
DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINES IR 
TIKYBINĖS MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

Z?

D
Jr

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL 
LITHUANIAN CATHOLIC 
DAILY IN AMERICA.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois ANTRADIENIS, GEGUŽE-MAY 25 D., 1937.

NO. 123. 3C A COPY ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAajD, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3. 1878
Telefonas: Canal 7790

3c A COPY METAI-VOL XXI

VYR. TEISMAS PATVIRTINO APDRAUDOS AKTA
TAS YRA STAMBUS ROOSEVEITO 

VYRIAUSYBĖS LAIMĖJIMAS
PREZIDENTAS SIŪLO KONGRESUI
PATVARKYTI DARBO VALANDAS 

IR ATLYGINIMĄ
AVASHINGTON, geg. 24. kai krize sužnvbia gyventojų 

Ryšium <u vykdoma naujųja dalį ir šie šaukiasi pagelbos. 
santvarka prezidento Roose-Į Vyriausybė turi teisę iš ben- 
velto administracija šiandien dro valstybinio iždo skirti 
susilaukė stambaus laimėjimo.! reikalingus fondus ir gelbėti,

Šalies vyriausias teismas kas reikalingas pagelbos. 
pripažino teisėtu žinomų soci
alės apdraudos aktų, apie ku
rio teisėtumų daug abejota.

Šis aktas apima visų žmo
nių senatvės pensijų ir darbi
ninkų apdraudų prieš nedar
bu.

Pirmasis septyniais teisėjų

Prez. Rooseveltas šiandien 
pateikė kongresui naujų svar
bų pasiūlymų: stambiųjų pra
monių darbininkams nustatyti 
ilgiausias savaitės darlm va
landas ir mažiausiųjj atlygini
mų.

Prezidentas nenurodo, koks
balsais prieš du pripažintas, i turi būti mažiausias atlygini-

LIETUVOS KOMANDAI GRIŽUS I KAUNĄ

Geležinkelio stotyje minia pasitinka Lietuvos valstybinę krepšinio komandų, kuri 
šiais melais laimėjo Europos nugalėtojo meisterio vardų. Žmonės kilnoja komandos vadų 
su laurų vainiku.

antrasis gi — penkiais prieš 
keturis.

Teismas randa, kad šios 
problemos yra nacionalės sa
vo plotine. -Visa tauta turi 
gelbėti reikalingus pagelbos, 
ypač kad juos apdraudus nuo 
nedarbo ir bado. Tuščias dar
bas argumentuoti už ir prieš,

TROCKIS ORGANIZUOJA 
KETVIRTĄJĮ INTERNA-

CIJONALĄ

mas. Tik pažymi, kad turi bū
ti teisingas ir žmoniškas.

Šis įstatymas kol kas lies 
tik turinčias tarpvalstybinę

ALZASAI KATALIKAI SU
BRUZDO GINTI SAVO 

TEISES

SUSPENDUOTO KUNIGO 
PAIKAS PAREIŠKIMAS

TIK NACIONALISTU LAIMĖJIMU 
BUS IŠVADUOTA ISPANIJA

NEAV YORK, geg. 24. — ja Rusija. Būtų įvesta ir vyk-
Tik nacionalistų karo pajėgų 
laimėjimas išvaduos Ispanijų 
nuo žiauraus likimo.

Taip pareiškia Ispanijos ži
novas kun. L. K, I’atterson, 
S. J. (jėzuitas)).

Jis sako, kad visi tikintieji 
Dievų žmonės nieku būdu ne
gali reikšti užuojautos ispanų 
radikalams. Jei kas stovi ra
dikalų pusėje, tas daro didelę 
klaidų. Radikalai siekia iš-

doma ten bolševikinė tvarka. 
Vien raudonasis teroras ten 
vyrautų.

Amerikos spauda skelbia ra 
dikalų skleidžiamų propagan
dų nesuprasdama, kų daro. 
Šiai spaudai greitai atsidary
tų akys, jei radikalai gautų 
viršų.

Reikia dėkoti Dievui už is
panų nacionalistų veikimų

griauti religijų Ispanijoje. Di prieš radikalus. Jie vaduoja 
džiausią nelaimė ištiktų Ispa-1 Ispanijų n,uo Rusijos likimo, 
nijų, jei radikalai laimėtų ka-.Tik .jų laimėjimas išvaduos 
rų. Šalis būtų pakeista antrų- Ispanijų,

PARYŽIUS, geg. 24 
Prancūzijos socialistų vyriau-

, , . . - i sybė planuoia Alzase panai-prekvbų pramones. .Apie loka-, . ... , .
Ikinti religines pamokas valdi
nėse mokyklose.

Alzaso katalikai tad gnbruz

Į J. Valstybėse lankosi sus- 
__ penduotas airis kunigas Mi

chael O’Elana£an. Jis be savo

SOVIETU 
TUCHA6EVSKIS NU
TEISTAS SUŠAUDYMUI

lizuotas pramones bus paskiau 
pagalvota^ kadangi šios pra
monės priklauso paskirų vals
tybių tvarkai.

ROCKEFELLERIS BUS 
PALAIDOTAS CLEVE

LANDE

VARŠUVA, geg. 24. — Čia 
A_| pasklido gandai, kad sov. Ru-

merikų ir čia miestuose 
prakalbas Ispanijos radikalų 
naudai. N^«iia nė aiškinti ™Sa™l.™iu kaipo ti-oe

vyskupo leidimo atvyko į ^v-, .
turi kariuomenės vadas mar

šalas Michail Tuchačevskis nu

ITALIJA PRIEŠINGA 

ISPANŲ PALIAUBOMS
ROMA, geg. 24. — Iš pati-1 Bet Italija, kaip sužinota, 

kimų šaltinių patirta, Italijos'.atsisako vaduoti ispanų radi-
vyriausylė 
r iau j ančių

yra priešinga ka- 
pusių paliauboms

kalus, kurie baisiai nusikalto 
ispanų tautai ir visam civili-

MEXICO, Meksika, geg. 24. 
— Čia ištrėmime gyvenus 
stambus bolševikų vadas Troc
kis sakosi radęs priemonę, 
kaip sugriauti Stalino diktatū
rų Rusijoje.

Jis organizuoja ketvirtųjų 
internacijonalų, į kurį buriasi 
pasaulio revoliucijos šalinin
kai.

Rusijos diktatorius Stalinas 
priklauso' trečiųjam internaci
onalui, bet Trockis randa, 

kad jis nevykdo šio internaci- 
^onalo programos, kurios prie
šakyje yra pasaulio revoliuci-

Ispanijoje. jzuotam pasauliui. Radikalai
Prancūzijos socialistų vy- turi būti sutriuškinti.

riausybė numato neišvengtiną! Italija dar kartų pareiškė, 
pavojų ispanų radikalams. Jų kad ji pasirengusi ištraukti iš 
vadavimui sugalvota ispanų I Ispanijos italus savanorius,

koks jis kunigas, jei sėbrauja ,kinkas.
1 Seniau buvo pranešta, kad 
jaunas maršalas pašalintas iš

A v ,,,• . •• • Įkaro vicekomisaro vietos ir
Anądien Cųicagoj jis šaky-|

Katalikai nusprendė vyriau1, nrakalha iškėlė aikštėn Pas,llstas i Pavolgio rajonų.
’ • .............. ’ " 1 komendantu. Dabar sužinota,: nacionalistams pasiūlyti pa-, jei Prancuzijr ie kitos valsty-

kad jis neapleido Maskvos j baubas, kad jie nutrauktų ka-bės ištrauks saviškius iš radi- 
Sovietų laikraščiai nemini ro veikimų ir gražiuoju susi- kalų karo pajėgų savanorius, 

jo vardo.

do kovovoti už savo teises ir 
Įgintis prieš socialistų kėsini- yikajg 
1 masi

su katalikų priešais — bolše-

ORMOND BEACH, Fla., 
geg. 24. — Miręs turtuolis J. 
T). Rockefelleris iš čia bus pa
imtas į Pocantico Hills, To- 
rrvtmvn, N. ,Y. Bus palaidotas 
Clevelande, O.

M irusis buvo žymus filan
tropas. Sakoma, iki pusės bili
jono dolerių jis išdalinęs jvai-
rioms švietimo ir kitoms js- įžygį.

sybei pateikti peticijų, kad ja 
nevykdytų savo pasiryžimo. 
Peticijų pasirašė 452,360 as
menų. Įdomu tas, kad tarp 
pasirašiusiųjų yra ir protes
tantų.

1924 metais premjeras He
rriotas bandė panaikinti kate
kizmo pamokas Alzaso valdinė 
se mokyklose. Katalikai su
bruzdo ir sukomeveikė jum tų

taigoms. Turėjo iš ko. Prieš 
30 metų jis buvo žinomas kai
po bilijonininkas. Buvo tikra 
sis “aliejaus karalius”. Gilios 
senatvės sulaukė gyvendamas 
patogumuose.

Gal ir šį kartų katalikams 
pavyks apginti savo teises.

ja.
Tad Trockis, kaip sakyta, A. d. FEDERACIJOS VADŲ

dabar sudaro ketvirtųjų inter- 
nacijonalų ir tikisi sutriuškin
ti Stalinų.

AL SMITH ITALIJOJE

ROM A, geg. 24. — Al Smith 
atvyko iš Amerikos. Nuspren
dė matytis su premjeru Mu
ssoliniu.

GEGUŽĖS 30 D. 
VILNIAUS KALNELIUOSE 

(Sunset Park)
įvyksta

"DRAUGO"
PAVASARINIS
PIKNIKAS

135th St. Ir Archer Avė. 
Rte. 4A

SUVAŽIAVIMAS

CINCINNATT, O., geg. 24. 
— Amerikos Darbo federaci
jos vadai čia turi suvažiavi
mų. Nori sukelti fondų kovai 
su C.I.O. ir J. L. Lewisu.

PASIRODĖ NENUO
DINGAS ĮGĖLIMAS

NEAV YORK, geg. 24. — 
Fort Lee, N. J., vienų berniu
kų angis įgėlė. Policija skubo
tai atgabeno berniukų, jam į- 
šmirkšti vaistų prieš nuodus. 
Atsiųsta ir užmuštos angies 
galva. Pasirodė angis nenuo
dinga ir berniuką^ nebuvo rei- 
klingas vaistų.

didžiausių savo paikumų pa
reikšdamas, kad, girdi, Popie
žius esųs senas, paliegęs ir 
nesuprantųs šiandieninio pa
sauly žmonių gyvenimo.

Ko panašaus nepareikštų nė 
Stalinas.

Ispanų radikalams jis nega
li kaip reikiant pasitarnauti. 
Į paduodamus jam klausimus 
jie nežino kaip atsakyti. Tik 
tvirtina, kad Valencijos radi
kalų vyriausybė esanti “teisė
ta” Ispanijos vyriausybė. Šio 
“teisėtumo” jis negali parem 
ti argumentais.

Nežinia kaip ilgai jis agen- 
taue radikalams.

LIETUVOS SEIMAS BAIGĖ 
ANTRĄJĄ SESIJĄ

taikintų su radikalais. T’ran- Prancūzijos socialistų vyriau-
cūzija pasikvietė į talkų An-'sybė yra priešinga ištraukti 
glijų, kuri tuojau atsiklausė I-'saviškius savanoriu?, bet Ita- 
talijos. 1 bjų ragina tai daryti.

NACIAI SUIMA PROTES
TANTŲ DVASININKUS

Mirė buvęs lllinoiso gubernato
rius E. F. Dunne

Cbicagoj mirė Eduardas F. kas. Tuko devyni vaikni. Žmo-

BERLYNAS, geg. 24. — 
Naciai puolėsi smarkiau perse 
kioti ir protestantų dvasinin
kus, kurie nenori įsijungti } jų
— nacionalsocialistų (nacių)
— organizacijų ir griežtai at
sisako dievinti Hitlerį.

KAUNAS. — Balandžio 
30 d. įvyko paskutinis Lietu
vos seimo antrosios sesijos 
posėdis, kuriame buvo priimtas 
miškams želdinti fondo įsta
tymas. Šiuo įstatymu valdžia' 
nuo parduoto miško skirs fonj 
dui tris nuošimčius, kas suda
rys apie 600,000 litų kasmet. 
Tš fondo bus teikiamos pašel- 
pos ūkininkams miškams žel
dinti. Taip pat miškų želdins 
ir pati valdžia.

Be to, šiame posėdyje buvo 
priimtas žemės mokesčio įsta
tymo pakeitimas, kuriuo nus
tatomos naujos mokesčių nor
mos žemėms aplink miestus ir 
miestelius.

Po to peticijų komisijos pir 
mininkas burmistras Merkys 
pranešė apie peticijų, komisi-

G.1.0. PRADĖJO KAMPA
NIJĄ PRIEŠ FORDĄ

DETROIT, Mich., geg. 24. 
— United (Automobile Wor- 
kers unija pradėjo kampanijų 
būtinai suorganizuoti Fordo 
automobilių fabrikų darbinin
kus.

Visoj šaly Fordo fabrikuose 
dirba apie 150,000 darbininkų, 
iš kurių vos keli tūkstančiai 
suorganizuoti.

Bus daug darbo jų daugumų 
patraukti į United Automobile 
AVorkerg unijų, kuri priklauso 
C.I.O.

PARYŽIUJE ATIDARYTA 
PASAULINE PARODA

PARYŽIUS, geg. 24. — Čia 
šiandien atidaryta tarptautinė 
pasaulinė paroda. Tarp dau
gelio kitų valstybių ir Lietuva 
turi savo pavilijonų.

ORAS
CHTCAGO SRTTTS. — Nu

matomas lietus; kiek šilčiau.

Saulė teka 5.-20, leidžia
si 8.13.

ST. LOUISO KATALIKŲ 
LABDARINGUMAS

Dunne, 83 m. amžiaus, buvęs 
apygardos teismo teisėjas, bu
vęs Cbicago majoras, buvęs 
lllinoiso gul>ernatorius, pas
kiau federalinis komisionie
rius pasaulinėj parodoj ir il
gus metus žynius demokratų 
partijos vadas.

Jis mirė vakar savo namuo
se, 737 Gordon terrace. Sir
guliavo apie 6 savaites.

Velionis buvo geras katali-

na seniau mirus.

Pasaulinio karo laikais jis 
buvo valstybės gubernatorium. 
Per politinę kampanijų fana
tikai jį puolė kaipo katalikų, 
kad jis nepatektų į gubernato
riaus ofiRų. Jo priešininkai 
pralaimėjo..

Vakar iškelta aikštėn, kai į jos darbų. Paaiškėjo, kad ko- 
11 dvasininkų areštuota, 14-aii misija per pirmų sesijų gavo 
kitų užginta sakyti pamokslus1191 peticijų, o
ir 15 pašalinta iš protestantų 405.
bendruomenių namų. 

Areštuotieji uždaryti
minėse stovyklose.

baus-

Paroliuotas iš kalėjimo pik-
Itadaris Carmen Calabrese,
24 m. amž., apiplėšė viršutinio 

1XwiC gelež.inkelio stoties kasininkų, 
bažnyčioje. Ijia pašautas ir suimtas.

ST. LOUIS, Mo., geg. 25. 
— Šio miesto katalikų labda
rybės pereitais metais gniles- 

antrų — tingiems darbams išleido 1,- 
317,196 dolerių.

baigiantis minis-

per

Posėdžiui 
teris pirmininkas Tūbelis pas
kelbė valstybės prezidento ak
tų, kuriuo seimo sesija bai
giama. Sekanti seimo sesija 
bus atidaryta rugsėjo mėn. 
1 d.

Per antrųjų sesijų seimas 
priėmė 28 įstatymus, 2 įBtaty-

Vakar Cbicagoj įvyko taga- 
vimas su “raudonomis aguo
nėlėmis” karo veteranų nau
dai.

mus atmetė ir 5 įstatymų pro
jektus grųžino juos iš naujo 
parengti.

“DRAUG 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS jvyks 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengarla”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Grlpsholm” 

Ruoškitės iš anksto
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Nacių Propaganda Prieš Lietuvę

Tilžės knygynuose neseniai pasirodė 
prieš Lietuvų nukreiptu brošiūra “Klaipėdos 
kraštas — vienos vokiečių pasienio žemės

John D. Rockefeller

Praėjusį sekmadienį pasimirė savo lai
ku buvęs turtingiausias žmogus pasauly John 
I). Rockefeller. Mirė sulaukęs 98 m. amžiaus.

Jis buvo pasiryžęs išgyventi šimtų me
tų. Dėl to samdė geriausius gydytojus, lai
kėsi jų instrukcijų, savo namuose turėjo 
visokiausius sveikatai palaikyti medikališ- 
kus įrankius. Per daug metų jis buvo savo
tiškas “vergas” —• turėjo elgtis taip, kaip 
gydytojai įsakydavo.

Tačiau, nežiūrint didžiausių pastangų, 
šimto metų nesusilaukė. Lengviau buvo bi- 
lionierium patapti negu savo gyveninių po
rui metų ilgiau pratęsti. Mat, mirtis nežiūri 
į žmogaus turtų, į luomų.

Rockefeller'o praturtėjimas yi|a paša 
kiškas. Iš beturčio, savo laiku dirbusio už 
porų dolerių savaitėje, virto turtingiausiu 
žmogumi.

Bet, jei smulk'meniškiau patyrinėti ve- 
lionies praturtėjimo istorijų, jei paklausinė
ti žibalo įmonės žmonių, surastum, kad tas 
jo praturtėjimas ne visiškai yra garbingus. 
Jis žiauriai triuškino savo mažesnius kom- 
petkor.us, savo talkininkams ir visiems dar
bininkams ne visai buvo teisingas. Pats sau 
krovė milijonus, bet darbininkai skurdo. Jis, 
kaip ir daugelis kitų milijon nkų, su darbi
ninkais elgėsi neteisingai, nekrikščioniškai.

Nors daug į savo vieno rankas suimto 
turto išdalino religinėms įstaigoms (katali
kams nieko nėra aukojęs), universitetams, 
kultūriniams reikalams, tačiau ir tas Rocke- 
lellerio neišteisina, kodėl jis turėjo triuš
kinti savo mažesnius kompetitorius, kodėl 
nedamokėjo jam kapitalų krovusiems dar- 
bininkaims.

Skaitydami apie Rockefellerio darbu*, 
matome, kad jis turėjo didelius biznieriai s 
pramoninnko gabumus. Bet taip pat įsiti
kiname, kad didesniu uolumu reikia vesti 
akcijų už socialinio teisinguno vykdymų.

priemones dar ir šiandie tebe 
turime savo priežodžiuose, 

likimus”. Brošiūra išleista Leipcige ir ski- Kuomet norėta padarytį žmo 
narna “praktiniam mokyklų darbui”. Nors is
joje ir nieko naujo nepasakyta, bet tuo mo
mentu, kai kalbamu ir spaudoje rašoma a- 
pie santykių tarp Vokietijos ir Lietuvos pa
gerėjimų ir jų išlyginimų, jos pasirodymas, 
mažų mažiausia, yra nesuprantamas. Argi 
galima pasiekti santykių išlyginimų, kai 
Lietuvos pasienyje varvina Lietuvos val
stybei nedraugiška propaganda, kai kišama
si į Lietuvos vidaus reikalus ir kai kirši
nami prieš Lietuvos vyriausybę Klaipėdos 
krašto gyventojai t

Brošiūra pradedama straipsniu “Sve
timas t jungas slegiu Klaipėdos kraštų”.
Straipsnis baigiamas R. Pregelio (mokyklų 
patarėjo Meyerio) eilėmis: “Vokiška kalba, 
vokiški papročiai, vokiška širdis, protas ir 
rankos. Todėl tu tiek kentėjai, Klaipėda* 
krašte, tu vokiečių žeme. Teisės ir įstatymų 
ryšiai sutraukyti. Svetimas jungas slegia įkietijų. Dabar jis ten drakų 
Klaipėdos kraštų; tark, brolau, kaip ilgai kelia. Vokietijoj bevarlinėda-

AUSTRIJOS VĖŽYS VOKIETIJOJ

Mūsų protėvių lavinimuisi, Į nigus, katalikų vienuolijas, jų 
įstaigas, kurie patys šviečia

gy iš nerūpestingo rftpestin- 
sumaniu ir greitu, lygin

tu jis vėžio nerangumu1, iš-1 galo skaudžiai baudžiu Vokie-
tyžimui: 
parnešti”.

Mat, vėžys žeme pamažu te
gali rėplioti. Jis yra garsus 
savo žioplumu, ištyžhnu i 
niekuo daugiau. Betgi vėž’o 
vardu liga užpuolusi žmogų 
geria jo gyvybės sultis. Ii 
šiandie gydytojai nuo vėžio 
ligos neranda kitokių vaistų, 
kaip tik išp’auti vėžį iš žmo
gaus kūną

Pasaulinio karo metu Aus
trijos vėžys nurėpliojo į Vo-

taip dar bus”.
Toliau eina Klaipėdos krašto istorinė 

apžvalga, kurioje norima įrodyti, kad Ne
munas niekados nėra buvęs Vokietijos val
stybės siena.

Straipsnyje “Gyventojų kibnė” stengia
masi skaitytojus įtikint7, kad Rytprūsių kra
što lietuviai yra atėjūnai.

Knygutės antroje dalyje yra tokie strai
psniai: “Lietuvių prievarta”, “Popierinės 
teisės klaipėdiečiams”, “Klaipėdos kanki
nys Širinanas” ir t.t.

Brošiūra pabaigiama dviem himnais: 
“Giesme apie Klaipėdą!” su gaidomis ir 
' Nesileiskime svetimiems tarnauti”.

Ta brošiūra skiriama Vokietijos prad
žios mokykloms, taigi, ja vos paaugusiems 
Vokietijos jaunuoliams jau skiepijamas ne
draugiškas nusistatymas prieš L'etuvos val
stybę. Kaip gi galima užmegzti kultūrinį ar 
kitokį bendradarbiavimų, kai lietuvių tau
tai ir Lietuvos valstybei Vokietijos jaun ine 
iš mažens keliama neapykanta, kai Lietuva 
šmeižiama ?

Apie Lietuvą

' Išėjo vėžys mie'ių

mas nutuko. Šiandie Austri
jos vėžys tiea'og čiulpia vo
kiečių tautos gyvybės sultis. 
Savo aštriomis žnyplėmis už
simojo nukrimsti vokiečių ka
talikų teises prie katalikiško 
jaunuomenės auklėjimo, pr’e 
organizavimosi. Kad nu o vė
žio ligos pasaulis pajutęs ne
šoktų gydyti vėžio ėdamuo
sius katalikus, tie meistrai

tijos katalikus tie, kurie nie
kuo nėra prisidėję prie mok
slo, prie tautos būvio }wge 
lininio. Jie, kaip netekę pro- 

r to, griauna, naikina kas yra 
tautoje katal’kiška, reikalin- 

,!ga žmonijai, šventa. Tų bai 
sų darbų, žudymo darbų, tie 
jetas sužvėrėjusių vyrų atli-'I
kine ja.

Vokiečių tautos viešpats 
skelbia pasauliui vokiečių ka
talikų prasikaltimus, įtari nė 
j’mus, kaipo tiesa. Katalikų 
spauda panaikinta, žodžio lai
svė atimta. Vokiečiai kata
likai neturi kuo beįrodyti sa 
vo nekaltumų, nes naziai nuo

si, kitus šviečia; daro kitu.- 
tobulesnius, panašesnius į pa
saulio Sutvėrėjų.

Žiauriai persekioja ir be

Balšavikiškų diktatūra šau
do žmones už bet kokį pakuš-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS liaus ir diktatoriaus eina ne
sutikimai”

Viena angelska popera že- 
notiems vyrams išdrūkavojo
14 klausinių, j kuriuos esu tu- dėjimų prieš Stalinų
ri atsakyti kiekvienas surišęs Į-----------
su moteriškąją rankas vyras.
Sako, kurie vyrai atsakys į 
devynis tų keturiolika klausi
mų, tie jau rokuosis geri žmo-

Praeitų penktadienį valgant' 
pietus vienam restorane atėjo 
ir prie manęs atsisėdo drūtas 
pilietis. Užsisakė stoikų. Be

nų tavorščiai, o kurie atsakys valgydama^ pamatė, kad pri 
į visus, — tie bus vonderful.
Klausiniai vra tokie:

1. Ar skaitai prie stalo!
2. Ar rūkai lovoj?

3. Ar užmiršti Išvalyti vi-
katalikų atėmė laisvę žodžio SU|. Luituos vartoji

šmeižia, kaltina katalikus ku- zių.

ir spaudos. Nėra ka p kata 
likauns apsiginti, įrodyti na- 
zių šmeižtus, apkaltinimus. 
Mes, turėdami žodžio ir spau
dos laisvę liuosai, niekeno ne 
varžomi, galėtumėm per spau
dų užtarti vokiečius katali
kas.-Jie, pajutę nesu palikti 
viena, drųsiau ginsis nuo na-

Bėglias

KUN. DR. R. RAŠČIUKO JUBILIEJUS

skusdanias, barzdų!
4. Ar vadini savo žmonų 

kitu “aš”!
5. Ar statai savo motinų 

kaipo pavyzdį pamėgzdžioji- 
niui ?

6. Ar pamiršti savo žmonos 
vardines!

I 7. Ar užprašai svečius Į sa- 
Į vo namus be 
gėjimo!

8. Ar išsisukinėji nuo vedi
mo- savo vaikų į bažnyčių?

9. Ar pertrauki žmonai kuo
met kų nors ji pasakoja!

10. Ar ignoruojančiai elgies 
su radio namuose! 

i ll. Ar perdaug save verti-

jo tupi ir smalsiai žiūri r’
Iii restorano katinas. Neiške1 
tęs kostiumeris praeinančios 
veiterkos paklausė:

— Sei, ko jūsų katinas taip 
smalsiai į mane žiūri ?

— Nežinau, — atsakė vei- 
terka. — Tur būt stebisi, kad 
ir tamsta petnyčioj mėsų val
gai.

mF

— Girdėjau, vakar sakei 
gų prakalbų. Pavyko?

il-

O ves. Kai ant galo pa
sakiau, kati šiuomi jau pra

žiltomis persor-įkalbų pabaigiau, visa salė ne- 
i svietiškai man plojo.

Kun. Dr. P. Raščiukas šiai s 
metais gegužės mėn. 27 die
nų švenčia savo kun;gystės 
25 metų jubiliejų. Kadangi 
kun. Dr. Kasčiukas yra ge
rai žinomas Amerikos lietu-

tuvos kariuomenei rinklia
vas, pats gausiai aukoja, šel
pia ir nukentėjusių šeimas.

Visgi visų kun. Dr. P. Raš
čiuko darbų vain'kas yra Jo 
nepaprastas uolumas katali

viams savo darbais fBažany-Į kiškos spaudos platinime, kt
čios ir Lietuvos gerovės kė-iris net nustebino ir ni
liine, todėl bus malonu Jį pri
siminti nors bendrais bruo
žais.

Kun. Petras Kasčiukas bai
“XX Amž.” korespondentas rašo: gė Žemaičių kunigų Semina-
Daug sodų, daug gėlių tame ĮBriuselio rijų ir kunigu įšvęstas 1912 

mieste. Viskas jau žaliuoja, žydą. Lietuv o metais gegužės mėn. 27 d. 
širdį pradžiugino dar belgų meno kritiko j Pirmųsias šv. Mišias laikė 
M. Roberto de Bendere paskaita apie Lietu- Josvainių parapijos bažnyčio- 
vų, j°s. menų, muzikų.

Amerikiečių Įtaka

Laimėj'mas krepšinio (basketball) čeui- 
pijonato Lietuvai suteikė didelio džiaugs
mo. J r jei ir toliau, kaip anuo ka rt rašėme, 
Lietuvos sportininkai bendradarbiaus su A 
merikos lietuviu s sportininkais, nėra abe
jonės, ir ateityje jie darys didelę pažangų. 
Kad amerikiečių įtaka suvaidino svarbų 
vaidmenį Europos krepšinio čempijonato lai- 
mėjj.ue, tai pripažįsta ir dr. A. Jurgelionis, 
Lietuvos krepšininkų Rygoj vadovas. Jis 
sako:

“Tačiau svarbiausias dalykas — pra
eities painokos. Brangūs Amerikos lietuviai 
Dr. Savickas ir Lubinas mums davė tikrus 
k re pš nito žaidimo pagrindus, kuriuos vėlinu 
patobulino ir pašvelnino Žukas.

“Nuo gero vado visur ir visada daug, 
jei ne viskas, priklauso. Tai sena tiesa. O 
šį kartų mūsų krepšininkai turėjo idealų 
vadų, kuris pats buvo ne tik puikus' kovo
tojas, bet ir gil:ai suprantąs savo vyrus 
strategas. Tai mūsų kapitonas Feliksas Krau- 
čiūnas, kuris ne tik puikiai gynė mūsų kre
pšį, liet ir savo gudriais ir sparčiais patu
rimais vedė komandų tikru kebu į perga
lę. Tam, o ne katu kitam buvo išnaudoja
mos per rungtynes imituos pertraukėlės (tai- 
mai).

“Bet greta puikaus vado mes turėjome 
ir geru, šauliu* Geriansių, via, pir.nM.j-. • 
lwų snirlys, be jokio abejojimo, buvo musų ’

P. M. R. de BendeTe trumpai suminėjo 
pagrindinius Lietuvos istorijos etapus, nuo 
Mindaugo laikų ikį vokiečių okupacijos, Vil
niaus klausimo, kurį minėjo labai jautriai; 
supažindino su bendru šalies va'zdu, davė 
šiek tiek statistikos, keletu žodžių apie tau
tosaką. Iliustracijai paskaitė Sėjau rūtų... 
žinoma, prancūziškai. Tiesa, dar paskaitų 
pradėdamas citavo prancūziškai Mickevi
čiaus “Lietuva, tėvyne mano...”, laikyda
mas jį lietuvių poetu... Toliau vėl kryžių 
koplytėlės, kurių kelis paveikslus parodė 
cpidioskopu. Uode ir Čiurlionio keturis ro- 
diano ženklus. Rašytojams atstovavo Vydū
nas, Maironis, Krėvė. Ypačiai gražius žo
džius skyrė Viduriui. Iškėlė jo raštų mistikų, 
jo dabartinę veiklų M. Lietuvoje. Žodžiu, 
paskaitoje daug meilės Lietuvai. Pratlėjo

je birželio 9 dienų. Vikaravo 
Svėdasuose, Pumpėnuose ir 
Naujoje Žagarėje. Ne tik uo
liai Jis čia ėjo pareigas baž
nyčioje, bet ir švietė žmones, 
energingai platindamas kata 
lik škų spaudų: platino blai
vybę ne tik žodžiu, bet ir gra 
žiu, griežtu abstinencijos pa
vyzdžiu.

Platesnę diivų rado jauna 
sis vikaras, perkeltas į N. Ža
garę. Čia jis dirba su pava
sarininkais: įstegia “Pava-i 
sario” kuopų ir jai vadova
vo, nepaisant ti akdymų iš 
laisvamanių pusės su Dr. Avi- 
žoniu priešakyje. Žodžiu, iki 
išvykstant į Amerikų, kun.

', KV . ... ni*.dzin- !

viskų Lietuvo* himnu (plokštele) ir baigė 
kareiviška daina (irgi plokštele, tiesų sa- įPet’rai; d:rbft 8Umaniai įr uo 
kant, ir ne visai gražia). | liai jaun’untt jr darbiniu

Paskaitų rengė fnstitnt dės Art et Me-ikuis, net neužmiršdamas vi- 
tiers de la vile de Bruxelles. Tos rūšies pas-• sų apleistų vargšų ir 7 me 
kaitų dar nebuvo turėjusi Briusely nė vie
na Pabaltijo valstybė.

ku o

Pranas Tabūnas’ ’.
Dėl to visais atžvilgiais yra svarbu, kad 

Lietuvos ir Amerikos lietuvių jaunimas nuo
lat ir artimai bendradarbiautų.

— Programa dar nebaigta, 
o tu atsikėlęs iš pirmos eilės 
išėjai iš salės. Dėl ko taip da
rei !

— Norėjau, kati publika ma
ne pamatytų.

12. Ar eini į vidų nenusi
valęs kojų (šiušų) ?

13. Ar stebies kai žmona už
sivelka naujų dresę?

14. Ar noriai leidi pinigus 
žmonos reikalams ?

“Fašistinė diktatūra nepa
kenčia nė jiakuždų kompani
jos,” rašo Čikagos lialšavikų

— Kiekvienoj monarkijoj 
didžiausiu žmogum yra kara
lius arba ciesorius. Pasakyk- 
man, Benuk, ar yra kas aukš
tesnis už juos? — klausia mo
kytoja.

— Yra, — atasako Benukas.

— Kas?

— Kareivis. Jis gali kara
lių ir ciesorių sušaudyti.

BIZNIERIAI, GARSINKl- 
TĖS “DRAUGE”

go savo ordinarų, ark. Pr 
Karevičių. Karo metu, jau 
jis įsteigė katalikiškų kny
gynų.

Matydiuna jo uolumų, Šv.
Kazimiero Draugijos Valdy 
ba 1921 metais prašo jį va 
žiuoti į Amerikų ir išeivijo* 
tarpe praplatinti lietuviškų - 
katalikiškų knygų ir laikraš
tį, įrašinėjant Šv. Kazimiero popera. “Graikijos diktato- 
Draugijai narius. Irius Melaksas įkalino daugv-

Gavus vyskupo leidknų, pr*. bę liberalų ir šiaip demokra- 
ima kun. Dr. P. Kasčiukas tinių žmonių, kurie pakušdo- 

(Tęsinys 3 pusi.) mis kalbėjo, jog tarpe kara-

tus rūpinusi, jiems visu 
pudėdaanas.

Kilus didžiųjam karu:, ne
apleidžia jis savo parapijos, 
bet jis kiekvienam turi sura
minimo žodį, einu į pagalbų 
visiems. Žagarėje pergyveno 
šias okupacijas ir kariuome
nes: rusų, vokiečių, bermon
tininkų, bolševikų, latvių ir 
pagaliau suluukė savuosius
— Lietuvos kariuomenę, b'. Sveikina vyriaraybėa vardu. Europos krepšinio nugalėtojai iškilmingai sutinkami lai-

____ „_  _____ _______ ______ _____________ ‘‘fa jo gailestinga šinlis ne- ^kiliojoje Liotuvo<s sostinėje Kaime, prie Kūno Kultūros Kūmų. V iršuje nugalėtojus svei-
nės ir pragyvenimas Amerikoj taip pat jau^afi užmiršti Lietuvos karei- kiną vyriausybės vardu ministeris pirm. Juozas Tūbel.s. Apačioje nugalėtojams įteikimuos

VVoreesterio Lietuvių Moterų klubas su
manė kviesti Lietuvos Šaulių Sųjungos cho 
ių koncertuoti Amerikoj. Dėl to sumanymo 
“Garsus” taip pasisekė:

“Mintis graži, tik kažin ar ji įvykdo
ma? Sumanytojos, matyt, dar tikrai než’no, 
kas padengtų choro kelionės išlaidas, nes 

padengi šau
lių Sųjunga“. Daleiskim, kad choras būtų 
iš 50 asmenų, tai vien tik kelionė Amerikon 
ir atgal atsieitų 7-8000 dolerių, o jų keliu

ne šimtais, bet tūkstančiais atsieitų”. Jvėlius, todėl organizuoja Lie-'dovanos.
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

ROŽĖ YRA UŽKREČIAMA

Kad rožė yra užkrečiama 
liga apie tai pirmiausiai pa
stebėjo amerikietis W. C. 
AVells iš Charleston, S. C. Iš 
daugelio jo atradimų svar
biausio vra kad skarlatina ir 
rožė yra giminingos ligos, a- 
pie kų buvo vėliaus patvir
tinta, kad gyvūnas vadina
mas Streptococcus vra tų li
gų priežastimi.

Liga pasižymi ūmu įdegi
mu odos. Šie gyviai yra ran-

t
dami įdegimo pakraščiuose,
Įdegusi oda yra .apimta ne- hatinės druskos. Tzgonio ka
aprasto raudonumo ir šuti
nio. Liga dažniausiai prad

eda apie nosį ir akis. Ji ple
čiasi greitai. Kartais įdegtų 
vietą išpila vandeninės pūs
lės. Nuo nosies, paprastai, li
ga plečiasi apimdama abu 
veidus. Ligonis tuomet išro
do dėvįs ant savo veido rau
donų peteliškę. Ligos plėti
mosi rubežiai yra plaukų li
nija, bet kai kuriuose atsiti
kimuose liga apima visų gal
va.
Pirm nei liga pasirodo dvi ai

tris dienas1 ligonis nusiskun
džia nesijaučiąs gerai. Po to 
ūmas šalčio krėtimas paskel
bia ligos pradžių. Kai kurie 
nusiskundžia dideliu gerklės 
skaudėjimu. Ligoniai visuo
met apimti karščio labai da 
žnai gan didelio.

Laike ūmaus ligos periodo gink mažiau vartoti, o jei 
ligonis labai smarkiai serga, i galima ir visiškai susiturėti 

nuo sviesto, grietinės ir visų 
kitų riebalų. Pirm tai darysi,

Jaunimas, paprastai iš ligos 
išsikasa. Liga tačiau yra la
bai pavojinga ypač tiems, ku
rių sveikata būva pablogė
jusi iš pinuiaus arba yra ka
muojami kokios nors kroniš- 
kos ligos.

Pastarais keliais 'metais pa 
daryta didelė pažanga šios 
ligos gydyme. Vartojant stre- 
ptoccinę serumų lįigos eiga 
begalo sutrumpinama ir vie
nu trečdaliu mirtingumas su
mažėja.

Ultravioletinė šviesa ir X- 
spinduliai šios ligos gydymui 
yra vartojama. Vienas ir an
tras yra galinga pajėga ir 
žinoma yra atsargiai vartoja
ma. Vienas X-spindulių do
žas dažnai te kia ligoniui su
stiprėjimo. Ultravioletinė švie
sa gairina vartoti be ypatin 
ęo keblumo, nes visas apa
ratas galima sujungti su ele
ktros srove ligonio kambary. 
Geriausia, kuomet šios prie

Nesulaukė 100 mėtų. Tur
tingiausias Amerikoje žmo
gus, J. 1). Rockefelleris, kū
rimu tarnavo moderniausios 
sveikatos priemonės gyveni
mui prailginti nors iki 100 
metų, mirė sulaukęs 97 m. 
Jis buvo didelis filantropas, 
ypač. baptistams. Milijonus 
dolerių yra jiems išuukojęs.

monės yra vartojama, kad 
jas teiktų ligoniui ekspertai.

Kraujo leidimas — trans- 
fusija taipgi yra begalo nau
dingi, ypač jeigu kraujas v- 
ra gaunamas iš žmogaus sir
gusio rože ir pagijusio. Ro
žės liga vaikams yra begalo 
jMivojinga ir kraujo transfu- 
sija čionai labai dažnai duo
da progos išgelbėti gyvybę.

Magnesium sulphate skiedi
nio kompresai ant įdegtos o- 
dos yra labai naudingi. Kai 
kurie gydytojai vartoja nuo 
10 iki 20 nuošimčių tbiosulp-

mbarys privalo būt šviesus, 
erdvus, išvėdintas. Jo mais
tas turi susidėti iš vaisių ir 
jų sulčių ir šviežių daržovių.

V. P. iš Cicero, III. rašo: 
“Nežinau kodėl mano plau
kai yra labai smarkiai alie
juoti. Tos priežasties delei 
turiu juos mazgoti net du ka
rtu savaitėje. Ar nėra tai per 
dažnai? Kame priežastis ir ka 
reiktų daryti?”

Atsakymas. Plovimas plau
kų du kart savaitėje neken
kia. Esant reikalui tai gali 
ma daryti net kasdie. Dažnai 
tai yra geriausias vaistas. 
Tamstos galvos oda turi ne
paprastai gyvas - veiklias se- 
baceous liaukas, kurios ga
mina odai minkštintį aliejų 
kurio tenka plaukams. Pamė

būk tikras, kad sveikata y- 
ra gerame stovy.

Bažnyčios Bokšte 
Rado Pinigų

PANEVĖŽYS. — Neseniai 
vienos mokyklos vadovybė 
pastebėjo, kad mokinys A. 
Valas staiga praturtėjo.

Pradėjo klausinėti. Prad
žioje gynėsi, vėliau papasa
kojo, kad prieš tris savaites 
su kitu mokiniu buvo įlipę į 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
bokštų karvelių baidyti. Ten 
radę krūvų sidabrinių pini
gų. Iš viso pinigų buvę apie 
900 litų. Visi sidabriniai, po 
1 ir 2 litu. Rastuosius pini
gus lygiai pusiau pasidalinę.

Buvo manoma, kad tie pi
nigai yra seno tos bažnyčios 
varpininko Požarskio. Kai 
jam buvo pranešta, kad bok
šte rasti pinigai, tai jis su
siėmęs galvų sušukęs: “Die
vulėliau pražuvo mano pini
gėliai!” Pasirodo, kad ir va- 
rpii^nkas tamfc pat [bokšte 
taujaė, bet tas savo pinigus 
surado.

Pagal varpininko nupasa
kojimų, rastieji pinigai, grei
čiausia, bus vieno elgetos, 
kurį. dažnai matydavęs var
pininkas į ix>kštų laipiojantį.

Rygos Miesto Vėliava

RYGA. Latvių ministerių 
kabinetas priėmė įstatymų, 
Rygos miesto vėliavai. Vėlia
va bus dviejų vienodo dydžio 
juostų, kurių aukštutinė bus 
mėlyna, o žemutinė balta. Vi
duryje vėliavos bus Rygos 
miesto ženklas.

DR ATTHTS

Egiptiečių komanda. Po krepšinio urngtynių Rygoje, su 
IJetuvos komanda atvyko į Kaunu ir egiptiečių komanda. 
Svečiai lydimi į viešbutį.

KUN. DR. R. RAŠČIUKO 
JUBILIEJUS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Šv. Kazimiero Draugijos kvie 
timų ir tais pačiais metais 
atvyksta į Ameriką platinti 
lietuviškų spaudų. Atvažiavus 
rado savo lietuvių tarpe, nuo
širdų prijautimų jo geram ir 
kiln iam darbui ir visiems lie
tuviams katalikams remiant, 
kun. Dr. P. Raščiukas savo 
•misijų atliko gražiausia. Nes 
nėra geresnio būdo išplėsti 
Dievo Žodį kaip per spaudų, 
nes šiandien neužtenka kuni
go žodžio iš Sekmadienio Sa
kyklos, bet reikia jų skleisti 
su raštu rankoje, atskiruose 
šeimų namuose. Tų pilnai su
prato ir įgyvendino mūsų Ju
biliatas.

Apie jo veikimų Ameriko
je smulkiai nesileisiu, nes 
visi jį gerai atsimena. Pasi
tenkinsiu bendrais bruožais. 
Čia jis surinko kelias dešim
tis tūkstančių dolerių minė
tai Draugijai, narių mokes
čių, o rasdamas la,ikox skelbė 
Dievo Žodį, vedė rekolekcijas 
ir šiaip padėdamas kleboną 
ms atlikti pastoracinį darbų.

Stebėjosi jo uolumu Šv. 
Kazimiero Draugija ir džiau
gėsi! Tat, vėl gavo antrų pa
siūlymų, pasilikti Amerikoje 
ir išeivijos tarpe toliau pla
tinti spaudų, bet, norėdamas 
įsigyti aukštojo mokslo laip
sni, 1924 metais su J- E. ark. 
Kare'.vičiaus leidimu jis vyk
sta Romon į Jėzuitų vedamų 
Gregoriano Universitetų stu
dijuoti. Čia savo sėkmingų 
darbų vainikuoja Kanonų tei
sės daktaro ir Teologijos ba
kalauro laipsniais. Užbaigęs 
mokslų, tais pač’ais metais

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Gegužės 25-ta Diena

“Budėkite, tat, nes nežino
te, kuriųvalandų jūsų Vieš
pats ateis”. — Šv. Mato 
XXIV, 42.

Kų Apie Dienų?

Kų apie dienų? Ar tu klau
si? Tat, užtikrinančiai žinai, 
kad ta diena, kuri prasidėjo 
prieš daug nuobodžių amžių 
skuba prie labai aukštos pa
baigos; ir Karalius — kurio
džiaugsmingas atėjimas kas •
valandų daugiau artėja — ant 
nelaimės, kuomet tu kuoma-

sugrįžęs Lietuvon J. E. ark. Į 
Skvirecko -liko paskirtas ka
pelionu j Mergaičių gimnazi
jų ir Mokytojų Seminarijų 
Šiauliuose. Tas pareigas iki 
1933 m. Kapelionaudamas ne 
tik savo gražiais pamokslais, 
gerai parengtomis ir dėsto
momis painokomis bei religi
nėmis praktikomis auklėjo 
jaunuomenę, bet dar ir ten 
uoliai platino moksleivijos ta
rpe katalikiškųjų spaudų. Vi
sokeriopu būdu šelpė ir rašė 
ateitininkų veikimų. Jojo pa
stangomis tas veikimas atgy- 
jo ir sustiprėjo: viešai j. E. 
vysk. Reinio buvo pašventin
ta Ateitininkų vėliava su di
džiausiomis iškilmėmis. Ta.- Į 
veikimas kitokių pažiūru 
žmonėms nepatiko. Imtasi žy
gių jį prašalinti. Tad, 1933 
m. liko perkeltas j Kauną į 
notaro pareigoms Metropoli- 

I jos Kurijoje. Jas tebeeina 
dar ir šiandien.

Jubiliatui, kun. Dr. P. Ra
ščiukui, švenčiant savo 25 nie 
tų kunigystės, linkime ilgai 
dar ir toliau dirbti Dievo vy
nuogyne tų gražų darbų, dar 
ilgus metus ryštis aukoti- 
Bažnyčios ir Tėvynės gero 
vei. Ad inultcs annos! K. A.

— Nereikalauk, kad kitas 
iškęstų tai, ko tu pats nega
li pakęsti. P. Syrus

— Tas yra bailys, kuris 
mato gera, bet jo nedaro.

Ispanų pasakyme

— Jėga, kuriai dvasia ne 
priduoda gyvybės, yra bėrei 
kšmė. Maršalas To.sas

— Kartais nuo kūno paei
na dūšios kančia, o kartais 
dūšioje gema tai, kas vargi
na kūnų.

žiausiai pasitiki, pasirodys ir 
įves palaimintų, ilgai prašy
tų subatinį metų, laiko pil
nume.

Ir tu paskubinsi dienų? Ar 
lu vargsi ir melsies? Ar tu 
pridėsi piautuvų ir piausi kol 
gali, gausių piūtį, kuri guli 
vis laukdama mūsų rankos 
kiekvienoje šalyje ir noksta
nti po kiekviena padange? Ai
tu rinksi akmenis Jo dieviš
kai rankai? Ir žemčiūgus Jo 
garbės vainike žibėti toli skai 
sčiau nekaip saulė? Ir tuo
met, kuomet Jis ateina, pasi
lenkęs žemai prie Jo kojų, su 
neapsakomu sužavėjimu iš
girsk Jį atkartojant,“ Gerai 
atlikta, tu geras tarne, gerai 
atlikta!’’

Keturi dalykai nesugrįžto: 
ištartas žodis, vilyčia paleis
ta, praėjęs gyvenimas, aplei
sta proga.

“DRAUGO”
PAVASARINIS

Piknikas
įvyks

Gegužės 30 d.
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE”

lite. 4A --prie 135-tos ir Archer Avė.
Tai vienas gražiausių piknikų - daržų. Graži pie

va, dideli medžiai. Yra visokių žaislų - svingių ir t.p. 

vaikams; gražiausias laukas beisbolo žaidimui.

s =

Ant didžiulės platformos bus ristynės. Jose daly
vaus Juozas ir Vytautas Bancevičiai, kurie imsis su sve
timtaučiais ristikais.

Jauni ir seni šoks per visų dieną gražioj salėj prie 
Lon Laban orkestros.

O ką kalbėti apie dainas! Visi žino, kad “Drau
go” piknikuose lietuviškos dainos skamba per ištisą 
dieną; žemaičių, aukštaičių, dzūkų, zanavikų, visų dai
nos girdėsis tą dieną.

Nepamirškite ta 
Gegužes 30, Soeset Parke

Prie įžangos tikietų bus 

duodamos gražios dova
nos: Brangus Radio ir 
Graži Floor Lempa iš Pe

oples Furniture Mfg. Co.
Įsigykite Tikietus iš 

Anksto.
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VILNIAUS GELEŽINIO FON1 
PASKIRTIS

Nuo gegužės mėn. 1 d. iki j platinama ir po 70,(MM) litų 
birželio mėn. 1 d. Lietuvoje tautos centų surenkamu, tai 
vyksta Vilniaus tnėnoo. Ta nuo šių metų, darlo rezulta-

tai turės būti dvigubai o gal | 
ir trigubai didesni. Tai ir 
bus tinkamas lietuvių atsaky
mas į lenkų žygius Vilniaus 
kroate.

Kas naujo šiais met^s?
— Šiais metais V. G. Fon 

do metinis vajus iš nepato
gaus rugpiūčio į gegužės mė
nesį. Gegužės mėnuo katali
kų yru skiriamas Mar’.jos ga 
rbei. Aušros Vartų Dievo Mo
tina tuo būdu šį mėnesį bus 
didžiausia visos akcijos įkvė
pėja.

Šių metų Fondo vajus ti-

proga Vilniaus Geležinio Fo
ndo komiteto pienininkas 
prof. kan. F. Kemėšis pain
formavo spaudų apie VGF 
paskirtį ir veiklų. Dar ne vi- 
aems aiški VGF paskirtis.
Kam reikėjo ji kurti šalia
we.

— Vilniaus Geležinis Fon 
das — tai visos tautos tal
ka. Jisai buvo sukurtas tam, 
kad suburti griežtai visų tau
tų kovai už Vilniaus' krašto 
atvadavimų. Juk m'nimalinė 
metinė auka tik lt) centų. Fo
ndas turėtų būti didysis WS ! 
pagelbininkų, jos stiprusis1 kisi

gausios talkos,
finansinis rezervas. Jisai tu-'

Iš Visur Į “Draugo” 
Pikn&ę

Chicagoj ir apylinkių lietu
vių kolonijos rengiasi vykti 

'į “Draugo” pavasarinį pik
nikų, kurs įvyks gegužės 30 
d. Sunset Parke.

Pikniko koni’sija iš anksto 
numato didelį žmonių suva
žiavimų iš visur ir todėl rū
pestingai prie visko rengiasi, 

štai kokios žinios ate’na iš
kolonijų.

Iš pietų, iš Gary, Ind., ga
vome žinių, kad į “Draugo”

Čia piknikieriams vadovauja į į piknikų vyks su visu savo 
Mykolas Misiūnas, Juozas j choru.
Laucius .ir Vladas Gaižaus • Melrose Parke “Draugo” 
kftS- l pikniko reikalais darbuojasi

Marųuette Parke “Draugo” Jonas žvirblis. Jisai ten pla- 
agentas St. Staniul is paėmė j tina “Draugo” (pikniko ti- 
P. Veličkos trokų. kietus ir visus ragina vykti,

Ant Town of Lake pikniko j<ur v,sį turS»» “tfouel time.” 
šeimininkes veš į Sunset Pa
rkų Povilas Norkus.

VVest Sidėj pikniko reika
lai gerai stovi. Iš čia VVest 
Sidės ekspresini nkas St. Fa- 
b’jonas veš darbininkus, dirb 
siančius už bara.

j'Bridgeporte “Draugo” pi
kniko reikalais reikia kreip-

Kistininkas Juozas Rance 
vič’us kartu su savo sūnumi 
Vytautu rengiasi sudaryti 
smarkiausių raštininkų porus.

Matosi, kad šis “Draugo” 
nknikas bus vienas didžiau
sių. Vienas Rengėjų

DYKAI!

“Relish Trav.” Dykai tau, 
kurs gaus vienų naujų 
“Draugui” skaitytojų pusei 
metų ir prisius $3.50.

UE’I UVIA1 DAKTARAI

p-kirtM atvyks spaudos pla- ■. j (iu<ių krautuv?i w 
tint o jas “Draugo” agentas J. Į 
J. Aukškalnis ir “Draugo” 
bendradaaflifis adv. VaJJasina 
su draugais ir pažįstamais.

W. Pullmane p’knikieriams

LIETUVIAI DAKTARAI

rezervas, 
n užauginti didžiulį atsargos 
kapitalų lemiamoms kovoms 
ir paskui kultūriniam Vil
niaus krašto atvadavimui.

Kaip lig šiol sekasi 
V. G. Fondui?

— Sekėsi — neblogai. Ta
čiau buvo galima laukti ir 
geresnių pasekmių. Jau pen- 
keri metai kaip Fondas įkur
tas, o dar jis teberenka tik

nes visos kultūrinės organi
zacijos vajuje aktingai daly
vauja. Vajaus šūkis yra -— 
nepalikti nei vienų namų ne 
aplankytų, nei vieno žmogaus 
nepakalbinto.

Šiemet norima tiksliai su
žinoti ir visiems kitiems pa
skelbti, kiek yra aktyvių ir

Paskirtas į kitų vietų. Su-
rnner Welles> Valstybės Sek
retoriaus asistentas, prezide- 
nto Roosevelto paskirtas į ki- vadovauja K. Raila. Turi pa- 
t» valstybės departatnenttĮ. fn*s ždevi{,aus trok„.
Šalę jo žmona.

s Žilevičiaus
Roselande piknikieriams 

trokų duoda Antanas Tumo 
coa-1 yardo savininkas.• i ms,

organizuotų Vilniaus kovoto
jų. Šios vasaros, generalinis 
V. G. Fondo vajus, reikia ma-

ketvirtų šimtų tūkstančių Ii- ny^b žymiai padidins tvarki
ngų Vilniaus pasų registrą- 

Be to, šiemet Fonde
tų ir šeštų šimtų tūkstančių 
narių rėmėjų; tiek, būtent, 
buvo išplatinta Vilniaus pa 
hu. Tokių", gaiia' kuklių vai
šių priežastis buvo anaiptol 
He permažas tautos atjauti
mas, bet visa eilė kitokių pa
šalinių aplinkybių.

tik tie pinigai, kurie suplauks 
už tam tyč:a išspausdintus 
registracijos ženklelius. O sn 
vo ruožtu tikimasi, kad i* 
tos priežasties net žymiai ga
lės padidėti paties Fondo ka
pitalai, kas yra gyvai reika 
linga, atsiminus padidėjusius 
paties Fondo ir WS reika- 

vimų. Be to, šiemet J? onde I jus Visų. pasų. s.ayių4nkjj. .re- 
Koirtitetaš ima platinti V. G. į gįstracija turės didžiulės ir 

moralinės reikšmės. Į regis-

deda ir nieko nerizikuoja,! Kiti atvyks su puikiomis nau 
nes premijoms bus išdalinti jomis žibančiomis mašinomis.

Iš tos kolonijos atvyks biz- 
nierkos, kurios yra susibaru
sios į “šakar-makar” chorų.

r ei. U AM ai 234b

DU. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

TeL OANal 0402

DR. A, J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyras sered ii, z 
sekmadienį susitarus.

. . .Birželio, Liq»os ir Rugpiūčio įnėne- 
rgonininkas Juozas Brazaitis Į gūris nebus valandų jiopiot, bet nuo

10—12 rvto.

Dievo Apvaizdos parapijoj 
darbuojasi Petras Varakulis 
ir Pr. Valuckis.

Brighton Parke e’na pasi
tarimai dėl trokų piknikie 
ri«ms su Tičkum ir Gksu.

North Sidėj “Draugo” pi 
kniko reikalais rūpinasi vei 
kėjas Antanas Bacevičius ir 
kiti. Rūpinasi gauti trokų.

Aušros Vartų parapijos va

Rez.:
24:6 W. 09 St.

Tel. Ofiso:
LATayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. D. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

9
DR. P.. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—6 vai. v. 

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

O dar tenka čia ir tai pa
brėžti, kad panašus užsimoji
mas suburti griežtai visų 
tautų, nuo didžiausio -iki ma
žiausio, vienam tautos reika
lui — tai dar pirmasis ban-1 
dymas visoje lietuvių istori
joje. Pradžioje stokojo paty
limo. Neįstengta iš pat pra-

i Fondo aukų dėžutes, kurias 
stengsis įteikti viešoms įstai
goms bei įmonėms, o taip pat 
ir šeimoms, kurtos sutiks jas 
priimti.

Taip pat išleista 5 centų 
ženkleliai. Visos pramonės, 
prekybos ir finansų įstaigos 
.pakviestos lipinti šiuos ženk
lelius ant savo sųsfcaatų.

Ko I^ukiMna ii Vilniaus 
Pasų registracijos?

— Turima pagrindo many
ti, jog daugelis naujų Fondodžių sudaryti ir nustatyti Ii _

«k.m» darbo tecbnik,. Tik .T"” °°^ Į****1 ‘ 
beveikiant paaiškėjo trūku- |
mai ir, 'manoma, kad nebus! 
sunku juos pataisyti.

Šie 1937 metai žymes pra
džių daug intensyvesnio V. 
G. Fondo veikimo. Lenkų 
siautimas Vilniaus krašte tu
rės paskatinti jo vaduotojus 
padvigubinti savo energijų ir 
pasiaukojimų. Jei ligšiol vi
dutiniškai tik po 100,000 Vi
lniaus pasų kasmet būdavo iš-

visuotinį Vilniaus pasų savi
ninkų sųrašų. Nemaža, čia 
turės svarbos <r žadamos pre
mijos visų tų pasų savinin
kams, kuriuose bus įlipinta 
nemažiau, kaip už tris litus 
ženklelių. Bent jau visi tie, 
kuriems nedaugiausia truks 
iki 3 litų ir kurių ištekliai 
leis tų papildymų padaryti 
— reikia manyti, kad jie pa
norės savo laimę išbandyti. 
Pats Fondas čia nieko nepri-

tracijos lapus šiemet bus su-

met, jei ne tai kas kelinti me 
tai, vajaus metu pasai bus 
patikrinami ir pažymimos vi
sos juose įvykusios atmainos. 
Kiekvienas naujai pribuvęs, 
kad ir metų bėgyje kovoto
jas bus į sųrašuš jfraiflUTi- 
mas.

ši pasų registracijos siste-
trauktos pavardės visų akty-jma, reikia 'manyti, turės gc- 
vių kovotojų už Vilnių. Visų ros įtakos į piliečių valių.
jų pasai bus patikrinti ir su
tvarkyti. Lapuose bus pažy
mėta įlipintų ženklelių kie-

Netolimoje ateityje visi su
sirikiuosime į kovų už Vil
nių — baigė pasikalbėjimų

kis. Jei bus galima, tai kas-1 VGF komiteto pirm.ninkus.

GERKIT Tlli ALŲ

glmbrotfia 
SOUTH SIDE MNG 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
L. m. sortKrs 

Ree. HEMLOCK 0240BImiIo Telefonas BOVLEVARD 7170

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANai 0523v. .

"LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais n,uo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St
Telefonas REPnblic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlj, 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.

Tet Prospect 1012 
Rez. TeL Repnblic 5047

CLEMENT J. SV1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS
33 North La Salia Street

Chicago
Telephone CENtral 1840

Ree. 3851 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286 

Vai. pagal sutartį
6322 So. W e steni Avenoe 

PROspeet 1012

AMERIKOS LIETU7Ttt DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Ofisas 4300 S. Falrfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS: ,
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
* pagei sutartį.
Tel. Ofc. REPubllc 769S 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąnette Road
Antrad., ketviilad. b nenktadtenlah* 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p

161 Broadvar 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro

g.štailientata nuo 2 v. iki 9 v. v. 
__ Sekmadieniais pagal sutarties. __

Tel. LAFayette 8016

UR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

____ Pagal Sutartj________

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•ištyrus seredomis ir subntomis

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

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

Vai. 2—4 ir 7—0 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Subatoma Cicere]
1446 80. 49th Ct

Nuo 6 tkl 9 vai. vak. ,

Tel. Cainmet 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_____ _

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Rez. 6951 S. Maplevvood Av.
Tel. HEMIock 3977

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
Sektadientais nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuette Rd.
| _______________Tel. HEMIock 4848

Tel. BOUtovard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nue 9 ryte iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4(531 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

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

Runday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal a n tartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res. KEFvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 0:30—8:30

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OTISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
TeiefMuu MIDiray 2880

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

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda 0994 
te.: Tel. PLAza MOO

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

Nedaliomis tipo 10 iki 12 dienų

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

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

Seredomia' ir Nedėl. pagal sutartj
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Office Phone Ree. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
VaL 9-4 pp. Ir 7-9 vak. CANai 0704

DR. J. J. KOWAR
1KOWARSHAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2403 W. 63rd St., Cbicago-

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Papai Sutarti

Ofiso Tel. VTRginia 0030
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

Rezidencija
8939 So. Clarsmont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomie pagal sutartį

TaL CANa’ 0267
te. PROspeet 8659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 0600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: II ryto iki 3 popiet

S iki 8 vai, vakaro_______

Chicagos lietuvių Iv. Kryiians li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medieal Association Ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Clasa A 
rūlies. Tai yra, ankėdiaoai Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokHėe 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
UI. HEMIock 6700.

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

i



I

Antradienis, geg. 25 d., 1937 mugąs

VIETINES ŽINIOS
IS MELROSE PARK MARIJONŲ 

BENDRADARBIŲ SUS-MO

Svariu, Skaitykit!

Praeitą sekmadienį Melrose 
Parko lietuviai Marijonų be
ndradarbiai turėjo susirinki
mą, kuriame buvo patiekti 
raportai iš buvusio bankieto. 
Raportą patiekė Antanina 
švilpauskienė, pranešdama, 
kud nuoširdžiai dėkoja komi
sijai, kuri tiek daug darbą* 
vosi. Komisiją sudaro šie as
menys: Al. Kisielius, K. Ka
ntautas, A. Švilpauskienė, O. 
Skodžienė, AL Kavickienė, P. 
Bacevičienė ir kiti visi, kn- 
^ie kuomi nors prisidėjo ar

|lbėjo; taipgi šeimininkėms 
patarnautojoms: P. Repšie- 

Tiej, M. Janušauskienei, A. 
Pranienei, S. Šimanskienei, 
p-lėms: Šimanskaitei, Repšiii- 
tei, Dabiniukei ir kitoms, ku
rių vardų neteko sužinoti; 
komisijai daug gelbėjo: M. 
Šimanskis, St. Fabijanskas, J. 
Damaševičius, Eid. Preikšą, 
R. Urbalis, K. Juodis, visie
ms ir visoms nuoširdžiausiai
ačiū.

Reikia pasakyti, kad mei- 
roseparkiečiai savo tikslą pi

DVIEJŲ METŲ MLR 
TIES SUKAKTUVĖS

a.Ta

ALFONSĄ 
ŠUMIN SKIENĖ

Persiskyrė: su Šiuo pasauliu 
gegužės 27 d.. 1935 m., sulau
kus 34 metų amžiaus. gimus 
Panevėžio apskr.. Naujamies
čio valsč., Karboeiznos kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną, seserį ir švogerį 
Kazimierą ir Juozapą Andre- 
Alūnus, brolį Joną Montrcal, 
Canada, seserį Marijoną Lie
tuvoj lr gimines.

Liūdnai atminčiai mano 
brangios motereis, bus laiko
mos Sv. Mišios Nekalto Prasi
dėjimo Pan. Švč. bažnyčioje, 
Brighton Parke, gegužės 27 d., 
8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Aš tave, mano brangioji, 
niekuomet neužmiršiu. Tu pas 
mus jau nebesugrįšl, bet mes 
anksčiau ar vėliau pas tave 
ateisime. Lauk mūs ateinant.

Nuliūdę tieka: Vyras, Sese
rys, švogeris, Brolis ir Gimi
nės.

lnai ajtsiekė, būtent išpildė 
500 do,. kvotą, Įiadengdarni 
lėšas Marijonų Seminarijos 
koplyčios spalvuoto lango, 
kuriuo įaimžino Melrose Par
ko lietuvių vardą. Ištikrųjų, 
didelė garbė priklauso mel- 
roseparkiečiams, kati jie drį
so užsimoti tokį didelį darbą, 
kokio ne viena kita kolonija 
Chieagoj nedrjsoi padaryti. 
Reikia pasakyti, kad tas žy
gis buvo nelengvas, darbuo
tojams prisėjo daug ir nuke
ntėti ir pavargti, bet galuti
nai išėjo laimėtojais, užpildy
dami spalvuoto lango užsi
brėžtą kvotą, ir šiandie tie 
visi kilniaširdžiai gali džiau
gtis ir didžiuotis, jj baigę.

Už tai reikia nuoširdžiai 
tik pasveikinti tuos brangius 
brolius ir seseria, taipgi 
ir palinkėti, kad ir ateityje 
varytų pirmyn savo gražiai 
išvystytą Tėvų Marijonų dar
buotę.

Štai, dar viena begalo link
sma žinia atskrido iš Mel
rose Parko, būtent, bažnyti
nių rūbų visą setą įtaiso N. 
N., įnešdanfa tam tikslui 180 
dol^^gj _ m&taL.JkąMelroec- 
Parkak padare, nepasitenkino 
langos įdėjimu į seminarijos 
koplyčią, bet dar priede to 
ir kitą gražią dovaną sutei
kia.

Už tai didelė garbė pri
klauso Marijonų rėmėjų 1-jo 
skyriaus valdybai, nariams ir 
narėms, Šv. Vardo ir Šv. Pra
nciškaus draugijoms, kurioms 

‘ už vis daugiausiai prisėjo di
rbti, ir po draug visiems, ku
rie teikėsi paremti kokiu nors 
būdu. Visiems ir visoms nuo
širdžiausiai ačiū! J. K.

Pranešimas

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bank lėtam* — —
Papuošima ma.

Phone LAFAYETTE S80#

Telšių Bendro kiūbo susi
rink imas įvyks gegužės 25 <L, 
8 v. v., Balčiūnų namuose, 
2212 W. 23 str. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų 
nutarti. Raitininke

ANASTAZIJA ALEKNIENĖ
po tėvais Rūdaitė

mirė Geg. 24, 1937, 11 vai. ryte, sulaukus 68 metų amž.
Kilo iš Raseinų miesto ir Apskr. Amerikoje išgy

veno 30 metų.
Paliko dideliam nuliūdime vyrą Dominiką ir daug 

draugų-gių ir pažystamų.
Priklausė prie sekančią draugiją: Saldžiausios Jė

zaus Širdies ir Šv. Onos, Roseland, III.
Kūnas pašarvotas 10402 Avenue U So. Chicago, III.
Laidotuvės įvyks Ketvirtadienyje, Geg. 27, 1937 m. 

Iš namų 8 vai. ryto bus atlydėta j Šv. Juozapo So. 
Chicagoje parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus g'mines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, draugai, ir pažystami.
Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 

YARds 1741.

CHICAGO AMERICAN APIE POPIEŽIŲ

Stasio Piežos pastangomis, 
Chicago Evening American 
spausdins Šv. Tėvo Pijaus XI 
b’ografiją 80 metų gimtadie
nio, įvykstančio geg. 31 d., 
proga.

Biografiją lašo kun. Edva
rdas V. Dailey, M. A., nary? 
editorijafinio štabo arkidiece- 
zijos savaitraščio The New 
World.

Biografija su atvaizdais ti
lps Chicago American antra
dienį, ketvirtadienį ir penkta
dienį.

Kun. Dailey įšventintas ku

Iš Šv. Mykok) Parap. 
Choro Susirinkimo

nigu 1930 metais. Jis yra bai
gęs Šv. Marijos Seminariją, 
Mundelein, III. Būdamas stu
dentu, 1924 metais, ir jau ku
nigu, 1935 metais, kun. Dai
ley lankėki Romoje ir turėjo 
audiencijos pas popiežių. Kun. 
Dailey manot, kad Šv. Tėvas 
pasiliks istorijoj kaipo “Pa
pą Populi” — “Žmonių Po
piežius”.

Biografijoj taipgi bus pa
minėta dabartinio Popiežiaus 
santykiai su Lietuva.

Patartina įsigyti minėtus 
Chicago Evening American 
dienraščio n ūme rus. Rap

Ilgą laiką dienrašty “Drau 
ge” nesirodė teisių skyrius 
(atsakymai į klausimus). 
Priežastis buvo mano liga. 
š'andie jaučiuosi jau sveikas 
ir vėl galėsiu suvoi tautie
čiams patarnauti.

Mūsų visuomenė yra daug 
turėjus nuostolių dėl to, kad 
nebuvo tinkamai informuoti 
tam tikruose egzekutyvuose.

Daugelis lietuvių norėtų 
klaust "raštu per “Draugo” 
teisių skyrių, bet bijo, kad 
negerai parašys.

Mes gerai žinome, ka<l mū
sų visuomenė nėra baigus, 
mokyklų, arba universitetų. 
Taigi, nepaisykit to, rašykit 
arba telefonu paduokit klau
simus. Galite siųst “Draugo” 
redakcijai arba tiesiog man į 
raštinę: 6322 Sa. Western a v. 
Visi klausimai yra ir bus lai
komi slapta.

šiandie yra nauja gadynė 
namų pirkimui. Daugelis žmo 
nių nori įsigyt namelį. Toje 
šakoje susitinka labai daug 
keblių dalykėlių. Čia jums y- 
ra atdaros durys su įvairiais 
klausimais. Klausimai gali 
būt įstatymų, politikos, eko
nomijos ir istorijos. Į klau
simus, kurie jau atsiųsti, bus 
greitai atsakyta.

Adv. C. P. Kai

A. ■ A.
MORTA BANIKAITIKNĖ

mirė gegužės 22, 1937, 5:05 vai. ryto, sulaukus 46 me
tų amžiaus.

Kilo iš Šiaulių Apskr., Šeduvos parap., Liaud škių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliihi’me vyra Vladisloivą, sūnų 
Antaną, 2 dukteris Bronislavą ir Oną, žentą Viktorą 
Urban, motiną Uršulę Ingaunienę, augintines Alb'ną, 
Emiliją ir Domininką Jedvainius ir gini’nes. Prik
lausė prie šią dr-ją: Šv. Antano iš Paduos. Brolią ir 
Seserų, Palaimintos Lietuvos, Rūtos No. 1 ir Lietuvių 
Vakarinės Žvaigždės Pašalpos klubo.

Kūnas pašarvotas 2133 So. Halsted st. Tel. Canal 
0855.

Laidotuvės jvyks Trečiadienyje, Gegužės 26, iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvoizdos par. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuludę vyras, sūnus, dukterys, žentas, motina ir 
giminės.

Laidotuvių direktorius S. M. Skudas. Telefonas 
MONroe 3377.

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

Grabnamių 
--—— o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė ChieagojO"------
Suvirš 50 metų prityrimo

— — o
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus
— ■ O —

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVENUE
aitri grand avk.

Telefonas SEEIey 6103

Chicago, Illinois

TEKLĖ BAGDONAS
(po tėvai* Atrluritė)

Mirė gegužės 24 d.. 1937 m., 
4:30 vai. ryto, sulaukus pu
sę amžiaus.

Kilo Iš Raseinių apskričio, 
Mld lavos parapijos.

Amerikoj Išgyveno 25 metua
I’aliko dideliame nuMūdime 

vyrą Joną. 3 dukteris: LouUe, 
Kstelle kr Anna. 4 sflnns: Leo, 
W alte r, įlomi n Iek lr Charles, 
3 Žen Ius: U. O'Shea, Kdvv&rd 
Kublak, Stanley Perek, mar
čią Veronicą ir gimines.

Kūnas pašarvotus 4504 So. 
Honore St.

Laidotirvės įvyks pėtnyčloj, 
g«gružėR 23 d. IA namų I 
vai. ryto bus atlydėta J Av. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurtoj jvyks gedulingos pamal
dos už velionės stelą. Po pa
maldų bus nulydėta J Av. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dnnigus-ges lr pažy- 
stamus-aa dulyvauti šiose lai- 
dotnvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
būnat. Žentai. Starti ir Giini-

I>aidotuvių direktorius J. F. 
budetkis. Tel. TAKds 1741.

1-BnaBK

NORTII SIDE. — Parapi
jos ohoro metinis susirinki
mas įvyko 21 d. geg. Apkal
bėta labai daug svarbių, cho
rą liečiančių dalykų; į naują 
valdybą pateko: choro vice 
pirm. A. Pauža, iždininku J. 
Lebežinskas, sekr. H. Sutkiū- 
tė, tvarkdariu V. Čirvinskasi 
ir koresp. F. Rėkus.

Nutarta vasarą suruošti e- 
kskursįją per ežerą. Ekskur
sijoj dalyvaus ne t'k choris
tai, bet ir daugelis parapijos 
jaunimo, nes ar gi rasi dides
nį malonumą, kaip vasaros 
kaitrose pabuvoti laive ant 
liūliuojančio vandens. Kur. 
kada ir kajp toji ekskursija

įvyks, vėliau sužinosime. Iš
rinkta veikli komisija, kuri 
viską tinkamai prirengs.

'ssr '*•*Raportas, nors ir nepilnos 
bnvo iš choro metinio konce 
įto. Komisijos pranešimu, ko
ncertas labai gerai pavyko. 
Programa buvo labai groži. 
Kurie atsilankė, buvo paten
kinti, ypač motinos, kurioms 
atskiros programos dalys bu
vo pašvęstos. Raportas pri
imtas su džiaugsimi.

Baigiantis susirinkimui, va
rgom pranešė, kad nuo šio 
susi rinkimo nebus praktikų 
per visą vasarą. Choristą i-tės 
pranešimą maloniai priėmė.

Choro koresp.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

aTa
JUOZAPAS DAUJOTAS 

(DAVIS)
Mirė gegužės 24 d., 1937 m.,

7:14 vai. ryta, Miaukęs 39 
metų amžiaus.

Gimęs Montreal, Canada. 
Jungtinėse Valstybėse Išgyve
no 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
4 broli uh: Mykolą, Dominiką, 
Kaalmlcrą ir Izidorių, dvi se
seris: Mikaliną lr Eleną, švo- 
gerį AAtaną Kondrotą, dvi 
švogerkoe: Ona ir Marijoną, 
du dėdes Joną Petrošių ir jo 
šeimyną lr Liirdvlką Žukauską 
lr jo šeimyną lr gimines.

Kūnas pašarvotas 1334 So. 
50 Ct., Cicero, .Hl.

LsUdoluvėg įvyks penktadie
nyje, geguž. 28, M namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J šv. An
tano parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: HroHal, Seserys,
ftvogci-kon, Adės tr Gtaežnės.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Telef. Cicero 
2108.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimo — Moteris patarnauja 
Phone 9000 890 W. IMi Ate.Phone 9000

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Goriausias patarnavuam — Moteris patarnauja

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMS! 
Dabar pus niss galite gauti tikro* Lietuviškos Valstybinės Degti

nės importuotos Iš Lietuvos.
(Mes Ir visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

VriLITY LIQIOR DISTRIHLTORS, INC,
5MI-83 H. Ashland Avė.

Telefonuokite blle laiku, Prospeet 074#

SOLISTAMS IR CHČRAMS 1 
Didžiausias Muzlkua, Mažaą Ir 
(Resniių

KNYGYNAS
Reikalaukite:“MlZJUOt UV1OB”
MU X. P—AyA, Cfcte-o, m.

PLATINKITE “DRAUGI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

mVIRginia 0883

lMh Ate.

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI 
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West 11 lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P f patarnavimas HmDULHnuL dieną ir naktį
r\ W A T KOPLYCIOS VISOSE 
M I MIESTO DALYSE

Ezerskis ir Šuns 10734 So. Michigan Avė. 
TeL PULLman 5703

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

Jdmticz ir Sunai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St.

L taleriais
S. P. Mazda
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skudas

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Are. 
Phone YABds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203
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“PAVASARIO ŠVENTĖJ”

Praeiti} sekmadienį, po piet 
Sv. Kazimiero akademijos 
auditorijoj suruošta vadina
ma “Pavasario šventė”, ko
rio® programa susidėjo iš 
orkestro, dainų, solo ir šokių.

Visuose veikaluose: “Nati
onal Emblem” (Bagley - Šou- 
sao), “llosamunde” (Schube- 
rto), “Pique Dame” (Von 
Suppeo), uvertiūroj ‘Mignon’ 
(Thomaso) ir 'marše “Tann 
liause” (Wagnerio) simfoni
nė orkestrą pasirodė turinti 
daug kokybės ir išsireiškimo, 
ypač kūriniuose su melodija. 
Šiam rašytojui ypač patiko 
smuikininkių stakatinis dar
bas Scbuberto overtiūroj ‘Ro-

ir Scbuberto “Avė Maria”. 
Pastaroji buvo koncerto kli- 
maksas. Giesmė atgiedota a- 
koinpanuo.Jant orkesti|v ir 
soliuojant mokinei Eleonorai 
Kandrataitei. Chorą ir orkes
trą dirigavo sesuo Bernarda.

“Bijūnėlis” liaudies, “Ro
bin in tbe Rain” (Noble 
Caino) ir “The Glow Worm” 
(Linckeo) labai gražiai pa 
dainavo E. Kandrataitė, J. 
Piktumaitė, ,M- Thinnėback, 
D. Lumpp, A. Jenčifltė, V. 
Kraučiūnaitė, K. Balčiūnaitė,
O. Ūsaitė, E. Nausėdaitė ir
P. Samulionytė. Joms akom
panavo Locaitytė.

Kandrataitė, 14 metų amž.,
samunde’. O “string-bass” p)et balsas kaip lakštingalos, 
instrumentai pridavė orkes- Į jį soio padainavo “Kur ka
trai reikalingos gilumos. Or- j^ūžė samanota” (Šimkaus) ir 

“Carmena” /D. Wilso(no). 
Bisui išpildė “Italian Street 
Song” iš operetės “Xaugh*y

kestrą dirigavo G*uy Callov, 
Akademijos choras iš 100 

mergaičių paįvairino progra
mą savo dainomis. Choras 
tarp kitų padainavo ir negir
dėtą, gal, naują lietuvių dai
ną — Kurdinaičio “Audė
jos”, kuri yra ir graži ir jau
sminga. Labai girtinai mer
gaičių choras padainavo ir
Cesar Francko “Psalmę 150”

Marietta” (Victor Herberto). 
Lucy Nielsen galima sutei

kti keturias žvaigždes už pa 
griežimą Mendelssohno an
dante ir finale “Coneerto E 
minor”. Jai akompanavo Lil- 
lian Smith.

Catherin Miller ir Aldona

RYTOJ,
TREČIADIENY,

GEG. 26 DIENĄ,
8 VAL. VAKARE

AUŠROS VARTŲ
SVETAINĖJE

ČIKAGOS VYČIŲ APSKRITIES

PAVASARINIS KONCERTAS
Kas jj girdėjo Sokol svetainėj arba Roselande — gėrėjosi 

Kas negirdėjo — gailėjosi

Dabar visi gaus progos jj išgirsti.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Išmokam 4%
DIVIDENTAS UŽ 

1‘ADGTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, \Vash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės 4

Alekniūte pianais skambino 
“Coneerto C Minor” (Beet- 
hoveno).

Akompanuojant Miller, Jo- 
anna Pikturnaitė solo padai
navo “Giannina Mia” (Fri- 
mlo). Jos balselis pas rodė 
viduriniame registre.

Mary Frances Stack smui

ką išpildė labai sunkią kom
poziciją “Souvenir Be Lu- 
beek”. Akompanavo Locaity
tė.

Baleto šokikės interpreta
vo lietuviškus šokius ir Tėbai 
kowskio “Sleepįng JBeautv”.

Tokie programai teikia lie
tuviams džiaugsmo, nes ma-

tome, kad mūsų įstaigos pro
gresuoja. Matome, kad mūsų 
lietuvaitės sesutės dirba ka 
talikybei ir lietuvybei. Mato
me, kati lietuvių tauta kul
tūrinama.

Amerikos lietuvių ateitis 
— jaunimo išauklėjime!

Publikos tiek priėjo, kad 
netilpo auditorijoj. Vėliau u- 
tėję turėjo pasieniais stovėti. 
Publikoj buvo nemaža žymių 
svečių, jų tarpe ir konsulas 
Daužvardis. Nemaža taip pat 
dalyvavo seserų iš kitų kon
gregacijų. Jų tarpe ir būrys 
doknininkonių, kurių orkestrą 
ypač dėjo pastangų šių metų 
konteste laimėti pirmenvlię.

Sveikiname Šv. Kazimiero 
sesutes ir mokines! lėlius

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
TAVEKXA PAR DAVIMU

Pasiduoda taverna. Pilnai jrengta. 
Biznis išdirbtas. Tuoj kreipkitės. 
Išvažiuoju j Lietuvą, pigiai parduo
siu. 2301 So. Western avė., tel. 
SEEly 9754,

TIKIME PARDUOTI
Turime parduoti $36,000 biznio pra- 
ptrtę už 116,000. Visa išrendut ta 
— aptieka, groeemė ir taverna. 
Rendų per metus (eina $1.900. Ran
dasi 2047-40 W. 63rd St.. arti Ked- 
zie Avė. Tuoj kreiptis j:
Bt KV and WOJCIECHOWRKI CO. 

52>i9 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 9792

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina prie darbo ir

i prižiūrėti mažą valką. Jeigu nori, 
gali gyventi ont vietos. Kasllnk są-

MAKE CHOOSING A REFRIGERATOR EA$YIr Pranešimai

Ieško lavonų. Pakraščių sa- »>a"1'a'7,te .?nt vletosT v | 4328 So. Fi
rgyba Little Calumet upėj,

raneist-o Avė. 
Chicago, III.______

PIGIAI GERA BUČERNfc

A Plus-Powered Kelvinator is yours for as little as90t a week !

1BRIGHT0N PARK. — Fe
deracijos 19 skyrius laikys ptynių asmenų kompanija nu-

prie 134 gatvės ieško lavonų '----
i , . _ • I Pardavimui bučemė, lietuvių apgy-keturių asmenų prigėrusių 0- jventoJ vietoj, arti bažnyčios Ir mo- 

pvirtu kyklos. Savininkas nesveika uja irS V ah'iai. Issikausus SP- važiuoti gydytis. Todėl par-

i susirinkimą geg. 25 d., tuoj 
po pamaldų, mokyklos kam 
bary. Visi draugijų atstovai 
turi atsilankyti, nes susirin
kimas gan svarbus. Valdyba

PEOPLES BENDROVĖ VAI 
! ŠINS RADIO KLAUSYTO

JUS SU GRAŽIA 
PROGRAMA

Šiandie 7 valandą vakare 
užsistatę radioi ant stotie.-

tarė motoriniu laiveliu pasi- Į 
važinėti. Išplaukus ant upės, 
sakoma, tarpe jų kilo ginčas, 
kas turi laivelį vairuoti. Be 
sig’nčijant laivelis apvirto. 
Keturi prigėrė, kiti išgelbėti.

duosim pigiai.
4501 So. Fairfield Avė.

Tel. LaJayette 0245
MARQUKTTF. PARK

klausant dainelių ir muzikos. 
Dainuos A. Ančiūtė, A. Čia- 
pas, grieš kanklėmis Kazys 
Šimkus, dalyvaus specialus 
duetas, trio ir kiti. Peoples 
bendrovė visuomet gauna

Pardavimui rezidencija 1H aukščio, 
dviem šeimynom, medinė. 6—3 kam
bariai, rendos j mSneaj $27—$15, už 
garadžių $3. furnaee apšildymas, 
karštas vanduo, skalbyklos, kieto 
medžio vidus ir kiti visi patogumai. 
Savininkas priverstas J trumpą lai
ką pigiai parduoti už “eash.’’ arba 
prarasti už skolas. ,‘Cash" kaina 
$2,900.

6602 So. fairfield Avė.
(2-ros lubos)

KAMBARYS RENDON

ISslrenduoja kambarys prie mažos 
šeimynos. Tinka ramiai merginai ar 
vaikinui, 3336 Lituanica Avė., prie 
W. 33 PI, 2-ros lubos, užpakalinės 
dur^s^_2<reipt2s!_po__5__vat__valc___

WGES turėsite malonumo į daug padėkos laiškų už gm- 
smagiai valandą praleisti be- žias programas.

Naujas Kelvinator 

eina tik pusę laiko 

per dieną — per li

kusį laiką stovi ir 

užlaiko temperatū

rą be ėjimo.

FREE
KELVINATOR R E F R IG E R A TO R S 

KELVINATOR RANGĖS 
KELVINATOR MASMING MACHINES 
KELVINATOR IRONERS ANfi CASH

MORE THAN 
1OOO PRI2ES

K AR gali būt lengviau? Tai va ką reiškia turėti 
■“■“’Tik atmink du faktus Plus-Powered Kelvinator. Tū- 
aukščiau pareikštus ir sup- katančiai, kurie ikišiol turė- 
rasi kodėl yra geriausia pir- j0 kitokius refrigeratorius 
kti Kelvinator. Nes tik pa- dabar juos pakeičia i Kelvi- 
mislyk apie sutaupymą pini- natoj.,
gų, kaip parodo du faktai:

Pinigus taupai kasdien. Apsvarstyk šį naują ir ne- 
Pinigus tnupen per metų me- paprastą būdą tanpvti pini-
tus - daugiau metų tarna- sutaupytais pinigaia
vnno be klinčių ir pigesne . . . „ . .. ..
opera v i mo kaina. vartojant Kelvinator išgalė

tum išmokėti už. Kelvinator 
Pinigus taupai ant elek- išsimokėjimo mokesčius. Tr 

tros ir ant maisto. Nes ir ^i lenkai ,nes tie mokesčiai
kaitriausiose dienose ir karš- .. ... ....
činose virtuvėse Pl„a-Powe- t<,r8 t,k P° baltėje,
red Kelvinatoryje maistas Ateik. Pasikalbėk apie tai su 
NEGENDA! mumis šiandien.

Rudrlko radio programai: IA WCPL 970 kil. sekmadieniais 
nuo 7:80 Iki 8 v. v. Ketvirtadieniais IA WHPC 1420 kil. nuo 
7 Iki 8 v. v. Pirmadieniais Ir penktadieniais nuo 6 vai. po 
piet IA stoties WAAF.

Ttfc Kelvinator teduoda 
jums Šiuos gerumus:
| būdavotą termometrą 

Guminius virbalus visose 
loriaunfa taeose 

Zenių operavimo įSkaV.ų 
certlflkatą

5-klų metų apsaugos planą

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai. PalcndvitM, Lietuviai, 
Baravykai, Agurkai, Saldainiai Ir 
kiti skanumynai Iš Lietuvos. Par
duodam Ir krautuvėms Wliole- 
aale.

BALTIC IMPORT CO.
805 West Iftth 84., Chieago. 

Tel. HAYmarket 8555

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

M&levos, Aliejų \ Stiklai ir 
VARNIŠAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANal 6850

PARDAVIMUI TAVERNA

Parsiduoda taverna lietuvių koloni
joj. Priežastis — vienai moteriai 
persunku. Sutiksime priimti part
neri.

4200 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI pigiai geras kam
pinis groeerio biznis išdirbtas per 
daug metų. Einame j Tavernos blz- 
n J. 3465 Lituanica Avenue.

BUTAS Už PATARNAVIMU

Kas nori gauti butą arba mažą 
Storą be nuomos už mažą patar
navimą, lai kreipiasi j mus. Šilima 
lr karštas vanduo taipgi dykai.

Tel. Van Buren 0018
MAMŲ VALYTOJAS IR 

KLOTOJAK
FOPIE-

COML 
IN TODA Y

*. et offtcMl I nt«.
Bidnh dnd ftall 
Information on 
the e.»«y Keltui* 
h I o r M n s i n g 
Woi<t Contest — g--r~.
also free krlvm ■■■I 
Home Bnnk tb.it 
flives cemplete 
<les< ripti.m of 
K * I v • n Ho me — <t n * w 
licttei w.ty ot livios.

PLATINKITE “DRAUGA’

Kas norite namu, Išvalyti lr 18- 
popieruotl, tai kreipkitės J ;

J. Purto kas 
6425 Ho. Richmond St.

Tel. Hemlock 2573

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

Tel. Blvd. 7010
<?\

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

OAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKTS

Mnuant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
Pardavimui 5 kambariu mūrinis na
mas su stikliniais porčlais. Pilnai 
sudėtos attiko (viršutinės užlos) 
grindys. Geras base men tas. Namas 
netoli Marųuette Parko. Rep. 7622. 
Kreiptis: M r. M. O'Connor, 6544 So. 
Francisco Avė.

DRAUGAS atlieka vi

sokius spaudos darbus. 

Tad, paveskite mums 

savo spaudos darbus.


