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HINDENBURG SUSP
ORLAIVIS UŽSILIEPS

NOJO SALE STIEBO

ŽUVO APIE 90 ASMENŲ

KELIOLIKA AMERIKIEČIŲ JUO 
ATSKRIDO IŠ VOKIETIJOS

Hindenburgas pirmą kartą 
atskrido į Ameriką

LAKEHURST, N. J., geg., Hindenburgas iš jos laimingai 
6. — Čia šiandien vakare šalę' išėjo ir rengėsi prisikabinti 
prikabinamojo stiebo apie 300 prie stiebo. Iš dirižablio jau 
pėdų aukštumoje staiga eus- buvo nuleistos žemyn virvės 
pnogo ir liepsnodamas nukrito j ant žen ės esamai pageibinei 
j žemę milžiniškas vokiečių di- įgulai.

MAJORAS LINKI KVIESLIAMS PASISEKIMO
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rižablis Hindenburgas, kurs 
pirmų kartų šiandien atskrido

Staiga supurtė orų sprogi
mo trenksmas, oro milžinų ap-

j J. Valstybee. Jame buvo 39 siautė liepsnos ir kai akmuo
keleiviai ir 61 įgulos vyrų. 

Kiek iš jų visų žuvo, dar ne
liepsnodamas nukrito į žemę. 

Tarp keleivių buvo keliolika
patirta. Nugirsta kalbant, amerikiečių grįžtančių iš Eu- 
kad, turbūt, tik apie 10 išgel-1 ropos. Jų tarpe buvo ir keli 
lieta. Jie sunkiai sužeisti. Kiti cbicagiečiai.
visi žuvo. I Hindenburgas buvo naujas

T.»akehursto apylinkėse siau- ir toli didesnis už dirižablį
tė elektrikinė audra. Tačiau I G ra f Zeppelin.

Chicago valdyba siunčia į kitas valstybes ir miestus čia 
vaizduojamus kvieslius, kurie įpareigoti kviesti žmones šį
met aplankyti Chicago miestų, kurs mini savo inkorporavimo 
šimto metų sukaktuves. Majoras liniki kviesliams pasisekimo 
ilgoje jų kelionėje. Kviesliai apsitaisę 1837 metų mados parė- 
dais. Jie važiuos tų laikų pijonierių palapinių vežimu (co- 
verc-d vagoų). (/Aeme Photo.)
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' barceionos anarchistai vis

“strSs ŪAR KOVOJA SU SAVO PRIEŠAIS
Valencijos radikalai vadovauja 

Katalonijos milicijai
PERPIONAN, Praneūzi-

PEORIA, III. — Newman 
fundacijos Illinois universite
te direktorius kun. dr. J. A.
O’Brien kalbėdamas č a Brad-
ley kolegijos studentams ir ia» £eK* 6. — žiniomis is Bar- 
fakultetui pareiškė, kad “sė- scelonos, ispanų anarchistai ne- 
dėjimo” streikų, lokautų ir 
kitų vykdomų kovų epidemijų 
pramonės frontuose gali iš
naikinti tik socialia teisingu
mas. šiame atvėjuje socialia 
teisingumas reiškia, kad darbi 
ninkai už darbų turi būti žmo
niškai ir teisingai atlyginami.
Fabrikantai neturi viso aptu
rimo pelnei susižerS į kiše- 
nius, bet turi jo dali išdalinti 
ir darbininkams, ar tai dides
niais atlyginimais, ar lx»nu- 
sais.

pasiduoda komunistams ir kai 
kuriose miesto dalyse girdimi 
šaudymai. Kai kuriose gatvė
se dar neužimtos anarchistų 
įtaisytos barikados.

Katalonijos komunistų ir

kitų kairiųjų vyriausybė žadė
jo anarchistams skirti kelias 
vyriausybėje pozicijas. Dabar 
nenori to žadėjimo pildyti.

Anarchistų nekapituliavimų 
patvirtina žinia, kad Valenci
jos radikalai paėmė į savo kon 
trolę visų Katalonijos milici
jų ir policijų.

SVARBUS MEKSIKOS 
KATALIKŲ LAIMĖJIMAS
Teismas griauja neprotingus 
kunigų skaičiaus apribojimus

NACIONALISTAI VER
ŽIASI Į VALENCI

JOS SRITĮ ‘

KONGRESE KOVA BE
DARBIŲ ŠELPIMO 

KLAUSIMU

Mažiau kaip 10 nuošimčių 
J. Valstybių gyventojų valdo 
daugiau kaip 90 nuošimčių vi
sų šalies turtiį. Toksai stovis 
negali ilgam užtikrinti šaliai 
ramybės. Ar anksčiau, ar vė-

Ispanijos nacionalistai tori laimėti 
pilietini kara

Nieku būdu neleis bolševikams 
įsigalėti Ispanijoje

ROMA, geg. 6. — Iš patiki- virai neremti, kadangi šia žy
mų šaltinių sužinota, kad Ita
lija su Vokietija paeiryžusioe 
nieku būdu neleisti bolševi
kams įsigalėti Ispanijoje. Tas

liau turi pasireikšti sųjudis'reiškia, kad nacionalistai turi
laimėti pilietinį karų. Kitokios 
išeities negali būti.

MENICO MIESTAS, geg. 
6. — Meksikos katalikai (ka
talikai sudaro didelį daugumų 
gyventojų) atkovojo Bažny
čiai ir sau dalį teisių.

Meksikos vyriausias teisinas 
sugriovė Chihuahua valstybės 
hpgislatūros įstatymų, kuriuo 

sų valstybės katalikų dva
siniais reikalais rūpintis buvo

tybei paskyrė penkis kunigus 
nurodęs nežmoniškų katalikų 
teisių varžymų.

Teismo nuosprendis liečia 
visas paskiras valstybes, ku
rios ilgus metus savarankiai 
varžė Bažnyčios teises apribo
jant kunigų skaičių. Teismas 
nurodė, kad valstybės turi 
griežtai laikytis federalinių 
įstatymų. Jei jog nenori to da-

ARAG0N0 FRONTAS, Is
panija, geg. 6. — Nacionalis
tai įsiveržė kyliu į Sierra Pa- 
lomera sritį, šiauriuose nuo 
Teruel, ir supliekė Valencijos 
milicininkų pajėgas. Naciona
listai pasistūmė apie 20 mylių 
Calomocba link, už 70 mylių 
nuo Valencijcs.

WASHINGTON, geg. 6. — 
Kongreso žemesniųjų rūmų 
komitetas svarsto prezidento 
Roosevelto reikalavimų skirti 
pusantro bilijono dolerių be
darbių naudai — viešiųų dar
bų sukėlimui.

Komiteto posėdžiuose vyks-

prieš tokį socialį neteisingu
mų. Šis neteisingumas gal bu-
vo tinkamas, kai iSnaudojami Ita,ijog Vokietijos hondra- 
milijonai noprotavo. šiandien sis mMi8tatyn,as I?panij„s 
yra kitaip. j klausimu yra, toksai:

1929 metais šioj šaly 36,000 j
turtingųjų turėjo metinių pa
jamų tiek, kiek jų turėjo 11,- 
653,000 vargdienių šeimų. Ir 
yra neginčijamas faktas, kad

skirtas vos vienas kunigas, i ryti, visi kunigai turi teisę ei- 
Vyria-usias teismas šiai vals- |ti savo pašaukimo pareigas.

Valstybe tik savo reikale žiuri
SPRING.FIELD, Ilk, geg. 

6. — Valstybės autoritetai 
daug rūpinasi ir nesigaili iš
laidų susekti visus tuos preky
bininkus, kurie neišmoka vals-' 
tybei surenkamų iš varguome
nės pirkimo mokesčių. Daug 
šių išsisukinėtojų susekama, 
traukiama į teismus ir baud
žiama.

Tačiau šie patys valstybės 
autoritetai visiškai tyli apie 
begalinį pirkėjų išnaudojimų 
su rankamomis pirkimo mokes- 
timis.

Daugumas, prekybininkų at
virai iš pirkėjų surenka iki 6 
arba daugiau nuošimčių pirki
mo mokesčių, o valstybei išmo 
ka tik tris nuošimčius.

NACIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ ANGLIJĄ

LONDONAS, geg. 6. — Vo
kietijos vyriausybė oficialiai 
protestuoja prieš Angliju, ku
ri bendrai su Prancūzija kal
tina vokiečių lakūnus už baskų 
šventovės Ouemica sunaikini
mų ir ten moterų žudymų.

Anglija savo kaltinimus re
mia Bilhao radikalų praneši
mais.

Anglija su Prancūzija ne
kaltina radikalų už katalikiš
kų įstaigų naikinimų ir katali
kų žudymų.

Chicagos mieste bus patik
rinti valstybės šelpiamieji be
darbiai.

JAPONAI NESUSITAIKO 
SU BOLŠEVIKAIS

TOK T JO, geg. 6. — Japonų 
užsienių reikalų ministerio Ra 
to čia turimi pasitarimai su 
Maskvos ambasadorium .Ture- 
nievu santykių tarp abiejų ša
lių pagerinimui pasibaigė be 
nieko.

Kadangi Jurenievas paskir
tas ambasadorium Vokietijai 
ir neužilgo apleis Tokijo, rei
škiama baimės, kad bolševi
kams nepasiseks susitaikyti su 
japonais ir santykiai galės lar 
pablogėti.

NACIŲ TEISMAS BAU
DŽIA KATALIKUS

ta karsti ginčai. Vienųjų dar- tortingj^i kaS(li(,„ ,urtiageja; 
hų (Workera Progress Adrai-' var)ęSai kaw)i(,n p„o|a vĮg į 
nirtration,) viršininkas H. H«-,(]j(lMnj skurdlį.
pkins reikalauja, kad prezi-

Tai streikų ir kitų kovų 
priežastis. Ir neatrodo, kad 
čia kiek būtų galvojama apie

BERLYNAS, geg. 6. — Na
cių teismas Coblenze nuteisė 
s. d. kalėjimu tris katalikus 
vienuolius daugiau už taria
mąjį nusikaltimų “moralu
mui”.

dento pasiūlymas turi būti pri 
pažintas. Anot jo, bedarbių 
šelpimas visados bus gyvas 
reikalas ir todėl visados vie
šieji darbai turės būt vykdo
mi.

Komiteto nariai to neginči
ja. Jie tik nurodo, kad vyriau
sybės šis šelpimo platus užsi
mojimas turi būti siaurina
mas. Jie pareiškia, kad kiek
viena paskira valstybė turi 
daugiau rūpintis savaisiais 
bedarbiais, o vyriausybei rei
kalinga tik joms padėti.

Anot komiteto, vyriausybės 
pareiga šiandien išlaidas ma
žinti, bet ne didinti, ir siekti 
biudžeto balansavimo.

Tačiau Hopkins gina prezi
dento nusistatymų.

ORAND RAPIDS, Mich., 
geg. 6. — Čia gesinant gaisrų 
griuvo degamo sandėlio siena 
ir tris ugniagesius sužeidė.

ANGLIJA NEPANAIKINS 
PRIVAČIOS GINKLŲ 

PRAMONĖS

1. Nacionalistai turi laimėti 
karų, kadangi radikalų laimė
jimas Ispanijoje būtų nepa
kenčiamas ir grasintų Euro
pos taikai. Italija, ir Vokietija

gis nepaprastai opus tarptau
tiniu atžvilgiu. Jos nusistatu- 
sioskitais keliais nacionalis
tus remti.

2. — Italija ir Vokietija re
mia sumanymų Ispanijos karų 
nuo Europos uždaryti, ka
dangi Ispanijos izoliavimas 
gali padėti nacionalistų žy
giams.

3. Italija ir Vokietija nesi
priešina sumanymui kariau
jančias puses Ispanijoj tai
kinti, bet su griežta sųlyga, 
kad ten nebūtų įsteigtas bet 
kokis raudonųjų gaivalų kad

nusprendusios nacionalistų at-'ir laikinas režimas.

PREZIDENTAS PRATĘ
SIA SAVO ATOSTOGAS

IŠTRĖMĖ KUN. JONĄ 
TUTINĄ

GALVESTON, Tex., geg. 
socialio teisingumo vykdymų, g. — Prez. Rooseveltas prane- 
Streikuojantieji darbininkai gg is Meksikos įlankos, kad jis
vienaip, ar kitaip nuglostomi, 
ten kiek daugiau atlyginimo 
pažeriama ir taip viskas vel
kasi. Milijonai sunkiai dirban
čiųjų skursta, o nykus mažu- j 
mas pertekliuje maudosi.

BASKAI, GIRDI, ATKAK
LIAI GINASI

vienai parai pratęsia savo a- 
tostogas ir iš jūros grįš čia ne 
pirmadienį, bet antradienį.

Sakoma, dailus oras sulaiko 
prezidentų.

BRANGUS PARKŲ IŠ
LAIKYMAS

VILNIUS. — Naugardėlio 
vaivados įsakymu iš Lenkijos 
valstybės sienų ištremtas Pe
lesos parapijos klebonas kun. 
Jonas Tutinas. Kun. Tutinas 
balandžio 12 d. pro Varėnų 
jau išvažiavo už administraci
nės linijos.

Naujuoju Felesos klebonu 
skiriamas kun. J„ Vienažindis.

LONDONAS, geg. 6. — 
Angljos vyriausybė paskelbė, 
kad ji nevalstybins privačios 
karo ginklų pramonės ir šiais 
ginklais prekybos.

PARYŽIUS, geg. 6. — Ra
dikalų pranešimais iš Bifbao, 
keli tūkstančiai nacionalistų 
karių (radikalai juos vadina 
italais.) puola baskų pozicijas 
šiaurrytiniam Bilhao šone. 
Sako, kad baskai atkakliai gi
nasi ir bando nacionalistus 
visiškai atkirsti nuo bendrojo 
karo fronto.

Radikalai giriasi, kad nacio
nalistai negali baskų palaužti 
nė su lėktuvų bombomis ir kul 
kosvaidžiais.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 'si 7:57.

Jei valstybės legislatūra 
paskirs Chicagos parkų boar
do reikalaujamų išlaidų sumų 
— apie 9 milijonus dol. 
parkų išlaikymui, tuokart kiek 
vienam Chicagos gyventojui 
šis išlaikymas per vienerius 
metus kainuos po 2 dol. 49 c.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; popiet kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:37, leidžia-
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Rengiasi Prie Svarbaus Įvykio

Už mėnesio laiko, būtent birželio 6 d., 
jvyks Tėvų Marijonų Seminarijos koplyčios 
pašventinimo iškilmės. Pašventinimo apei
gas atliks J. E. Vyskupas William D. O’
Brien, U. D., asistuojant kunigams ir klie
rikams.

Reikia pripažinti, kad tai bus svarbus 
ir reikšmingas įvykis mūsų, Amerikos lietu
vių gyvenimo istorijoj. Dar tik prieš kelio
likų metų nedrųsiai kalbėjome apie kolegi
jos steigimų, manydami, kad tai tik graži 
mūsų svajonė, o šiandien ne tik kolegijos, 
bet ir kunigų seminarijos susilaukėme.

Ligšiol jaunutei seminarijai daug ko 
dar trūko. Ypač buvo reikalinga koplyčia 
ir auditorija. Ir, štai, geraširdžių tautiečių 
parama koplyčia pastatyta, baigiama įreng
ti ir jau rengiamasi jų pašventinti. Tuo fak
tu nuoširdžiai džiaugiasi Tėvų Marijonų bi
čiuliai, susispietę į rėmėjų draugijų, kurie 
daug padėjo ir lietuvių kolegijai ir semi
narijai įsisteigti.

Kaip jau iš mūsų dienraščio pastebė
jote, tie nuoširdieji ir nuolatiniai gerų tau
tiškų ir tikybiškų darbų rėmėjai rūpestin
gai rengiasi prie koplyčios pašventinimo iš
kilmių. Į tas istoriškas iškilmes jie kviečia 
visus lietuvių dvasininkus, visas organiza
cijas ir draugijas ir taip pat paskirus as
menis. Tėvai Marijonai ir jų rėmėjai nori, 
kad birželio 6 d. tūkstančiai lietuvių atvyk
tų į seminarijų ir drauge su jais pasidalin
tų naujojo laimėjimo džiaugsmu.

Skelbiama, kad sekmadienį, gegužės 9 
d. bus Marijonų Rėmėjų Draugijos bankie
tas. Jis rengiamas tuo tikslu, kad supažin
dinti platesnę visuomenę su tos draugijos 
darbais ir su koplyčios pašventinimo iškil 
mių planais. Mes neabejojame, kad į ban
kietų atvyks gausingas būrys kilnaširdžių 
tautiečių, kad paremti gražius ir mūsų vi
suomenei naudingus darbus ir kad padėti 
prirengti tas iškilmes, apie kurias kalbė
jome šio rašinio pradžioje.

Pastarasis įvykis aiškiai įrodė, kaip 
svarbu yra būti organizuotiems ir kiek nau
dos gali padaryti mūsų Federacija, kuri su- 
s'.deda iš draugijų ir organizacijų. Nuo šio 
laiko visos lietuvių katalikų draugijos turė
tų prisidėti prie Amerikos lietuvių katali
kų veikimo centro — Federacijos. Organi 
zuotai ir vieningai dirbdami, daug daugiau 
naudingų darbų nuveiksime.

šveicarai Apie Lietuvę

Morkų*

Iš po mano balanos
šešiose ryte, per pietus ir 

vakare skamba bažnyčiose va
rpai. Jų pėdomis seka ir dir 
btuvių švilpynės. Taip, kad 
ne tai, kad gyvi, bet, kai kas 
sako, ir numirę jų gandų iš 
girsta. Reiškia, toje prasmė
je, kad taip garsiai viskas 
sušunka. Kai kurie tamsūs

šveicarų radio savaitraštis “Schvveizor 
Radio Zeitung” įvykusios šveicarų knygos 
parodos Kaune ii’ Lietuvos koncerto Euro
pai proga rašo apie Lietuvų.

Dr. Zingliaus, gražiai ir poetiškai apra
šydamas Lietuvos gamtų, sako, kad nedau
gelis iš tų svetimtaučių, kurie gėrisi mėly
nųjų Lietuvos ežerų rumuniu, tankiųjų miš
kų iškilmingumu ir pilkojo šiaurės dangaus 
monotonišku žavingumu, nujaučia tų aistrin
gų kovų už laisvę ir nepriklausomybę, kurių 
lietuviai per tiek amžių vedė. Tačiau ir to
je caro priespaudoje lietuvių tauta ir, ypa
tingai, lietuviškoji kultūra išsilaikė savita 
ir savo kultūros senoviškumu pritraukia
svetimtaučius. Lietuvių kalba yra viena iš gana žingeidi, 
seniausių Europos gyvųjų kalbų. Ir čia ‘ Daugmaž dešimtame amžiu- 
straipsnio autorius cituoja žinomo filologo je turkai buvo labai galingi. 
Sehleicherio žodžius: “Jeigu nori žinoti, Į Jiems teko atstovauti visų 
kaip tavo protėviai kalbėjo, — eik į Lietu anų dienų stabmeldijų. Jie 
vų!”.

Tūkstančiai dainų pasakoja apie papro 
čius tautos, kuri ir iki šių dienų savo dra
bužiuose, šventėse ir šokiuose išlika ištiki
ma senoviškumui.

Pažymėdamas tautos sveikų primityviš
kumų <mene, autorius ypač iškelia nuostabų

Kui kam išsižiūri, kati vie
natinis būdas prilaikyti jau
nimų prie bažnyčios, tai kai 
bėti į jj anglų kalba. Kų ir 
kiek laimės tie, kų šiuo ke
liu jau eina, pamatysim ne
užilgo. Kol kas, nebūtų ko 
užvydėti...

Kai kam išsižiūri, jog vie-

Penktadienis, geg. 7 d., 1987

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

protestantai, minėtos garbės natinis būdas palaikyti jau
luižnyčiai užvydėdaini, vienur, 
kitur bando įvesti tokių tva
rkų: ryte penkiose, o vakare 
devyniose. Bile kada, kad 
tik nebūtų tada, kai bažny
čios skambina. Kol kas da 
labai mažai pritarimo turi. 

Ši tvarka Bažnyčioje atsi-

nimų prie savo spaudos, tai 
rašinėti jam irgi anglų kal
ba. Taikosi net ii- tokių, kų 
mano stebuklus šioj srityje

Vengrų inžinieriug .Antanus 
l^aneos, sakoma, išradęs ypa
tingų spyruoklę (sprenžinų). 
Ji gali kelias dienas sukti sie
ninį ziegorių. Dinamo mašinų 
varo 12 valandų.

Išradimu lahai susidomėjo

toliau laimingai jau perjojo 
visų Indijų ir dabar baigia jo- 

Jti per Pensijų į Turkijų.
Tai bent karaliaus gerbėjas!

atvaizduoti. Kuo, ištikrųjų, iĮ Bostono malkinių cicilistų tė
viškas pasibaigs, kol kas ne- j vas. Jis norėtų tų spyruoklę 
apsimokėtų plačiai burnų au- panaudoti savo drūkamės ma
sinti... Iš šalies stovinčiam sukti, ba kai anais me-

rado prieš tūkstantį metų ir vienok dalykas atrodo labai tais buvo pritaikęs savo iš
jos istorija, aiškus dalykas,

gražumu lietuviškų kryžių bei rūpintojėlių
Tie kryžiai esu Lietuvai tiek pat charakte
ringi, kiek ir savotiškas pajūris su nuosta
biomis keliaujančiomis kopomis ir gintaru.

Edvardo Populiarumas

Iš visko matyti, kad buvusio Anglijos 
karaliaus Edvardo vestuvės su Wally Simp- 
son, dčl kurios jis turėjo pasitraukti nuo 
sosto, sudarys didesnę sensacijų negu ka 
raliaus Jurgio vainikavimas Patys anglai 
esu labiau susirūpinę tuo, kada įvyks Ed
vardo vestuvės, kur jis gyvens, negu ka
rūnacijos iškilmėmis. Mat, Edvardas jų tar
pe yra labai populiarus.

Reikia pasakyti, jis visur yra populia
rus. Ypač Amerikoj. Tr jei jis čia atvyktų 
ir sutiktų vaidinti filiuose, uždirbtų daugiau 
pinigų negu liet kuris filmų aktorius. Bet 
į tų “biznį” tur būt Edvardas neis.

bergždžiai.
Jei jaunimas neskaito

radimų, kad elektra mašinas 
lr šukė be kompanijos žinios, tai

tuo didžiavosi. Ir, prie kiek
vienos progos, norėjo įrodyti 
krikščionims, jog jie, o ne 
krikščionys, žmonijos dvasiai 
užvedžiojų. Krikščionys su 
tokia turkų išvada anaiptol
negalėjo sutikti. O tai reiškė 
amžinų su turkais karionę. 
Vadinasi, karas krikščionių 
su turkais buvo amžinas. Kri
kščionių užpakalyje stovėjo 
Bažnyčia. Kitaip būti nega 
Įėjo. Nevisuomet galėdama re 
mti krikščionių užsimojimus

neseka lietuvių spaudos, tai 
neskaito ir neseka ne tiek 
dėl to, kad kalbos nemokėtų, 
kiek dėl to, kad toje spaudo 
je nieko arba visai mažai kų 
gero ar naudingo mato. O
kad taip yra, nereikėtų jro- Berlyne, sakoma, steigiama 
dinėti. Ištikrųjų, pažangiam ftku(gt kurįoj bus mokinama 
ir prie geresnių dalykų Ame- rasi£kaį. Ig to daroma rokun- 
rikos jaunimui pripratusiam, <(a? kad vokiečiai rengiasi j 
trioti laikų ir akis slopinti

po kiek laiko ne tik patento 
neteko, ale ir bėdon pakliuvo. 
Nuo to čėso kai tik sueina mė
nuo, Maikio tėvas turi savo 
uniformų panšapėj užstatyti.

“Lietuvos Aidas” rišo, kad 
pavasarį visur kitur paukščiai 
parsikrenda, o Klaipėdoje an
traip: iš ten išskrenda; visur 
kitur paukščiai skraido pliki, 
o klaipėdiškiai — su pinigais. 
Štai, iš tenykščio magistrato 
išskridęs j šiltesnę šalį kaž
koks grossmanų veislės paukš
tis, o kadangi jis buvęs ne pa
prastas paukštis, o grosspauk- 
štie, t. y. aukštesnios pader
mės, tai ir kelionei pasiėmęs 
keliolikų tūkstančių litų ...

taip mažai vykusių spaudų, 
jokio išrokavimo nėra. Ir, 
kuogreičiau pati spauda prie 
savo kaltės prisipažins, tuo 
greičiau bus geriau jai ir 
jaunimui.

Lyginai dabar sėdžiu apsi-

l>aJšavikų “rojų.”
Matot, naziai, aršiausi po

litiniai balšavikų neprieteliai, 
patys rengiasi į Rasiejų, o 
Amerikos lietuviškų balšavikų 
nei pagaliu negalėtum Rasie- 
jun nuvaryti.

Susiorganizavimo Svarba

Daug lietuvių draugijų Illinois valsty
bėj pateko į bėdų. Beveik visos pašalpinčs 
ir kitokios lokalinės draugijos buvo patrau 
ktos į teismų likvidavimui, nes jos neprisi
taikė prie 1933 metais išleisto įstatymo, su
lyg kuriuo kasmet vasario mėnesyje turi 
užsiregistruoti, sumokėti steitui vienų do
lerį ir priduoti valdybos ir direktorių var
dus ir adresus.

Tuoj po to, kai tas įstatymas buvo iš
leistas mūsų dienraštis rūgino draugijas pri 
sitaikyti prie steito reikalavimų. Ir kasmet 
tokį paraginimų įdėdavome. Tačiau draugi
jų valdybos j tai nekreipė dėmesio, 'many
damos, kad iš to nori pasipelnyti advoka
tai ar net ir laikraščių leidėjai. Bet kai 
draugijos atsirado pavojuje netekti čarterio 
ir būti likviduotos, tuomet jau įsitikinta, 
kad juokų krėsti su steito įstatymais nega
lima.

Šiuo pavojingu momentu draugijoms į 
talkų atėjo A. L. R. K. Federacijos apskri- 
tys. Jis sudarė komisijų, kuri atlankė ati
tinkamus steito vyriausybės žmones, gavo 
reikalingas žinias, sušaukė draugijų susi
rinkimus, paskelbė spaudoj, davė instrukci
jas, padėjo draugijoms išpildyti blankas, 
paruošė jų sųrašų ir drauge su tinkamu pra
šymu padavė steito vyriausybei. Tuo būdu, 
kai vakar jau buvo pranešta, išgelbėta apie 
trisdešimts lietuvių druugijų. Jos dabar vėl 
gali gyvuoti ir veikti. Tik neturėtų pamirš
ti, kad kiekvienais metais turi išpildyti tam 
tikrų iš Springfieldų prisiųstų blankų ir 
užsimokėti metinę mokestį. Savo čarterius 
draugijos turi saugoti, nes jų netekus, nau
jų negaus. Mat, jų sųlygomis sunku būtų 
išpildyti visus steito reikalavimus.

davo juos dvasiniai. 
Nevisuomet buvo galima

nugalėti galingus turkus. La
bai dažnai reikėjo pasitrau 
kti, arba jeį ne, tūkstančius 
gyvybių atiduoti, norint lai
mėti. Už tokius kare prieš 
turkus žuvusius, Popiežius 
Urbonas Antrasis įsakė va
karais bažnyčių varpais ska
mbinti ir po tris “Sveika 
Mari,ja” kalbėti. Ir tai būta 

Prieš keletu dienų spaudoje pasvirodė pradžios mūsiškio Angelas 
ypatinga sensacija. Visi didieji dienraščiai Dievo. Sumanymas pasirodė 
ir savaitraščiai svarbių vietų tai sensacijai! labai smagus. Taip, kad 
užleido. Ir kur gi ne: Prancūzijos masonai
pasiūlė taikų šventajam Tėvui. Girdi, jei tos 
taikos neįvyks, žmogaus sielai gręsia dideli 
pavojai iš bolševizmo ir liitlerizmo pusės.

Šventasis Tėvas, žinoma, į vyliugingų 
masonų pasiūlymų jokio dėmesio nekreipė.
Jo Šventenybė gerai žino, kad tarp Katali 
kų Bažnyčios ir musonerijos susitarimo ne
gali būti. Negali būti dėl to, kad vyriau
sias masonų tikslas yra kovoti su katalikų 
tikėjimu. Tuo būdu jie, masonai, kaip tik 
ir talkininkauja bolševizmui ir bitlerizmui.

medžiaginiai, tai nors rem ivairiaU8io piauko |ia.

po
trjijų šimtų metų, pradėta 
skambinti ir rytais. Tai vie
nok turkai ir da vis tvirtai 
laikėsi.

Penkioliktame šimtmetyje, 
1436, turkai apgulė Belgradu 
ir kankino jj net keturis mė
nesius. Krikščionys jau veik 
pradėjo netekti vilties. Manė 
pasiduoti. Tik, štai, ve, iššo
ka šventas Jonas Kapistra-

Dėl to Bažnyčia į masonų pasiūlymų savo nas. Ir su kryžiumi rankoje
dėmėsio ir nekreipė.

Neseniai Islandijos laikraščio “Leshok 
Morgunbladsius” sekmadienio priede buvo 
įdėtas ilgas islandų žurnalisto S. Benedikta 
šono straipsnis apie Lietuvų. Žurnalistas su 
didele simpatija atsiliepia apie 'mūsų tautų, 
pažymi mūsų kovas dėl kultūros, laisvės, 
objektyviai atsiliepia Vilniaus klaust: m u. 
Lietuvų jis vailvna vieninteliu kraštu be sos 
tinės, nes jų neteisėtu būdu pagrobę laiko 
lenkai. j ''V*!

Toliau straipsnio autorius plačiai rašo 
apie dabartini Lietuvos politinį, kultūrinį, 
ekonominį gyvenimų. Žinias apie Lietuvų 
pasikalbėjimo •fonnoje suteikė Lsjandijjoje 
studijuojųs filologijų T. Bieliackinas.

Lietuvoje Motinų Dienų švenčia pirmų- 
jį gegužės mėnesio sekmadienj. Iš spaudi s 
pastebime, kad šiemet toji diena Lietuvoj 
buvo gražiai (atiminėta. Pas mus, Amerikoj. 
Motinų Diena yru minima gegužės mėn 
antrųjį sekmadienį. Pasirūpinkime, kad tin
kamu būdu pugerbtume savo motinėles. Ne
užmirškime ir mirusiųjų.

veda krikščionis priešais tu
rkus. Karo laimė visiškai 
krikščionių pusėn palinko. 
Turkus su purvynu sumaišė. 
Apie pergalę Popiežius Ka- 
listas Tretysis išgirdęs, pa
liepė Rymo bažnyčiose pie
tuose skainbmti. Ilgai netru
kus, ir viso pasaulio bažny
čios su šiuo pavyTsdžiu nuai 
dėjo. Taip, kad aštuoniolik
to šimtmečio pradžioje juu 
buvo skambinama visur baž 
nyčiose taip, kaip girdim šia
ndien. Tik, žinoma, mes šia
ndien meldžiamės ne tiek už 
tuos, kų turkus nugalėjo, 
kiek už sau artimiausius as
menis mirusius. Galų gale 
gražų poterėlį vis vien ne lik 
už su turkais žuvusius, bet 
ir už visus mirusius auko 
jam.

tuvių spaudos Amerikoj. Žiū
Australietis B. M. Reidas 

raitas gabena iš Australijos į
rinėju į jų tikra lietuviška' Londonu Australijos rniniste-
akimi., $ij|#eidn’uyjsi •verkau
ja .jaunimo. 'Bet, nei vienas 
nemoka, kaip prie jo prieiti. 
O, gal, geriau, tingi senus 
kaulus ton pusėn nukreipti. 
Jau kas kas, betgi net ir pa
čių didžiausių mūsų organi
zacijų spauda šiuo nerangu
mu tikrai plačiai atsižymi 
lia šiaip jau spaudoj© tokie 
visiško bado jaunimui nesi 
mato. Betgi organizacijų or
ganuose tai jau tikra ašarų 
pakalnė. Nei popieros. Nei 
turinio. Nei kalbos. Nei tvar 
kos. O kų jau bekalbėti apie 
mintį! Na ir kaip už tokios 
spaudos nusitvers jaunimas,

rio pirmininko, Viktorijos* val
stybės vyriausybės ir buvusių 
karo dalyvių sųjungos sveiki
nimo adresus karaliui Jurgiui 
VI vainikavimo proga. Iš Mel
burno atjojo į Port Darvino 
uostų, iš ten su arkliu buvo 
laivu atvežtas j Singapūru,

Staiga sukambėjo skambu
tis. Prie durų pasirodė tvir
tas-, bet šiek tiek suvargęs, 
žmogus. Jis prašė valgyti. Na
mų šeimininkė sako jam;

— Kodėl tamsta elgetauji ? 
Esi toks stiprus ir guli dirb
ti.

— Taip, — sako elgetau
jantis, — ir tamsta, malonioji 
ponia, esi taip graži, kad ga
lėtum būti filmų žvaigždė. 
Kodėl tamsta čia stovi vir
tuvėj ?

Elgetaujantis dar niekuo
met nebuvo gavęs tokių ge
rų pietų, kaip tų dienų.

Seimininkė: — Maryte, tu 
sudaužai daugiau indų kaip 
kad tavo alga išneša. Kokių 
gi tu išeitį iš to matai!

Tarnaitė: — Tur būt, po
niu pakelsi man algų.

DIDELIS GAISRAS BEDAUKIŲ KAIME

TELŠIAI. — Telšių valse., 
Bedaukių km. įvyko šiurpulin
gas gaisras, sunaikinęs per 
keletu minučių 17 trobesių ir 
padaręs per 40 lt. nuostolių.

Bedaukių km. nors jau išs-
kratytas viensėdžiais, bet ūki- 

jei patys seniai tik pečius ninkai dar iki šiol trobesių 
prukurdinėja, lentynas ištai- ant savo sklypų nebuvo persi- 
so, grindis nukloja, plyšius kėlę. Beveik* visi kaimo trolie- 
užkamšo! jlr kam Reikėtų šiai stovėjo eilėje. Gaisro die- 
kaltinti jaunimų, jei ji ir se- nų pūtė labai stiprus vėjas

kamos vietos dabar jau nutar
ta, kad visais atžvilgiais pato
giausia vaikų kolonijų statyti 
Kačerginės miške, už kurorte 
ribų. Ligonių kasa kreipėsi į 
miškų departamentų, prašyda
ma vaikų kolonijai paskirti 
atitinkamų sklipų. Koloni jry 
bu» pradėta statyti šių vasu-M^L 
rų.

niems netinka? Sakiau ir sar 
kyšiu, kol mūsų spaudos tva
ikų nešiosis savo kišenukuo
se vien tik mažai prityrę vy
rukai, kuriems rūpi ne visuo 
menė, bet jų pačių likimas,

kuris beregint ugnį išnešiojo 
po visų kaimų, ir atrodė, kad 
visas kaimas užsidegė vienu 
metu. Kadangi gaisro dienų 
Tryškiuose buvo jomarkas, vi
si vyrai buvo išvykę, o namuo-

KALfiJIMAS NEBEKON- 
KURUOS AMATININKŲ

tol gero nebus. Kitaip sa- se buvo likusios tik moterys.
kant, tokia betvarkė ir jova
las atneš tik tiek lala) anglų 
kalboje, kiek atneša ir lietu
viškoje. Iš tuščio nepripilsi.

Naujas Kunigas

DU UO1S, PA. — Sušilau 
ksAne naujo kunigo, Šešta
dienį, gegužės mėn. 22 d. vie
tos vyskupas įšventins kuni
gu lietuvį jaunikaitį klierikų 
Kazimierų J. Rakauskų. Pir
mųsias šv. Mišias jaunasis 
kunigas laikys sekmadienį, 
gegužės mėn. 23 d. Sv. Juo
zapo lietuvių bažnyčioj.

Tokio staigaus gaisro metu 
kaime kilo panika, ir niekas 
nieko nepajėgė išgelbėti; su
degė namuose buvę pinigai, au 
kso l&iikrodžiai, rūbai, grūdai 
ir kt Gaiš ra k kilo iš ūkin. 
Gaučienės netvarkingo kami
no

BUS PASTATYTA VAIKŲ 
KOLONIJA

KAUNAS. — Kauno m. li
gonių kasa, besirūpindama aa
vo narių vaikų jrailsiu, yra nu
tarusi pasistatyti savo nuosa
vų, 190 vietų vaikų kolonijų. 
Beieškant vaikų kolonijai tin

KAUNAS. — Šiuo laiku 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mas turi įvairių sričių amatų 
dirbtuvių, kurios priiminėja 
užsakymus. Pasitaiko, kad už
sakymai būna labai specialūs 
ir kombinuoti. Tokius užsaky
mus išpildyti kalėjime nėra 
aukšto rango amatų specialis
tų, todėl, paprastai, jie yru 
samdomi iš kitur. Kadangi 
dabar sunkiųjų darbų kalėji
mo konkurencija nusiskundžia 
dauguma amatininkų, todėl, 
valstybės kontrolės iniciatyva 
ateityj sunkiųjų darbų kalėji
mui bus uždrausta samdytis 
specialistus iš šalies. O nesant 
specialistų, kalėjimas negalės 
priiminėti kombinuotų užsaky
mų ir dėl to sumažės kalėjimo 
konkurencijų amatininkams.



FenHadienis, geg. 7 H., 1937

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
EAST SIDE

Geg. 2 d., per sumą, Soda- 
lieija apvaikščiojo savo me

tines iškilmes, per karius vie 

nuolika mergaičių sudėjo įža

dus ir priėmė diplomus. So 

dalieija suteikė Panelei Šve. 

auksinę karūną ir kasę gė

lių.

Šių metų iškilmės bene bu

vo gražiausios iš visų, kurios 

jau per keturiolika metų ap

vaikščiojamos. Gražiausios 

tuo, kad per visą sumų gie

dojo 30 vienuolių iš Pasijo- 

riistų vienuolyno. Jų giedoji

mas taip žavėjo bažnyčioj e- 

sančius, kad ne vienam su

sijaudinusiam išspaudė gai

lią ašarą.
Per sumą visos narės ėjo 

prie šv. Komunijos. Pamoks 

lą sakė kleb. kun. Čižauskas 

ir kun. Xavier, angliškai.

Prie šių gražių iškilmių 

prisidėjo kleb. kun. J. Čižau

skas, Motina Dovydą ir ki

tos sesutės ir pirm. Agota 

J uodsnukaitė.
Minėtoj dienoj Panelės Šve

nčiausios altorius buvo gra

žiai papuoštas sesučių.

Vakare Sodalicija surengė 

šokius parapijos svetainėj. 

Atsilankė labai daug gražaus

rz
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IR JOS GALITE DABAR TURĖTI ŠĮ PUIKŲ 
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Bed Room

setai

49>ū
Lengvais

Išmokėjimais

Roosevelt Furniture Co. INC.

2310 VVest Roosevelt Road
Phone — SEEIey 8760

jaunimo. Visi linksminosi prie 
geros muzikos.

Pereitą savaitę buvo iškil
mingos laidotuvės a. a. Vin
co Jončaičio.

Bažnyčioj atlaikyta trejos 
mišios. Graudų pamokslą pa
sakė kleb. kun. J. Čižauskas.

A. a. Vincas buvo vienas 
stambiausių parapijos rėmėjų, 
yra paaukojęs bažnyčiai daug 
brangių dalykų.

Visa parapija liūdi neteku
si geraširdžio.

Minėsime Motinos 
Dienų

Moterų Sąjungos 54 kuopa 
•minės Motinos dieną gegužės 
9 d. Ryto visos narės, pasi
puošusios gyvomis gėlėmis, 
eis “in corpore” prie šv. Ko
munijos. Po pamaldų bus 
bendri pusryčiai.

Vakare 7 vai. bus graži 
programa parap. svetainėj. 
Bus atvaidinta vieno veiks
mo farsas “Sušaldyta Die- 
dienė”. Vaidins geriausi vai- 
dylos. Jaunametės taipgi ža
da gražiai pasirodyti daino
mis, šokiais ir veikalu. Dai
nuos kuopos dvasios vadas 
kun. J. B. Čižauskas, M. Šir- 
vaitienė ir M. Stonkienė.

Jmokėtl mažą depozitą, 
o balanso išmokėjimui 
imkite, kad lr 20 me
nesių.

$
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Bendras Draugijų 
Piknikas

t
Geraširdžių Aukos

Marijonų Seminarijai

Petras Bendorius, gavęs 
laišką* iš Provincijolo kun. J. 
Jakaičio, MIC., prašant pa
rinkti aukų Marijonų Semi- tikslai vienodai kilnūs — pa- 
narijai, prašymą išpildė. . sigailėjrmas ir teikimas op-

Aukojo sekantieji: P. Ben švietos mūsų jaunąjai kartai.
dorius $5, P. Orybas $5. Po 
$1.00: M. Smaliukienė, Valen- 
tukevičiai, J. O. Piragiai, J. 
Žilinskas, J. Žyrinas, P. Pa- 
dolskis, J. Tumša, J. Jaru- 
šiūnas, D. Kasparavičienė, S. 
P. Paukščiai, E. Siulčaitė, A. 
Smaliukas, adv. A. Conrad,
J. Saplys ir M. Šimonis. F. mojimuose.
Stankus 50c., J. Piragis 50c., 
J. Andruškevičius 50c., A. Ši- 
mkonis 25c. Viso $26.75. Pi
nigai pasiųsti. Aukojusiems 
širdingai ačiū.

Jonas Paplauskas net su
kaitęs darbuojasi spaudos pla 
tinime. Susipratę žmonės ne 
tik nusiperka, bet padeda 
užsisakyti, kad nuolatos ge
ras laikraštis lankytų jų na
mus. Rap.

Grieš Mitchells orkestrą 
iki vėlumos. Rengimo komisi
ja kviečia visus dalyvauti 
Pelnas skiriamas Vilniaus 
Vadavimo Sąjungai.

Korespondentė J.H.M.

Tai klaidų klaida ginti šve
ntą darbą, o gyventi nuodė
mėje ir slapčia mylėti nedo
rybę.

RINKTYNĖS MINTYS
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškia

Ir vieni, ir kiti rėmėjai Die 
vui, Bažnyčiai ir Tautai daug 
reiškiančių organizacijų. Jų

Abi organizacijos laukia iš 
geraširdės visuomenės užuo
jautos ir medžiaginės para
mos. Tos paramos jos yra ve
rtos.

Jos tikisi, kad gerb. visuo
menė jas parems, ypatingai 
šių dienų jų dideliuose užsi-

Tik skaudu, kad abu pare
ngimai supuola tą pačią die
ną. Kitos išeities nebuvo. Bet, 
prie gerų norų, nesunku bus 
paremti abu parengimu gau
siu dalyvavimu. Akad. Rė-

A. Rėmėjų Draugijos 
18-tas Seimas

Šį sekmadienį, gegužės 9 
dieną, įvyksta Šv. Kaz. Akad, 
Rėmėjų Dr-jos seimas. 9 vai. 
ryto bus iškilmingos šv. Mi
šios Seserų koplyčioje. Seimo 
sesijos bus Marijos Gimimo 
parapijos svetainėj. Rytinė se 
sija prasidės 10 vai., gi po
pietinė 2 vai.

Šv. Kaz. Seserys ir Akad. 
Rėmėjų Dr-ja pasiuntė laiš
kus, per savo skyrius, visoms 
draugijoms, užkvietė į Staty
bos Fondo seimą. Dabar ta-

Gegužės 7-ta Diena

“Mes būsime permainyti. 
Nes šitas gendąs turi apsi
vilkti negedimu ir tas marus 
turi apsivilkti nemarumu”.
— 1 Kor. XV, 52, 53.

Jei gyvenimas bus laiko
mas kaip nemirtingumo pra
džia, jis bus paliuosuotas nuo 
menkniekių ir nuo to, kas 
yra žema ir pažeminančio. 
Jis užims pastovumą mūsų 
akyse nuo jo pirmos valan
džiukės iki paskutiniai. Tai 
bus pradžia neapribotos ka
rjeros. Mirtis daugiau nebus 
smarkus panaikinimas, neiš
matuojama ir baisi bedugnė, 
tuščia užuomarša, bet ji bus

PAVASARINIS PIKNIKAS
GRAŽIAM SUNSET PARKE “VILNIAUS KALNELIUOSE

prie 135tos ir Archer Avenue, Route 4A

Akad. Rėmėjų 18 Seimas ir TT. Marijonų 
Rėmėjų Chic. Apskr. Metinis Bankietas

"VVAUKEGAN. — Visos 
vietos draugijos jau išrinko 
atstovus įsurengimui bendro 
pikniko naujos bažnyčios fo
ndui. Piknikas, kaip girdė
jau, bus Foss Park ant Mi
chigan ežero kranto. Jame 
gali sutilpti tūkstančiai pub
likos. 6v. Antii.no draugiją 
atstovaus Juoz. Matulėmis ir 
Juoz. Butkus.

•mėjų seimui pasibaigus, vi
siems atstovams ir svečiams 
bus laiko dalyvauti ir TT.
Marijonų Rėmėjų lumkietc, 
kuris prasidės 7 vai. vak.,
Aušros Vartų parap. svetai
nėj. Čia bus malonus svete
lių susitikimas, susipažini
mas ir malonus laiko pralei-
dirnas prie užkandžių, paruo- Lietuvių Auditorijos, 1937 
Mų šeimininkių po vadovys- met* valdybon išrinkta: Jo- 
te D. Gnsparkienės. Viename nas Jun^‘us - pinu., Vladas
ir kitame parengime viai jau- SPokas ~ vice i'*rnl’ Ju°7- 
si-inės kaip bitės viename a- |Lutkus sekr. ir Pr. Buk-

•i | sas — kasierius. Kiti direk-l
Į toriai: B. Mačiulis, V. Vens-f

TT. Marijonų bankietui ti- lauskis> y. Jakaitis ir F. Se
kiotai tik 75c. Tat, iki pasi- deravičia. > « tyg
matymo gegužės 9 d., Aušros Lietuvių Auditorija priklau'
Vartų parapijos svetainėje.

J. š.

sai fondas yra atdaras. Visi 
galime prisidėti savo dalimi. 
Seime bus tinkamiausia pro
ga tai padaryti.

Kviečiame ir laukiame vi
sų. Norime, kad šis seimas 
itin būtų skaitlingas. Vieny
bėje glūdi jėga! Rėmėjų drau
gija turi gražų, šventą tikslą. 
Gausingai susivažiavę pasi
džiaugsime nuveiktais darbais. 
L’žsibrėšime naujus ir žymiai 
padidinsime Statybos Fondą.

Tyla

— Neapolio laikraštis “11 
Mattino Ulustrato” paskelbė 
E. Campanois straipsnį apie 
Lietuvos kryžius, pavadintą 
“Gražiausieji kryžiai”. Strai
psnis pavaizduotas devyniomis

permaina, nusileidimo vieta, 
įžanga į amžiną dvasių ir 
Dievo buveinę. Ji bus mąstą- lietuviškų kryžių nuotrauko- 
nčio laikoma kaipo gyveni- mis.
•mo paskutinis kraštas, kur 
tuštybes daugiau ne tuščios, 
kur visi užsimojimai atsie
kia savo tikslą ir gyvenimas 
visas vėl atnaujintas; kuo
met jų skaisčiose pasekmėse 
pakils mintys, dorybės, prie- 
telystės, širdperšos ir džiaug
smai.

Su poilsiu beveik po akių 
dvasia alpsta ir kūnas ir šir
dis ant galo pavargsta; mū
sų kojos norėtų vaikščioti 
šventųjų mieste, net pirm nei 
tylieji vartai yra praeiti.

Išmokink mus laukti iki Tu 
pasirodysi — žinoti, kad vi
si Tavo keliai ir laikai yra 
teisingi: Tu matai, ką mes 
tikime ir ko bijomės, Vieš
patie, VŲešpati^, priversk 
mus taipgi ir tikėti ir pasi
tikėti! — Ph°ebe 0®ry.

y*

f*
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Rinktiniausia kuopa. Scots Guards, rinkti niausią Anglijos kariuomenės kuopa, paruoš
ta karaliaus vainikavimo iškikmėms.

so Šv. Juozapo ir Šv. Bal
tramiejaus draugijoms.

Vietiniams ir apylinkės lie
tuviams gerai žinomas base- 
bolininkas Jonas Dikša (Di- 
cksliot), gimęs ir augęs Wau- 
kegane, lietuvis, vienas ge
riausių buvo žaidėjų, kuo
met pas mus gyvavo L. Vy
čių baseball tymas, dabar 
žaidžia profesionalu “Pitts
burgh Pirateą” tyme. Nors 
dar pirmas metas, bet iš ra- J 
portų girdėjau, kad pasiliks ’ 
reguliariu to tymo žaidėju. 
Atidarant Įš|fų metų sezoną 
buvo Chicagoj ir žaidė prieš 
garsų “Chicago Cubs” tymą. 
Dikšas pasirodė gana gerai. 
Jis yra. vedęs lietuvaitę Kuz- 
mickiūtę.

“Enrikas” nori pasveikin
ti savo brangią motinėlę ir 
bendrai visas mamytes Mo-

T

Ix*w1h .Madoms Kelt* Kodo 

Ijfwts K rt-tilta n V b, lema Dt ia

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu-. 
kas ir šukos dykai su kiek-) 
vienu siutu arba top ooatn 
“Draugo” skaitytojamg

Keturios dldalSa 
rertyb*s Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OURUMAS

PAT/rlNAVTMA®
VERTTB®

$22.50
LENGVAS 
KREDITAS

Jokių nuošimčių,„ 
Jokių mokesdtu »»2' 
pristatymą.
I.letuvts pardavS- 1 
Jau Frank P. 
Speecher Jums 1 
patarnaus.

A. Levis

4716 S. Ashland Avenue

tinos dienos proga gegužės 9| 
Ilgiausių metų gyvoms nn 
tinoms, o amžiną atilsį mirt 
sioinsl

Sunkiai serga vietos dai 
huotoja Marijona Mačiulienę 
Guli Šv. Teresės Ligoninėj 
Prašomi aplankyti. Enriką

Lietuvių Gydytojų 
Fratemales Dr-jos 

Veikla

Lamba Mu Delta gydy| 
jų dr-jos susirinkimas įvj 
šį vakarą, 9:15 valandą, 
Maniko ofisuose, 4070 Arcl| 
avė. Bus rinkimas naujos 
Idybos ir tarimas vasaros 
kimo. Yra planuojama laikl 
golfo turnyrą narių tarj 
Praėjusių metų turnyre, d 
Šimkus laimėjo čempijonatą!

W. f J

4>

rT
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Antii.no


Heights Po So. Chicagą ARD Piknikas
Gegužės 16

^8 dienų pas m its 
neregėtas du- 

takrm nejtapiastas, 
durimis bankic 

$10.00 ĮHT plate".
5ia puts klebu 

kun. A. C. Martin 
stos įvyks parapi

Praeitų šeštadienį per šv.
Mišias kun. Pr. Vaitukaitis 
suteikė Moterystės Sakramen
tų M. šeštokai tei su A. Prei-J 
su. Jaunoji buvo parap. choro: bus gegužės 16.
nuiv, tat ir ištekėjus, gal, ne- pavasaris kiekvienų truuk-

Tebfln visiems žinotina,

DRAVOŽ8
West Pullmano 

Naujienos

tiegužės 9 d., Vytauto par-
kud Šv. Kas. Akud. Rfauėjų ke turėsime linksnių pavasa- 
centio piknikas, Vytauto dar-'rinį išvažiavimų — piknikų.

Jau viekas tinkamai sutvat-

Sąjungietės Minės 
Motinos Dieną

MELR(JSEPaRK. — Mo 

terų Sų-gos kuopa rengiasi 
prie Motinos dienas. Visos 

• narės in corpore eis prie šv. 
Komunijos 11:30 Mišiose. Gė-

Penktadienis, geg. 7 d., 1937

nio 4 dienų mūsų ba
lo primicijos kun. 
Labai gražiai pu- 

tilmės kaip bežnyčio-
<r bankietas svetai-

II *
isas gerb. kun. Mar
čia klebonavimo me

nuosavyliė vis 
gerinama. Kas met 

didelis darbas — 
trūkumai. Praeitų 
^iant parapijos si- 

liejų, išmalevota
ir visa joje atnau 

remontuojama
Dedama naujas 

radiatoriai, įvedama 
sr heat”, kas suda- 
išlaidas. Tam tiks-

I *rengjiama negirdėtas 
už bilietų” vakaras, 
23 dienų.

įdžio 25 dienų balius 
h svetainėj, gražiai

,, Svečių susilaukta ir 
kokių visai nesitikėtu.

Rap.

mes choro.
Vakare jaunosios tėvų na

muose svečiai linksminosi ir 
linkėjo jauniesiems daug lai
mės. Ir aš linkiu jiems laimės 
ir nepamiršti savo tėvų ka'- 
bos bei papročių.

Sekmadienį šv. Mišias mū
sų bažnyčioj laikė kun. A. De- 
ksnys. Po pamaldų parap. sve
tainėj susirinkusiems papasa
kojo apie Lietuvų.

te traukia išvažiuoti iš mies
to tyru oru pakvėpuoti, at
sigimusiu gamta pasigerėti.

Geg. 16 d. rėmėjos lauk- 
seselių prietelių suvažiuojant 
į jų rengiamų piknikų. Visos 
pelnas eis Statybos Fondui.

Rėmėjos žada visus gražiai 
priimti. Paremsime naudingų 
darbų. Omega

kvta ir prisirengta, kad sve-l,. . .
lu,-.- n. bus SuIlnia pne bu

Motinos dienų motinoms pa
gerbti rengiama programa se
kmad., geg. 9 d., 2 vai. po 
pietų, parap. salėj Kas atsi
lankys, nesigailės.

Vakare bus Stanislovų ir 
Jurgių balius, kuriam vado
vauja du Stanislovai: Anta
naitis ir Vasiliauskas, o kiti 
jiadeda. laukiame daug sve
čių. Pradžia balio 6 vai. vak., 
o šokių 7 vai. Nepraleiskite 
puikios progos pasilinksminti 
svetainėje, nes paskui jau pra 
dėsim linksmintis gegužinėse.

Nernubo Sūrus

— Klausyk,- Jurgi,’-kodėl 
pri? tavo pypkėj pririštas tas 
jiagaliukas? Atrišk ir mesk jį 
šalin, negražu.

Gceroj Motinų Diena

Šv. Antano parapijos mote
rys bei merginos rengias iš
kilmingai apvaikščioti Moti
nos dienų.

ltytų 7:30 klausys šv. Mi
dų parap. svetainėn, kur p«- 
šių ir eis prie šv. Komuni
jos. Visos susirinks 7 vaian- 
sipuoš gėlėmis ir ‘*in eorpo- 
re” eis į bažnyčių. Lai nei 
viena parapijos moteris, ar 
mergaitė, nepasilieka nedaly 
vavus šioj dvasinėj puotoj. 
Tai bus geriausia dovanėlė 
motinai, nežiūrint ai- ji yra 
gyvo, ar mirus.

. -Gegužės- 9 d.. visos 
vaukim, nežiūrint ar kuri pri
klauso prie kokios draugijas
ar ne. , K. S.

teliv.s pavaišinus. Be to, šo 
kiams grieš gera Phil Pahn- 
ers orkestrą. Bus daug įvai
rumo ir linksmumo, nes J>u- 
kviesta daug svečių iš Chi
cagos ir apylinkės. Atvykę 
piknikan turės progos laimė
ti tris dovanas pinigais po 
$5.00.

Kviečiame visus skaitliu 
gai atvykti. Visi tyrame ore 
linksmai praleisime laikų. Į 
žangos nereikės mokėti.

Geg. 2 ą. ŠŠ. Petro ir Po
vilo parap. bažnyčioje kleb. 
kun. A. Linkus surišo mote
rystės ryšiu jaunų porelę, Vi
ktorų Savičių su Ona Jenke- 
liūnaite. V. Savičius yra pa
rap. komiteto narys, o Ona 
Jenkeliūnaitė pavysdinga me
rgaitė.

Linkime laimės.

žnyčios.
3 vai. po pietų įvyks puo

ta K. Januškienės name, 1020 
N. 20 avė. Visos narės prašo
mos dalyvauti.

Moterų Sų-gos 60 kuojų).- 
susirinkimas 2 d. gegužės bu
vo skaitlingas. Atstovės į 
Chicaga apskritį K. Žvirb
lienė, O. Urbelienė, J. Apera- 
vičienė pranešė, kad visos 
kuopos gražiai darbuojas. Mū 
sų kuopa irgi nepasilieka, nuo 
kitų.

Raportų iš bunko party pa 
tiekė F. Petraitienė ir K. Ja
nuškienė. Pelno liko $35.

Atsilankius komisija iš Šv. 
Onos ir Šv. Jono draugijų 
pakvietė kuopų prisidėti prie 
rengiamo pikniko Tėvų Ma
rijonų naudai. Kuopa mielu 
noru sutiko ir išrinko komi
sijų iš K. Žvirblienės ir O. 
Urbelienės. Sųjungietė

Geg. 16 d. ŠŠ. Petro ir Po
vilo bažnyčioje 8 vai. ryto šv. 
Mišiose bus vaikučių pirmoji 
šv. Komunija.

Kun. Deksnį Išleidžia

TOVVN OF LAKE. — Čia 
rengiamasi prie didelės va
karienės su įdomia progra
ma, gegužės 20 d., priėmimui 
ir išleidimui kun. A. Dėka 
nio, kuris ilgus metus dar
bavosi šv. Kryžiaus parapi
joj. Jo bičiuliai ir draugai 
tas išleistuves rengia gegu
žės 20 <1., J. J. Ežerskio sve
tainėj, 44)00 S. Paulina st., 7 
vai. vak. įžanga 50c. Visas 
pelnas skiriamas Kaišedorių 
katedrai ir Pivašiūnų bažny

LIETUVIAI DAKTARAI

čiai; pastarosios kun. A. De- 
ksnys yra klebonu.

Visi lietuviai prašomi da
lyvauti. Raporteris

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienius ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

TeL CANal 2346

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANa] 0402

Visokia netvarka visuomet 
išrodys tvirtesnė ir pavojin
gesnė už tvarkų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso:

LAFayette 4017 
Tel. namų:

HEMIoek 6286

Rez.:
24C6 W. 69 St

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Res. 6924 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvenill 0617 
Office TeL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Suhatoms Clceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

PHILADELPHIJOS

IETUVIŲ DIENA
JUOZAPO MARUOS VILOS NAUDAI

Sekmadienį
Bfirželio-June 6 d., 1937

VILOS SODE ’ \ NEWTOWN, PA.

Štai gera proga įsigyti naujų automobilių —1937 PLYMOUTH 4-DOOR SE
DAN, kuris teks giliukingam antrame VILOS PIKNIKE, rugpiūčio 29 d. Pra- 
šane visų įsig) ti tikietus iš anksto.

Bus duodamosi įvairiausios dovanos naudingos seniems, jauniems, dideliems, 
ir mažiems. Ypatingai, džiaugsitės gavę akademikių ir Šv. Kazimiero Akademi
jai rėmėjų gražius rankdarbius.
__ Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai praleisti dienų JUOZAPO MARI

JUOS gražiame sode.

- ttog; 8 tl. mūsų bažnyčioje 
įvyks iškilmingus Šliūpas Pra 
no Mackevičiaus f»u Patriein 
Zeleckaite. Abu yra pavyz
dingi jaunuoliai. Pranas ke
letu metų buvo parapijos ko
mitete.

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANal 0523

"LIETUVIAI ADVOKATAI

Tel. Ofc. REPuhHc 7U»A 
I Melrose Park #20

i DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 We8t Marąnette Road
Antrad., UetvIiLad. ii ne n k tadienlai: 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v.
ŠeSladlentuis duo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvay
MELROSE PARK, ILL 

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

B.-Atariteniaia nuo 2 v. lkl 9 v. v.
Sekmadieniais pagal sutarties.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
murai .nt.rti

Ofiso tel. Cicero 2573

Jū«ų,
5V. KAZIMIERO SESERIS 

(Vitoje)

Daug laimės. Rap

J

Sąjungiecių Dėmesiui

WEST SIDE. — Mot. Sų- 
gos 55 kuopos narės tenepa- 
miršta, kad sekmadienį, geg. 
9 d., Motinų diena ir kuopu 
visuomet užprašo šv. Mišias 
per kurias “in corpore” ei
na prie šv. Komunijos.

{Sekmadienio rytų visos pra 
Somos susirinkti į svetainę 
7:30 vat. Iš nia liendraį ei
sim į bažnyčių.

Taip pat tenepauniršta nei 
viena nare su savo šeima da
lyvauti vakare Jasnauskų sve 
tainėj. p.angos nebus. Komi
sija rengiasi visus j>avaišin- 
ti. Pirm. R. Maoeliauskier.ė

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdieh nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredoe ir Pėtnyčiog 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockvveH St. 
Telefonas REPnblic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
nPK’TTflT A fl

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

I

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

6322 So. Western Avenue 
 PROapeet 1912 

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIoek 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

Į šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

TeL HEMIoek 4848

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utain., K«t». ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Ohicago 
Paned., Sered. ir Subat. nno 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

■ ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REPnblic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALAND08: 
vakaro. Nedaliomis noo 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TA TARdi 0994 
Rw.: TaL PLAza 2400 

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

NedėlioniiH^jįjio^JtMki^J^dicn^

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanttos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomia1 ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

TeL Office Wentworth 6330
Ras. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•o4rm>>« ir■i.Vvm. I.r. anhntnmia

Office Phone Rea. and Offiee
PROspect 1028 2369 S. Leavitt St.
Vai. 3-4 pp. Ir 7-» vak. C A Nai 07OS

OR. J. J. KOWAR
(E0WAR8KAS) 

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

NedAltom Ir Trečiadieniais 
ragai Sutarti

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th 8treet

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 00.36

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Racideoeija
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

fel CANa’ 02157
Rea. PROapeet 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6000 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro

Chicagos lietuvių Sv. Kryžiaus li
goninė, kaip Jų pripažino American 
Medicai Association ir American 
Collega of 8urgeons, yra Class A 
rūiies. Tai yra, ankičianai Ameri 
koa medikaliai autoritetai mnaų li
goninę priskyrė prie geriansių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jo# patarnavimu 2706 W. «Wh St., 
tel. HEMIoek 6760.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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Kas Bus Birželio 
20 Dienų

Nacijonalis Lietuvių Aero 
klūbas visu smarkumu ren
giasi prie pirmosios savu a- 
viaeijos dienos, 20 d. birž., 
prie Cicero avė. ir 83 galv. 
Chicagos ir apylinkių lietu
viai čia bus supažindinami 
su žymiais lietuviais laku 
nais, kurie lėktuvais raižys 
padanges. Bus ir kitokia pro 
grama: sporto, dainų ir kal
bų.

Klūbas jau yra išsiuntinė
jęs visoms draugijoms bei 
organizacijoms laiškus, kvie
čiant išrinkti atstovus daly- 

pti toje dienoje. Daugelis 
įgijų jau išrinko net po 

elis atstovus, kurie dalyva
vo ir klūbo ir draugijų at
stovų susirinkime. Kurios dr- 
gijos dar neišrinko atstovų, 
arba negavo laiškų, artimiau
siame susirinkime prašomos 
išrinkti ir atsiųsti j klūbo 
susirinkimus, kurie laikomi
kas antrų antradienj, Lietu
vių auditorijoj.

Pakviesta ir visi lietuviški 
chorai su Jietuvjška daina. 
Chicagos lietuvių bažnytiniai 
chorai pakviesta per chorų 
susivienijimų, Chicagos pro 
vincijų, ir gautas prielankus

Mirė Kaz. Bockus

W. PULLMAN. — Kaz. 
'Dočkus apie 55 metų amžiuus 
mirė County ligoninėj baland. 
23 d. Po trumpų pamaldų Vi
sų Šventųjų bažnyčioj palai
dotus gegužės 5 d. Laidotu
vėmis rūpinosi velionies kri
kšto sūnus. Laidotuvėse pa 
tarnavo laidotuvių di rėkto 
liūs Lachasvicz ir Sūnai.

^^aut

E

sutikimas. Kiti chorai bus 
pakviesti atskirai. Taigi, 20 
d. birželio bus Chicagoj di
delė lietuvių aviacijos šven
tė, įvairaus sporto diena, dai
nų diena.

Laiko nedaug, dėl to visi 
rezervuokite tų dienų. Ji re
ngiama visų lietuvių vardu. 
Ji atneš garbės visiems lie
tuviams. Dabar visi domis’ 
aviacija. Ir mes, lietuviai, 
nuo to neatsitikime. Arčiau 
susipažinkime, susigyvenki
me su aviacijos progresu, o 
tuo pasitarnausime mūsų tė
vynei.

V. Rėkus, klūbo sekr.

Girtiems Automobi
listams nebus pasi

gailėjimo

Safety teismo teisėjas įiu 
skelbė, kad nei vienam gir
tauti automobilistui, ar jis bus 
vyras, ar moteris, policija, 
sulaikius nebus pasigailė.ji-

STEIGIAMAS DARBO 
DEPARTAMENTAS PROFESSOR NOODLE

A. I A

JONAS KIN6IUS
Mirė gegužės 3 d., 1937 m., 

6 vol. vak.. sulaukęs pusę am
žiaus, gimęs Tenėnų miestely
je, Tauragės apskrityje.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris: Mile ir Bronice, 
brolj Vincentų, seserj Oną 
Sveikauskienę ir jų šeimyną, 
o Lietuvoj brolj Juozapą, 2 
seseris Liudviką šeperienę ir 
Barborą Klnėaltę ir daug ki
tų giminių Ir pažjstam,ų.

Kūnus pašarvotas 1819 So. 
Union Avė. Laidotuves jvyks 
šeštadienj, gegužės 8 d., 9 vai. 
ryto, Iš namų j Dievo Apvaiz
dos parap. bažnyčią, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas J šv. Kasimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Kinčiaus gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę: Dukterys, Broliai, 
Seserys ir Giminės.

Patarnauja laid. dir. Butkus, 
tel. CANaI 3161.

Laidotuvėmis rūpinasi M r. ir 
Mrs. Urbonai, 1317 8. Union
Avė., Chicago.

I Urba Flower Shoppe
jA^.80 Archer AvenueT'ės Mylintiems — Vestuvėms —

Itankletams — lAldn*uvėm» — 
Papuošimams.

Phone LAFAYETTE 5800

A.f
ANTANAS DARA6KA

Mirė gegužės 5 d., 1937 m., 
2:30 vai. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus,

Gyveno adresu 7022 So. Tai. 
man Avė.

Kilo Iš Lietuvos. Amerikoj 
Išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Stanislovą lr marčią Stel
ių, dukterj Prancišką ir žen
tą Wm. Deraitis ir du anūkus 
Valentiną ir VVililam, Jr. Ir 
gimines, o Lietuvoj moterj 
Prancišką ir brolj Juozapą.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

laidotuvės Jvyks š<-štadienj 
gegužės 8 d. Iš Eudeikio kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas j Gimimo Panelės ftvč. pa
rapijos bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kasimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, MsHI, Duk
tė, ftrortaa. Anūkai Ir GimlnėM.

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

Metiniam Koncertui 
Prisiartinus

KAUNAS. -- Ligi šiol prie 
vidaus reikalų mbiiaterijog vei 
kia vyriausioji darbo ir soci
alės apsaugos inpekcija, kuriui 
vadovauja vyr. darini ir soči 
alinės apsaugos inspektorius

,.................A. Šostakas ir vyresnysis dar.ma. Visi bus baudzjanu pini'. . ... .. ., , ...• _ . . _ . . , .... ■ bo inspektorius v. Akelaitisginemis bausmėmis ir kaleji- , _ __•---- ---------
mu. i PLATINKITE “DRAUGĄ’

Profeaaor:
I ve readabout 
this brand new car, 
which runa on, 
feet instead of tiras. 
Būt if this car 
should Ųct a jar 
and smaah o 
f oot—what then 
tronspires?

Henry Dearborn

ŠEŠIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES
I

Griaus i$imą.. namas
adresu 9917 S. Union avė, 
yra Stasio Straukos, kuris su 
savo žmona dideliu vargu jj 
pasistatė iš senų rąstų ir lent 
galių. Statydamas šj namų 
Straukas kelis sykius buvo 
patrauktas į teismų, nes tan. 
distrikte draudžiama statyti 
mediniai namai. Baigus na
melį, miesto advokatai dabar 
randa, kad Strauka yra per
žengęs gaisro departamento 
reguliacijas ir dėl to namų 
statybos komisijonierius tu

rįs teisę įsakyti gaisrinin
kams namelį nugriauti. (Iriau 
nant namelį, sako, bus pasta
tyta policija saugpti, kati ne
įvyktų pasipriešinimų. Atvaiz

A.

S-'poag if this 
car breaks a lerf 
it will not matter 
v*ry much,
A sli£ht adjust-
ment— and you’ll pe£ 
riŲht straitfht 
alorv^ on. 
gour spare 
Crutch.

Prof. No o die?

tum Faeirr 
Foot AC-rą 

rr‘8 
ivFreaiNfa, 
WIV* C»«H& 

Mavąą’n*

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

NOKTU SIDE. — Kiekvie
no bažnytinio choro tikslas 
— giedoti bažnyčioje, kelt di- de parodoma Straukienė su
dėsnį kiekvieno kataliko ma- 

[ ldingumų skambia lietuviška 
daina žadinti tėvynės jaus
mus bei dėtis prie visokio 
lietuviško veikimo.

Ir mūsų, Šv. Mykolo par., 
choras tuos tikslus pildo. Tai 
rodo, kad dabartiniu laiku 
visu atsidavimu rengimasis 
prie metinio koncerto, kuris 
įvyks sekmadienį, geg. 9 d., 
parap. svetainėje. Atsilankę 
koncertan tikrai pasigrožėti 
gerai, Rūpestingai, prirengta 
programa.

Taigi, northsaldiečiai, įve- 
Į rt ink line choro pastangas, pa 
rodykime jam prielankumų 
gausiu atsilankymu, paremki
me jaunimų, o už tai jis bus 
visuomet dėkingas.

Programoj, be didelio par. 
choro, dalyvaus ir jaunų vai
kinų choras, jaunesniųjų me
rgaičių ichoras iri jungtinis 
choras. Bus ir duetų, kvar 
tetų ir solo.

Jaunimas, sakoma, yra tau
tos žiedas, tautos ateitis. Tat,

dukterim Phyllis.

lūkime jį, o tikrai jis bus su | 
mumis.

Jaunimas kviečia į savo 
metinį parengimų visus lie
tuvius, bet ypač. mamytes. 
Mamytės! Jūs, kurios mus iš- 
auklėjote, užliūliavote, naktis į 
nemiegojote, ant savo ranke
lių rymojote, ateikite. Mes 
jus už jūsų motiniškus var
gus pamylėsime, skambiomis 
lietuviškomis dainelėmis jūsų 
širdeles paguosime. Jums į- 
žango.s nebus, nes toji diena, 
tai Motinų diena. Visas kul
tūringasis pasaulis motina, 
pagerbia. Pagerbsime ir mes.

Lietuvytis

Superior teismo džiurė pri
teisė $20,000 atlyginimo Mrs. 
Jean Ilalladay, 7320 Paxton 
avė., iš Olvmpia Fields Cou- 
ntry Club. 1935 m. žiemų be
važiuodama rogutėmis nuo 
kalnelio apvirto ir susižeidė. 
Už tai klubų patraukė į teis
mų reikalaudama $50,000 at

mylėkime tų tautos žiedų, re-; lyginimo.

JUZEFINOS KARPIŪTES
Prabėgo šeši moteliai, kaip mūsų mylimų dukrelę 

amžinų atilsį Juzefinų pašaukė Brangiausias Viešpats 
pas save. Atsiskyrė su šiuo j>asauliu gegužės 8 d., 
1931 m., vos sulaukus 16 m. amžiaus.

Paliko mus, tėvus ir brolį, labai dideliame nuliū
dime. Praleidome šiuos šešis metus labai liūdnai be 
tavęs, mūsų brangi ir mylima dukrele. Atsiskyrei 
nuo mūšų, mylima dukrele, atsiskyrė kartu linksmybė 
ir ramybė nuo mūsų. Nebus pa« mus ramybės ant 
šio pasaulio be tavęs, mūsų mylima dukrele. Taigi 
meldžiame Tavęs. Gailestingiausias Dieve, priimk mū
sų meldimų už mūsų mylimos dukrelės sielų, kad am
žinoji šviesa jai šviestų per amžių amžius. O Bran
giausias Dangiškasis Tėve, aprūpink mūsų mylimų 
dukrelę a. a. Juzefinų.

Minint a. a. Juzefinos šešių metų mirties sukaktu
ves, yra užprašytos gedulingos) šv. Mišios už jos sie
lų šeštadienį, gegužės 8 d., 1937 m., 7:45 vai. ryto, 
šv. Antano parap. bažnyčioje, Cicero, III. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines ir pažystamus atsilankyti į 
pamaldas ir pasimelsti už a. a. Juzefinos sielų.

Nuliūdusi J. Karpių šeimyna.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

//*fOR'/OUR

e. Ves
VVrite for Free Boolc
“A Werld o» Comfort tor Vo»r tyo.”

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargo 
slas akis.
Saugus Kūdikiams lr Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

MURINĘ COMPANY^a"o

SOLISTAMS IR CHORAMS!
Didžiausia.-. Muzikos, Dainų ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS *INIO8”
1819 X. Danu-u Avė., Cldcago, |Į|.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

VIRglnia 0883PLATINKITE “DRAUGI"
MRS.

A. BITTIN
PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005

OARV, IND. LAIBOTLVIV DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Oertaoalaa patarnavimas — Moteris pataršau Ja
888 W. skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

A

lšdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 
------ o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj 
-- o-------

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

pinigus
------- -o-. ■

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Hlinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M PC PATARNAVIMASHIYIDULHNIjl dieną ir naktį
TA W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I IX/Al MIESTO DALYSE

A. Petkus
S. M. Skutas
1.1. Zolp
Ezerskis ir Sumiš
P. I. Ridikas
Lataiez ir Simai
I.

S. P. Mažeika
A. Masalskis

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 21C9

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 4244 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARda 1138

8307 Litnanioa Avė. 
Phone BOUIevard 4139



6 t.r.rJ ■ nn\rn Penktadienis, geg. T d., 1937

APLINK MUS IS RIM8OS LAISK0

Adolfina Pauliūtė, kuri še
štadienį, gegužės 8 d. per
mainys savo pavardę. Tą, die- 

. ną ji su d-ru C. J. Svenois- 
Iku darys ekskursiją pas al- 
| torių Nekalto Prasidėjimo Pa 

neles Švč. bažnyčioj Brigh- 
I 'ton Parke. Ta proga giedos 

Sasnausko vyrų choras, o so
lo giedos Ona Piežienė. Br. 
Svenciskas, dentistas, ofisą
turi 4300 Šou Fairfield avė.

PEOPLES FURNITURE CO. 
DARO BIZNIO REKORDĄ

Abi Peoples Furniture ko 
mpanijos krautuvės — 4179- 
83 Archer avė. ir 2536-40 W. 
03 st. šį pavasarį daro rekor
dinį biznį. Kaip tų krautuvių 

Įvedėjai sako, tai jų biznis 
[dabar toks, kokio ne|turėjo 

įuo 1929. Biznis, sako p. Na- 
k rečius, būtų dar geresnis, 

Į jei fabrikai suspėtų pristaty
ti medžiagą ir prekes. Fabri
kai su orderiais esą labai at
silikę. Orderių reikią laukti 

į mėnesį, o kartais ir ilgiau. 

SKAITYKITE “DRAUGĄ**

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

KELIONEI Į LIETUVĄ REIKALINGU SEKANTI 

DOKUMENTAI:

Lietuvos piliečiams
Lietuvos užsienio pasas,
Leidimas išplaukti,
Leidimas sugrįžti.

Amerikos piliečiams
Amerikos užsienio pasas,
Lietuvos viza.

Reikalingus apie kelionę paaiškinimus galima gauti 
kreipiantis asmeniškai arba laišku j “DRAUGO” Lai
vakorčių Agentūrų.

Didelės Ekskursijos 
įLIETUVĄ

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

1937 m.
GEGUŽES 29 
tiesiog į Klaipėdą

Laivo nemainant

MILŽINIŠKU LAIVU BERENGARIA
1937 m. Birželio (June) 19-tą d.

(12 vaL dienų)

IŠ NEW YORKO I KLAIPĖDĄ
per Clterbourgų

Šių ekskursijų lydės iki pat Kauno Cunard White Star 
laivyno lietuvių skyriaus viršininkas, Pijąs Bukšnaitis.

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA
IŠPLAUKIA iš NEW YORKO Liepos 2

Motorlaiviu N«w York—Klaipėda
“GRIPSHOLM” P„

Skulptorius Rimša savo lai 
ške gerb. kun. M. Urbonavi
čiui, MIC., Aušros Vartų pa
rap. klebonui be kito ko štai 
ką rašo:

“Prisiminęs gerus laikus 
Chicagoj ir ten gerus žmo
nes, karts nuo karto tai vie
nam, tai kitam parašau po 
laiškelį. Turiu pasakyti, kad 
blogų žmonių Amerikoj ii 
viso dar nesutikau.

Po parodos Chicagoj jas tu 
rėjau Clevelande, Detroite, 
Pittsburghe, New Yorke, Bo
stone ir AVaterburyje. Birže
lio pradžioje dar turėsiu Wil- 
kes Barre. Tai bus paskuti
nė mano paroda Amerikoje; 
nors čia Naujosios Anglijos 
apylinkėse dar daug kur po 
parodą galima būt suruošti. 
Bet man jau atsibodo. Visur 
gaunu gražių aprašymų. O ir 
materialiai niekur manęs ne
nuskriaudžia. Kapitalo, vie
nok, dar nesusikroviau jokio. 
(Bostono Museum otf Fine Ar- 
ts per vietos lietuvių rūpestį 
gavo mano didįjį bronzo ar
toją. Ilgai tęsėsi priėmimo ir 
įteikimo procedūra. Vakar 
(bai. 5 d.) iš muziejaus pre
zidento gavome žinią, kad 
šio mėnesio 2 d. muziejaus 
globėjai savo posėdy artoją 
yra priėmę. Bostono lietuvių 
tarpe entuziazmas neapsako
mas. Mat šis muziejus gyvų
jų autorių labai, labai retai 
ką tepriima. Man tas sudaro 
irgi nemažai malonumo.

“New Yorko Metropolitan 
Museum paėmė mano vieną
Lietuvos bažnytinės provinci-'pavasarį- Ar tik nepasuks
jos įsteigimo paminėjimo me
dalį”.

Iš Dariaus - Girėno 
Komiteto Sus-mo

Dariaus - Girėno pamink
lo statymo komiteto susirin
kimas įvyko 21 d. bai. “Mar
gučio’’ redakcijoje. Jame da
lyvavo veik visi komiteto na
riai. J^ąug Uaiko /pašvęsta 
svarstymui, kaip geriau pri- 
siruošus prie metinio pami
nėjimo 17 d. liepos, t. y. tą 
pačią dieną, kada mūsų la
kūnai žuvo Vokietijoj.

Rengiama didelį ir įvairi 
programa, kurioj dalyvaus ir 
atvykę iš Lietuvos sportinin
kai. Jie uždės ant paminklo 
vainiką, sugiedos atatinkamą 
giesmę ir pasakys iškilmėms 
pritaikintas kalbas.

Iškilmės įvyks po pietų, gi 
įvairiausia programos dalis 
prasidės vakare prie gražios 
parko ir paminklo iliuminaci
jos. Baigiantis programai nu
švis visa padangė įvairiomis 
šviesomis (Fireworks), ku
rios bus leidžiamos prie pa
minklo.

Kad prie viso tinkamai pri
sirengus, išrinktos įvairios 
komisijos: programo komisi- 
jon L. Šimutis, Vasalle, Si- 
mokaitis, kun. Albavičius, O- 
lis, Kai ir Pocius, spaudos

PASIŽYMĖJO ADV. ORI- 
ŽIAUS SŪNUS

Adv. J. Grišiaus sūnus Ta
das iškalbingumo konteste 
užvakar laimėjo antrą vietą 
ir gavo sidabrinį medalį. Ta
das lanko šv. Rita’s viduri
nę mokyklą ir ją baigia šį

jaunasis Grisius savo 
pėdomis t

tėvo

komisijon Sakalas, Rėkus, Va 
nagaitis ir Urbonas, biznio 
komisijon Mickeliūnas, flai- 
kauskas ir Olis. Kitos komi
sijos bus renkamo* kitame 
komiteto susirinkime.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
daugelis lietuvių reikalauja 
spalvuotų paminklo atviru 
čių. Nutarta jų atspausdinti 
Tam darbui atlikti įgalioti 
Vanagaitis ir Urbonas.

Kitas komiteto susirinki
mas bus geg. 20 d., “Margu
čio” redakcijoje. Visi narini 
ir komisijos būtinai turi da
lyvauti.

V. Rėkus, Komiteto sekr.

E šv. Vardo Dr-jos 
Susirinkimo

CICERO. — Šv. Vardo dr- 
jos susirinkimas geg. 3 d., 
buvo skaitlingas. Sus-me dau 
giausia dalyvavo jaunų, čia 
augusių vyrų, kurie rimtai 
svarstė reikalus.

Atsilankęs sus-man dvasios 
vadas kun. S. Valuckas pa
tiekė daug naudingų patari 
mų; ragino narius lankytis 
į gegužines pamaldas, ypa
tingai ateinantį sekmadienį 
pagerbti savo motinas, einant 
prie šv. Komunijos. Nutarta, 
kad visi nariai turi dalyvau
ti Mišiose su dr-jos ženklais 
ir pasipuošę gėlėmis.

Priimti kvietimai ir nutar
ta dalyvauti Marijonų Semi
narijos koplyčios pašventini
me, birželio 6 d., be to, ir 
aukų paskirta iš kasos $5.00;

Į Šv. Antano draugijos 25 
metų jubiliejaus paminėjimą, 
13 d. birželio, ir kiti kvieti
mai į šokių vakarus irgi pri
imti.

....................+r-
=^i

Draugija yra įsteigus du 
basebolo tymus. Dalyvauja ir 
kitokio sporto žaidimuose.

Draugija turi gražų, gerai 
įrengtą klūbą, kurį pavedė 
Šv. Antano draugijai per ju
biliejaus minėjimą. Tame klu
be bus įrengta aiskriminė ir 
restoranas, nes tikimoji sve
čių iš visų kolonijų.

Garbė ir ačiū šv. Vardo 
draugijai už padarytą prie
lankumą. A. Valančius

Mūsų Draugijų
Veikla Federacijoj

BRIGHTON PARK — Fe
deracijos 19 skyrius laikė su
si rinkamą bajlandžio 27 d. 
Šiame sur-me metinę mokes
tį įnešė Šv. Kazimiero Akad. į 
Rėmėjų skyrius ($1.00).

Svarstant apie visų drau
gijų vakarą, pasirodė, kad 
draugijos turi išrinkusios po 
tris asmenis, kurie platina bi
lietus. Vakaras - bunco į- 
vyks spalių mėnesį, parapijos | 
svetainėje, o vakare bus šo-1 
kiai. Pelnas skiriamas įtai
symui didžiojo altoriaus nau
joje bažnyčioje. Į komisiją į- 
ėjo: O. Ivinskaitė, P. Kviet- 
kus, A. Šrupša, A. Vaikutni- 
tė ir H. Gedvilaitė.

Lewis Style Shop aukoti 
kailiniai bus leidžiami šeri 
jomis. Kiekvienas draugijos 
narys turės pardavinėti, kad 
padarius pelno Vilniaus va
davimo reikalams.

Draugijų atstovai šiame su
sirinkime dalyvavo šie: Šv. 
Kazimiero — J. Vaiski s ir 
P. Kvietkus, Apaštalystės -- 
O. Kazragienė, F. Vaičekaus
kas, Moterų Sąjungos — V. 
Stirlūenė, Susivienvmoi — A. 
Šrupša, V. Kulikauskas, cho
ro — O. Ivinskaitė, Šv. Ka
zimiero Akademijos rėm. — 
E. Paulienė, Labdarių — V.

ŠĮVAKARĄ
KLAUSYKITĖS

ŠĮVAKARĄ
ŠALTIMIERO

RADIO
PROGRAMO

W.H.F.C STOTIES
(1420 K.)

7:00 vaL vak.

KITI ŠALTIMIERO 
PROGRAMAI:

Sekmad.—9:00 v. v. 
Pirmad.-—10:00 v. v.

— PAMOKINANTI — 

ĮVAIRŪS —

— ŽAVINGI

Micienė, Sodalicijos — A. 
Vaikutaitė ir H. Gedvilaitė.

Draugijos, kurios dar ne
sumokėjo savo metinio mo
kesčio, prašomos tai padary
ti sekančiame susirinkime. , 

Korespondentė

Pranešimai
BRIGHTON PARK — Su

sivienijimo L. R. K. A. 16C 
kuopos jaunimo komisija tu
rės ekstra susirinkimą šian
die, gegužės 7 d. 8 vai. lie
tuvių Nekalto Prasidėjimo pa 
rapijos salėj.

Konūsijos narys J. Enčeris

BRIDGEPORT. — Akade
mijos Rėmėjų 2 skyrius lai
kys susirinkimą šiandie ge
gužės 7 d. po pamaldų Šv. 
Jurgio parap. mokyklos ka
mbary. Visos narės kviečia
mos susirinkti. Turime apta
rti, kaip prisirengti prie dvie 
jų piknikų, kurie įvyks dar 
šį mėnesį. Valdyba

Daugiau Turės Vaikų,
Didesnę Gaus Pėdę

Taip bus Italijoj, taip pa 
tvarkė Mussolinis. Už kiek
vieną naujagimį valdžia mo 
kės tėvams nuo 13 iki 38 ce
ntų į savaitę. Šapos darbini
nkas, pavyzdžiui, už pirmą 
naujagimį gaus priedo prie 
savaitinės algos po 25c., už 
antrą — 63c priedo, už tre
čią — 94c, už ketvirtą - 
$1.50. Kurie tėvai susilauks 
dešimts vaikų, prie savaili 
nės tėvo algos valdžia pri
dės $3.75.

DYKAI!

I Pirdavimui dvteiu eukšf” plvtu m- 
mal — Gwens**'i,| arba bizniui. 
V re i-it) s W Pnn,pv°'i
Klaupk savininko. Agentu nere'kia.

REIKIA DARBININKŲ F ANDRĮ:!

“ReLLsb Tray.” Kaina $1.50.
Dykai tam, kurs gaus vieną 
naują “Draugui” skaitytoją 
pusei metų ir prisius $3.50.

PLATINKITE DRAUGĄ

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų •, Stiklai ir
VARNISAS

2325 So. Hovne Avenue 
Tel. CANai 6850

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai. Palendvltsa. I.ležuvinl, 
Baravykai, Agurkai, Saldainiai Ir 
kiti skanumynai iš Lietuvos. Par
duodam Ir krautuvėms Wliole- 
sale.

BAI/TIC IMPORT CO.
805 West ltt h H4„ Chicago. 

Te:. HAYmarket 8555

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam 4%
DTVIDENTAS UŽ 

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHTCAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

i

CLASSIFIED
RENDON STORAS

Naujame name Storas rendon. Tin
ka atidaryti bekernę. llklerių Storą., 
dry-goods, moterų ir vaikų, gėlių, 
ice-eream ir soda fountain, elektros 
daktų. Randasi 2604 W. 69th St. 
prie Rockweli St. Sale randasi Na
tional Tea Co. ir modemiškas 
‘•Chain Meat Market.” Kreiptis 
2345 E. 71st St., tel. Dorchester 
0700.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ftAPA

Pardavimui kriaučių Sapa dėl ne
sveikatos. Kas manot pirkti, verta 
pamatyti. Yra kambariai dfl pragv- 
venimo. Viską ant vietos sužinosite. 
2543 W. 71st 8t.

REIKALINGA MERGINA AR 
MOTERIS

Reikalinga mergina ar moteris na
mų ruoSal. Nereikia nei virti, nei 
skalbti. Turės atskirą kambarį Ir 
maudinę. Geras namas, gera alga 
Kreiptis R. I.ustgarten. 5233 Graen- 
wood Avė., tel. PorcheHter 9136.

NAMAI PARDAVIMUI

Tuo! reikia džahinėj lieivklni ffnn- 
dr*1) darbininku — ATT.AS FOUNP- 
RY. 146 West Root St

REIKAIJNGA MERGINA A.R 
MOTEP.IS

Tuoj reikalinga mergina ar moMr’s 
namų ruošos darbams. Su guoliu 
arba be guolio. Pašaukti Vincennea 
2 S 5 8.

PAIEŠKAI! BROLIŲ

Paleškau dviejų brolių Antano lr 
.Tono Stankūnu. Oyveno Brooklyn. 
N. Y Ju gimimo vieta yra Ix>n- 
donas, Ang'ija. ’š Lietuvos kilę iš 
Virbalio miestelio. Patys ar Juos 
žinantieji rašykit: Eduardas Stan 
k finas, Marijampolė, Vaičaičio g 
5a,

IEŠKAI DARBO BĮ ČF.RNM

Esu jaunas bučeris. Savo darbą pil
nai moku i.r gailu patenkinti kos- 
tuinerlus. Pašaukit VICtory 2213,

IšKIRENDCOJA FLATAS

5 kambarių flatas išslreiiikroja Wr«t 
Sidėj. Remia nebrangi, krtnharl.il 
švlesis, t-mas aukštas fronte, 2111 
W. Cmdter St., prie 24 St.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

4

A menkas piliečiai gali dar suspėti šiam išplaukimui. 
Taipgi suspės ir tie Lietuvos piliečiai, kurie nemano 
grįžti Amerikon.

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ ABE NTORA - 2334 So. Oakley Am.
~ Chicago, III.Telefonas CANai 7790

MILtlONS OF POUNDS HAVF BFFN 
USF.0 BV OUR GOVE RNMENT

PAVASARINE EKSKURSUI
LAIVU EUROPA

Gegužės (May) 16 d., 1937 BAKING 
POVVDERl

Šame Price Today, 
t as45 Tears Aqo

25 ouneės254

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUB, BAČKUS

krtnharl.il

