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Pasaulis mini Pijaus XI80 metų amžiaus sukaktuves
* * * * * * *

RYTOJ JUNGT. VALSTYBIŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOSE ĮVYKSTA DEKONES PAMALDOS
ft * * * * * * * * *

PIRMADIENI, GEGUŽĖS 31 D., ŠVENTASIS TĖVAS PUIIS XI ATIDARYS PERORGANIZUOTA P0NTIFIKAL1NE MOKSLU AKADEMUA 
IMTASI PRIEMONIŲ PLIENO PRAMO-PIRMADIENI POPIEŽIUS KAL- 

: BĖS PER RADIJĄ
Visas katalikiškas pasaulis mini Šventojo Tėvo Popie

žiaus Pijaus XI 80 metų amžiaus sukaktuves.
Pirmadienį, gegužės 31 d., šventųjam Tėvui sukanka 80 

metų amžiaus. Tačiau kai kuriose pasaulio dalyse rytojaus 
dienų — sekmadieni — katalikai mini šias sukaktuves.

J. Valstybių katalikai taip pat rytojaus dienų jas minės. 
Visose katalikų katedrose ir bažnyčiose įvyks pamaldos, ti
kintieji melsis Popiežiaus intencija.

Visi vyskupai įgalioti tikintiesiems suteikti apaštališkų lai
minimų. Už vertų šv. Komunijos priėmimų ir meldimųsi Po
piežiaus intencija yra skirti atlaidai.

Rytoj per radijų kalbės apaštališkas delegatas J. Vals
tybėms, J E. arkivyskupas A. G. Cicognani. Jo Ekscelencija 
šios šalies katalikų vardu sveikins šventųjį Tėvų 80 metų 
amžiaus sukaktuvėmis.

Visose katalikiškose mokyklose bus pagerbtas šventasis 
Tėvas. Nacionalės Katalikų Gerovės konferencijos/ švietimo 
departamentas parūpino atatinkamas programas ir išsiunti
nėjo mokykloms.

Jo Emin. kardinolo Mundeleino nurodymu Chicago arki
vyskupija ir gi rytojaus dienų minės Popiežiaus 80 metų 
amž. sukaktuves.

Visose bažnyčiose įvyks dėkonės pamaldos. Katedroje 
pontifikalines Mišias laikys JE. vyskupas W. D. O’Brien, 
auxilinis vyskupas. Jo Eminencija kardinolas bus pamaldose.

GARBINGAI VALDĄS BAŽNYČ

ŠVENTASIS TĖVAS POPIEŽIUS PlJUS XI
Iš Dievo malonės laimingai sulaukus 80 metų amžiaus. 

Visas katalikiškas pasaulis mini sukaktuves.

/VATIKANAS, geg. 28. — 
Pirmadienį, gegužės 31 d., 
Šventasis Tėvas Pijus XI kal-

NEW YORK, geg. 28. — 
— Pirmadienį, gegužės 31 d., 
Jo Šventenybė Popiežius Pi

lies per radijų iš savo vasari- jus XI savo 80 metų sukak-
nių rūmų — Castel Gandolfo. 

Savo 80 metų sukaktuvėmis
Popiežius oro bangomis svei-

tuvių proga per radijų svei
kins ir laimins pasaulį.

KAPŲ PUOŠIMO DIENA
Pirmadienį, geguž. 31 d.,

yra “Decoration Day” — 
Kapų Puošimo diena.

Šv. Kazimiero kapuose, Chi 
cago, įvyks pamaldos už mi
rusiuosius. Prasidės 10:30 
vai.

ŽUVUSIŲ MEKSIKIEČIU 
SKAIČIUS DAR NE-

, . . x ... -v, . J- Valstybėse Popiežiauskins katalikiškų pasauli ir su- . ,, , , ,. XT„ .J? . . . . įkalba bus transliuojama Na-teiks apaštališkų laiminimų 
Be to, sakoma, paduos

svarbiuosius pareiškimus a-

tional ir Columbia tinklais. 

Šiaurinės Amerikos kolegi-
ūę mokslų, nes tų pačių die- ' jos Romoje choras giedos 

Jo Šventenybė inaugu- 
jos perorganizuotų Pontifi-

AIRIAI KARŠTAI GINČI
JASI KONSTITUCIJOS 

KLAUSIMU
Pik

himnus Popiežiaus pagarbai.

Šventojo Tėvą kalba ir pro
grama Amerikoje bus girdima 
pirmadieni nuo 11:30 iki 12:30

kalinę Mokslų Akademijų.
Ne vien katalikai, bet ir

kiti krikščionys laukia Po
piežiaus svarbiųjų pareiški- dienų. Chicagoj bus girdi 
mų ’ Jma iš stočių WCFL ir AVLS.

SENĄ DUONĄ TURI JMAI-i NACIONALISTAI MINĖJO 
DIEVO KŪNO ŠVENTĘŠYTI Į NAUJĄJĄ

BERLYNAN, geg. 28. —
Duonos kepėjams Vokietijoje 
įsakyta sužiedėjusių duonų į- 
maišyti į naujųjų, bet taip, 
kad nebūtų matoma. Naujai

NACIAI SUSTABDO KA
TALIKIŠKŲ LAIKRAŠ

ČIU LEIDIMĄ
BERLYNAS, geg. 28. — 

Slaptųjai policijai įsakyta su
stabdyti apie 200 katalikiškų 
bažnytinių laikraščių leidimų. 
Girdi, šie laikraščiai paduo
du klaidingas žinias apie na
cių mergaičių lygų ir kitas.

Šiuos laikraščius spausdina 
Essener Kirchenblaetter kom 
panija . Essuose. Laikraščių 
dalis užpildo bendromis ži
niomis, kitas palieka tuščias 
vietinėms žinioms^ Šias dalis 
užpildo vyskupijos ir parapi
jos, kurios laikraščius užsisa
ko.

Tai paskutiniai nacių pa
likti katalikams laikraščiai, 
kuriems buvo leista paduoti 
vien tik bažnytines žinias ir 
bažnytinius skelbimus.

Dabar ir šiuos naciai pa
naikina^

MEXICO, geg. 28. — Pa
pildomomis žiniomis iš Mi- 
choacan valstybės, Tialpuja- 
huila miestelį šalia tuo pačiu 
vardu kalnų sunaikino iš kal
nų rezervoaro išsiveržęs dum
blas, smiltys ir akmenėliai 
plyšus užtvankai.

KONGRESO ŽEMES
NIUOSE RŪMUOSE 
ĮVYKO TRIUKŠMAS

NĖS DARBININKUS TAIKINTI 
SU KOMPANIJOMIS

Plieno pramonėje streikas ninku užsiliko ir dirba huti- 
toliau vykdomas. Streikuoja j niausius užsakymus.
apie 70,000 darbininkų pen
kiose valstybėse, kur nepri
klausomosios plieno kompani
jos turi savo fabrikus.

So. Cbicago, Indiana Har- 
bor ir kitose streiko ištiktose

Kaip čia, taip kitose vals
tybėse daromos pastangos dar 
bininkus sutaikinti su kompa
nijomis. Kol kas nė viena 
pusė neturi noro kiek nors
nusileisti. C.I.O. griežtai ntt- 

vietose suvaržytas svaigiųjų koTOti ikį pripažinimo
gėrimų pardavinėjimas. Ypač 
Indiana Harbor policiniai au
toritetai budi apsisaugoti 
riaušių.

Visur ne dešimtimis, bet 
šimtais streikininkai pikietuo- 
ja fabrikus^ kad kompanijos 
nepradėtų gamybos. Kai ku
riuose fabrikuose dalis darbi-

laimėjimo. Streikininkai šau
kia, ktul C.I.O. pusėje yra 
šalies įstatymai ir pati vyriau 
sybė.

Žiniomis iš AVashjągtono, 
atitinkami vyriausybės orga
nai au dideliu susidomėjimu 
seka streikų.

‘pavyzdinguoju” keturių vai
kų tėvu, kurie auklėjami pa-GOEBRELS NACIŲ VARDU 

ATSAKO KARDINOLUI jgoniškoje dvasioje.
NACIONALISTAI BOM
BARDAVO VALENCIJĄ ;
HENDAYE, Prancūzija,

BERLYNA»S, geg. 28. —
Šiandien vakarų gausingam 
nacių susirinkime Deutscb- 
land ITalle propagandos mi- geg. 28. — Valencijos radika
nisteris Goebbels nacių parti
jos ir vyriausybės vardu kal
bėdamas atsakė Chicago kar
dinolui į Jo Eminencijos ne
palankius pareiškimus na-

lų pranešimais*, nackmalis-: 
tams tarnaujantieji italai la
kūnai su Caproni lėktuvais 
šiandien anksti rytų puolę 
Valencijų. Dešimtys namų su

AVASHINGTON, geg. 28.
— Kongreso žemesniuose rū
muose vakar įvyko nepapras
tas triukšmas svarstant šelpi- ciams ryšium su vykdomais •bombomis sugriauta ir ma- 

katalikų persekiojimais VoJžiausia 200 asmenų užmušta.
Radikalai spėja, kad lakū

nai atskridę iš Mallorca sa-

Aukso kasyklų kompanija 
rezervoarų naudojo aukso 
procesui su cyanidu. Dideli 
lietūs susilpnino užtvankų ir

mo bilių, kuriuo numatyta 
skirti pusantro bilijono dol. 
fondas. Suskilo demokratų

de iValeros paskelbtų naujų J vanduo jo, išlaužė. Viskas už- atstovų solidarumas ir pa- 
konstitnpi m karšti, telėjo į pakalnę stačiai mies- ",nm »“

DUBLINAS, geg. 28. - 
Airijos parlamentas svarsto

konstitucijų. Vedami 
ginčai ypač Airijos preziden
to klausimu. Reikalaujama, 
kad į konstitucijų būtų įterp-

telįo link, kur žmonės anksti 
rytų dar miegojo.

Keli tūkstančiai darbininkų

los, Viduržemio jūroje.
čiam biliui buvo pavojus. Pa
galiau demokratų vadas Sam 
Rayburn telefonu kreipės 
pas prezidentų. Rooseveltų. 
Šis patarė pasiūlyti rūmams 
atidėti biliaus svarstymų ki
tai savaitei. Tas ir padaryta.

Prieš tai respublikonai ir 
dalis demokratų pradėjo pul
ti šelpimo administratorių 
Hopkinsų ir jo diktatūrų. Nu
balsuota sumažinti jam meti
nę algų. Pačiam biliui pasiū
lyta eilė priedų, kuriais no
rėta suvaržyti šelpimo fondų 
naudojimų.

Viskas atidėta ateinančiai 
savaitei. Ikmokratų vadai ti
kisi grųžinti savo atstovams 
solidarumų.

ORAS

kieti joje.

Goebbels atsakė ne kokiais 
argumentais, bet paprastais 
naciiškais koliojimais ir ka
talikų niekinimais.

Jis, sakė, kad “koks ten CHICAGO SRITIS. — 
katalikų kardinolas Ameriko- gjaTMjien jg dalies debesuota 
je vardu Mundelein savo '• gilčiau.
prakalba išniekino ‘der fue-

ta provizija prezidento auks0 kMyk)ų atkasinSja
peachmentui”, jei jis nusi
kalstų. f . i

Apie 150 įvairiausių prie- 
VITORIA, Ispanija, geg. dų pateikta. Jų svarstymas 

28. _ Ispanų nacionalistų ka-' sutrukdys konstitucijos ofici- 
ro pajėgos vakar Dievo Kūno!alli paribiu* ir vykdymą, 

nutraukusios

sugriautų miestelį ir jau ke- 
liosdešimtys lavonų rasta.

Žuvusiųjų skaičius dar ne
žinomas.

šventėje buvo
duonai galima vartoti sužie- visokį veikimų šiaurinėje Is 
dujusios 3 nuošimčius, arba
daugiau. • 1 *

MINĖTA AVIACIJOS 
DIENA

pan įjoję.

Visose nacionalistų valdo
mose srityse jvyko iškilmin
gos pamaldos bažnyčiose ir

Vakar J. Valstybėse minėta’provesijos. Gausingiausios

UŽDRAUDĖ SAKYTI 
PRAKALBAS

KARALIAUČIUS, geg. 28. 
— Vienos mokyklos viršinin
kas Hans Joachim protestan
tų susirinkime nepalankiai 
kalbėjo apie nacius.

ATNAUJINA DARBI- 
NINKU ORGA

NIZAVIMĄ

aviacijos diena. Visur įvyko minios ir daugelis vaikų buvo Į Nacių autoritetai jam už- 
atitinkomos patrijotinės iš-. pamaldose ir dalyvavo pro-|draudė ateityje kur nors vie-
kilmės. cesijose. šai kalbėti.

DETROIT, Mich., geg. 28. 
— Po įvykusių unijos organi
zatorių peštynių su Fordo 
darbininkais Dearborne porai 
dienų nutrauktas veikimas. 
Dabar per šventes atnauji
namas darbininkų organizavi
mas. PLATINKITE “DRAUGĄ’

hrerų’ (vadų Hitlerį) negali
mais čia pakartoti žodžiais, o 
mane patį vadino neteisingu 
Vokietijos ministerių, nes, 
girdi, aš surengiau katalikų 
kunigams ir vienuoliams by
las už nusikaltimus prieš do
rovę.”

Po to jis prapliupo pulti ir 
kolioti ne tik kardinolų, bet 
Katalikų Bažnyčių ir visus 
katalikus, nenorinčius pasi
duoti nacių regi men taci jai.

Goebbels, be kitko, pats sa
ve aukštino, pasivadindamas)

Saulė teka 
8:16.

5:17, leidžiasi

RYTOJ VISI KELIAI VEDA Į “DRAUGO” PAVASARINI PIKNIKĄ SUNSET PARKE - “VILNIAUS KALNELIUOSE"
Važiuokite bile keliu įki Archer Avenue, Rte. 4A, ir Archer Avenue iki Sunset Parko, prie 135tos gat.

“D R A U G 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS įvyks

BIRŽELIO 19 D.

laivu “Berengaria”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 
Ruoškitės iš anksto
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ba. V isi Jo raitai ir darbai bėgyje penkio
likos metų Bažnyčios valdymo vedė prie to, 
kad Kristaus karalystėj viešpatautų Kris
taus taika ir meilė, kaip savo pirmoj enci
klikoj, išleistoj popiežiavimo pradžioj, užsi
brėžė. Iš enciklikų matom, kad Popiežiui rū
pi žmonių ir dvasinė ir materialinė gerovė.
Jis dirba pasaulio taikai, neša Kristaus mo
kslų į pagoniškus kraštus, rūpinasi: darbi
ninko gerove, krikščioniška šeima, krikščio- ... ...
n Sku jaunimo auklėjimu, persekiojamų kra- ,1ų a rėkimų lai-
štų katalikais, katalikiškaja akcija ir t.t. Į^11* kokius mes jų davinius 
Ir nors jau žilos senovės sulaukė, vienok, Vaituose rinkimuose turėjo- 
energingai vadovauja Bažnyčiai, gloibojan-1 ,ne» rodančius tik kelias dė
čiai virš trijų šimtų milijonų tikinčiųjų. į rimtis komunistų, kurie dar

. . . ... ,. . v. daugiau, negu kun. Coughlino
Kiekvienas katalikas nuoširdžiai sian- , . ’ . ,. . ,i- , • , i , a x u- i • j sekėjai, tiksliai paleido šalindien linki, kad Jo Šventenybė ilgai dar gy- , , , , ,

ventų ir vadovautų katalikiškam pasauliu*. )8av° a sus» a augamoje 
Pabaigoj norime pažymėti, kad Popie- komunistai negalėjo

žius Pijus XI ir mūsų tautos reikalus gerai i rinkimų sąrašus savo at
pažįsta ir jais rūpinasi. Tai vienintelis po- stovus įtraukti dėl to, kad 
piežius, kuris yra lankiusis Lietuvoje. Jo JU draugijų narius daugutno- 
šventenybės dėka sutvarkyti Katalikų Baž- je sudaro svetimšaliai be pi- 
nyčios reikalai Lietuvoje, įsteigta atskira lietybės nariai, o jų prieglo-

Popiežius Pijus Ir Jo Darbai

Rytoj Amerikos ir viso pasaulio kata
likai minės Jo Šventenybės Popiežiaus Pi
jaus XI 80 metų amžiaus sukaktį. Dvasiš
koji vyriausybė ragina tikinčiuosius melstis 
už Pop’.ežių, kad Aukščiausias ilgiau jį pa
laikytų Bažnyčios priešakyje. Bostono Kar
dinolas teisingai sako, kad Jo Šventenybei 
jo sukaktuvėse nebus malonesnės dovanos 
už maldų.

Šių sukaktuvių proga bent trumpai su
minėsime Popiežiaus Pijaus XI išleistas en
ciklikas :

Pirmoji enciklikas “Ūbi Arcano Dei” 
išleista 1922 m., kurioj paskelbta “Kristaus 
taika Kristaus karalystėj”, kaipo naujojo 
popiežiaus veikimo programa.

1924 m. sausio 18 d. išleista “Maximam 
gravissimaąue”, paskelbiant įeliginę taikų 
Prancūzijoj.

1924 m. gruodžio 11 d. paskelbta enci
klika “Quas pri'mas”, kuria įsteigta Kris
taus Karaliaus šventė.

1926 m. vasario 28 d. pasaulis susipaži
no su nauja enciklika “Rerum Eccles'ae”. 
Joj duodamos naujos direktyvos misijų vei
kimui.

1926 m. lapkričio mėn. 18 d. išėjo “Ini- 
quis afflictisąue”, nurodanti skaudžių tikin
čiųjų padėtį Meksikoje.

1928 m. gegužės mėn, 8 d. — “Miseren- 
thssimus Redemtor”, kurtoj šaukiama tikin
tieji atsilyginti sava Sutvėrėjui.

1928 ln. rugsėjo mėn. 8 d. — “Rerum 
Orientalium”. šia enciklika katalikai, o ypač. 
kunigai kviečiami dideliu atsargumu ir uo
lumu dirbti Rytų grąžinimui į Katalikų Ba
žnyčių.

1929 m. gruodžio 23 d. — svarbi encik
lika, išleista Jo Šventenybės 50 metų kuni
gystės sukaktuvių proga.

1929 m. gruodžio 23 d. — “Quadrage- 
simo Anno” išleista Jo Šventenybės 50 me
ti} kunigystės sukaktuvių proga.

1929 m. gruodžio 31 d. — “Divinis Ilius 
Magistri” apie krikščioniško vaikų auklėji
mo reikšmę.

1930 m. gruodžio 3l d. — “Casti Con- 
nubii” krikščioniškų vedybų ir šeimos rei
kalu.

1931 m. gegužės mėn. 15 d. — “Quadra- 
gesimo Anno”. Ši enciklika pavesta popie
žiaus Leono XIII enciklikos “Rerum Nova- 
runi” 40 metų sukakčiai paminėti, užgiriant 
joj išdėstytas mintis ir nušviečiant šių die
nų svarbias problemas.

1931 m. birželio 29 d. — “Non abbiahno 
bisogno” apie Katalikų Akcijoa svarbų.

1931 m. spalių mėn. 2 d. — “Nova im- 
pendent” apie ekonominį krizį, nedarbu ir 
nusiginklavimų.

1931 m. gruodžio 25 d. — “Lux Verita- 
tis”, minint penkioliktų šimtmetį nuo Ep- 
hesus Tarybos.

1932 m. gegužės mėn. 3 d. — “Caritate 
Cliristi ccmpulsi” šaukiama melstis į Šven
čiausių Jėzaus Širdį.

1932 m. rugsėjo 30 d. — “Acerha ani- 
mi” dėl }iersekiojimo katalikų Meksikoj.

1933 m. birželio 3 d. — “Delectisrima 
Hobis” apie vadinamus Ispanijos religinius 
įstatymus.

1935 m. gruodžo 20 d. — “De Sacerdo- 
tio” apie katalikų kunigystę.

Per paskutiniuosius porų metų Jo Šven
tenybė išleido dar keletu reikšmingų raštų. 
Jų tnrpe pažymėtini: enciklikos prieš ko
munizmų ir Vokietijos nacius.

Iš šių visų reikšmingų enciklikų galima 
numanyti, kai}) nuoširdžiai Jo Šventenybė 
Rūpinasi žmonijos reikalą s ir kiek daug dir

Bažnyčios hierarchija.

Prašome į Svečius

Ir mūsų dienraštis “Draugas” rengia 
gegužinę - piknikų, kuris, kaip garsinama, 
įvyks rytoj Sunset Parke. Dėl to visus skai
tytojus, bendradarbius ir rėmėjus nuošir
džiai užkviečiame į svečius.

“Draugas ’ nesigaili vietos garsinimui 
parap-jų ir draugijų parengimams ir remia 
jų visų judėjimų, dėl to tikisi, kad, įverti
nant tų paramų, atvyks ir jį, “Draugų”, 
paremti.

Mūsų dienraštis nuolat ir plačiai skel
bia obalsį, kad lietuviai viens kitų remtų, 
kad nežarstytų savo sunkiai uždirbtus pini
gus po kitataučių kišenius, bet remtų savo 
tautiečius biznierius ir profesionalus. Todėl 
ir iš jų, tai yra lietuvių biznierių ir profe
sionalų laukia paramos. Laukia jų atsilan
kant rytoj į “Draugo” gegužinę.

Juk, klausimas yra aiškus: jei norime 
ne tik išsilaikyti kaipo lietuviai, bet dar 
kultūriniai ir ekonominiai stiprėti, turime 
bendradarbiauti ir vieni kitus remti. Spauda 
yra geriausias mūsų žadintojas, tarpininkas 
ir vienytojas, dėl to ir turime žiūrėti, kad 
religinės ir tautinės krypties laikraščiai bū
tų ir remiami ir plačiai skaitomi. Gausin
gai atsilankydami ryt į mūsų dienraščio 
piknikų, sustiprinsime jį ir medžiaginiai ir 
moraliai.

bia ir mirusiųjų kūnus, kurie kelsis iš nu
mirusiųjų.

Deja, ne visi gyvieji atsimena apie savo 
artimuosius, kurie yra 'mirę. Pavaikščioki
me po kapinynus, o pamatysime, k:ek daug 
yra apleistų kapų. Kas užmiršta mirusiųjų 
kapus, dažniausia ir jų sielas užmiršta, apie 
jas nebeprisimena.

Tėvai ir motinos, norėdami, kad apie 
juos, jiems įnirus, veikiai atsimintų, kad 
puoštų jų kapus, neturi pamiršti savo tėvų 
kapus tinkamai papuošti.

Smagu yra pažymėti, kad Chicagos lie
tuviai katalikai, turėdami savo Šv. Kazi
miero kapinynų, ir savųjų kapus gražiai pa 
puošia ir mirusiųjų sielų neužmiršta. Kas
met kapinių puošimo tfienoj (Decoration 
Day) laikomos gedulingos pamaldos už mi 
rusiuosius Šv. Kazimiero kapinyne, sakomi 
pamokslai. Tokios pamaldos ir pirmadieny
je įvyks. Reikia tikėtijj, kad į pamaldas su
važiuos gausingos žmonių minios.

Neužmirškime u* Našlaičių
Labui gražu, kad lietuviai katalkai ir 

našlaičių neužmiršta.
Lietuvių Labdarių Sąjunga kiekvienais 

metais kapinių puošimo dienoj prie Šv. Ka-

DBAUOA S

(Tęsinys)
Dabartinę komunistų Jung 

tinėse Valstybėse jėgų nega
lima matuoti mažu skaičium

Surinko J. F. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

. Sulietuvino 8. Lutom
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse komunistų ir jiems pri
tariančių yra 'maždaug tiek, 
kiek visos Rusijos komunistų 
partijoje.
- Kaip komunistų mokslas 

yra platinamas
Komunistų mokslo sėklos 

čia yra sėjamos per dienraš
čių straipsnelių vedėjus, per 
gudrius žurnalų straipsnių 
rašytojus, per tūkstančius mo 
kytojų mokyklose, per neku
rtuos kolegijų ir universitetų 
profesorius, per judamuosius 
paveikslus, per pačių komu 
nistų tum tikslui užlaikomas 
mokyklėles ir vasarojimo vie
tas ir per daugelį draugijų, 
prisidengusių gražiais ir kil
niais, rodos nieko bendro ne
turinčiais su komunizmu, var
dais.

boję esančių, didelių jauni
mo draugijų nariai, neturi 
teisės dar balsuoti, nes per 
jauni. Praeituose rinkimuose 
tik vietomis komunistai ra
gino savo narius rinkimuose 
už savo atstovus balsuoti. 
1932 metais per rinkimus ko
munistų atstovas į New Yor
ko Apeliacijos Teismo teisė
jus, Irving Schwab, visose 
penkiose miesto dalyse gavo 
66,247 balsus, Israel Amter, 
kuris neseniai parašė Šv. Tė
vui atvirlaiškį, apgindamas 
komunizmų, gavo 62,144 bal
sus, o kiti vietos komunistų 
atstovai irgi gavo gan ne
mažus skaičius balsų.

Jeigu jau taip mažai ko
munistų čia yra, tai iš kur 
taip greitai į trumpų laikų 
galėjo jų net 15,000. susirin
kti, kad nuėjus į, esanč'ų 
New Yorko mieste, Vokietijos 
Atstovybę, įteikimui komuni
stų partijos vardu protesto 
dėl vokiečių teikiamos Ispa 
nijos sukilėliams paramos!

Jeigu jau taip mažai čia 
yra komunistų, tai iš kur jų 
net 20,000 asmenų susirinko 
spalių mėn. 26 dienų 193G 
metais, Madison Sąuare Gar- 
den, New York City ir mo
kėjo nuo 25 centų iki vieno 
dolerio įžangos, priimant kų 
tik atvykusius iš Ispanijon 
bendrojo fronto atstovus! *

Puošimas kapų reikšmingas yra daly- Reikia pažymėti, kad tam 
kas. Jis parodo mūsų pagarbų įnirusiems ir. susirinkime įžanga davė $18,- 
yra viešas mūsų tikėjimo manifestavimas į
būsimų gyvenimų ir mūsų kūno prisikėlimo 
viltis. Toje dienoje tikintieji meldžiasi už

Kapinių Puošimo Diena

Pirmadienyje yra kapų puošimo diena. 
Ji yra švenčiama visose Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, nes ji turi patrijotinės, vi
suomeninės ir religinės reikšmės.

000.00, o su kepurėms pada
ryta tarp žmonių rinkliava 
davė $15,000.00. Iš viso Ispa- 

mirusiųjų sielas ir, puošdami kapus, pager- nijos bendram frontui tapo
surinkta $33,000.00.

Prieš penkis metus Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, 
neskaitant šimtų vietinių ir 
dirbtuvių darbininkų išleid
žiamų laikraštukų, komunis
tai aprnokalinų leidinių ir lai
kraščių turėjo net 350,000.

Vienas, vieno Amerikos su -

Draugijos remiančios 
komunistus

Į šias draugijas, kurios y- 
ra komunistų partijos pagel- 
bininkės ar nariai, jų valdo
mos ar prižiūrimos, aš norė
čiau ypatingai jūsų dėmesį 
atkreipti.

Jos yra šios:

(1) Amerikos lyga prieš 
karus ir fašizmą

ši lyga, su gražiai patrau
kiančiu vardu, pritraukė prie 
savęs daug visokių įvairaus 
plauko draugijų ir nemažų 
skaičių pavien'ų asmenų, ku 
rie yra priešingi įsteigimui 
fašistų valdžios Jungtinėse 
Valstybėse.

Neseniai lajjęraštis “Boos- 
ter Legionairįp” paskelbė, 
kad minėtos lygos valdybon 
įėjo net vienuolika žymių ko
munistų. Vyriausias Jungti
nių Valstybių komunistų pa
rtijos sekretorius ir buvusis 
jos atstovas rinkimuose ko
munistų sąrašu į Jungtinių 
Valstybių prezidentus, Eari 
Browder laikraštyje “Tbe 
Conununist”, išėjusiame va
sario mėnesyje 1935 metais, 
pažymėjo apie lygos prieš ka
rus ir fašizmų susirinkimų, 
kuris įvyko rugsėjo mėnesy
je 1934 metais Chieągoje. Jis 
rašo:

“Pažymėtinas mūsų bendre 
fronto gyvavimo įvykis buvo 
antrasis Jungtinių Valstyb ei 

lygos prieš karos ir fašizmų 
seimas, kuris įvyko, pabaigo
je rugsėjo mėnesio Chicago- 
je. Šiame seime iš draugijų 
dalyvavo 3,332 atstovai, ku 
rių narių skaičius siekia 1,- 
600,000. Tas parodo mūsų vt-i

pritraukti.
Ar Rusija turi taikos pla

nų? Taip. Ji turi planų kaip 
apsaugoti vienų valstybę nuo 
užpuolimo kitos, kad nekiltų 
jų tarpe karas, kuris kaip 
paprastai yra žinoma vksuo- 

kimų ir judėjimų, gaunant' met sujungia vienos tautos kaip kitų taikos būdai, būti. 
daugiau milijonų narių, nogu , žmones kartu, nežiūrint, kaip Jis yra revoliucijinis. Šis tai-

sivienijiino, susidedančio iš kada mes pirmiau čia ture
109 patrijotinių, miestiečių, 
ūkininkų ir kitų broliškų dr- 
gijų, prezidentas pranešė gruo 
džio 29 dieną 1934 metais, 
sušauktam minėtų draugijų

jome. Atstovų šiam seime bu
vo daugiau, negu kada nors 
pirmiau”.

Ši lyga yra komunistų iš 
1 auginta tuo tikslu, kad jos

komiteto posėdyje, kurio tik- (įtaka, po savo skraiste pu
rias yra ištirti priešvalstybi- j traukus daug susipratusių i: 
nį veikimą šioj salyje, kad net karštų patrijotų ffineri-

zimiero kapinių renka aukas lietuvių naš- suteikti.
laičiams šelpti. Gražesnio ir kilnesnio dar- 

j bo negali būti. Juk ne viena motina ar tė
vas guli šaltuose kapuose, kurių vaikai naš
laičiais palikti vargelį vargsta. Labdarių 
Sąjunga jais rūpinasi, juos šelpia. Net prie
glaudų statyti jiems rengiasi. Dėl to šis kil
nus gailestingumo darbas turi susilaukti 
nuoširdžiausios visuomenės paramos. Tų sa
vo paramų pirmadienyje turėsime progos
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS kad ir ji gali būti radio dai
nininkė. Eina pas vienų lietu
viškų programo leidėjų ir rei
kalauja, kad ir ją padėtų ant 
programos. Programų leidė
jas ir padeda.

Tarpe bendro prunto par
tijų, dar yra kelių žmonių 
partijėlė vardu “Mūsų gal
voje gaidžiai gieda.” Tos 
partijėlės- narių tikslas — ra-, Dienų prieš eisiant dainuo-
šyti anonimus, t.y. gromatas, t i, Supranaitė nuąjo pas savo 
po kuriomis nepasirašoma, j bučerį parsinešti šviežių kiau- 
Pinnas-, kuriam daroma toji šinių.

— Jeser, — sako SupranaV 
tė, — yra faktas, kad švieži 
kiaušiniai stiprina ir pataiso 
lialsų. Ar tu tam tiki, buč!

— O jes, — sako bučeris, — 
kai tik kurį višta mano beis- 
mente padeda kiaušinį, tuo
jau ir užgieda:

— Kud kuda kuda!

“garbė,” yra jūsų pašenavo- 
tas /Kampininkas.

Vienas tos partijėlės- narių, 
Vincas Stepukas, pasisakė 
savo antonimų rašus ir ano* 
svieto, kur “pas Ponų Dievų 
bulves* skutus.” Apžiūrėjus 
betgi jo groniatų, pasirodė, 
kad ji buvo išsiųsta ne iš a- 
no svieto, ale iš Elsdon stei- 
šino, Čikagoj.

Savo gromatoj man skun
džiasi pasigendąs tokių ir to
kių šventųjų danguje; jis jų 
nematąs. Bet aš figeriuoju 
taip: pi ima, kad šventąjį pa
matyti, reikia turėti daugiau 
dorybių, negu mokėti bulvę 
nuskusti; antra, kaikurių iš
vardintų žmonių ponas Ste
puke ieškai greičiausia rong 
pleise: jie, gal būt, randasi 
ten, kur eina visi bendro 
prunto “šventieji.”

Ancė Supranaitė pasijuto,

— Nesuprantu tamstos. 
Prieš minutę tamsta mėtei į 
artistų supuvusiais kiauši
niais, o dabar, kai uždanga 
nusileido, tamsta jam ploji 
ir šauki “bravo-bis!”

— Matai, gerbiamasis, su
radau dar vienų kiaušinį, tai 
norėčiau, kad tas kerėpla dar 
kartų pasirodytų scenoje...

Vincukas, — Kų veikia ta
vo broliukas? Gal jau bėgio
ja!

Marytė. — No, da nebėgio
ja, bet kojas jau turi.Amerike, tavorščiai, reikia 

tiktai galvos, o biznį galima 
padaryti. Štai, New Yorke, — Jonai, žinai kų, mano 
sakoma, vienas, barberys iš-J pilve jau nuo dviejų dienų 
mislijo automatų sliekams nieko nėra. 
pardavinėti. New Yorke, žino- — Kazy, visgi, tu esi lai
te, žemės, kur galėtų sliekas mingesnis. Jau trys dienos, 
gyventi, nėra, o meškeriotojų kaip mano pilve visuotina 
daug. Biznis taip gerai eina, tuštuma, 
kad barberys metė savo bar- 
bernę. Jis, turįs daug agen- 
tų-vaik.ų, kurie jam pristato 
sliekų. Meškeriotojams ir gi 
patogu: pasiėmei meškerę,
priėjai prie automato, įmetei 
20e. ir automatas išmeta vo
kų s,u 5 sliekais.

— Mister bos, prašau duoti 
man savaitę vikeišino. Ženi- 
juos...

— Ženiji-es! Tu ženijies! Ir 
kokia pusgalvė mergina suti
ko už tavęs tekėti.

— Toji mergina yra jūsų 
duktė, — paaiškino darbinin
kas.

kiečių, kurie neapkenčia ka- ru ar perversmu. Tikrumoj 
rų ar fašizmo, o jų prie ko tokių kovų sukėlimas ir yr 
muniznio kitu būdu negalima svarbiausias jo tikslas. Ko

munizmo taikos planas buvo 
labai aiškiai liepos 8 dieną 
1935 metais “Daily Worker” 
redaktoriaus Clarence A. Hn 
thaway sekančiai išdėstytas:

“Socialistų sąjungos taikos 
būdas neprivalo suprantamus,

jie būtų susiskaldę ir pasida- ( kos būdas sutinka su mūsų 
linę į partijas tarp savęs. A-, siekiais tik čia ir jis supran- 
ntra, Rusija stovi už taikų • tarnas, kaip proletariato re- 
dar ir dėl to, kad ji pati nė- į voliucija Jungtinėse Valsty- 
ra tinkamai, kaip reikiant, bėse ir panaikinimas A'meri- 
karui pasiruošus, bet pats kos turtuolių luomo, 
komunizmas nėra priešingas Tik dėka šio taikos būdo 
naminiams karams, papnm- Rusija sugebėjo savo pirmąjį
tai vadinamais “civiliu” ks- penkių metų planų vykinti ir 

dar kitiems penkiems metams 
jį pratęsti. Šiais dviem pla
nais ji ne tik galingų raudo
nųjų kariuomenę, tvirtų pa
saulyje kariškų jėgų sugeba 
įsigyti, bet ir ją naujaiurais 
karo pabūklais, tankais, or
laiviais ir kitokiais ginklais

Neužmirškime ir to, kad tuoj po pamal
dų Šv. Kazimiero kapinėse Vytauto darže j- 
vyksta labdarių piknikas, kurio visas pel
nas eis į prieglaudų statymo fondų.

Tuo būdu kapinių puošimo dienų (ge
gužės 31 d.) praleisime tikrai naudingai: 
ir už mirusius pasimelsime, jų kapus atlan- Į **.
kyšime, našlaičius sušelpsime ir prieglaudų J
fondą pamušime. I (Bus daugiau)
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PRISIUNTUSIEJI SEMINARIJOS KOPLY
ČIOS STATYBAI BALANDŽIO MENESĮ

Seminarijos Vadovybė Nuoširdžiai Dėkoja 
Visiems Aukojusiems

Po 50c: O. Zapustienė, O-1 
na Vaitiekūnienė, S. Baniu-1 
nas.

Lowell, Mass.: Agota Stra-

Chioago, UI.
Per Scfiją Ališauskienę 

*U&ojo;
Pranas Gedmint — $5.00.
Ona Masiliūnas — $5.00. .kauskienė $2.00.
Po dolerį: Sofija Al išaus- Kenosha, Wis

kienė, Mrs. Galinas, A. K. 
Karoblis, F. Stankus, Jonas

Per T. Šumska’’tę aukojo 
sekantieji: T. Šumskaitė $1,

Lukošius, .Jonas Burcikas, po-^ ąj Petrošienė $1.00, Ona Gu 
nai Guoga:, p. Latrėnas, M. žauskas $1.00.
Anderas, P. Dairidonis.

Po 50c: M. Anderson, E 
Freeman, p. Zascanaska, p.

iris, p. p. Sodeikas, p. Ali-5 — $10.00.
Juškeviciai iš Scranton, Pa. 

— $5.00.
Detroit, Mich.

kas 25c.

MASSACHUSETTS

Orange, Mass. lietuviai per 
Oną Sruogienę aukojo sekan
tieji.-

Sruogai $3.50
Po dolerį: K. Perekšlienė, 

Paulina liedeskienė, Konsta
ncija Nevei kienė.

PENNSYLVANIĄ
Kovalonek iš Shenandoah,

Švč. Širdies draugija (šv. 
Antano parapijoj) per Oną 
Brazienę — $6.00.

J. Babnienė iš Kearney, K. 
J. — $3.00.

Agota Vareikienė iš Day
ton, Ohio — $1.00.

Waterbury, Conn.
Marė Danisevičienė $110.00 
Maldos Apaštalystės drau

gija per Franę Zdanienę $10.
Per Magdaleną Kalinaus

kienę aukojo: Marijoną Pa- 
marauskienė $2.00; po dolerį: 
Ona Orintienė, Juzė Kalinau
skas, Rožei {Dereškevičienė, 
Ieva Kintienė, Ona Anušaus- 
kienė, E. Orintienė, Petronė
lė Laurinaitienė, Rožė Ališau
skienė, Ona Potašienė, Mari
jona Stankevičienė, E. Tenifi
ne, Marijona Urbonavičienė, 
Justina Verserkienė, Ona .Tuo 
zapavičienė, Ona Radzevičie
nė, Marijona Klimašauskienė, 
Jonas Gailius, Magdalena Ka- 
rinauskienė.

Per F. Zdanienę aukojo:
F. Palazievius $5.00. Po do
lerį: E. Onitienė, Ona Povi- 
laitienė, Kazimiera Bunienė, 
Veronika Kvizevičienė, P. Se- 
sūnienė, M. Dekedienė. I>u a- 
smens po 25c.

Cicero, III. =^i

$20.00 NUMAŽINTA KAINA
— ant

1937 METŲ MADOS

MAYTAG
PLOVYKLIŲ

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

ir
Stelx‘t:nai gera proga šią savaitę įsigyti šią Naują 

1937 M(*tų Mados MAYTAG išdirhystės su ketvirtainia 

Aluminum Tub plovyklą ir sutaupyti .. $20.00
Tik ap.Tubežiuotą skaičių turime parduoti už šią su

mažintą kainą.—Paskubėkite duoti užsakymus tuojau. 
—Mažai tereikia įmokėti, galima išmokėti dalinais mo
kesčiais po 75c į savaitę.
Turime keletą pilnai dirbtuvės pemaujintą MAYTAG 

plovyklių, kurios atrodo ir veikia kaip Naujos. — Spe
cialiai sumažinta kaina — tik ............. $^ /y .50

Imame senas plovyklas į mninus ir duodame 
didelę nuolaidą.

3224 So. Halsted Street
Tel. VICtorv 4226 Chicago, Illinois

Vedėjas .T. KALEDINSKAS

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry
toj. nedėlioj, 11 vai. ryte .iš stoties \VGES, 1360 kil.

Vincas įBrusokas $15.00.*
Kazimiera Juozaitienė $5.
Magdalena Kučinskienė $5.
Jonas Jankanskas $5.00.
Marijona Meškauskienė $2.'
Stanislava Budreckienė $1. Į
Per Joną Švabą aukojo sc- 

, kantieji:
Jonas Švabas $5.00
Pranas Zakarauskas $5.00
Mr. Bertulis $2.00
Po dolerį: Juozas S. Mar- 

tis, Mary Steponas, kun. Dra
zdys (Lietuva), Mrs. Juška, 
Mrs. Adomaitis, Jos. Vaičū
nas, Mrs. Elizabeth Miteliell.

Per A. M. Lukauskas saka
ntieji aukojo po dolerį.- A. 
Lukauskas, Jonas Szimaitis,

• E. Lanauskienė, Augusta Sa- 
tkūnienė, B. Grigaliūnas, Lu- 
cille Juzam, Mrs. Ben. Yan- 
kauskas, A. Bajtutis, Julija 
Balčius, M. Lukauskas. 

(Daugiau bus)

MELROSEPARKIEČIAI BAIGĖ SEMINA
RIJOS KOPLYČIOS LANGO KVOTĄ

-------------------- r
Rengimo Komisija Nuoširdžiai Dėkoja .

Visiems Aukotojams

Melrose Parko lietuvių va
rdu, rengimo komisija su di
deliu džiaugsmu praneša, kad 
Tėvų Marijonų Seminarijos 
koplyčioj, įdėdami gražų spa
lvuotą langą už 500 dol., ga
lutinai baigė, ir tuomi įam
žino' savo vardą ant visados,

širdžių aukų, bet ir jie pa
tys irgi prisideda stambio
mis aukomis, kaip tai: A.. 
Švilpauskienė su 10 dol., o 
K. Kantautas sn 4 dol. To
kių žmonių yra maža ir ne 
visi taip gali padaryti. Jiems 
nebuvo gaila savo brangaus

kuris liūdys kartų kartoms, laiko pašvęsti, bet dar ir au- 
kad turėjo garbės įkūnyti sa- koja. Garbė jums brangūs Le
vo gražų ir didelį pasiryži- ndradarbiai už tokį gražų ir 
mą. 'kilnų pasišventimą.

Šiucmi skelbia surinktąsias j Vakarienės laiku, kuri įvv- 
aukas per Antaniną Švilpau-,ko gegužės 16 d. buvo pada- 
skienę nuo sekančių aukoto-'ryta rinkliava, kurioj surin- 
jų: j kta viso $62.00. Aukojo seka-

Rev. B. Eranck, O. L. of nti asmenys:
Mt. Carmei Parish $5.00 Į Leonas Zikis žadėjo $5.00, 

M. Ed. Prignano, laidotuvių’ Amly Frfmel $5.00, Jonas
Gustainis $5.00, Viktoras Sko- 
dzius $5.00, Juozapas Bradau- 
skis $5.00, Petras ir Ona Me- 
trikiai $5.00, Leonas Zikis 

$13.00, $5.00, Paulina Bačel’ūnienū 
$12.00 $1-00, Anastazija Vaitkevičie- 
$10.00 j nė $1.00, Kazimiera Januš- 
$10.00i kienė $1.00, Ieva Sakalaus- 
$10.00 kienė $1.00, Morta Janušaus- 
$5.00 kienė $1.00, Eleonora Geru- 
$5.00 lieno $1.00, Petras Radėnas 
$5.00 $1-00, Vilimas Milašius $1.00, 

Aukos surinktos per Kaži- Antanina Švilpauskienė $1.00, 
mierą Kantautą, Marijonų 1- Tarnas Jankus $1.00, Jonas 
jo skyriaus pirm. nuo sekan- Hutą $1.00, Jurgis Domasc-

adr.direktorius,
Lake str.,

Povilas ir M 
$20.00.

J. Matukas 
Ag. Mažeikaitė 
J. Gustainis 
A. Švilpauskienė 
F. Lipka 
J. Bacevičienė 
Joseph Imburg'o 
Bouman, Ine.

1810 West 
$50.00. 

Kavickiai —

čiųjų aukotojų: 
Salomija Kajotienė

vičius $1.00, Rokas Urbei i s
$1.00, Miss Elsie Deutch $1,
Albert Kissel $2.00, Kotrina

P. Gailzius $2.00, Ignas Ga- Misevi(,iow, $L00) Mariiona
džius $2.00, Vladas Rainis RainienC $, (M)> Barhora Vni-
$2.00, Vilimas Staras $1.00, (,iu|i(,nį, $| ^ vitj
Valuckiai $2.00, S. Ramonas , . -\ . k lene $1.00,
$1.00, Dargiai $2.00, Abrai-, kienė $1 (X) 
tienė $1.00, Vincas Turčins-’^

V • 1 • •ci ui lene
Teresė Leskaus- 
Antanas Buknn- 

Petronėlė Pašaiie- 
nė-Kučinskicnė $1.00, Lillian 
Simonas $1.00, Ona Abraitie- 
nė $1.00, Ona Domasevičienė į 
$1.00, Antanina Aukselienė 
$1.00, Adomas Goddy $1.00,

kas $1.00, Daimantienė $1.00,
P. Raubytė $1.00, L. Mažei
ka $1.00, Mary Sakalauski 
$1.00, P. Šakėnas $1.00, J. Sa
kalauskienė $1.00, Marijona, . . ’ i nutrinu# u\aiuy ai.vu,Pocienė $1.00, P. Ponaitė »l,Į Jona3 Matikiitis $1.00, Edva- 
Rcpsicnė $1.00, St. Tanios ,r()as „nl
;>0c, Cepliekienė 50c, Brazio-į
nė $1.00 J. Mimika $1.00,'■ AndrijanakianS $tftn
Simonaitis $1.00 ir Kazimie-1 
ras Kantautas $4.00.

zas 50c, Petronėlė Dekan 50c, 
M .00. 
užpil-

Viso Kazimieras Kantautas 
surinko $35.00.

Reikia pasakyti, kad to
kių asmenų kaip Antanina 
Švilpauskienė ir Kazimieras 
Kantautas, kurie ne t'k kad 
dirbo, vaikščiojo iš namo į 

J^namą, prašydami nuo gera-

liavą, kuria galutinai 
dė. Aukojo sekantieji:
J. Bacevičienė $1.25, K. Mi
sevičiūtė $1.00, A. Yurčienė 
$1.00, M. Kavickienė $3.00, į 
J. Matukas $3.00, Agota Ma
žeikaitė $3.00, Petronėlė Oi- 
žauskienė $10.00, O. Skuodie
nė $1.00. Viso surinko $23.25. 

(Tęsinys 4 pusi.)

“DRAUGO”
PAVASARINIS

Piknikas
įvyks

Rytoj, Gegužės 30 d.
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“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.

Ant didžiulės platformos bus ristynės. Jose daly
vaus Juozas ir Vytautas Bancevičiai, kurie 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 te 
Gegužes 30, Sunset Parite

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

įsigykite Tikietus ii 
Anksto.



DRAUGIS Šeštadienis, geg. 29 d., 1937

BIRŽELIO 6 DIENA - ISTORINE DIENA Jšiuo gyvenimu, palikdami!* 
____________ (nt‘ t k jaunikaič’ams, bet ir

Kolonijų Skyrių Marijonų Bendradarbiai 
Į Darbų

l’o vakarienės, įvykusiame 
susirinkime imi raportų, pa 
s'rodė, kad dar trūksta kvo

visai tautui savo 'mirties at- 
I siinininuj, dorybės ir drąsos 
i pavyzdį ”. — 2 Mak. VI, 31. 

Verčiau mums čia pasišvę 
delio ir svarbaus darbo bai- s<i dideliai užduočai pasilik
■" kane ai prieš mus, kad iš šių

Kad kuo geriausiai tas is- pagerbtų mirusių mes semtu
tai 500 dol. užpildyti. Tat kilmes attikus, yra pagaminti nie padidintų pasišventimu

susirinkimo padarė rink bilietai su laimėjimais: ‘Drau- t«>,ji»i priežasčiai, už kuria j e
gas metams, $.».00 cash, “Kai davė puški t nį p'lnų pasišve-
vas metunis, i gerų 12 kny- utinio saikų; kad mes čia au-

lieliko V k viena savaitė iki
Storinių iškilmių, būtent -
pašventinimo Tėvų Marijonų ?? x .. . .
į,. . , , . S:e bilietai b: s dalinami žino-Seminarijos kcplvctois. lai
svarbus ir didelis įv 
tuvių gyvenime Amerikoje

U iš “Draugo” knygyno. | fcstaį pusikei n*ne, kad šie 
mirusieji nebus veltui mirę' 

vkis lie- nelll!' dy.uii. 1 rašyčiau ko!o-|įr |.a<Į gj fj^ui, j\; Dievu, tu-

Keikia tik pasidžaugti, kiek 
čia darbo ir triūso pašvęsta, 
bet galutinai artinasi to sun
kaus darbo vainikavimas. Ji-

nijų Marijonų skyrių valdy- 
į bų atvykti šeštadienį, gegu-

res naujų laisvės užgimimų.

i žės 29 d. į “Draugų” ir pa
siimti, kad sulaukt1 sekinudie- *■
n o galėtumėt paskleisti kuo 
plačiausiai visur.sai įvyks birželio G d. Kad

kuo gružiaus’ai prisirengti,' Tat, į darbų visi Marijonu 
tmiuas, kolonijų skyrių Mari- bendračiai bimi, ruoškitės pa- Phillips Brooks 
jonų bendradarbiams tenka tys, kvieskite svečius, ir svei-
šių savaitę dar daug padir-ki sulaukę birželio 6 dienos,

>bėti, sukviesti minias svečių, kuo ska'tlinghuisiai važiuoki- 
juos gražiai priimti ir įx> pa į me į Marijos Kalnelius, ILins-
šventinimo iškilmių

iė. įmonės išauklėti šiam pri- daug geidė siekimo, 
tarime negali būti vergas.! Viešpatie, ar Tu žinai! - 

j neturint kaip dideliais, nu ' Aš žinau kas yra žmoguje; 
j gųsdint' arba į liūdnumų įva l kų kūnas gali, :r kų dvasia

^įUA.scKZtts.a aovana. — iilino.s vals. kurčiųjų mo
kykloj, Jackson ville, Evelyn Snyder iš Danville, III., 
apdovanojama aukse ausin mergaičių skaučių dovana 
— Jolden Eaglet. lXovaną įteikia mokyklos užvaizdą 
D. T C oud. Dešinėj mokytojos Mrs. M. C. Gamble 
ir Mrs. C. M. Day.

ir kad žmonių, per žmones ir —— 1 ' '' ■ • ■■ ■'1 =—*--■ ---- :•—==
žmonėms valdžia, nežus nuo' Kuv”4et >’ra atėjęs nuosa- f.įų nutraukimas, ki omet a 
žemės. Abraomas Lincoln.; vyl*s ir ytrtely. |Mtla apainia„kus jr

Abraomas Lincoln — jiems
ka:p ir jum, karakteris nūs

ryti. — R. S. St?rrs.

Viešpatie, nešk mane. - • 
Ne, bet aš duodu tau stipru 
mų eiti ir ant galo išdirbti 
savo kelių į dangų.

Viešpatie, kodėl aš silpnas.’
— Kad aš duodu galę silp
niems, ir paliepiu m'ršlan- 
tiems gyventi.

Viešpatie, aš esu pavargęs
— Tasai, kurs nito pat pra 
džios yra pavargęs, nelaba'

gali.
Viešpatie, ar Tau rūpi ?

Taip, man tiek daug rūpėjo, 
kad tas privedė mane prie
kryžiaus.

Viešpatie, aS tikiu; Tu pa
gelbėk mano netikėjimui. — 
Geras yra tas žodis; liet kel
kis, nes gyvenimas yra tru 
lupas. Sekėjas nėra d dėsnis 
už Vadų: sek mane mano 
skausmo keliu. — Kristina 
R(‘ssetti.

LIETUVIAI DAKTARAI LIE IUVIAI DAKTARAI

prendė gyvybę ir mirtį.

Gegužės 31-ma Diena

“Tebūnie tavo valia”. -- 
gražiai'dale, III., kur jūsų lauks gra-; šv. Mato VI, 10, Viešpaties

pavaišinti, palinksminti ir be
ndrai pasidžiaugti to taip di-

žus ir iškilmingas priėmimas 
ir pasivaišinimas. J. K.

Malda.

AKIŲ GYDYTOJAI

ROOFLESS 
• PLATĖS

TH.
WENT.

7442

Nupigintos kainos ant visko. 
Smulkūs lr lengvi ISaaokĄJim&i

DR. B. H. ŠCHEFFER
OentlstAs per 25 metus 

022a SO. HA1.STFA* STREET 
Aoe Thealrv Bldg.

mes ne
žinome nieko ap'e tą, kas 
prieš mus, kaip tik šitą, kati 
Dievo valia turi būti išpildy
ta ir kuomet unes mėginame 
palikti visa Jam, panešamas, 
kurs tuomet npsireišk a yra 
valdanti žmogiškos valios ga-

TaL CANa] 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAM ik CHIRURGAS 
2158 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—U vai. vakare 

Ketvergais pagal autart)
2305 So. Leavitt St. 

TaL CANal 0402

I RINKTYNĖS MINTYS I 
KIEKVIENAI DIENAI į

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis 

♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦ >
Gegužės 29-ta Diena

“Visi, kurie pasitiki tav 
mi, tesilinksmina”. — Psniui. 
V. 12.

Linksmumas, sulyg gamtos 
ir Dievo įstatymų, yra sava
noriuose ir maloniuose veiki
muose; o veikia didina links
mumų ant kiek jie yra platūs. 
Joks žmogus neguli būti ta'p 
link smas, kaip tasai, kurs 
yra užsiėmęs nuolatiniu dar
bu, katras apsunkina dides
nę jo sielos dalį. Aš beveik 
pasakiau, kad tai linksmino 
pats gražusis idealas žmogui 
būti ta’p linksmam, kati jis

sve'ko ar smagaus nuovargio, 
— turi vieną didelį ri labai 
esminį linksmumo gaivalų. --- 
„jeecher.

Neškis džiaugsmų namo ir 
padaryk jam vietų tavo di
delėje širdyje, ir duok jum 
laiko didėti, ir brangink jį, 
tuomet j's ateis, ir dažna' 
tau dainuos, kuomet tu dili,i 
vagose; taip, arba ravi šven
toje aušros valandoje. Ta 
yra maloni mada būti džiu
giam; džiaugsmas yra ta pa
dėkoje, kurių Dievui kalba 
me. — Jenas Ingelow.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTK1CALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvino aulu jtempinią, kurV ! 
e»tl priežastimi gaivos skuudėJUr.i I 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu 1 
mo, skaudamą akių kaisti, atitaiso 
trumpa-regystę ir toliregystę Prirec- , 
gla teisingai akinius. Visuose atstti- | 
kiniuose , gzaminavimas daromas sr , 
elvklra. parodančia mažiausia;! klai
das. Specia'ė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys a’:- 
.Aisomo8. Ve landos nuo 10 iki H « 
NedėlloJ nuo lo iki 12. Daugely nt- 
sitlkkrų akys atitaisomos be aklu,u 
Kalno- pigiau kaip pli-niian.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

AKUUOR1Ų IŠPARDA
VIMAS

Dar kartą primenu šj didelj iš
pardavimą gerų moderniškų viso
kios rūšies Ir vertes akullorių, ne
paprastai žemomis kainomis. Aki
niai vertės nuo $8.00 lkl $12.00 
parsiduoda po $2.00 iki $5.00. 
Turime lr brangesnių.

Pritaikome .ne tik prie akių, bet 
lr prie veido. Dr. W. Pas par
duoda akinius pigiau, negu bile 
kur kitur, dėl to, kad turi savo 
dirbtuvę, kur padirba naujus Ir 
pataiso senus akultorius. Akių ok- 
zaminactJa visiems veltui.

Senus akullorius Dr. W. Pa* 
Išmaino ant naujų su mažu pn- 
mokėjmu.

Kreivos akys atitaisomos be o- 
peracijos. Jeigu nematai arti ar 
toli, galva skauda, akys ašaroja, 
nervotas. reiškia reikalauji aku- 
liorių. • Dėl prisirinkimo gerų a- 
kuiiorių, arba gydymo akių sulig 
vėliausio Išradimo “orlhopic” su 
šiais reikalais kreipkitės pas Dr. 
W. Pus, aklų specijalisto žinomo 
Lietuvoje tr Amt!fUtoje. Abu ofisai 
atdari nuo 9 v«K» rytą iki 9 vai. 
vakare kas dieną lr šventadieniais.

Užsirašykite antrašą: viena* po 
num. 1747 W. Clilcago Avė.; an
tras po num. H510 t.MiiiiK'nist 
Avė, So. CliicagoJ.

30 MITŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien noo 9 iki Iii;

nuo 1 :30 iki 8 vai. vak.
Tet CANa] 0528

Sceley »:t2U 
Dr. K. Nur k altu

italui r yra su 
Ur. U. Pas

1747 W. Chk-ago .Avė.. 8519 Com- 
nierclal Avė. So. tThlcago, III. Pri
taiko naujus akinius ir patapo se
nus. Valtundos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETI UVIAI ADVOKATAI

DR. A. J. MANIKAS

Tel. Ofiso: Rez.:
LAFayette 4017 24C6 W. 69!

Tel. namų:
HEMIoek 6286

DR. A, fi. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. fiao vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Gegužės 30-ta Diena

“Taip šitas persiskyrė su

MELR0SPARKIE6IAI 
BAIGĖ SAVO KVOTĄ

(Tęsinys iš 3 pusi.)
liavų.

š'.uomi kt'.nisija reiškia vi-į 

nežino ar jis links1,nas ar m*. įsiems aukotojams nuoširdžiau-1 
Žmogus, kurs keliasi anksti šiai ač'ū. Sunku, jums brangūs Į 
ryte, džiaugsmingas ir links aukotojai, atidėkoti už viskų, 

y mas, su apetitu užsiėmimui nes šios kelios pareikštos min- 
kaip ir pusryčiams; kurs tm; tys gal ir nepatenkins jūsų, 
pamėgimu savo darbui ir go- už tai labai atsiprašau, nes 
džiai bėga pne jo, kaip kū- kad ir prie geriaus ų norų 
dikis bėga prie savo žaislų; sunku visiems patikti, už tai 
kurs randasi jno atgaivintas labai atsiprašau, ir jeigu pa- 
kiekvienoje jo dienos valau- į silaikė kokia klaida, nuošir- 
doje ir silsisi po jo kaip nuo' džiai prašau atleisti. A. Š.

GERKIT tikoer, ALŲ

gtmbrosia
SOUTH SIDE ORĖM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO-
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas
alus yra padarytas iš geriausios
rūšies produktų.
Urmo (AVbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ,
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Illznlo Tclcronas BOULEVARD 7174

L. M. NORKUS 
R,-s. HEMLOCK «24O

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRgūūa 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus aeredą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

814/ So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. tr Subat. nuo 2—9 v

AMERIKOS LIETU7*’

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Pauedolio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1176 

Namai: 6459 S. RockvveH St. 
Telefonas REPnblic 9660

t

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 6647

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAPayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

frečiadienais ir Sekmudicniais 
pagal sutarti.

TeL Ofc. KE^ubUc 7<>M 
aielrobC Park 82(1

DR.A.R, LAURAITIS
DENTISTAS

2423 We8t Marąuette Road
antrad., kelvinad. ii oenktadienlal 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. lkl 1 p. P 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Elrmadb-nluis lr trečiadieniais nuo 
1(1 v. r. iki 9 vai. vakaro

6<Stadteniais nuo 2 v. Iki 9 v. v 
__ Kekniadienials pagal sutarties. _

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais
_______ Pagal Sutarti ______

DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
■ šsbvena flprpdftmifl ir anhatomia

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

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

Vsl. 2—4 it 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Suimtoms Clceroj 
1446 So 49th Ct.

Nuo R Iki 9 vai. vak

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS
83 North La Šalie Street

Chrcago
Telephone CENtral 1840 

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

Vai. pagal sutartį

6322 So. VVestern Arenue 
PROapeet 1013

TeL Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare ikskiriant «ek 
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILk,

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. RockvveH Street 

Telephone: REPuhlic 9723

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

8undey by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

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
Ret. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIoek 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

fte&tnlieniai* nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd. 

__________  Tat HEMIoek 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 471 h Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Ree. KENwood 5167

, DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. euo 1—3; n»o 0:36—8:30

756 VVest 35th Street

ĮTAIKŪS DAKTARAI

O1TBAB
4729 Sa Ashland Avė. 

t labas
CHICAOO, IIJ 

Telefonai lODway 2880
OFISO TALANDOB: 

vakare. Nedaliomis aoe 10 iki 12 
Nao 10 Iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai, po pietų ir nao 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
OTDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

f et YARde MB4 
Rea.: TN. PLAza 2400

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

J Nedėliomis nuo 16 iki 12 dienų

TaL CANa! 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomia ir Nedčl. pagal eatartį
araiDENCUA

6631 S. CaNfomia Avė. 
Telefonai UPubttc 7868

inia 0038
EVerly 8244

DR. T. OUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reeidefleije
8989 8o. Claremont Ava

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Tel. VI
Rezidencijos TeL

Office Phone Res. end Offiee
PROapeet 1028 2369 8. Leavitt Bt.
Vai. 1-4 pp. tr J.t vak. OANal 0704

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

OTDYTOJAB IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago*

Nedėtiem lr Trečiadieniai*
Pagal Sutarti

TaL CANa’ MST
Rea PROapeet M50

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Itev.ideneiia: 8860 8o. Artesian Avė 
VALAND08: 11 ryto iki 3 popiet

 8 iki 8 vai. vakaro
Chicagos lietuvių Iv. Kryiians li

gonini, kaip ją pripažino American 
Medicai Association ir American 
Oollege of Sargeons. yra CUmi A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriansių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimą 2700 W. 60th St., 
teL HEMIoek 6700.
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WISC«O LIETUVIŲ ŽINIOS
tikėjimas mokina juos kad 
Jėzus Kristus, Dievas - fono-

Kristaus Kūno švente : 4zaugs.no iškilmes. Žaliuo 
jautieji Suodžiai ir kvepiančio

---------- į sios gėlės puošia gatves, ku-
KENS1IA. - Kristaus Kū- rio,nis mū«* Viešpats

no šventę arba jos oktavos 
sekmadienį Bažnyčia dideliai!

nešamas po duonos pavydalu 
monstrancijoje, ir visa Ka-

sionfs iškilmėmis ir džiaugs- Bažnyčia Ktistaus Ki
mu švenčia. Pasižvalgius po 110 ^ven^\e vaizduoja d d-
platųjį pasaulį, aplankius vi
sus didžiuosius miestus, ku
riuose katalikai gyvena, nr- 
ba miestelius kur kunigas y-

žiulį maitinami, nes viešai iš
kilmingoje procesijoje neša 
savo Dievą, ir Išganytoją, Jė
zų Kristų, kad visi klauptų-

ra, visur rasime šioje dienoje si ir pagarbintų Jį, kadangi

Peoples Krautuvėse
JUNE U KI D E S

DIDIS
Išpardavimas

Gražiausių Namam Reikmenų 
Mažiausioms Kainoms Mieste 

BRANGIOS DOVANOS JAUNAVEDŽIAMS

Papuoškite savo virtuvę arba dinette kambarį su 
Naujos Mados Setu — Šis breakfast setas kaip paro
dytas padarytas iš aržuodo medžio, stalo dydis 34x44 
kaip uždarytas — galima padidinti iki 5 pėdų — 
Krėslų sėdynės apmuštos su spalvuota skurde — re- 
guliarė Vėrtė '$50.tK),' per šį išpardavimą sumažinta 
kaina .............................................................. $‘

gus, tikini ir esminiai 
Švč. Sakramente.

šv. Petro bažnyčioje visa 
Kristaus Kūno šventės okta
va, rytais 8 vai., šv. Mišios 
bus su įstatymu Švč, Sakro 
inento, sekmadienį, suma 10 
vai. ir nuo 2-3 vai. popiet bus 
Šventoji Valanda intencijai 
Šv. Tėvo Pijaus XI. 80 me
tų gimimo sukakties proga.

Sekmadienį, Kristaus Kūno 
Šventės oktavoje, mūsų Soda
lietės švenčia Karalienės Vai
nikavimo Šventę. Todėl, 3 v. 
popiet, prasidės iškilmės vai
nikavimo Švč. Panelės statu
los, procesija ir naujų narių 
įrašymas Sodalicijon.

Birželio 6 Diena 
Kenošiečiai plačiai kalba ir 

grupuojasi vykti į lliusdalc, 
III., Marijos Kalnelius, Ma
rijonų Seminarijos Koplyčios 
pašventinimo iškilmėse daly
vauti. Kenoš’ečiai niekuomet 
nėra atsisakę remti kiliuuo- 

1 sius darbus. Jie visuomet at
sižymėdavo savo dalyvavimu 
ir aukomis. Todėl, ir dabar, 
jie organizuojasi skaitlingai 
pasirodyti pirmutinės lietu
vių Amerikoje Seminarijos 
Koplyčios pašventinimo iškil 
'mėse dalyvauti ir patikrinti, 
kad jie esą kenošiečiai. Pa- 

j šventin'mo apeigos įvyks bir
želio G d. pontifikalėmis šv. 
Miškinis, ir po to bus stebė
tinas programas ir ūkyje gau
singas piknikas.

Birželio 13 Diena

Birželio 13 dieną pr puola 
^ra šv. Antano šventė. Šioje šve , 

ntėje rengiama vardinių pro
gramas, kuris savo turiniu ir
gražumu bei menu nustebins

dyti mane nuo “Draugo” pi
kniko.

Vaistininkė Is. Vaišvilaitė 
taipgi atvažiuos su savo kole
gomis pas.linksminti.

Šie Naujos Mados Aukštos 
Rūšies tiražus ir tvirtai pa- 
darvfi Parlor Setai, verti 

$135.00, parsiduoda į>o

*89.50
Kiti nuo♦29-M iki $19S-"0

Dėl Gero Poilsio Dabar 
Pirkite $18.00 vertės, nau

jos mados springsiniai 
mat rasai tik už

*9.95
Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems 

Didelė nuolaidą už senus baldus, mainant ant naujų

fURNITURE
M AN UFACTUR INO COMRANYI

4179-83 Archer Avė. 253MO W. 63rd St.
Tel. LAFayette 317,1 Tel. HEMlock 8400

CHICAGO. ILLINOIS

. REUMATIZMAS 
" SAUSGELE
■ Ni-slkankyklte Mvąa skaua- 1 
_ nuUs: Reumatizmu, Sauagfile, 
™ Kaulų Gšllmų, arba MMiun-
■ €*’> — raumenų sunkumu: nes 

skaudėjimai naikina kūno gy-
■ vybę ir dažnai ant patalo pa- 
H guldo.
" CAPSICO COMPOUND m«M-
■ tta lengvai prašalina viršming- 

ta« ilgas; mums šiandien dau-
■ gybė žmonių siunčia padtko- B aes pasveikę. Kaina 80c. per

paštą 65c. arba dvi už $1.06.
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- 

TOR“ augalais gydytis, kalnA
" $6 centų.

Z Justin Kulis
B 1259 SO. 1ALSTBD BT.
_ Chlcago, IU.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

Jaunieji yra pasidarbavę 
jaunimo tarpe ir parapijos 
reikaluose. J auk ša i tė buvo L. 
Vyčių 14 kuopos raštininkė 
l>er 4 metus. Š ais metais ėjo 
raštininkės pareiga* Nekalto 
l’ras. SodaJicijoje. Savo ga 
bumu praeitais metais laimė ' 
jo $200.00, (pirmą dovaną) 
Sears Roebuck Co. konteste, 
įx> kurio toj kompanijoj da
bar turi gerą darbą.

A. Valančius kilęs Iš pa
vyzdingų tėvų j r taipgi yra 
pasidarbavęs. Yra buvęs Vv 
čių 14 kuopos pirm., Šv. Va 
rdo Jėzaus draugijos rašti
ninku ir kelioliką metų pa
rapijos komitetu, lhibar yra 
parapijos trustisu. Dažnai da 
lyvauja scenoje.

Jaunavedžiams linkini lai 
mes. Rap

i Edvardas Mįsius, geras
, . . . . '“Draugo” rėmėjas, geg. 23

paruosti kogemaus o pavyki-) , , .. , .. . , .. 1 d. buvo nuvažiavęs net įmo planai ir visas legijonas 
energingų veikėjų įkinkinta 
darban po vadovyste Kazi
miero - Antano Šarausko.

visus atsilankiusiuosius. Jau

Aurora, Ilk, vien tam, kad

Šv. Petro mokyklos moki
niai, vadovaujant Seselėms 
mokytojoms, birželio 21) die
ną rengia savo programą, ku
riuo steng'.aM. viršint vardi
nių birželio 13 dienos prog
ramą. Birželio 20 dieną mo
kykla baigs savo metų bėgio 
mokslą ir 10 jaunuolių gaus 
pradinės mokyklos baigimo 
laipsnį - diplomą.

Jubiliejai

Š’ais metais šventė 30 me
tų ženatvės sukaktį &tanislo 
vas ir Teklė Juškai, 25 (me
tų — Marijona ir Pranciškus 
Stankai, 25 metų — Jonas ir 
Amilija Mikšiai ir 15 metų 
— Vitas ir Solomija Strase- 
vičiai. Visi jubiliatai yra se 
ni Šv. Petro parapijos nariai 
ir atsi žymėję •gausiomis auko
mis bei uoliu jos reikalų rė
mimu. Lai Aukščiausias su 
teik a visiems geros sveika
tos, visame pasisekimo ir lai- 
*mingo šventimo savo auksi
nio 50 metų sukakties jubi 
liejau?. K. A. A. K. i

pakviesti Auroros lietuvius į 
“Draugo” pikniką. Ištikrų- 
jų, E. Misius daug pasidar
bavo. Daug tikietų išplatino 
ir suorganizavo didelį būrį 
auroriecių.

ml

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
Bus ir ciceriečjų “Draugo”, Petras Juknius, 4920 W. 14 

piknike. Pikniko > kon ii si ja su-į et., vienas seniausių biznie- 
minėjo daug kolonijų, kurios rių, laikąs taverną per dau 

gelį, metų Grant Works apy
linkėj mano suorganizuoti vi
sus tavernų savininkus ‘Drau 
go’ piknikui.

W. Babitz, savininkas Gra
nt teatro, jau prirengė savo 
naują Studebakerį kelionei į 
“Draugo’’ pikniką. Žinoma 
sekmadieniais teatrai labu: 
bizi, bet W. Babitz sakė nois 
kelioms valandoms pasi Ii liu

kuos nuo darbo; turįs nuva
žiuoti į “Draugo” pikniką.

dalyvaus “Draugo” piknike, 
geg. 30 d., Sunset parke, 135 
ir Archer avė. Bet nekVudė 
garsaus Cicero. Gal, nenorė
jo per daug ciceriečių išgar
sinti.

Juk visi žino, kad ciceric-
Ičiai daugiausiai remia “Drau 
gą” ir daug'ausia jų daly- 

■ vau ja bet kokiam parengi
me, ypač piknikuose. Pagal 
kolonijos didumą, galima sa
kyti, kad ir “Draugo” skai
tytojų Cicero j yra nemažai.

i Kad nebūtų tuščios šnekos, 
aš čia parašysiu maž daug, 
kad ir ne visus, kas iš cicer e 

j čių žada važiuoti į “Drau
go” pikniką, t. y. biznieriai, 
profesijonalai ir šiaip darbi
ninkai, kurie tik turi automo
bilius, sakė, ne vieni važiuos, 
bet prisilioduos pilną auto

Dr. A. Guwo ir vaistinin 
kas J. Keser (Keserauskas) 
vienas nuo kito neatsilieka 
Abu golfą lošia, abu į ‘ Drau- 
gv’ pikniką važiuos.

Dr. B. Zubrickas, kuris 
taip sėkmingai patarnauja, 
sakė: jei negalės būti p'kni-

Dr. J. J. Kazak (Kazake
vičius), 14 So. Broadvvay, Au 
rora, III., buvęs per daug me
tų cicerietis, veiklus L. Vy
čių 14 kp. narys, sakė, kad 
jei nepasitaikys kokia kliū
tis, geg. 30 d. bus Sunset. pa
rke. Norįs pasimatyti su sa
vo draugais bei pažįstama s 
ir linksmai laiką praleisti 
“Draugo” piknike.

Iš auroriecių ypatingai 
daug darbuojasi ir organizuo
ja i “Draugo” pikniką. V. 
Šoris, Vladas Tamkevičia, K. 
Cibulskienė, Stellą Cibulskai- 
tė, Jonas ir Juozas Cibuls- 
kiai. Atrodo, kad daug sve
čių bus iš Auroros “Draugo“ 
piknike. Visus kviečiame.

Ciceros bučieriai ir groser- 
ninkai taipgi visi vyks ] 
“Draugo” pikniką, geg. 30 
d., Sunset parke. J. Šliteris 
P. Putrimo bučerys, duoda 
sumanymą visiems susiorga 
nizuoti ir važiuoti piknikai) 
in corpore. Būtų labai puiku.

K. Balčiūnas, 5022 W. 16 
st. sakė negalėsiąs būti ‘Drau 
go’, piknike, nes turįs važiuo
ti į Michigan vai. parsivesti 
savo žmoną ir sūnų iš atosto 
gų. Nors K. Balčiūnas pikn - 
ke nebus, bet už tai davė gra
žią dovaną. Kai atvažiuosite 
į pikniką, kas bus liukingas, 
galės laimėti K. Balčiūno do
vaną.

A. Bcraadišius, savininkas 
Grant V\ orks Coal Yardo sa
kė, kad tikrai bus “Draugo” 
piknike su visa šeimyna.

Kfts neturi automobilio, J. 
Barausko trokas bus prie pa
rapijos mokyklos 11:30 iš ry
to ir nuveš bei parveš už 25c. 
Geriausiai sužinoti iš anksto, 
nes šiaip gali vietų pritrūkti.

Rap.

Geg. 29 d., A. Valanč'us 
susituoks su A. Jaukšaite. 

mobilių draugų bei pažįsta- J ke, tai nors dovaną duos. A- Šliubas bus 9:30 v. ryto, Šv. 
mų. Esą, jei nuvažiuoji su čiū! Antano bažnyčioje laikant
savo draugais į pikniką, tai 
ir funių daugiau turi. Tas 
tiesa.

Dr. P. Atkočiūnas sakė tik 
svarbus įvykis galėtų sutruk-

trėjas Mišias šv. Po pietų 4 
vai. įvyks vestuvių puota 
parap. salėje.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Federacijos 12 skyriaus 
sirinkimas bus 30 d. geį 
žės, 1 valandą po pietų, 
rapijos mokyklos iŠ kambarį

Visi draugijų atstovai bi 
tinai turi dalyvauti, nes yri 
svarbių reikalų svarstytum]

Artinas Marijonų Semina J 
jos koplyčios pašventiniij t 
Turėsim apkalbėti, kaip 
ciceriečiai, važiuosime:
kais, ar kitaip. Jau daug 74 
nių susirašė važiuoti tą dj 
ną. Manantieji važiuoti.} 
šventinimą taip pat gali atefl 
ti į šį sus;rinkimą.

Iš Cicero turėtų k uodą il
giausia žmonių pašventinime 
dalyvauti. Tai tautinės iškil
mės, lietuviams katalikams y- 
ra svarbi diena.

Taigi, visi būkit Federaci
jos 12 skyriaus susirinkime 
30 d. gegužės.

A. Valančius, rast.

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

Išplauks modemiškam motorlaivy

a

Iš Ncw Yorko 1937 m. 

Liepos-July 2 d.

NEW YORK — KLAIPĖDA

Per Gotliciiburgę-Kalinarą

GRIPSHOLM

Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laiko. I^aive mandagus 
patarnavimas, skanus maistas, nepaprasta švara. Įdomi kclio.6 
per Švediją: iš Gothenburgo geležinkeliu ) Kalmarą, apie- 6 va
landas, iš Kalma.ro laivu "MARIEHOI.M" j KLAIPĖDĄ apie 18 vai.
Manantieji šią vasarą aplankyti Lietuvą — kviečiami dalyvauti šioje 
skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokortes dabar.

LAIVOKORČIŲ KAINOS
Trečiąja klase------------------------------------------------ $97.50
Turistą klase-------------------------------------------— $134.50

(valdžios mokesčiai atskirai)
Sutaupysite pinigą pirkdami laivakortę 

ten ir atgal
Informacijų ir laivokorčių kreipkitės 

Drautras Publishing Co., Ine.
Travel Dejairtnient

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

SWEDISH AMERICAN LINE

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiouorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS

PIKNIKAS
— RENGIA —

LABDARINGOJI SĄJUNGA

HRMADtENI, GEGU2ĖS-MAY 31 D., 1937
VYTAUTO PARKE 

115th St. ir Cravvford Avc.
Prasidės tuojau po pamaldų Šv. Kazimiero kapuose.

Į kapines važiuojantieji gali palikti savo automobi

lius Vytauto Parke nuo pat ryto. Už tą “parkinimę” 

nebus reikalaujama atlyginimo. Pasinaudokite. Pikni

ke bus gera muzika ir geriausias patarnavimas.

Visus kviečia

RENGIMO KOMISIJA

4zaugs.no
Kalma.ro
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IETINES ŽINIOS
nset Parkas Atsidaro naitis vestsaMiečiu* išgabens 

j “Draugo” pikniku po 8 
vai. šv. Mišių.

Pikniko darbininkai

“Draugo” Pikniku

ękmadienį, gegužės 30 d 
idaro gražus Sunset par-1 “Draugo” pikniko restora

ir įvyksta ten “Draugo” nas yra šauniai suorganizuo
piknikas.

Ristynės
ie “Draugo” piknike

tas. Jame vadovaus M. Su
deikienė ir J. Čepulienė. Su 
jomis dirbs Moterų Sųjungos

svarbiausių “sbowų” 21 kuopos narės. Valgiai bus
ristynės. Jas organizuoja 
irsėjęs lietuvių ristinin- 
Bancevicius ir jo sūnus 

ytautas. Ristininkų tarpe 
is galingų drūtuolių japo- 

ų, turkų, totorių ir kitų. Pri- 
lename, kad ristynės yra 
^i suorganizuotos ir jei 

lis ištiktų nepalankus o-
., tai tos ristynės jvyks 

igpj. 1 d., kada rengia pik- 
sujungtomis jėgomis dr- 

jos, kuopos ir kitokios or-
izacijos.

o ir apylinkės farmos 
ivininkas p. Kubaitis šiam 

piknikui dovanoja didelį, ga
rdų, specialiai padarytų sūrį 
ir gražų, jaunų, gyvų paršiu
kų.

Bus visiems įdomu pama
tyti, kam tos dovanos teks.

Be šių minėtų dovanų bus 
tug kitų dovanų. Irgi bus 
lomu matyti, kam jos ten 
iks. Tik įsigykite iš anksto

įikietus įžangos ir serijų.
Wes<tsaidiečiams 

Ekspresininkas St. Fabijc-

kuogeriausi. Bus keptų par
šelių, virtų pyragaičių, ska
nių kumpių, lietuviško kuge
lio ir kitokių skanumynų.

Už baro dirbs West Sidės 
apsukrūs, dailūs vyrai, o ki
sieliais bus Petras Šliogeris, 
Antanas Valonis ir Petras 
Fabijonaitis.

West Sidės moterys Pocie
nė, Aleknienė ir kitos prie 
sūrių.

Ciceriečiai pr’.e ice-creamo 
ir bingo.

Kitų kolonijų darbininkai 
bus priskirti prie rūtų dar
želio, lietuviškų saldainių, 
gaidelių, sportiškų lazdelių, 
šaudymo, serijų ir t.t. |

Visi į “Draugo” piknikų
Iš visų Chicagos kolonijų 

ir apylinkių miestelių gausios! 
minios žmonių rengiasi vyk
ti į “Draugo” piknikų, kurs 
įvyks gegužės 30 d. Sunset 
parke. Apie tų piknikų kal
ba visur. Rengiasi vykti biz-1 
nieriai, profesionalai ir šiaip! 
jau sumaningi “Draugo” rė-

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS

DIDYSIS METINIS
PIKNIKAS
Įvyks Sekm., Geguzes-May 30,1937 - Vytauto Parke |
PRADŽIA 12 VAL. GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Visi So. Chicagos parapijonai ir mūsų prieteliai iš kitų kolonijų širdingai pra- 
šomi dalyvauti šiame mūsų didžiame parapijos piknike.

Visus kviečia
KLEBONAS ir KOMITETAS.

m
Tuščios pastangos. Frank Lavenman (kairėj) Republic

Steel Co. atstovas, konferuoja su tos kompanijos Chicagos 
rajono menedžeriu J. A. llyland. Svarsto apie galimybę tęs
ti dirbtuvėje darbus su lojaliais darbininkais, kurie yra už- kjaį savo dukterį pakrikštijo 
sidarę dirbtuvėje. Tuščios tų ponų pastangos. | vardu Joana Krikšto tėvai

' buvo: Kazys, ir Antonija Pe
ŽINIOS IŠ \XALJKEG ANO tr"skal Vyras lietuvis> ° m°-

teris slavokė.

M’aukegane lietuvių kolo- i Šiame gražiausiame laike
nija švara ir sodeliais pra
lenkia kitas lietuvių koloni
jas. Mat, čia lotai platūs, o 
namai ant dviejų pagyveni
mų, atstu nuo gatvės: sode 
lis tai už namo, tai šone na
mo. Dabar pats žydėjimas 
sodelių. Reginys neapsako
mai gražus, žavintis.

ir parapija auga, bujoja. Lie
tuvių prieauglius padidėjo 
penkiais naujais žmonėmis. 
Buvo penki krikštai.

Culielinus ir Petronėlė Nie
mi savo sūnų pakrikštijo va
rdu Laurynas; kūmai buvo: 
Juozas Dicig ir Viola Janu
šauskas. ši šeimyna vyras fi-

mėjai. Vadinasi visos Chica- nokite, kad A. Tumonis, coal-

!=

PIRKITE TIK

NORGE
IR BOKITE UŽTIKRINTI, KAD GAUSITE 

GERĄ ŠALDYTUVĄ

1. — Žemesnė temperatūra išlaikys produktus- šviežiais
nuo 2 iki 5 kartų ilgiau.

2. — Didesnis drėgnumas vidury, palaikys tų natūralų
aul tingumų.

3. — Norge kainos yra žemos. GALITE PIRKTI
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

DABAR
MAYTAG SKALBIMO MASINOS

s» $209® NUOLAIDA
Roosevelt Furniture Co., Ine.

2310 West Roosevelt Road 
CHICAGO — Phone; SEEIey 8760

nas, moteris lietuvė.
Stasys ir Pranė Pazerec-

senų namą. Jame turės dau
giau erčios, geresnį patogu
mų. Daktaras Žekas nori gy-

Juozas J. Čužauskas prieš šv 
Mišias vaikelių procesijų į-'C^’ 
vedė j bažnyčių: pritaikintų '

venti savo tėvo name. .Tam tai iškilmei pasakė pamoks-

gos ir visų apylinkių lietu
viai suplauks į vienų vietų, 
kur galės visi linksmintis ir 
gėrėtis gražia atgimusia ga
mta.

Roselandiečiai į “Draugo” 
piknikų

Roselandiečiai, važiuosian
tieji į “Draugo” piknikų, ži-

yardo savininkas, 10742 So. 
AVabasli avė., sekmadienį, ge
gužės 30 d. su savo dideliu 
geru troku paims piknikie- 
rius nuo Visų Šventųjų baž
nyčios tuoj po sumos. Pasi
naudokite proga pigiai ir pa
togiai nuv/ykti įi didžiulį 
“Draugo” piknikų.

Jurgis ir Leoną Kliorai pa
krikštijo savo sūnų vardu 
Romaldas, o dukterį Jokundn. 
Krikšto tėvai buvo: Kajzys 
Poldairskas ir Bronė Sucilie- 
nė ir Stasys ir Marcelė Bik- 
niai. Vyras lietuvis, o mote
ris airė.

Antanas ir Ona Butkai sa
vo sūnų pakrikštija vardu 
Jokūbas. Krikšto tėvai buvo: 
Stasys ir Alicė Augustavi- 
čiai. Abu tėvai lietuviai. Te
laimina Dievas ir tėvus 
mažutėlius vaikelius.

ir

Jonas Žekas didina savo

J

tėvo pastogė buvo gera au
gant, mokslus einant, parva
žiavus atostogoms ir dabar. 
Žekų yra didelis susiklausy
mas, mokėjimas vaikų su tė
vais gyventi. Tai pavyzdys.

Tanias ir Gertrūda Kara
šauskai ilgai gyvenę pas sa
vo uošvius, Bukančius, da
bar statosi nuosavų namų. 
“Niekur nėra taip gerai, kaip 
namie”. Karašauskai yra lai
mingi. Matoma, kad jų 'mo 
keta gyventi; kitaip nebūtų 
turėję galimybės statytis nuo 
savų namų.

Per šv. Trejybę parapijos 
vaikeliai priėjo prie pirmos 
šv. Komunijos. Klebonas kun.

lų; pakartodino krikšto įža
dus.

Popiet kĮiebonast įdašė į 
škaplierius ir rožančių; vai
kelius pavedė Marijos glo
bai, kad visų gyvenimų po 
Jos globa gyventų Dievo ma
lonėje. Visa klesa nusifoto
grafavo. Bėglias

Pranešimai
Marąuette Park lietuvių A- 

merikos Piliečių klūbo mėne
sinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, gegužės 30 d., 2 
vai. po pietų, parapijos sve
tainėj. F. A nis, klubo koresp.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

R. ANDRELIŪNAS
15 Metu Jewelry Biznyje

Esame prisirengę patarnauti jauniems vaikams ir 
mergaitėms, baigiantiems mokyklas, stojantiems j mo
terystę ir t.t. Turime didelį pasirinkimų visokių laik
rodžių, žiedų ir kitokių brangmenų. Prašome atsilan
kyti ir pamatyti. Krautuvė randasi priešais llighvvay 
teatrų.

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

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

J

7 DIENOS | LIETUVA
ANT

BREMEN • EUROPA*
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 

Kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

. COLUMBUS

HANS A • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas tt 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbžsim gauti vizitinių ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms. 

Informacijos klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO
Us

DABAR Mes Kviečiame Jus'Į PUOŠNIAUSI
LietuviŲ Restoraną Chicagoje._______

Ateikite Su Savo Šeimynomis!

P-nas Norkus
ASMENIŠKAI KVIEČIA JUS

Tel. VICtory 9670

Universal Restaurant
748-750 W. 31st Street

Brangus Drauge:
Atsilankyk pas mus kartu minėti įkurtu
ves šeštad., sekmad. ir pirmad. — Atdara- 
iki vidurnakčio! — ir po to — z

Duodame dovanas, suvenirus, gėles ir su 
antru kavos puoduku DYKAI galėsi val
gyti tiek douglinutsų, kiek norėsi — taip
gi DYKAI.

Dykai Mickey Mouse ir tt. balunai vai
kams, gardūs pajai DYKAI su reguliariš- 
ku valgiu — Nepraleisk progos.

Daug smagumų ir visokių netikėtinumų 
randasi mūsų programe. Turėsime ir mu
zikų — Atsilankyk — Kviečiame.

Jus laukius,
ANTANAS A. NORKUS

• Štai programa iškilmingo 
atidarymo — Šeštadienį, sek
madienį ir pirmadienį, gegu
žės 29, 30 ir 31.

• Dykai virš $300.00 išdalin
sime dovanomis.

• Dykai pajus su visais re- 
guliariškais valgiais.

• Dykai 2-ras kavos puodu
kas ir douglinutsų kiek tik 
norit.

• Kepta antis ir višta gali 
būt tiekiama visai šeimynai 
pigiau negu atseina namie.

• Keptos vištos ir antys vi
lioja į mūsų valgyklų žmones 
iš visos Chicagos.

• Mūsų namie darytos deš-
• Bulviniai blynai pas mus tokie, kad visi jais su- ros kas<*’<*n kelia musų gerų 
aižavi. Viskas prirengta jūsų patenkinimui ir kie- vardą. Keptų \istų tinime 
kvienas kų nors dykai gauna atminčiai. kasdien.

Universal Restaurant
748-750 W. 31 st St. Tel. Victory 9670



šeštadienis, geg. 29 d., 1937 PRXtraaS

VIETINES ŽINIOS jos rėmėjai. Šio liūdno įvykio 
ištiktai šeimai reiškiame gi 
l os užuojautos žodžius.

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Pas gerb. klebeni} atvyko 
prof. kun. M. Ražaitis Gerb. 
svečias per visus metus ap
lankė daug lietuviškų parapi
jų, kuriose vedė misijas. l)a-‘ 
bar jau baigia savo darbuo
tę. Po kelių dienų išvyks į 
Brooklvną pas kun. J. Alek
sį finų šv. Antano novenos ve
sti, o paskui netrukus liepos 
pradžioje apleis Amerikų. ir 
sugrįš Uetuvon.fr

^p-ėneiama. Pamaldos laiko
mos rytais ir vakarais. Atei
nantį sekmadienį rengiama 
iškilminga procesija tuojaus 
po samios. Gerb. prof. kun. M 
Ražaitis laike ankstyvų mi
šių ir sumos pasakys pamok
slus.

vyks Tėvų Marijonų Semina
rijos koplyčios pašvent nimas, 
bet tų iškihnių dalyviai, tiki 
mės, atras laiko ir į mūsų 
piknikų užsukti. Nuoširdžiai 
kviečiame.

lievo Kūno oktava mūsų 
lycioje iškilmingai yra

Bažnyčios dažymo ir deko
ravimo darbas smarkiai eina 
ĮŪrmyn. Jau žymiai darbo y- 
ra atlikta. Gerb. klebonas rū
pinasi, kad iki šv. Onos no 
venos tas tlarbas būtų visai 
užbaigtas. Maliavojimo fon
das vis gauna naujų rėmėjų, 
Aišku, kad visiems parapijo 
nams reikia prisidėti prie ši
to darbo. Mūsų sodalietės ir 
L. V. 4 kuopa šių savaitę į- 
teikė klebonui visų šimtinę 
Tikimės, kad ir kitos drau 
gijos neatsiliks.

Šeštadienį, gegužės 29 <1. 
įvyks jungtuvės Juozo Poš
kos su Ona Pužauskaite. Jau
nasis yra žinetnas veikėjas 
Lietuvos Vyčių organizacijo
je ir bendrai lietuviško jau-lį 
nimo tarpe. P-lė Ona yra i ž- 
baigi.s Šv. Kazimierui Aka
demijų ir buvus viet nių so-,| 
daliečių pirmininkė. Jr dabar 
ji uoliai dalyvauja jaunimo 
veikime. Jaunai porelei linki 
me daug laimės.

A. Al A.
ADOMAS JASAS

eiMsk vre s no □•ispoliu gegužės

Rytoj aštuoni of k iečiai skai 
tlingai vyksta į “Draugo-” į, 
piknikų. “Draugas” su mu
mis, o mes su “Draugu”.

PLATINKIl’E “DRAUGĄ ’

Mūsų parapijos metinis pi
knikas įvyks kitų sekmadienį, 
birželio 6 d. Jau ba giama 
rengtis prie šitos pramogos. 
Pe savųjų žmonių tikimės ne
mažai svečių iš kitų koloni
jų. Tiesa, tų pačių dienų į

Vismo-ntų šeimų ištiko skau 
di nelaimė. Automobilis eu- 
važinėjo jų 4 metų sūnelį. 
Praeitų antradienį buvo iš
kilmingai palaidotas. Vėl tre
čiadienį įvyko laidotuvės a 
a. Mortos Banikaitienės. Mi
nia žmonių dalyvavo bažny
čioje ir kapinėse. Banikaičiai 
yra žymūs šios kolonijos b'z- 
nieriai ir nuoširdūs parapi-

SOLISTAMS IR CHORAMS !
Didžiausias Muzikos, Dainų Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS ŽINIOS“
181> N. Patinu Avė., t'lilcago, III.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

VIRginia 0883

ri?

PEOPLES KRAUTUVĖSE
Eina

GEGUŽES MENESIO DIDIS

Išpardavimas
' 1937 METŲ MADOS

“Super Duty”

FRIGID AIRES
SU “METER MISER”«

PIRKDAMI DABAR

Sučėdysite Daug Pinigų

LENGVOS
IŠMOKĖJIMAI
PAREINA TIK

po

15c

DIENA
Nauji ERIG IDA IRĘS turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIGERATORIAI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Refrigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugą
4— Geresnį užtikrinimą — pilną garantiją
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumą

Naujų FRIGIDAIRIŲ kainos visiems priei- $11^ 
narnos, šeimyniškos mieros nuo .................. I Ii .50

LENGVI IŠMOKftJIMAI PRITAIKOMI VISIEM 
— PIRKITE DABAR — 

PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENAIS

FURNITURE
l ANUFACT U R INO COMPANY

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd*St

1937 111., j’
8:30 vai. vakare, sulaukęs pusės amžinus, gimęs Lie
tuvoje, Tauragės apskr., Tenenių parap., Nasvitalių 
kainu*. Amerikoje išgyveno 33 metus.

Paliko dileliame nuliūdime moterj Kotryną (po 
pirinu vyru Bninhlk'iiė), dukterį Elzbietų, 2 sūnus.* 
Julijonų ir Edvardą, |»osūnį Stan’slova Bumblį, 2 
pusseseres: Onų ir švogerj Antanų Genučius, ir Bar- 
borų Grenčienę, pusbrolį Antanų Vilkj, švogerkų Mar
celę ir švogerj Juozapų Radžins ir gimines.

Priklausė prie Baldžiaus os Širdies tV. ,J. Draugijos.
Kūnas pašarvotas raudasi 831 VVest 33 rd Street.
Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 1 d. Iš namų 

8 vai. ryto Ims atlydėtas i Šv. Jurgio parapijos baž
nyčių, kurioj jvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adomo .laso giminės, draugai ir pažy- 
atumi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutini |>atarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, Duktė, Sūnui, Posūnis, 
Pusseserės, Pusbrolis ir Vinimis,

Laidotuvėse patarnauja la'dotu-vių direktorius A. 
M. Phillips, tel. BOUIevard 4130.

UŽMIGO VIEŠPATYJE PRIE* 6 MENESIUS 
MELVYNA8 KA VALIAUSIUS
T Pasimirė atiduodamas Dievui
A|A savo sielų, būdamas dar jau

nutis vos 12 ir pusės (lietų 
lapkričio 23, 193(1, (I v. ryte.

Paliko didoliame nuliūdime 
motinų Pranciškų, tėvų Vin
centų, brolį donų. seselę Jiu> 
zet'ų ir duug kitų giminių, 
draugų-gių ir daug pažystamų. 
Mes — motinėlė, tėvelis, esa
mo dar dideliame nuliūdime 
nuo laiko, kada mes persisky
rė me su tavimi, mūsų numylė
tas sūneli Mclvyn. Nebuvo* dar 
tos dienelės, kad aš, motinėlė, 
nebūčiau aplaisčiusi ašaromis 
tavo kapų. Tebesame tame pa
čiame nuliūdime. Kada mes 
pažvelgiame į bet kurių kerte
lę ir nematome tavęs, tai mūsų 
širdyse sukyla gailestis. Nes-

kumbaine šluostyti dar ašarų nuo veidų, lyg kad laukiame tavęs pa- 
gryžtant prie mūsų, Melvyn, mūsų angelėli. Neatsitrauk nuo Dievo, 
prašyk kožnų dienų, kad mes pamatytume tavę danguje.

Užprašome šv. Mišias Gimimo Švenč. P. parap. bažnyčioje, Mar- 
ųuette Parke, gegužės 31 d., 7 v. ryte. Brangūs mūsų giminės ir 
pažystami, kviečiame jus visus dalyvauti pamaldose bažnyčioje. O 
jto pamaldų atvykti į Šv. Kazimiero kapines. Po kapinių pamaldų 
bus šventinamas kryžius ant a. a. Melv.vno kapo. Prašom visų da
lyvauti, gal suraminsite motinėlės vaitojimus ir nuSluostyaite jos 
ašaras. Giminėms, pažystamiems ir draugams už malonų atsilan
kymą išanksto tariame ačiū!

Kavaliauskų šeima, 1815 W. 73 St. Republic 6590

A. Jfr A 
JUOZAPAS LUNEOKIS

Mirė gegužės 25, 1937 m-,
6:15 vai. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo IS Švenčionių apskr., 
Daugėliškiu par., Marklniškių 
kaimo.

Amerikoje Išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Marijoną, po pirmu vy
ru Eeiravičieiie—. 4 podukras: 
JuiiJaną, LlMfll vKBftjų fr 
Brontsiavą; 3 posūnius: Alek
są, Joną ir Petrą; du švoge- 
riu: Nikodemą ir Leoną ir 
dvi švogerkas: Juli Janą ir Ju
zefą Grikšus ir gimines; o Lie
tuvoj dvi seseris: Marijoną ir 
Agotą, du būnu ir dukterj lr 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

laidotuvės jvyks šeštadienj, 
geg. 29 d. iš namų 8 vai. 
•ryto bus atlydėtas j šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta^ j Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Podukros. 
Posūniai, švogeriai, ftvogc-ikos 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikis. Tel. YAItds 1741.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
GAI4n Mylintiems — Vestuvėms — 

Uankictams — laidotuvėms — 
Papuošime ms.

Pbono LAfc'AYETTK S8OO

PUSĖS METŲ SU
KAKTUVĖS

t
VALERIJA

GRIGALIŪNIENĖ
(po tėvais PoAkahv)

Persiskyrė su šiuo posauliu 
lapkričio 11 d., 1936 m.. 12:95 
vai. ryto, sulaukus 4U metų 
amžiaus.

Buvo kilus iš Biržių apskr., 
Vabalninku parap., Galaučių 
kaimo. Amerikoj buvo išgyve
nus 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 dukteris: Kazimierą, Virgini
ją ir Stefaniją, du sūnų: An
taną Ir Htonialovą, Marčią Ma
rijoną. anūką, du brolius: Ig
nacą ir Itapolą Andreliūnus, 
ivogerką Uršulę Vaišnorienę lr 
gimines.

Dabar pusei metų suėjus po 
velionės pasišalinimo iš mūsų 
tarpo užprašėme šv. Mišias, 
kurios jvyks sekmadienj. gegu
žes 30. 1937, 10:45 vai. ryto
Otmlmo Panelės 8vč. parapi
jos bažnyčioj.

Gimines Ir draugus maloniai 
kviečiame j tas pamaldas ir 
pasimelsti už a. a. Valerijos 
sielą.

Nuliūdę: Ikukterys, Sūnūs,
Marti, Anūkas, Broliai, švo- 
gerka tr Giminės.

A. A A
MARIJONA JURKŠIENĖ

(po tėvais Pilecka’.tė)
27, 1937 m., 6:15 vai ryto, sulaukus 

metu amžiaus.
iš Seinų apskr., Šventežerio parap., Mikičių 
Amerikoje išgyveno 43 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyra Roką, 3 sūnus: 
Joną, Kaz’mierų, Roką, Andrių ir Vladų; 4 dukteris: 
Pranciškų, Rože, Onų ir Valerijų; broli Povilų, se
serį Agotą Giedraitienę, 3 marčias: Joaną, Evelyn ir 
Kazimierų; 4 žentus Juozų Jenčių, Cliester Wood, 
Win. Ricliey ir Jonų Meikų; brolienę Jozefinų Pi
leckienę, kurios vvras Antanas yra m'ręs, 24 anūkus 
ir gimines. Priklausė prie Šv. Barboros dr-jos, Catli- 
oLic order of Foresters ir Tretininkų.

Kūnas pašarvotas 2422 \V. 6!, St. Laidotuvės įvyks 
utarnnke, bii&elio 1 d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Gimimo Panelės Švč, parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velbnės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnau, Dukterys, Brolis, Sesuo, 
Marčics, Žentai, 'Broliene, Anūkai ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius A. Petkus. Tel. Cicero 2109. 
Prašoma nesiųsti gėlių.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Mirė 

apie 63
Kilo

kaimo.

gegužes

Išdiibėjai 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 darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH"WEŠfĖRN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

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

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTj

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

TcL LAFAYETTE 0727

♦ ♦♦♦♦»+ ♦♦♦♦♦-♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A ♦ ♦

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

FA W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I AAl MIESTO DALYSE

AMBULANCE

Ežerskis ir Sons 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

r?

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

LacMcz ir Simai
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 
3058 VVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

Phone 9000

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Gorinusias patarnavimas — Moteris patarnauja
020 W. 15th At*.

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos
S. M. Skudas
I. J. Zolp
nitiiiiiiiii

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So, California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203
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$25.00 BAUSMES

Netikėtum, kad yra žmo 
nių, kurie kapinėse nuo kitų 
kapų, arba bendrai kapinėse, 
nuskina, išrauna ar sužaloja 
gėles, žolynus, ar medelius.

Kapinės yra šventa miru
siųjų žemė. Kas sodina gėle?, 
žolynus ar medelius, sodina 
tik tiems, arba ant to kapo, 
kur yra palaidotas jam, ar 
jai, mylimas, gerbiamas ir 
brangus asmuo. Jei kas nu
skina, ar išrauna, nuo kito 
kapo žolynų, padaro skriau
dų kitam ir pats lieka prasi
kaltęs. Pavogta gėlė ne lik 
nepuošia kapo, bet nuodėme 
užkloja.

Jei pats pasodintum ant 
savųjų knpo gėlę, ar žolynų, 
o atėjęs kitas išrautų, kaip 
jaustumies? Beabejonės, toks

pasielgimas bile kų įvestų j 
piktumų, o, gal, ir j keiks
mų, tuo ir į nuodėmę.

Mirusiųjų kapo apvogimas, 
arba sužalojimas, yra neištei
sinamas pasielgimas.

Gaunama skundų, ir įro 
dytnų, kad yra žmonių, ku
rie vagia, arba sužaloja, gė 
les, medelius ant kitų kapų, 
arba bendrai kapinėse.

Į Talką Labdaringai 

Sąjungai

BRIDGEPORT. — Gegužės 
31 d. visi bridgeportiečiai da
lyvaus pamaldose už miru
sius Šv. Kazimiero kapuose, 
o po pamaldų Labd. Sų-gos 
piknike Vytauto parke.

Teko girdėti, kad šįmet 
daug Bridgeporto -merginų ir 
moterų rengiasi į talkų Labd. 
Sų-gai, t. y. padėti rinkti au-

EXTRA!! VISI Į “DRAUGO” 
GEGUŽINĘ!

“Draugo” parengimai yra i 
didžiausios pramogos Chica
gos ir apylinkių lietuviams. 
Pavasarinis “Draugo” pikni
kas įvyks rytoj, gegužės 30 
dienų Sunset Parke-Vilniaus 
Vilniaus Kalneliuose. Apie 
šių tai pramogų visi Chica
gos lietuviai šneka ir pla
nuoja vykti. Jau vien dova-

RADIOGripsholm”, kuris plauko 
tiesiog į Klaipėdą.

P-nai Aaulečiai, kurie va
žiuoja Lietuvon ta pačia eks
kursija, vežasi ir savo auto
mobilį, kuriuo išvažiavo iš 
Chicagos antradienio rytų,

U

Čikagos Vyėių apskrities 
valdyba nusipirko pas Cbasas 
Motor Sales, 2039 W. Cermak 
Rd., lludson - Terraplane, ku
rį atiduos laimingam liepos
5 dienų, Vytauto darže. Vii- (^-
tis gauti tokį gražų automo
bilį, be abejonės, daugelį pa
ragins dalyvauti Vyč'ų Die
noje Vytauto darže.

Prie ekskursijos prisirašė 
ir Salomėja Smith ir duktė 
Ilelen Smith (Martusavicli) 
iš Martins Ferry, Oh'o.

Sv. Kazimiero L, R. K. Ka-1proga, Vyfi'! au,omo,,ili
pamatyti.

“Draugo” piknike bus jau. Visi pirko laivakortes per
o .. 4- .! 1t . f 4 T't'ra n rm ’ * T .o ivrolz firnni o

PROGRESS KRAUTUVĖS 
RADIO PROGRAMA

pinių direktoriai nutarė, ir 
pareiškia, kad, jei kas bus 
sugautas, arba įrodyta, kad 
nuskynė, išrovė ar sužalojo 
gėles žolynus, ar medelius 
ant kitų kapo arba bile ku
rioje (zietojĮa ka$n£&?|{ bus 
baudžiamas $25.00.

Kun. A. Linkus,
Direktorių pirm.

Po So. Chicago

Gegužės mėn. 30 d., didžiu
lė diena sočikagiečiams, Šv. 
Juozapo parapijiečiams. Tai 
didysis pavasarinis piknikas 
Vytauto darže. Nei vienas ne- 
silieka namuose, visi važiuoja 
pasimatyti su senais pažįsta
mais.

Sočikagiečiai viskų turi pri 
rengę svečiams vaišinti. Be 
to, turės dar daug įvairių 
margumynų. Bus daug dova-

kas prie kapų. Bridgeportic-1 nų laimėjimui.
tės už tai vertos pasveikinti.j ftokiallls ^,,5 Dcan Colby-a 

Sėjimas orkestrą.

Taigi, gegužės 30 d. visi į 
Šv. Juozapo parapijos pikni
kų, Vytauto darže.

Netikėtai mirt’s išskyrė iš 
•mūsų tarpo darbščių Šv. Juo
zapo parap. narę Anastazijų 
Aleknienę. Amžinų jai atilsį.

Jonas Lelingis įtaisė gra
žių naujų baltų kopų ir pa
aukojo bažnyčiai.

Neužilgo žadama pradėti 
dekoruoti bažnyčios vidus.

Nemuno Sūnus

Draugo” Laivakorčių agen 
turų, kuri taipgi parūpino ke
lionei reikalingus dokumen
tus.

Sekančioji “Draugo” eks
kursija išplaukia birželio 19 
d., milžiniškuoju laivu Bere- 
ngaria. Manantieji važiuoti 
pradėkite ruoštis iš anksto. 
Tėmykite skelbimų ‘Drauge’, 
arba atvykite ar rašykite į 
“Draugo” raštinę, 2334 Šo. 
Oakley avė., dėl platesnių in
formacijų.

Ryt, 11 valandų prieš piet, 
užsistatę savo radio ant sto
ties AVGES turės malonumo 
smagiai laikų praleisti besi
klausant smagių dainelių, 
gražios muzikos ir praneši
mų, kų lietuvių draugijos vei- 
k a, kas naujo prekyboje. Ka
dangi programa pripuola 30
(i- gegužės, dalis jos bus ski- nos vilioja į tų parengimų. O 

dovanos yra šitokios: su įžanarna paminėjimui mirusiųjų. 
Programoj dalyvaus geri dai
nininkai, muzikai ir kalbėto
jai. Nepamirškit pasiklausy
ti. Rap. J.

BUDRIKO PROGRAMA

ŠHūbai Aušros 
Vartuose

Vakar Išvažiavo Iš 
Chicagos Šiandien 

Sėda Laivan

Apolonija Šukienė, Ona Me- 
škaitė, Konstancija Jasevičia 
ir Petras Šliažas 11 vai. va
kar ryto išvažiavo iš Chica
gos B and O specialiu trau
kiniu. Šįryt sėda į laivų Petronėle Pranskiūte.

Šiandie, 29 d. geg., Aušros 
Vartų bažnyčioj Moterystės 
Sakramentų priims sekantieji 
asmenys: rf*

4 vai. p. p. Kazimieras Kli
mavičius su Elena Vaitk’ūte 
ir 5 vai. p. p. Steponas Ko- 
tarba su Prane lakyte.

Rytoj 3 vai. p. p. bus šliCi
bas Edvardo Augustino

Budriko WCFL, radio pro
grama bus nedėlioję, nuo 7:30 
iki 8 valandos vakare. Daly
vaus didžiulė orkestrą ir keli 
nauji solistai. Programa bus 
girdima visur, nes bus lei
džiama trumpomis bangomis.

1 Kitos - Budriko krautuvės 
programos leidžiamos pirma
dieniais ir penktadieniais iš 
stoties WAAF, 970 kil., ly
giai 5 vai. po pietų ir ket
virtadieniais iš WHFC, 1420

ngos tikietu $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 tikietų: 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. Westem av. 
galionas maliavos vertės $2.50 
nuo Gregory (Bros., 1901 AV 
47th st., marškiniai vertės $2 
nuo krautuvininko T. K. Ali
šausko, 4706 S. AVestern a v, 
dovana vertės $2 nuo Brolių 
Jokantų, 4138 Archer avė., 
“Draugas” pusei meti’, ‘Lai-

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ

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

Išmokam

D1VIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
KAMBARYS RENDON

su

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street

Pamatvkrte tuos naujus ref rigeratorins pas Budri kų ir sužinokite kaip jūs galite sutaupyti $50.00 pirk
dami iš Budriko, kur dar gausite didelę gražių dovanų —14^ colių Elektrikinį fenų dykai. Jums nereikia nie
ko įmokėti, mėnesiniai išmokėjimai.

KELVINATOR
Jūsų Sekantis Refrigeratorius

nuo 7 iki 8 vai. vakare. vas» metams, knyga iš ‘Drau-
Jdomu pasiklausyti.

Radio mylėtojas
go’ knygyno ir pijanas play- 
jeris vertės apie $300.

TSntrenduoja kambarys prie mažos 
šeimvnos. Tinka ramiai merginai ar 
vaikinui. 3336 TJtnsnira Avė., prie 
W. 33 PI. 2-ros lubos, užpakalinės 
durvs. Kreiptis po K vsl. vak.

PARDAVIMUI TAVERNA

KRIAUČIŲ ŠAPĄ
Pardavimui kriaučių ftapa. Hollman 
mašina. Pirmos rūšies iranklai. Įlen
da $26. Karštu oru apšildymas. Dar
bo visada (valias. Pašaukite Went- 
wortb 3972.

BIZNIERIAI, GARSINKI
TĖS “DRAUGE”

Parsiduoda taverna lietuvių koloni
joj. Priežastis — vienai moteriai 
persunku. Sutiksime priimti part
neri.

4200 So. Campbell Avė.

PAHDAVIMi’1 plelai gems kam
pinis gronerlo biznis išdirbtas per 
daug metu. Einame I Tavernos biz
ni. 3465 T.ltuanlea Avenue.

f

Asmeniškai vadovaujama 

Didžioji Vasarinė

Ekskursija

Į LIETUVĄ BETAS VI PATARNAVIMĄ

Ekspresiniu
Milžinišku

Laivu

Kas nori gauti butą arba mažą 
štor-, be nuomos už mažą patar- 
naviuvi. lai kreipiasi J mus. šilima 
lr karštas vanduo taipgi dvkai.

Tol. Van Buren 0013
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RIOTOJAS

Ekonomiškas. 5 me

tus garantuotas. Ma

žiausiai suvartoja ele

ktros. Patogiausias.

Daugiau * duodantis 

šalčio ir daugiau vie

tos.

Padarytas ir garantu

otas per kompaniją, 

kuri daro šaldytuvus 

per pusę amžiaus.

Puošnus ir gražus ka

binetas iš viršaus ir 

vidaus. 1938 mėty 

stylius.

BERENGARIA 

Birželio 19 d.
Ekskursiją lydės

Cnnnrd White Štnr tamybininkas 
Nuodugniai kelionės reikalus ištyręs vadas

P. BUKŠNAITIS

Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausių laivų. 
Gražiis 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.

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMSI
Dabar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos Valstybines Degti

nes importuotos iš Lietuvos.
(Mes Ir visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

UTILITY MQIOH DISTRIBUTORS, INC.
5*31-33 S. Ashland Avė.

 Telefonuoklte blle laiku, Prospect 0710

A4,

TlJ

Dabar eina milžiniškas išpardavimas ant Elektriki nių T?edaunių ir narnama reikalingų rakandų kadangi 
Budriko viena krautuvė yra pninivkinta, o dar naujoji krautuvė nebus užbaigta už poros savaičių. Tai nepa
darykite klaidos užeidami į svetinių krautuvę. - Žiūrėki te Budriko iškaba pusė bloko nuo 35 gatvės.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
Lietuvių krautuvė per 25 metus.

3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7010
Budriko žymus programas nedėliomila WCFL — 970 kil., nuo 7:30 iki 8 vai., vakare.
Panedėliais ir pėtnyčiotnis 1VAAF — 920 kil. vakare. Ketvergais WHFC — 1420 kiL, nuo 7 iki 8 vai. vakare.

£

Kas norite namu. išvalyti ir 
popteruotl, tai kreipkitės j ;

J. Purtokas 
6425 Ro. Richmond St.

Tol. Hemlock 2573

iš

tariant statyti sau naują namą 
ar pertaisvti sena. pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Bnilder,

6739 So. Mapletvood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
Pardavimui 5 kambarių mūrinis na
mas su stikliniais po.rčlals. Pilnai 
sudėtos attiko (viršutinės užlos) 
grindys. Geras basementas. Namas 
netoli Marąuette Parko. Rep. 7622. 
Kreiptis: Mr. M. O’Connor, 6544 So. 
Franelseo A v®.
PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS

Vieno aukščio namas su bizniu — 
notions. 4 gyvenamieji kambariai.. 
Karšto vandens apšildymas. Dvieji^ 
karų garadžlus. Didžiausias barge- 
nas — viskas už $4.800, Ješti $1,500.

2 44 3 W. 71 St.___________

VASAROTOJAMS ATYDA I
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rim gražius kambarius prie ežero 
ir prie upės — netoli miestelio. 
Oeras privažiavimas su automobi- 

llium ar traukiniu — 62 mylės nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 45.

Peter Bernotas 
Box 77

Silver I^ake, Wis.

BUICK 
&

PARDUODU ARBA MAINYSIM 
DVIRATĮ

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTORA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: •

OAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKTS

Parduodu už $8.00 d virai J (bleycle), 
su single tire, nauji bearlngsai, va
žiuoja. kaip naujas. O Jei turite nau
ją dvlrat) vertės $25, o negalite iš
moksti, tai aš paimsiu | mainus ir 
duosiu priedų tiek, klek verta.

Taipgi parduodu radio 9 tūbų, 
didelis eonsole, arba mainysiu ont 
naujo dviračio, arba camera. arba 
krutamlems paveikslams imti ma
šinos.

6602 So. Fairfield Avė.
(2-ros lubos)

PIGIAI LOTAS

30x126 Marąuette Parke, 67 St. Ir 
Campbell Avė. Geras dėl bungalow, 
dviejų flatų, arba pabudavosim na
mą pagal Jūsų norą.

Matyklt
JOSEPH VILIMAS 

6800 8. Maplewood Avė.
Tel. HEMloek 2823

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malsvos, Aliejau, Stiklai ir 
VARNIiAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANal 6850

R


