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ŠVENTASIS TĖVAS PUOŠ PRANCŪZIJA PRISTATO 
GINKLUS VALENCIJAIXI VAKAR NUTRAUKĖ 

VEIKIM! H
ŽMONĖS NESIDOMI KA
RALIAUS VAINIKAVIMO 

IŠKILMĖMIS
VATIKANAS, bal. 5. — Po 

dviejų dienų veiklumo, ypač 
su audijencijomis, Šventasis 
Tėvas Pijus XI šiai dienai nu 
traukė audiencijas ir kitus 
darbus ir pasiryžo atsilsėti.

Gydytojas paskelbė, kad su 
Jo šventenybės sveikata nieko 
ypatinga neįvyko. Jis tik pa
vargo ir reikalingas poilsio.

Šventasis Tėvas šiandien 
padiktavo tik atsakymus Itali
jos karaliui ir karalienei į jų 
telegramas, kuriomis reikštas 
Popiežiui gilus dėkingumas už 
įteiktų karalienei aukso rožę, 
kaipo pagarbos pažymį.

Šeštadienį Popiežius priėmė 
į audiencijų kelis šimtus jau
navedžių. Vakar gi

Tai iškelia aikštėn Italija ir 
ryžtasi veikti

NACIONALISTAI ŽNYBIA BASKUS 
BLLBAO MIESTE

ROMA, bal. — Prancūzijos 
socialistų vyriausybė visų lai
kų kaltina ltalijų, kad ji nesi
laiko tarptautinio valstybių 
sutarimo, kad nuolat remia Is
panijos nacionalistus.

Dabar Italija iškelia aikš
tėn, kad Prancūzija nepildo

KATALIKAI KOVOJA 
PRIEŠ NACIŲ PLE- 

BISCIT!
KOELNE, Vokietija, bal. 5. LONDONAS, bal. 5. — An-

- Naciai sugalvojo šioj sri- glijos vyriausybė susirūpinusi.
ty įvykdyti plebiscitų tikslu 
panaikinti kajtnlikiškas mokyk
las.

Vakar visoje bažnyčiose ra
ginti katalikai priešintis ple-

VITORIA, Ispanija, bal. 5. biscitui ir jaįne nedalyvauti.
yk ]— Generolo Molą vadovauja

ma nacionalistų šiaurinė armi
ja vis smarkiau žnybia baskus 
radikalus Bilbao mieste. Nu- 
matomas greitas miesto paė
mimas.

Nacionalistų vadovy bė pain-
sutarimo — remia Valencijos formuota, kad Bilbao radika-

kalbėjo į 3,000 maldininkų.

meksikoTdidėja ko
munistų PROPAGANDA

ROMA, bal. 5. — “Laiš
kai iš Romos” leidiny vienas 
korespondentas rašo iš Meksi
kos, kad toj šaly didėja komu
nistų propaganda. Komunistų 
veikla padidėjo, kai Meksikos 
vyriausybė nusprendė rūpin
tis Ispanijos radikalų likimu. 
Nemažas skaičius bolševikų 
agitatorių iš Ispanijos nuvyko
į Meksiku raginti meksikiečius 
darbininkus, kad jie gelbėtų 
Madrido ir Valencijos radika
lams, kurie, girdi, kovoja “už 
demokratijų”.

Meksikos vyriausybė bando 
išsiginti bet kokių artimes
nių ryšių su komunistais, bet 
jai tas nevyksta.

Meksika yra greta J. Vals
tybių, tad dalis raudonųjų a- 
gitatorių persimeta per sienų 
ir tenai veda propagandų už 
Imlševikines idėjas.

Dėka komunistų propngan- 
li Meksikoje, tos šalies atei

tis apsiblaususi.

radikalus.
Laikraštis Giornale d’Italia 

skelbia, kad Prancūzija Tspani 
trumpai jos radikalams pristato lėktu-

vus, šautuvus ir kitokius gin
klus. Be to, Prancūzija Tariasi 
su Viena ir Praba — nori pir
kti amunicijos Ispanijos radi
kalams.

lų tarpe pasireiškusi kova. 0- 
viedo radikalai žadėjo bas
kams pagelbų, ko šiandien ne
sulaukiama. ,

Vakar nacionalistai Bilbao 
apylinkėse užėmė naujas pozi
cijas. Daugiau kaip 600 radi
kalų nukauta. Apie 400 paim
ta į nelaisvę. Tarp nelaisvių

Laikraštis pažymi, kad yra sužeistųjų. Jie pasakoja,
Prancūzija prieš kitus šūkau
ja, o pati veidmainiauja. Kad 
taip, Italija yra laisva veikti 
kaip jai tinkamiau. Ji tai bu
vo pareiškusi tarptautinio ko- 
mijęto susirinkime Izindone 
prieš padarysiant sutarimų 
nesikišti į Ispanijos reikalus.

TRAUKIA TIESON NACI
ONALISTŲ VADĄ

PARYŽIUS, bal. 5. — Poli
cijos teisman pašauktas pulk. 
Franeois de la. Rocąue, socia
lės partijos vadas. Kaltinamas 
už kėlimų riaušių prieš koniu-

REIKALINGA LAVINTI KA
TALIKŲ JAUNIMĄ

Plebiscitas y 
kordatui.

BOMBA 
LONHOS

priešingas kon

A KATA
KANAI

BARCELC^A, bal. 5.— Ka 
talonijog krašto radikalai skel
bia, kad turėtieji italų ka
riuomenės žefcklus du lėktuvai 
bombardavo Katalonijoa pa
kraščių sodybas. Kol nuvyti 
padarė didelfos nuostolius su 
bombomis.

kad juos sužeidė savieji mili
cininkai, kad, jie buvo pa
siryžę pasitraukti iš ncapgina- 
mų pozicijų.

Nacionalistams teko 6 lauko 
patrankos, daugiau kaip 1,000 
šautuvų ir didelė kiekybė mai
sto. , į i

KAD APSIDRAUDUS NUO 
INFLIACIJOS

AVASITINGTON, bal. 5. — 
Vyriausybės bonų vertė pra
dėjo smarkiai kristi ir ėmė 
reikštis infliacijos pavojus. 
Kad nuo to apsidrausti, at-

nistus. Kiti keli partijos va-1 sargos boardas nusprendė pir
čiai taip pat įkaitinti.

PAŠALINO KORESPON
DENTUS

kti nupigusius vyriausybės bo 
kad tuo būdu sulaikyti tonūs.

lesuį kainų kritimų ir pagau
sinti pinigus marketuose.

SEVILE, Ispanija, bal. 3. Į Savo keliu, ekonomikos ly-
— Nacionalistų autoritetai iš 
savo valdomų Ispanijos dalių 
pašalino du Londono “Daily 
Express” korespondentus už 
rašinėjimų neteisingų žinių a- 
pie nacionalistus.

ga reikalauja prez. Roosevel
to balansuoti valstybės biudže 
tų, kad ir naujomis mokesti
nes, kad apsisaugojus naujos 
ekonominės krizės.

TEXASE ASMENYS

Ji randa, kad gyventojai ne
sidomi busimomis karaliaus 
vainikavimo iškilmėmis. Nėra 
nė kokio entuzijazmo. Seniau 
kitaip būta. Karaliaus vaini
kavimas yra svarbus įvykis, 
o žmonių tarpe nesimato karš
to bruzdėjimo ir pakilios dva
sios. ,

Valdžios viršūnės už tai kal
tina abdikavusį karalių Eduar 
dų, kurie nepakentė karališkų
jų iškilmių ir jose priversti
nai dalyvavo. Eduardas visur 
rodė daug demokratiškumo ir, 
anot kai kurių valdininkų, jis 
įtikino gyventojus, kad kara
lius nėra koks neliečiamas, 
ir neklaidingas asmuo. Dėl lo, 
žmonės pradėjo kitaip manyti 
apie karalių ir su jo asmeniu 
rišamas visokias iškilmes.

Vyriausybė stengiasi kiek 
galėdama atitaisyti tas žmo
nių pažiūras. Spauda kasdien 
daug rašo apie karalių ir jo 
šeimų. Tačiau nieku būdu ne
gali išgriauti žmonėse skepti-

VYSKUPAS REINYS TIKRAI 
ATVYKS Į AMERIKA

Dalyvaus A.L.R.K. Federacijos 
kongrese

LAWRENCE, .MASS., bal 
3. (Kun. J. M. Juro telegrama 
Federacijos sekretoriui). — 
Gavome tikrų ž'nių, kad Jo 
Ekscelencija vyskupas Keinys 
tikrai atvyksta į Amerikų
ma laivų 11 de France uoste le 
Havre birželio vienuoliktų,

SAN ANTDN1O, Tex., bal.
5. — Audros metu Madena e- 
žere susidaužė dvi valtys iricizmo, kurs jau giliai suleido 
apvirto. 6 asjucnys prigėrė. | šaknis. }
’ • ■ ■■■ . ... . IĮ.1'?1* " 'i«r.■ —

J. V. SENATAS ATMETA 
STREIKŲ REZOLIUCIJĄ

DINGO KELEIVINIS 
LĖKTUVAS

GALLUP, N. M., bal. 3. — 
Ieškomas iš Bnrbank, Cal., 
skridęs ir nežinia kur dingęs 
keleivinis su 8 asmenimis Dou 
glaso lėktuvas. Sklido j New 
Yorkų.

WASHINGTON, bal.
Po trijų dienų karštų svars
tymų administracijos pastan
gomis senatas priverstas bal
suoti “sėdėjimo” streikų rezo
liucijos klausimu. 48
prieš 36 rezoliucija nepripa 
žinta.

3. —

IŠPAŽINO PADEGĘS 
MALDNAMĮ

pasklidusių, gandų, kad šiais 
metais į Amerikų atvažiuos 
JE. vyskupas M. Reinys. Pir
miau buvo manyta, kad jis 
vyks į Eucharistinį kongresų.

I->Maniloj ir pakely sustos pas 
mus. Į kongresų Jo Ekscelen
cija nevažiavo. Tačiau Kunigi}

New .Yorke bus brirželio 17 d. vienybės pakviestas nuspren-
Pasiliks Amerikoj, iki rugsėjo .. , , ,. m .de mus aplankytu Tai malonipirmos. Reiškia, Federacijos 
kongrese dalyvaus. Kunigų 
Vienybė sudarys jam maršru
tų.

zmia.

Jau prieš kiek laiko buvo rence, Mass.

Federacijos kongresas įvyl 
rugpiūčio 24, 23 ir 26 <ld. La

KAS “GIRDIMA” PARYŽIŲ 
APIE ISPANIJĄ

AUSTRAI REIKALAUJA 
GRAŽINTI MONARCHU!
VIENNA, bal. 5. — Įvyko 

austrų monarchistų demons
tracijos minint 15 metų sukak 
tuves kaip miręs paskutinis 
Hapsbnrgų dinastijos valdo
vas.

Monarchistai reikalauja grų 
žinti monarchijų su minėta di
nastija.

GELEŽINKELIS NEBUVO 
UŽDARYTAS

Šių rezoliucijų, norėta pri-| 
segti prie Guffey anglių bi
liaus kaipo priedų.

Ties 95 gat. ir Vincennes 
balsais! avė., traukinys sudaužė nuto- 

1 mobilį. Žuvo O. F. Nylander, 
147 m. amž. džianitorius, 7921 
So. Wood gat, i.r jo duktė 9 
m. amž. Mrs. Nylander sun
kiai sužeista. Automobilių val-

'dųs jų sūnus, 15 m. amž., len- 
Su rezoliucija norėta forma- Į gvai sužeistas.

liai pareikšti, kad “sėdėji-

PARYŽIUS, bal. 5. — Pa
ryžiaus Katalikų Instituto Bi
čiulių organizacija turėjo me
tinį susirinkimų. Pirmininka
vo gen. Weygand, buvęs pran
cūzų kariuomenės vyriausiojo 
štabo viršininkas.

Jis kalbėdamas ragino susi
rinkimo dalyvius daugiau 
kreipti dėmesio į katalikų jau
nimo lavinimų tuo žvilgiu, kad 
jį, jaunimų, įsakmiau paruo
šus kovoti prieš visokį žmo
nių tarpe plintantį piktų, o y- 
j>ač prieš marksizmų, gimimų, 
mažėjimų ir nedorovę. Jauni 
katalikai studentai turi būti 
arčiau supažindinti su tuo pik 
tu ir turi būti jiems nurodyti 
kovos būdai ir priemonės.

KARIUOMENES DIENA
Šiandien J. Valstybėse mini

ma kariuomenės diena. Tas y- 
ra ryšium su 20 metų sukak
tuvėmis, kaip J. Valstybės į- 
sivėlė į buvusį pasaulinį karų. moję.

CCC PASILIKS NUO
LATOS

AVASHINGTON, baJ. 5. — 
Prez. Rooseveltas pataria 
kongresui CCC palikti visados 
vyriausybės šelpimo progra-

WAUKEGAN, III., bal. 
). — Anądien Zion miestelpje 

Į sudegė religinės sektos meld- 
namis. T. Griffith, 19 m. amž., 
savanoriai išpažino, kad jis 
maldų am į padegė.

6 VAIKAI ŽUVO GAISRE

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

mo” streikai yra neteisėti ir 
todėl smerktini.

Dauguma sanatorių tačiau 
už tai nepasisakė. Tad “sėdė
jimo” streikai nėra smerktini.

Kaip šiandien buvo laukta, 
kad vyriausias teismas pas
kelbs savo sprendimų Vagne
rio darbo santykių klausimu.

Policija areštavo geležinke
lio sargų, kurs sakoma, prieš 
ateisiant traukiniui neuždarė 
kelio. ;

DIDĖJA AUTOMOBILIŲ 
AUKŲ SKAIČIUS

PORT ALLEOANY, Pa.,
bal. 5. — Netoli č.ia sudegė , „ , . _
« u « . skelbė keletu mažesniųjų spr-Oaralda Swppzpyo rnociiDiai

Chicagos angliška spauda 
labai susirūpinusi, kad Chica- 

Tas nepadaryta. Teismas P&-'go ir j*> apylinkėse kaskart di

Garsus lakūnas kap. Frank Kauks pranešė, kad jis siek* 
naujo greičio rekordo su nauju lėktuvu. Jis čia matomas su 
nauju lėktuvu “TimeFliee” North Beach airporte, New Yor
ke. ...... (Acme Photo.), ,

namai. Žuvo visi šeimoje buvę 
šeši taikai, kurių vyriausia
jam buvo 13 metų amž. Tėvas 
su motina sunkiai sužeisti.

KINIJOJ KARIAI SUŠAUDĖ 
75 RAUPSUOCIUS

SHANCHAJUS, Kinija, 
bal. 5. — Amerikos protestan
tų misionieriai gavo žinių, kad 
Kwangstungo provincijos ka
riai Yeunkong protestantų mi
sijoje sušaudė visus ten 73 ki
niečius krikščioniai raupsuo- 
čius. To priežastis nežinoma,

endimų, o to akto klausimas 
ir vėl toliau atidėtas.

SUDAUŽYTAS CEKOSLO- 
VAKŲ LĖKTUVAS

Šiaurvakarinėj Chicagoj da
ly sekmadienį vakare per lie
tų nusileidžiant sulūžo didelis 
lėktuvas, kuriuo skrido pakly
dę rūkuose keturi čekoslovakų 
lakūnai.

Neįstengdami rasti nė vie-i tų 
no airporto, jie nusileido į 
Rii8 parkų. lakūnai lengvai 

* sužeisti. i

deja automobilių aukų skai
čius.

Štai, pereitos savaitės gale 
net 13 asmenų žuvo automobi
lių nelaimėse. Apie dukart 
tiek sužeista. Daugiausia ne
laimių pasitaiko dėl neatsar
gaus važinėjimo.

BOLŠEVIKAS PASKIRTAS 
J NAUJĄ VIETĄ

PARYŽIUS, bal. 5. — Pranl 
cūzijos radikalai “girdi”, kadi 
Lspanijos nacionalistų stovyk-^ 
loję Casablanca nusišovęs it 
lų generolas Bergozzoli, 
gavęs smerkiantį laišką iŠ 
mos ir kuriuo jis buvo kf 
mas už italų, n e įmiki t 
Guadalajara karo fronte.

Iš Italijos pasiųstu laiški 
generolui Franco ne vien geni 
Bergozzoli, bet visi italų ka
rininkai buvo kaltinami. Rei-^ 
kalauta, kad jie būtų patrauk | 
ti atsakomybėn. Tačiau gen. 
Franco nevykdė reikalavimo. 
Jis pareiškė, kad rengiamas 
•naujas puolimas atkirsti Mad
ridu nuo rytų šono. Girdi, ita-J 
lai kariai nusprendę atkakliau" 
ir drųsiau pasirodyti kovos
laukuose.

----------------------
NEPAPRASTAS ATSITI

KIMAS

KINTAI. — Ūkiu. Jakunai- 
tis grįžo rogėmis iš . Nidos 
skersai marias. Per neatsar
gumų įvažiavo į atidarų vietų 
Kuršių marėse. Greitai nukin
kęs arklį bėgo į kaimų ieškoti 
pagalbos. Kai po valandos su
grįžo, arklio jau nerado, tik 
rogės kyšojo iš vandens. Ka
dangi jau buvo vėlu, sugrįžo 
namo, manydamas arklį palin
dus po ledu. Sekantį rytų pa
siėmęs ilgų kartį išėjo arklio 
ieškoti, bet nerado. Tik po 
kiek laiko jam pranešė, kad 
arklys yra pas vienų ūkininkų 
Muižėje. Matyt, arklys buvo 
per roges išlipęs ir pabėgę*. 
Taip žmogelis dar laimę turė
jo nelaimėje.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; po-

V. P. Potiomkinas paskirtas i 
sovietų užsienių reikalų komi- J Saulė 
saro pavaduotoju. si 6:21.

MASKVA, bal. 3. — Sovie- 
ambasadorius Prancūzijai

teka 5:24, leidžia-
i .t,
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Pažymėtinos Sukaktuves

Lietuvos gyvenimo faktus jis taip sumaniai 
sugretina, kad skaitytojui labai lengva vi
sų įvykių eigų suprasti ir atsiminti. Per 
skaitęs tų knygutę, kiekvienas turės paga
minti ir gerai sutvarkytų istorijos planų, 
kuris nurodo, 'kaip ir kokioj tvarkoj pla
čiau Lietuvos istorijų studijuoti. Ta knygu
te ypač bus naudinga čia gimusiam jauni
mui. Ji, neapsunkindama atminties, stato 
prieš akis aiškų Lietuvos isterijos konspek
tų bei turinį. Ne tik kiekvienas Vytis ir

OAS

KILNIOS ŠIRDIES NETROKŠTA

Kūrybos darbas nelengva*, damas sumanymo turinį savo 
Just, jog yra būtinas reika- įžanginiame straipsnyje, Štai 
•as, bet ne visi gali būti tos kaip įvertino sitatybos reika 
pačios nuomonės. Nežinia kaip lų: “Turime Lietuvių Kole 
plačioji visuomenė gali tų gijų. kurių dovanotinu išdidu- 
sumanvnių įvertinti. Dar su- mu galima vadinti Naujosios 
ūkiau “akis kaitinti” ir, kie- Anglijos lietuvių nuosavybe, 
kvienos galimybės ieškant, Jau šeši metai kaip čia gy

Vytė, liet ir šiaip visi Amerikos jaunuoliai, prašyti paramos ir aukos. Ti- vuoja ir skruzdės darbštumu
ypač studentai, turėtų jų įsigyti.

Būtų pageidaujama, kad kun. M. Urbo
navičius daugiau istorinių raštų mums pa
gamintų. Tilpusi “Drauge” jo istorinė stu- įjos ir pasiryžimo pradėtas 
dija apie kunigaikštį Čartoriskį taip aiškiai 1^0*1

ktai mintis, kad ne savo, bet stato mūsų ateities rūmus. 
Dievo ir tautos darbas dir- Jos lietuviškoj dvasioj auk- 
banias, suteikia vidujinės ga- lėjami studentai, mūsų išei-

Antradienis, baland. G, 1937

Šiandien sueina lygiai dvidešimts metų 
^kai Jungtinės Amerikos V aisty bes foiftna- 

paskelbė karų Vokietijai ir joe taikiniu- 
is. Nuo 1917 m. balandžio 6 d. prasidėjo

‘kariuomenės mobilizavimas ir skubus jos 
i ruošimas karo frontui. Ir lietuvių daug tūk
stančių vyrų buvo paimti į kariuomenę.

Daug kas dabar ginčijasi, kokių naudų 
Į turėjo Jungtinės Valstybės, įstodamos į P&- 
'•aulinį Karų, šimtus tūkstančių vyrų tam 
.tikslui paaukodama, bilijonus dolerių išleis
dama. Tačiau tikslas buvo atsiektas: Vo- 

’Jdetija ir jos talkininkai buvo nugalėti. Jei 
Xte Jungtinės Valstybės, pergalė greičiausia 
būt pakrypusi kiton pusėn.

■p . Prezidentas AVilsonas, įstodamas į ka
pa, paskelbė, kad Jungtinės Valstybės ka
riaus dėl sutriuškinimo militarizmo, dėl de- 
Įmokratijos, dėl išlaisvinimo mažesniųjų pa
vergtųjų tautų. i

Šiais atžvilgiais Jungtinės Valstybės su- 
lidino svarbų vaidmenį.

Karui pasibaigus, išrodė, kad militariz- 
įūas gavo mirtinų smūgį. Daug karalių nu
griuvo nuo sostų. Visa eilė monairchijų pa- -j 

.Keista demokratinėmis respublikomis. Daug 1 
sų, iki tų laikų pavergtų, tautų susior- 
lizavo į valstybes. Europos žemėlapyje
iryta labai daug pakeitimų. Prezidento 

filsono iniciatyva ir rūpesčiu sudaryta Tau- 
Sųjunga, kurios pareiga turėjo būt daug 

reguliuoti valstybių gyvenimų, rišti jų 
kilusius ginčus ir nebeprileisti prie 
karų.

Teoretiškai visį tie dalykai labai gerai 
tadė. Bet praktikoje ne visi buvo galimi

Sendinti. Po karo pabaigos, po Versalio 
įtties pasirašymo įvyko daug pervers-

,Rių. Keitėsi valstybių valdymo formos, lau- 
Žyta sutartys, kariauta. Tautų Sųjunga pir- 

!* moję vietoje pasirodė bejėgė išrišti tarp 
•^tautinius klausimus taip, kad nesusidarytų 

pavojaus pasaulio taikai.
Jei šiandien prez. Wklsonas būtų dar

dija apie kunigaikštį Cartoriskį taip 
ir nuodugniai išdėstyta, kad jų beskaitant 
tuoj numanai, jog čia tikrojo žinovo dar
bas. “Istorija“ Lr istorija tai du skirtingu 
dalyku. Pirmųjų fabrikuoja bet koks dile
tantas, antroji — tai įgimto talento ir rim
tų studijų vaisius“.

Naujas Klebonas Scrantone

“Garsas“ ir “Darbininkai” pranešė, 
istoriškosios Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
klebonu Seranton, Pa. paskirtas gerb. pre-

vijos busimieji vadai, jau šen -
darbas toliau tęsti.

Panašiai buvo ir su Maria
napolio naujų patalpų reika-

bei ten savo veiklumu pasi
reiškia... Jau gan anksti pa
rodo, kad jie mūsiškiai, dirbs

lih Labai nedrųsiai buvo iš- savo tėvyniškoj dirvoj ir jau 
keltas gyvas reikalas naujos dabar įterpia vienų - kitų
statybos ir kreiptasi į prie-, 
telingų visuomenę, ieškant ki
lnios širdies ir paramos. Pa
sirodė, Head pažangioji visuo
menė labai akylai seka kiek- 
5 ienų žymesnį mūsų viešojo

plytelę į tautos statybų... Pla

ftlt U'/IIU OVI CLl I LVz 11 • X <X. l/tlruvll KVci htvSilU. |/i v • • *vi • •, . , ,7... , .. v- , ? .gyvenimo pasireisknnų ir u-latas Juozapas Miliauskas, ligsioJ buvęs Du- , . , . , . „. . .* ' Yil/onTni Lr iaIzimdyi n 7infrem i.
ryea, Pa. klebonu. Jo vietų užėmė kun. Žu
kauskas.

Naujasis Scrantų Šv. Juozapo parap. 
klebonas dar jaunas žmogus. Gimęs 1984 m. 
Lietuvoj. Amerikon atvyko 1899 m. Kunigu 
įšventintas 1919 m. Vikaravo Šv. Kazimiero 
parap. 1921 m. paskirtas Melionu Šv. Petro 
ir Povilo parap. llazleton, Pa, o 1924 m. 
nukeltas į Duryea; prelatu paaukštintas 1931 
m.

Prel. J. V. Miliauskas yra veiklus žmo
gus. Jis yra vyriausias Nukryžiuotojo Jė
zaus Seserų vienuolyno kapelionas, priklau
so prie lietuviškųjų organizacijų, yra akty
vus Liet. R. K. Susivienijimo Amerikoj na
rys.

Reikia dėl to manyti, kad ir jis šių 
tikrai istoriškų parapijų ves taip, kaip jų 
vedė jo pinntakūnas a. a. kun. J. Kuras, 
kad ir prie jo lietuvybė parapijoj taip kles
tės, kaip kun. Kurui vadovaujant.

Šv. Juozapo parapijų vadiname istoriš
ka, nes.)ji yra viena iš pirmųjų Amerikos 
lietuvių parapijų ir pergyvenusi daug viso
kiausių audrų.

Katalikybė Pasaulio Skaitlinėse

nkamai kiekvienų žingsnį į 
vertina. Jinai skubiai ir tei
giamai įvertino ir Mariana
polio kolegijos statybos rei
kalų.

“Studentų Žodyje” pasiro
dė sumanymas — “Jei atgi
mstu šimtas žmonių (atski 
rai ar susidėjusių aukotojų, 
ar net organizacijų) kurie pa 
sižada paaukoti Po $100 ir 
savo pažadų ištesės 1938 m. 
vasario 16 d., tai kolegija tu 

'lės galimumo pradėti reika
lingų statybų“. Į šį sumany
mų tuojau atsiliepė mūsų jau
trioji spauda.

Pirmas dienraštis “Drau-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ž'nų adatų, kuria Imib galima
----------- užsiūti visokias buhalterių ir

Gal kuris iš jūsų pamėgin- kasininkų biudžete padarytas
tumėt tokių štukų—užmegzti skyles.
772 mazgus. Sakysit lengvas Šiaulių chemikas išrado bū-

nas — sako gerb. Redakto
rius, gražus ir lengvas. Argi 
mūsų išeivija nepujėgtų jo 
įvykdinti!“

Vasario 22 d. įvyko Nau
josios Anglijos seimelis, ku 
riame kun. K. Urbonavičius' 
skaitė referatų “Spauda, Ko
legija ir Socialinis Teisingu
mas“. Kalbėdamas apie ko
legijų gerb. Prelegentas sa
ko: “Nereikia, rodos, ginčy
tis, kati L. Kolegija yra mū
sų svarbiausia visuomenės į- 
staiga. Jeigu kas, tai ji įkur
ta mūsų išeivijos ateičiai ap
rūpinti. Ji auklėja lietuviškų 
inteligentijų, mūsų išeivijos 
vadus. Be vadų kur vieš di
ngtume? Kariuomenė, kad ir 
skaitlingu, be vadų bus be-

daiktas. O bet gi ne. Amerike 
(Miamii Fla.) tik vienas žmo
gus— J. N. Patton skaitomas 
tokiu štukorium. Jis gali už
megzti 772 mazgus ir kiekvie
nas jų vis kitokis. Virvę, ar 

. šniūrų, jis gali taip sumazgy- 
'ti, kati iš jos išeina gražios 
gėlės.

Daktarai ir visi pripažįsta, 
kad juokas yra gera liekars- 
tva žmogui sveiku būti. Nese
niai, kaip žinote, Amerike pas 
visus biznierius galėjai maty
ti korteles su drūku “Keep 
Smile.” Vadinas, net ir tada, 
kada pirkdamas kokį daiktų, 
paskutinį centų iš kišenės imi, 
privalai juoktis.

dų iš ežero vandens pasiga
minti degtinę. Išradimas visa
me krašte sukėlė didelį džiaug
smų. Kur tik esama ežerų, 
piliečiai vaikšto su kuolais ir 
neleidžia nė vienos stiklinės 
pasisemti. Girtuokliams išra
dimas kelia dideles viltis ir 
išradėjų išrinko savo patronu.

Pavardžių atlietuvinimo ko
misija išrado skolininkams 
naudingų išradimų. Reikėsių 
krašto gyventojams sulietuvin
ti pavardes, tada išnyks kri
zė, nebebus skolintojų nei sko
lininkų ir visi iki šiol išduoti 
sekaeliai bus panaikinti.

Vilijampolės pilietis išto
bulino dešrelių pardavėjams 
virtuvę. Dėžutėn įmetus 25 
centus iškris dvi dešrelės, irAle vienoj gazietoj radau 

naujynų, kad Londone viena Igrieš linksma muzika. Paten
tų nupirko Maistas.

Panemunės sanitarijos fel
čeris išrado su savim nešioja
mų spiaudyklę. Išradimas su
įdomino visas įstaigas ir žada

moteris nuo juoko serga mie
go liga. Kai tik pasijuokia, 
taip ir užmiega. I’o vieno Ga
lio Čaplino mūviu ji prisijuo- 

jėgė. Tas dar daugiau ryškė- ku* net keletu valandų miego-

gas“ atspausdino visų “Stu
dentų Žodyje“ tilpusį straip- likti. Esame apsupti ištautė- 
snį ir pridėjo savo sekančias jimo pavojų, kad jiems nuga

ja kultūrinėje kovoje. Gi mu- J®’ Dabar, sako, daktarai žiū 
ms ta kultūrinė už savo būk- r*» k(xlėl jai juokas nesveika, 
lę kova kaip tik prisieina at- kuomet kitiems jie labai svei-

padaryti dnlelį .spiaudyklių 
užpirkimų. Buvę plakatai 
“Prašau nespiaudyti“ nuo 
sienų bus nuimti.

pastabas: “Sumanymas tiek 
yra svarbus ir reikalingas vy
kdyti į gyvenimų, kad nega
lima jo neparemti. Į jo rea- 

'lizavimų mes taip pat opti
mistiškai žiūrime. Mes ma
nom, kad turėtų atsirasti lie-

“Illustrazione Vaticana“ davė pasau
lio tautų religinę apžvalgų skaitlinėmis, ftiuo 
laiku Europoje 202 mil. katalikų, Ž34 mil. [tuvių patrijotų, kurie nesigai- 
krikščionių nekatalikų ir 31 mil. nekrikščio-' lės šimtinės, kari parautų Ma
nių; Š. Amerikoje gyvena 52 mil. katalikų,1 rianapolio kolegijų, kurių tel-

jis tikrai, skaudžia širdimi žiūrėtų ^5 mil. nekatalikų krikščionių ii 21 mil. ne-lfjngaį galima vadinti lietu- 
f x i-. ____ i-t- t- krikščionių; P. Amerikoje — 72 mil. kata-1—i..:-*— aa. visų tų, kas dabar dedasi pasaulyje. Jo

< paskelbtų idėjų įstojant į Pasaulinį Karų

{
'* Ir paties karo metu vis dėlto maža dalis 

teįgyvendinta. Čia, žinoma, ne jo kaltė, bet 
. <ttktų didžiųjų Europos valstybių politikų.

Apie Naujai Išleistąją Istoriją
B -

č “ Darluinbikas“ rašo:
“Kun. Mykolas Urbanavičius, MIC, pa

tašė, o Chicagos Vyčių apskritys išleido 
“Trumpų Lietuvos Istorijų Paveiksluose”. 
Ta Istorija ištiesų trumpa, viso 24 pusla- 

iai su 10 paveikslų. Tačiau toj trumpoj 
jrgutėj surašyti patys svarbiausi Lietuvos 
irijos įvykiai. Kai skaitai jau parašytų 

veikalų, tai rodos taip lengva — imk 
C'iV parašyk, o jei dar trumpai, tai čia tik

.ifenas menkniekis. Bet kas šiek tiek apie 
>rijų nusimano, tuoj supranta, kad čia 
taip jau lengva. Gi istorikas tai tikrai 

>, kad tai gan keblus ir sunkus darbas, 
tia gi atskirti svarbiausius įvykius nuo

alkesniųjų. Tum jiadaryti, reikia pirmiau
sia nuodugniai istorijų pažinti, paskui su
klasifikuoti faktus taip, kad skaitytojui pa- 
tiektum tik pačius svarbiausius, tokius, ku- 

y rie sudaro kalbamojo laikotarpio cbarak- 
j. teristikų. Tu n reikia nemažo istorinio išsi- 
I- laviiumo ir susipažinimo su istorijos filo- 
į;»oXiju, kuri tiksliausia nurodo, kokius įvy- 
X'kius reikia skaityti epokiniais, vadinasi, to- 

fckiais, kurie turi įtakos į tolymesnę istorijos 
eigų. Tokį darbų gali pasiimti ir tiksliai at-

f likti tik tik rasai istorikas.
Kun. M. Urbonavičius, Įiogamindamas 

Trumpų Lietuvos Istorijų, įrodė, kad jis 
darbuojusi gerai jam žinomoj srity. Istorija 

-..tai jaiu įgimta mokslo šaka. Svarbiausius

[vybės tvirtove Amerikoje. A-
likų, 0,5 mil. nekatalikų krikščionių ir 1,5 
mil. nekrikščionių; Azijoje — 17 mil. kata
likų, 9 mil. nekatalikų krikščionių ir 970 
mil. nekrikščionių; Afrikoje — 5,5 mil. ka- . .. „
talikų, 9 mil. nekatalikų krikščionių ir 125 ^r° esl'los 'liInon,Ui Pa*rap,.l°se 
mil. nekrikščionių. Religijos pagal procen-' «erai besiverčiančių brzme- 
tus pasauli© žmonijoje taip atrodo: katalikų'™! jr šiaip poaiturinčių dn- 
19 nuoš., Konfucijaus sekėjų 16 nuoš., Malio- rbininkų. Dėl to kas galėtų 
inetonų 13 nucš., Induizmo 12 nuoš., Buddos abejoti, kati neatsirastų bent 
10 nuoš., protestantų 9 nuoš., schizmatikų šimtas tikrai sąmoningų lie- 
7 nuoš., stabmeldžių G nuoš., laisvamanių tuvių, kurie paaukotų taip 
4 nuoš., ir Izraelitų 1 nuoš. Nors skaitlinės 
rodo tik apvalų 350 'mil. katalikų skaičių, 
bet jų priskaitonia ligi 406 mik, nes misijų 
ir kituose kraštuose statistika galutinai ne- 
suvesta.

Del J. E. Vysk. Reinio Atvykimo

Federacijos centro valdybos nario ir Ku
nigų Vienybės sekretoriams kun. Pr. Juro 
pranešimu, į Amerikų tikrai atvyks J. E. 
vyskupas Mečislovas Reinys, Vilkaviškio vy
skupijos koadjutorius.

6ių žinių tikrai džiaugsmingai sutiks Ame
rikos lietuvių katalikų visuomenė. Nėra a 
bejones, kad garbingasis Svečias visur ma
loniai bus pasitiktas.

J. E. vysk. M. Reinys yra laimi veiklus 
vyras. Jis daug darbuojasi organizuotajam 
Lietuvos jaunikliui — ateitininkams ir i»va- 
sarininkains. Jis yra pavasarininkų dvasios 
vadas. Anais metais dėl tautiškos veiklos 
jis (dar tada nebuvo vyskupu) buvo ištrem
tas iš Vilniaus į nepriklausomų Lietuvų. Ap
sigyvenęs nepriklausomoj Lietuvoj tiek daug 
ir taip nuoširdžiai darbavosi, kad- netrukus 
buvo pakviestas užsienių reikalų ministerių 
ir Lietuvos Universiteto profesorium.

čiū Dievui, turime 130 lietu
vių parapijų, porų šimtų lie
tuvių kunigų, šimtais visokių

lėti reikia gerų vadų. Taigi 
L. Kolegija, tokius vadus iš
auklėti pasirįžusi, turėtų pa
traukti giliausių mūs — dė
mesį... Jos ugdymas, jos me
džiaginė būklė turėtų visiems 
rūpėti, pradėjus nuo inteli 
gen to ir biznieriaus ir bai
giant kukliausiu darbininku. 
Jų išlaikyti lai būna svar
biausia ir maloniausia mūsų 
pareiga. Tėvai Marijonai be 
roiškai kovoja su sunkiomis 
kliūtimis, kad mūsų švietimo 
įstaigų pastatytų ant tinka 
mos jai aukštumos. Tai ir[ 
mes paimkime dalį naštos. 
Padėkime jiems“. Seimelio 
išnešė palankių sumanymui

Kad juoktis sveika, visi ži
nome, ale kad verkti sveika, 
tai ir aš pirmų syk išgirdau. 
Tokių naųjynų paskelbė vie
nas Londono daktaras — J. A. 
Goodfelhnv. Jis sako, kad

Užėjau anų dien jras dak
tarų Krankštį. Mums besikal
bant ateina ligonė. Nusiveda 
daktaras jų į kabinetų ir jmi 
valandėlės girdžiu ligonė są

kiekviena pralieta ašara su- ko: i
naikinanti po 28 bacilas aky- — Ale daktare, susimilk! 
je. tAnot jo, ašaros esančios Tik už pažiūrėjimų ligos imi 
labai* gera dezinfekcijos prie- $1.50. Tai perdaug. Jei už 

kiekvienų pažiūrėjimų tiek im
si, tai verčiau mirti.

— Nu tai mirk! -- sako 
daktaras. — Pamatysi, kad 
už vienų pažiūrėjimų gralio- 
rius paims šimtų syk daugiau!

mone.

Viena Lietuvos gazieta ra
šo, kad Lietuvoj padaryta to
kių išradimų:

Kauno siuvėjas išrado am-

eilė gerųjų kolegijos priete- 
lių pareiškė savo pasižadėji
mus.

rezoliucijų -- padėti šį su.- Savo laiške p. Vytautas Si- 
manymų įgyvendinti. rvyrias rašo: “Pastebėjau

6alia spaudos, pasipylė ko- “Amerikoje“ Tamistų atsi- 
legijos vadovybei laiškai į- šaukimų “šimtas po šimtų” 
vairių visuomenės vadų ir' studentų bendrabučiui, o pirm
Marianapolio prietelių su au
komis, patarimais ir paska
tinimais. Tai, savaime supra
ntama, pakėlė kolegijos va

svarbiam reikalui po šimti
nę”.

“Amerika” šiam sumany
mui užleido savo pirmųjų ski
ltį, statybos reikalų įvertin
dama šiais žodžiais: “Didžia
.jam lietuvybės židiniui, Ma-1 dovybės ūpų ir suteikė neina 
rianapolio kodegijai, reikia ža drųsos su didesniu opti 
naujų patalpų. Lietuviai jau
nuoliai nori siekti aukštes
nio mokslo savo įstaigoje, ta-

to kalbėjau tuo reikalu su 
studentais, kurie vasario 14 
d. buvo atvykę Brooklynan 
vaidinti “Savanoriai“. Juntu 
čia 1 aliai naudingų tautinį da
rbų ir todėl dažnai galvoju

mizmu žiūrėti į ateitį. Tasai kuriuo būdu galiu aš padė- 
didelis palankumas davė ne
tiktai vilties, bet ir užtikri-
nantį laidų, kad sumanymas 
realizuoti tikrai pasiseksiąs.

Studentų Žodžiui” pasie
kus savo skaitytojus, suska
mba telefonas. Kalba kuni
gas Jonas Vaitekūnas iš Pro 
vidence, R. I. — “Sumany
mų skaičiau. Įtrauk mane į 
to šimto po šuutų skaičių!” 
Atvykęs į kolegijų kun. K.

čiau ši nebegali priimti di
desnio skaičiaus“. Toliau at
pasakoja iškeltąjį sumanymų, 
pažymint, kad jau esama ir 
aukotojų, ir baigia: “Kas 
bas sekančiais! Reikalas ne- 
aliejotinai svarbus |Lr viso
mis jėgomis remtinas“.

Panašiai išsitarė ir “Gar 
sas“, atspasakodamas staty
boj sumanymų, ir pažymėjo, l. rbonavičiua, atskaitė šimti- 
jog šis sumanymas ‘tai bn<| r.ę, nelaukdamas nė 1938 me- 
įdomus mūsų visuomenės tau-' t'j. Po kelių dienų tai pada- 
tiško susipratimo kvotimas“, j iš ir kun. Juras, įteikdamas 

“Darbininkas)“, at pasako- j šimto dolerių čekį. Ir visa

tikrai duos-iu .šimtinę nuo sa
vęs”. — Kun. J. Bakšys, Ro
chester, N. Y., rašo: “Tikrai 
pasižadu ir atiduosiu šimtinę 
dėl kolegijos. Būk tikras kaip 
poteriuose Amen. Dieve duokg 
atsiekti Jums to tikslo. La-I 
bai reikalingas!“ — Kun. P. 
Lekėšis, Maspeth, N. Y., ra
šo: “Jūsų pakvietimas mane 
nudžiugino ir skaitau savo 
rimta pareiga nedelsiant šiuo 
laiku suteikti galinių pagal
bų. Jūs rasit iš mandagumo 
paprašėt vienų šimtų. Kalbin
gi tikslas yra labai aukštas

ti”. Ir čia p. V. Sirvydą* Į»-|jr v<rtingM) todė, ttuk(( 
duoda ypatingai gražų suma- .^.j Wnu. 8tai d„ f inltt|
nymų, kurio sutarėva šiuo 
laiku viešai dar negarsinti. 
Savo laiškų p. V. Airvydas 
baigia šiais žodžiais: “Ame
rikiečiai “Saulės“ namams 
sudėjo ar ne $39,000.00; su
dėjo pinigų ir Neo-Lituanijos

Meldžiu, kad geresni Dievu
lis gausiai palaimintų jūsų 
snnkaus darbo užsimojimus”.

Turint tiek daug nuošird
žių prietelių ir tiek jautraus 
palankumo pradėtam darbui,

bendrabučiui. Būtų gėda jei Negalime abejoti jojo pasisc- 
nepasirūpintų ir savo vietos 
reikalais... Prašau man pri
siųsti, jei turite, spausdintų

kimu. Mums tetenka laimi ir 
labai nuoširdžiai, tikrai lie
tuviškai, visiems savo ge-

atsišuukimų, ar reikalo išaiš- |rien,R Prieteliams ar tai jau 
kinimų”. (Suteikusiems aukų, ar žade-

Kun. J. Balkūna*, llMpetl.,, J“'“1™ » sut«ikti' »r tai ,l»r 
N. Y., rašo: “Dėl statybos (Tęsinys 4 pusi.)
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Tėvynės reginiai. Vytauto Didžiojo Universiteto rūmai Kaune.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS įrengtas laboratorijas, bei ki
tokias tyrimo įstaigas, vienų

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

MAISTAS ŠIRDŽIAI 
SILPNĖJANT

stiklų nugraibyto pieno tris 
kart j tlienų.

Jžyiuus širdies specialistas 
Si r James Mackenzie savoMaistu, tiesa, ne viskų ga

ilina išgydyti. Tuom pačiu laiku perserginėdavoi savo li-
sykiu jis yra dideliai svarbiu 
faktoriumi daugely ligų. Da 
žnai svarbų vaidmenį vaidi
na ne maisto porcijos didu
mas, bet tos porcijos sudėtis. 

1 Jeigu reikalingoje porcijoje

gonius pabrėždamas jiems, 
kad neatsargus, • neapgalvo
tas valgymas yra žalingas 
sveikatai. Tai yra labai tei
singa pastaba. Paimtas j vi
durius maistas rjeikalnuja

trūktų kokios svarbios dalies j kraujo, kad ten eitų virški-

Mokslas kiekvienos tautos rsiteto Taryba, kurių sudaro 
gyvenitne turi labai didelėst ordinariniai bei ekstraordina
reikšmės, ir todėl visos kul
tūringos tautos labai rūpina
si savo krašto mokslu. Lietu
voje mokslu jau buvo rūpi
namasi ir senovėje. 1578 m. 
Vilniuje buvo įkurta pirmoji 
aukštoji Lietuvos mokykla — 
Akademija, kuri gyvavo ligi 
1773 metų, t. y. beveik 200 
metų. 1781 m. Vilniaus Aka
demija buvo pavadinta Vy- 
įiausiųja Lietuvos mokykla, 
kuri 11803 <m. buvo paversta 
Vilniaus Universitetu.

Vilniaus Universitetas mū
sų tautiniam atgimime turė
jo labai didelės reikšmės. Ja
me ypatingai buvo domima
si mūsų garsiųja praeitimi. 
Jos mokslininkai apie mūsų 
tautos praeitį, parašė nema
ža žymių veikalų. Jame mo
kėsi didysis mūsų poetas A- 
domas Mickevičius, istorinin
kas Simonas Daukantas, vy
skupas M. Valančius ir dau
gelis kitų žymiųjų mūsų tau
tos veikėjų. Vilniaus univer
sitetas žadino lietuvių pat
riotinius jausmus, ir todėl jį 
rusų vyriausybė 1832 m. už
darė.

Vilniaus universitetų užda
rius, Lietuva nebeturėjo jo
kios aukštosios mokyklos, ir 
lietuviai buvo priversti aukš
tuosius mokslus studijuoti Ru 
sijos universitetuose. Kurian
tis nepriklausomai Lietuvai, 
(tuojau iškilo ir būtinas rei
kalas steigti sava aukštoji 
mokykla. Valstybės Taryba 
1918 m. gruodžio 5 d. priėmė 
Vilniaus universiteto statutų, 
ir 1919 <m. pradžioje buvo 
rengiamasi universitetas ati
daryti. Tačiau dėl bolševikų 
ir lenkų smurto lietuviai iš 
Vilniaus buvo priversti pasi
traukti į laikinųjų sostinę 
Kaunas ir tuo būdu Vilniaus 
universiteto nebebuvo galima 
atidaryti. 1920 metų pradžio 
je Kaune buvo įsteigti Aukš
tieji Kursai, kurie sudarė 
pradžių mūsų aukštajai mo
kyklai.

1922 m. vasario 1G d. Kau
ne būva įsteigtas Lietuvos 
Universitetas. Jį sudarė 6 

fakultetai: 1. Teologijos - Fi
lologijos, 2. Humanitarinių 
mokslų, 3. Teisių, 4. Gamtos- 
Matematikas, 5. Medicinos, ir

riniai profesoriai ir docentai. 
Vykdomasis universiteto or
ganas yra Universiteto Sena
tas, kurį sudaro rektorius, 
prorektorius, sekretorius ir 
fakultetų dekanai.

1930 m., Vytauto Didžiojo 
•metais Lietuvos universitetas 
buvo reformuotas, jam duo
tas njaut'as statutas, ir jis 
pats Vytauto Didžiojo garbei 
pavadintas Vytantos Didžio
jo Universitetu. Reformuota
jame Universitete geriau bei 
tiksliau sutvarkyti mokslo 
bei mokymo reikalai, panai
kintos paralelinės katedros, 
sustiprinta drausmė, sukur
tos geresnės sąlygos mokslui 
tarpti bei plėtotis, padaryta 
mokslinio personalo atranka, 
ir šis personalas geriau aprū
pintas materialiniu atžvilgiu 
— jam sudarytos geresnės bei 
palankesnės moksliniam dar
bui sųlygos.

iš didžiausių Lietuvoje bibli
otekų, gamtos muziejų ir kt. 
Per tų pat laikų buvo nema
žai parengta ir jaunų moks
lininkų, kuri© šiandie sėkmi
ngai dėsto universitete pas
kaitas ir dirba kitokį moks
linį bei mokymo darbų, 1922 
m. universitetas turėjo 1,168 
klausytojus ir 143 vyresnio
jo bei jaunesniojoi mokslo, te
chnikinio ir pagelbinio per
sonalo, o po dešimties metų, 
t. y. 1932 m., universitetas 
jau turėjo 4,553 klausytojus 
ir 426 asmenis personalo. Tai
gi matome, kaip smarkiai Vy
tauto Didžiojo Universitetas 
per 10 metų išaugo. Per tų 
laikų universitetų baigė 2,- 
551 žmogus.

Universitetas yra išlaiko
mas valstybės lėšomis, ir val
stybė jam išlaikyti jau yra 
skyrusi arti šimtų milijonų 
litų. 1922 m. universitetas tu
rėjo išlaidų 475,69513 litų, 
1931 m. jo išlaidos pasiekė

kaip tai vitamino A, palygi
namai į trumpų laikų pasi
reikštų tam tikri ligos simp
tomai. Tai yra patirtas fak
tas.

Širdies ligose maistas pats 
per save širdies negalavimų 
negydo. Tuom pačiu sykiu 
ligonis gali būt maitinamas 
netinkama valgių kombinaci
ja ir puti maisto porcija to
li gražu gali būt perdidelė. 
Kuomet širdis silpnėja, ligo
niui trūksta kvapo, viso or
ganizmo pajėgumas mažėja, 
namiškiai, paprastai, perimti 
baimės, rūpinasi kad ligonis 
gautų kiek galint daugiau 
maisto. Ir ja neša, krauja 
prie ligonio ir siūlo jam val
gyti, kad, ot, štai, bus stip
riau.

Tikrenybėje, tokiuose atsi
tikimuose reikia elgtis prie
šingai. Geriausia leisti ligo
niui ratiniai ilsėtis. Lankytojų 
neleisti. Laikyti dienų kitų 
visai be maisto arba duoti

Pirmasis Lietuvos univer- į 7,06(,708.54 lt. Per paskutinį
sitelo penkmetis buvo labai 
sunkus: trūko tinkamai moks
liniam darbui parengtų žmo
nių, mokslo priemonių ir pa
galiau patalpų. Liki 1927 me
tų pradžios universitetas sku
rdo sukimštas dvejuose rū
muose. Per antrus du savo 
gyvavimo penkmečius, t. y., 
nuo 1927 metų ligi 1937 me
tų universitetas visais atžvi
lgiais smarkiai išaugo ir su
stiprėjo. Pirmiausiai jis bu
vo aprūpintas naujomis pa
talpomis: jam buvo perduoti 
dabar vadinamieji Didieji Rū 
mai, kurie anksčiau buvo ski
rti Valstybės spaustuvei, Li
nksmadvaryje įrengtas Fizi
kos - Chemijos institutas, ku
ris 1926 metais buvo ketinta

dešimtmetį universitetas įsi
gijo daugiau, kaip už 16 mi-

čių pasidarytų užrašų, tai 
šiandienų, jie daugelį daly
kų gali mokytis iš lietuvių 
kalba, savų profesorių para
šytų ar iš svetinių kalbų

Lietuvos, o dabar Vytauto 
Didžiojo, Universitete, ypatin 
gai yra sustiprinti ir išplės
ti lituanistikos dalykai: lie
tuvių kalba, lietuvių litera
tūra, Lietuvos istorija, Lie
tuvos geografija, Lietuvos 
tautotyra, plačia to žodžio 
prasme, ir aplamai visi tie

lijonų litų turto. Iš tos gu-, dalykai, kurie šiokiu ar to
nos apie 3 milijonus buvo iš- ^iu bildu yra susiję su lie
leista knygoms įsigyti ir a- 
pio 2 ir pusė milijono kito
kioms mokslo priemonėmis.

Universitetui yra vadova
vę šie rektoriai: prof. J. Ši
mkus, prof. V. Čepinskas, 
prof. P. Būčys, prof. P. Avi
žonis, prof. M. Biržiška, prof. 
M. ltoemeris ir prof. Pr. Jo- 
delė. Dabar V. D, Universi-

ris grįsta arčiau prie pirmyk
ščio svorio, žiūrėk tam ligo
niui ir vėl yra blogai.

niino eiga normaliui. Nusil
pusi širdis, aišku, negali i>a- 
spėt dastatyt tos reikalingos 
kraujo cirkuliacija žarnose 
yra išmušama iš vėžių. Be 
to, pasireiškęs kūno audme- 
nyse nors ir •mažiausias oxy- 
geno trūkumas prašyte pra
šosi nesunkinti jų didesne na
šta, kurių užkrauna virškini
mo eiga.

Kai kam gal išrodyti, kad 
tokia tvarka su valgiu gali 
nusilpninti ligonį pinu laiko. 
Bet čion reikia tik prisimin
ti, kad žmogaus kūnas gali 
tęsėti be valgio (tik reikia 
vandens) savaitę ar daugiau 
be jokio žalingumo. Žmogui 
galima numesti 10 nuošimčių 
savo svorio dviejų ar ketu
rių savaičių bėgy, kuomet nu
silpnėjusį širdis to reikalau
ja. Ligonis tvirtėja ir visais 
atžvilgiais jaučiasi geriau su 
mažiau svorio. Bet taip pat 
greit kaip tik prasižengia su 
tvarka valgyme ir kūno svo-

tuvių tautos kultūra. Per pe
nkiolika savo gyvavimo me
lų universitetas suspėjoi ja.u 
gana plačiai patyrinėti mūsų 
tautos kultūrų r lietuvių gy
venamąjį kraštų. Visi tie ty
rinėjimai padeda plėstis Lie
tuvos kultūrai.

Universitetas palaiko kuo 
glaudžiausius santykius su 
užsienio universitetais ir tuotetui vadovauja rektorius

prof. M. Boemeris. Studentai1 b.fldu P“'leda Lietuvos kul
V. D. Universitete turi įvai
rių mokslinių ir ideologinių 
draugijų ir korporacijų.

V. D. Universitetas Lietu-
paversti kita kuria ne moks-1™ kultūriniam gyvenimui 
lo įstaiga, pastatydinti mode-:*ur* milžiniškos reikšmės. lae
raiški medicinos rūmai, pa-1 tuvos> ° dabar V-vtauto red- 
statydintoa Aki,, Ausų, Oer-1 ži°j°’ Universitetas per pen-
klės ir Nosies ligų klinikos 'kiolika sav0 gavimo metų
sudaryti ir jau vykdomi pro
jektai pastatydinti didžiulė
ms klinikoms, kuriose bus

Lietuvai parengė arti 3,000 
įvairių aukštojo mokslo žmo
nių, kurie sėkmingai dirba

įrengta pagalba keliems ši- įvairiose valstybės, savivaldy
nitams ligonių, statydinamos 
reikalingos technikai ir ki
toms mokslo šakoms labora
torijos ir k t.

Per paskutinį dešikntmetį 
Vytauto Didžiojo Universite-

bės ir privačiose įstaigose ir 
įmonėse. Per tų pat laikų 
universitetas išleido daug 

[mokslo veikalų bei mokymo
si vadovėlių. Jei pirmaisiais 
universiteto gyvavimo me
tais studentai buvo verčiami

turų populiarinti plačiajame 
pasaulyje. V. D. Universite
tas stengiasi palaikyti kuo 
glaudžiausius santykius ir su 
lietuviais gyvenančiais už Lie 
tuvos sienų. Tam reikalui y- 
ra įsteigtas akademinis Drau 
gijos Užsienio Lietuviams Re
mti skyrius, kuris apie už
sienio lietuvius rengia įvai
rins paskaitas ir stengiasi ki
tokiais būdais santykiauti su 
savo svetur gyvenančiais bro
liais.

Pastaruoju metu stengiama 
si sudaryti kuo. palankiau
sias sųlygas, kad V. D. Uni
versitete galėtų studijuoti už
sienio lietuvių jaunuomenė. 
Reikia manyti, kad ji labiau 
susidomės V. D. Universite- 

juo
tas taip pat įsigijo ir daug

6. Technikos. Vyriausias uni-Į reikalingų mokslo priemonių:i mokytis iš svetima kalba pa , tu negu, kad ligi šiol 
versiteto organas yra Uni ve-dabar jis turi modemiškai rašytų vadovėlių bei savo pa-1 domėjosi.

Lenkai Apie Badę 
Vilniaus Krašte

Lewl« Madoms Keli* lindo 
I,ewls Kreditan Visiems Du<» >

DYKAI
B. J. L. iš Cliicago, III., ra

šo: “Mano vyriausių dukte
rį vargina kosulys jau nuo 
rudens. Tuomet buvome prie 
gydytojo. Jis sakė, kad tai 
paeina nuo bronchito. Pasta
ruoju laiku ji kosti labiau ry
tais ir lengviau atkosti’skre
plius. Iš veido matosi išblyš
kimo. Menstruacija seniau 
buvo reguliari, bet su sausio 
mėnesiu sustojo ir įk> to ne
pasirodė. Laukiu patarimo.

Atsakymas. Iš tamstos lai
ško tenka spręsti kad grei
čiausia ar tik nebus tuber- 
kulozas plaučiuose. Kreipkis 
vėl prie gydytojo. Būtinai pa
dai y kit krūtinės X-spindulių 
nuotraukų. Kas bus darytina 
toliau, gydytojas patars.

“Kurjer Polski” skelbia 
Vilniaus katalikų labdarybės 
draugijos “Karitas” atsišau
kiamų, kuriame raginama au
koti badaujantiems Vilniaus 
krašto gyventojams. Tarp ki
to ko atsišaukime sakoma, 
kad Breslaujos, Disnos, Pa
starų ir kitose Vilniaus kra-

o
što apskrityse ūkininkai vi
siškai neturį duonos. Badau
ja daugiau, kaip šimts tūks
tančių gyventųjų, jų tarpe* 
daug moterų ir vaikų. Gyven
tojai tinsta iš bado. Jie mai
tinasi įvairiais surogatais ir 
žole. Gyvuliai dėl pašaro sto
kos krinta. Ūkininkai nusimi 
nę galvoja apie pavasario 
pasėlius, nes neturi reikalin
gų sėklų ir nėra pinigų joms 
nupirkti.

Iš to matome, kaip okupan
tai nualino Vilniaus kraštų 
ir jo gyventojus.

Gražus kareiviškas š« v 
kas ir šukos dykai su kiek 
vienu siutu arba top coat • 
“Draugo” skaitytojams

Keturios dtdelM 
vertybes Aluose 
vasariniuose siu 
tuose.

MADA 
GERUMAS 

PATARNAVIMAI 
VERTYBfi

S22.50
LENGVAS 

KREDITAS

Jokių nuoftlmčla 
jokių mokesčiu n| 
pristatymu.
Lietuvis pardavfl| 
Ja* Krank
Speeeher Jum 
patarnaus.

ei v
PHalui

A. Iffli
4716 S. Ashland Aver u

Skaityk Kelionių Aprašymus T i

Kurie Yra Toli Keliavę
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 

ŠAULĮ” arba kelionė į ‘ EUKARISTINĮ KONGRESĄ A
TR ALI JOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemėj 
lapių. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vysku 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIOM 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo] 
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi 187. Audeklo ap 
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avenue Chicago,

ŠIŲ DVIEJŲ FAKTŲ 
UŽTENKA

Renkami Atsiminimai 
Apie Girėną - 

Sauerweinę
lietuvių visuomenės veikė

jas Kristupas Lekšas ir mo
kytojas Kiulys renka medžia
gų išleisti I>r. Sutrweino — 
Girėno biografijai. Jis atvy
kęs į Mažųjų Lietuvų iš Vo
kietijos gilumos teikė lietu
viams moralę paramų kovoje 
už savo teises. Tiek raštais, 
tiek darbais jis lietuvius rė
mė ir ragino kovoti už lietu
vybę. Dr. Kaueriveinas, be 
kitų lietuvių kalba dalykų, 
parašė ir “Lietuviais esame 
mes eime”. Veikale bus ne 
tik luografinės žinios, bet ir 
atsiminimai apie jo darbus 
Mažoje Lietuvoje.

SUMAŽINA

3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 701
RADIO PROGRAMAI: NedėlloJ WCFI. nito 7 iki M va'and* v|i-»ra 

Ketvergala WHFG nuo 7 vai Iki R vai. 
Pane<lėliai« (r Petnjrčlomla WAAF rato 
valanti* po pietų.

DYKAI!
«rp* I Ateik pamatyti. Viak* parodykime Ir iSaOkinnime. Dfc< 

' damojl knyga Jnma Ima iiaiidliiga. Ateik šiandieni

Jos. F. Budrik Ine



4IKDIKS NE 
TRŪKSTA

>HUiy» iš 2 pusi.)
ntfertis savo aukas ir
| pMėkoti ir juos už-

kiek vienus cen-j
atnai sunaudotas

arbiam mūsų jaunuo- į •
švietimo darbui. Te- 
■ kilnios lietuviškos 
duosimu įas gyvu jro- 
fems, kurie dažnai mė- 
ižiais ir plunksna pa
ti, kad jaunimo rei 
-ikeaniąjai kartai nia
uji. Štai jųjų rūpes- 

— mėnesiui pra- 
;<» sumanymo pasiro- 
k tflpintojėlių vaidai: 
ui Jonas Vaitekūnas, 
n»e, R. I. (jau davė), 
n. Augustinas Petrai- 
Tfcefeter, Mass.
Lziiniefas Vaškevičius, 
n, Mass.
ta. Jonas Švagžtlys,
R Mass.
an. Jonas Balkonas, 
| H. Y.
Rl Kazimieras Urbo- 
L Boston, Mass. (jau

litui 

’ b,lki

DRAUGAS

Didelis gaisras Zion City. Savos rūšies Zion City protestonų medinis maldnamis ir 
salė apimti gaisro. Namas sudegė iki pamatų. Viduj sudegė $30,000 vertės vargonai ir 
sunaikinta WCBD radio stotis. Nuostoliai, sako, siekia $600,000. Zion City randasi III. 
vai. netoli AiVisconsino vai. sienos. Vėliausiomis žiniomis, raaldnainį padegęs 19 m. amž. 
Tliomas Griffith, buvęs sektos narys. Pats prisipažinęs.

Bazaras - Karnivalas

MT. CARMEL, PA. — šv. 
Kryžiaus lietuvių parapija 
turės baaarų - karnivalų ba
landžio 11 — 18 tl. Visas pel
nas to karnivalo yra skiria
mus parapijos skolai sumaži
nti. Parapijos draugijos ir 
visi parapijonai-kos uoliai
rengiasi, kad gerui toji pra
moga pasisektų.

Kovo 21 d. ir balandžio 4 
d. turėjo dr-jų atstovų ir ka
rnivalo darbi.otojų susirinki
mus. Vietos klebonas kun. dr. 
J. B. Končius susirinkimuose 
pirmininkavo ir suteikė nau
dingų patarimų; susirinkimų

Kairys, Waterbu-

Antradienis, baiaml. 6, 1937 
"— r. .1 ■ -l'HiH II linui 1 l»Į I iri it

1. Gyvojo Rožančiaus dr-ja kvienų vakarų bus duodamas 
— rankų darbų ir kitų jvai- gražus išlaimėjinias atsilan-
rių dalykų. kiusiems. Loterijos reikalų

2. Kodaliečių dr-ja — reti- vedėja išrinkta M. Ix*skaus-
ginių dalykų ir gražių dar-1 kaitė. Ant loterijos yra leū- 
belių dalykus. 'džiautas elektros šaldytuvas.

3. Krjungos dr-ja — valgo- šeši “MhtMastera”, ir graži
mų dalykų ir kumpių. lempa. Reporteris

4. Šv. Vardo dr-ja — b»n- ygfflVlAl DAKTARAI 

. Tel. Lirfayette 8016

DR. C. J. SfENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį
Tel. Ofiso:

tų.

r butelių žaidimų. 
Chorai — įvairumų ra

(J. Vyrams pavesta 
gų ratas ir gėrimai.

pim-

7. Mokyklos vaikučiai — 
fishing pond”.
8. Gyv. Rož. dr-ja parūpins 

valgius ir užkandžius.
Supirkti dalykus reikalin-

i <

sekretorė išrinkta M. Leskau- gus bazarui pavesta: P. Bie- 
skaitė Karnivalo reikalų ve liauskui, A. Gedraičiui, O. 
idėjų išrinktas Petras Bieliau Vasiliauskienei ir M. Kiga- 
skas; jis visais svarbesniais raitienei. Kiekvienų vakarų
reikalais tarsis su klebonui 
kun. dr. J. B. Končium arba

nutarta turėti specijali/ pro
gramų kaip tai: japoniškų

Dalyvavo Savo Kleb. 
Kunigo Kuro 
Laidotuvėse

liai. Mūsų bažnyčioje dar nie
kuomet nėra buvę tokių pa
maldų. žmonių pamaldose bu
vo daug.

bu vikaru kun. J. Klimu. Ge- restoranų, kūdikių parodų, 
profesijos bus mokytoja. Vie-! neraliais kasininkais išrink Į kumštynes, “pie-eating cen

SI0UX CITY, I0WA. — 
Mūsų kleb. kun. J. Čėsna gi
mė ir augo Seranton, Pa. Pri
klausė Šv. Juozapo parapi
jai, kur laikė ir pirmąsias 
šv. Mišias (birž. 11 d., 1922 
m.). Mirus a. a. kun. Kurui, 
dalyvavo laidotuvėse. Namo 
grįžo po savaitė*.-

ta. Jonas Bakšys, Ro-
Br. y.
tardąs ir Ijeonora Člo- 
rovidence, R. I. 
įj.z.
Kieta Strungytė, New 
M. Y.
llė Jakavonytė, Brock-
įss.
' 14. Kun. Pius Lėkė- 
Bpeth, N. Y. (jau dar

’ )•
n. Pranas Juras, La/sikalbėti.

(jau davė). -----------
Pranas Juškai tis, Į Didįjį Penktjadįenį 

dge, Mase.

Velykos buvo įspūdingos. 
Prisikėlimo pamaldos buvo 
7 vai. ryto. Altoriai rožan
čiaus draugijos buvo labai 
gražiai papuošti. Žmonių pri 
sirinko pilna bažnyuia, reikė
jo net kėdės tarpe suolų sta
tyti. Choras, vedamas Bronės 
Petroniūtės, gražiai giedojo 
Velykų giesmes.

tinę Momingside College, 'mo
kytojų kursų baigė Ona Du- 
daitė. Vietinės ligoninės slau
gių mokyklų baigia Stanisla
va Petroniūtė. Gydytojo mo
kslus Chieągoje eina Stanis
lovas Ūselis. Neužilgo turė
sime savo gydytojų. Vietinėj 
kolegijoj iš visų studentų, J. 
Vyžentas gavo aukščiausią 
laipsnį. Garbė jam ir mums.

tos mokytojos B. Kellninskai- 
tė ir N. Klemiūtė; jos parda 
vinės ir įžangos tikietus. Nu
tarta turėti sekanti skyriai:

tęst”, ir t.t. Įžanga į kami- 
valų nustatyta 5c, už tai kie-

LIETUVIAI DAKTARAI

Klebonui išvažiavus į lai
dotuves, mūs kolonijų aplan
kė Motina Aloyza, Šv. Pran
ciškaus seserų vienuolyno vi
ršininkė. Klebonas labai gai
lisi negavęs progos su. ja pn-

Velykų vakare parap. sve
tainėje suruošta vakaras. Lo
šimų atliko jaunos merginos. 
Paskui šokta. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Parapijai pa
daryta nemažai pelno.

Mūsų klebonas nuolatos 
meldžiasi ir ragina jaunimą 
įstoti į dvasinį luomą. Per 
suvirš 14 metų klebonavimą 
dar neatsirado nei vienas pa
šaukimas. Gal dėl to, kad 
pas mus nėra parapijinės mo
kyklos.

80 METŲ PRITYHIMA8 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
niadienius ir trečifldicniiu

Rez.:
LAFayette 4017 2426 W. 69 St

Tel. namu:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDTT0JA8 IR CHIRURGAS 

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

fc 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

ps'^al sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
n A MTTRT A fl

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

I 3147 So. Halsted St., Chicago 
; Paned., Rered. ir Subat. nuo 2—9 v
Res. 6924 So. Talman Avo. 
Res. Tel. GROveuiH 0617 
Office Tel. HEMIock 4848nD A D VTIllPI Office Tel. HEMIock 4848DP', DR, J. J. SIMONAITIS

DANTŲ GYDYTOJAS 
3239 S. Halsted Street

CHICAGO, fiUU

.un. Juozas Aleksiū- 
ooklyn, N. Y. 
tan. Kazimieras Jan

io, Mass.
, Pranas Strakaus- 

ell, Mass.
tanauskas, Brock-

in. Juokus Valantie- 
rai!erbury, Conn. (jau

ir aukos plau 
laši u skubumu, tai 

lio kolegijai ne
akli 1938 metų. Ka

tes Kilnios Širdies Ne- 
i, tai yra labai skais-

Kun. J. Navickas

musų
bažnyčioj buvo trijų valandų 
pamaldos (nuo 12 vai. iki 3 
vai. popiet). Kleb. pasakė 
net aštuonis pamokslus ir ta
rpe pamokslų su žmonėmis
atkalbėjo po dalį rožančiaus. Ona Stakiūtė baigia CIarke 
Ant galo apeita kryžiaus ke-1 College, Dubuąue, Iowa. Iš

Balandžio 18 d., parapijos 
svetainėje įvyks- šeimyniškas 
vakarėlis. Tos rūšies vakarė
liai visienis patinka ir para 
pijai duoda gražaus pelno.

Lietuvių yra čionai arti 
100 šeimynų ir visi gyvena 
artį savo bažnyčios. BeVeik 
visi dirba skerdyklose.

Koresp.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUDA"

Telephone: BOUlevard 2S00

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rocktvell Street 

Telephone: REPublic 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

RKITE “DRAUGI

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

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2J24 S. Leavltt St. justin mackeIvicH, Prez. Tel. Canal 1679

,8ta.te 469S . prpspect 10ir
KAL & ZAfcETSKY

ATTORNET8 AT LAW 
•S92 So Weatern Av*,.

I Valandos: kandten nuo S: 10 no plev 
[iki S:iO v. vak. Subatoj nto 12 tki 

6:00 vakare
,88 W. Randolph St. 

Valandos: ketaden nuo 9:90 ryto
Ik) 2:00 po p*et

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki 8 vai. vak. 
8eSt. 3 Iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue

PROspect 1012

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAPayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadicnais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. CANal 2345

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

Ketvergais pagal sutarti
2303 So. Leavltt St. 

________ Tel. OANal 0402________
Te,. Ofc. REPublic 769«
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvlilad. ii uenktadieniair 

9-12 v. rytą: 1-6 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL.

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

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. V. 
Sekmadieniais pagal sutartie*.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road 

Vai. 2—4 ir 7—9 rak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Puhafonis CiceroJ 
144B So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRICKAS"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. }>agal sutartį 

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

Tel. HEMIock 4848

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Res. and Office

PROsnect 102* 2359 S. Leavitt St
vai. a-4 pp. Ir 7-9 vak. CANal 6706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

KrTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
račjusius dvidesimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

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

ertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

Kt SU PASITIKĖJIMU pas —

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

T«l. YARds 0994 
Ras.: Tel. PLAsa 3400

VALANDOS:
Nuo 10-12 t. ryts; 2-3 it 7-8 ♦. vai

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

Sunday by Appointtnent

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Narnų Telef. PROspect 1930

DENEMARK, Ine.
860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.___
Telefonu MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedčlinmia nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. fyto, nuo 2 iki 4 
vai no rūstu iv nuo 7 ibi V v

“DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų

IV*umatl2ma« le šlnllea Ilgos Jo
SĮMNlglvhė

Valandoe 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M.
Oyvenhuo vieta IUSH Ho. .tOth Avė. 
JAU SUGRĮŽO IS KALIFORNIJOS 

l’hone fhert) 3050 
Office 4930 Wut 13th Street

T«L CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
OTOYTOJAS IR OHIRURGAR

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

Seredomis ir Nedčl. pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Tnlafonaa RRPnhlic 7888

Tel. Office Wentvrorth 6380 
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. 
įšakynu seredouus ir subatocū.

Tel. CANa< 0257
Res. PROspect 6659

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. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: duo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti_____ _

rei. Ofiso Boulevard 5913 14 
ites. KENvrood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė. 

Valandos 0—10 A. M. 
Nedčliomie pagal atitarti

Reikale naudokitės patar
navimu tų profesionalų Ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.



DRAUGASAntradienis, baland. 6, 1937

RADIO
DAINUOS G. GIEDRAITIEI 

NĖ, A. ANCIŪTĖ, A.
ČIAPAS IR KITI

Peoples bendrovės krautu
vės eilinėj programoj Šian
die, hal. G d., 7 valandų va
kare, .iš stoties WGES dai
nuos (I. Giedraitienė, A. An- 
čiūlė, A. Čiapas ir kiti. Šioj 
programoj Peoples bendroves 
krautuvės praneš apie viso-

f
kius pavasarinius pirkinius. 
Klausytojai galės linksmai ir 
naudingai praleisti valandėlę. 1 
Nepamirškite.

Kelionėje, viešbučiuose, skai
tyklose, arbatinėse, valgyklo
se reikalauk laikraščio “Drau
go.”

Prieš 20 metų. šiandie suėjo lygiai 20 metų nuo to laiko, kada Jungtinės Amer. 
Valstybės buvo įstojusios į pasaulinį karų. Atvaizde rekrutuoti naujokai maršuoja Chi
cagos vidurnuesčiu.

Iš VVS Susirinkimo

BRIDGEPOiRT. — Balan- 
žio 4 d. įvyko VVS mėnesi
nis susirinkimas, kuriame į- 
sirašė ir keletas naujų narių.

Išklausyta įvairūs raportai. 
Visiems buvo džiaugsmo, kad 
dar kartų turėsime progos iš
girsti V. Uždavinį kalbant

balandžio 13 d., Lietuvių au
ditorijoj.

Pas narius yra tvirtas pa
siryžimas iki Naujų Metų 
Vilniaus vadavimui sukelti 
$1,000. Žinančiam skyriaus 
narių ūpų, tai nėra abejotina. 
Pasisekimo! Sėjūnas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Mirė Bukauskaitė

CICERO. — Mirė a. a. Ka
zimiera Bukauskaitė, sesuo

i žymaus biznierio Stanislovo •r
i Bukausko. Apie laidotuves 
! bus vėliau pranešta.

ANTANAS
WAICIKAUSKA3

Mirė bai. 3. 1937, 8:40 vai. 
vakaro, sulaukęs 54 metų am
žiaus.

Kilo iš Telšių apskr., 1*1 lin
gės parapijos.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Justinų, pusbrolį Mykolų 
Kainikų ir gimines. Tel. Pul- 
lman 0708, 44 E. 108 St.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioj.

laidotuvės įvyks trečiadienį, 
bai. 7 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Visų 
Šventųjų parap. balnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Sv. Kaeimiero 
kapines.

Pranešimai Nuliūdę:
ir Giminės.

Brolis, lxusbn»lis

□L,A.T

KAZIMIERA
BUKAUSKAITĖ

Mirė bai. 2. 1937, 10 vai.
vak., sulaukus gilios tenatvės.

Kilo iš Laukos parapijos, 
Kodsrių kaimo.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
1‘aiiko dideliame nuliūdima 

broli Htanis.ovų Bukauskų ir 
jo šeimynų, o Uetuvoj seserį 
Agnleškų ir gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 14tO So. 49 Ct.

Laidotuvės Jvyks seredoj, 
bai. 7 d. Iš koplyčios 8 vai, 
ryto bus atlydėta į šv. An
tano parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimnies, draugus-ges ir pužy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Glmbu'-s.

Brolis, Sesuo ir

Tsiidotuvių direktorius A. 
Petkus, Tel, Cicero 2109.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėtės MyHntk-ms — Vestuvėms — 

Bai ik teta nts IsUdotuvėms — 
Papuošimams.

Pitone LAFAYFTTE 5800

PROFESSOR M

UI

A he-tnan.
will not wea.r 
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MiKe

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

KUMPIAI IŠ
LIETUVOS

ii- kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Wholesale.

BALTIC IMPORT CO. 
805 W. 19th Street

Tel. Maymarkct 3555

CICERO. — Akad. Rėmėjų 
.Muširinkimas ^į.v>Ls balandžio 
6 d., 7:30 vai. vakare, para
pijos mokyklos kaimbaryje. 
Narės prašomos atsivesti nau
jų narių.

E. Kelpšienė, rašt.

Laidotuvių direktorius La- 
chawicz ir Sūnui. Tel. CANai 
2515.

T
——--------------------------

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BURfAU ASSOCIATION

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

URIDGEPORT. — Draugi
ja Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys mėnesi
nį susirinkimų 6 d. balandžio 
7:30 valandų vakare, Chica- 
gos Lietuvių auditorijoj. Ma
lonėkite visi nariai atsilan
kyti.

Praaik Bakutis, nut. rašt.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO JSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Šiuo pranešu, kati susirin
kimas C. A. P. Chorų Susi
vienijimo įvyks šio mėn. 7 
d., 9 vai. vak., Šv. Kryžiaus 
para]), svetainėj, Town of 
Likę. J susirinkimas prašo
mi atvykti chorų vedėjai — 

j vargonininkai ir chorų atsto
vai. Šis susirinkimas yra sva
rbus.

I
Juozas Stanaitis, rašt.

A. B A
ALBINA SARNECKE

(po tėvais Hoaiau-skaitė)

Mirė bai. 5. 1937, 4:45 vai. 
ryto, sulaukus 28 metų am
žiaus.

Gimė Chicagoj. šv. Jurgio 
parapijoj.

Pūtiko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų, motinėlę Oną Ses- 
nauskiienę, dvi seseris Onų Ses- 
nauskaitę ir Kazimierų Vaiš
norienę ir jos šeimynų, dėdę 
Pranciškų Kavaliauskų ir jo 
šeimynų, dvi pusfieserls šv. 
Pranciškaus vienuoles ir pus
seserę Eleonorų Žvlbienę ir jos 
šeimynų ir uošvius; o Lietu
voj dėdę Vincų Kavaliauskų ir 
jo šeimynų ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas 1511 Bo. 
49 Ct., Cicero. III.

Laidotuvės Jvyks ketverge, 
bai. 8 d. Iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Antano 
paiap. bažnyčių, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Vyms, Motina. Se
serys, Dėdė, PusMcserys ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

Ali
LOUIS SAUTKUS
Mirė bai. 4 «1., 1937 m., 7:30 

vai. vak., sulaukęs pusę am
žiaus.

Kilo iš Telšių apskr., Tverų 
parap., Zuburų kaimo.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Barborų, jx> tėvais Pu
šaitė, 3 sūnus: Petrą, marčią 
Oną, Louis, marčią Oną ir 
Juozapą, marčią Marijoną, du 
anūkus: Kazimierą ir Juoza
pą, seserį Jozefiną Jakubaus
kienę ir šeimyną ir gimines; 
o Lietuvoj seserį Amiliją Ver- 
ketienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4117 So. 
Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
bai. 8 d. Iš namų 8 vai. ryto 
bus atlydėtas į Nekalto Pra
sidėjimo 'parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos išmal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai,
Marčios, Anūkai, Sesuo ir Qi- 
minės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

RASTAS PRIGERUSIO 
BERNIUKO LAVONAS

G ar field parko tvenkinyje 
pagaliau rastas Ed. Smitli, 8 
m. amž., lavonas. Vaikas buvo 
dingęs vasario 23 d.

Išaiškinta^ kad jis ant plono 
ledo žaidė ir įlūžo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

MARQUETTE PARK. - 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 8 skyriaus susirinkimas į- 
vyks rytoj, balandžio 7 d., 
7:30 vai. vak., parapijos sve
tainėj.

Visos narės kviečiamos bū
tinai dalyvauti. Kurios sko
lingos už vajaus vakarienės 
tikietus, prašomos šiame su
sirinkime atsilyginti. Taipgi 
prašomos atsivesti naujų na
rių, nes po susirinkimo įvyks 
narių pavaišinimas.

Valdyba
GART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER — PRUZIN
Otriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Pbone PHM) aso W. l.Mh Avė

“Draugų” perskaitęs, ne
mesk jo į šalį, bet duok jj 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Aulo Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIOIUS, BAČKŲ!

VENHIAN ĮMENI CO., INC.|
lštliibėjai aukšteenė# rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
— o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj ——...
Suviri 50 metų prityrimo 

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

pinigus
—■ o— - —

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRĄŽTO AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A 11D III A M PC PATARNAVIMAS HmDULHIlUL dieną ir naktį
n W A T KOPLYČIOS VISOSE U I KAI MIESTO DALYSE

Lachawicz ir Sunai

S. P. Mažeika

A. Petkus

Ezerskis ir Suims
P. I. Ridikas

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULhnan 1270

4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203 •

10734 So. Michigan Ava 
Tel. PULhnan 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089



TVT? * v ę;

[š Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
LIETUVIAI PILIEČIAI, ŠIANDIEN 

BALSUOKITE!

Jagerbč Atstovę Ir 
>Nauję Konsulą

I
-r -------------------

“nktadienį Bismark vieš-
Lietuvių Sporto Komi

us, kurio priešakyje stovi 
(dv. J. Borden, suruošė lun- 
eheon Lietuvos ministeriui

Paskutines V. Uždavi
nio prakalbos

*
Bal. 13 d. lietuvių audi

torijoj, 3133 So. Halsted st., 
kalbės V. Uždavinys.

Šios jo prakalbos Chicagoj 
bus paskutinės. Daug dar y-

vo lietus, kuris kaip tik a 
pie tą laiką pasirodė. Nor? 
ir gaila vietiniams darbuoto 
jams-orns, kad taip įvyko,

CICERO. — Šiandie, bal. 
6 d., Ciceroj įvyksta rinki
mai. Daugelis lietuvių aima
nuoja, kad tas ir tas nėra 
tvarkoje mūsų miestelio val-

P. Žadeikiui ir naujam Cbi- ra žmonių, negirdėjusių ga- 
konsului P. Daužvar.l- taus kalbėtojo, koris vaizd-cagos

liui. Su p. Ministeriu ir p. 
konsulu pasitarta šią vasarą 

atvykstančių iš Lietuvos spo
rtininkų reikalais. Netrukus 
po pietų, būtent 2:40 vai. p.
JŽadeikis, būrelio veikėjų ir 
konsulo lydimas, išvažiavo į 
Vašingtoną.

žiai nušviečia lenkų skriau
das lietuviaims Vilniaus kra
šte. Dabar turės progos iš
girsti.

lietuviai, įvertinkime Už
davinio pasišventimą ir skai
tlingai atsilankykiin į šias 
prakalbas, įžanga tik 10c. lė
šų padengimui už svetainę.

bet visgi pramoga, galima sa- džioje. Sako, kad lietuviai y 
kyti labai gerai pavyko ir|ra skriaudžiami. Cal, ir tie 
nemažai pelno atnešė. Tarpe
vietinių, buvo atsilankę ir Bet, kai ateina rinkimai, 
svečių iš kitų kolonijų, kaip ' lietuvių jokiu būdu negalima 
tai: Melrose Park, Marųuette į&pra8yti, kad eitų balsuoti. 
Park, Archer Heights, Bri- Ypač moterys atsikalbinėjo, 
ghton Park, AVest Side ir, Daugelis sako, kad ir be ma-

no vieno balso 
Kitaip yra s

1.

2.

čiais. Jie visi eina ir balsuo
ja už savo žmogų. Už tai ir 
politikieriai daugiau dėmėsio 
kreipia į juos, negu į lietu
vius.

Šiandie parodykim vienin
gumą! Eikime visi balsuoti!Į3. 
Balsuokilme visi už lietuvį 
adv. L. W. K ižą. Klaidos ne
padarysit balsuodami ir už 
visus jo draugus. Visi yra 
tinkami žmonės į tuos ofi
sus, į kuriuos, nori būt išrin-

bus išrinkti.! kti.
i svetinitau-l i Pilietis

tarpe kurių taipgi teikėsi at
silankyti gerb. kleb. kun. Al.
Skripkus, kuris nuoširdžiai, ................. . i 11

parėmė gražų darbą ir džiau- sun^u apibudinti, tik vienas i 
gėsi, kad nors ir blogas oras,

Antradienis, baland. 6, 193?

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
“Draugo” Vajaus Kontestininkams

Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą ir atgal, ir $100.00 pi- 
nigais.
Kelionė iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal, ir $75.00 pi
nigais.
Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $75.00 pinigais.

Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $10.00 pinigais.

Kelionė iš New Yorko į Klaipėdą.

Nauja skalbimui mašina vertės 65.00, iš Jos F. Budrik, 
Ine., 3417 S. Halsted St.

ir daugybės kitų brangių ir naudingų dovanų.

Dievulis gali jiems atlyginti, 
nes tie brangūs rėmėjai-jos

Velykų Švente 
' Pas Mus

Užuojauta

A. a. Dr. Miko Bagdono, 
Lietuvos konsulot Chicagoje, 
mirties dėlei, A. L. R. K. Va
rgonininkų Sąjunga reiškia 

-giliausią užuojautą velionies 
namiškiams Lietuvoje, arti
miems giminėms, ypač gerb. 
kun. Ig. Albavičiui ir visai 
išeivijai.

J. Kudirka,
Varg. Są-gos Centro Pirm.

Tėvams Marijonams
Paremti Pramoga 

Gražiai Pavyko

T0WN OF LAKE. — Pra
eitą sekmadienį Tėvų Mari
jonų Rėmėjų 8 skyrius buvo 
surengęs kauliukų žaidimo1 
pramogėlę, į kurią atsilankė 
žmonių neperdaugiausda, nors 
ir tikietų buvo gana daug

bet visgi žmonių atsilankė.
Pramogoj taipgi dalyvavo ir dirba ne dėl sau kokios tai 

o'A ’knn- v- Čižauskas, MIC., ap I išsvajotos, liet dėl Dievo Kar
Iskrities dvasios vadas, kuris'1*8- Tokia darhai' kaiP r5mi 
'trumpai keliais žodžiais In- mas ParaPi«- vienuolijų ir 

kitų labdaringų darbų, reikia
(trumpai 
liai gražiai dėkojo visiems at- 
silankusiems ir svečiams, a- 
belnai gerb. kleb. kun. Al. 
Skripkui ir visiems darbuo- 
tojams-oms, kurie tiek gra
žios širdies įdėjo rengdami 
pramogą ir gausybę gražių 
dovanų. Reikia pasakyti, kad 
townoflakieeiai-tės ne tik kad 
darbavosi, bet ir savo gau
siomis aukomis rėmė, kurių

| jonai turėtų .jomis didžiuotis dovanota. Visiems prisimena 
i ir jas gerbti. Enrikas daug apkalbėtas, apdainuotas

gegutės garsusis “ku-ku.” Ar 
daugelis mūsų aplankėm Lie
tuvą jau esant Lietuvai nepri
klausomai, atdavus nepriklau
somybę, nepakhsiu atsakyda
mas, kad ne, tik dalis, ku 
lankė Lietuva ir ja gėrėjosi 
Ne vienam ir ne vienai iš
spaudė ašarą tas jausmas, ku
ris paliečia kiekvieną grįžusį 
į savo tėvu laisvą tautą, ku
rią paliko išvykdamas po Ru
si’os letena. Koks susidaro 

„ Tl A | jausmas, tik tas jį galės atpa-
•mergma. P-nas Petru nius šakoti, kuriam jis tenka per
šaukė ir paaiškino, kad pora įgyventi. A’patingai paveikia 
šimtų kalendorių su “nuogąjį kiekviena parvvkusj su t»k-
mergina” atspausdinta be jo ūw.‘i‘° •» Klaipėdoj šanlm broliškas įs-

Bereikalingas
“Pasipiktinimas”

WAUKEGAN, ILL — šv.
Baltramiejaus liažnyčioj Ve- . . x •*.. . . CICERO. — Aną dienąlykų švente buvo iškilmingai,..-. ,, , .“Drauge ’ buvo pieta vienaapvaikščiota.

Did. Šešt. vakarą draugijų 
atstovai, kaip kareiviai, visą 
naktį budėjo prie Atpirkėjo 
karsto. Vakare ankštutė baž-

pasakyti, kad tikrai šventas 
ir karžygiškas darbas.

Taigi, baigdamas šias ke
lias mintis, džiaugiuosi ture-! nytelė buvo pdna. Daugelis

korespondencija, kurioj pažy 
mėta, kad Frank J. Petru, 
Ciceros mokyklos užvaizdos, 
kalendoriai išleisti su nuoga •

jęs progos dalyvauti jūsų ta 
rpe brangūs townoflakiečiai. 
ir tikiuosi, kad ir ateity, ka
da tik proga pasitaikys, ma
lonėtu atsilankyti ir gražiai 
draugiškai praleisti laiką ta-

išplatinta. To priežastis, bu- nuopelnus ir triūsą spaudoj į rpe jūsų. Svetys

Renė Maison
i

sako: "Mano gerklė yra dėkinga
už Ltickiėls”
«

W' ” >■
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Ai esu aplankęs daugelį įvairių 
salių Europoj, Artimuose Rytuose 
ir Pietų Amerikoj; bei ii visų ei a- 
retų, kuriuos ai tik bandžiau, ge
riausiai prisitaikančiais savo gerklei 
ai atradau Luckies. Ai ir gerejuosi 
Luckies per pereitus penkiarius ar 
iesiarius metus. Dabar, man keliau
jant uisienyj, ai dedu pastangas 
būti pilnai aprūpintu tu Luckies. 
Mano gerklei jie yra taip ivelnūs.

GARSUS METROPOLITĄ N OPERA 
COMPANY TENORAS

»»

eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrini* 

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 

pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirukymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Maison, kaip 

ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 

artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug Iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 

gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

A

>

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
"DERLIAUS GRIETINE"

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

turėjo net lauke stovėti.
Gražų pamokslą pžtsakė kle 

bonas kun. J. Pužauskas. Ko 
mpletus laikė vikaras kun.
V. Urba.

Po pamaldų vieni ėjo išpa
žinties, kiti budėjo iki vėly 
bos nakties. Tai gražus lietu
vių paprotys, atvežtas iš tė
vynės Lietuvos, kuris ir iki 
šiai dienai palaikoma. Nei 
viena kita parapija čia lo 
neturi ir atėję svetimi pa? 
mus graži uojasi. tomis apei
gomis. Tik vieno dalyko šį
met neteko matyti, t. y. Ve- 

1 lykų naktį giedorių, kurie 
būdavo per naktį gieda. Šį
met to nebuvo. Daugelis jų <*iplbėjimas garsai 
pasigedo. Sake, ar t,k nenyk-1 fJar> j|(j. Pa|anga _ ..Iia|tij„s 
sta gražus paprotys. Daugelis,pėdai,” Birštonas, ir kitos 
vyrų ir moterų, kurie giedo-,vasarojimo vietos Baltijos pa

žinios. Keli tūkstančiai egze
mpliorių kalendorių atspaus
dinus su p. Petru žinia ir 
tinkamais vaizdais, o keli ši
mtai jų išėjo tokie, kuriais įį savo kelione koanksčiausiai, 
jis pats nebuvo patenkintas, nes anksčiau užsisakęs laiva

kortę gali gauti patogesnėje

kilmingas pasitikimas.
Praleisk šią vasarą Lietuvoje

Jei kas rengiasi vykti j Lie
tuvą, tai patartina pasirflpin-

TIESIOGINE EKSKURSIJA 
I KLAIPĖDĄ NEPERSĖ

davo, tebėra gyvi. Gal pasi
didžiavo, kad kai kurie cho
ristai po pamaldų pagiedojo 
porą giesmelių. Nežinau.

Prisikėlimas
Velykų rytą vėl bažnytėlė 

prisikimšo. Gaila, kad dar 
neturim naujos, erdvios baž
nyčios, nes visos pamaldos 
daliar būna mokyklos kamba 
ryje.

Suskamba varpas, praside
da pamaldos. Kėlėsi iš numi
rusių mūsų Atpirkėjas. Pra
sideda procesija. Minia išsi
pila į lauką. Kareiviai, An
gelo Sargo draugija, tarnau
tojai ir mažyčiai mokyklos 
vaikučiai. Choras gieda “Li
nksmą dieną apturėjom’’. Pro 
cesija eina aplink bažnyčią 
lauke. Nors oras buvo vėso
kas, vienok niekas neboja: 
eina dideli ir 'mažyčiai. Ypač 
didelio įspūdžio darė mažy
čiai bernaičiai ir mergaitės. 
Vieni nešė gėles, kitow bars
tė gėles kėlusiam Atpirkėjui.

Po procesijos sekė Mišios 
šv. ir pamokslas.

Sv. Kazimiero Seserys... 
Kiek jos triūso padėjo, pri 
rengime vaikučių, jiapuoši- 
mui altorių, sutvarkymui ba
žnytinių rūbų... Tai neapkai- 
nuojamas darbas. Teko būti 
bažnyčioj vidurnaktį. Jos vis 
dar triūsė tai apie altorius, 
tai apie rūbus. Koks tai pa
sišventimas! Net gaila pasi
darė. Nežinau, ką darytumėm, 
jei jų nebūtų. Už tai parapi-

turėsite įdomesnę kelionę.
ftvodų Amerikos Linija šiais 

metais išplauks į Lietuva dvi 
ekskursijos pirmo i i GEGU
ŽĖS 29 d. TIESIOG Į KLAI
PĖDA (laive apmainant) mo-

uo „ o torlaivm GR1PSHOLM. An-Kas neatsimena vasaros . .. .. n _T . . • » m • ' , „i įtrou liepos 2 n. tam pačiamLietuvoje? laip gražu, malo-' tnrlai' « Npw Yorko ik; 
nu, kvejiantis oras, paukščių . ... • p ,čiulhėiir a. varsai skamba nėr Švedijos uosto Gothenburg is čiulbėjimas garsai skamba per ppp ftvwlijOg piptų kraM}}

i Kalmarą (7 valandos laiko) 
iš Kalmaro 1934 m. statytu 
ra riai vm MiARTEHOLM į 
KLAIPĖDA. Kelionė per 
Baltijos jūrą tęsis 18 valan
dų laiko.

Ekskursijos užgirtos Lietu
vių Laivakorčių Agentu Są
jungos Amerikoje, j kurios 
narius, autorizuotus Švedų A- 
merikos Linijos agentus kelio
nės reikalais prašome ir kreip
tis arba į Mle kuria S.A.L. 
raštinę. Tėmykite šiam lai
kraštį skelbimą.

Fl. P. Mučinskas.

DANT Į KITĄ LAIVĄ

Vienintelė Šiais Metais

Jūry. .Ežerai, ežerėliai, upės 
ir upeliai tai tikras gamtos 
turtas, kuriuo Lietuva yta ap-

JOKN,YO(Hl 
HAIR IS A 

FRJCHT/HERf. 
ŪSE MY FOM-OL!

Wives. molhert, tliters—they're often 
forced fo point tho woy to hair 
heallh to their men folkl For women 
know that o healthy head produces 
handsome kairi And that's why 
women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
shampoo which first nourishes tho 
scalp. then takes the dūli, parched 
hair ond brings it back to glowing 
health. Fom-ol is so economicai t a 
CtlIe floes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous triol bo»- 
tie, enclosing 10c to cover pacbng 
ond oostoae.

FOM1-OL

o»-

PLATINKITE '•DRAUGĄ'’

CLASSIFIED
PAIEŠKOJIMAS

Pniefikau Tony Rauze, tėvo ir krik
što aūnana Aleksandro Rauze. Pa
skutini sykį aS juos maėiaa 1917 m. 
Malonėkite atsiSankti. Ovveno ant 
14 St., Chieaęo, III. AtsiSankite 
Filip Banovich, Box 94, Goodman, 
Wis,

IEŠKAU FLATO

Reikia 4 kambarių flato, apSildomo 
neėium, garu ar vandenin Marųnette 
Parke nr Rri^Mon Parke. Tuoj pn- 
ioiiktj Grnvehill 0163.

REIKIA DARBININKŲ

Reik:a automobiliu pardavėjų. Turi 
bflti Svarūs, g^nf.iai atrodantys jau
ni vvm nno 20 iki 25 metu am- 
f'ans. Parduoti Fordo automobilius 

trekus. Patyrimas nA"*. hflttnns.
Komisas ir bonnsns. Matyk Mr. 
TTiU. F,. C. Sebneider Motor Sales, 
^01 W. Madison.
Te’ T.TNeota 4424

DM Reipnatiymo. Slnsm. Ner- 
vnfnmo, Prairtos Cirknlinciins. 
AnV?to Krupio Sn^^riimo ir 
RedOrinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Linkt, Snlnbnr Ir 8hower 

Msndvnės.
Elektros Trytmentai ir Masožai 

m»g sKTRirs wrmrav sicvRrrs 
tsrr N. Hn'-trS st.

Antr. tr KrSvtr.
• ryta tiri f rate.

tane CtytMmm Av*. 
Pirm., Tt*A, Krtvlr.

Ir BaM.
t :SS ryt. Iki !• yek.
Antr. mm. tiM 

H e rėk.
«osB vietosi rtivira se mstij


