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BLOGĖJA ITALŲ RYŠIAI 
SU ANGLAIS

Mussolini smarkiais žodžiais 
atkerta Anglijai

Diplomatiniuose sluoksniuo
se pareikštas gilus susirūpini
mas dėl Europos stovio, ka-

MOKYKLOS VAIKAI PAOERBIA ŽUVUSIUOSIUS
n

MASKVA DAVĖ 11 MILI
JONŲ DOL. PRANCŪZU

KOMUNISTAMS '

AŠTRIAI NUBAUSTI 
LENKŲ ŠNIPAI

RSS
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ROMA, kovo 23. — čia šian 
dien minėtos fašizmo įsteigi
mo 18 metų sukaktuvės.
Diktatorius Mussolini, kurs<dangi diktatorius nesvaido iš
vos tik grįžo iš Afrikos, kalbė- kalno neapgalvotais tuščiais 
,’o tūkstantinėms fašistų mi- žodžiais, 
nioms Venecijos aikštėje. į Mussolinio žodžiai liudija,

Diktatorius karėtais žodžiais |kai1 Wogfja ital,) saal>kiai su 
anglais, Italijos ryšiai su Anglį 
ja vis daugiau ima irti.

Santykiai turi blogėti, nes 
andaį Anglijos parlamente pa
ti vyriausybė karčiai atsiliepė 
apie italus ryšium sn etiopų 
žudymu po įvykusio prieš vi- 
oekaralių kėsinimosi.

Paskiau anglų spauda nepa
lankiai rašė apie Mussolinio 
kelionę į Libiją.

' Pagaliau Anglijos vyriausy- 
■ bė į karaliaus vainikavimo iš- 
kilmes tarp kitų pakvietė ir 
buvusį Etiopijos imperatorių.

: Tas reiškia, kad Anglija ir 
: toliau nepripažįsta Italijos 
žygių Etiopijoje.

Anglija norėtų būti gražiuo
ju su Italija ir nuolat jai į pa
šonę bado. Musaolįniui tas ne- 
•pakenčiama. '

tsi liepė apie užsienius, o ypač 
nglus, kurie nuolat kritikuo

ja, puola ir smerkia Italiją už 
jos žygius ir nusistatymą. Jis 
sakė, kad dažniausia iš anglų 
sakyklų veržiasi veidmaniški 
puolimai prieš Italiją ir fašiz
mą. . į

“Mes laukėme 40 metų atsi
mokėti etiopams už italų nepa
sisekimus ties Adowa, Etiopi
joje. Pagaliau atsimokėjome. 
Taip ir ateityje pajėgsime at- 
simokėt šiandieniniams savo 
priešams, kurie mus nuolat 
puola”.

“ Juodmarškininkai”, sušu
ko diktatorius, “neužmirškite 
ir būkite pasirengę! Sios die
nos jūsų iškilmės yra jums įs
pėjimas

(Menatniiis Mnrpliy nepašalina 
streikininku iš fabriko

JIS GAUNA DAUG GRASINANČIŲ 
LAIŠKŲ; NIEKO NEDARO

DETROIT, Mich., kovo 23.
. — Miehigano gubernatorius 

Murphv nekeičia savo nusista
tymo “sėdinčių” streikininkų 
žvilgsniu. Jis grasina, bet ven
gia pajėgomis juos pašalinti 
iš Clirvslerio automobilių fab- 

. riko pastatų, nors teismo aiš
kiai įsakyta, kad “sėdintieji”
turi būti pašalinti.

Kaip paprastai, gubernato
rius ir toliau dirba, kad abi 
šalis sutaikius gražiuoju.

Pranešta, kad Chryslerio 
^orporacijos viršininkai jau 
sutikę pasimatyti ir pasitarti 
sn C.T.O. vyriausiuoju vadu 
l7ewisn, ko pirmiau atkakliai 
vengė.

Patirta, kai gub. Mnrpby 
gauna kasdien grasinančių lai
škų. Nežrnotni laiškų autoriai 
jam grasina už jo bičiuliavi- 
mąsi su streikininkais. Kiti 
vėl grasina už jo nepalankumą 
darbininkams.

Gubernatorių visur lydi val
stybės policija, nes negalima 
pasitikėti laiškų autoriais.

Gub. Murphy pareiškia, kad 
jėgomis darbininkų pašalini
mas sukeltų kraujo praliejimą. 
O tas gi ne jo darbas.
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PARYŽIUS, kovo 23. — 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybės vidaus reikalų ministe
ris Marx Dormoy painforma
vo prancūzų komunistų lai
kraštį, kad dešiniųjų prancū
zų partijos vaidas J. Doriot 
gavęs fondų iš Hitlerio.

Dabar Doriot iškelia aikš
tėn, kad prancūzų komunistai 
š Maskvos gavę daugiau kaip 
ll milijonų dolerių raudonu
kai propagandai.

KRYŽIAUS STOTYS WA- 
SHINGTONO PARKE

TAXICAB KOMPANIJOS 
NESITAIKO SU DARBI

NINKAIS

Le Moyne viešosios mokyklos, Cbicago, mokiniai ir moki
nės pereitą pirmadienį mokyklos kieme nusisnkę pietų link ir 
vieną minutą palenkę galvas pagerbė žuvusiuosius New Lon
dono, Tex., vaikus, įvykus sprogimui mokykloje.

CHICAGO POLICIJA KO
VOJA PUIK “SĖBĖJIMO”

streikusH

TEISMAS ĮSAKO CRJį- 
I ŽINTI AUGINIMO 

DALIS

KAUNAS. — Šių metų 
pradžioje Seinų apskr., Kap
čiamiesčio apylinkės gyvento
jai Antanas Videras, Antanas 
Varžaitis ir kitas Antanas 
Varžaitis buvo įtarti šnipinėji
mu lenkų naudai. Jie tuojau 
buvo suimti ir perduoti teis
mui. i

YVASHINGTON, kovo 23. 
— Kaip kas metai per penke
rius metus, taip ir šįmet atei
nantį didįjį Penktadienį kata
likų organizacija “Catholic 
Evidence Guild” surengs Kry 
žiaus kelių vaikščiojimą Fran
klino parke.

Amerikos Katalikų universi 
teto choras giedos Kryžiaus 
stotyse. Bus sakomas pamoks
las apie Septynis Paskutinius 
Žodžius.

Vasario mėn. 23 d- Lietuvos 
kariuomenės teismas, išnagri
nėjęs jų bylą, visus pripažino 
kaltais ir nubaudė visą amžių 
kalėti sunkiųjų, darbų kalėji
me. Kartu su buvo tei
siamas ir Jonas Daugevičius, 
bet jis pripažintas nekaltu ir 
išteisintas.

Ispanijos radikalai nužudė 400 
kunigu, pasaulininku

ROMA, kovo 23. — .Vatika-1 Tad pasitvirtina žinios, kad 
nui pranešta, kad keliomis Į Ispanijoje radikalų valdomuo-
paskutinėmis dienomis Ispani
joje radikalai nužudė daugiau 
kaip 400 kunigų ir pasaulinin- 
kų katalikij.

40 ŽUVO, 33 NERANDAMA

KOMUNISTAI NEPAKEN
ČIA TIESOS APIE SAVE
LONDONAS, kovo 23. — 

Blantyre, Škotijoje, katalikiš
koje mokykloje pasaulininkė 
mokytoja aukštesniojo sky
riaus vadams paskaitė iš ka
talikiško laikraščio apie radi

se plotuose ir toliau vykdo
mas teroras.

Kiek žinoma, radikalai to nė 
neišsigina.

ITALIJA GERBS ISPANI
JOS NELIEČIAMYBĘ
LONDONAS, kovo 23. —

Būdamas Tripolyje Italijos 
diktatorius Mussolini pareiškė 
Daily Mail korespondentui,
kad Italija visados ^erbejis- 
panijos neliečiamybę fr

kalų žvėriškumus Ispanijoje rrnė kokio pasiryžimo savin

Chicago taxicab kompanijos 
neturi pasiryžimo taikintis su 
streikuojančiais vežėjais (šo
feriais). Jo.s samdo streiklau
žius, o policija neleidžia strei
kininkams miesto centre veik
ti prieš kompanijas.

Tačiau policijos viršininkas1 agitatorius, 
pareiškia, kad kompanijų sam 
domieji streiklaužiai turi būti 
kvalifikuoti šoferiai ir prieš 
pradėsiant šoferianti turi mie
ste ir apskrityje išgyventi ma
žiausia vieną mėnesį

Chicago policija ir apskri
ties prokuroras nusprendė, 
kad čia “sėdėjimo” streikai 
turi būti panaikinti ir tas vyk
doma.

Užvakar vėlokai vakarą pa
naikinti du didesnieji “sėdėji
mo” streikai: vienas YVilson- 
Jones Company darbavietėje, 
kur “sėdėjimo” streiką vykdė 
apie 800 moterų ir vyrų, ir ki
tas — Automotive Products 
Corp., kur streikavo apie 100 
darbininkų.

Vienur ir kitur nesipiiešin 
ta policijai, nors prieš tai gra
sinta nepasiduoti. Policija a- 
reštavo “sėdėjimo” vadus ir

NACIONALISTŲ PUOLI
MAI PIETRYTINIAM 

FRONTF

MADRTDAS, kovo 23. — 
Radikalų pranešimais, nacio
nalistų armija pradėjo puoli
mus pietrytiniam fronte.

Anot radikalų, tas daroma, 
kad sutnukdžius milicininkams 
“pažangiavimą” Guadalajara 
fronte.

LONDONAS, kovo 23. — 
Parlamentas gavo pasiūlymą 
premjerui BaLdwinui padidin
ti algą iki 50,000 dol. metams.

YUNNANFU, Kinija, kovo 
23. — Kungu ežere nuskendo 
garlaivis ir apie 150 kiniečių I Ikišiol jam mokama 25,000 
prigėrė. : !. ,b!e'dol.

Prieš “sėdėjimo” streikus pa 
kilo kovoti apskrities prokuro
ras. Iš pradžių miesto teisėjai 
nenorėjo pasirašyti “waran- 
tų” streikininkų vadų arešta
vimui. Tačiau prokuratorija 
suardo 75 metų seną įstatymą, 
kuriuo griežtai uždrausta ko
kių nors svetimų savasčių ne
teisėtas užėmimas ir už tai nu
statytos pinigiškos ir kalėjimo 
bausmės.

Tas teisėjus įtikrino, kad įs
tatymas turi būti vykdomas 
be jokių išsisukinėjimų.

Policijos viršininkas paskel
bė, kad toliau policija nebus 
reikalinga jokių “warantų”, 
jei reikės kur pašalinti “sė
dinčiuosius”. Bns reikalingas 
tik savasčių savininkų sutiki
mas.

Apygardos teisėjas H. M. 
Fisher nusprendė, kad Cbica
go konsoliduotų parkų boar
das grąžintų keliems šimtams 
darbininkų atlyginimo <Talis> a- 
titrauktas prieš keletą metų 
ekonomikos sumeitimais. Turi 
būti grąžinta daugiau kaip 
vienas milijonas dolerių.

Konsoliduotų parkų boar
das nenorėjo gražiuoju to pa
daryti. Jis teisinosi, kad tie 
atitraukimai padaryti prieš 
parkų konsolidavimą.

Teismas išaiškino, kad par
kų valdybos neturėjo teisės 
darbininkams mažinti atlygi
nimą. Si teisė priklauso civili- 

jnės tarnybos komisijai. Kon-

JOIIANNESBURGAS, P. 
Afrika, kovo 23. — Didelis 
sprogimas įvyko Simmer Jaek 
aukso kasykloje, netoli šio mie 
sto. ■ '

lr paragino juos nurengti no 
veną, kad atpildžins I Hevui nž 
komunistų didelius nusikalti
mus Švč. Sakramentui.

Blantyre komunistai turi

tis kokių nors jog dalių.
Italų savanorių klausimu

Mussolini pažymėjo, kad šių 
skajičius labai išpučiamas. Sa- 
vanorių grįžimas ii Ispanijos

svarbų Hadą. Jie vra įsivyravę |PriklaU!m m0 « P*61’- Kai 
ir apskritie, taryboje. Išgirdę t<'n "ebn» t,nkama-
apie įvykį mokykloje, tarybos sa™ “oni apleiat'
susirinkime jie sukėlė baisų ka*P 8avn aora i ten ■-*
triukšmų. Paskiau mokyklų va vyR0*
dovybės susirinkime jie parei-1 Ka8 ki,a bM> jfi
kalavo, kad mokvklose neturė- sutarta aWaukH lSJ*n *!’
ta būti skleidžiama priešradi-,8Us savanonus’ kuT"1 \alencl-

Vakar anksti rytų policija [imliam propaganda. Vadovy-1 •ios radikala'tun nePA,J'gnw- 
i- ir—1--------- i_ x — 1 ..................inaį daugiau.

40 mainierių 
nesurandami.

žuvo, 33 kiti

POLICIJA NUŠOVĖ PLĖŠI
KĄ GALVAŽUDJ

ties Keejer avė. ir 57 gat. nu-,^ nusprendė dirstelti į Šį rei- 
šovė plėšiką galvažudį Louis ka,]^
Ebertą, 27 m. amž., kurs ilgą
laiką pietvakarinėj miesto da- Matote, kaip raudonieji at- 
lyje užpuldinėjo automobili-1 Pn» savo 8ėbrus Ispa-
ninkus ir moteris ir vieną mo- į

soliduotų parkų boardas užė
mė buvusių visų paskirų val
dybų vietą ir jo pareiga dar
bininkams grąžinti pilną atly
ginimą.

BOMBARDAVO VALENCI
JOS UOSTĄ

VALENCIJA, Ispanija, ko
vo 23. — Sukilėlių jūrinis lėk
tuvas vakar bombardavo vie
tos uostą. Kaip paprastai, ra
dikalai sako, kad maži nuosto
liai padaryta.

REIKALAUJA DIDESNIO 
ATLYGINIMO

teriškę nužudė.
Kaį kurios nukentėjusios j 

moterys nušautąjį identifika
vo.

Nušautasis bnvo laikomas 
keletą metų Pontiac kalėjime, 
o paskutinėmis dienomis išvy
tas iš tėvo ir brolio namų.

ALDERMONAI PATYS GA
LI APSISPRĘSTI

Įnijoje ir kaip daug jie nepa
kenčia tiesos apie save. Jiems 
norėtųsi, kad niekos nežinotų 
apie, jų vykdomą terorą 
Ispanijoje.

NUŠOKĘS NUO TILTO I 
VANDENI SUNKIAI SU

SIŽEIDĖ

CLEVELAN D, O., kovo 23. 
— Pgnkios geležinkelininkų 
organizacijos — apie 300,000 
tarnautojų ir darbininkų, rei- 

Vakar vakarą Detroite įvy-1 kalauja 20 nuošimčių didesnio 
ko darbininkų demonstracijos, atlyginimo.

Depresijos laikais ir Chica 
go aldermonai atsisakė savo 
algų dalių. Daugumas jų da
bar nusprendė, kad tas jiems 
būtų grąžinta. Nenorėdami pa
tys tiesioginiu keliu to pada
ryti, kad nesukėlus prieš save 
piliečių, jie sugalvojo kreiptis 
į teismą ir tuo keliu atgauti 
savo algų dalis.

Tačiau teisme jiems pareik
šta, kad teismas su tno reika
lu nieko bendra neturi. Alder
monai juk patys turi teisę sau 
algas mažinti, arba didinti.

MUSSOLINI PARVYKO Iš 
AFRIKOS

ROMA, kovo 23. — Italijos 
diktatorius Mussolini grįžo iš 
Afrikos. Kalbama, kad pir
miausia jis pagalvosiąs apie 
Ispanijos likimą.

MIN. CIANO VYKSTA J 
BELGRADĄ

SAN FRANCTSCO, Cal., 
kovo 23. — Profesionalus šo
kikas nuo tiltų Ray YVoods iš 
St. Louis čia padarė pasauli
nį rekordą, bet sunkiai susi
žeidė — įlaužė nugarkaulį.

Nuo San Francisco — Oak
land tilto jis nušoko į 
San Francisco įlanką iš 186 
pė(|ų aukščio.

KUN. J. VAITKEVIČIUS 
“DRAUGO RADIJO 

PROGRAMOJE

Šiandien kun. prof. J. Vait
kevičius, M.I.C., sakys paska
tinę Gavėnios kalhą per

Draugo” radijo valandą.
ROMA, koivo 23. — Italijos 

užsienių reikalų ministeris Ci
ano (Mussolinio žentas) vyks- Programos pradžia 4 vai. po
ta į Belgradą. Italija susiarti
na su Jugoslavija.

LONDONAS, kovo 23. — 
Atvyko belgų karalius Leo
poldas. Matyt, jis tarsis eu 
Anglija Belgijos visiško neu
traliteto reikalu.

ii

pietų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus; kiek šilčiau.
Saulė teka 5.*46, leidžiaai 

6:07.
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[ DIENOS KLAUSIMAI

MĖGIAMOJI BEDIEVIŲ PASAKA

Socialistų bedievių dienraštis “Naujie
nos" 'labai mėgsta niekinti) Katalikų Baž
nyčią ir kartoti savo nudėvėtų, pasakų apie 
Galilėjų, kurį Bažnyčia pasmerkusi dėl jo 
tvirtinimų, kad žemė sukasi aplink saulę.

Tiesa, kad popiežiaus Urbono VIII pas
kirtoji komisija nesuprato ir neįvertino mok
slinės Galilėjaus vertės, tačiau naivesni ir 
juokingesnį tie “mokslo’’ gynėjai, kilike 
iš to fakto nori išvesti, kad tikėjimas griež

ted Mino Workers turinti apie 500,000 narių; 
Iron, Steel and Tin Workers — 300,000;' 
United Automobile Workers — 300,000;' 
Amalganiated Clothing Workers — 175,000| 
narių; International Ladies Gannent Work-| 
ers -- 196,700; United Textile Workers — I 
100,000; Oil Field, (Jas Well ant! Refiner\ | 
Woikers — 12,800 ir eilė mažesnių. |

Kristus žodini Nuo Kiyaais M**NMiNtNM
Rašo Gintaras

5. •“ Troliu ” :mas mirštančiam žmogui duo-
v lti. Dėja, dažnai ir mes patie-Kartų bamanjoj V. Jėzus ,

Pl ie CIO linksta via daugiau unijų, ku-l J“ p e ,vKiekvienas kietas žodis, pik-
ios iki šiol priklausė prie Darbo Federa- X; D,e™ ujalnmų aalUng is vcjksn , b, ^į*

kurio gėręs žmogus niekad 6
daugiau nebetrokštų. TaZiau i nuodėmės taurę,
tų vandenį žydai atmetė; jb .Vtenak, tokio gėralo Kristus
bevelijo turėti Jo kraujų. “Jo "ė n°rt‘ n™°r' Vle" tlk mei- 
, . . . _ . ' lė gali tų Jo troškimų nmnal-kiaujas teesie ant musų ir . .
ant mūsų vaikų!” Įšinti.

Darbo Federaci„oj pasilieka dar apie Į {r §taį tarp dvįęjų latrų visi Per visų savo gyvenimų ant
100 unijų, kurių narių skaičius siekia —>~| ^ar kabo išjuoktas Kristus,' šiog žemės Išganytojas ieškojo 
400,<XM). Is stambiausių yra šios: Brother-
hood of Carpenters and Joiners — 300,000 . . , ,u oi u i x- tu * • i iir i no ir sielos skausmus. Tos kilnybes. Mes sakome esu Jonarių; BrotherhcoJ ot Electnca.1 Warkers , , , , . . . .. . -rankos, kurios nekartų laimino priedeliais, bet ar Jam istiki-

nos
ei jos, k. t. International Tiprographical U- 
nion, International Union af Hatters, Gap 
and Millinery Workers. Reik pastebėti, kad 
CIO vadai šiose ir kitose unijose varo labai 
stiprių propagandų patraukimui jų po savo 
vėliava.

— 170,000; Brotherhood of Teantsters, Ckau- 
lfeurs, etc. — 161,000; International Ass’n 
of Machinists — 113,000; Tobacco AVorkers

j — 100,000; Brotherhood of Railway Clerks
— 85,700; American Federaton of Musicians
— 100,(XX); Ass’n of Restaurant Fmployeec
— 75,000; Hotel and Restourant Emplpyees
— 73,800, ir k.

Kova už vadovystę eina smarki ir rei
tai priešingas mokslui ir trukdo jo paten- | kia ku<‘ naujoji CIO daugely iu
gų. Yra juk ir daugiau mokslininkų, kurių 
išradimų jų laikininkai neįvertino, tačiau 
nieks jų nekaltina, kad jie būt buvę prie
šingi mokslui. Prieš tokių išvadų užprotes
tuotų pirmiausia pats Galilėjus, nuolat tvir
tinęs, kad pasaulis, kurį tyrinėja gamta
mokslis, yra didelė knyga, kurioje kiekvie
nas puslapis liudiju Kūrėjo didybę ir gar
bę. Pats Galilėjus (1564—1642) yra pasa
kęs: “Šmitai Šv. Rašto straipsnių moko 
mus, kaip stebuklingai atsidengia Visagalio 
Dievo garbė ir didybė pasaulyje, ir kaip 
atviroje dangaus knygoje puikiai galima 
išskaityti jos”.

Kad Bažnyčia netrukdo mokslui, rodo 
tas faktas, kad katalikų mokslininkų, jų 

’ tarpe daug kunigų ir vienuolių, yra dau
giau negu nekatalikų. Ypač daug yra ka
talikų išradėjų, gamtos 'moksluose, įniniant Ilenu8a^b-
ir evoliucijų, žinoma, ne tokia prasme, taip 
“N-nos” evoliucijų norėtų išaiškinti, pasi
remdamos netikrais, bet pseudo-mokslinin- 
kųis.

dustrijų išstumia Darbo Federacijos įtakų 
ir užima jos vietų.

TUŠČIOS PASTANGOS

Kovo 23 d. Chicago Tribūne įdėjo la
bai reikšmingų braižinį: Hitleris, užrišęs 
bumų) spaudai, radio, žmonėms, tų patį no
ri padaryti religijai, bet toji pasirodė jam 
per idipri ir per didelė. Prie braižinio pa
rašyta: “Where all dietators fail”.

Ištik ro, galima pavergti žmonių laisvę, 
atimti jiems teisę reikšti savo mintis spau
doj, per radio ar susirinkimuose, tačiau 
Juonių tikėjimas nėra nugalimas.

Hitleris, pakėlęs savo rankų prieš Ka
talikų Bažnyčių, turėtų atsiminti jos įstei
gėjo Kristaus žodžius — ir pragaro vartai

mažutėlius, gydė liguistus ir 
padarė didžius stebuklus, da
bar ištiestos ant kruvino kry
žiaus; tos kojos, kuriomis Jė
zus nenuilstamai keliavo Gali
lėjos kebais, skelbdamas link
smų naujienų, dabar vinimis 
perdurtos. Staiga iš Jo suke
pusių lūpų išsiveržia Žodis; 
“Trokštu”.

Kristus dar ir šiandien te- 
bertokšta. Taip. Jis trokšta 
tavo meilės, tavo sielos. Kaip 
lik tavo meilės Jis ir nori, nes 
iš meilės mirė ui tave; V. Jė
zus geidžia tavo sielos, nes jų 
sutvėrė, ir ji turinti pas Jį 
sugrįžti. i

“Trokštu!” Kareiviai, iš
girdę tų šauksmų, užmovė ant 
ysopo kempinę, pilnų uksuso 
ir pakėlė prie Jo burnos. Bu
vo tai kartus ir neskanus gėri-

mi, tai kitas klausimas. Ar tik 
ne tarnaujam kartais sveti
miems dievams — godulys- 
tės, puikybės, ištvirkimo sta
bams! Giliai pažvelkime savo 
širdin. Ar nesislepia savimy
los šešėlis? Savo norus veikiai

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tavorftčiai, dėl to nei nesidy- 
---------- vijo. Čikagoj ir Bruklyne ran-

Kiba ir man, tavorftčiai, rei- kasi didžiausi tos kumpanės 
kės užsidėti kalektų biznis ko- ofišelai, o kumpanių ofišelams
kiam nors žemės sklypui va
duoti, kaip kad lietuviški bai
sa,vikai ir cicilistai neseniai 
sutvėrė kumpanę — Bendras 
Prunta« Co. — uždėjo kalek
tų biznį Lietuvai nuo pašistų, 
Rasiejui nuo trockistų ir <Sp® 
riijai nuo rebelių vaduoti. Pa
sirodo, biznis nešvakai eina. 
Kumpanės mein ofisas, Bruk
lyne, apgarsino, kad sukalėk-

šiais čėsaig mokama didelės 
pėdės. Sakysim, Čikagoj ant 
Halsted, tarpe 19 ir 32 atry
tų, galima būtų surokuoti iki 
10 Bendro Prunto Co. ofišelų 
ir kiekvienas jų turi gauti sa
vo šėrų.

Mano delnas jau rodo, kad 
tie, kūrė kalektų duoda Lie
tuvos, Rasiejaus ir Spanijos 
vadavimui, turi pakelti dueluotą $1,988.92. Ale kur iri , _ .. , . . .. . . . . j numų, ba Bendro Pruntokoks žemes sklvpas tais pim-i ... , . .. , „ ..

išpikiom, gi Dievo valiai ne-jgais atvaduotas - nesako, ba °f,SeIttl gah paskp,btl 
rangiai pasiduoda™. Ar tokia Bendro Prant() Co kastintu.
tad gryna Dievo meilė! Via cįjoj yra ^„1^, kad darbi

ninkai turi tik dolerius duoti 
ir rokundų nereikia laukti.

Priklodui, , Bostono bren-

dėlto Kristus kaip tik tokios 
ir reikalauja.

“Jei jūg Mane mylite, laiky

sėdėji
mo streikų. Tada ir Lietuva, 
ir Rasiejus, ir Spanija taip 
ir liktų neišvaduotos.

VILNIAUS INSTITUTAS

BALTUOS TAUTŲ BENDRADAB 
BUVIMAS

“L. Aido” bendradarbis Stp. Vykintas 
apie Baltijos tautų kultūrinį bendradaibia- 
vimų taip rašo:

Pastyrtiuoju metu vis labiau besiplečię 
Baltijos tautų kultūriniai ryšiai yra džiugi
nantis ir sveikintinas reiškinys. Spaudos san
tarvės Talino darbai, bendra latvių ir lietu
vių literatūros šventė Kaune, latvių nacio
nalinio teatro gastrolės vis tai faktai, kurie 
rodo Baltijos kraštų kultūrinio bendradar
biavimo intensyvumų. Tačiau pažangos prin
cipas verčių mus ne tik džiaugtis ir pasiten
kinti nuveiktais darbais, bet siekti dar glau
desnių kultūros ryšių ir dinamiškeanes kul
tūrinio bendradarbiavimo plėtros.

Spauda, be abejo, daugiausiai gali jui- 
daryti, kad Baltijos tautų kultūriniai san
tykiai biitų nuoširdūs, glaudūs ir pozityvūs. 
Gera, tiksli, iš pirmųjų šaltinių infonua.i- 
ja, ne tik politikos, bet ir mokslo, literatū
ros, nien<0» muzikos gyvenimo objektingas 
nušvietimą* vienų apie kitus spaudoje, kiek 
galint platesne kultūrinė pažintis — štai tų 
kultūros santykių plotmė. Gerai būtų, kad 
lietuvių, latvių, estų lųikraščiai turėtų sau 
bendradarbius vietoje, tos tautos žmones, a- 
pie kurios kultūros gyvenimų informuoja
ma. Iki šiol buvo pasitenkinama arba ofi
cialių spaudos įstaigų hiuletiniaig arba trum
pomis laikraščių informacijomis. Tuo tarpu 
spaudos bendradarbiavimų ir bendradarbių 
tinklų reikėtų taip išplėsti, kad Baltijos kraš
tų kultūros informacija, literatūros, meno, 
muzikos gyvenimo straipsniai būtų dažni, 
ųbjektingi ir išsamūs.

Vilniui Vaduoti/ Sųjunga dar vienų 
gražų darbų įvykdė. Kaip jau seniau buvo 
pranešta, ji įsteigė Vilniaus Institutų, ku
rio tikslas — tirti Vilniaus krašto etnogra- 
fijų, istorijų, kultūrų ir skelbti savo tyri
nėjimo pasekmes. Instituto darbas bus dir
bamas sekcijomis, kurių bus keletas. Tik
rieji šio instituto nariai bus mokslininkai 
arba mokslo darbų pajėgių dirbti žlnonės. 
Instituto priešakyje stovi) prof. M. Biržiška, 
kaipo jo pirmininkas ir dr. VI. Wiliamas — 
sekretorius.

Šio instituto įsteigimas yra sveikinti
nas dalykai Jis daug padės Vinių dar ge
riau pažinti ir platesniu mastu dirbti, kad 
jį atvaduoti.

Pranešama, kad Liubline buvo suorga
nizuoti socialiniai kursai kunigams. Paskai
tas skaitė instituto kovai su komunizmu 
profesoriai. Pastebėta, kad sėkmingai gintis 
nuo komunizmo galina bus tik tada, kada

KOVA TABP UNIJŲ

“Garsas” paduoda statistinių žinių a- 
pie Amerikos Darlio Federacijų ir nuo jos 
atskilusių Lewiso va/luvaujamų CIO. Ir rei
kia pasakyti, kad naujos CIO eilė* sparčiui 
auga. Kūnais ji turi apie 1,750,000 narių. 
Prie jo* priklauso arba randasi jos įtakoje 
labai stambios darbininkų unijos, k. t. Ūni-

kite Mano įsakymus”, Štai čiaus prezidentas žioplas Mai- 
kaip Jam galime savo meilęlkio tėvas net velnių is mein 
parodyti. Visame kame pildy-jof’&o gavo už paskelbimų ro- 
kim Jo valių, visuomet gyver.- kundos, kad tame breneiuje 
darni Jo malonėje, ir vengda-.viso sukalektuota $638.31, o 
mi nuodėmės. V. Jėeus vis dar Npanijai vaduoti liko tik
tebetrūksta mūsų meilėB. Ki-.*3500' lžde ltor turi $50-67’ 

. • Į aJp su tokia suma, sako, ne-taip tariant, Jis sako: “bū 
nau, duok man savo širdį”.

galėtum, nei lioto atvaduoti, 
o kų gi šnekėti apie didelius

SVETIMŠALIŲ MOKYKLOS AMERIKOJ k"P’8akysim’

Po pasaulinio karo kiaurai 
Amerikų buvo pakilus nuo
žiūros banga prieš svetimša
lius Amerikoje.

Apie 1920 ir 1922 in. Ore- 
gon, Nebraska, Iowa ir Ohio 
valstybės, pasiremdahuos pa^ 
trijotizniu, pravedė įstatymus 
kuslink svetimšalių privatinių 
mokyklų. Įstatymai tačiau 
tiesioginiai nedraudė kitatau
čių privatinių mokyklų. Bet 
netiesioginiai tbiliai pasiekė 
savo tikslų. \

Oregon valstybės įstatymai 
reikalavo, kad kiekvienas gy
ventojas siusiu savo vaikus, 
žemiau 16 ni. amžiaus, į vie
šas mokyklai. Tėvai, kurie 
nesiųs savo vąikų į viešų mo
kyklų, bas bąudžiafmi. Nebra
ska, Iowa ir : Ohio valstybių 
įstatymai uždraudė mokyti

bus’sykiu daromos reikalingos reformos, nes Į vaikus svetimšalių kalbos. A- 
komunizma< išauga iš kultūrinės ir sociali- pie minėtų lbikų ir Havaii
nės visuomenės santvarkos trūkumų.

Būt tikrai naudinga, jei panašūs kur
sai visur būt suorganizuoti, tik ne vien ku
nigams, bet bendrai visiems visuomenės vei
kėjams. Tokiems kui|edm« daug svarbios 
medžiagos duodu šiomis dienomis paskelb
toji Šventojo Tėvo enciklika apie komuniz
mų.

• • •
Praėjusį sekmadienį įvyko Lietuvių lt. 

K. Susivienijimo Amerikoj Chicagos apskri
ties susirinkimas, kuriame paaiškėjo, kad 
šios organizacijos veikimas Chicagoj ir apy
linkėse neblogai išsijudina, pirmoji Sus-mo 
jubiliejinio vajaus dovana teko Chicagos 
apskrities (Roselando) kuopai. Taigi, yra 
vilties, kud nuo dabar LRILSA reikalai šio
se apylinkėse pusitaisvs. Ligšiol per maža
buvo rodoma gyvumo ir veiklumo.

• • •
Katalikų Akcija savo nariams duoda 

pilnų programų ne vien tik reliigiųhi ir mo
raliniu atžvilgiu, liet ir socialiniu, prisitai
kant prie jų profesijos. Tuo būdu nariui 
yra prirengiami ir išauklėjami drųsiai riš
ti gyvenimo problemas, laikantis krikščio
nybės dėsnių.

salų buvo pfįtvedus panašius 
bilius.

Šios teisės,' minėtose vals
tybėse, be abejonės, visiškai 
panaikino nei tik bažnytines 
mokyklas, ibe| ir visas kitas 
svetimšalių Privatines moks
lo įstaigas. Privatinių moky
klų savininkai ir rėmėjai 
priešinosi ir tuos įstųtymus 
kontestino teismuose. Jie pra 
lošė bylas aukščiausiuose val
stybių teismuose. Dėl to ape
liavo į Ankščiausį Jungtinių 
Amerikos Valstybių Teismų.

Kuda bylos pusiekė Aukš- 
čiausį Jungtinių Amerikos 
Valstybių Teismų, jos buvo 
svarstomos vienu principu, 
būtent, sulyg konstitucijos. 
Visų bylė nuosprendžius pa
rašė teisėjas JaniPK Clark

priešingi Jun/
Valstybių

Tie, kurie abejoja ar tokie 
biliai galėjo būti pravesti ci
vilizuotoje Amerikoje, tegu 
pažiūri į sekančias teisių kny 
gas:

Meyer vs. Nebraska, 262 
U. S. 390, 67 L. ed. 29;

Bartels, et ai., vs. lowa, 
262 U. S. 404, 67 L. ed. 1047;

Pjerce vs. Society of Sist- 
ers, 268 U. S. 510, 69 L. ed. 
1070;

Farrington vs. Tokushige, 
273 U. S. 284.

Aukščiausias Teismas pa
reiškė, kad įstatymai pažei
dė privatinių mokyklų teises 
ir panaikino mokytojų užsiė- 
mihių bei amatų. Taipgi Vy
riausias Teismas sakė: “We 
think it entirely plain that 
the act unreasonably inter- 
feres with the liberty of pa- 
rents to direct the upbring- 
ing and education of child
ren. The child is not the 
mere creature o# the statė”.

Amerikoje gimę ir augę 
žmonės negalį įsivaizduoti sė
kmės tokių pravestų bilių. 
Aukščiausiojo Teismo nuos
prendžių svarbų gali pilnui 
suprasti ir įvertinti tik tie 
žmonės, kurie rusų laikais 
gyveno Lietuvoje, taipgi lie
tuviai dabar Vilniaus kraš
te.

Rašantis šiuos žodžius nė
ra ir nebuvo priešingus pre
zidento naujiems užmanyma-

Amerikos
LOrtstitucijal.

Čikagos brenčiuB kumpanės 
kastintucijos laikosi iki nago 
juodimo. Kalektų biznis čia 
bene geriausiai eina, ale ro
kundų, nei kas iki šiol atva
duota, niekas nėra matęs, nie
kam nėra pasakyta.. Bet aš,

Užėjau anų dienų į vienų 
užeigų papso išsigerti. Man 
geriant, įėjo nepažįstamas 
žmogus ir užsisakė šteinų a- 
laus. Pastačius liartenderiui 
putojantį stiklų, žmogus vie
nu patraukimu išmovė ir, pa
šaukęs bartenderį, pradėjo 
baltis ir reikalauti, kad už 
tuos pačius pinigus duotų ki
tų šteinų, nes pirman radęs 
musę. Bartenderis atBiprašė 
ir pripylė kitų štainų.

Baigiant šiam gerti, gedėjęs 
netoli kitas žmogus ir matęs, 
kaip tasai atsinešė musę ir į- 
nietė į išgertų stiklų, priėjo 
prie jo ir sako pakuždomis.

— Drauge, būk geras, kai 
baigsi gerti alų, paskolink 
man tų musę.

kietijoj irgi buvo daug mo- nijn. Kritikai užmiršta faktų, 
kytų žmonių. Šiandien Hitle- kad kongresas ir valstybių 
ris valdo Vokietijų. Jei Auk- legislatūros beveik niekuomet 
ščiausias Teismas nebūtų pa- nepraveda vienbalsiai bilių.
naikinęs minėtų įstatymų, rei 
kia tikėtis, kad ir kitos val
stybės būtų pravedusios pa
našius bilius. Įsivaizduok to
kių įstatymų sekines mūsų į-

Teisių knygos įrodo, kad ir 
valstybių vyriausių teismų pa 
rašyti nuosprendžiai yra ne 
visi vienbalsūs.

Kada minėti valstybių ko
mplikuoti įstetymai pasiekėsteigoms Pennsylvanijos ir

Illinois valstybėse. j apeliacijos keliu Aukščiausi
Aukščiausias Teismas da-Į Teismų, teisėjai kartu svars- 

bar ^ra kritikuojamas už tė Amerikos piliečio patrijo-
neparašymų vienbalsiai opi-

[rinktinės min- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. KaruŽiikia

Kovo Dvidešimts Ketvirta 
Diena

“Kų Viešpats myli, bau
džiu; plaka gi jis kiekvienų 
sūnų, kurį priima”. — Žyd. 
Xtl, 6

Jis paėmė juos nuo manęs 
daiktus vienų jiaskui kitų, 
ant kurių aš nustačiau savo 
širdį; jie išrodė taip nekalti, 
skaistūs ir palaiminti, ar jie 
butų užgavę mane? Dievus

ms pagerinti gyveninio sųly-i žino geriausia; Jis mjdi ma
gas, bet jei vienas asmuo ko- ne taip, kad Jis neišplėštų 

juos iš manęs, jei tai nebūtų 
geriausia.

ntroliuotų Aukščiausį Tribu
nolų, tai būtų pradžia dikta
tūros ir pabaiga demokrati-' Aš nesakysiu, kad aš ne-

McReynolds, kuris dar ir dtu 1 jos Amerikoje. Diktatūra ne- 
bar yra teisme. Jis surado,1 gali įvykti Amerikoje. Čia y- 
kad visi tie įstatymai buvo ' ra daug mokytų žmonių. Vo-

verkiau kaip kūdikis, kurs 
nori palaikyti malonius daik
tus skaudžiam žaidime, ku

(Tęsinys 3 pusi.)

riuos Jo išmintingesni tėvai 
atima; bet šioje paguodoje aš 
silsėsiuos: Tasai, kurs paė
mė, žino geriausiai. — F.
Maer.

Kristaus ipęiiė Įteteka fl 
mūsų sielas ir pripildo jas. 
Tuomet varžytinės ir pasiau- 
kavimai praras savo kartu
mų, kad jie ir turi palaikyti 
kiek savo skaasino. Dievo du- 
rbas pradėtas viduje yra pri
žadas Jo užbaigto darbo. Iki 
Viešpaties Jėzaus dienai, tat 
žiūrėkime aukštyn, džiaugki- 
įmės ir turėkime viltį ir my
lėkime.

Dievas baudžia tave, kad 
Jis myli tave!... Jis mylėjo 
tave tau įeinant į skausmų, 
if ©s mylės tave, kol tas 
skausmas tętris. Meilė yiyi 
priežastis visa to, kų Jis da
ro. — MacDoff.

Dievo meilė apvalo su 
tria liepsna kaip žaibo žib
telėsimas.
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų .jaunimo skyrius

“GRAŽI TU MANO, BRANGI TĖVYNĖ!” 
(Maironis) §v# Kazimiero Akade-

tv , . ~ . miios ŽinutėsDidysis Lietuvos domius, J
Maironis, ištisais veikalais ir
trumpomis eilėmis, apdainuo- j Penktadienį. buvo duota 
ja Lietuvos grožį. Antraštėj, ProSa istorikėms, pačioms Va
rnės turime trumputę ištinu- dovauti klasėje. Joana Pik-
ką iš jo eilių.

ši ištrauka, nors trumputė, 
bet mums gana daug pasako. 
Ji mums sako, jog mūsų tė
vynė yra graži, ir mums pri
valo būti brangi. Kad mūsų 
tėvynė yra graži, mes tiki
me, nes mūsų tėveliai dažnai 
kalba apie jos kalnelius, li

pęs, miškus ir pievas.
Dubysos apylinkės, kurias 

Maironis taip gražiui apdai
nuoja, buvo štai kaip apipa
sakotos vienos mano drau
gės. Dubysos sraunus van

duo teka j Nemunų. Pati upė 
yra vingiuota. Jos pakrantė
mis auga gražūs krūmai, o 
toliau pakalnes apsupa Du
bysą. Tokios vielos, kaip Du
bysa ir jos apylinkės, yra 
didžiausi šaltiniai poetų ir 
menininkų veikalams. Pama
tęs tokius vaizdus lieka su
žavėtas kiekvienas žmogus, 
nors jis apie meną neturėtų 
mažiausio supratimo.

Perskaičius vieną kitų vei
kalą, išgirdus pasakojibius nr 
pamačius paveikslus vaizduo
jančius Lietuvą, ne vienai 
kyla noras ir troškimas va
žiuoti ir savomis akimis gro
žėtis tais reginiais. Kartais 
kyla abejonės, ar tikrai taip 
yra, kaip knygos© aprašyta, 
ar poetai ir literatai neper
deda gamtos grožio? Šį pas
kutinį klausymą, mums gra
žiai atsakė mūsų klasės drau
gė, Liudvika Jurionaitė, kuri 
pereitų vasarų lankėsi Lie
tuvoj. Jos aprašymų patal
pinsime “Drauge”.

turnaitė, klasės pirmininkė 
labai sumaniai ir įdomiai ve
dė pamoką. Ji sukūrė veika
lėlį “Pasiuntiniai pas Jogai
la” kurį gyvai ir vaizdžiai 
suvaidino T. Gumaliauskaitė, 
O. Jankauskaitė, E. Papšy- 
tė ir G. Saučiūnaitė. Antrąjį 
veikalėlį “Kęstutis ir Biru
tė”
ir G. Ambrozaitė. Prie to bu- į 
vo rodomi paveikslai “sli
des”
Lietuvos piliakalnių ir žyme
snieji mūšiai, kuriuose daly
vavo Kęstutis, Vytautas, Al
girdas ir Jogaila. Prie kiek
vieno paveikslo buvo duoda
mi paaiškiniinai. Iš šios pa
mokos išsinešėm ne tiktai is
torijos faktų, bet matyti vai
zdai ilgai pasiliks mūsų vaiz
duotėje.

Amerikos “Zacharoff”. Tai 
Robe.rt Cuse, galva Vimalert 
kompanijos, kuri padarė mil
žinišką pelną pardavinėdama 
Ispanijai karo medžiagą kol

tros linksniai pasišoksim, ]>a- 
žaisim ir padainuokim.

Antrlfttnetės apdovanojo 
knygyną, ne “Velykų margu
čiais” tik keturiasdešimta 
viena nauja knyga. Knygos 
autografuotos. Gražus ir sek
tinas pavyzdys, gal ir kitus 
klasės paseks.

Marianapolio Žinutes' >r *ęg>8 balandžio 5
d.

Studentai baigė noveną į i
Sv. Juozapą kovo 19 «). Ka-' ^antSma besiartinant stn- 
Uangi Sis šventasis yra kole- kolegijos prie
gijos globėjas, jo šventėje 
studentai turėjo laisvą dieną.

Prieš kelias dienas kolegi
ja gavo nelinksmą žinią: mi
rė vienas geriausių jos prie- 
telių ir rėmėjų — kun. Ku
ras, Seranton, Pa. Laidotu
vėse kolegiją atstovavo kun. 
Dr. Alfonsas Jagminas, MIC.,

E. Kubelytė, O. Griciūtė,
V. Jordan, A. Murphy, H.
McNicholas, M. Pažėraitė ir 
N. Schodrof apvainikuotos 
laimėtojų vainiku Biologijoj ir -e5i stlldentai.
Klausymų - Atsakymų kon-1 _____
kurse, kuriame dalyvavo vi 
sos biologistės.

riausia naujiena. Šiandien
gavome laišką iš “Little Flo-

•wer Mission Guild” New 
niškos somos Ispanijos vai- York> kad akademikėms te.

Kongresas specialiu įstatymu 
suvadino G. KliaugaitS, aždraudė ukj biznį

. .stybės pinigų, per lojalistų 
(radikalų) rankas pateko į 
šio žmogaus rankas. Jis yra 
vadinamas “American ‘Za
charoff’ ”.

Velykų atostogoms pasi bo ii 
gus, o linksmai pavasario 
nuotaikai viešpataujant, sof- 
moriečių sugebėjimu yra re-

ngiama negirdėta, neregėta, 
“Calico ir Checks” party. 
Sumani vadė Genovaitė Lo- 
caitytė ir jos padėjėjos, E. 
Sliterytė, A. Vaikutytė, A. 
Rubaitė, S. Woodward, M. 
Dunneback, ir S. Juc.ikaitė 
.rengia ką norjs nepaprasto. 
Trečią dieną Velykų prie 
smagios soifmoriečių orkes-

NAUDOKITĖS “DRAUGO” PASIULYMU 
IR GAUKITE DOVANAS

lx-,wls Madoms KeU« Uodo 
I<ewls Kreditan Visiems Duoda

SVETIMŠALIŲ MOKYK
LOS AMERIKOJE

(Tęsinys iš 2 pusi.)

lianą ir svetimšalių privile
giją bei laisvę šiame krašte. 
Jie parodė svetimtaučiams 
daug palankumo ir nuošir
dumo. Jų tyros širdys giliai 
atjautė svetimšalius. Jie, bū
dami savo tėvynės, žymūs tei- 
.sėjai jwitrijotai, nusprendė, 
kad svetimoji kalba privati
nėse mokyklose nėra priešin

ga Amerikos Konstitucijai. 
)abar šių žilagalvių garbin- ! 

gu teisėjų užmokesnis dnž- ' 
niausią yra svetimšalių kri- 1 
tika. x 1

Jei ne Jungtinių Alnerikos 
'Valstybių Konstitucija ir 
Aukščiausius Teisinas, atei
vių organizacijos ir mokslo 
įstaigos jau seniai būtų bu
vę panaikintos šiame krašte. 
Konstitucijos ir Aukščiausio
jo Teismo dėka ir mes, lie
tuviai, turime savo spaudą 
ir mokyklas Amerikoje.

Adv. N. Valasina

“New French Fryer”
Tai puoilai, kuriuose kepa

ma francūzišku būdu bulves, 
“donacai” ię t. t. Talpina 
keturias kvortas. Nutaisytas, 
kad taukai neištekėtų per 
kraštus ir todėl nėra gaisro 
pavojaus. Rankenos niekuo
met neįkaista. Krautuvėse 
kainuoja $1.50. Dykai ta'm, 
kurs gaus naują pusmetinį 
“Draugui” skaitytoją ir pri
sius $3.50.

“Reverage Sėt”

Čia matome uzboną, kurs talpina dvi kvor
tas, keturi puodeliai po 10 uncijų ir taca. Visi 
šie indai pagaminti iš alumino, nesprogsta, ne
plyšta ir yiesusiku^lai Krautuvėse kainuoja 
$3.50. Dykai tam, kurs gaus naują metinį 
“Draugui” skaitytoją ir prisius $6.00.

lėliams ir rėmėjams linki lin
ksmų Velykų Švenčių.

B. Marčiulionis (L. K.)

Lietuvių Radio 
Programa

AVATERBURY, CONN. — 
Velykų sekmadienį, 4 valan
dą po pietų, Šv. Juozapo pa
rapijoj Vyčių choras, vado
vaujant komp. A. J. Aleksiui, 
iš AVBRY stoties duos įdo
mią, Velykų šventei pritaiki-

Mariana polio Kolegijos stn 
dentai su vaidinimu vyksta 

XT “ 7 , . u įvairias Naujosios Anglijos "tų, radio programą. Girdė-
Nors paskiausia bet J lietuvių kolonijas. Vaidinto-Į lietuviškų giesmių, tau-

jams gerai sekasi kiekvieno-■ ^l&kų dainų, muzikos, kalbų 
je vietoje. P© švenčių vaidi- *r kitų įvairumų, 
nimas vyks toliau nuskirtai Atsisukę savo radio 1530 
tvarka. kil. pasiklausykit vaterburie-

čių programos oro bangomis.nka net dvi dovanos nž ge
rinusius literatūrinius apra
šymus. Konkurse dalyvavo 
keli šimtai mergaičių ir be
rnaičių iš įvairių mokyklų. 
Mūsų akademija laimėjo pir
mą ir ketvirtą dovaną: Pir
moji teko Eleonorai Ciržai- 
tytei, ketvirtoji Salome* Si- 
inonavičiūtei. Naujas laimėji
mas! Pirmą kartą stojom į 
tokį kontestą ir laimėjom pi
rmą vietą. Valio laimėtojos! 
Valio akademija!

Evalina Papšytč, akad.

Kolegijos Rektorius paske
lbė naują vajų: jeigu atsiras 
šimtas asmenų, kurie paau
kos po šimtą dolerių kolegi
jai, naujų rūmų statymui 

‘šiais metais, pavasarį bus ga
lima pradėti rūmų statyba. 
Jau atsirado 20 asmenų, ku
rie paaukojo po šimtinę. Rei
kia būtinai naujus rūmus sta 
tyti, nes dabar perankšta.

Kolegijos parke žolė pra
deda žaliuoti, pulkni paukš
čių parlėkė iš šiltų kraštų, 
pranešdami, kad pavasaris a- 
teina.

Pažinsi piktą, kurį padarei, 
kai pažįsi gerą, kurį turėjai 
padaryti.

Tas, kuris skaito katalikiš- Studentai nekantriai lankia 
kąjį laikraštį, tas turi nejkai- švenčių ir atostogų. Atosto- 
nuojamą ginklą savo rankose, gos prasidės ketvirtadienį po

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Albina Stankevičius,
Choro raštininkė

KYLA MIŠKO KAINA

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coat.n 
“Draugo” skaitytojams

Keturios dldelts 
vertybes Šiuose pa. 
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

S22.50
I.ENGVAS

KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu ni 
pristatymą.
I. lotai vis pardavė
jas Erank P. 
Spcecher Jums 
patarnaus.

A. Lems
4716 S. Ashland Avenue

Dėl nemažo Europos ginkla
vimosi ypač Vokietijoje ir An
glijos nepaprastai padidėjo 
miško pareikalavimas ir kartu 
pakilo kaina. Kainų kilimas <iraHarbis 
neatsilieka ir Lietuvoje. Da
bar daugiausia reikalaujama 
pušinių ir ąžuolinių rąstų'lai
vų statybai; nosinių — lėktu
vams; liepinių — kitokiame 
pabūklams.

išvykęs Palestinon pradėjo 
versti lietuviškas dainas į he
brajų kalbą. Jau turi išvertęs 
apie 100 dainų. Dabar atvykęs 
Lietuvon poetas Kamzonas 
rengiasi visas išverstąsias dai
nas išleisti vienoje knygoje.' 
Kamzonas yra Palestinos he
brajų laikraščių artimas ben-

Pažinsi, kas tai yra džiaug
smas, kai pažinsi, kas tai yra 
ašaros.

HEBRAIŠKAI 
LIETUVIŲ DAINOS

Žinomas žydų poetas I. D. 
Kamzonas, gimęs Lietuvoje,

Troškimas to, ko mes netu
rime, trukdo mus naudotis 
tuo, ką jau turime.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

3347 So. Halsted St.
Pasiūlo jums Velykų šventėms gražius rakandus, pečius radios, refrlgeratorlus 

už negirdėtai žemas kalnas

Gražus parlor setas pilna vertė $90.00 už ... *45.00
Dykai lempa.
9x12 karpetos už ................  ............................................. *9.95
Studio coucb po ................................................................. $ 16.50
Didelis sutaupymas ant elektrikinių ledannių iki .... *65.00

Naujos skalbiamos 1937 m. 
skalbyklos po

*69.50
Nuolaida u2 seną skalbvklą

*25.00
Demonstruotos skalbyklos

po *28.50

ATSIMINKITE!

Pirmas ‘Draugo” piknikas 
bus geg. 30 d., Sunset Park’e.

GARSINKITĖS “DRAUGE"

Bndriko radio programo.:
WCFL—970 Kil., jiedėliomia nno 7 iki 8 vai., vakare 
WHF0—1420 Kil., ketvonraia nno 7 iki 8 vai. vak. 
WAAF—920 Kil., panedėliais ir pėtnyčiomis 3:30 po pietų.

t
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PIRMIEJI SIAURINES AMERIKOS 
GYVENTOJAI

Daugiau kaip trys ketvirt- 
daliiai Amerikos zoologijos da
ržų, arlra kaip mes paprastai 
vadiname *'zoos”, kurie mi- pust-atyti. 
lijonų mokyklos vaikų, suau
gusių ir gamtininkų Lankomi 
moiksloi reikalu, buvo federa- 
lės valdžioj aptaisyti.

Per depresijų iš 90 zoolo
gijos daržų daugelis neturėjo 
lėšų įvairiems pataisymams 
Federal Reliet* A<bninixtra 
tion išgelbėjo net 68 daržus.
Vėliaus \Vorks Progresą Ad- 
ministration paskyrė net $1,- 
434,199.43 kitiems pa ta py
mams ir naujoms trioboms.

Šiandien Amerikos zoolo
gijos daržai pasiekia ankštų

Pueblo, Colorado panaudo
jant vietos akmenį naujam 
tropiškų j>aukščių triobėsiui 

Pas sutaupė $23,-,

Iš Tėvų Krašto
Savivaldybių Darbai įsioginiai priklauso prie aps

kričių savivaldybių, nes pa
starąsias sudaro rinkti val.»Lietuvoje vidaus reikalams

57443 i geriau tvarkyti bei prižiurę- įatstovai. Miestų savi vai-
Valdžios pagalba išįgelbė- 11 veU<La kra*to gyveo-Į^8 veikla atskirai ir jo

ta vietos akmuovietos aKmuo naujom 
pliijos garsius' zoologijos da
ržas garsiame Fainnouut. Pa
rke. WPA įdėjo daug darbo 
pataisymams: įvedė vandens 
nuovadų, apkasė ir išlygino 
žemę, pastatė ligoninę ir ko 
m isoriui namų.

WPA pilnai pertaisė tris 
garsius zoologijos daržus .De
troit, Mieli., Buffalu, N. Y. 
ir San Diego, California.

Detroito zoologijos daržas,
laipsnį kaip yra pareiškęs ga kurj Dr. Lutz Beck, direk
rsus šveicarų natūralistas U- 
rsus Eggensehweiler. Jis j- 
vedė naujų tvarkų daržuose.•

; Pasak jo, modeminiai dar- 
*žai privalo būti ištaisyti su 
j duobėmis, salomis ir grio
viais, vietoj kalvų ir kitokių 

. užtvarų. Gyvuliui turi būti 
vielose, panašiose naturalėms 
jų vietoms, aplinkybėms, ta
rpe akmenų, vandens, med
žių ir žemės.

Aptaisytuose daržuose vie-
•tos akmuo ir medis buvo pa- » * 
'naudoti pastatymui naujų 
;triobų, kas sutaupė įlaug lė- 
»šų. Pavyzdžiai ta yra daržai 
*Toledo,, „Obiu, Rfteine, Wis-
• consin, ir Pueblo, Colorado.
• Toledo kalkakmenis nuo 

senų kanalų spynų, kanalų
. laivelių iš valakiško nešalo 
^medžio, medis apleistų trio 
-bų, sugriuvusių dūmtraukių, 

lokomotyvų triobėsių ir dar-,!- 
I bo vietų, senų ofisų, apleistų,
; javų elevatorių sutaupė net 

iki pusės milijono dolerių ve-
• rtės už medžiagų pastatymui 
’ daržo su naujos’ rūšies trio- 
’ įbėsiui gyvuliams, stiklinio i
; ndo vandeniniams gyvūnams 
7 ir didelio amfiteatro koncer- 
I tams, vaidinimams. Vandeni-
• nis indas ištaisytas su nauja
• modernine netiesiogine švi<>-
• sos sistema. Viršutinės šie- 

nos padarytos iš stiklinių
•' plytų- Naktį šviesa žiha per 
i sienų ir prie amfiteatro su-
• daro gražų reginį.

Nacine, Wiscotosin, pašalpi- 
; niai <larbininkai vaitojo &k-
• menį sugriautos miesto trio- 
r bos ir akmenį bei kitus duik- 
’ tus seno apleisto kalėjimo pa-
• statymui naujų gyvuliams
• vietų ir didelės administra- 
; rijai triobos. Tuo sutaupyta
• iki $41,644.19.

n 
•

priežiūra- Jos visus Lietuvos 
vieškelius suskirstė į tris rū
šis. Šiuo matu savivaldybių 
žinioje yra apio 30,000 ki'o- 
metr(ų kelių. Paskutiniuoju 
metu vika eilė savivaldybių

goninėms naujus namus. Sa
vivaldybes dar tvarko kuror
tus.

Trečiadienis, kovo 24 d., 1937
-a' ■ ■ " 'i<

Kiti darbai

Savivaldybės, be visos eiles 
jau suminėtų darbų, dar turi 
rūpintis ir nedarbo pašalini-

tojų renkamos savivaldybės, tvaiko tik i piestų reikalu., 
■šiuo metu yra miestų, apskri-i miestų, apskričių ir val
čių ir valsčių savivaldybės, Iš'**^ savivaldybės turi save 
viso yra arti 300 sa*viv<ddy-1 kuriuos sudaro gy-
,kių. Valsčių savivaldybės tie- ventojų mokami įvairus mo

kesčiai. Pastaruoju melu visų 
savivaldybių finansai smar
kiai išaugo jr 1936 metais 
savivaldybių biudžetas sieke 
arti 36 milijonų litų. Nemaža 
pie 4,000 komplektų pradžios 
prie savivaldybių finansinėm 
būklės susti pri mino prisidė6jo

Socialė globa
Socialė globa Lietuvos sn-i*nu* ^'u<) tikslu jos oiganizuo- 

keliams taisyti įsigijo rnaši-' viv«Mykių irgi nėra užmirš- > 'įsuosius J*rbus,.kuriems 
nas. Tai yra labai reikaling. ta- ' akur i08 **lu*ko 40 prie-, gauna is viešųjų uu jų 

glaudų, kuriose yra apie 1,006 Į0111*0- ”ls fondas sudąroma.-, 
senelių ir vaikų. Kai kurios valstybės, savivaldybių ir 
savivaldybės dalį pavargėlių daibdavių mokesčių. J fondų 
išlaiko pas ūkininkus ir lab- kttAinet lPlttukia apie 3 mili- 
daiingų organizacijų įstaiga ionui Htų, kurie visi išleidžia-

torius Berlyno Zoo vadina, 
“naujausios mados daržu vi
same pasaulyje”, federaliais 
pinigais ($123,292.88) patai
sytas pastatant ledo įstaigų 
laikymui jioliar'.škoins meško
ms, didelę gyvuliams ligoni
nę, įvairius naujos rūšies gy
vuliams triobėsius.

BuiTalo darže net daugiau 
darbo atlikta. Ten be naujų 
gyvuliams triobėsių pastaty
tas nedegantis tvartas ir bu
tas svečiams pailsėti su vi
sais patogumais.

San Diege daržas, kur W 
PA pastatė keturis modeli

nius Bggenschweiler triobė
sius ir viešų amfiteatrų, da 
bar skaitomas geriausias vei
simo daržas laukiniaans gy
vuliams nelaisvoje.

Kiti daržai, kurie laiks nuo 
laiko gavo aukų iš gyvulių, 
bet kurie neturėjo iš ko jų 
užlaikyti, prašė valdžios pa
galbos. Taip atsitiko Clevc- 
land, Oliio, kur WPA pasta
tė salų beždžionėms, kurias 
aukojo tam daržui turtingas 
filantropas.

WPA perstatė ir pagerino 
parankamus parodyti lauki
nius gyvulius Little Rock, 
Ark., Lincoln, Nebr., Cincin- 
nati, Oliio, St. Paul, Minn., 
Lafayette ir Dulutli, Ind., 
Nevv Bedford, Mass., Lans 
ing, Miteli., San Antonio, To

nus, Audubon, La., Provjde- 
nee, R. L, ir Wasliington, D. 
C. WPAIS.

SES2

įrankiai, kurių pagailai labui 
sparčiai gerinamas susisieki 
mus visais Lietuvos vieške
liais. Susisiekimo tvarkymui 
savivaldybt's kasmet išleidžiu 
penkis milijonus litų. Be nuo
latinio kelių taisymo, savival
dybės dar prisideda ir pri< 
plentų bei tiltų statymo. Iš 
viso savivaldybės yra pasta 
čiusios apie 18,000 Oi. 

Švietimas

Lietuvos savivaldybės rū-
savivaldybių įmonių steigi- pinasi ir švietimo reikalui- 
nta-s bei laikymas. Dal>ar sa į Dabar savivaldybės išlaiko u 
vivaldybės turi apie 90 savų mokyklų. Vien tik per pasku- 
įmonių. Daugiausia tai yra
elektros stotys, skerdyklos, 
vaistinės ir 1.1. Savivaldybių 
įmonės turi didelės reikšmes, 
nes jos padeda tvarkyti ga
minių kainas, aprūpina ne
mažų skaičių žmonių nuolati
niu darbu. Be to, įmonės sa
vivaldybėms per metus duo
da apie 2 milijonu litų gryno 
pelno, kuris sunaudojama; 
vietos gyventojų reikalams.

Viešieji keliai 
Savivaldybėms priklauso

viešųjų kelių tvarkymas bei

tiniuosius dešimtį metų savi-I 
valdybės yra pastačiusios a- 
pie 300 mokyklų. Švietimo 
reikalams savivaldybės kas 
met išleidžia apie 7 milijonus 
litų.

Sveikata

Besirūpindamos gyventojų 
s’-eikatos reikalais, savivaldy
bės gydo neturtinguosius, lai
ko ligonines, ambulatorijas ir 
medicinos punktus. Šiuo me
tu visame krašte savivaldy
bės turi 24 ligonines ir 30 nre- 
dįrinos punktų. Savivaldybės 
neseniai pastatė Cevynibms Ii-

se. Be prieglaudų, savivaldy
bės steigia ir laiko pigiųjų 
butų kolonijas, organizuoja 
varguomenei valgyklas, tel
kia pašalpas ir t.t. Socialė- 
globos lr sveikatos reikalam.’ 
savivaldybės kasmet išleidžia 
apie 8 milijonus litų.

30 METŲ PR1TYEIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OP TOME TEISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Vaiaados: kandieu nuo 9 iki 12,

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Caiumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. SIDLGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

mi viešųjų darbų darbininkų 
atlyginimui mokėti. Viešuo 
-jus darbus vykdo beveik tik 
savivaldybes. Prie viešųjų da
rbų kusmet gauna uždarbio 
apie 5,000 darbininkų. Tai 
nemaža parama miestų bedar
biam^ :

LIETUVIAI DAKTARAI

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičių nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straight mortgages).
Pinigų tanpytojams išmokėjonr 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokam visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings 8C Loan Association of Chicago

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J, GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS' 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 63 U S. -llockuell Street 

Telephone: REPublic 9723

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 i»opiet — 7—9 vakare 

Trečiadieuais ir Sekmadieniais 
_________ .pagal atitarti.__________

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį
Tel. Ofiso: Rez.:

LAPayette 4017 24C6 W. 69 Si
Td. namų:

HEMIock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
ltez. ofiso vai.: 10—-12 A. M.

& 8-9 P. M-
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

1; , pagal sutartį_________

2324 S. Leavitt St. justin mackeavich, Prez. | Tel. Canal 1679

Lietuviškas Krupnikas-8Ū Proof

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. RockweU St. 
Telefonas REPublic 9600

Tel. CANai 2345

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANai 0402
Tel. ore. REPublic 7C#6 
Sleirose Park 620

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

! Rea. 6924 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvenill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUKGA8 

2423 W. Maręuette Road
Vai. 2—4 ir 7—8 vak.

Ketv. ir Nedėliomis aueitanu
Hnliatonis ClcproJ 
144« So. 43th Ct.

Nuo 6 Iki 9 vai, vak.

DR. A. R. LAURAITIS DR. A. J. MANIKAS

LABAI SKANUS GĖRIMAS. IJETL’VIAKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARSTA 
ARBATA. PAAAUNA SIAJGAS.

UBTTUVlfcKA KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVĮ. KURIE DAR NE
SAT GLRE 1JETUV16JKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&LiqoorCo.
FRANK V1ZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TUK I TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS HIUNCIAME EKSPRESU.

State <(>• Prospect 101
KAL & ZARETSKY

Prospect 101,

DENTISTAS 
2423 We8t Marąuette Road

Antrad., kulvit lad. ii uenktadieniak 
9-12 v. ryty; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 

6eitadlenlai8 nuo 9 v. r. iki 1 p. p.
161 Broadway 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 

10 v. r. iki 9 vai. vakaro 
flrfttadlenials nuo 2 v. Iki 9 v. v. 

Sekmadieniais pa«al sutarties

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
murai atitarti

ATTORNET8 AT LAW I
6322 So Weatern Avė. |

Valandos: kasdien nuo S: 10 po plei 1
iki 8:10 v. vak. Subatoj m c 12 Iki i------------------------------------

e 00 vakar. I AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
188 W. Randolph St. | ___ ___________________ —------------- — 1 ■ ■

Valandos: kasden nuo >:00 ryto
Iki 1:00 po p'et

GLEMENT J. SViLOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Teiepbone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki 8 vai. vuk. 
šešt. 3 Iki 6 vai. po pietų, ir 

pag-.il sutarti
6322 So. Western Avenue

j Office Pbone Res. and Office 
j PUOaoact 1W« 2359 S. Leavltt St
. Vai. 2-4 pp. Ir 7-» vuk. CANai 07118

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Nedėliom Ir Trečladieniaia 
Pagal nutarti

PROspeet 1012

ĮVAIRŪS DAKTARAI
DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So, Ashland Avė. 

TeL YARde 6994 
Rm.: Tel. FLAu S400

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

anc 10 17

DR. CHARLES SEGAL

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ine.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

4729 So.
OT8A8
Ashland Avė.

CHICAGO, ILL 
Telofonaa lHDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4

n« niatu Ir nuo 7 iki 8:30 ». » 

JAU KtamjkJ fį KALIFORNIJOS

DB. j, SHINGLMAN
Praktikuoja sn matų 

Rcunutlima. tr Kintieti IIroh Io
Valandos 1 T-8 P. M

Gyvsnimo vieta 1638 8o 60 A”O. 
Pbone Cicero 8666

vtyjue 48£O W«at

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

Suuday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR OHIRUROA8

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

Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Tnlafntifui RRPublie 7R88

Tol. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera ir vaikų ligų gydytoja 
6000 So. Halsted St

Valaudos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
libkyna u subatoty^.

Tel. CANa' 0267
Res. PROspeet 6669

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. YEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea. KENvrood 6107

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

756 West 35th Street
-Ofiso Tel. VIRginia 0036
Residencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reaideneijs
8939 So. Olaramont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Reikale naudokitės patar
navimu tų profesionalę lr 
blznlerlę, kurlę skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.

r
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Iš Generalina Lietuvos Konsulato
Informacinis Pranešimas

*

Į Lietuvos konsulatus daž
niui kreipiasi įmonės įvairiais 
turto reikalais Lietuvoje vie
nas tenai turį žemę, kitos no
ri pirkti, parduoti, išnuomuo- 
ti ir t.t.

Daugelis turi Lietuvoje ir 
giminių ar gerų pažįstamų, 
bučiau po kurio laiko prade
da abejoti, ar tikrai jų inte
resai gunėtinai apsaugo jam i, 
ir jie neturi į kų kreiptis# kad 
sutvarkyti tuos klausimus 
pagal savo norus. Yra ir ki
tokių reikalų. Kad juos vaiz
džiau nušviesti, nurodysiu 
pavyzdžius:

1. Vienas žmogus sako: ma 
no sesuo gyvena Lietuvoje. 
Jos vyras mirė ir liko trys 
vaikučiai — 14, Z ir 5 metų. 
Juos “priglaudė’’ tolimos gi
minės. Atrašė man laiškų, pa
žadėjau mokėti už vaikų mo
kslų ir šiaip padėti. Kas po
rų mėnesių siunčiu pinigų, 
bet daugiau laiškų nebegnu- 
nu, nežinau, ar jie eina moks- 
lan, ar ne. Duočiau ir dau
giau, bet neturėdamas jokių 
žinių, susilaikau.

2. Žmogus būdamas Lietu
voje nusipirko ūkį. Išnuoma
vo kaimynui, o pats grįžo į 
Amerikų. Dabar ne tik nei 
cento negauna, bet nežino ar 
nuomininkas bent mokesčius 
sumoka, kad ūkis nebūtų ap
rašytas.

Tokiuose atsitikimuose ad-

padėti, čia geriau atliktų 
koks sųžiningas asmuo, ar 
dar geriau, visuomeninė or
ganizacija, kuri būtų kuip ir 
išeivių interesų globėja: su
žinotų viskų, ištirtų, sutvar
kytų taikingu būdu, o tik už
tikus blogų valių perduotų 
advokatui.

Generalinis Konsulatas krei 
pėsi j Draugijų Užsienio Lie
tuviams Remti (Kaunas, Ne
priklausomybės aikštė Nr. 3), 
sutrumpintai DU LR vadina
ma — ar ji neapsiimtų būti 
tokia Amerikos Lietuvių in
teresų globėja.

Į tų organizacijų įeina vi
suomenės veikėjai, advokatai, 
gydytojui, ir ji turi po visų

toksai patarnavimas gulimas 
tik už pinigus. Tokiais atve
jais užinteresuotiems mes re
komenduojame mums patiki
mus advokatus. Jie čia ta
riasi betarpiai. Draugija Už
sienių Lietuviams lietuti tu
ri visuose Lietuvos didesmuo 
se miestuose savo skyrius, 
taigi kų negalime atlikti čia 
Kaune kreipiamės į mūsų 
skyrius.

Šia proga pranešame, kad 
ir šiais metais bus Palango
je suruošti užsienių lietuvia
ms Inokytojams lietuvių kal
bos ir Lietuvos istorijos 30 
dienų kursai. Kursantai ne
mokamai laike 30 dienų gaus 
butų ir valgį. Kelionės išlai
das dengia kursantai iš savo 
lėšų.

Norį stoti į kursus turi iš- 
anksto paduoti DULR’ui pa
reiškimų. Gavę teigiamų at-, 
sakymų apie jų priėmimų įLietuvų savo skyrius, per . . .

kuriuos ir galėtų veikti. Ta: kursus, gal, vykt, , Iaetuvų.
Draugija už savo darbus jo- j Pareiškime privalo nurodyti

v. gimimo metus ir vietų, kokio atlyginimo neims, tik, zi-1 °
no4na, jei su tuo nebus su
rišta kokių kaštų.

DU LR as sutiko, ir štai kų 
atsakė:

“Tamstos laiške iškeltiems 
klausimams mes visiškai pri
tariame ir jau kaip kų iš jų 
nuoi seniau vykdome. Į mus 
iš visų kraštų svetur gyve
nų lietuviai kreipiasi su į- 
va iriais klausimais ir pata
rimais. Mes kaip galime ir

.kius mokslus yra išėję, kokio
je mokykloje dirba ir kurias 
kalbas moka. Kursų pradžia 
liepos mėn. pirmose dienose.

Visokiais būdais ir kaip 
galime ir mokame mes mez
game ryšius su mūsų išei
viais. Tuos ryšius ieškome ne 
tik per lietuvių organizaci
jas, bet juos palaikome ir su 
jMiskinais asmeninis.. Štai 
su Jūsų nurodytais Kuboje 

jaumokame jidkns patarnaujame.1 gyvenančiais lietuviais 
Visais tais atsitikimais kur 
susiduriama su teisės klausi
mais, kur reikalingas jiuidi-

ministracija mažai kų gali nis patarnavimas, aišku, kad

Ki at

jokn. youk 
HAIR ISA FKIOHTt MHZ. USIMYFOMOtf

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER'S ELEKIR 
OF BITTER WINE

Dainai GelbgU 
V iri kinti ir ana 

UlMeUįin—

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTĘ 0727

Whr«. raotkort, rifttn Rwy'r» pfto* • 
forced to point Ihe woy lo hair 
health to their men folkl For *omen 
know thot a healthy head praducM 
handtome hairl And Ihat't why 
women everywhere ore pointing to 
Fom-ol, the rematfcable foaming ot) 
thampoo whtch fird nourithes Hw 
tcolp, then take* Ihe dūli, parched 
hair and bringt ii back lo glowing 
health. Fom-ol U M economlcal; p 
iifoe goet a long woy. Ade yoar 
druggist For Ihe regulor 50c tižo. 
Or, write for o generout Iriai bot- 
He, enclosing 10c to cover packing 
•nd postoge.

FOM-OL
Mere Ūmi e ehempee

m- _ m

t <

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avenue

IGėlfo, My llnlimiA — VeMtuvėmn — 
Bank Iety ik--^laMntttvhms — 

Pilama LAFAĮfETTE MOO

LAipOTUVpj pittKKTOttUlMDykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

-te -

Ir automobily neišvengė mirties. Penkioms minutėms prieš įvyksiant baisiam New London, Teaas, mokykloj spro
gimui, šiuo automobiliu buvo atvažiavus motina su maža dukrele pasiimti po mokyklos savo vaikų. Įvykus sprogimui, 
vienas didelių aJinenų, išneštų į padanges, krikdomas pataikė į automobilių ir ant vietos užmušė motinų ir dukterį.

vedame plačių koresponden
cijų ir jau kelis kartus esa
me jiems pasiuntę lietuviškų 
knygų ir laikraščių.

DU LR o pirm. B. Skipitis
Reikalų vedėjas Vilkaitis ’.
Taigi, ir šiais kursais A- 

meriikos lietuviai galėtų pa
sinaudoti ir geriausiaihe lai
ke, liepos mėnesy, pagyventi 
Lietuvos pajūry.

Lietuvos Prekybinis . 
Laivynas Didėja

Pereitais metais Lietuvoje 
įsteigta nauja, savo paskirti
mi ir muštu, pirmoji Lietu
voje laivininkystės bendrove, 
kuri pavadinta “Lietuvos 
Baltijos Lloydas”. Bendrovė 
sudaryta akcines bendrovės 
pagrindais, jos akcininkais 
įstojo žymiausios lietuvių e- 
konominės organizacijos, be
ndrovės ir atskiri akmenys.

“Lietuvos Baltijos Lloy
das’’ savo veiklų tepradėjęs 
1936 metų pabaigoje, 1937 
m. kovo mėnesį jau nupirko 
du laivus. Apie naujai pirk
tuosius laivus “Liet. Trans
porto bendrovės’’ direktorius 
K ynas suteikė tokių žinių.

Laivai nupirkti Danijoje. 
Abudu jie yra dabų laivai: 
“Ebba” ir “Nordsoen’’ — a-

JUOZAPAS

UDEIKI
T6VAS

REPublic 8340

AR NORI LAIMĖTI 
‘ TURTUS?

Praėjusį mėnesį Old Oold oigare- 
tų kompanija paskelbė visos Ame
rikos rūkytojams kontestą ir iš
skyrė $200,000.00 dovanoms. Pir
moji dovana bus $100.000. Tai pir
mu sykiu šio krašto istorijoj to
kia didelė dovana yra paskirta. Ži
nia apie šį kontestą žaibo greitumu 
pasklido nuo Atlanto iki Pacifiko. 
Kontestan įstoja žmonės gyvenan
tieji didmiesčiuose, miestuose ir fer
mose. Jau keletą sykių “Drauge” 
buvo skelbta apie tą kontestą.

Bet šio kontesto darbo tėra tik 
pradžia. Šiam kontestui einant už- 
siinteresavimas juomi didės. “Puz- 
zlai” bus vis indomesni ir painesni. 
Jei dar neįstojai į kontestą, tai dar 
turi laiko tą padaryti. Sek nurody
mus ir būsi priimtas į kontestą.

Eik pas artimiausią cigaretų par
davėją ir paprašyk jo oficijalį Old 
Gold Puzzle Pictures. Jei krautu
vininkas jų neturi, tai kreipkis į 
“Draugą” ir gausi “puazlus.”

Kartu atsimink, kad sykį paban
dęs Double-Mcllow Old Goldus, pa
mėgsi juos. Geriausios jums klo
ties.

VELYKOMS

[LIETUVOSKUMPIAI
lr kiti Skanumėliai.

Irgi purduodani Whr>|psale

BJLLTIO IMP0BT 00. 
605 W. 19th Street

Tel. Rs y marį et 8li»H

budu vienodo dydžio. Ilgis — 
224,3 pėdos, plotis — 33 pė
dos, gremzlė — 14 pėdų, grei
tis apie 10 jūrmylių į valan
dų. Laivai' statyti Stettine 
1919-1920 metais. Jų didumas 
po 1600 br. reg. tonų. Tokiu 
būdu šie laivai bus patys di
džiausieji iš visų po Lietuvos 
vėliava plaukiojančių laivų.

Laivai į Klaipėdų atplauks 
kovo mėnesio pabaigoje.

Matome, kad Lietuva dedu 
nemaža pastangų įsigyti savo 
stiprų jūros laivynų, kuris 
sudarytų ne tik sųlygas pre
kiauti nevaržomai su užsie
nio valstybėmis, bet ir sutan-, 
pytų daug pinigų, kurie da
bar išmokami už Lietuvos 
prekių transportų kitų vai-[ 
stybių prekybos laivynams.

Paskutiniuoju laiku Lietu-1 
vos prekybos laivyno reika
lu jau padėtas gana stiprus ( 
pamatas, kai akc. ib-vė “Mai
stas” įsigijo keletu savų pre-j 
kybinių laivų, kurie jau plau 
kioja po Lietuvos vėliava. 
Prie to pridėjus daltar įsigy
tuosius “Lietuvos Baltijos 
Lloydo” laivus, gauname ga
na graži lietuviško prekybos 
laivyno užuomazga.

Lietuvos pajūrio — Klai
pėdos lietuviškoji spauda 
šiuo metu labai kelia mintį 
dėl reikalo įsteigti Lietuviškų 
jūrininkų mokyklų, nes da
bar lietuviams jūreivystės 
mokintis tenka važiuoti į ki
tus kraštus.

Kun. J. Bružiko, S. J. 
Adresai:

Nuo kovo 29 iki bąlanti. 4, 
St. Anthony’s Church, Box 
327, Shirley, Mass.

Nuo baland. 5 iki 11, 61 
Temple str., Haverhill, Mass.

Nuo baland. 12 iki 18, — 
1529 Metropolitan st., Pitts
burgh, Pa.

Nuo baland. 19 iki geguž. 
4, — 259 N. 5tli str., Brook
lyn, N. Y.

Nuo geg. 7 iki 16, — 25 
So. Broad Mt. Avė., Frack- 
ville, Pa.

Nuo geg. 16 iki geg. 23. — 
545 lludson Avė., Rochester, 
N. Y.

Nuo geg. 24 iki 30, — 1910 
E. Falls »tr., Niagara Falls, 
N. Y.

Nuo geg. 31 iki birž. 4, — 
260 E. Main Str., Auister- 
dam, N. Y.

Nuo birž. 4 iki 13. — 432 
Windsor avė., Cambridge, 
Mass.

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

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj------ o------
Suvirš 50 metų prityrimo 

o - ■
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite

pinigus 
-o-

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WĖSTERN AVENUE
ARTI GRANO AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Lachavncz ir Sanai
2314 West 23rd Place 
Phone C A Nai 2515 

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

-

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

v M

A. Masatokis
3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Are. 
Phone BOUIevard 4139

A. Pilta 1410 So. 49th Ct., Cicero į

Phone Cicero 2109

C kl Pi— 718 West 18th Street
Phone MONroe 3377S. M. Skodas7||L| 1646 West 46th Street

la Ja ZaEP Phone BOUIevard 5203

tankis irte 10734 So. Michigan Avė. I
Tel. PULIman 5703

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

i
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Waukegan Lietuviu 
Žinutės

Į naujos bažnyčios staty
mo fondą aukojo po $100.: Ju
lijona Pluktienė, ftv. Onos 
draugija (Šeštą $100), Pra- Į 
nas Kuzmickas, Pranas ir 
Paulina Basčiai, Mykolas ir 
Marė Rakauskai, Kazys ir 
Paulina Vaitekūnai, Juozapa 
Kairaičiūtė, Julijona Kairai- 
čiūtė ir Mykolas ir Ona Plu
ktai. '

Šv. Onos draugija pažadė
jo keturis šimtus dolerių pri
dėti «r padaryti lygiai tūks
tantinę. Draugija nuo pat su- 
siorganizaviimo yra pasižymė
jusi nepaprastu darbštumu ir 
duosnumu. Painačiusios ko 
reikia ar tai seserų mokytojų 
kambariams, ar tai šio- to 
klebonijai, dr-jos narės nu
pirkusiu* pristato, trūkumus 
prašalina.

Julijona Pluktienė jau me
tai kaip našlauja. Ir našle 
būdama savo kvotų naujai 
bažnyčiai išgalėjo atmokėti. 
Ji yra trijų vaikų motina. 
Vaikai praktikuojanti kata
likai. Dėl to yra vilties, kad 
jie savo motinėlės neišsiža
dės, neapleis.

Pranas Kuzmickas yra ge
rų katalikų tėvų sūnus. Įtei
kdamas kvotų nusidžiaugė 
galįs savo motinėlę patenki
nti. Iš Kuarrickų šeimynos 
jau ketvirtas šimtas.

Pranas ir Paulina Basčiai 
yra dar jauna šeimyna. Ge
rai žinoma, kad pradžioje gy
venimo daug ko reikia. Bet 
Basčiai kitus savo reikalus 
atidėjo, o kvotų bažnyčiai at
mokėjo.

Mykolas ir Marė Rakaus
kai turi užauginę didelę šei
mynų. Savo vaikams davė 
galimybės eiti aukštesnius 
mokslus. Sūnus kunigas, pro
fesoriauja Sv. Bedo kolegi
joj; duktė, vienuolė, mokyto
jauja; kita duktė Kauno o- 
peroj dainuoja. Tr kiti vai
kai kyla aukštyn.

Kazys ir Paulina Vaitekū
nai seniaii gy vena Wankega- 
ne ir yra prasi gyvenę, pra
turtėję. Kadangi aiškiai ma
to reikalų statyti bažnyčių, 
tai ir jie nesigailėjo šimto 
paaukoti statybai.

Juozapa ir Julijona Kai- > 
raičiūtės dar tepradeda gy
venti, bet, matydamos sta
tybos sunkumų, parapijom} 
neskaitlingiunų, taupė, kad ir 
jos galėtų pagelbėti statybai. 
Abi sykiu atmokėjo savo kvo
tas.

Mykolas ir Ona Pluktai tik 
susikūrusi šeimyna. Ir, jie 
turėjo kai kuriuos nedatek- 
lius, kad galėtų savo kvotų 
atmokėti. Mykolas Pluktas y- 
ra biznierius: turi gazolino 
stotį. Geros kloties.

Dabar klebonas su F. Ra
jūnu vaikščioja po parapijo
mis: renka aukas naujai baž
nyčiai ir patikrina abejotinno 
sius parapijomis. Be susita
rimo su parapijomis tokio 
daiįbo nei nepradėk. Dabar 
darbai eina gerai. Dabar ga
li kas nori bažnyčios kvotų 
atmokėti. Čia ir yra baimės: 
parapijonai yra ramūs kol 
jiems nereikia stambesnių au
kų duoti. Bet atsiradus rei
kalui, ima išsisukinėti nuo 
aukojimo. Atsitinka, kad ir 
kitur nueina.

Velykose mūsų bažnyčioje 
refcunkkcijja prasidės 5 vai. 
Jeigu bus gražus oras, pro
cesijų turėsime lauke, kaip 
ir praeityje būdavo. Mokyk
los kambariuose nėra kur iš
sitekti, apsisukti. Bėglias

Turėjo Žiemines 
Atostogas

Jurgis Nakrošius, vienas 
Peoples Furniture kompanit- 
jos vedėjų, neseniai grįžo iš 
žieminių vakacijų. Jisai bu
vo išvykęs automobiliPmi su 
kitais dviem lietuviais biz
nieriais — F. Smitu ir Alb. 
Pauleriu. Išvyko vasario 7 d. 
ir plačiame pasaulyje išbu
vo apie pusantro mėnesio. A- 
plankė daug įdomių vietų. 
Vyko į pietus, keliavo į Te
sąs, pasiekė Meksikos rube- 
žių ir atsidūrė svetimoje že
mėje.

J. Nakrošius yra matęs sve 
timų kraštų ir tautų. Yra bu
vęs senosios Rusijos didmies
čiuose Sibire, Kinijoj, Japo
nijoj. Tai jau gan įvairūs ir 
įdomūs kraštai. Bet Meksika, 
sako J. Nakrošius yra įdo

miausias kraštas už visus ki
tus jo aplankytus. Trys eks
kursantai Meksikoj keliavo 
tiesiai sostinės lankui. Ke
lias ėjo per kalnus, pakalnes, 
ir griovius. Aukštuose kalnuo 
se turėjo keistų patyrimų. Pa 
sirodė, kati ten aukštai, kur i 
oras retas, reikia ypatingos 
mašinos. Paprasta savo ma
šina tokiose vietose tegalėjo 
padaryti tik apie 90 mailių 
dienoj. Keliavimui aukštumo
se reikia speeijalės mašinos.

Meksikos sostinėj lietuviai 
keliautojai turėjo progos pa
matyti daug įdomybių. Mate 
bulių kovas, matė daug įsta
igų trobesių, bet labiausia 
stebėjosi didingomis sostinės 
bažnyčiomis. Tuo žvilgsniu, 
sako, nei Amerika, nei Kana
da, nei Ištolo negali susily-' 
ginti su Meksika.

Meksikoj, sako J. Nftkro- 
šius, aiškiai matosi, kad Ino 
nes pasidalinę į labai turtin
gų luomų ir labai biednų. Vi
durinės klesos nesimato.

Iš sostinės lietuviai eks
kursantai keliavo į pajūrinį 
miestų Vera Cruz. Ten sėdo 
laivan ir plaukė į Kubos so
stinę Havanų. Iš ten į Flori
dų. J. Nakrošius sako, kad* 
Florida nesusižavėjo. Iš Flo
ridos grįžtant vyko per vie
tas, nuo potvynių nukentėju
sias. Matė baisia} reginių ir 
girdėjo apie liūdnus įvykius. 
Matė naudingų darbų, ku
riuos atlieka W?PA žmonių 
labui. Tokių darbų esu pie
tuose daugiau, negu Cliica- 
goj ir apylinkėse.

Keliautojai) iš viso padarė 
apie '6,000 mailių.

SAUGOKITĖS Ty PUSIAU 
SERGANČIO DIENŲ

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

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

KeHogg’s All-Bran pagelbėjo mi
lijonams žmonių palakyti vidurius 
tvarkoje. All-Bran viduriuose su
gers du sykiu daugiau vandens, pe- 
gu pats sveria. Tokiu, būdu sudaro 
minkštą masę, kuri Švelniai išvalo 
vidurius. _

Argi šis maistas nėra geresnis 
negu vartojimas dirbtinų pilsų Ir 
vaistų — dažnai įeinanėiu į papro
tį. Bandyk Ali Bran vieną savaitę, 
fei nebūsi patenkintas, tai Kel
logg kompanija sugražins pinigus.

Vartok tik du šaukštu dienoj su 
pienu, grietine arba su kitais vai
riais. Tris sykius dienoj sunkiuose 
>tsi tik imliose. Viso e grncornPse. 
tiamino ir garantavo Kellogg iŠ 
ftattle Creek.

Teneatsilieka Kiti

Velykiniai sveikinimai nuo 
biznierių ir profesionalų jau 
gausiai plaukia. Daugiausia 
gaunama iš West Sidės biz
nierių. Paskui seka Brighton 
Parka*. Kitos kolonijos ne
privalo atsilikti. Dabar yra 
pirmoj vietoj Wlest Side. Lai 
sujunda kitos kolonijos ir lai 
pasiveja ir pabando pralenk
ti Wesfcwdiečius.

Prašome sveikinimų neati
dėlioti. Priduokite juos šian
dien.

Velykų Iškilmės

T0WN OF LAKE. — Mū
sų bažnyčioj, ka.ip ir kas met, 
Velykų šventė bus gražiai ap
vaikščiota.

Prisikėlę mo apeigos prasi
dės 5 vai. ryto. Iš šeštadie
nio iki sekmadienio ryto ba
žnyčia bus atdara per naktį, 
taip pat Didįjį. Ketvirtadie
nį ir Penktadienį. Visi lan
kykitės jr nandofeitės Dievo 
malonėmis per tas dienas.

Mergaitės reiškia padėkos 
žodį visiems, kurie aukojo gė
lėms Išpuošimui kalėjimo, 
grabo ir altorių.

Šiandie IT. Marijonų
Chicagos Apskrities 

Rėmėjų Sus-mas

Šiandie, kovo 24 d. tuojau 
po pamaldų bus Tėvų Mari
jonų Chicagos apskrities rė
mėjų susirinkimas. Nuošird
žiai kviečiame visų kolonijų 
skyrių atstovų skaitlingai su
važiuoti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. Pageidauja
ma, kad visų kolonijų atsto
vai ir Tėvų Marijonų prie- 
teliai atvyktų. Valdyba
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Ji atsisako streikuoti. Kat- 
hleen McCurdy laiko iškėlus 
iškabą, kuria skelbia atsisa
kanti streikuoti 5 ir 10c.

RADIO

Lietuvos Konsulatas
Chicagoje Paieško 

Šių Asmenų:

Kuzmicko Jono. Kilęs iš 
Nemunaičio km., Mirosląvo 
vai., Alytaus apskr. Gyvenąs 
Edwardsville, III.

Lasmanavičiaus Vlado (Wa 
lter Lasman). Kilęs iš Abe
lių vai., Rokiškio apskr. Gy
venus Chicagoje.

Petreikio Prano1. Kilęs iš 
Stirbaičių km., Plungės vai.
Gyvenus Clucagoje.

Petkų Banio, Adolfo ir 
Juozo. Ųyveno sulyg ądreso 
615 W. ISth st., Chicagoje.

Pilkio Izidorio (Izadore 
Pilka). Gyvenus sulyg ndre- 

į so 724 West 14th Place, Cbi- 
cagoje.

Pinkausko Antano kun. Gy 
venųs Chicagoje.

Šalkausko Adomo. 1915 m.'Woo,wortho krautuvėj, Ne\v 
gyvenęs Chicagoje. į Yorke. Del ko ji atsisako

Sereikų Petro ir Benedik- ūkuoti, neskelbiama, 
to. Gyveno Chicagoje. »"•

Vaičekausko Konstanto. nus J01113-*- Gyvenę Philadel- 
Kilęs iš Sakių vai. ir apskr. Pk*a» P*- 
Gyvenęs Chicagoje ir 45he-1 Vaitekūnas Vincas, kilęs iš 
boygan, Wisc. Juknaičių k., Lygumų valsč.,

Vasiliausko Vlado (AVIady- Šiaulių apskr. Amerikon at- 
slaw Wasilewsku). Gyvenęs vykęs prieš karų, gyvenęs 
Chicagoje. « ' j Detroit, Mich. ir neva New

Lietuvos Gener. uų ; Yorke ar jo apylinkėje. Gali
Lietuvos Konsulatas Cbic.’v gauti nemažų sumų pinigu.

Iš Sųjungiečių Veikimo

MARŲUETTE PARK. — 
Moterų Sąjungos 67 kuopa 
laikė susirinkimų 16 d. ko
vo. Atsilankė skaitlingas bū
rys narių. J. Jasinskienė iš
davė raportų iš bunco ir kor- 
tavimo vakaro. Pranešė, kad 
pelno davė $44.55, nors vaka
ras buvo surengtas trumpu 
laiku. Girtina, kad narės da
rbuojasi. Tik nemaloni buvo 
kuopai žinutė, kad dėliav ko
kių tai aplinkybių O. Ne va
lytė pasitraukė iš korespon
dentės pareigų. Dėl to teko 
kitai narei užimti tų darbą, 
būtent žemiau pasirašiusei.

Susirinkime buvo ir vieš
nia iš Brighton Park M. ftru- 
pšienė vajaus reikalais. Ji 
pranešė skirianti nuo savęs 
$5 dovanų ta.i kuopai, kuri 
įrašys daugiau naujų narių į 
pašalams skyrių. Nors mūsų 
kuopa nėra skaitlinga, liet vi
sos narės darbuojasi.

11 d. balandžio rengia šo
kių vakarų. Iš anksto visi 
kviečiami dalyvauti.

Beje, po susirinkimo pa
tiekta arbatėlės ir gardaus 
užkandžio, kurį pagamino pi- 
rmin. Aleksiūnienė.

J. Josinskienė

Antanas Kalikas, rūbų va
lytojas ir siuvėjas, adr. 4554 
S. Paulina, dabar labai “bu- 
sy”. Mat, Velykose visi no
ri gražiai pasirodyt. A. Ka
likas yra patyręs tame bizny. 
Jis remia įvairius mūsų pa
rengimus, nepamiršta ir dieor 
raščįo “Draugo” paremti. Li
nki savo kostumeriams links
mų Velykų.

Juozapui Biknui, kuris ne
seniai atidarė užeigų ir pirtį, 
4625 S. Paulina st., draugai 
surengė gražias vardines ko
vo 18 d. Lanki savo drau
gams ir kostumeriams links
mų Velykų. Stotis T.O.F.L?

Lietuvos Pasiuntinio 
Žodis ’

Sekė lakūnės kelių. Kaip žinome, įžymi Amerikos lakūnė 
Ameba Rarhart buvo pasiryžus lėktuvu a psk ristis aplink 
pasaulį. Tačiau Hatvaii salose, lėktuvui sugedus, turėjo nu
sileisti. Lėktuvas sulūžo, bet ji pati išliko sveika. Atvaizde 
lakūnės motina ir sesuo (kairėj) su vaikais žemėlapy sekė 
lakūnės kelių. I

Naujoj Vietoj

WEST SIDE. — Domini- 
kas ir Karolina Vaičiūnai sa
vo tavernų perkėlė į kitų vie
tų. Dabar randasi 2065 Coul- 
ter st. Turi salę šokiams. Tu
ri gerų bartenderį Grigonį.
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Budriko radio prog-pmo 
kovo 21 dienų, nuo 7 iki 8 
vul. vak., buvo išpildyta di
deliu pasisekimu. Visos dai
nos buvo girdimos, pritariant 
didžiulei orkestrai: A. Man
kė vičaitė, V. -Ladigiūtė ir E. 
Buraitis ir kiti buvo girdėt 
labai aiškiai ir švelniai. Dai
nelės geriausia patiko “Pa
vasario daina”, “Svajonėlės 
Sakalėli”. Buvo girdimas

goję, 100 E. Bellevue Place, 
Superior 5619.

Iš GENERALINIO 
KONSULATO

Paieškojimai
Makulavičius Jonas, gyve

nęs Eden, Md.
Nenartavičius Ignas, s. Juo

zo, Amerikon atvykęs prieš 
naujos liaudies vainiko dai- karų ’r gyvenęs Philadelphia,
nų meliodijos, kurias išpildė

Žemaitis Antanas, gimęs 
1880 m. Papiškių km,, Alek 
soto valsč., Marijampolės ap. 
Tarnavęs J. A. V. kariuome
nėj ir pasivadinęs Tony Že
mu.

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas, 46 Fifth Avė., New 
York, N. Y.

Kelionėje, viešbučiuose, skai- 
tykiose, arbatinėse, valgyklo
se reikalauk laikraščio “Drau
go”

Gerb. kun. M. Urlmnnvi- 
čius, MIC., “Draugo” admi
nistratorius, gavo laiškų iš 
AVashingtono nuo Lietuvos 
pasiuntinio gerb. P. Žadeikio, 
kuris pasidžiaugė naujai iš
leista Lietuvos Istorija ir 
pagiria, pastangas ir patį vei
kalą. Gerb. pasiuntinys rašo:

“Apturėjau “Trumpų Lie
tuvos Istorijų paveiksluose, 
)13č|7—1937y, kurių Tamsta 
buvai taip malonus man pa
skirti ir atsiųsti. Širdingai a- 
čiuoju. Maža knygelė, bet 
labai dailiai išleista, labai 
daug pasako, o tie įdomūs pa
veikslai traukia savep ir 
lietuviškai neęiramokusius. 
Tamstai ir Čikagos Vyčių a- 
pskrities valdybai priguli už
tarnautas kreditas už tokias 
gražias pastangas lietuvybei 
palaikyti”.

Šis veikalas yra nepapras
tas savo istorine medžiaga ir 
savo paveikslais. Garinama 
“Draugo” knygyne, 2334 S. 
Oakley avė. Kaina 50c.

Budriko orkestrą. Tarp Ma
kalų šeimos įvyko susijaudi
nimo, kada sugrįžo Bambali- 
ni. Kitų sekmadienį išgirsi
me, kas atsitiks toliau.

Programas leisti, kaip Bų- 
drikas leidžia iš AYCFL, ne 
tik yra daugiau lėšų, bet rei
kalauja daug energijos, prisi
rengimo.

Kita Budrike programa 
duodama ketvirtadieniais iš 
stoties AVIIFC, 1420 kil., nuo 
7 iki 8 vai. vak. Kiekvienų 
ketvirtadienį pasirodo vis ki
tokį dainininkai ir gera mu
zika. Už tokias programas, 
be abejonės, lietuviai remia 
Budrikų. Klausytojas

BIZNIERIAI. GARSINKI-
:nTĖS III

Pajaujis Jurgis, gyvenęs 
Pittsilmrgh, Pa.

Petrevičius Petras ir Ka
rolis — Ženas, iš Lietuvos 
Išvažiavę 1922 m., gyvena 
Ne\v Yorke. Karolis - Ženas 
bene pasivadinęs Vulfu.

Ragelis Jonas, s. Mato, iki 
1927 metų gyvenęs Neyark, 
N. J.

Razevičius Vladas, gyvenęs 
Newark, N. J., vėliau Bos
ton, Mass.

Sikadolsfeas Kazys, gyvena 
Bayonne, N. J.

Sirvinskas Juozas, s. Jono, 
gimęs 1884 m. gegužės mėn. 
27 <1. Žilių km., Papilės vals. 
gyvenęs Boston, Mass.

ftkeliovas Lukas, 1923 me
tais gyvenęs Erie, Pa.

Tamošiūnaitė Ona (Anna 
Tarnus) 1933 met. gyvenusi 
New York, N. Y.

Vagonis Motiejus ir jo sū-

“Draugą” perskaitęs, ne
mesk jo į šalį, liet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik-

PAIN P X P r Ll ER

| TukstanClal rado palanf- 
vlnlmą gellantlenut tr 

| akaudamlems muskulams! 
1 — au keliais HsUrynlmals. ]

PAIN-EXPELLER 
| vaisbaieuklls Inkaras j 
Inaudojamaa par 70 meti

N I M E N

CLASSIFIED
PARDAVIMUI KARVĖS, ARKLIAI, 

MAŠINERIJA

b/d aevinloko neavelkatoa visai pl-
jrinl parduodam** 23 karves, 2 ark
lius Ir visas farmon malūnas. Greit 
kreipkitės. 2435 W. 69 St. Tel. 
Grovehlll 1232.

,l DIDĖT BARGF.NAS

BUICK 

&

Pa.rdavihmi huėerrvėn ir (rroeemė,.
blznia. Turi htlt parduota i penktus 
dienas. Tai yra a. a. Antano Pi
ginus vieta Atsiftauklte pan admi
nistratorių Paul M. Smtth. 4631 So. 
Ashland Avė. arba 4177 Archer Avė. 
Tel. Boulevard 2300 ar ha lafayette 
2235.

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTfiLfi LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKBV16IUS, BAflKVS

PARDAVIMUI MASINOS
barduodame visokius typeurriterius,'
"addlnir" maitinas Ir rejiaterlu’. 
Juocu.4 Pauli, Mid City Typewrlter 
Raehange. Tel. Wentworth 5305.

Tai. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slotrų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
RedOrinimo— PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS 
Bot Air, Lieki, Snlphur ir Shotrar 

Maodynfe,
Elektros Trytmantai Ir Masoiai

mtę sKTmrs 
18M Clybeam Ava. 
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