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ISPANUOS KATALIKAI SIEKIA VIEN 
RELIGINES LAISVES

Valstybės valdžios forma — 
antraeilis dalykas

AVASHINGTON, geg. 12.— 
Čia lankėsi Londono katalikų 
laikraščio The Catholic Times 
gedėjas kun. dr. B. Griniley. 

bedamas apie Ispaniją jus 
lareiškė, kad ispanai katali

kai nesi interesuoja būsimos 
valdžios forma Ispanijoje. 
Jiems t’k labiausia rūpi tu
rėti religinę laisvę. Kadangi 
kiekvienoj šaly religinė laisvė 
daugiausia priklauso nuo vy
riausybės nusistatymo, ispa
nai katalikai nuoširdžiai re
mia gen. Franco vedamų ka
rų, nes šis nacionalistų vadas 
tikrai kovoja už religinės lai
svės grąžinimą. O radikalai

jau savo kraujageringumu ir 
pikčiausiais darbais įrodė, kad 
jie yra didžiausi religinės lai
svės priešai.

Anot k,m. 'Griniley, ispanų 
radikalų ‘‘teisėta vyriausybė” 
komunistų vairuojama. Dar 
prieš nacionalistų sukilimų ko 
munistai buvo įsakę radikalų 
vyriausybei parengti sovie
tams kelius.

Nacionalistų paliaubos ir 
taika su radikalais nieku bū
du neįmanoma, kadangi naci
onalistai reikalautų pirmiau 
atidaryti visas išlikusias baž
nyčias, o radikalai to negalėtų 
padaryti.

MELDŽIASI Už ŽUVU
SIUOSIUS SU HIN- 

DENBURGU
AVASHINGTON, geg. 12. 

— Čia viešintis kunigas lakū
nas P. A. Scbulte atlaikė Mi
šias už žuvusiuosius su diri
žabliu llindenburgu.

1936 metais kun. Scbulte 
llindenburgu atvyko į Ameri
kų ir jis pirmutinis kelionės 
metu Hindenburge laikė Mi-I 
šias. Kun. Scbulte tarp žuvu-' 
šiųjų turėjo bičiulių.

Kun. Scbulte tarnauja misi
joms Kanados tolimuose šiau
riuose. Su lėktuvu jis pristato 
misijoms reikalingas provizi- 
ja« ir vežioja vyskupus į mi
sijas. I

Jis sako, kad dirižablio su
naikinimu nebus pakenkta ke
lionėms oru per vandenynus.

*
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EINA KALEJIMAN VERKDAMA ŠVENTASIS TĖVAS UŽ
IMTAS AUDIENCIJOMIS

VATIKANAS, geg. 12. — 
Tr vasariniuose rūmuose būda 
mas Šventasis Tėvas Pijus XI 
kasdien užimtas privačiomis 
audiencijomis ir dukart savai
tėje — viešosiomis. Jo švente
nybei nėra atostogų.

21 MILIJONAS KATALIKŲ 
J. VALSTYBĖSE

NEW YORK, geg. 12. — 
Išleistas oficialus Katalikų 
Metraštis 1937 metams katali
kų skaičių J. Valstybėse, įė-

Prieš tre jis metus Mrs Lina T. Singer Cook apskrities 
teisino pripažinta kalta padarytomis suktybėmis per piliečių 
balsavimus. Už lai nubausta 60 parų kalėti. Tačiau ji atsisa- bėse įsteigta viena nauja ar- 
kė pasiduoti. Ji apeliavo iš vienų teismų į kitus ir pagaliau kivyskupija — Los Angeles,

DUBLINE DEMONSTRA
CIJOS PRIEŠ ANGLIJOS

KARALIĮI
DUBLINAS, Airija, geg. 

12. — Airiai respublikonai va
kar surengė dideles demons
tracijas prieš vainikuojamų 
Anglijos karalių. Jie užpro
testavo, kad Anglijos kara
lius neturi vadintis Airijos 
karalium.

Policija nebuvo leidus res
publikonams rengti demons
tracijų. Jai įsikišus kilo riau
šės. Girdėta ir šaudymų. Yra 
sužeistųjų. Eilė respublikonų 
vadų areštuota.

TUCHAČEVSKIO NUKĖ
LIMAS ESĄS JO PAAUK

ŠTINIMAS

net į vyriausiąjį šalies teismų. Visur pralošė. Anų dienų verk
dama r.utjo kalėjiman atlikti skirtų bausmę. (Acme Photo.)

Dvi moteriškes vos išgelbėta iš 
name gaisro

LONDONE UŽDARYTOS 
VAINIKAVIMO IŠKILMĖS

iškilmes,
milijonai

karaliaus

HORNERIS PAGEIDAUJA 
BALANSUOT! BIUDŽETĄ

Apkapoja išlaidas, priešingas 
naujoms mokestims

SPRINGFIELD, lll., geg. 
12. — Gubernatorius Horne
ris šiandien legislatflrai pa
tiekė dvimeti nį valstybės biud 
actų.

Gubernatorius žymiai ap
karpo įvairių departamentų 
numatytas išlaidas — net iki 
13 milijonų dol. f r nepritek
liaus palieka tik pusketvirto 
milijono dolerių.

Įspėja legislatūrų, kad išlai-mus Alaskų ir Hawaii salas, 
nustato 20,939,134 arba 223,- d(>s didinam°8‘.vJe.i at’
945 daugiau kaip 193G m. me- s^ovai norės didinti išlaidas, 
t rastis.

Pereitais metais J. Valsty-

NEAV YORK, geg. 12. — 
Tarptautinių Eucharistinių 
kongresų rengimo komiteto 
prezidento Namuro vyskupo 
T. L. Heyleno pakviesta Ven
grijos regento llortby žmona 
sutiko būti įvyksiančio Buda
pešte, Vengrijoje, tarptauti
nio Eucharistinio kongreso 
gloliėtoja. 1 į -

Apie tai iš Budapešto pra
nešta vengrų generaliniam 
konsului G. de Ghikn, New 
Yorke.

Kongresas Budapešte įvyks 
J 938 m., gegužės 23 iki 27 d.

NACIONALISTAI PAĖMĖ 
PASKUTINJ KALNYNĄ

ATTOIUA, Ispanija, geg. 
12. — Nacionalistų pajėgos 
užėmė paskutinį Bizcargi kal
nynų Bilbao fronte ir pnsiatu-

RYG.A, geg. 12. — Vietos 
militariniai autoritetai aiški
na sov. Rusijos maršalo Tu- 
chačevskio nukėlimų j Pavol- 
gį komendantu nėra jo nuže
minimas, bet paaukštinimas.

Maršalas Tuchačevskis, nu
rodoma, yra gabus ir pasižy
mėjęs raudonosios kariuome
nės vadas. Jo nukėlimas reiš
kia, kad tarp kariuomenės ir 
čekos (slaptosios policijos) 
nesutikimai didėja ir kariuo
menė išeina laimėtoja. Ji ima 
vis daugiau čekos pareigas ei
ti.

Pavolgyje yra svarbus mu
nicijos gamybos rajonas, ku
ris buvo čekos priežiūroje, 
Rygoje aiškinama. Maršalas 
Tuchačevskis iškėlė aikštėn, 
kad ten gaminami šoviniai y- 
ra menkos vertės. Tuojau nu
kreipta j tai dėmėsią ir dabar 
maršalas nukeltas į minėtų ra 
jonų tvarkyti visus reikalus.

LONDONAS, geg, 12. — 
Šiandien Ixmdonas praleido 
retas nepaprastas 
kuriose dalyvavo
žmonių.

Įvyko .Anglijos
Jurgio AT vainikavimas.

Nuo ryto iki vakaro gausin
giausios žmonių minios krikš- 
tavo. Šimtai asmenų ambulan- 
sals pabūta į greitosios pa
gelbos stotis. Ypač moterys 
alpo nepaprastuose susikruši- 
muose. Keli asmenys mirė.

Karaliaus vainikavimo apei

Vakar rytų siautė gaisras 
dvylikos apartamentų (butų) 
namuose, 2234 Douglas bulv.

Dviem moteriškėms gaisras 
atkirto pabėgimų. Ugniagesiai 
jas vos išgelbėjo. Vienas ug
niagesys net buvo apsvaigęs 
nuo dūmų, bet greit atgaivin
tas.

Kitas didesnis gaisras su
naikino trijų aukštų sandėlį, 
6105 University ave. Sandėlio 
apatiniam aukšte buvo laiko
ma dvylika arklių, priklausan
čių jojimo akademijai, šiuos 
arklius praeiviai išleido iš ar
klidės pamatę jiems pavojų.

Šis gaisras buvo pavojingas 
arti esamiems dideliems apar- 
tamentiniams namams. Tš kaigos įvyko anglikonų AVstmins- 

terio katedroje, o iŠ ten kara- toon“ bttv0 I’™'’6'
liūs au karaliene iškilmingai 1^ kraustytis.
ilgomis gatvėmis nulydėtas į 
rūmus. Šis lydėjimas ėmė ke
letu valandų.

Karalius iš rūmų per radijų 
kalbėjo į savo valdinius, esa
mus visos-e pasaulio dalyse. 
Jis linkėjo jiems sveikatos ir 
laimės.

DVIEM METAMS PRIPA
ŽINO CCC

WASIIINGTON, geg. 12. 
— Kongreso žemesnieji rūmai 
pravedė bilių, kuriuo CCC gy- 
vavimį. pratęsia tik dviem me 
tams.

Prez. Rooseveltas siūlė kon
gresui CCC (civilian conser- 
vation corps) palikti neribo
tam laikui, kad ir visados.

Kongreso rūmai rado, kad 
tas surišta su didelėmis išlai
domis.

Dėka ugniagesių energin
gam veikimui, neleista lieps
noms persimesti į pašalinius 
namus.

ir vienai vyskupija — San Di
ego. Savannab vyskupijai pa
keistas vardas — Savannah 
Atlanta.

1936 m. 62,062 asmenys pri
imta į Katalikų Bažnyčių. 
1935 m. — G3,434.

Katalikų episkopatų sudaro 
4 kardinolai ir 121 arkivysku- 
kupai ir vyskupai. Detroito, 
Leavonworth ir Syracuse vys
kupijos kol kas dar neturi vy
skupų. Yra 31,649 kunigai.

1936 metais įsteigta 8 nau
jos seminarijos, kurių šian
dien yra 205. Jas visas lanko 
21,877 aufldėtiniai.

Įsteigta eilė naujų viduri
nių mokyklų, kurias lanko 
207,767 mokiniai — berniukai 
ir mergaitės.

2,170,065 vaikai lanko para
pijines mokyklas.

Našlaičių prieglaudų 
325, padaugėjo šešiomis 
visose užlaikoma 44,320 našiai 
čių.

J. Valstybių katalikai išlai
ko 170 namų seneliams ir 672 
ligonines.

1936 metais šeši vyskupai 
mirę.

didinti*
pažymi gubernatorius, turi 
rasti ir naujų mokesčių šalti
nius. Kitaip gi išlaidų didini
mas nebus priimtinas.

Gubernatorius tačiau yra 
priešingas sukelti bet kokias 
naujas mokestis, arba didinti 
esamas. Jis sako mokesčių

našta jau ir be to yra didelė, 
o jų didinimas būtų nepaken
čiamas.

Gubernatorius pageidauja, 
kad visi valstybės departo- 
mentai daugiau susirūpintų 
ekonomiškai vesti visus reika
lus — kiek tiik gali mažintų iš 
laidas, kadangi būtinai reika
linga siekti biudžeto subalan
savimo.

Dviejų metų išlaidoms buvo 
numatyta 239,680,000 dol. Gu
bernatorius nustato 226,885,- 
000 dol. Tas yra apie pusšešto 
milijono dol. daugiau, kaip 
prieš du metus buvo skirta, 
taip pat apie pusketvirto mi
lijono dol. daugiau, negu pa
jamų bus gauta.

Nauji valstybės finansiniai 
metai prasidės liepos 1 d.

GEN, FRANCO PROTES- TŪKSTANČIAI RADIKALŲ
TUOJA PRIEŠ ANGLIJĄ NUKAUTA ŠALĘ 

MADRIDOSALAMANCA, eg. 11.
Ispanų nacionalistų vadas
gen. Franco pasiuntė dar vie-

kurios'^S- 12- ~ Madrido radikalai
HENDAYE, Prancūzija,

yra
Jose

PRANCŪZIJA SIŪLO ŽY
DAMS MADAGASKARĄ

MORALAUS ATGIMIMO 
SĄJUNGA

VILNIUS. Vilniuje atsira
do nauja organizacija, pasiva
dinusi “Moralaus atgimimo 
sųjunga”. Ši sųjunga kviečia 
visus į kovų su visomis nedo
rybėmis ir šlykštumais tiek 
kinuose, gatvėse, vakarėliuose, 
tiek ir spaudoje. Sųjunga lei
džia ir savo “Logos”.

VIENUOLE NUKRITO IR 
UŽSIMUŠĖ

Liurdo vidurinės mokyklos 
vienuolyno, 4034 W. 56 gat., 
sesuo mokytoja Adriana nu-

Užpereitą parą Chicagoj Su 
nes sukandžiojo 56 asmenis, 

mė tik už penkių mylių nuoipraneša sveikumo komisionie- 
miesto. rius.

Mirė Chicago pakeris (gy- 
vylių skerdyklą) pijonierius 
L. F. Swift, 75 m. amž.

nų protestų Anglijai, 
karo laivai stato įvairių kliū
čių nacionalistams Bilbao pa
krantėmis ir tuo būdu padeda 
radikalams.

Gen. Franco nurodo, kad 
Anglija tuo būdu kišasi į Is
panijos vidaus reikalus. Po
draug pažymi, kad dėl Angli
jos kišimosi nacionalistai pra
rado karo laivų Espana.

dėl visako skelbia, kad jų mi
licija “pažangiuoja” Toledo 
miesto link, kurį norima atim 
ti.

Nacionalistų vadovybė gi 
atsako, radikalų “pažanga” 
yra tame, kad jų keli tūkstan
čiai nukauta pietvakariniam 
Madrido šone.

J. VALSTYBĖSE YRA PU
SE VISŲ PASAULIO 

TELEFONŲ

KALTINAMA VYRO NUŽU
DYMU IŠTEISINTA

PARYŽIUS, geg. 12. — 
Lenkijos vyriausybė ieško ko
kios nors kolonijos savo žy
dams.

Prancūzija siūlo Madagas
karą. Du lenkai ir vienas žy
das, žemės ūkio specialistai, 
vyksta į Madagaskaru apžiū
rėti žemės plotų, tinkamų į- 
dirbimui.

Jei kaip, ten lenkų žydai ir 
bus kolonizuojami.

NEAV YORK, geg. 11 
Apskaičiuota, kad visam 
šauly yra apie 35 milijonai te 
lefonų aparatų. Iš jų viena 
pusė yra J. Valstybėse.

Šalę J. Valstybių daugiau
sia telefonų aparatų turi Vo
kietija, paskui seka Britanija 
ir Prancūzija.

New Yorko miestas turi 1,- 
503,700 aparatų.

DvyJffca J. Valstybių mies
tų turi daugiau telefonų apa
ratų kaip visa Britanijos im
perija.

Taip yra ir su automobi
liais.

Prisiekusiųjų teisėjų (jury) 
teismas vakar po trumpo 
svarstymo* išteisino Mrs, Ste- 

Pa'Tla Maddox, 26 m. amž., kuri 
buvo kaltinama savo vyro nu
žudymu.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien numatoma giedra ir 
šalta

teka 5:30, leidžiasiSaulė 
8 .-02.

AIRIJOJ NEBUS DIK
TATŪROS

DUBLINAS, Airija, geg. 
12. — Svarstant naivią Airijos 

krito iš ketvirto aukšto ir už-Į konstituciją prezidentas de
si mušė. Velionė buvo 47 m. 
amž. Sakoma, kad tai papras
tas nelaimingas įvykis.

Valera užtikrino parlamentų, 
kad jig nesiekia diktatūros ir 
Airija jos neturės.

REIŠKIASI GELTONA
SIS DRUGYS

IIONGKONGAS, geg. 12. 
— Pradeda reikštis Azijoj nie 
kad nebuvusi geltonojo drugio 
epidemija.

Cilicagoj įvy ko J. V. ka
riuomenės kapelionų sąjungos 
metinis suvažiavimas.

PLATINKITE “DRAUGĄ •>
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Po Karaliaus Vainikavimo Iškilmių

Anglijos karaliaus vainikavimas praėjo 
tikrai iškilmingai. Jis sudomino visų pasau
lį. Laikraščiai ir radio stotis perdavė žmo
nėms kiekvienų tų istoriškų iškilmių detalį. 
Kam ypatingai rūpėjo vainikavimo procedū
ra, sėdėjo prie savo radijo aparato Chica- 
goj ar kur kitur ir sekė visų iškilmių eigų 
lyg pats būdamas Londone ir savo akimis 
viskų 'matydamas. Be to, po keliolikos va
landų laikraščiuose jau matysime va nikavi- 
ino fotografijas, o po poros dienų ir filmas, 
jei amerikiečiui lakūnui Diek Merrill taip 
laimingai pavyks atgal į New Yorkų par
skristi, kaip nuskrido į Londonu (per 21 
valandų).

Tai parodo, kokių stebėtinų išradimų 
amžiuje mes gyvename. Ne taip buvo kara
liaus Jurgio VI tėvo — Jurgio V vainika
vimo laikais. Tarp anų ir šių laikų pasidarė 
d.detis skirtumas. Tada nebuvo nei radio, 
nei fotografijoms kablegramuoti priemonių, 
nei transatlantinių skridimų, nei daugelio 
kitų dalykų, kurie šių laikų žmonių gyve
nimų daro greitesnį, patogesnį ir įdomesnį.

Klausant viduramžinių karaliaus Jurgio 
VI vainikavimo gražių apeigų, vis dėl to 
lindo į galvų mintys, ar ilgai jo valdoma 
imperija laikysis eielybėjė. Jau dabar tos 
imperijos dalyse eina judėjimas ir didelis 
judėjimas atskilti ir nepriklausomybę pasi
skelbti. Tam laukiama tinkamos progos. Su
nku yra pasakyti, kas atsitiktų su Didžiųjų 
Britanija ir jos karalium, jei kiltų antras 
pasaulinis karas, koks buyo priųš dvide
šimts metų. Po ano karfl^eletas galingų 
imperatorių nugriuvo nuo sostų. Tada Jur
gis V išsilaikė. Ar išsilaikytų jo sūnus Jur
gis VI, į tų klausimų tik laikas tegalės at
sakyti.

Kur Dedate Aukas?

sveikas žmogaus protas, bei gyvenimo pa
tyrimas ir tautos gerovė bei auklėjimas.

Naujas Komunistų Biznis

Lietuviai bolševikai daug aukų renka 
visokiems reikalams, tik apyska:to« visuo
menei nepatiekia. Visi žino, kad jie daugiau 
ar mažiau aukų surenka, tačiau nieks nežino, 
kur jie jas padeda.

Prieš keletu dienų Ispanijos pasiunti
nys Vašingtone kreipėsi į šio krašto vyriau
sybę, prašydamas, kad ji sustabdytų aukų 
rinkimų Ispanijai. Jis pažymėjo, kad Ispa
nijos kairieji neprašė aukų, jų nėra gavę 
ir net, sako, aukų iš A mer kos nepriimsiu.

Žinoma, nenuoseklu būtų manyti, kad 
Ispanijos kairieji aukų nepriima. Jie jas 
priima, tik kai jų negauna, reikalauja už
drausti jas rinkti.

Iš to išeina, kad ir lietuviškųjų liolše- 
vikų aukos savo tikslo nepasiekia. Jų dien
raštis Brooklyne anuo kart pasigyrė Ispa
nijai surinkęs keietų tūkstančių dolerių, ta
čiau nepaskelbė, kam ir kiek tų p’nigų jie 
pasiuntė į Ispanijų.

Tokie kiaušeliai komunistams mūsų 
spaudoj jau kelis kartus buvo pastatyti, 
bet jie tyli, lyg žemę būtų pardavę.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA LIETUVOS 
ŽEMES OKIO ROMŲ DEŠIMTMETIS

Kę Rūmai Per Tę Dešimtmetį Nuveikė?

KAUNAS. -— Balandžio 22 rengtųsias ūkininkams pas 
kaitas išklausė per 400,000 
asmenų.

5) Rūmų žemės ūkio sus 
kaitybos biuras skaičiuoja 
atskirų ūkių rentabilingumų, 
gaunamųjų medžiagų naudo
damasis duoda medžiagos mu 
sų žemės ūkio struktūrai, o 
taip pat ūkninkavimo išda 
vonis ir ekonominei būklei 
apibudinti.

G) spaudos skyrius užsii 
ma ūkio kultūros populiari-

ngai minėjoi savo dešimties 
metų veikimo sukaktį. Iškil
mingame rūmų Visumos su- 
sirink'me nuo pat pradžiom 
dalyvavo Min. Pirmininkas J. 
Tūbelis, žemės ūkio mini ste 
ris S. Putvinskis, seimo pir-
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Amerikos lietuviai komunistai sugalvo
jo naudų savo agitacijai skymų. Jie sumanė 
išleisti anglų kalba laikraštį lietuvių jau- i mininkas inž. K. Šakenis, tei- 
nimui. Tam tikslui dabar renka pinigus. To' s'ngumo ministeris Bt. Silin- 
darbo priešakyje yra pastatytas komunistas ’ gas, krašto aps. ministeris 
J. Ormanas, kuris savoi laiku važiavo į i brig. gen. inf. Dinnontas ir 
Maskvų, kad pasisemti bolševik'škos ag i lo-1 daugybė kitų aukštų asmenų.

“ iriulrvKin’’ __ ___ujos ” gudrybių
Nereikia nei aiškinti, naujo laikraščio

tikslas bus, kad nuodyti Amerikos lietuvių 
jaunimų komunist škais nuodais. Kas duos 
tokio laikraščio leidimui bent centų, tuo ji.' 
prisidės prie stiprinimo komunistinio judė
jimo lietuvių tarpe. Dėl to lietuviui turi 
saugotis, kad savo sunkiai uždirbtais cen
tais neauginti savo priešų jėgų.

Rinkliava Labdarybei

Būsimųjį sekmadienį visose Chicagos ar- 
kidiecezijos katalikų bažnyčiose daroma spe- 
cialinė rinkliava labdarybės tikslams. Tos 
surinktos aukos yra paskirstomos daugybei 
diecezijos prieglaudų. Jų yra apie keturios- 
dešimts. Tūkstančiai našlaičių, senel'ų, pa
liegėlių, ligonių jose užlaikoma. Tam reika
linga milžiniškos pinigų sumos. J. Em. Kar
dinolas savo laišku į tikinčiuosius kreipia
si, prašydamas būti duosniems kilnioms lab
darybės tikslams. Be abejojimo, ir lietuviai 
tikintieji į tų laiškų atkreips savo dėmesį.

Studijuokime Enciklikas

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS visais savo pasenusiais rezer- 
----------- jvais stikina tie už tuos, prieš

Esu jau tlumočijęs ant sa- kuriuos buntaa sukeltas, ale
vo delnoi rokundų, kad lietu
viški balšavikai Amerike pra
dėjo ant Stalino linijos svir
duliuoti, kaip girtas ant said- 
voko. Jie pradėjo Lietuvos ne
priklausomybę gvęsti, MotinųSusirinkimų pradėjo rūmų zacija ir propaganda. Iki de- 

valdybos pirmininkas prof.1 šimtmečio pabaigos yra 'šie:-į dienų minėti, kų seniau skai- 
Vilkaitis, kuris padarė platų'sta .16,000,000 egzempliorių tė po grieku, ba tai buržujų 
piunešimų apie rūmų ve'kl-J“Ūkininko Patarėjo”, per 1,
mų. Žemės ūkio rūmus sudaro! 500,000 egz. “Ūkininko Pa 
38 ūkininkų renkami atstojai tarėjo” priedų — knygų, a- 
17 organizacijų ir įstaigų re pie 235,000 egz. “Žemės C 
nkainų atstovų ir 5 vyriausy kio” žurnalo ir t.t. Viso įvai 

rių leidinių skyrius yra pa 
gaminęs apie 50 milijonų eg
zempliorių arba 125 milijonui 
spaudos lankų.

bės skiriamų atstovų. Šiuo 
metu žemės ūkio rūmų dar
bas dirbamas dešimtyje sky
rių. :

1) Žemės ūkio tyrimo įstai
ga yra pati seniausia rūmų 
įstaiga. Njeseniai ji lipinėjo 
savo veiklos dešimtmetį.

iš smulkių ūkio šakų sky
rius rūpinasi sodininkyste ir 
daržininkyste, kailinių žvė
rių, vaistinių nugali), o taip 
pat tabako ir cikorijos augi
nimo reikalais. Skyrius tyrė 
Lietuvai tinkamiausias ves- 
les, ragino ir parėmė naujų 
sodų auginimų, sodino pavy
zdingus sodus propagandai, 
davė pašalpų įsigyti priemo
nių kovoti su ligomis ir ken
kėjais. Per. tų laikų žemės 
ūkio rūmų lėšomis 142-juose 
pavyzdinguose soduose buve

Gegužės mėnuo yra socialinio teis'ngu- 
mo mėnuo. Vadinas, per šį mėnesį reikia 
pasirūpinti patiems susipažinti su ekonomi
niais ir socialin’o teisingumo klausimais taip 
pat ir kitus su jais supažindinti. Enciklikos 
“Beruui Novarum” ir “Quadragesimo An- 
no” ypač turi būti nuodugniai studijuoja- įsodinta 3,590 obelaičių, pei 
mos, nes jose yra t'nkamas šiems opiems1 
ir komplikuotiems klausimams atsakymas.

1000 ūkininkų sumokėta pre
mijos už 30,55|8-ias naujuose 
soduose pasodintas obelaites, 
nupirkta, arti 57,000 vaisme
džių ir tt. 1928-1933 m. rū 
mų pG-ša^tcjeiJls ,^igyt'.i 707 
veislinių paukščių lizdai ir 
paskleista krašte apie 150,- 
000 kiaušinių, 1934-1936 m. 
iš perinimo stoties su rūmų 
pašalpa paskleista arti 46,- 
000 viendienių viščiukų, pra
dėti kontroliuoti veislinių vi
štų ūkiai. Bitininkystės popu 
liarizaeijos reikalais išplatin
ta apie 45,000 atitinkamų bro 
šiūrų ir kt.

3) Rūmų gyvulininkystės 
prof. Wl. Dmorzaczekas laikraštyje, “Kur- skyrius rūpinasi visais rei- 
jer Poznanskv” I.-31 d. atspaude savo stu- kalai s, susijusiais su arklių,

Svarbus Įvykis

Šių vasarų Amerikos lietuvių gyvenime 
turėsime visų. eilę svarbių įvykių. Pats pir
miausias — Tėvų Marijonų Seminarijos ko- 
plyč’os pašventinimas, kuris bus birželio G 
dienų. Kiek tenka patirti, šiuo įvykiu domi
si ne vien Chicagos ir apylinkių, bet visos 
Amerikos lietuvių visuomenė. Tai dienai 
tiks iškelti toks obalsis — visi keliai veda 
į Marijos Kalnelius (Hinsdale, Ilk).

“Ost-Europa” Nr. '6 kovo mėn. sųsiu- 
vinvje, atspaudęs apžvalginį straipsnelį apie 
Lietuvos ir Lenkijos santykius, kuriame ko
nstatuojama tų santykių paaštrėjimas. Strai
psnelyje tarp kitko pastebima, kad lenkų

išmislas. Ta pati rokunda Bė
das ir pas mūsiškius cicilis- 
tus, ba ir vieni ir kiti iš vie
no kelmo išdygę.

Aš visados šneku priklodais. 
Iš čia parodysiu jutus priklo- 
dų. - . ; i

Cieilistai sakosi esu bun- 
tovščikai, priklauso bunto par-

už buntovščikus; žadėjo net 
pats važiuoti ir paimti bun- 
tovščikų vadovavimų. Suma
nymų sako negalėjęs įvykdyti 
tik dėl t-o, kad karferio netu
rėjęs, o po bendro prunto ka
sų taip pat vėjai švilpia.

Mano delnas seniai yra iš- 
figeriavęs, kad cieilistai ir 
balšavikai išeitų su buntu 
prieš Marksų, ir Stalinų, 
tik jaustų, kad iš to turės 
daugiau biznio.

ir4
7) Rūmų statybos skyrius, tijai ir už jų stikina, už jų 

rūpinasi žemės ūkio trobesių Į kraujų lieja, galvas guldo. Gal
projektais, jų detalėmis, me- 
diagų specifikacija, įvairių

taip buvo seniau. Ale dabar 
ir jie pradėjo svirduliuoti:

žemės ūkio statybos modelių'vienur stikina .už buntovšči- 
ir standartų luošintu ir t.t. Į kus, kitur eina prieš buntovš- 
Skyrius įsteigtas 1929 m. prakeikus. Imkim Spanijų. Kaip 
džioje. Nuo to laiko įvairių {ant delno matome, kad cicilis 
statybos projektų pagaminta
apie 2,170. Apskrityse per 
tuos aštuonerius darbo me
tus išplanuota apie 4,170 so
dybų, sudaryta 5,930 eskizi-

tai, kaip ir balšavikai, visais 
galais stikina ne už buntovš
čikus, ale už tuos, prieš ku
riuos yra buntas užvestas. Da
bar imkim kitų rokundų. Ne-

Bendro prunto prakalbose 
karštas balšavikai šaukia:

— Draugai, žinokite! Bol
ševizmui įvykus, viskas turės 
priklausyti valstybei. Joks 
žmogus negalės turėti savas
ties.

Vienas iš bendro prunto 
draugų kiuušeteJia šalę sėdin
čiam draugui ir sako;

— Eikim, drauge, iš čia. 
Patekom į kreivių bunčių. Jei 
valstybė atims iš manęs bu- 
čemę, iš ko aš tada gyvensiu...

nių planų, statybos klausi- j seniai, sakoma, vienoj Pensyl-
mais patarta apie 30,000 žmo 
nių.

8) Namų priemonės sky
rius įsteigtas 1930 nt. Sky 
rius yra įvairiose Lietuvos 
vietose surengęs audinio, me
zginio, keramikos, kailių, o- 
dų dirbimo ir panašių kursų. 
Juos yra baigę 3,900 asmenų.

Pats jauniausias, tik šie
met įsteigtas, pievų - pelkių 
kultūros skyrius.

Rūmų globoje yra išaugu
si ir jaunųjų ūkininkų rate 
lių sųjunga. Ir dabar jauniau 
siais ūkininkais rūmai rūpi
nasi. Tai daryti juos įparei
goja pats jaunųjų ūkininkų 
ratelių sųjungos įstatymas.

Rūmai palaiko kontaktų su 
daugeliu Lietuvos įstaigų ir 
organizae;jų, pareiškia savo

vanės parakvijoj buvo kilęs 
mažas huntas. Išgirdęs tai 
Bostono eicilistų generolas 
tuojau pasiėmė šoblę ir iš

— Tamsta mane myli ? O, 
kokia man laimė! O mama 
dar šiandie man sakė, kad nei 
vienas asilas negalėriųg į ma
ne įsimylėti. Pasakysiu jai:

leido manifestų, kad jis su mama, apsirikai.

RENKA ŽINIAS APIE LIETUVIUS 
CENTRALINEJ AMERIKOJ

Lietuvos Generalinis Kon-įsi skubėjo atgal į Lietuvę, 
sulatas .jau kelius mėnesius nors, kaip matyti iš senų pa
renka žinias apie lietuvius, sų, išgyveno Meksikoj apie
gyvenančius Centralinėje A- 
merikoje ir Kuboje.

Iš senų bylų buvo surinkti 
adresai ir buvo mėginta .;u 
lietuviais susisiekti, sužinoti 
ka;p jiems ten sekasi, nori
ma buvo juos surišti su Drau
gija Užsienio Lietuviams Re
mti. Iš daugel vietų atsilie
pimų negauta, gal tie žmo-

nuomonę beveik visais svarbc1 ten nebegyvena, o gal

Gviluie Metrikacija 
■ ■ » ■

Lietuvoj projektuojama. įvesti civilinę 
metrikacijų. Spauda tų klausimų gyvai svar
sto, dėl jp daug ginčijasi.

Kas toji civilinė metrikacija? “6-nis” 
į tai atsako: Civilinės jungtuvės arba civili
nė metrikacija yra santuoka, duodama ne 
kunigo bažnyčioj, bet pasaulinių įsta'gų. 
Užsimanė kas sueiti į porų — užtenka nu
eiti pas tatn tikrų valdininkų, pareikšti čia 
norų ir jau turn tikru aktu bus patvirtinto-, 
vedybos. Bet tai ne viskas. Civilinė metri
kacija turi dar skaudesnę pusę, tai divorsų, 
kitaip, šeimų išskyrimų. Dėl tam tikrų prie
žasčių, kaip tai užsitęsusi liga, skaudus įžei- 
dihtes, pet keietų metų neturėjimas vaikų

dijinį straipsnį apie lietuvius Viln'aus kraš 
te, kuriame jis. pasiremdamas 1921 ir 1931 
m. surašinėjimo daviniais, ištodųs, kad lie- 

i tuvių skaičius Vilniaus krašte didėjęs. E-ų 
1 lietuvių skaičius sumažėję* tik pačiame Vii-
f niuje ir Naugarduko vaivadijoje.

• • •
Savo laiku buvo skleidžiami gandai, kad

Liono kardinolas Maurin yra didelis turtuo 
lis. Bet kaip visi nustebo, kuomet kardino
lui mirus (jis 'mirė prieš keietų mėnesių) 
viso jo turto terasta tik tūkstantis frankų, 
kuriuos užrašė misijoms. Jis buvo labdarys. 
Visų savo turtų dar gyvas būdamas išdalijo
neturtingiems ir labdaringoms įstaigoms.

• • •
“Metropole” savo šių metų kovo 26 d.

galvijų, pieno ir kiaulių ūkio 
tobulėjimu. Darbo taip pat 
buvo ir yra labai daug. Ra
guolių skaičius tuojau po di
džiojo karo (1919 m.) buvo 
sumažėjęs iki 480,000 nuo 
918,000 buvusių prieš karų 
(1913 m.). Negeriau buvo ir 
su kita:s gyvuliais. Buvo pla
tinta veislinė medžiaga ir 
k t. 1930-1936 m. buvo suda
ryti 254 eržilų kergiino pun
ktai, kaštavę 454,189 litus. 
Šelpti ir privačių kergiino 
punktų laikytojai. Šelptos ir 
arklių aug nbejų organizaci-

n-ryje paskelbė V. Gustainio “Laiškų iš Lie I j0St ReUgti įvairūs kursai,
l.aa. 4 • 1_ ma A a llnlil _ .. . . _tuvos”, kuriame plačiai nagrinėjami lietu 
vių letlkų santykių “fiziologiniai” ir “psl- 
cliolog’niai” faktoriai. Straipsnis pailiustruo
tas keliais Lietuvos vaizdeliais.

• • •
‘‘Revue Parlemeataire” savo kovo 15 

<1. nr. paskelbė ištisai užsienių re kalų tni- 
nisterio S. Lozoraičio kalbų, pasakytų šių 
metų kovo G d- seime.

varyta kitokia propaganda. 
4) Rūmų agronomijos sky

rius rūpinasi ūkininkų švieti- 
-mu, turi savas žemės ūkio 
mokyklas. Rūmų mokykla*' 
baigė jau 1,281 asmuo. Tru
mpalaikius žemės ūkio kur
sus išėjo 793,G37 asmenys. Su-

sniais klausimais, liečiančiais 
ūkininkų, jo šeimų, darbini 
nkų ar aplamai žemės ūkį.

Kiek žemės ūkio rūmai yra 
remiami vyriausybės, aiškiau 
šiai rodo tai:

Rūmai per minimųjį laikų 
savo uždaviniams vykdyti i? 
vyriausybės yra gavę 43 mik 
842 tuksi, litų, savų lėšų, iš 
spausdiuių, ūkių ir kt., yra 
surinkę 3 mil. 79 tūkst. litų. 
Žemės ūkio kultūros reikala
ms iš vyriausybės lėšų (gyvu
liams gerinti įvairiems ban
dymams, pašalpoms, aikio į- 
įankiams, žaliesiems plotams 
gerinti, pašalpoms smulkio
sioms ūkio šakoms ir pieni
ninkystei) rūmai per tų lai
kų viso išleido 22,785,901.13 
lt., žemės ūkio mokslui kelti 
(įvairiems kursams, ž. ūkio 
mokykloms, ž. ū. parodoms, 
žemės ūkio specializacijai ir 
kt) .7^2,jCb'9Cil8 ltv žemė? 
ūkio tyrhnams (lauko- 1>and. 
ūkiams laikyti ir kitoms ty-

įgijo svetimų pilietybę ir sa
vo senu kraštu nebesidomau- 
ja — sunku yra kų nors tik
sliai atsakyti.

Iš Meksikos 7 žmonės krei
pėsi į Konsulatų pasų reika
lais, bet tik vienas lietuvių gija, bet veikimas jos buvo 
tautybės; nebuvo prasmė* neilgas. Dabar vėl, Konsula-

6-8 metus. Išeina — “Visur 
gerai, o namie už vis geriau
siai”, taigi, gal jie sugrįžę 
Lietuvon, papasakos kajip 
jiems sekėsi svetur.

Tik Kuboje susirašinėjimas 
davė rezultatų, būtent: ten 
jau surašyta 57 lietuvių tau
tybės šeinių arba viengung ei. 
Jei priskaityti žmonas ir vai
kus, tai viso būtų apie 90 
asmenų, o tai, žinoma, d“ 
ne visi.

Iš archyvo matyti, jog 19 
m. Cen. Konsulo pulk. Žadei- 
kio pastangomis, jau buvo 
Kūboje suorganizuota Drait-

jiems kų nors rašyti, nes vi
įtr b*-i*

rimo ir bandymo išlaidoms) 
2,572,407.45 H., žemės ūkio 
rezultatams apskaičiuoti (sų- 
skaityboe biurui laikyti) 578, 
580J19 lt., bendroms išlaido
ms 383,420.81 lt.

Po prof. Vilkaičio prane
šimo į suvažiavimų atvyko 
valstybės Prezidentas A. Sme 
tona, kuris suvažiavimo daly-, 
viaMiis pasakė reikšmingų kai 
bų. Toliau kalbėjo įnin-steri* 
pirmininkas J. Tūbelis, že
mės ūkio ministeris S. Put 
vinskis ir visa eilė kitų. Va
kare rūmų nariai susirinko 
karo mnz;ejaus sodelyje ir 
pagerbė Nežinouiųjį Kareivį.

to patarimu, jie naujai susi
būrė į draugijų.

Surinktos apie juos žinios 
yra liūdnos: kai kurie neį
prastam klimate gavo džiovų, 
kai kurie jau ir psichiniai 
pakrikę, šalinasi nuo žmonių, 
gyvena laukuose. Vienam se
nam žmogui Konsulatas jau 
tris sykius pasiuntė po- ke
lius dolerius, bet... tas yra 
tik lašas.

Konsulatas ieškos kelių, 
kaip jiems padėti, o jei kas 
iš pasiturinčių čia Ameriko
je panorėtų savo nelaimėje 
atsidūrusiems tautiečiams, y- 
pač vaikučiams, padėti, pri
imsime su dėkingumu.

Lietuvos Gener. Kou&ul&VM
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Rožančiaus Nauda

KAULAS: Jonai, dažnai aš 
girdžiu, kati randasi daug 
žmonių, kurie kalba ir kal
ba rožančių. Kokia yra iš to 
nauda?

JONAS: Rožančius yra la
bai naudinga malda kiekvie
nam, kaip mokytam, taip be
moksimi; kaip išminčiui, taip 
praščiokui. Nes yra taip pa
prasta ir nužeminta malda. 
Per rožančiaus maldų daug 
apturi įvairių Dievo malonių.

kurie pasigavo du negrų vai
kus. Vyresnis vaikas jau bu
vo katalikas, kuris labai my
lėjo kalbėti rožančių. Kadan
gi fcmogėdžiai laikė vaikus 
ypatingai progai, vyresnis na 
ktį, kad ir dideliame pavo
juje, mėgino pabėgti. Persi
skirdamas su savo jaunuoju 
broliuku, vyresnysis uždėjo 
ant kaklo rožančių ir pasa
kė: “nešiok ir nepražūsi’’.

Vaikutis niekuomet nepa
dėjo rožančiaus. Apžiūrėjęs 
vaikutį, kuriot drabužiai bu
vo labai prasti, pamatė ant 
kaklo rožančių ir paklausė: 
“Ar tu katalikas?” “Ne”,

KAULAS: Ar galimas dai- 
kad rožančius patikti!
Motinai?

JTNAS; Tai istoriškas fak-. - atsakg vaikas. “O, kur ga
vai rožančių?” “Brolis man 
davė”, atsakė vaikas. Jis pa
bėgo iš žmogėdžių kalėjimo, 
kur jo laukė mirtis.

Gi tų jaunų vaikutį gailes
tingas pirklys atpirko.

Tuomet kunigas aiškiai su
prato, kad rožančiaus galy
bė išgelbėjo1 tuos vaikučius iš 
žmogėdžių.

Todėl, Raulai, nešiok ir 
kalbėk rožančių, o apturėsi 
reikalingų malonių. J.V.S.

tas, kad Šv. Pana Marija ap
sireiškė šv. Bernadetai Sou- 
birous Lourde nuo vasario 11 
d. iki liepos mėnesio 16 die
nai, 1856 metais. Aštuonioli- 
kų kartų pasirodė ir kiekvie
nų kartų vis liepė platinti šv. 
rožančiaus maldas. Rožančius 
yra nepaprasta versmė gau
sių Dievo malonių, kaip sie
lai, taip ir kūnui. Štai, pa
vyzdys :

Milijonierius — Tėvas E- 
monts, S. C. J., gyvendamas 
Pietų Afrikoj turėjo sekantį 
įvykį:

Apsigyvenęs Lake Ejangue, 
tarpe negrų, pėsčias turėjo 
atlikti vargingų kelionę iš 
vieno kataliko pirklio pas ki
ta. Kartų misijonierius nuėjo 
pas kilnų pirklį, jis maloniai 
svečių priėmė ir tarė: “Aš 
seniai jūsų laukiu, nes turiu 
dovanų”. Misijonierius nu
džiugo, nes manė, kad gaus 
drabužių pavargėliams. Pirk
lys nuėjo į kitų kambarį ir, 
atvedęs apie 10 metų amžinus 
negriukų, tarė: “Tėve, štai, 
tavo dovana”.

Misijonierius nustebo, nes 
jis pats neturėjo ko valgyti, 
o čia jam duoda dar dovanų, 
kuri taip pat norės valgyti. 
Bet su malonumu priima tų 
juodukų ir paklausė pirklio, 
kur ir kaip gavęs tų vaikų? 
Pirklys paaiškino. Netoli nuo 
tos vietos gyvena žmogėdžių, 
vadinamų Ebikala padermė,

INKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Gegužės 13-ta Diena

Nuo daugelio metų mūsų 
bažnyčioje antrų sekmadienį 
kiekvieno mėnesio būna įsta 
tytas Šv. Sakramentas visai 
dienai. Tai vyrų nuopelnas,
Vardo Jėzaus draugijos pri
vilegija. Tuomi visi naudoja
si ir adoruotojų skaičius kas 
kart auga. Tik pastebėta, kad 
bendros adoracijos lig ir pa
kriko. Seniau būdavo vyrai 
susirinkdavo po piet, kalbė
davo rožančių ir kitas mal
das, paskiau ateidavo iš ei
lės tretininkai, Šv. Rožan
čiaus draugija, mokyklos vai
kai ir t.t. Dabar gi, tiesa. tis’. šv- Kazimiero parapijos

Gerb. kun. Jonas Kasakai-

Gegužės 6 d., Šv. Vincen
to Moterų klūbas laikė mėne
sinį susirinkimų, kuriame nu
tarta kas trečių mėnesio sek
madienį eiti bendrai prie šv. 
Komunijos, taipgi paprašyti 
klebono, kati paragintų ir ki
tas parapijos moteris prie šio 
gražaus sumanymo. Šis klu
bas yra po globa Šv. Marijos 
Neperstojanč.ios pagalbos. Be
ndras moterų arba vyrų ėji
mas prie šv. Komunijos daro 
nepaprastų įspūdį jų šeimy
noms. Tad, gegužės 16 d., 
motinėlės parapijos eis ben
drai prie šv. Komunijos.

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

SEIRJAI. — Jau pereitų 
metų pabaigoje Vaičiaus Bar 
vavaldybė buvo beveik įpusė
jusi naujos rinkos įrengimo 
darbų dirbti. Buvo nusausin
ta krašte miesto esanti pelkė 
— ežeriukas ir jos vietoje bu
vo pradėta rengti naujoji tur
gavietė. Dabar šis darbas tę
siamas toliaus — bus vežamas 
žvyrius turgavietės išpylimui.
Iš viešųjų darbų fondo šiam 
darbui paskirta 3,000 lt. Su
prantama, šios sumos neuž
teks — valsčiaus savivaldybai 
teks dar daugiau pridėti.

Į naujų turgavietę, kuri 
bus daug didesnė, negu senoji, 
bus perkelta taip pat ir arklių skverM 8U gaėmis jr „m.lc-

Keturios dideli* 
vertybes Nluoee pa
vasariniuose siu
tuose.

4 W
MADA 

G17RVMA8 
PAT/ĮRNA VIMAS 

VERTTBfi

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymą.
Lietuvis pardavė
jas Frank P, 
Kpeecher 
patarnaus.

Jums

A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

Gegužės 8 d., pakrikštytas 
jaunas vyrukas William F. 
Markham. Jis yra jaunikis 
Amilės Gūniūtės. Nors Amilėi 
nepilnai septyniolikos metų, 
bet savo geru pavyzdžiu at
vertė jį iš protestonų sektos 
į katalikus. Po šv. Krikšto 
apeigų tų pačių dienų įvyko 
ir jų sutuoktuvės. Džiaugia
si jauna porelė, taipgi ir jos 
tėveliai, kad pavyko laimėli 
vienų Kristaus Bažnyčiai na
rį.

Lai gerasai Dievulis laimi
na susikūrusių šeimynėlę.

klebonas, Pittston, Pa. Gegu
žės mėn. 16 d. tos parapijos 
žmonės rengia šaunių puotų, 
kad tinkamu būdu jį pagerli- 
ti. Mat, jau sueina lygiai 25 
•metai kai gerb. kun. Kasa- 
kaitis sėkmingai klebonauja 
Šv. Kazimiero parapijoj. Jis 
yra žymus mūsų visuomenės 
veikėjas. Ketvertų metų bu 
vo lietuvių R. K. Susivieni
jimo Amerikoj vyriausiuoju

_______ dvasios vadu. Gerb. Jubiliu-
Šįmet Decoration Day pri-^^ knkūne ilgiausių metų! 

puola sekmadienį, tat visiems
bus patogu atsilankyti į pa
maldas, kurios įvyks ant Šv.
Kazimiero kapų Panelės Švč.
Lourdo grotoje lygiai 2 vai. 
po piet. Tokios pamaldos ten 
įvyksta kas met ir žmonės 
skaitlingai renkasi pasimels
ti už įnirusius. Po pamaldų 
Adonio sode būna užkandis 
ir žaidimai, laimėjimai įvai
rių dovanų, šių savaitę gau
ta sekančio turinio laiškai:

Gerb. Tamsta:

Šv. Kazimiero parapija, 
kaip kas met, taip ir šįmet 
Decoration Day, gegužės 30'

daug susirenka, bet kiekvie
nas sau atskirai, tik mokyk
los vaikai klasėmis sueina. 
Būtų geriau, ir kur kas gra 
žiau, kad grupėmis rinktųsi 
adoruoti, kaip kad seniau bu
vo. Į tas grupes turėtų pri
sidėti ir jaunimas, vaikinai 
ir merginos: sodalietės turė
tų sudaryti savo grupę, vai
kinai savo, vyrai savo, treti
ninkai, rožančinės ir t.t.

bei karvių, kurios ligšiol buvo 
siaurutėse gatvėse. Todėl tur
gų dienoje regnliaris susisieki
mas tose gatvėse neįmanomas. 
Dabar šis klausimas bus sut
varkytas.

Senoje turgavietėje vietoje 
nugriautų namų bus įrengtas

liais. Šis valsčiaus savivaldy
bės planas yra itin sveikinti
nas, nes vasaros metu mies
tiečiams nėra kur pasidėti.

BIZNIERIAI, GARSINKI
TĖS “DRAUGE”

Lietuvių Diena

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no rėmėjai sujudino visų Pi- 
ttsburghų. Jie uoliai rengia
si prie Lietuvių DienOft, kuri 
įvyks liepos 4 d.

Jau dvylikti metai, kai re 
ngiama Lietuvių Diena dide
lėmis iškilmėmis. Visi pitts- 
burgiečiai labai laukia tos 
dienos, viena, kad tų dienų 
niekas nerengia jokių pramo
gų, gi klebonai kviečia visus 
į Lietuvių Dienų. Net ir drau 
gijos, kurioms rūpi tautybė
ir apšvieta, duoda pinueny- d > Adomo sode- už įteiktas 
bę rėmėjams darbuotis, gi,, Parapijos naudai aukas duos 
autra, kiekvienas lietuvis no-1 bra”Pa« * naudas d«va. 
risi važiuoja J Lietuvių Die ,nas aukotojams,
nų dėl to, kad čia yra ge-i KalP mat<>te B {ia id«« 
riansia proga susitikti senus, tikiet,f- kad> «UkrUjų, tos 
pažįstamus. Kas su kuo nori dovanos branfiP°® ir na“di"- 
susitikti, čia susiranda. |«os kiekvienam. Ta, tegul 

1 Tamstų paskatina pasidarbuo 
Šiais metais Liet. Dienoj įj savo parapijos naudai, nes

bus viskas naujo ir įvaires
nio. Raporteris

namų, kiekvienos gerai žino

relę Elena - Florencija. Kū
mais buvo: Stasys Antanai 
tis ir Elena Antanaitienė.

Te Dievas laimina mažutę.

Į moterystę įstojo: Kazi
mieras Vilimas su Brone Mi
lutis, Viktoras Rožukas su 
Beruadete Scheiver iš Šv. 
Juozapo vokiečių parapijos.’ 
Vėliau dar įstos moterystėn 
Jonas Rupšlaukis su Juze Sa- 
molevičiūte, abu iš Šv. Kazi
miero parapijos.

Gegužės 9 d., Šv. Vardo 
draugijos nariai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Šv. Sa
kramentas buvo išstatytas 
viešai - adoracijai.

S. R. K. A. kuopa 35 laikė 
mėnesinį susirinkimų.

Naujoji varg. Ona Žalimiū- 
tė jau prailėjo eiti pareigas.

Šis - Tas

Kiekviena kolonija susirū
pinusi, kad tinkamai priėmus 
nepaprastų svečių J. E. Vys
kupų M. Reinį. Ir labai gerai 
daro, nes, kaipo mokslininkų 
ir Lietuvos jaunimo mylėto
jų, verta atatinkamai pasi
tikti ir priimti.

Darbai šioje kolonijoje žy
miai pagerėjo. Bedarbių skai
čius sumažėjo. Ūpas darbuo
tis taipgi eina geryn. Vietinis

Šiomis dienomis Donoros
visai bus nesunku ža įdėtas | kol(mija TOudojarf 40 va,an.
dvi knygutes sau nusipirkti, 
arba kam nors kitam parduo
ti. Norint daugiau knygučių,

dų atlaidų malonėmis. Alto
riai gyvomis gėlėmis išpuoš
ti rodo pasišventimų ir rūmos vietos, o tačiau migla ,. ,, ... • -n- 11 r0(d0 pas’svenramų ir ru-

naslėDė kiekviena žyme. ku- ga'lma ,k'ebMU™e' peslį knn. V. Sadausko. Sipaslėpė kiekvienų žymę, ku
rio nors brangiai atminto vei
do. Mažas pasaulis susitrau
kė ir apsupo mane — taip 
mažas ir apskritus, taip siau
ras, šaltas ir tamsus, aš ne
radau nė jokio nurodymo vi
sa to, kas radosi taip arti 
grožio, šviesos ir meilės gero 
linksmumo. Bet netrukus per- 
skira pasidarė plati ir aukš 
ta ir saulės šviesa, blizganti 
iš mėlyno dangaus, apreiškė 
kiekvienų gerai atmintų vie

nigus už tas knygutes imalo 
nėkite atsiųsti nevėliau ge-

26 d. |3ūtų geriausia, njajs reikalais darbuotės, 
už jas atsilyginti gegužės IC

kolonija taipgi žada veikliau 
prisidėti prie religiniai tauti

FRIGIDAIRE
Specialis!

“SUPER-DUTY” FRIGIDAIRE 
—SU METER-MISER

TIK

Modelis DRS-537

“Dabar mes matome atspi
ndyje... tuomet gi veidu į 
veidų”. — I Kor. XIII, 12.

Kuomet Alsonas mirė, jis
paliko piešinius, dalelėmis už
baigtus su stebėtinu grnžiu. L |ę> kur'i(Įmig|a buvo'nesu
Krikščionys eina į dangų su|niai aptemdžins.
jų dorybėmis paviršiuje, tik-Į #l
tai dalimis užbaigtomis. Bell .. .. . . . . ». ... Įnese miglų ar abejonę ir už“paliaus buvę, kas yra dali- , . ... ,

. /t vttt mt darė Dievo iųeilę lauke, ir(I Kor. XIII, 10), oi ’tuomet vėl saules spindulys 
skubėjo per debesų vilnis virš 
mano galvos, ir man bežiū
rint per debesų pertraukas aš 
radau pažįstamus takus pas

ir 23 d. Šv. Kazimiero moky
kloje, tuojau po sumos. Do
vanų gi išdalinimas įvyks 
gegužės 30 d., Adomo sode 
4 vai. po piet, arba tuojau niek0 
po pamaldų, kurios įvyks 2 
vai. po piet prie Panelės Švč. 
grotos ant kapinių.

Lietuviai Laivakorčių 
Agentai

Įvairių šios kolonijos lie
tuvių biznierių tarpe turime 
ir laivakorčių agentų. Yra 
tai C. Woshner (Vaišnora), 
2013 Carson st. ir Adam Wa- 
rasl.is, 1200 Carson st. Abu J 
yra patyrę agentai ir vietos 
lietuviai ir apylinkių turėtų 
į juos kreiptis.

Dabar yra keliavimo sez/O- 
nas. Manantieji aplankyti Lie 
tuvų lai kreipiasi į juos.

Jų Kaimynas

• Didžiausias Bar- 
genas. 1937 Super- 
Dity Frigidaire— 

su Meter-Miser ir 

kitomis sensacinė- 
mis Frigidaire y- 

patybėmis! O visgi 
didelę Frigidaire 

vertybę šiandien.

mis”, (1 Kor. XIII, 10), oi 
Dievas užbaigs paveikslų. —
Beecher.

Aš buvau taip arti daržo 
sienos, nusvirančių vynmed 
žiu ir aukštų klevų, pievos Dievų. — Etta R. McOaughey.

Prašome pasidarbuoti pa
rapijos naudai ir taipgi būti 
ant kapinių pamaldose ir ant 
užkandžių Adomo sode ir da
lyvauti visuose žaisluose.

Kažin kas per priežastis, 
kad Pittsburgho ir apylinkės 
korespondentai labai sutingę 
ir visai iš apylinkės kolonijų 

neparašo. Pavasario
metas turėtų akstinti dau
giau pasidarbuoti. Turbūt, sa
vais, vietiniais reikalais už
siėmę ir dėl to trūksta laiko 
viešam pasidarbavimui.

BAZILIKOS ŠVENTO
RIUJE BUS PASTATYTAS

VILNIAUS KRYŽIUS

ŠV.
Su tikra pagarba
Kazimiero R. K. p^r. 
Komitetas ir Klebonas

Kun. Skripkus praeitų sek
madienį pakrikštijo Petro ir 
Florencijos Antanaičių dūk

Cievelando lietuviai su sa
vo žiniomis turėtų ir mus pa- 
akstinti, kad daugiau pasida
rbuotume religiniai tautiniais 
reikalais. Pittaburgtetis

Kas pasiaukavimo išmokė, 
jei ne Kristaus ir Jo pasekėjų 
darbai ?

KAUNAS. — Gegužės mė
nuo yra Vilniaus mėnuo. Tarp 
kitko, šį mėnesį visoje Lietu
voje bus statomi Vilniaus kry 
žiai. Vilniaus kryžius bus pa
statytas ir Kaune Bazilikos 
šventoriuje. Bazilikos švento
riuje, vakariniame kampe stū
kso tik Dievo Motinos statu 
la Taigi Vilniaus kryžius Ba 
zilikos šventoriuje bus pirma
sis. Kur kitur bus statomi 
Vilniaus kryžiai, paaiškės vė
liau.

Y‘QUICKUBE” TACA

SQ Momentaliu Kubų Pa- 
liuosavimu.

Kiekviena Tara vlaa-metalo! 
Greitai suAalantl. Ledo .kubai 
momentaliai palluoauojaml IA 
taens . . du ar vlna tara . . . 
klek Jum reikia. I’aAallna IA- 
tlrplmo eikvojimą. Kiekviena 
tara Alame Supar-Duty Fri
gidaire turi tą puikų po. ran- 
kumą.

Kad padengti nuoAImt) Ir koAtus, klek aukAtenrfA kaina Imama 
už Refrlgeratorius parduodamus sulig Išmokėjimų Planu

COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC SHOPS
DOWNTOWN—72 W. ADAMS ST.-132 S. DtAžiORN ST.

Telephone RANdelph 1200, lotai 66

4134 S. Aihland Avė. 
2733 Mllwaukee Avė. 
4231 W. Madlion St. 
2745 Lincoln Avė.

3440 S. Stote St. 
2950 E. 92nd St.

4433 Irving Tark Blvd. 
4562 traadway 
S32 W. 63 r d St.
11046 S. Michigan Avė
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“DAINŲ ŠVENTES” PROTOKOLAS

Bal. 29 ti., Naujosios A n- . Nutarta dar kartų kviesti 
glijos Lietuvių Vargonininkų Conn. valstijos chorus, kurie
Sų-gos apskritis laikė specia
lų susirinkimų Marianapolio

yra atsisakę dalyvauti. 
Gautas laiškas iš Water-

Kolegijoje, TLu»mpson, Conn., j Imry, Conn., nuo A. Aleksio, 
Lietuvių Dienos Dainų prog- kad jie negalės dalyvauti, nes 
rainos reikalu. j tų dienų jvyks dviejų choris

tų iškilmingos vestuvės.
Chorai, pardavę loterijos 

bilietus, pinigus grųžins Liet. 
Dienos Dainų rengimui komi
tetui, o komitetas tais pni- 
g»is padengs transporteri jos 
lėšas tiems chorams, kurie 

ekį bi 
I loterijos

dovanoms
pamiškė savy olion, nepeši- Kun , Naęifkai 
tenkin:*.nų, kad jie nebuvo 
gavę atlyginimų už dalyvavi
mų ĮKTiiui vasaros Dainų Šve
ntėje. Nors kiti visi chorai

Susi rinkinio vedėjai vien
balsiai išrinkti: art. Rapolu* 
Juška iš So. Boston, Mass., 

raštininkas da'n. Antanu.-n
Giedraits
J.

iš Providenee,

Prieš pnul«lunt tiesioginius a,,lavę sk.i,ty k',
reikalus svarstyti, A. kedrai-1 0 ki(ua aUrs )}„
t s su kun. Pr. Strfekausku ......... „

nešus, kad Bostono Provinci
jos Kunigų Vienybės susiri
nkime, Broektone, buvo nu-
tarta padirbti dainininkams 

buvo gavę. R. Juška aiškino,Į tinkalllll c>tra,Ię. visi daly.
kati tai atsitiko per nesnsi 
prat inu. A. Šlapelis aiškinu, j 
kad vargonininkų esu nutai

vaujų vargonininkai tuotmi la 
apsidžiai gė ir pareiškė

gerb. kunigams padėkų. Ka 
ta Painų Šventės pelnų pa- Jangi |>(. tinkamos cstra(1„s 
dalinti tik tiems chorams, ku tokio ji(le|io skai,:iaus Jaini.
ri© buvo dalyvavę vargonini
nkų parengimuose — konce
rtuose. Bet A. Giedraitis pa
reiškė, kad rengėjai buvo ža
dėję duoti proporcionalį nuo
šimtį visiems dai y vau jau tie
ms chorams. Tania visi nuta
rė atlyginti Providenco ir 
Lowellio chorams po $25.00.

Šie choTai dalyvaus Lietu
vių-Dienos Dainų programa) - 
je, liepos 5 d, Thompsoue:

ninku suderinimas pasekmin
gam programos atlikimui nė
ra įmanomas.

R. Juškai pareiškus pagei
davimų, kad būtų pasiųstas 
dar kartų jiakvietimas tiems 
klebonams ir jų parapijos 
chorams, kurie iki šiol dėl 
įvairių priežasčių dar nėra 
pasižadėję dalyvauti, susinąs 
vienbalsiai sutiko ir nutarė 
Dainų programos dainas iš-

Norwood, Mass., choras su 58 (siuntinėti visiems chorams, 
balsais, muz. A. Šlapelio ved.; j Dainų ir programo suderi 
Atliol, Mass. choras, su 30 niiuui išrinkta komisija iš šių
balsais, muz. J. Stačioko ved.; 
Drockton, Mass. choras su 
50 baisa's, muz. C. Vaško ve-

, asmenų: A. Šlapelio, R. Juš
kos ir A/Hjiedraičio.

z.Nutarta, kad pavieniai cho-
damas; Lowell, Mass., choras rai programoje nedalyvautų, 
su 50 halsais, S. O’Niel vertybei dėl įvairumo galės dal>-
Cambridge, Mass., choršs su 
60 balsais, muz. J. Karbaus
ko ved.; Providenee, R. I., 
choras su 30 balsais, dain. A. 
Giedraičio ved.; So. Boston, 
Mass., choras su 60 balsais, 
art. R. Juškos ved.; Worces- 
ter, Mass., choras su 100 bai

vauti atskiros chorų grupės 
— sikstętai, kvartetai ir t.t.

•‘Bendra Lietuvių nienos die 
notvarkė:

10 vul. (dienos šviesos tau 
pynio laiku) iškilmingos Mi
šios. Naujalio Pulkim ant ke
lių, Missa de Angelis, ofer-

H

w

i.

* - • fa
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Lietuviškos Knygos 
Miesto Knygyne

Daugeliui, gal, dar nežino 
ma, kad viešas Chicago kny
gynas turi daug lietuvių kal
ba parašytų knygų. The Ibi- 
ghton Park Brandi Library, 
4144 Archer avė., laiko savo* 
lentynose kelis šimtus tomų' 
lietuviškų knygų. Jų tarpe 
galima rasti mokslo, istori
jos, religijos, dailiosios lite
ratūros ir kitokiais klausi

mais veikalų.
Lietuviai prašomi lankyti 

knygynų ir naudotis lietuvių 
rašytojų knygomis.

KARIUOMENĖS SU VI
SUOMENE SUSIAR

TINIMO ŠVENTĖ

ALYTUS. — Alyt škiai jau 
pradėjo ruoštis kariuomenės 
su visuomene susiartinimo 
Šventei. Šven<" numatyta, gegu 
žės 23 <1. Nusistatvta išvakr-

rėse suruošti stadione dainų 
šventę ir laužų. Dainų šventė
je dalyvaus 4 jungtiniai cho
rai : šaulių, jaunalietuvių, dar
bininkų ir gimnazijos. Choris
tų bus per 800 Įmonių. Gegu
žės 23 d. bus bendrus )>ainal- 
dos kariuomenės ir visuome
nės, o po to konkursai.

Dalyviai pageidavo, kad ši 
šventė vadintųsi “Kariuome
nės ir visuomenės švente’’.

AKIŲ GYDYTOJAI
LIETUVIAI DAKTARAI

Mg________________________________
Italija nori taikos ir pasiruošus karui. Italijos diktato 

rius Mussolini Palazzo Venezia rūmų balkone, Romoje, Etio
pijos užkariavimo metinių sukaktuvių proga, kalba į minių, 
kad Italija stovi už taikų, nori taikos, bet sykiu pasiruošus 
ir karui.

ras išpildys .12 dainų,, kurias 
prašoma pradėti tuojau mo
kyt, lies 'mažai laiko beliko.

Šie muzikai išrinkti diri
guoti chorus per pamaldas: 
J; Žemaitis, J. Balsys ir C. 
Vaškas.

Dainų programai vesti ri
nkti du iš eilės pernai skirti 
A. Šlapelis ir J. Balsys. Tre
čias buvo renkamas slaptu 
balsavimu ir tapo išrinkta- 
A. Giedraitis.

Chorai gavę iŠ komisijos

sais muz. J. Žemaičio ved.tori ja: Naujalio “Marija, Ma 
Worcester, Mass., choras su rija”. Po Mišių per palaimi

nimų Šv. Sakramento, O Su- 
ltitar’.s, Šventas Dieve ir Ta-

70 balsais, muz. J. Balsio ve
damas; Westfield, Mass., cho
ras su 35 halsais ’inuz. Janu
šausko ved.; Nashua, N. II., 
choras su 35 halsais muz. J. 
Vitkausko ved.

Viso iki šioliai pert žadėjo 
dalyvauti 11 chorų 
balsais.

ntuin Ergo. Po Mišių sviedi 
nvs (buseball): 3 vai. Sporto 
olimpijada, 4 vai. jiaroda, 
4:30 visi chorai užims ski
riamas vietas estradoje ir 5

su 573 j vai. punktualiai pradžia dai- Į 
I nų programos. Bendras cho-

DR. VAITUSH, OPT.
t.l ETUVIS

OPTOMETKICAI.I.Y AKIU 
SPECIALISTAS

' Palengv’n# aklu įtempimą, kuri; 
«btt priežastimi gaivos sknudlliio 
rvalgtmo, akių aptemimo. ner\ uotų 
mo, skaudumą akių karAtl. utcaisu 
trutnparegystę lr totlregystt Priren
gia teisingai akinius. Visuose atst'l- 
ktmuose egisminavimas daromas m 
elektra, parodančia mažiausia.! klai
dos. 8 pecte'ė atyda atkreipiamu » 
mokyklos valkus. Kreivos akys a'1.- 
ULieomos. Valandos nuo 10 iki k * 
Nedėlloj nuo lJ iki 12. Daugely nv 
sltiktarų akys atitaisomo* be aklina 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

F«J C AM ai 2346

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai vakare 

Ketvergsis |*au-al sutarti
2305 So. Leavltt St. 

Tel. CANai 0402

PLATINKITE “DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiso: Rez.:
LAFayette 4017 24C6 W. 60 St

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M. i 
Trečiadieniais ir Sckinadierff

paual sutartį

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 |»opiet ir 7—8:30

vuk h r t.

REZIDENCIJA
LAFayette 3051 2619 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
r>«m»l .TT+oi-f,

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. P.. ATKOČIŪNAS
HA NTTT QT A d

1446 So. 49th Ct., Cicero, Ilk 
litam., Ket». ir Pčtn. 10—9 vai. v. 

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

gaidas, privalės tas gaidas 
sugrų/.inti gerame stovyje, a- 
rba už jas atlyginti.

J. Žemaitis, Liet. Dieno? 
pirm., paraiška -uageid^viijji?.! 
kad1 -choristės, aht kieto guli
ma, pasirėdytų tautiškais rū
bais. Tam visi nuoširdžiai pri 
tarė. Choristėms šauniau pa
sirėdžiusioms tautiškais rū
bais bus teikiamos dovanos. Į

Susirinkimas baigtas kun. 
Dr. J. Navickui atkalbanc 
maldų. Raštininkas •

30 METŲ PRITYRIMA8
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CANai 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
RD A I 0LHMVII0 i Tel- Office Wentworth 6330 
UIll Al Ji OlUlYIKUO | Rez. Hyd. Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS

GERKIT ™ ALŲ

Smbtosiia
SOUTH SIDE BRENING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
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
Biznio Telefonas BOULEVARD 717»

L. M. NORKUS 
Bes. HEMLOCK 6240

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

EMIL DENEMARK,
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

JOHN H. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedčlio, Seredos ir Pėtnyčiog 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas RŽPablic 9600

RAL & ZARETSRY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlj, 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 Republie 5047

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salio Street

Chicago
Telephone CENtral 1840

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Te!. KKYstone 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue
PROspeet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 '
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.

Tel. LAFayette 8016
VALANDOS:

2—4 i>opict — 7—9 vakare 
Trečiadicnais ir Sekmadieniais
 pagal sntartj.

Tel. Ofc. REPublic 7696 
Melrose Park 626

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., kelvinai!. ii nenktadieuiab 

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 ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

ŠeStadienials nuo 2 v. iki 9 v. v. 
__ Sekmadieniais pagal sutarties. _

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISRAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti __

Tel. Ca.umet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYT0JA8

3259 S. Halsted Street
________ CHICAOO. ILL.________

Office Hoars
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

•

Motorų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•4nfev’-”« ■erednmie iv «„h»»t»<mi«

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis sus i tarus 

Su balom s CleeroJ 
1446 So. 49th Ct.

Nuo « iki 9 vai, vak.

DR. B. J. ZUBRICRAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3977 
• Trcčiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
i šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak. 
2423 W. Marąuette Rd.
|____________TeL HEMIock 4848

j Tel. BOUIevard 7042

i DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

■ 4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. KENwood 5107

DB.«. J. BEBTASB-
Ofiso vai. nuo 1—3; nno 4:3

756 VVest 35th Stfe
Ofiso Tel. VI

Rezidencijos TeL

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAOO, ILJL 

Telefonai MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

vakaro. Nedėliomia nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 val. ryto, nno 2 iki 4 

po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

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

T< TAKda 0*94 
Rea.: TaL PLAsa 9400

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

.^i^ėliomi^, nuę 10 iki 12 «Įiepą

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaados: 1—3 ir 7—8 

8eredomia' ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefoną* REPublic 7868

Office Phone . Res. and Offioe
PROspect 1028 2359 S. Leavltt St.
Vai. 1-4 pp. Ir 7-9 vak. OANal 0706

DR. J. J, KOWAR
(KOWAR8KAB) 

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

Nedėliom Ir TrečIadlenlaJa 
-------------------- 8pt«rtt

inia 0036
EVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 9—4 ir R—•8 p. u. 

Reeidencija
8939 So. Olaremont Avė. 

Valandos 9—10 A. M.
Įj>«HP>> įtarti.

Tel. CANa’ 0867
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

8 įkj 8 vai, vakaro

Chicagos lietuvių iv. KryMans li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Clasa A 
rūšies. Tai yra, ankščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyr* prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokiMn 
jos patarnavimu 2700 W. 69th 8t., 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
rtŲ, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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IŠ CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
CICERO. — Draugijos A- kvietiniai ir visi priimti. Pr-

paštalystėe Maldos susirinki
mas įvyko geg. 7 d., parapi
jos mokyklos kambary. Susi 
rinkimas buvo skaitlingas. 
Draugija turi 290 narių. Yra 
nuveikus daug |ęerų darbi; 
Bažnyčiai ir Lietuvai. Ji vi-

gija ims dalyviniu; Šv. An
tano’ dr-jos 25 metų jubilie 
jaus paminėjime, 13 d. bir
želio. Prieš jubiliejų bus no 
vena ;>er devynias dfienus. 
Novenų ves TT. Marijonų 
Kongr. viršininvas kun. Ci-

sur dedasi darbu ir aukomis, koto. Suma bu^ iškilminga.
Parapijos piknikas įvyksta 2 vai. jio piet Uraug'jų vaikš- 

bi iželio 20 d., Vytauto par- tynęs po gatves, o 5 valandų 
ke. Klebonas ragino visus vak. prasidės koncertas, va- 
dalyvauti |ir paliko tikietų dovaujant komp. A. Pociui.

»

pLatin mui.
Iš Federacijos 12 skyr. pra 

nešimų padarė I. Braunienė, 
kad per Fede racijų daug Or
gijų išgelbėta nuo likvudavi- 
»mo. Savo pranešime pažymė
jo, kad vijoms draugijoms 
verta priklausyti Federacijai.

Iš Labd. Sų-gos 3 kuopos 
pranešta, kad kuopai reikia 
moterų ir merginų aukoms 
rinkti kapinių dienoje, 30 d. 
gegužės, ir padėti darbuotis 
piknike. Čia pat išrinkta ke
lios moterys. Taipgi praneš
ta, kad trokas nuveš ir par
veš visus darbininkus ir du- 
rbininkes. Trokas bus prie 
svetainės. Išvažiuos 8 valau 
dų ryto.

Skaityta net trys laiškai -

Po koncerto 8 vai. balius ir 
šokiai.

ARD seimui paskirta aukų 
$5.00 ir išrinkta atstovai.

Kvietimas dalyvauti Mari
jonų Seminarijos koplyč’r.s 
pašventinime, 6 d. birželio, 
priimtas. Kalbėta, kad drau
gija prisidėtų nors su maža 
auka, bet, mažai esant laitu;, i 
tas atidėtas kitam susirinki 
mui. Be to, draugija A. Va
lančiaus buvo pakviesta da
lyvauti apskr. bankiete.

Man veikiant veik visose 
draugijose, klubuose, org. sky 
riuose visados matau klebu 
nų dalyvaujant. Garbė Šv. A- 
ntano parapijai.

Anastazas Valančius

Gaisrininkų maršalas. National Pire Protection sųjungos 
metimam, 41-mam, suvažiavime, Chieagoj, delegatu yra ir Ši 
panelė Anna Springbain, 7236 Clai'ence avė. Ji yra minėtos 
sųjungos aukštesniųjų Chicagos mokyklų skyriaus viršinin
kas - maišalas.

T*skų šeima. Trys dukrelės ir 
visos studijuoja muzikų. Ma
mytė irgi muzikė, tik tėvas 
nemuzikas, bet meisteris, ku
ris padirba smuikas savo du- \ 
krelėms.

Grybui Prasidėjo 
Darbymetė

BRIGHTON PARK. — Pe
tras Grybas, namų dekorato 
rius, dabar, pavasariui atė-

Ant galo pasirodė tenoras ^us’ išsijuosęs. Mat po

9

K. Pažarskio Koncerto 
į* Pasiklausius
t _ _ ■
ROSELAND. — Gegužės 2 

d., Stancike Hali, įvyko dain. 
K. Pažarskio koncertas, ku
ris visapusiai pasisekė.

Atsilankę ne tik buvo ko
ncertu patenkinti, bet ir nu
stebinti, kad iš mūsų tarpo 
iškilų talentas, galįs sureng
ti klasinį koncertų ir save 
gerai užsirekomenduoti.

Pirmoj programos daly bu
vo vaidinimas dramatinio vui 
zdelio “Likimo bausmė”. Vai 
dino šie asmenys: I. Šimkus, 
M. Pažarskienė, kuri geriau
siai atliko savo rolę, M. Meš
kauskienė, M. Oailevičienė, 
puikiai atlikus savo užduoti, 
Aida Norbutas, A. Andrijau
skas, F. Bubelis. Bendrai, vi
si lošėjai gerai atliko saro 
roles, bet moterys geriau jia- 
sižymėjo.

Antroj daly K. Pažarski* 
trim atvejais gerai padaina
vo sunkius veikalus “Terea- 
dor” iš operos Carmen, (Bi- 
zelo), “Ombra” iš operos 
“JIerones” (Handelio), “Vol
ga boatmen” (Šaliapino), 
“IVlier’er you walk” (Ran
delio) ir ištraukų iš operos 
“Sevilijos kirpėjas’’ (Rosiu - 
nio). Minėti veikalai beveik 
visi jo paties sulietuvinli.

Apie dain. K. Pagarekį, 
štai, kas reikia pasakyti: bra
vo - bravisimo. Jis savo vei
kalais publikų tiesiog suža
vėjo ir parodė pažangų ifisi* 
lavinime. Tai lietuviškas Ka- 
ruzo.

SHE LOŠT 20 
POONDS OF FAT

A. Kaminskas, kuris puikiai 
Svetimtautė Sandra Kalni l padainavo <<visD 

dviem atvejais labai puikia, |£.iy karaJius„ (A
padainavo šiuos veikalus ‘A- 
ngelo’ (Auna Case), “Ugc- 
lok” (Steimnan) ir “Pace, 
Pace, Mio, Dio” (Verdi). Ji 
pelnė daug publikos katučių.

Dain. K. Pažarskis ir jo 
žmona Marijona labai poa

kio) ir “Karvelėli” (Žilevi
čiaus).

Po programos buvo šokiai. 
Visiems akompanavo muzikas 
J. Rakauskas, Visų Sv. para
pijos varg. Pageidaujama

kiai padainavo porų duetų, .daugiau tokių koncertų su- 
M. Pažarskienė moka ne tik ifl,,kti. Juose žmogus nors va- 
gražiai lošti, bet ir dainuoja.
Pageidaujama, kad Pažars
kienė dažniau rodytus sceno
je-

Scenos “žvaigždutės” dvi 
sesytės Genevieve AVoicick 
smuikininkė akompanuojant 
Annai AVoicick, išpildė “Sou- 
venir De Lubeck” (G. Rie- 
cken), “Blue Butterflies” 
(Dore). Žavėjančiu griežimu 
jos tartum pagavo publikų 
,ir nunešė aukštai, aukštai, 
prie debesų. Tai pažiba lie 
tuvių tarpe. Įdomi Vaicekau-

londėlei prasiblaivini ir už 
miršti savo kasdieninius var 
gus, net ir po to kelias die
nas jauti garsus malonios dai
nos. Jei taip gerai būtų iš
pildyti visi mūsų parengimai, 
tai nereikėtų mums ranka nu 
moti; ‘‘E, kų aš ten gero 
gausiu, geriaus nueisiu ant 
mūviu, ten geriau laikų pra
leisiu”. Nes, ištikrųjų, daž 
nai publika tampa apgauta.

Taigi, lai gyvuoja mūsų 
dainininkai ir muzikai, o mes 
juos remsime. Ten buvęs

AMERICA’S 
LEADER AT

ppdifAK

F«e1 full ot pep 
p Nrm youplendfir torm yoū erave—you can't 

lf you Ust«n to goeaipera.
To take off e«ceaa fat go light en 

fatty meata, butter. creatn and aug- 
nry oweet» —eat more frult and 
veretables and take a halrteaupooa- 
ful of Kruschen Salta In a f laša of 
bot vvgter every morning to eliml- 
nata eaceaa waste.

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md.. wrltėa: "I took off Vi 
lba.—my clothea fit me fine now."

Ho drastlo cathartlca—no 
patloi' -a JBHV

ot i&aetva.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

<JAftV, IND. LAIDOTU VI V DIRHKTOHlAl 
KELNER — PRUZIN

ri tikrų darbymetę.
P. Grybas pažadėjo būti

“Draugo” piknike gegužės 
30 d. Vilniaus Kalneliuose. 
Žadėjo ten nusivežti būrį ge
rų draugų ir visi turės “good 
time”. Tas pat

Jaučia Laikų 
Pagerėjimų

MARŲUETTE " PARK. - 
laiikrodininkas R. Antlreliū- 
nas, 6.32-1 So. Western avė., 
sako, kaži jaučia laikų jaigė- 
rėjimų. Biznis visose šakose 
padidėjo.

Dabar Rapolas Andrei)finas 
turi krautuvę geroje vietoje 
ir erdvioje patalpose.

P-ntis Ant'rel.iūnas v sadu 
buvo geras “Draugo” rėmė
jas, o dabar bizniui gerėjant, 
pažadėjo gražiai paremti 
“Draugo” piknikų, įvykstan
tį gegužės 30 d. Vilniaus Ka
lneliuose. Kostumeru

t

depresijos daug namų taiso
mų ir dekoruojama. Taigi tu-

tA. B A 
URŠULĖ

KRASAUSKIENĖ
(ixj pirmu vyru Tverijonlemė; 

gto tėvais Gulbinaltė)
Mirė gegužės 11 d., 1987 m., 

4 vai. popiet, sulaukus pusę 
amžiaus.

Kilo iš Kaltinėnų parapijos, 
l’avarsėdžių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Jurgį Tveri jonų, dukte
rį Marijonų, marčių Onų., 7 
anūkus, žentų John Yokubos- 
ky lr daug kitų giminių.

Kūnas paškrvota8 2001 Ca- 
nalport Avė. Namų tel. CANal 
7808.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužės 15 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J $v. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, A- 
nūkai, kvitas ir Gintinlūe.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Radžius. Tel. CANal 6174.

a. a a

JONAS PETROŠIUS
Mirė gegužės 11 d.. 1987 m., 

2^20 vai. ryto, sulaukęs 44 
metų amžiaus.

Kilo iš Ruseinių apskričio 
ir parapijos.

Amerikoj išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Stefanijų, po tėvais 1- 
vaškevičlūtė, sūnų Algirdų, 
dukterį Vandą, žentų Justinų 
Plungj, broli Kazimierų, hro- 
llcnę Valerijų, seserį Pranciš
kų Strumlllenę lr švogerį Ju
lių, dėdę Tadų Petrošių, dė
dienę Stanislavų dėdę Jonų 
Petrošių ir dėdienų Hienų ir 
dėdę Antanų Klenauskų tr dė
dienę Kotrinų ir gimines: o 
Lietuvoj daug giminių.

Kūnas pašarvotas 6004 So. 
Carpenter St.

Laidotuvės įvyk, penktadie
nį. gegužės 14 d. Iš namų 
7:80 vai. ryto bus atlydėtas 
į šv. Antano (Cicero) parapi
jos bažnyčių, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pužy- 
stamus-aį, dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, Sūnus, 
Duktė, Žentas, Brolis, Brolie
nė, Sesuo, ftvogerls, Dėdės, 
Dčslienos ir Giminės.

laidotuvių direktorius Anta
nai Petkus. Tel. Cicero 2109.

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avenue
Gėlės BIjrllntlems — Vestuvėms — 

Uankietams — Isildotu vėms — 
Papuošimams.

Phone LAFAYETTE 5800

PROFESSOR NOODLE
Lear Professor:

My father 
says that 
boys who f lirt 
will always 
rue tbe day 
He SdįS I 
mušt not lamp 
a skirt. Why 
does he tai k 
that way ?

CĮaudė

//•fOR /OUR

eVes
Write for Free Bo
"A W»rtd o» Coaltoft to* v»uf tvo*'

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės, 

-lokite kelia la- 
ivina nuvargo*

Vėjo ar Dulkių, vartokite kelia la
šus Murinę: Paleugv
slas akis.
Saugus Kūdikiams lr Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

MUAINE COMPANY rV.uco

SOLISTAMS IR CHORAMS!
Didžiausias Muzikos, Dainų Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS tlNIOS”
1618 X. Damen Avė., Chicago, III,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORLU8

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

VIRginia 0683PLATINKITE “DRAUGI”

MIS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dahar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas
3958 West 11 lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai 8v. Kazimiero kapinių vartų.

My boy, it mętkes me 
very sad that such, x 
thinjjs you shoulddo! 
You mušt obey your 
noble dad—he knowe 
what’s best for you. 
Your popper wish.es 
to avert tHe sins 
that lead aetroy. 
He K n.ovvs it’s dart- 
^erous to fhrt,— 
’eause Ke tfot 
KooRed that way! 

Prof. Nnodlc

VENHIAN MONUMENT CO., INC.
Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
----------o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj 
■ ■ o-------

Suvirš 50 metų prityrimo-------o------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite J 

pinigus
— o----------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių
Chicagos Lietuvių ' ‘ H

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAIKOPLYCIOS v,sosEMIESTO DALYSE

S. M. Skadas 
1.1. Zolp

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir Suk 10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULIman 5703

P. 1. Ridikas S354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

Lathauriez ir Sanai
2314 We«t 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

J. Liultnas
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

■—..Ri,

wish.es
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CHICAGIEČIAI BIZNIERIAI IR ŠIAIP | Rengiasi Jaunuolių 
VEIKĖJAI VYKS Į MELROSE PARKĄ Vakarui

Netikėtai teko sužinoti, knd 
j fev. Vardo ir Šv. Pranciš
kaus draugijų rengiamą, va
karienę, koncertų ir šokius, 
Eagles Hali, 147 (Broadvav, 
Melrose Parke, West 6ide 
laidotuvių direktorius S. H. 
Lakavičius pareiškė, kad ji
sai su savo draugais irgi va
žiuos pamatyti kaip melrose- 
parkiečiai pasirodys, ar jie 
savo pasiryžimų įvykdys, ar 
tiktai giriasi savo darbais. 
Aš noriu įspėti p. Laka virių, 
nors melroseparkiečiai prisi
dengę po svetima pastoge, bet 
jie gerai susiorganizavę, ir 
aš esu tikras, kad jų užma
nymai, pasiryžimas ir vienin
gumas, pilnai atsako.

Štai kita graži naujiena iš 
Marąuette Parko: žymus biz
nierius Rapolas Andreliūnas, 
adr. 6324 So. AVJestern ave., 
irgi rengiasi su savo draugais 
aplankyti melroseparkieėius 
ir nori padaryti platesnę pa
žintį su vietos lietuviais.

Taigi, melroseparkiečiai su 
lauks į savo parengimų daug 
svečių ir iš Chieagos. Tat 
vietiniai lietuviai turėtų kuo
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
pasirodyti, kad Melroise Par
ke lietuvių skaičius yra dide
lis ir tuo pačiu kartu turės 
progos susipažinti su cbica- 
giečiais ir atliks gražų dar
bų, užpildydami savo nusista-

mui Tėvų Marijonų Semina 
rijos koplyčioj spalvuoto lan
go. J. K.

Mot. Sę-gos 1 Kuopos 
Bunco Party

BRIDGEPORT. — Gegužės 
14 d., tuoj po pamaldų, įvyks 
Moterų Sųjungos bunco par
ty parap. mok. svet., ant 2 
lubų. Kviečiame visų Chiea
gos kuopų sųjungietes atvyk
ti į seniausių M. S. kuopų ir 
linksmai laikų praleisti. Bus 
gražių dovanų ir įdomių 
“door prizes”. Įžanga 23c. 
Lauksime malonių viešnių.

Ra$t.

įBRIOHTON PARK. — LR 
KA Susivienijimo 160 geg. 8 
d. kuopos jaununo komisija 
laikė nepaprastų susirinkimų, 
kuriame dalyvayo F. Gubys
ta, V. Kulikauskas, J. Kudir
ka, A. šrupša, M. šrupšienė, 
O. Ivinskaitė ir J. K. Enče-

Europos Kumštininkų 
Tymas Kelyje Į 

Amerikę

Tarptautinės 
Golden Glove

kumštynės 
čempijonatui

Važiuosim į Piknikų įlinkės miestelių lietuviai re-1Vilnius esų» senas Lenkijos 
ngiasi skaitlingai dalyvauti Imiestas.

BRIDGEPORT. — Ateina
ntį sekmadienį, gegužės 16 d. 
Vytauto Parke įvyks Akade
mijos rėmėjų piknikas. Šios 
kolonijos lietuviai smarkiai

ir gražioje nuotaikoje pra
leisti dienų Birutės darže — 
Budriko draugų iškilmėje.

Draugas

SKAITYKIT^ “DRAUGĄ.”

laimėti Chieagos bus gegužės ]rengia.4 prie to pikniko. Ma- 
28 d., Stadiume. Rinktinis nantieji į tų piknikų važiuo
Europos tymas užvakar jau 
apleido Milanu ir jau kelyje

ris. Komisija aptarė jaunimo į 1 Amerikų. Europos repije- ,901 • 33 st- Trokas išeis 1
susipažinimą vakarų, kuris zentacijų sudaro aštuoni ku-lva'- P°pieC 
įvyks gegužės 23 d., parap. mštminkai: Gavino Matta, TJ1-

derico Sergo ir Luigi Musi-

t i išanksto užsisakykite vie
tas ant troko Gudų krautuvėj,

JUGOSLAVŲ AKADEMI
NIS CHORAS VILNIUJE

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam

DIVIDENTAS ITŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

VILNIUS. — Į Vilnių buvo 
atvažiavusi jugoslavų akade
minio choro ekskursija. Did
žiajame teatre vieną vakarų 
choras koncertavo. Prakalbo
se studentams jugoslavams vi
sur buvo pabrėžiama, kad

Lietuvių Likimas 
Nežinomas

salėj, 7 vai. vak. Šis jaunimo 
susipažinimo vakaras sus’dės'na — Italijos; Herbert Run 

ge ir Michael Muracb — Vo
kietijos; Aleksander Polus ir 
Henry Chm!elewsky — T>*n- 
kijos: ir Erįc Agren — Šve 
dijos. Sykiu vyksta ir keturi 
tymo “officials”: Artbur de 
Kankovsky iš Budapešto, ge
neralis sekretorius tarptauti
nės federacijos; Conte Gerar
do Leonardi di Villacortese, 
Italijos kumštininkų kom'sj- 
jonierius; Hans Hieronymaus 
iš Vokietijos ir Franz Rvba- 
rezyk iš Lenkijos.

Tikietų į kumštynes iš an
ksto galima gauti Chicago 
Tribūne ofise. Kainos: $3.30, 
$2.20, $1.65 ir $1.10.

iš “sočiai party” su šokiais, 
užkandžiu ir žaidimais. Vie
nas jaunuolis, gr jaunuolė,
laimės $2 sidabru ir dar kų.

ę
Į šį jaunimo susipažinimo 

vakarų kviečiame visų lietu
viškų katalikiškų jaunimų

. LIETUVOS MATININKŲ j Prtuiedant nuo septinto mo
kyklos skyriaus. Vakaras bus 
linksmas.

SĄJUNGOS DOVANA UŽ
SIENIO LIETUVIŲ 

VAIKAMS

KAUNAS. — Lietuvos ma
tininkų kultūrtechnikų sųjun
gos fotosekcija per draugijų 
užsienių lietuviams remti pa
dovanojo septynis Lietuvos 
vaizdų albomus Pietų Ameri
kos lietuvių mokyklas lankan
tiems vaikams: Brazilijoje — 
dr J. Basanavičiaus, vysk. 
M. Valančiaus, dr. V. Kudir
kos ir Maironio vardu prad
žios mokykloms, o Argentino 
je — d r. J. Tumo Vaižganto, 
Prezidento A. Smetonos ir dr. 
J. Basanavičiaus vardo moky-

tytų 500 dol. kvotų, įrengi- ■ klonis.

Jaunimo Komisija

Džiaugiamės Savo 
Choru

AVAUKEGAN. — Šv. Bal
tramiejaus choras gegužės 9 
d. labai puikiai vaidino ope
retę “Sylvia”. Operetė vau- 
keganiečiams taip patiko, dau 
gelis žada važiuoti su choru

į Kenosha, Wis., geg. 23 d. 
Ten operetė bus pakartota. 
Šv. Petro parap. svet-

Šv. Baltramiejaus choras,

Aukštas, Sunkus, Bet 
Greitas

iBelendant iš kepyklos adr. 
26 W. Division st., policijos 
užkluptas negras Barron EI-

kaip jau buvo “Drauge” ra- der’ fi ir 3 MkS-
šyta, praeitį spalių mėnesį a» ir sveri«s 260 svani- Va' 

Ivaidino operetę “Čigonai”. «is P»’Uei<lo ..bėgti ir 
Gruorlžio mėn. operetę poka-1 -’11 šaudydama - turėjo keletą
rtojo Kenosha, Wis. Tas ro
do, kad Šv. Baltramiejaus 
choras dirba. O dirba dėl to, 
kad turi energingų vadų as
menyje varg. Žy liaus.

Šio vakaro pelnas ėjo nau
jų vargonų fondui.

Korespondentė

blokų vytis. Pagalios suga
vo. Policijoj milžinas prisipa
žino apiplėšęs keletą krautu- 
vių.

BIZNIERIAI, GARSINKI
TĖS "DRAUGE"

J

Sic

Šis puikus NORGE elektrinis refrigera- 
torius gali būti jūsų.

PIRKITE LENGVAIS 

IŠMOKĖJIMAIS

Roosevelt Fumiture Co J
2310 VVest Roosevelt Road

Phone — SEEIey 8760

Pranešama, kad clūcagietis 
negras, Alonzo Watson, prieš 
kiek laiko išvykęs į Ispaniją 
padėti loja Įstums nugalėti 
sukilėlius, jau žuvo lojalistų 
pusėj. Nėra žinių, kaip seka
si kovoti keturieuns lietuvia
ms jaunuoliams, kurie taip 
pat yra išvykę į Ispaniją, ko
voti už “liaudies frontą”.

RADIO
ŠĮ VAKARĄ BUDRIKO 

PROGRAMA

DYKAI!

“Console Sėt” dykai tam, 
kurs gaus vieną naujų metinį 
“Draugui” skaitytojų ir pri
siųsti $6.00.

Nuo 7 iki 8 vai. vak., kas 
ketvirtadienį, iš stoties WTI 
FC duodama puikios Budri
ko radio programos su gra
žiomis dainomis ir muzika. 
Visi cliicagiečiai klausosi šių 
programų. Reikia pastebėti, 
kad ‘Budriko programa pe
reitą sekmadienį iš stoties 
WCFL, nuo 7:30 vakare, da
rė tikrai, malonų įspūdį. To
kių programų, kaip Budriko, 
tikrai malonu klausytis.

Dar noriu priminti, kad 
milžiniškas Budriko radio pi
knikas bus ateinantį sekina- t 
dienį, gegužės 16 d., B’rutės 
darže su gražia programa ir 
dovanų laimėjimu. Giidėt, 
kad visi cbioagiečiai ir apy-

PHIL ADE LPHI JOS

LIETUVIŲ DIENA
JUOZAPO MABUOS VILOS NAUDAI

Sekmadienį
Birželio-June 6 d., 1937

VILOS SODE NEWTOWN, PA.

Štai gera proga įsigyti naujų automobilių —1937 PLYMOUTH 4-DOOR SE
DAN, kuris teks giliukingam antrame VILOS PIKNIKE, rugpiūčio 29 d. Pra
šome visų įsigyti tikietų* iš anksto.

Bus duodamosi įvairiausios dovanos naudingos seniems, jauniems, dideliems, 
ir mažiems. Ypatingai, džiaugsitės gavę akademikių ir Šv. Kazimiero Akademi
jos rėmėjų gražius rankdarbius.

Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai praleisti dienų JUOZAPO MARI
JOS yiLOS gražiame sode.

Jūsų,
ŠV. KAZIMIERO SESERYS 

(Viloje)

J

OaUFIELOTEACa

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų-, Stiklai ir 
VARNIfiAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANai 6850

lillions prefer this "flavor 
that is different"
Pamėginkite šį naujų Salai 
Dressing. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—
F AR MORE-OF THE COSTLYINGREDIENTSI

V’itiim* Buy gloves wlth what 

lt savos
Nerelk mokėti BOc ui 

dantų mont į. Llaterlne 
Tooth Pašte gaunama po 
25e. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikia. Ją vartodan aa por 
metus sutaupai S3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

Uzbonas. Talpūna dvi kvor
tas. Tinka visiems. Dykai tam 
kurs gaus vienų naujų “Drau
gui” skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

“Relish Tray.” Dykai tam, 
kurs gaus vienų naujų 
“Draugui” skaitytojų pusei 
metų ir prisius $3.50.

Kaip Jaučiate?
A| Vakar*—“Išvalyk lt Vldnriun"—Jauskite 

tlrrluu Rytąjį
Merkite nuovar«|. [tuokite flarfleld Ar
batai Išvalyti neeumnltue likutine Veikla 
areliai Ir maloniai. Gerkite kaip papras
tą arbatą. 10c — 26e.

I **' w » P»M SAMPte et OertUlu 
' HMdecliePew<ter-el>oGer«eMrea.į B . -v«w».nwrwwo«r-oik> lMsrn«i<j (m,

v**dforcoserlsotloa,a<id indigstflsa, 

TtA c, L i, nooKiyN. n. y.

CLASSIFIED
IFAKAV DARBO B1 ČERNIŲ

Esu jaunas bučeris. Savo darią pil
nai moku l.r gailu patenkinti kos- 
tumerlus. Pašaukit Victory 2213.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ

Tuoj reikia patyrusių moterų kor
tuoti skudurus. Pastovus darbas.
Aukščiausios algos.

1801 No. Leavitt St.
TAVERNA PARDAVTMCT

Pasiduoda tavprna. Pilnai jrengta. 
Biznis Išdirbta/,. Tuoj kreipk'tra.
Išvažluoiu J Lietuvą, pigiai parduo
siu. 2301 So. IVestern ave., tel. 
SEEly 9754.

REIKALINGOS DARBININKAS
Reikalingos moterys sortuoll senus 
tr noujus skudurus. H. Kamora and 
Sons. 412 No. Morgan St.

REIKIA PARDAVĖJŲ

Alaus, degtinės Ir kitokių ffėrlmų 
pardavėjai tavernoms prašomi kreip
tis 1 mus pardavinėti mfisų išdtrhi- 
mą, kaipo "Side line.” Geras komi
sas. Sez-yr.aa tik prasideda. Pats lai
kas stoti ) darbą.

3083 Archer Ave.
REIKALINGA MERGINA

Reikalinga mergina namų ruošos 
darbams Mažai skalbimų, nereikės 
virti, du vaikai. $7 savaitėje, kam
barys. maudynė. Mrs. Sack, 4420
Drexel blvd , tel. ATI^antlc 4478.

REIKALINGA MERGINA

Reikalinga mergina prie darbo lr 
prižiūrėti mažą vaiką. Jeigu nori. 
gali gyventi ant vietos. Kasllnk są
lygų. pasitarsite ant vietos.

4320 So. Sacramcnto Ave. 
Chicago III.

REIKALINGA VIRĖJA
Reikalinga virėja-pagelbinlnkė dirbi i 
deliame žydiškame .restorane. Turt 
būt su patyrimu. Gera alga.

3613 W. Roosevelt Rd.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini. Palcndvltaa, Liežuviai. 
Baravykai, Agurkai, Saldainiai ir 
kiti skanumynai IS Lietuvos. Par
duodam ir krautuvėms Whole- 
sale.

BALTIC IMPORT CO.
805 West 1»Ut St., Chlcago. 

Tel. HAYmarket 8555

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:

GAUBIS, SABONIS, BULAW. BANKEVIČIUS, BAČKUS

Vi


