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UŽDARYTI PLIENO FABRIKAI SO. 
CHICAGO IR CALUME1E

jl

Apie 25,000 darbininkų 
streikuoja šiame rajone

So. Chicago ir Calumeto Chicago rajone streikuoja 
srityse uždaryti visi plieno apie 23,000 darbininkų In- 
fcibrikai ir sustojo visokia land, Repnblic Steel ir Young

myba. Api? 23,000 darbi- 
nikų streikuoja. Visi fabri

kai pikietuojami.
Atrodo, plieno kompanijos 

pasiryžusios vesti atkaklių ko 
vų ne su streikininkais, bet 
su C.I.O., kuriai nenori pripa 
žinti pirmybės.

Plieno pramonėje apie 90,- 
000 darbininkų streikas vyk
domas dvidešimtyje fabrikų 
penkiose valstybėse.

Kaip žinoma, streikų pas
kelbė C.I.O., kai kompanijos 
atsisakė pripažinti Steel AVor 
ker’s Organizing C'ommittee, 
j) n klausantį Lewiso C.I.O.

MEKSIKOS PREZIDEN 
TAS APIE VALDINES 

MOKYKLAS

stown Sheet and Tube fabri
kuos?. Kai kurie fabrikai y- 
ra Chicago miesto ribose. 
Policija pastatyta palaikyti 
tvarkų — neleisti masinių pi- 
kietavimų ir “sėdėjimų” fab
rikuose. So. Chicago keliolika 
darbininkų areštuota už prie
šinimusi policijai.

Žiniomis iš Youngstown, 0., 
Canton, O., Ruffalo, N. Y., ir 
iš kitų vietų, policija taip pat 
ėmėsi priemonių prieš numa
tomas darbininkų riaušes, ka
dangi ne visi darbininkai pri 
taria C.I.O. diktatūrai. Yra ir 
kitų unijų, norinčių nepri
klausomai valdvtis.

NACIAI PRAPLEČIA SA
VO VEIKIMĄ PRIEŠ 

KATALIKUS

PIRMIEJI POLICIJOS ŽYGIAI

Ryšium su darbininkų streiku plieno pramonėje So. Chi
cagoj areštuota keliolika streikininkų. Tarp jų suimta ir čia 
vaizduojama moteriškė. Organizuojami streikininkai sako, 
kad ši moteriškė nusikaltus tik reikšdama užuojautų streiki
ninkams.

RELIGINĖ “LAISVĖ” AM. DARBO FEDERACIIA PRIEŠINGA 
bu" Z ATLYGINIMO NUSTATYMUI

Pareiškia, kongresas negali 
to daryti

CINCINNATI, O., geg. 27. Neorganizuoti darbininkai te-

RYGA, geg. 26. — Žinio
mis iš Maskvos, diktatoriaus 
Stalinas pasiuntė laiškų ko
munistų “pijonierių” klubui . , „ . .....................
Maskvoje. 6j klubo M,iar0 ~ ^menkos Darbo federaci- organ,auojaai, jei kori įgyti
komunistų vaikai nuo 8 
12 m. amžiaus.

iki

Stalinas šiems “pijonie- 
riams” tarp kitko rašo, kad

jos viršininkų suvažiavime kolektivio derėjimosi teisę, 
reikšta opozicija prezidento) Dalykas tame, kad vykdant 
Roosevelto administracijos bi buvusį N RA aktų darbinin- 
liui, kuriuo norima, kad kon-J kams padaryta daug skriau- 
gresag pramonių darbiniu- Idos. Nustatyta mažiausias at-

jie butų bedieviai. Girdi, tik kailis nustatytų ilgiausias lyginimas. Kurios kompanU
bedieviai gali būti tikri revo- 
liucininkai ir geri komunistai. 
Ir pasisako, jis pats, Stali
nas, esųs bedievis.

žvarbo valandas ir mažiausių jos mokėjo daugiau savo 
už darbi}, atlyginimų. j darbininkams, tuojau jos su-

Suvažiavime nurodyta, kad mažino atlyginimų, prisitai- 
kongresas tegali nustatyti ii- kindamos prie NRA aktu nu-

Kiekvienas beprotis gali gjausias darbo valandas, bet statyta.
ne jo darbas skirti mažiau- { Taip gali įvykti ir pravedus 
šių atlyginimų. naujų aktų.

Mažiausių atlyginimų gali Į Tai gi, atlyginimo klausi- 
mokratiškiausių” konstitnei- nustatyti patys darbininkai mas turi būti paliktas pačių 
jų su religinę “laisve” Jis kolektivio derėjimosi keliu, 'darbininkų nuožiūrai.

užginti Dievo buvimų ir did
žiuotis savo paika bedievybe. 

Stalinas davė Rusijai “de-

MEXICO, geg. 27. — Mek
sikos prezidentas Lazaro 
Cardenas andai štai kų pa
reiškė:

“Meksikos indi jonai eina į 
bažnyčių, nes jie tikisi ten 
rasti raktų, kaip sumažinti sa 
vo vargus, pagerinti gyveni
mų. Bet kada jie randa, kad 
ne bažnyčia, bet mokykla yra 
raktas visoms gyvenimo pro- 
blemomš, tada jie susimeta į 
šias valdines įstaigas (moky
klas). Revoliucijos priešai 
taj gerai žino ir todėl atkak
liai kovoja prieš šias mokyk
las”.

Prez. Cardenas kalba apie 
įvestas Meksikoje socialistiš- 
ps mokyklas. Klausk jo,

ks šių mokyklų tikslas, jis'
'tsakys, jos išlaikomos bedie- 

vinti vaikus. Žmonių švieti
mas? Meksikos valdovai į to
kius klausimus neįsigilinn.

«

pagilina
veikimų

AMSTERDAMAS, Olan
dija, geg. .27. — Žiniomis iš 
Berlyno, naciai dar labiau 

ir praplečia savo 
prieš katalikus ir

protestantus, nenorinčius pa
siduoti hitlerininkų užgai
doms.

Dvasininkas Nieinoelleris 
yra dar laisvas ir kovoja 
prieš nacius protestantų bažn 
nyčios vardu.

Jis pareiškia, kad naciai iš 
visų valdinių mokyklų ir įs-

Ka sako Valencijos ambasadorius 
apie Ispanijos kara

Chicagoj kokį laikų viešėjo 
Valencijos, Ispanijos, radika
lų ambasadorius J. Valsty
bėms, Fernando de los Rios.

Klausiamas apie pilietinį 
karų, ambasadorius šaltai pa
reiškė, kad jei ispanai nacio
nalistai (jis juos vadina “su
kilėliais”) pasiduotų, jo vy-

taigų polaipsniui pašalina )vyriauSybė (Valencijos radi- 
krikščionybę, o tas vokie-_kalaį) būtų “gailestinga” 

pasidavusiemg ir greitai ša
lyje būti} grųžinta tvarka.

čiams neturi būti pakenčia
ma.

FORDO DARBININKAI 
PRIEŠ UNIJOS ORGA

NIZATORIUS

Anot jo, karas veikiai būtų 
uždarytas, jei iš “sukilėlių” 
pusės būtų ištraukti visi sve-

timšaliai savanoriai.
Ambasadorius tačiau tyli 

apie svetimšalių savanorių iš
traukimų iš radikalų pusės. 
Mat, jis galvoja, radikalų 
vyriausybė yra “teisėta” ir 
kaipo tokia turi privilegijos 
turėti svetimšalių savanorių
kiek tinkama.

I
Pagaliau jis mėgino įtikin

ti laikraščių atstovus, kad 
“sukilėliai” užsiimu žiaury- 
ljėmls, o radikalai esu “žmo
niški”. Bet tai paprastos ra
dikalų agentų pasakos.

DEARBORN, Mieli., geg. 
27. — United Automobile AVor 
kers of (America unijos vadai 
vakar pradėjo Fordo fabrikų 
darbininkams dalinti atsišau
kimu.*, kuriais darbininkai

NORIMA APDRAUDOS 
MOKESTIS NAUDOTI

IŠLAIDOMS
Kaip Rusijoj, taip Meksi

koj neturima mokyklų, kurio
se vaikai galėtų semtis kiek 
nors tikrojo mokslo. Meksi- kviečiami organizuotis 
kos valdovai pasinėrė į did
žiausius turtus išplėstus iš 
varguomenės,, ir kalba apie 
socializmų!

PLATINKITE “DRAUGĄ’

GEGUŽES 30 D. 
VILNIAUS KALNELIUOSE 

(Sunset Park)
įvyksta

“DRAUGO”
PAVASARINIS
PIKNIKAS

I35th St. ir Archer Avė 
Rte. 4A

Fabrikų darbininkai nepa
lankiai sutiko organizatorių 
žygį. Juos išvaikė ir kai ku
riuos apstumdė.

Organizatoriai už tai kalti
na Fordo kompanijų. Bet si 
atsako, kad «u tuo nieko ben
dra neturi

AVASHINGTON, geg. 27. 
— ‘Vyriausias teismas pripaži 
no socialės apdraudos aktų. 
Vyriausybė surinks milžiniš
kas sumas. Yra sumanymas 
šias mokestis panaudoti vals
tybės Iriudžeto išlyginimui, 
kadangi numatytas didelis 
nepriteklius.

Socialės apdraudos milžiniš 
ki fondai, kiek žinoma, nebus 

'.laikomi be jokio aktivumo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
MEXICO, geg. 27. — Ži

niomis iš Michoacan valsty
bės, Tialpujuhua miestelį su
naikino vanduo smogęs iš pa
šalinio kalno rezervoaro su- 
lūžūs užtvankai. Sakoma, apie 
500 asmenų žuvę.

CASABLANCA, Ispanija, 
geg. 27. — Iš nacionalistų ne
laisvės paleista ir pasiųsta į 
Prancūzijų 45 savanoriai, 
priklausę radikalų svetimša
lių brigadai. Nelaisvėn buvo 
paimti Madrido fronte. Tarp
paleistųjų yra: britai, pran- LONDONAS, geg. 27. — 
cūzai, lenkai, čekai, šveicarai, Čia ir provincijoje nutrauk-

šių “laisvę” išaiškina savo 
laišku nelaimingiems vai
kams.

AL SMITH BUVO POPIE
ŽIAUS AUDIENCIJOJE
GASTEL GANDOLFO, 

geg. 27. — Šventasis Tėvas 
Pįjus XI suteikė privačių 
audiencijų Al Smitbui iš 
New Yorko. Jis priimtas su 
žmona. Audiencija tęsėsi 30 
minutų.

Žymiųjų porų iš Amerikos 
Popiežius apdovanojo. Al 
Smith Šventųjam Tėvui nuve
žė savo valdomų New Yorke 
Empire State namų replikų 
iš gryno aukso dešimties co
lių aukštumo.

Po audiencijos Al Smith 
pareiškė, kad su Popiežium 

' kalbėtasi vien apie Katalikų 
Bažnyčios reikalus. Politika 
visiškai nepaliesta-

“Radau Šventųjį Tėvų dau 
giau fiziškai energingesnį, 
negu tikėjausi”, sakė Al 
Smith. “Popiežius atrodo ne
palyginamai jaunesnis už sa
vo amžių”.

HITLERIS YRA MENKAS 
AMATININKAS

PHILADELPHIA, Pa., 
geg. 27. — Jo Emin. kardino
las Mundelein, Chicago arki
vyskupas, nacių vadui Hitle
riui pripažino sieninip popie
riaus lipytojo kvalifikacijas.

International Brotherhood 
of PainteTS, Paperhangers 
and Decarators vietos lokalus 
priimta rezoliucija užgina Hi
tleriui tas kvalifikacijas. Pa
žymi, Hitleris vra menkas tos 
rūšies amatininkas ir jis ne
galėtų priklausyti šiam loka- 
lui.

ANGLIJOS MINISTERIS 
PIRMININKAS PASI

TRAUKIA

LONDONAS, geg. 27. - 
Šiandien išeina iš ministerių 
kabineto ministeris pirminin
kas Baldwinas. Jo vietų už
ima N. Chamberlain.

Taip pat išeina ir J. 
MacDonaldas.

R.

BILBAO RADIKALŲ 
PRANEŠIMAI

MISIJOS NEKATALI- 
KAMS SPRINGFIELDO 

DIOCEZIJOJE
HENDAYE, geg. 27. - 

Bilbao radikalai praneša, kad 
nacionalisitų kariuomenė at
naujino puolimus prieš Bil
bao. šį kartų iš pietinio šono.

Taip pat pranešė, kad mir
ties l>ausmės vykdymas trims 
vokiečių lakūnams atidėtas.

LONDONE BAIGTAS AU
TOBUSŲ STREIKAS

Gazo kompanija Chicagoj 
nemano pasiduoti

Illinois valstybės prekybos kiesiems vartotojams. Ir ji ne 
mano pasiduoti. Sakosi turin
ti nuostolius.

Jos advokatai pranešė, kad 
jie kreipiasi į teismus ir 
sieks sugriauti komisijos nu
sprendimų.

lietuviai ir rumunai.

komisija anądien nusprendė, 
kad gazo kompanija Chicagoj 
negali ir neturi jokio pagrin
do didinti ratas už gazų.

Kompanija seniai planuoja 
pabranginti gazų, ypač amui-

tas autobusų konduktorių ir 
motorininkų streikas. Vedami 
pasitarimai apie darbo sųly- 
gas ir atlyginimų.

ŽENEVA, geg. 27. — Va
lencijos radikalų atstovai T.
Sųjungos tarybos suvažiavi
me iškėlė kaltinimus prieš I- Aguonėlių tagavimu karo

K-t—

talijų už Ispanų nacionalistų 
rėmimų.

I M —J Ii

veteranų naudai Chicagoj su
rinkta apie 70,000 dolerių.

KITAS NACIŲ PROTES
TAS J. VALSTYBĖMS
BERLYNAS, geg. 27. — 

San Francisco, Cal., miestas 
surengė iškilmes užbaigus sta
tyti Golden Gate milžiniškų 
tiltų. Į iškilmes pakviesti vi
sų tautų gyventojai, kurie ta 
proga iškabino savo tautiškas 
vėliavas. Nežinia kas naktį 
nuplėšė nacių vėliavų — swas 
tiku. *

Nacių spauda reikalauja 
vyriausybės protestuoti AVa- 
shington© prieš vėliavos — 
tautos emblemos — išniekini
mų. Laikraščiai nurodo, kad 
J. Valstybės pradėjo provo
kuoti Vokietijų. Sako, negali
ma tylėjimu to praleisti.

NACIAI PRALAIMĖJO 
RINKIMUS

AMSTERDAMAS, Olan
dija, geg. 27. — Įvykusiuose 
Olandijoj parlamento rinki
muose naciai pralaimėjo.

ALTON, 111., geg. 26. - 
— Kun. J. J. Brune, Altono 
dekanas Springfieldo diocezi- 
joje, praneš?, kad birželio 
14 d. bus pralietos katalikų ' 
misijos nekatalikams šioje di- 
ocezijoje.

Šiam tikslui įtaisomas au
tomobilis su koplyčia. Ketu
ri kunigai vykdys misijas 
lankydami miestelius, kur nė
ra katalikų bažnyčių ir gat
vėse apsistoję kalbės nekata- 
likams apie Katalikų Bažny
čių ir katalikų tikėjimo tie
sas. Automobilis t.urės gar 
sintuvus.

Chicago policija į ežerų su
metė apie 4,000 konfiskuotų 
įvairių ginklų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien numatomas pragied
rėjimas; popiet kiek šilčiau.

Saulė teka 5:17, leidžia
si 8:16.

“DRAUGO”
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS {vyks 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengarla”
per Cherbourgą 

ir
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 
Ruoškitės iš anksto

! t t
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Juristas, Kunigas, Profesorius

Kun. dr. Robert J. Wliite paskirtas tei
sių fakulteto Katalikų Universiteto Vašing
tone dekanu. Apie tai praneša Universite
to rektorius prelatas Joseph M. Corrigan.

Teisių fakultetas šiuo paskyrimu yra 
patenkintas, nes jis kaipo teisininkas turi 
daug praktikos ir teoretinio mokslo.

Naujojo dekano karjera tikrai yra įdo
mi. Kun. White baigė Harvardo Universi
tetų 1915 m. Teisių fakultetų lankė iki 1917 
m. Dar būdamas studentu įstojo į Jungti
nių Valstybių armijų. Leitenanto rangoje 
vyko į karo frontų Europoje, kur buvo su
žeistas. Grįžęs iš karioumenės teises baigė 
1920 m. Massachusetts valstybėj tarnavo di
strikto advokatu. Aktyviai veikė legionierių 
organizacijoj, organizavo postus ir vadova
vo. 1927 m. įstojo į sulpicijonų kunigų se
minarijų ir jų baigęs 1931 'metais įsišven
tino kunigu. Katalikų Universitete gavot ka
nono teisių daktaro laipsnį. 1933 m. buvo 
išrinktas vyriausiu Amerikos Legiono ka
pelionu. Taip pat buvo pasaulio karo vete
ranų organizacijos, susidedančios iš 8,000,- 
000 vyrų, vice pirmininku. Dalyvavo suva
žiavimuose Londone, Briuselyje ir Varšuvo
je. 1935 m. pakeltas garbės legiono laipsnin.

Kun. dr. VVliite yra parašęs visų eilę 
knygų iš teisių mokslo srities.

Paskyrimas tokio žmogaus fakulteto de
kanu, žymiai pakels ir paties Universiteto 
prestyžių. Reikia pasakyti, kad Katalikų 
Universitetas tokių profesorių, kaip dr. 
VVliite (su plačia praktika ir teoretiniu auk
štu mokslu), turi ne vienų, bet visų jų eilę.

šiuos žodžius rašančiam 1935 fcn. teko 
keliauti drauge su kun. dr. VVUiite “Nor
mandie” laivu į Europų. Su juo daug kal
bėjomės įvairiais aktualiais gyvenimo kiau 
siniais. Su juo artimai susipažino ir Chica- 
gos lietuviai sportininkai, kurie tuo pačiu 
laivu važiavo į pasaulio lietuvių sporto olim- 
p adų, kuri buvo surengta Pasaulio Lietuvių
Kongreso metu.

klausinio išrišimas. Jei Dariaus - Gjrino 
postas kapinių dienoj nutari o&ciaiiai da
lyvauti tik laisvamanių kap nių iškilmėse, 
tai reikš, kati postų kontroliuoja socialistai 
ir laisvamaniai.

Surinko J. F. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

........................... . . Sulietuvino 8. Išduot

įžanga
Gal manote, kad nekuriu iš

Katalikų Spaudos Rezoliucija

šiomis dienomis įvykusioj Amerikos ku- gųzdintojai?

tulikų spaudos sąjungos konvencijoj (Ro- 
chester, N. Y.) priimta rezoliucija, su ku
rios turiniu nebus pro šalį susipažinti.

Rezoliucijoj pabrėžiama, kad daug A ‘ Je,gu ^en t.k būtų klausi-
merikos laikraščių klaidingai informuoja sa
vo skaitytojus apie tikrųjų Ispanijos civi-

Skaitykite ir spręskite jūs 
patys.

mas apie sulaikymų koinuni 
stų partijos įtekmės į Smo-

lin’o karo padėtį. Joj aiškiai pasakoma, kad nes, tai užtektų tik pilnai pa-
sitikėti, įgyvendintam ameri 
kiečių išmintingam papročiui,

Amerikos skaitančioji visuomenė yra mai
tinama nesąžininga propaganda, kuri yra 
leidžiama iš tų Europos kraštų, kuriuose savo šalyje “demokratijos 
yra įsigalėję tokie žmonės, kurie nekenčia* saugumą“ palaikyti, bet da- 
.Amerikos demokrat nės valdžios formos ir(|ja|. yj-a klapsimas apie 
jos sąžinės, spaudos ir susirinkimų laisvės 
principų. Iš tokios propagandos yra pavo
jaus ir nekatalikaius, nes ir jie nustos pa
sitikėjimo šio krašto spauda. Atsižvelgiant 
I ta:, nutariama užrekorduoti, kad toks ne
katalikiškųjų laikraščių neatsargių leidėjų
nusistatymas negudriai žaidžia su tokiais draugijų veikimų ir
elementais čia ir užsienyje, kurie konspiruo-l ži<l°nių, pataikauja
ja nuversti šio kraštu esamų valdž on formų,* Maskvos agentų aklei-

platų ir drąsų nekuriu mūsų

savo dėmėsį į komunistų vei
kimų Jungtinėse Valstybėse 
ir pažiūrėkim, kokių paramų 
jie čia gauna. Dažnai jų ka
tekizmo priesųgoje daugelis 
klttus'mų, sulyg prigimties, 
tikslų, dalykų ir komunizmo 
pasekmių, yra trumpai atsa
komi. Taip plačiai garsina
mas komunistų mokslas ga-

P0 SVIETĄ PASIDAIRIUS

Lietuvių balšavikų centro 
biuras pagarsino, kad surin-

ir nenori važiuoti į Rasiejų — 
darbininkų “rojų,”'kad ten 
jiems blogai nepasidarytų.

Įima trumpai suglaudus «- k«» ir I’“-'4'“1"?8 
reikšti. pav.: “Šventam” tikslui tūkstan-

“Neapykanta Dievo ir vi
sokių t'kybų; Panaikinimas 
asmeninės nuosavybės ir pa 
veidėjimo; Ugdymas žmonių

kilnių draugijų veikimų, kad tarpe kitų luomų neapykan-
pagelbėjus komunistams po 
litinį “bendrą frontų“ suda
ryti, klausimas apie visokių

sunaikinti privatinės nuosavybės teisę, at
imti žmonoms tikėjimo ir spaudos laisvę.

Kitoj rezoliucijoj Amerikos katalikų 
spaudos sųjunga pasisako simpatizuojanti 
Ispanijos nacionalistų partijai, kuri gina tas 
žmonių teises, kurias kiekvienas tikras ame
rikietis laiko pagrindinėmis, būtent — su
sirinkimų laisvė, spaudom laisvė, rinkinių

džiautoms idėjoms, klausimas 
apįe daugelį mūsų jaun ino 
draugijų laisvamaniškų veiki
mų, klausimas apie kelis tūk
stančius mokytojų, kurie prie 
štarauja bet kokiam tyrinėji

tos; Uevoliucijinės propagan 
dos per komunistų intema- 
cijonalų, kad padarius komu 
nistų veikimų gyvesniu ki
tuose kraštuose, sukeliant 
streikus, trūkumus, pas kęsi 
nimus, kraujo praliejimus ir 
naminius karus, platinimas; 
Panaikinimas visokios Žanu 
nių renkamos valdžios, ini- 
mant žodžio, spaudos ir su 
si rinkimų laisvės Jir prisie

laisvė, švietimo laisvė, ir laisvė garbinti1
Dievų taip, kaip kam jo paties sąžinė dik
tuoja.

Šie spaudos sųjungos nutarimai yra rei
kšmingi ir, lie abejonės, ne v'entun suklai
dintam žmogui išnaujo atidarys akis.

mui komunistų veikimo mo- kusiųjų teisėjų teismus; Ga 
i kyklose, pasiremdami idoroy-lųtroU ir paskutinis jų riks

mu, kad neprivalo mokykla- las yra, kad padaryti pašau

čiu8 dol.
Liuke to biuro, kad jis gy

vena po Dėdės Šamo sparnu. 
Už žod: “šventam” Rasiejuj 
visas biuras būt buvęs iššau
dytas.

Kaune neseniai buvo su
ruošta meniškų odos dirbinių

— Ach, koks tu drąsus: 
puolęs į vandenį išgelbėjai 
savo draugų. Tur būt, labai 
jį myli !

— Ne. Jis man kaltas $100.

— Vyrai, pakartoju: darbai^ 
pasaldina gyveninių, — si 
kalbėtojas,

— Aš priešingas tam, — at
siliepė vienas iš publikos. —

paroda. Nemačiusiems tos Daktaras man uždraudė val-
parodos “Kuntaplis“ įdėjo 
pikčerių: Sena, bedantė, rauk- 
lėtu veidu, suveltais plaukais

gyti saldumynus.

— Kaip tu drįsai man bar-

se būti “akademiška laisvė” 
suvaržyta, klausimas apie pa
didėjusį visokių laisvamanių 
veikimų, kad sukursčius dar
bininkus prieš įmones, klau
simas apie didesnę dalį ne- 
katalikų, kuriuos komunistai 
suvedžioja ir kursto prieš Ka
talikų Bažnyčių, jiems įkal
bėdami, kad Katalikų Bažny-

__ _____ čia savo šių laikų tokių pa- j žingeidu žinoti, ar komunis
1812 m. Kaip žinome, Napoleono kariuome-j dėtį pasidarė, • su savo prie-'tų dalykai yra daugumos a- 
nėje buvo ir lietuviškų pulkų, kur buvo su-Jangais stovėjimais prieš ne- merikieč'i} priimami ir ar ne

iš Fiushing, N. J., gavau 
tokių gromatų:
“Draugas perspėjo Cliica- 

go vargonininkus, kurie da
lyvavo eicilistų ir komunistų 
parengime. Bet kodėl gerb. 
prapesoriau neperspėji vieno

,mūs krašto vargonininko, ku-
Maskva”. - Kcport 2290 t:.^ dalyvavo ^„^,„0, gu- 
S. House of Representativcs &nipijuJlžs Zoffe ir

jos draugių? Lukaut, ponuti!”j

linę revoliucijų {ir jpteigti 
proletarijato diktatūrų ir iš 
v'sų pasaulio valstybių pada
ryti tik vienų komunistų val
stybę, kurios sostinė būtų

moters galva parodyta priešai prie svečių? — bara žmo- 
joe meniškų išdirbinių. Gi po na vyrų. 
meniško išdirbinio toji pati J — Drįsau dėl to, kad kai 
galva išėjo panaši šešiolikinei. nėra svečių, tu neduodi man

nei išsižioti.

Knyga Apie 1812 m. Lietuvos 
Kariuomenę

Artėjant Napoleono sukakčiai, leidž’a 
ma atskiru knyga apie Lietuvos kariuomenę

Legionieriai ir Kapinių Diena

Socialistų dienraščio redaktorius mėgi
na primesti mums ir Šv. Kazimiero kapinių 
valdybai netoleranciją. Esą “Marijonų laik
raštis“ atakuoja vargonininkus, kad jie su 
“bedieviais“ dalyvavo M. Petrausko pami
nėjimo vakare, o Šv. Kazimiero kapinių val
dyba atsisakė le sti Dariaus - Girėno Legio
no postui dalyvauti kapinių iškilmėse kapų 
puošimo dienoj. Neleidimo priežastis: legio
nieriai nutarę eiti į abejas kapines — tau
rines (laisvamanių) ir kazimierines (kata
likų).

Šv. Kazimiero kapinių valdyba gerai pa
sielgė ir teisingai pasakė, pažymėdama, kad 
dviem dievam negalima tarnauti.

“N-nos“ primeta, kad tai yra užsimo
jimas “kontroliuoti laisvai susiorganizavu
sių žmonių grupę“. Tai esą verta “griež
čiausio visuomenės pasmerkimo

Čia Grigaitis kalba niekus. Šv. Kazimie
ro kapinių valdyba legion'erių visai nekliu
do ir nemėginu jų kontroliuoti. Ji tik lai
kosi (^Bažnyčios) nustatytos tvarkos ir drau
smės. Jei legionieriai nori dalyvauti la's- 
vamanių kapinėse su savo specialinėuiis u- 
peigomis, nieks jiems nekliudo. Bet dėl to 
jiems juu ir nebetiktų dalyvauti katalikiš
kų kapinių tos dienos apeigose.

Jei legionierių postas, kaip “N-nos“ sa
ko, susideda iš “katalikų, protestonų, lais- 
vanit>>.tai kam versti katalikus e'ti į 
laisvamanių kapines, laisvamanius į kata
likų ir t.t. Katalikai tedalyvauja su kata
likais, protestantai su protestantais, o lais
vamaniai su laisvamaniais. Tai geriausias

by Fish Conunission (1931).

Jums vra labai svarbu ir

— Esi kaltinamas už lai
kymų palaido šunies. Bet kai 
atvažiavo šunų gaudytojai, 
tavo šunies jau nebuvo, — 
sako teisėjas Jonui Bezduliui. 
— Kų sakysi?

— Jaučiuosi nekaltas, — 
atsakė Bezdulis. — Pamatęs 
gaudytojus, šuo pats pabėgu.

----------- I — Tai toks tu dyleris! ManI
Lietuviškas priklodas sako:,senų automobilių pardavei!.. 

“Ten gera, kur mūs nėrą.”| — Ko Čia striokavoji? Juk 
Lietuviški balšavikai dėl to su juo neisi į šliubų.

telkta nemaža Lietuvos vyrų. Tie pulkai bu katalikus ir šelpimų fašizmo, 
vo vadinami stačiai lietuvių pulkais. Lietu- klausimas apie kreipimų dau 
vių pulkai turėjo savo uniformų. Ir ganu giau dėmesio į Jungtinių Va 
būdingų. Pav., tų laikų žinomos išvaizdos istybių šviesuomenę, išle:d- 
kepurės arba šalmai buvo papuošti dideliu žinučių daug puikiai parašy

tų savo veikalų ir į didėjantį 
skaičių Amerikos spaudoje 
tam tikros lūšies rašytojų, 
klausimas apie didesnę pusę 
mūsų gyventojų, išauklėtus 
be jokios tikybos, neturinčius 
net nė jokio supratimo apie 
jos užlaikymų ir paleistus į 
visuomenės gyvenimų be jo- 
kio apie dorų supratimo, kiau 
simas apie prieš katalikiškus 
veikėjus - kurstytojus, lais
vamaniškų draugijų tvėrėjus

Vienas senatorius gana gudriai pasakė, ir „Syta™, kurie prirf kc. 
kari Jungtinėms Valstybėms nebereikta na..- nietug k?.
jų teisėjų, bet reikia dainų bedarbiams, rei- .*“ ... .. . ... .. Iiųiu zmonesa neapykantoskia progų augančiai generacijai, reikia ati- w_ x . r M.
daryti duris į ateitį jaunimui, reikia ekono-' * 1 J ny • ai, o įan-

Vyčio ženklu. Iš šalmo priešakio tekančios 
saules spinduliuose jojo dideris Vytis. Pa
brėžtina tai, kad šalia Vyčio nebuvo jokio 
kito ženklo, kaip dabar kitų dažnai vaiz
duojamas Vytis su ereliu. Tai būdinga. Kny
ga pirmiausia bus iliustruota istoriniais pa
veikslais iš Napoleono žygių per Lietuvų. 
Knygos tekstų parašė ir iliustracijas surin
ko Seilini 11 Įeinąs. Knygų leidžia Pribačio 
knygynas.

sudaro rinito pavojaus mūsų 
demokratinei valstybei, mūsų 
įstaigoms, visuomenės ir ti
kybų laisvei ir mūsų nepa 
veržiamoms teisėms. Mes čia 
pasistengsime dabar, jums 
aiškiai parodyti ir, nupie- 
šiant teisingai dalykų stovį, 
įrodyti, kad milijonai ameri
kiečių, kurie galėtų labai įsi
žeisti, esant prie komunislų 
pr'skaitytais, stropiai vykdo 
jo apaštalystę per įvairias 
draugijas ir sąjungas.

Pitstoniečiai iškilmingai minėjo kun. J. Kasa
kaičio 25 metų klebonavmo sukaktį

(Užbaiga) Į pora’tis, Stasys ir Kazys ša- 
v. .'kociai ir V. Kačinskas, su-

parapijos vadovas turi ne tik 
prieš Dievų, bet ir kasdieni
niam gyvenime.

Meninė programa buvo la

Taip, Bet.

bai nuosekli ir gerai primoš- 
Aiškiai suprantama, kaista vietos vargonininko muz.

yiati komunistų partija nieka
dos nebus didelė. Net Rusi-

J. Kudirkos.
Choras ir solistė M. Gali

jote ir tai tik vienas nuošim-įuienė gražiai ir iškilmingai 
tis visų gyventojų jai pi i-Į sudainavo: “Mes sveikiname

čio. Jie publikai visur ir vi
suomet parinka. Ne tik pitts- 
toniečjai, bet visi Wyotning 
Klonio lietuviai šiuo “ketvi
rtuku” tikrai gali pasidid
žiuoti ir pasidžiaugti.

Šiame vakare pasirodė nau^ 
ja, jauna graži mergytė, 
Flora Šakočiūtė, pp. Šakoč(

klauso. Dauguma gyventojų, 
netinkanti jos veikimui ir ne-

..... . „ . ,r ... .(fotografo) dukrytė. Ji gra-
*” ’ la • anagam o. ^. . padeklamavo vietos ty-
Julytė“, iš “Klaipėdos Ju-

dien, naudodamiesi nauja pro 
ga, veikia komunizmo plati

vargas yra tame, kad Vyriausias Teismas! nimo dirvoje, ir taip pat ten 
dabartiniame savo sąstate kaip tik ir kliudo! yra klausimas ir apie daugu- .partyai. Jų narystė daugiau 
administracijai vykinti tuos darbus, kurie'mų nekuriu protestonų vys- tęsiasi nuo įstojimo tik 
daug prisidėtų prie sumažinimo nedarbo ir i Rupų ir jų dvasiškių, kurie
prie ekonomines stabilizacijos. !yra tampriai su komunistų

minės stabilizacijos.
Čia ir gudriai ir teisingai pasakyta. Tik

Tiesa, pastaruoju laiku vyriausieji tei
sėjai ėmė labiau kboperuoti su vyriausybe, 
pripažindami keletą svarbių socialinių įsta
tymų konst'tuciniai teisėtais, tačiau tai pa
darė politiniais sumetimais. Tuo jie norėjo 
susilpninti teistino reformos šalininkų pozi
cijų. Bet kaip greit reformas sumanymą pa
vyktų nugalėti, taip greit dabart niai teisė
jai savo senųjų dainelę uždainuotų.

prisiruešę sunkumus priimti, lė” (kun. J. Kasakaičio ver- 
ir asmeniškai jų veikimui au- timas) ir himnui “Galingas, 
kotis, yra nepageidaujami jų [didis mūsų Dieve”.

“Daina ir šokis” — jau
nuolė M. Shievets. Tai graži 

iki šešių mėnesių, daugiau- ir daug žadanti pajėga, ku
“ia iki dviejų metų, kol pa- ria ateity pittstoniečiai tik- 

veikimu surišti ir viešai gi- (skiriami valdininkai, o pns-lrai gėrėsis ir didžiuosia. 
ria jų mokslą.

Niekur pasaulyje komuniz
mas neturi tiek daug drau
gijų, palaikančių ir taip ne

kui netinkami nariai pamažu! “Ko liūdi, putinėli“, J. Ži-
iš komunistų partijoj išmeta
mi lauk.

Rusijos komumstų partija
sąmoningai platinančių jo vei (jiageidauja kitose valstybėse 
kūnų, kaip ėia Amerikoje, j turėti daug savo veikimui iš- 
Kad čia komunizmas gali į-. lavintų asmenų, kurie siektų

------------------ - vykti ir prie įvykdymo ei-. į kiekvieną ten draugijų įsi
Neseniai į Lietuvų buvo atvykęs dąuas pasistengsime tų gauti, įsisąmoninti į jų vei

dr. F. Fetersen. Pasikalbėjime su “XX Am 
žiaus” beodradurbiu, jis pareiškė, kad kie
kvienų danų sužavėtų katalikiškosios reli
ginės apeigos, kurios pasižymi ypatingu gra
žumu. Šito, kaip tik nėra Danijoj, kur vy
raujantį evangelikų - liuteronų religija, ku-

į rodyti. — J. F. N.

Komnnįzmaa Jungtinas 
Valdybėse

Mes, palikę k:tiems rašy-
ri nepasižymi tokiu savo apeigų įspfldin- tojams komunistų mokslo ly
gumu.

levičiaus — solo fotografas 
St. Šakočius.

Armonika solo — Vytautas 
Kačinskas. Jo dalyvavimas 
su savo “armonika“ visur ir 
visiems patinka.

Plačiai žinoma solistė Ma
rė Galiu enė iš Scrantono jau
triai ir vykusiai sudainavo: 
“Mano sieloj šiandie šventė”, 
J. Kelpšos; “Vakaro svajo
nė” — aria iš “Klaipėdos

kinių, užimti jų valdybose 
vietas, kad paskui pamažu 
galėtų jas j komun:stinį vei
kimų pakreipti. Dabar tokių
panašiu veikimu draugijų!Julė“ (kun. J. Kasakaii^o
jungtinėse Valstybėse yra! vertimas), 

rinėjimų, patys nukreipki;.* daug. (Bus daugiau) | Mūsų dzimdziaį — A. Še-

lauš visuomenininko lietuvio 
darbuotojo K. Karsoko para
šytas Jubiliatui skirtas eiles: 

Pagerinant Jubiliatą
Ko mes čionai susirinkom, 
Kų manom daryti —
Apie tai man jums nereikia 
Daug kų nors sakyti.

Susirinkom, kad pagerbti 
Mūsų tėvų Jonų,
Dvasios vadų, patrijotų, 
Kunigų klebonų.

Sidabrinį jubiliejų,
Šiandien mes jo švenčiam 
Prieš jį, kaipo dvasios vadų, 
Žemyn galvas lenkiam.

Kiek jis dirbo Dievui tautai 
Sunku apsakyti,
Apie tai kam nors reikėtų -- 
Knygų parašyti.

Apsakyt jo kilnius darbus, 
Jaučiu, negalėsiu,

(Nukelta į 4 pusi.)
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
EAS1JI0E

Rezoliucija Prieš Oku
pantų žiaurumus

Moterų Sųjungos 5 kuopa 
iškilmingai minėjo Molfnų 
dienų gegužės 9 d., Sv. Jur
gio parapijos salėj. Išpildy
ta graži programa. Kadangi 
vakaro pelnas buvo skiriamas 
Vilniaus Jietuvialms, tat ta 
proga O- Aksomaitienės pa
sidarbavimu buvo paruošta 
protesto rezoliucija ir pasių
sta anglų spaudai.

Gegužės 13 d. “Detroit
rie\vs”, vienas didžiausių A- 
nerikos dienraščių, šių rezo

liucijų šiaip komentavo:
“A resolution protesting a- 

gainst inliuman oppressive 
and intolerent treatment of 
the polisli government toward 
Litliuanians” in the Vilnius 
t er r i tory; occupied by Poland 
sinee 1920, nas adopted at a 
recent meeting of the Lith- 
uanian Catholic AVomen’s Al- 
liance of America.

“Copies of the resolution 
were sent to Congress and to 
the League of Nations”.

Ona O. AksOmaitienė

Lietuvės Gražiai 
Pasirodė

Gegužės 22 d. įvyko “Ci- 
tizensbip School Association” 
vadinama “May Festival”

(gegužinė) Higldand Parke. 
Gegužinę surengė moterų dr- 
gija.

Programoje buvo kalbos, 
atvaizdavimas kolonijalės A- 
merikos, tautiški šokiai, dai
nos ir muzika.

Programoj dalyvavo įvai
rių tautų grupės, jų tarpe ir 
lietuvių grupė.

Lietuvių programų išpildė 
S. Cukšaitė, Ag. Juodsnukai- 
tė, M. Aukščiūnienė, V. Če- 
pelioniūtė; jos dainavo ir 
letuviškai šoko. M. Žvirblifl- 
tė skambino pianu.

Didelė padėka už tai pri
klauso “Draugo” skaitytojai 
Ant. Barštienei, kuri gyvena 
Higldand Parke ir yra šios 
draugijos (C. S. A.) narė. Ji 
ne tik pakvietė lietuvių gru
pę, bet ir pati ėmė dalyvu- 
mų vakare. Ji buvo lietuvių 
vedėja.

Programos dalyvės yra Mo 
terų Sųjungos 54 kuopos na
rės, išskiriant A. Juodsnu- 
kaitę, S. Bukšaitę ir Žv*irb- 
liūtę; bet jos ketina taip pat 
įsirašyti.

Ona C. Aks°maitienė

WEST SIDE
Pereitų savaitę tris dienas 

pas Paulukaičius viešėjo sve
čiai iš Spring Valley, III., A. 
M. Martinaičiai ir jų sūnus 
Petras. Svečiai pirmų sykį bu 
vo Detroite, dėl to viskuo į- 
domavosi ir ta proga aplon-

kė savo pažįstamus.
A. Martinaitis vra LRKSA 

146 kuopos pirmininkas. Vi
sa jo šeimyna priklauso tai 
organizacijai. Gražus .visiems 
pavyzdys.

Vyriausias sūnus Petras, 
nors Amerikoj gimęs ir au
gęs, bet (gražiai lietuviškai 
kalba ir pasiryžęs sekti tė
velių pėdomis. Ypač energin
gai darbuojasi darbininkų ju
dėjime, kaipo organizatorius 
unijos, nes anot jo, reikia 
darbo žmonėms burtis po vie
na organizuota darbo vėlia
va.

Pasiviešėję geriausiais įspū 
džiais gegužės 23 d. apleido 
Detroitu. J. K. C.

Pijus Grybas, geras spau
dos rėmėjas, pasiryžęs lietu
vių laikraščius remti kiek ga
lėdamas. Ne tik patys Grybai 
seka katalikų spaudų, bet ir 
savo sūnelius prie to skati
na, pratina. Vyriausias jų 
sūnus Siral lanko Iligb Scho
ol. Rudenį, gal, leis į Maria
napolio bernaičių kolegijų. 
Sūneliui išrašė “Studentų Žo
dį”, kad arčiau susipažintų 
su studentų darbuotę. Siral 
yra gabus ir dėl to tėvai ste
ngiasi leisti į mokslų iki au
kščiausio laipsnio, jei tik svei 
kata leis. Siral yra užsibrė
žęs siekti mokslo, o tėvai, 
suprasdami svarbų, ir turė
dami iš ko, teiks paramos.

Geg. 30 d. Šv. Antano baž 
nyčioj 10:30 bus šliūbas A. 
Vilcisko su A. Mackevičiūte. 
Bus naujų kunigų. Bažnyčia 
bus gėlėmis išpuošta. Apie 
šių porų vėliau parašysime.

Ugnis Dvejose 
Bažnyčiose

ROCHESTER, N. Y. — Ge
gužės 9 d. naktį gaisro su
naikinta graikų ortodoksų ba 
žnyčia. Ugnis kilo, kaip pra
neša ugniagesiai, iš netiku
sio elektros perlaido. Kokia 
tai protestonų sekta pasuilė 
ortodoksams savo kirkę pa
maldoms laikyti, kol atsta
tys savųjų.

Gegužės 15 d. vakare kilo 
gaisras Šv. Brigytos R. K. 
bažnyčioje. Sunaikinta sank- 
tuarija ir didysis altorius. 
Kunigas - vikaras Ralph Nen- 
gle dėjo - rizikavo savo gy- 
vybę Šv. Sakramentui išneš- 

Į ti. Tuojau po išnešimo krito 
sunkus tabernakulis, kuris 
būtų kunigų vietoje užmušęs. 
Ši bažnyčia buvo padegta ir 
policijos sulaikytas apvalyto- 
jas (janitor) Edw. Walker, 
kuris pirmiausia pranešė a- 
pie gaisrų. Bet dvi jaunos 
mergaitės liūdija, kad jis jo
ms liepęs pasiskubinti išeiti 
iš bažnyčios ir jis buvo pas
kutinis bažnyčioje prieš gais
ro patėmijimų. Ugniagesių a- 
pskaičiaviimu, nuostolių pada
ryta apie $15,000.00, bet kle
bono kun. Bresniban apskai
čiavimu nuostoliai siekia a- 
pie $40,000.00. Tų pačių die
nų (dienas laiku) patėmyta 
ugnis ir tos parapijos klebo-

‘Birž. 6 d. pirmas Šv. An
tano parapijos piknikas Bee- 
ch-Nut Grove. Klebonas ir 
komitetas kviečia gerašird
žius lietuvius dalyvauti.

Šalavija

nijoje. Ugnis užgesinta su Į 
mažais nuostoliais, čia taip 
gi buvo padegimas.

40 Vai. Atlaidai

Geg. 16 d. per sumų Šv. Ju
rgio bažnyčioje gražia proce
sija prasidėjo 40 vai. adora
vimas Šv. Sakramento. Pro 
cecijų sutvarkė seselės mokv 
tojos Pranciškietės.

Pirmų vakarų mišparus lai
kė ir pamokslų sakė Niagara 
Falls lietuvių parapijos kle 
bonas kun. F. Gelumbis, nes 
•misijonierius kun. J. Bruži 
kas, S. J., nesuspėjo atva
žiuoti. Pirmadienio rytų su
mų laikė ir pamokslų sakė 
jau misijonierius, o vakare 
mišparus laikė Šv. Stanislo
vo parap. klebonas kun. Bal 
cerak, o antradienio sumų ir 
vakare mišparus laikė ir pro
cesijoje vadovavo kun. A. Pe
traitis, AVorcesterio Šv. Kazi
miero parapijos klebonas.

Nors pirmadienį lietus visų 
dienų lijo ir vakare, bet žmo 
nių buvo pilna bažnyčia.

Antradienio vakare bažny
čia buvo perpildyta.

Po atlaidų misijos tęsės vi
sų savaitę.

Sudiev

Antradienio vakare, prieš 
paskutines 40 vai. atlaidų pa
maldas, klebonas kun. Jonas 
M. Bakšys tarė atsisveikini- 
<mo žodį, nes ant rytojaus iš
vyko IJetuvon aplankyti sa
vo senų tėvelį, 90 metų amž. 
Grįš už poros ar trijų mėne
sių. Atsisveikinimas buvo 
graudus ir daugeliui išspau
dė ašaras, nes per septyni* 
klebonavimo metas parapija

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Gegužės 28-ta Diena

“Viešpatie, ne tik mano 
kojas, bet ir rankas ir galva”
— šv. Jono Xni, 9.

Paslaptis, kurios savymeil? 
niekad neapvaldo, tai pasi
šventimo džiaugsmo paslap
tis. Savęs pašventimas kara
liui arba reikalui tie, kurie 
prarastų savo gyvybę, randa 
jų ir neatboj'me savęs įgija 
malonę ir pagarsėjimų. Bet 
joks džiaugsmas, kitur žino
mas tarp žmonių, nėra paki
lęs į laipsnį tojo arba tosios, 
ant kurių Kristaus reginys 
yra spindėjęs. Išsilaisvinimas 
nuo viso nuolankumo pasau

jį pamylo, kaipo darbštų da
rbininkų tautinėj dirvoj ir 
Kristaus vynyne.

Geg. 26 d. laivu “Queen 
Mary” sykiu su kun. A. Pet-; 
raičiu, AVorcesterio Šv. Ka
zimiero parap. klebonu ir V. 
Uždaviniu apleido Anierikų.

Linkime savo klebonui lai
mingos kelionės ir laimingai 
vėl grįšti pas 'mus pilnam 
energijos. Klebonų pavaduoja 
kun. Vitkus, MIC., iš Chica
gos. Vyturys

Visuotinė Kova Su - 
Sodų Naikintojais

KAUNAS. — Žemės Ūkio

liui buvo jų ypatinga teisė. 
Sunkiausios ir liūdniausios 
gyvenimo sąlygos yra paliku
sios jiems, kaip jaspio sie
nos ir kryštolo grindimai. Ši
rdis dabar išsiskečia su ly
giu triumfu, berinkdama sau 
dieviškiausių kokybę, kada 
tiktai pašvęsta panašia pra
sme Pasaulio Karuliui. Ir jis 
dabar jaučia, kad ji turi jo* 
je gyvų ir tikrų laimėjimo 
prajautimų. Jis seka vėlia
vas, kurios niekad nenusilei
džia. Jo Vadas yra vienas, 
kurs nežino pralaimėjimo.

Imk mano gyvenimų ir te
gul jis būna, Viešpatie, pa
švęstas Tau. Imk mano šir
dį: ji yra Tavo paties; ji bu
vo Tavo karališkas sostas. 
Imk mano meilę; mano Vie
špatie, aš išpilu prie Tavo 
kojų jos sukrautų turtų. Imk 

tmane patį ir aš visad būsiu 
VISAS tiktai dėl Tavęs. — 
Havergal.

Rūmai jau kelinti metai įvai
riomis priemonėmis skatina 
ūkininkus kovoti su sodų ga
dintojais. Pašalpomis padeda
ma įsigyti kovai su sodų ga
dintojais įrankių ir priemo
nių.

Šį pavasarį Lietuvoje orga
nizuojama visuotinė kova su 
sodų gadintojais. Žemės Ūkio 
Rūmai į apskritis išdalino di
desnį skaičių purkštuvų, ku
riais ūkininkai nemokamai 
savo sodus vaistais nuo ga
dintojų galės apipurkšti. Taip 
pat pasamdė prityrusių sodi
ninkystės darbininkų, kurie 
padeda ūkininkams sodus pu
rkšti. ''

“DRAUGO”
PAVASARINIS

įvyks

Gegužės 30 d.
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE”

Rte. 4A - prie 135-tos ir Archer Ave.

Tai vienas gražiausių piknikų - daržų. Graži pie

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

vaikams; gražiausias laukas beisbolo žaidimui.

mth st.

KAIP NIJVAŽTUOTI Į “DRAUGO” PIKNIKĄ 
Kaa dar nėra buvęs Sunset Parke (Vilniaus Kalneliuose), kur gegužės 30 d. įvyks dienraščio “Draugo” piknikas,

gerai įsižiūrėkite į čia dedamų planų., kelrodį, o tikrai lengvai parkų atrasite ir nereiks klaidžioti. Privažiavimas iš visur 
yra kuogeriausias ir patogus. Keliai geri.

J
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JOS. F. BUDRIK, Ine., po adresu 3417 So. Halsted St.

Dabar eina milžiniškas išpardavimas ant Elektrikinių Ledaunių ir 
namams reikalingų rakandų kadangi Budriko viena krautuvė yra 
panaikinta, o dar naujoji krautuvė nebus užbaigta už poros savaičių. 
Tai nepadarykite klaidos užeidami į svetimą krautuvę. Žiūrėkite 
Budriko iškaba pusė bloko nuo 35 gatvės.

įPITSTOMBCIAI MKILMIN 
OAI MINtJO KUN. J. KA 

BAKAIČIO KLEBONĄ
VIMO SUKAKTĮ

SPORTAS

KELVINATOR
JŪSŲ SEKANTIS REFRIGERATORIUS.

Ekonomiškas. 

5 metus

garantuota*.

Mažiausiai

suvartoja

elektros.

Patogiausias.

Daugiau

duodantis

šalčio

ir

daugiau

vietos."*"

Padarytas ir 
garantuotas 

per kompaniją, 
kuri 
daro

šaldytuvus 
per pusę 
amžiaus. 

Puošnus ir 
gražus 

kabinetas

Pamatykite tuos naujus refrigerat orius pas Budrikę ir sužinokite 
kaip jūs galite sutaupyti $50.00 pirkdami iš Budriko, kur dar gau
site didelę gražią dovanų - 141/’- colių Elektrikinį fenų dykai. Jums 
nereikia nieko įmokėti, mėnesiniai išmokėjimai.

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

t Tel. BOUIevard 7010
Lietuvių krautuvė per 25 metus.

Budriko žymus programas nedėliomis W€’FL—970 kil., nuo 7:30 iki 8 vai., vakare. Panedėliais ir pėt- 
nyčiomis WAF—920 kil., 5 vai. vakare. Ketvergais WHFC—1420 kil., nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Sėdėjimo Streikai 
Lietuvoj

Chicagoj eina garniai, kad 
Lietuvos kalėjimuose eiina sė

dėjimo streikai. Streikuoja 
politiški kaliniai. Streikuoja 
dėl to, kad nesulaukia iš A- 
merikos aukų, kurias jiems 
renka “bendras frontas’’.

— Kartais nuo kūno paei
na dūšios kančia, o kurtais 
dūšioje gema tai, kas vargi
na kūną.

(Iš 2 pusi.)
Geriau laimė* ir sveikatos- -
Aš jam palinkėsiu.

1 • ‘ • *1

l^ai Tau brangi sveikatėlė 
Dar ilgai tarnauja,
Kol š’rdis Tavo krūtinėj — 
Plakti nesiliauja.
Tegul Tavo kilnius darbus 
Vien tik lakinė lydi,
O tarpe mūs pittstoniečių - 
Lai vienybė žydi.

Linkini mes Tau, tėve Jonui, 
Gyvent daug metelių,
Tegul priešai pasitraukia 
Šulin Tau iš kebo.

Dvidešimt penki meteliai 
[Jis čia klebonauja,
Dirbti Dievui, mūsų tautai 
Niekad nesiliauja.
Dieve duok, kad daug metei'ų
Dar čia klebonautų,
O apleidęs šį pasaulį— Į
Danguj vietų gautų.

Eilės deklamuotos labai ti-j
nkamai. Garbė tėveliams už ( 
gražų dukrytės išlavinimų.

Puikaus darbo laikrodį, 
kaip atmintį nuo parapijie
čių, įteikė gerb. solenizantui 
rengėjų pirm. J. Laukaitis, 
pasakydamas atatinkamų kal
bų.

Paskutinį žodį tarė patsąi 
solenizantaš gerb. kuh.-J. t£a- 
sakaitis. Jis pareiškė savo dė
kingumų parapijiečiams, drau 
gailis kunigams ir atsilankiu
siems svečiams, pasižadėda
mas ir toliau dirbti Bažny
čios ir lietuvystės darbui.

Sveikinimais itelegrtuncifriis 
prisiuntė: kongresmanas 11. 
Flannery iš Wasliington, D. 
C., Marianapolio kolegijos re
ktorius kun. dr. J. Navickas,

I Nukryžiuoto Jėzaus Seserys 
, iš Elmhurst, Seserys Kazi- 
1 mierietės ir daugelis kitų.

Bankieto surengimui dar- 
1 bavosi šių draugijų ir kuopų 
Į atstovai-vės: Sodaliečių, Šv. 
Vardo, Šv. Sakramento, Kat. 
Moterų Tarybos, Moterų Są
jungos 1!) ir 25 kuopos, Šv. 
Agnietės ir augusių chorų, 
Socialio Moterų klūbo, LRK 
SA 7 kuopa, Šv. Rožančiaus, 
Šv. Širdies, Katalikių Mergi
nų Tarybos, Šv. Vincento de 
Paul.

Pavasarinis turnyras jau 
praėjo. Kai kurie golfo1 mė
gėjai jau gavo progos išban
dyti savo jėgas. Didžiumoje 
jau žinome, kas kur stovime 
ir kų galime padaryti golfo 
kovoje.

Pavasarinis turnyras buvo 
labai turiningas įr įvairus. 
Pavasarinį čempijonatų lai
mėjo St. Tranas (išėjo su li

nepadarytų kitos sutarties, 
kad nesutrukdytų golfo loši
mo.

Taigi, golfo lošėjai taupy- 
kit energijų, kati būtumėt 
stiprūs 13 ir 30 dd. birželio,

kreipa dėmėsio į Polo žai
dimų, kur jis yra labai mik
lus ir gerai jam sekas.

Birželio 13 d. vėl bus tur
nyras. Tai bus “mateli play’.
Bus lošiama nuo duobučių ir
bus “bandicap” skiriamus Į Gleneagles Country club 
sulyg lošėjo kirčių skaičiaus.

Birželio 30 d. bus turnyras 
tik biznierių - vertelgų ir pro 
fesijonalų. Apie tai bus vė
liau pranešta.

Dabar tik noriu pranešti 
golfo mėgėjams, kad tų dienų

Dr. G. I. Bložis,
L. G. S. sekr.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

SKAITYKITE DRAUGĄ“ PLATINKITE “DRAUGĄ

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick ■ Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

kirčiais). Antras — Julius 
Bronza, Metropolitan banko 
kasininkas. Lošė ir Jonas Bre
nza, Metropolitan banko pre
zidentas su ,savo draugais. 
Abu bankininkai yra geri lie
tuviai ir labai mėgsta sportų. 
Tik Jonas dabartiniu laiku 
golfu mažai domisi, daugiau

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. CANai 2346

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

TeL GANal 0402

Scvley 9329
Dr. K.

<Lalw,r yra >u
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Coin- 
merctal Avė. So. Chicago. IU. Pri
taiko naujus akintus lr pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v. 
vakaro.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VlRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 jtopiet ir 7—8 v. v 

Kasdien iiakyrus scrcdų,
sekmadieni susitarus 

Birželio, Liejms ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

LIETUVIAI DAKTARAI

Ree.:
24C« W. 69 St.

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo* — akinia 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. Ashland Avenue 
▼alandoa: kasdien nuo 9 iki 12; 

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
T«L OANaI 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedčlio, Seredoa ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Talafonaa CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonai REPnblic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

TaL Prospect 1012 
Rei. TeL Republic 5047

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS
33 North La Baile Street 

Chicago
Telephone CENtral 1846 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd. 
Tel. KEYstone 5286 
Vai. pagal antartį

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

Tel. Ofiso:
LAPayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A, 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 

pagal sutarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Snbat. nno 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAPayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. Ofe. REPubllc 76M 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlilad. ii senktadlenlalr 

9-12 v. rytą; 1-6 p. p.; 6-9 v. v.
dcAtadlenlaia nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL.

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

Aefttadieniaia nuo 2 v. lkl 9 v. v.
Sekmadieniaia pagal autartlea.___

Tel. LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

__________ Pagal Sutarti_________

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OTDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Tel. Office Wentvrorth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•&skvr,,» «*redomis ir Riibntomis

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

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

Vai. 2-4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis rusi tarus

Rubatoma Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewo<od Av.

Tel. HEMiock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marųuette Rd.
_______________ Tel. HEMiock 4818

Tel. BOUIevard 7042

DR, G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rocktvell Street 

Telephone: REl’ublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDvay 8880

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

DR, MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TaL YARda 0994 
Rez.: TaL PLAza 2400

VALANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

Offiee Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Val&nffoe

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Talef. PROspact 1930

TaL CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—3 lr 7—8 

Seredomia’ ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Caiifornia Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

Offiea Phone Rea. and Offiee
PROspeet 1028 2369 S. Leavltt St.
Vat. Z-4 pp. Ir 7-9 vak. OANaI O7O«

DR. J, J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėllom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Tai. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH A
Ofiso vai. ano 1—3; nno 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VlRginia 0036

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sntartj

TaL CANa’ 0287
Res. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 
_______ 6 iki 8 vai, vakaro_______

Chicagos lietnvlų iv. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūiles. Tai yra, aukičianai Ameri
kos medikaliai autoritetai mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th 8k, 
tel. HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE,
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PRISIUNTUSIEJI SEMINARIJOS KOP
LYČIOS STATYBAI AUKAS 

BALANDŽIO MEN.

(Tęsinys)
Per Roię Lekavičienę 

aukojo:

Barbora Jakubavičienė $5.
Joana Betravičienė — $3.00
Rožė Lekavičienė — $3.00.
Po du doleriu: Jonas To

bulas, Sadie Žukauskas, J. 
Dosno.skv, A. ir C. Misliack, 
S. Balsienė, Kirkitskų šeimy
na.

Po dolerį: J. Yankauskas, 
J. Krauss, A. Vengelienė, 0- 
na Rumbinytė, Helen Urban, 
S. Dergentis, Petras žemgu-

Ona Masiliūnas — $5.00. 
Po dolerį: Sofija Ališaus

kienė, Mrs. Galinas, Ą. K. 
Karoblis, F. Stankus, Jonas 
Lukošius, Jonas Burčikas, po-

Mahanoy City, Pa.
Marė Zablockienė (klausy

klai) — $250.00.
K. P. C. — $100.00.

Melrose Park, III.
P. Gūdžių šeima — $50.00. k^ų

Racine, Wisc.
Ona Sokelienė, pelnų nuo

Vakarėlio pelnas, kurį su
rengė Ona Ri<Įikev‘čienė da

surengto vakarėlio bai. men.1 vg__ $93 00
— $35.00. I

Per Oną Ridikevičienę«lis, .'Barbora Ženigulienė, Ona 
Valevičius, p. Valevičius, P.
£ahy, P. Žutautienė, p. Dom- 

y, A. Ribikowskis, A. Dap
kus, Marijona Rubinienė, Jo
ana Eidintienė, Sofija Ga
jauskas, Domicėlė Rasalienė,
Agota Muntrimienė, Barbora 
ir Juozas Naujokai, Teklė Že 
putienė, Eleonora Pocienė, A- 
ntanas Raudis, Karolina Va- 
lantanavičienė, Ona Ūselis,
Mr. and Mrs. Theo. l>appa«, v _ rn\ ’ zesnes negu 50cM r. and M rs. Charles Paskey,
K. Paulus, K. Žičkienė, Vi- * 
ncas Kurlinskas, Ona Žemai
tis, Adelė Seekur, Stella Bo
rden, Eimma Virbitski, Jonas 
Lekavičius, Marijona Bacevi
čienė.

Po ^Ocr Morta-Ežerskienė,
Juozas Poška, R. Rumšienė,
J. Bakanienė, J. Schipplick,
A. Aleksandravičienė, V. Vou- 
ng, M. VVillis, K. Muntrinic- 
nė.

Kewanee, III.
Per Barborą Gudmahienę 

aukojo:
K. Morkus — $2.50, A. Nau' Alexander Tauras, Juozas A- 

sėdienė — $1.00, Ona Vyš-' rkužauska«, Viktorija Sinau 
niauskis — $1.00, A. Mosadus sk^> Mrs- John Siinniškb,
— $1.00, Mrs. Karpowich — Rože Simisky, Ann Simisky, 
$1.00, Marg. Simaytis — 50c, John Matusevice, Mrs. Gal- 
C. Jasūnas — 50c, M. Zeg- kescie, Mis. John Puzar, A. 
lienė — 50c, Mani Kvielinoni
— 50c. Kitos aukos buvo mo-

VVoodhaven, L. I.
Per p. Maciokienę aukojo:
Maciokienė — $1.00, p. 

Staugaitis — $1.00, Mrs. Mil
ler — 50c, p. Vaičiekauskas
— 50c, p. Ciekanavic — 
A. Yosvln , 50c.

Worcester, Mass.

Per Scfiją Ališauskienę 
®u&ojo;

Pranas Gedmint $5.00.

E. B. $50.00
Vincas ir Agnietė Paru

liui $15.00
Ona Batačiūtė $10.00
P. ir O. S. $10.00
B. P. $10.00
Magdalena Kurelaitienė $6 
A. Kazlauskienė — $2.00

50c,

aukojo:

Po dolerį: Jonas Ridikas,

Grabauskas, J. R'dick, Wni. 
Adamskis, U. Asakavičienė, 
Jurgis Ridikas, Mrs. Abra- 
zinski, A. Valatkevičius, Ro
žė ir Antanas Žilinskas, M. 
Tauras. A. Parulis 50c.

New Philadelphia, Pa.

Ieva Bajaučienė, — $100.00 
G. Anibraniavičienė — $5 
Marė Valinskienė — $3.00 
Ona šucienė — $2.00
Pet. Vaitekauskienė $2.00 
S. Dranginis — $2.00
Ona Barkauskienė — $2.00 
Silvestrą Mickus — $2.00 
Kazimiera Geminienė — $1 
Mrs. Leskevičius — $1.00 
Marijona Sutienienė $1.00 
Juzė RuzLo- — $1.00

t

<

A. » A
JUOZAPAS LUNECKIS

Mirė gegužės 25, 1937 rą_, 
6:15 vaJ. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo iš Švenčionių apskr., 
Daugėliškiu par., Markiniškių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Marijoną, po pirmu vy
ru Petravičienę, 4 podukras: 
Julijaną* Eleną, Valeriją ir 
Hronislavą; 3 posūnius: Alek
są. Joną ir Petrą; du švoge- 
rlu: Nikodemą ir Leoną ir 
•lvl švogerkas: Julijaną Ir Ju
zefą Grikius ir gimines: o Lie
tuvoj dvi seseris: Marijoną ir 
Agotą, du būnu ir dukterį Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Ave.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
geg. 29 d. Iš namų 8 vai. 
.ryto bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaJdų 
bus nulydėta^ į šv. Kazimiero 
kapines

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

Nuliūdę: Moteris, Podukros. 
Posūniai. ŠMogerial, švogerktM 
Ir Giminės.

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

A. JĮ A 
MARIJONA JURKAIENĖ

(po tėvais Pileckaitė)
Mirte gegužės 27', 1937 m., 6:15 vai ryto, sulaukus 

apie 63 metų amžiaus. . .v.
Kilo iš Seinų apskr., Šventežerio parap., Mikicių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyra Rokų, 5 sūnus: 

Jonų, Kazimierų, Rokų, Andrių ir Vladų; 4 dukteris: 
Pranciškų, Rožę, Onų ir Valerijų; brolį Po-vilų, se
serį Agotą Giedraitienę, 3 marčias: Joaną, Evelyn ir 
Kazimiera; 4 žentus Juozų Jenčių, Cbester VYood, 
Wm. Ricliey ir Jonų Meikų; brolienę Jozofina Pi
leckienę, kurios vyras Antanas yra miręs, 24 anūkus 
ir gimines. Priklausė prie Sv. Barboros dr-jos, Cath
olic order of Foresters ir Tretininkų.

Kūnas pašarvotas 2422 W. 69 iSt. Laidotuvės įvyks 
utarn nke, biifcelio 1 d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Gimimo Panelės Svč. parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Šunai, Dukterys, Brolis, Sesuo, 
Marčios, žentai, ‘Brolienė, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius A. Petkus. Tel. Cicero 2109.
Prašoma nesiųsti gėlių.

ft?

SV. JUOZAPO PARAPIJOS

DIDYSIS METINIS
IKNIKAS

Įvyks Sekm., Geguzes-May 30,1937 - Vytauto Parke
PRADŽIA 12 VAL.

-s-g-
GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Visi So. Chicagos parapijonai ir mūsų prieteliai iš kitų kolonijų širdingai pra
šomi dalyvauti šiame mflsų didžiame parapijos piknike.

Visus kviečia
KLEBONAS ir KOMITETAS.

lDJOUGIŠ

i mažas, kad sutalpintų visus 
žmones. Restorane ir prie ha-1 
ro negalima buvo pritilpti. 7: 
valandų viskas buvo išliaig 
ta.

Žmonių matėsi iš visų ko
lonijų, bet daugiausiai savi 
škiai. Buvo malonu žiūrėti, 
kaip minios grašiai po žaliais 
medeliais vaišinosi ir ia dė.

Draugijos, parapijos komi
tetą^, bei pavieniai dirbo | 
kaip sau: gerai ir nuošird
žiai.

Iš streiko plieno pramonėje. Vienas Republic Steel kor- 
porac jos darbininkų streiko organizatorių J. V. Riffe poli
cijos sulaikytas ir vedamas į stotį. Be jo, sulaikyta dar 17

ĮBRIDO EPORT. — (Jeg. 23
d., Vytauto darže buvo Šv.
Jurgio parapijos piknikas.1 .. ° * v , , dome dienelęDiena buvo šaltoka, bet gra
ži. Vytauto daržas yra vie
nas didžiaus’ų, bet buvo per

Klebonas dėkoja visiems ir 
visoms darbininkams-ėms, dr-

gv. Jurgio Parapijos , gijol"s’. JOS ko'."it,‘,ui- 
tvi m r * 1 musU biznieriams, visiems pa
Piknikas • rapijonaims ir kaimynams.

Lai Dievus atlygina visie
ms už darbų bei paramų.

Gražiai tarp savųjų pralci- 
ir nemažai nau

dos padarėme savo bažnyčiai.
Dėkingas jūsų klebonas,

Prel. M. L. Krušas

Magd. Sabaliauskienė $1.00 
Ona Ruda’tienė — ffel.00 
J. Ambromapičius — $1.00 
Elena Tamošaitienė — 50c.1

Centralia, III.
T. Klimavičienė — $5.00 

nai G uoga', p. Latrėnas, M.
Anderas, P. Dairidonis.

Po 50c: M. Anderson, E
Freeman, p. Zascanaska, p 
Kailis, p. į,. Sodeikas, p. Ali
šauskas 25c.

(Bus daugiau)

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Abejai, Stiklai ir 
VARNI4AS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANai 6850

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Baukietams — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Pbone LAFAYETTE 5800

_ I
SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMSI
Dabar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos Valstybinės Degti

nės importuotos Iš Lietuvos.
(Mes ir visi mflsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

VT1LITY I.IQIOR DlSTRJBLTOKS, INC.
5881-33 S. Ashland Ave.

Telefonuokite bile laiku, Prospect 0718

1 i

SOLISTAMS 1 It CHORAMS ! 
Didžiausias Muzikus, Dainų ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MIZIKOS ŽIBflOS”
1819 N. Damen Ave., Chicago, III.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS

UDEIKI
TfiVAS

n VIRginia 0883PLATINKITE “DRAUGI

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest 11 lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriauąiaz patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pįone 9000 620 W. 15th Ava.

19

F '
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1 w
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UŽMIGO VIEŠPATYJE PRIEŠ 6 MENESIUS 
MELVYNAS KAVALIAUSKIS

Pasimirė atiduodu mus Dievui 
A|a savo sielą, būdamas dar jau

nutis vos 12 ir pusės metų 
lupkriėio 23, 1936, (j y.' ryto.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Prancišką, tėvą Vin
centą, brolį Joną, seselę Juo
ze tą ir daug kitų giminių, 
draugų-gių ir daug pažystamų. 
Mes — motinėlė, tėvelis, esa
me dar dideliame nuliūdime 
nuo laiko, kada mes persisky- 
rėme su tavimi, mūsų numylė
tas sūneli Melvyn. Nebuvo dar 
tos dienelės, kad aš, motinėle, 
nebūčiau aplaisčiusi ašaromis 
tavo kapą. Tebesame tame im
liame nuliūdime. Kada mes 
pažvelgiame į bet kurią kerte
lę ir nematome tavęs, tai mūsų 
širdyse sukyla gailestis. Nes-

kumbame šluostyti dar ašarų nuo veidų, lyg kad laukiame tavęs pa- 
grvžtant prie mūsų, Melvyu, mūsų angelėli. Neatsitrauk nuo Dievo, 
prašyk kožną dieną, kad mes pamatytume tavę danguje.

Užprašome šy. Mišias Gimimo Švenč. P. parap. bažnyčioje, Mar- 
ųuette Parke, gegužės 31 d., 7 v. ryte. Brangūs mūsų giminės ir 
pažystami, kviečiame jus visus dalyvauti pamaldose bažnyčioje. O 
po immaldij atvykti j Šv. Kazimiero kapines. Po kailinių pamaldų 
bus šventinamas kryžius ant a. a. Melvyno kapo. Prašom visų da
lyvauti, gal suraminsite motinėlės vaitojimus ir nušluostysite jos 
ašaras. Giminėms, pažystamiems ir draugams už malonų atsilan
kymą išanksto tariame ačiū!

Kavaliauskų šeima, 1815 W. 73 St. Republic 6590

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

Grabnamių
---------- o ■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj — ■ o
Suvirš 50 metų prityrimo

O

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus------ o------

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

y '-ĮĮ

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

tadiawic2 ir Sanai 
1. Liulevicius

AURIU A M PC patarnavimas HmDULHnbC dieną IR NAKTĮ

TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
DI A/li MIESTO DALYSE

Eztrskis ir Suros svžt "■
3354 So. Halsted St.
Pbone BOUIevard 4089

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 4270

4348 So. California Ave.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave.
Phone YABds 1138

A. Masalskis

S. M. Skutas

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203
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KAPINIŲ DIENA

Gražus ir šventas paprotys 
Vienai paskirtu dienų visiems 
aplankyti mirusiųjų kapus, 
prisiminti savuosius bei pažį
stamus ir pasimelsti už jų sie
las.

Šįmet Kapinių Diena bus 
pirmadienį, geg. 31 d. Šv. 
Kazimiero L. R. K. kapinėse 
pamaldos prasidės 10:30 vai. 
Bus už mirusius ekzekvijos, 
šv. Mišios, pamokslas ir pro
cesija kapinėse.

kių, kurie pirks užkandžio 
arba trožkuliui užgesinti gė
rimo. Reikia žinoti, kad tų 
dienų Lietuvių Labdaringoji 
Sųjunga pasirūpina kapinių 
žemėj© turėti užkandžių ir kų 
gėrimui. Platarialme visiems 
užkandžius ir gėrimų pirkti 
Labdaringos Sųjungos naudai 
kapinių žemėje, o ne kur pa
keliais prie svetimųjų.

Prie to žinokite, kad tų 
dienų, pasibaigus kapinėse

nRAFO v s

ypač gerai žinomi vestsaidie- 
čiams. Praėjusių žiemų p-n:a 
Paliulienė praleido dviejų 
mėnesių vakacijas Floridoj. 
Paliuliai su savo draugais ir 
kostumeriais bus “Draugo’’ 
piknike.

d. j “Draugo“ piknikų. Pa-* 
prastai, daugeliu jų imrsive- 
ža la:mėję brangių daiktų. 
Ypatingai šįmet “Draugo“ 
piknike bus daug dovanų su ! 
įžangos tikietu. Tikietų čia 
išplatinta virš 1,000 ir visi 
žada būti piknike. Tus reiš
kia, kad Marųuette Parko 
l'etuviai renr'a “Draugų“. 
Šimtai jų suvažiuos automo
biliais į Vilniaus Kalnelius.

Praėjusį trečiadienį Vest Xeturintieji automobilių ga- 
S dėje lankėsi šaebar - ma- jpS troku važiuoti. Vietos bus

Šachar ■ Machar 
Choras West Side j

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Šventa ir gražu yra atsimi- pamaldoms, Vytauto darže
nti mirusius ir už juos melstis. 
Kapinių dienoje visi katali
kai, kurie tik gali, atvyks į 
Šv. Kazimiero L. R. K. kapi
nes. Ir kas gi pasiliktų tų 
dienų neaplankęs mirusiųjų? 
Juk šiose kapinėse jau pa
laidota iš mūsų tarpo 18,723 
savųjų ar pažįstamųjų. Čia 
yra palaidoti kurie mažai bu
vo žinomi plačiai žmonijai, 
bet mylimi saviesiems. Kiti 
čia palaidoti kurie darbavo
si mūsų pačių gyvenimo rei 
kalais, lietuvių tautos gero
vei ir Dievo karalystės pla
tinimui. Čia yra palaidot i r u 
kuriais mes buvome surišti 
ta artima savųjų meile, tais 
plačios visuomenės reikalais 
bei veikimu arba malonia at
mintimi. Tat kapinių diena

Labdaringosios Sųjungos, ar
ba lietuvių našlaičių bei pa
liegėlių gelbėjimo naudai re
ngiamas piknikas. Visi kvie
čiami tų dienų dalyvauti La
bdarių piknike. Šiame pikni
ke dalyvaudami padarysite 
gailestingų darbų vargšams ir 
sau naudingų darbų dvasio 
je.

Kun. A. Linkus,
šv. Kaz. L. R. K. Kapinių 

d ’. rėk t ori ų pi rm i n i nk a s

Dar Vienas Paminklas

Šv. Kazimiero kapinėse y- 
ra daug paminklų ir vis nau 
jų statoma, ypatingai prieš 
kapinių dienų.

Tarpe naujų paminklų, pa
statytas gražus, reikšmingas, 

bei mirusiųjų kapų lankymas, paminklas ir ant a. a. kuu
mus visus paliečia.

Šv. Kazimiero L. R. K. ka
pinėse kas metų suplaukia 
minios žmonių. Taip ir šįmet 
suvažiuos tūkstantinės žmo
nių minios. Prašome, kad tų 
dienų nesumindžiotumėt ant. 
kapų gėlių ar žolynų ir nieko 
nesužalotumėt kapinėse.

Kapinių dienoje daug su
važiuos žmonių. Daug bus to

-

C. I. O. vadas. o.Jlm L. Levis savo veiklų dabar pasukęs 
į Naujųjų Anglija, kur deda pastangų suorganizuoti į C. I. 
O. 1,250,000 tekstilės (audinyčių) darbininkų. Čia jį mato
me Lawrence, Mass., atakuojant Dai Iki Federacijų.

Buvo Susirgęs

Tėvų Dėmesiui

Kviečiame Chicagos merge 
lių 8 skyrių baigiančių tėve
lius atlankyti akademijų pen
ktadienį, gegužės mėn. 28 d. 
Viskas apžiūrėjimui bus at
dara — open house nuo 5 vai. 
iki 8 vai. vakaro. Pamatysi
te gražių rankdarbių, siuvi
nių, paišinių ir gražų prog
ramų. Visus kviečia.

šv. Kazimiero Seserys

Ciceros lietuvių kleboną.: 
kun. H. Va'u.ūnas buvo susir
gęs. Bet dabar jau eina ge
ryn. Linkime greito pilno pa 
sveikimo.

Dr. Rakauskas Apie 
Piknikų Svarbų

‘ Sveikatai

cliar choras iš Roselando. Da 
lyvavo Vyčių apskričio pare
ngime Aušros Vaidų parap. 
salėj. Jo dainav'Jmas visiems 
labai patiko. Choro negirdė- 
jusieji galės jį išgirsti sek
madienį, gegužės 30 d. Stm- 
set Parke “Draugo“ piknike.

Visiems. J. Veličkos trokas 
išeis 1 vai. po pietų. Augu- 
siems “round trip“ 35c, vai 
kams 15c. Vaikai be tėvų ne
galės važiuoti. Kas nori dau
giau informacijų, teklaus:a 
laikraščių pardavėjo prie bu 
žnyčios.

Išmokam

Nauji Restorano 
Šeimininkai

Pranešimai

Pranciškaus Jurgaičio kapo. 
šeimynos lote (Block 5).

Paminklų pastatė Venetian 
Monument Co., 527 Nortb 
Western ave. (Jos skelbimai 
kasdien eina “Drauge“).

Venetian Ca. daugeliui ka
pų pastatė paminklus. Dar
bas girtinas ir kainos priei 
narnos.
. u Rap.

Pikniko Rėmėjai Bus 
Pagarsinti

Praeityje daugelis biznie 
rių, norėdami paremti kata
likiškų dienraštį, prisiųsdavo 
“Draugo“ piknikui dovanų. 
Šiemet tokie geradariai pra

šomi savo dovanas atvežti 
tiesiai į piknikų, arba išank
sto duoti žinių pikniko komi
sijai į “Draugų“, tel. Ca
nal 7790.

Tarp daugybės profesijona
lų, kurie dalyvaus “Draugo“ 
piknike atenantį sek’madienį 
Sunset Parke bus ir dr. Ra
kauskas. Jisai tenai progai 
pasitaikius pasakys prakalbų 
apie piknikų svarbų žmonių 
sveikatai.

Paliuliai Siunčia
“Draugo” Piknikui 

Dovanę

Marųuette Parko lietuvių 
restoranas, 2517 W. 69 st., 
perėjo į Kubiliūnų ir (lodau 
tų nuosavybę. Nauji šeimini
nkai, matyt, turi toje šakoje 
gerų patyrimų ir teikia gerų 
patarnavimų.

— Ar turi kų dar pasakyti 
pirm, negu busi išvestas Į ka
lėjimų, — paklausė teisėjas.

— Veskite greičiau į kalė
jimų, kad pietums nepavėluo- 
• čiau, — atsakė nuteistasis.

Moterų Sų-gos Chicagos o- 
pskrities susirinkimas įvyks 
geg. 28 d. 7:30 vai. vakare, 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokyklos kambaryje, YV. Pu
llman.

Visos atstovės malonėki te
dalyvauti ir pribūti laiku. 
Visus įnešimus seimu: malo
nėkite priduoti Įnešimų Tva 
rkymo Komisijai šiam susi-

DIVIDENTAS UŽ 
PATIKTUS PINIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF

CIITCAGO.
2202 YVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
PIGIAI GERA BUčERNfc

......

Petras ir Barbora Paim
liai, turintieji tavernų 2320 
So. Cicero ave., s’unčia ‘Drau

Šimtai Pasiruošę Į 
“Draugo” Pikniką

Marųuette Parko lietuviai 
— profesijonalai, biznieriui 

go’ piknikui į Sunset Parkų į ir paprasti darbininkai, kaip 
alaus bačkų. Paliuliai yra nuo | kas met, taip ir šįmet jau 
seniai pasižymėję biznieriai, 'pasirengę važilidti gegužės 30

dėl užsiganėdijimo 
Chesterfield rūkytoju...

m

ž’;:'

Vidus Liggett & Myers iio- 
laikinės lapų tabako sankro
vos kur visi tabakai varto
jami į Chesterfield eigaretus 
yra padėti pasendinimui ant 
2 metų arba ilgiaus.

Copyright 19)7, Liooitt & Mym Tobacco C».

ii

Šitose Liggett
& Myers Tobacco Company 
šiolaikinčse sankrovose yra 
tūkstančiai statinių lengvo nu
nokusio tabako... tūkstančiai 
pundų aromatiško turkiško 
tabako... padėta užsiganėdiji- 
mui Chesterfield rūkytojų. Dėl 
to mes galime sakyti..

Yra musu teisingu įsitikinimu, 
jog tabakai Chesterfield cigare- 
tuose vartojami yra puikesnės 
kokybės... ir todėl lengvesni ir 
geresnio-ragavimo... negu taba
kai bile kitame pačios prekės 
cigarete.

6 Myen Tofocf© Co.

■ i
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Chesterfields jums suteiks 

DAUGIAUS UŽSIGANĖDIJIMO...

Pardavimui bučernė. lietuvių apgy
vento! vl--toj. arti bažnyčios Ir mn- 

. . ... i • -kyklos. Savininkas nesvelkauja irrinkime. Atstovų vardus ir,turi važiuoti gydytis. Todėl par- 
' duosim pigiai.

4501 So. Fairfield Ave.
Tel, lafayette 0245

MARQUETTE PARK

Pardavimui rezidencija 1 % aukšdlo, 
dviem šeimvnom, medinė. R—3 kam
bariai. rendos i monesĮ $27—$15. už 
garadžlų $3. furnace apšildymas, 
karšins vanduo. ska’byklos. kieto 
medžio vidus Ir kiti visi patogumai, 
‘’nvlninkas priverstas { trumpą lai
ką pigiai parduoti už “cash." arba 
prarasti už skolas. “Cash" kaina 
$2,900.

6602 So. Fairfield Ave. 
f2-ros lubosi

KAMBARYS RENDON

Tšslrenduojn kambarys prie mažos 
šelmvnos. Tinka ramiai merginai ar 
vaikinui. 3336 Lituanica Ave.. prie 
W. 33 P1. 2-ros lubos, užpakalinės 
dnrvs. Kreiptis po 5 vai, vak. 

PARDAVIMI’I TAVERNA

Parsiduoda taverna lietuviu koloni
joj. Priežastis — vienai moteriai 
persunku. Sutiksime priimti part
nerį

4200 So. Campbell Ave.
PARPAVTMT.TT pigiai storas kam

pinis grocerlo biznis išdirbtos per 
daug metu. Einame J Tavernos biz
ni. 3465 T.ltnanlca Avenue.

BT’TAS rž PATARNAVIMĄ

Kas norl gauti butą arba mažą 
Storą be nuomos už mažą patar
navimą. lai kreipiasi J mus, Šilima 
lr karštas vanduo taipgi dykai.

Tek Van Buren 0013
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RIOTOJAS
Kas norite namu, išvalyti ir iš- 
popleruoll, tai kreipkitės J ;

J. Purtokas 
6425 So. Rlchmond St.

Tel, JTemlock 257 3

pavardes surašykite ant po 
pieros ir perduokit apskr. ra- 
štin nkei per sus-mų. Kuopų 
atstovės taipgi bus malomos 
duoti raportus iš naujų narių 
vajaus, nes $5.00 yra skirta 
kuopai už prirašymų naujų 
narių laike vajaus.

O. A. Nevulytė, apskr. rašt.

Labai svarbus Lietuvos Vy
čių 14 kuopos susirinkimas 
bus penktadienį, gegužės 28, 
tuoj po pamaldų. Nariai pra
šomi atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti.

Marijona Daunytė, rašt.

CICERO. — Kviečiu visuo
menę ir draugijas dalyvauti 
Šv. Antano draugijos 25 me
tų jubiliejaus iškilmėse 13 d. 
birželio. .Kja/p tos j^Dlmės 
vyks, apie tai bus pranešta 
per Vanagaičio radio progra 
mas penktadienio vakare, ge
gužės 27 d., iš Ciceros sto
ties. Pranešimų darys kun. 
A. Valančius.

Vardu Šv. Antano dr-jos 
ačiū programų leidėjams: J. 
Budrikui ir A. Vanagaičiui.

Dr-jos pirm. A. Valančius

PARDAVIMIT NAMAS Ht BIZNIS

Vieno aukščio namas nu bizniu — 
notlons. 4 gyvenamieji kambariai. 
Karšto vandens apšildymas. Dvieju 
karų garadžius. Didžiausias barge
nas — viskas už $4.800, ješti $1,500. 

2443 W. 71 St.

Manant statyti sau naują namą 
nr pcrtaiavti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Builder,

6739 So. Mnplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMIT MI RIKIS NAMAS
Pardavimui 5 kambarį*, mūrinis na
mas su stikliniais po.rčials. Pilnai 
sudėtos attiko (viršutinės užlos) 
grindys. Geras basementas. Namas 
netoli Marąuette Parko. Rep. 7622. 
Kreiptis: M r. M. O’Connor, 6544 So. 
Francisco Ave.

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 3 Įst Street • Tel. Victory 1696 

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

OAUBIS, SABONIS, BUUAW, BANKEVIČIUS, BAČKYS

J


