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ŠIANDIEN PRASIDEDA KATALIKŲ 
MOKYKLŲ VAIKUČIŲ DAINŲ PER 

RADIJĄ PROGRAMA
Šiandien konteste dalyvauja Šv. 

Jurgio, Nekalto Prasidėjimo 
ir Švč. Panelės Marijos Gimi
mo parapijos

Šiandien tarp 3:30 ir 4:30 
vai. p. p. “Draugo” radijo 
valanda prasideda katalikiš
ku mokyklų vaikučių dainų 
per radijų kontestas. šioje 
pirmoje kontesto programoje 
dalyvauja vaikučiai iš Šv. Jur 
gio, Nekalto Prasidėjimo ir 
Švč. Panelės Marijos Gimimo 
parapijų mokyklų.

Laikantis kontesto sąlygų, 
šios mokyklos prisius po du 
vaikučiu, vienų mergaitę ir 
vienų berniukų. Iš viso bus 
šeši dainininkai. Rus įdomu 
ir malonu pasiklausyti šių 
naujų mūsų lietuvių tautos jė 
gų Amerikoje. Lietuviai turi 
gabumų, tik reikia tuos ga
bumus išjudyti ir tobulinti. 
“Draugas” daro šio darbo 
pradžių.

Kita įdomi šio kontesto są
lyga yra tas, kad dainininkai

neturės daugiau kaip 10 metų 
amžiaus ir jų dainos bus dai-; 
nuojatnos tik lietuvių kall>a.

Iš šių visų dainininkų bus 
, penki laimingi, kurie paltai* 
l goj šio mėnesio galės džiaug
eis savo gabumų vaisiais.
. Tuomet bus jiems dalinamos 
dovanos. Už šiuos laiminguo
sius galės balsuoti visi lietu
viai. Kontestui užsibaigus, 
“Drauge” rasite kontesto, 

į blankas. Tas blankas išpildę 
'prisiusite “Draugo” ofisan 
j ir penki vaikučiai gavę dau- , 
giaiusia balsų gaus dovanas.

Pradedant šios dienos pro
grama kas savaitę išgirsime 
per “Draugo” radijo valandų 

i vienų Cbicagos lietuvį katali-j 
i kų gydytojų, kuris kalbės 
į “Draugo” radijo klau
sytojus. Šiandien kalbės vi
siems žinomas gydytojas A. 
Rakauskas.

DRAUGAS
THE MOST INELUENTIAL

LITHUANIAN CATHOLIC

DAILY IN AMERICA.

METAI-VOL. XIX

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJĄ BAIGUSIOS. — 1-moj eilėj stovi — A, Sinauskaitė, I). Ilickinan, M. Šveikauskaitė, O. Šveikauskaitė, E. 
Kaktaitė, S. Petkiutė, H. Clarke, K. Pilkytė, A. Aleknaitė, E. Balčiūnaitė, O. Ribikauskaitė, L. Be leckytė, E. Uzeineckvtė, P. Barisaitė, G. Cinikaitė.

2- troj eilėj stovi — L. Vaičekauskaitė, S. Klusaitė, E. Kišonaitė, M. Čaplinskaitė, V. Dama rodaitė, E. Norkiūtė, V. Nausėdaitė, A. Balsevičiū
tė, B. Meiliūnaitė, O. Pollack, O. Juškytė, O. Norkiūtė, E. Kasulevičiūtė, A. Poškaitė.

3- troj eilėj stovi — J. Milkevičiūtė, E. Šarkaitė, O. Kupčiūnaitė, O. Mačiulytė, S. Vesbaraitė, O. Bevainytė, A. Saučiflnaitė, P. Nausėdaitė, C. 
Burhaitė, A. Juškelytė.

Sėdi — A. Zagūnaitė, E. Vaičiūnaitė, A. Steponaitytė, E. Kraučiūnaitė, M. Tarnaitė, I. Pleirytė, J. Rudytė, A. Paukštytė, Z. Pauliūtė, O. Sei- 
kauskaitė.

ROOSEVELTAS GAMINA 
NAUJĄ NRA PROGRAMĄ

GRIUVO KITAS PRANCŪZIJOS 
MINISTERIU KABINETAS

WASHING>TON, birž. 4.— 
Prez. Ropsevėltas šiandien su 
savo kabineto nariais nuspren 
dė ir padarė planus pagamin
ti naujų NRA programų, prie 
kurios kabintis teismai negau 
tų progos. Naujoji programa 
nebus priešinga1 krašto kon
stitucijai. Bus atgaivintas 
mėlynasis aras, tačiau bus ap 
ritmuota® krašto gaivinimo pro 
gramos vykdymas.

Kiek sužinota, buvęs
administratorius Johnson dir 
ba naujų programų. Kaip tik 
bus baigta, tuojau bus paves
ta kongresui ir bendrai su so 
cialės apsaugos, taip pait Wag 
nerio darbo ir kitais biliais 
stumiama pirmyn.

VOKIETIJA TURI PASITA
RIMUS SU ANGLIJA

LONDONAS, birž. 4. — Vo 
kietijos specialus atstovas 
šiandien čia pradėjo pasita
rimus su Anglija ka.ro laivy
nų klausimu. Vokietija nori 
įsigyti karo laivynų, kurio 
didumas prilygtų 35 nuoš. An 
glijos laivyno didumui.

PRIGĖRĖ 15 ASMENŲ
ARCHANGELSKAS, sov. 

Rusija, birž. 4. — Laivas Čer- 
niševski nuskendo Baltojoj jrt 
roj. 15 asmenų prigėrė, o 32 
kiti nerandami.

PENSIJA SENATVĖJE 
ILLINOISE

SPRINGFIELD, III., birž. 
4. — Legislatūros žemesnieji 
rūmai 143 balsais prieš 0 pa
galiau pravedė senatvės pen
sijos bilių ir šis pasiųstas se
natam

Sulyg bi liaus pensija netu
ri būt didesnė kaip vic-nas do-

NRA-leris per dienų vyrams ir mo-
terims, kurie baigę 65 m. am
žiaus, kurie Illimrise gyvenę 
mažiausia 10 metų ir turi sa
vasties ne daugiau 5,000 dol. 
vertės.

GAL NORĖS ATGAUTI
MILIJONUS DOLERIŲ

NRA krašto administracija 
panaikintų kodų vykdymui su 
kolektavo daugiau kaip 50 mi 
lijonų dol. iš įvairių krašto 
įmonių.

J)al>ar gi kai kurių didžių
jų įmonių advokatai tariasi, 
ar nebūtų galima teismų ke
liu atgauti vyriausybės 
tuos neteisėtai sumokėtus ir 
sunaudotas milijonus.

MC COOK, Neb., birž. 4. — 
Nuo {vykusiųjų Nebraska val
stybėje potvynių žuvo apio 
140 asmenų. Medžiaginių nuo
stolių apie 13 milijonų dole
rių.

PARYŽIUS, birž. 4 — Pran 
cūzijos parlamentas šiandien 
sugriovė naujų ministeriu ka
binetų, kurį prieš keturias 
dienas sudarė parlamento rū
mų prezidentas Fernand Bo- 
uisson. Premjeras Bouisson 
taip pat reikalavo, kad jam 
būtų pripažintas pilnas auto
ritetas franko patvarkyme. 
Parlamentas1 dauguma įtaisų 
reiškė pasipriešinimo. Su tuo 
viskas ir pabaigta.

i Respublikos prezidentas Le 
brun, sakoma, pakviesiųs bu
vusį užsienių reikalų ministe 
rį La valį, kad jis sudarytų 
kabinetų.

Kalbama, kad prezidentas 
kreipsis senatan ir patars pa
leisti parlamentų ir paskelbti 
naujus rinkimus, kadangi šis 
parlamentas ir toliau pasiry
žęs griauti sudaromus kabi
netus.

REIKALAUS, KAD SWEIT- 
ZER ATSISTATYDINTU
Šiandien yra “teismo die

na” Cooko apskrities iždinin
kui R. M. Sweitzerui. Šian
dien jis šaukiamas prieš ap
skrities komisionierių lntardų 

Į ir privalo grąžinti apskrities 
klerko ofisui 414,129 dol. Jei 
jis to nepadarys, boardas, ap
skrities prokuroro Courtney 

'patariamas, reikalaus, kad 
Sweitzer Ite jokio atidėliojimo 
atsistatydintų iš iždininko vie 
tos. Jei jis neklausys, visas 
reikalas bus nukreiptas teis
man ir bus pašalintas su teis 
mo pagalba.

Kaip dalykai klosis, dar n5 
ra aišku. Bet demokratų va
dai jau ieško kito iždininko.

Sweitzerui yra blogai, ka
dangi kampanijos atšaukia už 
statytų už jį trijų milijonų do 
lerių laidų.

KOVOJA PRIEŠ MOKES
ČIŲ DIDINIMĄ

Illinois valstybės legislatū- 
roje yra 11 Irilių, kuriais no
rima padidinti mokesčius Chi 
cagoje — apie 25 milijonus 
dolerių daugiau per metus.

Civic Federation and Bu- 
reau of Public Effieiency pa
žymi, kad didinti mokesčius 
nėra reikalo ir pagrindo. Ga
lima gražiai tvarkytis sn skir 
tais mokesčiais. Tik reikia to 
norėti.

ĮSAKE mažinti išlaidas

Pasireiškus, protestams pr
ieš dideles konsoliduotų par
kų išlaidas, parkų boardo pre 
zidentas Dunham įsakė vi
siems skyriams, kad išlaidos 
būtų mažinamos kiek tik ga
lima.

350 ASMENĮ! ŽUVO BAŽ
NYČIOJE MEKSIKOJE
MEXIC() CITY, birž. 4.— 

Didelis lietus panardino visų 
eilę miestelių ir kaimų Meksi
kos klonyje.

Oficialėmis žiniomis, žuvo 
apie 400 asmenų. Iš to skai
čiaus apie 350 asmenų prigė
rė San Pedro bažnyčioje, į 
kurių susibėgo žmonės pasi
reiškus potvyniui. Nuo artimų 

ijų kalnų .didžiausios vandens 
(bangos ūžtelėjo ant bažnyčios.

255 žmonių lavonų jau iš
imta iš bažnyčios griuvėsių ir 
dumblo. Spėjama, kad dar 
bus rasta apie šimtas lavonų. 
Žuvę yra daugiausia vargšai 
kaimiečiai. Visur girdimi iš
likusiųjų vaitojimai.

FINANSINIS KRIZIS 
DANCIGE

• BERLYNAS, birž. 4. — 
Dancigo mieste pasireiškė di
delis finansinis krizis. iVisi 
bankai laikinai uždaryti. Bau-' 
kai uždaryti, kadangi vakar 
indėlininkai pulkais puolė Itan 

| kus ir vos nepakilo riaušės.

Pasiauta pasireiškė sumaži
nus guldeno vertę — paskel
tais devaliuacijų.

NAUJAS ČEKŲ KABI
NETAS

PRAHA, birž. 4. — Atsi
statydinęs Čekoslovakijos pr
emjeras Malvpetr sudarė nnu- 
jų ministeriu kabinetų.

CHICAGOS LIETUVIAI SPORTININKAI 
IMSIS SU LIETUVOS SPORTININKAIS
Kurie sportininkai vyks į Lietu

vą, sužinosime birželio 14 d.
JŲ KELIONĖS LĖŠOMS PADENGTI 

RENGIAMAS PIKNIKAS
Kaip jau pranešta, Chica

gos lietuviai sportininkai ren 
giasi vykti Į Lietuvų ir viso 
pasaulio lietuvių kongreso 
metu persiimti su Lietuvos, 
Latvijos, Anglijos ir kitų 
kraštų lietuviais sportinin
kais. Kad tų gražų sumany
mų būtų galima be kliūčių re 
alizuoti, susidaręs Cbicagos 
biznierių ir profesionalų ko
mitetas rengia piknikų su 
marga programa penktadienį, 
birželio 14 d., Vytauto parke. 
Į šį parengimų specialiai at
vyksta svečias iš Lietuvos 
adv. R. Skipitis. Jis pasakys 
atsisveikinimo kalbų. Kumšti
ninkai, ristikai ir kiti sporti
ninkai išpildys savo dalį. Įž
anga į piknikų 25 centai. Ski
riamos! dovanos.

BUDAPEŠTE GEDULAS

BITDAPESTAS, Vengrija, 
birž. 4. — 15-os metų taikos 
sutarties pasirašymo sukaktu 
vės šiandien čia minėtos iš
skleidus juodąsias vėliavas #6 
dulo ženklan, kadangi taikos 
sutartimi Vengrija nuskriau
sta.

Sportininkų, vykstančių į 
Lietuvų, rėmėjų komiteto val
dybų sudaro: adv. J. Borden, 

i pirm.; kun. A. Valančius, 
sekr. ir adv. J. Brenza, iždi
ninkas; sporto komisijos pir- 

i.mininkas Al. Kumskis; pareo- 
| girnų — adv. Zuris; spaudos 
— J. Juozaitis; radijo prane
šimais rūpinsis adv. Borden 
ir P. šaltimieras. Kitus dar
bus dirbs kiti veikėjai, kurių 
vardai bus paskelbti vėliau, j Chicagos ir apylinkių lie- 

j tuviai turėtų nepamiršti, kad 
birželio 14 d., Vytauto parke 

įbus nepaprastas piknikas, ku- 
jrio visas pelnas eis apmokėji
mui kelionės lėšų tiems spor
tininkams, kuriems teks lai
mė vykti į Lietuvų ir ten at
stovauti Amerikos lietuvių 
sportininkus.

ROMA, birž. 4. — Italijos 

vyriausybė mobilizuoja 190R. 

1909 ir 1910 metų atsargas.

“oras
CHICAGO TR APYLIN

KES. — Šiandien iš dalies de 
besuota; vėsiau.
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niiiiiiziiius, socializmas, fašizmus ir t.t., bet 
,4irKŲ užvaizdu į tai nekreipia jokio dėme
sio. Kun. Coughlinas yru didžiausias kovo
tojas prieš komunizmų, socializmų, ir fašiz
mų. Jis stovi už socialinį teisingumų. Kovo-

Vadintai ir Revizijos Reikali^smas ATSPI N OŽIAI

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Pubttshed Daily, Ezcept Sunday. 
SUBUCKIPT1ONS: One »ear *4.00; Sis Moaths

— 11.60; Throe Months — 12.0o; One Montn — 76c. 
Europe — One Tear — 17100; Sis Months — 14.**; 
Co»y — .*le.

Advertlslng in "DRAUGAS" brlngs best reaulta. 
Advertlaing ratea on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Ciiicago

DIENOS KLAUSIMAI

Tikrai keistų reiškinių mfl- tvarkingai ir taupiai gyvenus, 
sų šalelėj pasitaiko. Visi tie- niekur pinigų nešvaistųs, blai- 

ju prieš neteisingumus politikoj, prieš darbo ijuojam, kad užklupo krizis, vus ir garnius keletu tūkstun- 
žnionių išnaudojimų, smerkia išnaudotojus 1UIO j0 niekaip negalim cių in mėnesį algos asmuo,
kapitalistus. Išrodo, kad Chicagos purkų ta- atsikarapyti. Bėdojam, kad Aukščiau paminėtam ponui pa 
ryba bijo duoti žodį kun. Cougldinui. Bijo gyventi labui sunku, kad litų našių yra Kaune bei kitur ir 
supykinti kapitalistus. Gal būt bijo ir to, trūksta, kad galai su galais daugiau. Jų darbai reikalauja 
kad jis nepasakytų teisybės žodžio apie kai nesusieina, kad mūsų biudže-, griežtos revizijos, kuri turi j 
Kuriuos šio miesto politikierius, kurie “įsi- | tas balansuojamas su defici- būti utlikta tuojau. Juk da- 
skolino” šimtais tūkstančių dolerių. Ši ai (tu. Tikrai, vargas. Tačiau, pa- bar krizis. Šalyj pinigų nėra, 
tik nebus svarbiausia priežastis dėl ko ne I sirodo, ne visiems. Štai, daž- tat juos ir privalu taupyti y- 
dutnlama kun. C’oughlinui stadijono. nai tenka matyti iš Kauno in- pač tiems, kuriems pavesta ,

Nors jau pranyko tos skaisčios dienelės, 
Buvusios pilnos gražių svajonių, 
Kuriose pasinerti buvo miela, 
lr dingo tos linksmosios valandėlės 
Su atspindžiais žaviųjų klajonių, 
Žadinančių mano jautrių sielų,
Bet dar nedingo tie jausmingi 
Mano jaunųjų dienų dvelkimui 
lr žiba man jie, lyg žavingi 
Kasos perlai pavasario rytų.
Praėjo, kas buvo, lyg nakties sapnai, 
lr visi mano svajonių troškimai, 
tvaikams bėgant, pasiliko gan nuožmiai 
Gyvenimo audrų išblaškyta... L. S.

save raminamės, būk krašto priešų gruoboniškumą aiškiai
Visuomenė turėtų daryti spaudimo į mie įvairius įmaus atvažiuojant pro tie pinigai saugoti, kurie rū- «»;«“•» ir nepriklausomybės matome - niekas apie tai

MOŠŲ SPORTININKAI Į LIETUVĄ

Viso pasaulio lietuvių kongreso, įvyks 
t&nčio šiemet Kaune, programoje yra ne tik 
klausimai, liečianti Lietuvos išeivijos reika
lus, bet rengiama įdomi paroda ir sporto 
olimpijada.

Dr. Al. liačkus yra įgaliotas surinkti iš 
amerikiečių lietuvių gyveninio istorinės ver
tės dalykus ir juos pasiųsti parodom Darbas 
varomas pirmyn. Kiek teko sužinoti, kolek
cija susidaro labai įdomi. Dr. Katkus savo 
įvairių kolekcijų parodai paveda. Draugijos 
ir atskiri žmonės, turėdami vėliavų, emble
mų, plakatų, fotografijų ir kitokių dalykų 
turėtų siųsti dr. Kačkui. Reikalas yra svar
bus. Kuo didesnė kolekcija susidarys, tuo 
geriau bus atvaizduota Amerikos lietuvių vei 
kimo istorija.

Senesnieji Amerikos lietuvių veikėjai 
gali džiaugtis, kad į Lietuvų yra kviečiamas 
mūsų jaunimas, kad parodyti savo gabumus 
sporte ir tuo pačiu kartu pažinti savo tėvų 
kraštų.

Chicagiečiai jiaslaruoju laiku ypatingai 
yra susirūpinę, kad sudaryti galimybę kelio 
likai mūsų sportininkų nuvykti į viso pa
saulio lietuvių kongresų. Tam reikalinga di
doka pinigų krūva. Dėl to yra susidaręs ko-

• sto valdžių ii- parkų komisijonierius, kad ji., j vincijon. Vis tai invairūs vai- pinasi, kad mūsų šalyj nebū- 
išpddytų kun. Coughlino prašymų. dininkai, ūžimų aukštas vie-i tų krizio. Revizijos, revizijos

tas. Neima piktumas žiūrint Į ir dar kartų revizijos!
’ in tuos žmones, aukštuosius 1 ♦ « *I
' valdininkus, kurie yra baigę

kž A AUKŲ LABDARYBĖ
Pasirodė keletas labai indo-

mių, “Sakalo” b-vės išleistų, 
zijos bažnyč.o^e daroma rinkliava katalikų vargę mokyklose, daug prisi- knygų jų tarpe skaitome J. 
vedamai labdarybei. Darbas yra didelis ir kentėję, atseit, net bado ne- jfU^p ronian^ “Karjeristai”, 
labai reikalingas, šiais ekonominio krizio lai- maža paragavę. Tokie žmonės,

Per Seki.uies visose Chicagos arkidiece- aukštųjį mokslų, vadinas, daug

mokyklose būdami, daug dir
bo, lavinosi, skaitė. Vadinas, 
tos užimamos vietos yra jų 
pelnytos. Bet jie ir dabar yra 
kuklūs, sau pragyventi jie ski 

J ria minimaliausias sumas, gi 
jie iš-

kais šelpiamųjų skaičius yra žymiai padi
dėjęs. Daugiau žmonių ieško vietos prieglau
dose, daugiau našlaičių ir galybė šiaip jau 
suvargusių, kurie be pašalinės pagalbos ne
gali gyventi.

Katalikų labdarybės darbo vedėjai Chi
cagoje skelbia, kad užlaikymui 37 katalikų ( visas likusiųsias algas 
labdaringų įstaigų šiemet reikės $874,046. Va- leidžia knygoms pirkti; jie vis 
dinas, pustrečio karto daugiau, negu pernai nuolat dirba, trūsia, semia iš 
buvo reikalinga. Kas pernai labdarybei davė knygų mokslo šviesų, lyg bi- 
dolerį, šiemet prašomas duoti $2.50; kas da
vė $10, šiemet turėtų duoti $25.00.

Kardinolas Mundelein savo ganytojiška-
me laiške tikintiesiems primena, kad Nau
jojo Testamento kiekvienas puslapis kalba 
mums, kad Jėzus ne tik mokino mylėti sa
vo artimui, rūpintis neturtingais, bet Jis pats 
lai praktikavo. Nuo j>at pradžios bažnyčia 
rūpinosi ir tebesirūpina labdarybe. Tai yra 
bažnyčios gyvybė. Kur ir kuomet vyskupai
ir kunigai tų sritį apleido, ten neišvengia- 

mitetas, kuris stengiasi keletu tūkstančių . lna^ bažnyčia pradeda silpnėti. Negalimas y- 
dolerių sukelti. To komiteto priešakyje stovi i ra daiktas atskirti Kristaus Bažnyčių nuo
adv. J. Bordenas, adv. J. Brenza ir kun. A. 
Valančius. Jiems reiktų eiti į talkų, kad jų 
užsimojimas atsiektų savo tikslo.

Chicagos ir apylinkių lietuvių visuome
nei svarbu įsidėmėti, kad lietuvių sportinin
kų rėmėjų komitetus, pasivadinęs lietuvių o- 
limpiados komitetu nutarė rengti piknikų su i 
įvairia programa, į kurių įeis kumštynės, I 
ristynės ir kitų sportininkų pasirodymas. Be | 
to, adv. R. Skipitis, DULK pirmininkas, ku
ris daug rūpinasi viso pasaulio lietuvių kon
greso, sporto oliampiados ir parodos reika 
lais, pasakys atsisveikinimo kalbų. Šiame pa
rengime publika turės progos pamatyti tuos I 
jaunuolius, kurie bus parinkti vykti į Lietu
vų ir atstovauti Amerikos lietuvių sportinin
kus. Šis piknikas, apie kurį čia kalbame, į- 
vyks penktadienio vakare, birželio 14 d., Vy
tauto darže, Chicagoj.

Chicagos ir apylinkių lietuvių visuome
nė turėtų nuoširdžiai fiarcmti lietuvių olimpi
ados komiteto pastangas. Visi turėtumėme, 
kuo kas galėdamas, prisidėti, kad daugiau 
jaunuolių pasiųsti į Lietuvų. Nauda iš to 
didelė. Mūsų sportininkai, pažinę savo tėvų 
kraštų, sugrįžę į Amerikų, bus dar stipres
ni lietuviai ir pasekmingim. kels mūsų tau 
tos vardų. Taip pat ir lietuvių jaunimo tar
pe jie pasidarys aktingesni. Mūsų manymu, 
siuntimas jaunuolių į Lietuvų, tautiniu at
žvilgiu yra tikrai geras investmentas.

BIJO IŠKALBINGOJO KUNIGO

išlaikymas esąs vien kariuo- 
menės reikalas. Pamiršom, 
kad kariuomenė tik tuomet 
gali klestėti ir tinkamai atli
kti savo paskirties uždavinius, 
kai su jos darbu glaudžiai y- 
ra susijęs visuomenės gyveni
mas.

neabejoja. Galimus jų puoli 
mus atremti teįmanoma tik 
vienu keliu — būti visiems 
tinkamai pasiruoš usiems gin
tis, kad vėl kaip 19113 - 1920 
m. galėtumėm parodyti pasau
liui, jog Lietuva yra tikrai ve
rta nepriklausomo gyvenimo. 
O šių tiesų nūdie mes galėsim 
įrodyti tik tuomet, kai savo-Kad ir pabudę iš miego, ta

čiau dar nesuspėjom nusikra- . . .
...... jo krašto gynimo jėgai sunau-Ivti kenksmingų vergiškumo d J . ..

- ,v. , . . . . . dosini visas materialines irtaip pat dviejose knygose iš-1 \kucių, kurie neigiamai ve!- j galimybes Tq pa.
leistų romanų “Frank Kruk ,Ina musų tautos valstibmgu- I

• i • ■». . nin rlarho Vncnnm nruuitv TllKl °

L. Dovydėno dviejose knygose 
išleistų romanų “Jieškau gy
venimo draugo”, P. Cvirkos

arba graborius Pranas Kriuk 
lis” ir visų eilę kitų. Juose 
nuolat paliečiamu invairūs va
ldininkų neigiamumai bei y- 
dos: pinigų išeikvojimai ir kit.
Mat šios visos blogybės jau 

teles saldų medų iš gėlių žie- tk,k n,OslJ vaUi„inkijoj insi_
dų. Aš čia turiu galvoj tuos 
aukštuosius valdininkus, ku
rie vos tėra baigę vienų kitų 
gimnazijos klasę, arba ir tos 
nėra baigę. Štai, pažįstu vie-z 
nų ponų, kuris dideliu vargu 
baigė, rods, porų gimnazijos 
klasių Rusijoj. Susikūrus Ne
priklausomai Lietuvai, jisai 
instojo in valdininkų skaičių 
ir tarnavo invairiose instaigo- 
se. Gyvenimo būdu jis yra di
delis girtuoklis ir todėl centoi labdarybės.

Chicagos katalikai, be abejonės, ir šie- Plie dūšios pirmiau neturėjo, 
met, kaip ir praeityje, bus duosnūs kilniems biad jo finansai tikrai tokie,
labdaringiems darbams.

NAUJI GARDAI

iudija tas faktas, kad kai jį 
kartų pasodino kalėjiman, tai 
jo žmona su vaikais kuo ne
mirė badu. Savojo gyvenimo 
būdo jisai nei kiek nepakeitė: 
gėrė, geria ir gers, kaip ir lig- 
šiol. Nežiūrint to jisai išsista
tė Kaune keleto aukštų namus,

Pradėjo plisti gandai, kad yra išdegęs 
Lituanikos 11 motoras. Būk tai reikėsių nau
jo. Būtų blogai. Dar senas neišmokėtas, o 
čia naujo reiktų. Vienas inžinierius tvirtinąs^ 
kad dėl tos priežasties vargu busiu galima provincijoj nusipirko nema- 
šieniet įvykinti antrąjį transatlantinį skri- sklypų ir tame sklype sta 
diinų.

Sklidimo organizatoriai neturėtų duoti 
progos tokiems gandams plisti. Reikėtų tuoj 
atsakyti, ar tai teisybė, ar ne. Bet, nežiūrint I Tat sunku tikėtis,
kas atsitiktų, teisybės iš socialistų visuo.ne- kad J,hai ‘“k Pin,«’i susl,au’ 
nė nesulauks. Juk jie pakartotinai tvirtino, i pf’ ^5^ Ęa'vaj» kad anks- 
kad skridimas įvyks 11134 tn. Rengė atsisvei- j^iau jisai jų visai neturėjo, 
kini,nūs, žinodami, kad lėktuvas dar nepri- Zudž,u’ ka,P ten yra’ mums 
rengtas. Tas pats buvo ir šiemet. Daugelyje 
vietų surengta atsisveikinimai, pažadant pa
rodyti gatavai įrengtų lėktuvų, tačiau susi
rinkę žmonės nei lėktuvo nei lakūno nematė.

Tokie visuomenės suvylimai duoda pro
gos plisti vi šokiausiem s gandams, kurie, ži
noma, skridinio organizavimo darbui neina j 
sveikatą.

tosi kitus tokius pačius na
mus. Nuolat švaistosi provin
cijoj valdišku automobiliu ir

DULR SKYRIŲ REIKALU

mo darbų. Nesenoj praeity nuo . 4 .
....... ,, . , . kiekvienas pilietis praktiškaiširdžiai trauktos karo dainos ...

, . ..... tt» • » • gvventų kariuomenes geibu-pradeda nutilti. Užmiršę pir- .viu, kad ir į ginkluotų pajėgų 
ugdymų būtų nukreiptas vi-mųsias aukas, naudodamies jų 

išpirkta laisve, nejučiomis į- 
kliinpom nelemtan sustingt- 
man.

Chicagos parkų taryba atmetė kun. Ch. 
Coughlino, garsiojo radijo kalbėtojo, prašy
mų užleisti vienam vakarui kareivių stadi- 
jonų (boldiers Field) jo organizuojamos so
cialinio teisingumo unijos susirinkimui. At
sisakydami išpildyti kun. Coughlino prašy
mą, jiarkų komisijonieriai pažymėjo, kad, 
girdi, stadijono jie negali užleisti tiems, ku
rie kelia ginčus finansiniais ar politiniais 
klausiniais.

Reikia pripažinti, kad tai yra labai men

“Amerika” iškelia klausinių apie Drau
gijos Užsienių Lietuviams Remti skyrių or
ganizavimo reikalų Jungtinėse Valstybėse. 
Laikraštis siūlo pirma tų žygį gerai apgal
voti. Draugija savo siekiais bei darbais ga
linti būti kilniausia, bet to dar neužtenka. 
Pirmiau reikia apsvarstyti galimybes, ar ji 
[>as mus prigytų. “Amerika” pataria:

“ITaeities pamokinti, rimtai spręski
me. DULR praktiškumą Kunigų Vieny
bės seimas ir Federacijos kongresas ri 
nitai svarstys ir tars savo žodį”. 
Žinoma, kad taip bus geriausia. Nėra k* 

skubintis. Palaukime Federacijos, mūsų vėlkas pasiteisinimas. Teisingai yra pastebėjęs 
Chicago American, kad parkuose labai daž- f kimo centro, kongreso, kur tas klausimas au 
nai daromi mitingai, kuriuose skelbiamas ko- toritetingai galės būti išspręstas.

galėjo ir insišaknyjo, kad net 
literatūra jų pralenkti ir pro 
jas tylomis praeiti negali. 
“Spaudos Fondas” išleido in- 
vairių apysakų rinkinį apie 
mokytojus. Jose pamatome, 
kaip gyveno ir gyvena rusų, 
lenkų, latvių ir vokiečių (žo
džiu, mūsų tautų apsupančių 
tautų) mokytojai. Tenka pa
sakyti, kad negeresnėse sųly- j 

jgose gyvena ir mūsų mokyto-i 
'jai. Tat ir nenuostabu, kad 
šj leidinį mokytojai kaip be
matant išpirko.

“Spaudos Fondas” taip pat 
išleido Mato Šalčiaus kelionių 
nuotikių pirmųjį tomų “Sve
čiuose pas 40 tautų”. Knyge
lėje apsakoma kelionė per Ryt 
prūsius, Lenkų koridorių, Da
ncigu, Vokietijų, Čekoslovaki
ją, Austriją, Vengriją, Jugo
slaviją, Bulgariją ir Graikiją 
ir Egiptą ir tolyn in rytus

sas mūsų tautos gyvenimas. 
Jaunuomenės auklėjimas ir pa 
tsai valstybės funkcionavimas 
turi būti nukreiptas ta pras
me ir linkme, kad kiekviena
me krašto piliety susitelktų 
ir visos galimos kario savy
bės. Visa tauta privalo tapti 
vieninga mase pagrįsta kati 

ška dvasia ir drausme. Kraš
to gynimas ir nepriklausomy-

Laikas bėga, amžinai kar
todamas tų patį istorijos dės
nį: Kultūrinis ir materialinis 
valstybės gyvenimas gali kle
stėti tik tuomet, kai jos užnu
gary stovi stipri kariuomenė, 
kurios likimu gyvena kiekvie
nas pilietis.

Tautos šio dėsnio neboju
sios žuvo. Buvom ir mes su- hės išlaikymo idėja nėra vieu 
klupę savo laiku. Pasiryžėlių
dėka atsikėlę, nebekartokim 
istorinių klaidų. Nūdie savo jų reikalas.

kariuomenės, o visų gyvento- 

Tsb

šnekoms tikėti, reikia pirma
Tolesni autoriaus inspūdžiai SVIETĄ PASIDAIRIUS Nors kad balšavikų visokioms
seka kituose tomuose, 
deja, dar neišleisti.

Visos šios paminėtos knygos 
yra labai indoniios mėgstan
tiems gilesnius sielos pergy
venimus. Pastarojoj, M. Šal
čiaus knygoj, šito nėra: ji pa

kurie,

sakyti; viena tėra aišku, kad 
taip sau paprastai ten nėra. 
Juk šiaip ar taip, bet pusmili- 
jonį sutaupyti tegali tik labai

Elpyti žmogų nesčėsty, duo-j durnaropių užvalgyti, ale, at- 
ti gerų rotlų patekusiam į ’ siminus, kad ir peniai lakū- 
triubelį, kiekvieno žmogaus y-j nas tam “paukščiui” buvo in- 
ra būtina pareiga. 'žiną per nemier užkaitinęs

Va, neseniai vienų cicilistų kad prisėjo Viskansine į k<>|
i poperos pisorių patiko tokia nūs nusileisti, tat ir šįmet ga-

. h j, • < ; Marijonų farmoj (ir Ii tropytis visokių rokundų.rašyta gana lengva kalba, bu................ d * ... ' , ,• -...... . kipsas ji ten nešė!) karvei Bendrai, triubehai su tuovisomis šiomis knygomis pra- f ... . . . . « . ,.taip spyrė į kaktų, kad naba- sk rajum nesibaigia. Anų dienvartų susipažinti ir jas per
skaityti. Z.

pats savo ausim girdėjau vie
nų skrajaus cinų segant sau 
tokį, pagal anos pasakos, pri- 
klodų: neturėjo boba bėdos, 
nusipirko paršiuką.

... „ ..... i .nu nioico, tat, vyrai ir Kada ant prancūzų ponavo-
Atsargos karininkų, savano. gs.no ašaromis, kaimų ir mie- |nl0, dankiln Uo|eksi„, jo kavalius Liudvikas XV, I’a

rių kūrėjų, šaulių sujungus ir slų gatvėse teikės, moterų., jr į,.ukim nal)aglJ pa9 gerl> ,yžjuje w toks k|f,lmS)
kai kurios kitos organikos somų .r vaikų būriai, sveik,m Anų dien kurk, nariais galėjo būti tik
gegužės 26 dienų ruošė kariuo darni grįžtančias iš fronto bro inafjau gazi(,tojj ka(, kirargai. klw atlikti k„ki,t

uis - perga ėtojus. vienai mergaitei atvertė ko- Į nors durnystę. Karaliaus
Tačiau drauge su gestan- J jom aukštyn apsivertusį pilvą, gvardijos pulkininkui tapus

t ais karo gaisrais ėmė blu- taigi yra tiodiejos ir tą naba- nariu, klubas pasivadino
kti ir mūsų džiaugsmas. Bu- gą pagydyti. durnių pulku.
Urfls priešą agentai, sklcisda- ----------- Sykį karaliui pareikalavus,

LIETUVOS KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS 
SUSIARTINIMO ŠVENTĖ

gui razunias ragožium apvir
to. Reikalinga skubus aperci- 
šinas, ba žmogui gresia pasi
matymas su Doningo gyven
tojais. Kadangi cicilistai yra 
labai bizi su skrajaus rūniji- 
mu per mares.

menės su visuomene susiarti
nimo šventę. Tos organizaci 
jos paskelbė visuomenei atsi 
šaukimų, kuriame tarp ko ki 
ta sakoma:

mi pragaištingų sav0 akcijų, Triubeliai su tuo mitru kad jam būtų perstatytas tas 
užnuodijo tautos knriSkumą skrajum per mares! Balšavikų pulkas, aus pulkininkas taip 
nepriimtinomis mums pacifis- popera tliunočija, kad koks pareiškė:

itižinie-1 — Šviesiausias pone. Aš

“Neskambės šūkiai, bet sa
vanorių kraujas išpirko Lie
tuvos laisvę. Neseniai Ęodos,
tenutilo kulkosvaidžiai. Paki-Utinėmis idėjomis. Pamiršę ne- tai jų klos draugas 
lusi iš miego pavergta tauta priklausomybės kovų žygius, rius gavęs navynų iš rytų, jog labai abejoju, ar mano drau-
pranešė pasauliui savo valią paskendom pražūtingan nerū- lakūnas vėl baltos žąsies in-!gai iš durnių pulko priims
— norim gyventi nepriklauso-’pestinguman. Pasauliui aplink žiną perkaitinęs ir pafiksini- 
mą gyvenimą. Patvinę džiau •' besiginkluojant, nesąmoningai mas imsiąs tris mėnesius.

jus ištiestomis rankomis, kai
po seną draugą.
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WISCONS1N’O LIETUVIŲ ŽINIOS
KENŪSHA, WIS. IINIOS
Vainikų dienoje, parapijos 

salėje buvo pramoga parapi
jos naudai. Po pamaldų 3 va
landų daug žmonių susirinko 
į salę ir visų popietį ir vaka
rą linksmai praleido. Orkest
rą griežė dykai, kad tuo bū
du atsilyginus parapijai už va
rtojimą salės praktikoms. Kle 
bonui kun. Urbonavičiui va
dovaujant, mūsų parapijai vi
skas sekasi ir todėl visi para
pijonai nori visokiais būdais 
kleb. padėti.

Iš anksto noriu visus Keno- 
sha ir apylinkės lietuvius pa
kviesti į didįjį parapijos pik-
•įką, birželio 30 d., Central 

nike (tarp Kenosha ir Ra
cine). Bus įvairus programas, 
šokiai ir t.t.

tai buvo negerai su automobi
lio motoru ir bežiūrint, matyt, 
vėjas užtrenkė duris, o nuo
dingosios dujos uždusino.

Velionis buvo labai pavyz
dingas jaunikaitis. Baigęs vie
tinę vidujinę mokyklų - Migli 
Scbool, turėjo gerų ofiso dar
bų. Buvo narys parapijos cho
ro. Nors mirtis jį aplankė ne
tikėtai, bet rado prisirengusį. 
Tų dienų iš ryto Antanas be
ndrai su Šv. Vardo draugija 
ėjo prie šv. Komunijos. Pali
ko motinėlę, kuriai jis buvo 
atsidavęs, tris seseris ir du 
brolius. Buvo jauniausias šei
moj.

Laidotuvės buvo didelės. Da 
lyvavo daug jaunimo iš viso 
miestelio. Amžiną jam atsilsį!

V. N.

JTTLE BUDPY By Bruce Stuarf

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Birželio 9 d. įvyks mokyk
los užbaigimas parapijos salė
je. Visiems bus įdomu pama
tyti vaikučių programas. To
dėl nepraleiskite progos. Vai
kų programai visuomet būna 
nauji ir kas met įdomesni.

Birželio 9 d., Tėvų diena. 
Šv. Vardo draugija rengiasi 
iškilmėms, nes tų dieną pri
puola ir dr-jos mėnesinė šv. 
Komunija ir trečia savaitinė 
šv. Komunija intencija J. E. 
ark. Strich, kuris švenčia 25 
m. kunigystės jubiliejų. Tėvų 
dienos parengimas bus salėje 
tuoj po šv. Mišių, į kurį bus 
pakviesti tėvai visų Šv. Vardo 
draugijos narių.

Sunkiai serga Juozapas Va- 
lantinas, plačiai žinomas tarp 
kenosliiečių ir vaukeganiečių. 
Ligos suimtas būna pas Leš- 
kį. Linkime jam greit pasvei
kti.

KAS NAUJA PO RACINE, 
WISGONSIN

Birželio 2 d. klebonas pra
nešė, kad iš buvusio choro ko
ncerto pelno parapijai liko 
$63.15.

Garbė Šv. Cecilijos chorui 
ir jo vadui varg. J. Kailiukai- 
čiui už pasidarbavimą parapi
jos naudai.

Birželio 23 d. bus parapi-' 
jos piknikas Central park dar-^ 
že, prie Highway 42, tarpej 
.Racine ir Kenosha.

Piknikas metinis ir visų 
pareiga remti kas kuo gali.

Turim Racine gerų biznie
rių ir parapijos rėmėjų, kurie 
visados gausiai prisideda prie 
parapijos palaikymo. Šv. Ce
cilijos choro nariai eina į da
rbą, kad piknikas būt sėkmin
gas. Tikimos turėti svečių iš 
Kenosha ir kitų miestelių. Šo
kiams salė gera. Visi kviečia
mi.

IŠ “ŽODŽIAI APIE 
LIETUVĄ”

(Tiesiog iš rankraščio)
Gal tujen tada įtikėsi,
Kad Lietuva graudi savajam

grožy...
Bus taujen graudžios vagos 

tiesios,
Bus tau graudi daina 
Ir liūdesį matysi kryžkely iš

drožtą.

Tu išbučiuosi ultramarius žie
dus, —

Linų mėlynėj Lietuvos^ ieško-

Šilainėj iškirstoj išgirsi kraš
tą vargu giedant

Ir tujen Lietuvų, galbūt, su
rasi —

Ten vėtros palaužtame uosy...

Tu pamatysi, kad tave Tėvynė 
Kas žingsnis — vis per aštrų

gruodą!

Vladas Juzėnas, buvęs 
“Draugo” korespondentas tuo 
kiasi Su Elzbieta Urbikaite.

Ilgiausių metų.

Trečiadienį Šv. Petro baž
nyčioje prasideda novena prie 
šv. Antano. Po pamaldų bus 
tretininkų susirinkimas. Apa
štalystės Maldos draugijos su
sirinkimas bus penktadienį.

Stotis S.K.S.

Jš PORT WASHINGTON, 
WISCONSIN

Šįmet mūsų parapija pava
sarinio bazaro neturės. Vietoj 
to, rengiama didžiulis korta- 
vimo vakaras, birželio 9 d. 
Šiam parengimui darbuojasi 
<Tvi moterų draugijos: Šv. Mo
rtos Altoriaus ir Gyvojo Ra- 
žančiaus. Komisiją sudaro: O. 
Laudanskienė, J. EŽerskienė, 
M. Mockienė, O. Jankūnienė 
ir V. Juškienė. Moterims pa
deda L. Buivydą, žymus vie
tos biznierius, ir K. Muraus
kas, vargonininkas.

Šįmet ir pas mus jau buvo 
kelios vestuvės. Kai kurios^ 
lietuvaitės susituokė su sve
timtaučiais. Prie to dar vie
nas keistas dalykas. Kai ku
rie tėvai, būdami geri katali
kai, geri parapijonai, vaikus 
prie pirmos šv. Komunijos, 
prie dirmavonės leido savo ba- 
žyČioj, bet Moterystės Sakra
mentui siunčia į svetimtaučių 
bažnyčią. Ar ten iškilmingiau, 
ar kitokiu išrokavimu — ne
žinia. Man rodos, didesnė ga 
rbė jaunimui apsivesti savo 
bažnyčioj.

Išeikime nors šį rytą,
Išeikime po Lietuvą pavaikš

čiot,
Nes jos nerasi gatvėse granitų, 
džiugiuose skveruos 
Ir plotuos nuodėmingų miesto

aikščių.
Viktoras Miliūnas

LIEPOSJCETVIRTOJI
Šiemetinė Vyčių Diena — 

Liepos ketvirtų, Vytauto dar
že, pralenks visas kitas iki 
šiol buvusias. Apskr. mini sa
vo dvidešimts metų gyvavi
mo jubiliejų, tad ir pasiryžę 
padaryti Liepos Ketvirtąją, 
milžiniška Jaunimo Šventė.

Joj matysim: Didžiulę spo
rto olimpijadą, Dainų Šventę 
ir Lietuviškų Joninių lietuvi
škų paminėjimų. _

Šventėj dalyvauti rengias 
Detroito, Kenoshos, Rockfor- 
do, Westvilės, Kewanee jauni 
įuas ir abelnai lietuvija, tau 
tuo labiau chicagiečiai neturė
tų praleisti progą neatsilan
kius.

Liepos ketvirtąją — visi Vy 
tauto daržan — jaunimo šve
ntėn.

ninku siuntimą Kaiman š. m... 
Dr-ja finansuoja trijų sporti
ninkų kelionę... Chicagoje at
sirado komitetas, sudarytas iš 
veikėjų, kurie nusistatę sukel
ti kapitalo, kad pasiuntus pe- 
nkioliką jaunuolių... Kiekvie
nam kelionė Lietuvon ir at
gal jau konservatyviai skai
tant, atsieis mažiausiai 3G<

dolerių... DULR finansuoja West Sidės vytis Stasys Zau-1 Liudvikas Tenzis, buvęs cho 
tris... Reiškia Amerikos lietu- ra... Zaura ir Ross prieš ke- ro pirmininkas ir vienas iš 

populiariausių narių pasitrąu- 
dirbtuvėj... Dirbdami susidrau kė iš savo vietos. Cfioras jo 
gavo... Kadangi Zaura pats y- | pasitraukimą apgailestauja.

viai turi padengti tik dvyli- lėtą metų dirbo kartu vienoj 
kos asmenų kelionės lėšas. 1 
Dvylika sykių įxj bent 3(M) do
lerių — vra trys tūkstančiai 
šeši šimtai dolerių...

Trys sportininkai tikrai va
žiuos, — tat suprantama vi
siems rūpi, kas gaus tą gar
bę atstovauti Amerikos lietu- 
vijų... Chicaga turi dvi sporto 
žvaigždes, tinkamas atstova
vimui: E«l Krause - Kraučiū- 
nas, buvęs All-American fut
bolo bei basketbolo žaidėjas... 
Kitas sportininkas tai westsi- 
dietis Andy Puplis... Jis yra 
buvęs All-American prep fut
bolo žaidėjas, pirmaeilis bas 
ketbolo žaidėjas, beisbolo eks
pertas, IJarrison aukštesnėse13, 
mokyklos (turinčios keletą tū
kstančių studentų) bokso Ir 
ritimo (vrestling) čempionas. 
Dabar A. Puplis lanko Notre 
Daine universitetą ir, nežiū
rint kad yra sophomoras, jau 
laimėjo vietą Notre Daine fut
bolo komandoj... Elmer Lay- 
den, tos komandos galva, pra
našauja didelę ateitį Pupliui 
sporto pasauly...

ra buvęs boksininkas — Ross 
prašydavo, kad jis jam paro

Naujon valdybon išrinkta: 
E. Benaitienė, pirm. Overlin

dytų kaip kumščiuotis. Šis spo * gas, Vyšniauskas, A. Beliaus- 
rtas jam patiko ir padarė Zau kas, P. Varakulis. 
rai prižadą, kad jis būtinai
liks pasaulinis savo svorio če-
mpijonas... Ar žinote, kad Vi
to Tamulio (pagarsėjusio New 
York Yankees pitcberio) bro
lis Julius vadovauja Bostono 
L. Vyčių 17 kuopos beisbolo 
rateliui ?

Vyčių Ramova, L. V. 24 kp. 
nuosavas klubruimis, iškilmi
ngai atidarytas pereitą savai
tę. Atidarvnian atsilankė daug 
jaunimo iš įvairių kolonijų. 
Tuo pačiu, 24 kuopa pagerbė 
savo pirmininką J. Petraitį ir 
M. Žibaitę, jų vestuvių pro- 

1 gn. Įteikta dovana.
Surengimui šio vakaro daug 

(Tęsinys 4 pusi).

L. Vyčių “Dainos” choro 
nauja valdyba buvo išrinkta 
choro susirinkime užpereitą 
trečiadienį.

ATEITIS

Suv. VaL įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., Washington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investineritas iki 
$5,000.00.

Ar žinai, kad Bamey Ross, pa 
saulinis lengvo svorio bokso 
čem pi jonas, kuris k u m - 
ščaavosi su Jimniv McLariu, 
tvėrėsi bokso amato, lietuvio 
paragintas? Tas lietuvis — 
----------------------------- 1-----------

Gegužės 16 d. iškilmingai 
palaidotas A. Syras, 23 metų 
jaunikaitis^ Tą savaitę velio
nio sesuo rengėsi apsivesti. A- 
ntanas turėjo būt pabroliu. 
Bet Dievas turėjo kitokius pla 
nūs ir, štai, Motinų dienoj mi
rties angelas vietoj džiaugs; 
mo nuliūdimą šeimynai atne
šė. Velionis grįžęs tą dieną 
iš svečių norėjo pažiūrėt, kas

J. I. Case Co. fabrikuose 
streikas baigės po 80 dienų. 
Darbininkai laimėjo, bet ne, 
viską, ko reikalavo. Streika
vo viso 2,146 darbininkai; jų 
tarpe būrys ir lietuvių. Kele
tas jų turi gerus darbus, vi
są laiką dirbo ir gerai uždir
bo. Streikuojanti paprasti da
rbininkai streiko metu gavo 
pašalpą iš miesto. Streiklau
žių nebuvo. Darbininkams 
daug gelbėjo miesto majoras 
W. H. Svaboda. Nors teismas 
buvo išdavęs indžionkšiną pi
ketuoti, bet tas nieko negel
bėjo; dar sustiprino piketini- 
nkų eiles. Miesto pramoninin
kai buvo pasiuntę 100 narių 
delegaciją pas majorą, kart 
pildytų įstatymus ir teismo 
nuosprendį, arba atsisakytų iš 
vietos. Bet ir tas nieko negel
bėjo.

Matydama kompanija, kad 
sunku bus streikas sulaužyti

Iš ŠALIESŽIŪRINT
L. V. Chicagos apskr. beis

bolo lyga savo žaidimus pra
dėjo pereitą penktadienį... 
West Side tymas nukeliavo 
Roselandan, kad pralošti 8 
kuopos žaidėjams rezultatu — 
13:11... Brighton Parko beis- 
bolininkai žaidė prieš North 
Sidę (North Sidėj) ir laimėjo 
14:3... Manstavičius pičino 5 
kuopai... Antrojo raundo žai
dimai lygoje įvyko vakar, bet 
rezultatų nesuspėjome gauti...

Liepos Ketvirtosios iškil
mėms, Vytauto darže, rengia
si atvažiuoti Vyčių iš Detroi
to, Kewanee’s, AVestvillės, Ke 
nosba ir Rockfordo... Kai ku
rie šių miestų net beisbolo ty
mus atsiunčia.... Labai gali
mo, kad Detroito vyčiai atsi
veš savo pagarsėjusį chorą...

Rapolas Skipitis, DULR dr- 
jos iš Lietuvos, atstovas besi
lankantis Amerikoj, išjudino 
klausimą apie lietuvių sportu

susitaikė.
Sakoma, dėl streiko kompa

nija turėjo atsakyti daug už
sakymų. Case fabrikuose dir
bama ūkio mašinos. B. V.

JOI IN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morcgičio. arba
apdraudos nuo ugnies, vėjo. ete., atsišauk:

840 West 3Jrd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
raktinėje

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

kiekvieną do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičiu

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

-^.NDARp//tederalSavings Jums reikalaujant atiduodam 
sutaupytus pinigus. NĖRA J 
STOJIMO MOKESČIŲ-

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH — Prezidentas 
HELEN KUCHINSKA8 — RaStlnlnkė

2324 SO LEAVITT STREET Tel CANAL 1678

EMIL DENEMARK Si

I
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JAUNIMO SKYRIUS

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
dirbo J. Glebauskas, M. Bra-1 
zauskaitė, I. Aitutytė, J. Da- 
niūnuitė.

LABDARIŲ DIRVA

šeštadienį, Aušros Vartų pa 
rup. bažnyčioj J. Petraitis ir 
M. Žibaite buvo surišti mote
rystės ryšiu... Surišo kun. J. 
Mačiulionis, tos parap. klebo
nas... Laike šliūbo, parap. cho 
ras, kurio nariais abu jaunieji 
yra, sugiedojo ‘Veni Creator’. 
Solo giedojo Šiau liūtė ir K. 
Sabonis... Vakare, West Sidės 
lietuvių auditorijoj, įvyko di
džiulis vestuvių bankietas. Se
kmadienio ryte jaunieji išva
žiavo medaus mėnesio pralei
sti...

PRAŠOME Į LABDARIŲ 
ŪKĮ

Būsimųjį sekmadienį, birže 
lio 9 d., Lietuvių K. K. Labda
rių centras rengia šaiuių išva
žiavimų. Prie išvažiavimo ren
giasi visos kuopos. Rengiasi į labdarių sųjungos išvažiavi-
visi lietuvių labdarybės darbo į mų, kuris bus labdarių ūkyje, 
rėmėjai, nes žino, kad yra ti

kurio savo automobiliais ve
žiojo rinkikes: ZF. Jankaičiui, 
J. Vaišnorai, V. Sruoginui, L. 
Stančikui; Raudonos Rožės 
klubui ir Lietuvos Kareivių

statys. Bus reikalinga visuo- draugijai už aukas; Ciceros 
menės parama. Tat, labai sva- iniesto valdininkams už leidi-
rbu, kad ta visuomenė iš ank- turgti ta« du^ J; PauSu*
sto gerai žinotų ir vietų ir aukotą alų, biznieriams, au
prieglaudų statymo planus. bojusiems valgomųjų dalykų 

Taigi, sekmadienį, birželio P»«tun»s; šeimininkėms, ku-
9 d. visus užprašome atvykti'™8 Pietus pagamino; V. Va

nagaitei už įvairių laiškų at
spausdinimų; “Draugo” reda-

“ VAINIKŲ DIENOS” 
DARBAI

IŠ CHICAGO STUDENTU
KUOPOS SUSIRINKIMO - turite automobilius, prašo-

1 mis.

Susirinkimas įvyko gegužės 
23 d., Aušros Vartų parapijos 
salėje. Susirinko veik visi kuo 
pos nariai. Aptarti įvairūs rei 
kalai bei klausimai. Išrinktos 
komisijos rūpintis kuopos pa
rengimais ir steigiamąja skai
tykla.

Dėl susidariusių aplinkybių 
J. Poška negalėjo patiekti kuo

krai smagu praleisti dienelę
labdarių gražiame ūkyje.

Kuopos yra pasirengusios
atsivežti visokiausių užkand- . .. .,,e . . “Vainikų dienoj , gegužes
Ž.U, gėrimų, žaislų ir brangu, 30 j. turėjo|lie allikli du
dovanų. Neapsieis ir be mu-, . ... ** didelius darbus: rinkliavų Sv.
zikos. Labdarių ūkio miškas T, . . . . ..... . Kazimiero kapinyne ir pikni-
skambės lietuviškomis daino- , v . . . -kų Vytauto darže.

Diena buvo apsiniaukus.
Labdariai ir ju draugai, ku- • , • . . , , ..d\... ° ’ .. Kai kuriose miesto dalyse li

jo. Naktį visur lijo. Tas daug 
žmonių atbaidė nuo važiavimo 
į kapines mirusiųjų pagerbti 
ir į piknikų. Tačiau rinkėjos 
ir visi darbininkai dirbo su 
pasišventimu. Nors rinkliava 
dėl aukščiau pasakytų prie
žasčių negalėjo taip pavykti, 
kaip tikėtasi, bet dėlto pora 
šimtų surinkta. Kapinėse lai
ke pamaldų aukas rinko šie 
kunigai: kun. IJr. Vaitukaitis, 
kun. J. Mačiulionis ir kun. P.

ošius. Nuoširdžiai jiems 
ačiū.

Piknike buvo gana daug sve 
čių, tačiau pelno liko nedau- 
giausia, nes oro vėsumas ne
leido svečiams ilgai su mumis 
piknike pasilikti. Žmonės at
vykdavo, žiūrėk, apsisukę ir 
vėl traukia namo. Tačiau nė
ra ko per daug skųstis. Vis 
jau šis tas pelno atliko. Ačiū 
visiems atsilankiusiems ir vi 
siems piknike pasidarbavusie
ms!

Nepamirškite, kad būsimųjį 
sekmadienį, birželio 9 d. ren
giame didelį išvažiavimų į la
bdarių ūkį. Visus nuoširdžiai 
užprašome. Labd.

me nešykštauti, bet kiek ga
lint daugiau nuvežti žmonių 
į labdarių ūkį. Tuo būdu pa
sitarnausite kilniam tikslui. 
Labdariai jums už tai bus dė
kingi.

Skaitančioji visuomenė jau 
gerai yra informuota apie tai, 
kad labdarių sųjunga pirko ū- 
kį tam, kad ten statyti naš
laičių ir senelių prieglaudas. 
Kas to ūkio dar nėra matęs,pai paskaitos. Šis klausimas,

sykiu su kitais, tapo atidėtas j prašome atvykti, pamatyti ir !]jU|iOgį 
kitam susirinkimui, kuris į- pasakyti, ar ta vieta tiks prie- 
vyks liepos 3 d., Aušros Var- glaudonis statyti, ar ne. Pla
tų parapijos mok. kambaryje, čiosios visuomenės opinija y- 

Malonu konstatuoti faktų, ra labai svarbus dalykas. Juk 
kad kuopos narių skaičius vis l«di sąjunga prieglaudų nepa 
auga. Šiame sus-me įsirašė S.
Jankauskaitė ir E. Poškaitė.

Nutarta pakviesti L. Šimutį
ir lg. Sakalų su paskaitomis.
Taipgi nutarta, kad J. Poškos 
paskaita būtų skaitoma vie
šai. Su šia paskaita bus pir
masis studentų kuopos vieša
sis pasirodymas Chicagoje.

Bus rūpintasi kuodaugiau- 
siai patraukti publikos į šių 
paskaitų. Paskaitos tema Lie
tuvos Ateitininkai ir jų šven
čiamas 25 m. jubiliejus.

Išrinktas kuopai vardas: A- 
rkivyskupas Jurgis Matulevi
čius. Malonu pastebėti, kad 
nariai vienbalsiai pasiskyrė 
Katalikų Bažnyčios ir lietuvių 
tautos didvyrio vardų savo 
kuopai. Jame mes matome jau 
nų dienų pasišventusį studen
tų, siekiantį aukštų idealų; jo 
asmenyje turime uolų Bažny
čios Apaštalų, kuris ateityje,
Dievui duodant, bus paskelb
tas Šventuoju ir, pagalios ra
ndame jame keliančių lietuvy
bės, tautos, kultūros ir apŠvie-,

žadėjo parūpinti kuopos iždi
ninkas L. Labanauskas.

Apsvarsčius dar keletu klau 
simų, susirinkimų uždarė pir- 
min. V. Šaulys malda.

Kurie norį įsirašyti prie 
studentų Chieagos kuopos, 
kreipkitės šiuo adresu: llelen 
Domkus, raštininkė, 4067 Rich 
mond Ave., Chicago, lll., arba 
Yincent Šaulys, 2334 S. Oak 

■ley Ave.
Kp. korespondentas

TOWN OF LAKE ČEM- 
PIJONAI -

Liet. Vyčių pynoklio žaidi
mai jau baigės, č'empijonais 
lieka Town of Lake.

Širdingai ačiū P. Andriuš- 
kevičiūtei už pavaišinimų ir 
už namų pynoklio žaidimui.

Vytis

PADĖKOS ŽODIS

Cicero Labdarių Sųjungos 3 
kp. valdyba ir rinkliavos die
nos komisija šiuo reiškia šir
dingų padėkų gerb. klebonui, 
kun. H. J. Vaičūnui, už visas 
pastangas labdarių rinkliavai. 
Per tai mes, labdariai, galė
jome turėti tag day.

Taipgi tariame ačiū tiems..

kcijai už rinkliavos garsini
mų.

Kaip buvo nutarta, trijų ri
nkikių, kurios daugiausiai su
rinks aukų, įdėti į laikraštį 
paveikslus. Taigi Šios trys 
daugiausiai surinko: V. Sriu- 
baitė, A. Judikinas, A. Ddi- 
nelienė. Visos trys pasakė, 
kad kiek paveikslų įdėjimas 
į laikraštį kainuos, tų paau
koja labdarybei, todėl joms 
labai ačiū. Taipgi ačiū visoms 
aukų rinkėjoms ir aukotojams 
ir visiems, kurie kuo nors pri
sidėjo.

Dar kartų Labdarių Sųjun
gos 3 kp. valdyba ir rinklia
vos komisija visiems taria nuo 
širdų ačiū.

Aukų rinkėjų vardai ir kuri 
kiek surinko

V. Sriubaitė $13.48
A. Judikinas 10.81
A. Dainelienė 10.00
A. Čerkauskas 9.24
O. Rudaitienė 8.5(1
G. Kavaliauskaitė 7.79
E. Žukauskaitė 7.70
E. Urbonienė 6.82
V. Vanagaitė 6.7S
B. Lazdauskaitė 6.78
O. Salukienė 6.6S
B. Kučienė 6.22
T. Balčiūnienė 6.10
V. Mozerienė 6.00
S. Šeputienė 5.53
J. Rimkus
A. Balčiūnas
J. Miliauskas
O. Deveikienė
O. Šlickienė
K. Daugelienč
O. Misius
J. Lapinskas
O. Emantaitė
V. Tramienė
E. Gricaitė
J. Šileikis
A. Kmderienė
I. Vaišvilaitė

S. Balsis
B. Žukauskaitė
A. Gaiinskienė
C. Lupeikienė
B. Rimkus
S. Kukanuuskaite
E. Valančiūtė 
P. Ligutienė 
U. Martinkienė 
S. Kučiūtė
A. Navickas 
P. Gediinovio 
M. Kelpšienė 
A. Ročius 
S. Staukus
A. Gribauskaitė
F. Shusha
B. Leketaitė 
S. Žukauskaitė 
K. Emantaitė 
S. Gaidanoviič
U. Ariuolienė 
J. Stančikas
O. Žilvitienč
A. Stankus
P. N avurskaitė 
S. Račius
I. Neneskis 
M. Česienė 
M. Pugslis 
S. Gedvilas 
S. Boyd
J. Rotskus 
S. \Vnetesek
V. Simanaitis
B. Rolskus 
J. Markūnas 
E. Kelpšienė 
A. Navurskaitė

z

Viso surinkta

įto.',

/'<
•u,

5.52

$278.43

MARKETPARKIECiy
DARBUOTĖ

Marąuette Park Liet. Am.
Piliečių klūbo laikytame susi
rinkime, geg. 26 d., vietinės 
parapijos svetainėje, tarpe ki

SUCH IS LIFE —

t?

h “/. / '/'■//

'///

ChoOy Eclair—Righl P»lly, ro.<-htn< lt likę this, Gr.ye*. ; *mb CrafM onut bara kad a ripping time of lt

tų raportų išduota galutinas 
raportas iš turėtos pramogos 
Dariaus - Girėno paminklo fo
ndui. Pramoga davė $36.25 
gryno pelno, klubas iš kasos 
pridėjo $3.75; viso pasidarė 
$40.00. Prieš metus klubas bu
vo surengęs vakarų^ kuris pe
lno davė $60.00. Taigi klūoas 
paminklo fondui sukėlė $100.

Apkalbėjus Marąuette l’ar 
kui reikalus, patvirtinta seno
ji komisija toliau darbuotis 
parko pagerinimui. Nutarta 
protestuoti prieš dėjimų van
dens meterių į mažus namus. 
Taipgi išrinkta darbininkai 

rengiamam bankietui adv. J 

J. Griš:-5 nagerbti birž. 23 d.

A. J. M.

Vermonto vardas paeina iš 
prancūzų “vert inont”, kurs 
reiškia žalias kalnas. Šis va
rdas oficialiai priimtas 177'. 
metuose.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
ŽmonSs, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikas, atgauna savo jėgas, svei
katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja Nt'GA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 
kesniais, tvirtesniais ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą dienų jūs pa
stebėsite didelį pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Nepriimkite pamėgdžio-

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SO1,' 
jimų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų LAuosuotoją vidurių 25c ir 
ROc.

NEGIRDĖTAI ŽEMOS KAINOS ANT

BUDRIK HMIE MARI
3345-47 So. Halsted St.

GRADUATION IR JONE BRIDE 
DOVANŲ IŠPARDAVIMAS

.?i*^ i
u z ' • •;

Daimantiniai žiedai po
«©.75 iki 24P»I

II T i
MO M

'.i'-u.

tos dvasių.
Nutarta, kad kiekvienas kuo

pos narys turi dalyvauti atei-1 
nanč.iame susirinkime, birželio 
18 d., nes bus ruošiami įneši
mai būsimam A. L. K. S. P. 
Sų-gos seimui. Tarsimės ir at
stovo siuntimo reikalu.

Susirinkime išrištas skaity
klos klausimas. Gerb. kun. J. 
Mačiulionis, M. I. C., malo
niai sutiko studentams leisti 
naudoti vienų mokyklos ka
mbarį skaityklai. Tat, jau 
turime gerų pradžių. Knygų 
įgyjinio reikalu išrinkta tam 
tikra komisija, kurią sudaro 
kuopos garbės pirm. L. šimu
tis, V. Šaulys ir E. Domkiūtė, 

Pramogų komisija pranešė, 
kad po kito susirinkimo įvyks 
parengimas kuopos naudai. 
Parengimui pamarginimų pa

<14
skolina pinigus ant pirmų 
morgičiu, atmokė jimui morgi- 

JUANIO// čių, pataisymui namų ir pas- 
,'EDERAL Savings tatymui naujų namų, lengvais 
ano loan AsiociATioN mėnesiniais išmokėjimais. Pra- 

or CHICAGO dėkite taupyti savo uždirbtus
pinigus šioje Federalinėj įstaigoj. Galima pradėti tau
pyti nuo 50c į mėnesį ir aukščiau. Nereikia mokėti įs
tojimui. Jūsų pinigai vyra apdiausti iki $5000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Wa- 
shington, D. C.

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 po pietų

Seredomis ir Suimtomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2242 West 23rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

T

TOOKOFF17LM. 
OF ŪGLY FAT

HIlBtO MKTOft’S ADVICE
Mrs. Robert Hlckey, Rosevllle, 

Call f., wrltes: "My doctor prescribed 
Kruschen Salta for me—he snld they 
wouldn't hurt me ln the least. I've 
loet 17 ibe. ln 6 weeks. Kruschen is 
worth its rvetght in gold.”

Mrs. Hlckey pald no attentlon to 
gosslpers who sald there was no 
safe way to reduce. She xvisely fol- 
lowed her doctor's advlce. Why don't 
YOU?

Get a Jar of Kruschen to-day (lasts 
4 weeks and costs būt a trlrte). 
Simply take half teaspoonful ln eup 
of hot water every morning. All 
drugglsts.

This delieious chaose Food (s
DiaffTlBLE AS MILK
ITSELPI

Bi<Mea
Cheddar

Velveeta*. 
Ilavor

ia Velvi 
' Chsese

rlehlr mlld 
ui SealIth-

protdetive elementą of man/ food*. 
It’s wonderfnl for children. Serve

Knft Velveeta—te sandvriolto. to 
I . . . nffan! ■ja

Prosinimo ir Skalbimo mašinos
p° .................................. ............. $39.50

Lengvais išmokėjimais

Hoover Faetorv per
dirbti ir garantuoti

............... _ . . Elektrikiniai dulkių
Mektnkmės Ledaunes Valytojai po 
Rcfrigoratoriai po * A Ae$99.50 ’19.95
Šmokėjimai po $4.50 Fedelco perdirbti po 

į mėnesį $6.95
JOS. p. BUDRIK, INC.

3417-21 So. Halsted Street >
Tel. BOUIevard 4705

14 k. Šliubiniai žiedai
p° *3.95

Rankiniai Laikrodėliai 
P° *3.95 ir 

p- *9.50

Gražus Sidabrinių Stalo Peilių, šaukš
tų Setas Cominunity ar Rogers

P° *9.75 ir p° *24.00
Akiniai dėl Artimo ir Tolimo Regėji
mo su Daktaro Fgzaininacijų

$5.95
BUDRIK JEWELRY 

& OPTICAL CO.,
3343 So. Halsted St.

Tel. BOUlerafd 6630
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Katalikiško Mokykla Vaitai Radio 
Daioo Kontestas

Birželio 5 d., 3:30 valandų j mergaitę ir vienų berniukų. 
“Draugas” ruošia katalikiškų 4. Daina turi būti lietuvių 
mokyklų vaikučių radio dainų kalba dainuojama, 
kontestą}. Kontestas tęsis per Balsavimas ir dovanos 
visų birželio mėnesi. 1 Užsibaigus kontestui, bus

’yggį

7?

T> T? A tt O A S

ILGIAUSIU METU
OO

■

Siandien p. 
į vaišu švenčia

išleista “Drauge” balsavimo 
bladka su kontestininko var-

Kontesto sąlygos
1. Stojantieji j kontestą ga-

li turėti ne daugiau kaip 10 i du, mokykla ir daina, kurią 
Visi lietuviai galės

irvt,

Bonifacas Jo- 
savo vardines. 

B. Jovaiša šiuo laiku yru Vy

GERAI DARO
MARQUETTE PARK. — 

Biznieriai bučeriai, lnėsos or
derių išvežiotojai, sužinoję,

tauto daržo užvaizdu, kurias kad dienraščio “Draugo” me-

metų.
2. Dainų gali dainuoti 

ilgiau 2 minutes.
ne

dainavo, 
balsuoti už 5 kontestininkus. 
Balsai bus priimami paštu ar
ba “Draugo” ofise. Gavusieji

3. Iš kiekvienos L. K. mo- daugiausia balsų gaus dova- 
kyklos imama tik po vienų nas. Dovanų bus 5.

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJy DR-JOS 
XVI SEIMO PROTOKOLAS $

Antra sesija
Sesijų atidarė 2 vai. popiet

dr-jos — E. Laurinavičienė, 
O. Jesulaitienė, C. Juraškie-

vedėja A. Nausėdienė, maldų nė, M. Petrošaitė. Moterų Są- 
atkalbėjo kų tik Seiman atvy- jungos 21 kuopos — J. Čepu- 
kęs Chicagos Prov. Kunigų lienė, A. Paukštienė, S. Bart- 
Vienybės pirm. kun. J. Paš-.kaitė. Marijonų Rėmėjų 8 sky
kauskas. Sekė sveikinimai: 
kun. J. Paškauskas, Kunigų 
Vienybės Chicagos apskričio 
pirm. sveikino seimų ir pirm. 
A. Nausėdienę, linkėdamas jai

I vice pirm. dalyvavo visuo
se susirinkimuose ir dirbo 
kiek galėjo taip Centro, kaip 
ir savo 9 skyr. Cicero. M. Še- 
dienė, antroji vice pirminin
kė seime nedalyvavo ir rapor
to neprisiuntė. Trečioji vice 
pirm. M. Dobrovolskienė da
lyvavo Centro susirinkimuose 
ir gražiai darbavosi 10 sky
riuj.

Nutarimų raštininkė V. A. 
Galnaitė dalyvavo visuose su
sirinkimuose. Centro knyga 
tvarkiai vedama ir visi proto
kolai jon surašyti.

Finansų raštininkė M. L. 
Gurinskaitė praneša, kad A. 
R. D. turį narių sekančiai:

Amžinų narių 121.
Garbės narių 7.
Narių rėmėjų 1134.
Jaunamečių narių 286.
Viso narių turi 1548.
Dalyvavo visuose susirinki

muose, išskyrus du: vieną re- 
gularį ir vieną ekstra. Adre
sus ir narių vardus, kuriuos 
skyriai pridavė, visus surašė 
knvgon.

lždininės raportas vienos 
gerb. seserų priimtas gausiu 
delnų plojimu.

Iždo globėjos B. Bytautie
nė, E. Nedvarienė sutiko su 
iždininkės raportu.

Seimo dalyviai

TOWN OF LAKE — Sv. 
Kazimiero A. R. 1 skyriaus — 
B. Kalvaitė, J. Razbadauskai- 
tė, S. Šimkienė, E. Gedvilie
nė, E. Ogintienė, E. Ogintai- 
tė, S. Jurgaitė, Naruševičiūtė, 
A. Gurskienė, A. Kinčinienė, 
Kasilskienė, Jesulaitienė. Sv. 
Agotos moterų ir mergaičių

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ii*

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 30 UBZIK *vx

riaus — J. Lisauskis, J. Ged
vilas, V. Katauskicnė, B. O- 
gintas. Angelo Sargo mokyk
los bernaičių — J. Navickas, 
ministrantų draugijos — A. 
Čeponis, L. Čepulis, Nek. Pr. 
P. Sv. mokyklos mergaičių — 
L. Pilipavičifltė, A. Janciūtė, 
Nek. Pras. mergaičių sodali- 
cijos — E. Razbadauskaitė, E. 
Leckiūtė, B. Abaravičiūtė.

BRIDGEPORT. - Šv. Ka
zimiero Akad. Rėm. 2 skyr. —
O. Sekleekienė, K. Garuekaitė, 
U. Giržaitienė, P. Jančauskai- 
tė, M. Budrevičienė, C. Petrai- 
tienė, M. Puišienė, A. Vaice
kauskienė. Moterų Sąjungos 1 
kuopos — B. Bitautienė, E. 
Nedvarienė, V. Galnaitė, M. 
Gurinskaitė. Nek. Pras. Šv. M.
P. sodalieijos — R. Čerkaus- 
kaitė, O. Adomaitė, J. Sutkai
tė, M. Arzikaitė. Labdaringos 
Sųjungos 5 kuopos — J. Di-

(Acme Photo.)
Išeikvojęs pinigu. — Robert Sweitzer (stovi) Cook apskr. iždininkas, išeikvojęs 

$4-14,000 apskričio pinigų. Iš kairės į dešinę sėdi: Clayton Smith, prez. apskr. 
boardo, W. J. Touhv, valst. prokuroro padėjėjas, ir apskr. klerkas M. Flynn — 
posėdy reikalaujant grųžinti pinigus.

I pareigas jis pildo nuo pat 
daržo atidarymo.

B. Jovaiša yra senas Chica
gos gyventojas. Jau sulaukęs 

i CU metų. Buvo vienas Nekal- 
1 to Prasidėjimo parapijos, 
Brighton Parke, organizato
rius. Šioj kolonijoj jis išgy- 

j veno ilgus metus. Taip pat 
i Aušros Vartų parapijos nariu i 
išbuvo per ilgus metus. Ponia 
Petronėlė Jovaišienė (Kra
sauskaitė) mirė prieš 8 mo
tus.

Visi pažįsta B. Jovaišų kai 1 
po gerų katalikų ir darbštų 
lietuvi. Jis į mokslus išleido 
jo sūnų visiems žinomi} dak. 
Jovaišų ir dvi dukteris — Eu 
genijų ir Onų. Abidvi yra 
plaukų taisymo specialistės . 
išmokusios savo menų Pran
cūzijoje.

Šia vardinių proga linkime 
p. B. Jovaišai geriausios svei 
katos ir ilgiausių metų.

tinis piknikas bus liepos 21 
d., Birutės darže, draugiškų 
išvažiavimų su savo visais ko- 

stumeriais j Labdarių ūkį pe

rkėlė į liepos 28 d. Rep.

.t

BOLŠEVIKAI NUTEISTI
KARŠTAKRAUJOS TURĖS 

PASITAISYTI. GINASI 
NESĄ BOLŠEVIKAI

Prieš kurį laikų Chicagos 
vakarų pusėje prasidėjo 
nitorių karas. Bolševikų eleme 
ntas rodo daug nepasitenkini
mo, kuomet nebolševikai uži
ma kurių nors darbo vietų 
Tų savo nepasitenkini mų pa

rode negražiais žodžiais, ne 
įtikinančiais argumentais, bet 
lazda, kumščiu, peiliais ir t.t. 

’Iš to vėliausio Imlševikų pasi
rodymo huvo iškelta byla.

Pirmiau rašėme, kaip boiše 
vikai sumušė du jaunuolius, 

liže- |ku(>"H‘t jio atėjo naujų pasky
rimų užimti. Be sumušimo jau 
nuolių, moters apdaužė ir su* 
piaustė Laurinaičio automobi-

Byla prieš Pranų Šimkų ir 
VVilliam Karpis už užpuldinė
jimų Laurinaičio ir Klimo bus 
birželio m. 12 dienų.

Kuomet pereitų savaitę ap
kaltinti pasirodė prieš teisė
jų jie užsiginę, kad jie esą 
bolševikiškos pakraipos, bet 
pora dienų prieš tai jų nuo
monių laikraštis atvirai pasi
sakė, kad jie esu bolševikai.

— Laimė r.e tik akla, bei 
apakde ir tuos, kariuos ji 
glosto. Ciceronas

PLATINKITE “DRAUGĄ’

JULIJONA . 
MIKALAUSKIENĖ

(Po tėvais Einikaitė)
Mirė birželio 4 d. 1935 m.. 

12:5U vai. ryto. sulaukus pusės 
amžiaus. Klio iš Tauragės aps
kričio vainutes parap. l^izdunė- 
nų kaimu. Amerikoje išgyveno 
29 metus

Paliko dideliame nuliūdime 
ti mylimas dukteris: Julijoną, 
Stanislavų. Onų. Bronislavų, 
Marcelę ir Hieną, sūnų Vin
centų, 4 žentus: W. Urya. J. 
P.ii-ru, Edward Boyil ir Kobert 
ltassmusen, podukrų Charloite 
Baron, pusseserę Teresę Vasi
liauskienę, pusbroli Juozapų 
Eini k:j ir gimines; o Lietuvoj 
tėvų. brolj ir seserį.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Honore St. Telefonas LAFa
yette 6254. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, birželio 7 d., iš
namų S vai bus atlydėta ) šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-uias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnus,
Žentai, Podukra, Pussesere, Pu- 
slnolis Ir Leninės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Telef. VAlNls 1741.

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldu Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusi., gražiai iš-

lį. Už šį darbų Julija Karpis i Kažin ar jie susiprato ir gedi-įleista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
ir Šiinlienė pereitą savaitę bu- jasi savo pažiūru! litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa

maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje.

niša, U. Gudienė, J. Garuekas.
A. Rokas. Šv. Petronėlės dr- teisė 
jos — A. Antanavičienė, P 
Stražinskaitė, M. Talakauskie 
nė.

(Daugiau bus)

pereitą savaitę 
vo patraukti į teismų. Teisė* 
jas rado moteris kaltas ir nu

metama laiko pasitaisv 
mui. Teisėjas taip pat joms pa
sakė, kati antru kart tų pada
rius jos bus nubaustos kalė 
jimu.

Elena Dorienė, 2122 W. 24 
St., kuri buvo pirma dienų 
Velykų automobilio sužeista, 
gydėsi Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Jau grįžo namo. Pažįstami 

prašomi aplankyti.

Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.
Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c;

Iodiniais viršeliais $1.25.’ Užsakymus siųsti adresu:

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

i"EVEN MY 
i HUSBAND

ABOUT THE 
IMPROVEMENT 
IN MY HAIRl"

\

/

N —»

"My hair was just a dūli uninteresting shade 
befar© I had it treated vvith

SHAMPOO OIL TINT
for cleansing... reconditioning .;. tinting

"Mon dislike th© idea of dyed hair būt after a Clairol 
treatment my hair was so soft and natūrai looking 
it has become a source of constant admiration to all 
my friends. I vvonder now why I didn t havo Clairol 
treatment? years ago."

You, too, will be enthusiastic about Clairol.

Ašie for Clairol at your favorite Beauty Slmp nr 

write U» Clairol Ine. 128 W. 4«th Street, Scw York 

City, N. Y.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
X

š -v
. i■■S”*

Udiibėjai aukštesnė* rūšiai pamink
lą far Grabnamli)

------------ 1>
Dldiiatul* paminklą dirbtuvi 

Chicagoj
------------ o - -

Snvirš 50 metą prityrimo
----------o---------

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir 
taupykite pinigui

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

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava

Telef o has SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

k

Alfmd RomUI.

Specialistai iškalime ir išdirbinio 
visokią rūšių patnitiklų ir grab- 
nainių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienos blokas J rytus nuo 
didžiųjų varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rec. PEVSACOLA M11 
BELMOMT 3485 

Office. HILLSLDE 8886 
Vlncent RoaeUi, aeer.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Lactaicz ir Sūnūs 2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 Cicero 59271

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis
A. Petkus
J. F. Radaus
S. M. Skudas
Clias. Sjreuicze
1.1. Zolp
I. F. Eudeikis

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANai 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VIETINES ŽINIOS
FEDERACIJOS CHICAGOS 

APSKR. SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Visi svečiai piknikieriai su 
savo kolonijų biznieriais ta
po pakviesti j rengiamų pik
nikų Rūtos darže birželio 23 
d., (pagerbimui Antanų, donų, 
Vladislovų, Petrų, Povilų), ku 
rio pelnns eis į fondų pasta-

$». Kazimiero Akad. Ketorii Meti Kursą 
Baigia 49 Studentes

Šiandie 8tų valandų • va
kare, Aušros Vartų parapijos 
salėj visų draugijų ir organi- į^nu* paminklo ant a. o. kun. 
zacijų apskričių atstovai bei'' • Kudirkos kapo. 
valdybos kviečiami į šį susi- Į iriems atsilankiusiems ii 
rinkimų, nes daug yra reika-> paikinusiems. šį katalikiškos 
lų svarstymui, pav., viso pa- spaudos platintojų piknikelį 
šaulio lietuvių kongresas, Fe- Į širdingai neitu I einas skiria- 
deracijos kongresas ir kiti sva 
rbfls katalikų reikalai. Visi 
dalyvauki! šiame susirinkime.

Valdyba

mus atspausdinimui 
1936 m. kalendorių.

Piknikėlio Rengėjai

graži ii

VIEŠA PADĖKA
NORTH STDE. — Draugijų 

rengtas piknikas, 26 d. gegu 
žės, Avenue Inn darže, pusi-

Ateinantį ketvirtadienį, bir- kytė, I. Pleirytė, 0. Pollack, sekė. 
želio 6 d., Šv. Kazimiero Aka- A. Poškaitė, O. Ribikauskaitė,1 Prie šio pikniko aukomis 
demijoj įvyks gražios iškilmės d. Rudytė, E. šarkaitė, A. prisidėjo šie asmenys: V. Dar- 
snryšy su mokslo metų užbai- Saučiūnaitė, O. Seikauskaitė, gužis $1.00, M. Stankevičių $lk 
giinu. tė, M. Šveikauskaitė, O. Švei- įBevarda $1, P. Masis 50c, Be- i

A. Sinauskaitė, A. Steponaity- vardu 45c. Kitokiomis auko-1 
kauskaitė, M. Tau raitė,

Iškilmės prasidės 7:30 vai. 
vakare šv. Sakramentu palai
minimu akademijos koplyčio- ĮUzemeckytė, L. Vaičekauskų' 
je; po to auditorijoj bus pro- tė, E. Vaičiūnaitė, S. Vesbe- 
gramas, po kurio seks diplo- raitė, A. Žagūnaitė.

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

K WEDC (1210 kilocykles)

VISI Į DARBA
WEST SIDEi. — “Rūtos” 

darže, birželio 2 d., surengtas 
dienraščio “Draugo” piknikų 
darbininkų pagerbimui pikni- 
kėlis. Į piknikų buvo pakvie
sti nuo 1929 nu darbininkai, 
kurie tik buvo pasidarbavę 
“Draugui”.

Suvažiavę “Draugo” pikni
kų darbininkai labai nudžiu
go pamatę atsilankusį S. Chi- 
cago Šv. Juozapo parap. kle
bonų, kun. Pr. Vaitukaitį, ku
rį visi pasiskyrė dvasios vadu. 
“Draugo” piknikų darbinin
kų susirinkimuose jis pasakys 
gražias, pamokinančias kal
bas. Visi pavasarinio “Drau
go” pikniko darbininkai ir 
ekspresininkai pasiliko tie pa
tys ir metiniam piknikui, lie
pos 21 d., Birutės darže.

Šeimininkės Šv. Jurgio pa
rapijos moterys ir mergaitės, 
po vadovyste Ur. Gudienės, J. 
Šaltenienės, P. Rutavič.ienės, 
Iz. ir Em. Ežerskienių. Mar- 
ketparkietis politikierius B. 
Vabrinskas išrinktas sudaryti 1 
štabų darbui prie “šulinio”.

Tš Cicero gauta žinia, kad 
v. Sriubienė ir Z. Šemetuls- 

kaitė su savo pagelbininkėm 
pasirengusios svečiams patar
nauti prie šaltos košės ir lietu 
iško lemonado.
Atsilankusius į šį piknikelį 

palinksmino “Telšių orkest
rą”, vedama V. Radzevičiaus.

KĄ TIK ATSPAUSDINTI
TRYS NAUJI GIESMY- 

NtLIAI

ĮSPŪDŽIAI Iš 40 VAL. 
ATLAIDŲ

mų išdalinimas.
Keturių meti) akademijos

kursų baigia sekančios: A. A- 
leknaitė, E. Balčiūnaitė, A. 
Balsevičiūtė, P. Barisaitė, L. 
Beleckvtė, O. Bevainytė, C. 
Burbaitė, M. Caplinskaitė, G. 
Cinikaitė, E. Clarke, V. Da- 
marodaitė, Dį Hickman, A.

SO. CHTCAGO. — Šv. Juo-1 Juškelytė, O. Juškytė, E. Ka- 
zapo parapijos bažnyčioje 40 ktaitė, E. Kasulevičiutė, Ei. Ki
valandų atlaidai iškilmingai 
apvaikščioti geg. 26, 27 ir 28 
dd. Altoriai buvo gražiai gy
vomis gėlėmis papuošti ir ypa
tingais elektros šviesos spin
duliais buvo apšviestas Švč. 
Sakramentas viešam pagarbi
nimui. Tai Šv. Kazimiero se
serų toks išradimas pirmų ka
rtų mūsų bažnyčioje.

J atlaidus mūsų klebonas 
kun. Vaitukaitis užkvietė 
daug apylinkės lietuvių kuni
gų Prie sakramentų per at
laidus ėjo daug žmonių. At
laidų pradžioje suma laikė 
kun. J. Mačiulionis, M. T. C., 
ir pasakė gražų pamokslų. Ki
tus pamokslus sakė kunigai r 
P. Katauskas, L. Urba iš Wau 
kegan, UI., J. Svirskas, A. Jes- 
kevičius, M. T. C., ir J. Paš- 
kauskas. Visi pamokslai buvo 
įspūdingi ir nuosekliai pasa
kyti.

Atlaidai baigėsi iškilminga 
procesija lauko pusėje. Tar
nautojų gražus būrys ir mažų.

šonaitė, S. Klusaitė, E. Krau 
čiūnaitė, O. Kupčiūnaitė, O. 
Mačiulytė, B. Meiliūnaitė, J. 
Milkevičiūtė, P. Nausėdaitė, 
V. Nausėdaitė, E. Norkiūtė, O. 
Norkiūtė, A. Paukštytė, Z. 
Pauliūtė, S. Petkiūtė, K. Pil-

Stipendijas į aukštesnio mo
kslo įstaigas pelnė sekančios;

Mundelein College: Stasė 
Petkiūtė.

St. Xavier College: Adelė 
Žagūnaitė ir Agnietė Saučiū
naitė.

De Paul College of Ccm- 
merce: Elena Kišonaitė.

St. Tberesa College: Irena 
Pleirytė.

Cbicago College oLCommer- 
ce: Marijona Šveikauskaitė.

mis valgomais daiktais O. De- 
ksnienė, M. Rugienė, M. Šat
ienė, E. Maskolaitienė, K. Ki- 
šonienė, M. Grigalienė, M. Ka- 
rečkienė, O. šniaukštienė, B. 
Kizelevičia, M. Kolkowski, 
3747 N. Aibanv Avė., M. Mor i 
don, 1859 AVabansia avė.

Pikniko komisija visiems au 
kotojams širdingai dėkoja.

Jei kad aukotojų tapo ap
lenktas, prašomas pranešti ko
misijai.

Be jau pažymėtų asmenų, pi
knike gražiai pasirodė ir Roo 
sevelt Furniture Co. P. Bertu
lis.

Jei kam laikas neleido atsi-

CICERAS ŽINIOS
Birželio 9 d. Šv. Antano dr- į 

gija rengia piknikų — drau- j 
giškų išvažiavimų, Dambraus-1 
ko darže, Willow Springs, III. 
Įžanga visiems dykai, žinoma.- 
kurie iš anksto pasirūpins gan 
ti tikietus. Renginio komisija, 
kuri susideda iš Kondrato, Ši-

i
leikio, Paseekio ir J. Berta- ,

šiitus, ir visa dr-ja kviečia vi
sus atsilankyti į šią pramogą.

Rep.

GYVOJO ROŽANČIAUS 
LAPELIAI

Kų tik išėjo iš spaudos. 15 
puslapių 15c. Galima gauti;

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė. 

Cbicago, III.

CLASSIFIED
AUTOMOBILES AUTOMOBTIjES

Rosary College: Aldona A- lankyti į šį pikniką, bus dar
leknaitė.

St. Francis College: Juozą 
pi na M i I keviciūtė.

3

— NAUJAS G IBSMVNE
LIS — (Pirmoji Dalis) .50 
Adventinės ir Kalėdinės gie 
smės. Žodžius ir melodijas 
parašė — Seirijų Juozas — 
harm. Juozas Žilevičius.
— NAUJAS GIESMYNE- 
LIS (Trečioji dalis A) .25 
Gegužės mėnesio giesmės. 
Žodžius ir melodijas parašė 
Seirijų Juozas — barni. A- 
leks. Kačanauskas.
— NAUJAS GIESMYNA
MS (Trečioji dalis B) .15 
Švenčiausio Sakramento gie
smės. žodžius ir melodijas 
parašė Seirijų Juozas — bn- 
rmon. A lėks. Kačanauskas. 
Siųskite savo užsakymus į
“DRAUGO” Knygynas 
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago Illinois 
arba pas autuorių

REV. J. ŽYDANAVI6IUS 
260 Main Street 
Amsterdam, N Y.

CRANE

AKIŲ GYDYTOJAI:

VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMETRICALLY AKTŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą, kurta 
erti prC. žantlml galvos skaudėjimo, 

alątino, aklų aptemimo, nervuotu- 
<no, skaudamą aklų karštj. atitaiso 
trumparegystę Ir toltregyatę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. RpeetalB atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NedSIloj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių.
Kalnas pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ 
Phone Boulevard 7589

25 METĮį PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 
ių akių. Ekspertas tyrinr 

kių ir pritaikymo akinių

r . _

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

801 S. ASHLAND AVENU 
Platt Bldg., kamp. 18 et 

2 ankštas
Pastebėk it mano iškabas

skirtų valandų. Room 8.
Phone OANal 0523

baltai papuoštų mergaičių pu- procesijoje.
Įkas procesijoje darė gražaus j Po pamaldų, parapijos sve-J 
įspūdžio. Parapijos choras gra tainėje vietos vargonininkas | 
žiai giedojo mišparus kas va-' K. Gaubis visus svečius var i 
karų, o paskutinį vakarų į pa- gonininkus pavaišino skania ; 
galba atvyko dar Cbicagos lie vakariene Reporteri?
tuvių parapijų vargonininkai,'
kurie su parapijos choru sy-

- BIZNIERIAI GARSINKITCS 
km dalyvavo ir iškilmingoje “DRAUGE”

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 So. Leavltt St.

OANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSTCIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-9 kasdieną. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUlevard 5031

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRVRGfi
1720 West 47th Street

Tel. OANal 0357
Rea PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHTRUROAS

1821 SOUTH HATSTED STRF.FT 
Rezldenelja 6600 Ro. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto ik, 8 popiet
6 Iki 8 v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo S Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Tel CANal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Čermak Road
(Kampas T^avltt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki S vakaro
Seredoj pagal sutartj

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

▼ai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel CANnl 6122

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS ir CHIRT’RGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėliomts pnga, sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas ltEPubllc 7868

Ofiso Tel.: PROspect #378
Rez. Tel.: HEMIock #141

DR. J. RDSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

2500 W. 63rd St
Ofleo vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30 
Seredomls ir nedSHomls pagal sutartj 
Rez. 3515 W. 69th St. Pagal sutartj.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIHglnla 0036

Ofiso vai.: 2—I Ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pagal sutartj

Tel. Ofiso BOUlevard 5918—14
Res. FlOtory 1348

DR. A. J. BERTASH
Ofleo vai. nuo 1-8; nuo 8:80-8:89

756 West 35th Street

DR. J. E SIEDLINSKIS
Ovdytolas Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDLINSKIS
Dentlitae

Ga« X-Ray
i 4148 ARCHER AVF,., Oor. Franelseo 

Tel. Office Laf. 86(0; res Vlrg. 0669

ĮTAIKŪS D AKT ABAI:

DR. CHARLES SE6ALOFISAI
<729 8o. Ashland Avė.S lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 Iki 13 vai. ryte. nuo S Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 18 

valandai dieną
Pelefnnas šfTDvvav 3880

DR. MAURICE KAHM
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994

Rez.: Tel PTA» 3400

Valaadoa:
Nuo 19-18 V. ryto: 1-8 Ir 7-8 V. v. 
Nedėldlenlsle Bnn 10 tfcl 11 dlens

vienas, metinis parap. pikni
kas, liepos 28 d., Vytauto dar- 

įže.
Visiems profesijonalams, bi- 

nieriams. politikieriams, dr-

Rengimo Komisija

REIKIA DARBININKU
Reikalingas darbininkas dėl 

ūkės darbo. Turi būti nevedęs 
ir suprasti apie visas fanuos

įsinori jas.
FRANK YUKNIS

1844 So. Komensky Avė.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 78 50

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0403

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rez: Tel. HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W «9th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
• DENTISTAS 

1448 SO. 49tb CT., CICERO. ILL. 
ITtar., Ketv.. Ir PBtn. 10—9 vai. 

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

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehlll 0617

6924 S. TA1.MAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQTTETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHTRUROAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedaliomis susltn.rus

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Va,.: S Iki B popiet. 7 Iki I vak. 

Nedėlioję pagal autartl

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3061 43rd Street

(Prie Archer Ava netoli Kedzli 
▼alandoa: nuo 3 Iki 8 vai. vaka

Seredomls Ir nedėlioto!, pagal 
sutarti

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai

BTTICK — 1935, 5 pasaž. Club Sedan 
41, su trunk. Juodas, garantuola

mas kaip naujas.......................... $875

BVTCK — 1935, 5 pasaž. Sedan 47. 
I Juodas, žema mtleage, garantuoja

mas kaip naujas ...................... 8845

BUTCK — 1934, 5 pasaž. Sedan 57. 
i juodas vartotas tik kelis mėnesius, 

garantuojamas .............................. 8895

BT'TCK — 1934, 5 pasaž. Club Sedan 
41. su trunk. mėlynas, Išrodo kaip 
naujas, garantuojamas.............. 8745

BVTCK — 1934, 5 pasaž. Sedan 47. 
mėlynas, labai mažai vartotas, ge
ram stovy, garantuojamas .. 8725

BVTCK — 1933. 5 pasaž. Sedan 57. 
juodas, 6 drat. ratai, tobulam sto
vy. garantuojamas.........................8845

BVICK — 1 933, 5 pasaž. Sedan 67. 
1 juodas. 6 drat. ratai, tobulas viduj 
| Ir išoriniai, garantuojamas .. 8745

BVTCK — 1931. 5 pasaž. Sedan 67. 
juodas, mediniai ratai, atsakomln- 
gas karas geram stovy .... 8375

BVTCK — 1930. 5 pasaž. Sedan 61, 
Maroon. 6 drat. ratai, pirmos rū
šies stovy .................................... 8285

BVTCK — 1930. 5 pasaž. Sedan 61. 
žalias. 6 drat. ratai, labai pulkus 
karas ............................................. . 8275

BVTCK — 1930. 5 pasaž. Sedan 47. 
juodas, mediniai ratai, tobulas ma
žas sedan .................................... 8275

BVTCK — T928, 5 pasaž. Rrougham 
47 - S, mėlynas, mediniai ratai, ge
ras karas žema kaina ............ 895

BVICK — 1928. 5 pasaž. Sedan 47. 
žalias, mediniai ratai, geram sto
vy ....................................................... 8125

BVTCK — 1927, 5 pasaž. Sedan 47. 
mėlynas, mediniai ratai, gerai o- 
peruojančlam stovy......................865

CHRYSLER — 1931, 2 pasaž. Con- 
vertlble Coupe. Rumble seat, Tan, 
gerai išrodantis coupe tobulam sto
vy ..................................................... 8395

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž Busi
ness Coupe, mėlynas, 5 drat. ratai, 
tobulas karas.............................. 8395

DODGE — 1932, 5 pasaž. Sedan. Ma
roon, 5 drat. ralal, atsakomingns 
mažas sedan .............................. 8345

FORD — 1934. 5 pasaž. Sedan. ža
lias, 5 drat. ratnl. vartotas tik ke
lis mėnesius, viskas kaip nauia. 
garantuojamas ......................... 3495

FORD — 1931. 2 durų Sedan. juo
das. 5 drat. ratai, gerai opernolnn- 
člam stovy .................................. .. . 8245

FORD — 1931, Town Sedan, juodas, 
5 drat. .ratai, duos daug patarna
vimo ................................................ 8275

FORD — 1931, 2 pasaž. Business 
Coupe, juodas, tobulam stovy 8245

FORD — 1931, 2 pasaž. Coupe, Rnm- 
ble seat, juodas, geram stovy 8225

FORD — 1930, 4 durų Sedan, juo
das, 5 drat. ratai, geras karas, že
ma kaina.............. ....................... 8150

FORD — 1929, 2 durų Sedan. gerai 
operuojantis, apkalnuotas pardavi
mui ................................................ 8115

FRANKLTN — 1928, 2 pasaž. Coupe, 
pilkas, gerai oneruojaij|is .. 8150

GRAHAM BAIGĖ — ,188’ 5 pasaž. 
Sedan, žalias. 5 mediniai ratai, 
ekstras, geras karas, ž$raa kai
na ...................8495

PONTTAC — 1934, 5 pasaž. Sedan. 
Black, 5 drat. ratai, išrodo kaip 
naujas, tobulam stovy ........... 8695

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais
3448-60 Ogden Avė. - Chicago 

Crawfov*d 4100
Kiekvieno kataliko yra prie

dermė remti ir platinti kata
likiškų spaudų. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga-
gnninga.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telepbone BOVlevnrd 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockvrell 8t.

Phone REPuhllc 9723 CHICAGO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki B 
Panedėllo, Seredoa tr Pėtnyčloe

vakarai* t Iki •
Telefonas CAHal 1178

NAMAI: 6459 S. RockweU St.
Telefonas REPnblIo 9600

REAL ESTATE
Skollnam pinigus ant jūsų morgt- 

člų, bonų. algos Ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
člua. bonus, namus, ūkės Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

Tel. LAFayette 3061

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas Ir Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki I popiet — 8 iki 8:80 vakare 
Nedėllomls nuo 11 rvto Iki 1 p p

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St. 

Cbicago

tMHnSA6EBAHKERS;
INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS 

BONUS
REAL ESTATE - SIUNČIAM

PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
caah. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI. GARSINKITfiS 
“DRAUGE”


