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Chicago kardinolas išjudino Vokietijos nacių širšyną
BERLYNAS SUSIMETĖ PULTI 

KARDINOLĄ IR VATIKANĄ

KARININKŲ RAMOVĖJE — VYTAUTO DIDŽIOJO SEKLYČIA BILBAO RADIKALAI BĖGA 
IŠ APGULTO MIESTO

ORI, KAD VOKIETIJOS KATALIKŲ 
VYSKUPAI ATSAKYTŲ KARDINOLUI

Pažymi, kad padarytas konkor
datas neperžengiamas

Chieago arkivyskupijos ku-atkaklesnė, piktesnė ir nesude- 
nigų konferencijoje .Jo Enii-,rinama su žmoniškumu. Tai 
nencijos kardinolo Mundeleino (liudija jų iškeliamos bylos 
pasakyta kalba apie Vokietijos | kunigams ir vienuoliams už 
nacius juos kaip širšes iš-(tariamąją jų “nedorovę”. O 
judino. Jų vadai ir spauda su-1 šiose bylose daugiausia liudija 
siluete pulti ne vien kardinolų J patys nacių policiniai agentai. 
Cbicagos arkivyskupų už tie-j Jų liūdymai suklastoti, kad 
sos drožimų, bet ir pati Šven-Į tik labiau paniekinti Bažnv- 
tųjį Sostų, kurs, girdi, esųs čių ir dvasininkus.
atsakingas už kardinolo vie-Į Laikraštis Ber Angriff klau 
šuosius pareiškimus. |Sia, ar gi šventasis Sostas

.>• • •* t> i • !l<ns Cbicagos kardinolui taipŽiniomis iš Berlvno, nacių1 . . 1
“skaudžiai pulti ir biaurioti”
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Britų karo laivas parengtas 
vaduoti prez. Aguirre

BLOGAS ORAS KLIUDO NACIONALIS- 
TAMS VEIKIMĄ

AMOREBTETA, šalia Bil-j Sužinota, kad britų karo 
bao, geg. 19. — Šis miestelis laivas pasirengęs paimti bas- 
yra netoli Bilbao ir iš jo eina kų provincijos prezidentų A- 
plantas stačiai į radikalų gi-'gtfirre ir jj saugiai nuvežti į 
natnųjį miestų. j Prancūziją, arba Angliju.

Nacionalistai šį miestelį va- J Nacionalistų šiaurinės ar- 
kar užėmė nukovę kelis šimtus mijos vadas gen. Molą yra pa-

propagandos ministerio orga
nas Der Angriff labiausia šie Vokietijų be atšaukimo to vi-
lojasi prieš kardinai,. Kiti 6ia yra naci, aktua-

liausiąs klausimas,.laikraščiai jam pritaria.
Nacius labiausia sukrėtė

kardinolo pažymėjimas, kad 
jis tiesiog nesupranta, kaip 
vokiečiai duodasi svetimšaliui

Nacių spauda nurodo, kad 
Triero (Vokietijoj) vyskupas 
esųs pripažinęs susekęs “ne
dorovę” savo žinioje esamų

. . ....... dvasininkų ir vienuoliu tarpe.sieninių popierių klijuotojui .
, ... . v,. . , • ... Jr apie tai jis paskelbęs vie-vadovauti i įnešti i \ okietiją . * ’’ 1 v

,šai. Tad ir kiti Vokietijos ka
talikų vyskupai, girdi, teatsi
liepia viešai šiuo klausimu.

pagomzmų.

Taip pat juos supurtė ir 
pažymėjimas, kad pasaulinio Tai bus tinkamiausias atsakv-
karo laiku Vokietija daug mas Chicagos kardinolui, 
skundėsi pasauliui dėl veda-. Pagaliau naciai, kaip pap
ines prieš jų santarvės vals- rastai, tvirtina, kad jie pada- 
tybių propagandos. (Ji nūdie- rytų su Vatikanu konkordatų 
nė nacių vykdoma propaganda pildą ir jo sąlygų laikosi. Šiuo 
prieš Katalikų Bažnyčių ir tvirtinimu jie pasisako niela- 
katalikybę yra nepalyginamai giais.

ATIDARYTA NAUJA 
PONTIFIKALINĖ RU

MUNŲ KOLEGIJA

VATIKANAS, geg. 19. — 
^Anądien pašventinta ir atida
ryta naujai pastatyta rumunų 
pontiifikalinė kolegija ant Ja- 
niculum kalvos Romoje. šį 
kalva priklauso Vatikanui.

Iškilmėse dalyvavo kardino
lų kolegijos nariai ir gausinga 
rumunų katalikų ineldžionija 
su jienkiais vyskupais.

ITALIJOS KARALIUS IŠ
VYKO VENGR1JON

ROMA, geg. 19. — Italijos 
karalius Viktoras Emanuelis 
su žmona išvyko į Budapeštą 
— Vengrijos sostinę, reviai- 
tuoti Vengrijos regentą Ilor- 
tby. • I

Tarp karaliaus palydovų y- 
ra ir užs. nikalų ministeris 
Ciano.

HITLERIS DĖKOJA PO
PIEŽIUI

Karininkų Ramovėje, Kaune, be kilų salių, įrengta ir atvaizde parodoma Vytauto 
Didžiojo seklyčia. Kambarys įrengtas maždaug taip, kaip buvo įrengiami kambariai 
Vytauto Didžiojo laikais.

GRAIKIJOS DIKTATORIUS ANGLIJA SIEKIA SĄ-GOS BRITANIJA NEPASITIKI
ĮKALINA SAVO PRIE

ŠININKUS
VIENA, jAustrija, geg. 19. 

— Žiniomis iš Atėnų, graikų 
diktatorius premjeras J. Me- 
taxas įkalino vi&ų eilę savo 
politinių priešininkų, kurie 
skleidė gandus, kad tarp jo ir 
karaliaus kilę rimti nesusipra
timai.

Kiek žinoma, graikų premje 
ras bando šalyje įvesti fašis
tinę tvarkų, o karalius yra 
priešingas.

SU TURKIJA
LONDON ASr geg. 19. — 

Anglijos ųijh, Reikalų sekreto
rius Edenas tariasi su Turki- 
joR ministerių pirmininku 
gen. Tsmet Inonu, kurs daly
vavo karaliaus vainikavimo iš
kilmėse.

Anglija siekia sųjungos su 
Turkija sulaikyti Italijos įsi
galėjimų Viduržemio juros pa
krančių srityse.

A* r

T. SĄJUNGA - BAL- 
DWH1AS

radikalų milicininkų. Išliku
sieji radikalai prieš pabėg
siant padegė daugumų namų 
ir paspruko j paskutinius Bil
bao apkasus.

Blogas oras kokiam laikui 
sustabdė nacionalistų veržimu
si. ,

reiškęs, kad jis pasiryžęs su
šaudyti Aguirre ir kitus radi
kalų vadus, jei jie paklius 
nacionalistams paėmus mies
tą.

Baskų milicininkai pastatyti 
į paskutinę apkasų linijų mie
stų ginti ir galvas guldyti, o 
jų vadai tik dairosi, kad ga
vus progos pabėgti.

Sukilėliai pietrytiniam ir 
šiaurrytiniam Bilbao šonuose ' 
jau paėmę, kone visus mies
telius ir priemiesčius ir su 
artilerija gali bombarduoti 
miestų.

Valencijoj tarp radikalų nė
ra taikos. Socialistas. Juan 
Negrin sudarė naują ministe
rių kabinetą, neatsiklausęs 
kai kurių radikalų grupių. 
Šios grupės dabar neremia 
Negrino vyriausybės ir mato
si, kad naujam kabinetui ilges 
nis gyvavimas neužtikrintas.

PARYŽIUS, geg. 19. — Is
panų nacionalistų vadovybė 
per radijų paskelbė, kad bas
kų autonominės provincijos 
vidaus reikalų ministeris iš 
Bilbao jau pabėgo į Prancūzi
ją. Be to laivu Goizeko Izarra 
išvežta į Prancūziją apie vie
no milijono dolerių vertės 
gražnų, priklausančių baskų 
vyriausybei ir pavieniams as
menims.

Kiti baskų radikalų vadai 
taip pat pasirengę dumti iš 
Bilbao prie nacionalistams į- 
siveržiant į miestų.

LONDONAS, geg. 19. 
Ministeris pirmininkas Bald- 
winas kallėjo imperijos jauni
mo sųskridyje Alberto salėje. 
Jis tarp kitko pareiškė, kad 
T. Sųjunga yra nepatikima 
tarptautinė organizacija ir 
Britanija negali jųja pasitikė
ti.

Jis ragino jaunimų saugoti 
I britų imperijų nuo fašizmo ir 
komunizmo įsiveržimų.

Ministeris pirmininkas Bal- 
dwinas šio mėnesio gale pasi
trauks iš užimamos vietos. Da 
kartinis iždo ministeris Ne- 
ville Chamberlain bus minis
teris pirmininkas.

MUSSOLINI PLANUOJA 
UŽGROBTI ALBANIJĄ
LONDONAS, geg. 19. —

Čia kalbama, kad įvykęs pie
tinėj, Albanijoj nepasisekęs su 

19. — Legislatūrai įteiktas su- kilimas prieš karaliaus Zogo 
manymas penkias nacionalės vyriausybę esąs italų fašistų

SUMANYMAS NUKELTI 
ŠVENTES I PIRMA

DIENIUS

VATIKANAS, geg. 19. — ^PRJNGP7E_LD’ .J.1}; K<% 
Jo Šventenybės vardu Popie
žiaus valstybinis sekretorius 
Jo Emin. kardinolas Pacelli 
andai pasiuntė Vokietijai už
uojautos telegramų ryšium su 
įvykusių dirižablio Ilinden- 
burgo nelaime Amerikoje.

Vatikane gautas Hitlerio 
atsakymas. Diktatorius dėkoja

šventes minėti pirmadieniais, 
jei jos kalendoriniai supuola 
su sekmadieniais.

Šios šventės yra: vas. 12 d. 
Lincolno gimimas; vasario 22

darbas. Girdi, Mussolini pla
nuoja užgrobti Albaniją, kaip 
tas padaryta su Etiopija.

Iš Romos pažymima, kad į-Į 
vykęs Albanijoj sukilimas yra

Washingtono gimimas; komunistų darbas, čia nuro-

FORDO DARBININKAI 
TURI BŪTI SUORGA

NIZUOTI

DETROIT, Mich., geg. 19. 
United Automobile AVorkers

ADV. VVAITCHES PRALAI- BLUMAS SU LITVINOVU 
MėJO APELIACINIAM

TEISME

Valstybės apeliacinis iš tri
jų teisėjų teismas 2 balsais 
prieš 1 vakar patvirtino Coo- 
ko apskrities kriminalinio tei
smo nuosprendį, kuriuo advo
katas Julius P. AVaitches 1935 
m. nubaustas kalėti nuo 1 iki 
5 metų ryšium su “skur
džiaus” J. T. Kellv testomen-

PARYŽIUS, geg. 19. — 
Prancūzijos socialistas prem
jeras Blumas ir užs. reikalų 
ministeris Delbus šiandien tu
rėjo ilgus pasitarimus su so
vietų .užs. reikalų komisaru 
Litvinovu.

geg. 30 d. Kapų puošimas; lie 
Popiežiui už pareikštą Vokie- I)O'S| d> Nepriklausomybės 
tijai užuojautą. djena ir pPalio 12 d- Kolumbo

diena.

doma, kad Albanijos sodiečiai 
nė nežiną, kas yra komuniz
mas ir tarp jų nesama jokios 
raudonosios propagandos.

unijos prez. Martin pareiškia, 
kad Fordo darbininkai būti- 8U as^°l|mu- 

nai turi būti suorganizuoti į I
išią uniją. Ir apie tai negali' STREIKUOS MEKSIKOS 
(būti dviejų nuomonių. • DARBININKAI

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus; kiek šilčiau.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 
8:09.

KOMUNISTŲ PROPA
GANDA MILANE

MILANAS, Italija, geg. 19. 
— Iš po nakties policija rado 
šiame mieste išlipintus komu
nistus atsišaukimus į darbi
ninkus. Atsišaukimai nuplėšti 
ir sunaikinti.

PREZ. ROOSEVELTAS CONSUMERS POYVER CO. 
TYLI APIE SAVO PLANUS DARBININKAI STREI-

------------ Į KUOJA
AVASHINGTON, geg. 19. - - J *

Tšėjus iš vyriausiojo teismo. brtROIT, Mich., geg. 19. 
teisėjui Van Devanter, epau-Į— Consumers Power Co. 1,- 
dos konferencijoje preziden- 500 darbjninkų sustreikavo ir 
tas paklaustas, kokius jis pla- £agjnaw ^jpnio miestams ir 
nus turįs šio teismo teisėjų miegteliamg nutraukta elek

tros jėga ir šviesa.

BANDO PAŠALINTI JAPO
NŲ PREMJERĄ

TOKIJO, geg. 19. — Japo-;

MEXTC0 MIEST.AS, geg. 
19. — Aliejaus (žibalo) darbi
ninkų organizacija pranešė 
Meksikos aliejaus kompnni-

nų vyraujančios politinės par- . , , , . , . . ,.. , . . , v f. . joms, kad darbininkai sukels
tijos buriasi krūvon pasalinu ... ," 1 streiką šio gegužes men. 27 d.premjerą gen. Senjuro Haya- 
ši, kurs planuoja pasiskelbti 
diktatorium.

Kompanijos nedidina atlygini
mo.

Policija pareiškia, kad tas 
yra svetimšalių triukšmada- reBnlu. Atsakė, kad nieko nau 
rių darbas, kadangi Italijos1 Tiepffaljf-’ pranešti

J0HNST0WN, Pa., geg 
19. — įAp'e 599 darbininkų su 
streikavo Bethlehem Steel 
korp. plieninių vagonų fabri 
ke.

ribose niekur nėra raudonųjų 
gaivalų organizuoto sąjūdžio.

Darbininkai sustreikavo Stu 
dabaker fabrike So. Bend, Ind.

Taip pat nėra žinoma, ką 
prezidentas skirs į atsistaty
dinusio teisėjo vietą.

PLATINKITE “DRAUGĄ'1

Chicagoj taxicah šoferių u- 
nija pasirašė sutartį su Ye- 
IIoyv ir Cbecker Cab kompani
jomis. Nustatomas didesnis 
šoferiams atlyginimas.

TURTUOLIAI NEPA
TENKINTI

Oooko apskrities turtų įkai
notojas Clark žymiai padidino 
asmeniškas mokestis Chicagos 
turtuoliams, fiie per spaudą 
nusiskundžia prieš įkainotoją.

Cbicago miesto tarybos fi
nansų komitetas nusprendė 
pasiiilyti tarybai nupirkti du 
puošnius Loncolno automobi
lius policijos viršininkui ir 
šio komiteto pirmininkui Be 
to, dar 60 automobilių polici
jai.

“DRAUGO"
EKSKURSIJOS

SIAIS METAIS jvyks

GEGUŽĖS 29 D.

laivu “Gripsholm”

tiesiog į Klaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 
Ruoškitės iš anksto
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Chicagos Kardinolo Žodis

Prieš porų. dienų Jo Eminencija Kardi
nolas J. Mundelein, kalbėdamas savo vado
vaujančios arkidiecezijos kunigams, griež
tais žodžiais pasmerkė Hitlerio ir jo visų 
pakalikų vedamų politikų. Jis pasmerkė jų 
vedamų kovų prieš Katalikų Bažnyčių, pa- 
sikėsnimų supagoninti vaikus ir jaunimų.

Kardinolas kvietė Amerikos katalikus 
visais būdais remti Popiežių jo pastangose 
kovoti su pagonizmu. Jei mes to dabar ne
padarysime, ir pas mus kas nors panašaus 
gali susidaryti, tada ir mes gal būsime pa
likti vieni.

Jo Eminencija nacių propagandos mi
nisterį visai teisingai pavadino suktu propa
gandos ministerių. Juk taip ir yra. Jis sklei
džia prieš vienuolijas, dvasiškijų ir katalikų 
organizacijas visokiausius melus, fabrikuoja 
žinias, įtarinėja. Ta pasekmė — tūkstančiai 
nekaltų žmonių uždaroma į kalėjimus, veda
mi žiaurūs katalikų persekiojimai, visai ati
mama žodžio, spaudos ir veikimo laisvė.

arkidiecezijoj vyksta katalikų spaudos kon
vencija, yra pareiškęs, kad spauda yra la
bai galingas apaštalavimo įrankis, dėl to 
tikinę’ų jų yra šventa pareiga skaityti ka
talikiškus laikraščius, juos remti ir platin
ti. Rochesterio arkivyskupija leidžia “Cat
holic Courier”,

Prie šios katalikų spaudos asosiacijos 
priklauso ir dienraštis “Draugas”, kuris. ’»
keliose praeityje buvusioje konvencijose tu
rėjo savo atstovų, kuria parsiveždavo daug 
gražių įspūdžių. Šiemet savo atstovo kon
vencijoj neturime. » ,

Paryžiaus Paroda

Iš po mano balanos
Ant pamos pažiūros visi, vo teisus ir gailestingas, ant 

kiaušiniai atrodo vienaip. Ba-, tiek buvo išdidus ir nepriei- 
gražūs, vienoki. Nei pati namas. Tiesa, už savo darbų 

višta neatskirtų vieno nuo ki- šaliai1 jokio atlyginimo neėmė.
Dirbo veltui. Betgi tuo pa
tim statė save aukščiau už vi- 

Įnūs ir maitingi; kiti skystus sus. Geriausiam savo genero- 
įT pažliugę. Priguli nuo to, kuo lui rankas nepadavė. Jei ko- 
v:sta maitinama. Jei Svariai ir kio reikalo būta, tai kalbėta, i am), |o

to. Arčiau priėjus, ir čia skir
tumo kiek tik nori! Vieni, ska

Šiomis dienomis, būtent gegužės mėn. 
25 d., Paryžiuje, Prancūzijoj atidaroma ta
rptautinė paroda, kurioj dalyvauja api? tris
dešimts valstybių. Joj dalyvauja ir Lietu
vos valstybė. Pranešama, kad Lietuva pasi-l 
statė gražų pavilijonų, kuriame išstato la
bai įdomių eksponatų.

Paryžiaus tarptautinė paroda truks še
šis mėnesius ir manoma, kad jų aplankys 
mažiausia trisdešimts milijonų žmonių. Šiuo 
laiku į Paryžių suvežti milžiniški svetimų. 
valstybių turtai, kurių vertė siekia iki trijų 
šimtų milijonų frankų. Dauginus,a yra me
no brangenybės, kuriomis visos tautos no
ri pasirodyti, pasigirti.

Šiemet važiuojantieji į Lietuvų ameri
kiečiai turės progos sustoti Paryžiuje ir pa
matyti tikrai įdomių tarptautinę parodų. 

Tos progos nereiktų- praleisti, nes jos ne
dažnai pasitaiko

tinkamai laikoma ir lesinama- 
ma, kiaušiniai puikūs. Jei mi

si tik iš toliau. Ir, neduok 
Dieve, jei kas išdrįso Washi-

nta tik tuo, kų patvoryje nu-1 ngtonųi nepagerbti! Savame 
tveria, o nakvoja kiaulių tva-{ tarpe apsilanko Bostone. John
rte, apart lukšto, nieko dau 
giau. Iš vištos ir karvės žmo
gus laukia tiesiog stebuklų. 
Bet kai praeina prie priežiū
ras, arklys ir šuo atsinia vis
kų, o joms nabftgutėmg kaika 
da ir lukštų pritrūksta.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS leidimu į scenų poros mergi-
-------------- ; šių, kurios šokdamos pradėjo

Paįro, tavorščiai, kai Grigo nusirengdinėti — iki neliktų 
cici- ant jų pačių paskutiniausių

Suamerikonėjo

Nacių Propaganda

Vokietijos nacini, propagandos .minis
teriui dr. Goebbels vadovaujant, veda naci
škų propagandų viso pasaulio kraštuose. A- 
pie tai plačiai rašė John Dickson, Chieago 

Tribūne korespondentas. Tai propagandai 
labai gudriai yra panaudojama spauda, ra
dio, apmokami laikraščiuose 'skelbtinai.

Nors nacių propagandistai stengiasi
tarp visų tautų žmonių sėti savo -naciškų, 
pagoniškų sėklų, tačiau pirmoje vietoje jie 
siekia savo nuodais užnuodyti už Vokieti
jos sienų gyvenančius vokiečius, kad ir jie 
drauge su Vokietijos naciais imtų garbinti 
Hitlerį ir ginti naciškas idėjas.

Hitlerio apetitas pasidarė nepasotina
mas. Jis serga imperializmo liga. Visai taip, 
kaip kaizeris kadaise sirgo. Reikėjo pražu
dyti daug milijonų žmonių, kol kaizeris pa
gydyta. Jis dabar sveikas ir ramiai sau mal
kas skaldo. Tokių pat vaistų, matyti, nori ir 
Hitleris. *

Kaip dėl kaizerio imperialistiškos ligos 
neapsimokėjo žmonių kraujas lieti, taip ne
apsimoka ir už Hitlerį galvas guldyti. Vo
kiečių tauta dėl kaizerio tuščių ambicijų į 
vargų pately, o dėl Hitlerio užsispyrimų 

jai gali dar blogiau atsitikti. Dėl to už Vo
kietijos sienų gyvenantieji vokiečiai, būda
mi laisvi žmonės, ne tik neturėtų pasiduoti 
Hitlerio pražūtingai propagandai, 4x*t gerai 
susiorganizuoti ir stipriai kovoti prieš tik
rai nedorų nacizmų ir hitlerizmų. Tokioje
kovoje ir kiti vokiečiams turėtų padėti.

Ypač katalikai turėtų griežtai smerkti 
nacių varomų propagandų, nes naciai da
rosi mirtini Katalikų Bažnyčios priešai.

Pastebime, kad ir Lietuvos laikraščiuo
se sportas ima užkariauti pirmų vietų. Kre
pšinio turnyre, kuris buvo Rygoj, eigų ap
rašinėjo pirmuose puslapiuose su didelėmis 
antraštėmis. Laimėjus Europos krepšinio če- 
inpijonatų, visi žaidimai smulkmeniškai bu
vo aprašyti. Ispanijos civilinio karo žinias 
ir tarptautinės politikos klausimus nustūmė 
į antrų vietų.

Ligšiol Lietuvos laikraštininkai dažrai 
pasišaipydavo, kad amerikiečių dienraščiuo
se sporto reikalai užima

Pirmutinis Amerikos atsto
vas Prancūzijon buvo Frank
linas. 0 Franklinas Milžinai 
nesveikatavo. Prancūzijoj be
gyvenant jo sveikata ir visai 
nuslydo. Pasitaikius atgal A- 
merikon grįžki, neišgalėjo nei 
eiti, nei važiuoti. Kartų lai
vų pasiekęs, jau maža bėda. 
Bet, kaip prie laivo prieiti? 
Patsai Prancūzijos valdovas 
Liudas Šešioliktasis geriausį 
sumanymų pasiūlė. Patarė pri 
ruošti parų rimtų mulų. Jų 
tarpan pakabinti minkštų au
deklo supynę ir taip Frankli
nų iš Paryžiaus net iki uosto 
Havre nunešti.

Hancock, Mass. gubernatorius, 
irgi begaliniai turtingas žmo
gus, manė sau, kad, gal, Wa- 
shingtonas aplankys ir jį vi- 
sųpirma. O tik paskui, aiškus 
dalykas, j s atlankys Wasli- 
ingtonų. jBe to, Hancock bu
vo kiek susirgęs. Išgirdęs a- 
pie tai Washingtonas kai su
siraukė, tai Hancock kai ma
tai kai šūvis atbirzgė, ir, ži
noma, Washingtonų atsiprašė.

listų sųjunga, paįro balšavikų marškinių.” 
sklokas, užeina čėsas pairti ir J (Ištrauka ir K. Karpio ka- 
bendram pruntui. Vakar teko raspandeheijos jo “Dirvoj” 
sueiti į šnekų su vienu ben- apie 400 Amerikos žurnalistų 
drapruntininku, kuris man pa-'pasilinksminimo vakarų Wash- 
šnekėjo, kad Čikagoj ir Bruk- ingtone.).
lyne organizuojamas Trockio, -----------
pruntas. Sako, daugelis jau Apskurusi musė kėliojo 
nebenori stikinti už bailių visus kambarius ir garsiai gy- 
pruntų. Girdi, prieš Trockį rėsi, kad ji bendradarbiaujan-

Katalikų Spaudos Konvencija

Amerikos Katalikų Spaudos Sujungus 
(Catholic Press Association) 27-toji kon

vencijų šiemet įvyksta gegužės mėn. 20, 21
ir 22 dienomis, Rochester, N. Y.

Prie šios sąjungos prikluuso daug ka
talikiškų laikraščių ir žurnalų. Tai. yra vie
na iš jtak:ngiausių organizacijų Amerikoj.

Katalikų Bažnyčios vadai yra gilini įsi
tikinę, kaj katalikiškoji spauda yra arti
miausia Bažuyčios talkininkė dorovės pala" 
kyme, apaštalavime ir vedime žmonių iš
ganingais Kristaus mokslo keliais. Dėl to 
Amerikos vyskupui yra dideli kutai kiškos 
spaudos rėmėjai.

Arkivyskupas Mooney, kurio valdomoj

Kaip aukštai Amerikos do
lerio, sakysim, Franklino lai
kuose būta, gali būti aišku,
kad ir iš jo paties gyvenimo, 

pirmo puslapio | Franklinas buvo vienas turti- 
svarhiausių vietų. Jiems buvo keista, kad' ngiausių piliečių anuomet A- 
amerikomai tokiems “menkniekiams”, k-iip 'menkoj. Tai vienok visas jo
sportui, skiria taip svarbių vietų. Bet atė
jo laikas, kad ir jie panašiai pradėjo dary
ti. Vyrai, pavojus! — Lietuvos laikraštinin
kai suamerikonėjo!

Šiomis dienomis, kaip praneša Lietuvos 
laikraščiai, J. E. Kauno Arkivyskupas Me
tropolitas Juozapas Skvireckas yra pasky
ręs iš prof. dr. Kuraičio, kan. Penkausko ir 
dr. St. Ūsorio komisijų, kuriai pavedama 
ištirti Romoje studijuojančių lietuvių kuni
gų prašymų, lietuvių kolegijos steigimo rei
kalu Romoje. Dabar Romoje studijuoja de
vyni lietuviai kunigai.

• • •
Išėjo “Studentų Žodžio” 5 numeris, ku

ris duoda daug gerų ir įdomių raštų. Kun. 
dr. Jonas Starkus plačiai rašo apie a. a. 
dr. M. Bagdonų, J. Ičolia apie “Vienuolio 
kerštų”, J. Kniitas išvertė Puškino “Sken
duolis”, A. Suūdys davė straipsnį 'motinų 
pagerbimui, A. Dranginis rašo vaizdelį a- 
pie užmirštų upelį, “Didžiausia šventeny
bė” parašė J. Šakočius, “Paklydę akyia- 
čiti” — J. Vaiva, fragmentų iš studento gy
venimo davė A. Ignotas. Be to, dedama ap
žvalga, žinių, iliustracijų.

turtas neišnešė ųei vieno šim
to tūkstančių. O metinės į plau 
kas atnešdavo tik keletu tūks
tantėlių. Tai tačiau vadinosi 
labai turtingu. Dėl ko! Vien 
dėl ta, kad anais laikais vie
nas doleris reiškė daugiau, ne
gu šiandien dešimt. Ar būtų 
galima ir vėl dolerį ant tokio 
aukšto sosto iškelti! Vargiai.

Nūdienos streikai ir darbi
ninkų sąjūdis tai tik papras
tas istorijos atsikartojimas. 
Taip jau ne kartų būta. Vadi
nasi, vienas, ar keli, ar keli 
šimtai asmenų, apart smego 
nų, da ir pinigo turėdami, iš
kelia kokį nors pasaulio kam
pelį iki pati debesų. Taip bu
vo Egipte, taip buvo Romoj, 
taip buvo Maskvoj ir Wash- 
ingtone. Ilgainiui pradeda ke
lti galvas darbininkai, saky
dami, jog ir jie prie tos lai
mės yra prisidėję, ir dėl to gi 
ir jiems pripažinimo reikia. 
Žodis po žodį prasideda karas 
samdančio ir pasamdyto tar
pe. Iš pradžių užtenka tik žo
džių. Ne ilgai trukus žodžiai 
pavirsta šoviniais ir nuodija
nčiais garais. Prasideda da
bar jau tikrus karas. Dažniau
siai tęsa ilgokai. O baigiasi 
vienų ir kitų pralaimėjimu. 
Da niekur ir niekados vieni 
laimėjo, o kiti pralaimėjo. 
KoJ laimi, mat, tai laimi visi, 
o kai pralaimi, tai irgi pra
laimi visi. Kitaip būti nėra 
galimybės. Lyginai dabar a- 
nasai karas Amerikai ramy-

dreba ne tik visi balšavikai, 
ale net pats jų caras Stalinas. 
Lž vieno Trockio vardo pa
minėjimų Stalinas liepia žmo
gų sušandyti. Kokia rokunda, 
sako, prigulėti prie tokios 
partijos, kuri, ir didelį vaiskų 
turėdama, bijo vieno žmogaus, 
Trockio, lyg kipšas šerniuke 
ninės. Jei anot žvirblių dai
nos; aš vyrs, aš vyrs, tai ne
reikia listi į žagarus, kai ka
tinas pasirodo. Stalininiai bal
šavikai yra žvirbliai, propeso- 
riau, — liaigė bendraprunti- 
ninkas.

“...Buvo taip vadinama A- 
rnerikonų tarpe paprasta 
“stagg party.” Iš savo tarpo 
dainininkai išpildė dainų pro
gramų, buvo kaip kas pasam
dyta iš šalies, ir rodė filmas 
pajuokiančias Hooverio ir 
Roosevelto laikus. Užbaigė gi

Kitados jį savinosi vos porabės neduoda. Berods, galynės 
milijonų gyventojų. Gi šian- čia trauksis ilgiau, negu kur
dien jis tur apeiti šimtų ir su 
kaupu milijonų žmonių. Ir,

kitur. Antra, kai kas mena, 
jog čia tik vieni pralaimės, o

nors bankai jį trūkčioja į sa- j kiti turės būtinai išlaimėti. Iš 
ve, o piliečiai į save, vis vien šalies vienok žiūrinčiam taip 
jo vertė kasdien žemiau krin- (neatrodot Ne tik upės ir dė
ta. Kito kelio nėra. Taip, kaipbesvs savo kelius turi, žino- 
geras ūkis. Kol vienas tėvas nių veislė irgi. Vadinasi, ne 
valdo, ūkis didelis ir gražus, tiek patys žmonės kiek jų ko-
Betgi vaikų pasidalintas, —, 
daržininkas, ir daugiau nieko. 
Žodžiu, viskas pasaulyje pri
gimties keliu laipioja.

Ir da vienas pavyzdys. Wa- 
shingtonui anglus iš Ameri
kos išlavus, Amerikos skola 
išnešė apie septyniasdešimt 
milijonų dolerių. Reiškia, dau
gmaž tiek anasai karas šiai 
šaliai atsėjo. Ne tai kad ban
kas, bet ir paprastas mokyk
los vaikus tokia suma siun

dai istorijų sudaro: Pakreip
ti žmones nesunku. Nutiesti 
kitų kelių, — negalima.

Vilniui Vaduoti Sųjunga gegužės mėnesį 
pavadino Vilniaus mėnesiu. Visoj Lietuvoj 
statomi Vilniaus kryžiai. Toks kryžius pa
statytas ir Kauno Bazilikos šventoriuje. Tie 

•kryžiui primins nepriklausomos Lietuvos 
žmonėms, kad Vilniaus krašto lietuviai ken
čiu pavergti,, kad jie sunkų persekiojimų pien „enusigųstų. O kų tai rei

škia! Gi anuomet ko iš gal-kryžių neša. Tai parūgos juos daugiau dir
bti Vilniaus ulvuduvimui,

ften.ct Lietuvos krikšto 550 metų su
kaktuvių proga rengiamųjų išleisti kelis mo- 
kslinius veikalus apie krikščionyiię Lietuvo
je. Reiktų tų veikalų ir į Amerikų įsirtrau
kti, kad juos čia praplatinti lietuvių ta-

vos neišeita. Manyta, jog tų

Lietuva Rimtai Nutarė
Pasipuošti Medžiais

Didžiojo karo audroms nu
siaubus Lietuvos sodybas ir 
daugumoje, kur vyko mušiau 
išplovus panamių medžius, 
Lietuvos kraštas gavo skur
desni reginį. Be to, Didžiojo 
Karo šeimininkams - oku(mti- 
tams be jokio pasigailėjimo

skolų niekas neatniokės, ir,' apnaikinus, praretinus Lietu
kus! kraštas tačiau turės žūti. vos miškus, ir kaip mūsų au-
K i tai p sakant, paskola atrodė ksų, išvežus juos j kitus leni

nėms ba
ja Anglijos.
žmonėms baisiau, negu vergi- štus, krašto miškingumas, k u

VVaslimgtonaą aut kiek bu-

riuo lietuviai anksčiau galė
davo didžiuotis, — smarkiai 
pasikeitė, (šiandien Lietuva

ti laikraščiuose.
— Aš rašytoja! įAš publi

cistė, — zvimbė jinai. — Sa
lin jūs nemokšos!

Tai girdėdami visi uodai, 
prūsokai, blakės ir tarakonai 
ėmė jų gerbti, o kai kurie net 
ir į puotų kviesdavo. Kuprys 
voras nulindo į kamputį ir 
nutarė musei nė nesirodyti.

— O kokiuose laikraščiuose 
tamsta, panele Maišele, ben- 
drabarbiauji? — paklausė drų- 
siausias uodas.

— Beveik visuose.
— O kų gi tamsta ten rašai!
— Vedu tam tikrų akyrių...
— Kokį?
— Gi šitai kokį...
Ir rašytoja musė parodė 

ant stalo besivalkiojantį dide
lių lapų laikraštį, visų juo
dais taškeliais musių nutupė

tų. (Iš Čechovo) “5.”

be lenkų okupuoto krašto be
turi vos 1,024,000 ha ‘miško, 
kuris sudaro apie 18,5 nuoš. 
viso žemės ploto.

Palyginę Lietuvos miškin
gumų su savo kaimyninių 
valstybių miškingumu, mato
me, kad Latvija dar ir šian
die turi apie 27 nuoš., Vokie
tija per 27 nuoš., Lenkija — 
24 nuoš., nekalbant jau apie 
Suomijų, kuri dar apie 73 
nuoš. miškų.

Šie duomenys rodo, kad 
Lietuvai jau metas pradėti 
rimtai rūpintis miškų ūkiu.

Su dideliu džiaugsmu teko 
sutikti susikūrusį šiemet vy
riausių medž’ų sodinimo ir 
globojimo komitetų, kuris, 
kaip jau matyti iš jmvadiui- 
įno ir pasirinkto darbo pla
no, — nori įtraukti viso kra
što gyventojus imtis organi
zuoto medžių ir miškų sodi
nimo darbo, plačiai propaga- 
nduodamas vbuoftinio Lietu
vos atželdinimo ir papuoši
mo idėjų.

Rodosi, netenka aiškint, ko
kias reikšmės kraštui turi 
medžiai, kurie gražiai svyri 
šalikelėse, kurie savo žaliais 
vainikais supa ir puošia ūki
ninkų sodybas.

Todėl Lietuvoje dubar vy
ksta didelis darbas: medžių 
sodinimo banga apimt visų 
kraštų.

Įsisteigė provincijoje šim
tai komitetų, kur visuomenė, 
jaunieji ūkininkai, mokyklos, 
padedami miškų urėdų, giri
ninkų, agronomų ir mokyto
jų vykdo gražų Lietuvos puo

šimų — didžiulį 3,000,000 me
delių sodinimo vajų. Kaip 
pranešė provincijų korespon
dentai Lietuvos laikraščių ro 
dakcijoms, valdžios ir priva
tūs medelynai tirpte tirpsta.
Yra tokių ūkininkų, kurie jau 
pasodino balandžio mėnesį pu 
100 ir daugiau eglučių. Kas 
svarbiausia, kaip pranešė “C- 
kininko Patarėjas”, kad me 
čLžiai sodinami ne tik sody
bose, bet ir laukuose užveda 
mi atskiri miškeliai nenau
dojamuose žemes sklypuose.

Iš šito didelio medžių so
dinimo vajaus matyti, kad . 
girininkai šį pavasarį turčlJ^K 
daug lysvių apsėti medžių sė
klomis ne tik valstybinių mi
škų reikalams, bet ir ūkinin
kų reikalams. Nes panašūs, 
koks vyko šiemet 'medžių so
dinimai, reikia tikėtis, vir.-, 
traoiciniai.

Apsodintos pakelės, sody
bos ir sodai ne tik papuoš 
Lietuvos kraštų, bet atneš 
nemaža naudos lr patiems u- 
kininkams. Lietuvai esančiai 
prie jūros ir gyvenančiai di
džiajame vakarų ir rytų ke
lyje, tas labai svarbu. Svar 
bu ir dėl to, kad kiekvienas 
svečias keliauninkas Lietuvų 
matytų gražių, tvarkingų ir 
žalių. Juk kiekvienus lietu
vis, kur jis begyventų, trok
šta savo tėvynės gerovės ir 
svetimam pakeleiviui sako:
“Kų matei Lietuvoje gera ir 
gražų — sakyk visam pasau
liui, o kas buvo bloga ir ne-

(Tęsuiys 4 pusi.)
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Id omus Pasikalbėjimai

Rožančius Visuomet 
Naudingas

1 1

PITTSBURGHO FEDERACIJOS
RUOŠIAMA PRAMOGA B

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek-l 
vienu siutu arba top coatn' 
“Draugo” skaitytojams

negerai pasakė kunigui, kad 
jį įžeidė. Iki to laiko ji nebu
vo pratusi kalbėti rožančiaus. 
Bet dabur suprato, kad rožan
čius yra graži ir naudinga 
malda. Nuo to laiko pradėjo 
dažniau kalbėti rožančių ir 
nebeturėjo progos kalbėti a- 
pie kaimynus. Matai, Raula;, 
rožančius visuomet naudinga 
kalbėti, o kalbėjimo vaisiai y- 
ra gausūs. J. V. S.

J,

Pittsburgho Federacijos ap
skritis jau nuo daug metų da
rbuojasi religiniai tautiniais 
reikalais. Jis ruošia Lietuvos

mogų ir kreipiasi į Pittsburg
ho ir apylinkės lietuvius, pra
šydamas pramogų jjaremti ir 
tuo prisidėti prie sukėlimo fo-

švenčių paminėjimus, bendrus 
suvažiavimus, seimelius. Kad 
visa sėkmingai vykdžius, bū
tinai reikia fondo apmokėji- 

'mui kelionės lėšų kalbėtoja
ms. Todėl, ruošdamas šių pra-

ndo. Pramoga įvyks šv. Ka
zimiero svetainėje, birželio 6 
d.

Pittsburgho Federacijos
Apskrities Valdyba

Praeitų savaitę mūsų klebo
nas buvo išvažiavęs į Mounds-

dauskas pasakė gražų, graudų 
tai iškilmei pritaikintų pa m o-

7>,

Keturios <1l4*1Se | 
vertybe* Aluose pa- 
vasariniuose siu
tuose.

MADA 
OyRIJMAS 

PATARNAVIMAS I 
VERTYBE

$22.50

RAULAS; Jonai, kadai vra 
geriaus’us laikas kalinti roža
nčių? Į R,

JONAS: Visuomet, jei tik 
turi proga'. ,

RAULAS: O nuolatos aš 
negaliu kalliėti, nes man lie
žuvis jia vargsta.

JONAS: Kaulai, nėra taip 
gai. Jei nevartosi liežuvio

zančiui kalbėti, tai jį var- 
si daug prastesniems daly

kams. Sykį misijonierius va
žiavo traukiniu. Į tų patį ko- 
mpartmentą įėjo ir moteriš
kė’. Būdama katalikė, prabilo 
Į kunigų apie kelionę. Bet ne
trukus prisiminė savo kaimin- 
kų: “Kokia jinai yra negera. 
Kaip jį įmoka kitus apkalbė
ti, kaip daug jį žino”. Girdė
damas tokių kalbų kunigas, 
paragino moteriškę, sakyda
mas: “Kadangi 'jinai yra to
kia negera, tai mudu! pasimel- 
skime. Sukalbėkime rožančių,
tada ji bus geresnė”.

Baigus kalinėti ir vėl ke
liauninkė pradeda apie kaimi- 
nkos vyra: “Koks jis piktas, 
neteisingas, neina į bažnyčių, 
geria, ir t.t.” Kunigas ir vėl 
sako: “Už tokį blogų žmogų 
sukalbėkime porų rožančių. 
Moteriškė sutinka, ir vėl kal
ba. Baigus, moteriškė prade
da apie kaiminkos dukterį: 
“Kokia bloga mergaitė: eina 
į šokius, naktims baladojas, 
niekuomet namuose nebūna ir 
t.t.” Kunigas sako: “Apgai
lėtinas dalykas, kad jauna 
taip gyvena; sukalbėkime už 
jų tris rožančius, tuomet, už
tikrinu, bus geresnė”.

Baigę rožančius kalbėti, 
traukinys buvo arti stoties, 
kur kunigas turėjo išlipti. Jis 
atsigręžęs į moteriškę tarė: 
“Buvo malonu man keliauti 
su tamsta. Laikas neprailgo 
ir daug gero padarėme kai
mynams. Būtų 'malonu ir kitų 
sykį kel'auti kartu. Netekus 
kantrybės ji tarė: “Aš ir vie
na galiu kalbėti rožančius, ta-

.štos draugystė nepageidau
jama”.

Pasilikusi kompartmento pa 
ti viena pradėjo galvoti, kad

ville, W. Va. Pasakojo, kad 
ten radęs nemaži), būrelį lie
tuvių ir kad jie ten gana gra- 

Geg. 17 d. palaidotas a. a. iai gyvuoja. Turi S. L. R. K. 
Feliksas Takauskas iš Šv. Ka-■ A. kuopų. Tik visas vargas, 
zimiero liažnyčios parapijos
kapinėse šeimyniškame skly
pe. Velionis buvo vienas se
niausių ir žymiausių parapi
jonų. Ilgus metus priklausė S.
L. R. K. A. 158 kuopai. Už 
tat prisirinko pilna bažnyčia 
žmonių ir beveik visi lydėjo į 
kapus. , ,

Šv. Kazimiero Parapija
kslų. Choras atgiedojo Pane
lės Šv. litanijų ir apeigos bai
gėsi palaiminimu Šv. Sakra
mento. Po visam visos soda
lietės kartu su savo klebonu 
ir kun. Sadausku nusifotogra
favo.
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NePaprastas įvykis. Tai buvo New Yorke. Stumiant mo
nteriai vežimėlį, kuriame buvo ir vaikas, ant jo užvažiavo

Geg. 16 d. pakrikštytas An
driaus Pabijonaič’o sūnelis 
vardu Jurgis - Andrius. Kri
kšto tėvais buvo Kastas Lu
kas ir Irena Prazer.

automobilius. Vežimėlį; perpus perplėšė, viena dalis paliko 
ant gatvės, o kita pateko po automobiliu, sužeidė dvi mo
teris, bet vaikas, kuris buvo vežimėly, liko nesužeistas.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

f ♦♦4 ♦♦♦♦4♦♦♦
* Kun. Ant. M. Karužiškis4

Gegužes 20-ta Diena

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokių mokesčiu nl 
pristatymą.
lietuvi* pardavė
ja* Frank P. 
Speecher Jums 
patarnaus.

liam A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue^

kad neturi arti lietuvio kuni
go; velykinei atvyksta kuni
gas iš Pittsburgho. Visi pri
klauso airių parapijai. Žino
ma, yra ir patvirkėlių, kurie 
visa pajuokia. Jų niekur ne
trūksta. ,

Darbai ten neblogiausiai ei
na. Daugiausia, anglių kasyk-

---------- I los. Ir ten nuolat darbininkai
Nors lietus smarkiai lijo, 'gundomi streikuoti. Sako, kad 

bet sodaliečių “card party” kam nepatinka, kad pa ilgos 
neblogiausiai pasisekė. Klebo
nijos fondui liko keletas de- 
sėtkų dolerių. Mergaitės nenu
simena ir rankų nenuleidžia.
Jos vėl patylomis kaž kų ren
gia. Mat, labai susirūpinusios 
klebonijos statyba. Fondas au 
ga. Sodalietės paskatina ir ki
tus prisidėti. Į fondų! paauko
jo Ona Naujelienė $5.00, Ale
ksandras Radziukynas $5.00,
Marijona BesakirskienS vėl 
pridėjo $5.00 (jį jau buvo pi
rmiau aukojus $5.00). Pranas 
Stankauskas pardavinėja Ve
lykoms išpuošto altoriaus pa
veikslus: iki šiol jau pardavė 
už $50.00. Sakosi, kad dar bus 
galima ir daugiau parduoti.
Laimėjimas, kuris įvyks Deco- 
ration Dav, Adomo sode, be- 
abejonės klebonijos fondui. 
duos nemaža pelno.

Moterį) kiūbas 
ruošiasi prie pirmo savo pik
niko geg. 23 d., lietuvių Coun- 

bedarbės žmonės pradėjo at- trys Club> Wiiloek> Pa. Re;.
sipeikėti, dirbti.

atlikinėtų. Bet, gerai visiems 
žinoma, kad sunku vienam du 
skirtingus darbus, arba parei
gas, atlikti. Tat, po ilgų dis- 

ne juokais kusijų, pasiliko po senovei,

kia važiuoti piknikan 51 ke-
Neseniai pro miestelį pra- . įju jeį oras bus gražus įr §ji. 

uže didelė audra. V ieno lie-, vįifies pasisekimui,
tuvio namų nugriovė ir sužei-, nes nioteryS išsirenka atsaka- 
dė senutę motejįį. ir jos duk
terį, o kito lietuvio tik stogų 
nukėlė, labai išgųzdino gyve
ntojus to namo.

Deeoration Day pamaldos 
ant kapinių įvyks 2 valandų 
po pietų. Po pamaldų kryžių 
ir paminklų pašventinimas, o 
paskui užkandžiai, žaidimai ir, 
laimėjimas “Frigidaire” Ado
mo sode. Visi rengiasi prie tų 
iškilmių. Tikimos, skaitlingos 
minios susirinks pasimelstų 
už savo mirusius.

daug metų — nekuriam laikui 
mūsų keliai ėjo drauge ir mu
du kelyje buvova laimingu 
iki persiskyrėva prieš metų 
metus. Kits iš kito gyvenimo 
mudu išėjova; abu nuejova sa
vo keliu, bet tačiau, gale, ar
iau čia, arba amžinybėje. Die-

Ieškau Patarėjo
* I .... ,;<■

Atsimenu, trys metai atgal 
Pittsburgo žiniose buvo duo
tas papeikimas Šv. Kazimiero 
parap. klebonui ir komitetui, 
būk nesugeba pat raukt tūks
tantinės minios žmonių J ka
pines vainikų dienų.

Man paklausus klebono, 
kaip šiais metais bus, ar bus 
pajėgta sutraukti minias Žmo
nių, gavau tokį atsakymų: 
“Duosiu tau penktukų, suieš
kok patarėjų, kurio pagalba 
galėtam sutraukt tūkstantinę 
minių žmonių”.

Tad aš, norėdamas pasipel
nyti pažadėtu penktuku, ieš
kau to paties patarėjo.

Gaila, kad dingo iš mūsų 
tarpo geri patarėjai ir kores
pondentai, kaip Dėdulė, Spir
gutis, Vanaginis ir kiti. Gal 
išvažiavo į šiltus kraštas. Bet 
jau čia atšilo, vertėtų sugrįš 
ti. J. B. T.

Kas Girdėt North Side

Geg. 16 d. Daungun Žengi
mo bažnyčioj įvyko Gegužės

kad dženitorius prižiūrėtų l>a-

PITTSBURG1EČI Al, 
DĖMESIO!

Šv. Pranciškaus ^Akademijos

“Sugražink man”. — Psa- 
lm. L, 14. į

Anų dienų aš nustojau prie
tikio — jo širdis buvo nekal
ta ir tvirta ir ištikima; mūsų 
dienos buvo saldžios, bet jų 
permažai; jis pasitraukė nuo 
žemės — anų dienų. Bet nors 
aš jo daugiau Čia nematau, aš 
žinau, kad laimingesuiame 
krašte, ne čia, bet amžinybė
je Dievas atiduos man atgal 
mano prietelį.

vas atiduos man atgal mano Karalienės vainikavimo iškil- 
prietelį. i mės. Peggy, Bagdonaitė Kara-

Aš nustojau prietelio — ar- pienės rolę atliko labai pui- 
ba, kaip sakyti, jis prapuldė kiai. Reikia pagirti sodalietės 
pats save! Nes nuodėmė ir gė- už rūpestingų prisiruošimi) 
da paliko ne kų daugiau kaip prie apeigų, už gražų sutarti- 
tik vardų tojo, kurį mylėjau nų giedojimų, kurio pamoki
ir šiandien myliu. Savo prie-

nčius darbininkus ir daboja 
tvarkos. Visi northsaidiečiai 
parems piknikų, nes pradėtas 
bažnyčios taisymas pareiko- 
lauš nuo mūsų daug lėšų. No- 
rtbsaidiečiai jau daug padarė 
savo bažnyčiom ir klebonijos 
papuošimui, be abejonės, ne
sustos pakelyje. Galiu “bečy- 
ti” visų penktukų, kad South 
Side, McKees Roeks ir Home- 
stead lietuviai neiškęs neat
bildėję į 'mūsų pirmųjų gegu
žinę. Reikia pripažinti, kad 
Lietuvių Country Club yra 
labai graži, jauki, švari vieta. 
Kas metų ji darosi vis įdo
mesnė.

Simonas (M iemik as gražiai 
jų prižiūri. Pittsburgso biz
nieriai čia suvažiuoja pasilsė
ti ir tyru oru pakvėpuot. Luš, 
plyš važiuoju geg. 23 d. Pa
simatysime.

n<> vietinis varg. J. Senulis.
telį, kaipo dingusį, aš apver- Prie Marijos kojų sudėta su-
kiu, apraudoju; bet tikėjimas 
sako: “Yra Vienas, kurą gali 
išgelbėti, sugražinti”. Pas 
Tave aš ateinu, į Tave aš me
ldžiuos, o Kristau, atiduok

Aš nustojau prietelio prieš Patton H. Hoge.

virš trisdešimts vainikų iš gra 
žiausių rožių. Prie Marijos ko
ji) sudėkime ir savo širdis, te 
ji būna mūsų širdžių Kara
lienė. Apeigos darė labai gra

nam atgal mano prietelį. — žaus įspūdžio. Žmonių buvo
.pilna bažnyčia. Kun. V. Sa-

žnyčių ir mokyklų, o mergai-.studentės nuoširdžiai kviečia 
tė vargonininkės pareigas at-j visus atsilankyti į programų, 
likinėtų. Nors tie nebuvo pa-' kurių joR išpildys sekančiose 
tenkinti, bet kų padarysi, kad vietose:
snuki paskolos iš po nelemtos - T • i - .. ., . . . . v. .. »v. Izidoriaus parapijoje,bedarbes slegia šių parapijų. T) ‘ ,„ .. . , . 6 .. , i įBraddock, Pa., geg. 24 d., 3Reikia taip verstis, kad butų j

galima atmokėti,'nuošimčius
paskolų mažinti.

Gegužės 23 d. sodalietės re
ngia vakarėlį, kuria progra
ma susidės iš dviejų komedi
jų ir dainų. Vakarėlis įvyks 
parap. svetainėje 7:30 vai. va
kare. Visi laukiame ir rengia
mės jaune dalyvauti. Vietinis

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Akademijos auditorijoj ge
gužės 25 d., 7 vai. vakare.

Šv. Petro ir Povilo parapi
jos svetainėje, Homestead, 
Pa., gegužės 27 d., 7 vai. va
kare.

Progiama susidės iš veikalo 
“RŪTŲ ŠALIES PASAKA” 
ir komedijos “JUODASIS 
FRICAS.”

KELIAUK Į 

LIETUVĄ
Naujausiu pasauly laivu
Queen Mary

Ii New Yorko per Cherburgą

Liepos 28.
Arlta plauk vienu Iš kitų gerai 

žinomų laivų

Berengaria
Liepos 21.

Acyuitania
Liepos 14.

BRITANNIC — Liepos 24
GEOROIC--------Liepos 10

Modemiškos Ir patogios kabi
nos. puošnūs vieškamharlal. Ko 
geriausias patarnavimas Ir mais
tas. Vynas dykai lkl soties. . . 
Kelyje j smųjų tėvynę aplanky
kite tarptautinę parodų Paryžiuj.

D61 tolimesniu Informacijų 
kreipkite.)

C J. VORHNER AD. WARASHIS 
201.3 Carson St, 1200 Carson St. 
plttslMirgli, Pa. Plltsburgh, Pa.

GUNARO WK1TE STAR

Ateik į Didelę Pavasarinę Parodą

NAUJŲ 1937

REFRIGERATORĮ!!
Šis - Tas Iš West End

Gegužės 16 d., Šv. Vincento 
parapijos motinėlės bendrai ė- 
jo prie šv. Komunijos, kas 
dailė gilaus įspūdžio. Jų pa- 
vyzdys paragins ir dukreles 
priklausyti prie sodaliečių, o 
sūnelius ir vyrus prie Šv. Va
rdo draugijos ir bendrai eiti 
prie šv. Komunijos: Tokiu pa
vyzdžiu klebonas labai paten
kintas ir reiškia didelio džiau
gsmo. Pasitikime, kad kitų 
mėnesį trečiame sekmadienyje 
matysime darį skaitlingesnį 
motinėlių būrelį bendrai ei
nant prie Dievo Stalo.

Džiaugiamės taipgi, kad ti
na Žalimiūtė pradėjo vargo
nininkės pareigas atlikinėti.

Gegužės lž d. buvo parapi
jonų susirinkimėlis. Jame kai 
kurie pageidavo, kad suradus j 

vyrų vargonininkų, kuris sy- į 
kiu ir dženitoriaus pareigas į

Pamatyk šiuos 3 garsius 
Elektrikinius Refrigeratorius

FRIGIDAIRE
GENERAL ELECTRIC 

VVESTINGHOUSE
Taipgi — neaplenk GESINI 

Ref rigeratorių 1937

The SERVEL ELECTROLUX

• Žiūrėk, kad neaplenktum šj pnvasn- 
rį parodų, kur rodoma nniuų 1937 me
tų refrigeratorių pavyzdžiai. Palygvk 
juos visus esančius greta. Jūs rasite 
jų tarpe sau patinkamų jums prieina
ma knina. ŠIANDIEN aplankyk savo 
Public Sevice Krautuvę.
KUI vietiniai pnrdnvčlal yra *nrenaę pavasari

ne marodų Ir rodo IM7 metu amtiKiMUlMlot* 
Rcfrlgcraloi-hi*. Aplankyk Juo* Alandlct

Public Service Company
OP NORTHERN ILLINOIS

T

7.
■Mi. 're S// t,‘Mei/serf>
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Kttvirtadienia, geg. 20, 1937

UETUVA rimtai nutarė pilių rytojumi, rimtai susirū
pino savo miškais ir kiek 
vienu Lietuvos medeliu, ku 
lis puošia pakeles, sodybas 
ir laukus.

PASIPUOŠTI MEDŽIAIS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
nupiginta kaina — Piano $1., 
kitiems instrumentams po ' 
50c.

Lietuvos vaizdas iš pagrindų šių, kaip ši. O svarbiausia, tai 
pusikes ir atvykę iš už jū- tas, k<vl paveikslai didžiai 
rių mūsų broliai Lietuva ga- svarbūs, įdomūs ir dailiai at- 
lės dar daugiau grožėtis ir spausdinti. .Visi žinome, kad 
jų, kaip tikrų motinų, paimi!- geri paveikslai užvaduoja il- 
ti. Tab. giausiua aprašymus.

PADAUGINKITE SAVO II-J,'s F“'"’*"1“? “""" f1"siosios šventos vietos stoja 
pilnoje h iškilnioje, kaip kru
tumuose paveiksluose.

I Visi įsigykite šių įspūdingų 
ll» viri katalikui iį tų įi- K“""‘ tik

— Jei nesugebėtu pamoki
nti, savo pavyzdžiu patrauk
ai.

gražu, tegul pasilieka tarp 
mūsų”.

Todėl jaunoji lietuves ūki- 
ninkiju, 'moksleivija ir visa
visuomenė per darbų ir tėvy-1 seklias priėmė miškų želdyum 
nės meilę to siekia..

Senovės lietuviai
miškus, (iirios buvo jų tvir ( , t - nnai
tovės ir apsaugos vietos. Tai' Lietuvos šalikėliams ir sinty- no«‘e krikščionių fcmp- DRĄUOO KNYGYNAS
šandie laisvi lietuviai, rūpi- boms apsodinti. Tokiu būdu, vjetn#. Esame ginlėję. rn,? ^VC*
mlamiesi savo krašto šviesa 'reikia tikėtis, po kelių „tetų M*-j ChlęagO, III.

MPaty, Alyvų Dgizų, Taboro ------------------------
1 r -j i.-kalnų, Jordano upę, Jtymų, NAUJAS GIESMYNĖLIS

*J4e to, ir Lietuvos valdžia 
nuoširdžiai remia Lietuvos 
atželdinimo dailių. Neseniai

| fondo įstatymų. To fondo 600,- 
mylėjo dOO lt. pajamos bus naudoju-

1 mos tik miškams atželdyti ir

NIAS APIE ŠVENTAS 
VIETAS

Pažinsi, kas tai yra džiaug
smas, kai pažinsi, kas tai yra

Norėdami mylėti tėvynę tik- a*ar°8, 
rų, aukšta meile, turime duoti i
jai mūsų pačių asmenyje to-! A,a» Miau Plinka tasai 
kius piliečius, dėl kuriu jai ne- ž,nogh8’ ku,i« «ina ‘^ry-
reikėtų nurausti, bet kuriais ji ,K'Mnis’ kaip tasai’ k”r‘8 •>* gi 
galėtų pasigirti. S Pelico na arKU««K‘ntais. Palm, J. S.

AKIŲ GYDYTOJAI SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DAKTARAI

fg£zzzyzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzz

Liurdų Ir t-1, ir M,
Kiekvienas pripųžįs, kad y-į . lst, j "

ra laimi idomu tr laimi svar-1 -žodžiu.8 ,r meloa,Jas i“lrasč 
bu ko plačiausia aueipaiiuti Selrl,,> ,aoa“-

■u<

‘’lį am,fel

H M X,-c
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Šis puikus NORGC elektrinis refrigera- 
torius gali būti jūsų.

PIRKITE LENGVAIS 

IŠMOKĖJIMAIS

Roosevelt Furniture Co.'
2310 VVest Roosevelt Road

Phone — SEEIey 8760

Kun. J. Bruiiko, S, J. 
Adresai:

Nuo geg. 24 iki 30, — 1910 
E. Falls str., Niagara Falls, 
N. Y.

j Nuo geg. 31 iki birž. 4. — 
j 260 E. Alain Str., Amster- 
dam, N. Y.

Nuo birž. 4 iki 13. — 432 
\Vindsor avė., Cambridge, 
Mass.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAILIETUVIAI
Tai. U AM ai 8345

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pairai sutart)
2305 So. Leavitt St, 

Tel. CANai 0402

Rez.:
2426 W. 69 St

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

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.
Ttcčiau.cniaia ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

fDR. VAITUSH, OPT.
UETUV1S

OKrOMlCTUlCAl.l.Y AKIŲ—KCIĄ--------I dalis — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, barus. J. 

riuiiaia būtiifjus"apl'aukj7i. T<||Zi,e/i*i“.8' 34 «,eB'nės 50cv
padalyti tegali labai tetas., Xmės wTa" Ka' .—n— ...
Bet iŠ knygų susipažinti, tai y 1 ‘ ’ • • elektra, parodančia ntažiausiaj klal-
kiekvienas' gali. Ar yra tokių «anau8kas- 30 6iesl>'« 50f- SSiyaRrSiU“'
knygų lietuvių kalboje 1 Jū- 111 dalisa> Oe8už8s "*“• ”

su luinėtoiuis vietomis. Kąd 
su jomis susipažinti, tai ge-

sų džiaugsmui, jūsų pasigerė
jimui ir jūsų žinionm padam 
ginti apie šventusias vietas 
jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga.

giesmės, Iiann. Al. Kaoanaus- 
kas. 28 giesmės 35o 

III dalis-b) — Švenč. Sak
ramento giesmės, harm. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė- 
“ Kelionės Įspūdžiai,” nėšio giesmės, barni. Al. Ka-

J. A. Pauliuko parašyta, yra Danauskas. 36 giesmės 50c.
minėtam tikslui parašyta.

Tai didelė knyga — turį
32# puųbipių.
gera, spauda labai aiški; gc-

, ruošė apdaruose.
i Bet svarbiausias šios kny- 
! gos papuošalas yra jos pa
veikslai. Lietuvių kalboje nė
ra kitos tokios knygos, kuri 
turėtų tokių gausybę paveik

ĮV dąlis-a) — Giesmės i 
Dievų, bąnn. Al. Kaėanau.-- 
La^lS gįew«ž.25ę,

“DRAUGAS”
2334 Bo. Oakley Avė.

arba pas autorių
KUN. J, ŽIŲANAVICIUS 

260 Kast Main Street
Amaterdam, N. Y.

ti

MALDAKNYGĖS

J

Dievo Malonių Baltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, $3.75

Dievo Malonių kaltinis, juod. ojos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais .. . ............   $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk, ..........................  $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš .......................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.........  60o
Maldų Rinkinėlis, odos virš.............................................$1-50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš..............................75o
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis .................................    $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ............... $2.53

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Ohieago, Ulincis

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKĖTINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JŪS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IŠ- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ,.. ATSILAK 
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MA2JAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI...LENGVIOS IŠLYGOS,..PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

SPECIALISTAS 
Palengvina aklu įtempimą, kurt. 

•atl priežastimi gaivoa skaudėjimo 
avalgltnci, aktų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aklų karėti. uti’ain., 
trumparegystę Ir toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi'i

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

sitiklB-v akys sutaisomos b« aidim. | ^AFayette 3061 2519 W. 48rd St
Minos pigiai, kaip pirmiau. Valandos: 9-10 ryto ir 6-0 vk

4712 SO. ASHLAND AVĖ,
Phone Boulevard 7589

udsoinos. Valandos nuo 10 iki 4 * 
Nedėlioj nuo lo iki 12. Dutigclv tti-

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
na(ml ■nt«rtl 

Ofiso tel Cicero 2578

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct.. Cicero, III.
U tai n., Ket». ir Pėtn. 10—9 vai. v.

8147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. ūpo 8—9 ».

80 MBTŲ 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 CANai 0528

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredoa ir Pėtnyčios 

vąirerais & iki .9 
Telefonas UANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonas RE Public 9600

KAL &'ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, ĮLJtąrninke 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

CLEMENT J. SV1LOW
LIBTUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

V ai. pagal sutartį
6392 So. Western Avenue 

PROspeet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Peš. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPubtic 9723
C į. Makt lt. ..............------------------------ =■

ĮVAIRŪS DAKTARAI

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
---------------  1 i—.i., rm

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395DR. A. J. SHIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

Tel. LArayette 8016
VALANDOS:

’ 2—4 popiet 7—9 vakare
Tiečiadionais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti-
Tel. ore. KEPubltc 7696 
Melro.-te Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., kutviilad. Ii uenktadlenialr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; «-9 v. y. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniai* ir trečiadieniai* nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

ScStadieniais nuo 2 v. ikt 9 v. v.
__ 8ekmadienlata pagal *utartle*. __

Tel LAPayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti_________

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL.

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBOH 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
• takvrn* Bcredomia ir ttnbat<>nt<a

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 iv 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Rubatoms Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo R iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 0951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3077 
Trečiad. ir Sekniad. pagal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_______________ Tel HEMIock 4848

Tel. BOUIevard 7042

OR. C. Z, VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pa^al sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 691314 
Res. KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 0:30—8:30 

756 Węst 35th Street
Ofiso Tel. VII

Rezidencijos Tel
žinia 0636
sEVerly 8244

DR, CHARLES SEGAL
OTI0AS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL 
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NadAliomis nuo 16 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. vyto, nuo 2 iki 4 
vai. pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GTDYTOJA8 IB CHIRURGAI 
4631 Sa Ashland Avė. 

T«L TĄRdf 0994 
Rm.: Tsl. PLAss 2400 

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

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR ORĮRURGAB 

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

Seredomis' ir Nedėl. pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8989 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutartį

6631 S
REZIDĘNCUA
. CaiFfomia Avė.

Telefonas RE Public 7868

Tel OANa' 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai, ..............
Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus 11- 

i«, ki

Office Phone Res. and Offioe
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. t-4 pp. ir »-• vafc. CANai O7OS

OR. J. J. KOWAR
(K0WARS<A8)

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2463 W. 63rd SL, Chicago-15we1 ligoninių. Reikale naudokitės 

jos patarnavimą 2700 W. 69tl at., 
'UĮ HEMIock 6700.

goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Aaeociation ir American 
College of Surgeons. yra Class A 
rūiies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Am« 

‘ofcitėe
Nedėliom Ir Tredladlsplnla 

Pasai Hutartl

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

“Sulaužyta Priesaika” 
Brooktyne

Ši įdo in i 4 veiks, drama bus 
suvaidinta Vilniaus vakare, 
gegužės 23 d., 5 vai., Apreiš
kimo parapijos salėje, North 
5th st. -^rooklyn.

“Sulaužyta Priesaką’’ vai 
dina šie L. Meno Teatro na
riui: Eleonora Bartkevičiūtė, 
O. Kanaporiūtė, B. Galinskai- 
tė, i. Vaitekūnaitė, Tlena Vai

Svečiuose Pas Buvu
sius parapijomis

KEWANEE, ILL. — Kleb. 
kun. St. Bartkui pakvietus,1 
“Dėdė” (kun. A. Deksnys) 
nuvyko į Kewanee gegužės 9 
d., atlaikė sumų ir po pietų 
gegužines pamaldas, po kurių 
parapijiečiai susirinko į sve
tainę pasiklausyti “Dėdės” 
pasakojimų apie gimtųjų, šale
lę. Malonus tai buvo pamina-

APLINK MUS

tekūnienė, B. Ramlonaitis, A-'ty,,las s» kuriai8 ta-
ntanas Alekna, A. Osteika, J.' ko duotis 1912 metais, or- 
Strazdas, Juozas Tarnas. Prie- J Sanuu°jant ^*7““‘į1“??’1 
do suvaidins linksmų komedi-
jų “Spųstai” — Vytautas 
Raudonaitis ir Nellie Marozai- 

Abu veikalu režisuoja Vik- 
as Raudonaitis. Po progra- 
s bus šokiai, žaidimai ir 

skrajojantis paštas.
<

Visas Vilniaus vakaro pel-

Peoples Valgykla 
Naujose Rankose

TOWN OF LAKE. — Peo
ples Ręsta ur ant, 1628 W. 47 
st., kurs per, 15 metų buvo A- 
leksandros Pierzynskienės ve
damas, dabar perėjo į naujas 
rankas. Tų valgyklų nupirko 
Ona llarper. Ji turi ilgų >no
tų šioje šakoje patyrimų. Ui 
yra dirbusi pirmos klesos va- 

parapijų ir statant bažnyčių; ilgyklose. Jos vyras yra savi- 
o buvo nemažai vargo, nes j ninkas Uoseli Barber Sbop, 
klebonaudamas ‘Dėdė’ Spr.ng 3138 So. Halsted st.
Valley, turėjo važinėti į Ke- j Geriausios kloties naujai sa- 
wanee 40 kilometrų. Kad ir vininkei. Kosturrw>ris
turėjo Fordukų, bet tais lai
kais buvo labai blogi keliai.

Nemažai ir ta parapija tu
nas skiriamas Vilniui Vaduo-,*’PJO 
ti Sujungsi — Ginklų Fondui 
per atstovų Vincų Uždavinį, 
kuris išplaukia j Lietuvų ge
gužės 26 d. Tad, visi Brook- 
lyno ir apylinkė.-* lietuviai, 
skaitimgai atsilankydami j Vi 
lniaus vakarų, tars jam gražų 
atsisveikinimo žodį, nes jis 
dalyvaus tame vakare jau pa-;

Pirmu klebonu čia 
buvo kun. Vanagas, paskui a- 
pue 12 vienas po kito mainės.

Marquette Park 
Veikla

Šios kolonjos dalvvumas 
Dabar klebonauja kun. F. Ba- [Chicagos (barter Jubilee Ce r 
rtkus, gražiai sugyvena su pa- j^hration prasidėjo praėjusį 
rapijiečiais ir gražiai tvarko ,^^tadienį, su vainikavimu O- 
parapijos reikalus. Te Dievu- nos Juoiutės kaipo Marąuette
lis laimina ir tolimesniam jų 
gyvenimui.

Aukų surinkta Kaišedorių 
katedrai ir Pivošiūnų bažny-

Parko Jubilee Karalaitės. Šou 
thvvest Style Sliop davė kara
laitei pilnų dresės setų dova-

1$ CICERO LIETUVIŲ GYVEN
llarbor, Ind., Cicero, Bridge- 
port ir Town of l^ake už svei
kinimus ir dvasines dovanas 
Šv. Kazim’ero akad. rėmėjų 
dr-jai, Vasiliauskienei ir Ba
ranauskienei iš Scranton, Pa., 
adv. C. Kai, kun. Urbai i5 

‘Waukega.no, I. ir A. Nausė-

Padėka

A. ir A. Vaišv ilų vardu, 
šiuo reiškiu padėkų visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisi
dėjo prie paminėjimo Vaišvi
lų 25 m. sukakties paminėji
mo. v ,

Vaišvilai dėkingi savo sū- Cicero biznieriams A.
nui Edvardui, kurio sumany- Į Petkui, M.liauskui, Charles 
mu, pakviečiant į pagalbų ma- Į Bakery, visoms šeimininkėms, 
ne ir Spranaitienę ir Ežers- patarnautojoms ir patamauto- 

! kienę, surengtas jiems surpry-; jams. E. Kelpšienė, rašt. 
zas Grant Works Civic kiūdo
svetainėj.

Vakaras buvo gražus. Už
— Nusižemink, o būsi skai

stus, teisingas, išmintingas ir
sveikinimus ir įvairias dova-] įhvo jarbai bus tikri ir vai 
nas ačiū Šv. Kazimiero sese
rims iš Scranton, Pu., Indiana

singi.

skutinį sykį. Graži proga sa-'čiai $30.60c. Už aukas ‘Dėdė’
vo atsilankymu ne vien paro
dyti nuoširdumų atstovui, bet 
baigti graži) Vilniaus mėnesį 
parėmimu šūkio: “Vaduokime 
Pavergtų Vilnių! Koresp.

m

lėtų nulių, auksinių daiktų, 
gražių kaldrų, staltiesių ar t.t.

J.

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. W. Foerstcris

VENETIAN MONUNKNT CO., INC.

dėkoja ir meldžias už aukoto
jus. “Dėdė”

t •’.!*' -5 , V* • ’ » W
PLATINKITE “DRAUGĄ’

Baisi motina. Helen Tiernan,, New Yorke, kuri geg. 15 
d. išsivežus į miškų nužudė 7 metų dukrelę ir sužalojo 5 

nų, oi H. Priess, vedėjas Colo- 'metų sūnelį, policijos stoty daromos jos pirštų antspaudus, 
ny, Highvray ir Marąuette te- žemiau jos tėvai (Siuitb’ui) peTsigandę žiūri į baisių mo 
atrų dovanų po savaitinį pa- Įtinu, kurį savo vaikus jM-iliu badė, kirvakočiu daužė, ir 
sų' visoms kontesto dalyvėms, appylus žibalu padegė norėdama sunaikinti jų kūnelius.

Šo-Programa buvo įvairi 
kiams groja gera orkestrą, 
kuri gros ir trečiadienio Šo
kiams.

PHIL A D E L P HIJ O S

LIETUVIU DIENA
JUOZAPO MARIJOS VILOS NAUDAI

Sekmadienį
Birželio-June 6 d., 1937

NEWTOWN, PA.

Gegužės 30 d. Sunset Pa
rke — Vilniaus Kalneliuose 
prasideda didžiuliai piknikai. 
Tų dienų įvyks dienraščio 
“Draugo” pavųsarinis pikni 
kas. Visiems ten nuvykusiems 
bus linksma gegužinė su įvai
ria programa.

M. Kaniauskas, kurs turi 
didelę valgomų^ daiktų krau 
tuvę 2300 W. 23 st., pradėjo 
taisyti savo namų. Pataisy- 

, mų bus daroma daug ir kai 
darbas bus baigtas, tai išro 
dys, kaip naujas. u

VILOS SODE

Štai gera proga įsigyti naujų automobilių — 1937 PLYMOUTH 4-D00R SE- 
DAN, kuris teks giliukingain antrame VILOS PIKNIKE, rugpiūčio 29 d. Pra
šome visų įsigyti tikietus iš anksto.

Bus duodamosi įvairiausios dovanos naudingos seniems, jauniems, dideliems, 
ir mažiems. Ypatingai, džiaugsitės gavę akademikių ir Šv. Kazimiero Akademi
jos rėmėjų gražius rankdarbius.

Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai praleisti dienų JUOZAPO MARI
JOS V ĮLOS gražiame sode.

Jūsų,
ŠV. KAZIMIERO SESERYS 

(Viloje)

RADIO
jBudriko VYJFL radio pro

grama praeitų sekmad. vaka
rų buvo išpildyta stebėtinai 
gražiai. Orkestrą šauniai gi ie- 

i žė, dainininkė padainavo Šu
berto “Serenadų” ir iš ope
retės “Mano karžygla”.

Visų vasarų programos bus 
tuo pačiu laiku iš stoties WC 
FL.

Kitos BudrikU programos 
“International Popuri” iš sto 
ties WAAF, 920 kil., duoda
mos kas pirmadienį ir penk
tadienį lygiai 5 vai. po pietų, 
o ketvirtadieniais iš stotres 
\YHFC, 1420 kil., visa valan
dų nuo'7 vaJ. vakare, šį ket
virtadienį ypatingai bus ma
lonu pasiklausyti, nes bus gra 
žiu dainų ir pranešimų iš Bu
driko pikniko, kas laimėjo do
vanas. O tų dovanų šį kartų
Budrikas nepasigailėjo; virš 

50 asmenų laimėjo brangių do 
vanų, kaip elektrikinį šaldy
tuvų, skalbyklų, akordinų, ke-

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uankietams — Laidotuvėm* — 
Papuošimams.

Phone LAFAYKTTE 6800

— Dideles tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drąsa,

Mazzini

Kaip Jaučiate?
•i Vakarų—"Itvalrklt 1 įdarius"—Jauskite 

Uerlaa KytajlMeskite ndovaratf. įstokite Oarfleld Ar
batai lAvalytl nisuiiiultus likučius. Veikta areltal Ir maloniai. Gerkite kaip paprasta arbat*. 10c — 25c.

I w» ~ f»tt 5A*rt( ef CadleM 
I Neadecberesdv-atMGarS.MTM. 

ueedfercena^etien,a<idindife,tles. 
•, kee* mm. rs«tde." vrertfi 

TIA CU- tesėt, MOOKLTM, K V.

T

FOR 
I TC H I N G 

SKIN
Ar kenčiate nieėlejlmą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa- 
šalina eezema, libėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimui. Pirk Žemo 
iiaodien! Visuose aptieko- 
•e. 36c, 60c, Į1.0II.

1

žemio
IRRITOTlONS.

Išdhbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

■ o----------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
- —O------- i

Suvirš 50 metų prityrimo 
■■ ■■ o---------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

-O-
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Ohicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKT|

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

Tel. LAFAYETTE 0727

11WRI NU

•foR Your

L Ve s

Night and Morning
Dėl aklų pit»ar«u.slų nuo Kaulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelia la
šus Murinę: Paleugvina nuvargo'
Hiatt akis.
Saugus Kūdikiams ir Suauguslema 
Visose Vaistinėse.

Y/rite for Free Book
"A Wo,ld ot Comtart f.t Yavt !»•»’*

MURINECOMPANYc^š

LAIDOTUVIŲ D1RKKTORIU8

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

VIRginia 0883

A M D III A M PC PATARNAVIMAS HmDULHNbL dieną ir naktį
TA V V A T KOPLYČIOS UI KAI MIESTO D

VISOSE 
ALYSE

PLATINKITE “DRAUGI"

I. J. Zolp 1646 West 46th Street* 
Phone BOUlevard 5203

Ezerskis ir Simas 10734 So. Michigan Avė 
Tel. PULlman 5703

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAUT. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Gcriuusius putarnaviuius — Moteris patarnauju
Pbone 9000 620 W. 16th Avė. I

.SOLISTAMS IR CHORAMS!
Didžiausias Musikot, Daliuj ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Iteikaluuklte:

‘•M LAIKOS *1NIOS”
1619 X, Pameti Avė., Chicago, III.

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

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 West U lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų

Laduwicz ir Si
I. Liekos

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skudas

irL

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

%25e2%2580%2598Waukega.no


VIETINES ŽINIOS PAVASARIO ŠVENTE ŠV. KAZIMIERO 
AKADEMIJOJ

Iš Motery Sąjungos 
Chicagos Apskrities 

Veiklos

Bai. 25 d., 6v. Mykolo pa-| 
rapijos svetainėje įvyko aps-Į 
krities susirinkimas. Kuopų j 
reprezentacija buvo graži: 22 
atstovės iš 9 kuopų.

I-
/ Apskrities sus-mai da/osi 
’is skaitlingesni ir gyvesni. 

Beabejonės, visoms rūpi kad 
atatinkamai prisirengus prie 
seimo.

Iš kuopų raportų ypatin
gai gražaus įspūdžio darė 21 
kuopos raportas, kurį patie
kė M. Slidei k ienė, 21 k p. vice 
pirm., ir kp. vardu įteikė sei
mo reikalams 50 dol. (i? 1<p. 
irgi nepasiliko: įteikė 30 dol. 
tam pačiam tikslui. AV. Pull 
mano 7 kp. seimo reikalų 
gražiai parėmė, nes jau 10

ŠV. JURGIO PARAP. 1-mas PAVASARINIS

PIKNIKAS
Sekmai, Gegužes 23 d., 1937 m., Vytauto Parke

.Tau pavasario saulutė sušildė orą, atgaivino gamtą. Tik reikia visiems va
žiuoti iš miesto į žalius laukus ir prie puikios muzikos, skanių valgių ir gerų gė
rimų praleisti dienelę su savo senais pažįstamais ir kaimynais.

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

Visus kviečia,
KLEBONAS ir KOMITETAI.Y . *■— * f .

Joks kitas Cigaretas neduoda jums to

ŠVIEŽUMO APSAUGOS!

ar

Ne vien tik las 
paprastas vienas 

iižv alka Ias. n t šulu iii ii I ‘.s 
Iš viršaus

Pasivaišinkite save šviežiais OLD GOLD šiandien

dol. įteikė už knygutes. Aps
kritis nuoširdžiai prašo visų 
kitų kuopų pasidarbuoti.

pianaį seimui
Moterų Sų-gos 18 seimas 

įvyks rugpiūcio 10, 17, 18, 19 
dd., MaiVĮiiette Parko kolo
nijoj.

Sekmadienį, rugp. 15 d. va
kare įvyks susipažinimo pri
vataus pobūdžio draugiškas 
vakaras, kodavimas ir kauliu 
kais lošimas, ftia'm vakarui 
reiks dovanų, tat visos sų 
jung'etės prašomos parodyti 
duosnumų.

Pirmas šeiminis vakaras 
bus koncertinis ir šokiai, pa
rapijos svetainėje. Muzi k ulę 
programų išpildyti pakviestas 
Chicagos pagarsėjęs vargoni 
ninku Sasnausko vardo cho
ras. Muzikų šokiams bus kuo- 
geriausia.

Antras šeiminis vakaras,
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PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIdlUS, BAČKVS

Av. Kazimiero akademija re 
ngia “Pavasario šventę“ se
kmadienį, gegužės 2v d., 3 va
landų po pietų, akademijos 
salėj. Programoje dalyvaus gn 
rsioji akadernikių orkestrą, ši
mtinis akademikių choras, ba-

seimo bankietas — atstoviu 
pagerbimas įvyks šv. Kaži 
miero Akademijos auditori
joj. .

Trečią ar ketvirtų pop’etį i 
•manoma delegatėms aprodyti 
Chicagos lietuvių įstaigas.

Apskr. nutarimu, visi kuo
pų įnešimai seimui turi būti' 
įteikti apskričiai. sekančiame 

I susirinkime, kuris įvyks geg. 
28 d., 7:30 vai. vakare, W. 
Pullmane. I>abai geistina, kad 
visi seimui įnešimai būtų or
ganizacijai ir visoms narėms 
naudingi, o ne asmenims tai 
komi.

Tai yra tas EKSTRA Užvalkalas, 

> kuris tai daro!

. .. bet taipgi 

EKSTRA užvalkalas, 

atsidarantis Iš apaZ'ios.

PASIŽIŪRĖKITE ant viršaus pa
prasto cigareto pakelio, kuris tu

ri tik vieną Cellophane užvalkalą.
Pasteliėsite atvirus užletlkinms ir 

eiūles.
Dabar išegzatninuokit Old Gold 

pakelį. Pastebėkite tų EKSTRA 
Cellophane užvaiką. Patėmvkite, 
kaip jis dtubeltavai uiiipdo pakelio 
viršų... ir dubdtūvai uiiipdo apačių, 
Dėka tiem DĮVIEM Cellophane užval
kalam, vietoj vieno, Old Gold pake
lis neįleidžia oro ir apsaugoja nuo 
klimato.

•. Kada cigaretai išdžiūsta,, jie ir ap
miršta. Sudrėkę cigaretai niekam 
nėra pasitenkinimu. Iš abiejų at
žvilgių, pranyksta kvapas. Pranyk
sta švelnumas. Pranyksta pasiten
kinimas.

Dvigubai-Švelnūs Old Golds duo
da jums ne tik. prizinio derliaus ta
bakus, geriausius kokius pinigais ga
lima pirkt, bet duoda Šviežumu ga
rantuotus cigaretus, nepaisant kur 
jūs juos pirksite.

Copyrltfit. UIT, by P. Lerlltard O*.. Ine.

lėto šokikės ir kitos jaunos 
artistės.

Visa Chicagos muzikų — 
mylinti visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama atsilankyti ir pasi
džiaugti mūsų talentinga jau
nuomene. Įžanga 50c. A kė

Klausimas, kam teks $22? 
Chicagos sųjungietės irgi ga
li bandyti savo laime įraši- 
nėdamos kuotiangausis nau
jų narių iki seimo. Ištikrųjų, 
verta pasidarimoti, kad ga
vus stambių M. Brenzaitė.-! 
dovaną.

Apskr. Akademijos Rėmė
jų Dr-jos seimų pasveikino 
su 5 dol. auka. Atstovėmis 
buvo: S. Sakai ienė, M. Abro- 
maitė, S. Bartkaitė, A. Žagu 
nienė ir pirm. K. Sriubienė.

Apskritys ačiuoja 4 kuo
pos darbuotojoens ir visai kuo

Padėka

Dr. J. J. Kavarskui už pa
darytų sėkmingų operacijų. 
Kasdien jaučiu einąs geryn. 
Ačiū taip pat Šv. Kryžiaus 
ligoninės slaugėms už man 
dagų putariiavirnų.

Stanley Linauskas

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

- 1 ~— 1"

J. BALŠEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejui, Stiklai ir 
VARNIŠAS

2325 So. Hoyne Avenue
Tel. CANsri 6850

Palieka pas augintojus, šį vaikų, Albert Bockovski, 
kai dar buvo kūd.’kis, pasiėmė auginti St. ir M. Bogdanai 
(atvaizde). .Jo tėvas dabar per teismų norėjo vaiką atgauti. 
Tačiau teisėjas Fisher nusprendė, kad vaikus pusiliktų pas 
augintojus. Pats vaikas, kuris dabar jau 10 metų, pasi
sakė norįs pasilikti pas augintojus.

pai už malonių pastogę ir vai
šes. O. A. Nevulytė,

Apskr. rašt.

Šį Vakarą Visi Į 
Marquette Parko Salę

Šį vakarų visi kviečiami į 
Gim. Pan. Švenč. parapijos 
svetainę, f>8-tos ir Washtenąw 
avė., kur Amer. Lietuvių Spo
rto! Komiteto motenj skyrius 
rengia bunco ir kortavimo va
karų.

Komisija praneša, kad bus 
daug gražių dovanų, “door“ 
dovanų ir įvairių paimargin:- 
mų. Pužauskienė sudarius gra 
žių kompanijų rezervavo ke
turis stalelius. G. Zayner-Ba- 
gdžiūnaitė žada atsivesti daug 
iš visos Chicagos.

Rengimo komisijos pirmini
nke yra žinoma dainininkė A. 
Skamarakiene, kuri daug ka
rtų linksmino publikų /-a ve
jančiu balsu. Jinai deda daug
S

GERKIT TIK GER4 ALŲ

gtmhrosia 
SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO
SIA ALŲ, nes jie žino, kad tas
alus yra padarytas iš geriausios
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ,
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio Te. e fon a s BOULEVARD 717»
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pastangų, kad vakaras kuo- 
puikiausiai pavyktų.

Ieva Lukošiūtė

Šj Vakarą “Dėdės” 
Išleistuvės

T0WN OF LAKE. — Šį va 
karų rinksimės į J. J. Ežers-
kio svetaine 4'GOO S Paulina i Pasi'5"0'^ taverna. Pilnai (rengta. KIU svetainę, -tintu o. i uuiiua R|zn(s tsairbt<,«. Tnol kretpk'tės. 

st., išleista “Dėdę“ kun. A.
Dek snį, k u risi už poros mėne
sių aple's Ameriką.

Rengiama vakarienė su įdo
mia programa, kurioj daly
vaus E. Kegovičaitė, S. Stan- 
kiūtė, K. Sabonis ir k.

Tikimasi sulaukti daug sve 
čių.

Visi kun. A. Rėksnio bič'u- 
liai prašomi atvykti šį vakarą 
7 vai. i • '

Vakaro pelnas skiriamas a a- KolmH Rom» Pjiomi krei- 
1 plis adresu: Hcnrv Druktenls, 45.>2

Kaišedorių katedrai ir Pivo- "L Chlca*°' nL Te,ef-
šiūnų bažnyčiai. Po programos
“Dėdė“ papasakos ap e Lie
tuvos gyvenimą.

Stotis T. O. F. L.

L. M. BORKl'8 
Rea. HEMLOCK «24O

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ

MORGIČIU

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

Išmokam

DTVIDENTAS TTŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CIIICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
TAVERNA PAROAVTMTT

Išvažinoiu į Lietuva. pigini parduo
siu. 2301 So. W<-stern avė., tel. 
SEE’v 07 54.

tikime 1’A.nnroTi
Turime parduoti $36.000 biznio prn- 
pertę už 416,000. Viso ISrendUota 
—- nptieka, grocernė ir taverna. 
Rendų per metus įeina $1,900. Ran
dai 2947-49 W. 63rd St., arti Ked
zie Avo. Tuol kreiptis ):
BI RY aml UO.KTEGHOUSKI co. 

5209 So. Asbland Avė.
Tol. Prospect 9792 

PAIESK UJIMAS

Leonas Komas, gyvenantis Kalti
nėnų miestely. Tauragės np. atsi
šaukė ) mane, kad sužinočiau anie 
,io broli Kazimieru Romu. kurs jau 
yra miręs. Lietuvoj relka'ingas jo 
mirtie., lifldijfinas. Zinnntle.il apie

PARDAVIMU TAVERNOS 
FIKšZIEPIAI

Praradome ll'tų. Turime parduoti 
tavernos fikSčieriiis. Refrigeralorius. 
tntltų haraa Ir kitos visos tavernos 
relkmenos.

1131 Milwankee Avė.

KFIKAUNGA MOTERIS

Tuoj reikalinga moteris prie namų 
ruošos. Kambarys, valgis ir alga. — 
Kreiptis 6308 So. Artesian Avė., tel. 
HEMlock 4549.  

REIKAIJNGA MERGINA AR 
MOTERIS

Reikalinga mergina ar moteris na 
mų niošOg darbams. $8.90 savai
tėje su valgiu, bet be kambario. 
Tno| atsišaukti: Mrs. Kaplan. 3254 
Ogden Avė., tel. Rockwell 1120.

PAIESKfMIMAS

Paieškai! draugų, parapijonu iš Lie
tuvos Prano Akunio. Bridi) K.. Šiau
lių vals., ir apskr.. Antano Kanka- 
llu. Keblių k. Šiaulių vals., ir ap kr. 
Abu gyveno Chieagoj. Taipgi Mvko- 
lo šiaudo iš Minonk. III. Prošal 
sišaukti arba žinantieji prane.T 
už kų bflsiu dėkingas.

Jonas šaulls 
3225 štafford St. 

Pittsburgh. Pa. (’o,rllss Sta.

BARGENAS
Pardavimui bargeno kaina šiaurės 
rytų kampas prie 36-tos ir Morgan 
St. Lotas 104x150. I'ž lų nuosavybę 
1928 m. siūlyta $28.000. Dabar par
duodama už $7.000, kad likviduoti 
nuosavybę.

Albert H. Wetten A Co,
Tel. IVabnsh 3630

REIKALINGA MERGINA

Reikalinga mergina prie darbo Ir 
| prlžiflrėtl mažų vaikų. Jeigu nori, 
gali gyventi ant vietos. Kaslink sų-

| lygų, pasitarsite ant vielos.
-43211 No. FranciM-o Avė.

Chicago, III.

PARDAVIMl’l pigiai genus kam- j pinls grocerio biznis išdirbtų* prr 
I daug metų. Einame j Tavernos biz- 
1 ii). 3465 Lituanica Avenue.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini. Palendvitsa. Liežuviai. 
Baravykai, Agurkai, Saldainiai Ir 
kili -knmimynat Iš Lietuvos. Par
duodam ir krniitnvė-nis VVIiole- 
sale.

BAI,TIC IMPORT CO.
805 WeM lOtb S4., Cbicago. 

Te:. HAYinarket 3555

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

— Tas, kuris neturi būdo, 
yra ne žmogus, o daiktas.

Chamfcrt

Zinnntle.il

