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VCKIETiJOS PROTESTANTU DVASI 
NINKAS REMIA CHICAGO 

KARDINOLĄ

PARVEŽUS LIETUVAI ČEMPIĮONATĄ

politi- 
suiniti

dvasininkų Niemoellerį “jo 
paties apsaugai”, kadangi 
hitlerininkai gali jį pagriebti 
į savo rankas ir su juo kitaip

BERLYNAS, geg. 25. —' Sužinota, kad nacių 

Protestantu dvasininkas M. policijai įsakyta

Niemoelleris, kurs su kitais 

protestantų dvasininkais at

kakliai kovoja prieš nacių žy

gius sunaeinti protestantų baž i įsiskaityti 

nycių, pereitų s-ekmadieni iš i Niekas nežino, kur yra tas 

sakyklos pakartojo Chicago dvasininkas. Spėjama, jis bus 

kardinolo Alumi, leino prieš Jau policijos rankose. Visa 

nacius nukreiptus kaltinimus, eilė kitų dvasininkų suimta.

. C

SUNAIKINO MADRIDO 
RADIKALŲ LĖKTUVUS

BAITIMORE MIESTAS OFICIALIAI 
SVEIKINS LIETUVOS

SPORTININKUS
Pats miesto majoras rūpinasi 

sportininkų priėmimu
Amerikos Lietuvių Sporto \vard Jackson. Tuo tarpu 

komitetas vakar gavo smagių1 programa dar nežinoma, ta- 
žinių iš Baltimore, Aid., kad čiau laukiama, kad greitai ji 
Lietuvos sportininkų prieini- bus paskelbta spaudoje.
1110 reikalų miesto valdžia pa-i Baltimeriečiai jau ne. pir- 
ima į savo globų. Priėmimas: mų kartų įtraukia valdžios 
bus suorganizuotas oficialus, žmones į lietuviškų darbų. 
Planus rengia pats Baltinio- Tai yra geras pavyzdis kitų 
lės miesto majoras p. Ho- miestų lietuviams1.

lfENDAYE, Prancūzija, 

g<Mg. 25. — Valencijos ir Ma

drido radikalai per Prancūzi

ją pasiuntė Bilbao radikalams 

septynis lėktuvus.

Šiandien netoli Prancūzijos 

pasienio nacionalistų lakūnai 

pasitiko tuos laukiamus radi

kalų svečius.

Du radikalų lėktuvai nu

mušti — vienas ties San Se-

bastian, o kitas arti Bilbao. , 

Kiti penki radikalų lėktuvai j 
paspruko tiesiog į Biskajaus I 

įlankų. Nacionalistai juos nu-į 

sivijo.

Nacionalistai pareiškia, 

kad radikalų lakūnai jau tre

tį kartų peržengia Prancūzi

jos neutralumų ir

Europos krepšinio nugalėtojai — Lietuvos komanda — minios: lydimi Kauno gat- I 
vėmis.

ENCIKLIKA APIE KOMU- .DOMINIJOS ŠALTAI ŽIŪ- 
NIZMĄ YRA DARBINĖ RI į ANGLIJOS NELEMTĄ

NEAV YORK, geg. 25. — 
prancūzų prelatas J. A. Ryan, Naciona-

vyriausybė prieš tai neveikia.

G.1.0. VADINA KOMUNI- DARBININKŲ RAMUS PI- 
PARTIJOS ĮRANKIO KIETAVVIMAS YRA

CLNCTNNATT, ()., geg. 25. 

— Amerikos Darbo federaci

jos viršininkų suvažiavime 

pažymėta, kad C.I.O. (Co- 

mmittee of Industrial Orga

nization) kurio globoje organi 

zuojamos paskirų pramonių 

darbininkų unijos, yra komu

nistų partijos įrankis.

Nurodyta, kad šios unijos 

organizuojamos dviem sume

timais: sugriauti Amerikos 

Darini federacijų, kuri komu

nistams neprieinama, ir suor

ganizuotus paskirų pramonių 

Įarbininkus įjungti komunis- 

partijon remti radikalų

politinę programų.

Ši radikalų programa yra 
žinoma. Su šia programa ko
munistai siekia įsigalėti ša
lies politikoje ir laimėti sau 
vyravimų, kurs baigsis revo
liuciniais perversmais.

Suvažiavime išaiškinta, kad 

Amerikos komunistų partijų 

valdo Maskva ir kad ši parti

ja vadovauja C.I.O. žygiams.

Suvažiavimas nusprendė 
vesti griežtų J<ovų prieš C.I. 
O. ir visus radikalus.

TEISĖTAS
WASIIINGTON, geg. 25. 

— Šalies vyriausias teismas 

patvirtino TYisconsino valsty

bės įstatymų, kuriuo teismai 

suvaržomi išduoti “injunc- 

tions” prieš ramųjį darbinin

kų pikietavimų.

lės Katalikų Gerovės konfe
rencijos soeialės akcijos de
partamento direktorius, lai
krašty C‘oanmonweal rašo, kad 
kovo 19 d. Šventojo Tėvo Pi
jaus XI išleistų enciklikų (en- 

' ciklikinį laiškų) apie bedieviš- 
į kųjį komunizmų galima parieti 
greta su kitomis dviem Popie
žių enciklikomis darbo klausi
mu.

Nors su enciklika apie be
dieviškąjį komunizmų Popie
žius neliečia darbo sąlygų, 1x4 
liečia šių dienų ekonominį sto 

Vadinasi, ramus darbiniu- ,vį ir nurodo kunigijos ir pa
kų pikietavimas yra teisėtas. Raulininkų pareigas, kaip ko-

IjONDONAS, geg. 25. 
Anądien Britanijos imperijos 
konferencijoje dominijų ats
tovai — premjerai, šaltai 
klausėsi Anglijos nusiskundi
mų apie imperijos pavojingų 
stovį Europoje.

Užsienių reikalų sekreto
rius Edenas susirinkusiems 
plačiai aiškino apie Vidurže
mio jūrų, kurių Italija pasi
rengusi blokuoti pasitaikius 
karui. Jis nurodė, kad dikta
torių valdomos valstybės daž 
nai provokuoja Britaniją. Ne 
visos provokacijos yra rim- 

,'tos ir pavojingos. Bet kitos 
stačiai iššaukiamos.

Šis teismo nuosprendis lie
čia visų šalį.

SENATORIUS REIKA
LAUJA NUTRAUKTI

ŠELPIMĄ

AVASHINGTON, geg. 25. 
— Senatorius demokratas J. 
TI. Lewi& iš III. valstybės se
nate iškėlė reikalavimų, kad 
šalies vyriausybė nutrauktų 
bedarbių Šelpimų su įvairiais 
viešaisiais darbais, grąžintų 
konstitucinę tvarkų ir bedar
bių klausimų paliktų paski
roms valstybėms.

voti prieš bedieviškąjį komu
nizmų, kad juo nusikračius ir 
apsaugojus pasaulį nuo pavo
jaus.

Popiežiaus Leono XIII en
ciklika “Rerum Novarum” ir 
Popiežiaus Pijaus XI “Qua- 
dragesimo Anno” ir pagaliau 
enciklika apie bedieviškąjį ko
munizmų yra glaudžiai susiję 
trys Katalikų Bažnyčios do
kumentai, kuriais plačiai ir 
kiekvienam suprantamai do
roviniu pagrindu išdėstoma e- 
konominig gyvenimas, ekono
minė doktrina ir ekonominė 
teorija.

Edenas kvietė dominijas 
visados gelbėti Anglijai, jei 
įvyktų koki rimti nesusipra
timai. Tačiau jam atsakyta, 
kad dominijos neduos pagel
bos Anglijai, jei ji be aiškaus 
su dominijomis pasitarimo ir 
be formalaus jų atsiklausimo 
įsivels į bet kokį karų Euro
poje.

Pereitam pasauliniam kare 
dominijos pasimokė, kad ne
verta joms kištis į Europos 
reikalus.

KARALIŠKAI ŠEIMYNAI 
PRIPAŽINTA 2,975,000 

DOL. PER METUS

KONGRESAS SVARSTO 
DARBO VALANDAS, 

ATLYGINIMU

INLAND STEEL KOMPA
NIJA IGNORUOJA C.I.O.

C.I.O. vadai pasiryžę paskelbti 
streiką

Turinti savo fabrikus Indi- jei kompanija ir toliau atkak- 
ana llarbor, Chicago Heigbts liai kovos, bus paskelbtas 
ir Mihvaukee Inland Steel darbininkų streikas. Šios kom

GEGUŽĖS 30 D. 
VILNIAUS KALNELIUOSE 

(Sunset Park)
įvyksta

"DRAUGO"
PAVASARINIS
PIKNIKAS

135th St. Ir Archer Avė 
Rte. 4A

IR SENATAS PRAVEDĖ JUNG
TUVIŲ BILIŲ

SI’RINGFIELD, Ilk, geg. Žemesnieji rūmai numatė 
2 dol. atlyginimų gydytojams 
už kiekvienų liūdymų. Gydy
tojai sukėlė protestų dėl to
kio mažo honoraro. Tad se-

25. — Seniau legjslatūros že
mesnieji rūmai, o šiandien 
senatas vienu balsu pravedė 
jungtuvių bilių.

Šiuo bilium numatyta, kad natas išbraukė
kiekviena pora tegalės jungtu 
vėms valdinį leidimų (lais- 
nius) gauti tik pristačius aps
krities klerkui gydytojo liū- 
dyinus, kad jie yra laisvi nuo 

. socialių ligų. .L. . I — - —

panijos fabrikuose dirba apie 
13,000 darbininkų.

Company pasiryžo nepripa
žinti C.I.O. unijos, kuri ats

als- j tovautų visus kompanijas Į Kompanija pareiškia, jos 
imasi | darbininkus kolektiviam dorė- daugumas darbininkų nenori 

priklausyti C.I.O. organizaci- 
kad jai.

- • ■> ~ ----------------------—š:____________________________ —

AYASIIINGTON, geg 
— Kongreso demokratų 
tovų vadai skubotai 
svarstyti prezidento Roose-1 jimosi.
velto pateiktų sumanymui C.I.O. vadai pareiškia,

25.
1

kontroliuoti darlx> valandas
ir atlyginimų visose tarp
valstybinėse pramonėse. Vi
sas klausimas pavestas komi
tetui, kurg artimiausiomis 
dienomis pradės išklausinėji
mus.

Prezidentas Rooseveltas sa 
vo originaliam sumanyme bu
vo pažymėjęs 40 valandų sa
vaitės darbų ir 40 centų ma
žiausių atlyginimų. Paskiau 
tas ištraukta ir kongresui pa
vesta nustatyti ilgiausių sa
vaitės darbo laikų ir mažiau- 
šių pagrindinį atlyginimų. 
Rasta, kad kaikurios pramo
nės šiandien turi toli didesnį 
pagrindinį atlyginimų.

Kongresas pasiryžęs grei
tai apsidirbti su šiuo svarbiu 
sumanvmu.

♦ • . — 1

KATALIKAS ŠVIETIMO f 
BOARDE

NEAV YORK, geg. 25. — 
New Yorko arkivyskupijos Ka

PRINCAS NETEKO 
UNIFORMOS

VARŠUVA, geg. 25. — 
Rumunijos buvęs, karalius, o

tulikų Jaunuolių organizaci- šiandien sosto įpėdinis prin
cas Michailas, 15 m. amž., at
vyko kviesti lenkų prezidento 
atlankyti jo tėvų — Rumuni-

boardo nariu. Jis paskirtas j°s karalių, Bukarešte.

jos prezidentų T). P. lligginsų 
šio miesto majoras LaGuar- 
dia paskyrė miesto mokyklų

septyneriems metams.

PENKI KINIEČIAI ĮŠVEN
TINT! KUNIGAIS

IIONKONG. — Vietos ka
tedroje net penkiems jauniems 
kiniečiams suteiktas kunigys
tės sakramentas. Tai pirmas 
tos rūšies įvykis pietinėj Kini
joj.

Čia atvykęs apsižiūrėjo, 
kad kelionėje pranyko jo ba
gažas su blizgančia karine u- 
niforma.

Greit susekta, kad jo baga
žas per klaidų sulaikytas Vo
kietijos muitinėje. Iš tenai 
lėktuvu atsiųstas į Varšuvą.

KRIKŠČIONYS NEGALI 
BŪTI NACIŲ VADAIS

BERLYNAS, geg. 25. —
Nacių autoritetai paskelbė, 
kad nei katalikai, nei protes-

ŽUVO UŽBERTAS 
SMILTIMIS

ORAS
CIIICAGO SRITIS. — 

Retkarčiais gali būti lietaus 
ir griaustiniui. Maža tempe
ratūros atmaina.

Josepb Jackubic, 21 m. 
amž. darbininkas, dirbdamas 
Material Service korporacijai

Saulė 
si 8:14.

teka 5:19, leidžia-

tantai krikščionys negali būti užtroško netikėtai užbertas
nacių jaunimo vadais. smiltimis.

LONDONAS, geg. 25. — 
Anglijos parlamentas pripa
žino karališkai šeimynai 2,- 
975,000 dol. metinių išlaidų.

PAŠALINO ISPANUS 
RADIKALUS

GIBRALTARAS, geg. 25. 
atlyginimo'— Britų autoritetai iš čia 

pašalino ir į Valencijų laivu 
nuvežė apie 450 ispanų radi
kalų bėglių, kurie čia ilgų lai-

provizijų.
Daug kas bijo, kad šis bi

lius sukels rakietų. Taip pat 
j jungtuves pasirengusias po-i ką turėjo prieglaudų,
ras išvys į gretimas valsty- -------------------

KOMUNISTAS NETEKO 
GALVOS

BERLYNAS, geg. 25. — 
Įvykdyta mirties lmusmė gal
vos nukirtimu komunistui O- 
tto Kropp, 29 m. amž.

ANGLIAKASAI NEAPLEI
DŽIA KASYKLOS

APIPLĖŠĖ BANKĄ

Keturi plėšikai vakar apip-1 
lėšė Goodland State bankų ir 
paspruko į Indiana valstybę
Paimta apie 2,5(X) dol. 1

MASKVĄ, geg. 25. —
Chabarovskp bolševikai sušuu 
dė dar 11 asmenų, pripažintų
kaltais
naudai.

šnipinėjimu japonų
VVILSONVILLE, III., geg.

25. — Apie 400 angliakasių 
ir toliau vykdo “sėdėjimo” SPRINGFIELD, Ilk,
streikų Superior Conl Co. ka- natas pravedė kalinių

bes, kur nėra jokių varžymų. PLATINKITE “DRAUGĄ” sykloj Nr. 4. liavimo suvaržymo bilių.

“DRAUGO”
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS {vyks 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengaria”

per Cherbourgą 

Ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto
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mano. Ir neskaitlingų mažum* svetimšalių 
gyventojų bet kokių, kad lr galingiausia, 
valstybė negali visiškai nuslopinti; kitos 
valstybės ir per šimtmečius kamuojasi su 
tuo klausimu, o gi čia visas trečdalis, ir 
tai ty pačių geriausių vokiėčiy, negailestin
gai paneigiamas. Prie to, Kardinolas Mun- 
delein jiats yra vokiškos kilniėti. Jis nešmei- 
žia savo tėvų tėvynės. Jis smerkia ne vo
kiečių tautų, bet nevykusius jos vadus, ku* 
i le apsvaiž ntl laikinais pasisekimais visų 
tautų nori ištempti ant siaurai fartatlško 
junkerių kurpalio. Ne Vokietijų Kardinolas 
smerkia, bet jos laikinųjų ligų — hitlerizmų.

LIETUVA EUROPOS KREPŠINIO 
MEISTERIS

Lietuviai Krepšininkai Kaune Labai Iškilmingai 
Sutikti

Gegužės mėn. 7 d. Europos stotyje — Joniškyje. Ši sto 
krepšinio pirmenybėse RygO- tis kaip ir visas Lietuvos 
je Lietuvos krepšininkų ko- kraštas, buvo pasipuošusi tau- 
manda finalinėse rungtynėse ( tinėmis vėliavomis. Stoties 
susitiko su Italijos krepši- peronas ir akštė aplink sto- 
ninkais, kuriuos jau kartų ! tį buvo perpildyta joniškie 
buvo nugalėję pačių pirmųjų Čių: organizacijų, moksleivi-

«MMNBNK<0

Žmonių Laimėjimas

Prezidentas Rooseveltas kovoja dėl žmo
nių gerovės. Paskutinieji jo laimėjimai Vy
riausiame Teisme — tai žmonių laimėjimai.

Vyriausias Teismas penkiais balsais 
prieš keturis nusprendė, kad federalinis ne
darbo apdraudos įstatymas, kurį yra priė
męs kongresas, neprieštarauja Jungtinių Va
lstybių Konstitucijos dėsniams. Konstituci
jai nepriešingas ir senatvės pensijos įstaty
toms. Jis pripažintas teisėtu septyniais bal
sais prieš du.

Šiais palankiais nuosprendžiais Vyriau
sias Teismas atidaro kelių prez. Rooseveltui 
vykinti įgyveninių savo vadinamos “naujos 
dalybos’’ (New Deal) programų. Reikia ma
nyti, kad ir kiti prez. Roosevelto užsimoji
mai socialinėje programoje praeis. Piliečiai 
turėtų duoti jam moralinę paramų, nes įgy
vendinus Roosevelto programų, laimės dar
bo žmonių dauguma.

Didysis kapitalas smarkiai varosi prieš 
“naujųjų dalybų” ir jis jų jau buvo nuga
lėjęs dėl to, kad jaučia, jog vyriausybė žiū
rės, kad darbininkų gyvenimo sųlygos bū
tų pagerintos, kad darbdaviai su darb'ninku 
nesielgtų lyg su kokiu šuneliu: kada nori 
duoda darbo, kada nori išvaro, algas moka 
kuo mažiausias ir verčia dirbti ilgiausias 
valandas.

Kaip žinoma, Vyriausiojo Teismo narių 
dauguma nėra palanki prezidentui Roosevel
tui. Ji per pastaruosius kelerius metus sto
vėjo jam ant kelio. Dėl to prez. Hbosevel-

rungtynių d'enų Finalinės 
rungtynės dėl Europos nuga*
lėtojo vardo buvo labai sun w M w

ckefeller, žniortvse «ifl« vtrokių k«ib« lt l-'WoS) uuartjo Žiu va šių. Išsakyta. sveiktni-
domių diskusijų. Plačiai dlskusuojamas klatt- fa. Udm'ino žodis,
rimas, ar Rockefelieris teisingai sukrovė sau tAskalbta fliuonm kre 
milijonus, ar ne ir, jei neteisingai, ar jo mtiltėrilL
stambios pinigų sumos, paaukotos įvairiems ***
labdarybės, švietimo ir kultūriniams reika*. lietuvių krepšininkų ko* kuo gražiau gerbė sportlnin- 
lams gali atitaisyti padarytas neteisybes, ar niandoj Žaidė Kraučiūnas (ko |ku« nugalėtojus. Visur jiems

Dbkusuoja
Mirus garsiajam turtuoliui John D. Ro

jos ir visuomenės. Nugalėto
jai sutikti maršu, aiidovano- 
ti gėlėmis ir pakviesti gra-

Tollau kiekviena stotis pa
keliui kuo iškilmingiau ir

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Aš, tavorščial, labiau džiau- 
----------- ’gčlaus, kad atsirastų profceo-

Dr. W. A. McKeever Okla- Irius, kuris ištaisytų kreivus 
homa mieste įsteigė “ bažny- razumus, ba ne tik Bruklyne, 
čių” tiems, kurie nori užves-'ale Bostone, Čikagoj, Pitts- 
ti “rimtus” romansus.” Vi-jburge ir kitur daugiau yra 
sam mieste atsirado tik apie i“nekaltų bernelių” su klingiu 
130 “parapijonų”; keli gyva- rąžomu, negu «u klingiotn ko- 
našliai, o visos kitos gyvanaš- 'jom.
lės. . 1 -----------

ne l mandos kaptonas), Baltrū
nas, Puainauskas, Talzūna? ir 
Žukas (antrame kėlinyje, vie
toj išfoloto Kraučiūno, Žaidė 
Andriulis).

Rungtynėms pasibaigus jų 
laimėtojai sugrojamas hlm

Šie klausimai, ištikro^ yra įdomūs.
Rockefelieris gyveno tokiais taikais, kuo

met niekas nevaržė vienam žmogui susi k rau* 
ti didelius kapitalus. Jis buvo laimingas, 
kad turėjo progos kilti, kad turėjo tam ga
bumus. Nėra abejonės, kad tais savo gabu
mais ir išnaudojimu gautos progos jis daug
gero padarė, išvystydamas žibalo industri* |n*8’ buris rungtynių salėje 
jų ir prisidėdamos prie pakėlimo finansinio, skambėdavo kiekvienų vaka- 
ekonominio ir kultūrinio judėjimo šiame' ūes lietuvių krepe ninkai
krašte.

Teisingumo atžvilgiu štai kas reiktų 
pasakyti: nėra abejonės, kad Rockefelieris 
išpildė savo žodį: kiek kam sutiko už dar
bų mokėti, atmokėjo, jei darė kokias ope
racijas paskolomis, niekam nepaliko skolin
gas, atsilygino.

Kitas yra klausimas, ar be kitų žmonių 
skriaudos galima sudėti milijonus!

Apie tai vakar jau rašėm. Rockefelieris 
pats sau krovė milijonus, bet jis nekreipė 
domesio į tai, kad teisingai atlyginti sun
kiai dirbantiems darbininkams. Iš savo mil
žiniškų įeigų jis galėjo duoti žmoniškesnį 

pragyvenimų darbininkams. Pagaliau, jis 
nebūt tiek praturtėjęs, jei nebūt sutriuški
nęs savo mažesnių kompeiitorių. Tuo pada-

visas rungtynes laimėjo. Pir
menybių organizacinio komi
teto pirmininkas jūrų kapit. 
Spadė išsirikiavusioms koma
ndoms ir didžiulei žiūrovų 
miniai paskelbė Lietuvų nau
juoju Europos krepšinio mei
tėliu. Po milžiniškų ovacijų 
Latvijos ministerio pirminin
ko pavaduotojas M. Skujen’e-

bitvo keliamos ovacijos, mė 
totuos gėlės. Visos stotys bu
vo sausakimšai perpildytos 
visuomenės. Visi stengėsi pa ’r‘- subankrutavo, 
matyti ir pagerbti tuos, ku
rie taip gražiai iškėlė lietu
vių tautų pasaulio akyse. Y- 
pač gražūs sutikimai buvo 
Šiauliuose, Radviliškyje, Kė
dainiuose, Dotnuvoje. Dauge 
lvje stočių nugalėtojams spo
rtininkams buvo duodamos 
dovanos, įteikiami adresai, 
sakomos sveikinimų ir džiau
gsmo kalbos, o ovacijoms vi
sur nebuvo galo.

(Vargšas daktaras, tur būt,' Pranešama, kad neseniai 
nežinojo, kad prieš porų de- j vienas balšavikų laivas i! 
sėtkų metų Amerikos lietu- Bareelonos atgal į Sov. Ru- 
v.ški laisvamaniai ir cicilistai - sijų išvežęs 87 grabus. Juoee
buvo įsteigę meilės gazietas

Bostono lietuviškų maikių 
gazieta paduoda tokių nau
jienų:

buvo sudėti kūnai komisarų 
žuvusių Spanijoj.

Aš noriu pranešti, kad iš 
Amerikos lietuviškų cicilistų 
ir balšavikų bendro prunto 
komisarų dar nei vienas nėra

“Turkijoj, kur auga p.pi- Vanagaifio
rai, viena™ turkui išaugo vuo- d ..Mudo dd bro|iukai„ 
dega. Jis nuėjo į Sp.tM.lę, kor UngįntoajB) važin5.
daktarai padarė opere.s.n, ,r,ja kulonija8i aukas kalek. 
*» vu,alegą nuplovė. Pasveikęs it api(J gpa„^ o-j(>

_ . . .. . . vyta nemaža skriaudos t ems, kurie nebuvotas sihnanė teisėjų sąstatų papildyti sau .. ,. . . . . . , , ’ dek lainnnigi ir neturėjo progos tiek įsiga-palankitus žmonėmis: prie dabartinių devy- » .... . , .. .. .. ..
. .... .... j Ietį, kad atlaikyti milžiniškų kctoipetictjų jsnių pridėti šešis naujus

Dėl šio sumanymo eina didelė kova. Dėl 
to ir paskutinieji nuosprendžiai tampriai 
yta surišti su tuja kova. Teisinas pripažino 
Roosevelto įstatymus konstituciniai teisė
tais, nes teisino reformos šalininkams nori 
parcalyti, kad nereikia didinti teisėjų skai
čiaus.

Tačiau prez. Rooseveltas puškelyje ne
sustos. Prie Vyriausiojo Teismo reformos 
jis visvien varytės visu Smarkumu. Kito ke
lio jam nėra.

Rockefellerio pusės.
Taigi, skriaudų buvo daug. Paaukoti

milijonai geriems tikslams tik dalinai ja 
teatlygina.

Del Kardinolo Pareiškimo

Dėl J. E. kardinolo Mundelein pareiški
mo, kuris nacius išjudino lyg kokį širšių 
lizdų, “Darbininkas” tarp kito ko taip rašo:

Kiekviena blogybė labai bijosi šviesos, 
nes moderniškųjų blogybių autoriai turi tų 
keistų pretens ,jų, kad nori vadintis garbin
gais ir kultūringais vyrais. Nieks jų taip 
neįžeidžia, kaip jų pačių darbai, pastatyti 
prieš pasaulio teismų. Taip vra su Vokie- 
t jos naziais. Jie žliaugia katalikus ir ma
no greit tų operacijų užbaigsiu, ir štai pa
sigirsta įtakingas balsas, kurs jų klastingų 
politikų atidengia plačiajai Amerikos visuo
menei.

Ta'p Įiadarė Jo Eminencija Chieagos 
Kardinolas Mundelein, kurs viešai pasmer
kė anti-krikščioniškų politikų ir nurodė bar
bariškų persekiojimų katalikų Vokietijoje ir 
dar barbariškesnę priemonę užčiaupti jiems 
burnų, kad smaugiami nė pfisiskūs'ti niekam 
negalėtų. Hitleris ir jo pakalikai pašoko 
kaip sužeisti tigrai ir piktais žodž'ais rea
guoja į drąsų Kardinolo balsų. Kaip tai, 
girdi, jis drįsta šmėižti Vokietijos vardų? 
Ar Vutikanas tylės'ųs į tok| savo Kardinolo 
išsišokimui Tai esųs rimta? dalyko?. Kad 
rimta.', tui nėra klausimo, nes čia eina apie 
20-ties milijonų Vokietijos katalikų būklę. 
Juk smaugimas trečdalio Voketijos gyven
tojų sudaro tokių rimtų problemų, kad vi
sos Vokietijos gerbūvis nuo jos pareina. Tai 
daug rimtesni? dalykas negu patsai Hitleris

Nelabai toli nuo Kauno, 
traukinį, parvežantį sportini
nkus nugalėtojus, pasitiko 
Lietuvos aero klūbo lėktuvą5,

kas trumpais žodžiais pasvei-' kuris visai žemai vikriai su
kino naujųjį meisterį, kad jkdamas ratus, traukinį metė 
Lietuvos pergalė yta pelnyta gėlėmis.
ir palinkėjo gĮRitos tolesnės 
sekinės, Čia pat jis įteikė nu
galėtojo rungtynės kapitonui 
Kraučiūnui Latvijos prezide
nto dovanų — specialiai pa 
darytų vario lėkštę su atitin
kamu įrašu. Po to Lietuvos 
komanda .išsirikiuoja prieš 
garbės tribūnų, sugrojamas 
Europos meisteriui Lietuvos 
himnas ir tuo baigiama krep
š'nio pirmenybės ir jų iškil
mingas uždarymas.

Visi lietuviai Kaune it pro 
vincijoje gyvai ir sn didžiau
siu susidomėjimu sekė rung
tynes ir džiaugėsi savo ko
mandos sėkmingomis kovo
mis, jos šimtaprocentiniu lai-

Su didelio džiaugsmo ir en
tuziazmo nuotaika sportinin
kus nugalėtojus sutiko tauti
nėmis vėliavomis pasipuošu
si laikinoji sostinė Kaunas. 
Stoties peronas, stotis, did
žiulė aikštė prie stoties ir 
visos aplinkinės gatvės buvo 
peijpildytos organizacijų ir

jis parėjo namo. Ąle už dvie
jų mėnesių apsižiūrėjo, kad 
'ir vėl pradeda augti stimbu- 
rva. Na, ar čia ne aiškūs cu- 
dai?”

Mano figeriu čia nėra joks 
cūdas. Tai bus tik davad&s 
atrėmimui neseniai toj pope- 
roj tilpusių argumentų, kad 
jie (cicilistaį) paeina ne iš 
monkės, ale iš slieko.

Bruklyno Tysliavos “tau
tiška” pope ra apgarsino, kad 
Vienoje atsiradęs profesorius, 
kuris ištaiso kreivas kojas. 
Sako, ji sužinojus, kad kai 
kurie “nekaltieji berneliai”

balsu bliauna.

— Girdėjau, sūnui nupirkai 
automobilių. Gavęs tokių do
vanų jis, be abejonės, daug 
geriau mokinas.

— 0, jes, — atsakė tėvas. — 
Dabar labai dažnai jis prašo 
manęs pinigų naujoms kny
goms pirkti.

— Tamstos šuo be dirželio. 
Pamatys policija, užsimokėsi 
bausmę.

— Kų tamsta šneki. Tas 
šuo ne mano.

— Ne tamstos, bet jis eina 
paskui tamstų!

Nugalėtojų Sveikinimas
K. P. Ganda “L. A.” apie krepš'nio 

četiipijonų grįžimų į Kaunu rašo:
Vakar Kaunas, ir kartu visa Lietuva, 

pergyveno džiaugsmo valandėlę, sulaukusi 
grįžtančių iš sporto rungtynių, iš Rygos, 
mūsų komandos narių. Vakar visų kaunie
čių buvo viena tema: kurių valandų nugalė
tojai grįžta ir ka p jie btts čia sutikti. Vy
tauto prospektas ir geležinkelių stoties ra- j'mėjiniu. Todėl ir grįžtančių 
jonas, tur būt, dar niekad nėra matęs taip'jį Rygos lietuvių krepšinin- 
skaitlingos publikos, tokių ovacijų ir tiek' 
džiaugsmo kaip vakar. Tas pats buvo Pa
rodos gatvėje ir prie Kūno Kultūros Rūmų.

Mes sveikinome turnyro nugalėtojų, Eu
ropos meisterį — Lietuvos komandų — ku
ris išgarsino Lietuvos vardų po plačias ša
lis, kuris davė progos atsistoti mūsų spor-

(žinoma, taip pat “tautiški”) 
visucmenės. Daugybė organi-1 ren«iasi važiuoti į Austrijųl — Tamsta ir gi nesi mano, 
zacijų buvo atvykusios su vė-' savo klingių kojų ištaisyti. o vienok eini paskui mane 
liavoluls. Orkestrai nenutrau
kdami grojo maršus, o mi 
nios jaunuomenės nugalėto
jus sportininkus mėtė gėlė
mis. Nugalėtojai buvo pada
binti laurų vainikais.

galėtojai buvo išnešti ant ra- j perdirbimas Lietuvoje 
nkų. Nuolatinės ovacijos ir būti plečiamas.
Lėtus židinčių gėlių vis ne
siliovė. Daugtūkstantinė mi
nia degte degi- audringu gra
žios pergalės laimėjimo en- 

Vos tik išlipus iš trauki- tuziazmu, matėsi, kad pergy
venama ypatingas džiaugs-

kų rungtynės visa Lietuva 
su didžiausiu nekantrumu lau 
kė.

Ir gegužės 9 d. visa L:etu- 
va su Teto džiaugsmo iškil
mėmis sutiko Europos krep-

. . . , šinio meisterį, be jokių pra-
tin,„kams į p,m,,sias buropoa sport,n,nk,, |ab|,4ji„ 8j var(1

eiles, Mūsų vyrai drųs ai kovojo su kitų _ .. • • T • . i-
kraštų sportininkais ne dėl savo asmeniškų & (l?na Vl8a! le !.
raikai,,, bet dėl Lietum vardo, dėl krailo da,au, « «"*«»«"<> Hiena, j, 
pakėlimo. Už tai „nea juo, taip iikiln,ingai k*1"’•*> tnui.if«da.»a eat.ka 
grįžusiu, priimame, už tai met, „puudžiame'savo didžiuoeiu, vyru,, isko- 
jų ranka,, bučiuojame veidus ir keliame jų vojusius kraštui tokį garbiu-
nuopelnus.

Laiminga būtų Lietuva, jeigu visas jos 
jaunimas sportuotų, jei ir kitose sporto sri
tyse galėtume krauti laurus Tautos garbei. 
Šils didis tnūsų laimėjimas tepaskatina mūsų 
visuomenę daugiau domėt’s kūno kultūra, 
sijortiškuoju gyvenimu ir jį remti. Tauta 
btts tada pajėgi ir sveika.

Rugsėjo mėnesyje Kaune bus tikrai į* 
domus suvažiavimas.

Lietuviai kuriai Rusijos armijoje prieš 
karų nemažų kovotojų skaič’ų, apie 80,000. 
1917 metais juose kilo mintis susiorganizuo
ti ir ginklu vaduoti Lietuvų. Ir jie organi 
zavosi. Tai nebuvo be reikšmės Lietuvos 
nepriklausomybės kovose.

gų laimėjimų.
Lietuvių sportininkų grįži

mas iš Rygos jau nuo pat 
pirmo žingsnio Lietuvos teri
torijos buvo ly Jimas triiun- 
faiiško džiaugrtmo ir entuzia
zmo. Vos tik traukinys įva
žiavo į Lieįtuvoe teritorijų, 
nugalėtojus sportininkus pa-

nio sve'kinimo žodį tarė Kū
no Kultūros Rūmų direkto 
rius Augustauskas. Toliau į 
nugalėtojus sportininkus svei
kinimo kalbas pasakė Kauno 
burmistras A. Merkys, ka
riuomenės atstovas pulk. Ba
rauskas, šaulių sųjungos va
das pulk. Saladžius “Jauno
sios Lietuvos” vadas adv. 
Grebi lauskas, LFIjS atstovas 
inž. K. Bulota, savanorių sų
jungos pinniin’nkas ats. pulk. 
Gužas ir studentijos atstovas 
ASK pirmininkas P. Luko
šiūnas.

Visos kalbos nepertraukia
mai lydimos buvo milžiniškų 
ovacijų nugalėtojams.

Nugalėjusios komandos ka
pitonas Feliksas Kriauč.ūna.-, 
tardamas sportiškų žodį or
ganizacijų ir visuomenės mi
nioms, pažymėjo, kad sporti
ninkai nuoširdžiai dėkoja už

Todėl šiais metais cikori
jos auginimas organizuoja
mas jau platesniu mastu. To 
darbo imasi smulkiųjų ūkio 
šakų organizacija “Sodyba”. 
Ji sudaro sutartis su ūkinin-mas. Entuziazmų dar daugiau , . ... ... ,.... M .... ? . i kais cikorijai auginti ir pri-

padidino amai 8krl,dam, ,r cikor,ją

pirkti. UŽ pirmos rūšies 
korijos kilogramų pristačius’

gėles barstydami Lietuvos 
aero klūbo lėktuvai.

Paskni nugalėtojus sporti- 
ninkns išsitiesė ilga kelių ki
lometrų džiūgaujančios mi
nios eisena. Eisena su nuga- , .. „ , • ± • • i -
,-a - . , , ■ . i koriju. Kad augintojai mokėlėto jais patraukė į Kūno Kul-1 
tūros Rūmus. Sportininkai 
nugalėtojai buvo vežami ati

į Kaunu, “Sodyba” mokės 
l’gi 5 litų. Tačian pirks tik 
stambių šaknų džiovintų ci-

sveikino didelis būrys ūk:ni- tokį gražų sutikimų, jie atti
nku, kurie iškėlė ovacijas iri ko ta:, kų turėjo atlikti, lai
einantį (raukinį apmetė gė
lėmis.

Didelis ir iškilmingas nu
galėtojų sportininkų sutiki
mus buvo pirmoje Lietuvos

'įnėjo tai ko Lietuva norėjo 
laimėti. Kriaučiūno žodžiu.-* 
palydėjo ištisa audra ovaci
jų.

Iš stoties sportininkai nu-

dengtuose automobiliuose.
Tų patį grįžimo vakarų 

sportininkai nugalėtojai at
vyko prie Vytauto Didžiojo 
muziejaus ir atidavė pagarbų 
Nežinomam Lietuvos Karei
viui, ant jo kapo uždėjo gy
vų gėlių vainikus. Tsb.

tų tinkamai cikorijų išdžio
vinti, “įį-odyba” juo? visus 
sukvies ir to darbo išmokys. 
Dabar tiriama, ar nebūtų ga
lima cikorijų džiovinti nau
joviškose jaujose.

Lietuvoj Organizuoja
mas cikorijos augi

nimas

Dirotjnių trųšų pardavimo 
įstaigos apskaičiuoja, knd 
laukų tręšimui šiais metai.* 
numatoma suvartoti apie 100, 
000 tonų fosforinių trųšų (zu
perio ir tomamilčių), apie 
7,000 tonų aretinių ir apio 
3,300 tonų kalio trųšų, iš vi
so 110,500 tonų. Tuo būdu 
vidutiniškai kiekvienam nnu 
dojftmos žemės hektarui ten 
ka apie 35 kg. fosforinių trų-

Kaunas. — ištirta, knd 
Lietuvos klimato sųlvgose ci
korija auga nebloga*.. Kelių 
metų bandymas parodė, kad šų, apie 2 kg. arotlnių ir a- 
cikorijos auginimas ir jos pie 1 klg. kalio trųšų.
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

VAKARO TYLUMOJ RYMOJU \>F

JAUNUOLI, Į BLAIVININKŲ EILES

T>aug vra draugijų, kurios 
turi pasistačiusios aukštų i- 
dealų. Bot kada pažiūri j jas, 
kiek mos matome blaivinin
kų draugijų? Visai mažai.

veria sielai pražūtis. O pra
radusiam savo sielų žmogui, 
negalima patekti j dangų.

Popiežius Pijus X gegužės 
21, 1914 metais, paskyrė vi

lkausimas, nr blaivybės dr- suotinus ir dalinius atlaidus 
jos nėra svarbios? Svarbios, | tiems, kurie įstos j blaivinin- 
ypač šiais laikais, kada pro- kų eiles ir platins tų drau- 
hibieijos nebėra ir nėra kam gijų.
valdyti svaiginančių gėrimų Jaunuoliai negerkite! Įsto- 
platlnrmų. kitę į. Blaivininkų dr-jos kuo-

Daug ir jaunuolių goria. 
Ir kada matai jaunuolį girt!)

pas. O jei savo mieste dar 
neturite kuopos,, susirenkite

gatvėje, šiurpas nukrečia. Bot ir susiorganizuokite. Jūsų šū
kiu tebūna: “Šalin su visais 
svaiginančiais gėrimais!”

nepaiso.
Ilginantieji gorimai ne 

t^Psuteršia žmogaus kūną, 
bot ir nemirtingų sielų, kuri 
yra brangiausias turtas že
mėje. Nelaimingas būna tas 
jaunuolis, kuris patenka į 
svaigalų nagus. Jis būna su
pančiotas. Jis viskų praran
da. *’ *WW

Gydytojai parodo, kad svai 
ginantieji gėrimai žmogui ge
ra neteikia. Priešingai, pake
nkia. Alkoholis nuodija žmo
gaus smegenis, nusilpnina su
sivaldymo jėgas.

Blaivybė siekia aukšto ide
alo. Blaivybė yra šeimynos 
gerovės vaisius. Šeimoje, kur 
vyras negeria, nebūna nei ba
rnių, keiksmų, peštynių. Die
vo palaima būna toje šeimo
je. Blaivybė palaiko žmonių 
pagarbą. Argi kas matė žmo
gų, kuris turėtų gerų žodį, 
arba užstotų girtuoklį? Ka
dangi jis savęs negerbia, kam 
ji turi kiti gerbti? Girtuoklis 
nėra vertas garbės. Kiek gir
tuoklių praranda darbus? 
Skurdas šiam pasauly vra jo 
dalis. Žmogus, kuris negeria, 
daugiau gali nuveikti, negu 
tas, kuris geria. Kurie geria, 
greičiau pavargsta, negu tie, 
kurie visai negeria. Kartais 
gėrimas būna ir priežastis Be
tikėtos mirties.

Paskutiniai blaivybės vai
siai — sielos skaistybė. Pa
sigerti yra nuodėmė, kadangi 
žmogus negali suvaldyti sa-

t Povilas Sabulis

Lietuvių Sportininkai 
Amerikoje

Tai yra plati ir svarbi te
ma, kuria galima parašyti ne 
straipsnį, bet ištisų knygų. 
Bet aš šiame savo rašinyje 
paliesiu tik tai, kokių naudų 
gali atnešti Lietuvos sporti
ninkai Amerikos lietuvių jau
nimui. Tai bus pirmas toks 
įvykis, kuųis turės paliesti 
jaunųjų Amerikos lietuvių 
kartų, kuri gyvena išslblaš 
kius šioje sporto šalyje, šiau
rinėje Amerikoje, čia išlei
džiama ir surenkama milijo
ninės pinigų sumos įvairiose 
sporto rungtynėse.

Turime mes daug pasižymė
jusių Amerikos lietuvių atle
tų įvairiose sporto šakose, 
kurie aukština lietuvių var
dų, kuris pirmiau niekam ne
buvo žinomi, nes lietuvis bu
vo lenku ar rusu ' pravard
žiuojamas. Dabar to pravar
džiavimo jau nėra, nes jauno 
ji Amerikos (Rietuvių karia 
atgenia ir kovoja už savo tei
ses. Ačiū vadams, kurie rū
pinasi Amerikos lietuvių jau
nimu ir ateitim.

Iki šiol pas mus lankyda
vosi iš Lietuvos įvairūs kal
bėtojai, pamokslininkai ir į-
vairių draugovių organizato- 

vo jausmus ir protų. Kadan-,riai, bet visų jų kalbos ir a- 
gi negali susivaldyti, dažnai
Įkliūva į nuodėmes ir kitus 
į nuodėmę įtraukia. Jos su
teršia sielos skaistybę. Atsi-

nepaveik-

1t
♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦

Gegužės 26-ta Diena

KTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

gitaeijos jaunimų 
davo. Man teko dažnai lan
kytis tokiuose susirinkimuo
se ir parengimuose, bet jau

“Taigi, būkite kantrūs, bro 
liai, iki Viešpaties atėjimui”.

Šv. Jokūbo V, 7.

Tu neturi reikalo su ryto- 
jimų. Tu vagi, jei palyti ry
tojų. Jis yra Dievo. Kiekvie
ni! diena turi joje gana pa 
laikymui kiekvieno žmogaus 
nžsk’musio, nesirūpinant dai
ktais, kurie nepasiekiami. — 
Beecher.

Nebūk susirūpinęs rytoju 
'mi. Apsidirbk su šios dienos,

nesuprastumei, jei ir matytu
mei juos. — Karolis Kingsley.

Tai ne šios dienos rūpes- 
tys, bet rytojaus .rūpestys, 
kas slegia žmogų žemyn. Šios' 
dienos reikalui mes turime I 
atsakantį stiprumą. Nes mu- I 
<nis pasakyta pasitikėti ryto
jumi. Jis dar nėra mūsų ir 
gali niekad nebūti. Užtenka 
būti kantriam iki Viešpaties 
atėjimui ir atlikti dabartinės 
valandos darbą. — Jurgis 
MacDonald.

Tu, kurs esi padaręs silp
niausius stipriais šventame 
pasitikėjime ir aukštoje pas
tangoje ir kurs esi išmokinęs 
alpstančią sielų giedoti, “Ta
vo Dievas niekad neapleidžia 
teisiųjų”.

Ant Tavęs, Tu Uola, Tavo 
žmonės silsisi ir paneša ne
sujudinti kiekvienų skausmų, 
žinodami kad, Tasai, kurs 
duoda dabartinį gerų, suteiks 
stiprumų’ kiekvienam rytojui.

kovok šios dienos pagundų; 
ir nesusilpnėk ir nesiblaškyk 
žiūrė,lamas pirmyn į daiktus, 
kurių negali matyti, ir kurių — Ponia Ona M. Huntley.

Juodbėrų žirgelį tai šersiu,
Josiu pas mergelę tai barsiu.

Labas ryt "s, mergele, mieloji, 
Sakė, kad per daug tu ulioji.

Tai netiesa, mielas berneli,
Aš lankau tik rūtų darželį.

Tiktai po darželį ulioju 
Ir skambias daineles dainuoju.

Klausausi lakštutės balselio
Ir tik laukiu savo bernelio.

Vakaro tylumoj rymoju,
Apie tave mielas dūmoju.

Lietuvytis

nimo ten nesirasdlavo; tik 
prakalboms užsibaigus atsi
rasdavo jaunuolių, kurie rin
kosi, arba šokti, arba daboti 
krepšiasviedžio rungtynes.

Garbė “Sporto Šventės” 
rengėjų pirmininkui, kuris 
gyvena Amerikos lietuvių jau 
nimo dvasioje, ir supranta to 
jaunimo reikalų, kuris dėjo 
visas pastangas kad pakvie
tus Amerikon atvvkti Lietu-• *
vos sportininkus, kad tie at
vykę savo gabumais palink
smintų mūsų jaunųjų išeivių 
kartų, ir kad jų sužadinti ir 
suartinti. Tai bus proga ne 
tik susipažinti, bet ir pasi
rodyti kas kų gali.

Aš manau, kad rengiama 
Amerikos Lietuvių Sporto 
Šventė, kuri įvyks ne tik Chi
cagoje, bet ir kitose koloni
jose, sutrauks tūkstantines 
lietuvių minias, ir ne tik vie
nų lietuvių, bet ir svetimtau
čių. Ši “Sporto Šventė” žy
miai pakels l'etuvių vardų. 
Esu tikras, kad lietuviai įvai
riose kolonijose entuziastiška' 
rems tokias pramogas. Tai 
bus didesnės iškilmės negu 
kad buvo Dariaus ir Girėno 
išleistuvės. Ir tiedu vyrai lie
tuvių tautai daug gero pada 
rė aviacijos sporto (srityje 
Nors jiedu tragiškai žuvo, bet 
jų karžygiški žygiai ir drąsa 
gyvens amžinai. Jųdviejų pa- 
rdu susikūrė įvairios lietu
vių jaunuolių grupės, kurio- 
darbuojasi ir mini jų garbi
ngų darbų. Didelis kreditas 
tenka sportininkui — pugi- 
listui Žukauskui - Šarkiui, ku 
ris nors “biznio” pamala'.s 
vienok gerokai išgarsino lie
tuvių pardų. Aš 'manau, kad 
jis prisidės prie Lietuvos spp 
rtininkų gerbūvio; būtų ge
rai, kad jam būtų pavestas 
kumštininkų skyrius.

Iš mano pusės būtų patar
tina, kad nė viena lietuvių

ir tuojau užsiregistruotų be
ndram darbui Amerikos Lie
tuvių “Sporto Šventėje”.

Vytautas,
New York City, N. Y.

Užuomazga LRKSA
Jaunuolių Kuopai

“LRKSA 33 k p., Roselan- 
de, padarė surpryzų laimėda
ma pastarojo vajaus tris do
vanas; >mes padarysime sur
pryzų suorganizuodami jau
nuolių kuopų”, taip kalbėjo 
LRKSA 160 kp., Brigliton 
Park, veikėjai Enčeris, Pauk
štis, šrupšienė, jos vyras kp. 
pirm. Šrupša ir kiti sureng
tame praėjusį sekmadienį jau 
nuolių vakare, juarap. salėj.

Į vakarų jaunimo susirin
ko nemažai. Jiems buvo pa
rūpinta muzika, kad susirin
kę pašoktų, pasilinksmintų.

Pradžia visuomet esti sun
ki. Bet, jei veikiama, tikslas 
būna pasiektas. Sus-mo 161) 
k p. veikėjai jau turi keletą 
jaunuolių iš kurių bus suda
ryta kuopos valdyba ir jai 
pavesta organizuoti jaunuo
lius: jie lengviausia gali pri- 
e'ti prie jaunimo. 160 kp. vei
kėjai pilnai tiki, kad užsimo
tas darbas nebus veltui, kad 
Brigliton Parke išdigs pirmo
ji LRKSA jaunuolių kuopa, 
kad joj susidarys įvairūs spo 
rto rateliai, kad joj išsiauklės 
bflsim'eji milijoninės organi 
zacijos veikėjai, vadai. Pasi
sekimo jiems gražiame dar
be!

Beje, vakarėlyje dalyvavo 
centro pirm. L. Šimutis, aps 
organizatorius J. Mlckeliūnas, 
apskr. pirm. P. Čižauskas ir 
kiti Sus-mo veikėjai. Rap.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas — 

sporto draugija neatsiliktų, Napoleonas.

I

UFE'S BYWAYS

“DRAUGO”
PAVASARINIS

Piknikas
įvyks

Gegužės 30 d.
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE”

Rte. 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.

= =

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

Jauni ir seni šoks per visą dienų 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 dienos 
Gegužes 30, Soeset Parke

Prie įžangos tikietų bus 

duodamos gražios dova

nos: Brangus Radio ir 
Graži Eloor Lempa iš Pe

oples Furniture Mfg. Co.
įsigykite Tikietus iš 

Anksto.



ldyba visus nuoširdžiai 
kviečia j geguž nę - pikniku.

Labd.

uz-

DRAPGI& Trečiadienis, geg. 27 d., 1937

LIETUVIŠKAS TARZANAS UTENOJE

Iš A. L. R. K. Labd. 
Sąjungos Centro 

Susirinkimo

ro rinkliavų? — siek tiek su
pykus kaliui Marytė.

—■ Taigi, kad dar nežinau. 
— Klausyk, sako savo drau 

gei Marytė, kiekvienais me

Į Didelį Labdarybės 
Darbą

Utenos miesto policja kii- ka. Jis nešiodavo atlapų krū- 
laikfi Jonų Šatparauskų — tinę.
“Tarzanų”, apie 18 metų a-

teisingumo organams 14 kur 
tų. Iš daboklės ir kalėjimo 
mažai išeidavo. “Tarzanas”

tiegužės 31 d. Vainikų d je
na Sv. Kazimiero kapinėse, 

tais kapų puošimo dienoj la- Ka p p,,>raittoij bui rinkliava 
'Mariai renka .akas lietuvių Sągos fondui pri(.g|„„.

lėj, pirmininkaujant A. Bace- , našlaič ų naudai. Mes lnpr-\įo„1s statyti

Po pamaldų labdarybės pi
knikas Vytauto darže. Visi

.. ...... v kviečiam! atsilankyti. Kvie-lins, jei reikia ir nuveža, »r ciamos moterys ir 'mergaites

Sus-tmas įvyko geg. 19 <1.
Dievo Apvaizdos parap. są

naudai. Mes
vičiui, raštininkaujant P. Fa-Jgaitės ir moterys einame la- 
bijonaičiui. Ibdari'ams į talkų. Mums duo

da speciales dėžutes, ženkle-Apsvarsč us visus bėgamno 
sius reikalus: geg. 31 d. kapi
nių — vainikų dienos rink
liavų ir tų pačių dienų po ka
pinių pamaldų pikniko reika
lus Vytauto }»rke, ir nuta
rus biržel'o 13 dienoje pikni
ke Labd. ūkio miškuose nio- 
rgičių nedeginti, kaip pir
miau buvo nutarta ir paskel
bta. Nes birž. 13 d. įvyksta 
Cicero, 111. Šv. Antano dr-jos 
25 metų sukaktuvių jubilie 
jaus iškilmingas apva'kščioji- 
nias. Todėl, kad nepakenkus 
Šv. Antano dr-jos jubiliejui, 
labdarių centras nutarė ū-1 
kio morgičius sudeginti ru
deniniame Labd. centro pik
nike, Labd. ūkio miškuose. 

Prieglaudos reikalai

Pirmininkas A. Bacevičius 
padarė pranešimų susirinki
mui seimo išrinktos prieglau
dai statyti komisijos vardu. 
J's .pranešė, kad komisija da
rbuojasi, ieško galimybių, ta
riasi, tačiau tuo tarpu nieko 
tikro pasakyti nėra galima. 
Klausimas dar neišrištas, kur 
prieglauda statyti. Dėl laiko 
klausimas yra aiškus: bus 
gal ina statybos darbų pra
dėti tada, kai į fondų su

mas nuo ryto iki vidurdie
nio renkaune aukas šiam gra
žiam labdaringam tikslui.

— Ištik ro, tai gražus tiks
las, atsako Marytei jos drau 
gė. ploniu, kur galima užsi
registruoti ir gauti rinklia
vai . reikmenis?

— Keikia kreiptis į labda
rių kuopų parapijoj. Ten gau
site visas reikalingas infor
macijas.

lš to pasikalbėjimo yra ai
šku, kad gegužės 31 dienos 
įvykiu domisi mūsų lietuvai
tės. Jos yra pasiryžusios ei
ti labdariams į talkų. Reikia 
tik jas supažindinti su rink
liava ir pakviesti. Tai kuo
pų veikėjų pareiga. Visiems 
turi būti aišku, kuo daugiau 
turėsime rinkėjų, tuo daugiau 
aukų bus surinkta našlaičių 
šelpimui. - -u--- •

Piknikas - gegužinė
Tai bus gegužės 31 d. Vy

tauto darže.
Piknikas - gegužinė ren

giama ne bet kokiam reika
lui, bet prieglaudos statymo 
fondui, kuris buvo įsteigta^ 
praėjusių metų lalnlarių sei
me. Rodos, kad ir aiškinti ne

neatsisakyti rinkti aukas ka
pinėse. Rinkėjos atliks labda
ringų darbų.

Pirmas brokas nuo parapi
jos mokyklos išeis 7:30, o ant
ras 10 valandų. Rinkikės gaus 
dėžutes svetainėje šeštadienio

mžiaus, kuris ne tik gurdin
davo moteris ir vaikus, bet 
dažnai būdavo pavojngaa ir 
vynams.

Būdamas 15 m. amžiaus Ša- 
parauskas buvo vaikų pra
mintas “Tarzanu”. Ir iš tik
rųjų, j*s kitų to amžiaus 
vaikų labai skyrėsi. Buvo 
greitas, stiprus ir paslankus. 
Jam patiko “tarzaniškas” 
gyvenimas, net jį pamilo. Jis 
išmoko, kaip katė, laipiot 
sienomis, šokinėti per aukš 
tas tvoras ir per plačius grio
vius. Imdamas iš Tarzano pa
vyzdį, užsiaugino ilgus plau 
kus, kuriuos tyčiomis suvel- 
davo, kad būtų baisesnis. Dra 
bužius ant savęs tyčia sudra-

nianė jų apkulti. Susitaręs su 
Utenos miesto gatvėmis vai Utenos miesto gyventojų ži- 

kščiojo lyg baidyklė pasipū- noniu mušeika K. šlapšiu, 
tęs, mosuodamas rankomis ir puolė policininkų Dikinį, ku- 
kraipydamas veidų. Kiti sa-Į rimu sudraskė ir sukandžio- 
kydavo, kad j's esųs paini-1 j0 rankas, pol. Uatavčiui su 
šęs. Mažesnio amžiaus vaikai peiliu supiaustė 'milinę, o1 nuo

KAUNAS. — Visoje Lie
tuvoje dabar veikia apie 2,- 
00() grietinės nugriebimo pu- 

supyko ant policijos ir su- nktų, j kukiuos pristatoma
apie GO nuoš. viso pieninėse 
perdirbamo pieno. Grietinės 
nugriebimo punktų tinklas 
vis dar plečiamas. Šiais me
tais leistas įsteigti GO naujų 
punktų. Kiekvieno punkto

vakare, sekmadienio rytų ir 
pirmadienio rytų.

_ . __ iskydavo; kūno neprausdavo.Rengimo Komitetas I 7, ’ , , . .Jo kūno spalva buvo ne bal-

gatvėjo Šaparauskų pamatę 
sprukdavo išsigandę kur akysi 
mato, šaukdami, kati jucs už
puolęs- “tarzanas”.

Įlindęs salėn, jis puldavo 
publikos viduryje, ir ant vi- j 
sų keturių bėgdamas pasės! ė- j 
pdavo po suolais, o paskui, 
visai iš salės dngdavo. Besi , 
linksminančiųjų tarpe tuo mej 
tu kildavo tikras sųmyšis. Į 
Bailesnieji žmonės jo bijoda
vo kaip velnio.

Atsitiko taip, kad “Tar
zanas” apiplėšė Dinos Levi-

vados viršininkui Barzdai su-J ll,iU**nolus įsigyti ir punkto
žeidė skaudžiai veidų. j vedėjui išlaikyti Žemės Ūkio 

1 Rūmai duoda (mšalpas.

LIETUVIAI DAKTARAI LIE I UVIAI DAKTARAI

TaL CANal 2345

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

TaL CANjU 0402

DU. A. J. MANIKAS

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

Rez.:
2426 W. 69 St.

DR. A. 6, RAKAUSKAS
s p.

GYDYTOJAS IR CHIRURC 
4142 Archer Av<

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 
Rez. ofieo vai.: 10—12 A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Į Labdarių Pikniką

BRIDGEPORT. — Kapinių 
Dienoje, gegužės 31 d. bridge- 
portiečiai skaitlingai vyks j 
šv. Kazimiero kapines, o1 iš 
ten į Vytauto parkų, kur į- 
vyks Labdarybės piknikas. 
Bridgeportiečiai prašomi jsi- 
tėmyti, kad tų dienų trokas 
j kapines ir piknikų išeis S 
vai. ryto nuo Gudų kfaufuvėšj 
901 W. 33 St. Kelionė ten ir 
atgal ir įžanga įi piknikų tik

nai tės obuolių sandėlį, pil 
ta, bet gelsva, neeuropiejiš- (Strolienės pavogė pinigus ir 

papildė kitokių vagysčių. Tik
1936-1937 m. laikotarpyje jis 
už įvairias vagystes patek*

Į “Draugo” Pikniką

BRIDGEPORT. — Šios ko
lonijos lietuviai jau išsijudi
no rengtis į “Draugo” pik
nikų. Į priešakį stoja Labda
rių 5 kp.

Visi atsiminkime, kad šis 
“Draugo” piknikas įvyks a- 
Leinantj sekmadienį, gegužės 
30 d. Sunset Parke, J.35 st. 
ir Archer avė. Tų dienų tro- 
kas su piknikieriais išeis 9:30

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 Įiopiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus sered.j, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Licįiok ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų Įiopiet, bet nuo
10—12 rvto.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
r> a NTTRTAfl

1446 So. 49th CU Cicero, IIL
Utarn., Ketv. ir Pčtn. 10—9 vai. v.

3147 Bo. Halated St, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—B v.

|25 c. Važiuosiantieji pražomi i , nuQ Ou(hj kraut|]
' išanksto užsirakyti vietas 

Gudų krautuvėj.
ir

O **J. K’.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vaL 
TaL OANal 0523

AMERIKOS LIBTUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

plauks pakankama pinigų s»* relfcia, jog kiekviena sąmoni
ngo lietuvio pareiga yra at
vykti j tokį parengimų, pik
nikų, kuris rengiamas labda 
lybei.

Be to, viskas čia surengta 
atsilankiusiųjų patogumui. 
Automobilistai galite atvykti 
iš pat ryto ir savo automo
bilius palikti Vytauto darže, 
kurie bus saugioj vietoj ir 
už tai nereiks nė cento mo

ma.
Prieglaudos Fondo reikala

ms Lietuvių R. K. Labdarių 
centras darys rinkliavų prie 
Šv. Kazimiero kapinių gegu
žės mėn. 31 d. ir tų pačių 
dienų Vytauto parke įvyks 
didelis piknikas.

Rinkliava labdarybei
— Ar jau užsiregistravai 

stoti į talkų Lietuvių Lab
darių Sųjungai? — klausia 
Marytė savo draugės.

— Į kokių talkų?
• — Tai ar dar nežinai, kad 
kapų puošimo dienoj, būtent 
gegužės 31 d., prieš Šv. Ka
zimiero kapinių labdariai da-

Labd&rių 5 kp. prie kapi
nių turės būdų ir darbuosis 
Vytauto Parke piknike. Dar
bininkai prašomi nesivėlyti.

Visi kviečiami naudotis 
Labdarių 5 kp. patarnavimais.

vės. Kelionė ten ir atgal 
įžangos tikietas atseis tik 
Manantieji vykti išanksto už
sisakykite vietas ant troko 
Gudų krautuvėj, 901 W. 33 
st. Komisija

Kas pasiaukavimo išmokė, 
jei ne Kristaus ir Jo pasekėjų

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo 6 iki 9
Talefonaa CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPnblic 9600

Komisija, darbai?

■■

keti. Čia palikę savo “ka
rus”, galėsit eiti į kapines 
aplankyti savųjų kapus ii 
išklausyti šv. Mišių, o pc 
pamaldų vėl sugrįžti į Vy
tauto daržų, kuriame bus ge
gužinė su įvairia programa.

Tad, labdarių sųjungos va-

R. ANDRELIUNAS
15 Metu Jewelry Biznyje

Esame prisirengę patarnauti jauniems vaikams ir 
mergaitėms, baigiantiems mokyklas, stojantiems į mo
terystę ir t.t. Turime didelį pasirinkimių visokių laik
rodžių, žiedų ir kitokių brangmenų. Prašome atsi lan
kyti ir pamatyti. Krautuvė randasi priešais llighway 
teatrų.

Ačiū broliams ir seserims lietuviams už paramų iki 
šiol. Tikimės to ir toliau. Su patarnavimu neapvilsinie.

Marąuette Jewelry Store

6324 So. Westem Avė. TeL Republic 4932

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, 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 
Res. TeL Republic 5047

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephoae CENtral 1840 

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

VaL pagal sutartį
6322 So. Weitern Avenue

PROspeet 1012

OR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal antarti.

Tel. Ofc. REPubllc 76##
Mtlrosa Vark #20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., kelvhlad. ii uenktadienlalr 

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

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki # vai. vakaro

ftrštadtemaia nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
__ Sekmadieniais pagal sutarties. __

Tel. LATayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti_________

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. ILL

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

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPnblic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL

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

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

T< T Aida MM 
Haa.: TaL PLAaa 2400

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

Nedėlinmis nno 10 iki 12 dieną

Office Honra
2 te 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Ap|>ointnient

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PROspeet 1930

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8eredomik ir Nedčl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnhlic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
Bprcdnmis ir Riihatiimia

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

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėlinmis susitarus

Rubatoma Ciceroj 
1446 So. 49tb Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UL 
TeL Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

TeL HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekinad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

TeL HEMlock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res. KENvrood 5107 j .

OR. A. J. BERTAS^
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 6:30—

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedeliomia pagal sutarti

Offiee Phone Res. and Offiee
PROepect 1028 2359 S. Leavitt St.
VaL 1-4 pp. Ir 1-9 vak. CANaJ OTO«

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

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

Neilėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Hutam

Tel. CANa’ 0287
Res. PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 8o. Artesisn Avė 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

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

gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons. yra Class A 
rūiies. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausią Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th Stn 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tą daktarą, dentistų, advokatą ir biznie- 
rią, kurią skelbimus matote DRAUGE.



Trečiadienis, geg. 27 d., 193*

f

Organizuoto Lietuvių 
Katalikų Darbo Jėga

Amerikoje parapijos mūsų 
įkurtos ir išlaikomos yra or
ganizuota mūsų jėga. Para
pija yra visų katal. organi 
racijų ir dr-jų motina.

Prieš 30 metų nei nesap
navom apie Šv. Kazimiero se
sučių įsigalėjimų ir milžiniš
kų naudų Bažnyčiai ir tau
tai. Ir tai visa įvyko su pa
gailai organizuoto ir vaisin
go Akad. Rėm. l)r-jos darbo.

Geg. 9 d. dr-jos seimų rei- 
ia pavadinti rekordiniu, is

torišku.

nskiūtei). Į padanges iškelta 
lietuvių tauta Amerikoje! Se 
serys Kazimienietės su pagal 
ba akademikiu kelia lietuvių 
tautų visuose viešuose Clfca- 
goje parengimuose.

Laimingas mūsų jaunimas- 
mergaitės, kurios turi laimės 
auklėtis akademijoje, seserų 
globoje.

Džiaugėsi ir sesutės, su ***' 
vo motinėle Marija, kati sei
mo dienoje turi visuomenei 
parodyti vaisių savo darbų, 
džiaugsmų Bažnyčiai ir tau
tai.

Tai tik maža dalelė įspū
džių, kuriais per spaudų te

Nepaprasta tvarka ir šva
ra visame vienuolyne, malo
nus mergaičių — akademikiu 
elgesys prie stalų, nepapras
ta programa uždegė seimo da
lyvius entuziazmu dirbti ir 
padėti tafon vienuolynui plės
tis.

pe organizuoto darbo to 
nebūtų įvykę.

Rytojaus “Drauge” seimo 
aprašymai kupini džiaugsmo.

Už orkestrų kreditas direk 
torei seseriai Bernardai (Ve-

M an labiau patinka taeai 
žmogus, kuris gina tiesų dory
bėmis, kaip tasai, kuris jų gi
na argumentais. Palau, J. S.

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko nedaro žmonijos la
bili. //. Murion

r-ol£Jjv-'

B AKI N G 
POVVDERi

Šame Price Todau,
9 > 45 Years Ago

25 ounces25<

MILUOS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Urba Flower Shoppe 
14180 Archer Avenue
|(»ėlė* Mylintiems — VestuvėnM— 

Bank let* ms — Ij» Matutėms —- 
Papuošima ma.

Phone LAFAYETTE .r>»O0

TEKLE BAGDONAS
(fw> tėvai* Hif-kalt/-)

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

Kilo ift Kaseinlų apskričio, 
did Lavos parapijos.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Joną, 3 dukteris: Loutae. 
Estelle Ir Anrm, 4 sūnus: Ix»o, 
Walter, Itomirtick ir Charles, 
3 žentus: D. O'Shea, Kdward 
Kubtak. Stanley Perek, mar
čią Veronicą ir gimines.

Klibas pašarvotas 4504 S6. 
Hohore Ht.

Laidotuvės jvyks pbtnyčloj 
gegužė* 2 R d. IR narni) 1 
vai. ryto liūs atlydėta j Rv 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Rv. Ka
zimiero kapines.

NusRitdžiai kviečiame visus 
gimines, dratigus-geg tr pažy
sta tmis-as dalyvauti Rlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vynui, Dukterys,
Kūnai. Žentai, Marti ir Gilta-

*

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

RUBBER FROM 
INNER KIBĖ

Langams (laužyti. l*radėjus National Tea Co. ^čain 
storių) darbininkams stre'kuoti, Vandalai šiuo įrankiu (sling-

I

galima pasidalinti su plačia ja shot) yra sudaužę virš L)3 tos kompanijos krautuvių langus.
I /Įtini lė 4 4a lrw*ėata4«<«vJt4 .1 ~ 1 flG 4

visuomene.
Dar sykį sakau: tai vai

siai organizuoto Ir vieningo 
katalikų darbo. Be jo to vi
so nebūtų.
TT. Marijonų rėmėjų - ben

dradarbių Chicagos apskri
ties pirmas metinis bankle 
tas.

Užvakar policija padarius kratų krautuvėj adresu 1025 lar 
rabee st., rado šį įrankį ir kitokios amunicijos langams dau
žyti. Suimtos visas mitingas — 30 žmonių. Šoje krautuvėj 
buvo vyriausias ofisas United Grocery Workers union.

kabinami. Suolams auka jau 
Užtikrinta. Ant viškų grote
lės bus geležinės. Grindys jau 

Po Akad Rėm. Pi-jos sei-l dedamos. Presbiterijoje grln- 
mo tų dienų įvyko TT. Mani- jy8 į^s martnorinės. Patys

nti, spalvuoti, ko nebuvo ti-i ramų, šeimininkėms, merga*- 
kėtasi. Elektros “fikčeriai” tems, ypač J.'Kulikauskui už

jonų rėmėjų Chicagos apskri
ties metinis bankietos, Auš
ros Vartų parap. svet.

Svetainė pilna svečių. Jų 
tarpe daug dalyvavusių A. R.

klierikai po mokslo valandų 
daug darbo nudirba. Koply
čia labai gražiai atrodys. At
važiavusiems į pašventinimų 
ir bet kada bus kuomi pasi
džiaugti.

Koplyčių šventins J. E. vy
Dr-J&r įspn
džlfli panašūs, kaip ir ARD 
geime. Čia daugiausiai kalba
ma apie pirmųjų lietuvių iš
eivijoje dvasinę seminarijų ir 
apie pašventinimų seminari
jos koplyčios.

A. a. buvęs rektorius, Tė
vas V. Kulikauskas planavo 
iki šių 'metų tik koplyčiai sie
nas pastatyti ir stogų uždėti, 
o čia jau rengiamasi prie pa
šventinimo. Visų kalbėtojų 
kalbos nukreiptos vien tik į'žti iki vietos trokais. 
džiaugsmingųjų birželio (i d.,

Didž. gerb. provincijolo 
kun. J. J. Jakaičio praneši
mu, geraširdžių aukous ir gau
ta laikina paskola lengvomis 
sąlygomis ne vien koplyčia 
bus baigta, bet ir auditorija 
bus ištinkuota, nors nebaigta 
įrengti.

Koplyčioje didysis altorius 
jau statomas. Jis bus marmu
rinis. Kiti altoriai — dar ne
pradėti statyti. Visi langai 
geraširdžių aukomis užtikri-

įdėjimų daug darbo,
A. L. R. K. Labdaringrr 

Sųgos organizuotoji 
veikla

Organizuoto darbo pagalba 
lietuviai Amerikoje įkūrė Šv. 
Kryžiaus ligoninę tokių, ku
rios mums lietuviams pavydi 
net kitataučiai ir kuri pavyz
dingai vedama.

Ūkis 140 akrų jau išmokė
tas ir morgičiai bns sudeglli-

skupas O’Brien, D. D. Bus ti birželio 13 d., Labdarių pi- 
TT. Marijonų Generolas, Tė
vas Cikoto.

Kviečiama į iškilmes visa 
dvasiški ja, visa visuomenė, 
visos draugijos, Draugijom 
kviečiamos i n eorpore su Vė
liavomis (bažnytinėmis, tau
tiškomis ir amerikoniškomis).
Atvažiavus geležinkeliu, nuo 
stoties visi svečiai bus atve-

Koplyčių pašventinus, dar 
liks daug dalykų įtaisymui. 
Bet tai jau galima bus pa
laukti. Dievas laimina Mari 
jonų darbams.

Ir TT. Marijonų vedamos 
įstaigos be organizuoto dar
bo nebūtų pasiekę tokio iški
limo!

Didž. gerb. provincijolas, 
kun. J. J. Jakaiti-s, baigda
mas savo turiningų kalbų pa 
reiškė širdingų ačiū visiems 
dalyviams už nuoširdžių pa-

SAUGOKITĖS Ty PUSIAU 
SERGANČIŲ DIENŲ

Kiekvienas iš mūs karts nuo kar
to itergyvena tokias dienas. Jūs ga
lite turėti galvos skaudėjimą, blo
gą kvapą arba apsivėllusį liežuvį. 
Jūs galite jaustis bejausmingu — 
“ne savyje.“ Dažnai tai yra ženk
lai paprasto užkietėjimo.

Yra pavojinga užleisti užkietėja 
mą. Ši padėtis paprastai įvyksta 
dėl to, kad nepripildome vidurių. 
Pripildyk juos gardžiu augmeniuin 
maistu.

KeUogg’s All-Bran pagelbėjo mi
lijonams žmonių pelakyti vidurius 
tvarkoje. All-Bran viduriuose sn- 
gera du sykiu daugiau vandens, ne- 
gn pats sveria. Tokiu; būdu sudaro 
minkštą masę, kuri Švelniai išvalo 
vidurius.

Argi šis maistas nėra geresnis 
negu vartojimas dirbtinų pilsų Ir 
vaistų — dažnai įein«.niiu į papro
tį. Bandyk All-Bran vieną sAvaitf. 
f ei nebūsi patenkintas, tai Kel
logg kompanija sugrąžins pinigus.

Vartok tik du šaukštu dienoj su 
pienu, grietine arba su kitais vai
riais. Tris sykius dienoj sunkiuose 
atsitikimuose. Visose gtocernėse. 
Kaulino ir garantavo Kellogg iš 
paltie Creek.

knike, savo ūkio miške. Jau 
pradėtas auginti prieglaudos 
fondas. To fondo naudai Lab- j 
darių bus rinkliava geg. 31 
d., unt Šv. Kazimiero kapų, 
o po pamaldų piknikas Vy- 
tunto parke.

Be abejonės, visuomenė, ma 
tydaina gyvų reikalų ir nau
dingų labdarių darbų, nuošir
džiai parems. J. Šliogeris

A.

Marquette Park 
Žinutės

ANASTAZIJA ALEKNIENE
po tėvais Rūdaitė

mirė Geg. 24, 1937, 11 vai. ryte, sulaukus (>8 metų amž. 
Kilo iš Rasei n ų miesto Ir Apskr. Amerikoje išgy

veno 30 metų,
Paliko dideliam nuliūdime vyrų Dominika ir daug 

draugų-gių ir pažystivmų.
Priklausė prie sekančių draugijų: Saldžiausios Jė

zaus Šird'es ir ŠV. Onos, Roseland, 111.
Kūnas pašarvotas 10402 Avenue G So. Chicago, III.
Laidotuvės įvyks Ketvirtadienyje, Geg. 27, 1937 m. 

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

— Praeitų sekmadienį fil 
vaikučiai priėjo prie pinuos 
šv. KoanUnijos. Malonu buvo 
žiūrėti, kafp tie mažutėliai I 
artinosi pr'«e savo Sutvėrėjo I 
ir Išganytojo pipnų kartę.
Su jais ir daugelis tėvų pri 
ėmė Šv. Komunijų. Gražus da 
lykas, kad tėvai dtloda savo 
vaikučiams gerų pavyzdį ir I’
juos paragina grabai ir die- | PLATINKITE “DRAUGĄ” SKAITYKITE “DRAUGĄ' 
votai gyventi.

Nuoširdžiai kviečiame visus gintiftes, draugus-ges 
ir pažystamus-inas dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

YARds 1741.

— Gegužės 23 d. klebonas 
pakrikštijo Juozapo if Elž
bietos Samoškų sūnelį Povi
lų. Krikšto tėvais buvo An
tanas Samoška ir Morta Pė 
stininkaitė. Po krikšto Šamo 
škai patiekė gardžius pietus 
savo namuose. Susirinko gra 
žus būrelis svečių, kurie pa
linkėjo jiems Ir jų sūneliui 
ilgiausių metų.

— Atėjus pavasariui ir ar- 
tinanties vasarai mūsų kolo 
tiijoje pradeda, rastis gražu. 
Viskas sužaliavo ir pražydo, 
kad net malonu žiurėti. Ypač 
gerai, kad žmonėms yra kur 
pasivaikščioti ir pakvėpuoti 
tyru oru. Nemažai naujų gy
ventojų į mūsų kolonijų atsi
kėlė.

— Parapijos vakarinis ir 
jubiliejinis piknikas įvyks bi
rželio 13 d., Vytauto darže. 
Jau viskas ruošiama ir ren 
giama tai šventei, nes šis 
piknikas bus didžiausias if 
į'va:Tiaa^a.s \w. visus kitns 
buvusius.

— Parapijinės mokyklos 
užbaigimo mokslo metų bus 
hirželio 6 d. Šį'inet vėl nema
žas butelis Vaikučių baigs 
mūsų mokyklų. Kad pripil
džius vėl mokyklų rūdenį, tė
vai turi rūpintis leisti savo 
vaikučius į parapijinę moky

klų. Rap.

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

Grabnamių 
------ o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
■» i'< O '

Suvirš 50 metų prityrimo------ o------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus
-------- » ii

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTĖRN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Ulinois

L AID 0 T U VI y 
DIREKTORIAI ■■

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI koplycios V|SOSEMIESTO DALYSE
SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

ai koplyčios Vitos d 
Chicagos dalyse

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phond 0000 MO W. lftth Ave.

ii

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WH0LE8ALERIAMS! 
Dabar paa hito® dali te Kauti tikros Lietuviuos ValuiJrbihCs Degti

nės importuotos ift Lietuvos.
(Mes ir visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

- tf<Jt;oR ITISTRIBUTORS, INC.f-U *-t'TlLlTT
SYSt-Ms S. Aslilanti Avė. 

TelefOnaokltė bile laiku, Prttspert O7l«
Ezerskis ir Simus 10734 So. Michigan Ave. 

Tel. PULlman 5703

Reikalaukite:
“MLZ1RO9 aUnos” 

is.o N. ltatae, Ate..

SOLISTAMS Ift CMORAMS i
Didžiausias Muziko** Datai, Ir 
Giesmių

KNYGYNAS

LAIDOtCVlŲ DlRgKTOftlOg

jlOŽAPAS

UDEIKI
TtVAS

VIRginia 0883

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

PLATINKITE "DRAUGį"

bchawicz ir Šonai
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar aido didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 115.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

J. Liulevičius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skudas
L J. Zolp

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanioa Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanioa Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 181 h Street 
Phono MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203
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VIETINĖS ŽINIOS

Pagerbė Dr. M. Bag
dono atmintį

NAUJAS KONSULAS PRI
IMTAS DRAUGIJON

tiko ir draugijon prizmė del
nų plojimu ir skaidriu euro- 
piejišku tostu. L. K.

APLINK MUS

Konsulų Draugija Chicago- 
je, susirinkusi j Tavern Club, 
333 North Michigan Avenue, 
šio mėn. 21 d. pagerbė buvu- i 
šio Lietuvos Konsulo Dr. Mi- Į 
ko Bagdono atmintį atsisto-1 
jimu ir vienos minutės tyla, 
o naujų konsulų perstatytų 
Draugijos dekano, R. Bau- 
manno, Danijos Generalinio 
Konsulo, Petrų Daužvardj, su

Petras ir Ona Bernotai, tu
rėję biznį adresu 2638 W. 71 
st., įsigijo didelį ir gražų va
sarnamį ir farmų Silver La
kęs, AVis. Randasi 62 mailės 
atstu nuo Chieagos. Berno
tai yra prisirengę priimti va
sarotojus prieinama kana.

Ciceros

CICERO. — Šv. Antano 
dr-jos jubiliejaus komisijos 
narių susirinkimas įvyks šį 
vakarų, geg. 26 d., tuojau po 
gegužinių pamaldų. Visi ko
misijos nariai, taip pat skel 
bimų j programos knygų rin
kėjai prašomi būtinai daly
vauti. Yra labai svarbių da
lykų svarstymui.

A. Valančius, pirm.

Gregory Droš., savininkai 
maliavų ir geležinių daiktų 
krautuvės 1901 AV. 47 st., jau
čia laikų pagerėjimų, nes bi
znis gerai eina. Šie biznie
riai pažadėjo būti “Draugo” 
p:knike Sunset Parke, gegu
žės 30 d.

ŠIĄDIEN

Auroroj “Draugo” pikni
ko reikalą’s dirba Vincas Šo
ris su žmona. Būrys žmonių 
iš Auroros “Draugo” pikni
kui yra užtikrintas.

J. P. Rakštis, turįs apt’ekų 
adresu 1900 So. Halsted st., 
didina, taiso ir modernizuoja

VAKARE,
8 VALANDĄ,

AUŠROS VARTŲ
SVETAINĖJE

ČIKAGOS VYČIŲ APSKRITIES

PAVASARINIS KONCERTAS
I * ■ »

Kas jį girdėjo Sokol svetainėj arba Roselande — gėrėjosi
Kas negirdėjo — gailėjosi

i *
Dabar visi gaus progos jį išgirsti.

Koncerte dalyvaus Rožių Žemės “Šacher-macher” choras ir solistai pp. Kaz. Požersk’s ir Ant. Kaminskas

savo biznio patalpas. Kai vi-, Prisiuntusieji Surinktas Seminarijos Koplyčiai
sas darbas bus užbaigtas, tau 
J. P. Rakščio aptieka bus 
viena iš didžiausių ir gra- 
žiansių Chicagos lietuvi, ap 
tiekų. Jis savo- aptiekoj turi ■ į; Cbicago, Ilk, pri-
skyrių, kur užlaiko įgaben , sįuntusi net $65.00. 
tų iš Lietuvos valgomųjų pro
duktų.

"ACTS

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ

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

Išmokam

DTVIDENTAS IJŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF

CIIICAGO.
2202 West Cermak Road

Plione CANAL 8887

Ai/kas Balandžio Mėnesyje

Balandžio mėnesį daugiau gos, surinkusi $36.25.
Trečioje vietoje stovi Sofi

ja Ališauskienė, iš Cbicago, 
III., surinkusi $26.00.

Be šių, sekantieji asmens 
taipgi nemažai pasidarbavo 
surinkti mūsų darbams aukų:

Sofija Kaunienė, Cbicago, 
III., surinko $25.60.

Magdalena Karinausk'enė, 
AVaterbury, Conn. — $21.00.

.Tonas Švabas, Cicero, Ilk, 
— $20.00.

Ona Ridikevįčienė, AVbrces- 
ter, Mass. — $19.50.

Kotrina Užubalienė, Rock
ford, Ilk — $16.50.

P. Vaicekauskas, Cbicago, 
Ilk — $15.00.

Barbora G-udmanienė, Ke- 
wanee, Ilk — $12.85.

F. Zdianienė, AVaterbury, 
Conn. — $12.00.

Juzė Bužas, Cbicago, II! 
— $11.00.

A. M. Lukauskas, Cicero, 
Ilk — $10.00.

E. Sruogienė, Orange, Mass. 
— $8.00.

P. Turskienė, Cbicago, Ilk
— $7.50.

Barbora Annis, Librarv, 
Pa. — $6.65.

Mačiokienė, AVoodbaven, L. 
I. — $5.00.

Antanas J. Opanavičius, 
Rocliester, N. Y. — $3.25.

T. Šumskaitė, Kenosha, AVi- 
sconsin — $3.00.

Agnieška Kabrienė, Balti- 
more, Md. — $2.00.

iB. Giedra, Baltimore, Md.
— $2.00.

Už tokių nuoširdžių para
mų, Tėvai Marijonai visiems 
aukojusiems, r’nkusiems nuo

"*fc- •Antrų vietų užima Valeri
ja Žiliuskis, taipgi iš Chica-

Mirė. Buvęs Cbicago majo
ras ir Illinois vak gubernato
rius Edvvard F. Dunn užva
kar mirė sulaukęs 83 m. amž.

CLASSIFIED
TAVERNA PARDAVTMIT

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

TURIME PARDUOTI

Turime parduoti $36.000 biznio pra- 
pvrtę už $16,000. Visa išrenduota 
— aptieka, grocernė Ir taverna. 
Rendų per metus Įeina $1,900. Ran
dasi 2947-49 W. 63rd St., arti Ked
zie Avė. Tuoj kreiptis į:

i BŪRY aml WOJCIECHOWSKI CO.
5209 So. Ashland Avė.

Tel. Prospęft 9792
REIKALINGA MERGINA

MAKE CHOOSING A REFRIGERATOR EASY!
/ »* s 4 ’

A Plus-Potvered Kelvinator isyours for as little as90t a week !
Naujas Kelvinator 

eina tik pusę laiko 

per dienų — per li

kusį laikų stovi ir 

užlaiko temperatū

rų be ėjimo.

FREE
■DgS&lil

14 AS gali būt lengviau?
atmink du faktus 

aukščiau pareikštus ir sup
rasi kodėl yra geriausia pir
kti Kelvinator! Nes tik pa
mislyk apie sutaupymu pini
gų, kaip parodo du faktai: 

Pinigus taupai kasdien.
Pinigus taupan per metų me
tus — daugiau metų tarna
vimo be kliūčių ir pigesne 
operavimo kaina.

Pinigus taupai ant elek
tros ir ant maisto. Nes ir 
kaitriausiose dienose ir kaiš
čiuose virtuvėse Plns-Powe- 
red Kelvinatoryjc maistas 
NEGENDA!

Tai va kų reiškia turėti 
Plus-Potvered Kelvinator. Tū
kstančiai, kurie ikišiol turė
jo kitokius refrlgeratorius 
dabar juos pakeičia į Kelvi
nator.

Apsvarstyk šj naujų ir ne
paprastų būdų taupyti pini
gus. Nes sutaupytais pinigais 
vartojant Kelvinator išgalė
tum išmokėti už Kelvinator 
išsimokėjimo mokesčius. Tr 
tai lengvai ,nes tie mokesčiai 
tėra tik po 90c savaitėje. 
Ateik. Pasikalbėk apie tai su 
mumis šiandien.

Tik Kelvinator teduoda 
jums šiuos gerumus:
|hū<lavo<ų termometrą 

Guminius virbalus visose 
ledaunės UU-ohc 

Žemų operavimo IškaAč ų 
eertiftkatų

5-klų melų apsaugos planą

COME 
IN TOD4 Y!

Cct uffir.t.il tn?rv 
Bl.mb .»•»«! f u K 
mt or mai lon o n 
the rw Helvin- ‘‘JL 
a t o r M • 5 s r tt g . V J | 
Wotrt Contr st— -r-— 
also free KrKin fllfi 
Home fltnnh t h «l 
Ktvvn uonpletc 
ri e S C r i p t ton nt 
Kelvtn H'tmc- -• n<*» 
bettei way uf living

Pranešimas
T0WN OF LAKE. — Vi

sos Šv. Kryžaus parapijos 
parapijonkos yra kviečiamos 
sueiti į labai svarbų susirin
kimų šiandie, trečiadienį, ge
gužės 26 d. Davis Sąuare sa
lėj 1 vak popiet. Priežastį pa
tirsite ant vietos. Komis’ja

kitų aukas, surengusiems va
karėlius mūsų naudai, ir vi
siems kitiems kokiu nors bū
du prisidėjusieins mums pa
dėti, nuoširdžiai taria ačiū 
ir kasdien meldžia Dievų ši
mteriopai geradariams atlygi
nti. Tėvai Marijonai

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų-, Stiklai ir 
VARNISAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANai 6850

PLATINKITE “DRAUOA’

Budriko radio programai: iš WCFL 979 kil. sekmadieniais 
nuo 7:30 iki R v. v. Ketvirtadieniais Iš WHFC 1420 kil. nuo 
7 Iki 8 v. v. Pirmadieniais lr penktadieniais nuo 5 vai. po 
plet Iš stoties WAAF.

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

Tel. Blvd. 7010

t U BUICK 

&

PONTIAC
AGENTORA

Milda Aulo Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

GAUBIS, 8AB0NI8, BULAW, BANKEVIČIUB, BAČKYS

<h.

Reikalinga mergina prie darbo ir 
prižiūrėti mažą vaiką. Jeigu nori, 
gali gyventi ant vietos. Kaslink są
lygų, pasitarsite ant vietos.

4329 So. Francisco Avė. 
Chicago, II1.

_ PIGIAI _ GERA_BUf'F.RN ft____
Pardavimui bučemė, lietuviu apgy
vento] vietoj, arti bažnyčios ir mo
kyklos. Savininkas nesveikauja ir 
turi važiuoti gydytis. Todėl par
duosim pigiai.

4501 So. Fairfield Avė.
| Tel. laifayette 0 24 5

MARQUKTTK PARK
Pardavimui rezidencija 1’/į aukščio, 
dviem šeimynom, medin?. 5—3 kam
bariai, rendos Į niSnesĮ $27—$15, tiž 
garadžių $3. furnace apšildymas, 
karštas vanduo, skalbyklos, kieto 
medžio vidus Ir kiti visi patogumai. 
Savininkas priverstas ) trumpą lai
ką pigiai parduoti už “cash,'' arba 
prarasti už skolas. “Cash” kaina 
$2,900.

6602 So. fairfield Avė.
(2-roa lubos)

KAMBARYS RENDON

Išslrenduoja kambarys Prie mažos 
šeimynos. Tinka ramiai merginai ar 
vaikinui, 3336 Lituanica Avė., prie 
W. 33 Pi. 2-ros lubos, užpakalinės 
djiry8;I<£elpHs jpo 5 vab^vak^

PARDAVIMUI TAVERNA

Parsiduoda taverna lietuviu koloni
joj. Priežastis — vl<“nni moteriai 
persunku. Sutiksime priimti par^ 
ner|.

4299 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI pigiai geras kai 
plnis grocerlo biznis Išdirbtas per" 
daug metų. Einame Į Tuvernos biz
nį, 3465 Lituanica Avenue.

BITAS UŽ PATARNAVIMU
Kas nori gauti butą arba mažą 
Storą be nuomos už mažą patar
navimą, lai kreipiasi J mus, šilima 
Ir karštas vanduo taipgi dykai.

Tel. Van Buren 001S
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

KIOTOJAH

Kns norite namu, Išvalyti Ir Iš- 
popleruoti, tai kreipkitės j ;

J. Purtokas 
6425 So. Klchmond St.

Tol. Hemlock 2573 

Mnnnnt statyti sau naujų namų 
ar pertaisyti senų, pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Builder,

6739 So. Mnplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
Pardavimui 5 kambariu mūrinis nn-

I mas su stikliniais po-rčinis. Pilnai 
sudėtos attiko (viršutinės užlos) 
grindys. Geras base men tas. Namas

' netoli Mnrųuette Parko. Itep. 7622.
I Kreiptis: Mr. M. O’Connor, 6544 So.

Francisco Avė.

DRAUGAS atlieka vi

sokius spaudos darbus. 

Tad, paveskite mums 

savo spaudos darbus.

uffir.t.il

