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BASKAI GALI GINTIS DK 
APRIBOTĄ LAIKĄ

Valencija negali gelbėti, šaukias 
Katalonijos

BILBAO, Ispanija, geg. 18.1 veikimas prieš Bilbao.
— Kadangi Valencija negali' Baskų prezidentas Ąguirre 
gelbėti baskams, šie kreipiasi j pareiškia, kad ši pagelba turė- 

Katalonijos vyriausybę kad .tų būti skubi, kad neužtruktų

KARININKŲ RAMOVES SEKLYČIA

Ui

katalonieėiai savo fronte pra
lietų puolimus prieš naciona
listus. Girdi, tuo būdu, rasi,

ilgiau 7 dienų.
Katalonijos vyriausybė ža

da “gelbėti”. Daromi planai
būtų sumažintas nacionalistų Į puolimui.

Chicagos kardinolas smerkia 
naciu vyriausybe

Nesupranta, kaip vokiečiai
duodasi Hitleriui vadovauti

VOKIETIJOS JAUNIMAS
PRIEŠINGAS NACIAMS

Priešingas jų slaptai propagan
dai prieš krikščionybę

KLAUSIA, KODĖL NACIŲ VADAI 
VILIUGINGAI DIRBA

PARYŽIUS, geg. 18. — savo vadovaujamai jaunimui 
Vokietijos diktatorius Ilitle-(vaikams) atvirai nekalbėtų 

, ris savo oficialė.je 25 posmų apie viršminėtus klausimus. 
į programoj© pareiškia, kad jis(Girdi, kitokiu keliu galima vai 
krikščionybę remiųs. Tačiau kus įsąmoninti, kad iš krikš- 
nacių partijos vadai be atodai- eionybės nėra jokioj naudos, 
ros dirba už germaniškų pago- O kai jie tai supras, tas, gir- 
nizmų ir atkakliai kovoja di, tautai bus naudinga.

Quigley Paruošiamojoj se
minarijoj Cbicago arkivysku
pijos kunigų susirinkime Jo 
Emin. kardinolas Mundelein 
kalbėdamas smerkė Vokietijos 
nacių vyriausybę dėl jos žiau
raus elgimosi su Vokietijos 
katalikais.

Kardinolas pareiškė, kad 
negali nieku būdu suprasti, ko

dėl vokiečiai leidžia svetimša-
4

liui austrui sieninio popierio 
klijuotojui pagonizmų įnešti į 
savo šalį.

Jo Eminencija kvietė kuni
gus paraginti Cbicago katali
kus melstis už persekiojamus 
Vokietijoje Katalikų Bažny- 

kiunigus ir tikinčiuosius.čia

Nuostolingas gaisras Skaudvilėje
KALNAS. — Gegužės 5 d. Įgės kariuomenės įgulos ir 

Skaudvilėje prie Turgaus aik-, Kelmės ugniagesiai. Po dide- 
štės, antrapus plento nuo baž-‘lių pastangų pavyko sustab- 
nyčios, kilo gaisras. Mediniai .dyti ugnį. Namuose prie aikš- 
namai ir sausra padėjo gaiš- tės buvo didelės ir 

krautuvės. Išgelbėti 
pavyko. Nuostolių 
kaip paviršutiniškai

Neseniai Kaune baigti statyti ir įrengti Karininkų Ramovės Rūmai. Be didžiosios 
salės, kurioje gali šokti 500 porų, yra dar mažesnių salių ir kambarių. Atvaizde viena to
kių mažesnių salių. Kitoje šio numerio vieto je plačiau rašoma apie šių Karininkų Ramo
vę.

J. VALSTYBIŲ VYRIAU
SIOJO TEISMO SPREN

DIMAI
AVASHINGTON, geg. 18.

— J. Valstybių vyriausias 
teismas paskelbė du svarbius 
nuosprendžius.

VATIKANAS SUSIRŪPI
NĘS ŠVENTOJO TĖVO 

SVEIKATA

H AWAIIRAUPSUOČIU 
KOLONIJA YRA MO

DERNIŠKA

1. Vyriausybė neturi reikalo 
grųžinti kompanijoms hefeisė- 
tai sumokėtų laipsniuotų mo
kesčių. Jos sumokėtos remian
tis sugriautu AAA aktu. Kom 
ponijos negali įrodyti, kad jos 
tas mokestis nebūtų surinku
sios iš visuomenės. Ir jei jos

maža kų yyri^gybeį mokėjo ne iš sa- 
padaryta, y0 lyšemaug, neturi teisės no

rėti, kad joms tai būtų grąžin
ta.

Pamokas lankantieji jaunuo 
liai, kurių daug yra vos 18 
metų amžiaus, kaip sužinota, 
reiškia nepasitenkinimų tokiu 
stoviu ir tvarka. Daugumas jų 
jaučiasi tikri krikščionys ir 
ištikimi krikščionybei, tad ir 
abejotina, kad ji© krikščioniš
kus idealus keistų kažkokiu 
besmegenių bedievių sugalvo
tu germanišku pagonizmų. Jie 
tad ir stato klausimų:

“Jei krikščionybė yra tiek 
bloga., kaip nacių partijos 
mokytojai mus moko, kodėl 
jie to atvirai neskelbia, bet 
slepiasi ir nori, kad ir mes 
slapukais būtumėm!”

ŠLs klausimas teisingas. Hi- 
tleris su savo agentais viešai 
ne-sisako, kad kovoja prieš 
krikščionybę, o slapta prieš 
jų kalnus verčia. Taip nesiel
gia vadai, tik šikšnosparniai

prieš krikščionybe,. Ypač ši 
kova vykdoma tarp jaunimo.

Nacių viršininkai pareiškia, 
kad krikščionybė moko žmo
nes nusižeminimo, tas gi vo
kiečiams netinkama. Nusiže
minimo, girdi, negalima sude
rinti su didvyriškumu. Girdi, 
vokiečiai turi būti didvyriai, 
jei jie nori sulygti su kitomis 
tautomis, arba įgyti pirrnybę 
pasauly. >

Jaunieji hitlerininkai jauni
mo vadai lanko pavasarinius 
kursus. Juos moko nacių vir
šininkai. Be viešųjų painokų 
turimos dar ir slaptos, šiose 
pastarosiose jiems tarp kitko 
nurodoma, kad jie susituok
dami neigtų 'bažnytines cere 
monijas ir kad jie sulaukę vai 
kų jų nekrikštytų, kadangi 
“krikščionybė mažina didvy- 
rvliės vertę”.

CASTEL GANDOLFO, 
geg. 18. — Vatikanas susirū
pinęs Šventojo Tėvo Pijaus 
XI sveikata ir gydytojas die
nų ir naktį budi arti Popie
žiaus AiuusiMVasariniuose dū
muose. /

Iš Vatikano pusoficialiai 
pranešta, kad Popiežius ret
karčiais turi didelio sunkumo 
ne tik alsuoti, bet ir šnekėti. 
Tačiau užtikrinama, kad nėra 
jokio pavojaus.

Gydytojas tvirtina, kad 
Šventasis Tėvas yra nusidir
bęs. Jam patariama, kiek tik 
galima sumažinti savo veiklų 
ir daugiau atsižvelgti į svei
katų, ilgesnį laikų ilsėtis. Tas 
veltui. Pijus XI patarimų ne
paiso. Jei neteikia audiencijų, 
tai ilgiausias valandas patik
rina įvairiausius dokumentus, 
arba rašo, Tai sunki našta se
natvėje. ' M į- li

HONOLULU, Hawaii salos, 
geg. 18. — Hawaii raupsuočių 
Kalaupapa kolonija yra Molo- 
kai saloje ir nepaprastai mo
derniška. Ji pilnai gali būti 
pavydžiu kitoms - tos--rūšies 
įstaigoms.

Kalaupapa kolonijoj gyvena 
apie 4(X) vyrų ir moterų, ku
rie visiems laikams atskirti 
nuo kitų žmonių. Jų tarpe yra 
žymiai sergančių, kiti nors 
raupsų ištikti, be,t atrodo svei 
ki. Šie pastarieji nepatenkinti 
gyvenimu kolonijoje, jie pagei 
dautų išsilaisvinti. Jie sako, 
kad jų liga nėra biauresnė už 
sergančiųjų džiova, o džiovi
ninkai neatskiriami nuo kitų 
g\"vento,jų.

Raupsuočiai negyvena skur
de, arba varge. Jie turi nuo
savus pinigus. Drabužius ir 
maistų pristato vyriausybė. 
Gyvena košvariausiuose na-

Pagaliau įspėjami, kad jie| ir viliugiai.

apskai
čiuota, per 200,000 litų. Gaie-

TIKINTIESIEMS PASKEL
BTOS SPECIALES DVA

SINES PRIVILEGIJOS

22 BUS ĮŠVENTINTI 
KUNIGAIS

turtingos
rui greitai plisti.

Per keliolikų minučių ugnis 
apėmė 8 didelius ir apie tiek
pat mažesnių namų. Buvo di-1 
. .. . . „ . . .rui sunaikinus telefono — te-

delis pavojus ir paštui, kuris , , •, , . . .1 ’ Jegrafo laidus, laikinai nutru-
\ ra netoli aikštės, Nemakščių į.q nornia]us telefono ryšys 
gatvėje. Gaisrų gesino Skaud-jtarp Skaudvilės ir Tauragės, 
vilės, Tauragės miesto, Taura- į Gaisro priežastis — neaiški.

RAUDONOJI ARMIJA 
KOVOS PRIEŠ TROC- 

KININKUS
MASKVA, geg. 18. — Dik

tatoriaus Stalino specialiu 
sprendimu visa raudonoji ka-j 
riuomenė įpareigojama kovoti i 
prieš trockininkus, šnipus, sa
botažo vykdytojus ir kitus so
vietų priešus, ypač kariuome
nės eilėse.

To vykdymui sudarytos mi- 
litarinės tarybos iš pasitiki
mų karininkų. Tarybos yra Į 
tiesioginėje karo komisaro ži
nioje. -

MIRTIES SPINDULIAI YRA 
PASAKA

ROMA, geg. 17. — Garsus 
radijo tobulintojas šen. G. 
Marconi pareiškia, kad pasa
kojimai apie išrandamus, arba 
išrastus kokius nors “mirties 
spindulius” yra vien paprasta 
pasaka. Anot jo įvairiausi 
bandymai ikišiol nedavę jokių 
teigiamų sėkmių.

IŠEINA VAN DEVANTER
AYASTIINGTON, geg. 18. 

— Iš J. Valstybių vyriausiojo 
teismo atsistatydina 26 metus 
šiame teisme ištarnavęs teisė
jas AYillis Van Devanter, 78 
m. amžiaus.

Jis įteikė prez. Rooseveltui 
atsistatydinimo laiškų.

EKVADORIO VYRIAUSYBE 
KEPA DUONĄ

GUAYAQUIL, Ekvado- 
rius, geg. 18. — Pati vyriau- 
syl)ė pradėjo kepti duonų, kad 
sumažinti jos kainų ir page
rinti kokybę.

2. Patvirtino Louisiana val
stybės įstatymų, kuriuo ski
riamos mokestys parduotuvių 
grupių (chain stores) kompa
nijoms. Vadinasi, paskiros 
valstybės turi teisę iš parduo
tuvių grupių kompanijų imti 
speciales mokestis.

Teismas ir šį kartų nepas
kelbė laukiamo sprendimo so- 
cialės apdraudos akto teisėtu
mo reikalu.

ŽUDĖ VAIKUS, KAD JAIS 
NUSIKRATYTI

Į MIIAVAUKEE, Wis., geg. 
18. J 8. — Šio gegužės mėn. 22 d.

Cro-
WASHINGTON, geg,

— Visas katalikiškas pasaulis G reen Bay, Wis., ir La
maldomis pagerbs Šventąjį, sse, Wis., bus įšventinti kuni- 
Tėvų Popiežių Pijų XI 80 me'gais Šv. Pranciškaus semina-
tų amžiaus sukaktuvėmis ge
gužės 31 d.

Apaštališka delegatūra pas
kelbė, kad J. Valstybių kiek
vienas' vyskupas įgaliotas per

rijoje baigusieji mokslus 22 
jauni auklėtiniai. Jų daugu
mas pasiliks Milwaukee arki
vyskupijos parapijose.

PRIEŠ MOKESTIS UŽ 
CIGARETUS

Illinois legislatūra turi šu

ĮSTATYMAS PRIEŠ 
DARBDAVIUS

BOSTON, Mass., geg. 18. — 
Massachusetts legislatūra pra
veda bausminį įstatymų prieš 
darbdavius, kurie atsisako 
duoti darbų turintiems dau
giau kaip 45 m. amžiaus dar
bininkams, , t _

NEW YORK, geg. 18. — 
Mrs. Helen Tierman, 28 m. 
amž., pasisakė policijai, kad 
ji žudė miške savo mergaitę 
ir berniukų, kad jais nusikra
tyti, kadangi ji nebuvo laisva 
trankytis su savo mylimuoju 
George Christodulus. 40 m. 
amž.

Ji pagaliau dar išpažino, 
kad ir Christodulus dėjosi 
prie jos pikto darbo.

IŠĖJO IŠ CHICAGO PARKO 
BOARDO

Pareiškęs savo priešingumų 
Chicago parkų boardo išlaidu
mui iš boardo išėjo parkų dis- 
trikto kontrolierius E. N. 
Heinz.

—----

dę, j») vaikai nepaveldi raup
sų ir vyriausybė juos aukli 
atskirtose įstaigose. Paskirto- 

manymų Chicago miestui 1eis-|m’8 dienomis vaikams duoda- 
ti skirti speciales mokestis I,,a Pro«a Pamatyti su savo 
(taksas,) už parduodamus ci- raupsuociais tėvais, bet aky- 
garetus. Miesto majoras Kelly H*a* saugojami nuo užsikrėti- 
karštai remia sumanymų. • raupsuočiai naudoja-

Gubematoriui pasiųstos pe-1 j®** ’r politinėmis teisėmis, 
ticijos prieš cigaretinių mo-P’e Ka'* balsuoti už kandidatus
kesčių sumanymų. Daugiau 
kaip 100,000 chicagiečių pasi
rašę peticijas.

APIE 13,000 DOL. IŠLEIS
TA VARGŠŲ ŠELPIMUI

mukuose. Daugelis jų yra ve- pontifikalines Mišias gegužės PLATINKITE “DRAUGĄ”

į atstovus į Hawaii legisla
tūrų.

Raupsuočių kolonijoj gyve
na nemažas skaičius ir svei
kųjų žmonių. Žinoma, jie sau
gojusi ir neužsikrečia raup
sais.

Tarp raupsuočių darbavosi 
žinomas kun. Damienas, kurs 
užsikrėtė šia liga ir ten mirė. 
Velionio palaikai, kaip žino
ma, paimti į Belgiją — j gim-

SiAN FRANCISCO, Cal, 
geg. 18. — Šv. Vincento Pau- 
liečio draugija šiame mieste 
šįmet nno sausio 1 d. iki kovo 
31 d. vargšų šelpimui išleido
12,749 dol. Sušelpta 715 Bei-Į tinę jo šalį. 
nnų ir 41,515 pavienių.

Tuo pat laikotarpiu sudary
tos keturios naujos šios drau- 
ikĮoe kuopos.

30, arl>a gegužės 31 d., suteik
ti tikintiesiems Popiežiaus lai
minimų, su kuriuo yra surišti 
pilnieji atlaidai.

Šiuos atlaidus galės pelnyti 
visi, priėmusieji vertai šv. Ko 
mnnįjų ir pasimeldę Šventojo 
Tėvo intencija gegužės 29, 
30 d., arba bile kurių kitų ge
gužės 31 oktavos dienų.

KALINIAMS LEISTA SU- 
DARYTI UNIJAS

MEXICO MIESTAS, geg. 
18. — Meksikos vyriausybė 
nusprendė federalinių kalėji
mų kaliniams leisti sudaryti 
unijas ir už darbų jiems bus 
pripažintas didesnis atlygini
mas.

AVASHTNGTON, geg. 18. 
— Senato juridinis komitetas 
10 balsų prieš 8 yra priešin
gas prez. Roosevelto sumany-

ORAS
CHTCAOO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas ir 
vėsu.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 
8:08.

v

Prokuroro įsakymu visoj:
Cooko apskrity vykdoma kova j mui didinti teisėjų skaičių vy-

l .prieš gemblierįus. riaueiųjaui teismui.

“DRAUGO”
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS {vyks
GEGUŽES 29 D.

laivu “Gripsholm”
tiesiog į Klaipėdą 

Ir
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto
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Žvėriškas Pasielgimas

Praėjusį šeštadienį New Yorko apylin
kėse įvyko baisi žmogžudystė, ‘ kuri supurtė 
visų kraštų. Motina (Helen Tiernan 25 me
tų amžiaus) žvėriškai nužudė savo septynių 
metų dukterį ir baisiai sužalojo penkių metų 
sūnų, norėdama ir jį nužudyti. Ji badė sa
vo vaikus peiLiu, daužė kirvakočiu, apipy
lė žibalu ir uždegė, manydama jų kūnelius 
V i su i sunaikinti.

Toji beširdė, baisi motina užsitarnauja 
žvėries motinos vardų. Ir dar daugiau. Juk 
nė žvėris savo vaiko nežudo, bet reikale jį 
g’na iki paskutinio kraujo lašo. To reika
lauja prigimtis. O .čia žmogaus, moteriškės 
ranka pakyla ir atima gyvybę savo nekaltam 
kūdikiui. Tai atsitinka ne iš kokios nelaimės, 
bet suplanuotai, apgalvotai.

Ar jūs girdite, Ifelen Tiernan turėjusi 
tokį kruvinų žygį daryti; jos butas buvęs 
per mažas, vietos trūkę, vaikai jai po kojų 
maišėsi, jie trukdė jai su savo ‘meilužiu 
susitikti!

Matot, prie ko priveda dorovinis iš
krypimas, paneigimas krikščioniškų dorovės 
dėsnių, pametimas tikėjimo.

Tokių baisenybių akyvaizdoje daug gar
siau reiktų pradėti šaukti: kur eini, žmo-- 
nija! . .

Laisvamanybė veda aršių kovų prieš ti
kėjimų, mokindama žmones gyventi palai
dai, nesiskaityti su jokiais krikščion’škos 
dorovės dėsniais. Tam pragariškam darbui 
panaudoja spaudų, teatrus, filmas, net rar 
dio. Žodžiu, laisvamanybė demoralizacijos 
darbų veda labai plačiu mastu. Ji priveda 
jau ir prie to, kad motinos vaikus hua žu
dyti.

Katalikai, ir visa krikščionija, tokių į- 
vykių neturi praleisti pro pirštus. Rėkiu 
dar intensyviau, dar didesniu uolumu ir 
vieningiau kovoti su laisvamanybė, sėjan
čia pražūtingų demoralizacijos sėklų.

talikų Bažnyčia, kuri be jokio ginklo ir bo'^ 
jokios prievartos taip puikai Laikosi savo 
galinga dvasia ir nėra perblcškiama jokiom 
jėgos. Jum nuostabu, kaip Bažnyčia galinti 
taip stipriai per visas uudrus atsila'kyti.

E Mūsų Veikimo Centro
i

(Iš Federacijos centro raštinės — 2334 So. Oakley Avė., 
Cbicago, Illinois)

PROF.

Rengiasi Prie Kongreso POPIEŽIAUS SUKAKTIS
Tarptautinis Eucliarist'nis kongresas ki

tais metais įvyks Budapešte, Vengrijoj.
Vengrai kitais metais švenčia 800 me

Šio menes*o 31 d. Jo Šven
tenybei Popiežiui Pijui XI, 

tų sukaktį nuo šv. Stepono, tikrojo Vengri-j sldianka W metų. Prie šių

riai yra prašomi nominuoti 
kandidatus į Federacijos ce 
ntro valdybą. Nominuokit po| 
12 asmenų. Nominuotųjų var
dus tuoj pruneškit į centro PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

jos kūrėjo ir pirmojo karaliaus, mirties, iš sukaktuvių paminėjimo ren- raštinę. Iš jų kongresas iš
vilko matyti, kad š:s iš eilės 34 Tarptauti- giasi visas krikščioniškas pu- rinks 9 į centro valdybų. A-
nis Euciiaristinis kongresas bus labai dide
lis ir gausus, nes nuo 1924 m. tokio kon
greso Europoje nėra buvę.

sau Is. Atsižvelgiant į tori, 
kad Jo &venteny}>ė yra vadi
namas Katalikų Akcijos Po-

Kad vengrai prie šio kongrese labai1 piežium ir kad Federacijos
smarkiai rengiasi, matome iš dažnai siunti
nėjamų viso pasaulio katalikų spaudai spe- 
cialinių buletinų.

Naujas Žurnalas

pie kongresų ir valdybom rin- 
k mų skaitykite konstitucijos 
ll, 12 ir 13 puslapius. Pra
šome atkreipti į tai savo ri
mtų dėmesį.

Paaveikinkime Tėvus 
Marijonus

Birželio 6 d. Hinsdale, HL,

vyriausias tikslas yra plėsti 
katalikiškųjį veikimų Ameri 
kos lietuvių tarpe, dėl to ap 
skričiai ir skyriai turėtų pa
sirūpinti viešo paminėjimo su'
rengimu. Visur reiktų suren- ’ prie Tėvų Marijonų Kunigų 
gti paskaitas ir iškelti l)i- Seminar jos susirinks tfiksta- 
džiojo Popiežiaus nuopelnus.' ne iai lietuvių, kud būti liū

Lietuvos Moterų Taryba pradėjo leisti 
mėnesinį iliustruotų žurnalų “Moteris ir Pa
saulis”. Žurnalas pasirodė didelio formato I Jo nuopelnai yra dideli. Jis' dininkais svarbaus istoriško
ir gausiai iliustruojamas. Savo pirmame nu- rūpinasi pasaulio taika, soči 
meryje žurnalas (kurį redaguoja Fr. Pikči-Į al)nio teisingumo vykdymu, 
ingienė), pasisako, kad jis stengsis padėti
išlaikyti “miestiečių visuomenėje lietuvės 
moters savybių lobynus, kurių ji yra išsi
ugdžiusi ir išlaikiusi šiaudinėje pastogėje 
ir kurie yra išsaugoję lietuvių tautos gyvy
bę svetimų priespaudos sunkmečiu”.

Sveikiname naujų, tikrai skoningai re
daguojamų žurnalų ir linkime jo redakc’jai 
geriausio pasisekimo.

Naciai Ir Jaunimas

Vokietijos naciai visokiais būdais sten
giasi paimti į savo rankas jaunimo auklė
jimo darbų. Klausimas, kodėl jie taip daro* 
Ar valstybės gerovė to reikalauja!

misijomis, žmonijos dorove, 
mokslu ir šimtais kitų daly
kų, kurie daro pasaulį geras- 
nu, saugesniu ir veda žino- 
nijų išganingais keliais. Po 
piežius Pijus XI lietuviams 
ypatingai yra artimas: ji? 
buvo Lietuvoj, jis, arkivys
kupui Jurgiui Matulevičiui 
tarpininkaujant, įsteigė atski
rų Lietuvos bažnytinę pro
vincijų, įsteigė Lietuvoj dau
giau vyskupijų. Ir mūsų Fe
deracija gavo iš Jo Švente
nybės specialinį paJaimin’mą. 
Dėl to susirinkę į masinius

Kad tai daroma ne valstybės gerovei,«lnįtingus, palinkėkime 6ven- 
aišku iš pačių nacių vadų elgesio. Jie nori tajftn) Tėvui ilgiftUsių inetų 
paimti jaunimų išimtinai savo globon, kati
jį supagoninti ir jį paruošti kovai su krikš
čionybe.

Socialinio Teisingumo 
Mėnuo

Štai įrodymai: slaptuose nacių jaunimo 
pavasariniuose kursuose vadai jaunuoliams

Taip pat šį mėnesį sueina 
46 metai nuo Popiežiaus Leo

Dėl Neramumų Sovietų Armijoj

KomunMų dienraščio redaktorius An
drulis netiki, kad Sovietų Rusijos armijoj 
nėra ramu. Jei ten būt ramu, nebūt buvę 
pašalinti pačiose armijos viršūnėse buvę ge
nerolai ir pulkininkai. Kai kurie jų, kaipo 
trockininkai pateko į karo teismų.

Andrulis pasijuokė, kad mes tur būt 
“iš dangaus depiešas*’ gauname, nes ant 
žemės tokių žinių apie Rus’jos nereniiuinus 
nesu.

Mes stebimės, kad Andrulis to “nežino”, 
kų žino visas iMisamlis. &ta;, tik vakar As
sociated Press agentūra tiesiog iš Maskvon 
pranešė, kati Rusija sumobilizavo pusantro 
mil jono vyrų kovai prieš I^eono Trockio 
pasekėjus ir prieš espionažų ir sabotažų. 
Tam pačiam pranešime iš Maskvos, vakar 
įdėtam Chicagcs Tribūne aiškiai pažymėta: 
“Reorganization of tbe Reti war inashine 
was foresliadotved lašt meek by the demo- 
tion of Marškai M. N. Tuckachevsky, first 
v’ce commisar of war, whose name vas 
mentioned in tbe Junuary conspiracy trial”.

Šios “depiešos" ateina ne “iš dangaus”, 
bet iš jūsų, ponai komunistai, žemiškojo ro
jaus sostinės Maskvos.

Kas Yra Komunizmas?

Paliegęs iš Rusijos žymus komunistą.' 
VVIadiniir Onnesson Paryžiuje žymių rusų 
tarjs', sakydamas kalbų, paŠymėjo, kad ko
munizmas yra ne kas kita, ka p žiauri jėga, 
kuri visus kunkina ir vargina, liet nė kiek 
nepagerina žmogaus gyvenimo. Komunizmus 
gulįs parodyti tik metlžiaginius turtus, savo 

’ galingus ginklus, lw*t jis jok’n būdu negalįs 
parodyti aukštos dvasinės kultūros nei savo 
dvasinėj galybė*. Jį pradedanti žavėti Ka-

įkalbinėja vedant žmonų neimti bažnyčioj j no XIII enciklikos “Reruin 
šliflbo, nekrikštyti savo vaikų, vesti kovų' Nova r mn” paskelbimo ir 6 
prieš krikščionybę. metai nuo Popiežiaus Pijaus

Keikia pasakyti, kati naciai tokiais sa- XI enciklikos “Qundragesi 
vo darbais Vokietijai teik’a meškos patar
navimų.

Populiarūs Vilniuje Žodžiai

u Mūsų Vilnius” rašo: “Neleido., Ku

ino Anno”. Dėl to gegužės 
mėnesį priimta vadinti soči- 
alinio teisingumo mėnesiu. Tr 
viena ir kita enciklika liečia 
pasaulio ekonominę ir sočia 
linę rekonstrukcijų, nustato 
santykius tarp darbo ir ka
pitalo. Šiais laikais, kuomet

įvykio. Tų dienų J. E. Vysk. 
W. 1). O’Brien pašventins Se
minarijos Koplyčų, kuri jau 
baigiama įrengti. Federaoijos 
valdyba sveikina Tėvus Ma
rijonus. dar vienų didelį žin 
gsnį pažengusius pirmyn! Ir 
skyriai pasveikinkite juos. 
Taip pat neužmirškit, kad 
koplyčios statymas vienuoli
jos skolas padidino. Padėki
me jas mažinti.

Aukų Išsiuntimas Vilniaus 
Reikalains

Šį onėnesį gerb. kun. Ig. 
Albavičius, Federacijos cen
tro iždininkas, pasiuntė viso
kiems Vilniaus reikalams 
8405.49. (Vilniaus variavimui 
ir Vilniaus lietuvių našlai- 
č'ains $220.90, o už Vilniaus 
pasus ir ženklelius $164.39). 
Jei kurie skyriai dar turi pi 
nigų surinkę Vilniaus reika
lams arba už Vilniaus pasus 
ir ženklelius, siųskite į cen 
trų, kad ir vėl galėtumėme 
pasiųsti tani, kam jie buvo 
surinkti.

Balandžio menesio 
įeigos

Balandžio mėnesį į Fede 
rtacijos centro iždų įplaukė 
šios pinigų sumos:

Federacijos skyrius Provi 
dence, R. I., Vilniaus reika-

Lietuvoje neseniai koncerta
vo Amerikos dainininkė negrė 
Jarboro. Kauniškiams, sako, 
ji taip patikus, kad net pasiū
lyta jai vyriausia rolė “Ai
doj” dainuoti su K. Petraus
ku. Lietuviški balšavikai iš to 
sutaisė tokių rokundų: lietu
viai su negrais, turi broliškai 
gyventi.

Pasakoja man vienas kole-' 
ga nuo Bridgeporte, kad kai 
sykį negras atėjo pas vienų ( 
lietuvį balšavikų fletų paren- 
duoti, tai tasai negro nei į 
vidų neįsileido. Girdi, nenorįs, 
kad jo prapertės vertė nu
smuktų. Matot, lietuviški bal
šavikai visuomet vienaip šne
ka, o kitaip daro.

Nuo Valdemaro gadynės 
Bruklyne buvo užsilikęs “Ge
ležinis Vilkas.” Tautiečiai vi
sų čėsų juo labai didžiavosi. 
Ale kai pamatė gyvų — nusi
gando : vilkiūkštis apšepęs, 
vos kojas beveikus. Tautiškas 
Ignotai Tysliavos gazietoj da- 
l>ar šaukia: duokite jam lie
tuviško bekono, tai jisai tuoj 
atkius. Kai kas šneka, kati to 
bekono neseniai buvo ieškota 
Čikagoj, Detroite, Clevelande 
ir kitur. Ieškotojas visur buvo 
bekonu ir alum čestavojamas, 
alei ar parvežė jo kiek nukepu
siam vilkiukščiui į Bruklynų, 
nežinia. Jei, ištikrųjų to vil
kiūkščio pilve vilkai kaukia, 
teatsiunčia jį į Čikagų—Bruk- 
field zoo. Visokie žvėrys čia 
gerai užlaikomi, 1 i

Bekono, tavorščiai, labai

stabdė... nubaudė... uždarė... ištrėmė... Tai
penki lenkų vaivadų žodžiai, kurių pagalba, f____  ___  __ _  , ______
anot pačių lenkų, ir mulkis sugebėtų vai- 1 pasauly tiek daug sumišimų, 
dyti kraštų. “Negalima vien negatyviai elg-Streikų, skriaudų ir netikru- lw,nx “ $23.70.
tis, vien ardyti gyveninių ir nieko vietoj to 
kraštui neduoti”, — perspėja Vilniaus vy
riausybę “Kur. Wil.”. Vilniaus kraštas yra 
labai atsilikęs nuo kitų Europos kraštų. Ir 
dar daugiau atsiliks, jei jo valdovai trukdys, 
įkyriai tik seks ir likviduos visa, kas vi
suomenės padaroma. Nes tam trynimu s! iš
alk vejama begalė energijos. O kiek žmonė

mų, kada tiek daug priviso 
netikiu viliug'ngų pranašų, 
klaidinančių žmones ii; tuo 
būdu dar labiau didinančių 
žmonijos vargus, sėjančių ke
rštų, kurstančių vienų žmo
nių kla-sę prieš kitų, geriau

se lieka nepasitenkinimo, kurtufho ir pykčio, susipažinkime su Bažnyčios
nuosėdų ir neapykantos!”

Rimtas Žurnalas

Jau atėjo 4 (balandžio mėn.) “Židinio” 
numeris. Kas šį literatūros, mokslo, visuo
menės ir akademinio gyvenimo žurnalų pre
numeruoja, tikrai dž-'augiasi jį sulaukęs, šis, 
ketvirtasis, “Ž-nio” numeris, kaip ir visi 
kiti, yra įvairus ir įdomus. Mūsų dvasinin
kai, profesionalai ir aukštuosius mokslus ei
nančioji studentija “Židinį” turėtų užsira
šyti. Prie “Židinio” dabar leidžiamas gra
žus, iliustruotas priedas. Žurnalų redaguoja
dr. Ig. Skrupskelis, leidžia dr. J. Grinius.

• •
Kaip rodo statistika, Europoje kas ll 

minučių įvyksta viena savižudybė.
100,000 gyventojų tenka savižydybių: 

Čekoslovakijai 26; Vengrijai 26; Vokietijai 
23; Austrijai 22; Prancūzijai 17; Estijai 13; 
lhinijei 14; Suomijai 11; Anglijai K). Ita
lijai 8; Olandijai 6; Ispanijai 4.

Tai vis silpno charakterio* išdavos.

mokslu, su enciklikų nuosta
tais ir, kiek tik galėdami, 
stengkiniės plačiųjų visuome 
nę su jais supažridinti. La
bai yra svarbu, kad Federa
cijos skyriai pasistengtų su
rengti eilę paskaitų apie mi
nėtas enciklikas.

Kandidatai į Oentro 
Valdybų

Federaoijos 26 kongresas,

L:et. R. K. Susivienijimo 
Amerikoj metinė mokestis — 
$10.00.

Federacijos 16 sk. New Bri
tain, Conn. drjų duoklės — 
$3.00.

Federacijos skyrius, India
na ILarbor, Ind. dr-jų duok 
lės — $4.00.

Federacijos 23 sk., JBalti- 
iuo>re, Md., dr-jų duoklės -- 
$2.30.

Federacijos 31 sk., Greal 
Neck, L. I., drjų duoklės — 
$1.00.

Kurios organizacijos ir sky 
l iai dar neužmokėjo savo nio- 
kesčų j centrų už šiuos me
tus, prašome tai padaryti, nes 
jau luikas.

kaip jau buvo skelbta, šie-J Dėl metinių mokesčių su- 
met įvyksta rugp ūčio 24, 23 mokėjimo Federacijos kons- 
ir 26 dienomis, ]jawrencc, titucija sako, kad jie turi bū-
Mass. Jame dalyvaus garbin ti suniokėlti 'prieš gegužė-,
gas Lietuvos svečias J. E. mėn. 1 d. Keužsimokėjusio? 
Vyskupas M. Reinys. Ta pa- ,iki to laiko draugijos skai to- 
Aia proga minėsime Lietuvos juos suspenduotomis, o jei iki 
krikšto 330 metų sukaktį, spalių mėn. 1 d. neužsimokės, 
Mino primename, kad neuž- bus išbrauktomis.
mirštumėte ruoštis į kongre- Į Leonardas iimutii.
sų. Be to, apekridiai lr aky- A. L. R. K. F. Sekretorių?

reikalingi ir Bostono cicilis
tai, kurių ruzumas labai nu- 
šepęs. Jie garsina išdrukuvoję 
tokių knygų, kuri tlmuočija, 
kad Kristaus niekad nėra bu
vę. Esu, tai pasaka, legendos, 
mytaL Misliju sau, pažiūrė
siu kokios datos laikosi toji 
nutikiu popera. Ant pirmo 
puslapio išdrūkavota 1937, 
vadinasi, metai nuo Kristaus 
gimimo. Išeitų, kad cicilista^ 
ir visi bedieviai durnių svie-| 
te ieško: patys deda datų nuo 
Kristaus gimimo, o kitiems 
sako, kad Kristaus nėra buvę.

Vakar buvau užėjęs į sve
čius pas Jonų Maigašį. šei
mynų radau labai geram ūpe.

— M ai gaš, — sakau, — ko
dėl šiandie tu taip gerai nu
siteikęs.

— Žinai kų, propesor, — la
bai buvau išsigandęs kai či- 
gonka iš kazirų man išviroŽi- 
jof kad saugočiaus moteries 
brunetės, nes ji iš tavęs daž
nai reikalaus pinigų. Ir kaip 
nudžiugau parėjęs namo ir pa
matęs, kad mano žmona yra 
bliondinka

Teisėjau. — Taigi, prisipa
žįsti prie kaltės!

Teisiamasis. — No, tegul 
pirma kalba mano liudininkai.

— Kas pasakys man posa
ki, kuris šiandie yra jau iš
ėjęs iš žmonių gyvenimo ir 
liko bereikšmis.

— Aš...
— Na!
— Sųžiningumu ir darbu 

žmonės praturtėja.

LIETUVOS KARININKŲ RŪMAI KAUNE

Laikinoji Lietuvos sostinė 
Kaunas vėl sulaukė naujo di
dingo rūmo, kuris puošia mie 
stų ir teikia malonių pastogę 
Lietuvos karininkams.

Malonu pastebėti ir tai, 
kad šie rūmai arba karinin
kų “Ramovė” pastatyti pa
čių karininkų lėšomis, atseit 
ilgametėmis karininkų auko
mis, kuriasS jie moka nuo sa
vo1 algų. Šie rūmai palyginti 
nėra aukšti, vos keturių au
kštų pastatas, bet viduje tu
ri erdves patalpas, kuriose 
yra karininkų butui, viešbu
tis. restoranas ir didžiulė iš

kilmių ir susirinkimų salė, 
kurioje laisvai gali tilpti 1500 
žmonių. Lietuvoje tai pirmo
ji tokia erdvi ir taip meniš
kai išpuošta salė.

Jokia kita organizacija. Lie 
t u voje nėra tiek daug užsi- 
pelnusi, kaip Lietuvos kuriuo 
menė, kuri savo narsumu ir 
aukomis iškovojo Valstybės 
nepriklausomybę. Kariuomenė 
ir dabar ne tik raugo Lietu
vų nuo visokių pavojų ir bu
di jos neliečiamybės sargy
boje, bet ji yra tautos moky
kla, kur viso krašto jauni 
mas jos šeimoje išmoksta va 
rtoti ginklų ir pasirengia a-

teities netikėtumams. Be to, 
Lietuvos kariuomenėje jauni
mas pripranta prie tvarkin
gumo, įgyja daug mokslo ži
nių ir subręsta tikrais lietu
viais* savo tautų ir tėvynę 
mylinčiais šanooėmia.

Todėl karininkų “Ramo-, 
vės”, atseit, Lietuvos kariuo
menės mokytojų rūmai, kaip 
ir kiekvienos naujos kūrybos 
darbas, buvo iškilmingai ba
landžio mėn. 23 d. atidaryti. 
Atidarymo iškilmėse dalyva
vo Valstybės Prezidentas An
tanas Smetona, visas ministe
rių kabinetas su ministerių 
pirmininku J. Tūbelių prie
šakyje, aukštoji kariuomenės 
vadovybė, svetimųjų valsty
bių karo atstovai, labai daug 
kaimo visuomenės ir spaudos 
atstovų.

Atidarymo metu Valstybės 
Prezidentas Antanas Smeto
na pasakė karininkams kal
bų, o Arkivyskupas Metropo
litas Skvireckas rūmus pa
šventino.

Po oficialios rūmų atida 
rymo dalies buvo valstybės 
teatro artistų suvaidinta spe
neliai atidarymo iškilmėms 
poeto Jono Greičiūno parušy-

(Tęsinys 4 pusi.)
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jauninto skyrius

Auklėjamosios Idėjos lės tnrėtli pagarbos jausmą.
Peėkauskaitės “Rim- j* turi Ke‘“ V™8. ‘"T"' Autorė pagarbą labai vertina 

ir auklėdama kreipia dėmė
sio į tai. 1

Mergaitė privalo galvoti ir 
np’e kitus, di daro įtakos ki 
tiems, ir ne vis tiek kaip 31 
pasielgs. Tšanksto ji turi ap
galvoti, kokios įtakos pada
rys jos elgesys, ir protingai 
save valdyti.

Labai netinka mergaitėms 
pykt’s; neapykanta, kerštas, 
pavydas ir kitos ydos, “Le 
gendoje apie Šv. Petro nio | 
tina” autorė, kaip tik tokias! 
ydas smerkia. Jos raštuose 
pilna praktišką patarimų ir 
nurodymų apie elgesį. Neste
bėtina, kad rašytojai ją va
dina “Gyvenimo Menininkė’’.

Kiekviena mergaitė turėtų 
susipažinti su Marijos Pcč- 
kauskaitės raštais. Pamilau, 
aš šią mūsų rašytoją - auk
lėtoją; pamiltų ir kitos.

E. Mikšaitė, akad.

ties Valandėlėje”

Marija Pečkau skaitė buvo 
auklėtoja ne tik praktikoje, 
bet ji ir savo raštuose jin- 
reiškė auklėjimo idėjas. “Ri
mties Valandėlėje” tos idė
jos labiausiai suprantamos.

Autorė ypax* pabrėžia, kad 
mergaitės ir berniukai liūtų 
auklėjami skyrium, die ski
riasi savo prigimtinu. I.abai 
smerkia tas meigaites, kurios 
savo elgesiu stengiasi pamė
gdžioti vyrus. Savo paskyri
au žmonės gerinusiai atliks 
uuėje, jeigu vyrui bus tik

rais vyrais, ir moterys tik
romis moterimis, d i daugiau
sia duoda jinturimų mergai
tėms, nes ji pati būdama mo
terimi, galėjo ju prigimtį ge
nau pažinti negu vyrų.

Šatrijos Ragana pamini n o 
terš gražias ypatybes:. moti
niškumų, norą aukotis ki
tiems padėti, š’rdies jautru
mą ir meilę, nuoskaudų at
leidimų ir kilnumą.

Mergaitės turi branginti 
laiką. Amerikonai sako, kad 
“laikas yra pinigai”. Mer
gaitės turi atminti, kad “lai
kas yra sielos išganymas ir 
turi žinoti, kad amžinai ne
gyvens. Jos privalo būti rim
tos ir išmintingos, branginti 
tik tai, kas yra amžina. La
bai gražiai autorė kalba strai 
psneliuose: “Du Veidrodžiu”,

Ką Reiškia Lietuvos 
Sportininkų Atvyki

mas j Ameriką?

Per porą pastarųjų mėne
sių daug kalbama ir rašoma 
apie atvyksiančius Lietuvos 
sportininkus. Tai didelis 
džiaugsmas visiems Amerikos 
lietuviams. Kiekvienas sve
čias iš Lietuvos sukelia ne
maža džiaugsmo.

L*- j .

•V.i
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Studentų ir Profesi- 
jonalų seimas

L. K. Studentų ir Prof esi-1 
jonalų sąjungos metinis sci 
mas šaukiamas š. m. liepos 
7 —8 d. Marianapolio Kolegi
jos patalpose, Tliompson, 
Conn.

Seimas bus pradėtas 10 v. 
rytą J. E. vyskupo M. Rei
nio iškikningom's mišiomis ir 
pamokslu.

Pirmoji diena skiriama po
sėdžiams, kuriuose bus cen 
tro valdybos pranešimai, kun. 
Dr. Alf. Jagmino ir p. Iz. 
Rovaitės paskaitos, atskiras 
prolesi jonalų pasitarimas, ce
ntro valdybos rinkimai ir ki
ti klausimai. Posėdžiams už
sibaigus, vakare įvyks kon
certas — balius.

Antroji seimo diena skiria 
ma draugiškam išvažiavimui 
į Naujosios Anglijos gražiau
sias apylinkes.

Šeini© dalyvauti galės tik 
užsimokėję nario mokesčius.

Visais seimo reikalais pra 
šoma kreiptis į Seimo Ren
gimo Komisiją, Marianapolis 
College, 'Tliompson, Conn.

Centro Valdyba

darbą kviečiami ne tik .jau
nuoliai, bet ir jų tėveliai. Sve-| 
čiai amerikiečių buvo visada! 
priimti kuogražiausiai, tai ir 
mes privalome neatsilikti.

Visi lietuviai amerikiečiai, 
į darbą! Parodykite lietuviš
ką širdį, priimkite Lietuvos 
svetelius — sportininkus kuo-, 
gražiausiai, kad trumputis A- 
merikoj pabuvojj’jiias svečią 
būtą smagus ir malonus vi
sais atžvilgiais.

Geriausių pasisekimų vi
siems!

J. V. Stulginskaitė,
Waterbury, Conn.

lx-wla Madoms Keli* Uodo 
I<rwls Krvdltan Visiems Duoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu- 

I kas ir šukos dykai su kiek
vienu giutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

Keturios tUdelBa 
aertyhBs Šiuose pa- 
vasariniuose siu
tuose.

MADA 
CTItUMAS 

PATAutNAVIMAS ] 
VERTYBE

S22.50

v.' • * «

Alyvų žiedai Chicago ligoninėms, šiandie visos Chica
go ligoninės pakvips alyvų žiedais. Didžiausias krūvas jų iš 
visos apylinkės atgabens į Chicago einantieji traukiniai. 
Paskui bus išvežioti į ligonines. Tai dovana gėlių mėgėjų 
tiems, kurie negali gėrėtis pavasario grožiu.

srityse nuo Amerikos jaunuo-j mas ir pasidarbavimas gali 
lių. Įsitikins, kad verta save dikčiai pasitarnauti sustipri-

Jaunieji Lietuvos sportini- 
“Kūno akys ir sielos akys”, nkai mums bus ne tik nepa

prasti svečiai, bet taip pat 
ir geros valios ambasadoriai 
— pasveikinti išeivius ir pa
reikšti, kad Lietuva jų dar 
neužmiršo. Todėl, visi Ame
rikos lietuviai dideliu nekan
trumu laukia atvykimo. Ne
svarbu, ar jie apleis Ameri
ką tapę laimėtojais, ar ne, 
bet jų čia pas mus atsilan
kymas pasieks tikslą.

Atvykimes Lietuvos spor- 
t’ninkų suinteresuoja čia gi
musį Lietuvių jaunimą. Jis 
pamatys, kad Lietuvos jau
nimas nėra atsilikęs savo iš-

Rūpinkimės ne savo išvaiz 
da, ne turtais, kurie praeina 
bet savo siela, kuri gyvens 
amžinai. Nors ir labai savo 
kūnu rūpintuinės, jis virs du
lkėmis, aprūpinta sela nie
kuomet nežus. Branginkime 
visa tai, kas yra. amžina. Ta
čiau nereikia apsileisti ir ka
sdieniniame gyvenime. Lavi
nkime savo kūno akis, tuo 
būdu lavindarnos ir sielos a- Į 
kis. Tačiau, kad ir labiausiai 
išlavintos būtų mūsų kūno 
akys, negalime jomis pasiti
kėti.

Labai svarbu, kad mergai- silavinimu sportte ir kitose

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
4

RINKTYNĖS MINTYS: 
KIEKVIENAI DIENAI

4
t vertė♦
♦ Kun. Ant. M. KaružiškisI♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ 
Gegužės 19-ta Diena

“Nes, jei jūs atleisite žmo
nėms jų kaičias, ir jūsų dan
giškasis Tėvas jumis atleis jū
sų kaičias”. — Šv. Mato VI, 
14.

Mano širdis buvo sunki, nes 
jos pasitikėjimas buvo užgnu 
tas, į jos meilę atsakytas biau 
ria skriauda; tat, liūdnai nu
sisukdamas nuo savo bendra 
darbių žmonių, vieną vasaros 
sekmadienį aš vaikščiojau 
tarp žalių kaimo kapinyno 
pylimų, kur, apsvarstydamas 
kaip visa žmogiška meilė ir 
neapykanta randa vieną liū
dną lygybę, ir kaip, anksčiau 
ar vėliau, nuskriaustasis
skriaudėjas, kiekvienas su 
nuolankiu veidu, ir šaltomis

rankomis suglaustomis virš 
nutilusios širdies pereina per 
žalią slenkstį mūsų bendro 
kapo, į kur visi žingsniai kry
psta, iŠ kur nė vienas neiš
eina, perimtas šventa baime 
dėl savęs, ir besigailint savo 
genties, mūsų bendras skaus
mas, kaip galinga banga, nu
šlavė visą mano puikybę ša
lin ir drebėdamas aš atleidau. 
— Whittier.

Apmąstyk savo trūkumu1’, 
savo kaltes. Atsimink visą 
kantrumą, visą meilingumą, 
visą jautrumą, kurs buvo tau 
parodytas. Apmąstyk taipgi 
gyvenimą — kaip trumpos 
jis yra, kiek daug neišveng- 
tino kartumo jis turi; kiek 
daug to, kas yra lengvai pa
nešama arba prašalinama; ir 
apmąstyk kaip meilės galybė 
gali visa padaryti teisiu. — 
Fredrika Breraer.

Ne kiek daug mes panešė- 
>me, bet kaip laisvai mes at-

ir leidome bus maldavimas, ku
rs laimės mūsų pačių atlei
dimą.

vadintis lietuviais. Tada a- 
merikiečiai jaunuoliai galės 
atsiskirti nuo čia veikiančių 
svetimtaučių ir sudaryti vie
ną galingą Amerikos lietuvių 
sporto sąjungą. '1 

Dar vienas dalykas. Ame
rikoje sportas užima svarbią 
vietą ir sutraukia šimtus ir 
tūkstančius publikos, tai at
vykimas ir pasirodymas gerai 
išsilavinusių ir išsimiklinusių 
Lietuvos sportininkų gerame 
stadione dikčiai prisidės prie! 
pakėlimo ir išgarsinimo Lie
tuvos ir lietuvių vardo sve
timtaučių tarpe. Be to, Ame
rikos lietuviai ir čia augę 
lietuviai jaunuoliai, ‘matyda
mi išsilavinusius sportininkus 
iš tolimos Tėvynės ir prisi
žiūrėję jų tinkamam išauk
lėjimui, ypatingai jaunimas 
tuoani užsiinteresavęs pano
rės atlankyti ir pačią Lietu
vą. O glaudus bendradarbia
vimas abiejų šalių jaunuome
nės gali pasireikšti sudarymu 
Olimpiados rungtynių kaipo 
pastovaus dalyko. Toks Lie; 
tuvos sportininkų atsilanky-

nimui ryšių tarp išeivijos ir 
Lietuvos.

rtininkai gavo progą aplan
kyti savo tėvelių gimtinę ir 
susipažino su Lietuvos jau
nimu ir Lietuvos gyvenimu. 
Šiemet atsilankys pas mus 
svečiai iš Lietuvos, Lietuvos 
sportininkai. Kaip mes juos 
priimsime?

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas darbuojasi šiame 
reikale. Bet šis komitetas 
pats vienas viską smulkme-

PADAUGINKITE SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS 

VIETAS
Mes visi katalikai šį tą ži

nome apie krikščionių šven
tąsias vietas. Esame girdėję 
apie Jeruzolimą, Betlėjų, Na
zaretą, Alyvų Daržą, Taboro 
kalną, Jordano upę, Rymą, 
Liurdą ir t.t. ir t.t.

Kiekvienas pripažįs, kad y- 
ra labai įdomu ir labai svar
bu ko plačiausia susipažinti 
su minėtomis vietomis. Kad 
su jomis susipažinti, tai ge
riausia būtų jas aplankyti. Tą 
padaryti tegali labai retas. 
Bet iš knygų susipažinti, tai 
kiekvienas gali. Ar yra tokių 
knygų lietuvių kalboje? Jū
sų džiaugsmui, jūsų pasigerė
jimui ir jūsų žinioms padau
ginti apie šventąsias vietas 
jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga.

LENGVAS 
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymu.
Lietuvis pardavė
jas Frank P, | 
Speeehep Jur 
patarnaus.

A. Lem
Ashland Avenue jJ 4716 S. Ashland A

Kaip Jaučiate?
*1 Vakar*—“IHvalyklt Vldorlua”—Jauskite 

Geriau RytaJ 1
Meeklte nuovargi. Duokite Oarfleld Ar
batai Išvalyti neeumaltus likusius. Veikla 
greitai lr maloniai. Gerkite kaip papras
tą arbatą. 10c — 16c.

Į-Įff Wri,~or FtEt SAMPIE ot GorA.IJ 
i/įy keodoeheFowde»—oltoGorSeldToe,

PųlSK « v**<lfoFcomtipottoa,otidindie«tio«.
and ’ - Uep cleea intida.“ WMTI,

GaIFIELDTEA Cc7'3aat. L ■MOOIU.y S, H. V.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

JOHN. YOUR 
HAIR IS A 

FRIGHT/HERF, 
U$E MY FOM-Otf

Todėl dabar padirbėkime 
kaip kas galime ir padėki- H&kai aprūpinti negali.
me Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetui tinkamai prisiren
gti tuos atvykstančius geros 
valios ambasadorius pasitikti, 
priimti ir supažindinti su A- 
merika, kad jie gryždami į 
Lietuvą išsivežtų kuogeriau- 
sius įspūdžius apie Amerikos 
lietuvius.

Johaną Bučinskai tė,
Chicago, III,

Lietuvos Sportininkai
Ir Mūsų Jaunimas

1933 m., liepos mėnesį bu
vo nuvykęs būrelis mūsų a- 
merikiečių sportininkų į Lie
tuvą ir ten dalyvavo Sporto 
Olimpiadoje. Nuvažiavę ten 
jie buvo Lietuvos priimti kuo 
šauniausiai. Lietuvos sporti
ninkai mūsų jaunuolius nu
galėjo, bet tas mūsų jaunuo
lių sportininkų nuvykimas 
nebuvo veltui. Amerikos spo-

kadangi mūsų jaunimas 
bai įdomauja sportu, tai tiki
mės, kad jis pasistengs sve
čius priimti kuotinkamiau- 
siai. Mūsų jaunuoliai su sve
čiais pasidžiaugs ir praleis 
laiką, o Lietuvos jaunuoliai 
iš Amerikos išsiveš kuomalo- 
niausių minčių ir įspūdžių.

Kadangi malonieji Lietuvos 
svečiai žada lankytis ir ki
tose lietuvių kolonijose su 
rungtynėmis, tai kiekvienoj 
didesnėj ir žymesnė.) lietuvių 
kolonijoj turėtų tuojau susi
daryti vietinis komitetas tuos 
maloniuosius svečius priimti. 
Gal šį sykį mūsų jaunuoliai 
turės progą ir Olimpiadoje 
laimėti. Kas gali žinoti?

Dar liko šiek - tiek laiko 
prisirengimui svečius priimti 
Yra žinoma, kad amerikiečiai 
jaunuoliai dės visas pastan
gas kad Sporto diena pavyk
tų. Todėl į viso to reikalo

“Kelionės Įspūdžiai/’ kun. 
O J. A. Pauliuko parašyta, yra 

la- ‘minėtam tikslui parašyta.
Tai didelė knyga — turi 

328 puslapių. Popiera labai 
gera, spauda labai aiški, ge
ruose apdaruose.

Bet svarbiausias šios kny
gos papuošalas yra jos pa
veikslai. Lietuvių kalboje nė
ra kitos tokios knygos, kuri 
turėtų tokią gausybę paveik
slų, kaip ši. O svarbiausia, tai 
tas, kad paveikslai didžiai 
svarbūs, įdomūs ir dailiai at
spausdinti. <Visi žinome, kad 
geri paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Šią knygą skaitantiems ir 
jos paveikslus žiūrintiems gar
siosios šventos vietos stoja 
pilnoje aiškumoje, kaip kru- 
tamuose paveiksluose.

Visi įsigykite šią įspūdingą 
knygą! Kaina tik $2.00.

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

VOvet. mothero, ttarere 1 theyre offett - 
lofttd to point the way to hair 
health to their men folkl For woit>M 
lnow ihot a heollhy heod produces 
handsome hairl And Ihat’t why 
women everyvrhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
thompoo which firtt nourishet the 
Kaip, then take* the dūli, parched 
hair ond bring* H bock to glowing 
heakh. Fom-ol i* to economicalj O 
litile goe* a long way. Atk your 
druggitt for the regular 50c tire. 
Or, write for a generout Iriai bot- 
tie, encloting 10c to cover packing 
ond oottoge.

FOM-OL
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1$ CICERO LIETUVIU GYVENIMO
ftv. Antano draugijos juhi rius papuošti ir, su vyry pa- 

liejaus komisijos sus'rinkime,' gulim, salę išdekoruoti.
12 d. gegužės, dalyvavo A j Nutarta išleisti 25 metų su- 
Mikutis, J. Bertašius, A. Ma- kuktuvų knygų,, kurioj bus u- 
tulis, A. Lazdauskis, L. Žu- prašyti draugijos duriai per 
kauskis, A. Valančius, .1. Mi- 25 metus. Knyga bus papuoš- 
kolainis; skelbimų į progra ta draugijos ir Litais paveik
ime rinkėjai .1. Motekaitis, J. slais. Turime profesijonalų, 
ft'teikis ir dar vienas naujus kaip dr. J. Simonaitis, dr. I*. 
prasidėjo P. Palabinus. Sus- Atkočiūnas, adv. L. Kižas; 
me nedalyvavo I*. Putrinius, turime b'znierių, kaip A. Be-
.T. Šašaitis, A. Ai.č.’.ūnas, J. rnadišiis, A. Pocius, P. Za-
Dubašinskis. jauskis, P. Putrimas, J. Pa-

J. Motekaitis pranešė jau b“Sil"<kia’ Anglickis, K.
daug sulinkęs skelbimų. K- Sakom. A.
noina, sekinės bus geros tik Kundrotas, A. Matulis. Visų 
tada, jei Visi d rl,Sime. , ,"‘S!,ln"a nei sužymėti. Ir j e

Sv. Antano draugija skai- Kalf« “av° l«“'eikslus plėk. | 
to per du šimtus narių. Tai k"!W Kur,e norl P»W»n>- 
didelė pajėga. Tik reikiu vi- "• l,rail’"" pranešti konusi-
sus išjudinti į darbų. -ui alba **>■><« valdybai. Ht

| knyga bus ilgam. Taigi pa-
I sus-mų atsilankė ir gerb. siskelbti joj visiems bus nau 

klebonas, kuris suteikė daug (|įngUt
komisijai patarimų. Ragino Tikietai jau gatavi. Galima 
visus is vien darbuotis. Sake, gaUĮį pas komisijų, arba dr- 
tokia draugija, kaip ftv. A n- gijos narįUfe.
tano, gali milž’niškus darbu: 
nuveikti. Dėl bažnytinių a 
peigų klebonas žadėjo 1 Poc’us. Po koncerto vakare

8 vai. bus šokiai
Draugijos, kurios negalės 

dalyvauti pumaldose, galės 
dalyvauti vaikštynėse 2 va
landų po pietų. Visos prašo
mos atvykti su draugijos vė
liava ir nariai prisisegę ženk
lelius. Vaikštynėse dalyvaus

rūpinti. Seselės žadėjo alto-

LIETUVOS KARININKŲ 
RŪMAI KAUNE

(Tęsinys iš 2 pusi.)

gra-Koncertas bus labai 
žus. Jam vadovaus komp. A.

ta .-misterija “Mūsų Auku
ras7’, kurių lydėjo poeto Ant.
Miškinio dainų žodžiams spe-: benus iš 80 muzikantų. Sma-
cialiai muziko J. Dombraus- 
-ko parašyta muzika, ftių mi
sterijų režisavo Valstybės te
atro režisierius B. Dauguvie
tis, o vaidilos vaidmenį mis 
terijoje atliko ir įspūdingai 
dainavo Kipras Petrauskas.

gu pažymėti, kad jau gautu

NEKENTĖ! VIDURIŲ 
UŽKIETĖJIMĄ

Kaip rašo Lietuvos laikra 
šč.iai misterija turėjo didelio 
pasisekimo.

Turint galvoje, kad Lietu
vos kariuomenė yra visuome
nės labai mylima, ir ji viso-

8kaityk Sį laiškų, gautų, nuo Wm. 
** Ų. Biliings, 1930 19 st., Dcnvcr, 

Ųolorado: “Kai aš suvalgau sun
kius pusryčius ,tai jaučiu, kaip bas

Mil

Didelis gaisras. Praėjusį sekmadienį kilęs gaisras vie
noj krautuvėj adresu 622 W. Roosevelt Rd. padarė $12,500 
nuostolių. Gaisrų gesinant sužeista du gaisrininkai.

pasižadėjimai dalyvauti dr-jų 
iš \Vest Side ir North Side, 
o iš Cicero Raudonos Rožės 
klubo ir kitų.

Prašomos draugijos ir iš 
apylinkių miestelių dulyvau-

patiekė tam tikra kuopos iš 
rinkta komisija. Džiaugsmin
gai sutiktos ir priimtos trys 
naujos narės: Marijona Dau- 
nytė, Karolina Palubinskaitė 
ir Vanda Vanagaitė. Visos

li prarijęs. Po poros dienų man , . . . y
priseina imti liuosuojančių vaistų. lr daugiau aukštų SV©-

“Vienų rytų pusryčiams aš tu- (v.į,L Kiekvienos dr-jos valdy- 
rėjau All-Bran. Jis veikia geriau,

\ isiems aukotojams širdingai Kūdikis Oro Ventile- 
ačiū. Dėdė tonuje

Sunkiai Susižeidė Namo adresu 6137 Went-
, worth ave., oro ventiletorim

Taisydamas dv ejų aukštu • * - , .jų . «»«'> i je |Ustas negyvas 7 'menesių 
amž. kūdikis. Policija išklau 

namo gyven- 
negalėjo susė

tas kūdikis. 
Žudą taip pat išklausinėti ar 
buvusius to muno gyvento
jus.

“Dėdė” Spring 
Valley, III.

1912 melais, kadi, klebonu 
buvo kun. A. Deksnys, skait
linga buvo lietuvių kolonijų. t
Pr e Spring Valley jiarapijos1 4827 S. \\ incliestei
priklausė Oglesby. Dirbo ta av*’ nukrito ir sunkiai Hįnpj0 v'sus to
do devynios anglių kasyklos susižeitiė Bruno Rogožinskis, (ojus> tačiau n 
Dabar darbai silpnai einu. ’*# 1,1’ g.vv- 4830 S. Lincoln Į(ivno buvo
Darbų gauna. La* Šalie, Pe»*u, Anuotas į apskr. ligoninę.
Dupe, louly ir Cherry mies------------------- ----------------------
teliuose, dėl to gyventojui SKAITYKITE “DRAUGĄ*
Spring Valley lubai praretė- ——
jo. Į LIETUVIAI DAKTARAI

Lietuvių parapija gražia'1 lw. OAlW
gyvuoja^ Jaunumas veiklus.]
Draugijos darbuojasi, taktai 
gaila, kad klebonas kun. Ru-! 
pšis silpnos sveikatos ir ren
giasi vykti po’lsiui ir sustip
rinimui pairusių nervų.

“Dėdė” Šeštinių dienoje u- 
tlaikė pamaldas, o vakare sve 
tainėj j susirinkusius prakal 
bėjo. Prisim’nė gražius lai 
kus, praleistus čia būnant 
klebonu ir paprašė aukų Kai- 
šedorių katedrai ir Pivošiūnų 
bažnyčiai. Surinkta $33.10 

AKIŲ GYDYTOJAI

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VV. Cermak Road 
Vai.. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvvigaia pagal autnrt|
2305 So. Leavltt Si. 

Tel. CANai 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Ave
V alau Jon: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAPayette 3051 8510 W. 43rd Bt
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Ofieo tel. Cicero 2573

Rez.:
24C6 W. 69 St

Tel. Ofiso<
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Tročiauieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

\>

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTIBTAS

1446 So. 49th CU Cicero, III. 
Utarn., Ketu ir Pėtn. 10—9 vai. v.

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

tį. Tuomi parodysim svetini-, jutuos, čia augusios panelės. 
taučiairiB, kad lietuvių drau- j Sveikiname naujas sųjungic- 
gijos dar tebėra gyvos.

Visa Ciceros valdžia, bus 
pakviesta į tas iškilmes.

Kaip jau buvo rašyta, baž
nyčioj šv. Mišias bus iškil
mingas. Pamokslų. sakys kun.
Valančius.

Koncerte dalyvaus “Drau
go” vyr. jedak. Šimutis, tei
sėjas Zūris, Lietuvos konsu-

tesi
Geg. II d. įvyko .įauki bri- 

dal shower mūsų korespon 
dentės A. Jaukšienės dukre
lei Anastazijai, jų pačių na
muose. Apdovanoti brangiom 
dovanom ir sudėta daug lin
kėjimų. Anastazija yra žymi 
Vyčių ir Nekalto Prasidėji 
nio mergaičių sodalicijos ve:-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akya 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 OANal 0523

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR, A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 Įiopiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. Ofc. KEI’ubllc 76M 
hidrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 We8t Marųuette Road 
Antrad., ketvlilad h nenktadlenlalr 

9-12 v. rytų; 1-6 p. p.; «-» v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadvar 
MELROSE PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 ». iki 9 v. v.
__ He k mad tentais pagal sutarties.___

Tel. LAFayette 8016

OR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartj_________

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
’Sskvms neretomis ir anhatnmia

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

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

Vai. 2-4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėliomis anai taros

Subatoma Clceroj 
1446 Ho. 49th Ct.

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

LIETUVIAI ADVOKATAI

~iOHN~B7IORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioz 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175

Namai: 0459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ot., Cicero, UL
i Tel. Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMiock 8977 
j Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
______________ TaL HEMiock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENvrood 6107

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

756 YVest 35th Street

Geg. 29 d. bu^ sutuoktuvės I
negu bile kokie liuosuojantieji vais- hai bus duota proga pas\ei- su Antanu Valfinčiirm, kun 
tai, nes jis kasdien mane palaiko kjntį įv. Antano dr-jų. 1 A> Valančiaus broliu. Prie
frrinine stnvvie.. riv ± •* . • i • •

Jut, ns anksto visus kvie- jaug kitų, būsimai jaunai po- 
A. Valaoičius raį linkėjimų, mes, sųjungie- 

! tės, irgi l nkime, kad, kai

gerume stovyje.
Kiekvienus gerui supranta, kud

mis progomis maloniai Sll vi-l’,,tl vaistus visų laikų yra nesvei- 
! kius paprotys. Kur kas geriau yra

suounene bendrauja, reikia li
nkėti, kaip pasteliėjo Valsty-

išgydyti paprastų užkietėjimų var
tojant šį 'saugi; naturališkų maistų! 

M M . I Kellogg’s All-Bran palengvina
bės Prezidentas Antanas Sme paprastų užkietėjimų ,nes jis duo-
tona savo atidarymo kalbo- ,la viduriams reikalingų mankštini- 

' mų, kurio jam reikia. Jis sugeria
je, — kad “Ramovės” puoš I vandens du sykiu daugiau negu
nūs namai būtu tikras poil- i’a!s sv?'i'!’ *velniai atitaiso ir is- 

. _ vnlo vidumis.
810 ir rimties Židinys mūsų | Išbandyk per savaitę. Jei būsi
karių šeimai ir kad čia ras-, n‘,i«tenk‘",as’ tai. Kpllogg„Co- !11’~ I grąžins jums pinigus. Paprastai
tų Vietos progomis ta’.p pat dviejų šaukštų dienoje būna gana,
mūsų draugijos, kurioms rū- ° ,kro'li«k"°1sc atsitiki,,.,.osC pne 't “6 J > kiekvieno valgio. Vartok su pienu
pi Šiokia ar tokia tautiška ar vaistais. Parduodama visose gro- 
kllltŪra Tsb I c<,n,<"*e- Gamina Kellog iš Battle

IŠ Sę-Čių Susirinkimo taps ponia Valančiiene, 
------------ ' rašytų į sų-čių eiles. Ji

Geg. 10 d. įvyko M. S. 2 aukštus mokslus išėjusi ir ga 
kp. susirinkimas. Raportas iš bi veikėja, kaip tik tokių mū 
bunko priimtas ir pareikšta sų organizacijoj trūksta, 
padėka komisijai, nes padu- J A

Paprastai! gražaus pelno. Taipgi
Motinų diena, dėka vietos sų- 
čių įspūdingai patininėta.

Priimta visa eilė naujų į- 
nešimų M. S. seimui, kuriuos

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Pancdėlį, 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 Repnblic 5047

S.

— Didi klaida daryties ki
tų apkaltintoju, o savo klai
das slėpti ir teisinti tai, kas 
reikia išpažinti ir apgailėti.

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
83 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

Vai. pagal sutartį
6322 So. We8tern Avenue 

PROspeet 1012

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P, STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL._______

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JŪS 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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave.' Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Kės. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REPublic 9723

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandoa

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telaf. PBOspact 1930

Ofiso Tel. VII
Residencijos Tai.

rinia 0036
lEVarly 8244

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
ofisas

4729 So. Ashland Ave.
2 luboa

CHICAOO, ILL.
Telefonaa MIDvray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA8 IR 0HIRURGA8 
4031 So. Ashland Ave. 

TaL YARda 0994 
Raa.: TaL PLAza 2400 

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

Nedėliomis nno 10 iki 12 dienų

Tai. CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB OHIBURGAB 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe i 1—8 ir 7—6 

Šaradomis' ir Nedčl. pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
 Telefonai REPublic 7868

Office Phone Rea. and Offiee
PROspeet 1028 2369 S. Leavltt St.
VaL 1-4 pp. lr 7-» vak. CANai 0704

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chlcago-

Nadėllom Ir Trečiadieniais
Pagal 8utartl 

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandoa G-10 A. M. 
Nedėliomis pagal aptarti_____

Tat CANa' 0267
Ree. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 8 vai, vakaro_______
Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li

goninė, kaip jų pripažino American 
Madical Aaeociation ir American 
College of Surgeons, yra Olasa A 
rfliies. Tai yra, aukščiausi Amert 
koa medikalial autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriansių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W 69th SL, 
tel. HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Trečiadienis, geg. 19 3., y937 DRAtTO JSŽ

RINKLIAVA SVARBIAM 
RėlKALUI

Vargšo Paddka

Gerb. svečiams, dalyvavo 
siems mūsų 25 metų vedybi

Ra1
ra

Malūnus skaitytojai, prašo- 
nie įsidėmėti! Ligi kapų puo
šimo dienos liko tik trylika 
dienų. Juk vai mūsų tautie
čiai labai gerai žino, kad ka
ilinių puošimas šiemet pri
puola sekmadienį, užtat iš
keliama į pirmadieni, būtent 
gegužės mėnesio 31 d. Taip 
pat visiems žinoma iv tas, 
kad tų dienų Šv. Kazimiero 
kapinėse bus gedulingos pa 
maldos už mirusiųjų sielas. 
Tad, drųsiai galina sakyti, 
kad gegužės 31 dienų į lietu- 

ų katalikų gTažiųs'as kapi- 
s suvažiuos keliolika tūks- 

ančių lietuvių. Retai kur 
Amerikoj tiek daug lietuvių 
į vienų vietų susivaž uoja.

dera ir tikrai pagirtina, 
kad neužmirštame mirusiųjų. 
Tačiau ir gyvųjų savo tau
tiečių neužmirškime. Savo ta
rpe turime daug sunkaus va
rgo prispaustų žmonių: naš
laičių, našlių, neturinčių prie 
glaudus senelių. Būdami žmo
nės kultūringi, būdami krikš 
čionys, mylėdami savo arti
mų, negalime apleisti savo 
brolius ir sesutes, kuriuos ko
kia nors nelaime palietė, ku
rie ne iš savo kaltės į vargų 
pateko.

Lietuvių šelpimu rūpinasi 
Lietuvių R. K. Labdarių Sų 
junga. Ji rimtai rengiasi prie 
glaudas statyti. Ir pastatys.

po eentų duosime, ar jio dau
giau, bet duokite, neatsisa
kykite. . Kiekvienas centus 
bus (vertintus ir kiluiftm lab
darybės tikslui sunaudotas.

Be to, prie kap’nių labda
rių kuopos turės užkandžių ir 
gėrimų. Išalkę ar ištrėškę, 
kreipkitės pas lalalarius iv 
už mažų atlyginimų galėsite 
pasistiprinti. Iv iš č a likęs 
pelnas eis vargdienių sušel- 
pimiu.

Moterų ir mergaičių 
dėmesiui

l’rašome jūsų j. talkų. Ku
rios dar neužstijegistravote 
rinkėjomis kapinių puošimo 
dienoj prie Šv. Kazimiero ka
pinių, prašome tai padaryti. 
Kreipkitės į labdarių kuopų 
valdybas. Ten gausite visas 
rinkliavai reikalingas infor 
maeijas. Neatsisakykit pasi
darbuoti svarbiam reikalui 
— savo tautiečių sušelpimui. 
Juk žinot, kuo dang au bus 
rinkėjų, tuo daugiau aukų 
bus surinkta.

Labdarių Piknikas Vytauto 
darže

Tų pačių kapinių puošimo 
dienų (gegužės 31 d.) Vytau
to darže įvyks labdarių sų
jungos piknikas. Kuopos rū
pestingai rengia^, kad pik- 
ni]?aš'~bTlT<r »r Inrkemas ir į- 
vairus. Rengiama tinkama 
programa ir vaikams, ir jau
nimui ir suaugusiems

29 d., 1912 ra., Šv. Jurgio
1 bažnyčioj šLiūbų davė kun.

CICERO. — širdingai dį. i Bukauskas. Mano žmonos pa 
kojų L. S. 3 kuopai, gerb.|vards buvo Pocaitė ir tokia
kun. H. .f. Vaičiūnui, biznio ! l)ld pavarde vyrų gavo. Va BRIDGEPORT. — Gegužės 
riui J. Grigui, J. Cenievieiui, ‘Hilas, savo pavardės neišmai- 9 d. šv. Jurgio bažnyčioje

Pirmosios šv. Komu
nijos atminčiai

Mitkienei ir kitiems aukotu 
jums už aukas-.

Prašau šiuo gražiausiu įhi- 
vusarėlio laiku visų lietuviui 
pnsigailfjmo ir aukos pasi- 
gydyiuui. Su dėkingumu lau
kiu pagalbos sekančiu adre
su: J. L*pinalc'«, 1414 Su. 
50tli Ct., Cicero, III.

Padėka

ne
Stanislovas ir Barbora

Pociai

Ką Padaro Radio 
Dramos

j muliažas būrys vaikučių ėjo 
J prie pinigus šv. Komunijos. 
Jų tarpe buvo ir žinomų bi
znierių Voidatų sūnus Richa
rdus. Ta proga Voidatai sa
vo puošnioj rezidencijoj, 3320 
S. Emerald av. suruošė į>o- 

kylį, kuriam dalyvavo daug 
sveč’ų. Richardo krikštatė
viu J. Mickeliūnu per vaka
rienę tarus žodį pakviesta.-:

nio gyvenimo srkaktuvėse: ino, kas mergaitę labai jau- 
pralotūi M. L. Krušai, kun., ji atsiminė, kur yra pa- 
A. Baltučiui, kun. J. šaulin. > dėtas tėvo revolveris ir pa
skui, kun. A. Martinkui, kun.j siėmė jį “paegzaminuoti”.

evo, ve

li. Collins, 14 m. amž. mc-‘ 
rgaitė, 6930 Princeton avė., 
kovoja, su mirtim Šv. Bernu 
rdo ligoninėj. Būdama viena
namie, ji ats’sukus radio kiau A. Kumskis toastmasteriu. Ka 
sės šiurpios dramos. Po ke- lbėjo biznieriai: A. Ambrose, 
lių išgirstų šūvių ir klyks- | Kučinskas, Vizgirdienė, kri 

kšto motina Dombrauskienė,

S. Petrauskui, kun. Valan-. “Ree-jiatninuojant” re 
čiui, Tėvui Prane skoniu ir rį8 ^ov£. jr kulka p 

kairiųjį šonų.malonias kalbas bei linkėji
mus.

Ačiū giminėms ir drauga
ms už dovanas ir linkėjimus. 
Malonu būtų kad tai išsipil
dytų ir kad vėl galėtumėm 
sykiu sueiti. Vedėniės baland.

Išvaro ii “namų”. Vienas valstybės vieškelių policiniu 
kų išvaro John Simkovirkų iš McCook (Lytims) suslavino 
(dunip), kur jisai gyveno iš išmestų blėtų pasistatytoj lin-1 
dvnėj. Tai daroma sųryšy su medžiokle klajojamų šunų, ku
rių daug laikosi prie sųšlavynų ir, minta įvairiomis išma
tomis. Daugelis tų šunų turi pasiuntimo ženklų ir atklydę 
į m estų užpuola žmones. Žemiau parodoma vienas tokių 
šunų įsitaisiusių būdų McCook sąšlavyne.

Praneškite kitiems ir apie 
Tuoj i patį labdarių piknikų. Lab 

po pamaldų kapinėse, visi ga dariai jums bus dėkingi, 
lės suvažiuoti į Vytauto dar-| Kooperuokime š'ame darbe 
žų. Automobiliais atvažiavu visi. Kai visi dirbsime iš vie

no, daug padarysime. Dau-

Pranešimas

perveve

krikšto tėvas J. M'ckeliūnas, 
Vozbutas ir kiti. Į kalbas - 
linkėjimus atsakė Richardo 
tėvai Voidatai ir jiats sūnus 
dėkodami visiems už atsilan
kymų ir dovanas. Dalykis

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

Pavargėlių šelpimui, prie- į automabilius iš ryt(# 

glaudų statymui gegužės m. ’gaigs parkyti Vytauto darže
31 d. prie Šg. Kazimiero ka-, 
pinių bus rinkliava. Lietuvai

giau varguolių sušelpsime ir
uždykų. Tai bus patogu ir, 
be to, saugiu Apie tai ger-

Labdarybės centro 'mėnesi
nis susirinkimas įvyks geg. 
19 d., 8 vai. vakare, Dievo 
Apvaizdos parapijos salėj. 
Prašoma visų kuopų, kad at-

tės vaikščios su dėžutėmis irjbiamo šių žodžių skaitytojo 
kiekvieno paprašys aukų. Ai pra£0Hie pranešti ir kitiems.

greičiau reikalingas prieglau- , si|Js(|| atstovui.; Yra 8Varhių 
das pastatysime. Labd. > rc:jia|ų svaretymuL VaidyVa

PLATINKITE “DRAUGĄ”!

PARAMOUNT PASISAMDĖ 
KASTELANETZ

J

JjL.
.T

«

Andre Kostelanetz yra ve
dėjas radio programų, kuriuos 
duoda Chesterfield cigaretų 
išdirbimo kompanija kas tre
čiadienį 9 v. v. (Eastern Day
light Standard Time) iš sto
ties CBS., o Paramount yra > 
filminių paveikslų gaminimo, 
kompanija. Ki kompanija ga- i 
mina veikalų Artists and M o-' 
dels, kur dalyvauja žymūs ar-1 
tistaL I

Į to veikalo artintų sąstatų 
?jo ir minėtas Kostelanetz.
Academy of Motion l’icture v 

Arts and Sciences skiria me
tines dovanas ,už pasižymėji
mus artistams, muzikams, di
rektoriams. Tad dalyviai vei
kalo Artistg and Models ti
kisi laimėti tas dovanas.

Kostelanetz į IIollywood iš
vyko orlaiviu, bet radio pro
gramai dėlto nebus sutrukdyti.

Šio sezono Chesterfield ra
dio programuose dalyvauja 
Lily Pone, garsi coloratura 
soprano ir C'resterfield choras.

METINIS SĖRININKŲ SUSIRINKIMAS

GEDIMINAS BUILDING & LOAN ASSOCIATION
Laikomas ketvirtadienyje, gegužės (May) 20-tą 

dieną Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios pa
rapijos mokyklos kambaryje prie 44-tos Ir Fairfield 
Avė., 7:30 valandą vakare.

Visi šėrininkai kviečiami atsilankyti arba negalėdami at
silankyti malonėkite priduoti raštininkui ariu vienam iš direk
torių savo (proxy) halso įgaliojimą trečiadienyje pirm 9 vai. 
vakare, kad būtų galima laikyti susirinkimą.

Gediminas Building 8C Loan Association
1425 So. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 6618

MEMBER FEDERAL DOME LOAN HA N K 
Darome paskolas ant pirmų morgičiu nauju valdžios Direct 

Reduction planu. Ateikite! Pasiteiraukite!

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Help Kidneys
Don’t Tilte Drastie Drugs

Your Kldney. contaln 9 mllllon tlny 
tub.n or flltere which m»y be end»n»ered 
by neylect or drnetlc. lrrltatlng drugį. Be 
careful. If functlonal Kldney or Bledder 
dliorderi m»k« you euffer from Oettlng 
Up Nlghti. Nervouinen, Loee of Pep, Le» 
Palm. Rheumatlc Paine, Dlulneea, Clr- 
clee Under Eyee, Neuralgla, Acldlty, 
Burnlng. Bmartlng or Itchlng. you don't 
need to take chaneee. All drugglete now 
have the most modern advanced treat- 
ment for these troublee—a Doctor'e pree- 
crlptlon called Cyetea (Slea-Tea). Worke 
faet—eafe and eure. fu 48 houre lt muit 
bring n«w vltallty and le guaranteed to
make you feel 10 years younger ln one 
week or money back on return of empty 
packege. Cyetea coete only 3c a doee et 
drugglete and tho guarantee proteeta you.

A. B A
AGOTA

SZULINSKIENĖ
po pirmu vyru GksImlUmiė

mirė Geg. 17 d. 1937, 1:40 po 
pietų, sulaukiu pusės amžiaus.

Gintus Lietuvoje, šakių ap- 
skr,, Kidulių par., Seleninkų k.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Antaną, du broliu: Joną 
ir Kazimierą, 2 podukres Oną 
Iletielson ir Bronisiavą Bclic- 
kienę ir posūnį Antaną. O Lie
tuvoje brol) Pranciškų ir se
serį Marijoną.

A. a. Agota Szullnsklenė pri
klausė prie sekančių Draugijų: 
Nekalto Prasid. švenč. Pane
lės, Apaštalytės Maldos ir Tre
tininkų Draugijos.

Kūnas pašarvotas 4601 So. 
Moząrt st.

laidotuvės Įvyks ketvirtadie
nyje. Geg. 20 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasid. švenč. Panelės par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldij Ims nuly
dėta J Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-maH dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę vyras, broliai, podu
kros, posūnis.
Laidotuvių direktorius Juoza

pas Eudeikis ir Tėvas. Telef. 
VIRginia 0883.

Prašome nesiųsti gėlių.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėm® — 

Bank (etanus — laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LAFAYEZFTE 5800

I

lšdhbėjai 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 AVENOE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PA™NAVIMAS

HOW OFTEN CAN YOU 
KISS AND MAKE UP?

17KV huabanda aaa uadervUnd 
a why a vilk riiould tum from a 
Įil—nnt eompaaion Into a gkraw 
for mm vhoto »aak la •v«ry maath.

You aaa my "Cm oorTy" and 
kku aod make up aaaier hofora 
marda«(tkaa aftar. Ba w1m. Ifyou 
*ant lo boid your bųabaad. y»> 
ron't be a throa-nuartar wtfe.

ForUireeiraaraUoMoaevoma* 
aaa (OM anotbar how tą n "«raU- 
tm ttarough ' *ttk lYdla B Plak
tam'! Vegstabla Compound 19 
heipt Nąturc to«a op t^a an*aa>: 
thuataaaaaia* <ka (tlaoorafona troa* 
tha fugetlonal dlaordara whicb 
aromen mua* aaduia ta tha tkrm 
ordaah ef M»: 1. Tunte Bn* 
gtribood ta aremaaliaod. a. Fra-

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTj •

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

Tel. LAFAYETTE 0727

JI

Y’our 

e Ve. s

Night and Morning
Dėl akių pavargusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Paluagvina nuvargti, 
sias akis.
Saugus Kūdikiams lr Suaugusiema 
Visos* Vaistinėse.I

Write for Free Book
"'A Wo»1g of Comf.rt l.r •y»»"‘ MURINĘ COMPANYt’!,’crA"cŽ

LAIDOTUVIŲ P1REKTORIŪ8

JUOZAPAS

UDEIKI
ITĖVAS
VIRginia 0883PLATINKITE “DRAUGI"

DYKAI

1.1. Zolp

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

OA&Y. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

GcriauMiag patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000

SOLISTAMS IR CHORAMS! 
DidžIauulM Muzikos, Dainų Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MlZIKOS *1X1054”
1619 X. Danicn Ai e., Citleago, III.

DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Ežerskis ir Suims
p.l.

Lachavicz ir Senai
I. Liulen

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3*354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAPayette 3572

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ ItDIRBtJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest 11 lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus
S. M. Skiidas

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

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

■ r t v - irtis n iiSit -i fi 1 ‘r.yi'-



Trečiadienis, geg. 19 d., y937

VIETINES ŽINIOS

RYTOJ DIDELE BUNCO IR CARD PARTY 
MARQUETTE PARKE

Amerikos Lietuvių Sporti
ninkų Moterų skyrius visu 
smarkumu rengiasi prie pir-

Centralinis Amer. Liet. Spo 
rtininkų komitetas ir Moterų 
skyrius nuoširdžiai kviečia

nio didelio bunco ir kortini- visus suvažiuoti ryt vakare j 
nio vakaro, kuris įvyks ryt,Į Marquetto Parko parapijos 
geg. 20 d., Gim. Pan. Švenč. gražiai išpuoštų svetainę prie 
parapijos svetainėje (Mar ; 68 ir Wasbtenaw avė. Ten bus 
quette Parke). Tikimasi su
traukti daug žmonių. Visi jau 
žinome, kad šių vasarų at
vyksta į Amerikų Lietuvo? 
sportininkai, Europos čempi- 
jinai, rungtyniauti su Anie 
rikos lietuviais sport’ninkais.
Taigi, šis vakaras rengiamas 
tam, kad sukėlus lėšų jų pri
ėmimui. Prie kiekvieno stale- 
lio bus dovanos, door dova
nų ir kitokių pamargini'mų.

Keng'mo komisija susideda 
iš žymių lietuvių moterų: O.
Aleliūnienės, A. Skamarakie- 

A. Stonkienės, E. Šniti

daug smagumo.
Ieva Lukošiūtė

nęs,
revičienės, J. Ferovičienes, O. 
Juozaitienės, A. Yonaitienės 
ir V. Trust. Taipgi daug vei
kia vakaro pasisekimui Mo
terų skyriaus valdyba, kuri 
sus deda iš Sakai ienės, Simu
tienės, Vanagaitienės ir Yo- 
naitvtės.

Sukakties Metai Bus 
Baigti Bankietų

MARQUETTE PARK. -- 
Praėjusį sekmadienį Pan. Šv. 
Gimimo parap'ja gražiai pa
gerbė ir apdovanojo steigėjų 
parapijos savo klebonų, kun. 
A. Baltutį. Parap. dešimties 
metų sukakties minėjimas 
tuo dar nesibaigė. Klebonas 
su parap. komitetu dabar jau 
pradeda ruoštis prie dešimts 
'metų sukakties parap. pikni
ko, kurs, manoma, bus vienas 
didžiausių. Gi sukakties me
tai bus baigti rudenį dideliu 
bankietų. Manoma, taip pat 
išleisti didokų knygų - pro-

DKATOAR

Negalėjo savęs apginti. James R Hanlon, patrauktas į 
teisinu už išėmimų suktybėmis $186.58 iš III. Emergency 
Relief Comm., save gina prieš džiurę teisėjo Borelli kame
roj. Tačiau negalėjo savęs apginti. Nuteistas vieniems me
tams kalėjimo ir dar $200 bausmės.

gramų, kurioje bus nušviesti 
visi parapijos darbai per de 
šimtmetį. Sykiu bus pagerb
ti ir parapijos steigėjai, ku
rių visa eilė ir po šiai die
nai darbuojasi parapijos ge
rovei. Vadinas, marketparkie- 
čiai gražiai pradėję minėti 
parapijos dešimtmetį, gražiai 
ir baigs. Tinginys

North Side Plėšikas 
Perduotas Grand 

Džiurei

APLINK MUS
Ant Town of Lake buvusi 

“tautiška” bažnyčia paversta 
į kilbasų fabrikų, o West Ri
dės buvusi “tautiška” baž
nyčia susilaukė rūstesnio li
kimo — ji griaunama.

kų, nes nori pamatyti Vii- pikniko reikale 
niaus Kalnelius. daug tikietų.

ir išplatino

SęjlingieČlŲ Pramoga — Nusižemink, o busi skai- 
_______ ® stus, teisingas, išmintingas ir

tavo darbui bus tikri ir vai
re. I singi-

jJridgeportietė a. a. Petro
nėlė Vaišnorienė tapo palai
dota gegužės 19 d. Velionė 
buvo sulaukus gilios senat
vės. .Ji buvo viena iš tų, apie 
kuriuos sakoma, kad Dievas 
užmiršo atsiimti iš šio pasau
lio. Velionė yra išauginusi ir 
gražiai išauklėjusi skaitlingų 
šeimynų. Buvo tretininkė ir 
Apaštalavimo dr-jos narė 
Šios seniausios nabašninkės 
laidotuvėse patarnavo jau
niausias laidotuvių direkto
rius Antanas Pilipavičius 
(Phillips).

AVilliam Johnson, 27 
amž., policijos suimtas prisi
pažino apiplėšęs daugiau kai 
300 namų šiaurinėj Cbicago 
daly. Už plėšikų pareikalau
ta $60,000 užstato.

m.

Nepadarykite Klaidos Užeidami į Svetimą Krautuvu
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. Bud rikų. Jūs visados gausite prieinamas kainas..

MES PASAKYSIME JUMS FA KTUS APIE ŠALDYTUVUS! ^

PRADŽIOJ jūs norite žinoti faktus viršuje pa
reikštus, dėl to, kad jie yra svarbiausi daik
tai šaldyme. Jie reiškia taupumų. Jie reiškia, 
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 pinigus!

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! Ateiki

TIK KELVINATOR 
TEDUODA JUMS 

ŠIUOS GERUMUS!
Jbūdavotų Icrmiimeln)... 
Kelvlnatoriaus Plus Po- 
wer užtikrina Jums sau
gų Saldymo temperatūrų 
— nuolat... Jbūdnvotas 
termometras tų Jrodo.

Guminiai virbalai viso
se tarose... Kelvlnatorlauj 
Plun-Power telkia jums 
gausybę ledo Šmotu. Nuo 
guminių virbalų lengva 
Juos nuimti.
l'itlkrininuLs pigaus ope
ravlmo... Kelvlnator’s 
Plus-Power užtikrina kad 
ji. ein trumpesni laikų 
per dienų... Tik Kelviną - 
tor teduoda llfldymų pi
gaus operavlmo.
5 metų apsaugos planas...
Kelvlnator’s Plus-Powt\r 
eina trumpiau ir lėčiau 
— duos IlgalalklnJ tar
navimų — užtikrintų 
5-kJų metų Apsaugos 
Planų.

Dykai!
VIRS L000 DOVANŲ

LAIMĖTOJAMS KELVIN 
NAMUOSE

TRŪKSTANČIŲ ŽODŽIŲ 
PRITAIKYMO KONTESTE

LAIMĖK 6 KAMBARIŲ “AIR OONDITIONED” KELVIN NAMA 
PILNAI ĮRENGTA — 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

MARQUETTE PARK. —
Moterų Sųjungos 67 k p. _____________
ngia bunco ir canl party, PLATINKITE
19 gegužės, adresu 6601 So. ...... ___
Albany avė., 7 valandų vaka
re. Kom. pirm. yra P. Po.V 
k’enė, kuri darbuojasi, kiek 
galėdama, kad vakaras pa
vyktų. Visas pelnus skiria
mas seimo reikalams.

Visos prašomos nepamiršti 

atsilankyti: linksmai vakarų 

praleisti ir tuo pačiu parem- 

site kuopų. Osinskicnė

Praėjusį sekmadienį Vytau 
to Parke įvyko Akademijos 
Rėmėjų piku’kas. Pavyko ge
rai. Brightonparkietis Guby
sta pasidarbavo “Draugo”

DYKAI!

•DRAUGĄ”

DUODAM
SPASKOLA 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam 4%-į
\TTA<3 TT*

“Draugo” p’kniko komisi
ja buvo nuvykus į Vilniaus 
Kalnėnus,, į jSunset Parkų. 
Rado daug pagerinimų — ba
ras padidintas, pastatyta nau
ja valgykla, tarp medžių pa
statyta .vaiikanis “svingių,’’’, 
taisomos biznių būdos, stato
mi stalai. Šiame parke įvyks 
šių metų “Draugo” pavnsa- 
rin’s piknikas gegužės 30 <1.

Praėjusį sekmadienį Biru
tės darže įvyko Budriko pik
nikas. Žmonių buvo daug. Bu 
v o iš visų Chicagos koloni
jų. Buvo ir iš kitų miestų 1 
ir miestelių. “Draugo” at
stovas Vladas Bei ūži s su sa
vo draugais pasidaifltnvo 
“Draugo” pikniko reikale ir | 
išplatino daug tikietų. Suėjo1 
pažįstamų net iš Rockfordo. 
Jie pasižadėjo atvykti į 
“Draugo” pavasarinį pikni-

DIVID E NTA S TTž 
PADĖTUS PINTGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per F’ederal Savings and 
Loan Corporation, Wasb- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkifės j 

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCTATTON OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Plione CANAL 8887

CLASSIFIED
“Chrome Copper Ten Ket- 

tie” — švilpiantis arbatinis 
puodas. Žinokite.: Dykai
tam, kurs suras vienų naujų

T t VF.K NA r t RO1VTM»|

Pilnai irergtų. 
Biznis išdirbtas. Tuoi kreipk'tėn. 
Išvažlnoiu ) I.letnva, pigini pnrd'in- 
(tbi. 2301 So. Western avė., tel. 
RRElv 9154.

tikime pibdhp’I
metinį Diauglli skuitjtojų Turime parduoti $36.060 biznio prn-
ir nriibins (Ml Pertę "ž *16.000- Visa ISrenduotair PIKIUOS $O.UU. _ npttpkn groeemA tr taverna.

Rendu por metus ieina $1,900. Pan- 
da-si 2947-49 W. fi3rd St., arti Ked
zie Avė Tuoi kreintle i- ni'RY and WOJCTECHOWRKI CO. 

5209 So. Asb'nnd Avė.
Tel. Prosneet 9792

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 
- wholesome
HaRtosis (bad breath) ųuiekly yidds 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant
l<Ith»r bernu* of •toraarh dlaturbanera, frod 
fermentation, or the *e*rlnf of falše teeth, old 
people freųuently have halitoeia (bad breath). 
No *onder athera conaider them a nulaance.

Būt no* Sdenee haa found that tha reyular 
taae of IJaterine will often overcome otfenaive 
mouth odora due to the fermentation of tiny 
bitą of food od mouth, teeth, or deniai plato 
aurfacea.

Thia aafe antiseptic and ųulck deodorant 
svoriu ęuieldy. lt eleanaea mouth, teeth, and 
gura aurfacea. Halta fermentation and putra 
faction, a major cauae of odora, and then 
counteracta the odora tbemaelvea.

Try usinft Listerine every t*o or three daya. 
Sec ho* much more *t oieaome it leavea your 
mouth. Bo* lt a*eetena your breath. Lambert 
Pharmacai Co., St. Louis, Uo.

Don’t offend others • Checb 

halitosis with LISTERINE

“Sauce Pan Sėt.” Žino
kite: Dykai tam, kurs su
ras vienų naujų “Draugui” 
skaitytojų pusei metų ir pri
sius Š3.50.

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ

Malevos, Aliejui, Stiklai ir 
VARNIŠAS 

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANal 6850

PAIEŠKOJIMAS
I.eonaa Romas, gyvenantis Kalti

nėnų miestely. Tauragės ap. ab-i- 
Snukė ) mane. knd sužinočiau apie 
io broli Kazimierų Roma. kurs Jau 
yra mireR. TActuvoj reikalingas 70 
mirtie*. ilūdljimna. Žinnntieil apie 
a. n. Knzlinien Roma praAoml krei
ptis adresu: Henrv Pruktenls, 4552 
Sn Paulina st. Chicago. Iii. Telef. 
Y\Rds 2440.

REIKIA BF..U ESTATININKy

Reikalinga vyrų ir moterų, kurie 
turi galiu mus parduoti Ir pirkti Real 
Kstale. Yra vienas iŠ pasekmingiau- 
sių bizniu. Jeigu yra praktiškai su
organizuoti. Jums bus duodama gra
žus Ir patogus ofisas Ir visi paran
kamai Kreipkitės rvie Home Ow-

A ve
Rialty Co., 0 322 
ant antru lubų. Ro. AVestern

REIKALINGA MOTERIS

Tuoj reikalinga moteris prie namų 
ruoSos. Kambarys, valgis ir alga. 
Kreiptis 6308 So. Artesian Avė., tel., 
HEMloek 4540.

REIKALINGA MERGINA 
MOTERIS

AR

BUICK 

&

PONTIAC

dr
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, BANKEVI6IUS, BA0KYS

Reikaiinga meggina ar moteris na 
i mų ruoftOįi darbams. $8.00 savai
tėje su valgiu, bet be kambario.
Tuoj atsišaukti: Mrs. Kaplan. 3254 
Ogden Avė,, tel. Rockvvell 1120.

|PAIEŠKOJIMAS

Paleškau draugų, parapijonų Iš IJe- 
tuvos Prano Akunio, Brldų K., Šiau
lių vals.. Ir apskr.. Antano Kanka
no. Keblių k. Šiaulių vals., ir apskr. 
Abu gyveno Chicagoj. Taipgi Myko
lo šlnulio IS Minonk, III. Prašau at
sišaukti arba žinantieji praneškite, 
už kų būsiu dėkingas.

Jonas Anulis 
3225 Stafford St. 

Piltsburgh. I’a. Corllss Sta.

BARGENAS

Pardavimui bargeno kaina Siaurės 
rytų kampas prie 36-tos Ir Morgan 
St. Lotas 104x150. ITž tų nuosavybe 
1928 m. siūlyta $28.000. Dabar par
duodama už $7,000, kad likviduoti 
nuosavybę.

Albert H. Wetten * Co.
Tel, Wabash 3630 

REIKALINGA MERGINA

Reikalinga mergina prie darbo Ir 
prižiūrėti mažų vaikų. Jeigu nori. 
gali gyventi ant vieton. Kasllnk sų
lygų. pasitarsite ant vietos.

■1329 So. Francisco Avc. 
Cbicago, III.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palcndvltsa, Liežuviai, 
Baravykai, Agurkai, Saldainiai ir 
kiti skamimynal 15 Lietuvos. Par
duodam ir krautuvėms Whole- 
sale.

BALTTC IMPORT CO.
805 West 19th S4., Cbicago. 

Tel. HAYmarkct 3555


