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H. FORDAS KOVOJA SU 
UNIJOMIS

Pasiryžęs didinti iki 1O dol. 
dienos atlyginimą

NEW YORK, bai. 9. — Ži- sug darbininkus sutraukti po 
niomiiR iš Washingtono, Hen-jLewiso vėliava. Šiam tikslui 
ry Fordas planuoja savo dar- Fordas turi pakankamai fon- 
įiiinkams padidinti iki 10 do- dų.

Čia kalbama, kad jei Fordas 
savo darbininkams

minėtų didelį atlyginimų, dar
bininkai, suprantama, nenorės 
nė klausyti apie unijas. Bet 
tuo paėiu žygiu Fordas pada
rys daug žalos kitoms automo 
bilių kompanijoms.

dienos atlyginimų, kad 
oneveikti United Automo- paskelbs, 

bile VVorkers unijos kampani
jų organizuoti jo fabrikų dar
bininkus. ■

Sakoma, Fordas tuo būdu 
pasiryžęs pakirsti unijų vadų 
ir organizatorių pastangas vi-

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJOS KOMITETAS 1911-12 M.

Sėdi iš kairės j dešinę: J. Kairiūkštis, Antanas Smetona, svečias iš Suomijos 
prof. A. R. Niemi ,(a.a.), pirmininkas dr. Jonas Basanavičius (a.a.), Antanas Vileišis 
(a.a.) ir Jonas Vileišis. Stovi: J. Balčikonis, Z. Žemaitis, M. Biržiška ir Jurgis Šlapelis.

VYKDOMA KOMUNISTŲ 
PROPAGANDA MEKSIKOJ

Tuo tikslu surengta bolševiko 
Trockio komedija

MBXICO, bai. 9. — Sovietų |mano prisipažinti kaltu ir tei- 
Rusijos diktatorius Stalinas sina Stalino įsakymu žudomus
nusikratė savo politiniais prie 
šais, kad tie nepaveržtų iš jo

savo draugus. Jis pareiškia, 
kad Stalino iškeliami kaltini-

diktatūros ir jo nesuklupdytų. mfti yra neteisingi. Nedaromi 
Jis iškelia jiems bylas už sų- jokie sąmokslai prieš Staliną, 
mokslus. Teismas .kaltinamuo- arba sov. Rusiją. Jis, sakosi,

Amerikos Darbe federacija šaukiasi 
kongreso pagelta

AVASHINGTON, bai. 9. — 
Amerikos Darbo federacija 
šaukiasi kongreso pagelbos 
kovoti prieš C.I.O. vadų J. L. 
Lewisų, kurs pasiryžo skaldy
ti ir griauti federacijų ir ko
kį laikų tai sėkmingai vykdo.

Pagelbos klausimas kongre
so žemesniuose rūmuose iškel
tas nepripažinus biliaus “eė- 
dėjimo” streikų reikale ir at
metus šių streikų smerkimo re 
zoliucijų.

Federacija pageidauja, kad 
darbo santykių boardo prie
žiūroje automobilių pramonės 
visi darhininkai pasisakytų, 
ar jie nori priklausyti atskirų 
amatų unijoms, ar vienai vi
sos pramonės unijai, kurių Le 
wis organizuoja ir už tai veda 
atkaklių kovų.

Reikia abejoti, kad kongre
sas kuo> nors gelbėtų federaci
jai, kadangi šalies adminis
tracija yra su Lewisu.

KONGRESAS NEIGIA 
"SĖDĖJIMO“ STREIKUS
AVASHINGTON, bai. 9. — 

Po triukšmingų svarstymų ir 
ginčų kongreso žemesnieji rū
mai vakar dauguma balsų at
metė bilių, kuriuo siūlyta iš
tirti praplitusius “sėdėjimo” 
streikus.

Taip pat atmesta ir senato 
pripažinta rezoliucija, kuriųja 
smerkiami “sėdėjimo” strei
kai ir nupeikiami darbdaviai 
už vykdomus tarp darbininkų 
šnipinėjimus.

Prez. Rooseveltas priešino
si biliaus ir rezoliucijos pra- 
vedimui..

NUVIJO PIKJETININKUS 
NUO FABRIKO

t
NEGRŲ RIAUŠES CAIRO 

MIESTE

CAIRO, ILL., bai. 9. — Ke- 
tūkstančiai negrų čia sukė

lė riaušes ir du valstybės poli
cininkus apdaužė, kai policija 
liandė negrų darbininkų gru
pę pašalinti iš Alesander aps
krities šelpimo ofisų. Vienas 
negras pašautas į koją.

BELLEFONTE, Pa., bai. 9. 
— Sustreikavo dalis darbinin
kų Titan Metai Works fabrike 
ir ėmė pikietuoti.

Priešingi streikui darbinin
kai susibūrė ir išvaikė pikieti- 
ninkus. Streikininkų vadams 
įsakė apleisti šį pramonės cen
trą. ; 1

LOŠIA KORTOMIS IŠ 
CUKRAUS

LAUKUVA. — Apnaršuvos 
km. įsivyravo kortų lošimas. 

Illinois valstybės policija įsi Kiekveno sekmadienio popietį,
gijo septynias radijo stotis, 
fu kurių pagelba bus galima 
sėkmingiau sugauti paspruku
sius iš kur nors piktadarius.

pas vieną gyventoją pusirenka 
kortų mėgėjai ir traukia ligi 
ryto. Daugiausia lošiama iš 
saldainių arba iš cukraus.

NACIŲ DARBO FRONTO 
VADAS ROMOJE

KANADOJ GRIEŽTAI NU- PRELATO DARBAI GE- Iš ETIOPIJOS PAŠALINA- 
SISTATOMA PRIEŠ “SĖ- RIAUSIAS ATSAKYMAS Ml PROTESTANTAI Ml- 

RADIKALAMSJIMUS"
TORONTO, Ont., bai. 9. — 

General Motors fabrikuose su 
streikavo darbininkai ir fab
rikai uždaryti. Ontario pro
vincijos premjeras paskelbė į- 
spėjimą, kad “sėdėjimo” str
eikai ir streikininkų pikietavi- 
raai yra uždrausti ir bus ne
pakenčiami.

Premjeras pareiškia, kad 
kas galima J. Valstybėse, tas 
negalima Kanadoj. C.I.O. ne
gali čia diktatoriauti, kaip tas 
daroma. J. Valstybėse. Be kit 
ko, streikininkai negali tikėtis 
iš vyriausybės jokio šelpimo.

ST. LOUIS, Mo., bai. 9. — 
Lygiai prieš vienerius metus 
čia mirė Šv. Patriko parapijos 
klebonas, prelatas Timotby

SIONIERIAI
ROMA, bai. 9. — Italų spau 

da praheša, kad neseniai italų 
autoritetai iš Etiopijos paša
lino septynis britų protestan-

Dempsey, visų paprastai vadi- 'tų misionierius, kurie prisipa- 
namas tėvas Tim. Jo laidotu- žino yra Anglijos paprasti šni 
vių dieną gausingiausios žmo-!pai įr kurie kurstė etiopus 
niiįuninios subrinko. Tik ma-1 prieš italus. Sako, šie

RADIKALAI SAKOSI VYK 
DĄ PUOLIMUS

MADRIDAS, bai. 9. — Ra
dikalų vadai praneša, kad jų 
karo pajėgos keliuose Madri
do fronto baruose vykdo “sėk
mingus” puolimus prieš nacio 
nalistus, kad pasidarius dau
giau vietos ir neužtroškus su
griautam ir nešvariam Madri
de.

MUSSOLINIUI PRIPAŽIN
TAS DAKTARATAS

ROMA, baJ. 9. — Lausanos 
universitetas (Šveicarijoj) I- 
ta,lijos diktatoriui Mussoliniui 
pripažino socialių mokslų gar
bės daktaratą.

GERAŠIRDIS KLEBONAS

Ziniomis iš Gibraltaro ir 
Londono, į Italiją vyksta Juan 
March, ispanas turtuolis, 
kurs, Rakoma, finansuoja na
cionalistų karą. Jis prašysiąs 
Mussolinio padėti ispanams 
nacionalistams.

ROMA, bai. 9. — čia netikė 
tai atvyko dr. Robert T^ey, vo
kiečių nacių darbo fronto va
das. Kalbama, kad Hitleris jj 
Čia prisiuntė tartis su Mueso-; dalija dar nebaigė savo aš- 
liniu Ispanijos karo reikalu, su Anglija ir šian-
kurs virto neatidėliotinu 
klausimu ir reikalingas greito 
sprendimo.

dien jau nusisuko prieš Pran
cūziją, kuri peržengia tarptau 
tinį nesikišimo sutarimą.

ža minių dalis rado vietos baž
nyčioje per gedulo pamaldas. 
Susirinko daugiausia darbi
ninkai ir varguomenė, neteku
si brangaus savo geradario.

Komunistų vadai dažnai 
stato priekaištus Katalikų 
Bažnyčiai, kad ji skelbia gai
lestingumą, bet jo nevykdo. 
Komunistai meluoja. Jų prie
kaištams yra geriausias atsa
kymas mirusiojo prelato at
likti darbai. O tokių gerašird
žių žmonių Bažnyčia turi de
šimtis tūkstančių. Jie ne vien 
skelbia gailestingumų, liet jį 
stropiai ir uoliai vykdo.

misio
nieriai huvo prisidengę vien 
misionierių vardu. Iš tikrųjų 
gi jie buvo tik paprasti agen
tai. *

Dabar gauta žinių, kad iš E 
tiopijos pašalintos dar ir trys 
Amerikos moterys misionie
rės, kurios, priklauso vienai bi 
blistų draugijai. Ir šios pasi
rodė neištikimos italų autori
tetams. ,

IR VĖL VANDENSAIKIŲ 
KLAUSIMAS

City Club of Chicago iš nau 
jo iškėlė reikalavimą, kad bū- 

Velioni, prelatą, 37 metu, atnaujinta, vandensaikitj į-
klebonavo Šv. Patriko parapi
joje ir tuo laikotarpiu štai 'ką 
jis padarė ir paliko; Įsteigė

vedimas į visus namus mieste, 
o ypač pietinėje miesto daly
je, kad mažiau vandens būtų

sius nuteisia mirti ir jie su
šaudomi. Tuo būdu diktato 
rius Stalinas jau pašalino iš 
gyvųjų tarpo eilę stambiųjų 
komunizmo ir bolševikizmo va 
dų, be kurių Leninas 1917 me
tais nebūtų galėjęs laimėti 
raudonosios revoliucijos. Sta
lino priešų bylose figūruoja 
bolševikas Trockis, kurs šian
dien gyvena ištrėmime, Meksi
koj. Trockis kaltinamas už vi
sų sąmokslų planavimų prieš 
diktatorių Stalinų.

Trockis buvo Amerikoje, ka
da Leninas 1917 metais pasi
ryžo sukelti revoliuciją. Suda
rius sovietų valstybę, Trockis 
Leninui buvo artimiausias 
draugas. Po Lenino jis turėjo 
paveldėti sovietų Rusijos dik
tatūrą. . ,

Leninui mirus, netikėtai pa
sisuko antraeilis bolševikų va
das Stalbias. Neužilgo Stali
nas nustelbė visus kitus bolše
vikų vadus ir patį Trockį. Pa
skiau Stalinas ištrėmė Trockį, 
o jo šalininkams su-varžė lais
vę ir teises.

Įsigalėjusio diktatoriaus 
Stalino agentai susekė, kad 
Trockis ištrėmime būdamas 
daro sąmokslus prieš diktato
rių. Stalino pastangomis Ru
sijoje imta areštuoti trockiniu 
kai, daugiausia stambieji bol
ševikų vadai. Daugelis areštuo 
tųjų jau nuvaryti į kapus. Did 
žiausiu kaltininku pripažintas 
Trockis. Deja, Stalinas negali 
jo pasiekti.

Tačiau patsai Trockis Yie-

turi įrodymų, kad Stalino žy
giai yra klastingi ir nedovano
tini. Jis, Trockis, galįs išsitei
sinti, jei galėtų grįžti į Rusi
ją. Kadangi grįžimas jam ne
begalimas, nes ten tuojau ne
tektų galvos, tad Trockis su
galvojo ištrėmime surengti 
Bau partyvišką, teismą ir iš
siteisinti. Bylų nagrinėti jis 
pakvietė kelis radikalus profe
sorius ir savo šalininkus ko
munistus iš J. .Valstybių To
mis dienomis tad ir bus čia 
vaidinama Trockio komedija.

Trockio sugalvota ši komedi
ja yra niekas daugiau< kaip 
tik paprasta bolševikiška pro
paganda. Iš J. Valstybių atvy
ko stambesniųjų laikraščių ko
respondentai, kuria plačiai 
r ašinės Trockio komodij
gų. Iš to naudos bus niekam, 
kaip tik Trockiui, Stalinui, ^pl 
ševikizmui ir kotaMfiisititli. fibl 
šėrikai džiūgauja, kad jiems 
tuo būdu pasiseks daug pro
pagandos paskleisti tarp leng
vatikių ir patraukti juos į ko
munizmo kadrus.

Jie gali skaudžiai apsirikti. 
Ir apsiriks, kadangi ir lengva
tikiai jau įsisąmonina. Aplink 
socialistus ir komunistus silsi 
spietę daugiausia tamsuoliai, 
kurie taip pat jau pradeda pro 
tauti, kad radikalus sekti, pa
tiems sau duobes kasti. Ko
munistams nepadės propagan
dos sumetimais komedijos. 
Rusijos bolševikai išsiskers, 
rusų tauta Išsilaisvins iš did
žiausios verguvės.

vienbutį vyrams; viešbutį dar- rikvoi«™ P"*®*® vandens

NOTĖNAI. — Parapija 
džiaugiasi savo dvasios vadu 
kunigu Juozu Pragulbecku. 
Neseniai atvykęs, spėjo daug 
ką nuveikti. Įsteigti nauji ka
pai, apdengta bažnyčia ir kt. 
Visa parapija jaučia kle
bono gerą širdį. Neturtingus 
ligonius aplanko savo arkliais, 
ne vieną sušelpdamas savo do
snia ranka ir dykai palaidoda 
mas.

Klebono dėka įsteigtas kny- 
gynSlis, į (________

bininkėms moterims; dieninę 
prieglaudą dirbančių motinų 
vaikams; namus negrams; ne
mokamų užkandžių restoraną; 
Baltąjį Kryžių vargšių šeimų 
šelpimui, ir pašalinių mirusių
jų laidojimui kapelius Kalva
rijos kapuose.

Moterų viešbutyje per 25 
metus kasdien rasdavo vietos 
apie 100 moterų. Nuo 1931 me 
tų pradžios restorane ikišiol 
parūpinta daugiau kaip 7 mi
lijonai nemokamųjų valgių 
vargšams, įvairių rūšių dris
kiams ir net smurtininkams. 
Kas metai išdalinta šimtni pin 
tinių su maistu.

Velionis per streikus ir dar
bininkus sėkmingai siitaikyda- 
vo su darbdaviais ir tuo būdu 
būdavo išvengta rimtų susi
kirtimų, arba ir kraujo pralie
jimo. 1 i ‘ • 1

Tėvas Tim mirė. bet jo gai-• -4 < •

Svarinimo stotį.
City Club pareiškia, kad 

vandensaikiai sumažins namų 
savininkams išlaidas už van
denį. i

Šis argumentas be pagrindo. 
Vandensaikiai padidins, ne su
mažins išlaidas.

Juk tas pat įvyko su par
kais. Saky ta, kad kai parkai 
bua konsoliduoti, bus pigesnis 
jų išlaikymas. Kaip gi daly
kai stovi šiandien?

BERLYNAS, bai. 9. — Su
žinota, kad oro ministeris 
gen. Goeringas iš naujo vyks
ta į Romą.

lestingumo darbai ir toliau 
sėkmingai vykdomi ir jo dva
sia šiuose darbuose aiškiai at
spindi. Ilgiausius metus jo 
gailestingumo darbai bus mi
nimi.

TAISYS CHICAGO 
GATVES

UŽ KEIKSMUS JAU RAŠO 

PROTOKOLUS

Iš surinktų už gazoliną val
stybinių mokesčių Chicago ga
vo 1,292,062 dolerių. Ši visa 
suma bus panaudota kai kurių 
gatvių dalių taisymui. Prane
ša, kad darbai greit bus vyk
domi ir apie 12,000 darbininkų 
gaus darbą.

PEORIA, III., bai. 9. — Už
sibaigė darbininkų streikas 
Caterpillar Tractor kompani
jos fabrikuose. Apie 11,000 
darbininkų grįžta į darbų. 
Kompanija pripažino C.I.O.

Policija suėmė John Hew-
son, 21 m. amž., kurs dieno
mis .užsiimdavo stambiaisiais 
plėšimais, automobilių vogi 
mais, o naktimis lėbaudavo 
parinkti niauriose smuklėse.

KAUNAS. — Pagaliau im
ta rimtai kovoti su keiksmais 
viešose vietose. Nors ir anks
čiau toki keikūnai kartais bū
davo teismo baudžiami, bet da
bar tam dalykui tvarkyti yra 
ir įsakymas. Pirmosios šio ne
gailestingo įsakymo aukos bu
vo Vilijampolės trys jauni vy
rukai, kurie gatvėje tarp sa
vęs keikėsi. Policininkas už tai 
juog nusigabeno nuovadon ir 
surašė protokolą.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien giedra ir kiek šil
čiau.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 
6:26.
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šiurpūs Žiaurumai

Eltos žiniomis, vokiečių telegramų agen
tūros specialus korespondentas iš Gu&dala- 
jaros fronto praneša, kad neseniai nacionar 
batų kariuomenes iš kairiųjų artimųjų sri
čių gyventojai pasakoja šiurpius dalykus 
ųpie kairiųjų viešpatavimo laikų.

Tose srityse nesu beveik nė vienos šei
mos, kuriai nebūtų jėga atitolti nariai vy
rai,* kuri uos besitraukiu kairieji išsiveda su 
gavimi. Žmonės niekad prieš tai neturėję 
ginklo rankose, siunčiami tiesiai į frontų.

Jadreąueje kairieji pavertė bažnyčių ir 
vienuolynų arklide ir virtuve.

Cogalludo bažnyčia visiškai sugriauta. 
Tarp sudegintų altorių guli griaučiai žmo
nių, ištrauktų iš buvusių po bažnyčia rusių. 
Žmonių pasakojimais, čia kairieji smarkiau
siai siautė. Girti kairieji vilko iš namų 
jiems nepatinkamus asmenis, tempė juos į 

kapus, kur kankino iki mirties.
Panašiai buvę ir Rebolloso.
Jasraųueje kairieji surengę jaučių ba- 

dynes su vietos dvasininkais. Sužeistąjį dva
sininkas buvo nuvilktas į laukų ir ten nužu
dytas. 1 ■ 1 i

Taigi, matote dėl kokios demokratijos 
kairieji kovoja Ispanijoj. Tai ne deniokra- 
tybės gynėjai, bet naujosios gadynės bar
barai, žudikai.

išmanančių specialistų, nes jie ily&ni atsto
vaus mūsų kraštui. Medžiagos yra pakan
kamai, ir lietuviškos. Nereikėtų, bent sykį, 
pagailėti lėšų tinkamam išleidimai. Knygos 
neturėtų išeiti viena kuria kalba; jas reikė
tų išleisti žinomomis kalbomis: anglų, italų, 
prancūzų, vokiečių, arba bent visiems pri
einamiausią - prancūzų kalba. Ruošimas 
neturėtų būti vienos, kurios įstaigos mono
polis, o aukščiausių įstaigų tiesioginio, ben
driniu, rūpesniu. Lėšos rastųsi, nes būtų ga
lima atsisakyti nuo kelių smulkesnių daly
kų eilinėje propagandinėje srity’*.

Čia pakeltus klausimas, nMikrųjo, yra 
veltas rimto dėmėsi©.

LIETUVOS GYDYTOJŲ ŠUVA- 
ŽIAVIMAS

Kovo mėn. 21 d. Kaune į- 
vyko penktas Lietuvos gydy
tojų kongresas, kuriame da
lyvavo apie 300. gydytojų iš 
visos Lietuvos. Kongresas bu
vo iškilmingai atidarytas Ka
ro muziejuje. Jį atidarė Lie-

Prez. pabrėžė, kad gydyto 
jų Lietuvoj, vienur perdaug, 
kitur permaža. Kaip ir kitose 
profesijose, pasireiškia neno
ras keltis iš miesto kur to
liau kaiman.. Daugelis norė
tų gyventi Kaune, Siauliuo-

tuvos gydytojų draugijos sų- se ar kitur, tik ne kaime. O
jungos pirtnrainkag dr. pulk. 
Oželis.

turėtų būti priešingai: ten 
privalu eiti, kur daugina sto-

Kongresų savo atsi tanky- kuoja gydymo pagalbos. Ko-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Atmete ir Baigta

Grupė Lietuvos seimo atstovų, kurių 
priešakyje stovėjo prel. Laukaitis, buvo įne
šę į seimų draugijų įstatymo pakeitimo pro
jektų.

Buvo siūlomas tas įstatymas pakeisti ta 
prasme, kad draugijoms įregistruoti nereik
tų duoti prašymas, o pakaktų pareiškimo, 
kad draugijai steigti užtektų penkių asme
nų (dabar reikalaujama dvylikos), kad drau
gijos vadovybės nariais galėtų būti 21 metų 
amžiaus žmonės, kad draugijos būtų lais
vos nuo bet kokios valdžios kontrolės.

Iš to, kų čia trumpai paminėjome, ga
lima matyti, kad draugijų įstatymo pakei
timo projektas buvo rimtas ir kraštui rei
kalingas. Dabar veikius draugijų įstatymas; 
kaip žinoma, vyriausybės yra išleistas sku
botai ir neapgalvotai. Organizuotųjį visuo
menės gyvenimų jis labai varžo ir trukdo. 
Nū® to daug kas turi nukentėti. Įvyksta be
reikalingų susierzinimų. Nukenčia ir kultū
rinė tautos veikla. Tačiau į tai, matyt, ne- 
oteiži (trinta. Vidaus reikalų ministeris pa- 
aisakė prieš įstatymo projekto pakeitimų, 
dauguma balsų jį atmetė ir dalykas užbaig
tas. • -1

Lietuvos Propaganda Užsienyje

“N. Romuvoj” (12 nr.) Vetmins, rašy
damas apie naujai išleistas italų knygas, lie
čiančias Pabaltijo ralntybes, ir nurodyda
mas daugybę tiesiog net juokingų netikry
bių bei klaidų, užsimena ir apie per mažų 
mūsų veilamų užsienyje propagandų.
' “Šiandienų privalu, neatidėliotinai, duo
ti pasauliui, Euro iru ir pasauliui, keletu di
desnių, pagrindesnių, leidinių. Jie turi būti 
ne vien tik nuotrupinė mūsų dalykų infor
macija, tokių monografinių leidinėlių yra 
aibės, bet jie turi organiškai ir rimtai pa
rodyti mūsų gyveninių, niusų Valstybę, mū
sų Tautų. Pakanka straipsnelių ir brošiūrė
lių, na, ir neišvystytų galimybėlių.

Šiandienų būtina patiekti šie leidiniai, 
Bet jei atrodytų juokinga, jog jie reikalau
jami beveik anksčiam kitiems, nei sau pa 
tiems krašte...

K Čia nėra vienos visuomenės ar vienos 
valdžion reikalą*. Būtina eiti į Efti'opų, kol 
patogus laikas ir dar nesiaučia audra; pa
lodyti jai Lietuvą, gyvenusių, vyvenančių 
Lietuvų. Šie leidiniai turėtų būti paruošti

Kalbant Apie “Damdnuf”
Iš 1924 m. atvykorių į Ameriką Lietu

vos artistų grupės, poMvadttasioe “Daim- 
dzi - Drkndzi”, da pasiliko amerikiečių ta
rpe, apsiprato s« Amerikos gyvenimu ir vi
siškai pasidarė mūsiškiais. Ir gerai — dau
giau judėjimo ir dangina “fe®ių”.

Ant. Vanagaitis, bekrėedamas pas mins 
“fonias”, taip įsismagina, kad 1939 m. ėmė 
leisti “fonių” laikmatį “Margutį”. Prie 
jo vadinamos “ jnokologijos” jas pridėjo ir 
muzikų, kuri, tiesų pasakius, nustelbė ir 
juokus. Prieini rizikos atsirado ir šiaip jau 
visuoftueniškp ir politiško pobūdžio straips
nių. Vadinas, “Marg.” ne vien “fonias” 
krečia.

To paties “dzlmdzininko” iniciatyva ir 
pastangomis duodamos kasdieninės radio va
landos jau penkeri metai. Toks darbas tai 
irgi ne vien tik “fonios”.

Ir, žinoma, kol ir laikraštis ir radio va
landos neiškrypsta iš grynai tautiškos kryp
ties, kol tarnauja visuomenei be užgaulio
jimų, bet dirbu tautinį ir kultūrinį darbų, 
tol tų darbų reikia skaityti naudingu, nes 
jis bendrai padidina lietuviškų veiklų šiame 
krašte.

Savo laiku “dzimdzių tėvas” buvo lyg 
ir' pašlijęs į kairę. Truputį pagnaibydavo 
katalikiškųjų visuomenę. Bet, laikui bėgant 
tiek “sudešinėjo”, kad turėjo grumtis su
kairiųjų bendrojo fronto organizatoriais.

• • •
■ Kas nori naudingai dirbti mūsų tantai, 

būtinai turi skaitytis su tuo faktu, kad mū
sų tauta yra krikščioniška, katalikiška. Kas 
ima griauti tautoje religinius pagrindas, tas 
dirba nedėkingų darbų. Norint tantai pasi
tarnauti, reikia dar labiau kelti religiškų 
sąmonę, nes tautos religiškumas yra jos 
stiprumo ir ateities laidas. Palaidas libera- 
lizinas tautoms ir valstybėms kasa duobes.

Tie laikraščiai ar tos radio valandos, 
kurie skaitosi su tuo faktu, gali teisingai 
pasisakyti dirbu fietuviškų, tautiškų darbų. 
Eidami su tautiškuoju gyvenimu Amerikoj, 
turime palaikyti mūsų didžiausius lietuvy
bės centrus -— parapijas, mokyklas, orga
nizacijas ir kitas lietuviškas įstaigas.

rnm pagerbė Valstybės Prezi
dentas Antanas Smetona, Mi 
misteris Frrnriniakas ir fina
nsų ministeris Joosas Tūbelis.

va su ligomis prilygsta ko
vai su tėvynės priešais: ka
rys stoja ten su ginklu, kur 
daugiau reikalingas, kur dau

Be to, atidaryme dalyvavo giau pavojaus. Vadinos rei- 
Seimo Pirmininkas inž. Sa- kia, kad gydytojų tinklas bū-
kėnis, krašto apsaugos mini
steris brig. gen. Dirmontas, 
vidaus reikalų ministeris ge
ner. Čaplikais, Latvijon nepa 
prastas pasiuntinys ir įgalio 
tas ministeris Lietuvai Sėja. 
gen. V. Nagevičius, Didžiojo 
universiteto prorektorius pro
fesorius Purenąs ir kiti.

Gydytojų draugijų sęjun 
gos valdybos pirmininkas dr 
pulk. Oželis perskaitė per vi
sų nepriklausomų Lietuvos 
valstybės laikotarpį jau mi
rusiųjų ir žuvusiųjų gydyto
jų sųrašų — iš viso jau yra 
mirę 75 gydytojai. Karo mu
ziejaus orkestrui gedulo ma
ršų grojant, kongreso daly
viai įnirusiųjų gydytojų at
minimų pagerbė atsistoję ty
liu susikaupimu.

Dr. Oželio pranešimas

Po to, dr. pulk. Oželis pa
darė labai platų ir* išsamų 
pranešimų, jaihW Iškeldamas 
reikalų kovdti stt žlnonijos 
socialinėmis nelaimėmis bei 
ligomis, supažindinti visuo
menę su socialinės higienos 
pagrindiniais dėsniais. Ypa
tingai pabrėžė reikalų kovo
ti su vaikų mirtingumu ir 
užkrečiamomis ligomis.

Prezidento kalba

Prezidentas savo kalboje 
palietė tų gydytojų suvažia
vimo programos dalį, kuri 
skirta tiems Lietuvos gyven 
tojų negalav&nams, kurie y- 
ra visuotiniški. Pirmučiausia 
pradėjo apie kūdikių mirtin-

tų teisingai išsklaistytos po 
visų kraštų, dargi tuose > 
kampuose, kur tenka kultū
ros dirvonai plėšti. Gydyto
jas yra kaip ir karys, kaip 
ir saugomo budėtojas, kurie 
saugo mūsų torto ir mūsų 
gyvybę. Ir nemaža yra to
kių prakilnių gydytojų, ku
rie begelbėdami žmogaus gy
vybę ir jų išgelbėję, patys 
apsikrėtę žuvo. Prieš juos 
mes lenkiame galvas su did
žia pagarba.

Kaip gerai būtų, kad kiek
vienas Lietuvoje valsčius tu
rėtų po vienų gydytojų, po 
vienų akušerę, po vienų gai
lestingųjų seserį. Tuo tarpu 
nei valstybės iždas, nei savi
valdybės neišgali duoti tam 
reikalingų lėšų. Vadinasi pla 
taus masto sveikatos reika
lai pridera nuo visuotinės 
krašto gerovės pakilimo, nuo 
ūkinės ir finansinės krašto 
buities. Jei taip, tai kovos 
sų ligonį su, (yiswkipmis ne- 
sveikatouiis, pasisekimas ly
giuojasi į kovų dėl geresnio 
tautos rytojaus. Abi tos ko
vos yra laimimos vieningai 
organizuotoje tautoje. 

Lietuviai buvę sveiki

Pruseikos, Andriuliai, Bim
bos, Grigaičiai, tėvai visokių 
maikių šiandie, tavorščiai, sa
vo padus bučiuoja, kad gyve
na kapitalisto Dėdės Šamo 
kontrėj, o ne caro Stalino 
darbininkų “rojuj.” Ba, jei 
šiandie jie gyventų balšavikų 
“rojuj,” ne pruntns organi
zuotų, ne dolerius Spanrjos 
rebelianis mušti rinktų, ale 
mamose su ševelais anglis 
kaistų. ,

Šiomis dienomis atėjo iš 
balšavikų “rojaus” naujyna, 
kad caras Stalinas įsakęs su- j 
varyti į Don bas mainas 400 
l»ltarankių tavorščių. Jie se
niau buvo pristatyti anglių 
kasti, kad pakėlus produkšinų, 
ale vienas paskui kitų pradė
jo snikinti iš požemio ir užė
mė vietas ofisuose. Kiro an
glių trueto mainose, sako, bu
vo pristatyti 45 inžinieriai, 
bet iš jų tik šeši dirbo, gi 
kiti dyki bindzinėjo. Kitose 
mainose iš 97 technikų tik 30 
dirbo, o kiti ofisuose sėdėjo 
ir cigarus rūkė. Pamatęs ca
ras Stalinas, kad anglių pro
dukcija ne tik nedidėja, bet 
mažėja padarė egzaminacijų 
ir visi suvaryti į mainas.

Spausdamas nž tai Stalinui 
delnų linkiu, kad jis sutvarky
tų ir ^Amerikos lietuviškų bal
šavikų ir eicilistų prunto pos
tus, kurie jokio naudingo dar
bo čia neveikia, tik važinėja 
po kolonijas, aukas sau kalek- 
tuoja ir puikiausiai gyvena.

Heli su Marksu,
Heli su Trockiu, 
“Rojų” Stalininiu; 
Tiktai žiūri,
Kad kišenės’
Būtų dolerinių.
Tiek tamsybėj 
Išgyvenę
Daugis dar nemato, 
Kad tas pruntas — 
Komisarai
Jiems kišenes krato. 
Viena rankų 
Kiš’ kišenėm,
Kita “rojų” rodo, 
Ba kitaip kol 
Aukų gautų 
Išeitų iš proto!

Vyras. — Liuce! Žiūrėk ko
pūstuose tarakonas.

Žmona. — Džiaugias, kiči- 
ny vienu bus mažiau.

Girtuoklis. —Norėčiau būti 
Diogenu...

— Kodėl?
— Gyvenčiau viskės bačkoj.

Eidamas gulti mažas Igniu- 
kas:

— Mamyte, dar nariu pa
klausti vieno dalyko.

— Kokio?
— Kur pasidėjo gabalas tos 

pančiakos, kur dabar yra sky
lė?

> r i _____

Jonukas. — Tėte, kas tai 
yra firmament?

Tėvas, — Firni-Ment. To
kios firmos ag nesu girdėjęs.

Italijos spauda viešai ir atvirai kaltina 
Prancūzijos “liaudies fronto” vyriausybę, 
kad ji visokiais būdais padeda Ispanijos 
raudoniesiem*. Ispanijos raudonųjų armijai 
vBdoTOUj, prancūzų karininkai, kurių prie- Į »“■»* » «,ma“
Šakyje atovi vienas žymus prancūzas gene- manaža, bet ir numirs-
rojas' ta nesulaukę nėjjietų. 11 tūk-

Taigi, matot, į Ispanijos vidaus reika- siunčiu mirimų pirmaisiais
ius savo pirštus turi įkišę ne vien italai 
fašistai, vokiečių naciai ir ne vien Rusijos 
komunistai, bet ir prancūzai, kurie tiek «laug 
riksmo kėlė prieš kišimusi kitų kraštų į 
Ispanijos žmonių vidaus kovas.

Jei Ispanijos Žmonės pajėgtų, jie tikrai 
šluotų lauk iš savo krašto kitataučius, ku
rie jų kraujų lieja ir visaip juos išnaudoja. perdiddis Tik 
Bet dabar .jau jie, berods, yra bejėgiai. Tai _ dide,is Rūdikių mirtįngu. 
tikrai nelaimingi žmonės. Ir kada tos jų
skaudžios nelaimes l«igsw, tuo tarpu dar . ....... . .. negalavimai tai įvairios ap-sunku yra pasakyti. ®v. * .

krečiamos ligos, kaip džiova, 
piktoji (venerinė), trachoma, 
proto susirgimai, šiltinės. Ne 
vien Lietuva taip liguista; y- 
ra kraštų, kur apkrečiaimo- 
sios dar daugiau kainuoja 
žmones. Lietuvoje šioje kovo
je daug laimėta. Visame kra-

Lietuvos spaudoje keliamas klausimas, 
kad besiartinant 20 metų nepriklausomo gy
venimo jubiliejui labai pravartu būtų supa
žindinti visuomenę su visais bet kokioj gy
venimo srity pasireiškusiais asmenimis. Vie
na knyga, kurioje surastume trumpos žinias 
apie tokios asmenis, būtų puikus veidr4xiis, 
kur# parodytų mūsų kūrybos pradininkus 
ir vykdytojus.

Rašytoja* ir žurnalistas J. Petrėnas iš
kėlė mintį išleisti visų pasižymėjusių asme
nų biografijų rinkinį, kurs jau nunietovėja- 
siu tarptautiniu vardu būtų pavadintas Kas
yra ka».

Kronistai ii- istorikai pa
sakoja, kad lietuviai buvę se
novėje sveiki, augaloti ir sti
prūs. Mums taip pat žinoma, 
kad jie aukštai vertindavo 
sveikus ir tvirtus žmones. Iš 
tos senovės mums yra palikęs 
įprotis kits kitam sakyti: 
sveikas, sveikas gyvas, svei
ki sulaukę Velykų, Kalėdų. 
Kų tai reiškia? Tai reiškia, 
kad senovėje lietuvis laiky f 
davo visu didžiausia gėrybe 
sveikatų. Dėl to jis sveikin
damasis, linkėjo pirmučiau-

amžiaus metais iŠ 65 tūkstan- »įa ne pinigų, ne kokio tur-
čių gimimų —tai didelis nuo 
stotis žmonių prieauglyje. Gi 
mimų mažėjimas yra pavo
jingas tautai. Lietuva negali 
skųstis prieaugliu: “jis yra 
paprastas — nei pennužas,

Sučiupau, tavorščiai, ir aš 
savo delne poetiškų gyslų. 
Čiuptelėjus jų vienų kitų sy
kį, išėjo tokia ant bendro 
prunto garbės daina:

Diena švinta,
Diena brėkšta,
Naktis jau suplyšo, 
Cieilietai,
Balšavikai 
Prantus jau sukišo. 
Štai, pavasaris 
Prašvito,
Muselės jau uja; 
Prunto ponai 
Po tavorščių 
Kišenes tik zuja.

Poetas. — Ab, tamstos duk
tė tokia graži, kaip poezija.

Tėvas. — Dėl to ir sunku 
jų išleisti..

— Kodėl neatidarai durų? 
Juk skambino...

— A, tai mano senis. Te
gul bent kelis sykius paskam
bina. Nereikia jo lepinti.

to, o sveikatos. Pirma saky
davo sveikas ir tuojau pri
dėdavo gyvas, tuja žodžių ei
le tarytum pasakydamas, kad ^ia kovai su tuberkuliozu. 
tik sveikam tėra miela gy,1 Vėliau buvo įsteigtas pintie 
venti. Bet ne visi laiku įver-.8*8 dispanseris. Tiksliai nu-
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tina sveikatos kainų. Tai 
primena ir mūsų didis tau
tietis, poetas Mickevičius, 
pradėdamas savo poemų, kur 
lygina tėvynę Lietuvų, kad 
ji esanti kaip sveikata ir kad 
tik tas išmanus jų vertinti, 
kurs jų praradęs. Kol sveiki 
žmonės, tol sveika i r laisva 
jų tėvynė.

Kova duotai

ite pristatyta daug ligoninių, Antrų suvažiavimo dienų
įtaisyta ambulatorijų ir sa
natorijų, daug surasta prie
monių taisyti sveikatai viso
kių draugijų sukurta kovai 
su ligomis, bet dar daugiau 
reikia daryti.

Dr. K. Grinius padarė išsa
mų pranešimų apie kovų so 
džiovos liga Lietuvoje. Kova 
su džiova Lietuvoje jau bu
vo pradėta prieš Didįjį karų. 
1924 m. buvo įsteigta drau-

statyti kiek kasmet Lietuvoje 
miršta džiova, beveik negali
ma. Be statistikos biuro biu
letenių, kurie rodo ypač ma
žų džiovoe mirimų skaičių, 
žinias apie džiovų yra rinkę 
keletas gydytojų. Pav., dr. 
Koganas buvo surinkęs ži
nias apie džiovų Kaune. Pa
sirodė, kad Kaune džiova mi
rtingume koeficientas yra la
bai didelis — 30. Tai rekor
dinis koeficientas ne tik Lie
tuvos mastu. Dr. Jasaitis yra 
daręs tyiįinėjimus Šiaulių 
mieste. Buvo renkamos žinioe 
nž visų dešimtį. Jo surinkti 
duomenys rodo, kad iš 10,00d 
gyventojų nuo tuberkulozo

— Tatuk, kam melmcnas 
turi švilpukų?

— Kad galėtų švilpti...
— Bet dėl ko jas švilpia?
— A, ir klausimas. Ir tu

švilptum, jei turėtum švilpu
kų.

miršta 18. Nors įvairių gy
dytojų padaryti tyrinėjimai, 
duoda vienodus procentus, ta
čiau šiuoB tyrinėjrnrms sugre
tinąs, vis dėlto, reikėtų pa
sakyti, kad poe mus iš 17,000 
džiovininkų nuo džiovos mir
šta nemažiau, kaip 20 nuoš.

Šiuo metu visoje Lietuvoje 
yra 7 džiovininkų sanatori
jos sa apie 400 ligonių. Taip 
pat yra keletas didesnių li
goninių džiovuūvknins, viso 
apie 750 lovų.

Apie kovų su ūminėmis in
fekcinėmis Irgonus Lietuvoje 
pranešimų padarė Sveikatos 
Departamento direktorius dr. 
A. Maciūnas.

Kova so apkrečiamomis fį- 
gomis tvarkoma įstatymais,

(Tęsinys 3 pusi.)
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Vytauto Didžiojo Koltas Muziejus
Vytauto Didžiojo Muziejus 

yra pats didžiausias, gražiau
sias ir moderniškiausias Lie
tuvos laikinosios sostinės Kau-

1935 metais per Viso Pasau
lio Lietuvių Kongresų V. D. 
Universiteto l-muose rūmuo
se surengęs parodų. Šiuo tar

no muziejus. Muziejaus rūmai pu šiame skyriuje rengiamas 
pastatyti visuomenės aukomis išstatyti didelis numizmatikos 
ir vyriausybės pašalpomis ir. rinkinys. Toliau hus tvarkomi 
galutinai pabaigti įrengti 19- medaleografijos, sfragistikos, 
36-ųjų metų pabaigoje. Jie heraldikos ir lituanistikos rin- 
stovi toje vietoje, kur anka- kiniai. Šiuos rinkinius sutvar- 
čiau buvo apgriuvusios, dar iš kius lankytojai galė8 pamatyti 
msų laikų išlikusios Karo Mu- įdomių dokumentų iš Lietuvos 
ziejaus ]>atalpos. V. Didžiojo praeities; įvairių atsišaukimų 
Muziejuje įsikūrė Karo Mu- ir protestų prieš tautos engė- 
ziejug ir Kultūros muziejus. jus, lietuvių kovas su kazokais

V. Didžiojo Kultūros Mu
ziejus pradėjo veikti 1936 m. 
lapkričio mėn. 1 d. Jis yra pa
skirstytas į meno, priešistori
nį ir etnografinį skyrių.

kultūros Muziejus prilygsta
■Vak. Europos muziejams
Apie V. D. Kultūros Muzie

jaus meno skyrių jau esame 
rašę. Jis yra įrengtas labai 
gražiai, moderniškai, ir jo su
tvarkymas beveiks niekuo ne
siskiria nuo geriausių Vakarų 
Europos muziejų. Šiam sky
riui vado vauja pats >V. D. 
Kultūros Muziejaus direkto
rius doc. Paulius Galaunė.

Istorinis skyrius
Šio skyriaus pagrindų suda

ro 1935 metais iš dr. A. Rač
kaus įgyti rinkiniai. Dr. A. 
Račkus tuos savo rinkinius bu 
vo surinkęs Amerikoje ir iš jų

dėl Kryžių bažnyčios. Vilniaus 
užgrobimų ir daug kitų. Šiuo 
metu istoriniame skyriuje yra 
apie 40,000 įvairių eksponatų. 
Kai perimti huvusio Kauno 
miesto Muziejaus ir buvusio 
Valstybinio Muziejaus nu nu
mizmatikos ir kultūros — bui
ties rinkiniai, šis skaičius dar 
labiau padidės. V. D. Kultū
ros Muziejaus istorinio sky-
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Paryžiaus majoras pas Chicago majorų. Iš kairės į dešinę: markizas de Crequi - Mon- 
fort de Courtiaron, Raymond Laurent, Paryžiaus majoras, Kelly, Chicago majoras, George 
Bonnet, Prancūzijos ambasadorius ir jo žmona. Miesto rotušėj maj. Kelly svečiui įteikė 
La Šalie paveikslų su parašais.

jos. Be to, Muziejui gana daug 
įvairių radinių dovanota kul- 
tflrtechnikai, pradžios mokyk

LIETUVOS GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

=S=

lų mokytojai ir kitokie pro- 
riaus vedėjas yra dr. A. Rač- vincijos^ darbuotojai. V. D.
kus.

Priešistorinis skyrius
Šio skyriaus pagrindų grei

čiausiai sudarys buvusio Kau
no Muziejaus arcbiologiniai 
rinkiniai, kurie jau yra per
kelti į V. D. Kultūros Muzie
jų ir juos numatyta pariimti 
iš Kauno Miesto Savivaldybės. 
Šiam skyriui nemažai ekspo
natų gauta iš buvusios Vais
tytas Archeologijos Komisi

Didis Išpardavimas
MAYTAG 

DRABUŽIAM PLOVYKLIŲ
— PIRKITE ŠIĄ SAVAITĖ IŠ

PROGRESS KRAUTUVĖS
DAUG PINIGŲ SUTAUPYSITE

ni

LIETUVA RUOŠIASI PA
SAULINIAM KONCERTUI ikJo I 

oda I
!<■*!« Marium* Kilią Hudo 

l<ewb Itmllliu Vkbtemn Duot*

1
Maytag Plovyklės yra geriausios plovyklės markete. 

Greičiau ir balčiau drabužius išplauna, ilgiau tarnauja 
ir mažiau kainuoja. Progress Kratuvėje pilnas pasirin
kimas Maytag Plovyklių visų 1937 metų mados.

TRUMPAM LAIKUI
Nanjos Maytag Plovyklės parsiduoda nuo ČCO .50

Kultūros muziejaus priešisto
rinį skyrių veda dr. J. Puzi- 
nas.

Etnografinis skyrius

1936 m. lapkričio 1 d., panai
kinus Valstybės Archeologijos 
Komisijos įstatymų, visas et
nografinės medžiagos rinki
mas ir moksliškas tyrinėjimas 
pareina 'V. D. Kultūrosi Mu
ziejaus etnografinio skyriaus 
žinion. Dabar tas skyrius ren
gia etnografinio darbo planų, 
nustato būdus sistematingai 
rinkti ir apsaugoti nykstan
čius etnografinius eksponatus 
ir senoviškus statinius. V. D. 
Kultūros Muziejaus Taryba 
nutarė steigti oro muziejų, ku
ris bus sujungtas su etnogra
finiu skyriumi. Dabar etno
grafinis skyrius perima iš bu- 
susios Valstybės Archeologi
jos Komisijos senovės pamin
klų apsaugos surinktus ekspo
natus ir tariasi su Žemės C- 
kio Rūmų projektuojamų oro 
muziejaus eksponatų — seno
viškų statinių, kurie dabar 
stovi parodos aikštėje. V. D. 
Kultūros Muziejaus etnogra
finiam skyriui vadovauja A. 
Rukštelė.

Iš šios apžvalgos matome, 
kad V. D. Kultūros Muziejus 
yra vienas iš didžiausių ir 
gausingiausių Lietuvos muzie
jų. Jis mus vaizdžiai supažin
dina su garsiųja mūsų tautos 
praeitimi ir su gražiųja bei 
senųja lietuvių kultūrų. V. D. 
Kultūros Muziejus palaiko 
glaudžius santykius su provin
cijos muziejais, kurių turi 
kuone kiekvienas Lietuvos ap
skrities miestas. Tsb.

“de
po s-

(Tęsinys iš 2 pusi.)
taisyklėmis, privalomais įsa
kymais. Lietuvoje dabar vei
kia “su apkrečiamomis ligo
mis kovoti įstatymas”, pas
kelbtas 1933 m., “su apkre
čiamomis lijgomis kovioiti į- 
statymui vykdyti taisyklės”, 
paskelbtos 1935 m. ir 
zenfekcijos taisyklės”, 
kelbtos 1936 «m.

Įstatyme apkrečiamosios li
gos suskirstytos į 2 grupes. 
Pirmų grupę sudaro 7 ligos: 
maras, cholera, raupai, l>e- 
riamoji šiltinė, vidurių šilti
nė, kruvinoji (dizinterija) ir 
atokritinė šiltinė. Antrų gru
pę sudaro 20 kitų apkrečia
mų ligų. Ypatingai kovoja
ma su pirmosi-os grupės ligo
mis (be venerinių ligų) per 
metus išleidžiama su viršum

registruojama apie 1,000. Su 
šia liga smarkiai kovojama: 
beveik visi ligoniai išvežami 
į ligonines, daromos dezin
fekcijos, bet susirgimų skai
čius nemažėja. Daugiausia su
sirgimų — Kauno mieste ir 
apskrityje. Jie sudaro 20 
nūoš. ligi 48 nuoš. susirgimų 
visoje Lietuvoje.

Susirgimų raupais kaip ir 
nebuvo. Su raupų liga kovo
jama skiepij?mais. Nors įsta
tymo apie privalomųjį /Skie
pijimų nėra, tačiau kasmet 
įskiepijama apie 100,000 žmo
nių. Skiepijimus tvarko aps
kričių (miestų) gydytojai. 
Raupų limfas duoda vidaus 
reikalų ministerija, o skiepy- 
tojus samdo pačios savivaldy
bės. Bendrai apėmus reikia 
pasakyti, kad pas -mus Lie
tuvoje kova su ūminėmis in
fekcinėmis ligomis metai iš 
metų plečiama, ir, bendram 
krašto kultūriniam lygiui ky-

Balandžio mėn. 12 d. ren
giamas Lietuvos koncertas pa
sauliui, kurį transliuos be
veik visos Europos radio sto
tys ir 230 Amerikos radio stot 
čių. Lietuvos koncertų Euro
pai organizuoja tarptautinė 
radiofuzijog sų junga. (Ameri
kai koncertų perims viena did
žiausia Amerkos radio kompa- 

' nija, kuriai priklauso sakytas 
radio stočių skaičius.

Koncerto programa organi
zuoja Kauno radiofonas ir 
valstybės teatras. Programa 
atliekant, dalyvaus mišrus o- 
peros choras, moterų choras, 

.operos ir radiofono jungtinis 
orkestras, Kipras Petrauskas 
ir Ant. Sodeika. Bus atliktos 
ištraukos iš lietuviškų operų; 
“Šarūno”, Gražinos” ir “Tri * 
jų talismanų”. Diriguos Tą-A 
llat-Kelpša ir B. Dvarionas, 
cbormeistras Štarka. Koncer
tas vyks valstybės teatre. Tsb

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu gintu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojamg

Keturios dideias 
vertybes ffiuoM pa- 
venarlnluose liū
tuose.

MADA
OFHTTMAS

PATARNAVIMAS
VERTTB®

S22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu »< 
pristatymų.
Lietuvis perdavS- 
lan Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

William A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

93 LIGOMIS KARTU 
SIRGO

Paryžiuje šiomis dienomis 
mirė vienas darbininkas, Ed
mondas Lagarde, kuris kartu 
net 93 įvairiomis ligomis sirgo.

260,000 lt. Daugiausia išmo 
karna ligoninėms r.ž ligonių Į lant, ateityje ta kova žymiai 

bus lengvesnė.
Prof. J. Blažys padarė la

itai įdomų pranešimų apie 
steralizaci.jos idėjų ir jos pri
taikymų. Grynai mokslinius 
pranešimus padarė proif. P. 
Avižonis, dr. Ciplijauskas, 
Latvijos universiteto profeso
rius Svike.ris, prof. P. Maži- 
lis ir kt.

gydymų, sergančiųjų ūminė
mis apkrečiamomis ligomis 
(pirmos grupės). Pernai Lie
tuvoje buvo tokį susirgimai: 
tymais — 2,246, skarlatina 
— 763, kokliušu — 678, dif
teritu — 2,160, vidurių šil
tine — 1,251, paratyfu — 
215, dezinterija — 177, be- 
riamųja šiltine — 240, influ- 
enza — 6,683 ir kt. Vidurių 
šiltinės susirgimai kas metai PLATINKITE “DRAUGĄ”

tojai. Mirė tebūdamas 35 me
tų. Ir tai — mirė ne nuo vie
nos tų 93 ligų, bet, netverda
mas skausmais, iššoko iš nuki- 
tai pro langų ir užsimušė.

Tai nustatė, jam mirus, gydy- salusi.

Priežodžiai

Nekišk piršto tarp durų, 
nuvers.

Už tokio vyro duona nepa-

Pavasario rinkos yra žalios
raSo

BARBARA B. BROOK8 
Namų Ekonomijos Skyriaus 

Kclogg kompanija
Battie Creek, Michigan

Pilnai pernaujintos Aluminum Tub Maytag 
Plovyklės pasirinkimas po .... .......................0

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Didelė Nuolaida už Senas Plovyklės 

Mainant ant Naujos Maytag

69
49

tA*V|

Tel.
3224 South Halsted Street

VICtory 4226 Chicago, Illinois
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

Iš Lietuvos pasiųsta teleg
rama Ispanijon Burgos vy
riausybei dėl Leopoldo Ala
so, Oviedo universiteto rek
toriaus, mirties sprendimo, 
kuri šitaip skamba:

“Giliai sujaudinti Lietuvų 
pasiekusia žinia apie mirties 
sprendimų žinomo mokslinin
ko, profesoriausi, Oviedo uni
versiteto rektoriaus, pono Le 
opoldo Alaso, mes apeliuoja
me į Tamstų žmoniškumų pa
likti jį gyvų”.

Pasirašė 53 asmenys, kurių 
tarpe Vyt. Did. universiteto 
profesorių — 36, advokatų
— 10, gydytojų ir žurnalistų
— 7.

Drf informacija kreipkilėt į:
COSMOROLITAN TRAVEL 

SERVICE
Rrop. J. AMBRAZIEJUS 
IM Grand St, Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
JI4 Wslnu» St. Nowsrk, N. J.

JOHN SEKYS
411 Rsrk St. HlrMord, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
If] Grand St, Brooklyn. N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vsrnon St. Worc«fsr Mih

PETRAS BARTKEVIČIUS 
471 N. Maln Bt, Montsllo, Mass.

BAUL MOLIS
ITM—24H, St. Osfrolf Mlch.

LITHUANIAN NEWS RUB. CO. 
NAUJIENOS
ITJt S. Hslrtsd St. Chlcsųo, III.

OHIO LITHUANIAN RUBLISH- 
ING CO. DIBVA

K. S. KARTI U S 
4470 Sspsrlor Avi.,

Clsvsland, OMo

A. YARASIUS
704 Ali NMIon* Benk Bolldlnų 
ITOOCnrten St., Rlttiburųh, Re.

DIDELĖ
EKSKURSIJA

| LIETUVA
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Populiariu Cktprotlulu Garlaiviu

EUROPA
liplaukt ii Netr Yorko

GEGUŽES 16 d., 1937

Greiti traukiniai prie pet leivo 
EUROPA Bremerhevene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

HAMBDR6-AMERICAR LIRE 
NORTH CERMAN LLOYD

Ar jnms teko gyventi tolimose 
vietose, atokiai nuo miestų ir gele
žinkelių? Ar jūs galite įsivaizduo
ti tokios vietos krautuvę, kur jūs 
perkatės maistą, drabužius, vaistus 
ir kitokias reikmenis? Tokia krau
tuvė yra ntsnknnėioj tvarkoj, jei 
ten daržovės drėgnai palaikomos ir 
nesuvysta.

šiuo laiku tokie dalvkai ypač 
gausūs vra ir žmonių mėgiami. Fąr- 
merka gal iŠ visų iSgalių rūpinosi 
pagaminti daržovių, kad jas parduo
ti ir sau reikalingi) daiktų pasipirk
ti. Būna ir taip. kad jauni vaiki
nai j miestelli eina su daržovėmis 
mailes. kad nž ias gavna čiogamo, 
saldainių ir kitokių skanė iu.

Tokios ankstybos daržovės mins? 
tieėams yra tikras malonumas. Dar
žovės yrn sveika valgyti, jų ne
galima atsivalgyti.

Dabar vra pavasaris prasided-r 
daržovių sezonas, nudokimėa toni
niais valgiais kodaugiansia. Tai 
gnrdn ir sveika. štai pnvvzdž.'ai 
augmeninių ir darž.ovinių patiekalų:

BREAKFAST
Stnv’nd Rhubnrb 

Shredrtert Wholn Whml Blnrult
Splnnrh Omnlrt 

(Flnrlv rhnpprd rnw nplnnrh
Innlde thn foldrd omnlnt- 

Toant Buttnr
Bnverairn

LUNCHEON
Cream of Aaparairuft Soup 

Paprika Crackera 
Pakeri Potatoen

Buttereri Celery Cabbage 
Bran Mufftna Jam

Reverara

AFTERNOON TEA
Bandurlrhna of Amorted Ornnnn 

(Creatned buttnr wlth choppnd chivea, 
wutnrrh«mi, parnliy. green vardan Inttucn, 

tander pf.n rntery leavns, or even 
mint lenvnn)

Parrot Strlpn Radinhrn Ollvea
Com Flnken Dream Baru

J.einon PreamTpr

DINNER
Anrhovy or Flnh Panapen 

ttaltan Spasliettl
French Frted Baran lp«

Mtaed Groen Salai!
(Endlvn, Romalne, l,ettuce)

Ollva OH Dreaaing
Hard Rolla

Frutt au Oratln 
Caffnlne-fren Poffea

CORN PLAKE DREAM BARS

Buttnr

% eup butter 
H eup hrnwn sugar
1 rup flour
2 tun*
1 eup brovn miar

1 tap. vanllla eztrvct 
14 tap salt 
1 rup ahredded

roroanut 
1 rup ''Oru fiakru

1 rup rhopped nutmeata

Crenm bntter and sugar thorougb- 
ly. Add flour and blend well with 
a fork or dough blender. Press 
mixture in bottom of shallow bak- 
ing art. Bake in moderato oven 
(350° F.) about 15 minutes or un- 
til erust is delieately browned. Beat 
eggs wel, add sugar gradnally and 
continue beating until mizture it 
light and flnffy. Add flavoring, 
salt, coeoanut, com flakes and nut- 
meats. Mix well. Drop by Rpoonfala 
on top of previuosly baked erust 
aud spread evenly. Bake in moder
ato oven (350° F.) about 25 minu
tes. Remove from pan; cnt into 
sųuares while štili warm. Yield: 40 
1 1-2 ineh sųuares (0x13 inch pan.).

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais

paauksuotais lap. kraštais, ................................... $3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo

tais lapų kraštais, kaina ........................................ $4.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk

suotais lap. kraštais ................................................. $1.75
Angelas Sargas, juod. virš. pauk......................................$1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš...............................$1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš...................................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš....................................75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

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

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinci*
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suomet būti geraik beisiu- kaus bažnyčių teikti Sntvir- 
kaia ir geminis mergaitėms, tinimo Sakrar.ientų.

Arkivyskupas ir visi kvni- 
gai sėdo prie stalo, kur buvo 
pataisytu vakarienė. Statę la 
Imi grožiai ir brangiai pa
puošė sumani jmrapijietė po
nia Vaiienė. Valgius labai

Parengimai

Rytoj, 4 vai. popiet, Biru-

t

Šeštadienis, baland. 10, 1937

Kmtami ir kalbantieji pa
veiksiu bus rodomi trelia- 
<lienį, balandžio 14 d., 2 ir 
7:30 vai. vakare, parapijos 

e. Jžanga suavgusienis
tės draugija rengia gražy vei- 25c., o vaikams 10c. Paveiks- 
kuly “Auksinis veršis”, pa-Įlucse bus rodoma Sv. Pran- 
mpijes salėje. Be to, dar bus ciskaus Asižieėio gyvenimas

t«• ’ ’ ’
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Radio Stoties VYTIS anaunceris, dirigentas, choras, orkestrą ir kiti artistai, Šis gražus jaunimo asamiblis — Liet. 
Vyžių choras, kuriam dabar vadovauja muz. J. Rakauskas, sekmad., bal. 18 d., Sokol Hali, 2337 So. Kedzie avė., “trans
liuos” lietuviškų dainų, muzikos ir juokų programų, kuri prasidės 6 vai. vakare. Choras gerai išlavintas žavės kiek
vienų atsilanku.’į. Po programom bus šokiai. Grieš didelė orkestrą. įžanga 50;.

■■■> ■■ " ■■ ■ ---------- *

puoen ai, skaniai ir gerai pa- kitų gražių margumynų, mu- lįr Vatikanas. Paveikslai bus
gamino Švč. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Seselės, 
gyvenančios Marijos Kalne
liuos ir. v. jtinės Seselės Pru- 
neiš 'etėe.

P, vakarienės. Jo Ekscele
ncija, pasikalbėjęs ilgokų lai
kų su kunigais, visa kuo pa
tenkintas, išvyko j Šv. Mor-

zika ir giedo.j'ruai. labai gražūs ir įdomūs.

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Sutvirtinimo
Sakramentas

KENOSHA. — Balandžio 4 
d. mūsų bažnyčion buvo at
vykęs J. E.’ arkiv. Samuelis 
A. Stritch ir suteikė parapi
jos vaikučiams Sutvirtinimo 
Sakramentų.

3 valandų, suvažiavus ku
nigams ir visiems susitvar
kius, arkivyskupas iškilmin-

pr;imančius Sutvirtinimo Sa
kramentų katekizmo ir tirti 
kiek jie ‘supranta tikėjimų. 
V'aikučiai gerai ir drųsiai at

žinti iš jų elgesio, darbų ir prie pasirinkto vardo, arki
kovojimo būdo. Arkivysku
pas išdėstė, kad negali būti 
gera tokia draugija, kurį klai
dingais principais stengiasi 
panaikinti esantį blogų. Pra
šalinti blogumus galima tik-

AKIŲ GYDYTOJAI

sakė į kiekvieną arkivyskupo Ui ,ada- kai “’»»■> 
klausinę, kad net kai kurio Knstuml >r laikysis Jo moli-
kunigai pastebėjo vaikučių 
logiškumų ir tikėjimo tiesų 
žinojimų, nes tai brangi mo
kyklos išdava, kurioje moky
tojauja Seselės vienuolės. Bai 
gęs kvosti vaikučius, Arki
vyskupas prabilo ne vien į

gai buTO įlydėtaį> . ^„įius.^įį^ įturtini-
Tuo klebonuos 1.&& 

nycių abiem pusėm buvo hu- 
rikiuotae parapijiečiais. Ri
kiuotėm eilė nuo klebonijos 
iki bažnyčios: mokyklos me
rgaitės, sodalietės, Šv. Var
do draugija ir kitų draugijų 
nariai bei parapijiečiai.

Procesija tikrai gražų pa
darė įspūdį. Čia matosi jau
ni vaikeliai, jaunuoliai ir jau 
nuolėa, subrendę žmonės

mų,. bet taipgi ■«į’ ‘vritns žmo
nes, ypač vyrus, ragindamas 
juos tvirtai laikytis prieš 
siaučiančias visokio blogumo 
bangas, ragino geriau pažin
ti Kristų, pasirinkti Jį vyriš
kumo Draugu ir visad klau
syti Bažnyčios, kalbančios 
Kristaus vardu. Priminęs, 
kaip Kristus drųsiai parodė

slp. Arkivyskupas skatino 
klausyti Bažnyčios nurodymų 
ir vadovautis jos neklaidin- 
grniu. Privalome klausyti 
Kristaus, kalbančio Pijaus 
XI lūpomis. Privalome giliau 
įžvelgti Kristaus Asmenį, Jo 
gyveni’mų, darbus ir mokslų, 
“bes 'tiktai Kristus -yra vie- 
nintėhs iš visų nelaimių ir 
vargų Išgelbėtojas”, pabrėžė 
Ekscelencija.

Po pamokslėlio, Arkivysku
pas pradėjo teikti Sutvirtini
mo Sakramentų. Iš viso buvo 
50: 17 berniukų ir 33 mer
gaitės. Berniukams prie pa
sirinkto vardai, arkivyskupas 
pridėjo dar ir Šv. Juozapo va
rdų, pavesdamas juos Jo glo-

veidmainius fariziejus ir Ra-
pagaliau žilaplaukiai senę- jsto tyrinėtojus, Arkivyskupą. Mergaičių paklausas, Įdė
liai bei. senelės — visi rim- tarė: “Ir šiandien Bažnyčia Iiim nn«iv«<-
tai stovėjo ir su pagarba su
tiko savo Ganytojų. Arkivys
kupas, mokyklos pirmųjų sky 
rių mergaičių bei kunigų ly
dimas ir parapijiečių sutin
kamas, visus laimino ir iškil
mingai įžengė bažnyčion, pa
rapijos chorui, koriam vado
vauja Elz. Lauciūtė, giedant 
“Ecce Sacerdos Magnus...“ 
Bažnyčioj altoriai jau iš va 
kar© vietinių Seselių buvo la- 
l ii gražiai gėlėmis išpuošti. 
I'rie didžioj0 altoriaus buvo

tžiai padirbdintas arkivys 
irai sostas. Bažnyčia buvo

k mšte prisikimšusi žmonių. 
Arkivyskupas, truputį pa

simeldęs, pradėjo klausinėti

no globai jos norėtų pasives- 
ponašiai drųsiai pirštu nuro- (į Visos atsakė vienbalsiai,
do blogos įtakos draugijas”. 
Blogas draugijas galima pa-

Šve. Panelės Marijos globai.

SO METŲ PRITUPIMAS 
Aky* eR*«uiinaojHuio« — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
UP i O/VJE I RIS 1 AS 

isth S. Aeftlaitu Arenu*
Valaudos: ka-tdieu ouo U iki 12 

uuo 1:30 iki S vai.< vak
Tai. O AM ai 0583

LIETUVIAI DAKTARAI
Res.:

2426 W. 6CSt.

vyskupas pridėjo dar ir Ma
rijos vardų. Jis pavedė mer 
gaites Švč. Panelės Marijos j 
glcibai, kad Ji gerame jas iš
laikytų, “nes”, Arkivysku
pas tarė: “Jei mūsų motei /s 
bus geros, tai nebus reikalo 
rūpintis vyrais... Moterys juos 
prižiūrėsiančios”. Po Sutvir
tinimo Sakramento suteikimo 
apeigų, Arkivyskupas davęs 
Švč. Sakramentu palaimini
mų, procesą jonai iai, panašiu 
būdu, kaip buvo įlydėtas ba
žnyčion, grįžo klebonijom

Arkivyskupui atsidėkojant 
už suteiktas dvasines malones lleleplione: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4(531 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTKICAI.I.Y AKIŲ 
HPEUIAI.IRTAS

Palengvins aklu (tempimą, kini 
esti priežastimi gaivos skuud-Ibno 
svaigimo, akiu aptemimo, nervintu 
no, skaudumu aktų karfttt. atikais, 
trumparegystę lr toltregystę Priren
gta teisingai akintus. Visuose atslt1 
kiniuose egzaminavimas daromas s> 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specia-J atyda atkreipiamu , 
mokyklos vaikus. Kreivos akys at! 
.atsoinos. Valandos nuo 10 iki t \ 
Nedėlioj nuo l.i iki 12. Daugely nl- 
-tllikUi-ų akys ai įtaisomos Im* aklu. n 
Kaino.-* pigiai, kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI 

Tel. LAFayette 8010

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTI8TA8

4300 Sa. hairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

____ • PftgaJ S u tartį__________
Tel. Caiumet 5974

OFISO VALANDOS:
3 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

Tel. Ofiso:
t LAFayette 4017 
r Tel. namų:

HEMIock 6280

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

1Ū.I ATKOCtONAS
HA NTTST A A

1440 So. 49th Ct. Cicero, III. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

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

I Res. 0924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROveaill 0617 
Office Tet HEMIock 4848

t A

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. A. P. STULGA OR, J. J. SIMONAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

dvi mergaitės: Bronislova 
Čepukenaitė ir Juzefą Masių 
lyte, Seselių gražiai išmokin
tos, visos parapijos vardu, į- 
teikė arkivyskupui dovanėlę 
ir didelę, gražių rožių puokš
tę, ir priede to, trumpute pra- 
kalbėle padėkojo ir palinkė
jo jam gausingųjų viršgam 
tiniųjų Dievo malonių. Arki
vyskupas labai gražiai padė
kojo už tokias dideles ir gra
žias dovanas bei linkėjimus. 
Pasižadėjo pasimelsti už vai
kučius, kad Švč. Panelė Ma-

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600

Taip ir buvo. Mergaitėms rija padėtų jiems - joms vi-

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičių nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straight mortgages).
Pinigų taupytojams išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mąrch 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokam visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

4%

State Prospect IBI V
KAL & ZARETSKY

ATTORNET8 AT LAW 
SSSS So Western Avė. 

▼alandoe: kaadlen nuo t:SS po pi et 
Iki 8:>0 v. vak. Subatoj m c 12 iki 

• vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:*0 ryte 
ĮĮtl 2:00 po p‘fet

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8010

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadicnais ir Sekmadieniais
_________ pagal sutarti.

Tel. CANai 2348

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

Ketvergais paual sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel CANai 0402
Tel. Ofc. REPnblIc 7<i»S 
Melro.se Park 820

DR.A.R. LAURAITIS
DENTI8TAS 

2123 West Marąuette Road 
Antrad.. ketvlitad h uenktadlentali 

9-12 v. rytą; 1-6 p. p.; S-9 v. v. 
fteAtadienlals nuo 9 v. r. iki 1 p. P 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais Ir trečladieniaia nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

SeStadienlale nuo 2 v. Iki 9 v. v 
Sekmadieniai* pairai sutarties

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 VV. Marųuette Road

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

Siibafoms Ctceroj 
1 446 So. 491h Ct.

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
V b landos: 1—3 ,mpiet ir 7—8:30

vakare
RKZ1DENC1.IA

LAPayette 3051 , 2519 W. 43rd St
t afnndos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewocd Av.

Tel. HBMlock 3977 
Trečia*!, ir Sekmad. pagal sutartį 

Refttadinniais nuo 7-9 va!, vak.
2423 W. Marąuette Rd.

Tel. HEMIock 4848

AMERIKOS LIETUVT” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADV0KATA8 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki 8 vai. vak. 
8eSt. S iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue

PROvpeet 1012 ______

Office Phone Res. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leivitt Bt
Vai, 2-4 pp. Ir 7-» vak. CANai U7O«

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SU Chicago-

Nedėllom ir Trečiadieniais 
Pagal KutartJ

==

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pat —

EMIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

TeL YAR41 0994 
Ree.: Tel. PLAm 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILk 
Tetofenae lHDwey 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nad<M}vmti» nuo 10 Iki 19
Nuo 10 Iki 12 vai." ryto, ouo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

JAU 8UGRĮZ0 12 KALIFORNIJO8

DR. J, SHINGLMAN
Prakttkuoja sn tnefų 

Reumatizmas Ir 4lnt1«s Ilgos Jo 
spet-ialyM

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta Ifl.lM So. .vali Avc. 

Phone Cicero Stt&«
Office 4830 We«t ISth 8treet

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 4 ir ano 0 iki 8 vak 
Nedėliomis paesl atitarti 

Ofso Telef. EOUlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1980

TeL CANai 8119

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedffi. pagal aatortį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7808

Tel. Office Weatwertk 
Ree. Hyde Park 8398

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera »r veika lin kanoje 
6<MM) So. Hafoted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 ». vak.a.r.dnmi. «♦ Sithal.imna

Tel. CANa’ 0287
Res. PROspeet 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
ifetrdeneiįa: 6800 So. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro_______

tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

rel. Ofiso BOUIevard 6913 14 
Aca. KENvrood 8107

DR. A. J. BERTASH
>fiso vai. nuo 1—3; nuo 8:30—8:30 

756 West 35th Street

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaramont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li- 
gflninA kai* jų pri pašino American 
Medinai Aseoriatfnn ir American 
OelMge of Sargvon, yra Olai A 
rttlea. Tai yra, ankteianai Amen 
bn mffriikaliai autoritetai mftsų U- 
gffn'n* pFAyrt prie geriaosių Ame 
rikes Hgratabi. Reikale naudokite

patarnavimu 2700 W. 69fh St., 
♦ei. HBMlock 0700

i

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

Melro.se


Šeštadienis, baland. 10, 1037 DRAt’GAS

SPORTAS

Lietuvos Sportininkai Paskiau iš tų 30 sportininkų
• . n į J o bus atrinkta 14 tinkamiausių, Stropiai Rengiasi Savo kurie ir vyks. Al„erikQ Lj(,.

Kelionei į Ameriką 1 tuvos sportininkai Alnerikoje 
----------- (dalyvaus šiose varžybose: 1)

1935 m. Pasai lio Lietuvių Krepšinio, 2) teniso, 3) leng-
»- . , , • vosios atletikos, 4) bokso irKongreso metu buvo kilusi 17
mintis, kati kartkartėmis į 8 ai ^m0‘
Lietuvy, atvyktų Amerikos Savaime suprantama, kad 
lietuviai sporvimnkaj ir Lie- 14 sportininkų grupė tokioms 
tuvos sportininkai vyktų j varžyboms yra permaža, to- 
Amerikos lietuvių kolonijos, dėl j ty rinktinę pateks uni- 
Toji mintis gyvenime tapo versalesni sportininkai, kurie 
realizuota. Po seklningo Ame (gali geriau pasirodyti kelio- 
rikos lietuvių sportininkų po- se varžybose, 
sirodyino Lietuvoj, ir Lieta-; KuJtu sportininkuis
vos sportininkai pasiryžo at-. , . . . . . , , .r vyks jų palydovai ar keletassirevanšuoti. Viešėdamas Kau „ • rn . ., . . .... žurnalistų. Taip pat mano
ne Amerikos Lietuvių Obm- ... . , u- D-..... vykti pats kūno kultūros Ku-
p,ndo« Komiteto p,num,„kas mų (,irektorius y AugusUu.

J. Bag ūnas - rt.en .kas -r k^. wej1Ilo atstovai.
lietė Lietuvos sportinm- ... ._ K I Lietuvos sportininkų nnk-

s šiy vasary atsilankyti A-

piauo

kiF t
merikoje. Pakvietimas buvo 
mielai priimtas ir tuojau pra
dėta ruoštis. Sudaryta 30 spo
rtininkų grupė, kuri treniruo-

tinė iš Kauno ’tSvyks birželio 
mėn. 27 d., tad liepos mėn. 
apie 4-5 d. bus jau Ameri
koje. Rinktinė Amerikoje iš
bus apie mėnesį laiko ir lan-

CHICAGOJE Tai Bent Kauro 
Pirkėja

josi ir niokosi anglų kalbos, kys lietuvių kolonijas Aine-

PEOPLES
KRAUTUVES

Skelbia Didį 
PAVASARINĮ

Išpardavimas
SIŪLOMA G KAŽI ALSIOS PREKES 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS CHICAGOJ!
Dėl Jaunavedžių—Dėl Gražesnių Namų 

Mylėtojų

Sis Kroehler išdirbys-
tės naujausios mados 
(Modemistic) Parlor 
Setas $100 vertės par
siduoda už

*57.50

Šimtai kitų gražių Parlor Setų galima pasirinkti už 
numažintas kainas nuo .... *29.50

iki $195.00
Lengvais Išmokėjimais

$35 3-jų dalių šios gražios Aržuolo medžio 5-kių dalių 
rnodcrn mados lovos-pilnas gražūs Breakfest Setai, kaip 
įrengimas: Lova, Springsai ant paveikslą, labai nuiiia- 
ir Springsinis Matracas— žinta kaina — tik už

*22.75 *17.95
LENGVAIS lS.MOKfi.nM.MS 

Didelė nuolaida ui getrus baldas į mainas ant'naujų

piJRNITURe
A Abi U PA C T U B I NO COMPANY®

4179-83 Archer Ave. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFayette 3171 Tel. HEMlock 8400

Naktiniai Klubai 
Neteko Gero 
Kostumerio

Mrs. Fred. J. Svvjft, gyv. 
Oak Parke, Įiaskelbė parduo
danti kaurų, kurio atvažiavo 
pažiūrėti ir viena moteris. 

~ J Kauras jai nepatikęs, bet kai
Chicago naktiniai klubai, kostunierka apleido namą, 

kabaietai gali pykti ant po- Svvift pasigedo bankno-
licijos, kuri atėmė jiems ge
ly kcstumerį. Jis per vieny

Asmeniniai Lydimos

ipėiia

įsėdus į laivą New Yorke iilipti 
ii to paties laivo 

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

buvo geras mechanikas auto-1 
mohtiliiuiis vogti. Jais pats 
važinėdavo ir kabaretninkes 
namo parveždavo. Gyveno 
kaip milijonierius. MJet, kaip 
ir kiekvienam plėšikui, ateina 
galas. Užvakar jį policija su- 

Pasiiašo sutartį. Max Marek (kairėj sėdi), sunkiojo svo- gavo ir su tuo ant visados

to $500 sumai. Gerai, kad Įsi
dėmėjo automobilio laisnį.

\akaty praleisdavo gėlimui pojįcįja SUSekė, kad ta “pir- VTW” 
ir naktinių “paukštelių“ Ii-Į ja” buvo Mrs. Labias, 1140 «<knHW»WK(>Ą,!vK«Ą
nksininimui po 100, 200 ii ^larmora ave Padarius kru- Ka* ^atI ma,o^,1,,,o i daugiau dol. Vieny vakarą ą banknotas rastas, o vagil-j
praleido net 725 dol. Jis taip ka teisingumo or-
patbuvo geras atletas įlysti 

! pro langų į turtingų žmonių 
namų ir apvogti. Jis taip put

galiams.

Dėsliausia Lietuvos 
Višta

Dėsliausia Lietuvos višta 
yra Kretingos Pranciškonų

1937 m. gegužis 29 d.
Iš New Yorko į Klaipėdą

Laivo neminant

Antra ekskaraija išplauks

LIEPOS-JULY 2 D.

rio kumštininkų čempijonas III. vai. pasirašo sutartį kuniš-į 
čiuotis su H. Thotnas (užpakaly) dešinėj už naujų čempijo- 
naty. Kumštynės įvyks bai. 28 d., Chicago Coliseume.

rikos Lietuvių Sporto Komi
teto nustatyta programa.

Kadangi birželio 2(5 d. El- 
miroje, Nevv Yorko valstijo
je, prasidės tarptautinės skla
ndymo rungtynės, kuriose da- 

■ lyvaus Amerikos ir kitų pa
saulio kraštų sklandytojai, 

į tai Lietuvos sklandymo spo
rto atstovai į Ameriką išvyks 
birželio 14 d. ir tuo būdu ga 
lės patekti į rungtynių pra
džių. Lietuvos aero klūbas 
jau pasiuntė į Ameriką, skla
ndymo rungtynes organizuo
jančiai įstaigai, raštą, prašy
damas įregistruoti rungtynė
ms ir Lietuvos sklandytojus.

Dabar numatytieji rungty-1 
nių dalyviai, KAK sklandy- j 
tojai J .Pyragius ir Br. Ož
kinis, uoliai ruošiasi vertai 
pasirodyti tokianne milžiniš
kame sklandymo įvykyje ir f 
tinkamai atstovauti Lietuvos 
sklandymo sportą. Nors run
gtynėse dalyvaus žymiausi 
pasaulio sklandytojai su ge
romis mašinomis, lietuviai 
sklandytojai įsitikinę, kad 
jie, turėdami naujesnius ir 
tobuliausius sklandytuvus, ne 
liks paskutinėse vietose. Iki 
išvykimo kelionėn .jie bus 
reikiamai pasiruošę savo skla 
ndytuvus, kurie dabar speci
aliai statomi — kainuos apie 

I 35,000 litų.
1 Pasibaigus tarptautinėms 
rungtynėmis Elmiroje, Lietu
vos aero klūl>o sklandytojai 
prisijungs prie visos lietuvių 
sportininkų komandos ir ka
rtu dalyvaus visuose jos žy
giuose.

Vengras vs. Airis
Bert Rubi, Vengrijos žy

das, ir Jack Conley, airis aš j 
Bostono, bus įdomi pora ris- 
tynėse pirm, įbal. 12 d., V/hitc 
City arenoj, prie 63 st. ir 
(South Park ave. Jie jau ri
tosi sykį ir lygiomis išėjo. Kį 
sykį bus duota visa valanda 
ir vienas ar kitas turės išeit 
laimėtojam.

H. Sclinabel ir M. Martin, 
kurie praeiti} pirmadienį vie
nas kitą nokautu ant floro 
paguldė ir dėl to lygiomis iš
ėjo, vėl susitiks ringėj. Tai

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

pasibaigė gerieji laikai. « Tai 
John Hevvson, 5913 East Cir- 
cle av.

Sumušė Vežėją Ir 
Pdsažierių

vienuolyno ūkyje, ftita gryna- 1 n Gothenborgo geležinkelio per Sve-
Veislė leghornų višta padėjo ’P‘« 1 valandas i Kalmarą. Ii KjI- 

a r - DMr0, 1934 “• fatlaivin Ml-detl 193.) Įlietų spalių mene- riebolm apie 18 valandų į Klaipėdą, 

sį ir ligi vištų dėslumo kon
trolės metų pradžios (t. y. 
lapkričio mėn. 1 d.) sudėjo

EKSKURSIJAS UŽGYRft 
libtuviv Laivakorčių agentų 

SĄJUNGA AMERIKOJE 

Ekskursijų brošiflrėlė ir informacijos sn*
!19 kiaušinių. Spalių mėnesį teikiamos nemokamai, Utpg, parduodn- 

1 r t « mos tai vakartis pas visus mfisų agentas,
kiaušiniai nebuvo sveriami, 
todėl bendras jų svoris neži
nomos bet galima manyti, 
kad per 12 mėnesių višta su-

. . dėjo 300 kiaušinių, kurie svė-Pne Lakq Sbore dnve ir . . o.,n T) .... . . , , x • i re L klgr. 239 gramus. Pn-Slieridan įoad ketum vvrai I . , , .dejas prieš kontroles metams

arba Š. A. L. raštinėse.
•

KITI UPLAUKIMAI It NE* YORKO 
Drottningholm. — — Balandžio 17

Į (irlpsttolin--------------------------- GagstžCa 1
DmttnhiKbolm — — — Gegužės IS 
Kungsholm--------------------- — Birželio ft

8WEDISH AMERICAN LINE

181 N. Michigan Ave., Chicago, HL
sumušė taksi vežėją A. Smi-1 
th, 3705 N. Halsted st., ir jo 
pasažierių Don Hamilton. Už
puolimas manoma turi ben
dra su kova tarpe naujos 
Taxicab Privers brolijos ir 
Midwest Taxicab Drivers u- 
nijos.

prasidedant sudėtų 19 kiau
šinių, kurie įskaitomi į ben
drą skaičių, išeina, kad šioji 

! višta sudėjo 3tl9 kiaušinių, 
kurie svėrė daugiau kaip 18 
kilograinių. Džiuginanti Lie
tuves paukštininkystės pažan 
gos skaičiai.

Birž. 19 d. Ekskursijos 
Į Lietuvą Tvarkraštis

Ekskursija išplauks Cunard 
White Star Ekspresu

Benengarla
CIO, Vcl bUblLlKS 1 ttl w Jį tv 4 T a •
irgi įdomi pora. Be ty, ims Moterys Išvyko Ieškoti
dar trys poros.

Kistynių pradžia 8:30 vai.
Sp.

Seniai Dingusio 
Lakūno

Svarbu Paminklų 
Pirkėjams

1927 m. Pietų Amerikoje 
dingo amerikietis lakūnas 
Paul Redfem. Jis skrido aš 
Bnmsvvick, Ga., į Rio de Ja- 
neiro, Argentinon.

Karolis Požėla 
Anglijoje

Dabartinis Europos sun
kaus svorio ristynių meiste
ris Karolis Požėla šiuo metu 
Mančesteryje ritasi dėl pa
saulinio sunkaus svorio meis
terio vardo. Ristynės Manče
steryje, kur yra viena did
žiausių Anglijos salių, vyks-
ta karūnavimo proga dėl L- 74(1 M į ,los
000 sterlingų ir pasaulinio ! 
sunkaus svorio meisterio va-

Birželio 19 d. ekskursija iš
plauks iš New Yorko 12 vaL 
dieną.

Šiuo laiku pranešama, kad į
Mrs. A. Bittin turi didžiau-; P’'ž. 20-24 vandeniu. Bir-
sią pasirinkimą gražių pami-1 ^riio 25 d. keleiv iai išlips iš 
nklų, iš visokių akmenų ir ,aivo Cherbourge pietų lai- 
spalvų, visose madose. Ji juos ^u. Specialiu traukiniu va- 
parduoda žemiausiomis kai- žiuos pnsketvirtoB valandos į 

Paryžių. Iš Paryžiaus 133 
traukiniu 11:45 vai. vak. Bir
želio 26 d. atvyks į Berlyną.

nomis, nuo $15.00 ir aukš- 
(tyn. Pirm negu paleisti šiuos 

žmona ir jos draugė Mrs. tjkras bargenas svetimtau- 
Waldeck, abi iš Columbr.s, (-.jttIlls> p Bitinienė praneša 3-^3 vai. vak. Poilsiui ir va- 
Obio, išvyko į Pietų Ameriką 1 ^aį lietuviams. Į k ari eilei 5 vai. Berlyne. Išva-
ieškoti dingusio lakūno. Prie1, r . ______________ , žiuos iš Berlyno 1>7 trauki-

; niu 11:50 vai. vak.

Birželio 27 d. atvyksta į 
Kauną K21 traukiniu per pie- 

1 tus. Vi»6 kelyje 8 dienos ir

ftiomis dienomis lakūno

..... . ... . , Jei manote kada norint pini prisidėjo ir viena cikagie-1 ... ... . . [1 i rkti paminklą atminimui sa-tė mergina šokėja Rutli Kowe, .. . .’ vo mylimų mirusių, pasinau
dokite šia proga ir įsigykite 
sau mėgiamos mados pamin-

r<lo. Ristynių finalui liko tik 
astuoni įvairių pasaulio da
lių ristikai, kurių tarjie yra 
ir Požėla, Jam buvo likę nu- į 
galėti tik penki stipruoliai.' 
Kovo *19 d. Požėla lengvai 
nugalėjo Australijos ir britų 
meisterį.

Anglų spauda apie Požėlą, 
kaip Lietuvos ir Europos

lakūnas yra džiunglėse 
kur nors gyvas.

Atvyko Pas Gimines, 
Sutiko Mirtį

Robert Perry, 18 m., iš 
Springfield, (he., atvykęs 
Chicagon pas savo gimines kapo.

klą dabar, kol pasirinkimas 
didelis ir kainos žemos. Už
sakant sau paminklą iš Mrs.
A. Bittin, būsite pilnai pa-!vai. 12 -min. 
tenkinti, nes paminklas bus 
kuogražiausias, raidės taisy
klingai iškaltos ir bus gerai 
ir atsakančiai pastatytas prie

.‘JO min. Atvyks į Klaipėdą 
K26 traukiniu 1:12 v. po pie
tų. Viso kelyje 8 dienos,. 1

Kelionės laikas išskaičiuo
tas sulig dabartinio (1937 m. 
balandžio mėn. veikiančio) 
tvarkraščio.

užvakar mirė vienoj ligoni- 
meisterį, labai gražiai atsi- į nėj nuo sužeidimo autoniobi- 
liepia. liu.

Nepamirškite antrašą: 3958 
\V. llttli st., skersai Šv. Ka- 
zitirtero kapinių vartų.

Pavėlavimas gali įvykti tik 
dėl nenumatytų kliūčių, 
ką nieks atsakomybės nei ia.

By Dean Carr
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CICERO MS
*

fy • * f, ••Savi uz Savęjj

CICERO. — šiandien Cice
ro dar sykį bus išbandytas 
lietuvių vieningumas politi
koj. šiandie Cicero yra rin
kimai atstovo į Mokyklų Ta
rybą, į kurių ir adv. N. Tu
mavick, lietuvis, kandidatuo
ja. Visi vietos lietuviai turė
tų pasidarbuoti, kad adv. Tu
mavick taptų išrinktas į mo
kyklų tarybų. Tuonū politi
koj pažengtų nors vienų žin- 
gsnį pirmyn ir pramintų ke
lių kitiems.

Adv. Tumavick yra tinka
miausias kandidatas tai vie
tai. Ciceroj gyvena nuo pat 
kūdikystės, baigęs čia visas 
mokyklas, ir De Paul bei Il
linois universitetus.

Lietuviai, išrinkę adv. Tu- 
mavicč į mokyklos tarybų, ne
turėtų gėdos.

Todėl, šiandie visi balsuo
kim už N. Tumavick.

Šiuose rinkimuose nėra pa
rtijų. Visi gali balsuoti. Tu
mavick num. baliote yra 8. 
Balsavimo valandos nuo 6 ry
to iki 5 vai. po pietų.

Balsuotojas

J. Mockus ir L. Žukauskas. 
Kas tuos du uždėjo ant balo
to, tai jie vien težino.

Ciceros lietuviai, matyt, ne
paiso, kad būti išrinktais į 
bent kokį valdiškų ofisų. Pa* 
sitenkjna vien tuo, kad. poli
tikieriai uždeda juos ant ba
loto. Ištikrųjų, jei lietuviai 
norėtų laimėti politikoj, vi
sados galėtų, jei tik nesiduo
tų politikieriams suvylioti ir 
netikėtų jų pažadams.

Nedarykime daugiau klai
dų! • Eikime prie vienybės! 
šiandie eikime visi balsuoti 
ir balsuokime už lietuvius ka
ndidatus.

“Draugas” visados remia 
lietuvius ir daug ir vietos 
duoda dykai lietuvių kandi
datams garsinti, kad tik jie 
laimėtų valdiškų ofisų.

Pilietis

ceroje, per daugelį metų ir 
Amerikoje neturėjo) nei jo
kių giminių. Iš Lietuvos pa
ėjo iš Tanėnų (? red.) mies
telio. Laidotuvės įvyks bai. 
9 d.

Jonas Jončius, senas Cice
ros gyventojas, antru syk ba
landžio 17 d. stoja į luomų 
moterystės su M. Sturoniene.

Morta Pociūtė žada apsi
vesti balandžio 18 d. su Art 
Cliojnacki iš “Aftono”.

Pavasarinis Vakaras

DIEVO APVAIZDOS PA
RAP. — Pavasarinį pasilink- 
sminftnų su vaidinimu sekma
dienį, balandžio 11 d., parap. 
salėj rengia dr-ja Šv. Anta
no iš Padvos. Pradžia 6 vai. 
vakare. Visi kviečiami atsi
lankyti. ©us daug juokų. 
Grieš gera muzika. Nariai 
prašomi atsivesti savo drau
gus pažįstamus. Nauji nariai 
vakare bus priimami draugi- 
jon dykai. Rengėjai

iš stoties WGES, 3160 kilo- 
rykles, turėsiųie progos pasi
klausyti gražios ir įdomios 
lietuviškos radio programos, 
kurių leidimu rūpinas Prog
ress rakandų krautuvė, 3224 
So. Halsted str. Kaip visuo
met, taip ir rytoj girdėsime 
dainuojant žymias daininin
kes ir dainininkus liaudies 
daineles. Taipgi dalyvaus tei-

Gimimų Skaičius 
Padidėjo, Mirimų 

- Sumažėjo

10 TŪKSTANČIŲ NEKRIK
ŠTYTŲ VAIKŲ

Be Tumavick, kandidatuoja 
dar du lietuviai, būtent: inž„

1

Chicagos sveikumo bordo 
pirm. dr. H. Bundesen skel
bia, kad per šių metų tris 
mėnesius Chicagoj buvo dau
giau gimimų ir mažiau mi-
rimų, negu 1936 m. per tų 

šių patarėjas. ypatingai paų ]ajkr. per (pjg gjų rnetų
mėnesius gimė 10,650 kūdi
kiai ir mirė 9,630 asm., 1936

VILNIUS. — Lenkų spauda 
rašo, kad šiuo metu Vilniuje 
yra apie 10,000 naujagimių ir 
jau paaugusių vaikų, kurie 
dar nekrikštyti. Kai kurie tė
vai savo vaiki) nekrikštija to
dėl, kad jie yra atšalę katali
kai, o kiti, kad neturi pinigų 
sumokėti už krikštų.

Naujausios Žinios
m

CICERO. — Apie baland
žio 12 d. Marijona Bertašiū- 
tė žada atidaryti pirmos rū
šies valgyklų adr. 4909 W. 
14 st.

Geriausio pasisekimo .jau
nai biznierkai.

Ciceroj į lietuvių apgyven
tas vietas pradėjo skverbtis 
ne tik geltonodžiai, bet ir 
juododžiai.

Mūsų lietuvis L. Kizas, ka
ndidatas į teisėjus pralaimė
jo rinkimus. Lietuviai nesi- 
interesavo šiais rinkimais. 
Labai mažas nuošimtis bal
savo.

L. Kizas rinkimus pralai
mėjo tik keliais ši&ntais bal
sų. Nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie balsavo už jį. 
Stengsis visiems rėmėjams 
kuomi nors atsilyginti. Jis 
ir toliau darbuosis lietuvių

Kareivių Hines ligoninėje 
balandžio 5 d. (mirė Juozas 
Dargis. Velionis gyveno Ci-

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TĖS “DRAUGE"

Moterų Sę-gos 20 Kp. 
Narių Dėmesiui

BRIGHTON PARK. — Mo 
terų Sų-gos 20 kuopos susi 
rinkime, balandžio 5 d., nu
tarta misijų proga eit bend
rai prie šv. Komunijos sek
madienį, balandžio) 11 d., 8 
vai. ryto. Bus užprašytos šv. 
Mišios — ir visos dalyvės 
gaus po gėlę. Susirinkti rei
kia į mokyklos salę benf pus
valandį anksčiau.

Dalyvaukim visos 1

gerų žinių iš Progress krau
tuvės prekybos apie didelį 
pavasarinį išpardavimų. Pa
tartina visiems pasiklausyti.

®aP- J-

m. per tris «mėn. gimė 10,529 
ir mirė 9,857. GARSINKITĖS “DRAUGE’

Adella
Sergi

T0WN OF LAKE. — Bai
giant Velykų šventes susirgo 
Veronika Katauskienė, kun. 
P. Katausko, Gimimo P. Šv. 
parap. vikaro, motinėlė. Ačiū 
dr. Rakausko rūpestingam 
gydymui ligonė eina stipryn. 
Linkiu greito pasveikimo.

Draugė

BUDRIKO PROGRAMOS 
IŠ WCFL LAIKAS 

PAKEISTAS

AR PRIIMSITE ŠIĄ GRAŽIĄ LEMPĄ 
KAIPO DOVANĄ ?

ABC
MODEL

150 DIDŽIAUSIA
SKALBYKLŲ

VERTĖ

Pasaulyje!

PROGRESS PROGRAMA 
IŠ WGES

Pradedant ryt diena, Bu
driko radio programos iš 
WCFL stoties bus duodamos 
kas sekmadienį pusę valan-, 
dos vėliau, t. y. nuo 7:30 va
karo1. Nepraleiskite ryt vaka
ro programos. Išgirsite gra
žių dainų, didelę Budriko ra
dio orkestrų ir visų Makalų 
šeimynų, kuri yra susirūpi
nus1 dėl Bambalini sugrįžimo.

Į Kas įvyks?
. Beje, įsidėmėkite, kad nau
jas Budriko krautuvės namas 
bus baigtas apie gegužės 1 d. 
Tai bus šalę didžiosios krau
tuvės. Tad dabar, kad sutau
pius perkraustymo lėšas, vi
sos dabartinės prekės: rakan
dai, refrigeratoriai, skalbyk
los, radios, pečiai ir kaurai 
išparduodami nepaprastai nu
pigintam kainam. Viekas pa- 
rsiduoda lengvais išmokėji
mais. Tėmytojas

Ryt, 11 valandų prieš piet' PLATINKITE “DRAUGĄ”

★ ABC UfSTANTANE- ★ ABC FINGEB IV 
OUS TOŪCH BE. CONTBOL
LEASE Staru aad taopa op*
InstanOy rolooooa arattoa of wrla«at
prooouro oo roll*. mite.

Dienraštis DRAUGAS duoda šių gražių, nau
dingų lempų dykai tam skaitytojui, kuris užrašys 
vienų naujų skaitytojų DRAUGUI pusei metų.

Atneškite ar prisiųakite naujo skaitytojo var
dų, pavardę ir adresų ir $3.50, ir gausite šių lempų 
visai dykai.

Lempa naujausios mados, devynių colių aukš
čio, tinka visur — miegamajam kambary, ant ra
dio, rašomam stalui, ir t.t.

Prikalbinkite savo kaimynus ar pažįstamus, 
kurie dar neskaito DRAUGĄ. Ar ne lengva? Tik 
pabandykite!

Už metines prenumeratas siūlome didesnes do
vanas. , ||

J

“Draugo” Didžiulė 1937 Metų

JOKI KITA SKALBYKLA
NETURI VISŲ šiy YPATINGŲ 

PAGERINIMŲ
Štai tik keletas iš daugelio pagerinimų, ku
riuos turi nauja ABC ()ne-Fifty-Six skal
bykla.. skalbykla, kuri turi daugiau ypatin
gų saugumų ir patogumų padidinančių pa
gerinimų, negu bet kuri kita skalbykla... 
“Tai tikrai geriausia skalbykla pasaulyje.” 
padaryta taip, kad tvertų per metų metus 
ir tarnautų be kliūčių... Plauna drabužius 
greičiau, saugiau ir balčiau... Tai didžiau
sia skalbyklų vertybė šių dienų Amerikos 
rinkoj... Tai skalbykla jau dabar pasi
variusi pirmyn keletu metų.

TIK $5.00 ĮMOKĖTI 

Likusi suma lengvais išmokėjimais.
VADOVAUJANČIOS AMERIK08 SKALBIMO 

PROSIJIMO MASINOS

nt

WRINQEH 
Locka ilrmly aad 
•acoraly la B poal*

MOTOR 8WITCH 
Tomblar type. eoa* 
vealeatly located ai 
tha top of arrlagar

★ ABC S-POSITION ★ ABC ACCZSSIBLB

PEN8ION lato Wrinųar by sllghl 
of flagar.

★ ABC CONVENIENT ★ ABC “TOŪCH FEED" 
TUB COVEB SUS- Faads elofeae evanly

★ ABC SZCLUBIVK ★ABC LAROE8T Cfc- 
fbench rm aol FAcrrr pobcelam 
TATOB TUB

a Bactuatva ABC Da- 
algn wMh 4 eata of

JOS. F. BUDRICKInc.
3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010
Budriko Radio Programų sekmadieniais permainytas laikas prasidės 7:80 vak. WCFL 970 K.

Į KLAIPĖDĄ PER ŠVEDIJĄ 

MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM
e

Liepos 2 d.

arba šaukite CANai 7790

Nežiūrint, kada manote važiuoti į Lietuvų, pradė
kite ruoštis iš anksto. “DRAUGO” laivakorčių 
agentūra išrūpins visus kelionei reikalingus doku
mentus. Darykite sau rezervacijas kuoanksčiausiai.

Norintiems važiuoti anksčiau, patartina vykti 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ Motorlaiviu GRIPSHOLM 
GEGUŽĖS 29 DIENĄ.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums 
laivakortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiau
siais laivais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRĄ
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------ ,| Visų Moterų Są-gos
"' Kuopų Žiniai

Choro Žodis Chicago 
Lietuvi jai

Brangūs čikagiečiai!
Neabejojame, kad esate 

Vyčių draugas Jr jų veikimo 
lėmėjas.

Liet. Vyčių choras balan
džio 18 d. rengia didelį, gry
nai lietuviškų koncertų. Tai 
bus mūsų jaunimo lietuvišku
mo demonstracija ir karštas 
jo noras veikti ir kitus prie 
to veikimo traukti.

Vyčių choro “Juokų ir Mu
zikos“ valanda per stotį VY
TIS įvyks Sokol svetainėje, 
2337 S. Kedzie avė., lygiai 6 

vak.

isų atsilankusių laukia ti
kras surpryzas. Naujos dai
nos, skanūs juokai, muzika 
žavės kiekvienų lietuvį.

Po visų linksmybių 
kiai.

so-

Laukdanii Tamstos atsilan
kant, tariame širdingų ačiū.

Lietuvos Vyčių Cho?as

Sužeistas Darbe 
Juozapas Kabelis

MAKQUETTE PARK. — 
Šiomis dienomis darbe tapo 
sažeistas Juozas Kabelis, gyv. 
6828 So. Maplevrood avė. Gi
minės, draugai, ir pažįsta
mieji, ypač Šv. Kazimiero 
Karalaičio draugijos nariai, 
prašomi aplankyti.

Senas Dranga* S. S.

LAIDOTUVIŲ 1MBEKTORAŪ8 

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 834-0

V. Uždavinio Pasku
tinių prakalbų 

Programa

Sekmadienį Adonos 
Alekniūtės Piano 

Recital

Bai.
kalbės

13 d. V. Uždavinys 
Lietuvių auditorijoj.

I
Seklnadienį, balandžio 11 I 

d., Rosary (’ollege, River (
, IForest, ILL, 8 vai. vakare. į Prakalbos prasidės nn.zikale | , ’ ...... ... . , vyksta plačiai žinomos lietuprograma, kurių ispildjs ko-'

mpoz. Ant. Pocius ir jaunoji 
Birutė. Be to, dainuos K. Sa
bonis, dalyvaus Silvija Sabo* 
nytė - McEIroy ir kalbės ko
nsulas Petras Daužvardis.

Po prakalbų bus užkandžiai 
ir draugiškos išleistuvės V.

vaitės Aldonos Alekniūt's pi
ano recital.

Programoj įeina: Preludė 
and Fugue, C niinor — Bach i 

jBauer; French Suite, No. 2! 
— Bach (Allemande, Coura- j 
nte, Sarabande, Air, Minute,

MAMQLETTE PARK. - 
Ryt vakare parapijos salėje 
įvyksta tikrai šaunus balius,! 
šokiai su visokiais margumy
nais. 'Balių rengia darbščioji 
Moterų Sujungęs (>7 kuopa, 
kuri iv: .'širdžiai užprašo vi
sas Chicagos ir apylinkių 
kuopas atvykti. Kviečia ir 
visus lietuvius. Pažymėtinu, 
kad atsilankiusieji j šį balių 
užkandžius gaus dykai. Tai
gi, balius bus pinuos lūšies 

J. Oainakienė

Po So. Chicago
G igue; Sarabande — Rameau-

Uždaviniu, kuris apleis Chi-: Gadowsky; Sonata, O. minorl Sekmadieni, Imi. II d., Sv. 
cagu bai. 15 d. Prakalbų pra- _ Searlatti; fonde, Op. 25,'Jura*P» ivyks di
džia 7:30 vai. vak. Frakai- No 5 __ Chopir,; Prelude, į 9el«a iškilmės: atvyks J. E.
bas rengia V. V. S. skyrių Op' Ž8, No. 10 - Chopin; La ’y»kupas suteikti Sutvirtini
komisija. Kap. Į Cathedrale engloutie - De. m0 Sakramentų. Visi ruošia-

bussy; The LHtle White Don !’1 gr"žiani 8‘rt,k“™b yP»«n-
key — Ibert 1 gai choras’ vtd- varS- K- Gau'

A. Alekniūtė yra duktė vi
siems gerai žinomų biznierių 
Aleknų. Yra baigusi Šv. Ka 
zimieio akademijų, ir yra a

“Margučio” Sukaktu- 
vių vakaras

Rytoj 5 vai. po pietų dide
lėj vidurmiesčio salėj, 32 W. 
Rande 1 ph str., ‘ ‘ Margui is ’ ’ 
linksmins visus atsilankiusius, 
minėdamas dvilypes sukaktu
ves: penkių metų radio vala
ndos ir dešimts metų kai lei
džiamas “Margutis“. Prog
rama paruošta įvairi ir įdo
mi.

Po programos bus šokiai 
iki 12 vai. nakties.

f šių sukaktuvių minėjimų 
atvyko svečių ir iš kitų mie
stų.

■—
18

LIETUVOS

bio.
Sutvirtinimo Sakrain?ntas

i bus teikiamas 7:30 vai. vak.

KUMPIAI
tr kiti Skanumėliai.

7 r gi parduodam Wao lesale.

PROFESSOR NOODLE
A JOB FOR THR GRADUATE

De»r Profensūr

Daktarų ‘ ‘ hobbies' Y ra
daktarų, kurie, be savo pro
fesijos, dar turi kitokius pa
mėgimus, kų parodė Chicago: 
Medical Society suruošta ant-

;Cheer up, my 

friend, and < 
don’t deplore 
He’s learned one 
thm<, you will adree. 
He mi^ht • 
trų writin|£ 
letters for—

E
dodd col* 
ction, a^ency!

n

Mų son Ckt 

college spent 
four yezMrs, 
and oil he did was 
write for doutfh. 
This month he’s 
throu<Jb..— I 
0v« three cheers' 
Būt what heli do> 
Fd liKe to Knov! 

Poppar

Prof.Noodle

roji metinė “hobby“ paroda, 
(ne 3 vai. po piet, kaip ank-Į Atvaizde matome tikrų lietu- 

kademijoa orkertroe narė Be rfiau ‘JV° PrwleSta>- «šk, ratelį, kurį padirbo
to, nekartų yra pasižymėjus j - - - - - l«“’ dr- A- K K,t*
savo gabumam svetimtaučių Sv- Kasi,mero Rėmėjų dr- daktarai buvo išstatę rinki-
parengimuose. Ieva Lukošiūtė

Pagerbsime A. A. M. 
Petrausko Atmintį

šv. Kazimiero Rėmėjų dr- 
jos bunco party praeitų mė
nesį gražiai pavyko ir davė 
pelno, kuris paskirtas akade
mijos statybos fondan.

Šios parap. Juozapų ir Ka
zimierų balius parap. naudai 
turėjo įvykti sekmadienį, bet, 
dėl pakeitimo * Sutvirtinimo 
Sakramento teikimo 
vakaras atidedamas.

nius: šaukštų, įvairių paukš
čių kiaušinių, ininiatūrinių 
laivelių, ir kitokių dalykų.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
•------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o-

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus -o-

Trečiadienį, bai. 14 d. Lie
tuvių Auditorijoj yra ruošia
mas a. a. komp. Miko Petrau 
sko atminties pagerbimo va 
karas. Dainininkai padainuos teks pabaliavoti už Juozapų
velionies kūrimus, kalbėtojai 

' nušvies jo darbų nuopelnus. 
’' Tikimasi, kad į šį parengi- 

! mų; gausingai- susirinks lietu
viškosios dainos ir muzikos 
mylėtojų. Plačiau apie prog
ramų bus paskelbta vėliau.

Kom.

BALTIC IMP0RT CO. 
805 W. 19th Street
Tei. Haynuu-krt 3555

Šį Vakarę Visi Į 
Klūbo Balių

A. Drazdys praeitų sekmadie 
nį buvo atvykęs pas mus. At
laikė šv. Mišias ir pasakė į- 
spūdingų pamokslų. Dabar

laiko, i kun. A. Drazdys yra išvykęs 
Kada į Wisconsin valst.

Nemuno Sūnus

ir Kazimierų sveikatų, vėliau
sužinosime. u.

Važjnėrjųs po“AirreTikų ktmr-

SKAITYKITE IR PIATIN 
IITU'DBAR” ■

I

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVEHBE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

PAD&K0NE PADĖKONĖ

.t.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA
laidojimo įstaiga

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ D1BEKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

TeL LAFAYETTE 0727

NOKTO SIDE. — Šį vaka
rų, 10 d. bui., parap. svetai
nėje įvyksta vietinio politi
kos klūbo balius, į kurį, kaip 
jau rašyta, pasižadėjo atvykti 
pirmas Chicagos lietuvis tei
sėjas J. T. Zūris ir visa Lie
tuvių Demokratų Lygos val
dyba. Be to, užkviesti ir vie
tiniai politikieriai. Taip pat 
išsiuntinėta atvirutės žymes
niems biznieriams bei veikė
jams. Kviečiami ir visi Chi
cagos lietuvių demokratų vei
kėjai.

Northsaidiečiai visi žada 
dalyvauti tame baliuje, nes 
ne tik gulės linksniai laikų 
praleisti, bet arčiau susipa- 

I žinti su teisėju Zūriu ir ki
tais politikos veikėjais. Ti- 
kietai tik 25c asmeniui. Mu
zika bus gera. Lietuvytis

A. B A
KAZIMIERA

BUKAUSKAITE
Kuri m1rfi balandžio 3 d. Ir 

tapo palaidota balandžio 7 d., 
o dabar Ilsis Sv. Kazimiero ka- 
plr' je amžinai nutilus Ir ne
gale.lama atdėkoti tiems, kurie 
suteikė Jai paskui ln) patarna
vimą lr palydėjo Ją Į tą neiš
vengiamą amžinybes vieta.

Mes atmindami lr apgailė
dami jos praaiėallnlmą lft mū
ši) tarpo dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kleb. Kun. H. 
Valčūnul, gerb. kun, J. J. Ja
kaičiui, Marijonų pro-
vlncijoiul, ir kun. V. Clžaus- 
kul, kūne atlaike Įspū
dingas pamaldas už jos stelą 
ir pasuke pritaikintą pamokslą 
bažnyčioj lr kapinėse.

Dėkojame Sv. Mtfllij aukoto
jams Ir graborlul A. Petkui, 
kuris savo geru Ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ją i amžinusi), o mums pa
lengvino perkęstl nuliūdimą lr 
rūpesčius. Dėkojame grabne- 
ftlams lr visiems, kurie pa
guodė mus mūsą nuliūdimo 
valandoje lr pagailos, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms, o tau Ka
zimiera, lai Dievas suteikta 
amžiną atilsi-

Nuliūdę lieka: J. Ir S. Bu
kauskų šeimyna, 4938 W. 16 
8L. Cicero, III.

.t.A. t A
ALBINA SARNECKE

(|w> tėvais Scsnauskattc)

Mirt' balandžo 5, 1937 m. tr 
tapo paladota balandžio 8 d., 
o dabar Ilsis Sv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilus lr 
negalėdama atidėkoti tiems, 
kurie suteikė Jai paskutlnj pa
tarnavimą Ir palydėjo i tą ne- 
ISvenglamą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi Jos praslSalinimą IS mflsų 
tarpo dėkojame mūsą kleb. 
knn. H. Vačūnul, kun. Klorlul, 
kun. Valuskiul. kurie atlaike 
įspūdingas pamaldas už jos 
sielą. Taipgi vargonininkui 
Mondelkal už pritaikytą muzi
ką.

Dėkojame Sv. MISIų aukoto
jams, grahneftlams lr gėlių ne
šėjams.

Dėkojame graborlul A- Pet
kui, kuris savo geru Ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nalydėtjb Ją J amžlnastį, o 
mums palengvino perkęstl nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabneSlams lr visiems, 
kurie paguodė mus mūsų nu
liūdimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau, Albina, tesutelkia Gailes
tingas Dievas amžina atilsį.

Nuliūdę lieka: Vyras, Moti
na, Seserys lr Giminės.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M PC PATARNAVIMAS 
HmDuLARbL dieną ir naktį

V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
D I R A 1 MIESTO DALYSE

I. Lioten
S. P. Mažeika

M

Sveiksta

'4348 So, California Aro. 

Pliono LAFayetta 3572

2319 Lituanica Avė, 

Phone YARda 1138

n v V a i koplyčioa
J_7 J IA. Cl 1 Chicagos

koplyčios visose 
dalyse

T0WN OF LAKE. - S. 
Jurgaitė, kuri sunkiai sirgo, 
šiomis dienomis jau eina svei 
kyn. Linkikne veikėjai greit 
pasveikti. Rap.

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

A. Masalskis

Milda Auto Sales
GARY, IND. LAIDOTUVfV DIREKTORIAI

KELKI® — PRUZIN
Gftrfeualaa pataria.narna — Motarls patarnauja 

S« HMM*

Urba Flower Shoppe 
14180 Archer Avenue
jGėtės Mylintiems — Vestuvėms — 

Rankiotam* — Ulrtutiiv^ms —

Phone LAFAYCTTE 5800

PIRMA IR
GENERAL

VIENINTELE LIETUVIŲ 
MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: 8ABOKIS, BULAW, BANKEVIČIUB, BASKUS

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

S. M. Skodan 718 W«at 18th Streeti Phone MONroe 3377

L J. Zolp 1646 West 46th Street

Phone BOUIevard 5203

Ezerskis ir Sems
P. 1. Rite i 3364 So. Haloted 84.

* Phone BOUIevard 408|

2314 W«at 23rd Ptatf
Phone CANai 2315 ' 

Skyrius 4244 E. 108 St. 
Phone PUTJman 127Q

laitam ir Sunai
&



PIRMADIENI RADIO PROGRAMA IŠ 
KAUNO

Dainuos Operos Artistai Sodeika, Petrauskas 
Ir Kiti

nn a m \ «a &e’tndienls, bnland 10, 1037->■ i. —-------- ---------  .

Pirmadienį, bal. 12 d., nuo kūriniai, ištraukos iš lietuvi- 
2:15 iki 3 vai. po pietų Na- škų operų “Šarūnas”, “Gra- 
tional Broadeasting Columbia žiną” ir “Trys talismanai”. 
Co. transliuos radio progra- Programa bus transliuoja
mų. iš Kauno. Chicagoj pro- ma Lietuvos Valstybinės 
gramų peniuos radio stotis ()peroSj diriguojant komp. J. 
WCFL. Programų išpildys fctarkaį
Lietuvos operos artistai. So
deika, Petrauskas ir k. Bus 
išpildyta Čiurlionies tonų po
ema “Jūra”, Jono Gruodžio 
populerių lietuviškų šokių

Chicagiečiai, nepamirškite 
pirmadienį 2:15 po pietų sa
vo radio nustatyti ant sto
ti™ WCFL.

AUŠROS VARTUOSE• , - • Į
40 VAL. ATLAIDAI

Rytoj per sumų prasideda
40 valandų atlaidai Aušros 
Vartuose, kuriuose nuošir
džiai kviečiu parapijomis ir 
visus švč. Marijo t Aušros
Vartuose garbintomis. . . . , , . . ,\\enecek susekė, kad kai ku
Kun. M. Urbonavičius, M.I.C., Į rie aplinkiniai saliūnai sene- 

klebonas. liams pardavinėja pigių deg
tinę pantikėmis po 10 ir 20 
centų. Padarius kratų, prie
glaudoj rasta netoli 1000 pa- 
ntikių ir visom- buvo ne deg
tinė, bet svaiginanti broga. 
Seneliai turėjo prakasę vie
noj vietoj skylę po vielų tvo-

KAS SAKYS PAMOKSLUS 
ATLAIDUOSE?

(PRASTA IŠŽIŪRA DAŽNAI 
YRA UŽKIETĖJIMO 

PASEKA
Nepatraukianti, suvytus i oda ir 

atbukusios be gyvybės akys dažnai 
reiSkia, kad užkietėjimas apsunki
no jūsų sistemų. Jūs jaučiatės blo
gai ir be jausmų, gal turite ir gal
vos skaudėjimų.

Cook apskr. Oak Forest. se- Tokia padėtis paprastai yra dėl 
neli, prieglaudos didieji va-
rtai. Įstaigos užvaizdą Fr. Viduriuose All-Bran sugeria van-

NEMENKAS IŠRADIMAS

M ARI J AM POI Jį. — Vasa
rio pradžioje “Lietuvos Aide” 
jau buvo skelbta, kad Vincas 
Seliokas išradęs automatinį 
išjungėjų elektros virduliams. 
Išradimų užpatentavo Preky
bos D-te. Išradimas brangus 
tuo, kati jis pašalina gaisro 
pavojų arba nuo perdegimo e- 
samų virdulyje plokštelių, nes 
virdulyje vandeniui visai išvi
rus, automatiškai, su pagalba

Troškimas to, ko mes netu
rime, trukdo mus naudotis 
tuo, kų jau turime.

DABAR

HAKNBfCK
WALLACEa«^s

dens du svkiu danąiau, negu pats 
sveria, sudaro minkfttę košelę, kuri 
Švelnini mnnkStina ir valo sstemą., išrasto išjungėjo, išjungiama 
Ar Sis a tiem erinis būdas nėra ge
resnis už silpninančias pilies ir vai
stus f *

srove.

HUMAN 
ROCKFTr timo im 

• AMERICA,

apa/rs/- 
nK/ufu*

>0

999
MfM'ftArUtfS
IWLUOIH«

JAC0B5
ttOM K/N6 *

IŠ TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ VEIKLOS

Rytoj, Gerb. Kun. H. J. Vaičūno Iniciatyva, 
Ciceroj, Bus Perorganizuotas Rėmėjų Skyrius

Plačioji Amerikos lietuvių 9 d. bus bankietas Chicagos
katalikų visuomenė, o labiau
sia chicagiečiai, gerai žino, 
kad šiuo laikotarpiu Tėvai 
Marijonai labai susirūpinę 
seminarijos koplyčios staty
bos reikalu. Šis reikalas, kaip 
girdėt, jau eina prie baigos.' 
Koplyčios mūrai jau stovi, 
vidus taipgi labai gražiai iš- 
dekoruotas, bet dar daug vis
ko trūksta.

Gerai žinome, kad koply
čios šventinimo iškilmės jau 
nepertoliausiai, — birželio 6 
dienų. Laiko beliko nedaug. 
Tat, kad kuoveikiau baigti 
vidujinius įrengimus, Chica
gos ir visos Amerikos lietu
viai katalikai, kiek galėdami 
sulyg savo išgalės prisidėtų 
visokeriopa pagalba, Chicago
je Tėvų Marijonų rėmėjai rū
pinasi daug, rengia visų eilę 
jvairių pramogų. Artimiausio
mis dienomis, būtent baland
žio 25 d. įvyks net trijų ko
lonijų parengimai, būtent — 
West Side, Brighton Park ir

apskrities Tėvų Marijonų rė
mėjų, o gegužės 1'6 d. melrose 
park iečiai rengia vakarienę. 
Tai matote iš šių pranešimų, 
kad Tėvų Marijonų rėmėjai 
Chicagoje deda visas galimas 
pastangas, kad kiek galima 
daugiau pagelbėti Tėvams 
Marijonams jųjų dideliame ir 
sunkiame darbe.

Bet, štai dar kita naujiena, 
balandžio 11 d. po mišparų, 
didž. gerb. kleb. kr.n. IT. J. 
Vaičūno iniciatyva Cicero,je, 
Šv. Antano parapijoje, šau
kiamas Tėvų Marijonų rėmė
jų ir šiaip visi geros valios 
lietuviai atvykti į parapijos 
svetainę, kur turėsime pro
gos pasikalbėti Tėvų Marijo
nų reikalais ir kartu atgai
vinsime buvusį TT. Marijo
nų rėmėjų skyrių, kuris bu
vo kiek susilpnėjęs.

Baigdamas, turiu priminti, 
kad Dievui padedant, Chica
gos lietuviai katalikai išsiju
dina ir ateity, tikisi, parody-

Vakar pranešėm, kad rytoj 
Aušros Vartų bažnyčioj pra
sideda 40 valandų atlaidai. 
Šiandien pranešam pasmoksli- 
ninkų sųrašų, kurie atlaidų 
metu sakys pamokslus.

Sekmad. rytų įžanginį pa
mokslų sakys pats kleb. kun. 
M. Urbonavičius; vakare — 
kuu. P. Katauskas. Pirmadie
nio rytų pamokslų sakys kun. 
Stanislovas Petrauskas; vaka
re — kun. J. Juška. Antra
dienio rytų pamokslų sakys 
kun. Vik. Černaųskas; vaka
re — kun. Pr. Vaitukaitis.

Rap.

Tėvams Marijanams, bet ir 
visuose kituose kilniuose dar
buose.

Tat, į darbų, broliai ir se
sutės, su Dievo pagalba, ir 
gerb. klebonų kunigų, nuveik
sime milžiniškus darbus.

Jonukas

Tebesergž

Marųuette Park, o gegužės ti daug veiklumo netik vien

Elena Kareivienė, žmona 
plačiai žinomo biznieriaus, 
4644 So. Paulina st., dar te
beserga ir tebėra Šv. Kry
žiaus ligoninėj, kambarys 220. 
Giminės, kaimynai ir dran
gai prašomi ligonę aplankyti.

Roosevelt Fumiture Company:
KRAUTUVĖ ATIDARA -

Pirmadieniai!, trečiadieniais ir penk
tadieniais — iki 6 vai. vakare.

Antradieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais — iki 10 vaL vak.

Sekmadieniais — 10 — 5 vai, p. p.

MAŽI MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

DABAR
LAIKAS SUMODERNINTI 
JŪSŲ VIRTUVĘ ĮSIGYJANT

NORGE
Elektrinį Refrigeratorių 
Ir Gazinį Pečių.

10 METy”GARANTIJA.
PEČIAI NUO^$Įįg.50 

REFRIGERATORIAI—$14 C.00

SKALBIMO MASINOS A jLO50
ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČIŲ 
(Priimame jūsų seną masinę mainais)—

Aukštyn

ROOSEVELT FURNITURE CO., Ine.
2310 W. Roosevelt Road

Bandyk Kellorg’s All-Bran snva’- 
te laiko. Jei nebūsi patenkintas, lai 
Kellogg kompanija sugrąžins jums 
jūsų pinigus.

Vartok All-Bran, ka po augmeni- 
nį maistą su pienu, vaisinis ar ki
tais valgiais. Vartok kasdien po du 
Šaukštu. Tris sykius dienoj sunkiuo
se atRitikmnose. Parduodama groser-

ra, pro kurių išlindę vaka- | "ėse. Pagamino ir garantavo Kellogg

parsinešdavo svaigalų. ==^========_______
riai būtinai turi laiku atsi
lankyti, nes yra labai svarbus 
reikalas liečiantis draugijos 
gyvavimų. Valdyba

rats
Saliūnininkai įspėti neparduo 
ti seneliams svaigalų, nes bus 
atimti leidimai. Prieglaudoje 
tarpe tūkstančių . kitų tautų, 
nemažai randasi ir lietuvių 
senelių.

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Lahda- 

rių Sųjungos 5 kp. susirinki
mas bus rytoj, 2 vai. po pie
tų, mokyklos kambary. Pra
šome gausingai susirinkti, nes 
yra daug svarbių dalykų ap
svarstyti. Valdyba

Išradimu yra susidomėję už 
sienio ekktrog firmos, su ku
riomis Sel.‘oka« dėl pardavimo 
savo išradimo veda susirašinė
jimų.

Reikia tikėtis, kad artimiau
sioje ateityje virdulius pirksi
me su automatiniu išjungėju, 
kurį išrado lietuvis.

, AM MMA£OS OA . 
/OnKAMHHC IMAMAMĮtsk

WItO 
oootnes) r»e» nuntnft um/rtme j

ra*£ noferAfiH/rsi 
youtval/..'

rPR/(£S am/ nx
’ JWS/H f MON. DONaNM/Y. 

' CH/C46O MOTO/t CIUBi C0//S/UM

MABQVETTR PARK. — 
[Balandžio 11 d. parap. sve
tainėje 2 vai. po pietų įvyks 
svarbus L. R. K. S. A. 163 
kuopos susirinkimas. Yra da
ug reikalų svarstymui, tatgi 
nariai ir narės prašomi su
sirinkti.

J. Mickeliūnas, pirm.
I. Lukošiūtė, nut. rašt.

TOVVN OF LAKE. Drau
gijos Šv. Kazimiero Karalai
čio mėnesinis susirinkimas

T0WN OF LAKE. - La
bdarių Sųjungos 1 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 11 d., 1 vai. po 
pietų, parapijos svetainėj. Vi
si nariai malonėkit atsilan
kyti. Yra daug svarbių rei
kalų svarstymui.

Tų pačių dienų įvyks va
karas parapijos svetainėj o 
vai. vak. Malonėkite atsives 
ti naujų narių. Valdyba

YOU WIM RICHT. MART.J 

FQM«OI. MAS MADE 

MF HAIR AS CLEAN AS| 

A MOUMD'S TOOTH . . 

ANO NANDSOMC TOOj

Padėka

Darius - Girėnas Amerikos 
Legijono 271 postas ir mo
terų skyrius šiuo taria širdi
ngų ačiū prisidėjusiems prie 
atidarymo nailjos svetainės, 
6908 S. Westem ave. Į gera
darių skaičių įeina: 13 war- 
do aid. John Egan, Bismark 
Brewery (Mike Dzimidas), 
L M. Norkus, Goldberg Cre- 
dit Clothing Co., Internatio
nal Wine and Liųuor Co., 
Ne\v Process Bakery, Johnbus sek'madienį balandžio 11 

d., 2 vai. po pietų, parapijos Yuška, Rose Dress Shop, Na-
svetainėj. Bus svarstoma da
ug dalykų. Taip pat primena
me, kad tų pačių dienų bus 
dr-jos balius adresu 4600 S. 
Paulina str. (J. Ežerskio sa 
lėj). Malonėkite atsilankyti. 

Nut. rašt. K. Wolk<>vskas

rvid’s Bakery, Mutual Liųuor 
Co., VVestern Meat Markei 
(C. Norusis), Progress Fur
niture Co., Justice Electric 
Sliop, dr. C. K. Kliauga, B. 
R. Pietkiewicz, dr. V. S. Na
res, John Pauga, Mrs. Virgi
nia Trust, John Pužauskas,

į TOVVN OF LAKE. — Šv. Stanley Kundrat, J. ir J. Jo-
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
skyr. mėn. susirinkimas įvyks 
sekmad., bal. 11 d., 1 vai. po
piet, šv. Kryžiaus mok. kam
bary. Kviečiame visas atsi-

kantai, Bruno and Walter 
Kundrat, M. Krauklis, P. Bu- 
c hunas, J. Ežerski, G. Paukš 
tys.

Kadangi seklmadienį dėl

Good looking hciir is an asset 
to a man. lt stamps him as a 
well groomed gentleman. Fom- 
ol gives a man’s hair glow- 
ing health and handsome 
grooming through its amazing 
2-fold power... it deans and 
nourishes. Fom-ol it a rich, 
foaming oil shampoo which 
takes unkempt, siekly hair 
(man’s, womon’s or child’s), 
and leaves it dean as a whis- 
tle and sparkling with health. 
Fom-ol is so economical; a little 
goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
size. Or, write for a generous 
trial bottle, enclosing 10c to 
cover pocking and postage.

FOM-OL
ln Dhh a treaMi

DUODA
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Išmokant

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS. 

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, VVasb-
ington, D. C.

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
REIKAI.AVJAM^R ATSAKANTIS 

DARBININKAS

kuris galėtų perimti dai) mūsų dirb
tuvės ISdlrbl mo Ir ISpUdymo užsa
kymų. arba dali pardavimo Ir pris
tatymo, metiniais kontraktais visom 
didelėm korporaeijom J. V. deram, 
gabiam vyrui, duotumėme vykdomą 
dal| biznio, daus pirmiau pamėginti 
lr galės matyti kurio! Šio darbo Sa
koj jis tinka. Turi nebijoti darbo ir 
Ilgų valandų. RaSyklte I Perfect 
Peerless Calendar Co., 203 Ro. De
arborn Rt.. Chicago.

IEAKAU FLATO

I

Reikia 4 kambarių flato, apšildomo 
pečium, garu ar vandenin Marųjį*-*" 
Parke ar Brighton Parke. Tuoj j. 
Saukti Orovebill 0161.

REIKIA DARBININKO

lankyti, taipgi kurios prisira- lietaus daugelis negalėjo at- 
šėte per vajaus vakarienę ma- J vykt į atidarymų, tat atida-
lonėkita atsilankyti. Valdyba

TOVVN OF LAKE. — Ma
rijonų K. ir S. Rėmėjų 8 sk. 
mėn. susirinkimas įvyks sek
madienį, balandžio 11 d., 2 
vai. popiet, Šv. Kryžiaus mo
kyklos kambary. Malonėkite 
skaitlingai susirinkti, nes, ti
kimės, kad į susirinkimų at
silankys kun. V. Čižauskas, 
MIC., ir kiti apskr. valdybos 
nariai. Taipgi lauksime lr 
naujų narių atsilankant.

Valdyba

BRIGHTON PARK. — Dr- 
jos Gvardija Pitmos Div. šv. 
Kazimiero Karalaičio susiri
nkimų laikys balandžio 11 d., 
parap. mokyklos kambaryje, 

^1*2 valandų po pietų. Visi na-

CLAMOt.
IM 44M SL. Mm Tnfc. H.T. 

I snclot* 10c tar trial alaa
rymo balius bus tęsiamas šį 
vakarų, bal. 10 d., toj pačioj 
svetainėj. Įžanga nemokama.

Visus kviečia
Darius-Girėnas Post 271 

....................

Op...

Tnoi reikia darbininko ant farmos. 
Tnri mokėti arti ir dirbti kitns ū- 
kio dnrbns. Oera mokestis. Bardas 
ant visados. Atsišaukti: 4340 So. 
I.swvpr Ave.

REIKIA DARBININKŲ

DAR
GALIMA

GAUTI
1937 “DRAUGO” KALENDORIŲ

Gražūs, spalvuoti kalendoriai — su visomis šventėmis. 
Atvykite į “Draugo” raštinę, arba prisiekite 25c 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III.

Reikia antomobibn pardavėją. Tnri 
būti Svarūs, Brėžini atrodantvs jau
ni vyra nno 20 iki 25 metu Am
žiaus. Parduoti Fordo antomobilins 
lr (rokus. Patyrimas nėm. b(ltl"-'s. 
Komiso s ir bonnsns. Mntvk Mr. 
Dili. F. C. Rebneider Motor Sales, 
4901 W. Mndisoni
RENDON Ofisas s rba viens datas. 

3223 So. Halsted St.

Tai T.TNeoln 4484
Dėl Renmatigmo. Rlotm. Ner- 
vatnmn, Prąatps Pirkpliaci jos. 
AnkSto Kranto RnenAimn ir 
Redflsinimo—PAMftOTVKTT

GEHL’S BATHS
Hot Air, LJeM, Rnlnbnr ir Show«r 

Mandvnės,
Elektroa Trytmentai lr Maaoial 

V takŲ SKTRIFS 
IBM Clrboana 4»*
Fit ■.. TrsS., Krtvlr.

Ir UM.
IsM ryt IM lt vak.
Aatr. Ir Feakt. ItM 

ryte Iki • rak.

MOSB TIBTOSB ATVIRI M ygpj

s»ovwnr »<vnrrs 
1S»7 N. Wsi«te4 a» 

Aatr. Ir Ketrtr.

• ryte Iki • rak. 
Moteris


