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Naciai ir Washingtone protestui) a prieš kardinolą
PROTESTANTAI, ŽYDAI 

REMIA KARDINOLĄ

Jie sako, reikalinga visiems 
subrusti prieš nacius

VATIKANE PAREIŠKIAMA, CHICAGO 
KARDINOLAS TURI TEISĘ; REIKŠTI 

SAVO NUOMONĘ
AVASHINGTON, geg. 20. ’ Ką sakė, pasakė teisybę.

■— Vokietijos ambasados Wa-j Chicago rabinų sųjungos 
shrngtone patarėjas dr, Ilans: prezidentas dr. G. 'Fox, rabi- 
Tbomsen atlankė valstybės deĮnas, pareiškia: 
partamentų, kur, matyt, žod- “Kiekvienas kardinolo Mun 
žiu protestavo prieš Chicago
kardinolų už jo sakytų teisin
gų apie nacius kalbų arkrvys-

deleino reikštas žodis prieš 
nacius yra pilnai pateisina
mas. Kardinolas teisingai pa- 

kupijos kunigų susirinkime, žymi, kad naciai religinius
Neužilgo po to pareikšta, kad 
šis įvykis uždarytas.

Dr. Tbomsen patyrė, kad 
kardinolas Mundelein nėra ša
lies valdininkas ir tas su ša
lies vyriausybe neturi nieko 
bendra.

Paskiau valstybės departa
mente lankėsi naujas Hitlerio 
ambasadorius J. Valstybėms, 
dr, H. Dieckhoff. Tačiau jis 
pareiškė, kad jo lankymasis 
tik šiaip sau “pirmasis ofici
alus departamente vizitas”.

persekiojimus būtinai turi nu
traukti. Turiu vilties, kad 
krikščionys ir žydai susijungi 
ir visomis išgalėmis rems kar
dinolų, kadangi Vokietijoje ir 
vieniems ir kitiems yra pavo
jus”.

Jo Eminencijos kardinolo 
Mnndeleino, Chicago arkivys
kupo, anądien sakyta kalba a- 
pie nacius yra teisinga. Kar
dinolas savo pareiškimus prieš kalauja 
nacius remia dokumentiniais 
įrodymais. Bet įrodymai nerei 
kalingi. Visas pasaulis ir be to 
gerai žino, kad naciai perse
kioja Katalikų Bažnyčių ir 
žiauriai elgiasi su kunigija ir 
visais katalikais. Apie tai jau 
seniai per visus žemynus nu- 
) įdėję skardūs aidai. Naciai 
negina išsisukinėti. Bet jiems 
tas nesiseka.

Protestantai ir žydai Jo E- 
minencijai reiškia gilių pagar- 
l>ų už teisingų viešąjį prabili- 
mų prieš nacius. Chicago pro
testantų episkopalų vyskupas 
Stewart pareiškia, kad kardi
nolo Mnndeleino reikštas 
prieš nacius protestas turi pa
žadinti visus į bendrų kovų 
prieš nacius, kurie kėsinasi 
prieš krikščionybę,. Religinė 
laisvė ir tolerancija yra 
kainojamos, kadangi už 
daug sunkiai kovota iki laimė
ta. Naciai gi stengiasi tai vi
sa išgriauti. Visų religijų 
žmonės turi burtis krūvon ir 
ginti religinius idealus nuo 
naujovinio cezarizmo.

Metodistų episkopalų vysku
pas Waldorf taip pat remia 
kardinolų Miindeleinų. Jis sa
ko, kad naciai vra verti smer- 
kimo ir nacių įkaltinimo kar
dinolas juk neišlaužė iš piršto

VATIKANAS, geg. 20. — 
Vatikano prelatai sako, kad 
Vokietijos naciai be reikalo 
nusisuka prieš Šventąjį Sostų 
dėl Chicago kardinolo pareiš
kimų prieš nacius. Pažymima, 
kad kardinolas turi teisę reik
šti savo nuomonę apie vykdo
mus Vokietijoje Katalikų Baž
nyčios persekiojimus. Savo 
nuomonę pareikšti jis nerei- 

atsiklausti Šventojo
1 Sosto.

Kad naciai dėl šio įvykio 
kelia triukšmų, tas jiems yra 
paprastas daiktas. Jie visų lai 
kų išsigina visų savo piktų 
žygių ir darbų. Kitus skriau
džia ir patys nusiskundžia. 
Ardo katalikų jaunimo orga
nizacijas, uždarinėja katalikiš
kas mokyklas, varžo katali
kams žodžio ir spaudos laisvę 
ir pažymi, kad jie pildą kon
kordato sąlygas. Jų pašėlęs 
prieš Katalikų Bažnyčių vei
kimas padidėjo ypač po išleis
tos Popiežiaus enciklikos apie 
katalikų vargus Vokietijoje.

EUROPOS ČEM P1JONAI

Šaunieji Lietuvos sportininkai Europos krepšinio (basketbolo) pirmenybių rungty
nėse Rygoje nugalėję estus, italus, egiptiečius ir lenkus ir garbingai iškovoję Lietuvai 
krepšinio (basketbolo) nugalėtojo (meisterio) vardų. Iš kairės: Talžūnas, Kriaučiūnas, 
Puzinauskas, Žukas ir Baltrūnas.

BRITAI STATO MILŽI
NIŠKUS TRANSATLAN

TINIUS LĖKTUVUS
LONDONAS, geg. 20. —

Britai slapta dirbdina du mil
žiniškus po 60 tonų svorio lėk
tuvus transatlantiniam susi
siekimui.

Britai bijo, kad J. Valsty
bės nepaveržtų transatlantinės 
pirmybės su savo milžiniškais 
lėktuvais. Tad dirbdina milži- 
niškesnius ir tikisi išlaikyti 
pirmybę.

Bet, ar milžiniški lėktuvai titaisomi nuostoliai, 
bus praktingi keleivius vežio
ti, tas nėra išaiškinta. Teori
joje viekas galima.

Daug kas randa, kad milži
niški dirižabliai ir lėktuvai nė
ra praktingi, kadangi jų kon
trolė sunki, pavojinga, supai
niota.

BRANGIUS BARCELO- 
NOS ARCHIVUS

ITENDAYE, vgeg. 20. - 
niomis iš Barcelonos, ten 
dikalai sunaikino tiesiog neį
kainojamus istorinius Santa 
Maria de Mar arcbivus.

Šie arriiivai per dešimtį 
šimtmečių išliko x nepaliesti 
siautusių karų ir revoliucijų. 
Dabar raudonieji gaivalai, pa
garsėję vandalai, su jais apsi
dirbo. Istorijai padaryti nea-

BERLYNAS, geg. 20. — 
Nacių spauda šiandien dar 
daugiau kolioja ir šmeižia Chi 
cago kardinolų už jo pareikštų 

neį-J teisybę apie Hitlerį ir vvkdo- 
tai mų katalikų persekiojimų Vo

kietijoje.
Kai kurie laikraščiai reika

lauja, kad Hitlerio vyriausybė 
tų reikalų formaliai pateiktų 
Popiežiui.

BILBAO FRONTE LIETUS
HENDAYE, Prancūzija, 

geg. 20. — Pereitų parų naci
onalistai nedidį plotų pasistū
mė Bilbao fronte. Lietus truk
do veikimų.

Ži-
ra-

PREZIDENTAS NEPAT
VIRTINO 5 MILIJONU 

DOL. BILIAUS
WASIIINGTON, geg. 20. — 

Prez. Rooseveltas vetavo kon
greso pri pažint ils 5 milijonų 
dol. New Yorko pasaulinei pa
rodai.

Grąžindamas bilių atgal 
kongresan prezidentas pabrė
žia, kad tai nereikalingas vy
riausybės išlaidumas. Taip pat 
pažymi, kad kongresas netei
sėtai įsiveržia į prezidento 
sritį, skirdamas komisijų mi-

VENGRAI VAIŠINA ITALI
JOS KARALIŲ

BUDAPEŠTAS, geg. 20. — 
Nepaprastai draugingai ir sve 
tingai vengrai sutiko čia atvy
kusį Italijos karalių. Gausin
giausios minios pasitiko atvy
kusį svečių. Per keturias die-

Radikalai taip pat sudina- 
mitavo prieš 20 šimtmečių ro
mėnų pastatytų triumfo skliau 
tų Bara ant vieškelio Tarra- 
gonos link.

Sugriauta taip pat dvylikto 
šimtmečio Carmen 
Manresa mieste.

Tai kuo radikalai pasižymi 1

SENATAS ATIDEDA 
REIKALAVIMĄ

WASHINGTON, geg. 20. — 
Senatas nustūmė į šalį savo 
reikalavimų, kad ambasado
rius Vokietijai Dodd išvardin
tų Amerikos bilijonininkų,

GATVĖKARIŲ DARBININKĄ! REIKA
LAUJA DIDESNIO ATLYGINIMO

Chicago gatvėkarių kond.uk- nuo tos dienos ir reikalauja 
torių ir motorininkų unija — didesnio atlyginimo.

Unijos vadai pažymi, kad 
darbininkų reikalavimas yra 
teisingas ir tas bus laimėta. 

Spėjama, kad ir viršutinių

Streetcar Men’s Union — rei
kalauja didesnio atlyginimo 
— 10 centų daugiau už darbo 
valandų.

Ateinančio birželio 1 d. bai- geležinkelių elektrinių trauki-
gias unijos kontraktas su gat- nėlių darbininkai taip pat rei-
vėkarių kompanija. Tad unija kalaus dilesnio atlyginimo.

Sonetu Rusijoj vykdomi masiniai 
‘šnipu” žudymai

MASKVA, geg. — .Sovietų j Iv, tolimuose Rytuose, geg. 
vyriausybė šiandien iškėlė ai- 9 d. surikiuoti ir sušaudyti, 
kštėn, kad mirties bausmė įvy-1 Patys bolševikai pripažįsta, 
kdyta 43 vyrams ir vienai mo-'kad tokių masinių šaudymų 
teriškei, pripažintiems kaltais per kelerius paskutinius 
šnipinėjimo ir sabotažo sųmo-.tus neįvykę.
kslais japonų slaptai tarnybai > Stalino įsakymu budėti prieš

U,

vadovaujant.
Pažymima, kad visi apkal-

tinti ŠTiipai Svobodny mieste-1 areštavimai.

trockininkus visoj sov. Rusi
joj vyksta gausingi įtariamųjų

A. D. FEDERACIJOS PRE
ZIDENTAS PRO-

TĖSTOUJA

AVASTTINGTON,
— Amerikos Darbo 
jos prezidentas Wm. Green 
pateikė prezidentui Roosevel- 
tui protestų prieš PWA (Pu
blic AVorks Administration) i 
nusistatymų.

20.D*
federaci-

APAŠTALIŠKAS DELE
GATAS REIKŠ LINKĖJI

MUS POPIEŽIUI
AVASHINGTON, geg. 20. 

— Sekmadienį, gegužės 30 d., 
Katalikų Valandų per radijų 
kalliės apaštališkas delegatas 
J. Valstybėms, JE. arkivysku-

'pas A. G. Cicognani.
G reen nurodo, kad si admi-i Delegatas sveikins Šventųjį 

neto fondo sunaudojimui pa- nistracija duoda darbų tik ak- Pijų XI 80 metų am-
rodoje. Tos rūšies komisijas [tualiai šelpiamiems asmenims. sukaktuvėmis, kurios

Kurie gi negauna vyriausybės 'ant 3l
šelpimo ir reikalingi darbo,'bna iskilmingai miniraos vi. 
šiems darbas atsakomas. Tas 1
gi neteisinga.

gali skirti tik prezidentas.
Didelis skaičius kongreso 

atstovų, daugiausia demokra
tų, jaučiasi kaip šaltu vande-1

bažnyčia niu aplieti. Jie sako, jei prezi
dentas kovoja prieš šį išlaidu
mų, taį ir jie nurodys, kad ir 
prezidento reikalaujami įvai
riems reikalams dideli fondai 
yra išlaidumas ir reikia juos 
žymiai mažinti.

MIRĖ PRELATAS PRO
FESORIUS

LAIVYNAS SALIUTAVO 
KARALIUI

LONDONAS, geg. 20. — 
17-os valstybių karo laivai 
šiandien tarp Portsmouth ir 
Wight salos turėjo paradų 
Anglijos karaliaus pagarbai.

sam katalikiškam pasauly — 
visose katedrose ir bažnyčio
se.

PLATINKITE “DRAUGĄ •».

nas vyks iškilmės ir vaišės kai kurs pasirengęs finansuoti J.
raliaus ir karalienės pagarbai.

ŠOKIKĖ LAIMĖJO 
1,750 DOL.

Valstybėse diktatūrų. Senatas 
užimtas svarbesniais reika
lais.

WASITTNGTON, geg. 20. 
— Mirė Amerikos Katalikų u- 
niversiteto teologijos fakulte
to dekanas prelatas P- J. Hea 
ly, 65 m. amž.

VYSKUPAS GRJŽO I 
ISPANIJĄ

ORAS
CHTCAGO SRITISt — Nu

matomas lietus ir šilčiau.
Saulė teka 5:23, leidžiasi 

8:10.

POLICIJA IMASI PRIE
MONIŲ

Chicagos policijai dažnai
r'*”■•;pasitaiko gnnti klastotus “a- atlygmimo iš Illinois Central',. ,

Iiarmus”. Anądien vienam po

Miss S. Bajorūnaitei, 22 m. 
amž., 12001 So. Halsted gat., 
teismas pripažino 1,750 dol

gelež. kompanijos.

Bajorūnaitė yra šokikė pa
sivadinusi Sally Warren. Ji 
sakėsi buvo sužeista minėtos 
kompanijos traukiniui staiga 

j sustojus. Reikalavo 50,000 dol. 
atlyginimo.

vienam
licijos skvadui greit važiuo
jant į klastingu “aliarmu” nu 
rodytų vietų 4 policininkai su
žeista.

Policija imasi priemonių

PRIEŠ PALAIDUS ŠUNIS
Chicagoj plinta tarp šunų 

pasiutimas ir nuo to nukenčia 
daug žmonių. Amerikos Medi
kų sųjunga reikalauja autori
tetų pradėti kovų prieš palai
dus šunis.

BAYONNE, Prancflzija, 
geg. 20. — Po audiencijos pas 
Šventąjį Tėvų iš Romos per 
Prancūziją grįžo į Ispaniją 
Santandpro diocezijos JE. vy
skupas Jose Rūgino y Trecu.

Jo Ekscelencija laikinai ap
sistojo Trane. Tenai naciona
listų autoritetai vyskupų pasi
tiko su militarine pagarba.

ANTĮ BES, Prancūzija, geg. 
20. — Naujas transatlantinis 

jūroje ap-
Ties Lincoln avė. Western 

avė. gatvėkaris susidaužė su'prancūzų lėktuvas 
nutverti klastotų “aliarmų” troku. Apie 50 asmenų gatvė-'virto ir susprogo. Trys įguloR 
padavėjus. Ikary smarkiai sukrėsta. (nariai žuvo.

“D R A U G 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS Jvyks 

GEGUŽES 29 D. 

laivu “Gripsholm”
tiesiog į Klaipėdą 

ir
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 
Ruoškitės iš anksto
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Didelis Džiaugsmas Lietuvoje

Iš laikraščių pastebime, kaip Lietuvoje 
džiaugtųsi, kuomet Lietuvos krepšinio (ba.t- 
ketball) komanda laimėjo Europos čempijo- 
natų. Krepšinio žaidimo eigai aprašyti pa
švęsta ištisi puslapiai. Dienraščiui pirmuo
se puslapiuose didelėmis raidėmis per visų 
puslapį dėjo tokias antraštes: Lietuva nu
galėjo Italiją; Lietuva nugalėjo Estiją; Lie
tuva nugalėjo Egiptą; Lietuva nukirto Len
kiją (ši antrašte ar tik nebuvo didžiausia); 
Lietuva Europos krepšinio nugalėtojas ir 
taip panašiai, Tokias antraštes dėjo ir pla
čiai aprašinėjo ne vienas kuris Lietuvos 
dienraštis, bet visi laikraščiai, žodžiu, Eu
ropos krepšinio čempijonatų laimėjimas vi
same krašte sukėlė didelį džiaugsmų. Laimė
tojai apipilti sveikinimais, gėlėmis, dovano
mis. Jų grįžimas į Kaunu, buvo tikrai trium- 
fališkas. ,

“Liet. A.” savo editoriale tarp ko kito 
rašo:

“Bet vis dėlto lemiamas laimėjimas, ku
rį, atrodo, iškovoti buvo labai sunku, visai 
sportinei Lietuvai ir, reikia manyti, ir vi
siems tiems, kurie su sportu daug bendro 
neturi, suteikė didelio džiaugsmo bei pasi- 

džiavimo. Tokie laimėjimai net ir dides
nėms bei didesnių sportinių galimumų tu
rinčioms valstybėms nėra kasdienė duona. 
Juo labiau Rygos laimėjimas yra brangin
tinas mums, pirmų kastų atsistojusiems ki
tų tautų priešakyje.

“Rygos laimėjimas smarkiai pakels mū
sų sporto vardų užsieniuose. Lietuvos var
das plačiai nuskambės per Visų sportinį pa
saulį. O kadangi mūsų laikai yra sporto 
amžius, tai Lietuvos vardas laimės ir ne
sportiniuose sluoksniuose.

“Bet, be abejo, išsikovojim&s Europos 
meisterio vardo dar didesnės reikšmės turės 
mūsų sportui. Sprendžiant iš to, su kokiu 
susidomėjimu musų visuomenė sekė Rygos 
rungtynes, reikia manyti, kad tas susido
mėjimas taip greit neatslugs ir daug prisi
dės prie sporto išpopuliarinimo krašte, ypač 
jaunimo tarpe. Tuo būdu Rygos rungtynės 
bus geriausia propaganda ne tik Lietuvos 
vardui užsieniuose, bet ir mūsų sportui vi
duje. Laimėjimo “sukrėtimas” taip greit 
nepraeis.

“Be to, Rygos laimėjimas žymiai pa
kels mflsų sportininkų dvasią. Rygos rung
tynės įrodė, kud lietuvis sportininkas • nė 
kuo ne blogesnis, o gali būti dar ir geres
nis už bet kurios kitos tautos sportininkų. 
Patvarumo, vikrumo, sumanumo ir kitų spo
rtinių savybių lietuvis sportininkas turi pa
kankamai“.

Aišku, kad tas laimėjimas Lietuvos jau
nimų paragins uoliau dalyvauti sporto žai-i 
dimuose ir siekti tolimesnių laimėjimų. Sti
prios įtakos į Lietuvos sportininkus galės 
turėti (dalinai jau ir turi) bendradarb’avi- 
mas su mūsų, Amerikos lietuvių, sportinin
kais, kurių tarpe yra visoj Amerikoj ir net 
turptautiniui pasižymėjusių.

ti vokiečių tautos jaunimų ir bendrai dėl 
katalikų persekiojimo. Vatikane tuoj ibuvo 
paskelbta, kad Ch'eagos kardinolas turėjo 
pilnų teisę pareikšti savo nuomonę ir para
ginti tikinčiuosius kovoti prieš Bažnyčios 
priešus nacius.

Reikia pasakyti, kad Chicagos kardino
las tikrai .vyriškai pasielgė ir savo šventų 
pareigų atliko. Jei Popiežius matė reikalų 
daryti įimtų ir griežtų pastabų dabartinei 
Vokietijos vyriausybei, tai turi daryti ir ar
kivyskupai, vyskupai ir aplamai visos ka
talikų organizacijos, nežiūrint kokiam pa
saulio krašte jos yra. Juk nacių priešrell- 
ginius, prieškrikščioniškas sąjūdis stengia.) 
apimti ir kitus kraštus. Jis įžeidžia viso pa
saulio krikščionis.

Kad Chicagos kardinolo pareiškimas hu
vo padarytas vietoje ir laiku ir kad jis bu
vo reikalingas, parodo tas faktas, kad jį 
stipriai parėmė protestantų bažnyčių vadai 
ir net žydai.

Šiandien gyvename tokiais laikais, kuo
met jokiu būdu negalime pasyviai laikytis, 
■matydami, kad viename ar kitame krašte 
eina katalikų persekiojimas. Viso pasaulio 
katalikai su visomis savo organizacijomis 
turi eiti į pagalbą persekiojamiems savo 
broliams. Antireliginiai sąjūdžiai, apėmę vie
nų kurį kraštų, ten nepasilieka, bet plinta, 
lyg kokia baisi liga, ir į kitus kraštus.

Žymus Veikėjas Iš Kali!Otilijos

Šiomis dienomis porai dienų biznio rei
kalais į Chieagų iš Los Angeles, CaJif., at
vyko plačiai žinomas veikėjas dr. J. Biels
kis. , *

Malonu buvo susitikti sU žmogum, ku
ris savo laiku buvo užėmęs svarbią vietą 
mūsų visuomenės gyvenime.

Dr. Bielskis Pasaulinio Karo metu daug 
darbavosi Tautos Fondui, Amerikos Lietu
vių Taryboj,
Biurų Vašingtone, buvo siunčiamas Euro
pon, kad ištirti Lietuvos ir tremtinių būvį, 
nes Tautos Fondas juos šelpė. Grįžęs iŠ 
Europos parašė ir išleido savo įspūdžius. 
Be to, jis nemažai darbavosi ir mūsų idė
jinėse organizacijose, bendradarbiavo mūsų 
laikraščiams.

šamo” organizacijos jubilie- 
vedė L etuvių Informacijos J jaus išvakarėse teko atsilan

kyti pas nenuilstamų kat. vi
suomenės veikėjų kan. P. Do
gelį ir išsikalbėti apie pava 
sarininkijos organizuotąjį gy
venimų.

Gerb. Kon. Paulius Dogelis

Prasmingo 25 metų “Pava-rodyti savo tėvų kalbai mei
lę, laikant sau už priedermę

Įsisteigus Lietuvos valstybei, dr. Biels- dėl atsirado “Pavasario” or- 
kis buvo paskirtas pirmuoju jos konsulu 
New Yorke. Toj vietoj jis išbuvo iki 1928 
metų vasaros.

Ir dabar dr. jBielskis nėra atsiskyręs 
nuo mūsų tautos reikalų, nors svarbių vie
tų užima vienoj didžiųjų apdraudos orga
nizacijų ir gyvena toli nuo visų lietuvių 
centrų. J’s seka mūsų spaudų, retkarčiais 
jai parašo ir drauge darbuojasi su tautie
čiais saulėtoj Kalifornijoj, nors ten nedaug 
jų tėra.

Reikia Perspėti

“Naujienų” redaktorius nusistebėjo, ko
dėl mes anų, dienų padarėme pastabų socia
listų ir komunistų parengime dalyvavusiems 
vargonininkams.

Ponai socialistai, jūs labai gerai žinote, 
kad vargonininkai dirba Katalikų Bažiiy- 
č ai. .Jie gieda bažnyčiose, moko chorus, va
dovauja katalikų jaunimui, katalikiškų mo
kyklų vaikus moko giedoti. Jūs, socialistai, 
vedate aršių kovų prieš Katalikų Itažnyfiių,

“PAVASARIO” ORGANIZACIJAI 25 M.

(Iš Pasikalbę jimo “XX Amž.” Bendradarbio Su 
Pavasarininkijos Tėvu Kan. P. Dogeliu)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS |djos (ir asmenys — prof. K.), 
norėdamos pasėti sau pagy ri

mokėti (nemokant išmokti) 
jų taisyklingai vartoti ir ra
šyti, b) Viešai jų vartoti, c) 
Be svarbaus reikalo neaplei
sti savo tėvynės ir kitus nuo 
išeivystės atk»J'b<*ti.. (Šatas

-r , * , . , , ipunktas itin buvo svarbus,— Kokiose sąlygose ir ko-ir ,v

ganizacija!
— Sunkūs buvo tuomet ka 

talikiškai Lietuvai laikai, pa
sakoja net susijaudinęs ka
nauninkas. Lietuva buvo sve 
timų pavergta. Svetimieji, i- 
tin rusai plėšė sau visa, kas 
tik mflsų krašte buvo geres
nio. Tais laikais kurti so
džiaus jaunimo organizacijas 
buvo dar sunku, net pavoji
nga. Rusai žiauriai slopino 
kiekvienų visuomeninio pobū
džio judėjimų, kuris bent 
kiek jiems galėjo būti pavo
jingas. Šitoks darbas tegalė
jo būti tik visai slaptas. Vie
nintelis būdas buvo organi
zuoti laikraštis. Todėl 1917 
m. gegužės mėn. 2 d. suda 
ryta slapta bendrovė, kurios 
rūpesčiu tų pačių metų gegu
žės mėn. 10 d. išėjo pirmasis 
‘ ■ Pavasario' ’ numeris. A tsijūs niekinate ir šmeiš a-te katalikų kunigus, 

lįsi to turite eupru»ti, kad vargonininkam! ,a<Jus “Pavakariui” ėmSai
kurti > »k«i‘ytojų ’ir rėmė. 
jų kuopeles. Pirmoji kuope-Jitk nenuoseklu yra katalikui, ir dargi var 

gonininkui, eiti drauge su katalikybės grio
vėjais. Jei kas iš katalikų nueina su tais 
griovėjais, jiems talkininkauja, katalik škų 
laikraščių pareiga yra juos perspėti. Mūsų 
dienraštis tai ir daro.

nes per metus iš Lietuvos i š 
važiuodavo iki. 20,000 -- 30, 
(XX) svedkiauaio' jaunimo! J. 
K.) d) Palaikyti visa kas 
lietuviška: pirkti savo krau
tuvėse, dėvėti savo darbo rū
bus, mokytis nuo senolių pa 
sakų, padavimų, patarlių, dai 
nių.

— Auštant Lietuvon lais
vės lytui, pavasarininkai 3u 
visu jaunatvės entuziazmu 
stoja į darbą. Tuomet reikė
jo Lietuvai žmonių, kurie 
nedejuodami paaukotų visų, 
ko tik iš jų pareikalaus Tė
vynė. Ir toki žmonės buvo lie
tuvių katalikiškas jaunimas 
-- ateitininkai ir pavasari
ninkai. Tai liudija ir tuo me
tu išleisti į pavasarininkus 
Centro Valdybos atsišauki
mai, kurių vienas taip skam
ba:

“Draugai-ės Pavasarinin
kai! Mes visuomet at jautėm 
mūsų šalies vargus. Mes pir
mieji stojom į savanorių bū-

Šiandien duodu jums keletą 
ištraukų iA Kaulio “Kuutap- 
lio” editorijaJo.

“Vincas Kudirka savo lai
ku yra pasakęs: “Kol jaunas, 
o broli, sėk grūdą!” štai, nuo 
ano laiko dabar visokius grū
dus ir barstome ...

“Tačiau daliar ne Kudrikos 
laikai ir sėjai bei sodinimui 
amžius pasidarė nesvarbus. 
Pavyzdžiui, teisinai sodina ne
atsižvelgdami į tai, ar pilietis 
jaunas, ar senas. Užtenka to, 
kad jie būtų pakankamai kvai
las ir nemokėtų paslėpti savo 
darbelių galų. Vadinasi, dabar 
sėja ne tas, kuris jaunas, bet 
tas, kuris gudrus, nes gudrus 
kvailų visuomet į maišų paso
dina.

“Kartais, jei žmogus ga
li, jis už įstaigos stalo sodina 
baslį, o tuo tarpu kitas, turįs 
septynis sprindžius kaktoje 
negali prieiti nei prie įstaigos 
durų. i

‘ ‘ Visuomenė sėja duonų, 
kad ji užaugtų biednuomenei, 
bet, kol duona pereina per lab
daringas draugijas, iš jos iš
auga akmenys.

“Bet pasitaiko ir taip, kad 
žmonės sėja, o iš tų sėklų nie
kas neišauga. Taip žmonės sė
jo pinigus, kad Kaune išaugtų 
Dariui ir Girėnui ir vysk. Va
lančiui paminklai, bet jie ne
auga.

“Iš čia pasidaro aišku, kad 
vien sėti jier maža, bet reikia 
dar ir laisyti. Štai, organ iza-

mus, arbatėlėse jmlaistė žur- 
nulistus (pas mus, Amerike, 
korespondentus,—prof. K.) ir 
išaugo neblogas joms kompli
mentų derlius...

“Tokiu būdu reikia žinoti.* 
kų sėti, kur sėti ir kuo laisty
ti. O kadangi Vincas Kudirka 
apie tai nieko nebuvo pasa
kęs, tai jis aiškiai šiandie yru( 
jau pasenęs, ir sėjos meno 
kiekvienas iš mūsų turi ne iš 
Jo ar iš ūkininko Mokytis, bet 
iš realaus gyvenimo.”

Detroite susiorganizavo Lie
tuvių Laisvamanių sosaidė, 
kuriai reikia kastintucijos. 
Jau keli buvo susirinkimai ir 
vig neturi kasti ntuii jos. Det- 
roitiečiai, mano tavorščiai, 
pasiūlykit jiems nabašninkę 
“Šakę.” Jon sudėta visa lais
vamanių išmintis; geriausių 
turės kastintucijų.

Pasakojama, kad sykį komp. 
Mozartas įėjo į vienų bažny
čių ir tuo laiku buvo grojama 
vargonais. Vienas ponas, pa
žinęs garsųjį muzikų, prisiar
tina prie jo ir pašnibždomis 
paklausia:

— Na, kaip jums atrodo 
vargonininkas.

Mozartas šypsodamasis at
sakė:

— Groja visai pagal Evan
gelijų.

— Kų tai reikštų!
— Kairioji ranka nežino, 

kų veikai dešinioji!

Teisybė Akis Bado

Chicagos Kardinolo pasakytus tiesos žo
dis Vokietijos d’ktatoriaus Hitlerio adresu, 
nacius taip sukrėtė, lyg kas būtų piktų šir
šių lizdų pajudinęs. Nacių laikraščių redak
toriams ir pačiam propagandos ministerlui, 
kurį Kardinolus pavadino suktu propagan
distu, pritrūko žodžių, kad iškolioti tą žmo
gų, kuris išdrįso jiems pasakyti tiesos žodį. 
Mat, teikybė akis bado.

Be kitko nacių šulai reikalauja, kad 
pats Šventasis Tėvas [>«|H‘iktų Kardinolų 
Mundelein dėl tariamo Hitlerio ir jo vy
riausybės “įžeidimo”. Tač:au Popiežius jmts 
visai neseniai paskelbė griežtą raštą, smerk
damas nacius dėl jų užsimojimo supagonin-

Nacių “Juodieji Surašai”

Vienoje leidžiamas laikraštis “Reichs- 
potst” paskelbė tekstą slaptos instrukcijos, 
kurių Vokietijos nacių jaunuomenės vado
vybė išleido dėl vartotinų metodų kovo-e 
su katalikiškomis organizacijom‘s.

Tose instrukcijose patariama sudaryti 
vadinamuosius “juoduosius sąrašus”.

“Juodųjų sąrašų” tikslas: užkirsti ke 
lią liet kokiam Vokietijoj katalikų akcijos 
noriui jmsiekti aukštesnes vietas politikoje 
ir įstaigose.

Tai dar vienas įrodymas, kad Vokieti
jos naciai persekioja katalikus visokiausiai 
būdais.

lė įsikūrė slapta Kaune prie 
L. K. Moterų Dr-jos namų 
ruošos ir ūkio .mokyklos. Su
sidarė ir kunigų Seminarijo
je klierikų rėmėjų kuopelė. 
Paskiau žymesnės kuopelės 
buvo įkurtos Survilišky, Ra
dvilišky, Marijampolėj, Miro-

ges Pavasarininkus tučtuojau 
nieko nelaukiant: 1) stoti, 
kas tik gali, savanoriais į 
kariuomenės dalis, šaulius ii 
partizanų būrius ir vykti fro
ntan, a) kas to negali, kvie 
čiamas rinkti šiltų drabužių 
maisto, aukų pinigais ir ve
žti kariucmenei, rinkti ir ne 
šti šaulių ir partizanų va
dams arba į komendantūras. 
3) pavasai|ninkės gi kvie 
čiamos megzti kojinių, plrš 
tinių, siūti baltinių, eiti slau
gyti sužeistųjų, teikti viso 
kerlopos pagalbos, kokia tik 
prieinama”.

lr tuomet vėl nauja pava 
salininkų banga išvyko sa
vanoriais frontan. O pavasa- 

iltis, kuomet mus norėjo pa- j rinkikės mergaitės ruošė, ri- 
vergti bolševikų ar bermon
t'ninkų bandos, kurie siekė 
mums laisvę išplėšti — iri

nko ir siuntė reukalingiau 
sius kariuomenei daiktus. 

Todėl ir nenuostabu, kad
mes laimėjom. Mes pirmieji visuomenė ir dabar pavasa
pradėjom rinkti aukų drabu 
žiais, maistu, pinigais, kuo
met jų stigo kariuomenei 
mes plalnom, kiek galėdami, 
paskolos bonų jiardavinėjimų,slave, Vabalninke ir kitur,

“Pavasario šūkio sekėjai iocLiio sakant, mes ėjom ten, 
ir pusivad.no Pavasarinin ' įur ,,HI8 šaukė Tėvynė.

Šiandien vėl ištiko ypatingas
Pavasarininkai žadino jau

nimo ir visų lietuvių tarpe 
religinį ir tautinį susiprati
mų. Rodos, J. E. Vysk. M.

momentas, šiandien vėl Tė
vynė šaukia mus ją gelbėti, 
gelbėti nieko miaukiant. Pu- 
vusurin'uikų Centro Valdyba,

Reinio ranka parašytame 1* pritardama Steigiamojo Sei- 
statų keitimo projekte labai lll0 įr Lietuvos Gynimo Ko- 
gražiai akcentuojama ypač nilteto atsišaukimams, kvie 
tautiškas momentas: a) Pa- ėia visus draugus ir drau-

rininkijos judėjimų vertina it 
remia. Mes tikime, kud šis 
judėjimas ir toliaus gražia' 
augs ir klestės Lietuvos lai 
mei ir gerovei — baigė pa 
vasarininkijos tėvas kun. P. 
Dogelis. «f. KMelionis

— Didi tai klaida griebties 
nežmoniškų ir papeiktai ų 
priemonių ir svajoti upie gar* 
bingų pergalę.

— Didi tai klaida sakyti, 
“arba viskų arba nieko”, kud 
tuotarpu bedievystė palengva 
viską užvaldo.

Studentų ir Profesi- 
jonalų seimas

L. K. Studentų ir Proferi- 
jonalų sąjungos metinis «el 
mas šaukiamas š. iii. liepos 
7—8 d. Marianapolio Kolegi
jos patalpose, Thompson, 
Conn.

Seimas hus pradėtas 10 v. 
rytų J. E. vyskupo M. Rei
nio iškil'mingomis mišiotnis ir 
pamokslu.

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

Antroji seimo diena skiria 
ma draugiškam išvažiavimai 
į Naujosios Anglijos gražiau
sius apylinkes.

Seiilie dalyvauti galės tik 
užsimokėję nario mokesčius.

Visais selino reikalais pra 

soma. kreiptis į Seimo Ret#- 
gimo Komisijų, Marianapolja 
College, Thompson, Conn.

Centro Valdyba

— Kad Kristus būtų Lt tū
kstantį kartų gimęs Bertieju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. Wk Foerztcris

pusivad.no
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LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO 
PULKO SUKAKTUVĖS

Pulke Yra Tarnavę Nemaža ir Amerikos 
Lietuvių

Š. m. gegulės mėn. 19 d. 4 
pėstininkų Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo pulko 19 metų su
kaktuvės. Kaip ir kiti Lietu
vos kariuomenės pulkai, kūrė
si ir organizavosi sunkiose 
Lietuvos nepriklausomybės
kovų sąlygose, 
siu i Lietuvos 
priešai, kada Lietuvos vidaus 
gyvenimas dar nebuvo tinka
mai sutvarkytas, nes daugelį 
įstaigų tuo metu dar turėjo 

upantų kariuomenės savo 
anko.se, kada ne kiekvienam, 

nors ir tikriausiam Lietuvos 
piliečiui dar nebuvo galutinai 
aišku, kas daryti ir kaip pri
sidėti prie Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo darbo.

mas Kėdainiuose, visų reika
lingų dėmesį kreipė, kad tinka 
mai būrį apmokyti ir parengti 
kautynėms. Pavasario prad
žioje būrys pinuose kautynė
se dalyvavo drauge su Kėdai
nių komendantūros kariais,

kada iš visų pu.apgindami Kėdainius nuo bol- 
žemes veržėsi ševikų puolimų. Nors būrys 

dar nebuvo tinkamai pareng
tas kautynėms ir silpnai ap
ginkluotas, puolė bolševikus ir 
pastaruosius privertė trauk
tis. Būrys, neturėdamas pa
kankamai žmonių, kad būtų 
galėjęs visu frontu bolševikų 
daug didesnes pajėgas ats
tumti atgal, jis pradėjo atski
romis grūpėmis pulti bolševi
kus ir padaryti nuo Kėdainių

Lietuvos karaliaus Mindaugo 4-jo pėstininkų pulko ka
reivinės Panevėžyje, Pajuostės dvare.

tuvių proga leido pulkui va
dintis Lietuvos Karaliaus Min 
daugo pulku. 1920 m. sausio 
mėn. 5 d. pulkas buvo perkel
tas į Kaišiadorių apylinkes, 
kur saugojo fronto barų prieš

kur batalionas gausiai augo 
pasipildydamas karininkais 
kareiviais, ginklais, rūbais,

' arkliais, vežimais bei kitomis 
I reikalingomis karinėmis prie- 
' monėmis.

Gegužės 1 d. Panevėžio ba
talionas turėjo 35 karininkus į liepos 25 d. pulkas buvo Kau- 
ir 1314 kareivių, daugiausia j ne, A. Panemunėje. Prasidė- 
savanorių. jus lenkų ir bolševikų karui,1

Gegužės 2 d. batalionas lenkams teko apleisti Vilnių,'

DRAŪMS

Lietuvos Kareiviai — krašto nuo priešo saugotojai.

juo dalyvavo pulkininkas Va-,M. Zujus, J. Ambrasas, Žu-' sųlygose. Tad manau, kad už-
riakojis, vėliau buvęs Krašto

užėmė Ukmergę ir jo apylin-

Taip ir šis pulkas kūrėsi ir gana tolimus įsiveržimus-eks- 
organizavosi nepaprastai sun- pedieijas į priešo vidurį ir net
kiose sųlygose. Bet nežiūrint 
į visus tuos sunkumus bei pa
vojus, kurie galėjo susidaryti 
atskiriems asmenims bei šei
moms, dėl pirmųjų išėjusių į 
Lietuvos organizuojamosios 
kariuomenės eiles ir kuriais 
kariuomenės eilės didėjo no 
dienomis, bet valandomis pul
kai augo ir stiprėjo.

Nors trumpai apžvelgsime 
šio pulko įsikūrimo ir jos ko
vų dėl Lietuvos laisvės bei 
nepriklausomybės istorijų. 
Pirmos įsikūrimo dienos buvo 
šitokios. 1918. m. gruodžio 
mėn. 18 d. Krašto Apsaugos 
Ministeris davė įsakymų kari-

į užnugarį. Tokios žymesnės 
būrio ekspedicijos buvo daro
mos į Pociūnėlius, Pagirius, 
Krekenavą, Kovarskų ir kitas 
vietas. Tokios ekspedicijos tu
rėjo tikslų sklaidyti bolševikų 
kariuomenę ir neleisti jai įsi
stiprinti. Kovo 14 d. būrys 
pradėjo bolševikus stumti Uk
mergės ir Panevėžio link, pa
imdamas į savo rankas Pane
vėžio miestų. Vyriausybė, įver 
tindama šio būrio laimėjimus 
ir nuopelnus, kovo mėn. 22 d. 
būrį pavadino Panevėžio ats
kiru batalionu.

Panevėžyje šio bataliono da
lys išbuvo ligi balandžio mėn.

ninkui Variakojui organizuo--i3 d. Bolševikų žymiai dides-
ti Panevėžio srities apsaugą. 
Karininkas Variakojis darbą 
tuoj pradėjo Panevėžy. Ligi 
1919 m. sausio mėn. 7 <1. bū
rys turėjo kelis1 karininkus ir 
keletą dešimčių kareivių sava
norių. Tą pačią dieną būrys 
turėjo išeiti iš Panevėžio į 
Kėdainius, nes ten 
stiprios bolševikų
Traukiantis būriui į Kėdai
nius, pakeliui jis smarkiai di
dėjo. Sausio mėn. 13 d. atvy
kus į Kėdainius jau turėjo 90 
kareivių savanorių, reikalingą 
skaičių vežimų, arklių ir ne- 

. maža ginklų. Būrys, stovėda-

nės kariuomenės dalys po įvy
kusių kovų prie Panevėžio 
šiek tiek susitvarkusios vėl 
pradėjo artintis prie Panevė
žio, spausdami mūsų kariuo
menės šio bataliono dalyvius 
Apart šio bataliono, daugiau 
karinių jėgų Panevėžio rajo-

artinosijne nebuvo. Tuo būdu batalio- 
jėgos. nas po didelių prie Panevėžio 

kautynių, kurios užsitęsė ligi 
vėlyvos nakties, balandžio 
mėn. 4 d., turėjo Panevėžį ap
leisti.

Pasitraukęs iš Panevėžio 
vėl visas batalionas sustojo 
Kėdainiuose bei jo apylinkėse,

R1NKTYNĖS MINTYS 
į KIEKVIENAI DIENAI
į
t vertė
t Kun. Ant. M. Karužiškis 
t

Gegužės 21-ma Diena

“Gana tau mano malonės”. 
— 2 Kor. XII, 9.

Dievo ganai Tu, kurs vil
tyje ir baimėje vargsti per 
gyveninio tyrų smiltis, skau
džiai ištiriamas, lipk pasiti
kinčiai per mirties juodą vir
šūnę, nes skaistūs šuliniai 
spindi netoli: tu būsi paten
kintas.

‘Dievo užtenkal O tu, kant
rusis, kurs tiki į Jį, ir į nie
ką kitą, dar nešk savo naš
tą; po besileidžiančia saule 
džiugios šėtros blizga: tu bū
si {įtenkintas.

Dievo auksinio popiečio 
metui turėsi ramybę; žmo

gus yra nuostolyje nebent jis 
teisingai gyvena ir pagelb 
sti savo draugui būti tvirtam 
ir drąsiam, ištikimam ir kan
triam: tuomet bus poilsio na-

kauskas, Maskvytis, Jonas 
K. Mįlius ir kiti kurių dau
giausia tarnavo 4 pėstininkų 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
pulke.

Tenka pažymėti, kad jei ne 
pačių užjūrio lietuvių vienam 
kitam yra tekę tarnauti šio 
pulko eilėse, tai jų gyvenan
tieji Lietuvoje broliai bei gi
minės yra tarnavę, kovoję ne- 

mėn. 26 d. drauge su kitomis Pastatytos naujos modernis- ipriklausomyl)ės karuose, arba

lenkus. Nuo balandžio 24 ligi Apsaugos ministerių.

o kadangi pagal taikos sutar-
kes. Gegužės pradžioje kariuo tį su bolšavikais Lietuvai pri-
menės vadui, generolui S. Žu
kauskui, sudarius atskirų bol
ševikams pulti planų ir įsa
kius Panevėžio ats. batalionui 
su kitomis kariuomenės dali
mis pulti dviem Panevėžio ir 
Ukmergės kryptimis, po at
kaklių kautynių gegužės 19 d. 
batalionas užėmė Panevėžį, šį 
kartų Panevėžys galutinai bu
vo atvaduotas ir bolševikams

Nuo 1921 m. pradžios pulkui 
vadovavo pulk. Tamašauskas. 
Dabar nuo 1935 m. gegužės 
16 d. vadovauja gen. št. pulk. 

j V. Žadeika.

klausė Vilnius, tai liepos 27 d.1 Pulkas savo stovėjimo vie- 
pulkui buvo įsakyta žygiuoti toje Panevėžyje — Pajuostės 
Vilniaus link, kuris rugpiūčio dvare yra gražiai susitvarkęs.i _

dalimis užėmė Lietuvos sosti- kos su visais reikalingais pa 
nę Vilnių. Spalių mėn. S ulau-1 togumais kareivinės. Gražiai 
žius lenkams sutartį ir prade-• į rengtas puskarininkių klubas, 
jus pulti Lietuvos, kariuome- kareivių skaitykla, kino, žaidi-
nę, spalių 7 ir 8 d. pulkas gy
nė Vilnių nuo lenkų kariuome
nės. Spalių 9 d. lenkų kariuo- 

į Panevėžį nebeteko grįžti, [menei puolus Vilnių žymiai 
Kariuomenės vadovybė, įver- stipresnėmis jėgomis, pulkas
tindama Panevėžio atskiro-ba
taliono nuopelnus atvaduojant 
Panevėžio miestą ir jo apylin
kės, leido- tą dieną pasirinkti 
dalies šventę, o Panevėžio ats
kiram batalionui vadintis 
“Panevėžio batalionu”.

Paėmus Panevėžį, batalio
nas tęsė kovas su bolševikais 
kol jie -buvo išvaryti ligi Dau
guvos krantų. Ligi spalių mėn. 
5 d. batalionas saugojo Dau
guvos frontą, neleisdamas bol- 
ševikams pereiti į Lietuvos 
teritoriją. Spalių 5 d. l>atalio- 
nas buvo perkeltas į kitą fron
tą prieš bermontininkus. Pa
nevėžio batalionas spalių mėn.

pasitrankė iš Vilniaus Skete- 
rių link, kur dalyvavo kauty
nėse visą spalių mėn. Lapkri
čio mėn. pabaigoje pulkas tu
rėjo žymias kautynes su len
kais prie Musninkų ir Širvin
tų apylinkėse. Fronte sustab
džius kovas, pulkas saugojo 
barą ties Širvintais ir Gied
raičiais ligi 1923 m. baland
žio mėn. 29 d. 1923 m. gegužės 
mėn. 3 d. pulkas buvo perkel
tas i dabartinę stovėjimo vie
tą į Panevėžį — Pajuostės 
dvarą.

Respublikos Prezidentas už

mų bei šokių salė. Gražiai ir 
pavyzdingai sutvarkytas pul
ko rajonas, žodžiu, kareiviai 
turi vietoje visas kultūrinės 
gyvenimo bei pramogų sąly
gas bei priemones. Jie laisvo
mis nuo darbo valandomis tu
ri ko pasiklausyti per radio, 
pasižiūrėti kino filmų bei pul
ko sporto ar jo gražiai įreng
tame rajone maloniai pasilsėti. 
Pulkas Panevėžio miesto ir jo 
apylinkės gyventojų yra lal>ai 
mylimas ir gerbiamas, nes 
pulkas yra viepintėlė dalis, 
kuri yra apsaugojusi ir apgy
nusi nuo priešo 1919-20 m. ne 
tik tos apylinkės gyventojų 
turtą, bet ir jų gyvybę. Tuo 
būdu pulko metinių švenčių 
proga ne tik iš Panevėžio a-

nuopelnus Lietuvai 1926 m. pylinkės visuomenė susirenka
gegužės mėn. 28 d. pulką ap-

15 d. atvykęs į bermontininkų dovanojo II-jo laipsnio Vyčioi 
frontą, užėmė apsaugos barą kryžiaus vėliava. Be to, pul-
Klovainiai — Rozalimas. Už
imtame bare ilgai stovėti ne
reikėjo, nes batalionas spau
dėsi į Lietuvos vakarus. Nuo 
lapkričio 1 d. batalioniui žy
miai padidėjus žmonių skai
čium,
leido batalionui vadintis 4 
pėstininkų pulku. Pulkas žy
mias kautynes turėjo su ber
montininkais ties Meškuičiais 
ir Šiauliais lapkričio mėn. 21 
ir 22 d.

Respublikos Prezidentas ,A.

dabar tarnauja taikos meto

jūrio lietuviams šio garbingu 
pulko metinės ir 19 metų su
kaktuvių proga įdomu susipa
žinti nors su šia trumpa pul
ko bei jo nepriklausomybės 
kovų istorija. , I

Pulkų, jei tik leidžia sąly
gos, jo metinių švenčių proga 
atlanko Respublikos Preziden
tas A. Smetona, lydimas Kraš 
to Apsaugos Ministerio, ka
riuomenės Vado ir kitų vyriau 
sybės narių. S. N.

Įdekite Naują 1937

Automatini
GESO PEČIŲ

Duokite pilnai-skany vitamkius-tauplnantį valgį 

kas kartas!

kas už išvadavimą iš priešų 
rankų Šiaulių ir Panevėžio 
miestų yra gavęs iš tų miestų 
gyventoją dvi vėliavas, ku
rios laikomos Karo Muziejuje. 
Nepriklausomėbės karuose pul į

į pulko rajoną, bet susivažiuo- 
ja iš įvairių apskrities kampų. 
Pulko iškilmėse dalyvauja vi
suomenė, įvairios Panevėžio 
organizacijos bei įvairios mo
kyklos. Per metines pulko 
šventes būna didžiausios Pa
nevėžyje iškilmės.

Lietuvos kariuomenei besi-

Paniatyk Modernišką 
Automatišką Geslnį 

Pečių!

Gerėkis skaniais val
giais AUTOMATIŠ

KAI iškeptais!

Užbaigk spėjimus ir 
extra darbus 

virtuvėj!

GERA NUOLAIDA UŽ JŪSŲ SENĄ PEČIŲ 
LENGVOS MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

Įima iškepti “dvigubai

I

kariuomenės vadovybė kas yra turėjęs nemaža nuos- organizuojant nepriklausomy-

ktisl — Edvinas Araold.
AS, rodos, mačiau reikalą:Smetona metini« Pnlko <,ukak- 

visa lo, ką Dievas man duo- j 
da, ir nenoriu nieko, ką Jis i 
man užgina. Nėra jokio pa-' 
tvarkymo, nors ir skaudaus, 
bet arba jame, arba po jo, aš 
randu, kad aš negalėčiau bū
ti be jo. Ar jis būtų atimtas 
arba man neduotas, anksčiau 
ar vėliau Dievus nuramina 
mane Savyje be jo. Aš metu 
visus savo rūpesčius ant Vie
špaties ir gyvenu saugiai ma
no Dangiškojo Tėvo priežiū
roj ir išminty.

Mano keliai, žinai, yra, tū
loje prasmėje, erškėčiais ap
tverti, ir kasdien darosi ta
msesni ir tamsesni; bet vis 
dėlto aš nė mažiausiai nepra
randu pasitikėjimo mano Die- 

;vuje. ; ,

tolių: buvo nukautų karininkų 
ir kareivių, sunkiai sužeistų, 
ir nuo žaizdų mirusių. Visa 
eilė karininkų, ir kareivių už 
pasižymėjimus fronte yra ap
dovanotų Vyčio kryžiumi.

Nepriklausomybės karo ko
vose pulką organizavo ir eu

bės atstatymo laikais, į jos ei
les stojo nemaža Amerikos 
lietuvių. Yra žinomi savano
riai Amerikos lietuviai, kaip 
kpt. P. Jurgėla, ltn. Purvis, 
ltn. Zamkus, viršila Vl. Bal- 
čas, J. Očikas, K. Slivifiae, J. 
ir K. Jurgėlos, Mikalauskas,

• Su nauju 1937 metų au
tomatišku gesiniu pečium 
apsisaugosi nuo nepasise
kimų valgių gaminime. Šia
me pečiuje karštis automa
tiškai kantroliuojamas. šis 
pečius turi sandarią insu- 
liaciją ir karštį užlaiko vi
duje ir neleidžia plisti į 
virtuvę 1

Šiame pečiuje mėsą ga-

greiciau. Automatiškaie 
prietaisais karšti pečiuje 
gali nustatyti alcymirkoj.

Šiandie pamatykite 1937 
mėty automatini. ms 

yesiniue pečius 
jums artimiausioj

People/t Gas Kra u ture ji

moo(*n coo<(rr.. constant mot w*tm sutnt mhiohatiom.. Oa| i

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPAf.e h o N I A A S * », M *000

GEGUŽĖS
ĮVYKS

“DRAUGO”
PAVASARINIS PIKNIKAS

GRAŽIAM SUNSET PARKE “VILNIAUS KALNELIUOSE”
prie 135tos ir Archer Avenue, Route 4A

anko.se


Penktadienis, geg. 21 d., 1937

tainėj, taigi yra reikalas tu
rėti organą. Ir tas tiesa. Kie
kvienam name taip pat ture

lių rastis “Draugas”. .
I

Apvogė Namus, DaŽk 
tų išnešė #15,000 

sumai

6v. Antane) jm- 
’iai mokytojų 

Siu buvo labai 
ti prie p rinos 
Viso buvo 32. 

mvo ir keli auges- 
mažens tėvai n<>- 

atalikiškai auginti, 
itys vaikai prašė- 

rirengtų juos prie 
. Kleb. kun. Ig. Bu
lė pritaikintą pa-

tomobilių dirbtu- 
eina. Po sėdėjimo 

risur pripažnta C 
a Darbininkai sum
etėjo organizuotis.

das priešinasi dar- 
rganizavimui ne dėl 
ų gerovės, kaip sū
dei savęs apsigyni- 
gerai žino, kad pri
riją, turės daug vie- 
dirbtuvėse pagerinti, 
augojus darbininkus 
idimų. Čia darbinin- 
ie vejamas kaip gy- 
per greitumą įvyks- 
daug sužeidimų, 
pas Fordą darbiniu

Nežiūrint to, susipratę dar
bininkai stoja j uiiją ir, lai 
k ui atėjus, pakels savo balsą.

Tiesiog graudu žiūrint į 
Fordo darbininkus, kai jie 
važiuoja gatvėkariu iš darbo. 
Visi beveik miega; ta p iš
varginti, kad negali ištverti. 
Ir dar Fordas viešai statosi 
darbininkų užtarėju. Kas an
glų spaudoje rašoma, tai tik 
jo gerovei daroma. Pažiūrė
jus į darbininkų pusę, arš’au 
negali būti. Ne veltui darbi
ninkai vadinama “Fordo mu-J 
lais”. Tai Fordo darbininko 
titulas. Ot, respublikonų pa
rtijos rėmėjas. D. B. T.

Vieša Padėka

Š:oj pily susituoks. Cbateau (pilis) de Gande Monllis’e, Prancūzijoj, kur ateinantį 
mėnesį susituoks atsisakęs Anglijos karaliaus sosto Edvardas AVindsor su Wallis War- 
field - Simpsoniene.

nuplaukia ir j Pietų Ameri 
ką. Kas svarbiausia, Alekso- 
niai buvo giliukingii sutaupy
ti ir atiduodi sykiu visą šim
tą. Tikrai verti pagarbos.

Šįiuomi reiškiame širdin
giausią padėką Moterų Sąju
ngos 54 kuopai už taip skait
lingą atsilankymą ir paramą 
•mūsų kuopos 10 metų gyv. 
sukaktuvių paminėjime, bal. 
17 d. Taipgi gerb. kleb. kun. 
I. F. Boreišiui už gražią ka
lbą, o publikai už paramą.

Mūsų kuopa, šį mėnesį va
ro naujų narių-prirašinėjimo 
vajų. Įstojimas dykai. Gera 
proga moterims ir merginoms 
įsirašyti organizaci jon, kur

ovalia su darbininku kiekvienai užtikrinta pašalpa,

Jurgis Kliora tikrai vyri
škai padarė. Jam jo sąžinė 
prašneko: “Tavo žmona turi 
pereiti į katalikų tikėjimą; 
šliūbą turite paimti katalikų 
bažnyčioje; savo vaikus pa
krikštyti”. Jurgis prieš ne- 
munna: vaikus krikštija, žmo 
ną siunčia mokintis poterių, 
katekizmo ir rengiasi šliūbui 
bažnyčioje.

Boseliai ir “Serves” 
seka, kaip ko- 

L4tu4 Jei J ik

apdrauda ir plačiausia dirva 
veikimui.

Mot. Są,gos 64 kp. v8Jdyba

Pranas Rumšą šiomis d’e- 
nomis rengiasi važiuoti pa
sisvečiuoti į Lietuvą. Jis nė
ra nei biznierius, nei amat- 
ninkas, bet sau fabriko ge- 
raš darbininkas. Jam bus "lai
mės ir džiaugsmo dar kartą 
pas savo senutį tėvelį tėvų, 
protėvių mintais takeliais pa
vaikščioti.

.Šv. Baltramiejaus choras, į (iengė plėšikų užpraeitą nu- 
gegužės 23 d., važiuoja į Ke ’ ktį įsilaužus j Daniel Swan- 
noslia, Wis., kur antru kur Įson butą, G334 No. Franeiseo 
tu statys operetę “Sylvia”,, avė., išsivežė tris orienta- 

brangumynųvadovaujant 
ir kun. V.
elioras pradės rengtas 
“Klaipėdoj Julės”.

Enrikas

varg. S. Žiliui, liūs kaurus ir 
Urbai. Neužilgo viso $15,000 vertės. I). Swan 

prie i son su žmona tuo metu buvo 
Į išvykę į l’goninę aplankyti 
dviejų sergančių vaikų.

LIETUVIAI DAKTARAI
Senas mūs kolonijos gyve | t* uan»j 2340 

ntojas ir veikėjas Pranas Ru
mšą, gegužės 20 d. išvažiavo 
3 mėnesiams atostogų į Lie

tuvą. Žada aplankyti savo 
tėviškę, Kauną, Raseinius, Gi
rkalnį ir kitur.

Laimingos kelionės.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAU IR OHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vėl. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel. OANal 0492

LIETUVIAI DAKTARAI

Rez.:
24 C 6 W. 69 St

rai trankė lietuv’škas melo-1 
dijas skripkotnis ir armoni- 
kais, gražiai dainavo neuž
mirštamas senovės lietuvių 
dainas. Turime ir čia augu
sio jaunimo, kurs myli mu
ziką ir seka senukų pėdomis.
Pavyzdžiui, Bujanauskų šei
ma. Visas jų namas “muzi
ka dvelkia: nuo tėvo ir mo- Lietuva) Auditorijos valdy 
tinos iki mažiausio, kuris už ha, kurios pirm. yra Jonas 
save didesniu akord.nu grie- Junčius, praeitą susirinkimą 
žia. Arba Vaišnorų šeimyna:! nutarė užsiprenumeruoti die- 
tėvas ir sūnūs visi muzikam Į nraštį
tai. Ir daug kitų, kurie pasi- ,ganu. Sako, “visas veikimas
rodo lietuviškuose vakarė-- Į mūs kolonijos spiečiasi .....
liuose.

Taigi, įvykęs vakarėlis 51- 
jgai bus neužmirštas. Lauksi
me daugiau tokių.

OS IŠ WAUKEGANO
egano lietuvių did-į 

susirūpinimas — nau 
tyčios statyba. Būtų 
piaagsmas, kari gale 
ą vasarą pas: statyt i. 
Os gyvai reikia. Duo- 

ijonai sutaupę si
ja naujos bažny- 

fondui. ĮBet fon- 
greit neauga, kaip

Ateinantį sekmadienį bus 
vaikučių pirmoji šv. Komu
nija. Laimingi vaikeliai galį 
priimti dangišką duoną. La

ibai. pritiktų ir, patiems tė^a-,
-------  • ms sykiu su savo vaikais pri-

Nors Juozapas Petraška ne imti šv. Komuniją. Ta proga 
seniai sukūręs šeimyną, prie turi pačiuose tėvuose pasiro- 
to dar jo žmona yra kitatau-į dyti didesnis dievotumas, nuo
tė, o vis, kati ir nelengva slidumos, 
buvo sutaupyti pinigus, Šim
tinę {lakiojo. Jais parūpi jo
nai džiaugiasi.

Bėgila.'

Gegužės 16 d., Lietuvių Au- 
Iditorijoj, fcJv. Baltramiejaus

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 [mpiet ir 7—8:30 

vakare
REZ1DENC1.I A

“Draugą”, oficialiu o- 1 LAFayette 3051 2519 W 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nac-al «nt«rti 

j Ofiso tel. Cicero 2573
sve

30 METŲ PRITYRIMAS 
Aky* 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

Juozapus ar Juozapa Tur- 
činskiai mano, kad aukoti ba
žnyčios statymui yra ne tik

ios reikia. Pasta- reikalas, bet ir didelė garbė.
| Taigi paskubėjo savo kvotą 
atmokėti. Turčinskiams pri
klauso garbė už paramą. 

Zigmas ir Juozapa Alek- 
i ir Zigmas ir Juo-įsioniaa turi užauginę būrį vai-
sionini. Fonde du- kų. Vienas sūnus turi nuola-

bed

tu į naujos bažny- 
fondą aukojo po 

ipas ir Marė Pe- 
Joozapas ir Juozapa

draugija surengė dainų 
muzikos kontestą, arba an
gliškai sakant, “amateur ni- 
glit”. Vakaras buvo įvairus. 
Nors pirmas tos rūšies mūs 
kolonijoj, bet gražiai pavy 
ko. Publikos buvo pilna sve
tainė ir visi, matyt, buvo pa
tenkinti. Čia pamatėm kad ir 
pas mus no stoka muzikos

Su Napoleono brangenybė
mis. Kino artistė Greta Gar- 
bo, kuri ant kaklo ir rankų 
dėvi Napoleono 1811 dovano
tas karalienei Marie Louise 
brangenybes. Šias brangeny
bes Metro-Goldwyn-Mayer 
studijai paskolino New Yorko 
brangenybių koleke'janieriai 
gaminant filmą “Mine Wa- 
lewska,” kuri, netrukus bus

»:u),5oo. tinį darbą laive. Jis dažnai bei dainos meno. Seneliai ge-1 rodoma teatruose

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- 
DIRBYSCIŲ 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.

DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
BA NTPTHTAfl

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

3147 So. Halsted St., Chlcago 
I Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVA” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 ,x)piet — 7—9 vnkare 

Trcčiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo- 6 iki 9 
Telefonas OANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Pancdėlj, 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

Tel. Ofc. REPublIc 7CM 
Mclro.se Vark ttZU

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvlilud. Ii uenktudlenlalr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6 # v. v. 
ŠcAtadlenlais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadvvay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniai* ir trečiadieniai* nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

6(6tadieniala nuo 2 v. Iki 9 v. v.
Re k madienlala _ pagal autartlea.___

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti_________

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North Lt Salio Street

Chicago
Telephone CENtrnl 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd. 
Tel. KEYstonc 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. Western 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 
C111CAOO. ILL.________

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
ninfl a n

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonu ICDvray 2880

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA8 IR OHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARds 0994 

Ras.: Tai. PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7 8 v. vak. 
Nedeliomia nuo 10 iki 12 dieną

Office Hours
2 to 4 aud 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointmcnt

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and BURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namą Telef. PROepeet 1930

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

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

Seredomis' ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

Offiee Phone Rea. and Offiee
PROspsct 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. Ir 7-t vak. CAN ai 0104

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chlcago-
Nedėllom Ir Trečiadieniai*

Pagal Sutarti

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
-tabv’-”* ••.rodomi" ir auhatomia

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

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliotu:* naši tartu

Subatoms CiceroJ 
1446 So 49th Ct

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Į . Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_______________ TeL HEMlock 4848

TeL BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Tel. Ofiso BOUlevard 6913-14 
Rea. KENvood 6107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tcl. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reaideneija
8939 So. Oiaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedeliomis pagal sutartį

Tel. CANa' 0267
Res. PROspect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

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

6 iki 6 vėl, vakaro_______

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yTa Clase A 
rūiies. Tai yra, aukičiatui Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priakyTi prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
Irių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

Mclro.se
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VIETINES ŽINIOS

ATSISAUKIMAS Į AUGANČIO JAUNI- 
MO TĖVELIUS, MOTINĖLĖS BEI 

GLOBĖJUS

BRIGHTON PARK. — X. ganizutorius dirba tik dėl jū- 
P. š. P. parapija yęa laba: (sų gero; jis negauna nei al- 
daug žadanti kolonija. Č'a y gos, nei koniišino. O jei dar 
ra šimtai doro jaunimo, Imi-Įmes jį šaltai priimame, rau
giančio 7 ir 8 sk. pradinės ka pamojame, tai kad ir di- 
mokyklos ir lankančio aukš-' džiausiąs pasišventėlis gre't 
tesnes mokyklas, net jau di- pavargsta ir rankas nuleid 
rbančiio jaunimo. Deja, jis žia. Tadgi, jau atėjo laikas

e
nėra organizuotas. Tiesa, yra 
keletas lokalių dr-jų, bet di
dž'. ulei mūsų kolonijai to ne
užtenka. Čia reikalinga jau 
n'Niio kuopa prie Lietuvių R. 
K. Susivienijimo 160 kuopom

pažinti LRKSA, kaipo inšu
rino lietuvišką korporaciją.
LRKSA pusantro milijono 
turtas yra mūsų turtas ir 
LRKSA apdrauda ir pašai|>a 
pigiau mums kainuoja, negu

dirva yra plati ir dar ne- , insulino kompanijos apdrau-
{įdirbta, bet darbas jau ei

na pirmyn visu smarkumu. 
Susipratęs jaunimas rašosi į 
kuopų, nes yra geras išroka- 
vilnas ir keleriopa iš to nau
da.

Kada tėveliai arba globė
jai prirašo, sūnų arba dukte
rį prie L. R. K. S. A., tai 
didžiausias jų rūpestis pasi 
baigia, nes ši organizacija y- 
ra: 1) katalikiška, 2) lietu
viška, 3) nocionalė, 4) ap
draudos, 5) pašalpos, 6) kul
tūros, 7) mokslo paramos ir 
6) našlaičių prieglaudos or- 
gayizgcija. Kas syaŲbiauaįa, 
ši organizacija yra pusantro 
milijono dolerių organizacija 
ir ji turi penkiasdešimts me 
tų patyrimo apdraudos (In
surance) ir Pašalpos -organi 
zacijų srityse. Taigi, nežiū
rint kokj luomų, ar profesijų, 
pasirinks jūsų sūnus ar duk
tė, vis vien ši organizacija 
bus jam, ar > jai, naudinga ir 
reikalinga.

Kliūtys
Kada L. R. K. S. A. orga

nizatorius nueina į lietuvio 
kataliko namų, kad pasiūlius 
44polisų’’ pritaikintų prie jo 
arba jo šeimos reikalavimų, 
tai pirmutinis atsikalbėjimas 
yra: “jau turime inšurino po
lisų, daugiau nereikia’’. O 
kada Susivienijimo organiza
torius išena, ateina inšurino 
agentas ir tai pačiai lietuviš
kai, katalikiškai šeimai par
duoda dar kitų polisų. Kų 
tas reiškia* Nieko kito, kaip 
tik didelį nesusipratimų iš a- 
biejų pusių, kaip organizato- 

ių, taip organizuojamų lie
tuviškų katalikų šeimų. Mes 
užmirštame, kad inšurino ko
mpanijos agentas dirba ui 
algų ir didelį komišinų, tad
gi jis be atlaidos dirba ant 
savo prospektų ir jeigu pro
spektas yra kietas, tai agen
tas atsiveda savo “bosų“, ki
tų aukštesnį, daugiau paty
rimo turintį agentų ir par 
duoda polisų. 0 LRKSA or

da ar pašalpa.
Tadgi, subruskime visi ra

šytis ir mūsų jaunimų rašyti 
prie LRKSA 160 kuopos ar
ba jaunuolių skyriaus. Čia

Šame Pricc Todiif, 
is 45 5i»rsAqo 
23 ounces25t

MILLIUHS OI POUNUS HAVE BfctN 
UMP BY OUR GCiVERNMEHI

timpois

Instrukcijoą parado vadams, Š'andie, geg. 21 d., Soldler’s Fielde, 1:30 j>o pietų, i 
bus Chieagos aukštesnių 'mokyklų kadetų VR. O. T. C.) paradas. Regularės J. A. V. | 
kariuomenės Maj. John II. R'nge, duoda instrukcijas kadetų oficieriams — parado va
dams. Parade dalyvaus 8,000 kadetų.

dent, secretary, ot o'ther of
flcial. You can improve thia 

jūsų jaurtimas ras ne tik ap- company. /by attenddng its 
draudų ir pašalpų, bet dar ir oonventions every two years; 
sportų ir susipažinimų su sau you can organine sportą: a 
lygiais jaunuoliais-lėmis.

Ateinantį sekmadienį, geg. 
23 d., 7 v. v., parap. salėj,

base bąli team, etc., and the
national. organization. will pasirodė, kad Jonas Jaukštb 
help yoiu in getting the thing?

Tai bus, taip sakant, “Oldį Žaizdamas su kitais vai- 
Timers“ arba “Old settlers“ į kais 9 metų amž. S. Barou, 
piknikas. (2167 N. Austin ave. įlipo į

Buvo manoma, kad Simo-'medį ir krisdamas iš jo užsi
ims M. Skudas 18 apylinkės mušė.
graborius bus seniausiu, bet

— Dideles tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drųsa.

Mazzini
už jį yra senesnis. Jaukštis

prie 44 ir S. California ave.,' you need, and you well know sako, kad ir už jį yra dar 
įvyksta didelis šios kolonijos j that you cannot get such help 'senesn’ų “amerikonų“, 
jaunimo susipažinimo vaka- .from other Insurance compa 3 arpe “Old Timerių’’ ga
ras su šokiais, užkandžiu ir nies. You have no VOte in įima suminėti: Daugelavičių, ,#| V>kani_..l#valyklt v,dllHu,.._Jwl.k,u 

other. insurance. companies.'Bridgeporte pienių, A. Olšev-I <..-n«u lotoji
They tell you how much to rių, realestetimnkų, kanaiie 
pay and that is all. Here youĮckų, Katkevičių, Sueitų ii 
are one of the family. daugelį kitų. Gegužės 30 d.

programa, kurioj dalyvaus ir 
organizacijos pirm. L. Šimu
tis, bei (Mgauizueijps, veiRė
jai. Kartu paminėsime ir 50 
metų jubiliejų. Visus — se
nus ir jaunus kviečiame atsi
lankyti.

Jaunimo Komisija:
J. K. Encheris, pirm.

A word to the yoaith of Lith
uanian Roman Catholic 

Origin

My dear Friends:
No doubt you all have an

insurance policy cf some sort 
or other, būt whether you 
have or nOt, it will interest 
you to know that there is a 
Lithuanian Insurance Compa
ny, or Corporation, of $1,500,- 
000.00, and over fifty years 
of experience. in insurance 
business — and that compa 
ny is your L, R. C. A. of A. 
vvith chapters all over the 
United States.

This is your insur&noe co- 
hipany, a participating mu 
tual company, of which you 
may some day become presi

So come to the L. R. C. A 
of A. Juniar. Chapter 169 
Danoe at the I. C. Hali, 44di 
and S, California Ave., Sun 
day night, May 23rd, at 7 
p. m. where you vvill dance. 
dine, and meet your friends.

Committee of Arrangements 
J. C. Encher, chairman

Kas Seniausias 
Lietuvis?

galėsime juo* pamatyti Lie 
pos darže. Visi old tiuneriai 
kviečiami atvykti arba apie 
save pranešti Juozui Kuzmi
ckui, 19(40 So. Union ave.

Piknike bus basebolo žaidi 
mas. Žais vietos tymas su 
“Raudonos Rožės“ iš Cicero, 
tymu. Vietos tymo menedže
riu yra Jonas Grigaliūnas, 
718 AV. 18 str. Koresp. J.K.

UFE'S BYWAYS

Kaip Jaučiate?

t* arbatą. 10c — 16c.

i Wn - J, KEt SAMPIE of Oorlola 
. ' HoadachoPowdor—okoGarfloldToa. 
■ n u**dfor coo«tio«tK>n,ocid indlgottion, 

koop cloor. Intido." WtlT(i Gamfielduacc- o«ot. e. (RooKLyn, n. y.

FOR 
I TC H I N G 

S K I N
Ar kenčiate nieiiejimą,

šiuo klausiniu visi žingei- 
dauja. Prieš kiek laiko mūsų 
spauda mėgino sužinoti. Bet 
nepasisekė. Šiomis dienomis 
tuo klausimu susirūpino 21 
\Vardo piliečiai ir jie mano, 
kad jiems pasiseks klausimas 
išrišti. Tuo tikslu jie reng:a 
šeimyninį išvažiavimų į Jus
tice Park (Juozo Liepos dar
že), sekmadienį, gegužės 30 
d. Piknike dalyvaus seniausi 
Chieagos lietuviai; gi seniau
siam bus suteikta dovana.

Pavojinga Žaisti Su 
Sausu Ledu

George Putica, 14 m. amž., 
2026 N. Normandy ave., tur
būt, visam gyvenimui netek.-, 
akies. Praėjusį antradienį jis 
žaidė su gabalu sauso ledo, 
kurį įmetė į p'eno bonkų su 
vandeniu. Pieno bonka spro 
go ir stiklų šukės sužeidė 
kairiųjų akį.

nudegimą, arba odos ligą? y 
N e kentė k it! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
dalina eezema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko- 
se. 35c, BOc, $1.00.__________žemo

FOR SKIN IRRITflTIONS

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bankletams — laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LAFAYETTE 5800

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
------ o -

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj------ o-— ■
Suvirš 50 metų prityrimo 

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

pinigus ------ o------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chjcagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GItAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Hlinois

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKT/

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

Tel. LAFAYETTE 0727

sfllVRMt,

//*foR y°uR

eVes

Night and Morning
Dėl aklų pa varą lįsiu nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis.
flaurua Kūdikiams Ir 8uauguslema 
Visose Vaistinėse.

VVrite for Free Boofc
"A Wsr14 of Co«»ort »•» t»n tr**"- MURINĘ COMPANY “Kis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD lll A M PC PATARNAVIMASHIyiDULAIiul dieną ir naktį
n W A T KOPLYČIOS VISOSE 
DIl\/ll MIESTO DALYSE

1.1. Zolp 1646 West 46tb Street 

Phone BOUIevard 5203

PLATINKITE “DRAUGI

Ezerskis Ir Suims 10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703

Dykai koplyčios visose 
Chieagos dalyse

OARY, I*D. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER - PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Ave.

SOLISTAMS IR CHORAMS !
Didžiausias Muzikos, Dainų ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“Ml ZIKOS ŽINIOS” 
lem X. panieii Ate., Clil<a<o, lll.

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

m VIRginia 0883

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

Lachawicz ir Sunai
2314 VVest 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J. Ii 4348 So. California Ave. 

Phone LAFayette 3572

MRS.

A. BITTIN
PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest 11 lth St., 

Telefonas BU Varly 0006 
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

T7;

£

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 

Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkos
S. M. Skudas
Ma

1410 So. 49th Ct., Cioero 

Phone Cicero 2109

718 VVest 18th Street 
Pbone MONroe 3377
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VIETINES ŽINIOS 0325.00 IS SHENANDOAH, PA.

Rėmėjų Piknikas 
Pasisekė

Bajorūnaitei Priteista 
01,700

Geg. 16 d., Vytauto darže 
jvyko Sv. Kaz. Akademijos 
Rėmėjų centro piknikas. Tie
sa, tų dieną buvo daug įvai
rių parengimų, vienok seselių 
prietelių, geraširdžių žmonių 

[l netrūko ir pas rėmėjas.
Visų skyrių, visų rėmėjų 

su komisija F. Burbiene, K. 
Garuckaite ir S. Jurgaite, 
pirm. A. Nausėdienės vadovy
bėje, darbas ėjo gražiai, su
tartinai.

Galime pasigirti, kad be
veik realizuota rėmėjų svajo
ta suma — tūkstantis dolerių 
Statybos Fondui. Taigi fon
das auga.

Į piknikų atsilankė ir gra
žiai parėmė kun. A. Skryp- 
ko, kun. P. Vaitukaitis, kun. 
A. Deksnys, kun. V. Al įkai
tis, kun. S. Petrauskas ir se
selių kapelionas kun. B. Ur
ba, kurs niekuomet neaplei- 

( džia nei vieno darbo dirbamo
Šv. Kaz. vienuolynui — aka 
dėmi jai. Atsilanko ir daug 
biznierių ir svečių ir taip pat 
gražiai parėmė. S. J.

jaus seserys gavo laiškų ir 
čekį $325.00 sumai Statybos 
Fondui.

Shenandoah, Pa., kur kle- 
Teisėjo Roman E. Posan- honauja kun. Karalius, devy- 

skio l^ameroj! (baigta byla moterys, biznierių žmo- į 

Stafae Bajorūnas, 22 m., 12001 nos» suren£ė “card party ’ 
So. Halsted st., kuri buvo
patraukus į teismų Illinois 

’ Central geležinkelio kompa
nijų reikalaudama $50,000 už 
sužeidimų. Jai priteista iš 
kompanijos $1,700. S. Bajo
rūnas yra šokėja Chicago te
atruose vardu Sally Warren.

Po AltD seimo, ant ryto-1 Statybos Fondui. PagaJvoki-
te, 9 moterys per vienų va
karų padarė $325.00! Gaila, 
kad ten nėra i J mėjų sky
riaus.

Valio Šenador’o 'moterims!
S. J.

tikietų jau randasi visose ko- Po kelių mėnes'ų grįžo ir

APLINK MUS
John P. Parker (Parkaus- 

kas) urminis saldainių par 
davinėtojas, 4459 So. Califo- 
mia avte_,. pasižadėjo būti 
“Draugo” pavasariniame pi
knike, kurs įvyks gegužės 30 
d. Sunset Parke.

Bridgeporte užsidarė bibli- 
stų centras, kurs buvo adre
su 3238 So. Halsted st.

ŠIANDIE MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
CHICAGOS APSKR. SUSIRINKIMAS

Beliko tik dvi savaitės iki nūs planus, kaip ir kokiu bū-
Tėvų Marijonų Seminarijos 
koplyčios istorinių iškilmių, 
būtent, pašventinimo Pirmos 
lietuviškos Marijonų Kongre 
gacijos Seminarijos koplyčios. 
Tai yra ir kuo susidomėti pla-

du tų viskų atlikus. Brang e- 
ji Marijonų rėmėjai įsitėmyki- 
te, kad šis susirinkimas jau 
bus paskutinis prieš iškilmes, 
tat ir pageidaujame, kad iš 
visų kolonijų atvyktų kuodau-

čiajai visuomenei, nes toks į- ginusiai atstovų. Darbas dide-

Joni jose pas “Draugo” agen 
tus. Jų kaina po 10c. “Drau
go” rėmėjai prašomi jų pirk
tis išanksto.

Brighton Parko biznierius 
Povilas Giedraitis, 4501 So. 
Fairfield avė., pradėjo nesvci 
kauti ir nori parduoti savo 
bučernę ir groeernę. Parda - 
vęs vyks į Providence, R. T., 
kur vargonininkauja jų sū
nus. Jo biznis gerai išdirbtas 
ir sėkmingai e’na.

pirmasis vyras. Nuo to laiko 
ji gyveno su dviem vyrais: 
dienomis su pirmuoju, o va
karais su antruoju. Be to,

vykis pasitaiko retai. Kad tas 
gražus darbas būtų kuosek 
mingiausiai atliktas, šiandie, 
gegužės 21 d., šaukiamas šiuo 
svarbiu reikalu Marijonų be

turėjo dar ir trečių meilužį mlra(jar|);ų Chicagos apskri 
J. llųgen, 37 m., su kuriuo ^jeg kuris įvyks
jau buvo susižiedavus. I Aušros Vartų parap. mokyk

Tai vis žmonės iš tos “kie- los kambary, tuoj po pamaldų.
sos”, kuri dedasi “pažangią
ja” ir sakosi nusikračius vi
sų “senų prietarų”. Į lų 
“klesų” įeina visokio plau 
ko socialistai, laisvamaniai ir 
kitokie “pažangieji”.

Į susirinkimų atvyks didž. ge
rb. Provincijolas kun. J. Ja 
kaitis, kuris nurodys galuti-

lis ir begalo svarbus ir kilnus, 
laiko maža ladiko, o kad pri
sirengti gražiai, pinn visako 
reikalingi nurodymai kų kuri 
kolonija turės būtinai atlikti

Apart Marijonų bendradar
bių, kviečiami ir šiaip visi 
tie geros valios lietuviai ka
talikai atvykti į susirinkimų 
ir pagellrėti sunkiame darbe.

Apskr. rast. J. K.

Pasileidėliai Teisme

Teisėjas McKinlay atidėjo 
kitai savaitei svarstyti bylų 
Elenos Betenas, kurių polici
ja suėmė už bigamijų (daug
patystę). Pabėgus jos vyrui 
Mykolui, 52 'm. amž., jinai

“Draugo” pikniko serijinių į susituokė su G. C. Russell.

Du Broliai Ir Motina Į 
Kalėjimą

James Bagaens, 19 m. am
žiaus, ir jo brolis George, 20 
<m. amž., draiveriai troko vie 
nos tarpvalstybinės prekių 
pervežimo kompanijos, nubau

sti 4 metams į federalį Lea- 
venworth kalėjimų už pavogi
mų įvairių prekių $5,000 su
mai. Gi Josepbine Triebets, 
936 S. Marshfield avė., moti-

Klajūnė Katė Įkando 
Vaiką

SoĮlindus į namų 6401
“*“*** ’ Carpenter st., besivalkiojantina septynių vaikų nuteista' ‘,o __T__ ... . _ A. kate įkando 3 metų vaikui r .

Gardner. Policija katę suga
vo ir perdavė sveikatos de 
partamentui išegzaminuoti, ar

18 mėnesių į tų patį kalėji

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ

MORGIČIU

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

Išmokam

DIVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Pbone CANAL 8887

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

šalę dabartinės Budriko krautuvės.
Dėl Rakandų, Radio, Skalbiamų mašinų kreipkitės pas Budrikų. Jūs visados gausite prieinanKfcŪcainas.

MES PASAKYSIME JUMS FAKTUS APIE ŠALDYTUVUS! T'

mų už priėmimų vogtų pre
kių.

Pamoka visiems, kurie pri
ima, arba perka, pigiai iš as
menų daiktus. Nežinojimas, 
kad tie daiktai vogti, nepa 
teisina.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

neturi pasiuntimo ženklų.

SVARBUS PRANEŠIMAS A- 
PIE LIETUVOS VYČIŲ 

CHORO KONCERTĄ 
WEST SIDĖJ

CLASSIFIED
TAVKKSA PARDAVIMUI

Pasiduoda taverna. Pilnai (rengta. 
BlznlH išdirbtas. Tuoj kreipkitės. 
Išvažiuoju į I.letuvą, pigiai parduo
siu. 2301 So. AVestern avė., tel. 
SEElv 9754.

TURIME PAROPOTI

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palendvltsa, Liežuviai, 
Baravykai, Agurkai, Saldainiai ir 
kiti skairumyual Iš Lietuvos. Par
duodam Ir krautuvėms VVIiole- 
sale.

BALTIO IMPORT CO.
805 West 19th St., Chicago. 

Tel. HAYmarket 8555

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejai, Stiklai ir 
VARNTfi A R

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANaI 6850

-r

Turime parduoti $36.u00 biznio pra- 
pertę už $16,000. Visa išrenduota 
— aptieka. groeernė ir taverna. 
Rendų per metus įeina $1.900. Ran
dasi 2947-49 W. 63rd St.. arti Ked- 

Šiuomi pranešama, kad Chi. l|Jl Ry ami' 'wo.ktk<*howkki co. 
Liet. Vyčių Croro koncertas, Į So- Aahlan<1 Ave-

Aušroskuris turėjo įvykti
Į Vartų parap. salėj šį sekina,- 
1 dienio vakarų, nukeliamas į

Prospect 9792
PAIEŠKOJIMAS

Leonas Romas, gyvenantis Kalti
nėnų miestely, Tauragės ap. atsi
šaukė Į mane, kad sužinočiau apie 

, . . v. jo brolj Kazimierų Romų, kurs Jautrečiadienio vakarų, gegužės 'yra miręs. Lietuvoj reikalingas JO 
mirties llūdljimas. Žinantieji apie

26 <1. Koncertas vra pakar-|a- “ K»*im!eą Romą prašomi krei- 
J L | ptis adresu: Henry Bruktoms, 4552

tojimas nuo hal. 18 d. Sokol . y<xRdį,lU244o st’ Chlca*0, 111 Telt‘r
salėj ir gegužės gegužės 16 d. | pardavimui tavernos 

I FIKšMERIAI
Roselande.---------------------------------

Praradome Ii'■tų. Turime parduoti 
tavernos flkšėlerlus. Refrigerat orius, 
talllų tiaras ir kitos visos tavernos 
reikmenos.

1131 Milwaukee Ave.GARSINKITĖS “DRAUGE”

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 arha 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 rodorbe .jums.

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

Plus-Power telkia jums 
gausybe ledo šmotų. Nuo 
guminių virbalų lengva 
Juos nuimti.

1'itlkrtnlmas pigaus ope
ravlmo... Keivtnator’s 
Plus-Power užtikrina kad 
ji. eis trumpesni laikų 
per dieną... Tik Ketvlnn- 
tor teduoda llūdymų pi
gaus operavlmo.
5 metų apsaugo* planas... 
Keivtnator’s Plus-Powt\r 
eina trumpiau Ir lėAiau 
— duos' llgalalklnj tar
navimą — užtikrintų 
5-klų metų Apsaugos 
Planą.

GERKIT T,K CER4 ALŲ 
gtmtirožia

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7178

L. M. NORKUS 
Res. HEMI.OCK 6240

REIKALINGA MOTERIS

Tuoj reikalinga moteris prie namų 
ruošos. Kambarys, valgis ir alga. — 
Kreiptis 6308 So. Arteslan Ave., tel. 
HEMlock 4540.

PIGIAI GERA BUČERjNĖ

Pardavimui bučemė, lietuvių apgy- 
ventoj vb'tnj, arti bažnyčios Ir mo
kyklos. Savininkas nesvelkauja Ir 
turi važiuoti gydytis. Todėl par
duosim pigini.

4 501 So. Falrfleld Ave.
Tel. I^tfayette 02 45_________

PAIEŠKOJIMAS

Paleškau draugų, parapijonų iš Lie
tuvos Prano Akunlo. Brldų K.. Šiau
lių \als.. Ir apskr.. Antano Kanka- 
llo. Keblių k. Šiaulių vals., Ir apskr. 
Abu gyveno Chicagoj. Taipgi Myko
lo šiaudo iš Mlnonk, III. Prašau al- 
sišaukti arba žinantieji praneškite, 
už kų būsiu dėkingas.

Jonas Saulis 
3225 Staffond St. 

Pittsburgh. Pa. Corllss Sta.

BARGENAS

Pardavimui bargeno kaina šiaurės 
rytų kampas prie 36-tos ir Morgan 
St. Lotas 104x150. US tų nuosavybę 
1928 rn. siūlyta $28.000. Dabar par
duodama už $7,000, kad likviduoti 
nuosavybę.

Albert H. Wetten & Co.
Tel. Wabash 36 30

REIKALINGA MERGINA

Dykai!
VIRA LOOO DOVANŲ

LAIMĖTOJAMS KELVIN 
NAMUOSE

TRŪKSTANČIŲ ŽODŽIŲ 
1TESTEPRITAIKYMO KONr

LAIMĖK 6 KAMBARIŲ “AIR CONDITIONKD” 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!

Reikalinga meTglna prie darbo Ir 
prižiūrėti mažų vaikų. Jeigu nori, 

i gali gyventi ant vietos. Kaallnk sų-
. lygų. pasdarsite ant vietos.

4329 So. Franciseo Ave.
Chicago, III.

PARDAVrMI’I pigini geras kam
pinis grocerio biznis Išdirbtas per 

I daug metų. Einame J Tavernos biz- 
J n£__34££_Ljtuanlea_^venue^_____^_
Į IRTAS Už PATARNAVIMĄ

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

Tel. Blvd. 7010

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

GAUBI8, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKYS

. Kas nori gauti butų arba mažų 
| Storų be nuomos už mažų patar- 
| navltni, lai kreipiasi ) mus. Šilima

Ir karštas vanduo taipgi dykai.
Tel. Van Buren 0018

NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 
Rl OTOJAS

Kas norite namuR Išvalyt.) Ir Iš- 
popieruoli, tai kreipkitės ) •

J. Purtokas 
6425 Ho. Richmond 8t 

Tol, Hemlock 2573

Mannnt statyti sau naują namą ar 
pertaisyti seną, jmSnūkite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Ave., telefonas
PROspeet 1185.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”


