU DARBO BVCERNĖJ

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų', Stiklai ir 
VARNIŠAS

2325 So. Hovne Avenue 
Tel. CANaI 6850

Esu jaunas bučerls. Savo darbą pil
nai moku lr gailu patenkinti kos- 
tunierius. PaSauklt VICtory 2213.

IšSIRF.NDUOJA FLATAS

5 kambarių fintas l.šslrcntlutoja We.* 
Sidėj. Remia nebrangi, kamltaria 
Šviesūs t-mas aukštas fronte, 211 
W. Coultcr St., prie 24 St._________

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvttsa. Liežuviai, 
Baravykai, Agurkai. Saldainiai Ir 
kiti skanumynai Iš Lietuvos. Par
duodam Ir krautuvėms VVItole- 
sale.

BAI/TIC IMPORT CO.
805 West I8t»i R4„ Chicago. 

Te'. HAYmarket 8555

Tuoj reikta patyrusių moterų sor- 
tuotl skudurus. Pastovus darbas. 
Aukščiausios algos.

1801 No. leavitt St.

Ištikimas prietelis, tai Lik 
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVICIUS, BAČKŲ 8


