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VALENCIJOS RADIKALAI 
NETURI KABINETO

Caballero pasitraukia iš 
vadovybės radikalams

NACIONALISTAI UŽIMA PASKUTINĘ 
BILBAO GINIMOSI LINIJĄ

HENDAYE, Prancūzija, 
geg. 17. — Žiniomis iš Ispani
jos radikalu buveinės Valenci
jos, radikalui negali sudaryti 
naujo savo ministerių kabine
to. , l

Atsistatydinęs premieras 
kairysis socialistas Caballero 
bandė suorganizuoti naujų ka
binetų. Tačiau jo žygiams 
griežtai pasipriešino komunis
tai ir anarchistai.

Šie reikalavo, kad Caballero 
eitų tik premjero pareigas, o 
karo vadovvl>ė būtų pavesta 
atskiriam ministeriui. Caballe 
ro nesutiko pažymėdamas, kad 
jis pageidauja būti vienu ir ki 
tu.

Tokiu būdu Caballero pasi
traukia iš vadovybės, o prezi

dentas Azana 1 premjerus pa
kvietė buvusio Caballero ka- 
babineto iždo ministerį dr. 
Juan Negrų socialistų.

Šis pareiškė, kad pabandy- 
siųs sudaryti karo vedimo mi- 
nisterių kabinetų.

Žiniomis gi iš Bilbao fronto, 
nacionalistai triuškina pasku
tinę aplink miestų, radikalų 
apkasų linijų. Spėjama, kad 
B i limo netikėtai bus paimtas. 
Nacionalistų lakūnai ir artile
rija griauja paskutinius radi
kalų lizdus.

Mieste vietomis siaučia gai
srai. Reiškiasi pasiauba. Dalis 
radikalų ir civilinių gyventojų 
bėga pajūriu vakarų link kol 
dar neuždarytas tas pakraš
tys.

NE VIETOJE AUTOMOBILIAI PASTATOMI MILIJONAI GIRDĖJO CHI
CAGO KARDINOLO LAI

KOMAS MIŠIAS
Jo Em'n. kardinolas Mun- 

delein, Chicago arkivyskupas, 
Sekminių dienų pontifikavo 
iškilmingas Mišias Švč. Vardo 
katedroje.

Pamaldų eiga buvo trans
liuojama per radijų. Milijonai 
žmonių ne tik Amerikoje, bet

MEKSIKOS VYRIAUSYBĖ PRADEDA 
KRYPTI | DEŠINE PUSĘ

________ I
KATALIKŲ SĄJŪDIS JĄ VERČIA 

RŪPINTIS RYTOJAUS DIENA

Ims laiko atpildyti už padarytas 
katalikams skriaudas

AVASHTNGTON, geg. 17. į Prieš keletu metų Meksikos 
Meksikos prezidento Laza- vyriausias teismas tokių daJy- 

ir Europoje turėjo progos gir ro Cardenaso vyriausybė pra- kų katalikų naudai nesprendė, 
dėti šias įspūdingas pamaldas deda blaivėti — polaipsniuiiO jei šiandien jis kitaip el- 
ir garsaus katedros choro gra suka į dešinę pusę. Žinovai gias, tai tik dėka paties prezi-
žius giedojimus. pareiškia, kad tai nepaprastai

Be vargonų grojo dar ir ka svarbus reiškinys. Jei vyriau-
tedres orkiestras.

ITALIJA IR VOKIETIJA 
SUSIARTINA SU JA

PONIJA

dento pastangoms polaipsniui 
keisti valdančiosios partijos

,svbė ir toliau griaus nežmoniš nusistatymų.
Įkus gyventojams religinius Šios pačios vyriausybės įsa 
varžymus, jei gražins Kalali- kymu Vera Cruz valstybėje ir 
kų Bažnyčiai teises ir laisvę, kitose Meksikos dalyse ,užda-
ji sulauks gyventojų paramos 
ir šaly gyvuos visų pageidau
jama ramybė.

----------------- į Andai Meksikos vyriausias
ROMA, geg. 17. — Vietos'teismas sugriovė Chihnalrua

PLIENO PRAMONĖ NE
GALI IŠSISUKTI Iš , 

STREIKO
PITTSBURGH, Pa., geg. 

17 — Plieno pramonės darbi
ninkų organizavimo komiteto 
(C.I.O.) nariai pareiškia, kad 
visos nepriklausomos didžio
sios plieno kompanijos arba 
turi pripažinti - C.I.O. unijų, 
arba susilauks streiko.

Visoje plieno pramonėje dir 
ba apie 570,000 darbininkų, o 
iš jų nepriklausomose kompa
nijose — apie 192,000.

Streikas liuvo paskelbtas 
Jonės and Laughlin plieno fa
brikuose, kur dirba apie 27,- 
000 darbininkų. Kompanija 
Nutiko darbininkų tarpe pra
vesti balsavimus, kad jie pasi
sakytų, kokios unijos pagei
dauja, o gal jokios.

Darbininkų organizavimo 
komitetas tad atšaukė streikų 
reikšdamas vilties, kad daugu
mas darbininkų pasisakys už 
C.I.O. t

Komitetas grasina kitoms 
kompanijoms: Betldebem, Re
public, Youngstown Sheet and 
Tube, Inland ir Crucible 
Steel. * t|

Jonės and Laughlin fabrikų 
darbininkai balsuos ateinantį 
ketvirtadienį. ,

LENKU RIAUŠĖS PRIEŠ 
ŽYDUS BREST LITOVSKE
BREST LITOVSKAS, geg. 

17. — Kelinta para čia lenkai 
vykdo žydams pogromus. Puo 
lamos ne tik žydų parduotu
vės, bet ir privačiai namai. Ir 
nežydai bijo gaujų užpuolimų. 
Apsisaugoja tik parodę kruci
fiksus, arba šventųjų paveiks
lus. •
Hš Varšuvos atvyko specia
lus komitetas riaušių tirti.

Riaušės prasidėjo, kai vie
nas žydas užmušė lenkų poli
cininkų.

Visame mieste siaučia bet
varkė ir baimė. Miesto autori
tetai neturi pajėgių grųžinti 
tvarkų. Matyt, nebus apsieita 
be karo paskelbimo.

NUŠAUTAS SOVIETŲ KA
RIUOMENĖS VADAS

MASKVA, geg. 17. — Prie
miesčio airporte civilinis sar- 
gybininkas nušovė sovietų ka
riuomenės vadų ir parašutų 
ekspertų B. V. I’avlovų-Silvan 
akį. Su vadu buvęs karininkas 
sužeistas. Silvanskis padaręs 
kokių tai pastabų sargybinin- 
kui.

SUKILIMAI PASIREIŠKĘ 
ALBANIJOJE

ARKIVYSKUPIJOS MOTE
RŲ KONGRESAS

BOSTON, Mass., geg. 17. — 
Bostono Katalikių Moterų ly
ga šio geg. mėn. 25 d. sušau
kia Bostono arkivyskupijos 
katalikių moterų kongresų. Vi 
sos arkivyskupijos parapijos 
ir moterų organizacijos bus at 
stovauj aruos.

TIRANA, Albanija, geg. 17. 
— Karaliaus Zog vyriausybei 
pranešta, kad pietinėje Alba
nijoje pasireiškę sukilimai, ku 
rių priešakyje yra buvęs mi
nisteris.

Sukilėliai užėmę Argyrokas- 
tron miestelį ir nukapoję su
sisiekimų laidus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

šiuo atvaizdu nurodoma, kad kai kurie Chicago automo
bilininkai ne, vietoje pastato savo mašinas taip, kad kitiems 
automobiliams yra sunkus pravažiavimas. Tai įvyksta ypač 
bulvaruose, kur yra didelis automobilių judėjimas, čia mato
mas pastatytas automobilis Waahrngtono bulvare net 14 pėdų 
nuo rentinio. Yra automobilininkų, kurievisokių tvarkų igno
ruoja. O taip neturėtų būti.

■ ■

Automobiliū nelaimėje žmo Cicero 
bankininkas, žmona

IJžpereitų naktį automobilio žmonų automobilyje negyvų, o 
nelaimėje žuvo podraug su

diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad Italija ir Vokie
tija nusprendusios susirišti 
kultūriniais ryšiais su Japo
nija. Tas yra bendras frontas 
prieš Rusijos komunistus.

Vokietija jau turi padarius 
su Japonija sutartį prieš sov.

prekybosj
sutartį. Dabar reikalingas tri
lypis frontas prieš Maskvos 
bolševikus.

Tuo būdu siekiama nurodyti 
Prancūzijai, kad ši paliautų 
draugavusi su bolševikais.

Kultūrinių ryšių pagrinde 
yra pasikeitimas profesoriais

pats bankininkas buvo be sų- jr steigimas universitetuose 
monės. Paimtas į ligoninę jis kalbų katedrų. Ypač Italija 

stengiasi japonus supažindin-

p1f.

valstybės legislatūros praves
tų įstatymų, kuriuo leidžiama 
tik vienam katalikų kunigui 
rūpintis visos valstybės kata
likų dvasiniais reikalais.

Teismas nurodė, kari tos rū
šies įstatymas ne vien netei
singas, bet ir nežmoniškas. To 
kiais varžymais šaly palaiko
ma lik' netvarka tr gyventojų 
priešvaldiškas bruzdėjimas.

Minėtos1 valstybės klausimu 
teismo nuosprendis liečia ir 
visas kitas Meksikos valsty
bes, kur katalikai ikišiol buvo 
persekiojami.

rytos bažnyčios atidaromos ir 
pavedamos katalikų žiniai.

Valdžios viršūnėse esamieji' 
bedieviai įsitikina, kad kovoti 
prieš religijų yra lygu kovoti 
prieš mėnulį. Įsisųmonina, kad 
religijos, ypač krikščionybės, 
nieku būdu negalima išgriauti, 
kad šalis tik su religingais 
piliečiais gali jaustis laimin
ga.

Meksikos krypimų į dešinę 
pusę reikia sveikinti.

Tie patys žinovai tačiau nu 
rodo, kad Meksikoje vyriausy
bė keičia savo nusistatymų 
daugiausia dėka pačių gyven
tojų nepaprastam atsparumui 
ir paskutiniais laikais padid- 
dėjusiam jų sųjudžiui už reli
ginės laisvės atgavimų.

žmona Cicero State banko 
prezidentas Howard Hughes.

Jiedu po pusiaunakties iš 
golfo klubo važiavo namo ir 
Riversidėje automobilis smo
gė į medį.

Policija rado bankininko

SUIMTA MOTINA — VAI
KŲ ŽUDIKĖ

RASTI NUŠAUTI DU JAU
NI BROLIAI

STATYS KATALIKŲ 
LIGONINĘ

mire.

Liko judviejų trys vaikai: 
Howard, 18 m., Franees, 12 
m., ir Shirley, 10 metų

ti su italų kalba ir kultūra.

am
žiaus.

GARBĖS MEDALIS 
PRELATUI

NEW YORK, geg. 17. — WASHINGTON, geg. ę7. 
Policija suėmė Mrs. Helenj— Kongrese yra sumanymas 
Tieman, 28 m. amž. Anot po- skirti garbės aukso medalius 
licijos, ji išpažino, kad band- dešimčiai žymiausiųjų ameri-
žius nusikratyti savo mergai
te ir berniuku. Girdi, neturė
jusi savo> vaikams tinkamo bu
to. c

Beširdė motina mergaitę 
primušė ir bandė jų sudeginti. 
Berniukas tik sunkiai sužeis
tas.

NEW YORK, geg. 17. — 
Netoli Brookhaven miestelio, 
Long Islande, krūmuose rasta 
nužudyta 8 metų amž. mergai
tė. Kiek tolėliau rastas sužei
stas, gyvas 5 metų amž. ber
niukas.

Berniukas paimtas į ligoni-

JAPONIJA BUS VALDO
MA BE PARLAMENTO

Namuose, 9346 Monroe avė., 
Brookfielde, miegųjam kamba 
ry rasti nušauti du broliai: T. 
Calliban, 18 m., ir W. Calli- 
ban, 16 m. amž. Abudu mokė
si Riverside-Brookfield vidu
rinėj mokykloj.

Policija spėja, kad, rasi, jie 
du susitarę patys nusižudė,

TOKIJO, geg. 17. — Prem
jeras Senjuro Havaši pranešė 
prefektūrų gubernatorių kon-' kadangi kambary rastas ant 
ferencįjoje, kad jis Japonijų grindų pamestas šautuvas.

BALTTMORE, Md., geg. 
17. — Baltimorės arkivysku
pas M. J. C'urley nusprendė 
statyti didelę katalikiškų ligot- 
ninę šiame mieste, arba prie
miestyje. ,

Šiam tikslui turimas penkių 
milijonų dolerių fondas.

kiečių mokslininkų. Tarp jų 
išvardinamas ir prelatas J. A. 
Ryan, Nacionalės Katalikų 
Gerovės konferencijos socialės 
akcijos departamento direkto
rius. i . «

Prelatas Ryan yra Ameri
kos Katalikų universiteto šven 
tų mokslų mokyklos dekanas.

valdys be parlamento, kurs 
prieš jį nusistatęs. Premjeras 
įpareigojo gubernatorius budė 
ti prieš radikalų žygius.

TOKIJO, geg. 17. - 46

Policija sulaikė Leo Krysia- 
• kų, 17 m. amž., kaltinamų mo

jų tėvas, 60 m. amž., yra I užkabinėjimu. 
kurčias, ir sakosi jis negirdė
jo šaudymo. Nušautųjų brolis 
Robertas, 9 metų amž., 
rado nušautus.

juos

prefektūrų gubernatoriai čia POTVYNIS IŠTIKO ALAS- 
suvvko į konferencijų su prem KOS MIESTĄ

NAUJIEJI LIETUVOS PRE
KINIAI LAIVAI JAU 

PLAUKIOJA
KLAIPĖDA. — Lietuvos

Baltijos Lloydo neseniai nupir 
ktas laivas “Marijampolė” 
balandžio mėn. 20 d. išplaukė

nę, kur pažymėta, kad jis iŠ- su lentų kroviniu. Lentos ga- 
z henamos į Angliju. “Mari

jampolė” yra tuo, tarpu did
žiausias Lietuvos prekinis lai
vas, trnkųs tolimesnėms jūrų 
kelionėms!. Laivo įgula apie

ST. LOUIS, Mo., geg. 17. 
— Viešbučių tarnautojai lai
mėjo unijos pripažinimų ir 
streikas nutrauktai. 20 žmonių J.

jeru gen. Senjuro Hayaši. Ta
riasi, kaip kovoti prieš politi
nę šaly krizę.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. —Nu

matomas lietus ir vėsiau.
Saulė teka 5:25, leidžia

si 8:07.
FAIRBANKS, Alaska, geg. 

17. — Didelis potvynis ištiko 
šį miestų, išsiliejus Čina ir Ta 
nana upėms, kurias užkimšo

VILNIAUS ŽENKLELIAI Į susigrūdę ledai. Trys ketvirt-
AMERIKĄ

KAUNAS. — Vilniaus ge
ležinio fondo komitetas ats
pausdino specialius Vilniaus 
ženklelius Amerikos lietu
viams: po 5,25 ir 50 centų, 
kurių keletu šimtų tūkstančių 
kartu su propogandine Vil
niaus geležinio fondo literatū
ra išsiuntė Lietuvos generali 
niam konsulatui New Yorke. 
Iš čia ženklelių galės gauti vi
si Vilniaus Vadavimo Sųjun
gos skyriai Amerikoje,

dalys miesito mirksta.

CHICAGO MAJORO VILTIS
Chicago miesto majoras Ke

lly reiškia viltieR, kad jei le
gislatūra pripažins miestui 
teisę “laisniuoti” visų eilę į- 
monių, už nekilnojamas sar 
vastis mokestys sumažės 25 
nuošimčiais.

IIONGKONK, geg. 17. - 
Japonų laive susprogo katilas, 
Apie 50 asmenų užmušta.

“D R A U G 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS jvyks

GEGUŽES 29 D.

laivu “Grlpsholm”

tiesiog į Klaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Grlpsholm” 
Ruoškitės iš anksto
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Dirbama Daug Ir Nuoširdžiai

Sekminių šventės Chicagos lietuvių ta 
rpe praėjo tikini įspūdingai, bažnyčios, kiek 
girdėjome, visos buvo pilnos žmonių ir ne 
tik per vieiteres, bet per visas šv. Mišias. 
Tikintieji pasiklausė turiningų, pamokinan
čių pamokslų. Rinkliava buvo daroma kata
likų labdarybės reikalams. Ji buvo labai pa
sekminga. ,

Švenčių programa neužsibaigė pamaldo
mis. Visose parapijose ėjo eilė parengimų. 
Rai kuriose buvo vaikų pirmoji šv. Komu
nija. Tai davė progos daugybei privatiškų 
pėaeiigimų, susiėjimų.

fiv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr 
gija džiaugiasi pasekmingu pikniku, kuris 
buvo Vytauto darže. Šiemet šiai draugijai 
ypatingai sekasi: turėjo sėkmingų vajų, gau
singų ir daug aukų davusį seimų, šaunų pi
knikų ir t.t. Mat, kilnaširdžiai lietuviai ka
talikai, matydami, kad mūsų darbščiosios 
Šv. Kazimiero Seselės užsimojo pastatyti 
akademijai naujus, atskirus liuo vienuolyno 
rūmų, namus, eina joms į talkų. Visuomet 
taip buvo. Kas tik nesumanyta, bale tik nau
dinga ir reikalinga katalikybei ir lietuvybei 
pataikyti, lietuviai katalikai parodo savo 
duosnnmų.

Kad taip yra, paduosime ir kitų pa
vyzdį.

A. a. kun. Vincas Kalikaūskaa, vienas 
iš Tėvų Marijonų pionierių Amerikoje, su
manė pastatyti koplyčių prie Seminarijos. 
Pradžioje buvo daug abejonių, ar šiam ne
mažam užsimojimui pavyks, i Pavyko. Štai, 
birželio 6 d. koplyčia jau šVėntinama. Prie 
iškilmių rengiasi ne tik Chicagos, bet visų 
apylinkių lietuvių visuomenė. Štai gyvas 
įrodymas:

Praėjusį sekmadienį Melrose Parko Ife- 
tuviai, Švento Vardo ir Šv. Pranciškaus 
draugijoms vadovaujant, surengė bankietų 
specialiai, kad paremti Tėvų Marijonų Se
minarijos koplyčios statybos rai kalus ir kad 
tinkamai prisirengti prie pašventinimo iš
kilmių, kuriose jie gausingai rengiasi daly
vauti.

Melroseparkiečiai pajėgė pritraukti į ta
lkų kilniam lietuviškam darbui ir kitatau
čius. Bankiete buvo italų parapijos (prie 
kurios lietuviai yra prisiglaudę) klebonas, 
miesto majoras (kuris savo kalboj pažadė
jo duoti lietuviams daugiau miesto darbų) 
ir vis'a eilė kitų. Svetimtaučiai, matydami 
lietuvių vieningumų ii jų gražius, konstruk
tyvius darbus, labiau ■ai jais skaitosi ir ret
karčiais net paramų suteikia.

Mūsų katalikiškojo ir lietuviškojo vei
kimo centrui yla parapijos. Vienas iš tų mū
sų centrų — jtaiap'jų, pati jauniausioji, per 
Sekmines ‘minėjo savo gyvavimo dešimtmetį. 
Tai fivč. Marijos 'Gimimo parapija. Ta pro
ga va k a it buvo surengta šauni puota, ku 
rioj pagerbtas parapijos organizatorius gerb. 
kun. A. Baltutis. Bankiete programa, tiesa, 
buvo ilgu, tač’au ji gerai vaizdavo par&pi- 
jos gyvenimų ir jos dešimtmečio darbus. Pa
sirodė, kad paiajuiju ne tik gražius pasta
tus turi, medžiaginiai gerai stovi, bet ir 
religinis ir socialinis gyvenimas aukštai pa
statytas. Per 10 metų išdalinta tikintiesiems 
apie milijonas šv. Komunijų. Vadinas, apie 
šimtas tūkstančių į metus. Tuo reikia džiau
gtis ir gėrėtis.

Parapijoj jau veikia apie dvidešimts 
draugijų: religinių, pašalpinių, kultūrinių ir 
kelios politinės, žodžiu, darbas varomas visu 
frontu. Galinus į bankietų susi rink i m As, vi
sų draugijų atstovų pureiškanai pftrodė, kad 
tori parapijos veikime yra vienybė ir susi
klausymas. Dėl to ir sekasi. Mat, kur vie
nybė, ten ir galybė.

Iš šių kelių pastabėlių nesunku bus su
prasti, kad lietuviai katalikai dirba daug 
ir tikrai nuoširdžiai. Savo sunkius darbus 
jie aukoja Dievo garbei ir savo mylimos 
tafttos gerovei.

Apie Žinių It Išvadų Tikslumų
“Vienybės” redaktorius J. Tysliava pa

rašė, kad “laikraštininkai neturi laiko ap
dirbti savo raštų”, nes nėra laiko. Su šiuo 
pareiškimu dalinai galima sutikti. Tik nies 
ne visai sutinkame su tuo, kad redaktoriai 
net “ir išvadas turi daryti paskubomis. Nė
ra laiko gilintis”.

Žinias reik a atskirti nuo išvadų arba

mano balanos
didžiaus'ų laimę įsigyti nuo
savų lizdelį. Ir nieko, rodos,

reilakeijos pastabų. Žinias reikia paduot yP*d*hg°’ Juk lauko paukš- 
greit. Bet rimto laikraščio reduktoriai, prieš j e*a\ tos P*0*®* nuomok pri- 
teidžiant jas į spaudų, turi pat krinti, jei,
tas yra galima, kad žinios nebūtų melagin
gos, kad jos būtų tikros, kad nepadarytų 
kam moralinės ar medžiaginės skriaudos.

Laikraštį tikrai negalima būtų pavadi
nti rimtu, vadovaujančiu ir visuomenei nau
dingu, jei jO redaktoriai paskubomis žinių 
išvadas daro, jei neturi laiko į jas įsigilinti.
Tuo būdu įvyksta netikslumų, suklaid'nimų.

Laikraščio pareiga skelbti teisingas ži
nias, tiksliai informuoti visuomenę ir daryti; 
ne kokias skubotas, bet apgalvotas ir rim
tas išvadas.

Nuo neatmenamų laikų vi-, si sutinka, jog tai būta labui 
sur ir visi žmonės laikė už naudingo ir tikrai norinčiu 

dirbti muzikos mylėtojo. Sa
kau, muzikos mylėtojo. Kuo, 
ištikrųjų, Mikas ir buvo. Tai 
yra, daugiau muzikos mylė 

silaiko. Ir jie visupir-ma įsi-1 tojų, negu tikrai muštu me-
gija nuosavų lizdelį, o tik pa
skui užmezga šeimynos gijų.

nininku. Neatsižvelgiant vie
nok į kalkiniuos akatiemi-

Nofrs, gal, niekas nepageria nius trūkimus, velionis tu-

PO SVIETĄ PASIDAVUS

Tai Geras Ženklas

vo nuosavybės taip, kaip lie
tuvis. Pirmieji lietuviai iš A- 
merikos laiškus rašydami, 
kai suminėdavo, jog grįžę 

j nup'rks pirkę, karvę ir ark
lį, sukeldavo skaitančiųjų ta
rpe gyvumo daugiau, negu di
džiausi atlaidai. O šiandien?.. 
Ne tai, kad jaunimas, bet li
pa tys jau nugrubę seniai, 
greičiau ir daugiau galvoja 
apie autų, negu gyvenimui 
namų. Jau kiek yra tokių,

čian įankų nenuleido, o tik 
dirbo, krutėjo, pasivijo ir 
pralenkė, nekartų visai vai
kiškai šalin Petrtmfckų mist, u- 
’indavo. Taip, kad laisvoj sa-

Gyveiro mokslininkas vardu 
Paskalis, kuris turėjo gerų 
draugų, bet tas draugas buvo- 
bedievis. Paskalis vis norėjo 
jam įrodyti Dievo bnviinų. Sy-

joras buvo pakviestas pietų 
su Fridriku ll Prūsijos ka
ralium, į jo pilį Cleves. Tar
pe kitų svečių, buvo ir labai 
didelis bedievis, prancūzų ra
šytojas Voltai rė, kuris-, sėdint 
visiems prie stalo, pradėjo

kį, laukdamas draugo, ant sta- niekinti tikėjimų ir bažnyčių.
Jis net pasakė, kad mielu no
ru savo vietų dangaus kara-

lo pasidėjo naujų laikrodį.
Kai atėjo draugas ir pamatė 

vo Lietuvoj jautėsi m k»|an, 8aJo taikrwJi>
smeg au, uegu kitados sve k|aus6 PaskoMO| į; kur jis ga. 
tiiu, pavergtoj. Kai kada gai tokį Uifcwdj Paskalis j„„ 
iu buvo į jį pažiūrėjus. La- at8akė.
bai gerai, kad nors dabar j.. _ į* teikr(xKs pats M.
priešai jam rainiai pasilsėti 
neužvydi. Kur kas būtų ge
riam padarę, jei nebūtų jam 
sunkaus jo darbo užvydėję 
ir trukdę.

vęs atsirado.
— Nekrėsk 1‘unių, tarė jam 

draugas.
— Tu netiki, kad jis pats 

iš savęs atsirado! Be aš tau

Kai Lietuva buvo svetimų pavergtu, 
daug mūsų tautiečių lietuvio vardo užsigin
davo. Dabar jau ir iš Lieutvos kilę kita-, kų namų ant auto išmainė! 
taučiai lietuviais pasivadina. ' Khi apsidairai ir matai šiift-

Teisėjo J. Zūrio inauguracijoj teisėjas ' tirs ir tūkstančius puikratrių p^-įe progos prisimena A- sakau, kad taip yra. Ktauayk. 
Fischer pasakė, kad jis, o ne Zūris yra pir- namų, jau visiškai aJple’stų, menkos Žemaitis. Ir šis vy 
mas lietuvis teisėjas Chicagoj. Mat, teisėjas 1 net šiurpas žiūrintį supurto.
Fischeris yra Lietuvoj gimęs žydų tautos Kas bus toliau! O apleisi i 
žmogus. ne tiek dėl to, kad užlaiky-

Dabar jau atsiranda ir lietuvių princų, lnl,R perjunkus, kiek dėl to, 
princesių ir kitokių tituluotų žmonių. kad nftdienos įmO(!„s

Šiomis dienomis “DarbinUfcas” paske
lbė, kad Bostono dienraščiai rašė, jog per tų 
miestų į Amerikų atvyko “Princess Marie | daugiau, negu t'kra nacio 
Duroussoif of Lithuania.” Ir jos atvaizdų šventovė. Keista! 
įtlėjo. Ji esanti Pacų — PoimamUckų šei
mos. .Gimus Lietuvoj. Lietuviškai neturėjus 
progos išmokti. Sakosi, ji lietuvių gyveni
mu labai domisi.

ramvbės” netari/.. Tamsiau
sios pakelės urvas reiškia

rūkas ir da su mažesniais 
muzikos pažinojimo ištekliais 
s, >jo darban, kuris net ir ge
rokai muzikoje pribreudu- 
sūwn niekados nebūna per- 
leūgvas. Na ir tiesiog stebuk
lus išdarė. Juk vienas jo Vi’- 
nraus Raineliai daugiau gero 
Amerikos lietuviams atnešė, 
negu gal visi kiti po vienu

Kaip ten nebūtų, tai visgi bezmėnu pasverti. Nežiūrint 
anglų santvarkai pirmiausių 1 ***’ ’s pačių artimiausių sa-

Tai parodo, kad Lietuva užsieny turi suolų civilizuotų tautų tarpe |vo randarlbininkų, apart pa
gelų vardų, jei vis daugiau tituluotų žmo- užleisti priseina. Kad ir ve į *alp°S nieko daugiau neis 
nių su pasididžiavimu skelbiasi esu lietu- dabar. Ruošiamasi prie An- gaišta Net ir dabar da kai 
viai. ' ■ i eilios karaliaus vainikavimo kuriuos užvydo juokas kute-

Neduoda Leidimo Laikraščiams 
Leisti

Aš rašiau prie šio etato. Stai
ga užgirdau triukšmų. Žiūriu 
ir pamatau, kaip mažučiukai 
rateliukai sukasi ore. Jie il
gai judėjo ir, pagalios, iš jų 
pasidarė šis laikrodis.

— Ar aš durnas, ar tu, — 
nervavosi draugas. — Kaip 
galėjo laikrodis atsirasti be 
mechaniko! Kreizis, nešnekėk 
tokių dalykų.

— Dabar, drauge, — tarė 
jam Paskalis, — pasakyk man, 
ar pasaulis galėjo iš nieko 
atsirasti? Aš greičiau tikėčiau, 
kad laikrodis atsirado savai
me, nekaip pasaulis pats iš 
savęs. Turėjo būti prfėžAstis,

lyatėj j*8 parduot# už vier 
Prūsijos- talerį.

Išgirdęs tokių bedievio šne
kų ansai majoras tarė Vbltai- 
rei:

— Ponas Voltaire, mes Prū
sijoj aiekad nesiūlome bran
gių prekių, neturėdami į jas 
teisių. Jei tu gali įrodyti savo 
teises į minėtų vietų dangaus 
karalystėj, aš jų perku iš ta
vęs už 1000 talerų.

Voltairė būtų lyg musę kan
dęs. Visi pradėjo juoktis, o 
karalius kvatodamas susako;

— Bravo, majoras!

Prancūzų rašytoja® Bėraii- 
geras, patyrimo pamokytas, 
skolindamas knyga® vis įrašy
davo: “Ši knyga pavogta iš 
Berangero biblietekoe. ” Vie
nų teartų pas jį atėjo kažku
ris brikas ir paprašė pasko
linti vienų knygų, kuri kaip 
tik buvo iš pačių Berangero 
kūrinių. Prašomas, pagaliau, 
Berangeras sutiko, bet ir čia 
neapsiėjo be įrašo.

Po kelių dienų brikas atne
šė paskolintųjų knygų ir jų 
grąžino. Berangeras, pavartęs 
grąžintųjų knygų, pastebėjo, 
kad šalia jo įrašo yra -dar ki
tas, labai gražiai kursyvą pa
rašytas. Tai buvo: “Ši knyga 
yra per prasta, kad dėl jos 
vagim galėtum tapti.’* 
MfanManmeM

glijos karaliaus vainikavimo ,,
Tik žiūrėk ir tėmyk, kai vi- Tra< ^0Ts tikrenybėje jie tik
so pasaulio anglai busimajam, s au a^}‘ Pamerkia. Ti jųur^ meg vadiname Dievu, 
įvykiui pri jaučia! Ne vien krai ateis laikas, kuomet Že-'

maičio kūriniai savo; velykų 
ryto sulauks. “Tyla laukia 
tik vėjo”.

patys anglijonai, bet ir kitur 
gyventi pasirinkusieji, ausis

Draugas ilgai 
paskiau įtikėjo.

tylėjo, bet

“Vilu. Ryt.” 31 nr. praneša, kml V 
Umbrasas kreipėsi į Vilniaus storastiją ir! ir akis pastatę, nekantriai 
prašė leidimo leisti dvisavaitinį laikraštį lankė. Berods, ir jų 
“Švyturį”. Miesto storast ja atsakė neigia
mai ir tai motyvavo too, kad esu kitas as
muo jau anksčiau padavęs prašymų leisti 
panašiu pavadinimu laikraštį.

Charakteringa tai, kad Vilniaus miesto j tiesų tarius, tik didelėms tau 
storastija visai elei asmenų iš eilės davė I toms, tokios didelės TiuoTno 
neigiamus atsakymus, vis motyvuodama,1 nės galimos. Mažesnės ir vi- 
kad esą jau anksčiau paduoti pareiškimai ai mažytės tautelės joms lai-

ir jų eilėse 
visokių nuomonių taikės. Tai 
vienok nuomonė tai nuomonė, 
o visos tautos likimas visgi 
pasilieka nekliudomas. Nors,

leisti tais pačiais vardais laikraščius. Toks 
motyvavimas, matyt*, yra tik priedanga pa
slėptų aukštesnių” leūkų tikslų.

ko neturi. Pas jas didžiausia 
nuomonė, tai *- vienas kito 
už gerklės teriojimas. Ve kad 
ir pas mus. Ijaakraštis laik
raštį Už plaukų vedžioja. Dr 
gija draugijų. Partija parti
jų. Vidtoje, kad savo prieši
ninkams dantfe| parodžius ir 
nors taip juos nuo save nu
bloškus, tarpusavyje akis kra

Kaip jau nemažai buvo rašyta, šiemet 
sukanka 550 metų nuo Lietuvos krikšto.

Šios didžiosios sukaktuvės Lietuvoj bus 
Niinima iškilmingai. Anot Lietuvos laikraš
čių, per ėucharhftinį kongTesų Kėdainiuose 
bes pradėti jubiliejiniai metai, tačiau di
džiausios šių svarbių suka.ktuv'ų iškilmės
įvyks 1938 metais, t. y. 550-tais metais nuo, pštoma. Gailu.;
pirmos vyskupijos įsteigimo. Iškilmės bus —*-------
įjungto, it ru Lietui nepriklftusomyhėe-j
20 Inetą minėjimu. Šiemet Lietuvos krikšto 
snkaktnvių proga rengiamasi išleisti keTL 
mokslinius veikalas apie krikščionybę Lie
tuvoje.

Jei kam žingeidu, šių strai
psnelių siekis ne tiek sald 
žiais žodž’ais ir vėliausiomis 
kalbos galūnėmis skaitytojų 
smegenis i&balsamuoti, kiek 
aukso mintimis ir tikros lie
tuviškos meilės diegą $ jų ši
rdys nusėti. Kol kas, mat, ir 
mirių galvos bado nekenčia. 
Jau turim kam ir parašyt 
ir pagalvot, ir sukurt ir val
dyt. Žodžiu, smegenys jau ne- 
kampininkės. Kas kit su šir
dimi. | jų pažvelgus, nekar
tų Uosį užsiėmę per arimus 
neriam. Suprantama. Galva 
be širdies, tai 'niki finas be 
grūdų. Sukasi, bet nemala- 

fmUs, vėjų kiek nori.

Pasitaiko, tavorščiai, taip, 
kad kartais ir mokytas žmo
gus būna suriestas j avino 
ragų. !

Vienų sykį tūlas kilnus ma-
SOCIAL SECURITY PIRMIEJI 

IŠMOKĖJIMAI
R* .i .. J ■—i

*Vis05-Sutti0s” Ištti<&ejfrnai Dabar Daromi. 
Kas Gali Prasyti

Sočiui Secnrity Board skai
to, kad apie 323,684 žmonių, 
arba jų įpėdiniai, šiais me
tais galės prašyti “visos-su- 
mos” (lump sum) arba mir
ties išmokėjimų Sočiai Secu-

turi tulusai Australijos pau- 
kkt's, lyra vadinamas. Dėl lo 
vadinamas lyra, kad jo uode
ga, ištikrųjų, ^yrai panaši. O

Komunistams labai nepatiko, kad anuo 
kart mes nepalankiai jjarašėme apie jiems garsą. Nugųtdiba, kai vilkas 122 didžiulės maldininkų ekš

rity Įstatymo federaliu pa- 
Bet kas iš jų, jei glūdų trū- 5ftlpųi planu. Apie Š6,000,000 

i ksta. Kad kartais širdies gi- ^us išmokėta pašalpomis, 
urnų p ešta ir visai neištuš- Fedoralio senatvės pašalpų
tėtų, — tai mūsų tikslas tr 
Užsimojimas.

— Šių vasarą juu pranešė 
jo ausis nutveria bile kokį apie savo atvykimą j Liūrdų

plano “visos-sumos” aptūpi 
rinmai įėjo galėn sausio mė
nesio pirmų dienų. “Visos- 
sumos” išmokėjimai bus mo
kami sekantiems:

laukti 65 ih. Jo visos algoj 
po 1936 hk, ir prieš sulauk
siant 65 m., privalo būti $2,- 
000 arba dangiau ir jis turė
jo gauti algos po 1936 m. už- 
{ddftilffrtrose, įstatymo nusta
tytuos, nražianfrta vtrtių die 
ūų kiekviename iš 5 skirtin
gų kutėndoriškų metų. Mėne
siniai išmokėjimai prasidės 
1942 m.

dirbantį airį kunigą O’rikinagan. Mes dar 
kartą pabrėžiame, kad šis kunigas nėra tva
rkoj su Katalikų Bažnyčia, nes jo paties 
vyskupas primuša, kad jis jau nuo 1924 
metų yra sUspeUrduotus. Tuo būdu j s neturi
jokios teisės kalbėti kutalikų vardu.

• u •

Šiemet sue:na 25 'nrretai, kai veikia Lie
tuvos atgimime ir nepriklausomybės kovose 
svarbių rolę suvaidinusi katalikiškojo jau 
nimo sąjunga, dabar federacija, “Pavasa
ris”. Pavasarininkų vadovybė ta proga skel
bia jubiliejinius metus, kurie prasidėjo ge
gužės 2 d.

kaukdamas. Atsišaukia prie 
sau žmogų, kai kūdikis verk-, 
durnas. Nušaut ur pagaut veik. 
negalima. Kadangi už kelių, 
mylių priešo judėjimų nugi
rsta. Jis sudaro tikrą klau
simą ne vien žmogui, liet ir 
kitiems miško gyvūnams.

Neseniai mirė Mikas Pet
rauskas, vienus iš pačių pir
mesnių mūsų meno kūrėjų. 
Žingeidu! Dabar jau veik vi-

kursijos. Ihdžiaasijų maldinin
kų būrių laukiama; iš Anglijos. 
Antroje vietoje ruošiasi iš pa
čios Prancūzijos tautinė eks
kursija, kuri kurtu į Linrdą 
atsiveš ir 1000 ligonių. Kitos 
ekskursijos bus iš Italijos, 
Austrijos, Ispanijos, Olandi
jos.

— Didi tai klaida daug nuo 
kitų reikalauti, o sau patai
kanti.

“Visou-sumos’ išmokėjimai 
bus 3’ai nuoš. pilnų -algų dar
bininko, gautų po 1936 m. ir 
prieš 65 metus, tuose užsič-

a) algų ož&rbfejams tų už-' mimuose, kuriuos Sočiai Se- 
siėmimų, karinos Sočiai Se- eurity Įstatymas apdengia, 
eurity Įstatymas apdengia, Neseniai Sočiai Securily 
kurie sulaukę «5 m. ir kurie Board nnrtatė procedūrų pu- 
nokvalifikuoti (arba neturi daviniui pareikalavimų išmo- 
teisės) gauti ‘mėnesinės pa
šalpos.

b) šeimynomis algų užditbė- 
jų, kurie mirė prieš pasieki
mų to amžiaus, arba prieš pa
davimą fKrašynio pašalpai.

Kad gauti mėnesinę pašal
pų, algų uždirbėjus turi eu-

“ vi sos-s urnos”kėjimanis 
m s, kurie
juos gauti.

Bordas pagamino 'lengvą 
blanką kiekvienam prašytojai 
iš penkių skirtingų rūšių. At- 
skiros blaekos aprūpintos:

(Tęsinys 4 pusi.)

tie-
bus kvaditikaoti

i
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

cmgu

MUMPS dėti Saitus kompresus. Ko’, 
kuriems tinka tik karšti ko- 
mpesai. Vaistai priskiriama 
sulyg ligonio amž'aus ir jo 
padėties.

Si liga yra užkrečiama. Ji 
pasižymi seilintų liaukų įde
gimu nno ko jos gerokai su
tinsta. Be to liga turi ypa- S. U. iš Detroit, Mich., ra
tingos įtakos į vyriškių lyti
nius organus.

Ligos gyvio iki šiol dar ne
pavyko surasti, nors dauge
lis įvairių bakterijų yra įta
riama. Liga apsireiškia tirš
čiau apgyventose vietose. Su
sirgimai įvyksta kūdikystėje 
ir bre,ulinio laikotarpiuose. 
Visai jaunučius kūdikius ir 
suaugusius seilinių liaukų į- 
degimo liga retai teužpuola. 
Ikriškiai dažniau suserga re-

moteriškos.
Susirgus, ligonio tempera

tūra pakyla iki 101 laipsnio

šo: “Jau gan ilgas laikas kai 
mano mamai ašaroja tiesioji 
akis. .Ii sako, kad akies ne
skauda ir abiem akimis ge
rai mato. Kitokių ženklų nė
ra. Esaime seni “Draugo’’ 
skaitytojai ir manau, gerb. 
daktare, būsite malonus šiuo 
klausimu duoti patarimų.

Atsakymas. — Tamstos 
mamai greičiausiai yra užsi
kimšusi tiesiojoj pusėj nosinė 
nė dūdelė (našai duct). Yra 
tam keletas priežasčių, ku
rių tarpe tenka turėti vidaus 
nosies įdegimų. Nosyje augų

Vyrų Klūbo Vakarienė

HARTFORD, CONN. — 
Balandžio 29 d., mokyklos 
salėje įvyko metinė Šv. Tre 
jybės Vyrų klūbo vakarienė. 
Atsilankė daugiau šimtas vy
rų. Vakaro vedėjas buvo Ma
tas Kripas. Kalbėjo: kun. A- 
mbotas, kun. Kripas, K. Ši
mkus, klūbo pirm. L. Mašio
tas, J. Mončiūnas, M. Miko- 
lainis ir svečias J. Dubaus 
kas iš Wiaterbury. Po vįsam 
pasilinksminta.

Motinų Diena,

Hartforde Motinų diena, bu

ne savo gražiais balsais link
sminti lietuvius.

Į vakarėlį buvo atsilankę 
ir kunigai: Ambotas ir Kri
pas ir svečias varg. Bro. J. 
Banys iš Marianapolio.

Gildos veikla
Šv. Trejybės parap. mote

rų ir mergaičių Gildąs nesnau 
džia. Neužilgo bus jo šokių 
vakaras Wethersfield Count- 
ry Golf klube. Birželio 2 d. 
turės “Dog Roast” Tvarkū- 
nų farmoj, Wind?or.

Iš Vyčių veikimo
L. Vyčių mėnesiniam susi

rinkime narių buvo pilnas 
klūbo kambarys. Vyčių- teni-

Žinios Iš Lietuvių 
Kolegijos

MARIANAPOLIS. — Mo
tinos pagerbimo dienoje ge
gužės 9 d. Marianapolyje stu
dentai pagerbė savo tėvus. 15 
anksto studentai išsiuntinėjo 
savo tėveliams pakvietimus, 
prašydami atvykti į jų 
ruošiamųsias iškilmes.

Sekmadienio ryte kolegijos 
koplyčioje įvyko iškilmingos 
pamaldos. Šv. Mišias atlaikė 
gerb. kun. A. Cikoto, TT. Ma 
rijonų tėvas generolas, asis
tuojant dijakonui kun. J. Va
škevičiui ir subdijokonui kun.

jo savo Amerikos lietuvių no
rus ir davė publikai tikrai 
meniškai pagamintų Lietuvos 
gyvenimo vaizdų ir pereitų 
•metų įvykių repertuarų. Te
ko nugirsti, kad Motflzai Ma- 
rianapolyje bus liepos 5 d. 
Lietuvių Dienoje ir filmuos 
visos Tautos šventės nuoty
kius. Tokiu būdu visa Amo- 
rika ir Iaetuva galės pama 
tyti vaizduose Lietuvių Dienų 
Marianapolyje.

— Pasibaigus Dramos Se 
kcijos darbui, vėl sportas pa 
ėmė viršų. Sportininkai žai
džia sviediniu kas savaitė, 
kai kada ir po keletu kartų, 

! su įvairiomis kolegijų svįe-
A. Švedui. Pamokslų pasakė . ^jnįo komandomis. Ne visuo- 
kun. Vaškevičius. Giedojo ko-1 mūsiškiams pasiseka nu-

F., o kai kuriuose atsitiki- skauduliai polypomis vadina
muose ji siekia net 103 ar 104 
laipsnius F. Kūdikis skund
žiasi jam skauda žemiau au
sies, dažniausiai kairėje pu
sėje. Skaudama vieta paleng
va tinsta. Dviem dienom pra
slinkus, ligonio veidas ir ka
klas būna gerokai išsipūtę 
Tuo tarpu liga metasi į kitų 
pusę ir tos pusės veidas ir 
kaklas palieka skaudūs, su
tinę. Pasitaiko, kad kai ku
riuose ligoniuose liga antros 
pusės neliečia. Ligoniui yra 
sunku priimdinėti maistų, nes 
negali tinkamai atidaryti bu
rnos ir nuryji mas žymiai pa
sunkėja. Taip tęsiasi nuo se
ptynių iki dešimties dienų. 
Tuomet tinimas palengva slū 
gsta iki visiškai pranyksta.

•mi arba padidėjimas žemuti
nio nosies kaulo (inferior tu- 
rbinate) taipgi gali užkimšti 
nosinę dūdelę ir būti nuola
tinio ašarojimo priežastimi. 
Nuo savęs patariu tamstos 
mamai kreiptis prie gero gy- 
|J|ytxjjo, kad ištirtų dalykų 
padėtį ir pašalintų ligos prie
žastį. įraukti kas darysis to
liau nepatari iu nes kaiftai? 
gali būt jau ir dabar rimtos 
padėties žymių. Tuo tarpu 
saugokitės šalčio, vėjo, dul
kių ir dūmų.

Garsieji Žmonės Apie 
Darbų

Visų gyvenimų tikri hero
jai man atrodė tik tie žmo 

Pasitaiko, kad liga kartais '.nės, kurie 'myli darbų ir mo- 
palieka lubai nemalonių pa- ka dirbti.
sekų. Kai kuriuos paliečia1 Apskritai, viskas mūsų pa- 
sųnarių gėla, inkstų įdegimas, Į šauly labai paprasta. Visus 
širdies ]>ai runas, veido para-j uždavinius ir paslaptis iš- 
lyžius, o kartais net atima sprendžia tiktai žmogaus da- 
visų pusę ir sykiu atima kai- rbas ir kūryba, jo valia ir jo 
bų. proto jėga.

(lydant, ligonį reikia lai- Trys žmonės stato kultū-
kyti lovoj dvi savaites. Ypa
tingai tas yra svarbu vyriš
kiams, nes tada yra mažiau 
galimybės gauti lytinių orga
nu įdegimų. Kitas svarbus da 
lykas tai ligonis atskiriama^ 
nuo sveikųjų keturioms sa
vaitėms. Tuomet neduodama 
progos ta liga užsikrėsti ki
tiems. Burnos švara turi būt 
pirmoje vietoje. Prižiūrėti, 
fcad viduriai tuštintųsi gerai 
ir valgyti vien tik skysčius. 
Ant sutinusios vietos galima

rų: mokslininkas, meno žmo
gus ir darbininkas. Nėra dar
bo, kuris neturėtų kultūri
nės reikšmės; juo didesnė da
rbo meilė — ju© aukštesnė 
kultūra. Maksim Gorki j

— Didi klaida nagrinėti ne
aiškius dalykus tuomet, kuo
met pageidimai temdo tavo 
protų arba įnirtimas, įsikarš
čiavimas laiko tikru ir tei
singu tai, kas yra abejotino 
arba visiškai neaišku.

vo gražiai paminėta. Bažny
čioje daug jaununo ir augu-1 s.o žaidimas bus kas ketvir-
sių ėjo prie šv. Komunijos. 
Bendrai ėjo, rodos, šios drau
gijos: Moterų Sųjunga, Gai
das ir Marijos Vaikeliai.

Vakare mokyklos salėj bu
vo programa, kurių surengė 
Moterų Sųjungos kuopa. Žmo 
nių atsilankė ne tik iš Hart
fordo, bet ir iš toliau. Vaka
ro vedėja buvo Kočiūnienė. 
Kalbėjo kun. Vaškevičius iš 
Marianapolio, kun. Kripas; 
dainavo Šimanskienė, V. Kau 
nietytė ir svečiai iš New pri- 
tain Sintautai ir jų mergai
tė. Dialogų atliko M. ir J. 
Kripukai. Pakalbėjo ir pir
mutinė šios kolonijos lietuvė 
moteris, pirmoji sųjungįetė 
Špėlienė. Paskui buvo šokiai.

Sintautams surpryzas
Šv. Cecelijos choras suren

gė surprise party Sintautams, 
kurie neseniai išsikraustė iš 
Hartford ir dabar gyvena 
New Britaine. Įteikt* gražus 
indų (lėkščių) setas;

Sintautai, nors gyvens New 
Britaine, neatsisako dalyvau
ti ir mūsų parengimuose.

Linkime jiems New Britai-

tadienio vakarų, Bolt’s par
ke, nuo 5:20 iki 7:20. Kas

legijos rinktinis choras.

Po pamaldų įvyko svečių 
pietūs ir po pietų programa, 
kurių išpildė kolegistai, pa
tiekdami muzikos, dainų, (te

nori tennis lošti, pasiimaty- klamacijų ir vaidinimų. Savo 
kitę su vyčių pirm. Edvardu 1 gražiomis dainomis, muzika 

ir paskaitomis studentai su
graudino ir palinksmino sa
vo brangiuosius svečius. Ka
lbėjo kolegijos direktorius 
kun. dr. J. Navickas ir gar
bingasis svečias kun. A. Ci
koto, tėvas generolas. Svečių 
buvo daug atvykusių į šias 
iškilmes. Paviešėję ii( pasi
linksminę pilni gražiausių į-

galėti oponentus, bet ir jiems 
nuo mūsų jaunuolių gerokai' 
tenka. Marianapolio sportini 
nkai gražu ne paskutiniai! 
Jei ir toliau seksis, tai mū
siškiai stovės pirmose eilėse.

L. K.

S

Ix-wls Madoms Kelią 
Is-vvIm K reti! lan Visiems

Kodo
Duoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetn- 

! kas ir Sukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

Keturios dideli* 
rertybSa SIuom pa- 
vanartnluoae siu
tuose.

MADA 
07RUMAS 

patari navimas I 
vertybe

$22.50

LENGVAS
KREDITA8

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymą.
Lietuvis pardavi
jas Frank P. 
Speeeher 
patarnaus.

Jums

. . . A. Lewis.
$4716 S. Ashland Avenue J

RINKTINĖS MINTYS į 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
♦ Kun. Ant. M. Karužiškis
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» 

Gegužės 18-ta Diena

“Duo-k mums šiandien mū
sų viršesyhinės duonos”. --
Viešpaties Malda. — Sv. Ma
to VI, 11.

“Duok mums šiandien mū
sų viršesyhinės duonos”, mes 
meldžiame, ir žinome itktai 
pusę to, kų sakome.

Duona, kuria mūsų kūnai 
maitinasi, yra tiktai pusė to, 
ko mums reikia.

Siela, širdis turi būti mai
tinama ir turi dalintis kas
dieniniu reikalavimu.

Ir nors ji gali būti karti

duona, kuria kilnesnės dalys 
maitinamos, mes nemažiau 1 
geidžiame, Viešpatie, tos kas
dieninės kūno ir sielos ra- 
lies!

1 Saldūs kepalai, vynas, ma- 
nna ir medaus korys, visi šie 
yra geri, bet dar geresnis y- 
ra valgis, kurs suturi ir for
muoja valių.

Puikybės gelio, kentėjimo 
už nuodėmę — apvalančio 
gurkšnio už saumylų, skaus
mų, kuriuos drebėdami su
tinkame, nežinodami jų sal
dumo po paragavimo, visų 
šių mes prašome, kuomet me 
ldž:aime “Duok mums šian
dien mūsų viršesybinės duo
nos”. — Zuzana Coolidge.

O Tėve, duok mums, mes 
meldžiame Tave, ne tų, ko 
mes savo aklume prašome, 
bet tų, ko Tu savo išmintimi 
matai, kad 'mums reikiaI

Mončiūnu. Kas nori lošti soft 
bąli, tai kas penktadienio va
karų, 6 vai., Armory Field 
būna praktikos. Gegužės 27 
d., Keney parke, Barbour st. 
bus “Dog Roast”, šokiai ir 
t.t. Nemaža vyčių žada va
žiuoti į CLC metinę vakarie
nę, Hotel Taft, New Havene.
Sus-me pakalbėjo kun. Kri
pas, brolis (Banys ir viešnia • spūdžių svečiai išvyko į na- 
iš Worcesterio buvusi Pran
ciška Valiackaitė.

Keturiasdešimtas atlaidai
Hartforde šįmet 40 valan

dų atlaidai sutraukė daug 
žmonių. Buvo daug ir svečių 
kunigų. Pamokslus sakė kun. 
Pauliukonis, kun. Pankus, 
kun. Vaškelis, o užbaigos pa
mokslų kun. Balkūnas iš Ma- 
speth. Oras buvo gražus, dė! 
to matėsi daug ir ūkininkų.

Baseball
Hartfordo laikraščiuose ma 

tyti daug basebafl ratelių, gu
riuose dalyvauja nemaža ir

mus.
— Gegužės 10 d. turėjome 

progos padaryti “ekskursijų 
į Lietuvų”. Atvyko į kolegi
jų pp. Motuzai iš Brooklyn, 
N. Y., ir parodė Lietuvos gy
vuosius vaizdus. Visi susiža
vėjome gražiaisiais vaizdais, 
nes tokio meniško vaizdų pa
rodymo, gražia kalba, mai o 
nia muzika paįvairinto dar 
niekad neteko matyti. Reikia 
džiaugtis, kad Motūzai atspė-

lietuvių. Kaip jau minėjome, 
lietuviai atlieka sporte dau
giau, negu savo kvotų.

Kaip visas pasaulis savų 
salėse, mokyklose, bažnyčio
se, taip ir mūsų Marianapo- 
lis paminėjo Motinų Dienų.

Ryto 9 valandų buvo iškil
mingos Mišios ir palaimini
mas Šv. Sakramentu. Šv. Mi
šių iškilmėse kun. J. Vaškevi
čius pasakė pritaikintų pa
mokslų šiai dienai. Pamoksle 
išaiškino ‘motinos meilę, var 
gus ir reikšmę.

Visos motinos, studentų pa
kviestos, tuojau po šv. Mi
šių pavalgė pietus, kurie bu
vo tikrai, lietuviški, Seselė,
svečiams patiekė kepto pyra- paruijs.
go ir lietuviškų dainų. Pa- j Svečiai visa kuo patenkin-

* t • * * V •

deklamavo eiles apie motinų. 
Paskui dalį programos išpil
dė kolegijos choras. Solistais 
šioj programoj buvo J. Šako
čius ir J. Klebauskas. Po to 
deklamavo eiles studentai B. 
Česna, K. Abramavičius ir 
J. P. Klebauskas. Kalbų pa
sakė kolegijos rektorius kun. 
J. Navickas. Svečiams buvo 
proga išgirsti keletu žodžių 
ir iš gerb. tėvo generolo Ci- 
kotos, MIC. Didžiausių prog
ramos dalį atliko kolegijos 
orkestrą, kuri sužavėjo sve
čius savo artistišku grojimu. 
Taipgi buvo “Savanorių” 
veikalo vaidinimas. Progra
mos vedejum buvo stud. J.

valgę išėjo pasivaikščioti po 
parkų.

2 valandų po pietų įvyko 
svarbiausia dienos dalis, bū
tent, programa motinoms pa
gerbti.

Programų išpildė kolegijos 
studentai. P. Gvazdauskas, J. j 
Lazaunikas ir A. Muižis pa

ti išvažiavo namo.
Ir mes džaugėmės, kad

vienintelėj lietuvybės tvirto
vėj turėjom progos linksmai 
praleisti brangių dienų.

Jonas P. Klebauskas, L.K.
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Mbsb Organizmtafl Veidą
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Iš Apskrities Sus-mo 
Gegužės 6 d.

Sus-mas įvyko Aušros Va
rtų parap. svet., kurį atida
rė ir vedė vice pinu. A. Va
lančius malda.

Protokolų, iš paskutinio po
sėdžio perskaitė rašt B. Ka
zlauskas. Prot. vienbalsiai 
priimtas.

Draugijų likvidavimo reika 1
lu. Virš 30 lietuvių dr-jų iš
gelbėta nuoi lkvidavimo. Bai.' 
8 d. Federacijos apskrities su-.

Už šių dienų lietuvių drau
gijų laimėjimus, lietuviai tu
ri būt ypatingai dėkingi adv. 
J. 11 riš ui ir kitiems įtakin 
giems lietuviams.

Apsvarsčius viršminėtų dr- 
gijų reikalų, Feder. apskri
tys įgaliojo tų pačių komisi
jų globoti visas nuo likvida- 
v'mo išgelbėjusias draugijas.

V. V. Sų g°s atstovo 
sveikinimas. V. V. Sų-gos at
stovui V. Uždaviniui išleistu
vių — atsisveikinimo vakarus 
pavyko.

Trijų apskričių bendras pi-

ir TT. Marijonų Generolas Į SOČIAI, OCUMTY 
kun. Cikoto ir daug dvasiš- PtRMIBJt IŠMOKĖJIMAI
kijos. Į -----------

Naminiai atgaauiacijų fti-

lesiai. K. (Sriubienė, A. L. lt 
K. Ixibd. Sų-gos centro 61-

(T.ęsinys iš 2 pusi.)

sirinkime įgaliota tam reika 
hri komisija: L. Simutis, K-'į^ Sų-go. ir A. L. B. K. 
Sriubienė, J. Mukebūnas, M-1 Fedoracijos ,lendra£ piknikas 
Šrupšienė, A. Valančius ir uįįti krintąs. Jis jvyks ru-A. Valančius 
adv. J. Grišius išdavė rapor
tų iš savo veiklos.

knikatS. L. R. K. Susivienymo,

gpiūčio 29 d., Dambrausko 
darže, Willow Springs, III.

Susirinkimas džiaugėsi, J Taip pranešė pikn. rengimo 
kad laiku suspėta ateiti drau j komisija: Ig. Sakalas, Kot. 
gijoms į pagalbų ir išgelbėta Sriubienė ir Ant. Bacevičius.
iš tesmo likvidavimui skil
tas draugijas. Tai nuopelnas

Štai kokių naujienų pikn. 
rengimo komisija pranešė.

Feder. apskrities ir komisijos. Piknikan įžangos tikietas bus 
Praėjusis susirinkimas bu- 15c. su proga, laimėti vienų

vo skaitlingas, kadangi dr-jos 
pasijutoi pavojuje likvidavi
mo. Kaila Federacija jas iš

iri jų brangių dovanų: Frigi- 
daire imtų iš Peoples Furni- 
ture Co. ir laikrodėlį $25.00

gelbėjo nuo likvidavimo, tai. vertės imtų iš Progress Furni-
šiandien ir vėl atsilankė tik 
tiek dr-jų atstovų, kurie vi- 
siibffnet lanko susirinkimus. 
Čia aišku, kad dr-jos supra
nta Federacijos reikalingu
mų tik pavojaus ištiktos. O 
visa katalikų akcija laikoma

ture Co. ir laikrodėlį. Š25.00 
vertės imtų iš Kass Jevirolry 
krautuvės.

Akademijos Rėmėjų Dr-jos 
18 seiman išrinkta atstovais
I. Sakalas, adv. J. Grišius ii
J. Brazauskas. Aukų paskir-

šlovė, per Feder. apskritį 
kvieč’a visuomenę skaitlin
gai dalyvauti ir perenei la
bdarybės rengiamų rinlrtmvų 
Šv. Kazimiero kapinėse, geg.
31 d., ir tų pačių dienų pu 
pamaldų, i>o pūvt paremti 
labdarių piku'kų Vytaute 
parke.

Į ftv. Antano dm<ijoe 2č
m. jubiliejų A. Valančius tai
pgi kviečia visuomenę daly- mokėtų ir darbo laikų.

1. algų užtlirbėjnms,
2. našlėms ir našliams,
3. kitoms artiiiioans gimi

nėms,
4. testamento išpildy tojam.- 

ur administratoriams,

5. globėjams ar komitetams 
šešta blanką žinoma, kaij>o

•‘darbdavio pranešimas”, y- 
ra trumpas d&rbdavio rapor 
tas, kuris paduoda tik algų1 
pilnų rainų, darbininkui iš-

Jeign algų uždirbėjus pa 
duoda pareikalavimų, “algų 
uždirbėjo” (wage earners), 
blanku turi būti vartojama. 
Jeigu nigų užd'rbėjas mmiir 
šta prieš sulauksiant 65 iii., 

url>u prieš padavimų “algų 
užilirbėjo” blankos, ir jeigu 
nėr testamento, išmokėjimas 
bus paskirtas našlei, našliui, 
vaikui, anūkui arba tėvui, 
je’gu pasilieka tų giminių, ii 
jeigu valstijos įstatymas lei
džia tokį išmokėjimų.

“Darbdavio pranešimas” 
reikalaujamas sutvarkymui 
pirmųjų pareikalavimų ir da 
barį privalo būti išpildytas 
ir pasiųstas su kiekvienos rū
šies pareikalavimu. t

Reikalingos popieros pa rei-Į
yra

vauti. Jubiliejus bus minimas 
birž. 13 d., Cicero, BĮ.

Pranešąs, kad į Amerikų 
atvyksta aukštas svečias, J. 
E. vysk. M. Reinys, nutarta

Tas blankas galima gauti, 
kaip ir pagalbos jų išpildy
mui kiekviename iš 12 apy 
gardintų oflisų, ir iš 122 vie- 

itinių ofisų, kuriuos Sočiai 
Security Board dabar atida-ruoštis prie pasitikimo ir sn-, , . . , ,, , . . v . .. rė svarbiausiose Jimgt. Va!rengimo bankieto. Komisijon1 . . .

ma

antraeiliu dalyku. Tai liūdni ta $3.00. Taip pat paraginta 
katalikuose apsireiškimai. ' skaitlingai dalyvauti TT. Ma

rijonų Rėmėjų l)r-jos apskritis Feder. žygis sutaupė 
nemaža lėšų. Bet tai dar ne*- 
galas. Toms dr-joms ir atei
ty bus reikalinga Federacijos 
jmgalba. Nes šiandien snor- 
ganizuoti naujų draugijų ir 
gauti naujų čai'terį, sunku, 
nes įteikia įtuiipti nemaž/uu 
500 narių.

Tad gyvas reikalas bus ge 
lbėti visas esančias draugijas 
ir jų vartelius. Todėl ir rei
kia, kad Federacija globotų 
visas dr-jasj nes joms priešų 
netrūksta.

Šiandie lietuviai laimingi, 
valstybės gynėjas yra prie
lankus lietuviams. Bet gali 
ateiti laikas, kad valstybė 
draugijom nedarys jokių ko
mpromisų.

3. Įrodymas paskyrimo, kur 
aplikacijų paduoda testamen
to išp'ldytojas, administrato
rius, globėjas arba komitetas.

Sočiai Security Board

kalavimų sutvarkymui 
sekančios:

1. Jrodymas gimimo: km 
(Mireikalavimus viršija $100.

2. Įrodymas 'mirties, jeigu 
algų uždirbėjus miręs.

— Didi klaida ginti t esu 
i ir teisybę, prasižengiant 
protu, išmintimi, nusižemini 
mu ir meile.

st-------
PLATINKITE “nwufi4*

su

"DRANGA'

Gyvas vyras, ar žmona, pa
tys privalo vartoti “našlės”1 
arba “našlio” blankų; “arti
mos giminės” blankų turi va
rtoti vaikas ar anūkas arba 
jo legalis globėjas, jeigu re- 
pilnamet’s, arba tėvas ar mo- 
tina mirusio algų uždirbėjo

“Testamento išpildytojo a 
rba administratoriaus” biau 
kų turi vartoti mirusio algų 
uždirbėjo testamento išpildy-

SKAITYKITE “DRAUGĄ’ PLATINKITE “DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI LIETUVIAI DAKTARAI

(bendrai su Kunigų Vienybei- * y Vie S* —
Chicago Provincijos išrinkta n tojas arba administratorius.

“Globėjo arlia komiteto” blakomisija veikti) išrinkti šie 
asmenys: L. Šimutis, adv. J. 
Grišius, S. SakaHenė, K. Si'iu 
bienė ir A. Valančius.

J. ftlaogoriB

— Prieš keletu mėnesių mi
rė Li<mo kardinolas Maurin. 
Po jo mirties viso jo turto te
rasta tik 1000 frankų (apie 
300 litų), kuriuos užrašęs mi
sijoms. Jam gyvam esant bu
vo leidžiam įamlža,’ 4fa<T jus 
didelis turtuolis. Tuo tarpu 
pasirodė, kad jis viskų išleido 
labdarybei, tik niekuomet nes
kelbdavo savo darbų.

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

shrngton, D. C. Jeign nežino 
te, kur randasi arčiausias 
Sočiai Security Board ofisas, 
paklauskite vietinio pašto. 
Kur tik bus galima, Boardo 
vietiniai ofisai sūrines su pra 
šytojais, kada bus nurodoma, 
kad jie gali gauti pašaljios 
rr jie paaiškins ir teiks pa
galbų prašytojams arba pa-' 
reikalautojams išpildymui rei 
kalingų blankų. I

ĮBoardaa fiųt*odydamas' mš--C "• V '
Kuinų tų pareikalavimo bla
nkų, pareiškia, kad nėr rei
kalinga samdyti advokatų ar
ba pareikalavimo agentų pa
gelbėti prašytojams. Boardas 
taipgi pareiškia, kad neroik 

Įmokėti notaro mokestį parei- 
Chamfcrt Į kalavimui $100, arba mažiau.

nka vartojama globėjo arba 
komiteto.

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

i<u. 3346 '

OR. f. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel. OANal 0408

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Are
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8:3©

vakare
REZIDENCIJA

LAFayetto 3051 8518 W. 43rd B»
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
niūrai antnrti 

Ofiso tel. Cicero 2573

Rez.:
2426 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LAPayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sntarti

DR. P,. ATKOČIŪNAS
DANTISTAI

1448 So. 49th Ct, Cicero, IU. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 8o. Halsted Bt, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nao 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. A. J. SHIMKUS

ties vakarienėj.
Į Seminarijos koplyčios pa-1 

šventinimų TT. Marijonų Rė
mėjų centro pranešimu, per 
spaudų skelbiama ir laiškais ( 
kviečiamos visc.- draugi jos J 
iškilmėse dalyvauti in eorpo J 
re su vėliavomis.

Apskritis ragina visas th-' 
jas iš anksto prie iškilmių 
ruoštis. Draugijos turi pasi- h 
rūpinti būdus nuvažiuoti iki 
Hinsdale. Nuo geležinkelio 
stoties dalyviai bus atvežu 
trokais iki vietos.

Kviečiami visi profesijona- 
lai, biznieriai ir visa visuo 
menė dalyvauti pašventinimo 
iškilmėse birželio 6 d. Pašve
ntinimo apeigas atliks J. B. 

į vyskupas O’Brien. Dalyvaus

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

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

2415 Wcst Mth Street

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, SofcoSJos’Tr TTtnyilioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S. RockvveH St. 
Telefonas REPnblic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.

Tel. LAFayette 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadienais ir Sekmadieniais
 pagal sutarti.

Tel. Ofe. K K Public
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąnette Road 
Antrad., ketvtilad. Ii nenktadieutalr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
ŠeStadlenlala nuo 9 v. r. Ikt 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. t. lkl 9 vai. vakaro

SeStadientais nuo 2 v. iki 9 v. v. 
__ Sekinadlenlala pagal sutarties.___

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti________

TeL Office Wentworth 6330 
Res. H/de P»rk 3396

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

Valandos 2—4 po “pietų, 7—8 v. vak. 
>4»lrv’-na aoredomia tr anhatomia

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

DR. J. I. S1M&NA1T1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vol. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susi taros 

Subatoma Ciceroj 
1446 8o. 49th CL

' Nuo 6 Iki 9 vai. vak. '

Biznio Telefonas BOULEVAM) 717*
L M. NORKUS 

Rt-z. OEML.OOR 6240

CIEMEN T J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

V ai. pagal sutartį
6322 So. Western Avenue 

PROspeet 1012

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek- I 
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CIriCAOO. ILL

DB. B, J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cioero, I1L 
Tel. Cicero 2573

Vai. 2 iki 4 i>opict ir nuo 7-9 vak. 

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_________ TeL HEMlock 4648

;Tel BOUIevard 7042

08.5. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

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

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawfbrd 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rocktvell Street 

Telephone: REPuhlic 9723

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

Snnday by Appointment

DR, STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
•Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENirood 5107

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

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
O1T8A8

4729 So. Ashland Ave.
2 lnboe

CHICAOO, ILL 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDO8:
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, jo pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. V.

DR. MAURIGE KAHN
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

f«L YARda 0994 
Rea.: Tai. PLAsa 2400 

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

Tel. CANai 6122

DR. S. IHEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomta Ave. 
Telefonas REPnblic 7868

Office Phone Ree. and Offiee
PROspeet 1028 2369 S. Leavitt St.
Vai. 3-4 pp. Ir 7-> vak. CANai 0704

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSHA8) 

OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėllom Ir Trečiadieniais
PMal Hutam

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijai TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 Se. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
NedBl ioaie pagal snaatį

Tet CANa’ 0887
Rea. PROapect 6669

Dfi. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

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

6 Hri 8 vai. vakaro

Chicagoe Sėtuvių iv. Kryiiaus li
gonini, kaip ją pripaiino American 
Medical AteOciatlon lt American 
College of Snrgeons, yra Clau A 
rūiies. . Tai yra. ankičiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai Mftsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos Ugoninių. Reikale nandokitės 
Jos pataruavimn 2700 W 69th St., 
tel. HEMlock 6790.

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



Antradieni*, geg. 18 d., 1937

MELROSE PARKO LIETUVIAI 
ŠAUNIAI PASIRODĖ

ŠVEDŲ LAIVE GRIPSHOLM 
| /STEIGTAS LIETUVIŠ

KAS KNYGYNAS
Praeitą sekmadienį Mei- čius prakalbėjo į snsLrinku- 

rose lWk lietuviai pasirodė sius ir po to padarė rinklia-
taip gražiai, kad geriau ne
galėjo būti. Sv. Vardo ir šv. 
Pranciškaus draugijos už tai 
užsipelno didžiausį ir nuošir- 
džifcusį ačiū.

Vakarienė prasidėjo apie G 
vai. vakaro, į kuadų susirinko 
pilna svetainė žmonių. Buvo 
atsilankę svočių ir iš Cliica- 
gos.

v-ų, surinkdamas virš 60 dol. 
aukų, kurios buvo priskirtos 
pive Mielrose l^ark lietuvių 
dovanos Tėvų Marijonų Se
minarijos koplyčiai spalvno 
to lango, kuris lifvdys jųjų 
kilnius užmanymus ir nuveik
tus darbus kartų kartonu.
Po to sekė dainos vietinio 

parapijos lietuvių choro, va
dovaujant varg. p ica J. Ra
monas. Jštikrųjų Melrose Pa
rko lietuviai turi iš ko pasi
džiaugti, kad jų jaunimas,

Atvykus didž. gerb. provin
cijolui kun. J. Jakaičiui, kun.
Jobui JanČiui ir vietos kle
bonui kun. Franck, buvo pa- 

viesti vi* svečiai užimti .s«-,D’rs lt P° 8vcttm> P"1**®
k vietas ir gerb. vakaro ve-I prieglaudos, bet yra gražiai 
t-jui p. P. Metrikiui pakvie- ^organizavęs i i'airias dr- 

ttis tVnvineiinle etknl. ir progai pasitaikins,
bei

PROFESSOR NOODLE
| Rekomenduojant Lietuvių
Laivakorčių Agentų Sųjungos

.Amerikoje pirmininkui p. J. 
'Ambraziejui, Švedų Amerikos 
i Linijos laive Gripsholm įreng
tas lietuvių knygų knygynas, 
taipgi ir lietuviškų dainų ir 
muzikos.

Į Kadangi lietuviai daugiau- 
s'a vyksta minėtu motorlaiviu, 
kuris bent sykį plaukia iš New 
Yorko į Klaipėdą, tai vykstan
tiems bus malonus laiko pra
leidimas prie lietuviškos kny
gos, daines ir muzikos.

Patartina, kad keleiviai, ku
rie vyks minėtu laivu pasi-

TCKKIBLY!

.Deecr Professof.
A birtbday proent 1 mušt 
get for my swect lovinį 
^irl'. I ’ve shopped two

"tMHV HOMe d°Vs c»n bet
cout» hakdly d>«4, mų is in a whirl.

IWIU. M.ss-utM 1 saw a diary yesterday, 
vhicb 1 CAn buy witk 
thrift, būt do you tbinK 
myfiancee wril liįte 
this sort of £if t ? 

H^rold

tus gelb. Provincijolą atkal
bėti maldųt, prasidėjo vaka
rienė. Tuo tarpu atvyko ir Įni* ir Palinksminti savo lė- 
rtiresto majoras Endy Fren.uk VeliuS * *tsala3nkusi«s svc’

Lyg būtų saugoję. Muzikalių įrankių krautuvės savi- ., . , ,
ninkas A. Krupp, 3G1G N. Cicero ave., laikė gerų šunį (po- j vaUt^_&Pie ’n* ^&SI 
lice dog). Pasitaikė, kad šuo įkainio į rankų atvaizde puro-

turi laiko išmokti liet. dai- domiai Mrs. Anna tVisnieusky. Šunį išvežus į Sveikatos de- 
partmentų patikrinti, ar neturi pasiutimo ženklų, vagys tų 
naktį įsilaužė į krautuvę ir susikrovę akordinų $2,500 su
mai, pabėgo.

pp. Šimučiai. Jaunos ir vik
rios melrosepark ietės mergai
tės skubiai ir mandagiai pa
tarnavo prie stalų. Pasisoti
nus visiems, vakaro vedėjas 
P. Metrikis pradėjo progra
mų, visųpinna, pakviesdamas 
vietos klebonų kun. Franck 
tarti žodį. Gerb. klebonas la
bai aukštino Melrose Parko 
lietuvius ir jų gražias dar
bus ne tik savo parapijos nu
veiktus,^bet it Tėvams? Ma

čius. Garbė p-lei J. Ramonas 
už jos nenuilstamų ir sunkų 
darbų palaikym© prie savęs 
gražų būrelį jaunuolių — me
rgaičių it vaikinų.

Toliau sekė kalbos apskr. 
rašt. J. Kulikausko, Jono Gu
stainio, Antaninos Švi'lpaus- 
kienėi% kuri Visiems svečia
ms ir vietiniams nuoširdžiai 
dėkojo už viskų, kų kada jai' 
teko dirbti. Reikia pasakyti,

ienė sn sa-

užveizdėtojo. Jis maloniai pa
geidaujamų knygų suteiks są
rašų, iš kurio bus galima pa
sirinkti, kurių knygų norima 
skaityti laike kelionės kaiti
nantis prieš saulę tyram svei-

I’m sure this $ift wtll 
hit her ri£ht-’twiR 
j>kase your gentie 
dove. Ūpo n it s pages 
she’ll indite ėhcK 
day her burning- 
love. Witb honeyed^ 
words this book will 

hum—Būt ah’—when. 
you are wed. the 
littie diary will become 
a scretp booK then 
iu steni!

Prof'Noodle

NOV. 19 - 4 A NA
Mg JUST CAIAt HOWt!

COULO HhUOLV t>*AU 
MlbASELF lf*'.

I H»»f OME PA** AMD UXkilX 

0l»H t . HlSS HIM 1

/ \i,n mi • nm>- \/ \ «-sr»r»M7

prietelių. jvininkai, rengia dilelį balių kam jūrų ore.
Baigiant vakarienės prog- pagerbimui savo dukters Pra

minu, vardu pirm. K. Kan 
tauto, Marijonų bendradarbių 
skyriaus, vakaro vedėjas P. 
Metrikis visiems nuoširdžiai 
dėkojo, kaip svečiams iš Chi
cagos, taip ir vietiniams mel- 
rosepark.ečiains už viskų.

Po to sekė šokiai ir gražus 
pasivaišinimas visų, kurių ta

neiškęs, kuri baigia Lement 
High Scbool. Turės daug sve
čių. Bus giminių ir iš toli- 
mesn’ų kolonijų.

CICERO ŽINIOS

17, P. Mtučinskas,
Švedų Amer. Lin. 
liet. skyr. vedėjas.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

rijūnams. Po jo f»ekė vietiniai j vo talk niftkėmis, kn$$5T?jaV’r^.' ^-rų
kalbėtojai: Al. Kisielius, J.' gelbėjo šiame taip sunkiame 
Dalgis, St. Malinauskis, K. darbe, teko panešti daug va- 
Žvirblienė, d-ras Strzynecki, rgo ir turėti didelės drųsos. 
l.etuvis daktaras W. V. No Antanina Švilpauskienė, tu- 
rakas, turįs ofisų 10 N. Broa- rėdamia daug kilnios širdies 
dway> Melrose Parke, (seniau draugių nepabūgo to sunkaus 
buvęs AVest Sidietis) o da- darbo, jį dirbo ir galutinai 
bar melrosepark iečiai turi ga- baigė. Už tai didelė garbė

raitį, dentistų, kuris turi at
sidaręs ofisų Melrose Parke 
adresu 161 iBroadway. Jauni
mas ir senimas, visi kartu 
gražiai linksminosi iki vėlu
mos. L K.

CICERO. — Lietuvių Na
mų Savininkų klubo svarbus 
susirinkimas įvyks šį vaka
rų, gegužės 18 d., parapijos 
svetainėj, 8 vai. vakare. Su
sirinkime išgirsite daug nau
jų dalykų. Taip pat atsives
kite naujų narių. Valdyba

rbės turėti savo tarpe ir 
džiaugtis. D-ras Norakas y- 
ra dar jaunas, neseniai atsi
daręs savo ofisų ir iš jo lie
tuviai gali daug ko susi lauk
ti ateityje, nes matyt labai 
mylįs savo tautiečius, ir ma
tyt, lietuviai d-ro AV. V. No- 
rako pasitaiklius ligai, ilgi 
neužmirš.

Po to sekė kalba Leonardo 
'Šimučio “Brango” red., kū

jai ir josios pagelbininkėms, 
aukotojoms-anis, tikietų pla- 
tintojams-onis ir visiems, ku
rie t’k kuomi prisidėjo, reiš-Į 
kė nuoširdžiausių nuo savęs 
lietuviškų padėkų — ačiū.

Ant galo vakaro vedėjas 
pareiškė, kad tai bus pasku
tinė kalba, gerb. Provincijolo 
kun. J. Jakaičiai, kuris su di
deliu dėkingumu ir nuošir
džiausiais linkėjimais, gana

APLINK MUS
Bridgeportiečiai Juozas ir 

Veronika Batūrai pirko1 Ma 
įTĮuette Parke didelį, gražų 
devynių šeimynų namų adre
su 6116 So. AVbipple st. Ten 
ir išsikraustė gyventi.

— Nusižemink, o būsi skai
stus, teisingas, išmintingas ir 
tavo darbai bus tikri ir vai
singi.

ri. gan ptaiiai kalbėjo apie I p|a-ioj ir nuoSirdžioj ka„ 

reikalų būti organizuotais.
Po jo, sekė kalbos: J. Dėdie
nės, Šv. Onos dr-jos narės, 
J. Datrrasevičiaus, miesto ma
joro Endy Frenzol, kurre sa
ro gražioj ir turiningoj kal

boj daug karštų žodžių lin
kėjo lietuviams ir visokiuo
se reikaluose kreiptis prie jo. 
Po miesto majoro kalbos, se
kė trumpa pertrauka, laike 
kurios buvo padarytas laimė
jimas. Po to vakaro vedėjas 
snjiažindino gerb. kun. Jonų 
JtiTtčių su visais melrosepur- 
kiečiais, paprašė įkalbėti ir 
padaryti rinkliavų. Pirm pra
dėjus rinkliavų, kun. J. Jan-

visiems dėkojo ir reiškė di
delio dž augsmo, kad turėjo 
progos dalyvauti melrosepar- 
kiečių tarpe pirmų kartų sa
vo gyvenime ir matyti taip 
gražų ir gausingų būrį savo

Organizuojamas šeimyniš
kas basket piknikas ateinan
tį sekmad’.enį gegužės 23 d. 
Sunset Parke — Vilniaus Ka 
lneLiuose. Skaitlingiausioms 
šeimynoms planuojama sutei
kti dovanas.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Help Kidneys
Don’t Tilte Drastie Dragt

Your Kldneyo contstn 9 mtiHon tlny 
tubea or flltera vhlcb may be endaniered 
by neilect or draatlo. Irrltatlne drugį. Be 
caretul. If funetional Kldnay ot Bladder 
dlaordera malte yon atflfbr from Oettlnr 
Up Nl<hte. Nervouansaa. UOOT Of Pep. Lei 
Paini. Rheumatlo Pilni, DliHttaM.. Clr- 
elei tJnder Eyei. Netrrallia, Actdlty. 
Burnine, 8marttirr T Itching, ydo dtm t 
need to fakt chincea. A1I drnrrlati now 
have the moat modera advanced treat- 
ment for theae troubleo—a Doctor t »r»e- 
crlptlon called cyatea <8l«»-Tejt). Work» 
faat—iafe and ture. In 48 hoare lt mint 
bring ne* rltallty and Ii guaranteed to 
make you fael W yinri younger ln ofle 
areale or mbney back on return of empty 
package. Cyate* coata only Se a doie at 
druggnta and thi guarantoo proteete you.

AGOTA
SZULINSKIENĖ

po pirmu vyru Giedraftlenė
mirė Geg. 17 d. 1937, 1:40 po 
pietų, sulaukua pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų. Antanų, du broliu: Jonų 
ir Kazimierų, 2 podukres Onų 
Her reiso n ir Bronrstavų Bclic- 
kienę lr posūnį Antanų. O Lie
tuvoje brolį PrancISkų ir se
serį Marijonų.

A. a. Agota Szultnskienė pri
klausė prie sekančių Draugijų: 
Nekalto Prasid. švenč. Pane
lėje Apa&talytės Maldos ir T.re-

’tfninkį' Dr&ttgijės.
Kūnas pašarvotas 4601 Ro. 

Mozart st.
Laidotuvės Įvyks ketvirtadie

nyje. Geg. 20 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasid. švenč. Panelės par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
Lamus-ma3 dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę vyras, broliai, porin- 
krės, posūnis.

Laidotuvių direktorins Juoza
pas Eudeikis ir Tėvas. Teief. 
VIRglnia 0883.

Urba Flower Shoppe 

4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uankietams — l*al<lotuVėmis — 
Papuošimam*.

Pilone LAFAYtTTTE 6800

i»w omu cm m
KISS MS MORE UP?

F
 B# bu trtwhy ai

uadsrvtand

plhMant eompsnion into a onhaMufc

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ direktorius

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
460507 So. Htirttage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Šeštadienį, gegužės 29 <1 
Kukaičiai, Sunset Parko sa- 7/lliRIAU

•r ck y°‘’R

E-VtS

Night and Morning i
Dėl aklų pavargusių nito Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartok Me k His la* 
ius MurUie: Palengvina nuvargo* 
hlas akis.
Saugus Kūdikiams ir SuaugosleiM. 
Visose Vaistlnėee.

Wrr'Pe for Free Book
"A Wa,l4 of Comfort lo» Vo»» ly*” 1 MURINI COMPANY Jį

LAIDOTUVIŲ plftEKTORTttB

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

VIRginia 0883

SOLISTAMS IR CHORAMS!
Didžiausias .Muzikos, Dainų lr 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MIZIKO8 ŽINIOS”
1819 X. Pameti Ate., Cliicayu, III.

PLATINKITE THUOITį'

iVk'MaU- 
tliRhVi" *tth »iyt» B Unk- 

» 'eotanoaad. It 
* t>pW»«MgW: 
idiacomforUbom

K’/’NttaPu foot i 
tina ln—nlng that

fone t t<nng| rt
«d«ati of MU: t. TvMrtag »ma
•Mkbort ta taotMaštood. S. Pra- 
partng for motherbood. S. Ao-

"■artrtla M* " 
ta k UffMKMrtreer

U » PtNkBl&r*vcBcnti
Oa '-IbUMm TN

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

IND. hAIDOTUVIŲ DttllltTORlAI 
KELNER — PRUZIN

(Tcriaukiak patamavirtian — Moflėria patarnauja
Phone 900C 020 W. Iftth AVe.

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas pe.minkl*ų vi* 
šokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis dari tas 
3958 W«st lllfh St, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 
-------o —

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj — ■ o
Suvirš 50 metų prityrimo 

■ ■ « o-------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus -o-
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M PC PATARNAVIMAS HmDULHnbL dieną ir naktį
W A T KOPLYČIOS VISOSE 

U I IV/AJL MIESTO DALYSE

I.). Zelp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

tankis ir Saus 10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703

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

tachamcz ir Sanai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

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

L Liuleviciiis 4348 So. California Ave. 

Phone LAFayette 3572

S. P. Mažėta 3319 Lituanica Ave. 

Phone YABda 1138

A. Masalskis 3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkas
S. M. Skudas

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

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

Fren.uk


T)Rarn a s Antradienis, geg. 1S d., 1937

VIETINES ŽINIOS

ŠAUNIAI PAGERBTAS JAUNIAUSIOS 
PARAPIJOS KLEBONAS 

Bankiete Dalyvavo Žymių Svečių

Pietvakarinėj Chicago- da
ly, gražioje apylinkėj — Ma- 
rquette Parke įsikūrusi Gi
mimo P. S. parap. šiemet 
Švenčia dešimtmetį, kurių pro 
ga praėjusį sekmadienį buvo 
šauniai pagerbtas bankietų 
pirmasis ir dabartinis klebo
nas, kun. A. Baltutis.

Nežiūrint gražaus oro, ku
ris visus traukė į laukus - 
parkus pasigerėti nauju ga
mtos rūbu papuoštų žemę, 
ruimingia perap.į salė buvo 
užpildyta parapijonai s. Ban
kieto nuotaika buvo jauki, 
linksma. Parapijonų džiaugs
mų dar labiau pakėlė atsila
nkymas žymių svečių pager
bti jų klebonų. Tarpe svečių 
matėsi teisėjas Zūris, vardo 
aid. Egan, visa eilė profesi
jonalų, biznierių ir veikėjų 
iš kitų kolonijų.

Gražių sveikinimų vainikų 
parap. organizatoriui supynė 
adv. Egan, teisėjas Zūris, Al. 
Kumskis, kun. Urba (Šv. Ka

zimiero Sesenj vardu), L. Ši
mutis (“Draugo” vardu), 
kun. Albavičius, dr. A. Bu
kauskas (organizuotosios ka
talikų visuomenės vardu), d r. 
J. Poška, vienas parap. stei
gėjų, biz. Dargis ir visa eilė 
kitų. Be to, sveikinimų vai 
nikų ne vien karštais žod
žiais, bet ir dovanomis pa
puošė virš 15-ka įsisteigusių 
parapijoj dr-jų ir organiza
cijų kuopi}; jos įteikė virš 
$200 dovaną.

Vokale - nmzikalė progra
ma taip pat buvo graži, ge
rai priruošta. Parapijos mo
kyklos mokiniai atvaidino du 
scenos vaizdelius, skyrium u- 
nisonu sveikino atskiros kla
sės, o mokyklos orkestrą, ve
dama p-lės Rakauskaitės, va
lgant visų laikų griežė. Gra
žiai pasirodė ir parap. cho 
ras, vedamas varg. Janušaus
ko, sveikinimo- daina ir iš 
traukomis iš operetės “Syl
via”. Be to, porų dainų pa

dainavo merginų choras ir 
solo dain. M. Janušauskienė 
smuiką pritariant Bičiūnui ir 
pijanu B. Janušauskui.

Pakvietus kleb. kun. A. jBa- 
ltutį tarti žodį, sukelta ova
cijos. Gyvas, judrus, nuošir
dus, kaip visuomet, klebonas, 
dėkodamas už visų, pažymė
jo, kad viski}, kų Gimimo P. 
Š. parapija yra sukūrus, tai 
nuopelnas pačių parapijonų. 
Atvykus parap'jų steigti, jam 
įteikta keli šimtai dol. Su 
tokia suma reikėjo pradėti 
milžiniškas darbas ir tas da
rbas buvo be sustojimo varo
mas pirmyn. Be sutartino da
rbo, parapijonai parodę ir di
delio duosnumo: per dešimtį 
metų parapija sukėlė virš 
$300.000. Užtrauktoji skola 
kasmet tirpsta, kaip pavasa
ry sniegas. Parapija nuolat 
auga. Per šešerias mišias se
kmadieniais bažnyčia būna pi 
Ina žmonių. Parapijonų susi
pratimas didelis: nežiūrint 
pašonėj esamos viešosios mo
kyklos, parapijos mokykla n? 
pildyta vaikučiais. Visa tai 
džiugina ne t'k klebonų, bet 
ir pačius parapijonus. Visais 
atžvilgiais matoma pažanga.

Savo nuoširdžių kalbų kle
bonas baigė dėliodamas ban
kieto rengėjams ir visienii

Nebus džan... nikeliam, de
šimtukam ir kvoteri&m vylio
ti. Policijos sunkvežimis 
(trakas), į kurį. kraunamos 
konfiskuotoes visos “slat” 
mašinos iš saliunų, valgyklų 
ir kitokių užeigų WL1I apskri
ty (County) pinigams vylioti.

prisidėjusiems padaryti tų va
karų jauku ir malon u.

Bankieto suruošimu dau 
giausia rūpinosi parap. tru
stisai Oškeliftnas ir Petkus, 
jiems prigelbėjo kiti komite
to nariai.

Programų vedė kufn. P. 
Rakauskas. Rap.

=

Iš Ramygaliečiy 
Susirinkimo

Gegužės 5 d. paeinančių 
nuo Ramygalos Piliečių klū
bo buvo susirinkimas J. Kro 
tkaus rezidencijoj. Sus-me po 
sikalbf*ta apie būsimų šių 
vasarų p'knikų. Vietų surasti 
apsiėmė Samsonaitė ir Juo
zaitienė. Piknikų manoma 
birželio arba liepos mėnesį. 
Gautas pelnas iš pikniko bei 
iš kitų vėlesnių parengimų 
bus pas’ųstas Ramygalos ba
žnyčios bokšte eltktrikinio 
laikrodžio įtaisymui, kad jis 
laikų rodytų iš visų keturių 
pusių.

Jei visi kiti klflbai gali kų 
nors nuveikti, tai pasi rady- 
kim ir mes, ramygaliečiai. 
Lauksime, vėlesnių praneši-

ir įdomesnės, šį vakarų ypa- NORTH SIDE. — Federa- 
tingai pragulima susidės iš’cijos 23 skyrius laikys susi- 
smagios, rinktinės muzikos ir Į rinkimų šiandie antradienį, 
gražių dainų, radio granadio-1 gegužės 18 d., Šv. Mykolo 

parap. salėįį. Dr-jų atstovai 
prašomi susirinkti. Valdyba

PLATINKITE “DRAUGĄ”

rių. Tarpuose bus įdomių pra 
nešimų, ypatingai klausyto 
jai bus sudominti žiniomis iš 
Peoples krautuvių. Bus pra
nešta apie didelį išpardavi
mų, kur kiekvienas, norintis 
j>arėdyti savo namus moder
niškom reikmenim, išgirs d»-|I
ug gerų žinių apie prieina i 
minusius būdus minėtus da 
lykus susipirkti Peoples krau į 
tuvėse. Rap. XXX

Pranešimas
BRIDGEPORT. — D. L. K. 

Vytauto draugija laikys mė- 
nesinį su.-j rinkimų šį vakarų, 
gegužės 18 d., 7:30 vai. vak.. 
Cbicagos Lietuvių Auditori
joj. Kiekvieno nario pareiga

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ

MORGIČIU

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

mų apie piknikų ir, kuomet ’ ' . . ... .... f , būtinai atsilankyti.
ateis laikas, paremsime, kiek 
kas galėsime tų darbų, kad 
sekančių vasarų laikrodis jau 
būtų Ramygalos bažnyčios 
bokšte.

Koresp. J. Cinikas

RADIO

P. K., sekr

DYKAI!

Nepadarykite Klaidos Užeidami į Svetimą Krautuve
Budriko vienų krautuvę perkėlė į didžiulę krautuvę po adresu 3417 So. Halsted St., iki bus gatavas naujas namas šalę 

dabartinės Budriko krautuvės.

Dėl Rakandų, Radio, Skalbiamų mašinų kreipkitės pas Budriką. Jūs visados gausite prieinamas kainas.

Šiandie bus įdomi radio pro 
grama. Dainuos radio gra- 
nadieriaijbus įdomių žinių 

iš Peoples krautuvių

Peoples leidžiamos radio 
programos kas antradieni; 
vakarų vis darosi .gražesnės

MES PASAKYSIME JUMS FAKTUS APIE ŠALDYTUVUS!

,z

AFTER‘45
Very often as you grow 
older your dig esti ve Sys
tem becomes deficient 
and your blood can not 
get the proper nouriah- 
ment. You feel listlesa 

and worn out. Try 
a single bottle of 
famous old Hos- 
t<t|er*s. It* atimu- 

lėtine herbs and 
roots ąuiekly help in

reviteliring the diges- 
tive glands. At drug 
ttoreaeverywhereĄ 1.50

HDSTETTER'S
Stomachic BITTER5

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 
- wholesome
Haiitosis (bad breath) ąuiekly yieMs 
te Listerine, ufe antiuptic and

PRADŽIOJ jūs norite žinoti faktus viršuje pa
reikštus, dėl to, kad jie yra svarbiausi daik
tai šaldyme. Jie reiškia taupumų. Jie reišk’a, 
ilgus metus tarnavimo be sugedimo. Tas reiškia, 

kad kaip ten nebūtų karšta diena arba įšildyta 
virtuvė Kelvinatore maistas yra saugus.

Tūkstančiai, kurie seniau turėjo šaldytuvus 
dabar juos pakeičia su nauju Kelvinator — ir 
mato, kad tuomi taupo pinigusl

Jūs su pasididžiavimu rodysite Plus-Powered
Kelvinator, kaip kad mes jį rodome jums.

Ateik pamatyti šiandie! Sužinok apie naujų 
planų, kuriuo gali pirkti mokant tik po 90c sa
vaitėj 1 Ateik!

(Clther beesuse of Btoroach dluturbinem, (rod 
fermentstion, or tha veartng ot talna taeth, old 
paopla fraųueatly kava halltoala (bad breath). 
No arondar athera consider thrm a nuissnee.

Būt dow Science haa found tbat tha regulsr 
tise of Listerine will often overcome offensive 
mouth odora dua to tha fermentstion of tlny 
bitą of food on mouth, teeth, or dentsl plato 
aurfa

Dykai!
VIRA-Tooo dovanų

LAIMĖTOJAMS KELVIN 
NAMUOSE

TRŪKSTANČIŲ ZODZTŲ 
PRITAIKYMO KONTESTE

Plua-Power telkia jums 
gausybę ledo Arnotu. Nuo 
guminių virbalų lengva 
Juos nuimti.
ritlkrtnlmas ptfpuis opc- 
ravlmo... Kelvlnator's 
Plus-Power užtikrina kad 
jlg eis trumpesni laikų 
per dieną... Tik Kelvina
tor teduoda liūdymų pi
gaus operavlmo.
5 metų apsaugo* planas...
Kelvinatore Plus-Powe.r 
eina trumpiau Ir lėčiau 
— duos llgalatkln) tar
navimų — užtikrintų 
6-klų metų Apsaugos 
Planų.

This aafe antlaeptie and gulėk deodorsnt 
arorka quleUy. lt cleanses mouth, teeth, and 
pim surfsces. H ai ta farmentation and putra 
faetlon, a major cauae of odora, and then 
eounteracta tka odora themaelrea.

Try uaing I Arterine e-rery tiro or three daya. 
Sae hoar much mora arbolaaoma it les ves your 
mouth. How it svaetens your breath. Lambart 
Pharmacai Co., St. Louio, Mo.

Don’t offend others•Checb 

haiitosis with LISTERINE

LAIMĖK 6 KAMBARIŲ “AIR-CONDITIONED” KELVIN NAMĄ 
PILNAI ĮRENGTĄ — NASH AUTOMOBILIUS, KELVINATOR 
ŠALDYTUVUS, PEČIUS, SKALBYKLAS, PROSUS IR DOVANAS 
GRYNAIS PINIGAIS — DAUGIAU, NEGU 1,000 DOVANŲ! 

Ateik Pas Mus, o Gausi Blankas ir Paaiškinimus!

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

Tel. Blvd. 7010

Išmokam

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Waah- 
ington, D. C.
DčZ infnrmnrii'if kreipkitės į

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVTNGS & 
LOAN ASSOCTATTON OF 

CIITCAGO.
2202 VVest Cermak Road

Plione CANAL 8887 Į

CLASSIFIED
T\VF1(\A PtpnAvnm

“Chrome Copper Tea Ket- Pasiduodi taverna. pilnai lrp”r»a. 
., ,, .... . , ,. . Biznis išdirbtas. Tuni kreipk'tės.

tie ~— Švilpiantis arbatjms Išvažlnoiu į I.letnva, pigini pard""-
i T.*- • rb.1 tr TA 2301 So. WMrrn ave., tol.puodas. Kaina $2.75. Dykai reeiv 97 54.

tam, kurs suras vienų naujų hf-tk m.tvgos nARPTNiNKfrs
metinį “Draugui’ 
ir priduos $6.00.
metinį “Draugui” skaitytojų Reikn Hngos motervs «o-tuot| semia 

P- nnu*’t« sVudu-uo H. Samors and

“Sauce Pan Sėt.” Kaina 
šl.50. Dykai tam, kurs su
ras vienų naujų “Draugui” 
skaitytojų pusei metų ir pri
sius §3.50.

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevoa, Aliejai, Stiklai ir 
VARNISAS

2325 So. Hoyne Avenue
Tel. CANai 6850

BUICK 

&

PONTIAC

SnnM. 412 V". Ifnre-in gf

REIKALINGA WtfiIXA

Reiknllnga morglnn narni, rimSne 
I dirhamą Mažai pka'hfmd. nere|kėa 

virti, du valkai $7 savaitėle, kam. 
harva. maudvnė. M-u. Sa<-k. 4 4 20
Drevei l.lvd. fp', ATT-intle 4473

myr- v ivr , ''Efie.lNA

Relki'tnga margina prie darbo i.r 
prlžldrėtl maža valka. .Telg’i nnri, 
"a'l gvve->ti ant v<nto!<. Kaslink sų- 
ly£U. naslfarsltp ant vietos

4320 So. Sacramento Ave. 
Chicago TU.

RF.TKAI.TNfiA AITRĖJA
Reikalinga vlrĄla-pagclblnlnkA <Ji-hf| 
dollamc žvdISkame restorane. Turi 
bht su nafv-lmn Gera ai na.

3613 AV. Roosevelt R d.
PAIEftKOJTMAS

Leonas Romas, gyvenantis Kalti- 
nėnii miestely. Tauragės ap. atsi- 
Saukė i niane. kad sužinočiau anie 
io broli Kajumlerų Romų. kurs jau 
yra miręs. Uetuvoj reikalingas jo 
mirties- liOdlilmns. Zlnantle.il apie 
a. a. Kazimiea Roma praSoml krei
ptis adresu: Henry Druktenis, 4552 
Sn Paulina st. Cbicago. Iii. Telef. 
YARds 2440,

RFTKIA KKAL F.STATIMNKy

Reikalinga vyri, Ir moterį,, kurie 
iurl gabumus parduoti ir pirkti Real 
Estale. Yra vienas iŠ posekminglau- 
slų bizniu. Jeigu yra praktiškai su
organizuoti. Jums bus duodama gra
žus Ir patogus ofisas ir visi pa Tan
kumai Kreipkitės p.rle Home Ow- 
ner„ Rt alt.v Co.. 6322 So. Western

| RF.1KAI.INGA MOTF.RIS

I Tuoj reikalinga moteris prie narni, 
ruošos. Kambarys, valgis Ir alga. —

{Kreiptis 6308 So. Artesian Ave., fel. 
HEMlock 4540.

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKTS

PAIF.ftKOJIM.AS

PaleAkau draugų, parapijonų Iš I.le- 
tuvos Prano Aktinio, Bridų K.. Šiau
lių vals.. Ir ap«k,r.. Antano Kanka
no, Keblių k. Šiaulių vals., ir apskr. 
Abu gyveno Chicagoj. Taip gi Myko
lo Siaiillo Iš Minonk, III. Prašau al- 
sišauktl arba Mna.ntiejl praneškite, 
už kų būsiu dėkingas.

Jonas Saulis 
3225 Staffond St. 

Plltshunth. I'a. CorHsą Sta.

BARGFNAS

Pardavimui bargeno kaina šiaurės 
rytų kampas prie 36-tos lr Morgan 
St. Lotas 104x150. Už tų nuosavybę 
1928 m. siūlyta 328.000. Dalia r par
duodama už 37.000, kad likviduoti 
nuosavybę.

Albert H Wetten * Co.
______ Tel. Wabash 3630_________—i—"—“———““
Lašiniai iš Lietuvos

Kumpiai, Palendvltsa. Liežuviai, 
Baravykai, Agurkai, Saldainiai Ir 
kiti skanumynai iš Lietuvos. Par
duodam ir krautuvėms Wlmle- 
sale.

BAI/TIC INPORT CO.
805 VVest 1»th S4., Chicago.

Tel. HAYmnrket 3555

Zlnantle.il

