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CHICAGO ARKIVYSKUPIJA MINĖS 
POPIEŽIAUS GIMIMO SUKAKTUVES
Kardinolas arkivyskupas tuo 

reikalu kreipias į visus 
klebonus

Jo Eminencija kardinolas 
^lundelein, Chicago arkivvs- 

ipas, ragina visus šios arki- 
Įrskupijos tikinčiuosius — vi
si} arkivyskupijų — gegu- 
gužės 30 d. minėti Šventojo 
Tėvo Pijaus XI 80 metų
amžiaus sukaktuves ir po 
draug dėkoti Dievui už Jo 
Šventenybės pasveikimą.

Jo Eminencija tuo reikalu

kreipės laišku j visus' arki
vyskupijos parapijų klebo
nus.

Švč. Vardo katedroje taip 
pat įvyks iškilmingos ponti 
fikalinės dėkonės Mišios ge
gužės 30 d.

Popiežiaus 80 m. amž. su
kaktuvės įvyks gegužės 31 
d. ir visam pasauly bus mi
nima.

C.I.O. UNIJA LAIMĖJO 
PLIENO KOMPANIJOJ

Visa plieno pramonė turės 
pripažinti šią uniją

PITTSBURGH, Pa., geg. 
21. — Jonės and Laughlin 
Steel korp. apie 27,000 darbi

derėjimosi.
Šiandien suskaičiuota dar

bininkų balsai ir rasta, kad iš
ninku balsavo klausimu, ai•'27,(XM) darbininkų daugiau
.jie nori priklausyti organizuo
jamai C.I.O. unijai (Commi- 
ttoe for Industrial Organiza- 
tion), ar kitai kokiai, kuri 
juos atstovautų kolektiviam

kaip 24,000 pasisakė už C.I.O.
Tas reiškia, kad visos plie

no pramonės visi darbininkai 
bus suorganizuoti į vienų ga
lingų unijų C.I.O. vadovybėje.

Anglija nepripažįsta kataliko 
istikimyhes karaliai

LONDONAS, geg. 21. 
A n gi i j os vy ri au sy 1 »ė y ra

— |lų, kaip tai: Londono arkivys- 
ne-' kupas, Durhamo, vyskupas ir

palaužiamoje anglikonų bažny 
eios įtakoje. Ši vyriausybė pa 
skirtinėmis dienomis nepripa
žino Britanijos katalikų vys
kupų rašto, kuriuo reiškiama 
Anglijos karaliui katalikų iš
tikimybė.

Vyriausybė nenori pripa
žinti katalikų vyskupams titu-

kt. Sako, šiuos titulus 
toja anglikonų vyskupai.

Tuo pačiu sumetimu vyriau 
sybė ir anais metais nepripa
žino katalikų vyskupų ištiki
mybės rašto ryšium su miru
sio karaliaus Jurgio V 25 me
tų valdovavimo sukaktuvių 
minėjimu.

var-

VYSKUPAI DALYVAUS 
REKOLEKCIJŲ SĄ-GOS 

KONFERENCIJOJE

DE VALERA AIŠKINA AI
RIJOS NUSISTATYMĄ

PREZIDENTO DOVANA SV. ANTANO BAŽNYČIAI | g fl pOp,E_ PUIP AM KARDINOLO REIKALU
ŽIUS KALBĖS PER RADIJU

Skulptoriaus J. Zikaro baigiama dirbti Šv. Antano statu
la — prezidento Antano Smetonoa^ovari 
čiai Kaune. Statula yra virš 2 metrų aukščio, 'padaryta iš 
gipso ir bus unikatas (nebus daugiau jų dirbama.) Sv. .Antano 
parapija Kaune įkurta 1934 m. Bažnyčia pastatyta pernai 
trumpu laiku, per G mėnesius. Statula bus didžiųjame alto
riuje.

=

KONGRESE VYKSTA KO
VA PRIEŠ VALDŽIOS 

IŠLAIDUMA

SAN FRANCISCO, Cal., 
geg. 21. — J. Valstybių Ka
talikų Pasaulininkų Rekolek
cijų sųjungos septintoji nerti
nė konferencija įvyks šiame 
mieste birželio mėn. 23 ir 
27 dd.

Patirta, kad šiame suvažia
vime dalyvaus vienas arkivys
kupas ir keturi vyskupai.

GEGUŽES 30 D. 
VILNIAUS KALNELIUOSE 

(Sunset Park)
įvyksta

"DRAUGO"
PAVASARINIS
PIKNIKAS

135th St. Ir Archer Avė 
Rte. 4A

CASTEL GANDOLFO, 
geg. 21. — šventasis Tėvas 
Pijus XI nusprendė gegužės 
31 d. atidarant Pontifikalinę 
Mokslų Akademijų kalbėti pa
sauliui per radijų apie Kata
likų Bažnyčios pozicijų moks
lo žvilgiu. Manoma, Popiežius 
paskelbs didžiai svarbų pa
reiškimų.

Pontifikalinės Mokslų Aka
demijos inaugu ravimo iškil- i 
mės- supuola su Popiežiaus 80 
metų gimimo sukaktuvėmis, 
kurios visam katalikiškam pa
sauly bus minimos.

NETEISINGI PASAULI
NĖS SPAUDOS PRA

NEŠIMAI
VATIKANAS, geg. 21. — 

Paskutinėmis dienomis įvairių 
šabų pasaulinė spauda paskel
bė iš Romos žinių, kad būk 
Šventasis Tėvas Pijus XI iš 
naujo pavojingai susirgęs. 
Vatikano autoritetai tai užgi
na.

Prelatai pažymi, kad Popie
žius nesusirgęs, tik nuilsęs 

veikimo
ir gydytojų patartas ilgesnį 
laikų aukoti ilsėjimuisi.

Taip pat užginta paskleista 
žinia, kad būk Popiežius Bil
bao radikalams ir nacionalis
tams pasiūlęs paliaubas.

-^e«uo;^ol»kinio • wfv»>

BOLŠEVIKAI SUGRIOVĖ 
SENOVĖS RUSŲ VIE

NUOLYNĄ
SENATAS NUSPRENDĖ 
CCC NUOLAT PALIKTI

NACIAI KREIPIAS Į VATIKANĄ
VATIKANAS GI SAKO, KAD VYSKUPAI 

TURI TEISę REIKŠTI SAVO 
NUOMONES

Nacių policija subruzdo rasti 
“pranešėjus” kardinolui

BERLYNAS, geg. 21. — Hitleris nepatenkintas. Jo įsa-
Vokietijos vyriausybė įparei- kvmu Vokietijos ambasado- 
gojo savo pasiuntinį Vatika- rius Austrijai, baronas von 
nui, kad jis formaliai atsi- Papenas, kuris darė su Vati- 
klaustų Šventojo Tėvo nuo- kanu konkordatų, siunčiamas 
monės apie Cliicago kardino- į Vatikanu su speciale misija, 
lo sakytų kalbų prieš nacius. Kalbama, kad gal jis, von Pa-

t-- , ___ . • o penas, bus Vokietijos atstovuKiek žinoma, Šventasis Sos-1 ’ J
tas pusoficialiai apie tai jau 
tarė žodį. Pažymėta, kad kiek
vienas vyskupas savo diecezi
joje turi teisę reikšti nuomonę 
Bažnyčios reikalu neatsiklau
sę šventojo Sosto, tuo labiau, j 
jei jie reiškia paties Šventojo 
Sosto pažiūras. Jo Emin. kar
dinolas Mundelein, Chicago 
arkivyskupas, reiškė savo nuo i 
monę apie nacius remdamasis 
Šventojo Tėvo Pijaus XI iš
leista enciklika. Už priedinius 
žodžius kardinolas pats pilnai 
atsakingas ir Šventasis Sostas 
nereikalauja J" tai klslis.

Vatikanui. Von Papenas yra 
katalikas "veikėjas.

Nacių spauda gi polaipsniui 
aprimsta su savo atkakliais 
puolimais prieš Chicago kardi
nolų. Vokietijos katalikų vys
kupai tyli apie įvykį.

VįARŠUVA, geg. 20. - 
Maskvos laikraščio Pravda 
pranešimu, šalia Kijevo bol
ševikai sugriovė 1070 metais 
pastatytų rusų stačiatikių vie
nuolynų.

Netoli sugriautojo gi Šv. 
Jono vienuolynas, taip pat iš 
11-ojo šimtmečio, pakeista? 
sanatorija užsienių komunis-

AVASHINGTON, geg. 21. — 
— Senatas nusprendė CCC 
organizacijų visados palikti 
sumažinęs algas viršininkams.

Žemesnieji rūmai anksčiau 
CCC veikimų tik dvejiems me 
tams nustatė.

Dabar įvyks abiejų rfunų 
komitetų konferencija.

Šiuo paaiškinimu kancleris

NACIONALISTAI ĮLAUŽĖ 
BASKŲ FRONTĄ

VITORTA, Ispanija, geg. 
21. — Nacionalistų kariuome
nė atnaujino žygius Bilbao 

Mun- 
radi-

fronte. Vakar vakarų 
guia bare įlaužė l>askų 
kalų apsiginimo linijų.

Septyni milicininkų hatali- 
jouai gynė tų Irnrų ir visiškai 

j nugalėti. ĮApie 200 milicininkų 
nukauta.

Patirta, kari tie batalijonai 
buvo sudaryti Iš parinktiniau- 
sių milicininkų.

BERLYNAS, geg. 21. — 
Nacių policija subruzdo ieško
ti Vokietijoje “informatorių”, 
kurie pranešę Chicagos kardi
nolui apie tikrųjį dalykų 
Vokietijoje. Naciai pakartoja! 
kart Vokietijoj katalikai ne 
nepersekiojami, tik1 regi men 
tuojami nacių partijos rež 
naudai.

PASAULINIO KARO KA
TALIKŲ VETERANŲ 

SUVAŽIAVIMAS

PARYŽIUS, geg. 21. Pašau 
linio karo katalikų veteranų 
tarptautinė sųjunga šįmet tu
rės suvažiavimų Vienoje, Aus
trijos sostinėje, rugpiūčio 26 
29 dd.

SĖDĖJIMO” STREIKAS 
KASYKLOJE

AVASHINGTON, geg. 21. 
Kongreso žemesniuose rū
muose svarstomas preziden
to pasiūlymas skirti pusan
tro bilijono dolerių 1938 me
tų šelpimui.

Ekonomikos šalininkai ir 
vyriausybės išlaidumo prieši
ninkai atkakliai kovoja prieš 
tų milžiniškų fondų. Kai ku
rie demokratai atstovai pažy- tams. 
mi, kart šelpimui gali pakakti 
vieno bilijono dolerių. Ir to 
perdug politikierių ir politinių 
rakieterių tukinimui.

Nereikia užmiršti, sako jie, 
kad šias išlaidas reikia surink 
ti mokestimis daugiausia iš 
pilkųjų masių, kurios jau ir 
taip sunkių naštų velka. Taip 
pat reikia atsiminti, kad dide
lių fondų skiriamais didina
mos valstybės skolos,

DUBLINAS, geg. 21. — Ai
rijos vyriausybė neturėjo sa
vo atstovo tomis dienomis 
Londone įvykusioj Britanijos 
imperijos konferencijoj.

Airijos vyriausybės prezi
dentas de Valerą pareiškia., 
kad Airija nori savitai valdy
tis, o Anglija bando jų spaus
ti nepaprastai didelėmis už 
žemę mokestimis. Airija neiš
gali mokėti ir nemokės, lygiai jar anksčiau, ar vėliau 
taip, kaip pati Anglija nemo
ka karo skolų [Amerikai, pa
reiškia de Valera:

Anot jo, Airija nenutraukia 
draugingų santykių su Angli
ja. Bet nori, kad Anglija nie
ku būdu daugiau nesikištų į 
Airijos vidaus reikalus.

kurias 
reikės

išmokėti.
Gal pirmadienį šiuo klausi

mu bus balsuojama.

PRANCŪZIJOS MINISTE- 
RIS IŠVYKO Į BELGIJĄ

PRANEŠA, SONOROS KA
TEDRA ATIDARYTA

MEXICO, geg. 21. — čia 
gauta kol kas dar nepatvirtin
tų žinių, kad Sonora valstybės 
vyriausiam mieste Hermosillo 
atidaryta katalikų katedra.

Sakoma, tas padaryta vals
tybės gubernatoriaus Yocupi 
cio įsakymu. Be to, ir eilė 
bažnyčių bus atidaryta ir pa
vesta katalikų nuožiūrai.

Minėta katedra uždaryta 19- 
34 m. gubetnaboriaujant ten 
žinomo katalikų engėjo Calle
so sūnui

NAUJAS VIEŠO |O FONDO 
IŠEIKVOJIMAS

Areštuotas Chicago miesto 
vandene bifiro iždininko pava
duotojas T. F. Donobue, 34 m. 
amž.., už 11,000 dol. išeikvoji
mų.

Jis išpažino, kad per perei
tus ketverius metus ištrau
kdavo iš fondų reikalingas 
sau sumas ir viskų prakišo 
arklių lenktynių laižyboee.

Donobue vedęs — trijų ma
žų vaikų tėvas.

J. VALSTYBĖS GAL SU
LAUKS DAR VIENO

KARDINOLO

CASTEL GANDOLFO, geg. 
21. — Neoficialiai pranešama, 
kad Popiežiaus konsdsJtoflijų, 
įvyks birželio mėnesį ir J. 
Valstybės rasi slauks dar 
vieno — penktojo — kardi
nolo.

GILLESPIE, IU., geg. 21. 
— 540 angliakasių sukėlė “sė
dėjimo” streikų Superior 
Coal Co. Nr. 4 kasykloje, 
AVilsonville-

čTras
CHICAGO SRITTS. — Nu

matoma giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:22, leidžiasi 

8:11.

PABĖGO 17 MERGELIŲ 
NAŠLAIČIŲ

Vakar Chicagoj buvo pirma 
šįmet šilčiausia diena. Po pu
siaudienio buvo 81 1. šilumos.

PARYŽIUS, geg. 21. — 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybės užs. reikalų ministeris 
Delbos išvyko į Belgijų tartie 
apie Europos situaciją. „

ŽADA PADIDINTI AIR
PORTĄ

Chicago majoras vakar pa
reiškė, kad kitų pavasarį mie
stas tikrai eulauks padidinto 
airporto.

RADVILIŠKIS. — Radvi
liškio turguose labai atpigo ja 
vai ir prmluktai. Už vienų litų 
duoda 17 kiaušinių, sviesto ki 
logramas 1 lt. 80 ct., bulvių 
centneris 2 lt., pieno litras 
pustryklikto cento, rugių cent
neris 10 lt.

Chicago viešųjų vidurinių 
mokyklų apie 8,000 karietų va
kar Soldier fieklo stadijume 
turėjo paradų.

PUTNAM, Conn., geg. 21. 
— Iš AVindham apskrities 
našlaičių namų — temporary 
Home for Children — pabėgo 
17 mergelių. Policija jas grei
tai sugaudė. Jos pareiškia, 
kad namuose- gyvenimo sųly
gos nepakenčiamos.

BERLYNAS, geg. 21. — Į 
Cuxhaven parvežta žuvusiųjų 
au dirižabliu Hindenburgu 24 
asmenų lavonai.

“DRAUG 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS Įvykt 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengarla”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 
“Grlpsholm” . 

Ruoškitės iš anksto
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Skundžiasi ir Vilniaus Lenkai

nyčia, kairiųjų spauda ant m Asų supyko ir 
savo skaitytojus vis dar mėgino įtikinti, kad 
tai netiesa. Mat, jų tikslaa buvo parodyti, 
kad Ispanijos raudonųjų valdžia yra tvar
koj, jei ir kunigas jų gina ir dėl jos dirba. 
Jei žmonės žinotų, kad jis su Bažnyčia nie
ko bendro nebeturi, į jo kalbas mažiau dė
mesio bekreiptų. Dėl to kairieji stengėsi pas
lėpti tų fuktų, kad O’Flanagan jau nuo 1921 
metų yra vyskupo suspenduotas.

'Bet ylos maiše nepaslėpsi. O’Flanagan, 
anų dienų kalbėdamas Cbicagoj, pats save 
išsidavė. Jis jau kaip tikras “bendrafron- 
tininkas” ėmė plūsti popiežių ir kardino
lus. Bažnyčiai primėtinėjo visokius nebūtus 
dalykus. Po tos jo kalbos žmonės suprato 
iš kur vėjas pučia. Vadinas, jis yra eks-ku- 
nigas, dabar talkininkaująs Bažnyčios prie
šams.

PAVASARININKIJA DABARTIES 
GYVENIME

(Pasikalbėjimas su Ilgamečiu Pavasarininkų 
Pirmininką Dr. J. Leimonu)

Pavasari n ink i jos judėjimo ja visu savo jaunatvės entu- 
25 metų jubiliejaus proga, ku- ziazniu eina tautinio, kultū- 
ris sukanka š. m. gegužės m. rinio darbo dirbti. Ir aš ma- 
2 d. XX Am. koresportd. a t- nati, kad nieks negalės užgin- 
silankė pas jau 9 metai vado- čyti pavasarininkijos šioj sri- 
vaujftntį pavasarininkams ty turimų nuopelnų, nors jai 
Dr. J. Leimonu, kad pasikal- ir terrka dirbti labai stink kir
bėtų sa juo apie pavaBarrnin- se sąlygose. Čia, žinoma, su-

šeštadienis, geg. 22 d., 1987
=a====aaueauttfc£3tt±==

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS reiškia; “Drauge, tas tūkstan
tis nėra tavo, ale mūsų.” Jei

Anot “Liet. Aido”, retkarčiais Vilnaus 
lenkų spauda ima ir prasitaria tai, kas vil
niečiui širdį slegia. Tatai yra lyg koks gi
lus atsidūsimas, kuris vėl greit užmiršta
mas.

O vilniečiams širdį slegia tai, kad juos 
valdo svetimieji, iš kitur atsiųstieji. Nė vie
nas tikras vilnietis lenkas neturi Vilniuje 
užėmęs kokių svarbiųjų vietų. Vilniečiai vis 
taip nustumiami į užpakalinę linijų, o prie
kyje visada stovi koks nors iš Lenkijos gi- 
1 cftnos atsiųstas “specialistas”. Arba daž
niausiai vilniečiai iškeliami į kitas vietas. 
Atrodo, kad jais Lenkijos vyriausybė nebe- 
pesliki, vengia jų.

“Kurjer Wil.” neseniai rašydamas apie 
l lenkų tautos susivienijimų ir teritorialumų, 
taip sako: “Jei turime dėl ko skųstis, tai 
(pirmiausia, dėl atvykusiųjų veikėjų, nes jie 
sugebėjo suskaldyti vietos visuomenę, ap
statė visokiomis tvoromis, iškasė prarajas, 
korių anksčiau nebuvo; kad sunaikino ne
seniai natūralų ir jau beveik beį vykstantį 
pas mus konsolidacijos procesų. Pas mus jie 
yra visad tas nepageidaujamas konjunktū
rinis elementas ”... Ir toliau straipsnyje sku
ndžiamasi, kad atvyksta žmonės niekur an
ksčiau jų užimamo konkretaus darbo nedir
bę, nepažįsta vietos sąlygų ir čia imasi pir
maujamojo darbo.

Išvada iŠ to aiški: Vilnių reikia glu
dinti kam jis priklauso — Lietuvai.

^f“
Airiai Žengia į Priekį

Airių tauta, energingojo prezidento Ea 
mon de Valera vadovaujama, žengia prie 
visiškos nepriklausomybės. Daug kas šiuo 
airių užsimojimo pasisekimui abejoja. Bet, 
atsižvelgiant į ligšiolinius atsiekimus ir jų 
vado sumanumų, daug abejoti dėl jų laimė
jimo netenka. Juk ši tauta jau yra tiek pa
dariusi, kad prieš dvidešimts metų nieks 
apie tai ir svajoti nedrįso.

Prezidentas E. de Valera paskelbė nau
jų valstybės konstitucijų, kuria net senovės 
Airijos vardų nori atstatyti. Tas kraštas 
turės vadintis ne Ireland, bet Edre. Norima 
atstatyti ir senoviškųjų airių kalbų, angliš
kųjų kalbų padarant antraeile. Katalikų Ba
žnyčia būsianti pripažinta ir pagerbta, kai
po tikėjimo saugotoja, nes tame krašte ka
talikų yru didelė dauguma. Bet ir kitoms 
religinėms denoininaciju.nR religijos laisvė 
bus suteikta. j_

Airių konstitucija prezidentui duoda 
daugiau teisių, negu jų turi Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidentas. Jis bus renka
mas septyniems metams. Tų terminų išbu
vęs daugiau nebegalės būti ton vieton ren
kamas. Jis skirs ministerį pirmininkų, vi
sus ministerių kabineto narius, teisėjus ir 
Lt. Parlamentas susidės iš dviejų rūmų. 
įbauginu negu du trečdaliu senatorių bus 

renkami ne iš taip vadinamų “politiškų ra
jonų”, bet nuo meno, agrikultūros, preky
bos ir pramonės organizacijų.

į Airių konstitucija anglams nepatinka. 
Nepatinka nė jų sąjūdis visai išsilaisvinti 
jis Dklž osio.s Britanijos globos. Bet ar kam 
patinka, ar ne, airiai žygiuoja į priekį. Ir, 
be abejojimo, kiekvienas laisvę mylintis 
Žmogus linki jiems geriausio pasisekimo.

Išlindo Yla Iš Maišo

Komunistų ir socialistų “bertdTo* fron! 
las” Amerikoj sato tikslams naudoja iš Ai- į 

tijos atvykusį kun. O’Flanagan. Jis sako 
Karštas kalbas už “bendrų frontų” ir Ispa
nijos lojnlistus - kabiuosius.

Kai anuo kart mes parašėm, kad kun. 

i’FItmagan yra netvarkoj su Katalikų Baž-

Naciai Nerimsta

Vokietijos naciai, matyti, vis dar nesi
liauja kišti savo nešvarų snapų į Lietuvos 
reikalus. Klaipėdos krašte jie dar tebeve
da savo biaurų kurstymo darbų. Ir per spau
dų ir kalbomis per radio vis neiškenčia ne- 
užgaulioję, šmeižę lietuvius ir kurstę sufana- 
tizėjusius nacius prieš Lietuvų.

To pasekmė - nauji vokietininkų suo
kalbiai Klaipėdos Krašte.

Prieš kiek laiko buvo suimta keliolika 
Klaipėdos vokiečių, kurie kaltnauni priklau
sę uždarytai nacių organizacijai. Jie pa
traukti teisino atsakomybėn uz šnipinėjimų 
Vokietijos naudai ir neišt kimybę Lietuvai. 
Toji byla karo teisme prasidėjo šiomis die
nomis.

Praėjusiais metais Lietuva atnaujino 
prekybos sutartis su Vokietija. Susitarta pa
laikyti gražūs kaimyniški santykiai. Bet 
naciai ne visai su tuo skaitosi. Jie jau yra 
papratę laužyti sutartis.

Ir Vėl Reformos

Lietuvos tautininkų vyriausybė jau ke
lintu kartu imasi reformuoti Vytauto Di
džiojo Universitetų.

Prieš keletu metu savo reformomis tau
tininkai skaudžiai nuskriaudė Lietuvos kar 
lalikų visuomenę. Panaikindama būk tai pa
raleles katedras universitete, taip stipriai 
palietė teologijos ir filosofijos fakultetų, kad

kijos dabarties gyvenimų 
veikimų.

— Visuomenė jau žino apie 
pavasarhrinkijoB didįjį Jubi
liejų. Įdomu žinoti, p. pirmi
ninke, kokia nuotaika pava- Į 
sarininkija savo jubiliejų su
tinkat — pradėjau savo kal
bų.

— Kokia nuotaika f Na, aiš
ku, kad gėra. Pavasarininki- 
joj dabar ypač didelis entu 
ziazmas. Ir yra ko džiūgauti 
— ir nudirbto darbo barai y- 
ra gražūs ir pavasnrininkijbs 
šeima didelė. Tai kaip gi ne 
sidžiaugti, o ypač jaunimui. 
Šiandien jau yra labai sunku 
rasti Lietuvoje vietų, kur 
nebūtų pavasarininkų. 0 pa
vasarininkų per 23 metus iš- 
e'tasis kdias pakankamai į- 
rodo>, kaip giliai šis judėji
mas yra įsišaknijęs mūsų tau
tos gyvenime. —

— Mūsų uždaviniu® gail
ina nusakyti trimis žodžiais: 
aukJėtt^ šviestis, vdfcft.

Išsiauklėjimui mes teikia- 
neabejojame, kad juo daugiau 
mes turėsime gerų, kilnių, sų- 
žiningų, darbščių asmenybi , 
tuo mes daugiau gero galėsi
me padaryti. 1 '

Religinis momentas mūsų

ir

Vienas kapitalistas, anglių Čalis Vėpla nepasakys tam 
kasyklų savininkas, sykį su-'draugui “Tu kreizė” ir nepa
šaukęs į mitingų savo darbi- ims brūklio, tada ir mes džioj- 

nėti visų eilę mūsų tautinio, j ninkus» Pradėjo tlumočyti,1 nysim į balšavikus, ba žino- 
kaip jam biznis neina, kaip sim, kad ir mes turime teisės 

prie Vėplos tūkstantinės, prie

rtku būtų suminėti ir isnagri-

111kultūrino darbo sričių, 
kurias pavasarininkai yra į. | Pelno negali padaryti ir ant 
nešę savo labai didelę dali. SĄ10 pareiškė numušęs darbi 

— Organizaciniu atžvilgiu pinkams pūdės.
pavasarininkai yra išsišakoję _ Ar tamsta esi kada ka-
į vyrų ir mergaičių sąjungas 
ir veikia pasiskirstę į regio
nui, rajonus, kuopas, kuope
les, sekcijas. Pavasarininkai

sęs anglis? — paklausė kapi
talisto vienas darbininkų.

— Niekuomet, <— atsakė ka
syklų bosas, —r Argi tai jau

leidžia tris laikraščius, bū- ja|)aį sunkus darbas? 
tent, “Liepsnas” mergaitė- _ Ne> visai netnrokug> 

“Vyrų žygius” vyrams

iš jo mažai kas beliko. Po to buvo reikalas į judėjime yra vienas iš pačių
suorganizuoti atskirų katalikų universitetų, 
tačiau ir to valdžia neleido atidaryti.

Dabar sumanytomis reformomis norima 
visai suvaržyti universiteto autonomijų, su
varžyti studentų organizacijų veiklų ir net 
profesorių rankas labiau surišti.

Prieš tokias reformas griežtai pasisakė 
“XX Amžus”, “Lietuvos Žinios” ir kai 
kurie kiti laikraščiai. Toms reformoms prie
šinga ir profesorių didelė dauguma. Bet var
gu į tai bus atsižiūrėta, nes kai kuriais at
žvilgiais tautninkai tikrai naciškai siekia 
savo tikslo, neatsižvelgdami į tai, ar iš to 
kraštui bus nauda ar nenauda.

kito namo, trečio bučernės ir 
1.1.

svarbiausių, nes mūsų giliau
siu įsitikinimu, jis yra kerti
nis žmogaus gyvenimo ak
muo. O ypačiai šiais morali
nio supuvimo laikais. Čia aš 
Tamstai galėsiu nupasakoti 
visų tų didžiulę religinio au

ros,
ir “PavAsarį*” vadams. Čia 
kartu bus pravartu pažymė
ti, kad pastaruoju laiku pa- 
vasariainkija, visuomenės pa
dedama, pasistatė Kaune na 
mėlius. Tiesa, tų namelių rei 
kalams galutinai sutvarkyti 
dar trūksta lėšų. Bet mes ti
kime, kad, gal net Šio jubi 
liejau s proga, mūsų geraširdė 
visuomenė, įvertindama pava 
sarininkijos nuopelnus, duos 
galimybės šį dalykų užbaigti.

— O kaip jūs žiūrite į be
ndradarbiavimų su kitokių 
miarstatymų organizacijomis '

— Visas geras pastangas 
mūsų tautos kultūriniame gy
venime pava's^HTtrftik'di, kn p 
kultūrinė organizacija, svei
kina ir jomis džiaugiasi, ne
žiūrint to, kas jas darytų.

P. K

DULR Lietuvių Kalbos 
Kursai

Draugijos Užsienių Lietu-

Transatlantin ų skridimų organizatoriai 
turi apsižiūrėti, kad neįvyktų nesusiprati
mų. Jungtinių Amerikos Valstybių komer
cijos departa mentes griežtai nusistatė ne
beduoti tokiems skridimams leidimų. Esą 
netrukus jau bus pradėta nuolatinis komer
cinis lėktuvais susisiekimas per Atlantu, dėl | Su asmens auklėjimu arti- 
to jau praėjo laikas vadinamiems “sporti-'maį fiM įr bendrojo išsila 
akiems” skridimams, kurie yra rizikingi ir 
pavojingi.

Tų čia primename dėl to, kad ir lietu
vių tarpe yra judėjimas organizuoti trečių 
Iransatlantinj skridimų. Reikia apsiž’ūrėti, 
kad dėl komercijos departamento patvarky
mo ir kitų dalykų neįvyktų nusivylimų.

klėjimo programų, kurių mes y*anis Lemti valdyba į ruc- 
vykdonie pavasarininkijos ju
dėjime. Tik gaila, kad šito 
mūsų pasikalbėjimo ribos ne
leidžia padaryti, ^et šia pro
ga aš dar noriu pabrėžti, jei 
religinis momentas yra mums 
svarbiausias veiksnys kilnios, 
geros asmenybės ugdymui, tai 
tautinis (momentas mūsų Vėl 
kimų ir sugebėjimus sufcon- 
centrotoja oavo^Į Briavių 
tautos gyvenimui.

šiamus Lietuvos istorijos ir 
lietuvių kalbos kursus Palan 
goję užsienyje gyvenantiems 
mokytojams iki šia<m laikui 
jau priėmė iš USA 5 klausy
tojus, iš Anglijos — du ir iš 
Belgijos — 3. Iš viso į tvos'

v;nimo lygio pakėlimas. Šioj 
srity mes turime išdirbę de
talę programų, kiek pavasa 
rimukai minimaliai turi būti 
išsilavinę. Šių programų mes 
uoliai, s:steinatmgai vykdo
me. Ji apima visas svarb»?s-

Lenkijoj nuolat eina žydų persekiojimai. n*as bendrojo išsilavinimo 
Retkarčiais jie apdaužomi, jų gešeftai apar-;?f*tis ir stipriai akcentuoja 
domi. Lenkų spauda pripažįsta, kad jų nusi- | praktiškųjų pusę, kurioj do- 
statymas prieš žydus yra nelabai koks. Mai. ! minuoja žemės ūkio kultūra, 
žydų tautos tarpe esą daug rusiškojo bol
ševizmo mikrobų nešiotojų ir, be to, jie 
stengiantis kenkti Lenkijos eksportui. Mū.-ų 
manymu, abeji yra kalti: žydai perdaug 
žrūni į Maskvą, o lenkai pergreit nori juos 
padaryti Lenkijos pabijotais.

h'giena, kūno kultūra, kraš
to gražumas, Svarinimas ir 
kita.

Šia proga aš galiu užtik
rinti, kad man būtų visai ne
sunku Tamstai pristatyti visų

štai, kaip Meksikos raudonieji supran
ta žmon ų laistę: kriminalistams kalėjimuo
se garantuoja minimalį atlyginimų, suteikiu 
teisę organizuotis į unijas, o katalikims ati
ma laisvę Pievų garlnnti. Tai tokia yra 
socialistų teisybė. ,

dėl
to, gal, malonėsi su mumis 
pabandyti. Eime ir pabandy
si.

Nusileidus į kasyklų darbi
ninkai bosų aprūpino ko rei
kia prie anglių kasimo, ir pri
statė pri© darbo.

Po valandos darbininkai 
žiūri, kad bosas visas prakai
tu permirko ir jau nebegali 
dirbti. * I

— Na, kaip patinka darbas? 
— paklausė darbininkas. — 
Lengvas ?

— Nelengvas darbas, — 
šluostydamas prakaitų išste
nėjo bosas.

— A, matai,—tarė jam dar
bininkas. — Tokį darbų dar
bininkai kasdien dirba už men
kų pėdę, kurių, užuot pakelti, 
nori dar numušti.

Prie to, aš norėčiau jums 
kitų rokundų ant savo delno 
parodyti.

Vakar buvau pakviestas pat 
ponus Anytus, kurie celebra’ 
vo dviejų ir pusės metų že- 
nybinio gyvenimo aniversarį. 
Valgant, Anytienė sako vyrui;

-- Andriuk, pasakyk man, 
kų tu dary tum, jei aš imčiau 
ir numirčiau.

— Aš... aš... pradėjo stenė
ti Anytas, — aš... išeičiau iš 
proto.

— A, žinau, — sako Any
tienė, — po mano smerties tu 
ženytum kitų žmonų.

— O, no, no! greitai atsa
kė Anytas, — iki tokio laip- 
snio aš jokiu būdu nesudur-
navociau!

Ona Šat ienė su drauge išė
jo į šio. Parėjus namo, vy
ras klausia:

— Na, turėjai gud taim?
— O jes, išpradžių.
— 0 paskui?
— Paskui 'Sėdintieji priešais 

pradėjo barti ir sarmatyti.

Maža Julė Sarglaitė įbėga 
kambarin visa purvina. Pa
mačius motina pradėjo bartis.

— Ee Jute, kaip tu atrodai.Lietuviški balšavikai ir ci-
cilistai tai susiriesdami, tai iš. Tikras ParJluk«s-

Julė pradėjo juoktissi tiesdami agituoja už “rojų” 
Rasrejuj. Šaukia, sviete nėra 
taip darbininkams gera, kaip 
pas carų Stalinų. Bet paklau
skit jų, ar bent vienas buvo 
ten ir ragavo to “rojaus” 
skanumynų ? O jei kuris ir bu
vo nuvažiavęs, dėl ko jis ten 
nepasiliko, dėl ko, nei kojų ne
sušilęs, nešė kudašių iš “ro-

— Ko tu juokies?! — supy
kus sušuko motina, — Ar tu 
žinai kas yra paršiukas?

— Žinau mamyte, — atsa
kė Julė. — Paršiukas tai yra 
vaikas didelės kiaulės.

kursus bus priimta tik 20 jaus” atgal pas kapitalistus? 
klausytojų. Kursai prasidės I Jei nuvažiavę j Rasiejų jie 
liepos pradžioje. susikrautų tiek pinigėlių, kiek

----------------------- kaikurie jų turi čia susikrovę,
DULR Vaiky Vasaros ir dar vis krauna, ir mums 

juos parodytų, būtų kita ro
kunda. Arba, jei jie užvestų 
tarp savęs balšavikiškų gyve
nimų, t. y. kas tavo, tai ir ma
no. Sakysim, Čalis Vėpla ban
ke turi pasidėjęs 1000 dol. A- 
tėjęs pas jį kitas draugas pa-

Kolonija

Draugija Užsienių Lietu
viams Remti šių vasarų iŠ 
užsienių parsikvieeia 100 lie
tuvių vaikų vasaroti. Jie Lie
tuvoje išbus du mėnesius. Pi
rmoji užsieniuose gyvenančių 
lietuvių vaikų rata atvyksta 
birželio pirmomis dienomis.

Rado Senos Statybos 
Plytų

Gegužės 3 d. Maironio ga
tvėje darbininkai, kasdami 
vienų nugriautų namų pama
tus, aptiko senos statyboc

Dalykas dėjosi mažam mies
tely, kuriame gyvena tik du 
gydytojai. .Vienų rytų einant 
jiems gatve pasivaikščioti, 
žiūri kapų link slenka laido
tuvių procesija.

— Tai ne mano pacientas, 
— sako vienas.

— Ir ne mano, — atsako 
kitas.

— Nejaugi mūsų miestely 
jau apsigyvenęs trečias dak
taras, — praeidamas pro šalį 
pastebėjo pilietis.

griūvaneios santakoje pilies, ginskių su 80 retų ir senų an- 
Maironio g. palyginti yra ne- galų Rietavo oranžerėjų. Pa- 
sena, tad čia vargu ar gale- žymėtina Lietuvos ypatingai 
jo būti senos statybos pama-j retai užtinkama 12 metrų au

kščio palmė. Kitų didžiulę pai
mu anksčiau paėmė Karo mu
ziejus.

Šiais metais oranžėrija iš 
Rietavo perkeliama į Kauno 
batanikos sodų. Tam reikalui 
platinama botanikos sodo o- 
ranžėrija.

RIETAVO ORANDŽERIJA 
PERKELIAMA f BOTA

NIKOS SODĄ

KAUNAS. — 1934 metais, 
vykdant žemės reformų, Lie- 

pr'mena Kauno pilies, ar net tuvos vyriauayhė pavedė Vy- 
arkikatedros plytas. Žinovai tauto Didžiojo universiteto — Nusižemink, o būsi skai 
teigia, kad Maironio gatvės gamtos — matematikos fokitf- stus, teisingas, išmintingas ir 
namų plytos greičiausiai prieš tetai globoti be priežiūros pa- tavo darbai bus tikri ir vai- 
70-80 m. buvo atgabentos iŠ silikusių buv. kunigaikščių O- rfngi.

eilę pavasarininkų vyrų iv plytų. Rastosios plytos labai 
mergaič'ų, kurie pavasarinin
kų mokyklos dėka yra jau 
toli pažengę j priekį.

Šitaip tvarkydama savo na
rių asmenybes, pavasarini nki-



LIETUVOS SPORTININKŲ GALUTINAS MARŠRUTAS 11tA .f /'š"- -..irti

Antradienis, Liepos 6 d.
Lietuvos sportininkai, jų palydovai ir laikraštininkai, 

atkeliaus j New Yorkų apie 12 valandų vidurdienio Kle De 
France laivu. Laivų prieplaukoj svečius pasitiks, Amenikos 
Sporto Komiteto atstovai, Lietuvos Generalis Konsulas Jo
nas Budrys ir New Yorko lietuvių vietinio komiteto delega
cija. Svečiai pap;etavę ir sutvarkę savo bagažų, tų pačių 
dienų iškeliaus į Washington, D. C., kur nuvykus, juos pa
sitiks Lietuvos įgaliotas Ministeris, Pulkininkas Žadeikis. 
AYashingtone svečiai nakvos.
Trečiadienis, Liepos 7 d.

Washingtone Lietuvos svečiai visų dienų bus globoje 
Lietuvos Įgalioto Ministerio. Jei aplinkybės leis, vizituos 
Prezidentų. Sudės vainikus prie Nežinomo Kareivio ir Ha
rris’o kapų. Apžiūrės miestų ir jo įdomesnes vietas ir vals
tybės įstaigas. Tos pačios dienos vakare, apie 6 valanda,, 
svečiai apleis \Vashingtonų ir iškeliaus į Baltimore, Md., 
dalyvauti to> miesto lietuvių surengtame priėmimo bankiete. 
Po vidurnakčėo svečiai iš Baltimorės iškeliaus į Pittsburgh, 
l’a.
Ketvirtadienis, Liepos 8 d.

11:40 vaalndų ryto Lietuvos svečiai atvyks į Pittsbur- 
T|^’ų, kur stotyje juos pasitiks vietinio lietuvių komiteto na- 

Dienos metu vizituos miesto Majorų, apžiūrės idomes- 
^^Jnvesto vietas ir įstaigas, aplankys lietuvių šv. Pranciš

kaus vienuolynų. Vakare dalyvaus vietinio komiteto sureng
toje pramogoje. Pittsburgh’e svečiai nakvos.
Penktadienis, Liepos 9 d.

7:30 valandų ryto, Lietuvos svečiai apleis Pittsburgh’ų 
ir iškeliaus į Chicago, III. 11:05 valandų vakaro (Chicagos 
laiku) Lietuvos svečiai atvyks j Chicaga, kur pasiliks iki 
liepos 22 dienai. Visų jų buvimo laikų Chicagoje, jūos glo
bos Amerikos Lietuvių Sporto Komitetas.
šeštadienis, Liepos 10 d.

Chioagoj, prieš pietus vizituos miesto Majorų. Po pie
tų treneravimasis rytojaus lengvosios atletikos rungtynėms 
ir pirmosios Teniso rungtynės. Vakare, “Olimpikos Sve
čių Priėmimo Balius.”
Sekmadienis, Liepos 11 d.

Chicagoj, 2:00 valandų po pietų, iškilmingas atidarymas 
‘‘Sporto Šventės.” Lengvoj Atletikos rungtynės Chicagos 
Universiteto Stadione, tarp Lietuvos ir Amerikos Atletų. 
Dainos. Muzika. Kalbos. Spektakliai.
Trečiadienis, Liepos 14 d.

Chicagoj, vakare piknikas ir “bokso” rungtynės tarp 
Lietuvos ir Amerikos kumštininkų, Vytauto darže, prie 115 
ir Crawford gatvių.
Penktadienis, Liepos 16 d.

Chicagoj, vakare Ciceros stadione Krepšiasviedžio arba 
Basket Bali rungtynės tarp Amerikos “Ali Star” septynių 
valsti jų komandos, ir Lietuvos komandos, kuri dabar yra vi
sos Europos čampionas, nugalėjęs septynių valstybių koman
das Rygoje, Latvijoje.
šeštadienis, Liepos 17 d.

Chicagoi, po pietų, galutinos Teniso rungtynės. Vaka
rop dalyvavimas iškilmėse prie Dariaus-Girėno paminklo 
Marąuette parke.

Sekmadienis, Liepos 18 d.
Chicagoj, 1:00 valandų po pietų, Oro Šventė arba Avia

cijos Diena, Stinsono aerodrome. Dalyvaus Lietuvos lakū
nai, Pyragius ir Ožkinis, su specialiai pabūdavote s bemoto- 
riniais orlaiviais arba sklandytuvais, kuriais jie parodys sa
vo nepaprastus gabumus ore. Jie yra Lietuvos sklandymo 
tūzai.
Trečiadienis, Liepos 21 d.

Chicagoj, vakarei, Lietuvos svečiams išleistuvių bankie
tas. Kalbos. Dainos. Muzika.
PASTABA:

Rungtynių ir pramogų laikotarpiuose, svečiai aplankys 
įvairias įstaigas, kaip tai: muzėjai, universitetai, ligoninės, 
parkai, teismai, teatrai, kolegijos, akademijos ir kitos įdo
mesnės vietos.
Ketvirtadienis, Liepos 22 d.

il0:15 valandų rvto (Chicagos laiku) Lietuvos svečiai 
apleis Chicagų ir iškeliaus į Detroitu, Mich. Ten atvyks 
7:25 vai. vakare. Detroite svečius pasitiks lietuvių vietinio 
komiteto nariai. Priėmimo vakarienė. Svečiai Detroite nak
vos.
Penktadienis, Liepos 23 d.

Detroite, dienos metu vizitavimas miesto Majoro, apžiū
rėjimas automobilių fabrikų ir kitų įdomesnių vietų ir iš
taigų. Patogiausiu dienos metu, atletiškos rungtynės. Va
kare svečiai dalyvaus vietinio komiteto surengtoje pramo
goje.
šeštadienis, Liepos 24 d.

Detroite. Aviacijos Diena (jei vietiniam komitetui aplin
kybės leis tokių dienų surengti). Vakare svečių atsisveikini
mo bankietas. Prakalbos. Dainos. Muzika.
Sekmadienis, Liepos 25 d.

7:00 valandų ryto, Lietuvos svečiai apleis Detroitu ir. 
iškeliaus i Cleveland, Ohio. Ten atvyks apie 12:15 valandų 
vidurdienio. Svečiai dalyvaus iškilmėse prie Clevelando Lie
tuvių Darželio. Vakare priėmimo bankietas. Dainos. Pra
kalbos. Muzika.

ŠV. JURGIO PARAP. 1-mas PAVASARINIS

PIKNIKAS
Sekmad., Gegužes 23 d., 1937 m., Vytautu Parke

Jau pavasario saulutė sušildė orų, atgaivino gamtų. Tik reikia visiems va
žiuoti iš miesto j žalius laukus ir prie puikios muzikos, skanių valgių ir gerų gė
rimų praleisti dienelę su savo senais pažįstpmais ir kaimynais.

Restorane Akademijos Rėmėjos žada daug gardžių valgių prigaminti. Vyrai 
laukia svečių prie baro su skaniais gėrimais. Sodalietės pardavinės šaltakošę. 
Šv. Jurgio par. Moterų 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.

Įspūdžių Žiupsnelis nuėjo negrįštama’s amžiaus 
vieškeliais...

Motuše Mieloji! Nejaugi 
Tavęs nėra žemėj!... Argi tik 
mano našlaitės akys Tavo pn-

Motinos Diena
Ar kada nors saulutė bu 

vo auksuotesnė, kai šį gegu
žės mėn. 9-tos dienos rytų -Į.la‘mintQ šermenų ašaro-
neatsimcnu. Gal užtad, kad
šiandien Motinos Diena... Tr 
ji man brangesnė už šį auk- 
suotųjį rytų! Kaip saulė erd
vėje viena, taip viena neįkai
nuojamais turtais Motina! Tik 
gaila, aš jos jau neturiu...

Nuplyšo mano visi gyveni 
mo takai, be Jois... Be jos

mis spinduliuojantį nulydėjo 
su kalne sustojusių beržų mo
javimais!... Taip... Tik ber 
žai man patyvuliuos, pašnarės 
Tavo poilsio .'ilgų apstoję.. 
Aš tikiu sugrįšiu į tų žemę,

mūsų visų išeivių motinų, ir 
prie alyvomis apsuktų sodų 
bent rasiu Tavo darbų pėd
sakus...

“Motinos Kančios”
Tų patį 9-tos ios dienos geg. 

mėn. vakarų, pusiau aštuntų 
valandų, Šv. Kazimiero para
pijos salėj vaidinamas “Mo
tinos Kančios”. Šio viso va
karo programa skiriama Mo
tinai.

Programoje statoma: 1.
Prakalba, 2. Rimšos Mokyk-

(Tęsinys 4 pusi.)

< ►
RINKTYNĖS MINTYS
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis 

► ♦ -♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦»♦ »♦♦♦♦»♦+♦< 

Gegužės 22-ra Diena

“Pasilikite tenai, kol neiš
eisite”. — Šv. Mato X, 11.

Salų Valdovas

valandų; kad »mes esame at
menami ir kad esame apsau
godami. — Beecher.

l

Pirmadienis, Liepos 26 d.
Clevelende, dienos metu vizitavimas miesto Majoro. Ap- 

žiūrėjimas miesto parkų ir kita svarbiųjų vieta ir įstaigų. įI Brangios:^.__ NekaiSo mano 
Aplankvmas “Didžiųjų Ežeru Ekspozicijos.” Vakare sve- Į .
čiams išleistuvių balius. Svečiai Clevelande nakvos. j gyven..no Jos šventa esybe,

.. . „ . Jos tylus daug kalbus šešė
Antradienis, Liepos 27 d.

9:30 valanda rvto Lietuvos svečiai apleis Clevelandų ir 
iškeliaus į Buffalo-Niagara Ealls. N. Y., pamatyti didijį van-

lis nelydi manęs 
pasaulio takais...

gauruotais 
Bet, lydi

V,

Gegužės 23-cia Diena

“Jums reikia kantrybės”. 
—Žyd. X, 36.

Gyvenime yra daug ištyri
mų, kurie, rodos, neateina iš 
neišminties arba paikystės. 
Jie yra sidabrinėmis vilyčic- 
mis paleistomis iš Dievo sai
doko ir įstrigusiomis neiš-Kaip tik už mūsų didžiau-

siek:o randasi apsistoji ! traukiamai drebančioje širdy- 
mo vieta, kurios trokštame, je. Jos turi būti panešamos.
bet Valdovas žino pasiekimų 
kiekvienos bangos gilumas.

Koks didžiausias prietikis 
tai bus kurį rytų nusiūboti į 
Apleistų Prieplaukų iš neiš
matuotos jūrų platybės.

Kaip išdidus tas iškeliavi
mas, šiai mažai prieplaukai 
bešypsant, vairuojant į išori
nį jūrų kraštų su Salų Val
dovu! — BĮ isa Carman.

Kaip svetimi yra keliauni
nkai, mūsų apsigyvenimo mie 
stas ne čia; namai, kuriuos 
statome yra tiktai tujai va
landai; tas miestas, kurio 
tvėrėju ir darytoju yra Die
vas, žibės tfmž’nai ir tie na
mai, ne rankų padaryti, bet 
amžini danguose, tai mūsų 
namai. J ten mes buriamos 
pulkais ir šeimynomis — į 
ten kiekvienas krypsta. Ir 
mes džiaugiamės, kad Dievas 
siuntinėja mums žinias kas

Joa neskirtos, kaip sniegas 
ant vandens sutirpti taip grei 
tai kaip jos krinta. Bet tų 
valandžiukę, kurių piktas ga
li būti paneštas kantriai, jis 
nuginkluotas iš jo ydų, nors 
nėra iš jo skausmo. — Bec 
cher.

dennuolį. J Buffalo svečiai atvvks 4:05 no pietų. Ten juos -los šventi įkvėpimai... Ji ku 
pasitiks Buffalo ir Niagara Falls kolonijų lietuvių veikė iai.
Apžiūrėjus vandenpuoli ir kitas įdomesnes vietas, pavakarie
niavę svečiai nakvos Niagara Falls ar Buffaloj.
Trečiadienis, Liepos 28 d.

8:45 valandų ryto. svečiai iš Buffalo-Niagara Falls iške
liaus į Scranton ir AVilkes-Barre, Pa., atlankyti AVyomingo 
Klonius. 5:55 valandų vakaro svečiai atvyks j Scrantono.
Čia jnoR pasitiks Scrantono, Pittstono ir AVilkes-Barrio kolo
nijų lietuvių komitetas ir veikėjai. Vakare svečiams priėmi
mo bankietas. Dainos. Pasikalbėjimai. Svečiai nakvos komite
to nuskirtoje vietoje.
Ketvirtadienis, Liepos 29 d.

Prieš pietus vizitą pas Scrantono ir AVilkes-Barrio mies
tų Majorus. Pietūs. Apžiūrėjimas lietuviškų įstaigų anglių 
kasvklų, artimesniųjų apygardų ir kitu įdomvbių. Vakare 
svečiams išleistuvių balius. Svečiai nakvos vietinio komite
to nuskirtoje vietoje.
Penktadienis, Liepos 30 d.

9:30 valanda rvto svečiai apleis Wyomingo Klonius ir 
iškeliaus j New Yorka. kur atvyks 3:05 po pietų. New Yorke 
svečius pasitiks Lietuvos GeneraVs Konsulas p. Budrys ir 
New Yorko lietuvių vietinio komiteto nariai ir veikėjai. Va
kare svečių priėmimo vakarienė. Pasikalbėjimai.
Šeštadienis, Liepos 31 d.

Apžiūrėjimas New Yorko miesto ir jo įdomvbių, anlan- 
kymas lietuviškų įstaigų, ekskursija į Hudson paupius ir tt.
Sekmadienis, Rugpjūčio 1 d.

Prieš pietus, ar tos dienos patogiausiu laiku, Tx»ngvos 
Atletikos rungtynės. Vakare balius (ar vakarienė) svečių 
pagerbimui.
Pirmadienis, Rugpjūčio 2 d.

Vizitus. Ekskursijos. Vaišės ir tt.
Antradienis, Rugpjūčio 3 d.

Lietuvos svečiai baigia savo reikalus ir rengiasi kelionei 
atgal į Lietuvų, pasiimdami su savim Amerikoje įgytus įs
pūdžius.
Trečiadienis, Rugpjūčio 4 d.

Lietuvos Rportininkai ir kiti svečiai apleidžia Amerika

žda 'man tyliai iš ten... Iš 
kukliai glūdinčio kapo... Ku
rio aš dar nemačiau... Tik 
jaučiu kai šventų Relikvijų 
mano tėvų žemėj įamžintų...

Ach! Beržyne, Šventasis 
Kūrėjo altoriau, leisk priklau 

j pti mano sielai prie šaltų 
smilčių... Leisk, lūpomis pa
judinti žemę, kur Palaimin 
tosios pėdos mane išnešioję

JOHN. VOUR 
HAIR IS A 

FR1GHTJ MERE, 
USEMYFOMOLf

Ateis nuovargio dienu, kuo- -r France laivu išplaukia i Lietuvų. kurių 1938 m. niu
rnėt perdaug gale apsunkin
tas ir viltis ir meilė pasiduo
da po sunkuma. Tuomet su 
statulos šypsena, su statulos 
stiprumu, kantrumas, nieko 
neatbodamas ir nesiskųsda
mas, atlieka abiejų darbų. — 
Phillips tBroofci.

Dievas turi tik vienų’ pa- 
re!gų vienu syk kuriam nors 
Jo kūdikiui atlikti. Jei mes 
atliekame tų vienų pareigų, 
kurių Jis turi mums atlikti 
dabartinėje valandžiukėje, tai 
visa ko Jis reikalauja. Paso 
kos yra Jo.

su sportininkai aplankys, kad dalyvauti Lietuvos Olimpia
doje.

PASTABA I
ftis maršrūtas yra galutinas 

nebus mainomos.
ir jame pažymėtos dienon

PASTABA U
Amerikos Lietuvių Sporto Komitetas nustato svečių pri

ėmimo pramogas ir Rporto programus, tačiau kolonijų vie
tiniai komitetai turi teisę pasitvarkyti taip, kaip leidžia vie
tinės aplinkybės.

AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO KOMITETAS 
2201 West Oermak Rd.,

CHICAGO, ILLINOIS

T

I________J

Americąs

V/ASHER VALUS

B

K r;

mothon, (totore—(hoy'ro often 
lorced to point tho woy to hoir 
htohh to their men folkl For women 
know that a healthy head produces 
handsome hairl And that’i why 
women everyvrhere are pointing to 
Fom-ol. the remarkabie foaming o9 
thampoo which firtl nourishes tho 
tcalp, then takes the dūli, parched 
hoir ond beings it back to glovring 
health. Fom-ol is to economical; a 
little ooei a long woy. Ask your 
druggist for the regular 50c (ižo. 
Or. write for o generous trial bot- 
tlo, endoting 10c to cover pocking 
and postage.

fom-ol

**

Įsigiję naujų A.B.C. Plovyklą arba Prosinimui mašinų 
galėsite gėrėtis švariais drabužiais lie sunkaus darbo. 
A.B.C. Plovyklos šiandien yra populiariškiausios mar- 
kete, gražios mados, greitai drabužius išplauna, ir ilgai 
tarnauja. Kainos labai mažos ir lengvūs išmokėjimai. 
Progress Krautuvėj rasite A.B.C. Plovyklų ir Prosini
mui mašinų. Pasirinkimas nuo

M9 5O ik< >99 50
Kaip parodyta 79.50 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 
Didelė nuolaida nž Beną plovyklą mainant ant 

naujos A, B. C.

3224 So. Halsted Street
Vedėjas </. KALEDINSKAS 

Telefonas VICtory 4226

gyven..no


DHAPOIR šeštadienis, geg. 22 d., 1937

Montrealo Lietuvių 
padangėje

(Tęsinys iš.3 pusi.)

Ia (Gyvos paveikslas), 3. Mo
tinos Kančios, 4. Dainos.

Žmonių sus'rinko apip’lnė 
parapijos salė. Prakalbą sa

ko gerb. Šv. Kar./iuiero para
pijos klebonas ki n. J. ’4labi
lias. Prakalbos teina: Moti
nos meilė ir pasiaukojimas.

I Kalboje dėstoma, kad 'moti
nos meilė brenda per erškč t 
čius, užmiršdama savo kru- Į 
vinas pėdas... Motina išsiža
da paskutinio kąsnelio, kad 
kiti būtų sotūs-... Motina pir
mutinė neša sava širdį prieš 
kalaviją, kod savo šešėliu už
dengus sūnaus gyvybę!

Motinos meilė nežino pas
merkimo, dėl to jai nusilen- 
k’a ir žmogžudys ir plėšikns..
Ir kalėjimo grotos neužtveria 
ašarotai motinai tako i sū 
naus širdįi! Motinos glėbys 
visuomet džiaugsimi, priebė- 
gos vartai jos vaikams. Net 
pavyzdžiais priveliama, kad 
motina užmiršta sava gyvy
bę dėl savo vaikų... .Ji lieka 
paskutinė ant pavojaus liep
to kitų išgelbėjimui. Jr kad 
gendančio pasaulio išgelbėji
mas tik per motiną! Kai per 
moterį pasaulis nupuolė — 
per moterį turi pakilti. Pa
kilti per viso pasaulio budin
čią savo vaikų sielų sargybo
je kilniąją motiną! Motiną 
žemės meile neįkainuojamą...

Kun. .Jono Bobino kalba
lydima karštais aplodismen- nni žingsniai k„mpozicijos. 
tais. Rimšos Mokykla pasta, Mryboj( svl,iki,Plu 

tyla gyvu paveikslu gražiau- ki ha„nonija skvc(bia,į į sil

Su trumPcm kjlnėm. J. A. Valstybių ambasadorius An
glijai Itobert Wortli Bingliam su žmona nufotografuoti prieš 
vykstant į karaliaus vain’kavimo iškilmes.

WISC0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS
taip gražiai pasisekė: Ona Sokelienė, kurios dėka buvo
Daukšienė, Barbnra Zizrnin- 
sk'enė, Agota Zizminskaitė,

suruoštas paskutinysis ir r.iG 
šiamas sekantis's parengiinčli-

,Teklė Petkienė, Marijona ka- yra nuoširdi Tėvų Marijonų 
Sekma Tėvų Marijonų darbuotę. Pa-i 'k*vn' ’» J- Zaleckienė, bu j darbų rėmėja. Tėvai Marijc- 

eija (iiitauskaitė, Povilas Ka-
BAt’iNE, WIS.

dienį, gegužės 23 d., ruošia- skutinysis Įiarengimėlis, kurį clJtt biitauskaitė, Povilas Ka- nai ir aeminarijoa auklėtiniai- 
mas “bunco ir kortų” voką-' suruošė Ona Sokelienė ir ><į.1 ,Jd ūnas, Antanas Petronis, klier kai tai pilnai įvert’na 
rėlis naujosios Tėvų Marijo-1 tos gerbiamos Marijonų ge- Į Ainiliju Jurgaitienė, A. Vaši ir kasdien savo maldose pri- 
nų Seminarijos koplyčios nau^adarėn, atnešė net $33 I.au.-kaitč ir kitos. Pavaišin - simena visus savo geradarius

( dai. Renge„ai nuoširdžiai kvie no> Taj g-ausį parauta. Vpi.čiPH‘ a’siirtduis ųjų lesė. ų žy ir maldauja, kad Diievt 
miai pri.-itėjo ponia Mikui i, - - P‘

e-'a v sus Racine ir apylinkės reikia imžymėti bilietų par- 
lietuvias gausiai dalyvauti . <|avėjų vaidus kurių dėka 
gražiai pasil'įdominti, ir ka
rtu paremti pinotosios ir vie
ni utėlės Amerikos Lietuvių 
Seminarijos koplyčios staty* 
bą.

Pažymėtina, kad tai ne pir
ma pramoga ruošiama raci- 
niečių tarpe, kad parėmus

k eilė, padovanodama dideiį
šis paskutinysis parengitnėlis 11 s*iaiul pyragą.

Reikia pažymėti, kad Ona

ulis gau 
šiai apdovanotų prietelius ma 
k nėmis.

Dar karią nuoširdžiausiai 
(Tęsinys 5 pusk)

siose trijose pozose. Sena, se

AKIŲ GYDYTOJAI
LIETUVIAI DAKTARAI LIE I UVIAI DAKTARAI

rodos, sudrumstų tylą, ir pu- ' 
blikos susikaupimą. Montrea- , 
Iiečiai begalo pasiilgę dainos:

Vėliau dainuoja vieni vy
rai Žižiflno paties paruoštą 
kompoziciją. Žodžiai poetė? 
Salomėja Nėris ‘‘Žaibo kers 
tas”. Žižiūno, nežinau ar pi
rmi

me ypatingos reikšmės. Mes
na „ratinėlė (Staigvilienė) w;, ryžtinga d ... gukurk. 
rpia su senu, senovės rateliu.
Mažoji mokinė (Bandžiūtė) 
su atvira knyga prie motinė

broli, mums dar naujų rnuzi 
kos pasaulių! Laukiame!.. Du:< 
sudainuota “Gaudžia trimi 
tai — Petrausko ir Tautos 
iiimnu baigiama vakaras.

Šios gražios pramogos' pa

lės, senų laikų “kaiminkos” 
kaimietės rolę. Veikalo min
tis graži. Tinkama, parinkta 
momentui. Tik nedovanotina 
klaida už drabužius, kurie švęstos Motinos D enai —• i- 
buvo galima lengviausia įsi niciatorė ir scenos režisore.
gyti.

Dainuoja choras. P. žižiū 
nas skambina, pijanu, kun. J. 
Bobinas diriguoja. Dainuoja
ma “Motus Motuše’’ — Pe
trausko. “Močiute mano” — 
Pociaus. “Kur sapnų grožy
bė” — Vanagaičio. Šią va 
landą, jeigu muselė skristų.

žymi Montrealio lietuvių 
žvaigždutė, mokytoja 0. Ban
džiūtė. Garbė jaunutėj veikė
jai lietuvybės dirvoje.

Marija Aukštaitė

BIZNIERIAI, GARSINKI
TĖS “DRAUGE”

DIDELIS AKUUORiy 
IŠPARDAVIMAS

šių aa.va.il ę akiniai vertės 
iki $12.00 parsiduoda ut $2.00 iki 
$5.00. Senus akuliorius Išmainom 
ant naujų su mažu primokOjimu. 
Aklų egzaminacija ve’tul, pririn- 
kom gerus akuliorius tūkstanfila-m 
tr visiems gelbėjo. Pagelbės ir 
jums, dfilto taip pigiai parduo
dam. kad turime savo dirbtuvę 
dfil padirbimo naujų Ir pataUymo 
senų akullorių. Abudu ofisui ati- 
darl kasdienų ir Šventadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
Vienas po 1747 W. Chicago Ave.. 
kitas M5I» Conunerčiai Ave., So. 
Chk-ago.

D€1 susitarimo pašaukite: 
SEEIey 9329 arba SAGinavr 3065 

DR. W. PAS

DR. VAITUSH, OPT.
I.J EIU Vlh

oeioMsrruK Ai.i.Y aku 
srtCIAl.lMAs

1'aieilgV'lla aklu |U Įlipimų, <1,1 i: 
•vtl priežastimi gaivos skaudėjimo 
-svaiginto, ««uų aptemimo, ut-i \ uolu 
mo, skaudumų ūkių karšti. sti'uis.. 
trumparegystę ir toliregystę Priren
gia teisingai ūkimus. visuuse utai’i- 
klinuuaa tgauuiinuvunas daroma.* sc 
elektra, parodančiu nia/.iun*ia.i klai
das. 8 pečiu-ė atyda atkreipiamu , 
mokyklos vaikus. Kreivos akys u«‘.- 
.ulsomos. Valandos nuo lu iki * » 
Nedėlioj nuo lo iki 12. Ouugclv nt- 
sltiktst'ų akys ai Kalbumo- be akiu.:i 
kakioe pigiai, kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE.

Phone Boulevard 7589

Tai. CANai 234b

DR. F. G. WINSRUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VV. Cermak Road 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketvergais pairai sutartį

2305 So. Leavitt St. 
Tel. CANai 0402

Rez.:
2426 W. 69 8$.

40 Metu Saugiu
Investmentu

Šių metų Kovo 1-nią dieną, sukanka lygiai 40 metų 
Keistučio Spulkos gyvavimo. Ši įstaiga netik sutaupė 
miLienus dolerių lietuviams ir svetimtaučiams, bet ir su
teikė paskolų namų įsigijimui.

Šia proga panešame atidarymą 143-čios Serijos: Tau
pymo skyriai yra patraukus — Paskolos daromos nuo 
penkių (3) iki penkiolikos (13) metų lengvais atmokė- 
j i nia i s.

Raštinė atdara kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 5 va
karo — ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 9 ryto iki 
8 vakaro.

Keistuto Loan & Building 
Association No. 1

MEMBER OF FEDERAL HOME LOAN BANK

840 West 33rd Street,
YARds 2790

JOHN P. EWALD — Sekretorius

*»

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1 :30 iki 8 vai. vak.
TeL CANai 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
_____ Rez. TeL Republic 5047

CLEMENT J. SVILOW'
LIETUVIS ADVOKATAS 
38 North La SaUe Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

Vai. pagal sutartį
6322 So. Western Avenue

PROspeet 1012

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRglnia 1116 4070 Archer Ave !
Valandos: 1—3 jaipiei ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd 8i
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nRpftl BninHl 

Ofiso tel. Cicero 2573

Te!. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. nnntų:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue A>'
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.
Re*. tiso vai.: 10—12 A. M..

A 8—9 P. M.
Trc-Čiau.cniaia ir Sekmadieniais 

paL-al sutarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, lll.
Utnin., Ket». ir Pėtn. 10—9 vai. v.

314/ So. Halsted St., Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 ».

*

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LAFayette 8016 

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ofc. REl’ultlIc 7G»«
Melrose Purk 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., kelvlil&d. ii ucnktadieuiali- 

9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
__ Se k niadienlaia pagal sutarties.__

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 Su. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

___ Pagal Sutarti_________

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek j 
madicnins ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA I
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 |»o pietų, 7—8 v. vak. 
•tukvri,. Hprpdnmia ir anhntomia

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis auait&roa 

Subatoma Clceroj 
1446 So 49th Ct.

Nuo fi iki 9 vai. vak

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

[ Šeštadieniais nuo 7-9 vaJ. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

Tet HEMlock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JŪ S VIS ADA RASITE DIDELĮ P A 
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... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S, Rockwell Street 

Telephone: REI’ublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Ave.
2 labos

CHICAGO, ILL 
Telefonai lHDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nao 10 iki 12 
Nao 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki 4 
vai, po pietų ir ouo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN-
GVDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

T«L TARda 0994 
Rmu: TaL PLA** 2400

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

NcdėĮipmis nuo 10 iki 12 dienų

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanftoa

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomia' ir Nedčl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. CaUfornia Ave. 
Telefonas RE Public 7868

Office Phone Ree. and Ofliee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 8-4 |ip. ir 7-8 vak. CANai 11706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENvrood 6107

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

756 VVest 35th Street
>

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijas Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliotais pagal sutarti

Tel. CAN*' 02*7
Rea PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ave 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 6 vai, vakaro

Chicagos lietuvių frv. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of 8urgeons, yia OI*'* A 
rūšies. Tai yra, aukičiaosi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimą 2700 W. 69th St, 
tel. HEMlock 6700.

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

aa.va.il
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Winconsino lietuvių 
žinios

(Tęsinys iš -1 pusi.) 
kviečiame visus dalyvauti se 
kmadienį rengiamame bunco 
ir kortų vakarėlyje. Gražiai 
praleisit laikų ir kartu prisi- 
dėsit prie kilnaus tikslo, nau
josios Tėvų Marijonų Semi
narijos koplyčios parėm'nio.

padėka L. R. K. S. A.
€7 kuopai

Racino LRKSA 67 kuopa 
taipogi prisidėjo prie naujo
sios koplyčios statymo fondo 
savo penkių dolerių auka, ku
rių prisiuntė Ona Sokelienė.

Tėvai Marijonai reškia y 
patingų padėkų šiai draugi
jai ir jos nariams už įverti- 

ittių ir prisidėjimų prie nau
jos koplyčios fondo.
Pažymėtina, kad v‘si kurie 

kokiu nors būdu prisideda 
prie Tėvų Marijonų darbų ir 
tapę Marijonų geradariais, ta 
mpa taipgi dalininkais mal
dų, aukojamų Aukščiausia
jam Dievui už visus v’enuo- 
lijot- geradarius.

Nuoširdžiausių padėkų rei
škiame Racino Susivienijimo 
67 kuopai ir visiems Bucine 
geradariams. A.V.M.
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Ugnį šaudo. Italijos kariuomenė demonstruoja naujus 

šaudo. Šios rūšies tankai yra greiti ir eidami purškia ugnį 
karo pabūklas.

VIETINĖS ŽINIOS

tankus, kurie ugnį j 
toli prieš save. Tai

priešų
naujas

West Pullmano 
Naujienos

Geg. 9 d., Vytauto parke 
įvyko palipi jos pavasarinis 
piknikas. Kuopuikiaušiai pa
vyko. Publikos, ir svečių iš

Peoples Krautuvėse
DIDIS

Išpardavimas
Gražiausių Namam Reikmenų 
Mažiausioms Kainoms Mieste 

BRANGIOS DOVANOS JAUNAVEDŽIAMS

Papuoškite savo virtuvę arba 
dinetteį kambarį su Naujos 
Mažins Setu — Šis breakfast 
setas kaip parodytas padary
tas iš aržuolo medžio, stalo 
dydis 34x44 kaip uždarytas — 
galima padidinti iki 5 pėdų— 
Krėslų sėdynės apmuštos su

spalvuota skurele — reguliarė vertė $50.00, per jĮį išpar
davimų sumažinta kaina .......................... $

šie Naujos Madow Aukštos 
Rūšies Gražūs ir tvirtai pa
daryti Parlor Setai, verti 
$75.00, parsiduoda po

*89.50
Kiti nuo 

.50 iki $-J 00

Dėl Gero Poilsio Dabar 
Pirkite $18.00 vertės, nau

jos mados springsiniai 
mat rasai tik už

*9.95
Lcnrjvūs Išmokėjimai Pritaikomi Visiems 

Didelė nuolaidų už senus baldus, mainant ant naujų

FURNITURE
< Ahl UFACTU BIN3 C O M P A. N V

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFayette 317,1 Tel. HEMiock 8400

CHICAGO, ILLINOIS

Chicagos, buvo pilnas daržus. 
Parapjai gryno pelną liks 
400 dol.

Geg. 20 d. vakare, po gegu
žinių pamaldų, parapijos sve
tainėje sušauktas svarbus su
sirinkimas parapijos komite 
to ir žymesnių parapijos vei
kėjų tikslu pasitarti reikale 
surengimo namie p’kniko, pa
dengimui lėšų už klebonijos 
remontų. Klebonija naujai 
perdirbama ir gražiai išdeko- 
ruota viduje, o iš lauko bus 
naujai nudažyta. Bus daug 
išlaidų.

Šš. Petro ir Pauliaus pa
rapija žymiai auga. Žmonių 
skaičius ir kolekta bažnyčio
je dvigubai didesnės. Tai 
nuopelnas mūsų mylimo kle
bono kun. A. Linkaus, kuris 
sumaniai veda parapijos rei 
kalus ir vienybėje su para 
pija dirba. E na gandas, kad 
klebonas A. Linkus pabaigo
je vasaros gaus pagelhinfri- 
kų — vikarų. Nebereikalo ir 
klebonijoje įrengiama kitam 
kunigui du gražūs 
riai.

kambai

11. Medeišiūtei, C. Krikščiū
naitei, H. Gilan, M. Dargiū- 
tei ir V. Dol kaitei, taipgi pa- 
gelbininkėms M. Straukaitei, 
A. Jlukšaitei, S. Grebelaitei, 
M. Zaronaitei, O. Oselskaitei 
ir L. Diktaitei.

Narių vajus l>a’gsis liepos 
mėnesį. Narės žada įrašyti 
visus savo drauges.

Mūsų sodalicija pakviesta 
į Roselando lai iečių gegu
žinę — dvasinę puotų geg. 23 
d. Kurios mano vykti, turi 
susirinkti pas raštininkę 7:30 
vai. ryto.

Jr

Jr

CHICAGOS APSK. VYČIŲ 
KONCERTAS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ
atidėtas

i k i
Trečiadienio, Geg. 26 d.

j?

Pakeltos Algos Mies
telio tarnautojams

Higsland Park (miestelio ta
ryba 5 nuoš. pakėlė algas 50- 
čiai miestelio tarnautojų: po
licininkams, gaisrininkams ir 
tarnautojams gatvių bei van
dens departamentuose.

Sodaliečių Žinios

T0WN OF LAKE. — So
dalicija sava mėnesinius su
sirinkimus laikys tuoj p<> 9 
vai. Mišių, vietoj po piet, 
kaip paprastai buvo. Tas bus 
vykdoma tik per birželio, lie 
pos ir rugpiūčio mėnesius.

Motinų dienos paminėjimo 
komisija dėkoja visiems at- 
s; laukusiems, ypatingai pro
gramos dalyvėms: S. Stankai- 
tei, B. Kegovičaitei, S. Jesu- 
laitei, B. Norkaitei, L. Mond,

SKAUDAMOS GALVOS IR
TAŠKUOTOS AKYS

Per lzalandžio ir gegužės 
mėn., mūsų parapijoje sus; 
tuokė apie 10 porų. Reikia 
džiaugtis, kad mūsų vedusios 
l»oros nėra maišytos, kaip pa
sitaiko kitur girdėti. Pereitų 
sekmadienį klebonas bažny- 1 
čioje paskelbė dar tris užsa
kus. Rap.

Ncdalcisk, kad užkietėjimas suardy
tų tavo sveikatą. Skaityk maloniu 
žiuią, kurią praneša Mr. Davidson: 
“Keilogg’s All-Bran man suteikė 
tikrą laimę.’ Tai buvo pirmas pa
lengvinimas, kurį aš sulaukiau. Ti
kėkit man, kol gyvas būsiu aš ra- 
giusiu visus vartoti Kellogg’# All- 
Bran’!’ —- C. T. Davidson. 722 N. 
Bt., Sacramento, Calif.

—

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

Paprastas užkietėjimas gali vesti 
prie daugelio ligų: Nemalonus kva
pas, išblyškęs veidas, taškai prieš 
ak is — yra tik ženklai to blogo, 
kurs artinasi.

Pašalink užkietėjimą su gardžiu 
gatavu valgymui — Keilogg’s All- 
Bran. Tik valgyk po du šaukštu 
kasdien — ironiškuose atsitikimuo
se prie kekvieno valgio. Valgyk su 
pienu ar vaisiais. Pridėk jo kepda
mas duoną, pyragaičius ir tt.

Jau netoli biržel'.o 5 d. Tos 
zlienos vakare St. Agnės au
ditorijoj įvyks sodai icijos šo
kiai.

Grieš gerai žinoma radijo 
orkestia — “Al Morrey’s”. 
Vakarėlis prasidės 9 vai. va
kare. Bilietai tik 40c. Širdin
gai komisija kviečia visas na
res su draugais ir pažįsta
mais atvykti ir paremti, ir 
pasidarbuoti esant reikalui.

Dovanas gaus' tos narės, 
kurios parduos 25 bilietus. 0 
jeigu šokių vakaras pavyks, 
tai po visako bus gražus 
“surpryzas”.

Nepamirškite birželio 5 d. 
St. Agnės Auditorijoj! Bitė

NAUJASGIESMYNĖLIS
_______

Žodžius ir melodijas parašė
Seirijų Juozas.

I dalie — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, harm. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 50c

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, liarin. Al. Kačanaus- 
kas. 28 giesmės 35c

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

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmės j 
Dievų, harm. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

arba pas autorių

KUN. J. ŽIDAMAVIČIUS 
260 East Main Street

Amsterdam, N. Y.

'V

Norėdami mylėti tėvynę, tik
rų, aukšta meile, turime duoti 
jai mūsų pačįų asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne-Tas gandus, naturaJiškae būdas

jums labiau patiks, negu pilės ar , .......
vaistai. Pirkia All-Bran savo gro- reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
sėmėj. Padarė ir užgarantavo
Kellogg iš Battle Croek.

DETECT1VĘ RjLĘY

)ETBCTIve RILEV 
DECiOES THAT 

THERE IS Būt ONE 
WAY TO CATCH THE 
MON5OL SNIPER—
IN A FLASH HE 
CLIMSS OUT OP THE 
LARGf W»NDOW 
ONTO THE SHCD------

1OO

! galėtų pasigirti. N’. Pelico

r?

R. ANDRELIŪNAS
15 Metu Jewelrv Biznyje

Ijaikai »muinėsi kartu keitėsi ir žmon ų reikalai. Mes 
prie viso to prisitaikėme ir todėl ėjome pirmyn. Dabar 
turime moderniškai ištaisytų erdvių krautuvę. Esame 
pilnai prisirengę patarnauti vestuvninkams, mokslus 
baigiantiems ir tt.

Ačiū broliams ir seserims lietuviams už jairamų iki 
šiol. Tikimės to ir toliau. Su patarnavimu neapvilsime.

Marąuette Jewelry Store
6324 So. Western Avė. Tel. Republic 4932

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ
Išplauks moderniškam motorlaivy

uGRIPSHOLM

Iš Nevv Yorko 1937 m. 

Liepos-July 2 d.

NEVV YORK — KLAIPĖDA

Per Gotlieiiburgą-Kaltuarą

Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. Laive mandagus 
patarnavimas, skanus maistas, nepaprasta Švara. Įdomi kelionė 
per Švediją: iŠ Gothenburjjo geležinkeliu j Kalmarą, apie 6 va
landas, IS Kalmaro laivu "MAI11EHOI.M" Į KLAII’ftDĄ apie 18 vai.
Manantieji Šią \ašarą aplankyti Lietuvą — kviečiami dalyvauti Šioje 
skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokortes dabar.

LAIV0K0B6IŲ KAENOB

Trečiąja klase-------------------------------- '---------------- $97.50
Turistų klase------------------------------------------------- $134.50

(valdžios mokesčiai atskirai)
Sutaupysite pinigų pirkdami laivakortę 

ten ir atgal
Informacijų ir laivokorėių kreipkitės 

Draugas Publisbing Co., Ine.
. Travel Department

2334 So. Oakley Avė., Chicago, DL

SWEDISH AMERICAN LINE

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0800

By Richard Lee

I
\



DRiroIR Šeštadienis, geg. 22 d., 193“

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kaip greit laikas bėga. Sa

lta žiema praėjo ir vėl Šilta 
vasarėlė. Gamtai atgijus, kie 
kvienas žmogus, ar tai buln 
darbininkas, profesijonalus, 
biznierius, visus traukia j lau 
kus atsigaivintų tyru oru ir 
atgauti prarastas jėgas , žie
mos metu prirūkusiam dulkė
tam mieste.

“Draugo” vedėjai žino, ko 
žmogui reikia po Šaltos žie
mos, kad atgaivinti praras 
tas jėgas. Jis sumanė suren
gti pirmų pavasarinį išvažia
vimų — piknikų toliau nuo 
miesto, kad dirbtuvių dūmai 
nekliudytų piknikieriaims, tai 
yra Sunset Parke (Vilniaus 
Kalneliuose), 135 ir Archer 
avė., sekmad., geg. 30 d. Pir
madienį, geg. 31 d., taipgi 
bus šventa, j darbų nereikės 
eiti, tat galėsime linksmintis 
iki vėl urnos Vilniaus Kalne
liuose. Muzika bus gera; bus 
ir visokių įvairybių.

Kai kuriuos biznierius jau 
aplankiau su tikietais ir pa
kviečiau į “Draugo” pava
sarinį piknikų. Visi mielai 
sutiko dalyvauti. Visi džiau
giasi ir sakė: “Labai gerai, 
kad piknikų menedžierius pa
rinko gražių vietų “Draugo” 
piknikui.”

Kurie buvo Sunset parke 
pernai, kad kai grįžę iš Vil
niaus Kalnelių jautėsi, lyg 
buvę Lietuvoj. Ištikrųjų, vie
ta graži. O šįmet parko sa

vininkas Kubaitis daug pa
gerinimų atliko.

Visi “Draugo” bičiuliai va 
žiuosime, gerus laikus turė
sime ir katalikiškų dienraštį 
paremsime.

Bizi su vedybomis
Nežinau kaip kitose kolo

nijoje, bet Ciceroj dabar už
ėjo sutuoktuvių sezonas. Gir
disi nusiskundimų, kad nega
lima gauti svetainių vestuvių 
puotoms. Matyt, kad laikai 
pagerėjo.

Neminėsiu čia pavardžių 
tų, kurie susituokė bei susi
tuoks, tik visiems linkiu ge 
ros laimės šeimyniniam gy
venime.

Jonas Brazauskis ppkido 
Cicero

Išvažiavo ant ūkio pralei
sti atostogas pas TT. Mari
jonus į Hinsdale, III.

Bai. 30 d., K. Nezminskui, 
Jr., 1423 So. 49 ct., dr. B. 
Zubrickas padarė operacijų 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Da
bar jau naimie ir jaučias ge
rai. Dėkingas daktarui už ge
rų patarnavimų.

Šv. Antano draugijos na
riai Ciceroj smarkiai ruošias 
prie paminėjimo savo drau
gijos 25 metų gyvavimo. Y- 
pač. daug dirba pirm. A. Va
lančius.

linkėtina gero pasisekimo.
RaP.

Jr

Šis puikus NORG E elektrinis refrigera- 
torius gali būti jūsų.

PIRKITE LENGVAIS 

IŠMOKĖJIMAIS

Roosevelt Furniture Co.'
2310 VVest Roosevelt Road

Phone — SEEley 8760

Labdarių 3 kp. Ciceroj sma 
rkiai rengiasi prie vainikų 
dienos. Komisija sako turės 
būdų su užkandžiais prie ka
pinių. Piknike, Vytauto par
ke, taipgi dirbs prie įvairių 
darbų.

Labdariai labai pageidauja, 
kad daugiau moterų ir mer
ginų apsiimtų pasidarbuoti 
kapinėse. Kuo daugiau bus 
rinkikių, tuo geresnės bus 
sekinės.

Vargšai neužmirš savo gp- 
radarių. Visados mels Dievo 
viso gero. Labdarys

Draugija Dievo Motinos 
Sopulingos buvo surengus 
metinę vakarienę, gegužės 2 
dienų. Šiuo rengimo konnisi- 

i ja reiškia padėkos tiems, ku
rie stengėsi padaryti vaka 
rienę sėkminga. Joj dalyva
vo ir adv. Griš'us su savo 
žmona, dr. Atkočiūnas »u 
žmona ir Ciceros biznierius 
C. Vasiliauskas; daug buvo 
ir bulvariškių.

Programoj dalyvavo: Va
latkienė, Miliauskų augintinė, 
Genutė, M. Salaikaitė, L. Va
latkaitė, D. Rimdžiiūtė, S. 
Saliukaitė, M. Saliukaitė, M. 
Marcinkaitė, L. Bernadišaitė; 
akompanavo S. Bernadišaitė. 
Be to, šoko ir dainavo Rūta 
Staniliūniūtė; jai akompana
vo S. Stanislovaitytė. “Tap 
dance” pašoko M. Gudas.

Dėkojam vietinėms sesutė
ms už priruošimų mokyklos 
beno, orkestrai, vedamai Bar- 
sčiaus ir muzikantams: R. 
Rimdziui, A. Stasiūnui, R. 
Matulioniui. Komisija

pa rupi jonai remia šitų pare JĮ 
ilgimų savo gausiomis dova 
nomis.

Bažnyčios dažymo ir deko
ravimo darbas eina pirmyn. 
Jau riŠtavonės “baigiamos 
statyti”. Tuo pačiu laiku tai 
soma mokykla iš lauko ir ki
ti parap. namai. Cementuoja- 
ima sienos, kurios smarkiai 
Lietus buvo išplovęs. Taip pat 
jaa baigiama klebonijos re
montus iš vidaus. Gerb. kle
bonas susirūpinęs visais ši
tais pataisymais, bet pasitiki 
savo parap’ jonų duosnumu. 
kurie neskundžia aukų šitie
ms reikalams.

Praeitų antradienį įvyko ne 
laimė. Viena senutė, eidama 
į bažnyčių buvo gatvėkario 
suvažinėta. Pašauktas kuni
gas aprūpino jų šv. sakra
mentais. Duok, Dieve, jai pa 
sveikti.

Man labiau patinka tasai 
žmogus, kuris gina tiesų dory
bėmis, kaip tasai, kuris jų gi 
na argumentais. Pal'ra, J. S.

“DRAUGO”
PAVASARINIS

Piknikas
įvyks

Gegužės 30 d.
GRAŽIAME SUNSET PARKE

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Sparčiai eina prisirengimas 
prie parap. metinio pikniko, 
kuris įvyks sekmadienį, bir
želio 6 d. Praeitų trečiadienį 
šituo* reikalu buvo sušauktas 
parap. susirinkimas, kuriame 
šimtas vyrų ir moterų buvo 
išrinkta darbuotis piknike. 
Garsinimo, kvietinio ir trans- 
portacijos komisijos smarkiai 
daidiuojasi. U. Jucienė, šeimi
ninkių pirmininkė pranešė, 
kaxl vaišės bus nepaprastos, 
nes gerb. biznieriai ir šiaip

REUMATIZMAS
SAUSGELE

Nesikankykite savęs skaus
mais: Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų GSlimų, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo.

CAPSICO COMPOUND mos- 
tls lengvai praAalina vlrSminS- 
tos Ilgas; mums fiiandlen dau
gybė žmonių siunčia padeko- 
nes pasveikę. Kaina 60c. per 
paštą 66c, arba dvi už $1.06. 
Knyga: '•ŠAUTINIS SVEIKA- 
TOS” augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Justin Kulis
3269 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UL
fl ■ ■ ■ ■ « a ■ ■ ■ ■ i
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BAKING 
POVVDER

Šame Pricc Todaų, 
f ,as45 tears Aqo

25 ounces25$
Z

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

ė? i
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DIENOS | LIETUVA

ANT

EUROPA'
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 

Kelionę j Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

. COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliai* susisiekimas ii 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelhesim gauti vizitinių ir imigra
cijos visas jūsų Europos giminėms.

Informacijos klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE JgJ 
NORTH GERMAN LLOYD®

130 W. RANDOLPH ST.. CHIOAGO

“VILNIAUS KALNELIUOSE’’

Rte. 4A --prie 135-tos ir Archer Avė.
Tai vienas gražiausių piknikų - daržų. Graži pie

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

vaikams; gražiausias laukas beisbolo žaidimui.

= E

Ant didžiulės platformos bus ristynės. Jose daly
vaus Juozas ir Vytautas Bancevičiai, kurio imsis su sve
timtaučiais ristikais.

Jauni ir seni šoks per visą dieną gražioj salėj prie 
Lon Laban orkestros.

O ką kalbėti apie dainas! Visi žino, kad “Drau
go” piknikuose lietuviškos dainos skamba per ištisą 
dieną; žemaičių, aukštaičių, dzūkų, zanavikų, visų dai
nos girdėsis tą dieną.

Nepamirškite dienos 
Gegužes 30, Srnset Parke

Prie įžangos tikietų bus 
duodamos gražios dova
nos: Brangus Radio ir 
Graži Fioor Lempa iš Pe
oples Furniture Mfg. Co,

įsigykite Tikietus iš 
Anksto.
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VIETINĖS ŽINIOS Chicago Heights 
Žinios

Pavasariniam Piknikui!1110 «vntrai- Juos turime r«m-
Besiartinant

Padėka Bažnytinių 
Rūbų Aukotojoms

HINSDALE, ILL. — Pa
sistatę naujosios koplyčios 
sienas, ir baigę atatinkamai 
puošti vidų, liko reikalingų 
koplyčiai reikmenų reikalas, 
kaip: altoriai, klausyklos, sė
dynės, stacijos, stovy los ii 
reikalingi drabužiai bažnyti
nėms apeigclms. Iki šiol teko 
susilaukti kurių gerųjų prie
telių paramos ir jau visi al
toriai, sėdynės, rado aukoto
jų*

Pastaruoju laiku, pasku
čiausia auka naujajai koply- 

j^bi tai penkios albos, penki

Ukįktai

Svečiuose Pas 
Sočikagiečius

Praėjusį antradienį netikė
tai teko užklysti į So. Ch'ca- 
go. Pataikiau į 40 valandų 
atlaidų užbaigų.

Bažnytėlė nedidelė, bet. vi
sur pavyzdinga tvarka ir sko
nis. Parap. choras, vedamas 
varg. K. Gaubio, labai gra
žiai giedojo mišparus, kuriuos 
laikė svečias kun. A. Rėks
nys asistuojant kun. Černau- 
skui ir Draugeliui. Tų vaka
rų chorų sustiprino kai ku
rie vargonininkai iš kitų pa
rapijų. Pamokslų apie lieps 
n o jaučių pri© žmonių Jėzaus

ir penkios juostos.1 širdį pasakė kun. Valane'us.

EXTRA! EXTRA!

STTi'os bažnytinius drabužius 
paaukojo Chicagos, Brighton 
Park. geros prietelės: Teodo
ra Atroškienė, Antanina Zo- 
liuienė ir Ona Kazragienė.

Pažymėtina, kad apatinė a- 
llyų dalis puošniai išmegsta. 
Mezginių darbas žiūrovų už
imponuoja savo gražumu. Su
prantama, kad tai reikalavo 
daug laiko, ilgų valandų pa
šventimo.

Už šių žymių ir gražių au
kų, naujajai seminarijos ko
plyčiai Atroškienei, Žolini©- 
neijįr. Kazragiejiei .Tėvai Ma
rijonai ir klierikai-.auklėtirtiai 
reiškia nuoširdžiausių padė
kų. Marijonų Vienuolija kas
dien prisimena visus savo ge
ruosius prietelius savo 'maMo
se prie Gerojo Dievulio ir 
prašo, kati Dievas gausiai lai
mintų visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisideda, padeda 
Tėvams Marijonams platini
me Dievo Karalystės ir Gar
bės.

A. V. M.

Kadangi oras buvo vėsus, 
tai procesijos nebuvo, kaip. 
paprastai, daroma lauke.

Po visam varg. K. Gaubic 
rūpesčiu (buvo, turbūt, prisi
dėjęs ir klebonas) chorui ii 
svečiams pa.rapijos salėj iš
kelta turtinga, puota, per ku 
rių pasakyta eilė kalbų, svei
kinimų. Į puotų buvo atsilan 
kęs valandėlei ir pats klebo
nas, kuris šiltai prabilo ir 
pagyre chorų ir jo vadų K. 
Gaubį. Programai vadovavo 
varg. V. Daukša.

So. Chicago lietuvių kolo
nija senumu -yra-antra Chi
cagoj (po Bridgeporto). Ilgų 
laikų 'mažai buvo apie jų gi
rdėti, veikimo reikėjo su ži
buriu ieškoti. Bet paskyrus 
klebonu judrų ir visuomenei 
plačiai žinomų kun. P. Vai
tukaitį, padedant darbščiam 
varg. K. Gaubiui, kolonijos 
veidas atsimainė: iškilo vei
kimas, paplito kat. spauda, 
pradėjo tvertus naujos d r jos 
ir t. p. Ypač daug vilčių duo
da jaunimas snsispietęs į dr-

Mūsų Bendradarbiams8''®8 chor’:
_______ Isažnyčioje, draugiškas, malo

nus salėje. Ir nelankęs lietu
viškos mokyklos gražiai lie
tuviškai kalba. Už tai garbi 
parap. vadui ir jaunimo va
dams: K. Gaubiui ir kitiems.

Šį sekmadienį, gegnžės 23 
dienų, Šv. Kazimiero parap- 
jos svet. įvyksta tasai dar 
niekiui negirdėtas bankietas; 
$10.00 už bilietų, kuris suį
domino ir plačių Chicagų ii 
mus. Mat, tikrai naujas da
lykas. Tiktai mūsų gerb. kle 
bonas kun. Martinkus tokį 
drųsų ž ngsnį sugebėjo pada
ryti ir svpčių prikviesti jau 
arti 70. Apart parapijonų, da 
lyvauja keletas žymių cli’ea- 
giečių, kaip kurie mūsų mie
sto valdininkai, profesijona- 
lai ir biznieriai.

Vakarienė bus pirmos kle
sos (.jei taip galima išsireik
šti). Visų vakarų valgyk ir 
gerk kiek nori už tų patį 
$10.00. Muzika bus gera. Pro 
grama trumpa ir gera. Pra
dėsime 6 vai. vakare “prom- 
ptly”. O, gal, ir turėsime vi
sų š’mtų svečių. Kas sakė, 
kad Cbicago Heights lietu
viai “biedni”. Svečiams su
ėjus, durys bus užrakintos. 
Kitiems nevalia bus nė pa
matyti, nė pauostyti.

ti, palaikyti.
Todėl northsaidiečiai, su 

prasdami, kad parap'jos Vei- • 
kimas tampriai yra susijęs su 
mūsų gyvenimo pulsu, į šj 
pirmų šiemet piknikų skait- 

I^iikų 
graž'o-

UFE'S BYWAYS

NORTH SIDE. — Ruošia
mės, dirbame išsijuosę, kati 
tik ger au prisirengus prie 
pirmo pavusarinio parap. pi- lingai suvažiuokime,

kniko, kuris įvyks sekmadie- praleiskime linksmai
nį, gegi žės 23 d., Avenue Inn 
G rovė.

je gamtoje, pasimatysime su 
savo d rai gaiš ir parodysime, 
kad mums rūpi ne tik šūvi. 
bet ir paiapijos reikalai.

Šį piknikų rengia mūsų dr- 
gijos ir tikisi padaryti jį se- 
kmingu. Ir neabejotina, nes j Laukiama svečių ir iŠ k tų 
į darbų stoja visi draugijų kolonijų. Prašome kartn sv 
darbuotojai, jų vadai. mumis pabuvoti, pasisvečino

Mes žinome, kad mūsų pa- ti, padainuoti bei linksmai 
rapijos, tai lietuviško veiki- pašokti. Lietnvytb

, Z'*-:.*—tg»ft. ..'aak .u i į*cq,"f i,

DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVES

Gegužės 5 d., pritarimu ge
rb. kleb. kun. Martinkaus. 
suorganizuota ARD 13-tas 
skyrius. Prisirašė 15 naujų 
narių. Išrinkta valdyba.

Gegužės 12 dienų palaido
tas a. a. Adomas Jankauskas. 
Po gedulo pamaldų bažnyčio
je, nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines. Rap.

Koks Gyvenimas, 
Tokia ir Mirtis

ft

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

<

Džiaugiaknės pavykusiu pi
kniku Vytauto darže. Darbš
čiai pikniko komisijai ir vi
soms mflsų brangioms rėmė
joms už uolų pasidarbavimų 
reiškiame nuoširdų ačiū!

Esame širdingai dėkingos 
gerb. klebonams ir asistenta
ms kunigams už paraginimų 
parapijonų remti Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų ki
lnių darbuotę.

Visiems, kurie prisidėjo 
ie šio parengimo auka ir 

atsilankymu — dėkojame; bet 
jaučiame, kad šie žodis silp
nai teišreiškia Seselių širdin
gų dėkingumų, todėl į 'maldų 
vainikų, kurį šį mėnesį pina
me Švenčiausiai Panelei Ma
rijai, įpynėme Jūsų, mūsų 
brangieji prieteliai, gerada
riai ir mūsų mylimųjų rėmė
jų reikalus ir siekius.

Šv. Kazimiero Seserys

Apartmente adr. 4744 Dor- 
chester ave. užpraeitų naktį 
rastas nudurtas muzikantas, 
E. Ferla. Per tardymų pasi- j 
rodė, kad nužudytasis gyve- j 

no su našle Helen Heron, kai I 
po vyras su žmona. Naktį 
Perlai parėjus girtam tarp jų 
kilo muštynės. Jose Ferla žu
vo.

Kaip Jaučiate?.f^"I
K| Vakarą—"ISvalyklt Viduriu.”—Jauaktte Į | r a- p

4180 Archer AvenueGeriau Rytąjį
Mroklte nuovargi- Duokit. Oarfield Ar- 
hat.i Išvalyti npmitnaltUR liku-Mua. Veikia 
greitai Ir maloniai, derkite kaip papras
tą arbatą. 10c — iBc.

iširame

Į Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankletams — laidotuvėms —

Papuošimams.
Pbone LAI'AYETTE 5800

pEatSSite^drauS1?

A. A.
ANTANINA BALTUTIENE

(po tėvais Stasytaitė)
Mirė gegužės 19, 1935, 10 vai. ryto, sulau
kus 39 mėty amžiaus. Kilo iš Tūbinio mie
stelio, Šilalės par. Amerikoj išgyveno 26 

1 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Jony, 

3 sūrrus: Aleksandrę, Jonę ir Edvardę, ku
ris lanko St. Francis Sefninary, seserį-Juo- 
zapinę Kažukauskienę, švogerhis kun. A. 
Baltutį, Povilų Baltutį ir Petrę Baltutį Len
kijoj, pusbrolį kun. Junkerį, hrotsūnį Pet
rę Stirhį ir jo žmonę, marčią ir kitas gimt
ines.

* Atminčiai dviejų metų mirties sukaktu- 
jvių yra užprašytos Šv. Mišios pirmadienį, 
| gegužės 24, 1937, 8 vai. ryte Gimimo Švč. 
Paneles par. bažnyčioj, Marquette Parke.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
kaimynus ir pažįstamus-mas dalyvauti šio
se pamaldose.

Po pamaldų giminės kviečiami atsilan
kyti į namus, 6726 So. Artesian ave.

Nuliūdę; Vyras, sūnūs, sesuo, pusbrolis, 
brolsūms ir

d ■
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lšdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
O------

Suvirš 50 metų prityrimo
------------o—

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

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

Chicagos Lietuvių

527 lfORTHWEŠTERN AVENUE
ARTI GRAIfD AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A Ufilll A U PC PATARNAVIMASn m D U L H IT b l dieną ir naktį
Fl W A T KOPLYČIOS VISOSE 
t? I Iv/AJL miesto dalyse

Full-flavored

-perfect 
for eookingl

• Kmfl Amedcan has a n»Row, 
fnll-flavorcd rfchnMaa that matės 
it perfect for aandwichei». And ht 
eooked dtehea ynu eav depend oo
įhit American Cbeeae to mėlt 
prfirtfy.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMS!
Dabar pa-, mm galite gauti tikros LletovlSkos ValatybtnSs Degti

nės importuotorf Iii Llętuvoa.
(Mes tr visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

VTIfJTY l,IQCOR DISTRIBlTTOftM, INC. 
r>e:if-3.T S. Ashland Ave.

Tetefonūoklte bile laiku, Prospect 0748
1.1. Zolp 1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

PLATINKITE “DRAUGI

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAftY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausius patarnavimas Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. lflth Ars.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

n VIRginia 0883

SOLISTAMS IR CHORAMS !
Didžiausias Muzikos, Datmj Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS ŽINIOS”
18 IP M. Danu* Ave., Chicago, ĮH.

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo d'ndžiansias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 115.00 it auk. 

Atsakantis dalbas 
3958 West 11 lth St., 

Telefonas BEVefly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

Jr

Ezerskis ir Šuns 10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703

P. 1. Kūlikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

lacbaw'icz ir Smi
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

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

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

hUa

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Ave. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

rrrr
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VIETINES ŽINIOS

Kipras Petrauskas
Atvyks į Ameriką

Chicago American geg. 9 
d. numery įtlėjo pasikalbėji- 
inų savo reporterio Stasio Pie 

)s su nauju Lietuvos konsu- 
Chicagai dr. P. Daužvar- 

iu, kuris pažymėjo, kad, he 
,met atvykstančių j Anieri- 

;ų sportininkų, sklandytojų 
ir aukšto svečio J. E. Vilka
viškio vyskupo M. Reinio, ki
tais metais Amerikų atlankys 
Lietuvos valstybinės operos 
artistai: K. Petrauskas ir S.
Zaunienė.

Važiuojam į Big 
Tree Inn

Rytoj, viskų atmetę j šalį, 
važiuojame j Big Tree Inn, 
kur tuivsime smagius laikus. 
Čia bus piknikas su įvairiau
siais pamarginimais. Piknikų 
rengia 15 vardo lietuvių de
mokratu iš Marąuette Parko 
klūbas. Kvieslys

ninrn * <5

Kviečiame

Užtiko Didelį Bravorą

Federaliai agentai užtiko 
didelį munšaino bravorų An- 
thony Faso name prie 189 ir 
Dixie gatvių. Rado 350 ga
lionų munšaino ir 10,000 ga
lionų užraugtos brogos. Prieš 
keletu mėnesių tas pats žmo
gus buvo sugautas verdant 
munšainų ’Glenwoode, bet bu
vo paleistas, nes agentai ne
turėję varanto kratai daryti.

Policija suėmė Gloria Ja
mes, 13 m. amž., Oak Park 
High School mokinę, kuri pri
sipažino vogus laiškus iš pa 
što dėžučių. Paskutinis jos 
“laimykis” buvo T. A. Jo
nės, 940 Pleasant st., laiškas 
su čekiu $40 sumai. Mergaitė 
perduota federaliams autori
tetams.

L. R. K. S. A. 160 kuopa 
šiuo kviečia visos Chicagos 
ir apylinkės Sus-mo kuopas, 
valdybas ir šiaip visus, ypa
tingai jaunimų, dalyvauti mu 
sų “sočiai” vakare geg. 23 
d., 7 vai. parapijos salėj, prie 
44 ir California avė. Rus Šu
kiai, užkandis ir laiminga 
jam teks $2 sidabru.

Vakaro tikslai, kad supa 
žindinus mūsų jaunimų su Su-! 
sivienijimu ir paminėjus jo 
50 metų jubiliejų. Visas pel
nas skiriama jaunimo orga
nizuojančiai kuopai.

Visi 160 kp. nariai privalo 
susirinkti geg. 23 d., svetai
nėn G vai. vak., kad prisiruo-1 
šus patikti svečius.

Valdyba ir Komisija

Pirmadienį, gegužės 24 d. 
8 vai. vak. Metropolitan Co
mmunity centre, 4100 S. Pur 

'kway laikys susirinkimų A- 
merikos Darbo Federacijos 
lokalus serap iron and junk 
darbininkų. Visi tos rūšies 
darbininkai prašomi susirin- 

i kti.

Visur Visi Šneka Apie
“Draugo” Pikniką

. “Draugo” parengimai yra 
Į didžiausios pramogos Chica- 
| gos ir apylinkių lietuviams, 
moga — pikinkas įvyks sau
sio 30 d. Sunset Parke — 
Vilniaus Kalneliuose. Apie 
šių tai pramogų visi Chica

gos lietuviai Šneka ir pla
nuoja vykti. Jau vien dova
nos vilioja į tų parengimų. O 
dovanos yra šitokios: su įža
ngos tikietų $25.00 radio iš 
Peoples Furniture Co., 4179- 
83 Archer avė. ir 2536-40 W. 
63rd st. ir lempa iš Progress 
Furniture Co., 3224 So. Hal
sted st. vertės $10.00. O do
vanos prie serijų t’kietų: gi
tara vertės $10, nuo laikrodi
ninko John A. Kass, 4216 Ar
cher avė., desk clock vertės 
$5 nuo laikrodininko R. An 
dreliūno, 6324 S. Western a v., 
galionas maliavos vertės $2.50 
nuo Gregory |Rros., 1901 W. 
47th st., marškiniai vertės $2 
nuo krautuvininko T. K. Ali
šausko, 4706 Š. Westem av., 
dovana vertės $2 nuo Brolių 
Jokantų, 4138 Archer avė. 
“Draugas” pusei metų, ‘Lai 
vas’ metams, knyga iš ‘Drau
go’ knygyno ir pijamus play- 
jeris vertės apie $300.

Įsidėmėkite — “Draugo” 
piknikas įvyks* gegužės 30 d. 
Sunset Parke -M Vilniaus Ka
lneliuose.

--------------- į-----------

— Tik po didžių darbų ga 
rbė ateina, bet ji visada atei
na. Buffon

RADIO
Ryt 11 valandų prieš piet 

iš stoties WGES bus trans
liuojama Progress Bendrovės 
krautuvės, 3224 So. Halsted 
str. reguliarė nedėldienio lie
tuviška radio programa. Kie
kvienam malonu bus pasiklau 
syti gražių dainelių, smagios 
muzikos ir įdomių praneši 
mų. Programoms vadovauja 
dainininkas bei Progress krau 
tuvės bendradarbis Jonas Ro
manas, kur s visuomet gerai 
prirengia šias radio progra
mas. • Rap. J.

Sekmadienį gegužės 23 d. iš 
stoties WCFL 970 kil. bus

Asmeniškai vadovaujama 

Didžioji Vasarinė

Ekskursija

FRE
ROOM AIR CONDITIONED

KELVIN HOME
2 BIG

IN CREAT 
CONTEST

MAKE CHOOSING A REFRIGERATOR EASY!

Budriko radio programai: tš WCFI. 970 kil. sekmadieniais 
nuo 7:30 iki 8 v. v. Ketvirtadieniais IA WHFC 1420 kil. nuo 
7 iki 8 v. v. Pirmadieniais Ir penktadieniai* nuo 6 vai. po 
piet IA stoties WAAF.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Bivd. 7010

Naujas Kelvinator 

eina tik pusę laiko 

per dieną — per li

kusį laiką stovi ir 

užlaiko temperatfl- 

rą be ėjimo.

A Plus-PoweredKelvinator isyoura foras little as90t a week!

14 AS gali būt lengviau? 
■^•“■Tik atmink du faktus 
aukščiau pareikštus ir sup
rasi kodėl yra geriausia pir
kti Kelvinator! Nes tik pa- 
mislyk apie sutaupymą pini
gų, kaip parodo du faktai:

Pinigus taupai kasdien. 
Pinigus taupan per metų me
tus — daugiau metų tarna
vimo be kliūčių ir pigesne 
operavimo kaina.

| Pinigus taupai ant elek- 
tros ir ant maisto. Nes ir 
kaitriausiose dienose ir karš
čiuose virtuvėse Plus-Powe- 
red Kelvinatorvje maistas 
NEGENDA!

Tai va ką reiškia turėti 
Plus-Powered Kelvinator. Tū
kstantiai, kurie ikišiol turė
jo kitokius re frige ra torius 
dabar juos pakeičia j Kelvi
nator.

Apsvarstyk šj naują ir ne
paprastą būdą taupyti pini
gus. Nes sutaupytais pinigais 
vartojant Kelvinator išgalė
tum išmokėti už Kelvinator 
išsimokėjimo mokesčius. Tr 
tai lengvai ,nes tie mokesčiai 
tėra tik po 90c savaitėje. 
Ateik. Pasikalbėk apie tai su 
mumis šiandien.

Tik Kelvinator teduoda 
jums šiuos gerumus:
fhūdavotą termometrą 

Guminlns virbalus visose 
hslaonės (acitsc 

Zenių operavimo iškasė ų 
eertlfikalą

5-kly melų apsaugos planą

COME 
IN TODAY!

Cttoffk UI Fnb *
Hl.mk .nui fi>ll 
Information o rt ,
the easy Kelvin /Vi
a t o r M i s s i n k . I}P -jt 
Wot<1 Contcst— m-nt. 
also frce Kel-iu 
Homr Book tli.it 
givts comylHr. ■
drvnptinn of

Home —t n* w ar 
better way of bving

duodamas Jos. F. ^Budriko 
Ine. radio programas. Dai
nuos Stasys Rimkus keletu 
gražių dainų, grieš didelė ga
rsi jBudriko orkestrą. Bus 
daug kitokių gražių šmotelių. 
Programas bus leidžiamas ant. 
trumpųjų bangų ir progra
mas bus girdimas visoj Ame
rikoj. Programas prasidės 
7:30 v. vak., tęsis iki 8 v. v.

VASAROTOJAMS ATYDA!

Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rim gražius kambarius prie ežero 
ir prie ujh's — netoli miestelio. 
Geras privažiavimas su automobi
lium ar traukiniu — 62 mylės nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 45.

Peter Bernotas 
Box 77

Silver Ijike, Wis.

Į LIETUVĄ
Ekspresiniu
Milžinišku

Laivu

BERENGARIA 

Birželio 19 d.
Ekskursiją lydės

Cunnrd Wbite Štar tamvbininkas 
Nuodugniai kelionės reikalus ištyręs vadas

P. BLKŠNAITIS
Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausių laivų. 

Gražūs kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard 
patarnavimas 3-sios klasės keleiviams.

TIK ŠEŠIOS DIENOS VANDENIU

Šią Ekskursiją surengė
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Platesnių paaiškinimų teikia jums arčiausias agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
346 No. Michigan Avė.,

Chicago, III.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palcniivltsa. Liežuviai, 
Baravykai, Agurkai, Saldainiai ir 
kiti skanumynui iš Lietuvos. I’ar- 
d uodą m ir krautuvėms Wliole- 
sale.

BAI/riO IMPORT CO.
805 Wext 19th S4„ Clilcago. 

Tel. HAYmarket 8655

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų', Stiklai ir 
VARNI6AS

2325 So. Hoyne Avenue
Tel. CĄNal 6850

PLATINKITE “DRAITGA

GERKIT T,K CER4 ALŲ 
gtmbrožia

SOUTH SIDE URM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7I7»

PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam 4%
DIVIDENTAS UŽ 

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Plione CANAL 8887

<»
CLASSIFIED

TAVERNA PARDAVIMUI

Pasiduoda taverna. Pilnai Įrengia. 
Biznis išdirbtas. Tuoj kreipkitės. 
Išvažiuoju i Lietuvą, pigiai parduo
siu. 2301 So. VVestern avė., tel. 
SEEly 9754.

TURIME PAAUK OTI
Turime parduoti $36.000 biznio pra- 
ptrtę už $16,000. Visa išrenilui taI _ aptleka, grorernė Ir taverna.
Rendų per metus jeina $1.900. Ran
dami 2947-49 W. 63rd St., arti Ked- 
zie Av». Tuoj kreiptis ):
Bl RY aiul WOJCJECHOWSKI CO.

52o9 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 9792

PAIEŠKOJIMAS

Leonas Romas, gyvenantis Kalti
nėnų miestely, Tauragės ap. atsi- 

' j Saukė J n.ane, kad sužinočiau apie 
jo brolĮ Kazimierą Romą, kur« jau 
yra miręs. Lietuvoj reikalingas jo 
niLrtles Rūdijimas. Žinantieji apie 
a. a. Kazimieą Romą prašomi krei
ptis adresu: Henry Druktenis, 4552 
So Paulina st. Chicago, III. Telef. 
YARda 2440. 

PARDAVIMO TAVERNO8 
FIK&TKHIAI

Praradome llstą. Turime parduoti 
tavernos flkščlerius. Refrlgeratorlus, 
tallių baras ir kitos visos tavernos 
reikmenos.

1131 Mllwaukee Avė.

L. M. NORKUS 
Res. HEMLOCK 6240

REIKALINGA MOTERIS

Tuoj reikalinga moteris prie našnų 
ruošos. Kambarys, valgis Ir alga. — 
Kreiptis 6308 So. Artesian Avė., tel. 
IlEMIock 4540,___________________ ,

_ PIGIAI GERA BUČERNĖ

Pardavimui bučernė. lietuvių apgy- 
ventoj vietoj, arti bažnyčios ir mo
kyklos. Savininkas nesvelkauja ir 
turi važiuoti gydytis. Todėl par
duosim pigiai.

4501 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0245

MARQI'ETTE PARK

Pardavimui rezidencija 1 Vį aukščio, 
dviem šeimynom, medinė, 5—3 kam
bariai, rendos j ni-uesį $27—$15, už 
garadžių $3, furnace apšildymas, 
karštas vanduo, skalbyklos, kieto 
medžio vidus tr kili visi patogumai. 
Savininkas priverstas j trumpą lai
ką pigiai parduoti už ‘‘cash,’' arba 
prarasti už skolas. Priimsiu mažą 
namą j mainus toje pačioje kolob 
Joje.

6602 So. Vairfield Avė.
(2-ros lubos)

KAMBARYS RENDON

Išslrenduoja kambarys prie mažos 
šeimynos. Tinka ramiai merginai ar 
vaikinui, 3336 IJtuanlca Avė., prie /s* I W. 33 PI. 2-ros lubos, užpakalinės 

J , durys. Kreiptis po 5 vai, vak.

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, BANKEVIČIUS, BAČKVS

PARDAVIMUI TAVERNA

■ Parsiduoda taverna lietuvių koloni- 
i‘Joj. Priežastis — vienai moteriai 

persunku. Sutiksime priimti part
neri.

4200 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI pigiai geras kam
pinis groeerlo biznis išdirbtas per 
daug metų. Einame J Tavernos blz- 
n£<_34i65_LltuanĮėaAvenue;___^^^^

BUTAS Už PATARNAVIMĄ

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

Tel. Van Buren 0018

NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 
R KITOJ AS

Kas norite nnmu, Išvalyti ir iš- 
popieruotl, tai kreipkitės ) ;

J. Purtokas 
6425 Ho. Richmond St.

. Tel, Hemlock 2573

Manant statyti sau naują namą ar 
pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contrae.tor and Builder,

67.39 So. Maplewood Avė., telefonas
PROspeet 1185.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”


