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Britų karinės jėgos Palestinoje prieš arabus nau
doja čia vaizduojamą geležinkeliais važinėjamą ka- 
ruką su kulkosvaidžiais. (Acme Photo.)

Kaina 3c No. 96

• Barcelonos raudonųjų reži
mui žygis nepavyko. Tautinin
kų karo laivai ir lakūnai blo
kuoja raudonųjų valdomų teri 
torijų pakrantes.

TAUTOS TIK DIEVUJE
GALI RASTI RAMYBE 

IR TAIKA

20 valčių su kareiviais 
nuskandinta, arba paimta

HEXDAYE, Prancūzija, bal. buvo siunčiami į Valencijos 
22. — Ispanijos tautininkų ka pakrantes, kur raudoniesiems 
ro laivai šiandien Viduržemio labai reikalinga kariuomenė, 
jūros pakraščiuose užklupo 20 o sausuma susisiekimas per- 
zve.ji.nhi valčių, kuriomis buvo kirstas, 
gabenami raudonųjų milici
ninkai. Valtys su milicininkais 
arba nuskandintos, arba paim
tos. .

Milicininkai iš Katalonijos;

į ROMA, bal. 22. — šiandien 
Romoje pradėtos Prancūzijos 
derybos su Italija daryti drau 
gingumo sutartį, panašią an
dai padarytai Anglijos Itali-| 
jos sutarčiai.

šiu derybų iniciatyvą iškėlė! 
[Prancūzija ir Italija palankiai 
! sutiko, j

Dorybėse Prancūziją at st.o-1 
vau.ja prancūzų ambasados 

f1?./.H,!., ehmura ,’«3< "C.-\j. t;------ - - .i - rainu. • 
liją — užsienių reY.alų minis-
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tens gr. G. Ciano, premjero -------------------------------------------—— 

i Gen. Franco greitai apsidii 
raudonųjų režimu Ispanijoje

Prem. Mussolini labiausia 
j tenkinasi šiomis derybomis. 
Nes iš to laukiama Etiopijos 

i užkariavimo1 pripažinimo.

Prancūzija pageidauja, kad 
Į derybos, būtų skubios, kad 
Į draugi ilgumo sutartis su Ita- 
j Ii j a-būtų padaryta iki dikta
toriui. Hitleriui č-ia alvyks.iant 
gegužės 3 d.

BUKAREŠTAS, Vengri
ja. — Ryšium su įvyksiančiu 
čia 34-uoju tarptautiniu Eu
charistiniu kongresu gegužės 
25—29 d. Jo Emin. kardino
las Seredi, Vengrijos princas 
primas1, pareiškė, kad valsty
bės ir paskiros tautos, lygiai 
ir pavieniai asmenys ramybę 

lir taikų gali terasti tik Die- 
vuje.

“Kaip išmintingai prieš 
1500 metų šv. Augustinas pa
žymėjo“, nurodo kardinolas, 
“kad žmogaus širdis ramybę 

'gali rasti tik Dievu je. Mes 
šiandien drįstame šių mintį 
pasiūlyti visoms pasaulio tau
toms, kad tik Dievas gali su
teikti reikalingų ramybę ir 
taikų. Mes tikime, kad tarp
tautiniam Eucharistiniam kon 
grėsė mūsų žemė ir tauta ras 
ramylię ir taikų“.

Jo Eksc. vyskupas O’Brien 
atliko ceremonijas

Vakar diena ilgai pasiliks 
i atmintyje tų, kurie dalyvavo 
i Marijonų seminarijos koply
čios altorių konsekravimo iš
kilmėse. Koplyčių konsekravo 
.J. E. vyskupas W. I). O’Brien. 

.Šios įspūdingos ir retos cere
monijos tęsėsi keletu valandų. 
Vyskupui dijakonu asistavo 
kun. Jenčius, subdijakonu kun. 
Pijus Maciulion.is. Gražiai gie
dojo klierikų choras. Konse
kravus altorius, J. E. vysk. 
O’Brien atlaike šv. Mišias, re
ktoriui kun. prof. J. Vaitkevi
čiui ir kun. J. Vaičiūnui asis
tuojant. *

T iškilmes atvyko svečių iš

VASARINIS LAIKAS
CH1CAGOJ

kitų dalyvių buvo: 
Baltutis, kun. A. Lin- 
A. Rakauskas, kun.

Jaučys, kun.

Pittsburgh o1: kun. Magnus Ka 
zėnas, šv. Kazimiero par. kle
bonas, ir kun. J. Skripkus, šv. 
Pranciškaus seserų kapelio
nas.

Tarp 
kun. A. 
kins, d r.
Lukošius, kun. 
Urbonavičius, kun. A Andriu
šis, kun. P. Skrodenis, semi
narijos profesoriai ir klierikai. 
Buvo ir kitataučių kunigų.

Vienuolijos provincijolas 
gerb. kun. J. Jakaitis ir semi
narijos rektorius kun. prof. 
J. Vaitkevičius .svečius malo
niai priėmė ir pavaišino.

LONDONAS, bal. 22. —j rėš ilgiau pasilikti Valencijo-I 
Gen. Fulleris, britų autorite- je, tai jie turės pasimesti su 
tas kariniais reikalais, grižo Madridu, nes Valensijai ginti 
iš Ispanijos, atlankos ten vi-[ bus reikalingi Madrido miliei- 
sus karo frontus. Tenai stebė-1 ninkai. l
danjas karo veikqmv.s jis nno-* -i Sugrkr J. 
dugnini ištyrė tautininkų ir dridui, podrrjiig grius ir Bar-Į 

! raudonųjų karinių jėgų stovį. I eelona, vyriausias raudonųjų
KINŲ VYSKUPAS LONDO-. Ištyrė abiejų pusių karinę vei lizdas.

klų ir karines vadovybes. Ir iš 
to visa padarė tik vienų išva
dų, kad Ispanijos tautinių ka
ro jėgų vadas gen. Franco 
baigia laimėti karų.

Savo išvados pagrindai) gen. j 
Fulleris deda gen. Franco ka-[ 
r.inį ge.nijalumų, kurio akyvai- • 
zdoje visos raudonųjų pastan-' 
gos blanksta.

AMERIKA NEPARDUOS 
N AUJOVINIĮI LĖKTUVy

22. —

SARAGOSA, Ispanija, bal. 
22. — Gen. Aranda vadauja-, 
mn tautininkų armija, kuriver1 
žiasi Valencijos link, pereitų 
vakarą ]wiemė Albocacerų, už 
26 mylių šiaurių link nuo Cas 
tellon de Plana, Viduržemio 
jūros pakrantėse.

Albocacera ir Castellon de 
Plana yra turtingi miestai jū
ros pakrantėse.

Verždamies Valencijos link 
tautininkai susiduria su smar
kesniu raudonųjų priešinimo
si. Bet gen. Aranda tvirtina, 
kad raudonųjų priešinimasis 
greitai bus palaužtas.

Šiandien tautininkai jau tu-i 
ri paėmę iki 50 mylių ilgio Vi
duržemio jūros pakrančių.

Tautininkų lakūnai bombar
davo geležinkeli tarp Ripollo 
ir ITiigcerdo. Šis geležinkelis 
yra svarbiausias Barcelonos 
raudonųjų susisiekimas su 
Prancūzija per Pirenė.jus. La
kūnai trijose vietose išgriovė 
geležinkelio bėgius, o Puigcer- 
do sunaikino tris traukinius 
su karo medžiaga.

NE LAIKĖ MIŠIAS UŽ
NUKENTĖJUSIUS

LONDONAS. — Nankino 
apaštališkas vikaras, JE. vys
kupas P. Ynpinas, Septynių 
Sopulių Dievo Motinos dienų 
Westminsterio katedroje gie
dojo Mišias už nukentėjusius 
kinus katalikus ir už pasaulio 
taikų.

Toliau šis britų karinis au
toritetas randa, kad visų laikų 
raudonųjų stiprumas buvo pa 
laikomas nepaprastai plačiai 
visam pasauly išvystyta jų 
propaganda ir apturima pagal 
ba per Prancūziją. I)ar ir 
šiandien jie milijonus dolerių 
išleidžia propagandai, kad tik 
ilgiau neiškristi

LONDONAS, bal.' 
Pranešta, kad Anj. J, 
hnr fotH'iūTiivTtėš'ir karo laivy
no vadovybės griežtai prie- 

(šinsis parduoti Anglijai ko
kius nors .naujovinius ameri
koniškus karo lėktuvus.

Rytoj, balandžio 24 d., Chi
cago,! prasideda vadinamas va 
sari,uis laikas. Laikrodžiai nu
statomi viena valanda pirmyn, j

Vasarinis laikas čia tęsis 
iki rugsėjo mėn. pa: utinio 
Rėkimui iepio. F

HITLERIS UŽGROBĖ 
HAPSBURGU SAVAS
TIS AUSTRIJOJE

LIETUVOS KONSULATAI 
LENKIJOJE

užgrobė visas 
dinastijos savasL.4," 

dilo molisiai 
Zitai ir jos šeimy-

MARIJOS DIENA GEGU
ŽĖS 7 D.

Mari-

Lėktuvų pagerinimai turi 
pasilikti paslaptis ir nerei
kia, kad kas kitas galėtų nau
dotis naujaisiais išradimais.

Į Ameriką atvyksta Angli
jos misija įsigyti karinių lėk
tuvų. Ši misija galės įsigyti

iš balno, tik antraeilius lėktuvus, čia pa

ži-
už-

WASHINGTON. —
jo,s Dienos Tarptautinės Ta
rybos (International Mary’s 

I Day Council), pastangomis 
j Am. J. Valstybėse gegužės 7 d. 
specialiai bus minima žmoni- 

; jos Motinos Marijos garbei 
Iškirta diena.

Minėtos Tarybos pirmininkė 
yra Mrs. P. A. Brennan 
Brooklyn, N. Y.

DIDŽIOJI SAVAITĖ 
ISPANIJOJE

iš

NAMAMS SUGRIUVUS
NEGRŲ ŽUVO

20

BIJRGOS. — Ispanijos tau
tininkų vyriausybes vidaus 
reikalų sekretoriaus nurody- 

|mu visose tautininkų valdo
kuose srityse gyventojai su gi 
liausiu susikaupimu minėjo 

; Didžiosios Savaitės ketvirta
dienį ir penktadienį.

PHOENIX, CITY, Ala., bal. 
22. — Namų ,stogas griūdamas 
sugriovė pašalinius namus, ku 
riuose buvo negrų kavinė. 20 
negnj žuvo ir apie 80 kitų su
žeista.

SEMINARIJAI SUKAKO
275 METAI

QUEBEC, Kanada. — Que- 
beco seminarijai šįmet suėjo 
275 metai. 16G3 metais tuome
tinis vyskupas De Lavalis pa
šventino seminarijai pamatus, gai veržiasi. Jei raudonieji no

Yra žinoma, kad tautininkų 1aiškiai mato neišvengia- reiškiama, 
vadų svarbiausias tikslas bu-[™ą pralaimėjimą. Raudonųjų 
vo paimti'Madridu. Gen. Fra n 
co tai bandė pirmiausia iš va- ^a(I <Be visą laikų 
karinio, paskiau iš šiaurinio už Ispaniją, ne už

yra tame, 
kovoja ne 
demokrati

zmų. Nieko nepadaryta. Ran- ją, bet už raudonųjų valdžios! 
donieji visas I? “ 7 m‘"x 7“ ’ 7”
visus Madrido namus buvo pa'grind© yra tikėjimas ir putri
kei tę tvirtovėmis. Kiekvienam' jotizmas. 
žingsnyje susidurta su mirtį Į 
sėjančių kulkosvaidžių lizdais. , 
Tautininkams kariuomenė bu
vo didžiai brangi, tad ir pa
liauta jų stumti stačiai į rau
donųjų ugnį.

Gen. Franco pagaliau Įsigi
lino į naujų strategijų. Ir šį 
kartą neapsiriko. Nusprendė 
raudonųjų valdomas teritori
jas suskaldyti ir Madridą at
kirsti nuo Katalonijos ir jū
ros, iš kur buvo apturimi gin
klai, amunicija ir maistas. 
Tas ir atsiekta. Katalonija at
kirsta nuo Valencijos ir Mad
rido. Madrido raudonieji už
daromi ir paliekami patys vie 
ni rūpintis savo likimu.

Gen. Fulleris randa, kad 
tautininkams nereikės pulti ir 
paimti Madridą. Šis miestas 
be kovos teks tautininkams, 
kaip tik bus paimta Valencija, 
kurio link tautininkai sėkmių-

didžiausia nelaime DAUGIAU KARIUOME
NĖS J KINIJĄ

VARŠUVA, bal. 22. — 
niomis iš Kauno, Lietuvos 

jsienių reikalų ministerija pas
kelbė lietuvių konsulų sąrašą 

j Lenkijoje. Lietuvos konsulai 
savo pareigas pradės eiti ge
gužės 2 d.

’ Lietuvos generaliniu konsu
lu Varšuvoje paskirtas buvęs 
Vienoje konsulas Štencelis.

LIETUVIAI BUVO REKRU
TUOJAMI ISPANIJAI

TOK TO, bal. 22. — Japoni-
Madrido ribas, j formų. Tautininkų gi kovos pa ja siunčia į Kiniją daugiau 

kariuomenės iš namų ir iš-Man 
anks- 
maža

i

44 ĮŠVENTINAMI 
KUNIGAIS

Įdžiuko. Pasirodė, kad 
ičiau pasiųstos yra per 
I kinus “suklupdyti“. \

Emin, kardinolas Munde 
Chicagos arkivyskupas,

Jo 
lein, 
šiandien St. Mary of the Lake 
seminarijos koplyčioje
gaiš įšventina 44 dijakonus.

PASIUNTINYBES PAKEI- 
KEITĖ AMBASADOMIS

ARABAI NUŠOVĖ DU 
BRITŲ KAREIVIUS

HAIFA, Palestina, bal. 22.
kuni-p— Arabai netikėtai užpuolė ir 

'nužudė du britų kareivius Je- 
I nino srityje. Kareiviai buvo 
!ėje parsinešti vandens į 
vykią.

I ’______________

sto-

22. — 
sutarė 

pakeisti

(VARŠUVA, bal. 
Lenkija su Rumunija 
savo pasiuntinybes 
ambasadomis ir tas šiandien į- 
vykdyta.

JAPONIJA ATLYGINO 
AMERIKAI

NAUJI PASITARIMAI 
LENKAIS

su

KAUNAS. — Netrukus nu
matomi nauji pasitarimai su 
lenkais pašto, telefono, tele- 

i grafo ir geležinkelių susisie
kimo bei miško medžiagos Ne
munu plukdymo reikalais. Bu-

TOKIO, bal. 22. — Ryšium vusieji Augustave pasitarimai 
su upinio karo laivo Panay lietė tik diplomatinių abiejų 
nuskandinimu netoli Nankino j šalių atstovybių bei jų narių 
Japonija išmokėjo Amerikai korespondencijų ir susisieki- 
2.214,007 dol. m^.

.VARŠUVA, bal. 22. — Lie
tuvoje susektas lietuvių rekru 
tavimas į raudonąsias briga
das Ispanijoje. Tarp areštuo
tųjų yra Ispanijos raudonųjų 
režimo vyriausias agentas Wo- 
lfas Zysmanas iš Barcelonos.

LONDONAS, bal. 22. —• 
Hitlerio įsakymu nacių autori- - 
tetai Austrijoje 

IHapsk ™

i ratorienei 
nai.

Nacių spauda praneša, kad 
[minėtų turtų vertės iki 10 mi
lijonų dol. užgrobimui nerei
kalingas jokis “warantas“ 
prieš arkikunigaikšti Otto, Zi
tos sūnų, kurs siekia atgauti 

'Austrijos sostų. Naciai pažy
mi, kad to ponaičio pastangos 
yra tuščios, kadangi. Austri
jos monarchija ir sostas jau 

j negrąžinamai dingę.
Hapsburgų šeimyna neten

ka savasčių ir pajamų.

Savastis sudarė pilys, med
žioklių dideli plotai, Vienoje 
eilė apartamentinių namų ir 
meno lobiai.

SUIMTI PENKI SĄMOKS
LININKAI

PRIEDAS DĖL GIR
TAVIMO

WASHINGTON, bal. 22. — 
Kongreso atstovas G. Smith, 
dem. iš Okla., iškėlė sumany
mų 
dų, 
tai

pravesti konstitucinį prie- 
kuriuo turėtų būti griež- 
uždraustas girtavimas.

GAL IR VĖL VYKS 
ŽUVAUTI

WASHINGTON, bal. 22. 
Prez. Rooseveltas planuoja 
gūžės pirmomis dienomis 
vykti žuvauti Caribean jūroje.

ge 
iš-

Policija suėmė du 
ir tris Pittsburghe 
ninkus. Areštuotieji, 
licija, sutarė 
200,000 dol. 
American 
Co. čekių.

Cbicagoj 
sųmoksli- 
sako po? 

paskleisti iki
vertės klastotų 

Railway Express

SVEČIAVOSI PAS ANGLI
JOS KARALIŲ

LONDONAS, bal. 22. — 
Italijos ambasadorius Angli
jai grafas Dino G randi su 
žmona vakar svečiavosi pas 
Anglijos karalių ir karalienę 
Windsor pilyje.

RAS
Coo<k apskrities iždininko 

klerkas praneša, kad, girdi, 
daug namų savininkų prieš šilčiau, 
laiką užsimoką 1937 m. mo-1 
kesčių pirmąsias dalis. 0:39.

CHICAGO SRITTS. — Nu
matoma giedra; popiet kiek

Saulė teka 4:57, leidžiasi
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų 

jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama 
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau 
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir 
respondencijas sulyg savo nuožiūros. 12... .............,
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąją 
mašlnCle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraštin nededamos. . ,

Išeina kasdien išskyrus sekmadienius.
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 

Metams — $6.00; Pusei Metų — ~ ‘
šiam s — $2:00; Vienam mėnesiui 
stybėse prenumerata: Metarps —
— $4.00. Pavienis num. 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos

negrąžina, 
tam tiks- 
teisę tai- 
ypač ko- 

Ko respondentų

$3.50; Trims inčne- 
— .75c. Kitose val-

$7.00; Pusei metų 

pareikalavus.

Lenkų Prisipažinimas Imperializme

kle-

Mes žinome, kad lenkai turi savo dva
sioje imperialistinių palinkimų. Tuo galė
jome įsitikinti ypač po didžiojo karo, kai 
lenkai, patys iš svetimo jungo beisi vaduo
dami, tuojau puolė grobti kaimyninių tau
tų žemes. Kadangi ukrainiečiai ir gudai ne
turėjo reikiamo tautinio susipratimo ir vie
nybės, tai lenkams pavyko užgrobti dide
lius Ukrainos ir Gudijos žemės plotus. Deja, 
tada lenkams pavyko užgrobti ir žymią dalį 
Lietuvos žemių su sostine Vilniumi,'nes ta-, 
da lietuviai sudarė mažesnę pajėgą ir tu
rėjo daug kitų priešų.

Vėliau lenkai ilgą laiką nenurimo, kad. 
•Lietuva tapo visai nepriklausoma ir net ne-1 
norėjo su Lenkija jokių santykių turėti. To- I 
kia Lietuvos elgsena kliudė Lenkijai plėsti 
j.os įtaką bei politiką, Baltijos kraštuose.' 
Šitokia padėtis tęsėsi net aštuoniolika me-1 
tų. Pastaraisiais laikais santykių nebuvimas 1 
su Lenkija jau labai kenkė ir Lietuvos rei
kalams. Kai lenkai Vilnijoje pradėjo galuti- 
nai naikinti lietuvybės židinius, normalūs 
diplomatiniai santykiai būtų leidę Lietuvai 
paremti lietuvių vilniečių kultūrinių bei eko-1 
nominių organizacijų išlaikymą.

Jei Lietuvos vyriausybė būtų anksčiau 
pasirūpinusi užmegsti santykius su Lenkija, 
Lietuva, žinoma, būt nesusilaukusi ultima
tumo, kuris jai gėdą užtraukė'. Bet dar ne- 
garbingiau pasielgė Lenkija. Ji vėl pavartojo i 

^smurtą prieš silpnesnį savo kaimyną, susi- j 
laukė užsienių pasmerkimo ir dabar nesma
giai jaučiasi po savo tariamo laimėjimo. Kad 
lenkai nerimtai pasielgė, jau kartais ir pa
tys prisipažįsta. Pavyzdžiui, vilniškis lenkų 
laikraštis “Slovo” rašo:

•’Lietuvių epizodas (įvykis) parodęs 
nerealaus, spontaniško imperializmo pa
vyzdį. Staiga nusprendėme eiti į Kauną 
ir į Kėdainius. Tik nežinojome, ar kaip 
priešai, ar kaip broliai. Mitinguose šau
kėme apie lėktuvus ir tankus, bet dva
sios gilumoje save apgaudinėjome mii( 

'vokiečių
F rr %-uurs

Rytoj daugelyje lietuvių parapijų įvyk
sta parengimai sąryšyje su klebonų pa
gerbimu viena ar Kiia proga. Visų Šventų 
parapija pagerbs savo kleboną kun. Jur
gį Paskauską jo vardo dienos proga ir 
kartu pasiklausys jo įdomios kalbos apie 
kelionę po Pietų Ameriką. Mūsų skaityto
jai, be abejones skaito jo rašomus įspū
džius dienraštyje “Drauge’*. Nekalto Pra
sidėjimo ii taip pat Šv. Mykolo parapijos 
rengia savo klebonams, būtent — kun. 
Antanui Briškai ir kun. Juozapui šauiJns- 
kui išleistuvių bankietus. Mat, jiedu už 
savaitės išvažiuoja į Tarptautinį Eucha
ristinį Kongresą Budapešte ir į Lietuvą.

t ruputį plačiau norime pažymėti a- 
pie rengiamus bankietus dienraščio “Drau
go'' bendroves pirmininko kun. Jeronimo 
Vaičūno ir vice pirmininko kun. igno Al- 
bavičiaus pagerbimui.

Jiedu abudu šiemet mini 20 metų kle
bonavimo sukaktį: kun. J. Vaičūnas Šv. 
Antano parapijoj, Cicero, o kun. Ig. Al- 
bavičius — Dievo Apvaizdos parapijoj.

Ir vienas ir kitas yra didelių nuopel
nų vyrai ir abu labai geri ir artimi drau
gai.

Kun. J.. Vaičūnui ta pačia prora už
nuopelnus Lietuv^į|(jt^'.iteikB*,^ pjL. K.'-5-“^ 

.ev.fnmo' rflUftt-w r^vgan .....*
Plačiai apie kunTVaičūno nuopelnus 

esame rašę prieš porą metų, kuomet Šv. 
Antano parapija minėjo sidabrinį jubilie
jų. Tada buvo pašvęstas visas dienraščio 
numeris, kad įvertinti parapijos laimėji
mus 25 metų bėgyje ir jos darbštaus ir 
gabaus klebono nuopelnus. Kun. Vaičū
nui vadovaujant, Šv. Antano parapija ste
bėtinai daug darbų nuveikė. Pastatyta 
erdvi mokykla, didelė ir graži bažnyčia, 
klebonija, nupirkta ir ištaisyta seserų na
mas ir, nežiūrint tų gražių ir brangių pas
tatų, parapija jau baigia skolas mokėti. 
Tas atsiekta ačiū neišsemiamai klebono 
energijai ir nepaprastam jo darbštumui.

Kun .Vaičūno vadovaujama parapija 
Lietuvos ir bendrai tautos reikalams yra 
labai daug aukų sudėjusi ir daug nudir
busi. Nėra svarbesnio mūsų tautos reika
lo, kurio duosnieji Ciceros lietuviai nebūt 
gausingai parėmę. Duosnumui tautos rei
kalams ir darbštumui kun. Vaičūnas pats 
yra gražiausiu pavyzdžiu. Dėl to, jei Kas 
užsipelno aukšto tautos požymio — Ge
dimino ordino, tai kun. J. Vaičūnas. Jis 
rūpinosi mokyklos ir bažnyčios statyba, 
tuos darbus labai sėkmingai dirbo, bet 
tuo pačiu kartu neužmiršo tautos reikalų. 
Ir aukomis ir darbu Lietuvai cieeriečiai 
visada stovėjo pirmose eilėse.

Žodžiu sakant, kun. Vaičūno, kaipo 
Šv. Antano parapijos klebono, darbai per 
dvidešimtį metų visais atžvilgiais buvo la
bai vaisingi. Dėl to tikrai yra smagu jį 
sveikinti sukaktuvių ir ordino įteikimo pro
ga.

Kun. Ignas Albavičius praėjusių me
tų pabaigoj minėjo kunigavimo 20 metų 
sukaktuves. Tada buvo plačiai įvertinta 
jo nuopelnai Bažnyčiai ir tautai. Buvo 
daug rašyta ir tada, kada jam buvo įteik
tas Gedimino ordinas.

Rytoj minėdami kun. Albavičiaus 20 
metų klebonavimo sukaktį, Dievo Apvaiz
dos parapijonai nuoširdžiai džiaugsis jo 
darbais. Pastatyta nauja, tikrai puošni 
bažnyčia, įtaisyta auditorija, visi parapi
jos reikalai vedami pavyzdingiausioje tva
rkoje.

Gegužės mėn. pirmomis dienomis 
kun. Albavičius išvyksta keliems mėne-

I

—
ja paaugo. Jos ūpas susidarė 
labai geras.

Parapijai augant, darbo pa 
daugėjo. Klebonui reikėjo pa 

maža. •
Reikia didinti. Klebonas siu 
parapijiečiais didina c__
kleboniją. Visas darbas atsū į 
jo $1500.00.
1920 metais. Klebonas nuper-į 
ka du lotus ir dviejų aukštų 
medinį namą seselėms moky
tojoms gyventi už $5,000.

Užmoka cash 1922 metais 
Prieš parapijos mokyklą vėl 
nuperka du lcjtus — kampą 
žemės. Užmoka cąsh $2,300. 
Tą žemę vartoja mokyklo 
vaikučių rekreacijai.

Bo šių didelių parap. dar
bų, darbuotasi, kad sumaži 

i

esančią :
atsū

Atmokėta cash11 I

Kunigas II. J. Vaičūnas ta
po įšventintas į kunigus ge
gužės 29, 1915, Šv. Vardo Jė
zaus katedroje, Chicago, III.
Tų metų birželio pabaigoje galbos. Klebonija per 
buvo paskirtas vikaru į Šv. 
Jurgio parapiją. 1916 metais, 
pradžioj vasario J. E. arki
vyskupas Muiidelėin, kun. Vai 
čūną paskyrė administrato
rium Šv. Jurgio parap. Tuo 
kart Šv. Jurgio parapijoj ne
lengva buvo darbuotis. Para
pijoj būta neramumų. Skolos 
buvo $107,000.00, kuri buvo 
net iš kelių vielų. Nuošimtis 
būdavo nelengva surankioti, 
nes reikėjo' mokėti šeštą nuo
šimtį.

Kun. Vaičfinas Šv. Jurgio 
parap. administratorium išbu
vo iki kovo 8 d., 1918. Para- nūs esančią parap. skolą. 1921 
pijiečių pagalba ir jo darbš- metų pradžioje skolos jau veik 
tumu per tą laiką parap. sko
la sumažėjo iki $20,000.00. Vi 
sa parapijos skola tapo su
traukta į vieną vietą ir per. 
Catholic Bishop of Chicago, 
J. AL arkivyskupui leidžiant 
išleista parap. bonai. Per du 
ir pusę metų Šv. Jurgio pa
rapija gražiai susitvarkė. Žino 
nės sekdami savo dvasios va- Į 
dus kun. Vaiič.ūną, kun. Alba- 
vičių ir kun. Kemešį, džiau
gėsi savo darbais Dievo gar
bei ir tėvynės vardui.

Kovo 8 d., 1918 'metais, da
bartinis J. E. kardinolas Chi- 
cagos arkivyskupas kun. Je
ronimą Y aičuną paskyrė Šv. Įeisti parapijos bonus. 
Antano parapijos klebonu, Ci-

ttifiiA ^^-h'lūs taps- VJena ( 
užgrobtas I Austrijos sostniej’ ri 
mūsų būrius su gėlėmis. Per paskuti
nius metus lietuvių mažumos atžvilgiu 
Vilniaus krašte varėme kuo blogiausią 
politiką. Visai be reikalo lietuvius erzi
nome, įžeidinėjome. Deja, atitinkamu 
momentu Kaunas nesutiktų mūsų taip, 
kaip Viena pasveikino fuehrerį”.
Tikrai reto atvirumo lenkų prisipažini

mas, pastebi “Tsb.” Nemažiau keistas Kau
no palyginimas su Viena. Lietuva Lenkijai 
greičiau galėjo tapti tuo, kuo tapo mažutė 
Serbija Austrijos - Vengrijos imperijai. Čia 
palyginimas daug panašesnis. Jeigu būtų len
kų . ultimatume 
priklausomybės 
sielgusi lygiai 
sielgė Serbija, 
prieš Austrijos 
gale tą kovą laimėjusi. Šiandie Serbija yra 
daug didesnė ir stipresnė (pasivadinusi Ple- 
tųslavija), o buvusios Austrijos - Vengrijoj’ darius mokyklos planus, 
neliko nė pėdsako.

---------- . . ■ .
Pasirodo, kad SLA centro valdybos rin skupas paskolos duoda

buvęs įrašytas Lietuvos ne- 
pažeidiinas, tai ji būtų pa- 
taip, kaip 1914 metais pa
stojusi į visai nelygią kovą 
- Vengrijos imperiją, ir gąlų

kikimų kampanijoj ir vadinamieji “nezalež 
ninku” kunigužiai aktyviai dalyvauja. Įdo 
mu, kad jie remia ne tautininkui - sandariečią 
sleitą, bet socialistų - komunistų.

“Vienybė” praneša iš Scranton, Pa., 
kad “nezaležninkų” kunigužis (priklausąs 
prie lenkų nezaležninkų vyskupo Hoduro) su
šaukęs SLA narių susirinkimą ir jiems tokį 
pamokslą pasakęs:

“jei teisėjas Laukaitis - Vinikas - Ker 
ševičius bus išrinkti į SLA Pildom, 'ka
rybą, tai jie nuves SLA į Romą, nes 
jie yra romiečiai, o Bagočius ir Co. pa
liks SLA tautine organizacija, nes jie 
priklauso prie tautinės juirapijos ir t.t.’’ 

Ligšiol buvo suprantama, kad socialistai 
remia nezaležninkus dėl vien to, kad jie so
cialistams talkininkauja žmones nuo religijos 
atitraukti. V;et nezaležninkų kunigužis pa
sakė naujieną, kad jie, socialistai yra j« 
“parapijonai”. Vadinas, socialistų vadai - 
Bag/jčius, Gugis ir kiti priklauso prie neza
ležninkų parapijos.

siams į Europą. Dalyvaus Eucharistinia
me Kongrese, aplankys Lietuvą. Tad, ryt 
sukaktuvinėj puotoj bus palinkėta 
mingos kelionės.

jam lai-

1920 me- 
at’mokėta

i Gerb. kun. Jeronimas Vaičūnas, Šv. Antano parap. 
bonas, “Draugo” Bendrovės pirmininkas ir žymus lietiiuu 
katalikų visuomenės veikėjas, kuris ryt vakare bus šauniai 
pagerbtas. Tos pagerbtuvės surengtos 20 metų klehonavii 
Šv. Antano parapijoj sukaktuvių proga. Tam pačiam bau 
kiete konsulas J*. Daužvardis įteiks jam I). L. K. Gedimui.) 
ordiną, kurio jis užsipelnė daug ir nuoširdžiai dirbdama^ 
Lietuvai ir bendrai visos mūsų tautos gerovei ir garbei belli. 
Cieeriečiai džiaugiasi gerb. kun. J. Vaičūno dideliais 'lai
bais parapijai, o visi lietuviai džiaugasi jo nuopelnais taniai.

nėra. Vadinasi, nuo 
tų iki 1925 metų 
$65,000.00.

Jau 1924 metais 
kad esančioje mokyklos name 
bažnyčia per maža. Svetainė 
suvis maža. Reikalas buvo ar 
ba statyti tretįjį aukštą ant 
esančio mokyklos namo, arba 
statyti skyrium naują bažny
čią. 1925 metų pradžioje nu

, tarta statyti naują 'mūro baž- 
I nyčią ir kleboniją. J. E. kai-! 
Idinolas peržiūrėjo planus ir 
davė leidimą statybai. Kaip 
sukelti pinigus, klebonas Vai 
čūnas sumano, kad reikia iš j 

Va-j 
žiuoja pas kardinolą. Gauna 

cero. Čia atėjęs rado tik vie-įužgyrimą. Išleidžia bonus

ir klebonijos pastatomas su 
įrengimu kainuoja virš du ši-i 
nitus tūkstančių.

Didele pinigų suma turi bū
ti sukelta. Bonai padaryti. 

,, .. . . . , Pats klebonas, kad sutaupvtiParapijos skolos luitai . .parapijai komisą, ima bonų 
-pardavimą į savo atsakomy
bę. Parapijonai pasižada au- 

: koti net po du šimtus dole 
rių, kad tik bažnyčią statyti. 
Gegužės 4 dieną, 1925 m., pra 
dėta bažnyčios ir klebonijos 

' statymo darbas. 1926 metais, 
birželio pradžioj įeina į nau
ją, gražią mūro bažnyčią ir 
kleboniją. Per Šv. Antaną Jo 
Ekscelencija arkivyskupas Ju
rgis Matulevičius pašventino. 

Baigus visą nauj/os bažny
čios ir klebonijos statymz) ir '|>o i 
vidaus įrengimo darbą, para- gon. Yra buvęs 
pija skolos turėjo $103,000.00 
1936 metais padidino seselių vynei 
mokytojų namą. Tas darbas 
kainavo $3,700.00. Viskas cash 
atmokėta. Taip pat artistiškai 
išpuoštas bažnyčios vidus ir 
jau veik atmokėta. Tas dar
bas kainavo $6,000.00.

1937 metų pabaigoje Šv. A- 
ntano parapija skolos beturi 
tik $21,000.00. Vadinasi,’ kun. 
Vaičūnas, dirbdamas su savo 

ir pats visur 
gausiai aukodamas, pastatė ir 
įrengė visus parapijos namus, 

! pripirko daugiau žemės, su
gebėjo išmokėti visa ant tų 
namų padarytą skolą ir iš se
nos skolos beliko tik 21 tūks- 

Ltantis.
Nebuvo tokio tautinio ir ka

talikiško- darbo bei įstaigos, 
prie kurių mūsų klebonas. li
jo vedama parapija nebūtų 
gausia auka prisidėję. Šv. A-

no aukšto mjn^> narna,,
kuriame tilpo imvl'a. bažnvtė- ( 
lė ir keturių kamllbrių moky-' 
kla. Buvo mažas medinis na | 
•mukas klebonui gyventi.

Kun. Vaičūnui tuojau į pa-1 
gailią stojo parapijonai dar 
buotis. 
virš $40,000.00. O čia tuojau 
reikia didesnės, patogesnės ■ 
mokyklos ir ruimingesnės ba
žnyčios. Mokyklos antram au-Į 
kštui planai jau buvo pradėti 
pirmiau buvusio klebono kun. j 
A. Ežerskio.

Karo laikas. Viskas begalo 
brangu. Bet reikia statyti. Ku-j 
nigas Vaičūnas tariasi su vy
skupo kanceliarija apie pla
nus mokyklai ir paskolą. Pa- < 

su-1 
žinota, kad statyba su įrengi
mu atseis apie $76,000.00. Vy-;

tik 1 
$3o,000.00. Daugiau negu ki-j 
tą tiek reikia patiems žino-Į 
nėms parapijoj sukelti. Klubo-1 
nas nenusigąsta. I'ma šį dar
bą. Organizuoja žmones. Daro 
planus statybai ir pinigams 
sukelti.

i
i

»

nesigailė-

Statyba prasidėjo. Cicerie- 
čiai, ypač katalikai, duoti sta 
tybos fondui aukų 
jo. Taip kad 1919 metų ru
denyje jau vaikučiai rinkosi parapijonais, 
į gražią parapijos mokyklą. 
Parapijiečiai meldėsi didesnėj 
puošnesnėj laikinoj bažnyčioj. 
Dalis mokyklos namo buvo 
naudojama parap. svetainei ir 
seselių mokytojų gyvenimui.

Visą naujos statybos ir re
monto darbą padarius, su se
nąją skola Šv. Antano para
pija skolos turėjo $65,000.00. 
Visus kitus pinigus klebonas 
Vaičūnas su 
parapijiečiais

savo duosniai;
sukėlė. Parapi-1 ntano parapija, Cicero, visur

visi atsimena. Pirmus , Lietu-1 
vos atstovus ir visus kitus! 
Šv. Antano parapija puikiau 
šiai priėmė. Daugiausiai Lie
tuvos bonų išpirko.

Garbė Šv. Antano parapi

Prezidentas Dėkoja
Užsienio Lietuviams

KAUNAS. ‘Balandžio 19 <1 
Lietuvos prezidentas ryšiui;:: 
su paskutiniais įvykiai \r:i 

> lietuvių J.iii
- y gyla1, “F"-------------- ““T'—i. i • ■ 11

žirno: telegramų bei laiškų u 
nti tėvynės laisvę. Prezidui 
tas visiems nuoširdžiai d«k< 
ja ir kviečia nenuilstamai < 
glaustomis eilėmis dirbti 
vynės garbei ir gerovei.

jvykiaj
jai. Garbe jos vadui, kunigui gaVes iš užsienio lietuvi^
Tnr.-.nimn; VoiMmii 1 ! ......1. GrOVor.. 3>.

na rys 
ir čia 
ir šir-! 
dabar

Draugijose

Kim. Vaičūnas yra 
Šv. Antano tirą ugi jos 
yra įdėjęs daug darbo 
dies. Toji draugija yra
viena iš didžiausių Cicero j. 
Mūsų klebonas yra taipgi gau
siai aukojęs Šv. fcaziv^lerc 
seserų vienuolynui, Šv. Kaži 
miero Akademijos Rėmėjų dr- 
gijai, Tėvų Marijonų Kolegi
jai. Yra narys LRK Susivie
nijimo 48 kuopos, Knights of'ta 160 vaikų darželių, kuriuo

i

I
i Columbus, Lietuvos Vyčių or
ganizacijai irgi pridėjęs no

Į mažai darbo, sveikatos ir pa
ramos.

Kun. Vaičūnas yra įdėję? 
daug širdies ir sunkaus dar 
_  ir ALRK Moterų Sąjun 

centro dva 
sios vadas per du ’metus. Te- 

Lietuvai yra paaukoję, 
tūkstančius dolerių. Prisidė
jęs prie kiekvieno tautos dar' 
bo.

Kun. Vaičūnas visuomet su 
visais vienodai apseina. Nie 
kuomet nepraeis pro sali ne
užkalbinęs, nepaisant, ar tai 
būtų didelis, mažas. Jo deši
nė buvo ir yra ištiesta kiek 
vienam. Už kun. Vaičūno vi 
sus nuveiktus gražius darbus 
tautai ir Bažnyčiai, Lietuvos 
respublika apdovanojo Gedi
mino Ordinu.

Kun. Vaičūnui linkini ii 
giausių metų. Kaip iki šio! 
dirbai, taip ir ateity darbuo
kis savo Tautos ir Bažnyčios 
naudai.

160 Vaikų Darželių 
Lietuvoje

KAUNAS, balandžio 19 <1. 
Iki šiol Lietuvoje jau įstoig

se auklėjami ir prižiūrimi \ 
000 priešmokyklinio amžiai 
darbininkų vaikų. Tie darže
liai turi nemažą pasisekimą 
ir Klaipėdos Krašte.

Vilniui Vaduoti Sa-ga 
Ir Toliau Dirbs

KAUNAS, balandžio, 19 d. 
Vilniui Vaduoti Sąjungos Uc 
niro Komitetas. išbudo i vi 
suomenę atsišaukimų, kuria 
me pabrėžiama, kad Vilnim 
tejungia mus dar tvirčiau no 
gu iki šiol, nes gyvybiniam 
klausime vistiek nulems niu.-ą 
pasiryžimas.

Velykų Amnestija

KAUNAS, balandžio l'J J. 
| Lietuvos prezidentas Velykų 
i švenčių proga amnestavo 2-1 
asmenis, iš jų kai kuriem.- 

j bausmės visai dovanotos. 
I----------------------

KAUNAS, balandžio 1!) <1
Parapijonas Švietimo Ministerija svarsto 
------  'kultūros fondo steigimo ga 

Netikę geiduliai dažnai Dmumus. Numatoma, kad tok- 
atneša žmogui įvairias ne- fondas galėtų būti įsteigta.-, 
laimes.------------------------------ , artimoje ateityje.
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Iš Kauno atsilankė prie de-i 
inarldiiiijos, kur galėjo kilti ; 
karo gaisras, vienas XX Am-j 
žiaus atstovas, kuris spaudai | 
malonėjo suteikti įdomių ži-1 
uju. kurias paduodame savo 
skaitytojams.

• • Taikos argumentai.f’
Nors žmonės prie, “sienos“ 

kažkodėl nekalbūs, neatsigavę 1 
nuo Įspūdžio, tačiau mielai 
pasakoja kiekvienas, ką paty
ręs.

— Ar kariuomenės lenkai i 
Imvo prie sienos sutraukę?

— Ir dar kiek — atsako. —j 
Tik viename Vievio bare pa
lei sieną stovėjo pirmas, pen
ktas ir šeštas legjjoninkų pul
kai, tryliktas raitelių pulkas, 
311 tankiečų ir artilerija, ta
čiau pastarosios kiekis nežino
mas. nes ji buvo sukoncen
truota palei Lent va ra vą. Lėk
tuvai pasirodė net keturiais 
atvejais; vieną kartą 18, an-- 
trą 21. trečią 40 ir ketvirtą 36. 
Skraidė visiškai pagal demar
kacijos liniją, tačiau į mūsų 
pusę neperskrido. Pasieniu 
net kelis kartus pradefiliavo 
raiteliu eskadronai, o paskuti-

I n į kartą visas pulkas, išsidrie- lometrus jūs nerasite nė vie-i pusės buvo... 
. kęs vieno kilometro ilgumo | 
i vora gretomis po du raiteliu.'
Artilerija parodė .savo “jėgą“
40 tuščių šūvių. Be to, labai
dažnai prie pačios linijos iš
didžiai ateidinėjo būreliai len- 

jkų karininkų.
— Ar nieks iš gyventojų ne 

bėgo į krašto gilumą?
nebėgs... Da li

pa si t raukė 
su vaikais, 
gyventojai, 
tikras, kas

— Kur čia 
ginusia, žinoma, 

i pareigūnų žmonos 
l Traukėsi ir šiaip 
nes nieks nebuvo 
gali iškilti kiekvieną minutę. 
Buvo tačiau ir tokių pareigū
nų šeimų, kurios ryžosi dalin
tis .nežinomu likimu su savo 
vyrais ir tėvais, kuriuos pa
reigos laikė pririšusius pačio
se pavojingosiose vietose. “Žū 
sime, tai visi žūsime kartu“, 
— kaliojo tokių pareigūnų 
žmonos.
Šunų kapai ir “atviras Gai

džių klausimas”
— Kaip gyvenimas “anoje 

pusėje“? — klausiu.
— Neduok Dieve. Nuo de

markacijos linijos per šešis ki-

GENERAL MOTORS

ŠALDYTUVASŠALDYTUVAS
Duos geresnį ęatamavimą, mažiau 
eiektroi1''v cirfdik. Greičiau ir dau- - J
giau ledo sušaldo. Gražiau atrodo 
— ilgiau tarnauja. Turi pilną 5 me
tu garanciją.

v«Duos geresnį patarnavimą, mažiau
< Greičiau ir dau-----elektroj.- v ei v

mažiau

giau ledo sušaldo. Gražiau atrodo
ilgiau tarnauja. Turi pilną 5 me

tų garanciją. K

Lllc^ s

no šuns, nes pernai rudenį len- visokios 
kai išleido įsakymą tame plo-j telis dalykas pas juos 

i te išnaikinti visus šimts ir 
gaidžius. Šunis taip ir išnaiki
no, o gaidžių naikinimas sukė
lė tokį gyventojų juoką ir pa
sipiktinimą, kad tą klausimą 
teko palikti “atvirą“. Kai tik 
sutemsta, nė vienas gyvento
jas negali nuo savo gyvena
mo namo nueiti toliau 300 me
trų. Visi langai į demarkaci
jos liniją ir į abudu šonus tu
ri būti tamsūs: šviesa pro lan
gus išeiti turi teisę tik į vieną 
pilę — priešingą demarkaci
jos linijai.

Pas mus veterinarijos gy
dytojų tinklas tankus, o ten, 
pav. Vilniaus ir Trakų apskr., 
išviso tėra vienas. Felčerio 
jokio.

I ' ■ ■ ■ ■
— Ar laukėte lenkų? 

klausiu vietos gyventoją 
dą.

— Bran Bože! — Juk 
juos gyventi negalima. Mokes
čius pas mus sumoki du kar
tus per metus, ir baigta. O 
ten už viską mokėk; už žemę, 
už namą, už katę, už duris, už 
langus ir paskui dar “papil
domus“, kuriuos nei pats ži- . 
nai, už ką moki, nei “jie“ ži
no. Mokėk, ir baigta. Kelius 
mes' taisome arti savo gyve
namos vietos, o ten paskiria 
kelią taisyti kartais už‘kėlų' 
dešimčių kilometrų. Palei Ii-, 
niją keliai visiškai netaisomi, 
todėl visus grūda už Lentva- 
ravo ir net ligi Vilniaus. Vie
no dvarininko, 
ha žemės, bernas su arkliu 
per metus prie kelių taisymo 
dirba 92 dienas. Kadangi ke
lias paskirtas labai toli, tai 
per tas 92 dienas bernas par
važiuoja j dvarą tiktai dide
lėms šventėms.

gu-

pas

4183 Archer Avenue — Tel.-Lafayette 3171 
2536-40 W. 63rd St. — Tel. Hemlock 8400

Peoples Krautuvės yra vienintelės 
Krautuvės autorizuotos pardavinė
ti General Motors Frigidaires, ku
rią čia yra pilnas pasirinkimas vi
sokią dydžią ir madą visi 1938 mo
deliai. Peoples Krautuvės pasiūlo 
už labai prieinamas kainas, pasi
rinkimas nuo.................$11 9.50

Lengvus Išmokėjimai 
Nuolaida už s.eną Šaldytuvą

“/l-r neapgaus dabar...” 
Pavaišinti skaniais pietu-

pipirai ir šiaip 
smulkmenos. Vienin-

pig.es- ‘mis, grįžtame į Vievį. Nuotai
ka prislėgta, nes “jų“ paža
dėtais gerais norais nieks ne
nori tikėti.

nis negu pas mus tai ma
nufaktūra.

— .Juk neduok Dieve, kaip 
ten jie skursta... — baigia pa
sakoti ir atsidūsta žmogelis. 
— V'iską gražiai žinau, nes 
ten gyvena giminės. Pasikal
bame...

Atsisveikinę riedamo toliau 
per tankų mišką, kol pagaliau 
išlendame į gąrsųji Vilniaus 
vieškeli. Deja, tai ne vieškelis, 
bet suvytusia žole gausiai ap
dengta kažkokia pakili žemos 
juosta. Pačiame vidury kelio 
jau iš tolo geltuonuoja vieniša 
pienė. Aplink visur tylu, ra
mu, tik kiek tolėliau abiejuo
se šonuose liūdnai dejuoja 
miškas. Dabar toliau ant kal
nelio stūkso palia.i kelią senų 
beržų gojelis.

— Štai, ten ir kelio galas, 
aiškina mano bendrakeleivis.

Pagaliau ‘‘Sieną’
Prieinam prie paskutinio 

mūsų sargybos posto. Toliau 
pastebime lenkų kareivius. 
Vienas iš jų prisikiša prie ai- ! 
kių žiūronus ir stebi.

— Krūmuose šalia kelio kur į 

nor.s jie tūno su kulkosvaid
žiais, — sako mano palydovas. •

— Tokia jau mada... Šitoje 
vietoje buvo labai įdomus nuo 

. jtykis. Policininką Kybartą 
lenkams nušovus, čia atvyko j . ■ i
mūsų ir lenkų komisija. Kai I 

kuris turi n0|Priėjome kiti prie pa-j
:r.y ' yvuiS ‘i'ėTikų V.VA-

Jinįjoras, išėjęs dirmyn, paklausė, 
kokia kalba kalbėsime; pran
cūzu, anglu ar italų. Vienas iš 
mūsų komisijos tuojau ir pra
bilo prancūziškai, tačiau pasi
rodo, kad ponas majoras pran 
cūziškai nemoka. Ką darysi... 
Tenka nusileisti... Mūsiškis 
kalba angliškai. Ir vėl blogai: 
ponas majoras aiškinasi se
niai kalbėjęs ir visiškai užmir
šęs. Būtų mums dar kartą te
kę eiti į kompromisą, bet situ
aciją išgelbėjo Storasta, kuris 
užėjo majorui už akių 
bilo rusiškai.

rezultatus, o mažai teatseina. Naudokities juomi. 
Skelbimai “Classified" skyriuje duoda geriausius

— Et... apgavo kartą, ap
igavo kitą, o iškur gali žinoti, 
kad neapgaus ir dabar... — 
numojęs ranka sako Vievio 
gyventojas.

Šaligatvy stovi būrelis žmo
nių ir iš širdies Juokiasi. Pa- 

j si rodo jog vienas Vievio gy
ventojas, išgirdęs per radiją 

1 vi pranešimą apie “normalius 
santykius“, iš entuazmo labai 
gerą savo priimtuvą kirviu j 
šipulėlius padalino.

— Jei tu man tokias nau
jienas pranešinėji, tai lauk iŠ 
mano buto! — šaukė įpykęs 
mūsų tautietis.

Apskritai, ypač vyrų tarpe, 
I jaučiamas didelis ryžtingumas 
budėti laisvės sargyboje.

EKSKURSIJA AUTOMOBILIAIS PER EUROPĄ
Vadovaus KUN. A. BRIŠKA

Išplaukia iš New Yorko Gegužės 5 d.
HAMBURG AMERICAN LINIJOS

Laivu NEW YORK
Patogus, švarus ir Greitas Laivas

Visais šios ekskursijos reikalais kreipkitės į

Draugo Laivokorčių Agentūrą
2334 So. Oaklėy Ave. Chicago III.

Telefonas CANa! 7790

W HAMBURG-AMERICAN LINE®? 
ĮapgJNORTH GERMAN LLOYDS

KLAUSYKITE, ŽMONĖS!
Sužinokite Tiesa

apie Šviežius Cigaretus
***•<<

Skaitykite

Ir pipirų nėra...
Kitas vėl pasakoja, kad ten 

viskas nepaprastai brangu. 
Pa v., I rūšies papirosų, ir tai 
labai blogų, dėžutė (25 štukos) 
kaštuoja... penki zlotai, mūsų 
pinigais, daugiau kaip 5 litai. 
Kai susitinki su žmogum iš 
“anos pusės“, tai užuot pasis
veikinęs, jis pirmiausia prašo 
lietuviško papiroso. Tąpat, da
ro ir jų pareigūnai. Vilniuje 
yra specialus slaptas sandėlis, 
kuriame gali gauti lietuvško 
tabako ir papirosų. Žinoma, 
juos įstengia nupirkti tik tur
tingesnieji. Kiaules, arklius ir 
raguočius kontrabandos keliu 
įsigyja taip pat iš Lietuvos. 
Veislės gerinimo procedūra 
atliekama tada, kai vasarą ū- • 
kininkams leidžia savo gyvu
lius ganyti savo' laukuose, e- 
sančiuose mūsų pusėje. Buvo 
atsitikimų, kad karvės per Ne
rį buvo plukdomos po 18 — 20|ką padarysi, kad mes sava
is karto. Paskutiniu laiku di-! naudžiui... — šypsodamiesi tei 
džiausiu kontrabandų iš mūsų I sinasi.

ir pra-

užsuka- 
dvarelį. 

gera: ir 
džiaugiasi,

Grįždami atgal dar 
me į vieną pal.ini.jo 
Savininkų nuotaika 
vyras, ir žmona
kad išvengta kraujo. .Juodu 1a 
čiau dar kiekvienas, kaip pa
tys pareiškė, turi ir po “ego 
istinį. -džiaugsmą“: vyras ma- i 
no, kad, “normaliems sau t y-f 
kiams” esant reikalai dar pa- I 

i gerės, o žmona, — kad galės j 
dažnai pasimatyti su Vilniuje 
gyvenančiais savo tėvais ir 
kitais giminėmis.

— Sarmata taip kalbėti, bet

KLAUSYKITĖS 
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo 

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.) 

šeštadieniais — ]
Penktadieniais — į. Nuo 7 iki 8 v.
Sekmadieniais — j

%

v.

f

Šviežias cigaretas nevien tik turi 
geresnį skoni... jis yra geresnis dėl 
jūsų. Šviežias cigaretas dega išlen- 
gvo, nes jis turi drėgnumo. Nuvė- 
sę cigaretai dega greit ir karštai, nes 
jie yra sausi.

jums garantuotas 
jų pakiavimo. 
yra dvigubai-užklijuotas — padaro
mas visiškai nepeGeidžiantį-orą su 
ekstra Cellophane užvalkalu.

per specialį būdą 
Kiekvienas pakelis

Švieži eiga retai yra vėsesni rūkyti, 
nes rūkytojas netraukia karščio į sa
vo burną. Nėra progos gerklės erzi-’ 
nimui. Be to, jūs gaunate ilgesnį rū
kymą. nes cigaretas lėčiau dega.

Šviežumas palaiko slaptybę kokybės.
Šviežumas (>ld Gold Cigaretų yra

Old Gold Cigaretai daromi vien tik 
iš Prizinio Derliaus tabako, išrinkto, 
susendinto ir sumaišyto su gabumu 
įgyti iš 178 metų patyrimų. Prista
tomi jums Visados Švieži, kaip tik 
tinkamame drėgnume bile klimate, 
bile kur. Leiskite Old Gold išbando
mam pakeliui pasakyti jums plačiau 
apie save.

Established 1760

PRYZINIO 
DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBA! 
ŠVELNIAIS

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO 

"CELLOPHANE"
Palaiko juos 

FABRIKINIAI
ŠVIEŽIAIS

Vidujinis Užvalkalas 
iš "Cellophane" 

atsidaro iš VIRŠAUS

T7<

■ Cicarettes-
a - Ii

>:

.Copr.. 1938. bE P. Lorillard Co- Ina.

Išlaukinis Užvalkalas 
H "Cellophane" 

atsidaro Ii APAČIOS

UŽSĮSTATYKITERadio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na
ujenybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.
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PIETŲ AMERIKA

Rašo kun. J. Paškauskas

(Tęsinys)

irgi panašus paukštis Im 
gauti kunigiškus šventi-

lankosi du lietuviai 
iš Šiaurės Amerikos 
patį vakarų atvyko 
į viešbutį Tamulevi-

Tie žmonės tikrai religingi ir 
deda pastangų gauti lietuvių 
kunigų. Atlankius lietuvių mo 
kyklų ir tos apylinkės kai 
kuriuos lietuvius, pasklido ga
ndas visoj lietuvių kolonijoj, 
kad čia 
kunigai 
tuoj tų 
pas mus
čius ir E. Siuipys, papasako
ti tos kolonijos lietuvių reli
ginę padėtį ir pasitarti apie 
priemones, nes moralinė pade 
tis esanti apverktina ir lietu-' 
vis kunigas būtinas. Ši lietu
vių kolonija esanti tik 10 me
tų sena. Visi atvažiavę buvo 
geri katalikai, bet jų nelai
mei atvyko į Montevideo ap
gavikas, kurs save vadinosi 
vlieriku. Pamatęs, kad čia y-|

. r
i ra gera dirva pasipinigauti, 
nuėjo pas kokį tai popų, ku
ris
vo,
mus. Tapęs neva kunigu, pra
dėjo viename namelyje laiky
ti mišias ir teikti sakramen
tus. Kolektavp iš 'žmonių pi
nigus statymui naujos bažny
čios. Per kurį laikų biznis ėjo 
puikiausia, nes sakė graudin
gus pamokslus ir šiaip mokė
jo žmonių 
pakreipti, 
gus, įtaisė 
ir kas tik 
maldoms, 
siskolino 
Sužinojęs 
pie vilkų 
žmones perspėjo

širdis savo pusėn 
Žmonės dėjo pini- 
bažnvtinius rūbus 
yra reikalinga pa-

Be t.o viso, dar pri- 
kiek galėjo, 
vyskupas a- 
kailyje, tuoj 
gyvu žodžiu,

per laikraščius ir prie bažny
čios durų prikabino skelbimų,

I ID Q V ’ Q music & 
L ! r O R I O RADIO STORE

4916 W. 14th St. Cicero. Tel. Cicero 1329

ONLY WESTINGHOUSE OFFERS

kad nesiduoti} save apgaudi- ra buvusi Šiaurės Amerikoj, 
lieti. Žmonės įsitikinę, kad y- Gyveno Waterbury ir Sheboy- 
ra apgaudinėjami, pareikala
vo prasišalinti iš jų tarpo. A- 
pgavikas atvyko į Šiaurės A- 
merikų, pasivadino save arki
vyskupu ir apsigyveno Penn
sylvania vai. Ten įkūrė ne
priklausomų lietuvių bažny
čių ir keletu metų gyveno. 
Galop ir iš ten turėjo pasi
traukti. Dabar gyvena Illinois 
valstijoj viename anglių ka
syklose miestely ir ten lietu
vius apgaudinėja. Vėliau
Montevideo atvyko tikras ka
talikų kunigas, kuris, išgyve
nęs virš trijų metų, vėl grįžo 
Lietuvon. Dabar jau trys 'me
tai kaip tenykščiai 
neturi jokio lietuvio 
Kartų į metus juos 
kun. J. Janilionis iš 
Aires, Argentinos.

Prieš aplęisiant Montevideo 
dar teko smagiai paviešėti 
pas kai kuriuos lietuvius. Su 
mokytojum Fel. Kairaičiu už
ėjome pas J. Česnulevičių, ku
ris turi valgomųjų daiktų 
krautuvėlę nuosavame name
lyje. Kadangi krautuvėlė yra 
menkutė ir iš jos uždarbio 
negalima pragyventi, tai vy
ras dirba dirbtuvėje, o žmona 
darbuojasi krautuvėlėj. Be
viešint išsikalbėjome su Čes- 
nulevičienės motinėle, kuri y-

1

lietuviai 
kunigo, 
atlanko 
Bueno.

Krušas atgiedojo sumą 
mišias choras giedo.jc 

” ir !aik<- 
mišių dar keletu lietuv-škc

nduo yra visuomet molinas, patyrėme, kad Argentinoj gy-M. 
netinka nei gėrimui nei kito- vena apie 35 tūkstančiai lie- Prieš 
kiems tikslams. Pervažiavę* tuvių. Daugiausia lietuvių gy- ’ “Pulkim ant kelių 
minėtų upę mus uoste sutiko vena Buenos Aires priemies 
kun. e, _____
lietuvių. Sėdę į automobilius, 
tiesiog nuvažiavome pas vie- 

kinant Česnulevičius mus ke- tos kaidinolų sudėti vizitą ii 
lėtų kartų nufotografavo. gauti fakultates kunigo pa

» r»„vi „ , i r reigas eiti. Kardinolas mie-A. Račkauskas mus supa
žindino su M. Povilanskiu, ku-x 
ris yra vedęs vyskupo Būčio 
artimų giminaitę. Žmonės la
bai mandagūs, turi du nuosa- . 
vus namus ir gerų atlyginimą 
už savo darbų kompanijoj. Jis 
yra buvęs Brazilijoj ir jos gy-, 
veninių gerai pažįsta. Jam ten 
gyventi labai nesisekė. Daugi 
sunkių vargelių turėję pake!-1 
t i. Dabar Urugvajuje pilnai : 
patenkintas ir į Lietuvą ne- > 
manąs važiuoti.

gan. Pietų Amerikos gyveni
mą labai nupeikė, nes sąlygos 
esančios visiškai, skirtingos. 
Čia nėra jokios galimybės 
šiek tiek praturtėti. Atsisvei-

Argentina

J. Janilionis ir būrelis, ty. Nemažai turi savus namus, giesmelių! Malonu buvo k’ir.i 
Kita didelė liet, kolonija ran-, syti lietuviškų giesmių tokia 
dasi mieste Rosario. Ten pn-l 
skaitoma virš 10 tūkstančių, 
bet jų dauguma subolševikėjo,, 
nes neturi pastovaus kunigo 
Kun. J. Janilionis ten davaži- 
nėja tik kas trečias sekmadie
nis. Trečia nemaža lietuvių 
kolonija yra mieste Borriso 
apie 50 kilometrų nuo Buenos 
Aires. Sekmad. vasario 20 d. i 
vietos lietuviai apvaikščiojo I 
20 metų Lietuvos nepriklau 
somybės sukaktį. Į 
iškilmes važiavo iš 
Aires choras ir mes 
nigai. Aš atlaikiau 
skaitytines ‘mišias, o

gauti fakultates 
reigas eiti. Kardinolas 

Jai priūmė, daug teiravosi a 
pie Šiaurės Amerikos katali
kų akcijų. Po to vykome į klc 
bono rezidencijų.Ten mūs lau
kė lg. Padvalskis, D. Ūselis 
ir kiti veikėjai. Klebono se
sutė patiekė skanius pietus. 
Pietaudami kalbėjomės apie 
politikų ir šiaip lietuvių gy
venimų išeivijoj. Iš jų kalb.o.-.-

akiu gydytojai

me tolimame pasviety ir dar 
Svetimtaučių bažnyčioj, i’i. 
mišių, asistuojant kun. Jani- 
lioniui ir 'man, pralotas sutvi- 
kė palaiminimų ir atgiedojo 
•‘Te Deum laudaimis”. Po 
mišių visiems programos daly
viams buvo surengti iškilni in
gi pietūs. Trečių valandą į,u 

(Bus daugiau)

m i nėtas,
Buenos 

trys k u
10 vai. 

pralotas 1
Į

L1L1UVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

Montevideo mieste išgyvenę 
4 dienas, anksti rytų išvažia 
vome į Buenos Aires. Auto- 

(busais važiavome 4 vai. iki 
porto Via Tzonga. Ten paė , 

I mėm laivų ir važiavom sker-1 
įsai upės La Plata. Ši upė yra 
labai plati, panaši j jūrų. Mu- 

'uis važiuojant per jos siauru
mų, tik pačiame viduryje vos 
buvo galima abiejų pusių kra
ntus šiek tiek matyti. Ją per
važiuoti ėmė 4 vai. laiko. Va

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Suvirs 20 meti; praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akli; įtempimą, kas es- 
priežastimi galvos skaudėjimo, 

nervuotu-

Rez.:
2456 W. 69 Si.

Hua, HEAT-KEEPER

- -

ti
svaigimo. aki',t aptemimo.
mo. skaudami) aktų karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikiu; uoae egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus Kreivos akys ati 
taisomos.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vak 
Nedėlioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimi; akys atitaiso
mos be akinti; Kafcsoe pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE.
Phone Boulevard 7589

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
ir 0—8 P. M 
10—12 A. M 

P. M. 
Sekmadieniai*

Pagal Sutarti.________

DR. A. E. SUKIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3537 W. 111th Street
Antradienį — Ketvirtadieni 

šeštadieni 
Vai.: 2—5, 7—9.

1446 So. 49th Cl., Cicero, In.
•

Pirmad., Trečiad., Penktad. 
Vai.: 2—5, 7—9 

Telefonas — CEDarcrest 6368

Ofiso vai.: 2—4
Rez. ofiso vai.: 

ir 8—9
Trečiadieniais ir

fai Naujas!'3 Tai yni didelis
ęį žingsni-, pirmyn gerai užlaikyti valgius! I ž-
y? I I laiko šviežumą ii' skoni dienas ilgiau, palaiko

ir ankščiau gamtos su'tis. Paimti kiti’ MEAT KEEI’EK
imliem., naujame 1938 Westinghouse refrigeratore!
Sutaupo valgius... Sutaupo laiką.... Sutaupo pinigu?!

Lengvus išmokėjimai 5 metų warranty.

DARIAUS-GIRĖNO AMERICAN LEGIONO

WISE

PILGRYMIŠKA

EKSKURSIJA J LIETUVĄ

Vienas iš Didžiausių Pasaulyje Laivų

NORMANDIE

The wise and pleasant way to relieve a cough due to a cold is a 
Smith Brothers Cough Drop. (Two kinds: Black or Menthol—5<l.)
Smith Bros. Cough Drops are the onlydropscontainlngVITAMIN A 
This is the vitamin that raises the resistance of the mucous 
membranes of the nOse and throat to cold and cough infections.

Išplauks Gegužes 18, 1938

Platesnių Informacijų Kreipkitės:

B. R. PIETKIEWICZ, Laivokorčių Agentas 

2608 West 47th Street LAFayette 1083
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Kada perkate nauja automobilių, jūs turite pasitikėti patarnavimo kaip gaunate pas 
Emil Denmark, Inc. Sugebą darbininkai, gabus vedimas ir didele dirbtuve užtikrina 

jūsy patenkinimą. Mes visuomet turim ant rankos dideli staką naujų Buickų ir 
mes užmokame geriausią kainą už jūsų seną automobilių. Atsiminkite, kad šian
dien jūs galite pirkti naują Buicką, 4 durų Sedan su didele bagažui vieta, už $1094, 
taksai užmokėti. Buicko kainos taip žemos, kam pirkti kitą.

EMIL DENEMARK, INC.
3860 Ogden Ave Tel. Crawford 4100

TAIPGI GARANTUOTI, PERDIRBTI AUTOMOBILIAII z

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

U li So. Ashland Avenue
V landos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak. 
' i ei. ’CAJffaTU523

Ofiso Tel. CANal 2345

DR. f. C. W.NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI- 
2158 W Cermak Road
Vai.: 2—4 >r 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St.

Res. Tel. CANal 0402

DR. A. J. MANiKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ ► 

VlRgmia 1116 4070 Archer Ave
Valandos. 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredą, 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutari).

Sekmadieni susitarus 
Birželio, Liepos ir Rugpjūčio ineni- 
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 vai, ryto

OR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero
U tarn., Ketv. ir Pūtn. 10—9 vai. v 

3147 So. Halsted St., Chicago
!*aned.. Sered. ir Subar. nuo 2—9 v

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

LIETUVIAI ADVOKATAI -----------------------------------------
i Telephone: BOUievard 2800

JOSEPH J. GRISK
Id KTU V IS ADVoKaTAS 

4631 South Ashland Avenm 
Res. 6515 S. Rockwell Streci 

I Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 5 
•’jinedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Narnai: 6459 S. Rockwell St. 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Tnlafonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012
_____Rez. Tell. Pepublic* 5047_____

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL

■i LAPayette 8016

OR. G. J. S VERGIŠKAS
DANTISTAS

*00 So. r airfield Avenue 
’'ofiso ~VALAN DOS: *

i0 vai. ryto iki 9 vai vakaro 
■Aekmadienmi'- ii TiW-iadieniais 

pagal sutartį.

Tel. Calumet 5974
Ofiso Valandos 

vte iki 8 vakare išskiriant 
madienius ir trečiadipnins 

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS’ 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, nd..

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
SnndaVR hv Annointment 

OR. STRIKOL'IS
PHYSTCTAN and 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OF1BO VALANDOS:

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

Offiso Telef. BOUievard 7820 
i Namu Telef. PROspect 1930 
' Tnl. CANal 6122 '

DR. S. BIE7IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave.

Telefonas REPublic 7868

i

OFISAS
1729 So. Ashland Ave.

2 lubos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4Nuo
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v. 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai. ryto

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARda 0994

Res.: Tel. PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčliomis ano 10 iki 12 vai. dieną

K-es. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617

I Office Tel. HEMlock 1818

UH. j. J. SIMONAITIS 
------^HIRUJLG. ‘ ~-~ 

I 2423 W. Ata. queue Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedčliomis susitarus 
Suimtomis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

sek-

v

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W 63rd St.. Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniais 

Pacai Sutarti.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 82 H

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ave 

Valandos 9—10 A. M.
Nedeliornis pagal sutartį.

Tel. CANal 0257
Res. PROspect Gtib.

DR. P. Z. ŽALA! ORIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Rezidencija; 0600 So. Artesian Avt
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popie'

t iki 8 vai. vakaro

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halstcii St.
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomin
Tel. BOUievard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Sercdoj pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUievard 5913-14 
Res.: KENwood 5107

OR. A. J. BERTASH
DR. A, J. SHIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LATayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Ofiso vai. n|io 1—3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Chicagos lietuvių šv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Amen 
k os medikali ai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame 
rikos ligoninių. Reikale aaudokitoi 
jos patarnavimu, 2700 W. 69th 8t.. 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų rr bizniem; 
į kurių skelbimus matote jūsų dienraštyje DRAUGE.
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Velykos

I

visi

t?e,

skelbti, 
lankosi 

mylėtojų

o
ėji-

Šie-
buvo

progos lietuvių jaunimui vei
kti po savosios parapijos vė
liava. T. P.

Fe
me-

Klubas
Lietuvių Demokratų klubas 

buvo suruošęs “rally” sena-

Šeštadienis, baland. 23, 19313

kgi, Jiis galite pirkti May tag moglius už

Linksmos Buvo 
Velykos

buotę. Ta proga kvietė chorų 
pagiedoti per Mišias baland
žio 30, nes tų dienų ji susi
tuoks su Stanislovu Seianu iš 
Racino. Kvietė dalyvauti ir 
vestuvių puotoje parap. salė
je. Kūmutė

KENOSHA, WIS. — 
et Velykos Kenoshoje 

linksmos ir gražios. Nors an
ksti iš ryt,o lijo, po piet pasi-, 
rodė saulė ir oras liko malo-Į 
nūs. Nepaisant apsiniaukusio

ulėtvkio, bažnytėlė buvo pi-,
Inai pripildyta. Daugeliui te
ko stovėti, nes truko suolų.

Seselių Pranciškiečių aple
dyti altoriai ž’ybėjo šviesos I 
spinduliais, kada pamaldos 

sidėjo iškilminga procesija.
Reginys buvo neapsakomai 
giažus, stačiai majestotiškas. I

Dienos džiaugsmas pasiekė! 
aukštį chorui užgiedojus “Li- 
ksma diena mums nušvito”.] 

Visa bažnyčia galingai prida
rė ’‘Aleliuja, Aleliuja, Ale
liuja!”

Po sumos, ttpie 11 valandų, 
choristai susirinko į kleboni
ją pareikšti nuoširdžius lin- 
.ėjiiiuis klebonui kun. Pr. 
Skrodmiui, MIC., ir asistentui 
kun. A. Ješkevičiui, MIC. Pa
sikeitus sveikinimais, klebo
nas visus apdovanojo velykai
čiais. Ta proga atsTiankitįsieji 
pamatė artisto piešinį mūsų 
atnaujintos bažnytėlės. Tad 
ne veltui keliamas bažnyčios 
atnaujinimo fondas, nes 
piešiniu gėrisi.

DRAUGAS o

Šv. Sakramento 
Adoracijos Atlaidai

PORT WASHINGTON, Wi
sconsin. — Sekmadieny, bala
ndžio 24 d., Šv. Ambroziejaus 
lietuvių bažnytėlėj įvyksta 
trylika valandų Švenčiausio 
Sakramento adoracijos atlai
dai. Tai pirmų sykį nuo baž
nyčios įsikūrimo. Išpažinčių 
bus klausoma Šeštadienio va
kare ir sekmadienį rytų. Pir
mos šv. Mišios sekmadieny 
bus 6:30 valandų, antros 10:30 
valandų. Po piet 3 vai. bus 
rąžančius ir šventos valandos 
pamaldos. Vakare baigias ce
remonijom, pamokslai ir pro
cesija. Bus svečių kunigų. Pa
mokslus sakys ir klebonui pri 
gelbės klausyt išpažinčių kun.j 
Jonas Vosylius, MiC.

Vietiniai lietuviai ir visi Į 
apylinkės ūkininkai kviečiami 
pasinaudot šia proga, atlikti i 
velykinę ir įgyt bažnyčios ski-, 
riamus atlaidus.

Ši kolonija yra mažytė, bet būrys ir telkiasi prie Jos pa
veikslo: rąžančių, kalbėdami,

Pirmadienio vakare Šv. 
tio parapijos, choras laikė 
tini sus-mų. Išrinkta nauja 
Jdylia: pirm.,^ 

v!re pirm. — P. ųv,
lašt. — O. Ramanauskaite, 
kasininkė — M. Beitaitė. L. 
Varniam praeitais metais ėjo! 
pirmininkės pareigas. Šiemet 
atsisakius, visi nariai pareis-1 
kė Į adCkų už rūpestingų dar-

toriui M. Igoe bal. 8 d., pa 
rupijos salėj. Buvo atvažiavęs 

s teisėjas Jonas Zū-
Žmonių prisirinko pilna 

suplaukusią į bažnyčią svetainė. Visiems labai patiko 
rytą. Rodos, viskas' kalbos Condon ir teikėju-Zū- 
prie didesnės Dievo r10, 
gražiai papuošti mūs1 
seselių altoriai, mo-

Nepaprastai buvo malonu 11 sveel»s 
žiūrėti į didžiulę žmonių ini-)1*8, ' 
nių, 
Velykų 
skatino 
garbės: 
mylimų 
kyklos vaikučių įspūdinga pro 
cesija, gražus, sutartinas gie
dojimas “Linksma diena”, 
ypatingai gausus žmonių 
mas prie šv. Komunijos.

Novena

lėta šeimyna tęs jos gerus da-
i rims.

Amžinų atilsį duok jos sie
liai, Viešpatie!
j -Kovo mėnesį mirė Nacevi 
čienė iš Rockton, 111. Buvo 
laidojama iš mūs bažnyčios 
Nuliūdime paliko vyrų, 3 sū- 

] nūs ir dukterį.
Ligoniai

Ilgų laikų pavojingai serga
■ Kotrina Rimienė. Šiomis die 

susirgo ir 
rolę lose lin-įs mylima ir uoli parapijų 

Kitos vai- I1(\ Paulina Misiūnienė.
Linkime

pasveikti 
darbuotis.

tęsti mokslų. Gyvena pas savo patys butų giriami, 
močiutę, Pelagia Brazaitienę. {

M. S.

Priežodžiai
Daugelis kitus giria, kad

Prašyk savo prietelių, kad 
perdaug tavęs negirtų, nes iš 

“Žmogus žino tiktai tiek, 
kiek jis dirba.” — Pran
ciškus Asižietis.

Velykų pirmadienį mūsų ba 
žnyčioj iškilminga procesija 
prasidėjo novena prie Moti- | 
nos Geros Patarties. Pamaldas i 
veda pats klebonas kun. K. 
Juozaitis, O. S. A. Pirmų syk , 
lietuvių kalboj kalbama Mo 
tinos Gerosios Patarties litani- 

Ija, išversta iš anglų kalbos. 
Tėvai Aug ust ijonai Motinos 
Gerosios Patarties stebuklin 
gų paveikslų nuo senų laikų 
globoja ir šį dievotumų pla-Į 
tina visais būdais. Tat prieš 
Jos šventę, balandžio 26 d., 
mūs klebonas, uolus šv. Au
gustino sūnus, pirmiausia sa-

1 vo parapijoj šia novena pra- 1 
i dėjo Marijos garbę 
! Kas vakaras dabar
skaitlingas Marijos

parapijos medžiaginis ir dva-!
sinis stovis yra geras. Praei- litanijų ir giesmes giedodami 
tų vasarų bažnytėlė at nauji n- ir taip maldauja Motinos Ge

rosios Patarties sau reikalin
gų malonių bei palaimų. No
vena iškilmingai baigsis bal. 
26 d.^ ---....... . .

ta iš vidaus, o šiemet bus^ 
nudažyta iš lauko. Klebonui 
raginant jaunimas pradėjo į-

kėt narystės duokles lietuvių 
' pt^api.joj, vietoj svetimtaučių.

Iš jaunimo yra atsižymėjusių 
sporte visoj apylinkėj, o Rai
mondas Buivydas visoj Ame
rikoj. Šiemet bus suorganizuo
ta C. V. O. kuopa, kad davus

$49.50
Lengvus išmokėjimai — tiktai $5.00 

įnešti ir 50c į savaitę.

S°dalietės
Verbų sekmadienį sodalietės 

vaidino ‘Desenzano Mergelė’ nomįs netikėtai 
Svarbiausių Angelės 
Elena šeštokąitė.
dintojos buvo: Agnė Jankiū- 
tė, Bronė Rimkiūtė, Juozapi- 
na Rozumaitė, Anelė Bagdo
naitė, Ona Digriūtė, Sofija 
Kasputytė, Bronė Juškaitė, 
Kotrina Noreikaitė, Ona Jenu- 
levičiūtė, Elena Jenulevi.č.iūtė, 
Ona Grembaitė, Marijona Pa- 
nkauskaitė, Birute Marmaitė, 
Sofija Vištartaitė, Sofija Ju- 
sevičiūtė, Elena Misiūnaitė, 
Elzbieta Kellolytė, Elena Skri 
dlaitė ir Veronika Mai'maitė. 
Veikalų režisieriavo Ona Ai- 
tutytė, kuriai visos soda lietė.’ | 
yra begalo dėkingos.

Mirimai
Balandžio 10 d. atsiskyrė 

iš mūs tarpo Pranciška Aitu 
tienė, mylima parapijonė, pa
vyzdinga fiiotina, nenuilstanti 
darbuotoja ir ideali moteris 
Liūdi jos mylimas vyras, 6 
sūnūs, 2 dukterys, 7 anūkai, 

, visa skaitlinga giminė ir Šv. 
Petro ir Povilo parapija. Iš- 

, kilmingai po atlaikytų trejų 
šv. 'mišių palaidota. Per mi-: motinos, 
šias visa šeimyna, artimieji tės, paskutinį norų ir prašy
li' tretininkės už velionės šie- mų, nes tam tikslui ji paliko 

|lų priėmė šv. Komunijų. Ji jam tam tikrų paskyrimų, 
■mirė, bet [lax'^'Ningai išauk- P. Klimas mano ir toliau

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

Kam pirkti nežinomos išdir- 
bystės skalbiamą mašiną, ka
da galite gauti Maytag Skal
biamą Mašiną už tiktai

ROOSEVELT FURNITURE KOMP
2310 W. Roosevelt Rd., Chicago, III.

Telefonas Seeley 7860

ligoniams greita’ 
ir vėl kilūs tarpe

Krikštai

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, 
1). C.

IŠMOKAM /■ o/ 
DIVIDENTO H*/O

Balandžio 10 d. duktė Ele
nos ir Kazimiero Makauskių 
pakrikštyta vardais Rita - 
Theresa. Krikšto tėvais būvu 
Kristina Parockaitė ir Jonas 
Milašius. Mėlynakė

Baigė Aukštą Mokslą

PHILADELPHIA, PA. - 
Enoch G. Klimas, sūnus m i- 

Irusios Estella Klimienes ir 
velionio dr. E. K. Klimo šio 
mis dienomis baigė mokslų 
Pennsylvanijos universitete, 
Philadelphia, Pa., ir tarpe 4Gu- 
kitų baigusių mokslus, gavo' 
Bachelor of Arts in Science j 
laipsnį. . , j J

; Baigdamas mokslus buka ■ 
lauras Enoch G. Klimas p»-| 
siekė ir išpildė savo mirusioj 

po tėvais Brazaičiū-

ŽINIOS K GARY, IND
Velykos

Šiais metais Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje Velykų 
šventės darė didelio įspūdžio.

Altoriai ir Kristaus kars
tas gražiai išpuošti baltomis 
lelijomis pripildė bažnyčių 
maloniu kvapu. Tai seselių 
Kazimieriečių rūpesčiu taip 
gražiai buvo papuošta.

Iškilmingas šv. Mišias lai
kė kun. S. Vembrė, diakonu 
buvo diakonas 
subdiakonu — 
J. Draugelis, 
gražų pamokslų ir pasveikino 
parapijonus Velykų proga.

Žmonių buvo pilna bažny
čia. Apie 240 priėmė šv. Ko 

'muiliju. Vietinių seselių bu
vo suruošta graži vaikučių 
procesija.

J. Vaičiulis, 
kleb. kun. S 
kuris pasakė

Vakarienė
Gegužės 1 d. Ims parapijos 

vakarienė, kuriai vadovauti 
pakviesta Ona Norkienė, o ji 
talkon pasikvietė: Onų Gri- 
gonienę, Marijonų Agurkienę 
ir Petronėlę Atkočienę.

Vakarienėj, sako, dalyvau
siu daug svečių iš toliau.

Rengiamasi prie kamivalo
Išaušus šiltoms dienoms re

ngiamasi prie šių metų pa
vasarinio karnivaio, kuris pra 
sides gegužės 21 d. ir baigsis 

’ gegužės 31 d. Sako, šių me 
tų karnivalas būsiųs daug į-" 
domesnis, negu kitais metais.

Banguolė

Misijos

Nuo kovo 27 iki bal. 3 d. 
mūsų bažnyčioje buvo misijos, 
kurias vedė dominikonas Tė
vas B. Pauliukas. Jo pamoks
lai traukte traukė žmones 
klausyti žodžių apie Dieve 
meilę ir visi naudojosi Die
vo malonėmis.

Pilietybės kursai

Klebono kun. S. J. Drauge
lio pastangomis parap. svetai
nėje įsteigti kursai pilietybės 
popieroms gauti.

Pirmas pamokas teikė adv 
N. Valasina. Paskui gauta 
valdžios mokytojos. Kursus 

zįj ] lanko virš 20 klausytojų.

f

%:

Duodant paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD IEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Phone CANAL 1678-9 

CHICAGO, ILL.

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU
Į LIETUVĄ!

w . \ .. ._ ___
r "GERAI! KODP.L NEPRISIDETI 

PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 
VADOVAUJU S.S. LANCASTRIAN

štiy y.- ■ >. Jums gera proga aplankyti Lietuvą
- -v j AiiatCira ■larvn-.-karrs- piEtiks \teriod i KteU- 

pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriat asmenis- 
kai vadovauja PIJUS BUKŠNATTIS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

Plauk tiesiog į

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ 
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d.

ana apiaim?.. uieįu.ą Patogus kambariai, grąžąs viešieji kam-
■   Ishn.fcnti-s- piitMk^ desrtę, j —fnmrrmn;—gertd vatgtr~

pramogos, mandagus patarnavimas ir gražus 
vaizdai plaukiant per pagarsėjusį Kiel Ka
nalą. Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
savo vietinį agentą arba

DRAUGO” RADIJO
PROGRAMA

(1210 kilocykles)

IŠ
STOTIES

WEDC

TREČIADIENIAIS 
TARP 

4:00 ir 4:30

CUNARD WHITE STAR
MICHIGAN AVE., CHICAGO

JO ŠVENTENYBĖS PIJAUS XI

ENCIKLIKA
Apie Ateistinį Komunizmą

Šią Encikliką lietuvių kalboje galima gauti “Drau
go” ofise, 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois. 
Jos kaina 10c. Imant 100 duodama nuolaida 25%.

Encikliką atydžiai perskaičius, gaunamas aiškus 
komunizmo supratimas. Patartina kiekvienam lietu
viui ją įsigyti ir kelis kartus perskaityti.

v



šeštadienis, baland. 23, 19336
ft' ■ ■■■■■■•

CICERO NAUJIENOS
k

I
Į 
j

Balandžio 24 d., Šv. Anta-i
I

Jaunimui Misijos kurias
misi jonieriai:

vauti šiose misijose, 
ves diecezijos
TT. Raymond Hilinger ir Mc
Carthy. Mūsų kolonijoj yra 
daug tokio jaunimo, kuris lie
tuvių kalbos nemoka. Yisi a-

' paštalaukime, visus kvieski- 
me, visiems praneškime. Te

šlos misijos sėkmingas.
Labiausiai už viską, melski
me Dievą palaimos šioms mi- 

į sijoms.
Išpažinčių klausysime ry

tais nuo anksto ir vakarais

po 'misijų apeigų. Pasinaudo-1 
kite misijų proga, ypač, tie J 
kurie dar nebuvote velykinė*! 
išpažinties.

Kun. Klebonas

Vyčių 14 Kuopa 
In Corpore

I
jno bažnyčioje prasidės vienos 
^savaitės jaunimui misijos. Ry 
litais misijų mišios ir pamoks
imas bus 8:30. Vakarais 7:30
nval. Misijos baigsis kitą sek- būna 
jjinadienį, 7:30 vai. vakare. Ra 
^ginu visą šios kolonijos jau 
įjirimą naudotis misijų proga 
pYpač raginu tuos, ir tas, ku 
jjrie mažai moka, ar suvis ne 
tjmoka, lietuvių kalbos, daly 
o-... ............................. ■- ... = %

PROGRESS KRAUTUVE

STUDIO COUCHES

SIŪLO SPECIALISM IŠLYGOM
Aukščiausios Rūšies — Naujausios Mados

SIMMONS

I
Į

Simmons Studio Couch yra naujausio padarymo 
visokiausiais pagerinimais, žinomas kaipo “Tiltaway”, 
turi spęcialį kompartinentą dėl pade j ibio patalinių.

L. Vyčių 14 kuopos nariai 
eis prie šv. Komunijos in co
rpore sekmadienį, balandžio 
24 d., 7:30 mišiose. Visi turi 
susirinkti apie 7 valandą.

Prie progos, noriu priminti 
i kad kuopos susirinkimai lai
komi kas antrą ir ketvirtą 
penktadienį kiekvieno mėne
sio. Norintieji įsirašyti, pra
šomi atsilankyti į susirinki- 

I mus. Juo daugiau turėsime 
I narių, tuo daugiau darbų ga
lėsime nuveikti Bažnyčios ir 
tėvynės labui. Tėveliai turė
tų raginti sūnus ir dukteris 
priklausyti Vyčiams.

Marijona Dauny t ė

Rytoj Bankietas

Kun. Vaičūnui pagerbti 
toj bankietas prasidės 
v. vak., nauju laiku.

Kas turi nusipirkę tikietus,

ry-
7:30

Slumber King Studio Couch, Simmons išdirbystės, žino
mas kaipo gražiausios mados ir visų perkamas couch. 
Turi aukštos rūšies konstrukciją, gražiai pasiūtas paduš- 
kaites, kaip parodyta, iš aukštos rūšies apdengimo me
džiagos.
Nepaprasta vertybe už

Traukinio katastrofa. Netoli Chicagos (prrie 158 gatvės) Rock Island prekių traukiniui 
nušokus nuo bėgių, astuoni vagonai nuo tilto nukrito ant Cicero Avė. Du žmonės žuvo ir 
trys sužeisti.

vadovaujami Skrido trauks į 
Oak Forest.

Ten, po trumpos programos 
ir pavaisini'ino, bus aplankyti 
sergantieji seneliai, o po to, 
visi grįš atgal į 18 koloniją, 
parapijos svetainėn į gerb. 
klebono kun. Igno Albavičiaus 

mū-
' su klebonas vykstą Lietuvon 
sveikatos pataisyti.

Todėl, visi su mumis į Oak Į 
Forest balandžio 24 d. Stasė1

Šv. Kazimiero Akad.
Alumnių Metinis 

Balius - Šokiai

Svetimu 
pavydo 
sirgtų.

Nevesk 
pasogos.

J

turtu nepraturtėsi, 
neprieteliai tavo

žmonos vien dėl
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REUMATIZMAS 
SAUSGĖLĖ

Nesikankykite savęs 
rnais: Reumatizmu, 
Kaulų GSlimų, arba 
giu — raumenų sunkumu: 
skaudSjlmai naikina kūno 
vybę ir dažnai ant patalo 
guldo.

CAPSICO COMPOUND mos- 
tis lengvai prašalina vlršminA- 
tas ligas; mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padSko- 
nes pasveikę. Kaina 50c. per 
paštų 55c. arba dvi už $1.05, 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- 
TOS” augalais gydytis, kaina 
50 centu- Š

Justin Kulis
8259 SO. HALSTED ST. 

Chicago. JU.
VHnaHHHaaaBB

skaus-
Sausgėle, 

MSšlun- 
nes 
KY- 
pa-
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arba padarę rezervacijas, tie-Į išleistuves. Kaip žinoma, 
ms bus vieta užtikrinta.

Įsidėmėkite: bankietas pra
sidės lygiai 7:30 vai.

Svečių prašoma susirinkti
nevėliau kaip 7:15 vai.

Tikietų prie durų nebus ga
lima gauti.

Rengimo Komisija

Šv. Kazimiero Akad.
Rėmėjų Centro 

Piknikas

Ekskursija į Oak
Forest Pas Senelius

| Valgiu Gaminimas! 
! ir Namu Pri

žiūrėjimas
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir į 
preservų darymai, 
tienos kepiniui ar 
daržovių ir vaisių 
m ai, ir tt. Taipgi 
šokių naudingi} patarimą j 
šeimininkėms.
šią knygą galima gauti per paš-2 
tą arba raštinėje:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ave. j 

CHICAGO, ILL.
STT PERSIUNTIMU |

‘ ’ ^.10.......... '
RAŠTINĖJE

01.00 į

■ -■■■■ . I
nienė savo namuose, adresu 
4945 S. Halsted St., rengia 
šaunią bunco party, kurios 
pelną skiria Šv. Pranciškaus 
seserų vienuolyno statybos 
fondui. Pramoga įvyks balan
džio 29 dieną.

Ši pramoga bus turtinga do
vanomis, nes, be pačios ren
gėjos dedamo triūso, jai tal
kininkauja jos mamytė Kal- 
vaitienė, taip pat rėmėjų sky
riaus pirm. M. Sūdei kieno, S. 
Šimkienė, J. Šiaudvitienė, O. 
Vaznienė, E. Gedvilienė, M. 
Janušauskienė, A. Kilmitz ir 
Staržinskaitė. Tarpe dovanų 
daug bus ir rankdarbių. Be 
to, pramogai gerų dovanų au
kojo Barskis Furniture Co., 
Peoples Furniture Co. ir Ba
sinski. Furniture Co. Taigi,

s
Kiekviena organizacija per 

metus surengia įvairių pramo 
gų. Taip pat ir su Šv. Kazi
miero Akademijos aluinnėms. 
Jos surengia daug ir įvairių 
pramogų, bet vienas ypatin
gai daugiau turi reikšmės — 
tai metinis balius, rengiamas 
v ienąme v i eš b u ty j e.

Šių metų balius (šokiai) į- 
vyks sekmadienį, balandžio 30 
d., Florentine Room, Sherry 
viešbutyje, prie 53 gatvės prie 
ežero. Pradžia 9 vai. vakare.

Daug pramogų praleidome. 
Ir visi, kurie jose dalyvavo, 
buvo- -patenkinti (Bet. šio .ne
kantriai visi laukia.

Vardu komisijos, nuošird
žiai kviečiu visus dalyvauti 
tame parengime, ypač visus, 
kurie dar nėra buvę. Užtikri
nu, kad gerai laiką praleisite 
ir smagiai pasišoksite grie
žiant Del Hamelen orkestrai. 
Nepraleiskite progos!

paukš- 
virimui, 
užlaiky- 
yra vi-

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų centro piknikas įvyks 

• gegužės
Visi skyriai rengi^ nepapras
tų įvairumų. Bus užkandžio, 
laimės išbandymas, lenktynės, 
dainos, šokiai ir t. p. Centras 
deda pastangų, kad visi būtų 
patenkinti.

Neužmirškit dalyvauti rė
mėjų pirmame piknike; ne
praleiskit progos turėti gerus 
laikus. Rėmėja

kas atsilankys į šią pramogą, 
tikrai nesigailės. Rėmėja

PLĄTTNKTTF “DRAUGĄ” įDaugelis aštuoniolikiečių 
žada dalyvauti ekskursijoj į 
Oak Forest pas lietuvius se
nelius. Aukos taip pat plau
kia. Stambesnes aukas davė: 
Susiv. Brolių ir Seserų Lie
tuvių dr-ja — $10.30. Walter 

Į Jurėnas, 561 W. 14 gatvė — 
$5.00 ir dar žadėjo surinkti 
$5.00. Prie to dar pridės di
delį kumpį ir dėžę tabako. 
Juozas Žitkus, Rožių ir Leli
jų klūbo nenuilstantis veikė
jas ir rėmėjas, 1928 Canal- 
port avė., davė $5.00. Auto
mobilių bus irgi daug. Ne tik 
aštuoniolikiečiai važiuoja, bet 
prie mūsų dedas ir iš kitų 
kolonijų. Štai, jau užsiregis
travo Jonas Siurblis, 4302 S. 
Honnre str., ir Juozas Vi lis, 
6648 So. Troy str. Kiek tilps, 
tiek žadėjo žmonių nuvesti.

Visi susirinks 12 vai. die
ną, balandžio 24, prie klubo 
buveinės: 1928 Canalport av. 
Po to, dar sustos prie Skudų, 
718 W. 18 str. ir iš čia 12:45

■ B

“DRAUGO”
Komisija įg EKSKURSIJA J LIETUVĄ

Vieša Padėka

Turi Daug Talkininkių
Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo 

nedėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 ki[.

ypač slaugei De- 
rnatonų patarna- 
kapelionui kun 
ir klebonui kun.

už aplankymą,

J. ICALED1NSKAS, Vedėjas

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

Išplauks iš New Yorko 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

TOWN OF LAKE. — Ži
noma visuomenininke 13. Cicė-

PERPETUAL WIND" 
MACHINE Solves mankinds 
QUEST FOR PERPETUAL 
motion » humanity Has 
Waited Centuries for
Such ah invention, ano 
MOW HANK GOOFUS 
DELIVERS it to a waiting 
WORLD — THE EPIC 
DISCOVERY OF THE/AGES’’

“GRIPSHOLM

Gegužės-May 28 d

5$152.00
289.00

S. taksų

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

“DRAUGO LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Turistine Klase:
Į vieną pusę ..............................................
Ten ir atgal ..............................................
Prie visų viršmlnėtų kalnų prisideda $5.00 U.

039-75
Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

Tariu širdingai ačiū dr. S. 
Biežiui už pagydymą ir gerą 
priežiūrą. Ačiū taip pat Šv. 
Kryžiaus ligoninės seselėms ir 
slaugėms, o 
ksnytei už 
vimą. Ačiū 
Juškevičiui, 
Urbonavičiui
vietinėms (Aušros Vartų) se
selėms, kurios taip skaitlin
gai lankė. Ačiū giminėms, 
draugėms ir pažįstamiems už 
lankymą, gėles ir kitas dova
nas. Te Visagalis Dievas vi
siems atlygina!

Valerija Jenkevičienė

Upytiečių Klubo 
Vakaras

Upytės Draugiško klūbo 
“spring dance” įvyks Walter 
Neffo svetainėj, 2435 S. Lea
vitt St., balandžio 23 d. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžanga. 25c 
su drabužių padėjimu.

Kviečiame visus upvtiečius 
ir draugus atsilankyti, links
mai laiką praleisti ir prie ge
ros muzikos pasišokti.

Komisija

^PERPETUAL MOTION'.’. HE'S-RE’'

ORIGINAL PERPETUAL MOTION 4 
HIMSELF'.! TWAT PERPETUALT6nG0E! 
THAT PERPETUAL (GROUCH1. THAT 
PERPETUAL SNOOPING ARODHDTvIE 
ICE-0OX.! THAT PERPETUAL 

BRRG.GING----

THAT PERPETUAL CRITICISM^ 

OF EVERYBODY BUT HIMSELF'.’. 
THAT HEAR THAT KEEPS GETTING 
BlGcSER ANP BIGGER ALL THE 
TIME'.'. WELL, COME OH, MR .WOLF 
With that perpetual Pppeti 

of YOOR%//

Laivakorčių Kainos Trečia Klase:
Į vieną pusę .............................................. $106.50
Tenai ir atgal .......................................... $206.00

i

S 2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois 5
Telefonas CANal 7790
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•Geg. 1 d. rengiama pagerb- 
tuvės J. Dimšai, kuriose Lie 
tuv.os konsulas P. Daužvardis 
įteiks jam Gedimino ordiną. 
Bilietai platinami. Jų galhma 
gauti Gudų krautuvėj, pas 
rėmėjų pirm. Vaišvilienę, rašt. 
S. Wodman, Puišį ir kitas rė
mėjas. Vakaras įvyks Šv. Ju
rgio parap. salėje, 6 v. v. 

' Prof. Pocius rengia gražią pro gerų dovanų. Visi kviečiami 
gramą. (Bilietai tik po 50c. atsilankyti. D. K

žodžiu ir darbu. Dėkojam pra
lotu! už gražią kalbą, vieti
nėms seserims už prirengi mą. 
gražios programos, kalbėtoja
ms: Čepulienei, pii’m. AKI) 1 
skyriaus, dr. Stulgai, kun. Pe
trauskui, taipgi sodalietėnis ir 
Moterų klūbo narėms už pa
tarnavimą. Programą gražiai 
vedė dvasios vadas kun. Va
lančius.

Visi Di nišos prieteliai atsilan
kykite ir pagerbkime veikėją.

Stella Wodman, korės*'
IETINES ŽINIOS

•-------------------

dykime Padaužas
/

lis į Marquette parką, 
eiiani į akis krinta di- 
. Dariaus ir Girėno pa- 
is, amžinas priminimas 

didelio jų žygio. Bet 
jemalonu rašyti, kad to
tą, ini'mant ir patį pa- 
II. virsta vaikų žaisnia- 
Nėra tos valandos, kad 

8 vaikų nelaipiotų an1 
įklo ir jo nebraižytų. Lyg 
čiojimui jie viens kitą 
purvais, kurio tenka ir 
įklui. Pievelė aplink nu- 
. Viskas dar,o nejaukų 
i, Skaudama širdimi rei- 
iisakyti, kad visa tai da- 
ugiaiuia lietuvių vaikai 
liet kokie vaikai — po 
įlietų amžiaus. Ginčyti

- negali, nes pats tai 
u ir patyriau.
rint Į tai iš širdies ver- 
šauksmas: lietuviai, su- 
lė.jimo Dariaus - Girėno | 
įklu! Argi mūsų auko- 
padatytas paminklas 

i didvyriaun pagerbti pa- 
; pavirs vaikų ir padau- 
li.'inavirteNe! Tą rei-| 
reikia, kaip galima, grei! 
ailvarkyti. Reikia pamin-į 
lokiu nors būdu apšau
nu) padaužų, o neklauža- 
lausti ir skelbti spaudo- 
vaikii pavardes, kad te

mdytu ir sudraustų.

rius - Girėnas nusipelnė 
’>s garbės aukodami savo 
bes Lietuvos garbei. To
nes turime jų paminklą
L. .-r«<ra,,,h.fciim.'Jii. kad jis b. ų ma-, 
H<iek\iena'm praeiviui pa- 
•ti, kad. jis ilgus metus 
,ln ne tik lietuviams, bei, 
vetimtaučiams tų didvv-1 
žygi. Pinant pro pamink-: 
iekvienas svetimtautis pe-Į 
ito jų vardus, prisimena 
.vius ir mūsų tėvynę Lie-! 
i, davusią du padangių i 
uolius. Tame paminkle 
Ii ir mūsų tėvynės Lietu- J 
garbė, tat neturi būt leis- 
kad visokie padaužos jį i 
ytu žaismatiete. Lietuvių 
onienė turėtų pakelti pro 
ą kad mūsų garbės sim- 
s būtų apsaugotas. Mes 
) aukomis tą paminklą pa
ėmė ir dėlto neleiskime,

padaužos arba bile kas 
įiekintų. A. Kubilius

, čių randasi Šv. Kryžiaus ligo
ninėje, kasdien eina stipryn.

Daužvardis, red. L. Šimutis 
ir kiti. Tikimės, kad ypač aš- 

į t noiiiolikiečiai skaitlingai da- 
Sukaktis ir Išleistuvės ly'ausi‘h ____

---------- j Mūsų gerb. veikėjas P. Va-
1)1 EVO APVAIZDOS PAR. luckis, kuris jau pora savai 

— Ateinantį sekmadienį as- 
tuoniolikiečiai šauniai pami
nės parapijos rengiamu vaka- Kad ir Velykos reikėjo švęs- 

' ru gerb. kun. 1. Albavičiaus 
l 20 metų klebonavimo sukak
tį ir išleis keliems mėnesiams 
į Lietuvą. Pora desėtkų metų 
prabėgo, kaip gerb. klebonas 
atvyko pas aštuoniolikiečius 
ir per tą laiką teko daug kr 
nuveikti, kad ir darbo apy 
stovus nebuvo lengvos. Už 
kelių dienų jis išvyksta į Eii 
karistijos Kongresą Budapeš 
te, o iš ten į tėvynę Lietuvą 
aplankyti savo arti’mų giini 
nių, o labiausiai sustiprint- 
sveikatą, kuri karts nuo kai
to atsisako tarnauti. Tiems 
įvykiams paminėti parapija 
rengia sekmadienyje, baland
žio 24 d. vakarą, kuris susi
dės iš graži,os programos, vai 
šių ir pasilinksminimo prie 
pirmaeilės orkestro?. Progra 
ma prasidės 5 vai. p. p. na u 
ju laiku. Iš rengimo komisijos 
raporto paaiškėjo, kad daug 
įžymių žmonių pasižadėjo da 
lyvauti šitame parengime, 
kaip tai gert). konsulas P.

ti ligoninėje, bet draugų ne 
trūko, kurie aplanko ligoni 
kasdien ir tokiu būdu dieno? 
greit prabėga. Lauksime greit 
sveikutėlį sugrįžtant pas 
vo aštuoniolikiečius.

Vajaus Vakarienė
BRIDGEPORT. — Šv. Ka-1 

zimiero A kad. Rėmėjų 2 sky
riaus vajus ir vakarienė bal. 
10 d. pavyko. Svečių ir vieš
nių buvo pilna didžiulė salė 
Rengėjos ir visos rėmėjo- 
džiaugiasi tokiu pasisekimu 't 
dėkoja visoms ir visiems, ku
rie atjautė šį darną ir parė-l 
mė dovanomis, aukomis, geru

LIGONINĖS RĖMĖJŲ CARD 
IR BUNCO PARTY

Sekmadieni, balandžio 24 d. 
po pietų, Šv. Kazimiero vie
nuolyno auditorijoj įvyks Šv. 
Kryžiaus ligoninės rėmėjų 
card ir bunco party. Bus daug

Gerb. tėvas B. Pauliukas, 
O. P., praleidęs“ su mumis Ve 

i Iykas, savo poilsio nuo misi 
j jų laiką praleidžia pas gerb 
kun. L Albavičių, o iš čio vyks 
duoti misijų Nekalto Prasidė
jimo parapijom Taip pat šio
mis dienomis pagelbsti klebo
nui, nes kun. A. Kiškūnas ke
lioms dienoms išvyko atoslo 
gų. Jam teks netrukus 
duoti 
nėšių

pa va 
kleboną, kuris porai įm 
išvyks į Lietuvą.

savaitę aštuoniolikie
čius dažnai aplankė mirtis. I 
vyko net šešios laidotuvys: a. 
a. Boleslavo» Navicko, Kazi
miero Petniūno, Petronėlės 
Ankudavičienės,- Kazimiero 
Raudonio, Onos Rašinskienčs 
ir Vincento Bagvilo.

Šią

PRISIRENGKITE VAINIKŲ DIENAI

GERIAUSIA

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTĖS 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Ave. Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103

A.
PETRONĖLĖ 

KLEV1NSKIENĖ 
|h» lėtais BiKliodaiė.ule 

irė bal. 
it ryte,

Gimus

22 d., 1938 
sulaukus 47

m., 3:20
m. am-

Raseinių 
, Gedžių

Lietuvoje, I 
. Jurbarko parap.

Am- riboje išgyveno 37 me-

l’aliko (licfeliąnie nuliūdime:
Antaną; dti sūnų: Jono 

Eduardų. ;\ marčių, Joaną;
i dukteris: Kotriną. ir Elž- 

i'Ci dvi pusseseris: i’etronė- 
Skuėienę ii- ELžbiet;). Bružle- 

t u kitas gimines. O LietU- 
)je seserį Bertullenę ir jos 
liniyną ir pusseserį Moniką 
iniuii.nę ir jos šeimynų.
Kūi >s pašarvotas 724 West 

lt h St.
laidotuvės įvyks antradienį, 

įlandžio 26 <1., 1938m.’ Iš na- 
ų 1:30 vai. ryto bus atlydė- 

j Dievo Apveizdo parap. 
įžnyčia, kurioj įvyks gedulin
es pamaldos už velionės sie- 

l’o pamaldų bus nulydėta j 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
mines, draugus-ges ir pažys- 
nins-mas dalyvauti šiose lai- 
rtuvėse.
laidotuvių direktoriai: Būt
is I ndertaking Co. Telefonas 
tnal 3161.

n

Antanas B. Petkus
DIREKTORIUSLAIDOTUVIŲ

firma tuo pačiu vardu

'Temykite Biznierių Bargenus ‘‘Drauge

1410 S. 49th Court
CICERO

CJC»w.21D9.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R - P R U Z I N

Germusins patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PADeKONĖ

LAIDOTUVIŲ patarėjai ir DIREKTORIAI
DYKAI

A

Lachawicz ir Suirai
4348 So. California Ave.
Phone LAFayette 3572

CICEROS LIETUVIŲ 
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

4.
JUOZAPAS 

NORMANTAS

2314 West 23rd Place 
l’bone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

FRANCISKA ONA AITUTIENĖ
In2< Cit It on avė. ltocklord, Illinois, turėdama 50 metų amžiaus
mirė baland. .10 d 5:55 va) vakare u- tapo palaidota balandžio
LLuL-aJ

kleb. Kazimierui .Juo
kurie nl aikc šv. Mišias

. Mišių virs
calunavos.

geru ir mandagiu patarnavimu

6834 S. Western Ave.
CHICAGO. %-koi

Nieko bendro neturi su
galėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė paskutinį patarnavimų, ir 
palydėjo .jų j tų neišvenginuj, amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinirnų iš mūsų tar
po dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun.
zaičiui, kun. M. Švarliui, kun. Maurice,
ir įspūdingas pamaldas už jos sielų.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams, Tretininkėms, Maldos Apašta
lystės nariams, Sodalietėnis už priėmimų Šv. Komunijos ir maldų 
paaukojimų jos intencijai.

Dėkojame visiems, kurie uz jos stelų užprašė ŠV. Misiąs. Dėko 
jame gėlių aukotojams. Nes gėlių buvo pilna i 
dvidešimties — daugumoj giedotos ir

Dėkojame viisems, kurie
garbingai nulydėjo jų į amžinantį, o munis palengvino perkęsti 
nuliūdimų ir rūpesčius’. Dėkojame visiems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje, ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms j o tau mano mylima žmona, mūsų 
brangi motinėle, mano sesute, mūsų močiute, tesuteikia Gerasis 
Dievas amžina laimę danguje.

Nuliūdę liekame: vyras Kaz. Aitutas, sūnūs: Pranciškus, Kazi
mieras, Petras, Juozapas, Antanas ir Povilas; dukterys: Ona in
Julija; sesuo F. Pagojienė ir artimieji giminės.

EMILIJA 
GAIŽAUSKIENĖ 

(GUST)
po tėvais Gxazxiauskaitc 

mirė bal. 22, 1938, 4:00 vai. ry
te, sulaukus 32 metų amžiaus.

Gimus Pittsburgh, Pa.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų. Antanų, sūnų Lanny, pu
sėse r j Uršulę Kizikienę l’itts- 
burge, ir kitas gimines. Lietu
voje paliko motinų, seserį, bro
lį ir gimines.

Kūnas pašarvotas Bourne’s 
koplyčioje, 3125 W. 63rd St.

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 25 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
mo Švenč. Panelės parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tanius-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, 
sere, Motina, 
Giminės.

Laidot u vi ii 
Bourne, Tel.

l’use-
Sesuo, Brolis ir

direktorius A. J. 
Prospect 9593.

mirė bal. 20 d., 1938 m., 12:25 
vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus.

A. a. Juozapas gimęs Lietu
voje.

Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį, Juzefų; dvi dukteris: 
Antaniną. ir Genevieve; švoge- 
i-ius Lukošius ir kitas gimines. 
Lietuvoje paliko motinų, bro
lį, seserį ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 1161 Van 
Buren St.
Laidotuvės 
balandžio 
vai. ryto 
Kazimiero, 
bažnyčių, 
lingos pamaldos 
sielų. Po pamaldų 
Uis į šv.

Nuoširdžiai
gi mines, 
tamus-mas , dalyvauti šiose 
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Motina, Sesuo, Brolis Švoge- 
riai ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai: Kel- 
ner and Pruzin, 620 W. 15th 
Ave., Gary, Ind. Phone 9000.

į.................  iii ■

įvyks
23 d. 
bus atlydėtas j šv.
Gary,

kurioj

šeštadionj, 
Iš namų 9

I nd., parap. 
įvyks gedu- 
už velionio 
bus nulydė- 

Kalvarijos kapines, 
kviečiame visus 

<lraugus-ges ir pažys- 
lai-

Atitinkamas amatas visuo
met žmogų išmaitina.

Panašiai, kaip padoriai 
praleista diena baigiasi ma
loniu poilsiu, taip ir doras 
gyvenimas — ramia mirtimi.

? Urba Flower Shopped 
|4180 Archer Avenue* 
IgSISs Mylintiems — Vestuvėms—M 

Bankictams — Laidotuvėms — # y Papuošimams
Jk Phone LATA Y JETTE 5800 V

Antanas M. Phillips
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
3307 Lituanica Avenue

Boulevard 4139
(Buvusi A. Masalskio įstaiga)

LAIDOTUVIy 
DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 
NARIAI OHICAGOS,

AMBULANCE

fEYKusir EUDEIKI
TĄ V V A T KOPLYČIOS VISOSJU 1 JK/Yl - CHICAGO DALYSE
AMBULANCE — DIENĄ IR NAKTĮ

VIRGINIA 0883
4704- So- Western Ave.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

ta .y VAT koplyčios visose 
L* 1 ™ 1 Chicagos dalyse

Klausykite mūsą Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais, 
7:00 vai. vakaro iŽ WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS

S. P. Mažeika >3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139

A M Dhillino 3307 Lituanica Ave-A. m- InlllipS Phone Boulevard 4139

C M QLiiflnc 7113 w<Jst 18th streetUB m. VliuUdd Phone MONroe 3377

1 1 7nln 1646 •West 4Gth street|B J. Lulp Pilone BOUlevard 5203-5566

Albert V.

Petkus ir Eodeikis
D 1 Dlfl'VoC 33^ S°- lasted Sreet
F . J. niulltuj Phone BOUlevard 4089

Anthony Petkus
________ , _____________ GROvehill 0142



Šeštadienis, baland. 23, 18

VIETINES ŽINIOS
Aušros Vartuose

40 Valandą Atlaidai

Velykinei nuotaikai dar bc- 
viešpataujant Aušros Vartų 
Švč. Marijos Panos parapijoj 
įvyksta metiniai 40 vai. atlai
dai, kurie prasidės rytoj, bal.

d., 10 vai. ryto, senu sau- 
laikt', ir baigsis antradie 
bal. 26 d. mišparais vaka-

I

Pranešimai

Sekmadieni, balandžio 24 d., 
2 vai. po piet, Gimimo Švenč. 
Pan. parap. salėj, prie 
ir S. Washtenaw avė.
priešmetinis Lietuvių Romos 

[Kataliku Susivienijimo Ame- 
1 riko j Chicago apskrities su
sirinkimas. Visų apskričiai 
priklausančių kuopų atstovai 
ir visi kuopų išrinkti atstovai

AV. 68 
įvyks

24 
lės 
nj, 
re.

Pirmadienį ir antradienį 9 
vai. rytą bus suma su pamok
slu.

Nuoširdžiai kviečiu visus pa 
rapi;Lnus, o taip pat buvu
sius vestsaidiečius ir bendrai 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbintojus skaitlingai daly
vauti rytinėse ir vakarinėse 
pamaldose, eiti prie šv. sakra
mentų ir visu kuom -parody 
ti mūsų Viešpačiui savo Jam 
atsidavimą.

Kun. M. Urbonavičius, MIC 
klebonas

Šios parap. Kazimierai ir 
Juozapai rengia balių ateina
ntį sekmadienį, parap. svetai
nėje. Daugiausia darbuojasi 
Juozas Cickevičius ir J. Son
gaila. Šokinius grieš gera or
kestrą. Visi kviečiami atsilan-. 
kyti. įžanga 
vai. vak.

25c. Pradžia 8 
Nemuno Sūnus

RADIO

į seimą būtinai turi dalyvauti 
šiame susirinkime. Atstovams 
bus patiektos informacijos a- 
pie kelionę, apsistojimą nu
vykus j Pittsburgh, ir tt.

Ig. Sakalas, 
Apskr. sek r.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLIETUVlŲ LAI VOROR.ČI Ų AGENTU 
SĄJUNGA AM ERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU M.S"GRIPSHOLM11 $ 
Išplauks iš New York.o GEGUŽĖS 2.8 d. 
perGOTHENBURGAv/nepersedant (KLAIPĖDĄ

Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm”
Antra ekskursija, kuriai asmeniškai vadovauja VLA
DAS ML’ČINSKAS Švedų Amerikos Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas, išplauks iš New Yorko liepos 1 d.

Kelionė: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAIPEDA
Iš V nckholmo laivu S. S. "MARIEHOLM”

Kiti išplaukimai iš New Yorko:
Geguž. 3, Geguž. 12, Birž. 3, Birž 9

Geriausia Jums patarnaus mūsų agentas, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
181 No. Michigan Ave. Chicago, Ill.

So. Chicagos Žinios
BUDRIKO RADIO 

PROGRAMA

Velykos Šv. Juozapo bažny
čioj buvo iškilmingai apvaik
ščiotos. Iškilmes papuošė pro
cesija, kurią sudarė mokyk
los vaikai seserų mokytojų 
priruošti.

Per prisikėlimo apeigas šau 
niai giedojo parap. choras, 
ved. varg. I\. Gaubiu. Ypatin
gai gražaus įspūdžio darė, kai 
choro nariai, pasipuošę gyvo

Nedėlioję lygiai 7:30 valan
dą vakare išgirsime Budriko 
radio programą iš stoties WC 
KL 970 k. Mažne visą prog
ramą ketina išpildyti vieni j 
Makalai su Budriko orkestro* I 
pagalba. Ši mūsų scenos gru
pė visuomet moka užintere-1 
šuoli visus, senus ir jaunus. | 

šį kartą josios vaidini-! 
ketina būti dar geresnis

Subankrutavusių brokerių 
žmonos. Viršui Mrs. Olive 
Brown, kurios vyras, vienas 
vice prezidentų Hoagland and 
Alium brokerių firmos rastas 
garadžiuje nusinuodijęs. Že
miau Mrs. Esther Brown, 
žmona kito tos brokerių, fir
mos viršininko žmona. Ir jos 
pašauktos tardymui.

Moterų Sąjungos Chicagos 
apskrities susirinkimas įvyks I 
šį sekmadienį, balandžio 21, 
d., 2 vai. po piet, Dievo Ap
vaizdos parapijos salėj. Visų 
kuopų atstoviu prašome skait
lingai susirinkti. Randasi rei
kalų, kurie reikalingi visų 
kuopų dėmesio. Prašome taip
gi nesivėluoti.

■ Kasdien su Kristum1’
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

S. Sakalienė, apskr. seki

Balandžio 23-čia Diena
Tačiau tasai, kurs uolus ir 

rūpestingas, nors jis turėtų 
daugiau geismų, pelnys dau
giau doroje, nekaip kitas, kurs 
ramesnio pobūdžio, jei jis bus 
mažiau karštas doros siekime.

Du dalyku ypatingai daug 
pavaro mūsų pasitaisymų pi
rmyn — būtent, smarkus ati-

Klausykite
PALANDECH’S TRAVEL BUREAU 

Folklore Radio Program 
Every Sunday from 1 to 2 P. M.

Station WWAE — 1200 kilocycles

STOGDENGIAI-BLEKORIAI
Dirbame garantuotą darbą. 

2'5 metai Biznyje

BRIDGEPORT ROOFING
AND

Rakandų, Karpety, Pečių, Lovų, Matracų, 
Maliavos, Radijų ir Refrigeratorių

Skalbiama Masina
$39.50

Prosinamos Mašinos po
$39-50

Hoover, dulkių valytojas už

Č 19.95
Garantuojamas specialiai 

Hoover kompanijos

Budrik Furniture Mart
3409-17 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010

Gružus Budriko Programas iš Stoties WCFL — 970 k. Nedėlioję, 7:30 
vai. vakare. Didžiulė Orkestrą, Makalai.

eVes

Night and Morning
Dėl akių pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargo* 
sias akis.
Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

Write for Free Book
“A World of Comfort for Your Ey«»" MURINE COMPANY^X

už visus buvusius. Vaidinime 
dalyvaus net 50 vaidylų. Bus 
labai įdomu pasiklausyti. Tai
gi laušime.

Didžiulė Budriko rakandų 
ir radi ji] krautuvė, 3409 So. 
Halsted st., kuri duoda šias 
programas ateinančią savaitę 

■nm iTiTrb* “rriti e rii i s - ■ mTihi i ’m Tu sr 
ant visokių rakandų ir ypa
tingai ant, radijų. Šie nuleidi- ' 
niai yra nepaprastai dideli, j 
didžiausi Budriko biznio isto- į 
rijoje. Taigi, kam reikalingi į 
kokie naminiai daiktai, ar 
radi ja, čia yra geriausia pro
ga jie Įsigyti.

Nedėlioję 4 vai. po pietų iš 
stoties WAAF 920 k. Inter 
national Popuri, — gražiom į 
dainos ir Budriko akordijoni- 
sta i.

Nepamirškite, kad Chicago- 
je laikas yra permainytas vie
na valanda anksčiau. R.

Progress krautuvė ruošia 
ir įdomią radio 
programą

gražią

Ryt, 11 valandą prieš piet 
užsistatę radio ant stoties 
WG.ES praleisite įdomią va
landėlę klausydami žavinčių 
dainų, gražios muzikos ir sva
rbių pranešimų. Dainuos Nau
jos Gadynės choras. Tarpe 
dainų girdėsite gerų žinių, y- 
pač iš Progress krautuvės; 
sužinosite, kad dabar turite 
geriausios progos papuošti 
savo namus rakandais priei
namomis kainomis. O jas ra
site tik Progress krautuvėje 
baigiant balandžio mėnesį. Ne 
pamirškite pasiklausyti.

Rap. J.

MARiQUETTE PARK. - - 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 5 
skyrius laikys susirinkimą se
kmadienį, balandžio 24 d., pa
rapijos svetainėje, 2 valandą Į traukimas savęs nuo to, prie 
po pietų. Visi skyriaus nariai, I kurto prigimtis žiauriai 

palinkus ir 
mas tos 
labiausia|

Balandžio 24-ta Diena 
Būk taipgi rūpestingas su 

| dideliu atsargumu vengti tų 
I daiktų savyje, kurie papras- 
fm"taū_nėRfalbnus kituose? i

l

' rėmėjai ir darbuotojai kvie- 
I čiami laiku susirinkti, nes tu- 
i rime svarbių reikalų svarsty
ti. Valdyba

MARQUETTR PARK. — 
Labdarių Sąjungos 23 kuopos 
susi rink imto įvyks sekmadie-

po pietų.
■t

svetainėje, 2 vai.
Visi labdarybės nariai ir dar- 

įbuotojai prašomi laiku susi
rinkti, nes turime svarbių rei- 

! kalų svarstyti. Valdyba
i

TOWN OF LAKE. — Brau 
gija Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys mėnesinį su
sirinkimą balandžio 24 d. 2 
vai. po pietų, parapijos sve- 

’ tainėjė. Prašomos visos narės 
[ susirinkti. Valdyba

Lietuviu Piliečių Darbinin
kų Pašalpos klubas laikys mė
nesinį susirinkimą balandžio 
24 d., V. Neffas salėj, 2435 S. 
Leavitt st. 1 valandų po piet.

Zig. Vyšniauskas, rast.

Marquette Park Lietuvių 
Piliečių klubo reguliaris mė
nesinis susirinkimas bus 
landžio 24 d. 2 valandą 
pietų, parapijos svetainėj, 
riai kviečiami atsilankyti 
atsivesti savo kaimynus ir
žįstu mus. Yra daug svarbių 
reikalų svarstyti pagerinimui 
mūsų apylinkės ir apsaugoji
mui gyvasčių kaip savo, taip 
ir savo vaikučių ir kaimynų.

John D. Simans, vice pirm.

ka
po 
Na 
ir 

pa-

— Te
laikys 
24 k,

yra 
uolus besistengi- 

dorybės, kuri mums 
reikalinga.

ŠALTIMIERO ŠURUM 
BURUM

Balandžio 24 <1. Lietuvių 
Auditorijoje įvyks parengi
mas — Šurum - Būram. Pro
gramoj dalyvaus Bartkų še; 
mos dramos dalyviai. Lietu
vių jaunoji karta suvaidin.- 
lietuviškas vestuves, muz. J. 
Sauris grieš elektrikiniais 
11ammond vargonais, 
Hammond kompanija 
jo leisti Šaltimierui 
šiame parenpime.

kuriuos 
malonė- 
vartoti

A. A.

Nusigyvenimas sulygintas 
mirtimi.

SKOUNAM PINIGUS
ant Pirmų Morgičių Chicagoje 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.

SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD- Canal 8887

ir

v

SHEET METAL WORKS
3216 So. Halsted St.

Chicago, Illinois
Tel. Victory 4965

j

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

Tel. Prospect 0745-0746 
Incorporated 

5931-33 So. Ashland Ave.
Wholesale Only

Pas mus galima gauti tiarai Lie- 
i iiVišką i nipoTtą—yaišiynmę fa-g'- 
tinę.

Mes įr Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai pp. F. ir M. Dzimidas, 
Savininkai.

PERKU DABAR!! KAINOS 
GREITAI KYLA

COAL
Anglys

ILLINOIS
ANGLYS

Lump .................. $6.40
Mine Run .............. 6.15
Egg .............. 6.40
Nut’ ....................... 6.40
Screenings .......... 5.25

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDmore 6975
— — 1 " t

----- —\
UNIVERSAL 

RESTAURANT 
Moderniškiausia ir Pato

giausia Valgykla 
Bridgeport® 

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS savininkas 
Tel. Victory 9670

TOWN OF LAKE. — Drau
gystė Šv. Franciškos Rymietės 
laikys mėnesinį susirinkimą 
balandžio 24 d., parapijos mo
kyklos kambaryje. Visos na
rės malonėkite atsilankyti.

Valdyba

S
 Manant statyti sau naują >amą 
a> pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS
| Contractor and Builder, 

6739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspect 1185.

BRIGHTON PARK, 
deraeijos 19 skyrius 
susirinkimų balandžio 
tuoj po pamaldų mokyklos
kambary. Visi draugijų atsto
vai prašomi atsilankyti. Ku
rios draugijos dar neužsimo
kėjo savo metinio mokesčio 
$1.00, prašomos sumokėti.

Rast.

LOANS & INSURANCE 
IN ALL ITS BRANCHES 

Building Management 
JOHN P. EWALI)

- REALTY COMPANY, Inc. 
3236 S. Halsted St. 

Phone, CALUMET 4118

CLASSIFIED
PARDAVIME! NAMAI

4 kamb. mur. ‘‘bungalow.’' Apsu, 
mas. Randasi Marquette Parke \ 
na tik $3,800.

2 fl. po 6 kamb. medinis na 
Apšildomas. Randasi Marquette p 
ke. Kaina tik $5,700. Įmokėti r

10 fl.
Randasi 
recyverio

Biznio
2 flatai. 
$1,000.

2 po 4 
siduoda tik. už $1,900. Įmokėti r

Mes atstovaujame bankas, moi 
čių jstaigas ir recyverius, kurios, 
člamos likviduoti nuosavybes g 
laiku. Tad kviečiame Tamsta atsi 
kyti arba pašaukti telefonu mus, 
mos parodysime Tamstai tok; na 
arba lotą, kokį Tamsta ieškote, 
už žemą kainą.

K. J. Maeke-Mačiukas. 2:11(1 \\ 
fUitli St. Tel, Prospect 3110,

PARDAVIAU!
Turin parduoti rakandus ir rad 

Parduosiu atskirai. Atsišaukite; 
South St. Louis A vet, Chicago. T 
Nevada 1192. 

moderniškas mur.
Marquette Parke. Kaina 
tik $21,000.
tnur. namas — krautum 
Kaina tik $4,800. jmtf 

kamh. medinis namelis j

Tel. Canal . 1090
LEO CERNET

KONTRAKTORIUS
Brick and Cement Work

Tuckpointing 
1852 W. Ceraiak Road

Chicago, Ill

SEEING IS BELIEVING
8-Roorn res.. 33x135, stone foil* 
furnace, light all around: no al 
oak trim, staircase, French 
and floors; large attic; Extra 
lets, stair and hall carpets, lį. 
leums; some furniture included: t 
ment drive; 2-car gar.; drains, R, 
and surf, trans., nr. schls., ch 
ches, Hamilton pk. library; $5,0# 
If paid in 3 yrs., interest refun 
752 5 Eggleston Ave

PA RD AVIMI'T
Už $2500 galite pirkti 5 kam. medi 
cottage turi skiepą aukštą, furn- 
apšildlonias. Randasi Cicero], a 
4 9th Ave. ir 12th St.

UŽ $3500. galite pirkti 2 fletu po 
kam. mfirlnj namą turi aukš. sklep 
vanias, garadžitj. Arti 26th ir Tu 
nėr Avė. Atsišaukite E. Barovans 
1843 E. Elmwood, Berwyn. Tel. 
wvn 1547.

PARDAVIMUI KEPYKLA
Pardavimui kepykla, tinkama 
ryti urmo (wholesale) arba smu 
menišką (retail) bizni. Atsišau 
telefonu: Lafayette 6076.

PARDAVIMUI NAMAS
i Octogan mūrinis bungalow. 2 
maudynės, šiltu vandeniu šildomi 
Miegamas kambarys viršuj: gal 
vartoti kaipo fletą. Kambariai sk

j ve. Arti Gimimo parapijos ir m 
| kyklos. Turi pamatyti, kad įvertini 
| $2,000 įmokėti, balansas kas mė 
i si. Atsišaukite 6505 So. Roekrve 
St.

[j,............ PARDAVIMUI NAMAS

L- Kum o. i-mglish Style namas, aliej 
šildomas, garadžius. Atdaras insifr-k 
dial. Kaina $6500.00.
2706 S. 5Sth Court, Cicero, Illinol

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui Tavernas su visais įren
gimais ir staku.

Atsišaukite: 2540 West
Chicago

15(11 Place

GltOSF.IWft MAINYMU
Turiu didelę grosernę. Mainysią 

ant loto. Lotas turi būti South Si- 
dėje.

Atsišaukit telefonu: Republic 957Į.

PARDAVIMUI FARMA
80 akerių. 4 Vi m. nuo Ludington ant 
žvyrinio kelio. 2 mailės nuo cemen
tinio kelio. Pernaktinis laivų patar
navimas J Chicagos market!). Apie 
65 a. tinkami dirbti; liekanti žem? 
pieva ir miškas su mažu ežerėliu. 
40x60 tvartas, 8 kamb. namas. Sodas 
nauja melnyčia, vanduo tvarte ir na
me. Sutvarkyti palikimą parduosiu 
už geriausią pasiūlymą virš $4000 
Rašykite arba matykite Emily Beebe, 
tOO West Haight St., Ludington 
Mich.

EKSTRA! EKSTRA! PROGA 
40 akerų geriausios žemės su g'-raiS 
budininkais, elektros šviesa, van
duo. Randasi prie cementinio kelio. 
Michigan valstyjoje. Kaina negir
dėtai žema. Matykite: Farmer. 3'40 
West 80th Place, Chicago, III. Tel 
Grovehill 3651.

PARDAVIMUI
Pardavimui moderniškas 5 kamba
rių mūrinis bungalow. Furnace ap
šildomas. $4.000.00. Neparduosiu a- 
gentams. Atsišaukite: 3621 S. 55tn 
Court, Cicero. Illinois,

PARDAVIMUI
8 karbarių namas. Tinkamas dviem 
šeimynom. Šiltu vandeniu apšildo
mas. $4,000. Atsišaukite 7842 Wesi 
42nd Place, Lyons, Tllinois.

"""" -T- ■ - ,

PASISPORTYKITE PAVASARIUI

Pavasaris atėjo. Velykos ne
toli. Nusipirkite naujos ma
dos Čeverykus šiam sezonui. 
Turime čeverykų vyrams, 
moterims ir vaikams. Kiek
vienam kostumeriui rūpes
tingai pritaikome.

Dabar turilme gerų 
bargenų.

UNIVERSAL SHOE STORE
3337 So. Halsted St., Chicago, Illinois

U


