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KRUVINI MŪŠIAI EINA 
BILBAO FRONTE

DALYVAVĘ LONDONO IŠKILMĖSE CHICAGO KARDINOLO 
MIŠIOS PER RADIJA

BUS GIRDIMOS ‘
KOVOTI PRIEŠ KOMUNIZMĄ 

BENDRAS VISU DARBAS
Radikalai veltui stengiasi 

atimti aukštumas
HENDAYE, Prancūzija,. šlaičiais priešais nacionalistų

Rytoj — Sekminių dieną, 
Jo Em’neneija kardinolas 
Mundelein, Chicago arkivys

Taip pareiškia Cincinnati 
arkiv. McNicholas

p
geg. 14. — Žiniomis iš Bilbao 
karo fronto, radikalų milicija 

umiama j nacionalistų ugnį 
siimti netoli miesto prieš 

lorų dieną prarastas aukštu
mas.

Sakoma, patsai baskų p>o- 
vineijos prezidentas Aąuirre 
įsakė sukelti prieš nacionalis
tus kontratakas. Jo įsakymas 
pildomas. Milicininkų kolium- 
nos kaipo bangos veržiasi pa-' klupdyti.

pozicijas. Nacionalistai vos 
spėja vienas koliumnas išklo
ti su patrankomis, kulkosvai
džiais ir rankinėmis granato
mis, tuojau veržiasi kitos. Ra
dikalams negaila milicininkų.

Čia spėjama, kad kaip radi
kalai nutrauks savo nepavy
kusias kontratakas, naciona
listai smarkiau spustels prieš 
radikalus ir raudonieji bus su

kūpąs, laikys iškilmingas pon- k REDERTCK, M<1., geg. ziais peikė liberalus, kurių žy- 
tifikalines Mišias Švč. Vardo — Katalikų studentų misi- mi dalis sėbraujasi su komu

jinės akcijos čia andai įvyku- nistais, tarytum, nežinodami,

Pittshurghe nutrauktas plienu pramones 
darbininku streikas

Darbininkai bus atsiklausti 
referendumo metodu

PITTSBURGH, Pa., geg. mo. Sakosi jie žino, kad dau- 
14. — Jonės and Laughlin gumas darbininkų pasisakys 
plieno fabrikuose apie 27,000 už C.I.O. ir plieno pramonė 
darbininkų streikas staiga nu- bus uždaryta neorganizuo-
trauktas. Darbininkų organi
zavimo C.I.O. komitetas suta
rė su plieno korporacija, kad 
darhfMnfcffi bus atsiklausti re
ferendumo keliu, kad patyrus, 
nr jų daugumas nori priklau
syti C.I.O. organizacijai. ' 

Korporacija ir pradžių bu
vo priešinga visokiam kom
promisui s,u CJ.O. valiais, at-

tiems darbininkams.
Abi pusės yra patenkintos

kompromisiniu sutarimu, ka
dangi tuo būdu išvengta riau
šių ir didelio nedarbo pramo
nėje.

C.I.O. vadai turi pasitari
mus su Inland Steel kompani
ja, kurios fabrikuose Indiana 

sisakvdama pripažinti bet ko- Harbor ir Chicago Ileights
kią uniją. Tačiau ji turėjo ka-įdirba iki 12,000 darbininkų, 
pituliuoti, kai Came^Ie Illi- Praneša, kad kompanija dar
nois plieno korporacija netiko 
tai susigretino su C.I.O. ,ų

C.I.O. vadai pareiškia, kad 
jie nebijo darbininkų balsavi-

VOKIETIJA ĮGINKLUOJA 
BALTIJOS KRANTUS

LONDONAS, geg. 14. — Iš
gama aikštėn Vokietija vi

su Baltijos pakraščiu stato di
deles tvirtoves ir įtaiso oro 
laivams ruimingas stotis. 
Krantų įginklavimo centras 
yra ti.es Lubecko įlanka ir iš
tenai driekiasi j abi puses.

Be to, Vokietija tvirtai į- 
ginkluoja ir visus kitus pasie
nius. Tvirtovės visur kaip 
grybai auga.

NESUSIPRATIMAI AUTO
MOBILIŲ PRAMONĖJE

svarsto statomus jai reikala
vimus — C.I.O, pripažinti. 
Jei kompanija pasipriešintų, 
būtų paskelbtas streikas.

BEVEIK BRITANIJOS 
“DOMINIJA”

LONDONAS, geg. 14. - 
Po karaliaus vainikavimo iš 
anglų spaudos aprašymų ir 
pastabų apturimas įspūdis, 
kad J. Valstybės sugretina
mas su Britanijos dominijo
mis.

Anglų spauda turi daug tei
sybės. Daug amerikiečių da
lyvavo Londono iškilmėse, o 
Amerikos spauda ne mažiau 
už anglų spaudą interesavosi 
šiomis iškilmėmis.

DETROIT, Mich., geg. 14. 
— Yra dar daug darbininkų 
nesusipratimų su fabrikų val
dybomis automobilių pramo
nėje. Kai kur darbininkai su-

katedroje.
Šių pamaldų eiga bus trans- s*ani susirinkime kalbėjo Cin- kad jie tuo būdu žaidžia su 

einnati arkivyskupijos JE. ar
kivyskupas J. T. McNicholas,

Pamaldos prasidės 12.00 !*•> aP’e komunizmą. Jo E-
dieną ir visą valandą bus t ran kscelenei la pažymėjo, kad smerktinuose žygiuose. Libe-
sliuojama Columbia Broadcas 'Pr*eS komunizmą būtinai rei- radai būdami radikalų įran-
ting sistema per WBBM radi- dalingus bendras žydų ir kiais juk sau nieko negali pel-

į jo stotį Į krikščionių ir visų kitų žmo- nyti. Įsigalėję komunistai
nių veikimas. Tai dėlto, kad tuojau pasakytų liberalams, 
komunizmas visiems grasina, kad jie, liberalai, yra tik 
Komunizmas siekia Ameriką “rausvieji” ir raudoniesiems 
išamerikoninti, krikščionybę negali būti sėbrai, 
iškrikščioninti ir visą žmoni- Bendras veikimas prieš ko-

liuojama per radiją ne tik A- 
mer.kai, 1x4 visam pasauliui.

SUMANYMAS MINĖTI 
MARQUETIE GIMIMO 

SUKAKTOVES

J. Valstybių specialiai atstovai J. W. G^rard ir gen. J. 
J. Persning, dalyvavę Anglijos karaliaus vainikavimo iškil
mėse Londone. į(Acme Photo.,)

Parskrido su karaliaus vainikavimo
NEWARK, N. J., geg. 14. 

— Amerikietis lakūnas Me
rrill su savo pavaduotoju 
I>anibie šiandien popiet pars
krido iš Londono su karaliaus 
vainikavimo iškilmių nuotrau
komis.

Kelionė per Atlantikų ėmė 
apie vieną parą. Apie 20-iai 
minutų Merrill nusileido neto
li Quiney, Mass. New Yorko

pusėje buvo tiršti rūkai ir bi
jotas! netekti gazolino. Pasiė
mus gazolino baigtas rekordi
nis skridimas Floyd Bennett 
airporte, iš kur pereitą sek
madienį išskrista į Londoną 
parvežti ,į Ameriką iškilmių 
nuotraukų.

Nepaprasta susisiekime pa
žanga. Bet ir lakūnų nepapras 
tas drąsumas.

PRIEŠ 200 METŲ MIRŲ- I MINA SUSKYLĖJO KARO
ŠIO VYSKUPO KŪNAS 

RASTAS
LAIVĄ

pavojinga ugnimi ir pasiima 
didelę atsakomybę padėdami 
raudoniesiems gaivalams jų

GATVIŲ ŠLAVĖJAMS 
LONDONE SMARKIAU

KRIKŠTAUTA

LONDONAS, geg. 14. — 
Spauda iškelia aikštėn, kad 
karaliaus vainikavimo dieną 
per iškilmingas vaikštynes

BUENOS AIRES, Argen
tina, geg. 13 — Peru respub
likos Trujillo mieste Šv. 
Pranciškaus bažnyčios pres
biterijoj netikėtai rastas prieš 
200 metų mirusio vyskupo Ka 
jetono Palarieano palaidotas 
kūnas. Pranešta, kad palaikai onajjgm 
yra geram stovyje.

kelia streikus, priešingus C.L-i londoniečių minios daugiau, v V F • . V • , •  _ • 4 V •O. Kitur šios organizacijos 
darbininkų mažumos reiškia 
nepasitenkinimo.

United Automobile AVor
kers c f America unijos vadai 
pareiškia, kad šie nesusiprati
mai bus išlyginti.

krikštavo paprastu vežimu va 
žiuojantiems gatvių šlavė
jams, negu nnnisterių pirmi
ninkui Baldwinui.

Šis įvykis užregistruotas 
tam tikruoju instrumentu ir 
teisingas.

FAŠISTAI IR NACIAI 
PROTESTUOJA

MEXICO MIESTAS, geg. 
14. — Pirmosios gegužės die
ną čia, kaip paprastai, suren
gtos vaikštynės, kuriose ir vy
riausybės nariai su prezidentu 
Cardenasu dalyvavo. Vaikšty
nėmis be kitko pašiepia Mu- 
ssolinis ir Hitleris.

Dabar Italijos ir Vokietijos 
pasiuntiniai įteikė Meksikos 
vyriausybei protestus.

AVASHINGTON, geg. 14. — 
Kongresui pateikta rezoliuci
ja, kad J. Valstybių preziden
tas oficialiai paskelbtų para
ginimą šalies gyventojams šį
met birželio 10 dieną minėti 
kun. misionieriaus Marąuette 
3!X) metų gimimo sukaktuves.

Anot rezoliucijos, sukaktu
vės gali būti minimos bažny
čiose, mokyklose ir kitose
šiam tikslui atitinkamose vie
tose.

Rezoliuciją pateikė senato
rius J. H. Lewis iš Illinois 
valstybės.

PIENO IŠVEŽIOTOJAI 
NEPATENKINTI SAVO

VADAIS

LONDONAS, geg. 14. - 
Čia spėjama, kad sprogusi mi
na suskylėjo Anglijos karo 
laivą Ilunter Ispanijos pakraš 
čiuose.

ją išžmoninti.
Kampanijoje prieš komuniz 

mą, sakė arkivyskupas, turi 
dalyvauti pati vyriausybė, 
kiekviena religinė forma, spau 
da, universitetai, kolegijos, 
radijas, krutomieji vaizdai, 
darbas, kapitalas ir pagaliau 
labiausia komunizmo išnaudo
jami visi vargšai, kurie velka 
sunkią gyvenimo naštą ir ku-

munizmą yra bendra kova už 
brangią kiekvienam žmogui 
laisvę. O laisvių yra visoke
riopų, pradėjus asmeniška lai 
sve ir baigus sąžinės laisve.

Komunistai gi yra visokios 
laisvės atkaklūs priešai. Jie 
tik vieni nori naudotis laisve, 
o kitiems tai visa užginti, vi
sus kitus prislėgti ir pavergti.

Ačiū Dievui, Amerika yra
riemsi komunistai, kaip pap-| laisva, jos gyventojai naudo- 

ioai laisira TnAinu reikia nnfl-rastai, viliugingai žada "ro-
"Iii • ’» - .J“ •

Arkivyskupas aštriais žod

Pieno išvežiotojų unija Chi
cagoj atnaujinant sutartį su 
pieno kompanijomis reikalavo 
penkių dolerių daugiau savai
tės atlyginimo. Ikišiol mažiau
sias savaitės atlyginimas yra 
43 dol.

Unijos va<lai kompromisu 
susitaikė su kompanijomis su
tikę su dviem doleriais dau
giau atlyginimo.

Įvykusiam unijos susirinki
me sukeltas triukšmas prieš 
vadus už šį kompromisą ir 
nutarta šį klausimą išspręsti 
visų unijos narių balsavimu.

’ Kadangi nelaimė įvyko ra
dikalų vaklomose pakrantėse, 
negalima kaltinti ispanu naci-

IŠGINKLUOJA NAMINĘ 
SARGYBĄ

PERPIGNAN, Prancūzi
ja, geg. 14. — Valencijos ra
dikalų įsakymu išginkluojania 
Barcelonos naminė sargyba.

LENKIJOJ SĄJŪDIS PRIEŠ 
ŽYDUS

VARŠUVA, geg. 14. — Vi
soj Lenkijoj kai prerijų gais
ras plinta len-kų sąjūdis prieš 
žydus. ,

ATVYKO DR. ECKENER

jasi laisve. Tačiau reikia nuo
lat budėti, kad laisvės nepra
rasti.

TARP RUSIJOS BOLŠEVI
KŲ BEDIEVIŲ REIŠKIASI 

PASIAUBA

LAKEHURST, N. J., geg. 
14. — Iš Europos atvyko di
rižablių ekspertas d r. Ecke- 
nėr. Jis apžiūrėjo Hindenbur- 
go metalinius griaučius. įrau
kiama jo nuomonė apie įvyku
sių nelaimę.

WASHINGTON, geg. 14. 
— J. Valstybių švietimo biu
ras praneša, kad mažėja vais
kų skaičius šalies viešosiose 
mokyklose. Pažymima, to prie 
žastis — gimimų mažėjimas.

RYGA, geg. 14. — Žiniomis 
iš Maskvos, tarp bolševikų be 
dievių pradeda reikštis pa- 
siauba, kadangi jų organizaci
jai nesiseka rusų tarpe iš
griauti religiją. Bolševikams 
kas blogiausia, kad religija 
žmonių tarpe visu smarkumu 
atgija ir plečiasi

Prieš kelioliką metų, siau
čiant raudoną,jam terorui, re
ligija. buvo nuslopinta. Šian
dien ji vis plačiau pradeda 
reikštis visam žmonių gyveni
me.

Bolševikai nusiminę ir ne
žino, kas jiems pradėti. Be
dievybės platinimo vadai turi 
savo pusėje Maskvos vyriau
sybės paramą, jie turi pakan
kamai ištekliaus, gali laisvai 
naudotis raštu ir žodžiu, 
tačiau visoki jų žygiai prieš 
religiją pradeda trupėti.

Šiandien jų organizacijos 
eilės kaskart vis labiau retė
ja. Ir jų turimi suvažiavimai 
ir kongresai šiandien nepat
raukia gausaus dalyvių skai
čiaus.

Nepaisant to, jie vis gi dar 
ryžtasi nepasiduoti. Vadai ži
no, kad tai tuščios jų pastan
gos, tačiau jiems dar pakan
kamai pelningos.

Vakar iš Illinoiso valstybės 
kalėjimų išleista 74 paroliuoti 
kaliniai. Jų tarpe 2 moterys 
ir 43 vyrai iš Chicago.

KESINTASI PRIEŠ RADI

KALŲ VADĄ

LONDONAS, geg. 14. — 
Žiniomis iš Barcelonos, tenai 
kesintasi nužudyti Valencijos 
radikalų kariuomenės vadų 
gen. Pozas, kurs ten pasiųstas 
perorganizuoti Katalonijos 
miliciją. Generolas išlikęs 
sveikas.

BREWSTER, N.Y., geg. 
14. — Suimtas Lester Brockel 
burst, 23 m. amž., iš Rock- 
fordo, IU., kurs nužudė tris 
žmones Illinoise, Texase ir 
Arkansase.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pagiedrėjimas ir 
šilčiau.

Saulė
8:04.

teka 5:28, leidžiasi

SPRINGFIELD, IU.
14. — Chicago majoras 
pasitarimus ru gubernato
rium taksų klausimu.

turi

“D R A U G 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS Įvyks

GEGUŽES 29 D.

laivu “Gripsholm”

tiesiog Į Klaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto
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Priemone Kovai Su Komunizmu

Žymus Kolumbo, Vyčių (Knights of Co- 
lumbits) veikėjas Walter L Plaut, kalbėda
mas per radio apie priemones kovui su ko
munizmu, daug teisybės pasakė. Jis a škiai 
ir labai įtikinančiai pabrėžė, kad geriausias ga|inHb o hetgi ir d;aniWyK 
įrankis kovoje su komunizmu yra — sočia ' 
linis teisingumas.

Streikų Plitimas

Darbininkų streikų banga užlieja dau
giau plieno dirbtuvių. Manoma, kusi sustrei
kuos iš viso apie du šimtai tūkstančių žmo
nių. Juos veda j streikų C. I. 0. vadas Jobu 
L. Lewis. Prie kai kurių dirbtuvių jau ir 
riaušių įvyko. Jų malšinimui policijos pa
galba buvo reikalinga.

Streikininkai vadai jš darbdavių reika
lauja pakėlimo algų ir unijos pripažini'.uo. 
Kai kuriose dirbtuvėse algos buvo pakeltos, 
bet unija nepripažinta. O tai yra taip svar
bu, kaip ir atlyginimo padidinimas. Jei 
darbininkai nebus organizuoti, algos ir vėl 
sumažės ir darbo apystovos pablogės. Tik 
rimtas ir pastovus susiorganizavimas gali 
užtikrinti, kad darbdaviai savo prižadų ne
sulaužys.

Kad plieno dirbtuvėse darbin nkai yra 
skriaudžiami, daug faktų būtų galima nu
rodyti. Darbas sunkus, atlyginimas 'mažas, 
ateitis neužtikrinta, darbo valandos prie to
kių sunkių darbų perilgos, su darbininkais 
dažnai elgiamųsi žiauriai, net nežmoniškai.

Kaip neseniai spaudoje buvo paskelbta, 
plieno magnatai ima po kelis š uitus tūks
tančių algos į metus. Vadinas, yra iš ko 
imti tas nežmoniškai aukštas algas. Bet 
darbininkams “neįstengia” mokėti nei tokių 
algų, kurių galėtų užtekti paprasčiausiam 
pragyvenimui.

Tuo būdu darbininkai yra verčiami or
ganizuotis ir statyti savo teisingus reika
lavimus. . V. * ' • 4

Didžiojo kapitalo atstovai nuolat kelia 
riksmų prieš vyriausybės įsikišimų į vienų 
ar kitų industrijos reikalų. Jie, mat, bijo, 
kad vyriausybė nepareikalautų teisingiau 
elgtis su darbo žmonėmis, liet, norint su
laukti krašte gerovės, ramumo, vykinti so 
dalinį teisingumų, vyriausybė ti.rės imtis 
priemonių, kad tinkamu būdu reguliuoti sa
ntykius tarp darvo ir kapitalo.

Walter Plaut mane, kad geriausių d r- 
vų Jungtinėse Amerikos Valstybėse komu
nistų veikimui duoda nedarbas-, menkas dar
bininkams atlyginimas, nejiukenčianios dar
bo apystovos, darbdavių žiaurūs pasielgi
mai su darbininka s ir t.t. Tus viskas d.di
na neramumų bangų ir daigina komunistų 
sėjamų nuodų sėklų. Pašalink nedarbu, pa
gerink darbin’nkų būvį, tuo pačiu paša
linsi komunistų teorijos stipriausi ramstį.

Kalbėtojas p. Plaut kreipėsi į darbda 
vius, o ypač į katalikus, sekti socialines dok
trinas, kurias nurodė popiežiai savo enci
klikose “Rerum Novarum” ir “Quad rūgė
simo Anno”. Jei visi krašto darbdaviai pa
sistengtų tinkamon aukštumoj) pakelti dar
bo sųlygų būvi, sugriūtų vienas iš svarbiau
sių argumentų, kurį nuolat iki nuobodumo 
kartoja komunizmo agentai.

Prie to, ka

Paremkime Kilnų Darbų

Rytoj visose Chicagos arkidiecezijos ba
žnyčiose, inimant ir lietuvių, bus renkamos 
aukos katalikų lalnlarybei. Jo Eminencija 
Kardinolas Mjundelein atsikreipė į tikinčiuo
sius gražiu laišku, kuriame įtikinančiai pra
šo nesigailėti a.ukų labdarybės organizacijai, 
kuri užlaiko apie 40 prieglaudų ir kitokių 
labdaringų įstaigų. Tose įstaigose jr lie
tuvių yra nemažas skaičius.

Reikia manyti, kad tikintieji gyvai at
silieps į savo Ganytojo balsų ir gausingai 
parems kilnųjį labdarybės reikalų.

Ši rinkliava įvyksta Sekminių sekma
dienį, Šv. Dvasios šventėje. Kuri iš dienų 
tam būtų tinkamesnė? Nes tarp dvylikos 
šventosios Dvasios vaisių pirmutiniu ir di
dysis yra Meilė: “Dievo meilė mūsų širdy
se išlieta Šventosios Dvasios, kuri mums yra 
duota“ (Rom. V. 5.).

Morkus

Iš po mano balanos
Nors tai lubai atrodytų ne- V’eto/e leidimo, reikėtų juos 

prie tikrai sunkaus darbo pu 
statyti, ir tegul liūliai norslabai gerui plaukt' moka. Ir 

tik dėl to vandens vengiu, 
kad ten gintis jam ntųiaran-

kartų gerai padirbėtų, šiuip 
jau betiksliai po amerikie-

Bile kirminas šlaunin į čius belandžiodam', trioja bra
signvbia ir jiaskui daryk kų ngų laikų sau ir mums. Ištik
nedaręs. Kas kita ant šalt
žemio. Tai čia, kur dramblys 
ponas!

— Bell Telephone vielų ti 
nklas išneša apie šimtų mi*i 
jonų mylių. Būtų galima pa

rųjų. Žmogus sumanus, kui 
motai pasirenka Lietuvų ar 
Amerikų. Kam jam jm> abu 
kontinentu kai ligai klajo 
ti. Betgi tokis, kų amžino žy 
do pėdomis sekioja, kad ir tu - 
va švenčiausiu tikslu prisj

siekti mėnulį net tris 
tus kurtų. Tiek daug.

šim-; dengęs, veidmainys, ir tiek.

— Kolumbus, antrų kart 
Amerikon plaukdamas, pašė 
mė atsivežti ir reikalingiuu 
sius naunų gyvulius. Karvu- 
kę ir veršį, kiaulę ir tekį, a-

čia pasakyta, reikia pri- vį ir baronų, vištų ir gaidį
dėti tų, kad pagerinimas socialinio būvio 
komunistų judėjimo visai nepanaikins. Ne
patenkintų visuomet bus ir viliugingi komu
nistų agitatoriai nesustos jų kurstę, tačiau 
būtų pašalintas komunizmo įsigalėjimo pa
vojus.

Prieš tai, mat, čia jų nebūta. 
Išsižiūri, turėta ne vien pla
tų išmanymų, bet ir didelę 
širdį.

— Žmogaus sveikatų labai1 
greitai galima išskaityti iš 
jo rašto. Ligotas ir jiarliegęs 
rašo dideliai ir neaiškiai. 
Sveikas ir tvirto būdo raši
nėja smuik ai ir gražiai. Ne 
tik tiek. Iš rašto galima nu
matyti vaiko ateitį. Vaikas 
rūpiai ir neaiškiai rašus, pa-

— Žmogus valgyti eidamas 
nusiplauja rankas. Taip rei
kia. Tai vienok anaiptol ne
užtenka. Burna, o gal ger’au 
sakius lūpos, kur kas puivi- 
nesnės už rankas būna. Ne
reikėtų ir joms vandens pa
gailėti. Iš šio atžvilgio pau
kščiai pavyzdžiu galėtų boti. 
Pirm- negu lesti pradeda, vi 
suomet snapus nusiliuobia. 
Ve dėl ko pas juos Raudono 
Kryžiaus nereikia.

Gerb. kun. Aleksandras Baltutis, jauniausios lietuvių (Švč, 
Marijos Gimimo) parapijos klebonas Chieągoje. Rytoj toji pa,

rapija mini 10 metų gyvavimo sukaktį.

Staliniška Tikybos Laisve

Komunistai ir jų organizuojami “ben
dri frontai“ visuose kraštuose stengiasi iš
reklamuoti Stalino konstitucijos “garantuo
tų“ religijų laisvę. Kokia bus ta laisvė, ga
lima spręsti iš dabar vykstančių Sovietų 
Rusijoj faktų.

Neseniai buvusiame Ukrainos komunis
tų partijos suvažiavime Kijeve, kaip pra
neša “XX Amž.“, Ukrainos kom.
generalini, sekretorių, pareiškė, kad Mali-taiskiai , prwno.

partijos inaįa kareivių. Stambiai ir 
d Stali-, ..... . , .

nas pagamino naujųjų konstitucijų ne So- . , , , ~ ,
vietų priešams, bet draugams. Kcnslitnc.- , * . . ...»_ _ •
ja negali būti panaudota naujai ref ginei,
propagandai ir tikėjimo atgaivinimui. “Sta
linas gimė ateistas, jis yra šiandien ateis
tas ir visada ateistas. Jis tik nori, kad 
kova su religija nekeltų triukšmo. Pagal 
naujųjų konstitucijų prieš religijų turi būti 
kovojama propagandos ir auklėjimo būdu.
Jis supranta, kud religijų bus gulima tik 
tada sunaikint1, kai šiam darbui bus panau
dotas vieningas partijos ir valstybės veiki
mas“, — baigė savo pranešimų kum. parti
jos gener. sekretorius.

Matot, kaip religijų laisvę supranta Sta
linas ir jo pakalikai.

Jauniausia Parapija Chicagoj

— Stalinas, sovietų galva, 
pataria savo pavaldiniams 
daugiau muzika susidomėti. 
Ištikrųjų. Tik du dalykai da
ro žmogaus veislę pakenčia 
ma, — tikyba ir muzika. At
lik vienų ar abi ant syk, ir

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS nupuls ir pražudys save ir tiu 
------------ dideli veikėjai, veikėjos, ku-

Melų Skleidėjai

Elta praneša, kad iš lenkų šaltinių bu
vo paskleista žinia (ji, rodęs, tilpo ir kai 
kuriuose Amerikos dienrašuiuose), kad Lie
tuvoje esųs ginklų fabrikas, kuriamo dirba, 
atsie’t, kontroliuoja Sovietų Rusijos Inžinie
riai ir kitokie specialistui.

Ta žinia, kaip Elta sako, yra peniau 
pramanyta. Autoritetingi Lietuvos sluoks
niai jų laiko vaizduotės laidaru ir jų pri
skiriu prie tų klaidingų žinių, kurias ,«is- 
kutiniu metu tie patys šaltiniai sistematin- 
gui skleidžia apie Ijetiivų.

Lenkui, matyt, Lietuvų taip labai “my
li’, kad visokiausius dalykus sugalvoja, kad 
’tik pakenkti jos vaidui ir jų vienokiu nr 
kitokiu būdu apšmeižti.

. , ... ... , . Ikai pamatysi, .)<« g»-teks eik-n rašytojų, gydyto |aukinių .Ų> f
jų, mokytojų, pohtikų, diplo- ne Uu((f civiliwotų asmenų.

Kas da blogiau, jų ilgai ga- 
1 nyti neišgalėsi. Stalinas tai 
jau pamatė. Bet, da t k vie- 
na akimi, kai praziures a- 
biem, pamatys, jog muziku 
be tikybos tik tiek naud'n 
ga, kiek druska be duonos. 
Abi ant syk, ot tai kųsnis! 
Kam neaišku, Bažnyčia turi 
geriausių pavyzdį. Stalinas 
valdo t’k apie šimtų milijo 
nų tamsiausių mužikų, ir tai 
jau be muzikos ir tikybos su 
jais susikalbėti neįveikia, gi 
tuo tarpu Bažnyčia valdo dau 
giau kaip keturis kart tiek, 
ir da pas niekų patarimo ne
ieško. Ar ne?

Šv. Marijos Gimimo parapija (Marąue- 
tte Parke) yra jauniausia lietuvių parapija 
Chicagoj. Šį mėnesį .jai suėjo lyg ai 10 me
tų amžiaus. Dėl to tos parapijos lietuviai 
katalikai renkasi ryt į nuosubų salę, kad 
paminėti tų sukaktį ir pagerbti parapijos 
organizatorių kun. A. Baltutį.

Tnnnpu laiku jaunoji parapija grąžui 
išaugo, pasistatė bažnyčių, mokyklų, klebo
nijų ir skolų jau nemažai atsimokėjo. Visas 
parapijos darbas eina sutartinai, vieningai, 
dėl to ir pažanga yra daroma.

Reik.a pasakyti, kud Marąuette Parke 
susidarė stiprus lietuvių centras. Čia lietu 
viai turi: Šv. Kazimiero vienuolynų ir jo 
vedamų mergaičių akademijų, Šv. Kryžiaus 
ligoninę, Dariaus-Girėno paminklų ir visų 
eilę biznio įstaigų. Lietuviai daugumoje gy
vena nuosuvuose namuose.

Šių dešimtmečio sukaktuvių proya Gi 
mimo parapijai ir jos uoliam klebonui l’n- 
kime geriausio jiasisekimo ir ilgiausių metų!

• • •
Pasirodo, kad “bendrasis frontas“, su

sidėjus iš social’stų ir komunistų savo pa 
rengimuose neapsieina be katulikų daini
ninkų. Jų surengtam komp. M. Petrausko 
paminėjime dalyvavo, lw* kitų katalikų dai 
nininkų, vargonininkai: K. Kabom s, J. Kn':- 
ris ir G. (iiedraitienf. Mes tos garbės jiems

kiai ir aiškiai rašantis nusi
tvers už muzikos, teptuko, in- 
žinierystės, ir tam panaš ai.

Kam neaišku, štai ve pora 
gyvų pavyzdžių. Pradėjus 
Rooseveltų, o baigus Smeto
na, jų visų raštas veik neiš
skaitomas. Napoleonas, lai 

’kui liėgant, visiškai net ir 
jiasirašinėti trenkė. Pr'dėda- 
vo kreivų skersinukų, ir už
tenka. Gerai numanydamas, 
jog jo net ir pasirašymo nie
kas neišskaito. Kai tuo tar
pu paprastas dailydė, kur
pius, siuvėjas rašo kai vy
ras. Iššeitų, kas gražiai ra į 
šo, tegul n eko gero daugiau 
nelaukia, kailangi savo lai
mės viršūnę jau atsiekė; gi 
kas ot tik taip sau gražino- 
liną, da gali ir visų pasaulį 
užvaldvti.

Vienas iš jūs (V. A.), mano rie ant kitų mažų dulkelę pa-
tavorščiai, yra parašęs tokių mato, o ant savęs storo sluok- 
gromatų ir nori, kad aš jų ’snio purvo neįžiūri.
Įsidėčiau ant savo delno. Gro 
mata prasideda šitaip:

“Veikėjų mūsų draugijose 
ir organizacijoje yra gerų ir 
pavyzdingij. Jie draugijose, 
organizacijose tai pirminin
kauja, ta« raštininkauja, tai 
kitokius turi cinus. Ir viskas
tvarkoje.- draugijos, organiza- ma, gali išsikirpti ir į knygų 
eijos gyvuoja, gražiui veikia, ,įsiklij,uotL 
daug kilnių darbų atlieka.

“Baigdama# noriu pabrėžti 
vieno išminčiaus jamakymų, 
kad saugokis tuštybės ir pui
kybės, ties ji daugiau žmogų 

yvargina už badą, troškimą ir 
šaltį. Viską daryk geru tik
slu.’f

Kuriems ši gromata taiko-

Betgi yra ir tokių, kurie nuo
latos knisasi ir stengiasi tų 1 v . ,,... , , . . mažai.”
veikėjų gerus darbus griauti.

“Šv. Jurgio godai ietės šoka 
kas savaitę. Ant susirinkimu

Kaip len nebūtų. Ir mum.': 
Stalinų pasekti nebūtų iš ke
lio. Ir «mes išsivarinėjų lietu
viškų muzikų iš savo tarpo, 
o da ypač iš bažnyčių, dabar 
verkaujant ir kelio klausinė
jam, kaip prilaikyti jaunimų! 
Trumpiausias ir pigiausias

. ! kelias, tai gražinus muzikų
— O kaip malonu sueiti ti-! i u: » • i .• ,1 . ! Kportus ir kiti žaislai, kii-

kia lietuvį, ir tik kų iš Lie-i • • ......... „ • . , ..f f raais muzikų nor.ma užstoti.
kol kus nieko gero neatnešė 
ir neatneš. To gero, mat, ir 
kitur netrūksta. Nekalbant a- 
pie kalbų. Grųžinkim muzi 
kų!

tuvos atvykusį, nors kiek ga
lint amerikje/ių lietuvių tau 
tinę dvasių papuošti norintį!

Tik imtai ir tokį asmenį šii 
din įsidėtai. Bet, o kaip ne 
malonu ir šiurkštų tiesti ra
nkų tokiam, kų atvyksta ši- 
čion vien tik grynai asme

Ir negali suprasti, dėl kokios 
priežasties jie tai daro. Iš pa
vydo ar neapykantos, kad 

■ tam, arbai tai, sekasi drau
gijose, ar organizacijose? Na, 
ir tokie žmonės drįsta savo 
vadintis dideliais veikėjais. 
Sako, aš tų ir tų padariau. 
Bet visuomenė jų “tų ir tų” 
niekur nemato. Tik patys vi
sur giriasi. Mat, nieką# jų negi
lia. K n i si lan lies, trukdydami 
darluj jie įmuro, kad tam, ar
ba tai blogų padarys, jo var
lių pagadins. Jie nesupranta,

“Choras — svajoja apie iš
važiavimų. Net Kyrie ir Cre
do susimaišė.”

(Clevel. “ Lietuvių Žinios. ’ ’)

Trys draugai sulietino, ku
ris j>) naktį daugiau pinigų 
susapnuos.

Rytų vienas ir pasakoja:
— Aš sapnavau visų kaliui 

adatų, kurių man reikėjo 
sint maišų mano pinigams 
supilti.

— O aš, — atsakė antrasis 
— sapnavau, kad man reikėjo
visos jūros rašalo parašyti 

kad tuo būdu ne asmeniui, l>et'mano pinigų sumų.
draugijai, arba organizacijai, — Gi aš, — sušuko trečias

PASAULIS. Palaiminti, ku 
riuos pasaulis ant rankų ne- 

niais savo reikalėliais! O to-Į5ioja, kuriems gera linki, ku 
kių netrūksta. Kai kurie jau1 riems pataikauju, kuriem.'
taip įs'drųsinę, kad net var
giai žino, ar jie Uetuvoj ar 
Amerikoj gyvena. It nelygi 
nunt Lietuvos garnys: vis tik 
prie šiltos vasaros sparnu# 
tiesia. Taip ir jie. Kad dūli
nėja tai dūl nėja. Ir vis su 
kokiais tais kilniais sumany
mais! Lietuva tikrų ir gerų 

lie-tikrai nepavydime. Pusurlis labai blogų nuo- '’arhų sau ir Amerikos lie 
menę turi apie tuos žmones, kurie dviem tuviams atliktų, jei tokiems 
ponam stengiasi įtikti. pasų Amerikon neišduotų.

šlovę reiškia, nes tuo būdu 
malonu keliu vaikšto ir ra
mias dienas nugyvena. Palai
minti, jei jus žmonės aukštai 
stato, jei jus giria, pažymi, 
laipsniais apkabinėtu. Jei pa
vydės jums to, kuo esate, rei
škia — jūs troškimų viršū
nės pas ekę esate Ifžiaukitčs 
ir naudokitės savo laime!

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

kuriai patys priklau«o, teikia — sapnavau, kad jū# abudu 
meškos Įiatarnavimų, gi asme-įnumirėte ir savo pinigus man 
niui nieko negali paikinti, nei;palikote.
jo varilui, |>al««nkti, ne# vi
suomenė mato, kad tie šmei
žiami asmenys, niekam nėra 
padarę blogo, atjamč daug ge
ro.
“Lietuviška patarlė sako: 

nekask kitam duobė#, neK pats 
į jų įkrisi. Bloga, kai tokie 
žmonės mislija, kad jie už ka
ralių Dovyib) maldingesni, už 
Kaliamoiių razummesni, už 
Samsonų galingesni (ir

Egzarniuą vedėjas. — Na, 
gerai, kų tomsta darytum, jei 
traukiant vienų dantį užkliu
dytom šalę esamų sveikų j r 
nulaužtum kraštų!

Itaniūitas. — Praneščiau pa
cientui, kad ir tas dantis y- 
ra supuvę1# ir patarčiau taip 

1 pat ištraukti.

— Sveikinu tamstų, Jonai! 
užd^aimingas esi; tris dukteris

inteligentiškiausį inteligentiš- 
kesni — mano priedas, prof. 
K.). Bet gi visi nupuolė. Griū
dami nuo Samsono rankų mū
rai ir jį patį užgriuvo. Taip

turėjai ir visus išleidai už vy- 
i'U.

— Žmona dar liko, — at
sakė nei kiek negalvodamas 
Jonae.

Į
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Gegužės 15-ta Diena

“Iš vaisiaus pažįstamas 
medis’’. — Mato XII, 33.

Daug didelių užmanymų tu
ri savo pradžių -mažuose ir 
neaiškiuose dalykuose. Mes 
esame palinkę pažvelgti į kai 
kurias gadynes į tautų istori
jų, arba į žmonių krizių va
landas verčiau nekaip į pa
prasto kasdieninio gyveninio 
laipsnį. Mes stebimės pasek
mėmis neapsvarstydami prie

kių. Mažai domės atkreip- 
mi į apatinę jausmo srovę,

kuri tyliai įgija jėgų ir pavi 
dalų, besiartindama matomo 
pasisekimo krantų, mes ne
įstengiame atspėti to slapto 
neramumo, kurs verčia jų į 
jos kelių.

Poetas, žiūrėdamas į Meš
kini) šventyklų, stebėjosi di
deliu puikumu jos senų sie
nų, kurių šimtmečiai neišju
dino. Tikėjimas apleido jo 
sielų, kuomet jis pamatė šve
ntyklų netikrojo pranašo, tvi
rtai pastatytų, kur žmonės 
veltui stengėsi pastatyti gy
vojo Kristaus bažnyčių. (Bet 
lipdamas apkvaitinančia sie
na, jis rado akmenis sutrū
kusius ir sutrupėjusius, kur 
medis buvo išaugęs iš sėklos,

! <zzzzzzzzzz/zzzzz/z41i!»zz/z/.’»*,’«.

i netyčia užmestos ant stogo.,
Ji buvo ta dulkelė, kuri su-

! trupins nete singos tikybos 
šventyklų. Ta maža sėklelė 
“daugiau padarė supurtyti 
senų sienų, nekaip žemės dre
bėjimas, karas, samumas (t 
y. karštas tyrų vėjas), ir vi
si šimtmečiai jų bėgyje

se, kada Suv. Valstijos daly
vavo pasauliniaun kare, turės 

puolyje’’. Taip yra dvasiš-'kuograie'.ausia daryti žygių
ir

tapti šios šalies piliečiais, jei
gu jie nori pasinaudoti pa- 

ir pasaulis pažįsta galybę šių, lengvinta natūralizacijos pro- 
darbininkų tiktai kuomet jis1 cedflra, kuri dabar egzistuo- j mėnesių rezidencijos apekri- 
pamato jų atliktų darbų. — ja. Jeign Kongresas nepratęs tyje, kur prašymas paduotas.

to įstatymo, palengvinta na-J Jo įleidimas į šių šalį turi 
turai i žarija ateiviams - vete
ranams baigsis gegužės 25 d.

Iki tai dienai, ateivis, ku
ris tarnavo Amerikos pulkuo-

koje karalystėje. Mūsų gyve
nime veikia nematomos jėgos

Ponia Jonas Jay McC^be. 

Gegužės 16-ta Diena

“Aš džiaugsiuos ir links- 
minsiuos delei tavo pasigai
lėjimo”. — Psalm. XXX, 8.

Mano lapelia’, kam jūs 
džiaugiatės? Atsakykite, dre
banti lapeliai, maži plasno
janti lapeliai, tp,ip šviežiai 
prisidengę, žaliame pasauly
je, kurs niekad neliūdi. Atsa
kykite man, nes mano širdis 
yra nuliūdusi! “Mylėk Die
vų, mylėk Dievų!” jie gieda, 
linksmi kaip lekianti paukš-
v • •ciai.

Mano gėlelės, koks jūsų pa
sigėrėjimas! Dabar atsakyki
te, nes mano siela tiki į jūsų 
meilius žiedų lapelius, nesu
teptus ir baltus, meili nekal
tybė nepri gauna nė jokio 
žmogaus. Atsakykite, mano 

Į gėlelės puikios ir skaisčios.
|“Mylėk D'evų, mylėk Die- 
p’ų!” jie gieda linksmi kaip 
lekianti paukščiai.

NATŪRALIZACIJOS PRIVILEGIJOS 
ATEIVIAMS - VETERANAMS IŠSI

BAIGIA GEGUŽES 25 D.

Ateiviai, kurie tarnavo A reik deklaracijos intencijos 
merikos ginkluotuose pulkuo-(pirmų popierų). Jis turi į-

ir lapkr. 11, 1918 m., gali pa
duoti natūralizacijos prašy
mų jam patogiausiam natū
ralizacijos te'smui. Jam ne

Gėlės ir žolė padaro savo 
atsakymų, su visais linksmais 
plasnojančiais lapais, ir at
kartodama tų šventų šauksmų 
nykstanti šird's atgauna sa
vo džiaugsmų. Visi balsai le
kia pas jų tvėrėjų. “Mylėk 
Dievų, mylėk Dievų!” jie gie
da, linksmi kaip lekianti pau
kščiai. — Konstancija Hopc.

Dievo išsireiškimai randa
si visur aplink mus, jei mes 
tiktai jų klausysimės. Net ne
sutikimuose, kurie supurto 
kiekvieno gyvenimo muzikų, 
gerumo ir pasigailėjimo i" 
d’eviškos meilės kirčiai gali 
būt girdžiami.

Dr. W. Pas Praneša 
Akinių Žemas 

Kainas

rodyti tik dviejų metų nuo
latinę rezidencijų Suv. Val
stijose, o ne kaip nuo visų 
kitų aplikantų reikalaujama, 
penkių metų regularės rezi
dencijos Suv. Vai. ir šešių

būti legalus ir nuolatiniam 
apsigyvenimu!, bet sąryšyje 
su jo prašymu jam neįeik 
pristatyti atvažiavimo certi-

se tarpe balandžio 6 d., 1917, fikato, tik jei jo paskutinis
įvažiavimas įvyko po kovo 
5 d., 1924 m. Jam nereik pri
statyti Rūdininkų dėl gerjo 
moraLio apsiėjimo ir reziden 
cijos. Daugumoje teismų jam 
nereik mokėti natūralizacijos 
mokesčio.

Svarbus įstatymo punktą*, 
kuris veikia nuo birželio 24 
d., 1933 m., yra tas, kuris 
duoda lygias privilegijas kai 
kuriems ateiviams, kurie tar
navo alijantų pulkuose karo 
•metu. Ateivis, kuris gyveno 
šioje šalyje, kada karas pra
sidėjo rugpiūčio 4 d., 1914 
m. bet, kuris apleido šitų ša
lį tarpe rugp. 4, 1914, ir ba
landžio 5 d., 1917, (kada Suv. 
Valstijos įstojo į karų) tar
nauti armijoje arba laivyne 
vieno iš alijantų, gali iki ge
gužės 23 d., 1937 m., pasi
naudoti palengvinta natūrali 
zacija taip pat kaip ateivis, 
kuris tarnavo Amerikos pul
kuose. Kai kurie apsigyvenę 
ateiviai, kurie apleido Suv. 
Vai. po balandžio 5 d., 1917

Dar ir Tokių Tamsuo- kuri dauginanti pinigus. Jei- 
■lių esama gu ' » 'leis,i 5 lit,,s tai po

Neseniai Kupiškio mieste
lyje apsigyveno senas ameri
konas Jonas Pauliukonis. Žmo i 
gus svieto matęs, daug važi
nėjęs dar daugiau mokus bū
tų ir nebūtų apie Ameriką 
pasakoti. Rodėsi, kad tokio 
žmogaus bet koks valkata 
laip greit neapgaus, bet pa-
sirodė kitaip. , . _.I Apgavikams to ir tereikėjo. 

Neseniai J. Pauliukonis pa- j Jie įkalbėjo, kad tuos pini-
rdavė že<mę ir gavo gerokai gus padėtų į daug’nimo ma 
pinigų. Apie tai sužinojo to šinų. Pauliukonis sutiko. Vv- 
pat valsčiaus, Čiovydžių km.' rukai visiems matant sudėjo 
gyventojas Juozas Žiūkas su-pinigus į dauginimo įtaisų, 
sitaręs su savo draugu Šia bet mokėjo taip gudriai dėti, 
kiu Adomu, kilusiu iš Rokiš- kad pinigai pateko į apgavi- 
kio miesto, nuvyko pas Pau-'kų kišenes, o į mašinų pridė

jo tik popiergalių.
Viskų sutvarkę išėjo, Maši-

liukonį.

Pauliukonis, Žiūkų gerai 
pažindamas, priėmė ir pra
dėjo kalbėtis. Išėjo kalba, 
kad dabar sunkūs laikai nėra 
kur pinigų užsidirbti. Tada

na paliko pas Pauliukonį ii 
liepė laukti 24 valandas. Pau 
Bukonis nė nemiegojo — sau
gojo besidauginančius pini-

tie vyrukai pradėjo pasako-1 »us- Pra5j“s nurod5'tam lai 
ti, kad jie turi toki» rAaSin,, kui> ,lar truI>uU l«ko užtrau- 

kė, kad jau tikrai būtų pa
sidauginę. Atidaręs labai nu
stebo, kai vietoje 60(M) litų 
rado dėžėje tik krūvų popier

m., tam tikslui, irgi gali nau
dotis natūralizacijos privile
gijomis. (.Tie turi pastatyti 
“garbingo paliuosavimo” ce- 
rtifikatų arba panašų doku
mentų, parodant, kad jie tar
navo svetimoje tarnyboje.
Jeigu juos prirašė tam tiks
lui Suv. Valstijose įsteigta 
organizacija, tai gali kai ku
riuose natūralizacijos teisiu uo 
se jis gali prašyti privilegijų,
BET paprastai veteranai, ku
rie apleido šaJį po balandžio 
mėn., 1917 m., turės paroti y
ti, kad bandė prisirašyti prie j Krokuvos dienraštis ‘IKC’ 
Amerikos armijos ar laivyno,. praneša, kad šiomis Klienomis 
bet, dėl kokios nors priežas-Į Mikožinių kaime, bekasant 
ties, nebuvo priimtas. FLIS. žvyru, buvo užtiktos kapinės

24 valandų padvigubėja. Taip 
dauginti esą galima kas 24 
valandas ir be galo. Apsuk
rūs vyrukai pinigų daugini
mo menų čia pat ir pademon
stravo. Viskas pavyko kuo 
puikiausiai.

Pauliukonis susižavėjo to
kiu lengvu pinigų padaugi
nimo būdu ir pasisakė vyru- 

, kaims, kad turįs 3000 litų.

Pranešė policijai. Ta nuvy
kusi pas J. Žiūkų padarė 
kratų, bet pinigų berado tik 
588 litus, kiti jau buvo išlei
sti. Apgavikai kaltais nepri
sipažįsta.

Lenkijoje Rado Lietu
viškų monetų

1a-wIm Madoms Kelią Uodo 
Lewls Kreditan Visiems Duoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siūtu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

Keturios didelis 
vertybes SI u oae pa. 
vasariniuose siu
tuose.

MADA 
OUTUTMA8 

PATRINA VIMAS 
VERTYBE

$22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymą.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

Willin A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

L

iš Jono Kazimiero laikų. Iš
kasta 25 griaučiai, prie kurių 
rasta varinių 'monetų. Tas 
monetas dirboi italas Borati
nis, kuris nuomojo karaliaus 
pinigų kalimo dirbtuves ir 
ant kalamų variokų dėdavi 
savo inicialus “T. L. B.” 
(Titus Livius Boratini). Vie
noje keturių rastų monetų y- 
ra išlikę įskaitomi 1666 me
tai; kitos trys mo-netos yra 
kaltos Vilniaus' pinigų dirb
tuvėse, nes jų antroje pusė
je aiškiai matomas vyties že
nklas.

— Didi klaida savo asme
nišku reikalu ar tai garbės 
apginhnui arba tuščiam gin
čų pratensiniui remties baž- 
nyeiniais dokumentais, juos 

’ tampant ant savo kurpalio.

"•....... „„

Šis puikus NORGE elektrinis refrigera
torius gali būti jūsų.

PIRKITE LENGVAIS 

IŠMOKĖJIMAIS

Roosevelt Furniture Co.'
2310 VVest Roosevelt Road

Phone — SEEIey 8760

Dr. W. Pas, pasirūpino dėl 
savo senų ir naujų kostomieiių 
užpirkti tūkstančius fremų 
stiklų ir kitų reikalingų daly 
kų dėl padirbimo naujų ir pa
taisymo senų akinių. Šis nu
pirkimas dabar mums dalei- 
džia parduoti vėliausios mados 
akinius taip pigiai kaip tai nuo 
$3.00 iki $7.50.

Dr. W. Pad užlaiko nuosavų 
dirbtuvę, kurioje pats išdirba 
naujus ir sutaiso senus akinius. 
Dr. W. Pas nesiunčia savo re
ceptus į kitas dirbtuves, kaip 
tai daro kiti Daktarai. Tokiu 
būdu jūs galite gauti daug mo- 
(lcrniškcsnius akinius už stebė
tinai žemų kainų atsilankius 
pas Dr. W. Pas. Taipgi gali
te išmainyti savo senus akinius 
ant visai naujų su labai mažu 
primokėjimu. Pilnas akių iS- 
tvrimas visiems dykai. Jeigu 
jūsų akys raudonuoja, ašaroje, 
biio šviesos, daro galvos skau
dėjimą, negali matyti arti ar
ba toli. arba akys yra kreivos, 
mes atitaisom be operaeijos. Su 
liais reikalais visuomet atsi
kreipkite prie Dr. W. Pas, ži
nomo akių specialisto Europo
je ir Amerikoje.

Dr. W. Pas pritaiko akinius 
ir gvdo akis su pagelba vėliau
sio išradimo vaistu ir mašinų. 
“Ortbonie.” metodą. Dr W. 
Pas užlaiko dvi krajevas aDtie- 
kas, kuriose sykiu yra ir jo o- 
fisai. Pirma vra antrašu 1747 
W. Cbicago Avė., antroji vra 
8519 Commereial Avė So. Chi
cago, 111. Abejuose antiekose v- 
m sutaisoma vaistai. čionvkS- 
čiai ir imnortnoti. Taipgi turi
me visokių žolių, šaknų, žievių 
ir etc.

Dr. W. Pas firmoje dabar 
dirba trys registruoti aptieko- 
riai ir trys akinių Daktarai. 
Lietuviams gerai žinomas Dr. 
Carl Nurkaitis. dabar esti Chi
eagos ofise; Abi aptiekos ir o- 
fisoi esti atdari nno 9 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro, taipgi sek
madieniais. Dčl susitarimo ga
lite pašaukti telefonu Saginaw 
3065 arba Seeley 9329.

Trumpas Laikas
BELIKO PRISIRENGTI KELIONEI Į LIETUVĄ. DOKUMENTUS REIKIl ĮSIGYTI Iš ANKSTO.

KELIONEI Į LIETUVĄ REIKALINGI SEKANTI 

DOKUMENTAI:

Lietuvos piliečiams
Lietuvos užsienio pasas,
Leidimas išplaukti, 
įleidimas 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.
GE0UŽ6S 29 
tiesiog j Klaipėdą

Laivo nemainant

MILŽLNIŠKU LAIVU BERENGAR1A
1937 m. Birželio (June) 19-tų d.

(12 vai. dienų)

1S NEW YORKO I KLAIPĖDĄ
per Cherbourgų

Šių ekskursijų lydės iki pat Kauno Cunard White Rtar 
laivyno lietuvių skyriaus virSininkas, Pijus BukSnnitis.

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO Liepos 2

Motorlaiviu
“GRIPSHOLM”

New York—Klaipėda

Per Gothenburgų

PAVASARINE EKSKURSUA
LAIVU EUROPA

Gegužės (May) 16 d., 1937

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTO|RA - 2334 So. Oakley Ane.
Telefonas CANal 7790 Chicago, III.



prausis

I
1

Šeštadienis, geg. 15 d., 1937

VISCONSM LIETUVIU ŽINIOS
Parapijos Piknikas

KENOSHA. — Rytoj, pa
rapijos salėje ar darže, 3:36 
vai. popiet, jvyksta pirma.*

PEOPLES KRAUTUVĖSE
Eina

GEGUŽES MENESIO DIDIS

Išpardavimas
1937 METŲ MADOS

“Supai* Duty”

FRIGIDAIRES
SU “METER MISER”

PIRKDAMI DABAR

Sučėdysite Daug Pinigų

mos

IŠMOKĖJIMAI
PAREINA TIK

po

puvusurinis piknikas. mėjimų. Restoranų tvarkys
sija imasi visų galimų prie-’ 5,akloh ApuSt na,ės’

.. . 1 vaišins sodalietės ir komitamomų padaryti p ku ka po!-‘ ....
.... ... . 'tai. Programų išpildys jung-

ningų ir Linksma. Pelnas ski ... . .* įtinęs miukos bei meno j-
liamas K\. letio bažnyė oje gOS Svarbiausių ralį loš bin- 

.j _ -r-, , igiainiėjiinai.
niės skaitlingc* publikos

naujos aiatemoe šilumos įve-j šventėje, mūsų mokyklos mo į kytė, L. Varn'ūtė, EI. 
dimui ir vidaus bažnyčios iš- J kinių įvyks mokslo metų bai s'.ūnaatė, Z. Žutautaitė. 
maliavojimui. Pikn'ke bus į 'ginio nepaprastos iškilmės ir} Operetė 
vairių margumynų ir išla:- 'dvilinkas programas. Seselės

ir nuoširdaus parėmimo
kamžų, kurios kainuoja $29. 

Vardnių baltis Graži, pavyzdinga ir Dievui
R rželio 6 dienų skiriama H>tdon; auka, įtaisyta Dievo 

skirtingų vardų vardinėm:’.. naino papuošimui.
Tačiau vadovaujantį vaidine-į Parari grimai
nį imu Antanai, kurių pusėn
pavyko patraukti sumanų ir *»• Onos fS"**8
energingų veikėjų Kazimierų 9 d’ 8uren«ė Mo1""' d,“"“J,: 
Saranskų. Ta proga, birželio kurio dlde“"V d“'l
6 d., 9 vai. bus laikomos iS. 'Prire“8« Vl- įs
kili,.ingo. Sv. M šios, 12:3(1 ra"“» 8uds,'S ve,kal“s> 1

vai. bus
vai. vakar
taikus koncertas. Koncertų

Sylvia •

mokytojos ir niekiniai inten-' '' nos-ieein lis teks .prcgos 
šyviui veikia, kini padaryti pamatyti operetę “Sylvia” 
parengimų, kuris viršiutų sa- 8eKu^‘s 23 d., šv. Petro po
vo gruž u ’r menu visus pa- ,'ttpij°s svetainėje. Oper<*t 
rengimus ligšiol buvusius. ' vaidins Šv. ^Baltramiejaus 

choras iš AVaukegano. Dėkin- 
OrftM auka į^j eswino Benedikto dr

Linija Balsevičiūtė įtaisė jai, kurios pasidarbav'tnu tu- 
šv. Petro ĮMirapijai alkų ir rosimo gražų vakarų. V

Ga‘ Garbė Moterims kurios nešė gėlių bukietų, 
________ ’ maršavo į bažnyčių.

RACINE, AVIS. — Gogu į Visonis 8U?iU8 n,aŽ08 u,el'- 
žės 9 d. šv. Kazimiero para-j Skietų padėjo
p ja iškilmingai minėjo Mo- P*le taneles Motinos Pin
tinu dienų. Pirmų kartų pas vo altoriaus. \ isu tai darė 
mus taip buvo: visos moti-( lobai malonų js, udj.

‘ 'nos, sodalicija ir šv. Vardo ž"IGr i,l buva P*>uutėiė T,a- 
dr-ja bendrui ėjo prie Kimiu- i ''•n.v<‘ y- Altoriai papuošti gy 
pijus. Mi liuos ir merginos jį, voiuis gėlomis, lai tis nioti- 
sirikiavo po dvi svetainėj, ir
vedamcs dviejų mažų mergt*-

Yeiėkuitčs ir T Iti imitės

nų aukos; prie to pris-idėjo 
ir A. Gališarskas aukodamas 
5 dd.

AKIŲ GYDYTOJAI SKAITYKITE DRAUGĄ’ PLATINKIME “DRAUGĄ”

I

DR. VAITUSH, OPT.
I.IETI'VIS

OPrOMOTKICAl.l.Y AKIO 
KPUC1A LIKTAM

LIETUVAI DAKTARAI | LIETUVIAI DAKTARAI

tvlo OV, lu Olv?*. Mm iUU _
s nepaprasti pietūs, 7 ka, dainos, de.kla,naeijO8, sIw. 
kare įvyks retai pasį- aU,!tiB* «dnnastika ir— * V 1 • • 1 .  . .1 . 1 .. . S . a e VI i m v>a »•<» cvv/ atu Ir t.»I i »♦ u t n L, i* t ■».

&

)

išpildys Genovaitė Kieviekai- 
tė ir American Brase choras. 
Mūsų daugelis jau turėjome 
progų gegužės 2 d., parapi-

šokiai. Programas d’desnėje 
įlalyje originalus ir įdomus, 
tačiau buvo stambių trūku
mų, kurie neprivalo būti... 

Sodalietės, gegužės 12 d..

Ui lt 
lo

OlU i»«
trumparegystę lr tollregystę Prirer.- 
gia teisingai tiki ui ua. Visuose ąlalti- 
Irimuose egzaminavimas -laminas m 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specta..' atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akvs a> 
kuisomos. Valandos nuo 10 iki * v

ik

Nauji FRIGIDAIRES turi taktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIGEBATORIA1 ir pilnai atsako 5-kis 
prineipalius Retrigeratoriaus 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 FRIGI DAIRIŲ kainos visiems priei
namos. šeimyniškos mieros nuo ..................

|.5O

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEM 
— PIRKITE DABAR — 

PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENAIS

URNITŲRę
4179-83 Archer Avė. 253640 W. 63rd St.

Tel. LAFayette 317,1 Tel. HEMlock 8400
CHICAGO. ILLINOIS

I Alsi

jos salėje, muzikalės dainos,1 pagerbė savo motinas. Jos 
grožio, meno pasiklausyti bei1.su savo motinomis, 7:30 vai. 

j matyti, kuriuos 'mums šutei-, vak., susirinkusios bažnyčioje

1 NedėlloJ nuo lu iki 12. Ilaiigelv nl- , t.AFavatta 30f»l sltlkin*ų akys atitaisomos be skirtu. I ayeMe 
Kaipue pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

TaL CANaI 2316

UK. L G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.. Z--4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais paual nutarti
2305 So. Leavitt St.

________Tek CANa) 0402________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė
Valanjoa: 1—3 |X*ptet ir 7—8:30

v a h u ro
REZIDENCIJA

2518 W. 43rd Si 
\aliiiidoH: 9—10 ryto ir 5—6 vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pairai antarti 

Ofiso tel. Cicero 2573

Rea:
24S6 W. 69 St.

Tel. Ol'iao:
LAFayette 4017 

Tel. litiniu:
HEMlock 6286

DR. A, 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

racal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Utarn., Keti. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

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

kė \Vasconsina žvaigždė - so
listė, G. Klevickaitė ir Ame
rican Brass choras. Bet tai 

, buvo tik pasirodymas. Jie 
Į mums, birželio 6 d., 7 vai. 
vak., dups tikių_ koncertų.

! Taip pat, Šv? Petro clioršs, 

birželio G dienai energingai 
j ruošiasi parodyti dainas, gro- 
1 žio bei meno gabumus. Gali
mas daiktas, kad bus daugiau 
negu paprastai, nes kiekvie
nos savaitės pirmad'enį atva
žiuoja iš Chicagos įžymus m u

dalyvavo gegužinė-se pamal
dose. Po pamaldų suėjo pa
rapijos salėn ir atatinkamai 
pagerbė savo 'motinas. Prog 
rainas susidarė iš bunco pal
ty, muzikos, dainų, linkėjimų. 
aVeikmimų, deklamšcljų ir 
skanaus užkandžio. Progra
mas buvo gražus, įdomus, | 
nuoširdus ir svetingas, kad | 
nei nepajutome kaip pris'ar-1 
tino 11 vai.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsainmnojamoa — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
Programe dalyvavo M. Bei-' LIETUVIS ADVOKATAS

taitė, Ed. Wutzenaitė, L. Va 2201 W. Cermak Road 
zikas, ekspertas varg. ) rnįr,t5^ žulpataišė, G. Lau, L M«rop<4it»n_
Brazaitis duoti g.edoyauo pa-: raitytė> 0, Xij,.inlyt5> Mi. i
mokas mūsų choru.. liauskaitė. Komisija:'O. Mo-

Mūsų mokykla i ckiūtė, kuri vadovavo progra-!
Birželio 13 d., Šv. Antano mui, M. Kraūjalytė, Pr. Šlia-

le Bank name 
nuo 9 iki 5 

Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčios 
vakarais nuo 6 iki 9

Telefonas CANaI 1176

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

KENOSHA, WIS.
ANGLIŲ KAINOS 

NUPIGINTOS
Lietuviai draugu', pilkitės anglių ateinančiai žiemai 

dabar, kada kainos nupigintos. Vėliau kainos pakils.

ATLAS FUEL CO.
JUOZAS STEPONKUS, sav.

6200-26 Avenue Tel. 5790

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

Pancdėlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyiioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Suhatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Res. TeL Repnblic 5047

CLEMENT J. SVILOVV
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

Vai. pagal sutartį
6322 So. We8tern Avenue

PRIVppFt 1019

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

OR. A. J. SHIMKUS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 Įaipiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ofc. KEPulillc 7ti»« 
aicli-UM: Faik tt2U

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlilad. 1> nvnktadientalr 

U-12 v. ryl4; 1-5 p. p.; 6-8 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadwa?
MELROSE PARK. ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
__ Sekmadieniais pagal sutarties. _

Tel. LAFayette 8016

OR. 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 3396

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

Valandos 2—4 |x> pietų, 7—8 v. vak. 
.aarodnmiR ir

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvchill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedčliomis saaitaruz 

Subatoma Ciceroj 
144fi So 491h Ct.

Nuo fi iki 9 vai, valę

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek- i
iiindienius ir tiečiadicniua

DR. A. P. STULGA į
DANTŲ GYDYTOJAS i

3259 S. Halsted Street j
CHICAGO. ILL.________

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

Vai. 2 iki 4 |>opiet ir nuo 7 9 vak.

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
■ Tret-iad. ir Sekmad. pagal sutartį 
J Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

TeL HEMlock 484S

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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUlevanl 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboa

CBDCAOO, ILL- 
Telefoną* MIDway 2880 

OFISO VAIJLNDO8: 
nitam. NedAliomiš nūn 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.

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

TeL YARda 0994 
Rea.: Tel. PLAea 2400

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

N'ydėlioniia nuo 10 iki 12 dienų

Office Hoara
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Ap|>ointriient

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedčliomis paeal sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

TaL CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Callfornia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Se roti o j pagal sutarta

Tel. Ofiso BOUlevard 5913 H 
Res. KENvood 6107

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

756 West 35th Street

Offiee Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2369 S. Leavitt St
Vai. a-4 |ip. Ir 7-a tak. CANaI O7O«

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Nedčllom Ir Trečiadieniais 
Persi Šute rtl

Ofiso Tek VIRginia 0036
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideneija
8939 Sa Olaremont Ava

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomie pagal sutartį

Tek CANa’ 0257
Rea. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 8 vai, vakaro
Chicagos lietuvių šv. Kryžiaus li

goninė. kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Clais A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Am»- 
rAos ligoniniu. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th 8t., 
tek HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

bei1.su
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ŽINIOS
visuomenės pamėgimų, negu šio mėlynojo su Basanavi-. rie darbų pradės nuo balan- 
senieji penkličiai. Naujosios čiaus atvaizdu 50 litų bankno-’džio 16 d. Manoma, kad visi

je, rodos galima žymiai suma- nionetos yra labai portatyvi-1 to„ dabar apyvartoje bus ir , kaimai į vienkiemius galės
tinti šios monetos dydį, o tuo nės, pieniniai aukštai meniškai balto jo metalo: stilingai, me-, būti išskirstyti per 4 metus,
būdu ir bendrų pinigo išvaiz- atlikti ir įlėl to pati moneta niškai ir labai vykusiai nu- Šiais metais skirstomi tie kui-
tljį. ' j savo dydžiu ir išvaizda labai kaldinta 5 litų nauja sidabro,mai, kurie prašymus Imdavę

Naujos 3 litų monetos pieši- 'simpatiška. , Į moneta su tautos patriarcho
nio detalizavija yia šitokia: j į laimi natūra- ^vaizdu.

Metalinių pinigų

Nauji sidabriniai penkličiai
KAUNAS. — Vykdant 19- 

36 m. birželio 3 <1. “Monetų 
įstatymo” tolesnį įvyvendini- 
mų, naujai nukaldinamos ir 
paleidžiamos į apyvartų 5 li
tų sidabrinės monetos. Iš nu
matytųjų šiuo įstatymu išleis
ti sidabrinių pinigų po 1, 2, 5 
ir 10 litų jau nukaldintos ir

1930 metais ir anksčiau.

J akis krinta laimi natūra- 
Priešakinėje narnėtos pusė- bis ir įtikinamai gerai išpil- 

jy centre atvaizduotas Kasa-' dytas Basanavičiaus haralje- dai lių atlieka “Spindulio 
navičiaus bareljefas profiliu į Sidabro monetų gipso mo bendrovė Kaime.

kalci inuno 
1 >

tTI

paleistos į apyvartų monetos |<aįrį^j^ pil6ę 8U į„gmviruotu delius išpildė skulptorius Juo-
po 1 ir dešimtį litų. , ap|j,,k užrašu: “Jonais Basa-Zikaras, ir volionie8 mūsų
dienomis jau pasirodė apyvar
toje 5 litų monetos. Kiek vė
liau bus nukaldintos ir dviejų 
litų sidabrinės monetos.

Naujai pasirodžiusios 5 litų
monetos žymiai skiriasi tiek «
savo lydinio sudėtimi, tiek dy
džiu ir bendra išvaizda nuo 

nųjų sidabrinių penkličių.
Naujos monetos lydinį suda 

ro 73 nuoš. sidabro įr 25 nuoš. 
vario (senoje 5 litų vertės 
monetoje sidabro ir vario po 
50 nuoš.) diametras 27 mm.
— senosios monetos 29,5 nūn.
(ir svoris 9 gr.) senosios mo
netos 13,5 gr.

Esant naujosios 5 litų mo
netos lydinyje brangiojo me
talo nuošimčiui 50 nuoš. auk-

ir apačioje” 5 litai tautos patriacho portetas bu-Į 
kurį skiria iš kiekvienos | vo dailininko pieštas iš natū- 

pusės keturių lapelių in gravi- r°8> ir vėliau perkeltas į gipso 
ruotos vaizdelis. modelį. Po Basanavičiaus ba

rai je fu dešinėje jo pusėje yra

navieius”
5”

Per 4 Metus Visi Kai
mai bus išskirstyti

viensėdžiams

Apvogė Kapucinų 
Kolegiją

PLUNGĖ. Jau kelintų ka
rtų šių vietų aplanko pikta

(Tęsinys iš 4 imsi.)

Klebonus kun. J. S. Martis 
pasakė gražy pamokslų, pri
taikintų Motinų dienai ir ve
rtę bendro ėjimo prie šv. Ko
munijos.

Po pamaldų buvo bendri 
pusryčiai.

Raeinietės moterys parodė, 

kad jos vertos garbingo mo-

Asmeniniai Lydimos

Antroje monetos pusėje sti 
dingai ir gražiai išryškintas * 
Lietuvos valstybės ženklas 
•Vytis su tekstu apačioje 
“Lietuva 1936”.

Monetos graiželyje įbrėž
tas šūkis: Tautos gerovė — 
tavo gerovė.

Naujų 5 litų monetų bus 
nukalta 1,000,000 egzemplio
rių. Senųjų sidabrinių penkli
čių buvo išleista taip pat 5 
milijonų litų. sumai. Senosios 
ir naujosios monetos kursuos 
vienas greta kitų.

KAUNAS. — Daugiausiai 
padėtas inicialas: J. Z. (Juo- ne'šskirstytų kaimų yra Kru
zas Zikarai). į žiu valsč., mažiausiai — Rau-

(Paprotis žymėti dailiuin- ^0>n5s vai*'- Iš viso dar yra 
kanis monetose inicialus yra neifiskirstytų 191 kaimas, ku- 
paimtas iš Vakarų Europos riuose >'ra aPie 22’43G ha ž<?

dariai. Balandžio 12-tos di<- tinos vardo, kini yra susipru- 
nos naktį nežinomi piktada-. tusios katalikės, 
riai išlaužė Kolegijos skalby
klos durų užraktų ir, įsiver
žę vidun, pavogė kai kuriuos 
daiktus. K tur neįėjo, nes bu
vo užrakinta. Piktadariai ieš
komi. L.A.

Surengime minėtų iškilmių 
daugiausiai darbavos O. Do- 
kšienė, T. Petkienė ir kitos.

B. V.

______ . įPinA
«#. GOTHENBUfcUĄ, GVCDUA 

Km gali būti malonesnio kelionėje, kaip
įsėdus į laivą New Yorka iUiptį 

ii to paties laivo 

KLAIPĖDOJ

Tokią kelionj turėsite vykdami

kraštų).
Dėl šio naujojo 5 litų sidab-

men.
Šiais metais apskrityje Du

jai, liet ir kaip kultūrinei įs
taigai. “Žagrė” ruošdavo 
įvairius lietuviškus vaidini
mus, paskaitas, koncertus ir 
kt., kurie turėjo Suvalkų 

PAJŪRIS. (Tauragės aps) kništo atgimimui didelės rei- 
Buvo užsidegus, pranciškonų k^aill^s- U)ll metais

Nukentėjo Vienuo
lynas

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko į Klaipėdą 

Laivo nemainant

Ekskursiją lydės p. Pr. Zabors- 
kks, švedų Amerikos Linijų* 

Klaipėdos skyr. Vedėjas.

ro pinigo vartojimo tenka dar matoma išskirstyti 50 kaimų 
pastebėti, kad tai yra labiau- bendro žemės ploto 8905 ha,
šiai nusisekusi moneta iš visų 15 dvarų — 1756 ha, sutvar- j išlaikoma verpykla. Tame pa- Pastangomis Marijampolėje 
iki šiol pasirodžiusiųjų. Me- kyli 27 bylos bendro valdy
tus tik akį į ryškiai ir labai nio ūkių žemės 830 ha, atl k-

‘Žagrės’

Imvo

natūraliai atvaizduotųjį pini
ge dr. J. Basanačiaus pa

ti įvairių kitų žemėtvarkos 
darbų. Iš viso bus šiais me-

veikslų, šių monetų lengvai tais sutvarkytos 107 bylos ir
Prieš pat išleidžiant naujas išskirsime iš visų kitų sidab-j išskirstyta 12,023 ba žmuės.

štesniam, negu ankščiau išleis-, 5 Ktų monetas, tenka pasaky- vinių monetų, 
toje tolygios vertės numėto- ti, kad jos ras daug didesnį Greta tiek simpatijų

[Žemėtvarkos darbus šių va- 
jgiju- sarų dirbs 15 matininkų, ku

Nepadarykite Klaidos Užeidami į Svetimą Krautuvą
Budriko vienų krautuvę perkėlė į didžiulę krautuvę po adres-u 3417 So. Halsted St., iki bus gatavas naujas namas šalę 

dabartinės Budriko krautuvės.
Dėl Rakandų, Radio, Skalbiamų mašinų kreipkitės pas Budrikų. Jūs visados gausite prieinamas kainas.

MES PASAKYSIME JUMS FAKTUS APIE ŠALDYTUVUS!

A PRADŽIOJ jūs norite žinoti faktus viršuje pa
reikštus, dėl to, kad jie yra svarbiausi daik
tai šaldyme. Jie reiškia taupumų. Jie reiškia, 
ilgus metus tarnavimo be sugedimo. Tas reiškia, 

kad kaip ten nebūtų karšta diena arba įšildyta 
virtuvė Kelvinatore maistas yra saugus.

Tūkstančiai, kurie seniau turėjo šaklytuvus 
dabar juos pakeičia su nauju Kelvinator — ir 
mato, kad tuoeni taupo pinigus!

Jūs su pasididžiavimu rodysite Hus-Powered
Kelvinator, kaip kad mes jį rodome jums.

Ateik pamatyti šiandie! Sužinok apie naujų 
planų, kuriuo gali pirkti mokant tik po 90c sa
vaitėj! Ateik!

CIUH-i'owvr tvlkiu jiuiiH 
gausybę ledo Atliulu. Nuo 
guminių virbalų lengva 
juos nuimti.
I iUkrktinuLs pigau* oyc- 
ravlnm... Kelvlnator's 
Plu»-Power užtikrina kud 
jlH eis trumpesni laikų 
per dieną... Tik Kelvina
tor teduoda liūdymą pi
gutis operavlnio.
5 metu apMuigo- pbuMV-...
Kelvlnator's Plua-Fow«ti- 
elna trumpiau Ir lėčiau 
— duos llgalalkln) tar
navimą — užtikrintą 
G-kių metu Apsaugos 
Planą.

čiame name po vienu stogu 
buvo taip pat malūnas ir GieiW 
lentpjūvė, bet malūnas ir le- 
ntpiūvė subėgusių žmonių ir 
pačių vienuolių dėka buvo iš-

suruešta didelė 4-rių 
žemės ūkio ir vietos 

pramonės paroda, kiuių ap
lankė pats Suvalkų guberna
torius ir kalbėdamas pareiškė,

gelbėti. Gaisras kilo iš ver-i^ad tokių didelę ir plačių ū- 
pvklos. Nuostoliai siekia iki V parodų jis įmitęs pirmų
80,000 litų.

30 METŲ EKONOMINĖJE
IR KULTŪRINĖJE DAR

BUOTĖJE

kartų ir kad. esu, užuot rusų 
ūkininkų ekskursijas siuntus 
į užsieni, verčiau jos važiuotų 
Į Suvalkijos ūkius pasimokyti 
ūkininkauti.

Dabartiniu metu “Žagrės”
ftiais draugija nuosavuose dviejų 

žemės aukštų mūru namuose, Basa
navičiaus aikštėje, išlaiko di
delę krautuvę. Tsb.

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.

Ii Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Ii Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Mas 
riebolm apie 18 valandų į Klaipėdą. -*

EKSKURSIJAS UtGYRB
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTU 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentui, 
arba Š. A. L. raitinėse.

IUT1 UPLAUK1MA1 M NBW YORKO 
Drottuiiųtholm — — — Gegužės 1&
Kungsholm-----------------------Birželio 6
Drotlninglioliii — — — Birželio • 
DrotUiiiigholin — — •— Liepos 10

SWEDtSH AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avė., Chicago, IIL

Dykai!
VIRŠ LOOO DOVANŲ

LAIMĖTOJAMS KKLV1N 
NAMUOSE

TŪKSTANČIŲ ŽODŽIU 
PRITAIKYMO K0NTESTE

LAIMĖK 6 KAMBARIŲ “AIR OONDITIONED” KELVIN NAM< 

PILNAI ĮRENGTĄ — NASH AUTOMOBILIUS. KELVINATOR 

ŠALDYTUVUS, PEČIUS, SKALBYKLAS, PROSUS IR DOVANAS 

Ot YNAIS PINIGAIS — DAUGIAU, NEGU 1,000 DOVANŲ! 

Ateik Pas Mus, o Gausi Blankas ir Paaiškinimus!

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

Tel. Blvd. 7010

MARIJAMPOLĖ. - 
metais Marijampolės 
ūkio draugijai “Žagrė” suei
na 30 jos veikimo metų su
kaktis-. Jau 1893 metais Mari
jampolės apylinkės sumanęs 
nių ūkininkų pastangomis bu
vo įsteigta

MARIJAMPOLĖ. — Susi
siekimo niinisteri.įa į šių metų 

Marijampolėje savo darbų planų yra įtrauku- 
lietuviška prekybos įmonė, ku- si Marijampolės apskrityje
ri 1907 m., išaugo į “Žagrės“ 
žemės ūkio draugijų. Tuo me
tu “Žagrei” teko dirbti ne 
tik kaip ekonominei draugi-

pastatyti net 38 naujus tiltus 
'l'iltai bus statomi ypatingai 

tokiose susisiekimo linijose, 

kur vyksta didelis judėjimas.

Gerkit ir Reikalaukit

IBHBIBBIIBIBI

. REUMATIZMAS 
J SAUSGELE
B Neaikankyklte savęs skaus- 
_ m .vis: Reumatizmu, Sausgėla, 
™ Kaulų GSlimų, arba MSftlun-
■ giu — raumenų sunkumu: neg 

skaudėjimai naikina kūno gy-B vybą Ir dažnai ant patalo pa- 
B guldo.
" CAPSICO COMPOUND mos- 
| tis lengvai prašalina viršmlnė- 

tas ilgas; mums ilandlan dau-B gybė žmonių siunčia padCko- 
b nes pasveikę. Kaina 50c. par

paStą 65c, arba dvi už Šl.OS.
B Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- 
_ TOS" augalais gydytis, kaina
■ 60 centų.

I Justin Kulis
B 3259 SO. HALSTED 8T.
. Chicago, HL

Vumm AlfaUss 
Mažiui Trita 

SvaigUM*

Mutual LitĮiinrCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 080(1

AFTER45
Vrr y often aa you grow 
old er your rl««at,vc Sys
tem heroine. defldeat 
and your btood ean oot 
■et the proper nnuriek- 
meat. You feel liet lesa 

•nd worn out. Try 
• single bottle of 
feruoue old Hca- 
trttrr’a. Iteetianu- 

teting herbe and 
roote qutckly help ta 

revitelizing the digee- 
tive glendt. At drug 
Storeeeverywhere41dl0

HDSTETTEB'S
Stomachic 3ITTERS

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko nedaro žmonijos la
bui. H. Marion

SV. JURGIO PARAP. 1-mas PAVASARINIS

PIKNIKAS
SU., Gegms 23 d., 193? m., Vytauto Parite

Jau pavasario saulutė sušildė orų, atgaivino gamtų. Tik reikia visiems va
žiuoti iš miesto į žalius laukiu ir prie puikios muzikos, skanių valgių ir gerų gė
rimų praleisti dienelę su savo senais pažįstamais ir kaimynais.

Restorane Akademijos Rėmėjos žada daug gardžių valgių prigaminti. Vyrai 
laukia svečių prie baro su skaniais gėrimais. Sodalietės pardavinės šaltakošę. 
ftv. Jurgio par. Moterų Klubas ruoSiaai prie didelio bingo. Ko ten nebus sunku 
ir pasakyti. Todėl 23 d. šio mėnesio visi į Vytauto Parkų. Įžanga tik 35c.

Visus kviečia,
KLEBONAS ir KOMITETAI.



6 Šeštadienis, geg. 15 d., 1937

MARIJOS GIMIMO PARAPIJA IR JOS 
KLEBONAS

Šiais metais Gim. Svenč. 
Pan. parapija mini savo 10 
metų sukaktį. Visi supranta, 
kad parapijų organizuoti yra 

l sunkus darbas. Bet Marąue-

I
te Parko lietuviai to darbo 
Nepabūgo. Jų darbo vaisiai: 
kaži bažnyčia, 'mokykla, sa
lį ir klebonija. Garbė pil
niems šios parapijos organi
zatoriams, bet ypatingai kle
bonui kun. Aleksandrui 
tučiui, kuris drąsiai ėmėsi 
parapijos organizavimo ir 
bažnyčios statymo darbo. Da
bar Marąuette Parko koloni
ja, tai gražiausias lietuvių 
centras.

Kun. Baltutis gimė 1886 
metais, Naujamiesty. Ameri
kon atvyko 1902 m. Lankė 
Valparaiso Universitetų, Šv. 
Viatorio ir Niagra universi
tetų. Kunigu įšventintas 19 
15 m.

Trumpai išbuvus vikaru 
Dievo Apvaizdos parapijoj 
paskirtas klebonauti Rockda
le, III. Paskui perkeltas į Šv. 
Kazimiero par., Chicago Hei
ghts, o iš ten Šv. Mykolo pa

rapi jon. 1927 metais paskir
tas suorganizuoti parapijų 
Marąuette Parke.

Kun. Baltutis yra LRKSA.
Centro dvasios vadas.

10 metų parapijos klebona
vimo sukaktuvių proga ir dar. 
prie to, Gegužės 'mėnesio 3 d. 
išpuolė kun. Baltučio vardi
nės, tai parapijos komitetas, 
susitaręs su visais parapijo
mis, reigia didelį pagerbimo 
bankietų, kuris įvyks rytoj, 
sekmadienį, gegužės 16 d., Gi
mimo Švenč. Pan. parapijos 
svetainėje, 6 vai. vakare.

Programoj dalyvauja d'.dy 
sis parapijos choras, vadovau
jaut varg. B. .Janušausko, Į Automobilistams “uoslė.'’ Daugelis pol icijos sulaikytų automobilistų, kad ir būna truk- 
mokyklos vaikučiai ir solistai, telėję, ginasi neragavę svaigalų. Kaikuriems ir pasiseka išsiteisinti. Bet dabar to nebus.

•» o * T o < «a

Dr. lt. N. Hager (dešinėj), Indiana universiteto biochemijos ir tootichologijos profesorius, 
Mid\vest Safety suvažiavime, Šerman viešbuty, Chicagoj, demonstruoja naujų išradimų — 
“uoslę,” kuri, nežiūrint visokių “drapsų” užmušimui svaigalų kvapo, parodys, ar auto
mobilistas yra gėręs svaigalų, ar blaivus.

Vakaro vedėju bus "erb. kun. 
P. Katauskas. Pagerbtuvių 
rengimo komitetas susideda 
iš A. Oškeliuno, A. J. Pet
kaus, J. Žičkaus, A. Sanioš- 
ka, ir daug kitų.

Visi Gim. Švenč. Pan. par. 
parap'jonys linki savo klebo
nui ilgiausių metų nenuilstan 
čiai dirbti Bažnyčiai ir mūsų 
išeivijai. Ieva Lukošiūtė

B CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
Lietuvių Namų Savininkų 

klubas buvo nutaręs šaukti 
masinį susirinkimų ir suruoš
ti automobilių paradų, kaipo 
protestų prieš aukštas van
dens bilas. Komisijai patar
ta susižinoti su lenkais, kų 
jie mano daryti. Iš lenkų su
žinota, kad jie pirmadienio

tų perpus sumažintos. Taip 
pat prašė, kad ir lietuviai 
skaitlingai pasirodytų tame 
susirinkime.

Ramoves Naujieji
Rūmai Jau Galutinai 

Įrengti

KAUNAS. — Nauji kari 
ninku ramovės rūmai jau se
nokai buvo reikalingi, nes se 
nieji savo patalpomis negalė
jo patenkinti esamų reikala
vimų. Dar 1930 m. subrendo 

Į mintis naujuosius rūmus pa
statyti. Sekančiais metais, ga 
lutinai nusistačius dėl vietos, 
buvo paskelbtas konkursas 
eskiziniam naujų rūmų pro-

Iš Springfieldo turime nau
jų žinių, kas link vandens. 
Visi namų savininkai ateiki
te į klūbo susirinkimų, kuris 

vakare gegužės 17 d., močia įvyks antradienio vakare, ge- 
maršavinaų į “town boardoj ’ l^gyžės 1$ d., parap. svet... o 
susirinkimų ir ten pareika- jRtn išgirsite, kas yra daroma 
lauš, kad vandens kainos bū- net Springfielde tuo reikalu.

Skubi Ir Įdomi Eks
kursija į Lietuvę

Visi, kurie rengiasi va
žiuoti šių vasarų į Lietuvų, 
kviečiami prisidėti prie Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Sų
jungos surengtos ekskursijos 
milžiniškuoju Cunard White 
Star laivu Berengaria birže
lio (June) 19 d. Ekskursijų 
asmeniškai vadovaus šios lai
vų linijos oficiaJas P. Bukš
naitis, kuris pagelbės kelei
viams visuose jų reikaluose, 
kad jiems patiems nereikėtų 
daug rūpintis. Jis taipgi pla
nuoja specialę pasilinksmini
mams programų; šokius, plau 
kimų, spoTto žaidimus ant 
denio ir kt. Tuo užtikrinama, 
kad visų kelionė bus smagi 
keliaujant su savo viengen
čiais. Šio laivo greitumas • — 
tik šešios dienos per vande
nį — užtikrina greitų kelio- j lėtų vainikų, 
nę, o milžiniškas didumas —
52,100 tonų — teikia ramų 
ir patogų važiavimų.

/Būnant su šia ekskursija 
Paryžiuje, turėsite progos ap
lankyti Paryžiaus Pasaulinę 
Parodų. Šios progos Itikęai 
jūs neturėtumėt praleisti!

Prisidėkite prie šios eks
kursijos ir pasidžiaugkite 
viena smagiausių kelionių, 
kokios dar niekad neturėjote.
Vietų pasirinkimas dar gali
mas turistinėje ir trečioje kla
sėje. Užsisakykite vietas tuo
jau pas savo agentus, ar Cu
nard White Star Linijos ofi
suose. Neatidėliokite!

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO
WAUKECAN. — Šv. Bal

tramiejaus draugija rengia 
nepaprastų muzikos ir dainų

Mirė Lietuvis 
Knygnešys

Bai. mėn. pradžioje Dysnos 
sodžiuje, Tverečiaus valse., 
mirė senas lietuvis knygne
šys Mykolas Gylys.

M. Gylys buvo susipratęs 
lietuvis. Dar rusų priespau
dos laikais jis rūpinosi savo 
apylinke, pristatydamas iš 
Prūsų įvairių lietuviškų kny
gų ir laikraščių. Už tai sė
dėjo ilgai rusų kalėjime. Ir 
po karo jis švietė Tverečiaus 
ir Vasiūnų parapijas, skatin
damas palaikyti Vilniaus lie
tuviškųjų spaudų.

A. a. M. Gylys palaidotas

landų ryto, o po Mišių pa- 
pusryč’avę trauka į Cicero. 
Kituose .miestuose gyvenan
tieji nariai prašomi tų dienų 
išklausyti šv. Mišių savo ba
žnyčioje dr-jos intencija.

Gegužės 9 d., šv. Baltra 
i nuėjau* choras, vadovaujant 
varg. St. Žiliui, ir rez'soriui 
kun. V. Urbai, statė scenoje 
dviejų aktų operetę “Sylvia”. 
Publikos prisirinko kone pil
na svetainė, nors galėjo būti 
dar daugiau. Ne visi lietuviai 
į vert na darbų ir triūsų, 
kiek reikia padėti mokinau 
ties panašius veikalus. Vaka
ro pelnas skirtas naujiems 
vargonams busimoj bažnyčioj.

Veikalas, nors trūkumų pa- 
tėmyta, kurių ir visuomet pa
sitaiko, suloštas gerai. Ypač 
pažymėtinas ‘‘Kunigaikštis’’, 
Juoz. Matulėnas, “Sylvia”, 
A. Bukančiūtė, “Bertramas’’ 
V. Rajūnas ir I. Kiškiūtė. 
Kiti ir gerai savo roles atli
ko: J. Junčius, A. Kundro

d. Gautas kvietimas iš Šv. 
Antano draugijos, Cicero, 111, 
dalyvauti 25 metų jubiliejaus

kontestų gegužės 16 d., Lie- apvaikščiojime birželio 13 d.
tuvių auditorijoj, 7:30 vai 
vakare. Programa susidės iš 
senoviškų ir dabartinių dai
nų bei šokių muzikos. Pro
gramai vadovauja buvęs varg. 
Pr. Bujanauskas ir Juozas 
G rikša.

Sv. Antano draugija laikė 
jektui pagaminti. Pirmąsias mgneHjnį susirinkimų geg. 9
dvi konkurso vietas laimėjo 
estų architektai. Galutinis rū
mų projektas pagal konkur
sinę medžiagų buvo pavestas 
architektui V. Dubeneckiui. 
Dubeneckiui mirus tas darbas 
buvo pavestas architektui S. 
Kudokui, kuris tai ir atliko.

Jau senoje ramovėje, per 
Vytauto Didžiojo sukaktuvių 
minėjimų, buvo įrengta va
dinama Vytauto Didžiojo se
klyčia. Naujoje Ramovėje ji 
įrengta specialinių laikų go
tiškame stiliuje. Seklyčia pa
puošta dail. Mackevičiaus ko
mpozicijos Vytauto Didžiojo 
žygius liečiančiais paveiks-
lais- i i.

Prezidento kambarys
Tame pat antrame aukšte, 

tik kitame frontiniame gale 
specialiai įrengtas ir valsty
bės prezidento kambarys. Šis 
kambarys įrengtas griežtai 
lietuviškame charakteryje. 
Tarp Vytauto DSdžio.jo ir 
valstybės prezidento kamhr-

Jr

Dysnos sodžiaus kapuose. Jolrill Yra vadinama, minėtno 
laidotuvėse dalyvavo labai,*118 kambarius jungianti, mt» 
daug Tverečiaus ir Vasiūnų1,^1 J°je galės vykti po
parapijų tautiečių, kurie už
dėjo ant velionies kapo ke-

Apsilankę Senojoje Tėvy
nėje, galėsite grįžti naujau
siu ir greičiausiu pasaulio 
laivu Queen Mary, nedaug 
primokėdami. Jūs tikrai nu
sistebėsite to laivo poilsio ir 
miegamųjų kambarių gražu
mu trečioje klasėje. Reikalau
kite apie šį laivų aprašomo
sios lietuviškos knygelės. Ju
ms visame mielai patarnaus 
vietos agentai, ar Cunard 
White Star Line, 346 No. Mi
chigan Avė., Chicago, III.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

Pakvietirnas priimtas. Wau- 
keganiečiai, norėdami užmeg- 
sti stipresnius ryšius su apy
linkės draugijomis, bei lietu
viais, padarys ekskursijų j 
Cicero. Kadangi birželio 13 
d. pripuola Šv. Antano mūs 
draugijos gloliėjo šventė, vi
si nariai tų dienų in korpore 
eis išklausyti šv. Mišių 6 va-

GERKIT t.kgerą Alų

gLnrbrogia 
SOUTH SIDE BRENINC 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
B. M. NORKUS 

Res. HEMLOCK 6240
Z?

taitė, S. Butkiūtė, /B. Buk- 
šiūtė, Pr. Alekna, H. Skarba- 
liūtė ir M. Akusevičiūtė. Or
kestrai ęl.rigavo patsi varg. 
St. Žilius.

Vakaras visais atžvilgiais 
pavyko. Turėdami tokių me
no jėgų lauksime daugiau to
kių vakarų.

Garbė varg. S. Žiliui ir 
kun. Urbai. Enrikas

— Idijos katalikai nutarė 
pagonims atversti panaudoti 
visiškai naujų priemonę — 
vaidinimus. Tuo tikslu suda
rytas iš žymių Indijos katali
kų artistų teatras, kuris važi
nės po visus pagonių mieste
lius ir kaimus, vaidindamas 
visų Kristaus gyvenimų. Vis
kas bus paimta iš Šv. Rašto. 
Toki vaidinimai turės paruoš
ti kelių misijonieriams.

— Niekas negali būti nau
dingas pats sau, jeigu jis ne
bus naudingas kitiems.

PROGRESS
KRAUTUVĖ
SKELBIA

5-kių METŲ SUKAKTUVIŲ DIDĮ

Išpardavimą
Siūlomos gražiausios prekės namams

MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE

"ii

sėdžiai, mažesnieji susirinki
mai ir pan. Sienos papuoštos 
dail. Kalpoko šešių Lietuvos 
kunigaikščių paveikslais. Gra 
žiai moderniai išpuoštos i: 
visos kitos patalpos.

Pažymėtina, dar ir tai, kad 
naujieji rūmai yra pastatyti 
pačios karininkų ramovės lė
šomis. Viso naujųjų rūmų sta 
tyba su įrengimais ir baldais 
kainavo apie 1,270,000 litų.

Naujieji karininkų ramovės 
rūmai bus iškilmingai atida
ryti. Rūmus šventins arkivy
skupas - metropolitas J. Skvi 
rėčkas. Tsb.

— Didi tai klaida grieb- 
ties aštrių vaistų ten, kame 
galima ir paprastesnių būdu 
pagydyti.

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 

Kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

LIETUVA
EUROPA-

$80.00 3-jų dalių miegamų 
kambarių setai

>49.50
$75.00 gražūs seklyčiom 

setai
>38.50

$125.00 3-jų dalių moder
niški miegamų kambarių 

setai
>79.50

$40.00 gražūs naujos ma
dos, 9x12 kaurai

>22.50
$55.00 stalo viršų mados 

gesiniai ipečiai
>32.50

$400 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikailnga 

dėl namų, už
>255.00

$250 pilni 3-jų kambarių 
įrengimai, po

£149.00
DYKAI PUIKIOS DOVANOS DEL JAUNAVEDŽIŲ 

IR VISŲ KOSTUMERIŲ 
Duodame didelę nuolaidų. Lengvus Išmokėjimai

$119.00 Refrigeratoriai ne
toli 5 cub. pėdų mieros

>89.50
$75.00 puikūs console, 7-8 

tūbų radios
>29.95

$30.00 Studio* Couches
>17.95

9x12 gražios klijonkės
>3.87

$35.00. 5-kių dalių Break- 
fast setai
>19.50

$25.00 gražūs nauji Loung- 
ing krėslai

• >12.95
Naujos mados garantuoti 

Midget Radios
>7.95

Imame neitus dalykus į 
mainus ant naujų

HANSA • DEUTSGHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas U 
Bremen ar Hamburgo.

Hes jums pagelbžsim gauti vizitinių ir imigra
cijos vizas jūsų Europos gĮmlnžmi, 

Informacijos klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

ISO W. RANDOLPH ST.. CHICAOO

i

3224 So. Halsted Street
Vedėjas J. KALĖDINSKAS 

Telefonas VICtory 4226

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo rytoj, 
nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles.
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ROSELANDE NEPAPRASTAS VAKARAS

Nesen ai, balandžio 18 d., gas, idant Vyčių choras ut- 
įvyko nepaprastas Liet. Vy-| kurtotų tų paikų programų 
čių choro vakaras. Nevisada ( jų parapijos naudai, 
tenka dalyvauti tokiame šau« j Vyčių choro jaunasis vedė-
niame parengime kaip kad 
Liet. Vyčių choro “.Juokų ir 
linksmybės valanda’’.

Tiesa, salė nebuvo sausa
kimši', tačiau tas nepagadino 
Vyčių pakilusio ūpo. Atvirk
ščiai. Vyčių choras, visi ar
tistai ir scenoje vaidintojai 
kuopuikiausiai atliko savo.

Dalyvavę tame parengime 
Usmenvs ir dabar tebekalba

jas, -muz. .1. Rakauskas, suti
ko. Visi roselandiečlai tik ir 
tekalba ap’e šj įvykstantį va
karų. Po programo — sma
gūs šokiui.

Daug galima prirašyti a- 
pie tų “Juokų ir muzikos 
valandų’", tačiau trumpai pa
minėsiu, kari visų atsilanku- 
sių laukia tikras surpryzas.

Išgirskite vis oms gerai ži-
apie Vyčių choro nepaprastų noin4 dainininkų K. lažai>-

i’»

F
sugebėjimų atlikti tokius ne
paprastus ir kartu žavingus 

piliorius, kurių iki šios die- 
s jie negali užmiršti.

Daug kas gailisi nebuvę ta
me parengime. Kurie norite 
išgirsti tų patį parengimą, lą 
pačių “Juokų ir linksmybės 
valandų’’, važiuokite šį sek
madienį į ltoselandų, 10806 
S. \Yabash avė., nes ten ly-

kį, kurs dainuos, deklamucs. 
Kam nežinomas A. Kt.'.nins- 
kas, tas švelniabalsis tenoras, 
kurs taip jautriai išpildo lie
tuvių mėgiamas dainas. Ne- 
vargnsiu jūsų, brangūs lie 
tuviai, tuščiais paaiškinimais.

Visi, kurie norite praleisti 
vakarų tikroje lietuviškoje 
nuotaikoje, važiuokite į Rose

j Praeitų sekmad. tinkamai mo ir džiaugsmo sočikagie- 
čia' rengia atvykusiem* j pi
knikų, Vytauto daržan.

buvo pagerbtos motutės. Ja< 
pagerbė vaikučiai, kurie lan
ko vietinę mokyklų, tiražų, čiams. Bus vertingų dovanų, 
jaudinantį programų išpildė. Į Visi kviečiami gegužės 30 d. 
Va kučiam* vadovavo seselės ' į Šv. Juozapo parap. piknikų. 
Kazimieraetės. Programa su- ' Nemuno Eūnus
sidėjo iš dainų, monologų ir
kalbų. Pijanu akompanavo 
varg. K. Gaubis. Gražių kai j 
bų pasakė klebonas kun. Pr.1 
Vaitukaitis.

Ta pač.'a proga vaikom*,

svc-

20 kuopa rengia bunco par- vimų, jau per keletu metų 
ty bažnyčios padidinimo fo- Kelvinator šaldytuvais

aprūpina plačiųjų publikų.ndui. Pramoga prasidės p v. 
|>o pietų, parapijos salėj. Vi 
si briglitonpark iečiai kviečia
nti paremti kilnų darbų. Juk 
visi norime, kad mūsų bažny-

gini 5:30 po pietų pakils už
danga ir “Juokų ir muzikos 
valanda’’ prasidės.

Roselando Visų Šventųjų ] sinie, jog lietuviai tvarkingi.
parapi ja dėjo visas pastan-

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Smilūs dienomis prasidėjo 
bažnyčios dažymo ir dekora
vimo darbas. Dabar bažny
čia nuo? pristatytų “rištavo- 
nių” atrodo tarsi miškas, bet 
užtat už poros mėnesių gali
ma bus pasigrožėti. Gerb. kle
bonas džiaugiasi, kad pradė
jus darbų įr žmonės labiau 
sujudo su savo aukomis ši

tam reikalui.

t t
^Uro

Ka nos Kelvinator šaldytuvų 
nėra brangesnės už kitokių 
išdirbysčių nuo 115.93 ir au
kščiau.

Šiomis dienomis man teko 
atsilankyti į Budriko krautu
vę, adresu 3417 Ko. Halsted 
st., ir, atvirai pasakysiu, kad 
tokio didelo elektrikinių ša
ldytuvų pavirink imu niekur 
nebuvau matęs. Čia pilna, gra- 

(žiausių Kelvinator, General 
Electric, M'estinghouse, Cro«- 

i ley - Khelvador, Norge, Apex
... . . - u , ,• į , . . i ir kitokių. Pasiteraves, gavaupiknke. Visi turės “gotai G-'tuvai. Tad nenuostabu, kad. . . , . • , ur,.. • . . atsakymų, kad viską pas BuPiknikas rengiamas , Amerikos refrgeratonų g*iuw prkti aiTleng-

--------------------- į tėlė būtų erdvesnė ir gražes-
Akad. Rėmėjų Centro1*- Dovanos bus rankų dar-

Piknikas Į bo, kuo sųjungietės yra at*
E. 8.! žymėjusios

šv. Kazimiero Akademjas * »
Rėmėjų Centro pavasari.!'*1 

mokyki,, įteikta s|»lv«. Poį <'ik"ili“s i‘>'k8 ^a,adieay>, 
programos motutės ir sveč ai! 10 d ’

kava ir pyrngai-

kurie baigs šįmet pradžius,
Kelvitiatoriai Pas 

Budrikę

j>a vaišinti 
čia i s.

Per daug metų Kelvinator 
Rėmėjos turės įvairių vn’^'V, šaldytuvai buvo žinomi kaipo

Ateinantį sekmadienį Šv.
Juozapo parap. per šv. Mi me. 
šias prasidės 41) vai. atlaidai Statybos Fondui, 
ir tęsis iki antradien'o vaka-Į 
ro. Kasdien 9 vai. ryto bus1 
šv. Mišios ir pamokslas, o va -' 
kare 7:30 vai. mišparai ir pa
mokslas. Pamokslus sakys žy
mūs pamokslininkai. Visi tu 

Bajorūnas, 22 m. amž., gyv.^ pasinaudoti dvasinais 
12001 S. Halsted st., lošėja turtais.
teatruose slapyvardžiu Salley

Lietuvaitė skundžia geleži
nkelio kompanijų. Stefanija1

landų, 10806 S. Wabash avė
5:30 v. po pietų. Įžanga 50c.'.'YVarren, skundžia Illinois Ce-J Artėja didžiulis,'metinis pi-

Būtinai pasistengkite būti Titrai gelžinklio kompanijų ir kilikas, lai bus gegužės 30 
punktualūs, nes tuoni įrody- reikalauja $50,000 atlyginimo' durnų. Ir kiek daug linksinn- 

už sužeidimų. Sužeista 1936
m., liepos 4 d., traukiny, ku
riuo ji važiavo, kuomet trau 
knys staiga buvo sulaikytus.

V IKK U METU SI KARTUVES

Po So. Chicago

gėrimų, žaislų, laimėjimų ir (visapusiškai geri, tvirti ir e- 
ko tik kas norės bus šiame' konomiški elektrikiniai šaldv?

Kviečiame visus kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti ir pa
remti rėmėjų darbų, kuris y- 
ra pašvęstas vienuolynui.

Rėmėja.

i rbystėje jie atsidūrė pirmose j 
eilėse. Mūsų žinomas biznie
rius — Juozas Budrikas per 
matydamas žmonių pageida

viaitsių išmokėjimų ir dar 
duodama nuolaida už senų ai- 
sbaksį. Vincas

I

Bunco Party Parap. 
Naudai

BRIGHTON PARK. — Ge
gužės 16 d. Moterų Sujungus

Praeitų sekmadienį įvyko 
šaunus Stanislovų balius. (Ju
rgiai prapuolė). Žmonių at
vyko daug ir linksmai laiką Antanaičiui, 
praleido. Visas pelnas paski

r tas pu lapijos naudai.
Gražų darbų atliko suor

ganizavę Stanislovai, vado
vaujant S. Vasiliauskui ir S.

Asmeniškai vadovaujama 

Didžioji Vasarinė 

Ekskursija

Į LIETUVĄ
Ekspresiniu
Milžinišku

Laivu

Ateinantį sekmadienį nriū.-ų 
bažnyčioje ruošiama yra Pir
moji Komunija vaikučiams. 
Būrelis vaikučių priims Iš
ganytojų pirmų kartų į savo 
širdis. Šita proga tų vaikelių 
tėveliai ir visi šeinių nariai 4 
kviečiami yra priimti šv. sa
kramentus, kad padidinus sa
vo vaikelių džiaugsmų.

Prie parapijos metinio p"Iš

niko, kuris įvyks sekmadienį, 
birželio 6 d. smarkiai ruošia
masi. Jau tikietai platinami. 
Palengvinti žmonėms nuvykti 
į pikniko daržui gauta keli 
rokai. Tų dienų niekas iŠ 

uoniolikiečių nepasiliks na
ie.

Parapijos jaunimas laukia 
savo parengimo, kurio tiks
las yra paromti bažnyčios ma 
liavojinio darbų. Ateinančio 
šeštadienio vakare rengiamas 
yra šaunus šokių vakaras, ftv. 
Onos draugija savo rengiama 
tam i>ač.iani tikslui “buncc 
party” jiadarė $150.00 i»elno.

BRIGHTON PARK. — Se
kmadienį, gegužės 16 d. tuoj 
po sumos Nekalto Prasidėji
mo Panelės Šve. Įiarap. salėj 
įvyks Susivienijimo 160 kuo
lais jaunimo skyriaus komi
sijos susirinkimas. Visi na
riai prašomi susirinkti.

Jaunimo Komisija

— Didi tai klaida balsiai 
šaukti, kad Mano Vietininkas 
įsako tylėta,

— Didi tui klaida vilties, 
kad pikto nasruose kas nors 
geru išsiauklėti.

BERENGARIA 

Birželio 19 d.
Ekskursijų lydės

Cunard White Star tarnybininkas 
Nuodugniai kelionės reikalus ištyręs vadas

P. BUKŠNAITIS
Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausių laivų. 

Gražūs kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard 
patarnavimas 3-sios klasės keleiviams.

TIK ŠEŠIOS DIENOS VANDENIU
Šių Ekskursijų surengė

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

CUNARD WHITE STAR
346 No. Michigan Avė.,

Chicago, 111.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

TeL LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Phone

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELHBR — PRUZIN 

Oerlaorla* patamarlm** — Motarla patarnauja IMk

a. a a
SOFIJA BALSIUTe
Jau praslinko metai, kaip 

mūsų arangl duktė ir mylima 
si'suo atsiskyrė su šiuo pasau
liu, palikus mus čia vargstan
čius su neišdildoma žaizda. ku
ri spaudžia mūsų visų krūtines.

Negailestingoji mirtis paėmė 
ją iš mūsų tarpo gegužės 17. 
1936, vos sulaukus 18 metų.

Nors metai pračjo. dukrele, 
kaip Dievas pasiėmė tave Iš 
mūsų tarpo, bet mūsų mintyse 
tu vis stovi lr rodos lyg pra 
sišalinai tik val^ir. Bet vėl 
kaip ilgu be tavęs, neregint 
tavo linksmo veido Ir malo
naus būdo. dar liūdniau negir
dint tavo ruiniųančlų žodžių. 

• kur+ų tu rrlokAd nesigailėjai 
net vienam.

Tavo mirtis tftūsų šeimyno
je paliko liūdnumų tr ilges), 
kurj pasaulis, ųiekąd negali už
imti. Nors rftūsų veidai kartais 
pasirodo Itnksmūs, bet vis šir
dis mūsų veržiasi su didžiausiu 
ilgėjimu dėl tavęs. Miela duk
rele, tavęs pamiršti niekad mes 
tegulėsime. Mūsų širdyse tu 
vis gyvensi.

Dieve, ji buvo mums labai 
brangi, ir pridavė nuims daug 
džiaugsmo per savo tą trumpą 
gyvenimą, bet stengiamės nu
sižeminti Tavo šventai valiai, 
nors tai labai sunku. Priimk 
ją j Savo ištiestas rankas ir 
laikyk ją Savo globoje.

Atminčiai a. a. Sofijos mir
ties sukaktuvių kartu (vyks fiv. 
Mišios panedčly. gegužės 17 d., 
8 vai. ryte. Nekalto f’ras. Švč. 
Panelės bažnyčioje.

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti.

O tu. mylima Dukrele, ilsė
kis toj šaltoj žemelėj nuo mū
sų Jau atsiskyrusi, bet širdyje 
lr mintyse tu visad pasiliksi.

Nuliūdę: Tėveliai Ir Seserys.

ta. a a
JULIJONA

FRAJERIENĖ
(|M> tėvais Grakauskaitė)

Mirė; gegužės 14 d.. 1937 oi.. 
S vai. ryto, sula-ukus pusę am
žiaus.

Kilo iš Telšių apskr.. Plun
gės parap., Kantaučių kaimo.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukter) Adolfiną Ivan. žentą 
Ignacą. 3 sūnus: Petrą, mar
čią Marijoną, Joną. mar
čią Moniką Ir Valerijoną, 3 a- 
nūkus ir daug kitų giminių.

Priklausė prie šv. Onos 
dr-jos Roselande tr A.L.R.K. 
Moterų Sąjungos 46 kp.

Kūnas pašarvotas 10727 In
diana Avė., tel. Pullman 9384.

laidotuvės jvyks panedėly, 
gegužės 17 d. Iš namų 8 vai. 
ryto hus atlydėta ) Visų Šven
tųjų parap bažnyčią, kurioj )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Duktė, Žentas, Sfi- 
nai, Marčios, Anūkai ir Gimi
nės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uankietams — Iatidėtu vėms — 
Papuošimams.

Phone LAFAYETTE 5800

Įl •’fOR Y°UR

eVes

Night and Morning
Dėl aktų pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu* 
slas ak ls.
Saugu* Kūdikiam* Ir Suauguatenia 
Visose Vatstlnėee.

VVrife for Free Book
"A oi C®«»<w»/o' *»•” MUBIME COMPANY^, k įr

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
SOLISTAMS IR CHORAMS !

Didžiausia* Muziko*, Dainų ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

•‘.M (ZIKOS ŽINIOS”
1819 X. IIhiuiti Avc., C'lijoago,in,

SKAITYKITE ■‘DRAUBį" PLATINKITE ‘UBAUSį’'

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Lšdh bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
O ■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■ ■ - c

Suvirš 50 metų prityrimų
— —o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių • ' ' ■ ’ 1 H H

527 NORTHWESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

■
fl J1 •

H

1 ’
1
1’ • 
1

* 1

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P f PATARNAVIMAS HItIDULAIiul dieną ir naktį 
DYKAIKOPLYCIOS v,S0SE

S. H. Mas
1.1. Zolp

MIESTO DALYSE

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46U> Street 
Phone BOUIevard 5203

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

Ezerskis ir Simus 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULiman 5703

PLATINKITE uOfiAMGĄwlVIR^inia 0883
P. 1. Ridikas 3364 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

Lachawicz ir Sanai
MRS.

A. BITTIN
PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI

Dabar siūlo didžiausia* 
paminklų vertybes. Didelis 
pasirinktinas paminklų vi* 
šokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakanti* darbas 
3958 VVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai dv. Kazimiero kapinių varių*

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 

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

įtintam
S. P. Mižtiki

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YABds 1138

A. Masatekis 
A. Piltas

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109
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Sekmadienį, gegužės 16 d., 
1 vnl. po piety, paprastoj vie
toj įvyks svarbus draugijos 
“Lietuvos Ūkininko” meno 

, sin's susirinkimas. Bus daug 
i svarbių reikalų svarstymui.
‘ Nariai ir narės prašomi su- 
I sirinkti.

J. Žurkauskas, pirm. 
Ieva Lukošiūtė, fin. raŠ.t

taurius viščiukų. sį pavasarį 
numatyta išperinti apie 70,- 
(XX) viščiukų. Jau iki šiol iš
perinta ir išparduota keli tū- 
kstanAai. Kiaušiniai, išrašo
mi iš geriausių Europos pau
kštynų. Perinimo stotį veda 
agr. inž. Mickus paukštinin
kystės mokslus baigęs Pran
cūzijoje. Prie stoties prakti-

C1CER0. — Gegužės 16 d., kuojasi keli jauni agronomai 
1 vai. po pietų, Šv. Antano Į būsimi paukštininkystės spe

Rad;o stotis V—y—t—i—s Roselaide. Lietuvos Vy čių Cbicago apskr. choras, vedamas muz. S. Rakausko, 
rytoj Visų Šventųjų parap. salėj duos ‘‘Juokų ir Link smybės Valandų” per stotį V—y—t—i—s.

parap. mokyklos 8 kambary 
įvyks svarbus Labdarių Sų- 
gos 3 kuopos susirinkimas. 
Kvieč ami visi nariai atsilan
kyti, taipgi ir nepriklausų dur 
įsirašyti ir paremti labdary
bę.

cialistai.

SVEČIAI IŠ CHICAGOS PAS MELROSE 
PARKO LIETUVIUS

Melroseparkiečiai Marijonų Bendradarbiai 
Vaišins Visus Susirinkusius

"Rytoj, gegužės 16 d., Šv. i ir g^iluĮtinai aptarti kokius

Marijonų Chicagos 
Apskrities Rėmėjų 
Bankieto Reikalu

dų po pietų. Visi nariai ir 
labdarybės darbuotojai pra
šomi laiku susirinkti, nes y- 
ra daug svarbių reikalų sva
rstymui. Valdyba

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

Vardo ir Šv. Pranciškaus dr 
gijos rengia vakarienę, kon
certų ir šokius Eagles Hali, 
147 Broadway, Melrose Par
ke.

Visi žinokite ir atsiminki
te šį parengimų ir visi į jį

žodžius panaudoti Melrose 
Parko lietuvių atminčiai į- 
amžjnimui tant jų įdedamo 
spalvuoto lango Seminarijos 
koplyčioj. Tat, ir pageidau
jama, kad kuodaugiausiai at
silankytų ir šiuo svarbiu rei-

atsilankykite. Tai bus did- kalu pasitartų, kad paskui
ziausia mūsų kolonijos pra
moga šį sezonų.

Bus šauni vakarienė, o po

po laikui nerūgotų.

Taigi, baigdamas šiuos ke-
v . . . . _ 1 lis žodžius, vardu komisijos,

to šokiai pr e geros orkes-’. . , . v.? ... . kviečiu melroseparkieciams į
tros, vadovaujant Antanui • v ,T v T, pagalbų, kad jų šs sunkus
Janušauskui iš Cicero. Bus . , . •, . . . . ... darbas ir pasiryžimas butų
patenkinti visi — seni ir jau- . v. . . . . , .. _ . . .... . kuograziausiai atsiektas, nesm. Rengamo konusi.a rupi-’, ... ...

. , , . , . . , kiekvienaim lietuviui katali-nasi, kad viskas butų kuoge- 
riausia prirengta. Patarnavi
mas bus greitas ir mandagus.

Nuoširdžiai prašau visų tų, 
kurie teikėsi paimti Marijo
nų Chicagos apskr. bendrada
rbių metinio bankieto tikie- 
tų, kad pasistengtų kuogrei- 
čiausiai grųžinti. Marketpar- 
kiečiai, kad priduotų B. Ne- 
nartoniui, skyr. pirm., Brigh- 
tonparkiečiai — Pr. Vaičc 
kauskui, skyr. pirm., Town- 
oflakiečiai — E. Gedvilienei, 
ciceriečiai — A. Valančiui, 
skyr. pirm., ir į ‘‘Draugo” 
ofisų broliui Stanislovui. 

Prašau lubai, nes ateinan-

MARĄUETTE PARK. -- 
Marijonų Kolegijos ir Semi
narijos Rėmėjų skyrius lai
kys susirinkamų sekmadenį, 
gegužės 16 d., parapijos sve
tainėje 1 valandų po pietų. 
Visi nariai rėmėjai ir dar
buotojai prašomi laiku pri
būti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstyti. Valdyba

T0WN OF LAKE. — Dr- 
g,ja šv. Pranciškos Rymietės 
laikys mėnesinį susirinkimų 

čių savaitę įvyks apskr. su-1 gegužės 16 d., 2 vai. po pietų,
sirinldmas ir abelnaii prieš . jiarnpijos mokyklos kambary-

Visi jausitės, kaip svečiai ir 
viešnios. Įžanga — iš anksto 
perkant 50c., prie durų 60c., 
o vien į šokius 25c.

Pastebėjote, kad svečių tu
rėsime iš Chicagos — Wcst 
S'.de laidotuvių direktorius S. 
D. Lakavičius su savo drau
gais, sakė, tikrai bus; iš Town 
of Lake — pp. Ogentų šeima 
irgi atvyks; iš Marąuette Pa
rko biznierius Rapolas An- 
dreliūnas, adr. 6324 So. We- 
stern avė. taipgi su savo 
draugais atvyks. O kur gi ki
tos kolonijos. Tat, a'škia i ma
tome, kad svečių bus iš vi
sur, tat ir pareiga vietiniams 
Melrose Park lietuviams at
silankyti skaitlingai, nes į 
parengimų atvyks visi Tėvai 
Marijonai su didž. gerb. pro
vincijolu kun. J. Jakaičiu 
priešaky, kuris norės išgirsti

kui turėtų rūpėti vien dėlto, 
kad Tėvų Marijonų Semina
rijos pastatytoji koplyča bus, 
vienas gražiausių paminklų 
amžinos atminties mirusiųjų 
Tėvų Marijonų — kun. Feli
kso Kudirkos ir kun. Vince 
nto Kulikausko, kuris lifldys 
kartų kartoms ir mums pa
tiems, kiekviena proga tenai 
apsilankius. J. K.1

pašventinimo iškilmes norė
tume baigti bankieto reikalų.

Apskr. rašt. J. K.

Šį Vakarę Smagūs 
Šokiai

Telšių Bendro Klubo 
Piknikas

Telšių prieglaudos senelia
ms bus pasilinksminimas ge
gužės 16 d., Rūtos darže. Bus 
šokiai, b’ngo žaidimas. Kurie 
tų dienų įstos į šių draugijų, 
tarės progos laimėti gražių 
dovanų. Jeigu lytų, tai vis
kas bus perkelta į Aušros 
Vartų ĮjarapiĮjos svetainę, 
2323 West 23rd Place. Įžan 
ga dykai. D. K.

je. Narės malonėkite atsilan 
kyti, nes yra svarbių reika
lų. Valdyba

PRIEŠ KIEKVIENA 
MOTERĮ STOVI ŠIS 

KLAUSIMAS
«■ u

Kaip aš išrodau kitiems žmonėms? 
Vienok daugelis moterų rizikuoja sa
vo gražumą neatbodamos vidurių 
užkietėjimo. Tas dažnai mažina ga

WCFL radio programa ne
dėlioję. Laikas nuo 7:30 iki 
8 P. M. Didžiulė orkestru 
grieš lietuv’škus šokius. .Jad
vyga Gricaitė dainuos prita
riant orkestrai. Programa bus 
girdima aiškiai visur ir ant 
trumpųjų bangų (short wave) 
per W9XAA. Kadangi sekma
dienį įvyksta Budriko radio 
metin’s piknikas, tai Birutės 
darže bus įtaisyti garsiakal
biai, per kuriuos bus trans
liuojama ir ši radio progra
ma.

Beje, primintina, kad, a- 
part gražios programos, Bu
driko piknike bus daug bra
ngių dovanų su įžangos ti
kėtais. Būsiu aš, būkite ir 
jūs. Jonas

Buy gloves with what 
it savos

NerelK mokėti BOc už 
dantų mostj. I.isterlne 
Tooth Pašte gaunamos po 
25c. Tfmyk, kaip gerai JI 
veikta. Jų vai-todan.as pur 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Išmokam

DIVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVTNGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHTCAGO.
2202 West Cermak Road

Pbone CANAL 8887
DYKAI!

□
REIKIA PATYRUSIV MOTERŲ

Tuoj reikia patyrusių moterų ror- 
tuotl skudurus. Pastovus darbas. 
Aukščiausios algos.

1801 No. l.eavltt St.

TAVERNA PAR^AVTMtT

Pasiduoda taverna. Pilnai įrengta. 
Biznis išdirbtas. Tuo) krelpk'tės 
Išvažiuot J Lietuvą. pigiai parduo
siu. 2301 So. tVestern avė., tel. 
SEE'y 9754.

CLASSIFIED

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

REIKALINGOS DARRINlNKftS
Reikalingos moterys sortuotl senus 
lr miujus skudurus. H. Samors and 
Sons, 412 No. Morgan St.

REIKALINGA MERGINA

Ar norite šį vakarų links
mai laikų praleisti? Tad at
silankykite šį vakarų į šo
kius, kuriuos rengia Dievo . _
. . i r. i v įjumą, sugadina odą, atbukina akis,Apvaizdos parap. Sodalietės ,įlog;na iSvaizdą.

O paprastas užkietėjimas taip 
lengvni pašalinama. Tik valgyk kas-

ir L'et. Vyčių 4 kuopa, Die
vo Apvaizdos parap. salėje, 
18tb ir Union. Pradžia 8:30 
vai. G len Mack orkest rą gros. 
Įžanga tik 35c. Visus nuošir
džiai kviečia..

Rengimo Komisija

Pranešimai

MABQUETTE PARK.

dien j»o du šaukštu Kellogg’a All 
Brau su pienu ar vaisiais, tris sy
kius sunkiuose atsitikimuose. Sis 
gardus augmenims patiekalas pri
duoda reikalingos medžiagos išman- 
kštvti vidurius — ir vitaminą B, 
kurs atgaivina visą virškinimo ka
nalą.

Viduriuose All-Bran sugeria dvi
gubai daugiau vandens, negu pa«.a 
sveria ir švelniai išdrėkina žarnas. 
Jis nekuomet neveikia taip, kaip pi
lės nr vaistai, kurie dažnai negel
bsti.

Ketlog’s AU-Brnn, turite žinoti,
l^abdarių Sųjungos 23 kuo yra maistas, ne vaistas. Jis pa.šali-

pos susirinkimas įvyks gegu- todėl jo pasekmės yra sau-
Žės 16 d., Gimimo Panelės šv. rios- Pirkite grosernėse. Pagamino 

.. , . _. , i . ir užgarantuoja Kellogg iš Battleparapijos svetainėje, 1 valau- Creek

Progress Programa

Rytoj, 11 vai. prieš piet, iš 
stoties \VGES, 1360 kilocyc- 
les, turėsime progos pasiklau
syti gražios lietuviškos radio 
programos, leidžiamos rūpes
čiu Progress rakandų krautu
vės, 3224 So. Halsted st. Gir
dėsime dainuojant Naujosios 
Gadynės choro dainininkes, 
taipgi dalyvaus teisių pata
rėjas, bus ir linksmos muzi 
kos ir įdomių pranešimų, v- 
pat ngai gerų žinių iš Prog 
ress krautuvės prekybos apie 
5 metų sukaktuvių išpardavi
mų. Patartina, visiems pasi 
klausyti. Rep. J.

Relkalinga mergina namų ruošos 
darbams Mažai skalbimu, nereikės 
virti, du vaikai. $7 savaitėje, kam
barys. maudynė. Mrs. Saek, 4420 
Presel blvd. te'. ATLantle 447*

HEĮK.MINGA MERGINA

Reikalinga mergina prie darbo ir
prižiūrėti maža valką. Jeigu nori. 
Kali gyventi ant vietos. Kaslink są
lygų, maita raitė ant vietos.

4320 So. Sarrnmento Avė.
C h 1 cago III.

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

REIKALINGA VIRĖJA

Reikalinga vlrėja-pngelblnlnkė dirhll 
(Įeitame žydiškame .restorane. Turi 
būt su patyrimu. Gera alga.

3813 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS DVIRAČIU 
TAISYTOJAS

PIKNIKAS
Akademijos Statymo Fondui

Gerina Paukščių Rūšį
PANEVĖŽYS.” — Panevė

žio paukštininkų dr-ja šiais 
metais įsigijo dar vienų mil 
žiniškų inkubatorių, kuriame 
iš karto išperina kelius tflks-

PLATINKITE “DRAUGĄ 

VASAROTOJAMS ATYDA!
Labai patogi vil ta vasarotojams ut- 
Labai [>atogi vieta vasarotojams. Tu
rim gražius kambarius prie ežero 
ir prie upės — netoli miestelio. 
Geras privažiavimas su automobi
liam ar traukiniu — fi2 mylės nuo 
Cbieagos. Kelias 83 ir 45.

Peter Bernotns 
Box 77

_____ Silver Lake, Wia.

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejnr, Stiklai ir 
VARNIŠAS 

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANal 6850

Reikalingas meistras dviračiams tai
syti. Nedaro skirtumo kokio am
žiaus — jaunas ar senas. Clark 
Cycle Co.. 7127 No. Clark St.

PAIEŠKAI' GIMINIU

PaleAknu brolio Antano Budriko. se
selės Petronėlės po vyru Zllonienė, 
pusseserės Cecilijos Marozteitės tr 
kitų giminių. Gyveno Chieagoj. 
Karfttai prašau atsiliepti. Kitiems 
gerą bedarydamas patekau j dide
lį vargą. Likau be ūkio, netekau 
12-kos hektarų žemės. Prašau pa- 
gelbos AtslAaukusiemR viską apra
šysiu. Juozas Budrikas, Pagraman
čio parap., Tauragės apskr., Lithua
nia.

REIKALINGA MOTERIS

— RENGIA —

Sv. Kan Akademijos Rėmėjos Sekmadieni, Geg.-May 16 d.
VYTAUTO DARŽE 

115-ta gatvė tarp Cravvford ir Cicero Avė.

Bus muzikos, skanių valgių ir net 3 dovanos (cash) $5.00 - $2.00 - $1.00

Nuoširdžiai kviečiame visus prietelius. SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJOS

r. ^r7» ru .. V

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

Tuoj reikalinga moteris prie narni _ 
ruoSos. Kambarys, valgis lr alga. — 
Kreiptis 6308 So. Artesian Avė., tel. 
HEMIoek 4540.

NAMAI PARDAVnilT

3 fl. mūro namas, randasi Brlgh
ton Parke. Kana tik $4600. {mokėt

1 $2il0t».
2 fl. namas, 2 mūro garažiai Ir 

4 lotai. Galimo laikyti karvių, vistų 
ir tt. Nandasl tik ,6 blokai nuo karų 
linijos. Kaina tik $3800. {mokėt 
$16110.

, 2 fl. namelis dėl darbo žmogaus.
' Kaina tik $1060.

Biznio mūro namas. žioras su 
kamb. gyvenimui ir floras viršui. 
Kaina $4800. (mokėt $2000.

Marąuette Parke randasi 6 arba 
6 kainb. modemiškos “bungolows'' 
Ir parduodame užtlkrą pasiūlljimą.

Taipgi mes turime namų gyventi, 
biznio namų, lotų, kurie tapo paim
ti už skolas. Tad parduodame už 
labai žemą kalną, kviečiam persi
tikrinti.

K. J. Marke Mačiukas 
2348 W. «»th Nt.
Tel. Prosperą 3140

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvltsa, Liežuviai, 
Ha ra v t kai. Agurkai, Saldainiai Ir 
kiti skanumynai iš I,įetuvos. Par- 
iliKMlam Ir krautuvėms Wliole- 
sale.

BAI/TIC IMPORT CO.
806 Wesl l»lh 84., Chk-ago. 

Tel. HAYmarket 3666

Skaitykite Biznierių 
Bargenus


