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RYTOJ VISI VYKSTA DRAUGO7 PIKNIKĄ N
MINISTERIS LAVALIS 

VARŠUVOJE

Maršalas Pilsudskis “susirgo”, 
apleido sostinę

* BOLŠEVIKU IMA VIRSTI
atvykstančio Prancūzijos už- I Alniu I Alų
sienio reikalų ministerio La- 
valio, kurs vyksta į Maskvą.

.Diktatorius Pilsudskis stai
ga “susirgo” ir išvyko pro
vincijon. Tad Lavalis rytoj 
turės pasitarimų tik su dikta
toriaus padėjėjais.

Šiandien vis gi dėl visako 
min. Lavalio pagalbai bus su
rengta vakarienė. Rytoj sve
čias7 matysis su prezidentu 
M oseickiu.

MASKVA, geg. 10. — So
vietų vyriausybė išleido eilę 
įvairiij dekretų ir įsakymų, 
kad šiandieninius proletarijato 
apgyventus bjaurios išvaizdos 
ir nepakenčiamus namus ir 
butus padarius džiaugsmo ir 
patogumų vietomis.

Diktatorius Stalinas anų 
dienų per savo prakalbų pa- 

| reiškė daug įdomių dalykų, 
Lenkai viešai reiškia nepa- j su kuriais iškrypta iš bolševi- 

sitenkinimo, kad Prancūzija, kų kelio. Kadangi Stalino pa-
neatsiklausus Varšuvos, pasi
rašė militarinį jjaktų su sov. 
Rusija. Taip pat nesupranta, 
kokiais sumetimais yra pada
rytas paktas. Jei tas yra prieš 
Vokietijų, tai juk Rusija savo 
sienomis niekur nesusisiekia 
su (Vokietija. Lenkai neleistų 
bolševikų kariuomenei žygiuo
ti'nė per Pabaltį jį.

RYGA, geg. 10. — Žinio
mis iš Varšuvos, Prancūzijos 
užsienių reikalų ministeris 
Lavalis vizituodamas Varšuvą 
negaus progos matytis su dik
tatorium maršalu Pilsudskiu.

reiškimai yra lygūs sprendi
mams, raudonoji spauda tai 
visa nuodugniai svarsto ir 
duoda didelio reikšmingumo.

Bolševikai savo oficialiuose 
raštuose ir prakalbose Rusijų 
ima vadinti “tėvyne” ir tuo 
keliu siekiama kultivuoti na- 
cionalus patriotizmas.

Sovietų ekzekutyvio centro 
komiteto pirmininkas M. Ka
lininas anądien per prakalbų 
pažymėjo, kad Rusijos gyven
tojų svarbiausias tikslas turi 
būti “ginti savo kraštų.”

O Stalinas yra pareiškęs, 
kad šeima turi būt pripažin-

Tjenkų spauda praneša, kad ta ir apsaugota.
gydytojų "atariamas Pilsud
skis išvyko provincijon svei
katos pataisymui.

Varšuva yra pasirengus šal 
tad pasitikti ministerį Lavalį. 
įVyriausybė net uždraudė sp
audos atstovams būti geležin 
kelio stotyje, kada atvyks La
valis. Lenkai ypatingai nega
li suprasti, kokiu būdu Pran
cūzija galėjo pasirašyti mili
tarinį paktų su sov. Rusija 
prieš atvyksiant Lavaliui į 
Varšuvų. Tai nepaprastas len 
kams įžeidimas.

Iš Lenkijos aukštųjų valdi- j daroma kiekvienam žinomais 
ninku pareiškimų ir iš lenkų' sumetimais. Raudonieji valdo-

Geriems bolševikams turi 
būt daromas palankumas, ne-

f .

paisant to, kad jie priklauso, 
ar jiepriklauso komunistų par 
tijai. v

Daugiau turi būt pagalvota 
apie kiekvieno atskiro žmo
gaus likimų ir buitį.

Spauda aiškina šiuos Stali
no pareiškimus taip, kad di
desnė dalis sovietų vedamos 
kovos jau laimėta ir aušta 
“geresnieji laikai.”

Kada liolševikų vadai kal
ba apie “žmoniškumų,” tas

spaudos yra sunku patirti, 
kuo daugiausia lenkai nepa
tenkinti, Prancūzija, ar sov.
Rusija. Šiandien Ivenkijos san
tykiai su abiem kraštais ka- triotais” ir kitais pseudo ge-

vai randa, kad be gyventojų 
paramos negali būt užtikrin
tas jiems rytojus. Štai kodėl 
jie virsta'“humar^stais,” “pa

rakterizuojami tik kaipo for
maliai, bet ne draugingi.

ANGLIJA NEPARDUOS 
LĖKTUVŲ

LONDONAS, geg. 10. — 
Anglijos vyriausybė uždraudė 
parduoti užsieniams Anglijoj 
dirbamus lėktuvus ir jų da
lis. Viskas turi būt dirbama 
pačiai Anglijai, kuri didina 
savo krašto apsaugą.

BEDARBIŲ DEMONSTRACIJOS SPRINGFIELDE, ILL.
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Į Springfieldų suplūdę bedarbiai pa sirengė triukšmingai žygiuoti gatvėmis. 
Tačiau policija sulaikė juos nuo to arti valstybės rūmų.

UŽGINA APSKRITIES 
KLERKO OFISE 

TRŪKUMUS
Paskleista gandai, kad Coo 

ko apskrities klerko ofiso fon
duose susekti trūkumai. Kal
bama, kad tie trūkumai siekia 
keletą šimtų tūkstančių dole
rių.

Šie visi nepalankūs gandai 
nukreipti prieš apskrities iž
dininkų R. M. Sweitzer, kurs 
24 metus.yra ištarnavęs ap
skrities klerku.

Sweitzer užgina tuos gan
dus. Jis sako, kad auditoriai 
patikrina klerko ofiso sųskai- 
tų knygas ir kol kas neranda 
ko panašaus. Jei jam esant 
klerku būtų buvę žinomi tie 
fonduose trūkumai, sako 
Sweitzer, tai jis per visų sa
vo gyvenimų būtų pasilikęs 
klerku, o nebūtų kopęs aukš
čiau politikon, kad sėkmingiau 
tarnavus visuomenei.

radėjais. Jie neišlaisvina žmo 
nių iš vergijos ir negrąžina 
jiems laisvės.

DISCIPLINARINI: BYLA 
STANKEVIČIUI

KATTNAS. — Advokatų ta
ryba iškėlė disciplinarinę by
lų adv. Stankevičiui už jo gar 
sųjį pareiškimų atsisakant 
nuo honoraro neumaninkų ir 
sassinir.kų byloj.

JAPONŲ VYRIAUSYBE 
KONTROLIUOS SPAUDĄ

TOKIJO, geg. 10. — Japo
nų vyriausybė imasi priemo
nių, kad įkūrus nacionalę ži
nių agentūrų, kuri būtų jos 
kontrolėje. Talkon pakviesti 
visų didesniųjų laikraščių ve
dėjai.

Norima, kad ateityje visos 
krašto žinios, prieš pateksiant 
į laikraščius, būtų perkiošia- 
mos agentūros centre.

NAUJA TAIKOS VILTIS AUTOMOBILIO 
PRAMONĖJE

NM DU VIENERIEMS 
METAMS

WASHINGTON, geg. 10. 
— Senatorių demokratų įvy
kusioje konferencijoje nutar
ta, kad NRA pratęsti tik vie- 
neriems metams — iki 1936 
m. bal. 1 d., bet ne dviem me
tams, kaip to reikalauja prez. 
Rooseveltas.

Tačiau visas vargas gludo 
tame, kad kongreso žemesnių
jų rūmų demokratų vadai sto 
vi už du metus.

ŽINO TIK PIRKIMO 
MOKESČIUS

Gubernatorius JTorneris bu
vo atvykęs į Chicagų, kad čia 
su apskrities viršininkais pa
sitariąs apie bedarbių šelpi
mą.

j Gubernatorius sakosi jis 
neranda kitokių šaltinių šel
pimo fondo sudarymui, kaip 
tik pirkimo mokesčių didini
mui. Ir ateinančią savaitę jis 
toliau šį reikalą stums per 
legislatūrą.

LIKVIDUOJAMOS MOKY
TOJŲ SEMINARIJOS

KAUNAS. — Nuo š. m. rug 
piūčio mėn. 1 d. ryšium su 

1 pedagoginio instituto įsteigi
mu, užsidaro visos mokytojų 

i seminarijos, kurių mokiniai 
į pereina į minėtų pedagoginį 
institutų.

i DETROIT, Mich., geg. 10. 
— Paskelbta, kad pasireiškia 
nauja taikos viltis automobi
lių pramonėje, kurioje strei
kas yra ištikęs apie 30,000 dar 
bininkų — General Motors 
korporacijos valdomuose fab
rikuose.

Ši korporacija rytojaus die 
nų turės pasitarimus su Chev 
roleto fabrikų streikininkų va
dais Toledo, O. Spėjama, kad 
tuose pasitarimuose pagaliau 
bus išlyginti visi nesusiprati
mai.

Tačiau jei šiandien nebus 
padaryti žygiai taikai, sako 
žinovai, yra baimės, kad strei 
kas ištiks ir kitų automobilių 
kompanijų fabrikus.

GAUS DOVANAS 10 MOTINU, KURIOS
ATSIVE2 PIKNIKAN DAUGIAU

SIA SAVO VAIKŲ
Rytoj, geg. 12 d. įvyksta dienraščio “Draugo” pirmasis 

pavasarinis piknikas Vytauto darže, 115 gatvė, tarp Cra\v- 
ford ir Cicero avė.

Laukiamas nepaprastai gausingas lietuvių suplūdimas 
is Chicago ir apylinkių. Žiniomis iš visų kolonijų, visur pa
sireiškęs ypatingas bruzdėjimas ir rengimasis piknikan. Vi
si “Draugo” rengėjai ir bičiuliai daug dirba, kad šin pikni
kan sukvietus gausingiausias lietuvių minias.

Kadangi šis piknikas šiemet yra pirmutinis tos rūšies 
išvažiavimas gražiam Vytauto darže, tad visi ir pageidau
ja, kad pamačius nauju pavasario rūbu besipuošiantį šį lie
tuviškų parkų.

O pikniko rengėjai žada piknikininkams pateikti įvai
riausių pramogų. Pradžiugs ne tik jaunimas, liet senesnie
ji ir vaikai.

ETIOPIJA ĮSPĖJA ITALIJĄ
LONDONAS, geg. 10. — 

Etiopijos imperatorius Haile 
, Selaisse paskelbė įspėjimą Ita 
lijai, kad jei ji ir toliau siųs 
vis daugiau kariuomenės į 
Etiopijos pasienius, tai jis, 
imperatorius, vykdys visuoti
ną gyventojų mobolizaciją ir 
ginkluotomis pajėgomis pasi
priešins Italijai.

PARVAŽIUOJA CHICAGOS 
MAJORAS

Žiniomis iš San Francisco, 
ten grįžęs iš Havajų salų po 
atostogų Chicagos majoras 
Kelly. Jis skubiai vyksta na
mo, kad bendrai su guberna- 

1 torium prastfimus per legisla 
turų pirkimo mokesčių bilių. 
Majoras kolioja visus tuos, 
kurie stato kliūčių šiam biliui.

HONOLULU, Havajų sa
los, geg. 10. — U. S. karo lai
vyno 40 jūros lėktuvų vakar 
išskrido į Midway salas.

Spauda daug susirūpinusi 
tuo išskridimu, nes vyriausy
bė paslapty laiko šį žygį. Ne
pasako spaudai, kas čia daro
ma.

PLATINKITE “DRAUOĄ’

“Draugo” piknike bus laimingų 10 motinų. Tos moti
nos, kurios atvykdamos į piknikų, atsiveš didžiausių skaičių 
savų vaikų, gaus dovanų. Ar tamsta būsi viena iŠ 10 laimin
gų motinų?

ATSAKĖ Už SAVO 
PIKTUS DARBUS

Vakar anksti rytų Jolieto 
kalėjime įvykdyta mirties bau 
smė elektros kedėje trims plė
šikams žudikams: F. Gerner, 
27 m., iš Rockfordo, A. Thie- 
lin, 42 m., taip pat iš Rock
fordo, ir J. Hauff, 32 m. amž., 
iš Chicago.

Jie nubausti mirties baus
me už Leonore State banko, 
LaSalle apskrityje, užpuolimą 
ir kasininko nužudymų. Kada 
piliečiai juos vijosi, jie nužu
dė dar du žmones. Jų vadas 
V. Leist pats nusižudė prieš 
suimsiant.

Taip pat vakar anksti ry
tų Texas valstybėje įvykdyta 
mirties bausmė kitiems dvie
ms bankų plėšikams despera- 
tams.

Tai pamoka piktadariams. 
Bet ar jie tuo naudosis?

NEPAPRASTA NELAIME

ROMA, geg. 10. — Italijos 
vyriaiusybė planuoja protes- 

! tuoti prieš tas valstybes, ku
rios parduoda Etiopijai gink
lus it amunicijų.

West Side ligoninėje mirė 
ugniagesių leitenantas .T. P. 
Walsh, kurs šioje tarnyboje 
išbuvo 10 metų.

Anų naktį ties W. Harrison 
gatve pakilo gaisras. Velionis 
su kitu ugniagesiu prišoko 
prie kiniečio skalbyklos durų 
ir pradėjo belsti, kad jam pra 
nešus apie kilusį gaisrų arti 
skalb|yklos.

Kinietis manė, kad plėšikai 
laužias į vidų. Paleido keletą 
šūvių iš revolverio. Leitenan
tas sunkiai sužeistas.

Velionis pąliko žmonų su 
penkiais vaikučiais, kurių vy-

NUOLAT MELDĖMĖS IR 
IŠGELBĖTOS

Trys IVaukegano mergaitės, 
Lucille DeLeon, 14 m., jos se
sutė Helen, 4 m., ir Gloria 
Yillalavo, 12 m. amž., Michi
gan ežero pakraštyje žaizda- 
mos rado pririštą valtį. Įlipo 
jon, kiti vaikai atrišo ir val
tis su mergaitėmis ėmė tolin
tis nuo krašto.

Likę krašte vaikai iš pra
džių džiūgavo, bet kiek pa
laukus juos apėmė baimė, ka
da vėjas nunešė valtį gana to 
lokai nuo krašto. Tik nyk
stant iš akių valčiai likusieji 
vaikai susiprato apie tai prae 
nešti mergaičių tėvams.

Kaip beųiatant sukeltas al
iarmas. LVaukegano uosto,vir 
šininkas Larsen per žiūroną 
susekė valtį su mergaitėmis 
už poros mylių nuo krašto. 
Jis su dviem policmonais mo
toriniu laiveliu dūmė valties 
linkon. Nebuvo sunkenybių 
valtį su mergaitėmis prikabin
ti prie laivelio ir atvilkti prie 
krašto.

Išgelbėtos mergaitės sakosi, 
kad jos nuolat meldėsi. Net 
mažiausioji jų šaukėsi Dievo 
pagallms, kas joms ir suteik
ta. Bet kitų kartų jos turi bū
ti atsargesnės.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien iš dalies de 
besuota; numatoma kiek lie
taus; maža temperatūros at
maina.

Rytdienai spėjimas: Numa
rinusia iam vos 10 metu amž. tonui giedra ir kiek šilčiau.
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ta pasiekė 1,014,424 tonų. Iš to kiekio tik apie 
10 nuoš. teko Lietuvos - Vokietijos prekybai, 
lačiau Vokietijos laivai mūsų uoste sudarė 
net 40 nuoš. viso tonažo. Lietuvių laivai šia
me tonaže nedalyvauja, nes jų ir neturima. 
Tad gana teisingai prof. M. lialtenberger 
( ‘Die Baltischen Laender”) mūsų šiaurės 
kaimynus priskirdamas prie jūreiviškų val
stybių, Lietuva pal.eka kontinentinių tarpe, 
nors ji turi uostą ir gerą pajūrį, bet jūra ne
sinaudoja. Štai mūsų trijulės sąjungos laivy
nų didumas: Latvija 207,000 br. reg. tonų; 
Estija 115,000 br. reg. ton., Lietuva 4,000 br. 
reg. ton.

Atsižvelgiant į tai prof. Pakštas siūlo:

Reikšmingi Mažmožiai

MOTINŲ GERBIMAS

Motinas turime gerbti ne vieną kurią 
metuose dienąi, bet visuomet. Kad jos užsi
pelno kasdieninio gerbimo, apie tai yra to
mai prirašyta, daug dainų pridainuota. Bet 
apie motiną kiekvienas žmogus geriausia ži
no iš gyvenimo. Tik, deja, ne visi lygiai su
pranta motinos vaidmenį, ne visi lygiai įver
tina jos pasiaukojimą ir pasišventimą savo 
vaikams. Yra tokių nedėkingų vaikų, kūne 
išvažiavę svetur motinas visai pamiršta, nė 

L laiškais su jomis nebepasikalba. Tokie vai
kai yra kietaširdžiai, nedėkingi, tiesiog ne
dori. ' l j ;

Ryt diena yra pavesta motinų pagarbai, 
kad joms galėtume parodyti nuoširdų dėkin- 

■ gumą, kad jos dėl mūsų kentėjo, vargo, dir
bo, kad ypatingu būdu duoti joms pajusti 
mūsų prisirišimą prie jų ir įvertinimą viso
to, ką jos mums yra padariusios.

Minint motini} dieną iškeliama motinų 
svarbusis vaidmuo tautų ir valstybių gyve
nime. Kultūringos tautos, tautos, kurios nori 
susilaukti tvirtos ir šviesios ateities, rūpi
nasi, kad motinos būtų šviesios, kad jos pa
jėgtų savo vaikus išaugiutį^stipriais ir kūnu 
ir dvasia, kad jos suprasti} savo aukštą pa
šaukimą. Jei kurios tautos motinos atsisa
kytų auklėti savo vaikus dorai ir auginti 
sveikai, ta tauta ateities neturėtų.

Lietuvės motinos rusų priespaudos lai
kais, tiesa, nebuvo mokslus išėjusios, tačiau, 
kaipo gilios krikščionės, jos turėjo pilniausią 
supratimą, kad savo vaikus reikia auklėti 
krikščioniškoje doroje, kad juos reikia švie
sti, nes be to tauta neteks katalikybės, savo 
kalbą praras. Reikia tik pažvelgti į Rimšos 
kūrinį — ‘‘Lietuvos mokykla”, tuomet leng
vai suprasime, kaip lietuvaitė motina sten
gėsi savd vaikus išmokinti skaityti iš lietu
viškojo elementoriaus. Ir išmokino. Ne tik 
išmokino, bet ir įkvėpė pasiryžimo kovoti 

| dėl savo tautos teisių, dėl laisvės. Dėl to 
motinos vaidmuo mūši} tautos atbudimo lai- 

j kuose yra labai didelis ir mes ypatingai joms
į turime būti dėkingi.

Nuo motinų labai daug pareina ir mūsų, 
Amerikos lietuvių, tautybės išlaikymas. Jei 
jos savo vaikus auklės religiškoj ir tautiškoj 
dvasioj, jei išmokins lietuviškai skaityti ir 
rašyti, mes čia ilgesniam laikui išsilaikysi
me. Bet'jei atsisakys tai daryti, tikrai grei
tai dingsime svetimtaučių bangose. Tat, tos 
motinos, kurios myli savo vaikus ne tik dėl 

t to, kad jie yra jų vaikai, bet kad jie yra 
! sutverti Dievo panašumui ir yra pašaukti bū- 
; ti lietuviais ir ta dvasia juos auklėja, ypa-
I tingai yra vertos pagarbos.

Turime sutikti, jog pasau
lyje. nėra mažų, nereikalingų 
dalykų, o viskas, kas atsitin
ka, turi savo prasmę ir reikš
mę Juo labiau pakeldami ko
vą su galingesne Lenkija dėl 
mūsų sostinės, turime tą dėsnį 
galvoje, nes, tai kovai įėjus į 
dabartinę fazę, kada grumiasi 
ne kariai, bet visuomenė, ne 
kumšty s, bet idealai, ne armi
jos, bet laikraščiai, mokyklos

1. Reikia steigti jūros departamentą; jam ir radio, ypatingai ryškėja 
pavesti visus jūros reikalus administruoti ir 
diriguoti.

2. Steigti jūrininkystės mokyklą, kurios j nes juose, tuose kaip ir pavir-
namai jau seniai tušti stovi Klaipėdoje prie j šutiniškuose, kaip ir smulkiuo 
pat jūros krauto. Įse dalykuose, dažnai pasireiš-

3. Kurti tautinį laivyną galbūt pusiau , kia slepiama gili vidujinė pra-
valdiškomis, pusiau privatinėmis lėšomis, su- i sm®> antrą vertus, jie visi su
teikiant jam ypatingų lengvatų savam uoste imti krūvon turį nemažos au
ti transporte. klėjamos, psichologinės, reikš-

4. Motorizuoti ir išplėsti tolimesnę jūros , mės ir todėl yra itin svarbūs,
žvejybą. Vilniui V. Sąjunga svarbiau

5. Baigti šventosios uosto statybą. 8iu savo uždaviniu laiko neįei
ti. Steigti Baltijos Institutą hidrologi

niams tyrinėjimams ir įvairių navigacijos 
klausimų studijoms bei jūros propagandai.

7. Planingai pakreipti turistus ir vasa- kimą, surasti metodų Vilniaus
rotojus į pietinę pajūrio dalį, kur labai rei- Į vaizdui gaivinti, nuolat primi- 
kalingas etnografinis lietuviško elemento su- neduoti žaizdai užgyti, 
stiprinimas. | nuolat budėti. Lygiagieeiai va

8. Kasmet ruošti jūros dieną ir plačias romas ir artimesnis su mūsų
mases sudominti jūreivystę. Įkalbų objektu susipažinimas,

9. Propaguoti ir remti vandens sportą jū- ! j° Fraedies studijavimas, jo
roję, upėse ir ežeruose. dabartinės ūkio būklės nagri-

10. Mokyklų programose įvesti skyrių a- neJlinas.
pie Baltiją ir Lietuvos jūreivystę. Kad žmonės Vilniaus nepra

dėtų pamiršti, kad jis riogso- 
tų prieš jų dvasines akis nuo
latos gyvas, šviežias ir krau
jais paplūdęs, kaip jį lenkai 
yra išdarę, sugalvojamos įvai
rios formulės, išrandami įvai
rūs - būdai, pavartojamos net

daugelio tariamų mažmožių 
reikšmė. Jie pasidaro lemiami,

1 sti Vilniui iš mūsų visuome
nės galvojimo pranykti, sutra
mdyti natūralų jo vaizdo blu-

MŪSŲ PRIETELIŲ SUVAŽIAVIMAS

Rytoj mūsų dienraščio draugai ir bičiu
liai suvažiuoja į Vytauto parką, kuriame ren
giame pirmąją gegužinę. Gegužinėn suvažia
vusiems paruošta įdomi programa:

1. Pakviestas svečias iš Lietuvos adV. R:
. Skipitis prabilti į Chicagos lietuvių jaunuo- tais atvejais atrodytų sausos
menę. j Tačiau žmonių psichologijai

2. Kadangi gegužės mėn. 12 d. yra moti- veikti nėra nei priemonių nei

• tokios priemonės, kurios ki-

To geismo vedini mes nori
me kuo greičiausia su vilnie
čiais sueiti į glaudesnį konta- į 
ktą ir galiausia jie patys turi j 
suprasti savo naudą... Bet tai ! 
ir nuo mūsų visuomenės pa- j 
reina. Ji turi nenuilsdama re
ngtis žygiui į Vilnių. Tuo tiks-1 
lu turime savo tautiečiams | 
kiekviena, proga kalte kalti, į 
kad Vilnius buvo, yra ir bus 
mūsų, kad tai ne mitas, ne 
legenda, ne pasaka, kad teny
kščiai žmonės ne lėlės, jų šir
dys ne popierinės ir jų smege
nys tokie pat, kaip ir pas mus. 
Kad jie ir kenčia ir protauja 
panašiai kaip mes, kad jų iš
vaduoti ir laukia nesulaukia, 
kada išgirs žemaitukų kano
pas dundant.

Labai svarbu dienraštinin- 
kams, rašytojams saugotis ne
tikslių išsireiškimų, netikusių 
posakių. Juk jie visi įsmigs 
skaitytojų jautrioj sąmonėje, 
o gal net pasąmonėje. Šitą sa
kydamas, turiu galvoje visų 
pirma netikusius išsireiškimus 
apie Vilnių. Pav., dažnas pa
sako ar net parašo: “kelionė 
iš Lietuvos Vilniun neilga”, 
arba**‘iš Vilniaus Lietuvon at
vyko tas ir tas”, arba “atva
žiavo iš sostinės” (vadinas iš 
Kauno). Nejučiomis, be blo
gos valios, per paprastą apsi
leidimą skaitytojams ar klau
sytojams kalama klaidinga 
mintis, kad Vilmus nebe Lie
tuva, būk mūsų turto pagro
bimas suteikia grobikui įr ju
ridines teises. Nuo to» pažiū- 
ros net kai kurie lenkai gauna 
atsisakyti, tad^kgm mums jos 

ii &

manau, kad Kartagena turi 
būti sugriauta). Ir Katonas ti 
krai pasiekė savo tikslo, l’ę 
ilgų karų pavojingas Romo., 
konkuręntas pašalintas. Jo 
griuvėsiuose, tik pačiai Romai 
žlugus, pražydėjo naujas gy
venimas, nauja valstybė, Tu
nisas.

Mes, vevesiečiai, naudojame 
Katono formulę atvirkščia pra 
snie. Mums ne Vilniaus ardy 
mas rūpi, bet klestėjimas. Mes. 
esame giliai įsitikinę, kad tik 
mūsų, lietuvių rankose Vii 
nius atras savo tikrą vietą, at 
sidurs tikrose vėžėse, kati tik 
Lietuva galinti jam laiduoti 
nekliudomą tarpimą, bujoji- 
mą, žydėjimą, lr todėl drąsiai, 
ramia sąžine, giliu įsitikinimu 
ir rimtimi kartojame ir karto
ję nesiliausime Katono žod 
žius: Vistiek atvaduosime Pa
vergtą Vilnių! A. Rodą

DŽIAUGSMO IR PASIDI
DŽIAVIMO DIENA

I ----------
ROSELAND. — Geg. 12 d., 

Visų Šventųjų parapijai bu» 
džiaugsmo ir pasididžiavimo 
diena, nes tą dieną apvaikš
čios paminėjimą sunaikinimo 
visos parapijos skolos. Visi 
Roselando katalikai džiaugia
si išmokėję visą skolą ir did
žiuojasi, kad, galų gale, susi
laukė tos dienos, kada visi ga-

Adv. Rapolas DKipitis pa
kviestas rytoj atvykti į dien
raščio “Draugo” pikniką ir 
pasakyti kalbą mūsų jaunimui.

svetainė. 6 valandą orkestrą 
pradės griežti ir prasidės puo
ta. Po puotos prasidės prog
ramas, kurį išpildys Česnaus
ko choras, Chicago ir vietiniai 
artistai. Per programą bus su
deginti morgičiai. Po visų a- 
peigų, bus šokiai. Pakraščiais 
bus daug stalelių, prie kurių 
svečiai galės vaišintis. Visi 
prašomi nesivėlinti. Iškilmės

li pasakyti, jog parapijos nuo i sjjgg paskįrta valandą, 
savybė yra mūsų, o ne keno !1
kare žmonių prisikimš pilna Rap

LIETUVAI Ė3EIKALINGAS JŪRŲ 
LAIVYNAS

Anot prof. K. Pakšto per Klaipėdą eina 
du trečdaliu visos mūsų užsieninės prekybos. 
1934 met. per kiekvieną sausumos sienos ki
lometrą perėjo vidutiniškai už 137,500 lt. pre
kių, o per jūrinės sienos kilometrą — net už 
1,991,700 Jt. Taigi jūrinis pasienis šiuo at
žvilgiu yra 24 kartus veiklesnis, negu sausu
mos pasieniai. Visa tai turint galvoje kiek
vienam yra aišku, kad Klaipėda turi Lietu
vai nepaprastai didelės reikšmės. Per ją mes 
susisiekiam su visu pasauliu. Tik vargas, kad 
tisas šitas susisiekimas eina svetimais lai
vais. 1934 m. Klaipėdos uosto prekių apyvar-

nų diena, dėl to motinos bus pagerbtos gra
žiomis dainomis ir atitinkamomis kalbomis.

3. Lietuviai sportininkai parodys savo 
gabumus žaizdami beisbolį. Tai bus įdomu 
ne tik jaunimui, bet visiems.

Tai bus graži pavasario šventė, sujungta 
su motinų pagerbimu, dainomis ir sportu. 
Toji šventė bus ypatinga, nes jon pakvies
tas atvykęs iš Tėvynės svečias, su kuriuo 
turėsime progos asmeniškai pasikalbėti ir 
pasitarti įvairiais tautos reikalais.

Kviečiame visus atvykti ir “Draugo” 
gausingoje šeimynoje linksmai praleisti ry
tojaus gražią ir reikšmingą pavasario dieną.

»
PRIELANKUS PARAGINIMAS

“Dirvos” skyrius “Lietuvių Tribūna” 
įdėjo tokį paraginimą atvykti į mūsų dien

žodžių tuščių ar nereikšmingų. 
Viskas, kaip vinys, įstringa 
mūsų sąmonėje, o dar geriau, 
jeigu pasiekia mūsų posąmo- 
nę ir tenai veikia mūsų pačių 
nekontroliuojama, regimai pa
miršta. Tai būti} buvęs didelis 
Sąjungos laimėjimas, jeigu jai 
pavyktų tiek Vilnių prie mū
sų žmonių priartinti, kad jie 
net neminėdami jo vardo, ne
apleistų jo iš atminties ir be 
paliovos juo sietotųsi.

Visose šalyse skleidžiama 
savo sostinės meilė. Visur so
stinės esti visos tautos dabi
namos. Jų naudai aukojami 
net gyvi kitų miestų ar kaimo 
interesai. Nes sostinė, tai val
stybės galva ir veidas, tautos 
pajėgumo, susitvarkymo ir 
sveikatingumo prezentacija,

raščio pikniką, įvykstantį rytoj:
“Į šį pikniką rengiasi visi Lietuviai, 
katalikiškų ir tautiškų pažiūrų, nes dien
raštis “Draugas” Lietuvių visuomenei jeigu būt galima taip pasaky- 
tarnauja ne tik katalikiškai bet ir tau-ti: tautos ir valstybės dvasios
tiškai. Jis labai daug pasidarbavo ir Da
riaus - Girėno paminklo fondui. Ypatin
gai “Draugas” daug pasidarbavo suren- jiems tai tik vienas šešių Len- 
gimui iškilmių Dariaus - Girėno pamin- kijos stambesnių (universiteti-
klo pamatų pašventinimo kurios visapu
siškai pavyko, geriau negu tikėtasi. 
“Taigi visi Chicagos Lietuviai, rengki- 
tės į “Draugo” pikniką. Rengkitės jau 
šiandien, kad atėjus sekmadieniui laiku 
iš namų išvažiuotumėt. Piknikas prasi
dės 11 vai. ryto”. ‘

Tenka pastebėti kad Lietuvos laikraš
čiai pastaruoju laiku pradėjo dėti žymiai dau
giau žinių iš Amerikos ir kitų kraštų lietu
vių gyvenimo. Seniau retas kuris laikraštis 
retkarčiais šiokią tokią žinelę teįdėdavo ii 
tai dažnai netikslią. Ir žymiausi mūsų vei
kimo įvykiai būdavo praleidžiami. Dabar to
ji spraga pradedama užkišti. Ir gerai. Tuo 

i būdu Lietuvos visuomenei lengviau bus pa-
j laikyti ryšiai su išeivija.

ekstraktas.
Lenkai Vilniaus nežiūri, nes

nių) miestų. Mums tai vienin
telis, gražiausias ir mylimiau
sias miestas, kurį atgavę, puoš 
tumėm jį nepalyginti didesniu 
pasiryžimu ir pasiaukojimu, 
negu, kad Kauną puošdami 
ryžomės ir aukojoniės. Vil
niaus sugrįžimas neabejojamai 
sužadintų mumyse iniciatyvą 
ir sumanumą, atskleistų nau
jus energijos šaltinius, atsira
stų ir lėšų. Užtektų vilniečia
ms pasižiūrėti, ką mes savo 
laikinoje sostinėje esame pa
darę, kaip ją esame išpuošę ir 
išplėtę, kad įsitikintų, kaip 
mes tikrojoje sostinėje būtu
mėm šeimininkavę!

griebtis?
*" 4 V Ji '' •

Prie tokių, regimai nepras
mingų, tikrumoje labai svar
bių priemonių — užakcentuo
ti, pabraukti savo galutinį ti
kslą priklauso ir redaktoriau? 
V. Uždavinio įvestas vilnieti 
ako pasveikinimo ir atsisveiki 
nimo būdas. Kitam gali atro
dyti net keista, kas čia tokio 
ypatinga tuose įprastuose žo
džiuose, kam juos nuolatos pri 
nlįnti? — Žinoma, žodžiuose 
tiek tėra prasmės, kiek mes i 
juos patys širdies ir sielos įae 
dame. Jeigu juos kartosime, 
visai ką kitą galvodami, sau
sai, kaip kokį buduistų maldos 
malūnėlio tarškėjimą, tai nau 
dos iš jų bus nedaug. Bet jei
gu kiekvieną kartą priminsi
me. jų vidujinę įeikšmę, jų }- 
prasminimą, greit patirsime jų 
svorį ir svarbą.

Juk ne kitomis priemonėmis 
senovės veikėjas Katonas V y 
resnysis privertė savuosius 
griebtis ginklo ir sutriuškinti 
kartageniečių galybę. Pargrį
žęs iš Afrikos kelionės, Kato- 

' nas taip buvo susižavėjęs. Kar- 
tagenos grožiu, jėga ir galimu- 

J mu Romai toliau plėstis, tiek 
buvo susirūpinęs galinčiu iš 
to killi jo tėvynei, Romos res
publikai, pavojumi, kad visus 
savo gabumus skyrė tam, kad 
įtikinti savo tautiečius, jog 
verčiau patiems pulti ir išar
dyti Kartago, negu lankti, kol 
sustiprėjęs konkurentas pa
vergs savo konkurentus, tame 
skaičiuje ir Romą.

Nuo to laiko Katonas ką sa
kęs ką nesakęs, kiekvieną sa
vo atsiliepimą, kiekvieną kal
bą užbaigdavo vienodai: “Cae 
teruin censeo: Carthagenam 
delendam esse!” (O vis dėlto,

VOŽNŪS OROORAMAI

Orogramas prof. Kampinin
kui,

Europa, May 11, 1935.

Smėlio su lietum ir sniegu 
šturmai, kurie Aprily šturma
vo po Ameriką, persimetė į 
Pacifiką ir pro džepanus, Čai- 
niją ir Rasiejų rūnija į pa- 
baltę. Visokiam judėjimui su
daro dhug dendžerių. Tie 
šturmai daug didesni negu 
buvo praeitų metų Augusto 
mėnesį. Žeme, pavietre ir van
deninis susisiekimas rūnija su 
maskomis. Taigi ir jūsų lė
kimas per mares be maskos 
nuo smėlio tegul nei iš Kokle
rio nerūnija. Maskos nupirki
mas arnplanui, žinoma, suda- 

, rys apie du tūkstančius dol. 
daugiau ekspensų; vadinasi, 
daugiau tų dviejų suvirs tūk
stančių, kurių dar yra šiort. 
Taigi, viso susidaiys apie ke- 
turias-dešimfs tūkstančių ek
spensų. Bet nieko nepadary
sit, prieš šturmus nepapusit. 
Mūsų patarimas toks: lėkimą 
atidėti ant rudens arba kitie
ms metams, o Mojaus 12 d. 
visiems važiuoti į “Draugo” 
pikniką, Vytauto, daržan.

Pasirašo:
Liet. Aereliiį Klubus

buvo ’apzmaiminta, kad in 
korpore žadat rūnyti į Čika
gą gudbai lėkimui pasakyti. 
Kadangi Čikagoj ketverge lie
tus su griausmais lijo, pėtny
čioj ir subatoj mažai džiovi
no, tai po visą Lansing-For- 
do pleisą balos telkšo. Bet, 
jeigu jau nusistatę rūnyti, ne
pamirškit pasiimti ir beiting 
siūtų.

P. S. Vytauto darže, į nor- 
!tus nuo tų balų, Ims “Drau
go” piknikas. Čia sausa. Bei
ting siūtų nereiks. Pamatysit 
ir mane. Pabaliavosim.

Prof. Kampininkas

Orogramas visam svietui
Rytoj iš Čikagos prie- 

sčio dumblyno skrajus per 
mares darys vožnų ekspiriną: 
rūnys kiaulių pūslės su viso
kiais pamarkiavimais. Žiūrėki
te užrietę galvas. Pamatę pūs
lę, trajykit pagauti. Turėsit 
skrajaus suvenyrą ir man 
tuojau praneškit.
. Prof. Kampininkas.

Mano orogramas Holyvudui

Holyvudo žvaigždės! 

Cicilistų gazietoj aną dien

; Stenlis Vaičaitis su .Stase 
Fokstrotaitė sutarė susirišti 
moterystes ryšium. Sykį besi
kalbant jiems apie ateities gy
venimą Stasė sako savo busi
mam vyrui.

— Ale atmink, jei kada su-
J žinosiu, kad tu nesi man išti
kimas, ant vietos užmušiu.

— Stasyt, mano miela, būk 
spakaina; šitos paslapties tu 
niekad nesužinosi.
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VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Crawford ir Cicero Avenues
PROGRAMAS

Po lietu ir šalčių, susilaukėm gražių, pavasa
riškų dienų. Skaisčiai šviečianti saulutė ir švel
niai pučiantis vėjelis taip ir kviečia iš surūku
sio miesto į laukus gėrėtis žalumu ir žiedais bc- 
sipuošiančia gamta, pakvėpuoti tyru oru. Tų pro
gų mums duoda būsimam sekmadieny įvykstanti 
pirmoji “Draugo” gegužinė Vytauto parke. Ten 
jausimės esu ne kokioj paprastoj bet, tikrai lie
tuviškoj gegužinėj, nes pakvietėme į savo tarpų 
SVEČIĄ IŠ LIETUVOS, draugijos užsienių lie
tuviams remti pirmininkų, adv. RAPOLĄ SKI
PITĮ. Gerb. svečias prašomas “Draugo” gegu-

/ žinėj pasakyti specialų kalba mūsų jaunimui. Jis 
perduos jam Lietuvos jaunimo sveikinimus. Dėl

B to tėvai prašomi atsivežti į šia nepaprastų * * Drau
go” gegužinę savo vaikus, jaunimų, į kuriuos 
svečias norės prabilti pasveikinti.

Mamytės, gegužės dvyliktoji yra jūsų diena 
“Draugo” gegužinėj jaunimas jus tinkamu būdu 
pagerbs, jums dainas dainuos kalbas sakys. Sas 
nausko vyrų choras specialiai atvyks, kad pa- 
dinuoti gražių, parinktų dainų jūsų pagarbai. 
Tat. mamytės su vaikais atvykite į “Draugo” 
gegužinę.

$6^ 
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11:00 - Atidarymas 
1:00 - Prasidės Šokiai 
2:00 - Base Bali

Oldtitners
vs

©
=*5*3^

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTE

K. of L. - 24 kp. 
3:00 - Base Bali

Oldtimers 
vs

Cletgy
|4:00 - Dainuos Sasnausko 

Vyry Choro Dvigubas 
Kvartetas

i5:00 - Dainuos Aušros Var
tų parapijos Choras

17:00 - Motinų Pagerbimas 
Bus teikiama 10 dovanų 
motinoms, kurios atvyks 
j “Draugo” piknikų su di
džiausiu skaičium savo 
vaikų.

ŽINIA
Kiekvienai motinai, kuri atvyks į

!“DRAUGO” piknikų bus prisegta
[gražus ženkle

■■
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Prisiminus Mamytę
šeštadienis, gegužės 11 d, 1935

liužavas dangus pasinėrė į Nemunų,
J r pušys krante sukryžiavo sakus, 
Peržegnojus palaiminai mane, mainyte, 
Ir palikai tarp vartų sudėjus rankas.

Man rodos, kad tu ir šiandienų 
Dar tebestovi, kaip smuikelis,
Kaip kad stovėjai anų dienų 
išleisdama mane į nežinomų kelių.

Tu nežinai, mamyte, ir nežinosi,
Kas man rytojaus dienų skirta,
Nes viskų paslėpus, rašau tau laiškų 
...Esu linksma, sveika ir tvirta.

Svajone

Kas Ka Dirbs “Draugo” Pavasariniam 
Išvažiavime, Vytauto Parke

Šv. Jurgio parapijos mote 
rys ir mergaitės gamins res
torane skaniausius valgius pi
knikieriams, svečiams ir -vi
siems kuo gražiausiai patar
naus. Vyrai vaikinai gelbės 
prie įvairių pikniko biznių.

rys ir mergaitės bovling alleys 
boles mėtys, straikerį, rūtų da 
rželį valdys, žuveles gaudys, 
virvę trauks. Žydelis biznį va
rys. - .

Dievo Apvaizdos parapijos

rtų pasidarbuos ir tvarkų da
bos; moterys mergaitės su A. 
Žitkevičium prie stalo svečius 
vaišins.

Visų Šventųjų parapijos vy
rai, vaikinai, moterys, mergai
tės visiems piknikieriams di
deliems ir mažiems gražias gė
lės prie krūtinės segios, kai
po atmintį pagerbimui bei at
minimui savo motinėlių.

Nekalto Prasidėjimo parūpi 
jos vyrai, vaikinai, moterys, 

i mergaitės prie sportiškų laz
delių pasidarbuos; prie čeko- 
lado saldainių, prie importuo
tų saldainių, kas teisybę sa
kys, bus apdovanoti. Kas pa
meluos, bausmę užsimokės.

Šv. Juozapo, Šv. Kazimiero 
parapijos, Melrose Park, May- 
woodo, Bellwoodo stipriausi 
vyrai, vaikinai, moterys, mer
gaitės organizuojasi smarkiai 
su grab. Lachavičiaus klubo 
nariais prie virvės traukimo. 
Laimėtojai dovanas gaus. 

Ekstra pranešimas
Visur nuo parapijų trokaivyrai ir vaikinai iš daržo mo-

Gimimo P. Š. parapijos sti-|nkes baidys ir paukščius sau- su pikniko darbininkais išva- 
priausi vyrai ir vaikinai prie dys; moterys mergaitės prie iiuoja 9 vai. kiti trokai su pi 
baro iš Vytauto šulinio trokš- (giliukingų ratų visiems dova- knikieriais po sumos. V est Šu
tantiems gėrimus dalins ir bi- 
šopo biznį varys. Moterys ir 
mergaitės dogsus keps ir gra
žių dovanų tikietus dalins.

Šv. Antano parapijos, Cice
ro, gabiausios darbininkės mo
terys ir mergaitės šaltų koše 
pardavinės, lietuviško limona
do prie svečių stalo su ska
niais užkandžiais turės. Vy
rai, vaikinai prie sūrių pasi
darbuos ir lietuviškas vengras 
su vaistais bus.

Aušros Vartų parapijos sti
priausi vyrai, vaikinai, mote-

nas dalins.
Šv. Kryžiaus parapijos vy

rai, vaikinai prie skandi sal
dainių pasidarbuos; visiems 
po saujų dalins; moterys mer
gaitės į lenktynes eis; greičiau 
sios dovanas gaus. Biznieriai 
gerų biznį darys, visur pasižy
mės.

Šv. Mykolo parapijos vyrai, 
vaikinai, moterys ir mergai
tės orlaiviais lekios, gaspado- 
riškų būdų dabos.

dės visų: pikniko turtų ir dar
bininkus veža A. Tičkaus, St. 
Fabijono ekspresai.

1 Brigliton Park V. Gotauto 
trokas jau parengtas laukia 
piknikierių; stovės ]jrie baž
nyčios. Taipgi James Market 
naujo biznieriaus gražus tro
kas stovės prie namo, 4544 S 
California Avė.

Marąuette Park pikniko da
rbininkus ir piknikierius nu- 

I veš ir parveš Al. Ališausko ir

EMIL ŪENEMARK^l
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

MARQUETTE PARK VA
ŽIUOJA I "DRAUGO” 

PIKNIKĄ!

berienė, P. Gailius, J. Kabe-, Kurie turi automobilius, va- 
lis, A. Kardelis, B. Gailienė,! žiuos jais, o kurie neturi, ga-

Visi darbininkai prašomi lai 
ku susirinkti 9 vai. ryto, prie 
bažnyčios. Visi

Marketparkiečiai dirbs prie 
baro

V. Birgelis, baro vedėjas, 
V. Kilkus, V. Totulis, V. Ruk 
štalis, M. Martinkėnas, P. Bi
nkis, A. Gudėnas, S. Stoškus,

A isi mūs kolonijos lietuviai, Ą[. Šveikauskas, J. Remeikis, i 
profesijonalai, biznieriai, drauj. Juraška, S. Budreck, A. Jo

naitis, A. Samoška; prie kitų

lės važiuoti troku. Aleksas A- 
lišauskas, ekspresininkas vi- 

sykiu išva- sus nuveš ir parveš.
Kvieslys

gijos, klubai, visi dienraščio 
"Draugo” bičiuliai ryt va
žiuoja į “Draugo” piknikų 
Vytauto daržan.

Vytauto daržas visiems pa
tinka. Jaunimas, augusieji, šei 
mynos su mažais vaikais — vi 
si randa sau pramogų ir link
smai laikų praleidžia.

Kurie dar negavo tikietų, 
prašykite “Draugo” pardavė-

darbų bus: B. Milius, S. Šam- 
baras, K. Paliliūnienė, T. Go-

Šv. Petro Povilo parapijos i Veličkos ekspresai, 
vyrai, vaikinai darže prie va-! Važiuojantiems į piknikų pa jo prįe bažnyčios.

tartina sustoti pa3 Al. Ališau-

. Be jokio -mokėjimo — Jūs galite turėti šį puikų 
elektrinį šaldytuvų.

Patogiausios sųlygos:

Ateikite šiandien pat, išsirinkite sau NORGE ledau- 
nę ir nemokėkite nei dolerio;

Mes atvesime ir istatysime tų šaldytuvų jūsų namuo-■RTOi
se, o išmokėjimui galite imti tris metus laiko.

Mėnesiniai įmokėjimai, kuriuos darysite, bus mažesni, 
negu, kad jūs dabar išleidžiate už ledų arba kiek kai
nuoja maisto produktai, kurie sugenda neturint gero 
šaldytuvo.

Speciali# išpardavimas Virtuvėms lino- 
leumai, už kvadratinį yardų 
tik .......................................

RooseveltFurnitureCo.™
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEIey 8760. Chicago, III.

? skų, užlaikantį gazolino stotį 
J ant Talman Avė ir 71 St. Tai- 
i pgį lengva surasti ir Jono Ba- i 
ltučio gazolino stotį ant Tal- 
man Avė. ir 47 St. Nepamirš
kit aplankyti gazolino stotis 

,Fr. Dargelo ir Pratapo aut 
Western Avė. ir 70 St. ir St. 
Kanapecko ant Westem Avė. 
ir 52 St. ir 44 St. ir AVestern

Kurie neturite automobilių, 
galėsite važiuoti troku. Augu- 
siems 25c “round trip”. Vai- 

i kams su tėvais dykai. Vaikai 
be tėvų nebus leidžiami troku 
važiuoti.

Julius^Velička, 2507 W. 69 
St. (tel. Republic 3713), eks
presininkas, su dideliu troku 
lauks prie bažnyčios popiet 1 
valandų. Visi prašomi laiku

EKSKURSIJOS

K i
ŠVEDU AMERIKOS LINIJA

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu ‘ ‘ Gripsholm ’ ’

Išplaukia Iš New Yorko
GEGUŽĖS 25 D. 1935 M.

Antra ekskursija išplauks
Liepos 3 d., 1935

Tuo pačiu motorlaiviu 
(Per Gothenburgą-Stockholm)
New York — Klaipėda 

Rengiamos:
Liet. Laivakorčių Agentų Sąjungos 
Am.

Kiti išplaukimai iš New Yorko
Kungsholm - - - - Birželio 4, 

Birželio 12,

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldi) Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusk, gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

SUKYS -- ŪOODY - ANTONISEN

Avė.
A isi užlaiko pirmos rūsies susirinkti, kad nereikėtu lau- Drottningholni -

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsu los, Automobiliu, 
Stiklų Ir 1.1.

gazolinų ir aliejų; patarnavi
mų visiems teikia mandagų ir 
greitų. Visi yra “Draugo” pi
knikų rėmėjai.

Daugelis biznierių jau pikni 
■ kui suteikė gražių dovanų; ki- 
Į ti žadėjo, kiti tariasi, kaip čia 
būt geriau prisidėt su dovano
mis ir pagelbėt katalikiškam 
dienraščiui. Visiems širdingai
aciu.

Fikniko Rengimo Komisija

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė remti ir platinti kata
likiškų spaudų. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelių į amžinastį.

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ii save 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank

19th PI. and Halsted St
1 UiiaMtunvmitmt**!1

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tek YARDS 0803

* 'kAiOKT kenlkky
M-' ’•

Drottninghohn .... Liepos 17 ( 
Gripsholm .......... .. Liepos 261
informacijų ir laivakorčių kreipkitės Į 
Į bet kurį Sąjungos narį, autorizuotą., 
vietinį laivakorčių agentą, aroa J bet 
kurią mūsų raštinę. Tarp Švedijos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas moderniš
kas laivas “MARIEHOLM”. >

SVVEDISU AMERICAN LINE 
ĮSI N. Michigan Avė., . Chicago, 111.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or

ganizme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtinai neišslvaio ir todėl prapiatlne 
bakterijas kurios užkrečia jus ligo 
mis, susilpnina jūsų organizmą ik 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t.t.

NUUA-TONE išvaro visus nuodus 
iš Jūsų sistem-os. Yra milijonai mote
rų ir vyrų, kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savų sveikatą su šiuo pa- 
Btebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose 
vaistinyčiose.

Nuo užkietėjimo lmk.it—-UGA-SOL 
— Idealų Eiuosuotoją vidurių 2oc Ir 
60c.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant. Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street y.
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
, R.Vfl’INfclK .. -

TAUPYTI PINIGUS
Visose Alinė** 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bonrbon

Ir
Lietuviikoe

Degtini*

REUMĄTIZMAS . 
SAUSGELE I

Neslkankyklte savęs akaus- ■ 
mals, Reumattsmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba MėSlun- ■ 
glu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo

CAP8ICO COMPOUND mos- 
tls lengvai pratalina vlršmtnė- 
tas Ilgas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėko- 
nea pasveikę. Kaina 60c, per 
paštą 66c, arba dvi už JI.05. 
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Justin Kulis
.3269 SO. HALSTED ST. 

Chicago, I1L

Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 
deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau.

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimui 
morgičių, pataisymui namų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė atdara kas dienų.

EDERAL
IjAND LOAN ASIOCIATION 

or CHICAGO

pAokw 2242 WEST 23rd PLACE
lSvincs phone CANai

Ben J. Kazanauskas, raštininkas
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KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Aštuoniolikiečiai su visu 
triukšmu pradėjo rengtis prie 
metinio parapijos pikniko, ku
ris įvyks sekmad., birželio 2 
d., Vytauto darže. Jau išrink
tos kvietimų, garsinimų ir ki
tos komisijos, kurios stengia
si savo darbų sėkmingai atli- 
kti. Taip pat ir šeimininkės 

j smarkiai organizuojasi ir rū
pinasi, kaip reikės svečius pri 
imti.

SIUNČIA LINKĖJIMUS

Adomas Dulskis ir Petras 
Kalnis, biznieriai savininkai 
darbininkiškos užeigos po 
num. 1858 W. 14th St., tel. 
Canal 9632, sveikina dienia? 
tį “Draugų” su pavasariniu 
pikniku ir taipgi sveikina pik
niko rengimo komisijų ir dar 
bininkus, siųsdami piknikui 
dovanų vertės 5 dol.

Rytoj “DRAUGO” piknike Sasnausko vyrų eboro dvigubas kvartetas 4:00 vai. pagerbs Motinas pa
dainuodami gražių dainelių. Sasnausko choro dvigubas kvartetas buvo girdimas laike “DRAUGO” radi
jo gavėninės programos.

VIETINES ŽINIOS
ĮDOMUS ŽAIDIMAS

Rytoj “Draugo” piknike tu į 
rėsime progos pamatyti, kaip 
mūsų Oldtimeriai laikosi nuo 
pereitų metų. Jie žada suplie
kti abu tymu: L. Vyčių 24 kp. 
ir jaunųjų kunigų tymų. Šių 
tymų sųstatas:

Oldtimeriai:
Dr. Nausėda cf 
Dr. Simonaitis rf 
Adv. J.. Brenza 2b 
Dr. AVinskunas lf 
Adv. Petraitis lb

_ - Giedraitis 3b 
Dr. Poška p 
Pavilionis c 
Šaltimieras SS

jaunivji kunigai:
Kun. Petrauskas ss 
Kun. Juškevičius cf 
Kun. Mačiulionis lb 
Kun. Lukošius lf 
Kun. Valančius p 
Kun. Černauskas c 
Kun»-Biskis 3b 
Kun. Katauskas 2b 
Kun. Vosylius rf

TROKAS Į “DRAUGO” 
PIKNIKĄ

BRIDGEPORT. U- Sekma
dienį, gegužės 12 d. trokas į 
“Draugo” piknikų išvažiuos 
nuo Gudų krautuvės tuoj po 
sumos. Piknikieriai iš anksto 
raginami užsiregistruoti Gu
dų krautuvėje, 901 West 33rd 
Street.

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Geg. 5 d., Vytauto parke, į- 
jvyko ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa 
rapijos pavasarinis piknikas,

| kuris kuogeriausiai pasisekė, 
j Iš ryto oras buvo nekoks, pa- 
(nešėjo į lietų. Kai kurie iš 
į darbuotojų sakė, kad reikia 
piknikų sulaikyti ir padaryti 
šurum - burum parap. svetai
nėje. Bet vėliau oras prasi
blaivė, saulutė pasirodė ir pu
blikos — svečių turėjome pil

onų Vytauto daržų. Mes, ren
gėjai, širdingai dėkojam sve
čiams iš kitų kolonijų už skai
tlingų atsilankymų. Piknike 
matėsi daug profesijonalų’ir 
biznierių. Pelno parap. liks a- 
pie 400 dol.

, . • r 4. -XI Ges- 12 d., parapijos svet.,kraštų, dėl to ir lietuviškos ~ .,A , . . , .„.. . , i/:30 vai. vak. įvyksta šaunusparapijos nėra senos ir dėl to j . . .. . ., . i vakaras Sv. Kazimiero Vienuotrumpu laiku nesuspėjo skolų . . . .,? lyno naudai; rengia Ak. Rem.išmokėti. ,i7 skyrius. Bus vakariene ir 
Visų Šventųjų parapija, gražus programas, kurį išpil-

ISTORINISJVYKIS
ROSELAND. — Amerikoj 

maža tėra parapijų be skolos. 
Kadangi lietuviai ne taip la
bai seniai pradėjo vykti į šį

nors nėra sena, vienok jau an
tri metai, kaip visų skolų iš
mokėjo.

Kadangi skolos atmokėjimui 
reikėjo daug pastangų dėti ir 
pasiaukoti, ypatingai klebonui 
kun. J. Paškauskui, parapijos 
komitetui ir parapijonams, to
dėl ta proga rengiamas isto

dys parapijos mokyklos visų 
skyrių vaikučiai. Rėmėjos se
niai rengiasi prie to vajaus 
vakaro, kad svečius patenki
nus. Visi kviečiami skaitlin
gai dalyvauti. Įžanga 50c.

Geg, 12 d., Vytauto parke 
bus dien. “Draugo” pavasa

rinis pokvlis, su įspūdingu pro- rinis Panikas, į kurį, žinoma, 
gramu, kad šis lietuviškų pa- įvažiuos minios žmonių iš vi- 
rapijų gyvenime retas įvykis Chicagos ir apylinkės ko-
pasiliktų Roselando lietuvių 
istorijoj ant visados.

Programų išpildys Česnaus
ko choras ir kiti žymūs Chi
cagos ir vietiniai artistai. Po
kylis įvyks sekmadienį, geg. 
12 d., lygiai 6 vai. vakare, pa-

lonijų. Dalyvaus daug ir vest- 
pulmaniečių.

Šių dienų, geriausias ir kil
niausias darbas yra — remti 
ir palaikyti katalikų spaudų.

VVEST SIDĖS ŽINELĖS
Rytoj mūsų parapijos mo

kyklos vaikų pirmoji šv. Ko
munija bus 8:30 ryto. Jų tė
vai ir giminės prašomi taip 
pat priimti šv. Komunijų, kad 
įsigijus Bažnyčios teikiamus 
atlaidus. Dievas ypatingus pa 
laiminimus teikia tėvams ir 
giminėms šioje vaikų svarbio
je, dienoje. Visi vaikučiai, pri
ėmusieji pirmų syk šv. Komu
nijų, įneš į savo namelius an
geliškų džiaugsmų. Namiškiai 
privalo įvertinti tokius Dievo 
palaiminimus ir su savo vai
keliais šventu džiaugsmu pa
sidalinti. Vaikučio meilė savo 
tėvelių šioje dienoje yra bega
linė. Tėvai į tokias savo vai
kelių nekaltas širdies teatsine- 
ša taip pat su meile ir pagar
ba.

Mūsų parapijos choras yra 
pakviestas dalyvauti rytoj 
“Draugo” pikniko programo
je. Mūsų choras yra vienas di
džiausių parapijinių chorų. 
Bus malonu pasiklausyti vest- 
saidiečių, kokių jie pažangų 
daro muzikoje.

SŲJUNGIETĖS MINĖS 
MOTINĮį DIENŲ

NORTH SIDE. — Gegužės 
12 d. Motinų diena. Mūsų M. 
S. 4 kuopa — tų dienų rengia
si tinkamai paminėti. Visos sų 
jungietės ir kitos moterų bei 

į mergaičių draugijos bei pavie
nės kviečiamos dalyvauti pa
maldose 3 vai. ryto išklausyti 
šv. Mišių ir bendrai priimti 
šv. Komunijų. Pamokslų pri
taikintų tai dienai pasakys 
gerb. mūsų klebonas, kun. J. 
Svirskas. Kviečiamos visos mo 
terys ir mergaitės linksmai 
pagerbti savo mamytes, kaip 
gyvas, taip ir mirusias.

Be to, tų pačių dienų 4 kuo
pa rengia kauliukais žaidimų- 
pasilinksminimų, parap. sve
tainėj, parapijos naudai. Bus 
daug gražių dovanų. Sųjun
gietės per savo kursus prisiu
vo, prinėrė daug visokių da
lykų. Visi jie bus paaukoti to 
vakaro dovanoms. Kiekvienas 
atsilankęs galės laimėti ir tuo 
paremti parapijų.

Bus tikrai gražus Motinų 
dienos paminėjimas.

E. Maskolaitienė

Ateinantį sekmadienį iškil
mingai minėsime Motinų die
nų. Jaunimas rengiasi tinka- 
mai pagerbti savo mamytes. 
Iš ryto, sodalietėms vadovau
jant, įvyks dvasios puota. 
Daug komunijų ir maldų bus 
paaukota motinų intencijai. 
Šv. Vardo draugijos nariai 
taip pat dalyvaus šitoje puo
toje. Vakare motinoms pager
bti ruošiamas yra gražus pro
gramas, kurį išpildys Sodalie- 
tės ir mokyklos auklėtiniai. 
Programui pasibaigus bus pa
silinksminimas prie geros mu
zikos. I

Prieš porų savaičių sunkiai 
susirgo Augustinas Vardaus- 
kas, uolus įvairių draugijų da 
rbuotojas. Dabar jau antra sa
vaitė po operacijos randasi Šv. 
Antano ligoninėje ir jau tai
sosi. Tikimės, kad mūsų Au
gustinas greit sveikas sugrįš 
į mūsų tarpų, ko jam nuošir
džiai linkime. Aš t.

Petras Šeputis, jaunas biz
nierius, kuris veš ciceriečius į 
“Draugo” piknikų savo nau
ju troku. Visos moterėlės jį 
gerai pažįsta, nes jis kasdien 
aplanko jas su šviežiomis da
ržovėmis. Biznieriams su savo 
kostumeriais malonu bus pa
sisvečiuoti piknike. Petras Še
putis yra mandagus biznierius 
už tai turi pasisekimo savo 
biznyje. Jis niekad neatsisa
ko nuo gerų darbų, o ypač re
mia “Draugo” piknikus. Rap.

choristai. Beje, pagerbtuvėse 
dalyvaus visa Chicagos Var
gonininkų Provincija ir kiti 
žymūs svečiai.

Ieva Lukošiūtė

L. V, 112 KP. NARIAI 
PAS ALTORIŲ

MARQUETTE PARK. — 
Šiandien, gegužės 11 d., Gim. 
Pan. Šv. bažnyčioje, 5 vai. po
piet įvyksta vestuvės Elenos 
Izeliūtės ir V. Kulikausko. 
Per šliūbų, dain. Ona Piežienė 
giedos Millardo “Avė Maria”, 
pritariant vargonais varg. B. 
Janušauskui.

Izeliūtė ir Kulikauskas yra 
L. V. 112 kuopos nariai, pa
vyzdingi jaunuoliai.

Laimingos kloties!
Ieva Lukošiūtė

Platindami katalikiškų spau
dų, platiname Dievo karalys
tę čia ant žemės.
-X, I ■■■ ■ .1 III!

SAJUNGIEČIĮI OOMEI
PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHORISTAI PAGERBS 
SAVO VADA

Gegužės 14 d. šv. Bonifaeo- 
diena. Ta proga Gim. Pan. Šv. 
parapijos choras pagerbs sa
vo vadų, varg. Bonifacų Janu
šauskų.

Puota įvyks šeštadienio va
kare, gegužės 11 d., parapijos 
svetainėje.

Visas choras, o ypatingai 
vice pirmininkas, J. Stanislo 
vaitis su choristais: V. Bur- 
neika, J. Bardauskaitė ir S,' 
Ribikauskaitė deda daug pas
tangų, kad šios pagerbtuvės. 
būtų vienos gražiausių. Puo
tai bus pritaikintas gražus pro 

kurį išpildys patysgramas,

Bažnyčios dekoravimo - re
monto darbas jau pradėtas, 

rapijos svetainėj. Svečiai pra-i Dabar dirba stalioriai: taiso 
šomi minėtu laiku pribūti, nes ir naujai perdirba sėdynes, o 
programas prasidės laiku. po to bus gražinama bažnyčia.

Darbuotoju j Bap*

WEST SIDE. — Visos Mo
terų Sųjungos 55 kp. narės ( 
prašomos imti dalyvumų Mo-* 
tinų Dienos iškilmėse. Šį sek
madienį 8:30 vai. kuopos in
tencija užprašytos šv. Mišios, 
per kurias visos in corpore 
eisime prie šv. Komunijos. Vi 
sos prašomos nesivėlinti, susi 
rinkti 8 vai. į viršutinį kam
barį, kur bus duodamos gėlės 
ir bendrai eisime Į bažnyčių.

Taipgi nepamirškite, kad 
tų patį vakarų, t. y. Motinos 
Dienoje Jasnauskų salėje į- 
vyks kuopos savybės vakarė
lis. Visos kuopos sųjungietės 
prašomos su savo šeimos na
riais dalyvauti.

Vakarėlio komisija: J. Kli- 
kūnienė, E. Zaurienė, S. Bal
čiūnienė ir Aleknienė darbuo
jasi, kad kuogražiausiai svete
lius pavaišinus, palinksminus. 
Taigi nepamirškite būtinai vi
sos kaip šv. Mišiose, taip va
karėly dalyvauti. Ta pati

BIZNIERIAI, GARSINKITfiS
“DRAUGE”

Pavasaris - Važiuojam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kurie mano šiemet aplankyti Lie

tuvų, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykti į dienraš
čio “Draugo” laivakorčių agentūrų ir pasitarti. “Drau
gas” parduoda laivakortes visų linijų, visais laivais. 
Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės į

PROGRESS KRAUTUVE
TĘSIA DIDELĮ 2-JŲ METĮJ SUKAKTUVIŲ

Išpardavime
RAKANDŲ, RADIOS, REFRIGERATORIŲ, 

PLOVYKLIŲ, KAURŲ IR 
GESINIŲ PEČIŲ

$80.00 Gražūs Nauji Seklyčiom Setai po $39.50
$75.00 Nauji garantuoti RADIOS po .. $19.50 
$65.00 Naujos garantuotos Drabužių

PLO VYKDĖS, po ............... $32.50
$30.00 9x12 Puikiausi Kaurai, pasirinki

mas po ......... ........... $16.95
$50.00 Naujos mados GESINI AI

PEČIAI po .............. .................... $29.95

NAUJAUSI REFRIGERATORIAI 
Visokių gėry j ų išdlrbysčiy nuo

$88.00
Imame senus baldus į mainus ant naujų, duodame dide
lę nuolaidų. Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems. 
Atlankykite dabar šią didžiausią krautuvę Bridgeporte.

□ r

Mk

3224 South Halsted Street
J. W. Kaledinskas, Vedėjas

‘___________ Telephone VICTORY 4226_____________
Duodame gražius radio programus kas nedėldienį, Jl-tą 
valandų prieš pietus iš stoties W. G. E. S., 1360 kiloc.

-1- t- • —
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VIETINES ŽINIOS
Retas Žmogus
Rašanti šiuos žodžius turė

jo laimės ilgesnį laikų pasi
kalbėti su p. R. Skipičiu apie 
Amerikos lietuvius ir išgirsti 
svečio nuomonę apie mus ir 
mūsų veikimų. Gerbiamas sve
čias amerikiečius lietuvius pa
žįsta taip gerai, kad retai pa
sitaiko iš Lietuvos atvažiavęs 
žmogus, kuris mus taip pa
žintų. Būdamas patyręs psi- į ’ 
ekologas, jokių iliuzijų apie 
čionykščius lietuvius neturi; 
mato mus tokius, kokie esame, 
ne tokie, kokiais mes save į- 
sivaizduojame.

Dabartinis Amerikos lietu
vių tautinis stovis R. Skipi
čiui yra geriau suprantamas 
nei daugeliui mūsij žymesnių 

^veikėjų. ,•
Sprendžiant iš viso to, gali-

ruošiasi prie metinio parapi
jos pikniko, kuris įvyks 19 d. 
šio mėnesio. Vytauto darže. 
Praeitų sekmadienį po sumos 
laikytame parapijos darbuoto
jų susirinkime, sudaryta pik
niko planai ir pasiskirstyta 
darbais. Susirinkime padaryta 
gera pradžia: valgiams sudėta 
virš 14 doL

Bal. 28 d. Juozapų pokylis 
davė parapijai virš dviejų ši
mtų dolerių pelno. Tai yra sta 
mbi' parapijai parama.

Raporteris

T0WN OF LAKE ŽINELĖS
Moterų Sąjungos mėnesinis 

susirinkimas įvyko 5 d. gegu
žės. Išklausyta raportai iš re
ngiamų vakarų. Nutarta už
prašyti šv. Mišias Motinų die-,

EKSTRA ŽINIA
KENOSHA, AVIS. — Adv. 

R. Skipitis atsilankys į Keno- 
slia, Wis., gegužės 16 <1. Sykiu 
atvažiuos konsulas A. Kalvai
tis ir kiti. Svečiui pagerbti if 
išgirsti jo kalbos Šv. Petro 
svetainėj šaukiamas mitingas 
visų AVisconsino lietuvių 7:30 
vai. vakare.

Prieš tai, 5:30 vai. vak. sve
čiai bus pagerbti bankietų 
Dayton viešbutyje. Tikietus 
bankieto galima įsigyti pas: 
kleb. kun. M. Urbonavičių, 
5108 7th Avė., J. Martin, 4508 
8th Av.; St. Stulgaitienę, 4310 
Slieridan Rd.; C. Brazę, 7022 
Sheridan Rd.; H. Labanauskų, 
6631 lltli Avė.

Tikietus reikia įsigyti ne vė
liau kaip trečiadienį, gegužės 
15 d. ryto. Rap

MOTINU DIENOS 
VAKARĖLIS

Lietuvių Moterų Piliečių Ly 
ga, Sandaros salėj, 814 AV. 33 j 
St., gegužės 11 d. rengia sma
gų vakarėlį pagerbimui moti-1 
nų. Bus gražus programas ir 
užkandis. Visi kviečiami atsi
lankyti. Įžangos nebus.

M. Zolpienė, pirm.

skrobtai, liepos ir daugelis ki
tų medžių. Ąžuolų ir uosių y- 
ra neperdaugiausia. Bet jie 
kaip drūtmedis, turi puikų 
vanlų ir užsieniuose. Dažnai 
Lietuvos medžio apdirbimo į- 
monės gauna pasiūlymus iš 
užsienio, kad jos parduotų

mo +4i 1 J r» oi • -X- noj ir visoms eiti prie šv. Koma tikėtis, kad R. Skipitis sa-1 .. - „i_ i mumjos 7:45 vai. Visos pra
šomos susirinkti 7:30 į mokyk-vo skirtų misijų atliks sėk

mingiausiai ir kad jo atsilan
kymų Amerikos lietuvių išei
vija minės per daugelį metų, 
kaipo jungiamųjų gijų tarpe 
Amerikos ir Lietuvos. K. R.

PARENGIMAI
SO. CIIICAGO. — Gegužės 

12 d., Šv. Vardo draugija ren
gia pasilinksminimo vakarėlį, 
parapijos svetainėje. Pusę pe
lno žada skirti parapijai.

Southchicagiečiai sekmadie
nį popiet važiuoja į dienraš
čio “Draugo” piknikų, o va
kare visi grįš į pasilinksmini
mų, parapijos svetainėn.

los kambarį. Į Šv. Kazimiero 
akademijos rėmėjų seimų iš 
rinktos atstovės: S. Bartkaitė, 
A. Paukštienė, J. Čepulienė; 
paskirta ir auka. Sergančių na 
rę A. Gležnienę lankyti išrin
kta O. Norkienė, A. Paukštie
nė, S. Stautienė, S. Stepona
vičienė.

Gegužės 11 d. pripuolė šv. 
Stanislovo. Būrys sųjungiečių 
nuėjo pasveikinti St. Stepona
vičienę su jos varduvėmis ir 
atminčiai įteikė dovanėlę. Pie
taujant linkėjimų sudėjo: S. 
Stautienė, A. Paukštienė, B. 
Kuprienė, S. Zajauskienė, Če
pulienė. S. Steponavičienė dė
kojo visoms už atmintį ir do
vanų. Raporteris

ŽINIŲ - ŽINELĖS

LIETUVOS MIŠKO ME-
DŽIAGAIUŽSIENIUS
Lietuvos miškuose auga ų- 

žuolai, uosiai,' eglės, pušys, 
Lietuvos ųžuolų ir uosių įvai
rios rūšies gaminiams.

Štai, visai neseniai stambūs 
Belgijos miško pirkliai krei
pėsi į Lietuvų, prašydami, kad 
jiem būti} leista užmegsti tie
sioginius santykius su ųžuolų 
apdirbimo įmonėmis, kurios 
ųžuolinę miško medžiagų iš-

AKIŲ GYDYTOJAI;

veža į užsienius. Taip pat Šuo 
mijai neseniai buvo parduota 
įvairios piautos ąžuolinės me
džiagos už 300,000 litų. Tiek 
pat ųžuolų medžiagos parduo
ta ir Latvijai. Gi Londone ir 
net Indijoje Lietuvos ąžuolai 
jau seniai žinomi, kaip geros 
rūšies ir brangūs drūtmedžiai. 
Sakoma, kad indai net savo 
dievų stovylas gaminu iš Lie
tuvos ųžuolų. Tsb.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

1 -SPORTAS
DIDŽIŲJŲ* LYGŲ 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

\ Vakarykščių žaidimų rezult.:
AMERICAN LEAGUE

i

Boston, 12...........Chicago, 2
New York, 6  Cleveland, 3
Phila., 7 *............ St. Louis, 4
Detroit, 8 .... AVashington, 4

NATIONAL LEAGUE.

Visi žaidimai atidėti.

— Užvakar Šv. Kazimiero 
Akademija gražiai priėmė sve 
čių iš Lietuvos adv. R. Skipi- 

“ tį. Mokinės suruošė įspūdingų 
programų. Svečias ja gėrėjosi, 
džiaugėsi, įstųiga ir tarp kito 
ko pažymėjo, kad pirmų kar
tų savo gyvenime turėjo pro
gos išgirsti mergaičių orkes
trų.

— Be svečio iš Lietuvos a- 
kademijų aplankė Lietuvos ko 
nsulas su žmona, kunigai kle
bonai ir keletas veikėjų.

— Antradienį p. Skiptis kal
bės Visų Šventų parap. salėj, 
Roseland, o ketvirtadienį vy
ksta į Kenosha, AVisc.

DR. VAITUSH, OPT.
LTETUVIS

OPTOMETRICALLY akių 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, servuotu
me, skaudama akių karfit). atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 

! klmuose egzaminavimas daromas su 
elektra» parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai

LIETUVIAI ADVOKATAI;

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčios 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPnblIe #600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

BUTCK — 1934. Model 41. Club Se
dan. 5 pasaž. su built-ln trunk. 
Tamsiai mėlynas. 5 ratai. Kaip 
naujas ir garantuotas ............ $745

OLDS 8— 1933, 4 durų Sedan. Blue 
su gold trim. 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai tobulam stovy ................. $515

CHEVROLET - 1932, 5 pasaž. Se
dan. Tamsiai žalias, 6 drat. ratai, 
trunk rack. Laba; gražus mažas 
karas tobulam stovy ............ $315

CADILLAC — ’31 — V-12, 5 pasaž. 
Town Sedan. wlth real trunk. 6 
drat ratai. with wbite side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint . .......... $695

CADILLAC ‘28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk .rack, 
vvhipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus ............ $195

BUICK — 1934, Model 57, 5 pasaž. 
Sedan, Juodas. 5 ratai. Puikus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

DODGE - 1932, 5 pasaž. Sedan. Ma
roon, 6 drat. ratai, tobulas mažas 
karas ............................................ $445

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastehėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANal 0523

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe................ $395

BUICK — 1932, Victoria Coupe, 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai. Finish 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Bulckų mūsų dideliam stake $445

BUTCK '31 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai, geri tajeriai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy $375

LASALLE — 1930, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai. Sis LaSalle 
puikiai išrodo ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................ $375

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers. 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ...................................... $695

PONTIAC — 1934, 2 durų Sedan. 5 
pasaž. žalias, 5 drat. ratai, labai 
tobulam stovy, garantuotas $595

OAKLAND - 1931, 5 pasaž, Sedan. 
juodas. Labai gražus karas že<ma 
kaina ............................................. $195

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Con-
. vertible Coupe, Rumble seat, Tan.

6 drat. ratai. Gražiai išrodantis
coupe tobulam stovy .......... $395

ESSEX — 1932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das, 5 drat. ratai, trunk, gražiai 
išrodantis mažas sedan .... $325

BUICK - 1935. Jūs galite sutaupyti 
kelis šimtus dolerhj ant 1935 Buick 
sedan, kuris labai mažai tevarto- 
tas ir garantuotas kaip naujas.

Šv. Juozapo parapijonai jau

f

LIETUVIAI DAKTARAI

BUICK ‘30 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French glue 
6 drat. ratai labai gražus coune 

tobulam stovy .............................. $295

BTTICK — VTSU MODELIŲ. Maty
kite mūsų didĮ stakų pertaisytų ir 
garantuotų Buick karų. Visų mo
delių. visokiom kainom.

Budrik Furniture Mari
3345 ir 3347 S. Halsted St. 

KITA NAUJA BUDRIKO KRAUTUVĖ
MOTINOS DIENOS

Išpardavimas

Parlor Setai po .....................................

GRAŽI LEMPA DYKAI 
Didžiausias pasirinkimas gražių Parlor Setų

Chicagoje nuo .... $29.00 $200'^
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

— Rytoj krikštynos žinomo 
sportininko ir politikos veikė
jo Al. Kumskio namuose. Bus 
pakrikštyta jo dukrelė

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J' Grish
ADVOKATAS lr PATARftJAS 

4ė»l S. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPublic 972S CHTCAGO

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 Ro. Leavitt St.

OANal 0706

DR. J. J. KOWARSK AS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. OANal 0257
Bes. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
6 Iki 8 v. vakaro

Tel. OANal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart)

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Tel. OANal 6122

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8eredoJ pagal sutarti

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 lr 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėtiem Ir pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas .REPnblic 7868

Ofiso Tel.: PROspect 6376
Rez. Tek: HEMloek 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:80 Iki 8:80 
Seredomis lr nedaliomis pagal sutarti 
Res. 2515 W. 69th St. Pagal sutart).

DR. T. DDNDDLIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036

Ofiso vai.: 1—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gydytoja. Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dentistas ,

Oas X-Ray
4113 ARCHER AVĖ., Cor. Franclsco 
Tel. Office lAf. 3650; res Vlrg. 0669

Tel. Ofiso BOUIevard 5918—14
Res. VTCtory 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso rai. nuo l->; nuo 6:16-8:80

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI*

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 11 rai. ryte, nuo 1 Iki 4 
▼ai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 

▼akaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18 
▼alandal diena

Telefonas kfIDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994

Rez.: Tel PLAza 2400
▼alandoz:

Nuo 16-18 ▼. ryto; 8-8 Ir 7-8 ▼. ▼. 
Nedėldleniala nuo 10 iki 18 diena

Ofiso: Tel. T.AFayette 4017
Rez : Tel. HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER, AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69tb St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartj

DR, P. ATKOČIONAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO. ILL. 
Utar., Ketv., lr PStn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Sugat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMloek 4848 
Res. Tel. OROvehill 0617

7017 S FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUF.TTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
OYDYTOJA8 ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 Ir 7—9 vai vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. OANal 0402

Tel. LAFayette 8057

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3051 West 43rd Street

(Prie Areb.r Av.. netoli Ked«le) 
Valandoa: nuo 8 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomla Ir nedėllomfa pagal 
autart)

Te,. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFTSAR IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

Crawfond 4100
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

ant rendos arba mainysiu. 
4456 So. - California Avė.

Tel. LAFayette 2952

LIETUVIAMS GERA 
/PROGA

Pardavimui ice cream parlor, 
saldainių ir mokyklai reikme
nų (school supplies) krautuvė. 
Vieta prieš pat Šv. Antano ha- 
žnvčių ir dvi mokyklas. Vieta 
išdirbta uer 20 metu.

1447 SO. 50th AVĖ.
Tel. Cicero 3702 Cicero, III.

ŪKĖS PARDAVIMUI

Greitam Pardavimui.

Parsiduoda ūkė pilnai įrengta. 77 
akerai žemės, 4 karvės 3 melža- 
mos, 30 viStų, ir maži įrankiai. Ge
ra žemė. 3 mvlės iki miesto. Geri 
keliai. Yra užtektinai sodų, graži 
rietą geram žmogui. Priežastis par
davimo: senatvė ir prie to, esu 
naSlė. Viską parduosiu už 25 Šim
tus dol. Dėl platesnių žinių kreip
kitės antraSn:

MRS. A. SLEGAITIS,
R. 2.

White Clond, Mieli.

PARDAVTMUI Lietuvos mieste 2 
pagyvenimų namas ir kiti budinkai 
su žeme, arba mainysiu ant Bunga- 
low ar mažos fanuos Amerikoj.

T. CHAPAUSKA
12314 So. Green St. Chicago, III

PARSIDUODA pigiai farma arba 
biznis. Biznis vadina i Liberty Park; 
modemiškai įsteigta vieta; yra ba
ras, Šokiams salė; pardavinėjame vi
sokius gėrimus ir užkandžius. "Biz
nis su dideliais medžiais, 5 akrai 
žemės, bėga upė. Vieta išdirbta per 
11 metų. t

V. JONIKAS
135tih ir Archer Avė. Rte 4A 

Lemont. III.
Tel. Lemont 87—J2

BIZNIERIAI. GARSINKITĖS 

“DRAUGE”

PARDAVIMUI FIXTURES

Priverstas paaukoti grosernės ir bn- 
ėernės fixtures. Bntcher Bov Tce 
Box (8x10), 3 candy eases, 3 eoun- 
ters, etc., ir Paekard Sedan. Viską 
paaukosiu už 95 dolerius.

2639 W. 69th St. .

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgi

čių, bonų, algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
člus. bonus, namus, flkes lr biznius. 
Turim apdraudos departamenta. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue
PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

NAMAI IR BIZNIAI
Parsiduoda arba mainysiu 4 kam

barių medini cottace.
1520 So. 48th Ct.

Cicero, III.

" l5 R ’ n
hltVVICZ ^(o-

rHORTGAfiE BAHKERS;

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE SIUNČ1A M 
PINIGUS J LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam KM) namų u/, 
eash. 2 fl. — 4 kamb,, 2 fl 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marquette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

I KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus lr talsom senus na- 
i mus. Mūro, cemento, medžio Ir stog 
dengystės. Lengvi Išmokesėlal arba 
eash. Gaisro apkainavlmas — stnte- 
mental — ant p«nų ir rakandų

3358 S. I.NNJANICA AVĖ.
Tel. BOUIevard 6327
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VIETINĖS ŽINIOS Pranešimai

VEŠ BRIGHTONPAR- 
KIEČIUS

BlUGllTON PARK. — Ja
mes Market savininkai save 
l.ostumerius brightonparkie- 
čius veš j “Draugo“ pikniką. 
Trokas stovės prie namo -1544 
So, California Avė. Norintieji 
važiuoti prašomi čia susirink
ti.

MOTINĖLIŲ DIENA
MARUUETTE PARK. — 

Soda liet ės rengia puotą savo 
motinėlėms pagerbti gegužės 
i 3 d., parapijps salėj. Visos 
sodaiietės žada atsivesti savo 
pintinėles ir sykiu su ja link
smai praleis laiką. Bus užkan
dis ir įdomus programas; taip 
pat bus duodamos dovanos so- 
dalietėm, kurios yra išbuvu
sios tris metus arba daugiau.

koresp.

IŠ ĮVYKUSIO STUDENTŲ 
SUSIRINKIMO

Gegužės 9 d., 8:15 vai. va 
kare, Aušros Vartų parapijos 
kambaryje įvyko Chicagos Stu 
dentų kuopos formalus susi
rinkimas. Išrinkta nauja val
dyba ir nutarta įvairi klausi
niai bei reikalai. Kitam ‘Brau 

Įgo’ numeryje bus pranešta su
sirinkimo eiga, nutarimai, svei 
kinimai ir t.t. Koresp.

LIGONINĖJE

Biznieriaus Jono Pužausko 
B. Pužauskienė, 6559 

So. Campbell Avė., sunkiai su 
sirgo. Šv. Kryžiaus ligoninė
je ligonei padaryta operacija 
Ligonę prižiūri dr. Brenza. 
Prašoma pažįstamų aplankyti 

Rap.

žmona

JAUNŲJŲ KUNIGŲ 
MANADŽERIS

Kun. A. Valančius vadovaus 
jaunųjų kunigų baseball ty
mui “Draugo“ piknike.

Antradienį, gegužės 14 d. 8 
Ival. vakare, Aušros Vartų pa
rapijos salėje įvyks Liet. Vy
rių Chicagos apskr. susirinki
mas. Susirinkime J. Poška 
skaitys paskaitą tema “Naujo 
ji Lietuva“.

ĮVEST S1BE. — L. R. K. 
Sus-mo Am. 100 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekma
dienį, gegužės 12 d., 1 vai. po
piet. Visi nariai ir paėmę ap
likacijas įsirašymui į kuopą 
prašomi laiku susirinkti. Po 
sus-nio visi vyksime į “Drau
go“ piknikų, Vytauto daržan.

Valdyba

OLDTIMERIŲ MANA- 
DŽERIS

tinų dienai. Išgirsite Juozų Kadangi minima dviejų metų 
Babravičių dainuojant “Ma- sukaktuvės sėkmingo biznio 
niytė“ ir daug kitų gražių augimo, kiekvienam gera pro- 
dainų ir muzikos. Programų 1 ga nusipirkti visokių namams 
duoda Jos. F. Budriko radio reikalingų dalykų numažintam 
ir rakandų krautuvės 3417 ir ' kainom. Itep. B. B.
.3345 S. Halsted st. Taipgi pri 1
mintina, kud Budriko metinis 
piknikas įvyks gegužės 19 d.,
Birutės darže. Kus bile kų da
bar pirks Budriko krautuvė
se, gaus tikietus dykai ir tu
rės progos dalyvauti gavime 
$3,000.00 vertės dovanų. L.

Praėjusį sekmadienį Stepo
navičienės kaimiečių kvartetas 
teikė daug malonumo Progrese 
Fumiture krautuvės radio va
landos klausytojams. Daug sy 
kių esu girdėjęs kaimiečių kva 
rtetų dainuojant per radio ir

Rytoj lygiui 11 valandų prieš koncertuose ir visados man jie 
piet ir vėl Progress krautuvė į patinka. Programo vedėjas pa- 
patieks gražų rad:o progra- tiekė daug informacijų apie

DABAR EINA DIDIS
Dovanų 

LaimėjimoS2.000.0D
Išpardavimas
Siūlomos Didžiausios Prekių 

Vertybės Visam Mieste!

ŠIS NAUJAUSIOS MADOS

CROWN GESINIS PEČIUS
Be šilimos reguliatorio šiame Iš

pardavime negirdėtai maža kaina
$39-95

$28.00 vertės gerai padary
ti STI BIO COUCHES

$15.95

$35.00 Aržuolo medžio 5-kMi 
dalių BR KAK KAST 

SETAI
$19,95

Ir neatsižvelgiant šių žemiausių kainų mieste dar turite 
progos dalyvauti laimėjime brangių dovanų, vertės net 
iki $275.00! Apie ką daugiau informacijų gausite atsilan
kę į krautuves.

MANUFAČ TURINO
4179-83 ARCHER AVĖ. ***

Corner Maplew0od AVe.
Tel. Lafayette 3171

COMPAN
2536-40 W. 63rd ST.

“ Ccnurr Rlehmond Streėt
Tel. Henilock 8400

IŠ KEISTUČIO KLŪBO 
PASTOGĖS

BRIGHTON PARK. — Or
gija Gvard. Pirma Div. Šv. Ka 
zimiero Karai, laikys mėnesi
nį susirinkimų gegužės 12 d., 
parap. mokyklos kambary, 2 
valandų popiet. Visi nariai 
kviečiami laiku pribūti, nes 
turime svarbių reikalų svars
tymui. Atsivesk it ir naujų na
rių. Po susirinkimo važiuosi
me į “Draugo“ piknikų, ku- 

; Tis bus tų pačių dienų Vytau
to darže. Valdyba

Adv. Jonas Brenza — Me
tropolitan State Banko prezi
dentas vadovaus Oldtimerių 
tymui “Draugo“ piknike.

mėnesinį susirinkimų laikys 
sekmadienį, gegužės 12 d., mo 
kyklos kambary. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti. Bus sva 
rstoma svarbūs draugijos rei
kalai. Čia pat bus galima pa
siimti išvažiavimo tikietų.

Kor. P. P. Lapenis

nių iš stoties WGES. Progra dvigubų išpardavimų Progress
me /dalyvaus grupė mėgiamu Furniutre krautuvėj. Reiškia, 
dainininkų, dainininkių, inuzi ' prie pavasarinio išpardavimo, 
kų ir kalbėtojų. Be to, Prog- prisideda ir dviejų metų krau 
ress krautuvė praneš žinių iš tuvės sukaktuvių išpardavi- 
šios krautuvės biznio eigos. mas. Jostra

_____ Nekalto Prasidėjimo drau-
Gegužės 5 d. Holywood svet. j KY8^ eis in c°rPore Prie 8V- 

buvo Keistučio Pašelpinio klū Komunijos Motinų dienoje, se- 
bo susirinkimas. Sus-me svar- kmadienį, geg. 12 d., 7:30 du
biausias reikalas buvo gautas *iose- visos narės susirinkite 
laiškas iš Springfieldo Apdrau ! parapijos salę lygiai 7 va
dos departamento reikale per- landų. Čia pasipuošime gėlė- 
organizavimo draugijų sulig m^s sykiu eisime į bažny- 
valstybės teisės. Valdyba ir r-;ių. A. Š.
visa komisija tuo reikalu lai
kė tris susirinkimus. Adv. Zu- 
ris rekomendavo valdybai, kad 
sus-mas pasiųstų delegatus į

BRIGHTON PARK. — Sv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rėmė 
jų 2 skyrius laikys susirinki- 

Springfield pas Apdraudos de! mų sekmad., geaužės 12 d., 2
partamento viršininkų.

Čia susirinkimas tapo nu
trauktas ir išpildyta muzika
li.? programas.

Po to vėl prasidėjo susirin
kimas.

Nutarta pasiųsti delegatus į' 
Springfield pas Apdraudos de 
part. viršininkų dėl informa-'j 
cijų. Delegatais tapo išrinkti 
adv. Zuris, Šarka ir B. Rud- 
galviūtė. Sekr. St. Narkis pra
nešė, kad šiuo kartu yra sus
pendavimo lakšte 50 narių. A- 
trodo, kad valdyba tų narių 
neparagino savo pareigų at
likti.

Keistučio klūbo pavasarinis 
šokių vakaras bus 18 d. gegu
žės, Hollywood svet. Grieš ge
ra orkestrą.

Koresp. J. D. Bendofcaitis

valandą popiet, mokyklos ka
mbary. Visos narės kviečiamos 
atsilankyti. Valdyba

DIE V C APVAIZDOS PAR. 
- Draugija Brolių ir Seserų

PADĖKONĖ

PETRAS VAINAUSKAS
kuris mirė gegužės 1 (1. Ir ta
po palaidotas gegužes 6 d.,
1!)35 m., o dabar Ilsis Šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurte suteikė jam pas
kutinį patarnavimą. Ir palydėjo 
jj j tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami Ir apgailė
dami Jo prasišallnlmą Iš mfisą 
tarpo dėkojame mūsą dvasiš
kam tėvui kun. kleb. pral. M. 
Krušul, kunigams šaullnskut lr 
Kazlauskui, kurie atlaikė Įspū
dingas pamaldas Už Jo sielą lr 
pasakė pritaikintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams lr gėlių aukotojams.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui S .P. Mažetšat, kuris sa
vo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo Jj j 
amžlnastj, o mums palengvino 
perkęstl nuliūdimą lr rūpes
nius. Dėkojame grabnešlnms Ir 
visiems, kurte paguodė mus 
mūsų nuliūdimo valandoje Ir 
pagalios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo- 
nėmo, o tau mūsų mylimas vy
re ir tėveli, lai Dievas sutelkia 
amžiną atilsj.
• Nuliūdę lieka: Mofrrts, Kū- 
nūs ir Duktė.

RADIO
Sekmadieny bus puikus ra

dio programas iŠ stoties AVA 
AF, 920 kil. nuo 5 iki 5:30 po
piet specialiai pritaikintas M6

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 SO KEDZIE AVE

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

1. MALDAKNYGE ir PAMALDŲ VĮADOVELIS,
VĖL1S, audekliniais viršeliais ................................  65c

Paauksuotais kraštais ...................................75c
Odiniais viršeliais .......................................$1.25

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Audekliniais viršeliais ................................... 65c
Odiniais viršeliais—paauksuotais kraštais $1.75

3. JĖZUS MANO PAGELBA Didelėmis raidėmis
Audekliniais viršeliais ...............................$2.50

4. ŠVENTAS DIEVE Didelėmis raidėmis,
Odiniais viršeliais — paauksuotais krašt. $2.00

5. MALDŲ KNYGELĖ (skiriama jaunuomenei)
, Kaulo viršeliais ... .... ......................  $1.00

Odiniais viršeliais .......................................$1.00
6. MALDŲ RINKINĖLIS

Kaulo viršeliais su sagčiuku....................$1.50
Kaulo viršeliais be sagčiuko....................$1.25
Odiniais viršeliais.......................................$1.50

7. ANIUOLAS SARGAS Odiniais viršeliais................$1.50
8. PULKIM ANT KELIŲ Odiniais viršeliais, paauksuo

tais kraštais ..............................   $2.50
9. MALDŲ RINKINĖLIS

Audekliniais viršais.......................................40c
Paauksuotais kraštais ...................................50c

Užsakant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
siuntimų. Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokame už persiuntimų.

DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE

U

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamlų

---------o--------
Didžiausia paminklų dirbtuvš

Ohicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigas

---------o--------
Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

8PECIALIS IŠPARDAVIMAS da
bar Iki Vainikų Dieno*. 25% NUO
LAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų lr Dklelių. Nora turime di
deli ataką, patariame rinktis anks
ti Jei norite dėl. Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytas nno 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOUA »011 
BELMOMT MM

Office! HILLSIDE SS«5
Alfred Roselli, prea. Vineent Roselli, secr.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. Skndas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

Ckas. Syrenicze 1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1.1. Zolp
t. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Ladiamcz ii Sūnūs 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

I. Liuievicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
1. F. Radzius

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

Rytoj 5:00 vai. Aušros Vartų parapijos choras pa dainuos keletu dainelių “DRAUGO” piknike.

1

*

Springfieldo 
(sale tax), kad

(III.) anglekasių 
tuo būdu sukėlus

(Acme Photo.)
PAVOJINGAS SPORTAS

Joe Tomasevičius padarė nau 
jų rekordų. Jis nuo Mississip- 
pi tilto, New Orleans, 150 pė
dų nušoko į vandeni. Nors šo
nkaulius išsilaužė, betgi plau
kė tol, kol buvo paimtas į lai
velį.

M

Boksininkas Max Baęr, Asbury Park, N. J., 
ligoninėj. Apsidegino iššovus tuščiam šoviniui.

(Acme Photo)
demonstracija protestui prieš “pardavimo taksus” 
pinigų bedarbiams šelpti Illinois valstybėj.

Burka (laivas) East upėj, New Yorke, ku
riuo norima iškelti nuskendęs laivas Lexing- 
ton. Laivas Lexington (toliau) nuskendo susi
dūręs su kitu laivu sausio 2 d.

(Acme Photo.)
Tos rūšies J. A. V. oro armados — 4G karo lėktuvai su 200 lakūnų — pasiryžo 

be sustojimo nulėkti j Midway salų. Praneša, armada lekia pro dideles audras. (Šis 
lėktuvas praėjusiais metais atliko kelionę iš California į Ilonolulu).

(Acme Photo.)
Jungtinių Amerikos Valstybių karo lėktuvai iškilę virš debesų.

lt

L1 c i

R

or1

ta-

(Acme Photo.)

(Acme Photo.)
100 studentų Elgin liigb school, Elgin, 111., streikas prieš švietimo boardų, kuris 

pašalino mokyklos viršininko padėjėjų ir neatnaujina sutarties su atletikos direk
torium.

(Acme Plioto.)
Parent - Teachers Sų-ga Quincy, III., mokyklose atidarė virtuves (free soup ki- 

tchen), kur dykai valgydinami vaikai tėvų, iki šiol gavusių per valstybę pašeipų. 
Tai daro, kadangi III. valstybėj dabar sulaikytas bedarbių šelpimas.

J t
i; į 1 ajilį , J t>

-

(Acme Photo.)

(Acme Photo.)
APDOVANOTAS

\Villiam F. Durand, Sanfor- 
do universiteto profesorius ta
po apdovanotas 1935 m. Da- 
nielio Guggenheim medaliu už,.y.i1l*w.a5'aal?’ Pacifike, J. A. V. oroannados (46 lėktuvu su 200 lakūnais), pakilusios » Honolulu, Ant Tennessee upės J. A. V. lėSomis seatoma Wheeler užtvanka (dam). Pusė ,-ktl,vll

(Plnltpinų salose) sustojimo vieta. Pnes armadai pakilsiant, jos vadas gavęs pranešimų, kad tuo ruo- . , . , . . TX. , ..__  . _ . £5s?aarnavimų tentnvų nrope-žu Pacifike siuučianU audra. Bet nekreipta į tai dėmesio, _ ______,._L . _ ______ cart’V Jau Patvankos pastatymas Minuos 33 mihjmtai toj ■feyfa patobulinimui.f*..


