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VYSKUPAS PEIKIA J. V.
ŠVIETIMO ĮSTATYMO 

SUMANYMU ;
LOUISVILLE, Ky. (per 

paštų). —» National (’atholic 
Education Association (Naci- 
onalė Katalikų Švietimo sų
junga) įvykusiam čia suvažia
vime sąjungos prezidentas J E. 
vyskupas J. B. Peterson
\Manchester, N. H., peikė kon
gresui įteikti} švietimo įstaty
mo sumanymų, žinomą Harri- 
son-Fletcher bilių. Vyskupas 
pažymėjo, kad tas bilius atro
do daugiau niekas, kaip tik 
“kiaulienos statinė”.

Visuomenėje prigijusi nuo
monė, kad viešuoju švietimu 
neat9iektas nacionalių proble
mų išsprendimas, o tuo tar
pu vis dar daugiau stengia
masi plėsti lietikybinį švieti
mų, skirti naujas išlaidas ir 
eikvoti žmonių sumokamas mo 
kestis.

Vyskupas išaiškino, kad mi
nėtu bilium numatoma viešų- 
jam švietimui parama iš fede
ralinio iždo. Pirmaisiais (atei 
pančiais) metais 100 milijonų 
dolerių, o paskiau per penke
rius metus kas metai po 300 
piilijonų dolerių. Šios sumos 
turi būti paskirstytos tarp 
valstybių.

Anot vyskupo, dešimts vals
tybių, kur švietimo standar- 
das yra aukštesnis, turi gauti 
vienų, pusę tų skiriamų sumų. 
Kita gi pusė turi tekti 38-ioms 
kitoms valstybėms.

Kas įdomiausia, kad bilius 
nenustato kokios nors kons- 
tr.uktyvės programos, būtent, 
kaip tie milijonai dolerių turi 
būti panaudoti. Pažymima, tik 
švietimo reikalams.

Ar gi ne aišku, kad toks su
manymas yra vien tik pinigų 
eikvojimas! Šalis turi svar
besnių. reikalų. Bedarbiai šau
kiasi darbo, darbininkai namų 
savininkai reikalingi gelbėji
mo, kad neprarastų pastogės, 

čia politikieriai betiksliai
žarsto milijonines sumas.

DVIEJŲ UNIJŲ DARBININKŲ TARPUSAVE KOVA

Clevelande, O., sustreikavo Vacuum C’leaners kompanijos darbininkai. Streiki
ninkai pasiskirstę į dvi priešingas unijas: A.F.L. (American FederatiUn of Labor) ir 
C.I.O. (Committee of Imlustrial Organization). unijos varžosi u; pirmybę. Kai 
C.I.O. streikininkai ryžosi pikietuoti fabrikų, A.F.L. streikininkai tuos, užpuolė. (Acme).

RASTAS SUSIDAUŽĘS IR 
SUDEGĘS KELEIVINIS 

LĖKTUVAS

Demokrato kongresmonų blokas nori 
daugiau išlindo šelpimui

Pageidauja parūpinti darbą 
3 milijonams bedarbių

DIRIŽABLIU SUSISIEKI
MAS PER ATLANTIC 

PRASIDĖS GEG. 3 D.
NEW YORK, bal. 6. — 

Tarp Frankfurto ((Vokietijos) 
AVASHINGTON, bal. G. — parūpinti darbų mažiausia 3,- ir l^akehurst,(J. Valstybių) šį- 

dirižabliuKongreso žemesniųjų rūmų de 
mokratų atstovi} vairuojanty
sis 100 narių komitetas šian
dien iškėlė reikalavimų, kad 
kongresas paskirtų 2,400,000,- 
000 dol. šelpimo darbų pro
gramai viencrių metų laiko
tarpiui.

Komitetas turėjo susirinki
mų vieno kongreso atstovo de
mokrato ofisuose. Paskui pas
kelbtas pareiškimas, kad susi
rinkusieji rado reikalinga a- 
teinančiais fiskaliniais metais

BE “JURY” GALIMA NAG
RINĖTI BYLAS

(XX),000 bedarbių, kurių kiek-1 met dirižabliu susisiekimas 
vienam į metus tektų po 800;bus pradėtas gegužės mėn. 3 d. 
dol.

Prez. Rooseveltas seniau
kongresui pasiūlė skirti 1,853,- 
154,000 dol. šelpimo darbams 
vesti. Vairuojantysis komite
tas randa, kad šios sumos ne
pakanka “gerovės” grąžini
mui.

S00 dol. į metus bedarbiui 
yra alkio atlyginimas, ypač 
šiais brangenybės laikais. Su 
tokiu šelpimu nereikia nė lau
kti “gerovės” grąžinimo.

YAGODA KALTINAMAS 
UŽ FONDŲ EIKVOJIMĄ

AMERIKIEČIŲ GRUPE
GELBES NACIONA

LISTAMS
NEW YORK, bal. 6. — Čia 

kuriama pirmoji amerikoniš
ka šelpimo’ grupė tikslu gelbė
ti ispanams nacionalistų valdo 
mose srityse* Ispanijoje. Tuo 
tikslu atidaryta čia būstinė.

Grupės priešakyje yra Ba- 
sil Harris, International Mer- 
enntile Marine Co. preziden
tas, ir O. H. Hammond, bu
vęs J. V. ambasadorius Tspani 
jai. šis pastarasis bus iždinin
kas.

AVASTHNGTON, bal. G. — 
Vyriausias teismas 7 balsais 
prieš 2 nusprendė, kad mažai
siais kriminaliniais nusižengi
mais bylos gali būti nagrinė
jamos be “jury”.

Balsavę prieš šį nuosprendį 
du teisėjai nurodė, kad tas y- 
ra priešinga šeštųjam konsti
tucijos priedui, kuriuo garan
tuojama “jury” visoms krimi 
nulinėms byloms, nepaisant jų 
didumo ir svarbos.

Šie teisėjai toliau pažymi, 
kad tuo būdu ir kitos konsti
tucinės garantijos bns pakirs
tos.

Cbicago taxicab šoferių uni
ja susijungė sai International 
Brotherhoori of Teamsters.

12 ASMENŲ ŽUVO VIE
SULUOSE

ATLANTA, Ga, bal. 6. — 
Pavasariniai viesulai ištiko 
šešias pietines valstybes. ,A- 
pie 12 asmenų žuvo ir daugiau 
kaip 50 sužeista

MASKVA, bal. G. — Suži
notai, kad buvęs čekos nuož
mus viršininkas Yagoda užsi
traukė Stalino nemalonę .už 
valstybės fondų išeikvojimus. 
Paskutiniu laiku Yagoda labai 
girtavo.

POLICIJA NUMALŠINO 
RIAUŠININKUS

Ann Dress kompanijos, 2253 
So. Halsted gat., streikuojan
tieji darhininkai vakar susiko
vė su streiklaužiais. Policija 
numalšino riaušininkus. Prieš 
porų savaičių ir gi buvo įvyku 
sios riaušės.

Kompanija turi streiklau
žius ir nenori pripažinti uni
jos. •

ALBUQUERQUE, N. H., 
bal. G. — TWA divizijos vir
šininkas majoras Smith pra
neša, kai! jam teko pastebėti 
susidaužusį Douglas transpor
tinį lėktuvų, iš Burbank, Cal., 
P'-reitų šeštadienį skridusį į 
rytines valstybes. Nelaimė į- 
vykusj Baldy kalno pašlaitėje, 
arti Arizona New Mexico sie
nos. A'ieta beveik neprieina
ma — apie 8,000 pėdų aukš
čiau slėnio ir giliai sniegu nu
klota. Į

Majoras Smith- pastebėjo, 
kad susidaužęs į uolas lėktu
vas sudegęs ir vargiai kuris 
iš skridusių astuonių asmenų 
galėjo išlikti gyvas. Matyt jie 
visi staiga užmušti.

Sudaryta gelbėjimo grupė. 
Vyks pėsti, kadangi arklių ne
galima panaudoti. Per daug 
sniego.

Aiškinama, kad nelaimė į- 
vyko didelės sniego pūgos lai
ku. >

Bus naudojamas naujas mil 
žiniškas dirižablis Hindenbur- 
gas. Sulyg padarytos progra
mos, dirižablis aštuoniolikų 
kartų atskris į Amerikų. Pas
kutinis jo skridimas iš Lake- 
hursto įvyks lapkričio m. 2 d.

Hinden-burge bus vietos 70 
keleivių. Be to, juo bus veža
mas paštas ir siuntiniai. Vie
nam keleiviui kaina. į viena ku 
rių pusę bus 450 dol. Pereitų 
vasarų buvo 400 dolerių.

JAPONAI PUOLA BRITŲ 
VEIKLĄ KINIJOJE

NACIAI VARŽO GELEŽIES, 
PLIENO VARTOJIMU

f ~ >*——-----
BERLYNAS, bal G. — Nuo 

gegužės mėn. 3 d. Vokietijoje 
geležies ir plieno vartojimas 
bus taip suvaržytas kaip 
sviestas, arlia riebalai. Be vy- 
riausybės leidimo fabrikai ne
galės priimti jokių iš geležies 
užsakymų. Visus užsakymus 
turės patvirtinti vyriausybė 
tuo sumetimu, kad nė mažiau
si gelžgalėliai nebūtų eikvoja
mi dirbant užsakymus.

Ketverius metų ekonominės 
atstatymo programos vykdy
mo valdyba išdirbo planus, 
kiek daug geležies ir plieno

ŠANCHAJUS, bal. G. —
Japonų spauda staiga pradėjo 
pulti britų veiklų Kinijoje.
Pažymi, kad kiniečių autorite- gali būti vartojama statybai,
tų pripažintos ekonominės 
koncesijos centrinėj ir pietinėj 
Kinijoj yra ne kas kita, kaip 
tik politiniai žygiai, o tas 
kenkia Kinijos ramybei, taip 
pat japonų taikingiesiems 
santykiams au kiniečiais.

Japonai pageidauja, kad bri 
tai paliautų drumsti taikų A- 
zijos rytuose.

SOCIALISTŲ PARTIJA SMUN
KA; KOMUNISTAI ĮSIGALI

MILWAUKEE, AVis., baliniai įvykusiam socialistų parti 
6. _ AVisconsino Darbo fede- jo» suvažiavime Chicagoj, a-
racijos prezidentas ir socialis- ™t Ohl, rytinių valstybių troc

j tt avi kininkai visas sesijas vedė netų partijos vadas Henry Ohl, . .. . .socialistų partijos, bet
J r., visiškai apleido socialistų 
partijų.

Jis rado, kad partijoje pra
dėjo vyrauti komunistai, kas 
pasirodė nepakenčiama. Nese-

savo
naudai.

Anot jo, ir kiti vadai turės 
apleisti socialistų partijų, o po 
to ji virs paprasta komunistė 
ka organizacija.

GEN. MOLĄ ARMIJA 
PAZANGIUOJA

Valencija rengiasi “sunaikinti” 
sukilėlius

SALAMANCA, Ispanija, 
bal. G. — Generolo Molą vado
vaujama šiaurinė armija daro 
pažangų Bilbao miesto fronte, 
kur baskai radikalai atkakliai 
gina miestų. Polaipsniui uži
ma vis naujas pozicijas ir bas
kus stumia arčiau miesto ribų.

Kova su liaskais yra nepap
rastai sunki. Nacionalistų vado 
vybė ilgų laikų buvo daugiau
sia užimta Madrido frontu ir 
leido baskams gerai įsigin- 
kluoti, visur išvedžioti apkasų 
tinklus ir paruošti daugybę 
kulkosvaidžiams užmaskuotų 
lizdų.

Vakar tarp paimtų į nelais
vę baskų pasirodė daug 14 ir 
15 metų amžiaus vaikų. Išaiš
kinta, kad baskai radikalai iš 
vi-enų vaikų sudarė brigadų ir 
pastatė jų kovoti prieš nacio
nalistus. Šiems “kariams” iš
dalinti šautuvai. Daugumas 
vaikų nemoka, arba nenori 
šaudyti kovos lauke. Tik ieško 
progos pasiduoti.

Šiandiert Bilbao frontų išti
ko didis viesulas su ledų kru
ša ir daug pakenkė nacionalis
tų veikimui.

Ir šiandien šiam fronte bas 
kai pirmąkart pradėjo naudo

ti Rusijos bolševikų tankus. 
Taip pat baskų eilėse pasiro
dė garsieji po kalnus laipio
tojai baskai. Tas reiškia, kad 
ten radikalai jau griebiasi’ 
paskutinių priemonių sulaiky
ti nacionalistų veržimąsi.

MADRIDAS, bal. 6. — Ma
drido ir Valencijos radikalų 
vadai skelbia, kad jie į karo 
tarnybų pašaukę dešimtis tūk
stančių naujokų, kurie pavir
šutiniai “išmankštinami” ir 
siunčiami į karo frontus, anot 
radikalų, “išnaikinti sukilė
lius”.

Be to, radikalai praneša, 
kad jų ginklų ir amunicijos 
fabrikuose dienomis ir nakti
mis dirbama, kadangi per Pi- 
renėjust siunčiamos karo med
žiagos nepakanka. Nei prancū
zai radikalai, nei Maskvos bol 
ševikai nesuspėja pristatyti 
jiems reikiamos karo medžia
gos kiekybės.

Valencijos radikalai neuž
miršta paduoti žinių, Ybtdnas- 
kai taip pat “tvirtai laikosi” 
prieš nacionalistų SpftUditflĄ

Kituose f rantuose niekas 
daugiau, tik radikalai “daro 
pažangų

Pranm socialės partijos vadas 
atsikerta socialistams

koki liėgiai turi būti dirbami. 
Nurodoma net, kokios skardi
nės turi būti gaminamos.

Visur ir kiekvienam žings
nyje varžymai ir diktatūra. Ir 
dėlko taip! Naciai nori, kad 
geležis ir plienas būtų tnupia- 
mi. šie produktai pirmoje vie
toje reikalingi ginklavimuisi.

SERGA KUN. A. ŠVEDAS
PRIEŠ NAMŲ SAVININKUS

THOMPSON,* Conn. — Jau 
Chicago' aldermonų taryboje kelinta diena kai sunkokai ser- 

šiandien bus iškeltas butų nuo ga kun. Antanas Švedas, Ma
mų klausimas. j rianapolio kolegijos prafeso-

13-ojo wardo aldermonas rius. Keletą dienų tikrai daug 
turėjo kentėti, bet dabar jau 
eina geryn.

Egan pasiryžo įteikti tarybai 
rezoliucijų, kad butų nuomų 
branginimas būtų ištirtas. Jis 
sako, kad namų savininkai be 
jokio reikalo didina butams 
nuomų. Tai aiškus namų savi
ninkų sumoksiąs žmonių išnau
dojimo* sumetimu, sako Egan. 
Vieneriais metais jie tikisi iš 
šeimų išplėšti 90 milijonų dol. 
daugiau už butus.

MADRIDįAS, bal. 6. — Va
lencijos radikalai skelbia, kad 
jie savo “generaliniam šta 
bui” paves Bilbao miesto gi
nimų.

PLATINKITE “DRAUGĄ M

KUO SUSIRŪPINĘ AMERI-1 & - jui.
KflO niTMinTil • tintas su kitais penkiais va- KUu rAlnlJUlAI ,dais prancūzų socialės parti

jos (fašistais vadinamos) vy
riausias vadas pulk. de la Roc 
que paskelbė prancūzų tautai, 
kad jis neatgaivina buvu
sios fašistų organizacijos 
“Croix de Feu”, ir kad soci
alistas premjeras Blumas grie 
biasi diktatoriaus vaidmens,

Vakar minint 20 metų su
kaktuves kaip J. Valstybės bu
vo įsivėlusios į paskutinį pa
saulinį karų, šalies patrijotai 
reiškė daug susirūpinimo apie 
ateitį.

Jie nurodo, kad šalies sau
gai yra reikalingas ginklavi-1kėsinasi griauti socialų
rnųsis ir gausingesnė kariuo- ParPj4-

Socialė partija turi daugiau 
kaip du milijonus narių, pa
reiškia pulk. de la Rocque, ir 
kaipo tokia, negali būti sngriau 
ta. Čia negali socialistui prem
jerui padėti teismai ir kiti 
grasinimai.

Pulk. de la Rocqnc yra at
kaklus komunistų ir socialistų 
priešas. Tad radikalai nori 
juo nusikratyti.

menė? Prireikus, būtų daug 
vargo didinti kariuomenę, ka
dangi jauni vyrai nėra linkę į 
karo tarnybų. Girdi, jie turi 
lengvesnę “tarnybų” vyriau
sybės palaikomose šelpimo or
ganizacijose CCC ir WPįA, 
kur mažiam darbo, dar mažiau 
drausmės ir didesnis atlygini
mas.

Tad, jų nuomone, reikalinga 
peunaikinti šias šelpimo orga
nizacijas. Kitaip gi ateityje 
jauni vyrai visiškai nenorės 
savanoriai įstoti į kariuome
nę. -

MEKSIKOJ VARŽOMAS 
SVAIGIŲJŲ GĖRIMŲ

VARTOJIMAS

DETROIT, Mich., bal. 6. — 
Cbryslerio automobilių korpo
racija vis dar nesusitaiko su 
darbininkų unija.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —

Šiandien debesuota ir šilčiau.
Saulė teka 5:22, leidžia-

si 6:22. t i r J u___

MFAICO CITY, bal. 6. — 
Meksikos centro vyriausybės 
įsakymu žymiai suvaržomas 
svaigiųjų gėrimų pardavimas 
ir vartojimas, ypač meksikie
čių indijonų apgyventose sri
tyse. d
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Vis Dar Nesusitaria

Retkarčiais mes gauname iš Lietuvos 
tokių pranešimų, kurie neskelbiami Lietu-, 
vos laikraščiuose, nes tai daryti draudžia 
spaudos cenzūra. Gautomis žiniomis pasi
daliname su savo skaitytojais.

Viename laiške mums rašo, kad politi
nis gyvenimas Lietuvoje eina po senovei. 
Ekonominis veikimas kiek sustiprėjo. Atsi
randa šioks toks ir prekybinis judėjimas.

Per paskutinius kelis mėnesius eina pa
saulinės ir dvasines valdžios pasitarimai dėl 
susitarimo. Ėjo, rodoK, gana rimtai. Iš vie
nos pusės tarėsi arkivyskupas Arata ir 
arkiv. Skvireckas, o iš kitos — užsienių 
reikalų ministeris.

Pasitarimai baigsis, berods, blogai.
| Pasaulinė valdžia stato neprieinamus 
reikalavimus.

vinių. Mažesnės katalikų pasaJpinės draugi
jos turėtų susijungti ir taip persitvarkyti, kad 
jos legaliai galėtų veikti. Nora tai neleng
vas yra darbas, tačiau prie rimtų pastangų 
galimas įvykintL

LIETUVOS PASIUNTINIO PULK. 
P. 2ADEIKI0 ŽODIS PRIE A. A. 
KONSULO M. BAGDONO KAPO

Šia proga mes norime atkreipti dėmesį 
j Lietuvių R. K. Susivienijimų Amerikoj.
Ši organizacija Illinois valstybėj yra pilnai i !***• i* Lietuvos Pasiuntiny- 
legalizuota. Ji gali veikti mekeno netruk-, bės Vašingtone sekretorius 
doma, nes ji prisitaiko prie visų valstybės Dr. Mikas Bagdonas klastin-

Trečiasis iŠ eilės Lietuvos Vašingtone p. Balučiui teko
Konsulas Cliicago, o fotnna-

apdraudos departamento reikalavimų. Dėl 
to geriausia yra išeitis, kad mūsų tautie
čiai gausingiau rašytus į LB KIŠA ir savo 
vaikus jame apdraustų.

Mūsų draugijos lietuvių religiniame ir 
tautiniame gyvenime svarbų vaidmenį yra 
suvaidinusios ir dabar dar tebevaidina. Jei 
norėsime išsilaikyti gyvi kaipo lietuviai ir 
ateityje, be draugijų ir organizacijų jokiu 
būdu negalėsime apsieiti. Dėl to geriausia 
šiame atsitikime išeitis, tikriausias ir sau
giausias kelias — rašytis į Lietuvių R. K. 
Susivienijimų Amerikoj ir jį kiek galint 
stiprinti.

Didžiosios Lietuvos Sukaktuvės

Lietuvos laikraščiai jau gana plačiai ra
šė apie artimas lietuviškai širdžiai sukak
tuves. Jau rašė ir mūsų, amerikiečių spau
da. .,

Anot “Saleziečių Žinių”, daug įvairiau
sių linkėjimų žmonės vieni kitiems prilin- 

] kėjo, juos sutikdami. Bet, jei tik mes neap-
Anuo kart paskelbėme, kad Kaune įvy

ko vyskupų konferencija, tačiau nebuvo ži
noma kų ji svarstė. Dabar paaiškėjo, kad 
vyskupai tarėsi apie derybų su vyriausybe 
padėtį.

Taip pat gauta žinių, kad paskiri Sei
mo nariai bando judinti spaudos, mokyklų, 
organizacijų ir kitokius klausimus, bet to 
rezultatai menki arba jokie. Tai parodė, 
kad Seimas yra bejėgis, kati jo autoritetas 
yra menkas. Jis gali daryti tik tų, kų jam 
padiktuoja vyriausybė. Ne be reikalo pasi- • šame Aukštaičių krašte, o is čia netrukus 

• rūpinta išrinkti į Seiluų tokie asmenys, ku- pasiekė ir Žemaičius.

sižiūrėsime, tai ir jie mums gali praeiti ly
giai nepastebėti ir mažai teišnaudoti, kaip 
ir daugelis kitų mūsų gyvenimo dienų. To
dėl ir verta mums tikrai susirūpinti, kad 
bent šie metai mūsų gyvenime būtų pras
mingesni. Ir tai ne juokais! Juk šiemet su
kanka lygiai 350 metų nuo to laiko, kai 
krikščionybė įžengė į Lietuvų. Tiesa, jau 
ir anksčiau Kristaus mokslas mėgino įsi
veržti į mūsų tėvynę. Bet tik 1387 metais 
Linksmoji Naujiena galutinai įsigalėjo vi-

gos ligos užkluptas Velykų 
naktį staiga pasimirė. Eida
mas dar tik 43 metus, kupi
nas energijos tikėjosi ligai 
nepusiduoeiųs ir turėjo gyve
nti dar antra tiek. Velionis 
buvo taip užverktas darbų, 
buvo pasinėręs savo atsako-

ilgiausia bendradarbiauti su 
daktaru Bagdonu. Ministeris 
Balutis, mano pirmtakūnas 
labai aukštai įvertinoi velio
nies diplomatinius' gabumus. 
Štai anas tenai gėlių vaini
kas su užrašu: “mylimai n be
ndradarbiui*, pasako, kad 
jie du buvo netik bendradar
biai, bet ir geri draugai.

A. a. Konsulas Bagdonas 
buvo linksmaus būdo, turėjo
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mingose pareigose, kad gal retų dovanų humoro, dėl to
neturėjo laiko, o gal ir pa
miršo pasirūpinti apie savo

jis daug įgyjo draugų kur tik 
pasisukdavo. Savo keliu jis

sveikatų. Konsulas Bagdonas ibuvo atsargus ir tarnybos
uoliai ir sųžiningai eidamas 
jam pavestas svarbias valsty
bės pareigas, matomai mirė 
neatsitraukdamas nuo savo 
tiarbo stalo, mirė kaip karei
vis būdamas sargyboje. Tur 
būt dėl to tai jo gyvenimo 
siidas nutrūko taip katastro
fiškai — netikėtai, kad sta
čiai negalima patikėti, kad 
tai būtų liūdnas faktas, jog 
mes čion susirinkome ne į 
daug žadančio jauno Lietu
vos diplomato pagerbimo su
eigų, bet į jo laidotuves, su
sirinkome atiduoti jo šviesiai 
atminčiai savo gailesčio ir 
nuliūdimo jausmus.

Nors Konsului Bagdonui ir 
nebuvo lemta ilgiau pagyve
nti, bet gi jo trumpas gyve
nimas buvo vaisingais dar-

reikaluose sųžiningas. Nuo 
laiko mano buvimo pirmuo
ju Lietuvos Konsulu Chicago 
•man teko susipažinti su Miku 
Bagdonu, tada dar universi
teto studentu, o vėliau teko 
per keletu metų dirbti drau
ge, tai konsularinį, tai diplo
matinį darbų ir aš turiu liu
dyti, kad daktaro M. Bagdo
no asmenyje Lietuvos užsie
nio tarnyba nustojo darbš
taus sumanaus ir lojalaus da
rbininko, aš gi netekau išti
kimo ir kompetentiško pagel- 
bininko ir brangaus bičiulio. 
Gilus tai skausmas velionies 
seserims ir broliams Lietu
voje, o Chicagoje pusbroliui, 
didžiai gerbianuun klebonui 
Kun. Ignui Alibavičiui — tei
kitės priimti mano ir mano

rie būtų vyriausybės, kaip anglai sako, tik 
■yes sir”.

Su Pasaulio Lietuvių Sųjunga taip pat 
eina sunkiai. Tariamųsi su vyriausybe. Sa
koma, kad gal draugijų įstatymai ir nekliu
dytų, bet yra ir kitų kliūčių, kurios turi

• labiau asmeniškų pobūdį. Imama skeptiškai
• žiūrėti, ar pavyks antrųjį kongresų sušaukti 
j 1938 m. Nors, kiek šiuos žodžius rašantis 
; atsimena, pasaulio Lietuvių Sųjungos statu- 
; to projekte numatyta kongresų šaukti kas 
; penkeri metai. Tuo būdu antrasis kongre- 
' sas turėtų būti šaukiamas 1940 metais.

Tokios tai žinios iš Lietuvos.
; Įveikia džiaugtis, kad ekonominiai rei- 
; kalai mūsų senoje Tėvynėje taisomi, tačiau

nesmagu girdėti, kad ten vis dar nėra susi- 
1 tarimo, vienybės, kad Bažnyčios ir Valsty-

bės santykiai vis dar nesunorniuojami.
Juk tikrai i yra keista, kad protestan- 

tiškoji Latvija turi Šventojo Tėvo Nuncijų, 
bet katalikiškoji Lietuva jo neturi.

• Iš šalies žiūrint lyg išrodytų, kad ko
kios nors tarptautinės bedievių organizaci- 
jos ranka sulaiko Lietuvos vyriausybės at 
sakominguosius asmenis nuo susitarimo su 
Bažnyčia. Gaila. Nuo to daug nukenčia val
stybės prestyžius ir tautos vieningumas.

Jeigu 1930* metais minėdami Vytauto 
Didžiojo mirties sukaktuves, įvairiomis iš- 
kiAnėmis mes stengėmės pagerbti tų nepa
prastų lietuvių tautos galiūnų, tai juo dau
giau pagarbų mes turėtume parodyti, minė
dami vienų iš visų didžiausiųjų Vytauto 
Didžiojo darbų. Visi kiti šio kunigaikščio 
laimėjimai lietuvių tautai buvo greitai sve
timų runku iš mūsų išplėšti. Tiktai Katali
kų Bažnyčios mokslas pasiliko mums, kaip 
Vytauto Didžiojo testamentas iki šių laikų. 
Kaip jis pats brangino tų krikščionybę, tai 
rodo jau vienas pavyzdys, kad Vytautai Di
dysis pats mokė žlnones katekizmo. Jis pa
statydino ir visų eilę bažnyčių.

Todėl ir šiais metais tinkamiausiai pa
minėsime šias sukaktuves, stengdamiesi 1937 
metus paversti Mūsų Apaštalavimo Metais. 
O progų apaštalauti yra tiek daug, kaa 
mums nereikia to darbo toli ir- ieškoti. Tik 
žiūrėkime!

Antai, ir mes kiekvienas gyvename vie
noje mažutėje valstybėlėje, kur dar ne vis
kas yra krikščioniška. Tai mūsų pučių pa
stogė, mūsų šeimos respublika. Tik geriau

bais, kuriuos jis pašventė at- žmonos Jums nuoširdžiausių 
gimusios tėvynės labui. I užuojautų.

Didžio karo metu, 20 šū
vi rauni metų atgal, kada Lie
tuva merdėjo Vokiečių karo 
okupacijoje, Mikas Bagdonas, 
pilnas energijos ; ir kilnių i- 
dėjų jaunuolis, uždėjo ran
kas sudėjęs, bet t ėmėsi pavo
jingo tais loikai|Aietuvių ža
dinimo darbo, lįaip liaudies 
•mokytojas. Kariįi baigiantis, 
kada pasigirdo Lietuvos pa
dangėje nepriklausomybės 
trimitų balsai, Atikas Bagdo
nas pasigriebęs (ginklų stojo 
į pirmųjų savanorių eiles, pa
siryžęs aukoti savo gyvybę 
už Lietuvos nepriktausomy-

Šviesios atminties Mikai, 
begyvendamas tarp mūsų tu 
gal ir pats nežinojai, kiek tu-

5 rėjai draugų ir gerbėjų. Daug
jų čia susirinko prie tavo ka
po, daug jų liūdi atstunioje 
kaip šioje šalyje, taip ir Lie
tuvoje. Svetimų valstybių at
stovai ir ponai konsulai reiš
kia tau paskutinę pagarbų, 
kaip ir šio krašto Valstybės 
Departamento aukšti valdini
nkai. Mielas Mikai, greit už- į 
baigiai savo žemiškų kelio 
nę, bet tu pasiliksi mūsų šir

Lenkiška piesnia apie 
Smetoną

Čikagos lenkų gazieta “Dzie- 
nn ik Zwiųzkowy” aną dien 
išdrukavojo tokių piesnių 
(dainą) apie Lietuvos prez. 
Smetoną.

Chociaz Litwa Polskę
Przed swiatem obrzydza,
Jednak w koncu przyjdzie
Do Siniglego Rydza.

Duse. się Smetona,
Sluchai Smigly Rydz,
Až wreszcie z tego
Będzie tvielkie... nic.
Bo M szak wiedzų o tem
I w Na rodo w Lidze, I
Jak sinoczna potrawa
Ze smetankų rydze.

Dla tego to wkrotee
Litewska smietana,
Do Rydza Polskiego
Zostanie dodana.

P-N-ski.
Išvertus šių piesnių proza į 

lietuviškų šnekų, išeis maž 
daug šitaip:

Nors Lietuva Lenkijų bjau
roja pasauliui, tačiau ant ga
lo ji ateis pas Smigly Rydzų.

Rūgsta Stnetona, klauso 
Smigly Rydz, kol pagalios iš 
to bus didelis niekas.

Juk apie tai žino ir Tautų 
Lyga, koks skanus yra patie
kalas iš grybų su Smetona.

Dėl to tai neužilgo lietuviš
ka smetona bus dadėta prie 
lenkiško Rydza.

Grybai, kaip žinote,be Smeto

nos niekai. Dėl to lenkai ir 
nori unijos su Lietuva, kad 
turėtų kuo savo grybus ska
niais padaryti.

Kodėl kartais tylima
Dar senų senovėje rusų ca

ras Petras I-«is norėjo visus 
žydus išvaryti iš Rusijos. Žy
dai, tai išgirdę, surinko daug 
pinigų ir papirko visus minis- 
terius, išskyrus vienų, kuria 
nesidavė paperkamas. Tuomet 
žydai surinko 70,000 rublių, 
nunešė ministeriui ir sako:

— Še, imk pinigus ir tylėk...
Per posėdį visi ministeriai 

užstoja žydus, tik minėtasis 
tyli.

— Kodėl tu nepareiški savo 
nuomonės dėl jų likimo! — 
klausia caras. — Ar nematai 
kiti net karščiuojasi juos už
tardami.

— Man žydai davė 70,000 
rublių ir liepė tylėti, tai įspė
kite, kiek jie yra gavę, kad 
taip garsiai kalba ir karštai 
gina jų reikalus.

J

SLA. gazieta “Tėvynė” a- 
nų dien apšnekėjo mūsų Susi- 
vienymus Amerike ir kokie, 
be labdarybės, apdraudos ir 
pašelpos yra jų priediniai 
tikslai. Esą, SLRKA palaiko 
katalikybę, SDS. — komuniz
mų, o S LA. — lietuvybę,)(

Man delnas kitaip tlumočija 
SLRKA. ir SLA. priedinius 
tikslus: SLRKA. palaiko ka
talikybę ir lietuvybę, o SLA. 
— laisvamanybę, kurioj pui
kių dirvų turi tarpti cieilistai, 
nezalezninkai, biblistai, net 
balšavikai.

“MOTINĖLĖS” DRAUGIJA IR LIETUVA

Į mūsų, Amerikos' — Lie-

Musų Draugijų Klausimu

Illinois valstybėj likviduojama kelios 
dešimtys tokstunčių draugijų, organizacijų 

i ir korporacijų. Jų tarpe keli šimtai lietuvių 
draugijų. Iš jų daug katalikiškų ir vadina
mųjų pašalpinių.

Paskelbtųjų draugijų surašė matyti, kad 
nemažas jų skaičius jau nebeveikia. Bet yra 
daug tokių, kurios tebeegzistuoja: turi na
rių, daro susirinkimus, veikia. Tačiau val- 

• stybės prokuroras jas likviduoja, nes jos
neprisilaikančios prie valstybės įstatymų.

Illinois valstybės įstatymai yra tokie, 
kad reta kuri pušalpinė draugija pajėgs prie 

; jų prisitaikyti. Jos neturi pakankamo narių 
skaičiaus. neužtektinai ižde pinigų ir narių 
mokesčiai mokami ne sulyg valstybės reika
lavimais. ,

Kas mūsų draugijoms šiame atsitikime 
darytina!

Pirmoje vietoje, kurios dar gali, turi 
stengtis prisitaikyti prie valstybės reikala-

versitetų, Kaune, kad jie te
nai gerai išmoktų lietuvių 
kalbos, persiimtų lietuvybės 
dvasia ir susipažintų su sa
vu tėvų — protėvių tėvyne. 
“Motinėlės” dr-ja labai džinu 
giasi, kad Lietuvos valdžia 
ir visuomenė įvertina mūsų 
pastangas ir, kad jie mūsij 
stipendininkus-kes romia. Mi-' 
nisterių Kabineto sprendiniu 
ir Švietimo Ministerijos pa
rėdymu “Motinėlės” stipen- 
dininkai-ės yra paliuosuoti u- 
ruversitete nno mokesčio už 
mokslų; Dr-ja t Užsienio Lše-

(Tęsinys 4 pusi.)

dyse kolei tik mes patys bū- tuvių Katalikų Apšvietos Dr
ujos “Motinėlės”, stipendinin- 
. kus-kes Lietuvos valdžia, D 
jULR ir visuomenė labai gra
žiai atsineša ir remia. Tei
singai ir gerai jie tai daro,

snn gyvi. 
l-IV-37bę. Kai Lietuvos Respublikos 

nepriklausomybė atrodė jau 1 Cbicago, Illinois
užtikrinta, energingas Mikas ------------
Bagdonas imasi Lietuvos po
litinio darbo kaipo eilinis da
rbo Federacijos narys ir čia 
greitai pasižymi savo ener
gija ir sumanumu ir tapo m-

Lietuvių Priežodžiai

įsiktausykime į tų šalį, ir, gal būt, jau ne-
trukus išgirsime, kuri čia dar pasitaiko ne- Rinktas į Steigiamąjį Seinų,
maža tokių žodžių ir darbų, kurių negalima 192O metaj< T#ig
Imtų visiškai krikščioniška,s pavadmti. Kaip B donos at ksta AUe.
būtų gera, kad šiemet ir mes pusiryztume i . .
. . -t-i i • • v • 1 rtkon, aplanko visas lietuviųį šių valstybę parnešti kuo daugiausia Kris
taus meilės ir dangaus šilumos. Į kolonijas, jaudindamas bro- 

_____________ l liūs amerikiečius savo ugni-
Karas Tarp Komunizmo ir Fašizmo' P'“^bo"'i8

* vynes prisikėlimų. Užsilikęs
. . . ... ~ 77”,.. , , ... Amerikos ilgesniam laikuiLigsiol labiausia Italija buvo kaltina- , . . 7 ,

nia, kad ji ir ginklais, ir kareiviais, ir lėk- , , , , , .
tuvais remia Ispanijos sukilėlius. Buvo kai- ,u« ROT*™" daktaro laips- 
tiiiania ir Vokietija, tačiau daug mažiau. *ni- velionies gabaus

Paskutinėmis dienomis daugiau puaiškė- ^’da. Pastojęs Lietuvos už- 
jo, kad vadinamieji lojulistai (komunistų ir
kitų rudikulų bendras frontas) gavo labui 
stiprių paramų iš Sovietų Rusijos, liet ir iš 
Prancūzijos. Iš Čekoslovakijos taip pat di
deliais kiekiais amunicija lojalistams buvo 
pristutomu. Kai toji pugalba šiomis dieno
mis buvo dar labiau padidinta, lojalistams 
ėmė sektis.

Surinko Bėglias
Kad ir meluosi, meluok 

kad trečių dienų tesuprastų.
Meluodamas nueisi, ale ne- 

besugrįši.
Kurios yra kojos baltos, o 

lankok juodos, yra darbinin
kė

Kol žievė plyšta, piešk.

nes visų musų yra bendras 
reikalas — palaikyti artimiau 
sius santykius tarp Amerikos 
lietuvių ir Lietuvos visuome
nės, j>alaikyti lietuvybės dva
sių ir kalbų Amerikos lietu
vių tarpe. “Motinėlės” dr-ja 
todėl ir siunčia iš Amerikos 
mokytojas - vienuoles ir ki
tus studentus į Lietuvos uni

Tuo būdu Ispanijos naminis karas ir 
virto tarptautiniu karu tarp komunizmo ir 
fašizmo ir jis sudaro daug rimtų pavojų 
visos Europos taikai.

sienių reikalų tarnybon, greit 
gavo svarbų paskyrimų būti 
Lietuvos Pasiuntinybės Va
šingtonu pirmuoju sekretorių. 
Tas pareigas jisai rūpestin
gai ėjo per dešimts metų, tui 
yra iki atvyko penketų 'mė
nesių atgal Chicagon. Vašin
gtone jam teko eiti sekreto
riaus pareigas ir būti Lietu
vos atstovu charge’ d’affa.ires

Vėl lėktuvo katastrofa. Dviejų motorų didelis lėktuvas, kuriuos trys čekoslovakai la
kūnai planavo kelionę aplink pasaulį, nukrito, į Riis parkų, prie Narragausett ir buJler- 
ton ave., Cliieagoj, pruėjusį sekmadienį. Lakūnai: Jan Berhaut, vyriausias vairininkas, V a*‘- 
lav Bot nik, pugelbininkas, ir Josef Bacovsky, radio operatorius sužeisti. Mechanikus Jo- 
sepli Engles lengvai sužeistas. Visi trys lakū nai paeina iš Zlin, Čekoslovakijos. Šimtui 

titulu. Lietuvon Pasiuntiniui [ northsaidiečių matė besivarteliojant virš stogų lėktuvų, kol nukrito į parkų.
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

NAUJAS DARBININKAS — KRISTAUS 
VYNYNE

ŠOKĖJA

Artinosi Naujų Metų vaka
ras. Kaunas ruošėsi jj sutik
ti. Ir paprasti darbininkai ir 
valdininkai ir turtuoliai spie
tėsi j būrelius, tarėsi, judė
jo. Karininkų Romovės plati 
salė laukė taip pat svočių, o 
jų visuomet čia netrūkdavo. 
Scena buvo aptvarkyta, kė
dės ir staleliai sustatyti, be
liko tik laukti vienuoliktos 
valandos, o ji nesiskubino. 
Pagaliau pradėjo temti. Lai
svės alėja apsipylė šviesa ir 
blizgėsiu. Plačiomis gatvinis 
vaikščiojo žmonės, lėkė tak
siukai, tai slinko vežikai. Ar
tinosi ir vienuolikta. Į erd
viu, puošnių salę pradėjo rin
ktis Kauno aristokratija. Jų 
sudarė aukšti valdininkai su 
žmonomis, įvairūs kariškiai, 
teisėjai, gydytojai, literatai 
ir t.t. Po trečio skambučio 
salėje užgeso šviesos ir tik 
nuo scenos sklido šiltas raus
vas dvelkimas. Publika šnab
ždėjosi ir nerimo.

— Šiandien šoks ir Ameli 
ja Matulytė, tas mūsų nau 
jas talentas — pastebėjo au
kštas karininkas savo drau 
gui, kuris su ironiška šypse
na klausėsi kalbos. — Tai 
gal būt vienintelė rimta ar
tistė.

— Taip kaip ir visos — 
nepatenkintas atsakė frakuo
tas ponas ir perbraukė ran
ka juodus kaip anglis, ban
guojančius plaukus.

— Na, ot, tyčia nusiųsiu 
gėlių ir prašysiu, kad leistų 
ateiti.

— Niekus pliauški, Jonai; 
visai neturiu noro kų nors 
panašaus daryti. Neužilgo tu
riu grįšti. Reikės dar vienų 
bylų perskaityti. Turiu daug 
darbo po švenčių.

— Nieko. Jau sykį paža. 
dėjai ateiti, turėsi pasilikti.

Staiga pasigirdo lengvas 
gargždėjimas ir pakilo sce 
nos uždanga. Kaž-kur smar
kiai sugriežė orkestras ir iš
bėgo trys šokėjos persiren
gusios čigonėmis. Jos dėvėjo 
ilgus plačius sijonus, auksu 
atsiūtus (be rankovių, tam
saus aksomo nertinius, o ant 
basų kojų mūvėjo ilgus iki 
kelių lakuotus batus. Šoko 

| jos mikliai ir puikiai.
Kažkur išmušė dvylika, či

gonės išnyko, o salėje užsi- 
viešpatavo tyla. Prie stalelių 
stovėjo puošnios, besišypsan 
čios moterys ir gyvenimo iš
teklium persisunkę vyrai. Ra
nkose jie laikė taures. Nuai
dėjus paskutiniams smūgia
ms jos buvo tuščios.

Tuo tarpu už scenos, nedi
deliame kambarėlyje, sėdėjo 
Amelija Matulytė ir tyliai 
•meldėsi. Visose bažnyčiose nu 
skambino varpai. įraukė bu
vo . šalta ir giedra. Rangus 
atrodė šviesus ir kur-ne-kur 
spindėjo žvaigždės. Kambarė
lyje buvo tylu, tik kartais 
iš toli atskrisdavo (lengvas 
triukšmas bei juokas. Šokėja 
pakilo iš vietos, persižegno
jo ir karčiai nusišpsojusi pa 
žvelgė į didelį kabantį šie 
noje veidrodį. Jame pamatė 
.ji savo aukštų, laibų liemenį, 
truputį išblyškusį veidų, di
deles šviesiai mėlynas akis, 
lengvai ružavas lūpas, tam
sius kaštoninius plaukus, ku
rie rangy dam iesi krito iki 
pat pečių ir dar sykį nusi
šypsojo. .Ii nebuvo gražuolė, 
bet jos veido išraiškoje švie
tė kažkas pat raukiančiai mei
laus.

Staiga nutilo juokas, išny
ko triukšmas ir radosi tyla.. 
Vėl pasikėlė uždanga ir ka
žin kur pravirko smuikas. 
Tyli tyli muzika skleidėsi ap
linkui, tarsi prašydama ir 
kitus tylėti. Iš dešiniojo sce
nos kampo išplaukė balta 
kaip gulbė liauna statula. Vi
si žinojo, kad tai buvo Ame
lija ir sekė dėlto net nekvė
puodami. Moterys kaip die- 
lės siurbėsi į jų, tyrė, tai ne
ramiai dairėsi į vyrų pusę, 
tik viena šokėja to nematė, 
nejautė ir tik skraidė skrai
dė, tai vėl iš lėto slinko arba 
sukosi viesulu. Muzikos to
nai vėl sušvelnėjo, pradėjo 
blėsti, o su jais išnyko ir šo
kėja. Salėje pasklido smar-1 
kus plojimas. Uždususi ir nu
vargusi įbėgo Amelija į savo 
kambarėlį, skubiai persirengė 
savo kuklia, juoda suknele 

[ir pradėjo ruoštis išeiti. Stai
ga atsidarė durys ir į vidų 
įėjo tarnas nešinas gėlių puo
kštėmis. Džiaugsmu užsidegė 
mėlynos, švelnios akys ir vei
du nuslinko šypsena. Ji my
lėjo gėles, nes jos buvo gra
žios, nekaltos ir tylios. Skai
stūs jų žiedai buvo paguoda, 
o» saldus kvapas — ralmybė. 
Tylėdama palenkė galvelę 
prie puikių rožių, panardino 
veidų jų baltume ir alsavo, 
tarsi norėdama išgerti visų 
jų kvapų ir grožį. Paskui vėl 
pakilo galvelė ir sustingo šy
psena. “Prašau nunešti* jas 
į bažnyčių rytoj”. Nustebęs 
tarnas peržvelgė jaunų mer
ginos veidų, nusilenkė ir dau
giau nieko neišdrįso paklau
sti. Ji išėjo, įsėdo taksiukan 
ir išvažiavo. Aukštaičių gat
vės viduryje sustojo. Mergi

Laikas bėga, nieko nelau
kia. Rodos dar visai neseniai 
sėdėjome mokyklos suoluose, 
o jau šiandien išsisklaidę į- 
vairiose vietos*,, dirbame su
augusiųjų tarpe.

Vienuolika metų atgal, mū
sų klasė susidedanti iš jxm- 
kiasdešimts dviejų mokinių 
baigė šv. Antano parapijos 
mokyklų, Cicero, III. Šian
dien mūsų klasė didžiuojasi 
ir džiaugiasi, kad vienas iš 
mūsų draugų, pajutęs Dievo 
pašaukimų ir supratęs, kad 
tik Dievas yra aukščiausias 
gyvenimo tikslas, pasiryžo 
siekti Jo. Jis pasiekė, Tas jau 
nuolis, tai Kunigas Jonas Sta
nkevičius, kuris buvo įšven-

SH DIXON

— Ne, jau daugiau nega- Meilė?... Meilė yra gyvenimo

Gražus kareiviškas Šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatri 
“Draugo” skaitytojams <

prie savo

pratarė:
— Ko svajoji, Algi!
— Nieko. Ar jau mano au

tomobilis stovi f
— Jau, bet dar palik.

Aukštas kariškis prisilenkė 
kūmų! Moterys! Kas iš jų?... 
Baliai!... Reiškia stypčioti po 
šaltų parketų ir meilintis 
prieš dažytas mumijas! Bjau
ru... O ko aš noriu? Ahm...

liu. dalis, bet jos nėra, nerandu,
nors ir neieškau, tiesa. Bet 
kam ji! Žodžiu esu nelaimin
gas. Kas iš puikių baldų, tvi
skančio aukso? Ar yra kur 
nors pasaulyje laimė? Turbūt 
niekur. Ne, nėra laimės”.

Automobilis lėkė į kalnų. 
Jis žvilgterėjo kažkaip į šo
nų ir nuo gatvės šviesos aj> 
šviestame kieme pamatė au
kštų, grakščių moters stovy
lų. Rankoje ji laikė katyte, 
o veidu buvo prisilenkusi 
prie sienos. Bet tai buvo tik 
žavingas momentas...

kus ir lėtas bet kupinas svei
katos, vilties, linksmumo ir 
draugiškumo. Buvo visų my
limas ir gerbiamas.

Baigęs pradžios mokyklų
stojo į Quigley Preparatory Rimtame jauno teisėjo vei- 
Seminary, ir į Kunigų Seini- l^e Ina^s‘ kažkoks nepasiten- 
narijų, Mundelcin, III. Kelio- tinimas.
mis progomis esu girdėjęs, — Aš ir taip jau perdaug
kad Kunigas Jonas šiose į- užsibuvau. Tai tu rytoj užeisi
staigose savo jiareigas ėjo 
sųžiningai, buvo pavyzdys 
draugams seminaristams; Jo 
tauri ir ideali siela buvo gai
vinama Kristaus idealo ža
vumu.

Džiaugiasi Jo tėveliai, 
džiaugiasi klebonas ir jo mo
kytojos Seselės Šv. Kazimie
ro, bet nemažiau džiaugia-

tintas kunigu balandžio 3 d., mės ir mes jo klasės draugai 
o primicijas laikė Šv. Anta I ir draugės.
no bažnyčioj baland. 4 d. 

Kunigas Jonas Stankevi
čius dar mokykloj būdamas 
pasižymėjo gražiu elgesiu, die 
votumu, ypač tarnaudamas 
šv. Mišiomis, rimtumu ir ga
bumu moksle. Nors buvo ty-

Sveikiname ir linkime, kaxl 
Kristus Jūsų idealas šviestų

pas mane, taip?
Šaltu žvilgsniu apmetė jis

visų salę, išsipuošusias mo
teris ir jiašaipi šypsena nu
slydo lūpomis dingdaina kaž
kur juodų akių gelmėse.

Tylėdami atsisveikino abu 
draugai ir išsiskyrė. Kai sun 
ki mašina išsijudino iš vie
tos ir nusiskubino kažkur to
lyn, į namus, Algis pradėjo 
galvoti, o mintys jo nebuvo 
linksmos,

“Esu turtingas, užimu au-

Keturios dldt-Ma 
rertybSe ffluoae pa- 
vasariniuose siu-" 
tuose.

MADA “ 
GERUMAS 

PATA RNAV1MA 
VERTYBE

#22.50
LENGVAS

KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu ni 
pristatymą.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speecher jums 
patarnaus.

A. Levis
(Pabaiga bus kitų trečiadienį) 4716 S. Ashland Avenue

Jūsų gyvenimo kelių, kad tn- k>tų vietų visuomenėje, visko
v « i j v• • i iv.

ptumėt ištikimas Kristaus 
vynyne darbininkas ir vestu- 
mėt sielas į šventumų.

1926 Klasės Drangas

užtenka, o tačiau ilgu, kažko 
trūksta. Kas užpildytų tų trū-

MOKSLAS PADIDINA BAL- 
SO ĮTAKĄ

na padavė šoferiui penklitį, nės ir paglostė rankele mažų
ir nubėgo į kiemų prie savo 
durų. Skubiai susirado rak
tų ir .jau pradėjo rakinti, kai 
kažkas prisilietė jrie kojų. 
Ji krūptelėjo, pasilenkė ir 
pastebėjo mažutę katytę. Ka
tytė buvo išdžiūvusi, net šon
kauliai matėsi, o baltas kai-
lelis šlapias ir purvinas. Var- neatstumti.
gšas gyvulėlis gailiai sukniau 
kė. Amelija pakėlė jį

dailių galvelę, paskui atraki
no duris irt įsinešė radinį. 
Nusirengė, paskui jiadavė ė- 
sti ir atsisėdusi sekė alkanų 
benamę katytę. Jos liūdnai 
akys žvelgė į naujų šeiminin
kę taip gailiai, dejuojančiai, 
tarsi prašydamos nuo savęs

Salėje dar vis griežė muzi
ka ir sukosi poros. Pasieniuo- 

žemės, priglaudė prie kruti-J se matėsi jau įgėrusių veidų.
nuo

f

AR PRIIMSITE ŠIĄ GRAŽIĄ LEMPĄ 
KAIPO DOVANĄ ?■ U.i •t||l*

Dienraštis DRAUGAS duoda šių gražių, nau
dingų lempų dykai tam skaitytojui, kuris užrašys 
vienų naujų skaitytojų DRAUGUI pusei metų.

Atneškite ar prisiųskite naujo skaitytojo var
dų, pavardę ir adresų ir $3.50, ir gausite šių lempų 
visai dykai.

Lempa naujausios mados, devynių colių aukš
čio, tinka visur — miegamajam kambary, ant ra
dio, rąžomam stalui, ir t.t.

Prikalbinkite savo kaimynus ar pažįstamus, 
kurie dar neskaito DRAUGĄ. Ar ne lengva? Tik 
pabandykite!

Už metines prenumeratas siūlome didesnes do
vanas. , : i .

J

Nors praeityje balsas baž- 
nai ir buvo dideliu veiksniu 
įvykių pakeitimui, bet šiais 
laikais jis vra dar svarbesniu. 
Moksliški išradimai ir pato
bulinimai yra to priežastimi. 
Visai, dar neseniai dainininko, 
lošėjo ar kalbėtojo klausyto
jų skaičius buvo labai apribo
tas, kadangi nebuvo galimy
bės iš toliau juos išgirsti. Bet 
šiandien balsas galima girdė
ti net iš tolimiausių pasaulio 
kraštų.

Žmonės patogiai sėdėdami 
sau savo namuose dabar gali 
klausytis operų, perstatomu 
net už tūkstančių mylių tolu
mos. Ant radio jie gali išgir
sti lošimus, pirm negu jie per- 

‘ statoma scenoj. Tuo pačiu 
laiku žmonių minios šimtuose 
miestų ir miestelių gali ma
tyti tų pačių filmų ir gėrėtis 
artistų nalsais. <

Tatlgi šių dienų operos, sce
nos, filmu ir radio artistai tuo 
pačiu laiku ir turi daugiau 
galimybių pasisekimui ir di
desnį atsakoniingurnų, kaip 
kad turėta prieš juos. To prie
žastimi yra mokslas, kuris a 

, tidarė jiems kelius ir suteikė 
jiems galimybės patenkinti tuo 

l pačiu spkiu daugiau žmonių.
: Todėl artistai turi laivai rū- 
ipestingai saugoti savo balsus, 
i prižiūrėti ir savo valgį, ir ge- 
I rimų ir rūkymų.

Užtat ir daugelis įžymių o- 
peros, scenos, filmų ir radio 
artistų neseniai pareiškė, jog 

1 cigaretuose jie labiausiai mėg
sta lengvų užsirūkymų, nes jis 
jvra palankus jų gerklėms, 
j Pasiremdami tuo jie ir pasi
renka Lucky Strike cigaretus. 
O Luckies yra lengvas užsi
rūkymas, laisvas nuo įvairių 
šiurkščių erzinančių priemai- | 
šų, kurios su pagalba išimtino 
“It’s Toasted” proceso' yra 
pašalintos. Be to, Luckies su
teikia jums tokių pat gerklės 
apsaugų, kokia yra suteikia
ma ir garsiems operos, scenos, 
filmų ir radio artistams, ku
rių balsai yra jų turtas.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. BūČio, M. I. 0. “KELIONĖ APLINK PA
SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
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, Ulinoi

DVIEJŲ FAKTŲ 
UŽTENKA

FAKTAS 1 FAKTAS 2

HA3 OftAPPEARED 
THE TUNNEL LEADIN& 

TD THE LAND OF THE 
IT BAT

-TUDOENLY - DOT AND THE 
GLUDE ARE 3WEPT AVMAV 
BY THE SAIriE
THAT TOOH DAI

ILE A HURTLING- ROCK 
MISSES DASH AND S06S 

THUNDER1NG ALONG THE TUNNEL 
AHEAD OF Rltt------

__________________ By Dean Carr
fflN A FLASH THE ROCK

HTO AN OPENING AND
CRUI^BLES TO 
IN MlD-AlR -

BJTS

Naujas Kelvlnator yra an 
pridėėku jėgon. , Jis turi 
du sykiu daugiau Saldy
mo galios, negu kiti ge
rai žinomi refrlgevalorlal 

lygūs didumo.

Naujas Kelvlnator eina 
tik perpus dek minutų 
dienoje — likusiu laiku 
jis užlaiko innif hm- 
peratūrą be va. lojimo 

Jėgos.

lt.... JI

D?

DĖT PbVS-POWERED KEIi* 
VINATOR DUODA JUMS

VISKĄ I
•

Tik Kelvlnator duoda Jums Si
tuos gerumu«.

|bildavotas termometras.
Guminės 1-ntynė'ės visose 

karnai allėse.
Llūilymai operavlmo pigumo. 

R METŲ APSAUGOS PIANAS.

PLUS-
POVVERED

TIK

90*
SAVAITĖJ IR 

GAUNI
KELVINATdE

KELVINATOR
SUMAŽINA GERESNIO GYVENIMO IŠLAIDAS

DYKAI! KELVIN HOME BOOK
ayr I Ateik pamatyti. Viską parodysime Ir iSalSklnsIme. Duo- 

damoj! knyga Jums bus naudinga. Ateik šiandien!

Jos. F. Budrik Ine.
3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010
RADIO PROGRAMAI: Nedėlioj UCFL nuo 7 Iki S va and* vakare.

Ketvergais WHFC nno 7 vai. Iki a vai. rak. 
Panedėllain Ir Petnyėlomls WAAF nuo S:SO 
valandą po pietų.



DRAUGAS Trečiadienis, baland. 7, 1937

(Tęsinys ii 2 ptul.)

mg 1 temt i (DULR) pa- 
Įftdčjo mūsų stipendininka- 
į-fms parūpinti veltui bu- 

kitų paramų. “Motinė- 
Į^dr-jos stipendininkės Se- 

Pranoiškietės, Sės. M. 
įcųa ir Sės. At. Inielda,

-aprašo savo gyvenimų 
vųj:

“l^abai džiaugiamės, nes 
usipažinome su visu tuo, 

kas lietuviška. Vasaros me
tu, pakviestos Draugijos 
Užsienio Lietuviams Rem
ti, lankėme lietuvių kalinis 

r kursus Palangoje, skirtus 
užsienio lietuviams mokyto
joms. Šiuos kursus lankė 
aituonios mokytojos iš La
tvijon, dvi iš Anglijos ir

nvmi

MOTUTĖ L±S” DRAUGIJA 
IR LIETUVA

Lietuvos Savivaldybės
Kasmet Pastato Pra

džios mokykloms 
90 Komplektų

Lietuvos suvivaldybių biu
džetuose svarbių vietų užAna 
išlaidos pradžios mokykloms

mplektų 5 'mūrines mokyk
las, 1934 m. 34 konųUektų — 
7 mokyklas ir 1935 m. pasta
tyta 78 komplektų, 28 moky
klos, 1934 m. — 14 mokyklų 
su 28 komplektais ir 1935 m. 
— 31 mokykla su 09 komple
ktais. Savivaldybės kasmet 
vidutiniai pastato ir gaiuti-

statvti. Ypač tai pastebima nai įrengia 55 komplektus 
paskutiniaisiais metais nuo mūrinių mokyklų, viso apie 
1934 m., kai pakeistas savi- 90 komplektų,
valdybių mokesčių įstatymas, 
kuriuo leidžiama savivaldy
bėms ai>dėti gyventojus at
skiru pradžios mokykloms 
statyti mokesčiu ligi 5 nuoš. 
valstybinio žemės, nekilnoja
mo turto ir pagrindinio vers
lo mokesčių. Pagal j»keistų

šešios iš Amerikos. Kursai ls^>mų sa\ i v aklybės prad-
buvo labai sumaniai veda
mi ir pritaikyti užsienio 
mokytojoms.

Taip pat, D-jos lėšomis 
visos mokytojos ir profe
soriai specialiu autobusu 
buvo vežiojami po Žemai
čių ir Klaipėdos kraštus. 
Kkskursavome net tris die
nas, sustodami tai šen tai 

n, pažiūrėti senų istoriš- 
į kų piliakalnių, kurie daug 

kmums įpasakojo apie že- 
čių didžių ir garbingų 

praeitį. Taip pat ir senose 
bažnyčiose apžiūrėjome 
daug užsilikusių senobinių 
liekanų — paveikslų, sta
tulų ir t.t. Aplankėme ir 
įdomesnius% 'miestelius bei 
dvarus. Lietuvos gamta va 
saros metu nepaprastai gra 
ži. Važiuoji ar eini, ir kie-

žios mokykloms statyti kas
met gauna ajiie vienų mili- 
kla. Statybos darbams išleis
ta apie 2,300,000 litų. Savi
valdybės be gauto ekstra mo
kesčio apie 1,300,000 lt., val
stybės taupomosiese kasose 
užtraukė apie 800,000 lt. pa
skolos tam reikalui ir gavo 
iš švietimo ministerijos 300,- 
000 lt. pašalpos. Tuo tarpu 

1933 m. buvo statomakai
vos 69 (14 mūrinių ir 55 me
dinės) pradžios mokyklos 212 
komplektų ir išleista 1^00r 
000 lt. 1935 ih. savivaldybės 
statė 141 pradžios mokyklų 
su 397 komplektais, iš kurių 
24 mūrinės ir 117 medinių. 
Išleista apie 1,650,(XX) lt.

Savivaldybės pastatė ir ga
lutinai įrengė 1933 m. 28 ko-

Amerikos lietuvius mus ska- 
kvienas kilometras atskleis lK)|įnu dirbti ir tamp-
džia tau nuostabiai margų 

j gamtos dovanų sklidinų 
vaizdų. Taip esame visa 
kao sužavėtos, kad, kai grį 
Šime Amerikon, niekad ne 
pabaigsim savo jiasakoji- 

’ mų apie tų gražių mūsų tė
vynę. fc

D. U. L. R. pasirodo
įmaus labai prielanki. Stc- 

asi, kaip tik gali, mums 
arnauti. Net jšgeidavo, 

kad ir daugiau Seselių mo
kytojų atvyktų į Lietuvų 
studijuoti, nes, sako ‘nuo
J tisų priklauso išlaikymas 

vių kalbos Amerikos 
ivių jaunimo tarpe’ ”.

Lietuvos prezidentas A. 
na, aplankė “ Mot i nė - 
dr-jos stipendininkes ir 

uge nusifotografavo. Lie- 
os nuoširdus atsinešimas į

rl'its su jais santykius palai 
kyti. Tikiu, “Motinėlės” dr- 
ja šiais mokslo 'metais dau
giau stipendininkų-kių pasiųs 
į Lietuvos universitetų aukš
tiems mokslams eiti.

Valdybos narys

Mokyklas, stato ir švietimo 

ministerija
Nemaža mokyklų stato ir 

pati švietimo ministerija. Ta
čiau įvedus privalomų moks
lų labai pastebimas trūku
mas pradžios mokykloms tin
kamų patalpų. Dažnai tenka 
mokyklas rengti privačiuose 
gyvenamuose namuose ir jų 
savininkams mokėti nuomų. 
Pradžios mokykloms specia
lių patalpų dar trūksta apie 
2,700 komplektų, kurių sta
tyba savivaldybėms atseitų 
apie 46 milijonas litų. Atei
tyje daugiau norima statyti 
mūrinių mokyklų, nes jos il
giau stovi, patogesnės, ne 
taip greit reikia remontuoti, 
taupoma miško medžiaga, ku
ri kasmet brangiau kaštuoja. 
Molio Lietuvoje pakanka. 
Kai kurios sayįyaįdybės 
pinasi įsteigti savo plytines,, 
Rokiškio ir Kėdainių apskr 
savivaldybės tokias plytines 
jau įsisteigė. Kad greičiau 
būtų pašalintas specialių mo
kykloms namų trūkumas, rū
pinamasi mokyklų statybų 
suintensyvinti visu 100 nuo
šimčių.

Rekordiniai metai
1934 metai savivaldybių 

pradžios 'mokyklų statybai 
laikomi rekordiniais. Tais 
metais savivaldybės vykdė 
145 pradžios mokyklų (416 
komplektų) statybų. Tame 
skaičiuje buvo statoma 25

| mūrinės ir 121 medinė moky- 
jonų litų.

D*ug kuo skiriasi nuo 
ankstyvesnių

Anksčiau statant pradžios 
mokyklas nebuvo žiūrima sta 
tybos vienodumo. Projektai 
būdavo nelabai rūpestingai 
parengiami, statyba atlieka
ma be tinkamos statybos 
priežiūros. Nenormalumams 
pašalinti nusistatyti įvesti 
pradžios mokykilų statybos 
tipus. Centro įstaigos paren
gė keletu projektų tipinėms 
pradžios mokykloms statyti 
ir paragino savivaldybes su
stiprinti technikinį persona
lų. Dabar savivaldybių sta
tomos mokyklos daug • kuo 
skiriasi nuo anksčiau pasta 
tytų savo pigumu, gražumu, 
patogumu ir erdvumu.

— Saint - Pierre Les Au- 
bųgne, Prancūzijoje, mirė 68 
metų buvęs paskutinis cari
nės Rusijos vyriausybės fi
nansų ministeris Petras Bur
kas.

ŠIANDIEN ATSIDARO 
CIRKAS

NAUJAS GIESMYNĖLIS
Žodžius ir melodijas parašė 

Seirijų Juozas.
I dalis — Adventinės ir 

Kalėdinės giesmės, liarm J. 
Žilevičius. 34 giesmės 5Ce

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, barni. Al. Ka- 
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, lianų. Al. Kačanuus- 
kas. 28 giesmės 35c

III dalis-b) — fevene. Sak
ramento giesmės, barni. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, liarm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmės. į 
Dievų, hann. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

arba pas autorių
KUN. J. ŽIDANAVI0IUS 

260 East Main Street
Amzterdam, N. T.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaina — Piano $1.. 
kitiems instrumentams po 
50c.

Įsteigęs žroenių skerdikų o- 
rganiz<cijų, dabar pats pate
ko j jos rankas. G. Yagoda, 
vienas baisių bolševikų bude-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

lių, steigėjų ir galva G. P. 
U. (slaptoji bolševikų poli
cijos — šnipų organizacija 
paprastai vadinama Čeką), 
kuri dideliuose Rusijos mies
tuose turi tikras žmonių ske
rdyklas, dabar pats pateko į 
G. P. U. lankau ir greičiau
sia bus vienoj tų skerdyklų 
sušaudytas. Kaltinamas ne- 
susekimu suokalbininkų — 
‘ ‘ trockin'ink ų ’ ’ nuversti carų 
Stalinų.

LIETUVIAI DAKTARAI

Ret.:
24C6 W. 69 St

Chicagos Coliseume šian
dien, bal. 7 d., pi-askleda cir
kas ir tęsis 19 dienų. Rengia 
Hagenbeck-Wallaoe & Fore- 
paugb-Sells Bros. Programa 
susidės iš 999 numerių. Be 
Kitų imlotųy bių. l>ps “pKųman 
Rocket ” — žmogus iššaujomas 
iš kanuolės. Tai bus tikra nau- 
janybė. Šovinys išlekia iš ar- 
motos varob%džio, lėkdamas 
sprogsta, pasidaro liepsnos, o 
žmogus krinta į tinklų.

Šiame cirke pasirodys Tyr
rell Jacobs, kurs liūtų nebijo, 
arba liūtų karalius. Jis pasi
rodys būryje porog tuzinų 
liūtų. s

Kita naujanybė ,bus Miss 
Jeanette May, pagarsėjusi E- 
uropos skridikė.

Vaidinimai eis kasdien po 
du sykiu 2:15 v. popiet ir 
8:15 vai. vok.

S0 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien n no 9 iki 12.

. nito 1:30 iki 8 vai. vak. 
tel. OANal 0523

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GfiiSH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REl’ublic 9723

Tel Caiūinet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
________ CHICAGO. ILK ___

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfleld Avė. 
Tel. LAFayatto 8016 '

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti-

TeL CANai 2345

Tel. Ofiao:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekiuadieuiaia 

pagal sutartį

OR. P„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
| U tara., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v. 
| 3147 So. Halsted St., Chlcago
| ir Bebat. boo 2—9 v.
Rea. 6924 8a Talman Avė.
Rea. Tel. GROvaaUl 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 2423 W. Marquette Road 
Vai. 2—4 k 7—3 vak.

Ketv. ir NedMinrina susitarus
Sulmlorfia ClcerpJ 
1446 So. 49th Ct 

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

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

(%

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bunk name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Pauedėlio, Seredos ir Pėtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonae REPnblic 9600 

etate 44 •• Prospect 1011

KAL 8č ZARETSKY
A.TTORNET8 AT LAW 
MII So tVestern Avė. 

Valandoa: kasdien nuo >:80 do plev 
iki >:>• v. vak. 8ubatoj tu c 12 Iki 

• :t0 vakare
IM W. Randolph St. 

Valandos: kaaden nuo 9:00 ryto
tkl 1:00 po p'et

CIEMENT J. SV1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salia Street

Chicago
Telephone CENtral i 840 

Antr. Ir Ketvr 7 iki 8 vai. vak. 
SeSt. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

pasra.1 sutarti
6322 So. Western Avenue 

PROpeet. 1012

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

Ketvergeio pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tai OANal 9408
Tel. Ofc. REPubltC 74»e 
Melro.se Park 020

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąoette Road 
Arftrad., ketviilad. it »eaktądien lak 

9-12 v. rytų: 1-5 p. p.; 8-t v. v. 
Šeštadieniais nuo • v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL. 

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

flcAtadtenials nuo 2 v. iki t v. v. 
Rpknisdlenlals parai sutarties

DR. A. J. MANIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Ava
V alau Jos: 1—3 popiet ir 7—8:36

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3061 S619 W. 43rd Bt
Valandos; 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Ofiso tel. Cicere 2573 -

DR. B. J. ZUBR1CKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 8. 49th Ot, Cicero, IU. 
TeL Cicero 2573

Vėl. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak.

CHICAGO
Rez. 6951 8. Maplewo«od Av. 

Tel. HEMlock 3977
Tiv^iad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. M*rquette Rd

Tel. HEMlock 4848

ĮVAIRŪS DAKTARAI

'VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

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

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

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

SU PASITIKĖJIMU pas —

MIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. MAUR1CE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARde 0994 
Rea.: TaL PLAu 2400

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

Mdk/tAlinmia 10 »lrt 19

DR. CHARLES SEGM
0718 A S

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDvay tttO

OPISO VALANDOS: 
vakaro. NedNionia nao 10 iki lt 
Nuo 16 IU 12 vai. ryto, boo 2 IU d ■•I rw» įdeda <v "»* 7 iki A*M « v 

JAU 8UGRĮZO 16 KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAH
Praktikuoja 3ft melų

lUiunattiaia. Ir Alntkr. ||<m, Jo 
.pe<talybS

Valą n don 11-12 A. M. 2-4. 7-» P. M.
Oyveninio vieta l«3« So. 50tli Avc. 

Phone t’tccro SAKS 
Office 4830 West 13tb Street

AMERIKOS LIETUVT” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Rea. and Offiea

PH.Oeoect 1020 2269 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vak. CANal O7OA

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedėliom Ir Trečiadieniais
Pagal ButartJ

Te*. CANa' 8857
Bes. PROepeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

1821 So. Halsted Street
ttozidencija: 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 jiopiet

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. BOUtovanl 7648

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

Sujuday by Appočatment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICUN Md SURGSON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso ValanOot

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

Ofiso Telef. SUOlsvard 7SM 
Namų Telef. PROapect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

fel. Ofiso BOUlevard 691314 
dea. KENvrood 6107

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

756 West 35th Street
TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadosi 1—3 ir 7—8 

Šaradomis ir Nedil. pogai aatsrtį 
REZIDENCIJA

6631 S. CaUfomla Avė.
Tolafooae RRPaMie 7MM

Ofiso TcL VIRginia 0036 
ReUdenciJos ToL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

-..............
Resideaeija

8936 Ba Claremoat Ava.
Valandos 9—10 A- M. 

Ncdčlinmia pagal sutarti

Tel. Office Wentworth 6330
Rei. Hyde Pufe 3396

DR. SUSANNA SIAUS
Moterų ir vaikų ligų lydytoja 
6900 So. Halsted St

Valendde 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
dlakynui Mredooiįa ir eubatoiųįa.

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

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.

Melro.se


B
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Trečiadienis, baland. 7, 1937

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj KENTĖJO ŠEŠIS METUS 
NUO UŽKIETĖJIMO

V*-'* <•»

SPORTAS

TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJA 
SMARKIAI IŠSIJUDINO

“Kūmų Konvencija” 
Pas Žaldokus

Šiuo laiku, kada varomas 
skubus darbas PIRMOS TĖ
VŲ MARIJONŲ SEMINARI
JOS KOPLYČIOS įrengimas, 
visose Chicagos lietuvių ko 
lonijose rėmėjų tarpe didelis 
sujudimas. Paskutiniu laiku 
nekuriose kolonijose jau įvy
ko parengimai, būtent: Mel
rose Parko ir Toiwn of l^ake, 
kurių pramogos davė gražaus 
pelno.

Artimiausiomis dienomis,

rėmėjai sn visomis draugijo
mis nutarė surengti taipgi 
bankietų gegužės 16 d. Pasi
rodo, kad melroseparkiečiai 
būtinai nori baigti lango kvor
tų. Ir, ištikrųjų nėra ko ste
bėtis, nes jie ne tik vieni, bet 
ir draugijas pasikvietė į tal
kų.

Taigi, į darbų, kilnios Šir
dies rėmėjai ir prieteliai, kas 
rengdami pramogas, o kiti 
tas pramogas visokiais bū-

rodos, balandžio 25 d., įvyks dais remdami, oi kada sulau- 
parengimai sekančiose kolo- ksibie vainikavimo dienos, — 
nijose: West Side, Brighton birželio 6 d., suvykę į tas iš-

NORTH SIDE. — Bal. 4 
d. Saldokai buvo sukvietę 
būrį draugų paminėti jaunojo 
Edvardo Žaldoko 8 metų gi
mtuvių sukaktį. Pasirodė, sve 
čių visų esama kūmais: Ja
nušauskai iš Beverly Hille 
“kūmai” (dain. M. Janušau
skienė krikšto motina F. Žal- 
dokaitės), A. Nausėdienė su 
fotografu W. J. Stankūnu 
krikšto tėvai Įld. Saldoko. C. 
Sirimienė iš Cragin, III., kri-

Judge Zuris All-Stars 
Laimėjo

Besketbolo rungtynėse se- 
mi-final čempijonatui laimė
ti, Zūrio All-Stars tymas, ku
ris lietuvių tarpe laimėjo če
mpijonatų, praeitų pirmadie
nio vakare, St. Phillips gym., 
nugalėjo Hebn Bakers, šių 
metų T)e Paul universiteto 
tymų, 24 prieš 18. Lietuvių 
tyme ypatingai pasižymėjo 
Benny Budrikas.

SPORTININKAI JUDA

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
“Draugo” Vajaus Kontestininkams

1. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdų ir atgal, ir $100.00 pi 
nigais.

2. Kelionė iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal, ir $75.00 pi
nigais.

3. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir £75.00 pinigais.
4. Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $10.00 pinigais.
5. Kelionė iš New Yorko į Klaipėdą.
6. Nauja skalbimui mašina vertės 65.00, iš Jos F. Budrik, 

Ine., 3417 S. Halsted St.
ir daugybės kitų brangią ir naudingų dovanų.

Pranešimai

Park ir Marąuette Park. 
Taipgi reikia pažymėti,

trumpoj ateity bus perorga
nizuotas Tėvų Marijonų rė
mėjų skyrius Cicero koloni
joj, Šv. Antano parap., kur 
klebonauja gerb. kun. H. J. 
Vaičūnas.

Taipgi apskrities dvasios 
vadas kun. V. Čižauskas, M. 
I. C. gavo pakvietimų iš Ga
ry, Ind., Šv. Kazimiero par., 
kur klebonauja gerb. kun. S. 

^Draugelis, kad atvykti ir su
organizuoti Tėvų Marijonų 
rėmėjų skyrių.

Reikia pasakyti, kaxl yra 
gauti leidimai ir iš kitų pa
rapijų gerb. klebonų organi
zuoti rėmėjų skyrius.

Taigi šiuo laiku, kada Tė- 
ų Marijonų seminarijos ko- 

f plyčios darbas eina prie bai
gos, kaip tik reikia kuodau- 
giausiai padirl>ėti, nes, visi 
žinome, kol labiausia trūksta, 
tai tų nelemtų pinigų, be ku
rių joks darbas neįmanomas.

Taipgi reikia pranešti pla
čiajai visuomenei, kad Tėvų 
Marijonų Chicagos apskrities 
rėmėjai ruošia nepaprastų 
bankietų, kuris įvyks gegu
žės 9 d.. Aušros Vartų parap. 
svetainėj (West Side). Šiam 
bankietui yra gautas leidimas 
iš didž. gerb. rektoriaus kun. 
prof. J. Vaitkevičiaus ir pa
kviesti Seminarijos auklėti
niai išpildyti programų, kuri 
bus turininga. Tikietai ban
kietui jau paskleisti po visas 
Chicagos kolonijas. Kitų kar 
tų paskelbsime kur jų gali- 

’Jrta gauti.
Neseniai teko sužinoti, knd 

Melrose Park Tėvų Marijonų

kilmes, kuriose dalyvaus vie
nas Chicagos vyskupų, aukš
tai gerb. Tėvų Marijonų Ge
nerolas kun. Cikoto, MIC., 
kuris šiomis dienomis atvyks 
į Cbicagų ir pasiliks su mu
mis iki iškilmių.

Rėmėjas

Federacijos Sus-mas

Rytoj, bal. 8 d., Aušros 
Vartų parap. salėj įvyks Fe
deracijos Chicagos apskrities 
susirinkimas. Prieš apskri
ties sus-mų, 7 vaJ. įvyks su
sirinkimas komisijos bendro
jo trijų apskričių pikniko. 
Komisijos prašomi suvažiuo
ti anksčiau, būtent 7 vai.

vaidyba

J. ir M. Rugiai “Graud
ina ir grandpa”

“per šešis metus aš kentėjau 
nno uiketėjimo ir aš pasiryžau iš
bandyti All-Bran. Aš jo vartojau 
kartą j dieną )»er keturis metus ir 
jis ištikrųjų pada’ė kas nikia.” — 
Mrs. Herman Fu»r«»ll, 905 \V. Oak 
Avė., Jonesboro, Ark.

Bandymai rodo, kad Kellogg’s 
All-Bran yra saugus ir veiklus pa
šalinime paprnrto užkietėjimo.

Viduriuose All-Bran sugeria du 
sykiu daugiau vandens, negu pats 
sveria ir švelniai mankština ir valo 
vidurius. .Tis taipgi teikia vitaminą 
B, kurs stiprina vidurius ir dumia 
geležies kraujui.

Tik vartok po du šiaukštn dienoj, 
arba kaipo augmeninį valgį su pie
nu ar "rietine arba virtuose val
giuose. Tris sykius dienoj sunknose 
ntsitikimuose. Jus pamatysite kad 
tas maistas geriau veikia, negu j 
panrotj įeinančios nilės ir vaistai, j 
All-Rran pardavinėjamas groeemė-

kšto motina F. Nausėdaitės Į sr. Gamina Kellogg iš Battle Creek.
(Bridgeport) o T. Nausėda ■ ........................... ==±
krikšto tėvas G. Stankūnaitės, i
Sųmoningas ark. Saldokas lr
pavadino šį baliukų “kūmų 
konvencija”. Dain. Janušaus
kienė, visiems pritariant pa
dainavo Edvardukui “ilgiau
sių metų”. F. Zaldokaitė ir 
F. Nausėdaitė paskambino pi
anu. Žaldokienė prirengė tur
tingų vakarienę.

Ponia. Žaldokienė apgailes
tavo netekusi dėdės, neseniai 
mirusio Pabiržės klebono a. 
a. kun. Igno Andrišiūno, apie 
kurio mirtį ir žymias aukas \ 
bažnyčioms, kažkodėl, mažai 
teužsiminta spaudoje.

Ark. Žaldokas neseniai bai
gė statyti Šv. Kryžiaus ligo
ninės naujųjų dalį. Tėvų Ma
rijonų koplyčia taipgi ark.
Žaldoko darbas. Dabar ren
giasi prie statymo naujos ba
žnyčios AVaukegane, didinimo 
Nekalto Pras. Panelės Šv ba
žnyčios, Brighton Parke, ir 
kelių kitų statybos darbų.
Ark. Saldokas neturi rivalio.

NORTH SIDE. — Aldona 
Rūgytė - Bulotienė, duktė 
Rugių, kovo 10 d. susilaukė *J° gabumams, sųžaniškumui 
dukters. Motina, ir dukrelė ir prieinamam atlyginilmui 
sveikos, o jaunas inžinierius' nieks neprilygs. Ark. Žaldo-

Štai ir vėl pavasaris, kuris 
mus vilioja į laukus. Mes, 
tarsi, tie paukščiai narvely
je, žiūrime pro langus ir tai
komės išsprukti į laisvę, į 
girių, ar tai į golfaikštę, kur 
nors pakvėpuoti tyru oru iŠ 
po slegiančios žiemos. Žiema 
yra mums negeistinas laiko
tarpis, ypač miestiečiams ir 
mes jos nelaukiame ir neno 
rime, kad ji ateitų. Bet gam
ta to nepaiso.

Lietuvių Golfininkų Sųjun-
• gos valdyba, jausdama pava
sarį ateinant, jau pradėjo šį 
tų veikti. Seni golfo mėgė
jai jau pradėjo rūpintis sų 
jungos būtim. Daugeliui ži
nomi bankinininkai Jonas 
Brenza ir jo brolis Julius 
Brenza, pirmi užsimokėjo Są
jungai duoklę už 1937 metus. 
Taipgi į pirmas eiles pateko 
adv. J. B. Borden, dr. M. 
Strikol, dr. J. Šimkus, dr. J.

NORTH SIDE. — L. Vy-', 
čių 5 kp. laikys susirinkimų! 
Šv. Mykolo parap. salėj šian-! 
die, baland. 7 d., 8 vai. vak. I 
Visi nariai prašomi sueiti.

Valdyba

MA»SKYA, ba]. (j. -Susi
siekimų komisaru Stalinas pa- 

' skyrė kariuomenės generolų f. 
IT. Kbapelskį.

TIESIOGINE EKSKURSIJA 
J KLAIPĖDĄ NEPERSE 

DANT J KITĄ LAIVĄ

Vienintčlė šiais Metais

Kas neatsimena vasaros 
Lietuvoje? Taip gražu, malo
nu, kvejiantis oras, paukščių 
čiulbėjimas garsai skamba per 
Lietuvos ošiančius miškus. 
Garsioji Palanga — “Baltijos 
perlai,” Birštonas, ir kitos) 
vasarojimo vietos Baltijos pa
jūry. Ežerai, ežerėliai, upėR
ir upeliai tai tikras gamtos 

t--i„ n rr t-r t turtas, kuriuo Lietuva v ra ap-• C-Kliauga, J. į (icvanotH Visiems prisimena 
daug apkalbėtns, apdainuotas 
gegutės garsusis “ku-ku.” Ar

Bulota džiaugiasi šeimos lai
me.

Rūgytė - Bulotienė nuo ke
liolikos metų gyveno Kaune 
ir ten pat ištekėjo, prieš porų 
•metų. Sveikiname Rugius su 
pirma anūke. R^p.

Du jauni plėšikai užpuolė 
Mrs. E. Colien išėjusių iš si
nagogos prie Lawndale ir 
Wilson a v. Įsivarę į jos au
tomobilių privertė važiuoti 
iki Diversey ir Ashland av. 
Ten atėmė žiedų $1,300 ver
tės ir automobilių.

Atrodo gerai nusitaikęs. R. W. McKinlay, federalio teis
mo referentas, kuriam iškelta byla dėl papirkimo “jury” 
Zintako bylose. Byla bus nagrinėjama šiandie. Buvo suim
tas, bet paleistas iš kalėjimo užstačius kaucijų.

kas, turbūt, turtų nesukraus, 
bet už tai daug lietuviams 
pasitarnaus.

Jaunam Edvardukui baido
kui, kuris užaugęs gal irgi 
savo tėvelio profesijų pamils, 
linkime dar daug kartų švę-

Drų&inęs vogti. Lloyd AI- 
len (žemiau) 213 S. Racine

Misevičius, Geo. Paukštis, 
kun. A. Juškevičius, P. Smith 
dr. C. Svenciskas, dr. A. J. 
Šimkus, St. Drigot ir kiti.

Pirmas Sųjungos turname- 
ntas įvyks gegužės 9 d., Gle- 
neagles Golf Cours. šiame tu
rnyre bus išbandymas jėgų 
senų ir naujų narių. Į Golfi
ninkų Sąjungų vertėtų bile

avė., federalinės pašalpos kli- kam priklausyti, nes per tur- 
jentas policijos sulaikytas jo > nyru, kas nelošia golfo, gali
moteriai apskundus, kad šiuos 
jaunuolius, sykiu ir du savo- 
sūnus: 13 ir 15 m. amžiaus,

sti gimtuvių dienų ii augti (irg^jnęg vogti. Padarius kra- 
tėveliams džiaugsmui ir pa namuose policija rado vo-
slididžiavifinui. Dalyvis

A D I O
BUDRIKO PROGRAMA

gtų daiktų.

Ir vėl harmoningos rožių 
žemės moterų choras pasiro 
dė Budriko radio* valandoje 
pereitų sekmadienį iš didžiu
lės WCFL radio stoties. Sta 
sys Rimkus padainavo* vienų 
liūdnų dainų, kurių Budrikas 1 
dedikavo mirusio Lietuvos 
Konsulo I)r. Bagdono atbiin 
čiai. Didelė orkestrą šauniai 
išpildė keletu gralių numerų. 
.Makalų dramoje jau vėl pa 
sirodė Bambalini: Aldona pa
sveiks, bet vėl nujaučiama 
nauja audra. Makalas .jau su
sirūpinęs. Kas atsitiksi

Beje, pranešta, kad Budri 
ko Furniture Mart — rakan 
dų krautuvė bus perkelta į 
naujų namų adresu 3409 — 
3411 S. Halsted st., kuris bu& 
baigtas statyti apie 1 d. ge
gužės, todėl, kad sutaupyti 
kraustymos lėšas, visi rakan 
dai dabar išparduodami ne

paprastai nugiginta kaina, 
parlor setai, kosnodės, karpe 
tai, skalbyklos, pečiai, radios 
ir refrigeratoriai. Nupiginti 
iki 50 nuošimčių. Kitos Bu

lošti kortomis bile lošimų, 
ypatingai moterys. Gleneng- 
les trioibėsiai puikūs ir šva
riai užlaikomi.

Dabar eina Sųjungos va
jus, naujų narių verbavimas. 
Kas įdomaujate golfu, prašo
mi kreiptis į valdybų, arba

daugelis mūsų aplankėm Lie
tuvų jau esant Lietuvai nepri
klausomai, atdavus nepriklau
somybę, nepakis siu atsakyda
mas, kad ne, tik dalis, kuri 
lankė Lietuvų ir ja gėrėjosi. 
Ne vienam ir tie vienai iš
spaudė ašarų tas jausmas, ku
ris paliečia kiekvienų grįžusį 
į savo tėvu laisvų tautų, ku
rių paliko išvykdamas po Ku
rtos letena. Koks susidaro 
jausmas, tik tas jį galės atpa
sakoti, kuriam jis tenka per
gyventi. Ypatingai paveikia 
į kiekvienų parvykus* su ek
skursijomis Lietuve.*’ uost? 
Klaipėdoj šaul’u broliškas iš
kilmingas pasitikimas. 
Praleisk šią vasarą Lietuvoje

Jei kas rengiasi vykti i Lie
tuvų, tai patartina pasirflpin-

Vrive*. mothars, sutars ritey'ra oflets 
force© to point the woy to hoir 
health to their men folkl For womon 
know that o heolthy head produces 
hondsome hairl And that’* why 
womon everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
shampoo which firsf nouriihe* the 
scalp, then take* the dūli, parched 
hair ond brings it back to glowing 
health. Fom-ol is so economiealj a 
little goes a long way. Atk your 
druggist for the regulor 50c size. 
Or. writa for a generou* trio, bot
tle. encloting 10c to cover packing 
and postogo.

FOM-OL

o**?--*" 
į.*** --

PLATINKITE “DRAUGĄ

CLASSIFIED
PAIEIKOJIMAS

PaicSkau Tony Rame, tėvo ir krik
što sūnaus Aleksandro Rame. Pa
skutinį sykį aš jnos mačiau 1917 m. 
Malonėkite atsišaukti. Gyveno ant 
14 St. Chicago, III. Atsišaukite

ti savo kelione lanksčiausiai, Bnnoviph’ Goodman,pašaiukti Canal 6122. Gaus 
visas informacijas. Vajus tę- J10* anksčiau užsisakęs laiva- 

. ... ... v, K j kortę gali gauti patogesnėje
sis tik aki gegužes 5 d. laivo vietoje kamlvari, tuomi

Turiu pastebėti, kad Glen- turėsite jdomesnę kelionę, 
eagles menedžeris Sų-gos na-, švedų Amerikos Linija Šiaisdriko programos būna ket 

vergais iš stoties WIIFC nuo j riains aikštę duoda labai nu-'meta:« išplauks į Lietuvą dvi 
7 iki 8 vai. vakare. Motiejus mažinta. kaina — “ creen1 ekskursijos pirmoji GEGU-

PLATINKITE “DRAUGA'

IEŠKAU FLATO
Reikia 4 kambarių flato, apšildomo’ 
j»ečinm, garu ar vandenin Marųuette 
Parke ar Bri«?hton Parke. Tuoj pa
šaukti Grovebill 0161,

REIKIA DARBININKŲmažinta kaina — “ green'įmursi jos pirmo u_________________________
fee”, beveik pusę kainos. I .T1KSK>? J KJ.AL Reikia automobilių pardavėjų. Turi

« r tsi • “EDĄ (laivo nemainant) ino-
Dr. G. I. Blozis, torlaiviu GRIPSHOLM. An

troji liepos 2 d. tai n pačiam 
motorlaivy, iš New Yorko iki 
ftvedijos uosto Gothenburg įš 
čia per Švedijos pietų kraštų 
i Kalmarų (7 valandos laiko) 
iš Kalmaro 1934 m. statytu 
garlaiviu MARTE7TOLM į 
KLAIPĖDĄ. Kelionė per 
Baltijos jūrų tęsis 18 valan
dų laiko.

L. G. S. raštininkas

Įcoliseum MmįEj
HAGENBECXWALL ACE

AMČMCA

6REATF 
THRI

F

4O< ro 4 6 f Met TAK. TKKETS H0W- 
W LYONsHEALY, CHICAGO MOTOR CLUB* COLISEUM

ROCKET

TERBELI. JACOBS k/nc* 
JEANETTEMAY W(?LIN6 Of’rHTAlR"

menager/f.ujild ozesn odmt/w

ONE TICKET ADMIT5 YOU TO ALL

Ekskursijos užgirtoR Lietu
vių Laivakorčių Agentų Są
jungos Amerikoje. į kurios 
narius, autorizuotus Švedų A- 
merikos Unijos agentus kelio
nės reikalais prašome ir kreip
tis arba į bile kurių S.A.L. 
raštinę. Tėmvkite šiam lai
kraštį skelbimų.

17. P. Mnčinskas.

Nebūk nei saldus, nai kar
tus: saldų nurys, kartų iš
spjaus. _ I _ I 4

būti švarūs, grašiai atrodantva jau
ni vyra nuo 20 iki 25 metų am- 
F’ana. Parduoti Fordo automobilius 
Ir trokun. Patyrimas nAm, bfltln-’s. 
Kamiana ir bonusna. Matyk Mr. 
ITilI, F. C. Rebneider Motor Sales, 

W. Madison.
RRNOOM Ofisas srba v,sės flatas. 

So Hslstert St

PARDVOn.AM TR NlfOMOJAM 
MAAINAS

Parduodame visokius typessr rite rius, 
"addlng” mašinos Ir rojrtnterliis. 
Tunras Pauli. Mld City Tvpewr1ter 
Eichatlae. Tel. Wentworth B90B.

Tai T.TNeoIn 4424
Dėl Reumatizmo. Slogu, Ner- 
vnfnmo. Prastos Cirkuliacijos, 
AukSfo Krauio Snsndimo ir 
RedOsinime-PAMRGTNKTT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Lijrht, Sulphnr lr Shover 

Mandynės,
Elaktroa Trytmentai Ir Maaoial

STkP SKTTtirS 
MM* CItOmpo Ar*.
C1r».. Trrf., Krtvlr.

7iM ry*. M ie rak. 
'. Ir Paakt. ItM

kt e rak.

Monenp «vnrr« 
llirr N. ffalrtrd S*.

Aatr. tr Ketvlr.
• ryta IM • rak. 

Ha

■ome m torų
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E A. L. R. K. Labd. 
Sąjungos Centro 

Susirinkimo

Susirinkimas įvyko kovo 31 
d., Dievo Apvaizdos parap. 
salėj, pirmininkaujant A. Bu- 
cevičiui, raštininkaujant P. 
Fabijonaičiui. Iš priežasties 
mirties ir gedulo a. a. dr. M. 
Bagdono, susirinkimas nebu
vo skaitlingas. Bet savo ke
liu rimtas.

Iš kuopų raportų paaiškė
jo, kad visos kuopos, ypač 3 
kp. Cicero, III. ir 8 kp. Brigh
ton Park išsijuosę dirba var
gšų, našlaičių ir prieglaudų 
■ondo naudai. Ir visos kuo
luos įtemptomis akimis žiūri 
į tų pusę, iš kurios pusė* ti
kisi žinutės, pranešančios: 
kur ir kada bus pradėta sta
tyti prieglaudos. Bet ir tai 
aišku; kad kol statybos fon
das dar tuščias, tad ir sta
tybos planai skubotai nega
limi prirengti. Priede, reika-

jų, dr-jų atstovai ir pavieniai

nių dr-jų ir mūsų visų įstai
gų ir jų rėmėjų, katal. spau
dos, įstaigų ir jų vajaus rei 
kalus.

Lieka tik konferencijos nu-

Bučemėj Mirė

Užvakar nuėjęs bučernė je 
adr. 4202 S. Campbell avė.

port avė., H. Krippes, 950 
Wrightwood avė., ir G. Ko 
wall, 2750 Southport avė. Gi
rtas mergaites policija sulai
kė.

užjausiantieji labdarių triū- rodymais remianties, visiems j **irdie»i liga niirC G. Bod'.s- 
sų ir rūpesčius prieglaudų katalikams vienybėje ir mei- &2 in- 4130 S. Ar

reikalais, prašomi kuoskailli- 
ngiausiai dalyvauti planų iš
klausymui, jų pritlniniui, pa
taisymui ar atmetimui nuro

Įėję sulyg savo amžiaus, pro
fesijos ir luomo traukti viens 
kitų prie skaitymo katal. 
spaudos ir jos platinimo vi-

dant naujų planų formų. Nestsada ir visur. Traukti prie
prieglaudoms planai bus pa
gaminti sulyg didžiumos pri
tarimo — balsų, kad visi ga-

katalikiškų organizacijų vi
sus katalikus, yjiač jaunimų. 
O organizacijose dirbti orga-

lėtumėm džiaugtis labdarybės nizuotai Dievo garbei, baž-

lingas rimtas apsižiūrėjimas, ,
Šimtmečių ateičiai. Tad lieko' 
kantriai laukti ir auginti sta 
tybai fondų.

vaisiais, sulyg Kristaus nu
rodymų “Palaiminti gailesti
ngi, nes jie laflmės pasigailė
jimo” (Mato 5, 3-12; ir 44- 
48). ,
Raportai atstovų, atstovavu
sių V. V. K. Konferencijoje
Atstovams išdavus raportų

iš 14-sios Katal. Konferenci
jos, įvykusios kovo 14 d. Au
šros Vartų parap. salėj Chi
cago, Ilk, pasireiškė didis 
džiaugsmas sus-me iš taip 
gražiai nusisekusios Vak. Vai. 
Kat. Konferencijos.

Pareikšta širdinga padėka 
dienraščiui “Draugui” už a-

testan avė.

Labd. Sų gos 17-jo seimo 
įvykusio lapkr. 8 d. 1936 m., 
įgaliotoji prieglaudų statybos 
komisija už vieno - kito mė
nesio paruoš planus visome

kas palengvina visų orgaru 
zacijų atstovams, konferenci
joje dalyvavusiems, išduoti 
raportus savose organizacijo
se. Pareikšta didis dėkingu
mas abiem prelegentam, prof. 
kun. J. Vaitkevičiui ir dr. S. 
Šlakienei už turiningus šioms

nyčios, tautos ir mūsų pačių 
dvasinei ir medžiaginei nau 
dai ir taip gelbėti viens kitų 
nuo žiauriausio katal. priešo 
— bolševizmo, jo bendro fro
nto ir visų izmų ir t.t.

Prie kapinių dienos (Deco. 
ration day) ir tų pačių dienų 
po kapinių pamaldų Vytauto 
parke pikniko reikalu, šįmet 
Labdarių centras ragina vi
sas kuopas gerai prisirengti. 
Ragina visų kuopų veikėjus 
paprašyti savo gerb. klebo
nai patartų visuomenei pare 
mti labdarius ir aukomis ka
pinėse ir Vytauto parke pik
nike, taipgi ir visus sekan 
čius labdarių parengimus, nes 
šįmet ypatingai labdariai rei
kalingi visuomenės medžiagi- j 
nės paramos prieglaudų sta- j 
tybos fondui. O be fondo, sta Į 
tyba neįmanoma pradėti. J. Š.:

Keturi Saliūnininkai 
Teisme

Už pardavinėjimų svaigalų 
jaunoms mergaitėms traukiar 
mi teisman keturi saliūninin
kai: F. VVagner, 2689 Wayne 
av., J. Puida, 2743 South-

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGA”

t

nės apsvarstymui. Todėl, ka- dienoms pritaikytus refera
tus, už konferencijos turinin
gus nutarimus ■— rezoliuci-

da komisija sulyg savo nuo 
žiūros šauks viešų sus-mų
planų apsvarstymui, tada vi- įjas, pakeičiančias visų kata- 
si labdariai, visų organizaci- i likų organizacijų — pašalpi-

LAIDOTUV1Ų DIREKTORIUS

I JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

KUMPIAI IS
LIETUVOS

ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam W no lesale.

BALTIC IMP0RT CO. 
805 W. 19th Street

TcL Haymarkrt 3555

r^=
Visi Namą Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

Padėka

CICERO. 6v. K. A. Rė
mėjų 9 skyriaus komisija a- 
čiuoja biznieriams, profesijo- 
nalams: Miliauskams, Petkui, 
dr. Gussenui, d r. Yorke, B. 
Drake, Putrimui, Bocūnoi, 
Rock, Kulnai* &vibui, Ūiarles 
Bakery, Kaikaris, Palubins
kui, Schvaržei, Jr., Interna
tional Liguor Co., miesto va
ldybai, kuri paaukojo $50.00, 
Danek Plachety ir gerb. kleb., 
kuris rėmėjoms visados pa
deda gražiais patarimais. A- 
Čiū sesutėms ir mokyklos vai
kučiams, i»atarnautojoms ir 
visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo.

E. Kelpšienė, rast

PASTABA ĮSTOJUSIEMS Į 
OLD GOLD $200,000 

KONTESTĄ

TA. Į A
BALTRAMIEJUS 
MASKOLUNAS

Mirė bal. 6 d.. 1927 m., 2:20 
ryto, sulaukę* 42 metų 

amžiaus.
Kilo iš r k mergės apskr.. Se- 

sikų parap., Cesonlų kaimo.

Amerikoj Išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Liudvtną. po tėvais At
raškevičiūtė. sūnų Baltramiejų, 
seter] Oną Lesienę ir švogerį 
Pranciškų. uošvienę ir keturi* 
švogerlus, pusseserę Barborą 
Butviltenę ir švogerį Petrą Ir 
pusbrolį Motiejų Kolluną Ir 
daug kitų giminių; o Lietuvoj 
t {jtą Joną, seserį Barborą De- 
delienę ir švogerį Kazimierą 
ir gimines.

Velionis priklausė prie Bal
tos Žvaigždės lr Lietuvos Pi
liečių klubų.

Kūnas pašarvotus 4718 So. 
Keeler Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
bal. 10 d. Iš namų 8:80 vai. 
ryto bus atlydėtas J Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurtoj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bu* 
nulydėtas ) Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažy
stamus-** dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Šilinis, Se
suo tr Gimines.

IsUdotuvių direktorius 1a- 
chawicz ir 8ūnai. Tel. CANai 
2515.. ~ -

vai.

t

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4603-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

OŽMT, OI D. LUDtrtlVlŲ DIREITOkUI
KSLMER - PRUZIN

Gsrlausfas pstaraavlms* — MoUri* patarnauja
rhone *O(M W.

Old Gold cigaretu kontesto No. 2 
Builėtin jau išsiųstas visiems, ku
rie yra įsirašę j tų kontestą. Tame 
boilerine randasi puzzlų paveikslai 

b-1 ai, 7-tai, 8-tai, 9-tai ir
10-tai savaitei.

Jei ne įiačiomls pastaromis d to
nomis įstojai į koutestą, tai tą bal- 
lėtinę No. 2 jau turėjai gauti. Jei 
dar negavai tai pasiųsk atvirutę 
šiuo adresu: Old Koki Coutest, P. 
O. Box No. 9, Varick St. Statiou 
New York, N. Y. ir be atidėlioji
mo išuaujo jums bus pasiųsta.

Visi kiti puzzlul bus išsiuntinėja
mi kontestininkanm taip greit, kaip 
bus gatavi. Trečias Puzzle Budėti- 
nų įruoštas turi pasiekti kontea

Dar yra laiko įstoti į šitą didelį 
tininkus pirmadienį, balandžio 12 a 
ir smarkų kontestą, knr pirma do
vana yra $100,000 grynais pinigais. 
Kas tik dar atsišauks, tai visi 
“puzzlų” paveikslai nuo pradžios 
iki 10-tos savaitės serijos kartu su 
taisyklėmis, blankouiis ir formomis 
— viskuo, kas tik reikia prie šio 
kontesto, tuoj bus pamušta.

Jūsų vardas ir adresas tuoj bus 
liūdėtas ant mūsų “Mailing Hst“ 
ir jūs gansite visus kitus “puszliu“ 
iki (mhaigos 15-kos savaičių koutes- 
to. Atsiminkite adresą: Old Oold 
Conteat, P. O. Box No. 9, Varick 
St. Sta., New York. N. Y.

“Draugų“ perskaitęs, ne
mesk jo į žalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi

A. * A
IZABĖLŽ TODIEKĖ 

(po tėvais Ivanai tetutė)
Mirė bal. 5 d., 1937 m.. 10 

vai. vak., sulaukus pusę am
žiaus.

Kilo Iš Šiaulių apskr., Kur
šėnų parap., Suuriumalčių km.

Amerikoj išgyveno 83 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Joną. sūnų Vincentą, 
dukterį Eleną, žentą Stanislo
vą, anūkę Elzbietą, brolį Po
vilą, dvi seseris: Barborą lr Ci
ną; o IJetuvoj dvi seseris Mar- 
cijoną Ir Stanislavą ir kitas 
gimine*

Kūnas pašarvotas 1814 W. 
46th St.

laidotuvės įvyks pėtnyčloj, 
bal. 9 d. Iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėta J šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės stelą. Po pamaldų bus 
nulydėta Į šv. Kazimiero ka
pine*

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

Nuliūdę: Vyras, Hūiurs, Duk
tė ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. UOb'levard 5203.

A. A A
ALBINA SARNECKE

(|«i tėvais Scenauskaitė)

Mirė bal. 5. 1937. 4:45 vai. 
ryto. sulaukus 28 metų am
žiau*

Gimė Chicagoj, šv. Jurgio 
parapijoj, lapkričio 24. 1909.

Pūtiko dldetlan# nuliūdime 
vyrą Joną, motinėlę Oną Hes- 
nausklienę, dvi seseris Oną Ses- 
nauskaitę ir Kazimierą Vaiš
norienę ir jos šeimyną, dėdę 
Pranciškų Kavaliauską ir jo 
šeimyną. dvi puąaeserls šv. 
Pranciškaus vienuoles ir pus- 
seserį Eleonorą Žviblenę ir jos 
Šeimyną ir uošvius; o Lietu
voj dėdę Vincą Kavaliauską ir 
jo šeimyną ir daug giminių.

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

Laidotuvės įvyks ketverge, 
bal. 8 d. Iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Vyras, Motina, Se
serys, Dėdė, Pusseserys ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės MyHnLk-ms— Vestuvėms — 

UankictanLs — laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LA1AY17TTE 5800

LOUIS SAUTKUS
Mirė bal. 4 d., 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 Barborą, po tėvais Pu
šaitė, 3 sūnus: Petrą, marčią 
Oną, Louis, marčią Oną ir 
Juozapą, marčią Marijoną, du 
anūkus: Kazimierą ir Juoza
pą, seserį Jozcfiuą Jakubaus
kienę ir šeimyną ir gimines; 
o Lietuvoj seserį Ajuiliją Ver- 
ketienę ir gimines.

Kūnus ]>ašarvotus 4117 So. 
Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
bal. 8 d. Iš namų 8 vai. ryto 
bus atlydėtas į Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
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:, Sanai,
Marčios, Anūkai, Sesuo ir Gi
minės.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABOBIS, BULAW. BANKE VIČIUSA, BAČKŲ 8

PROFESSOR NOOOLE
A CAUT1OUS YOUNG MAN

Lear Professor:-
E&ch time dear 
Harold c all s on mej 
hc taKes perfectos 
from h.is coat, 
And lays tkem 
out quite 
tenderių*
Now what docs 
t,Kia, Kind aiž» 
denote ?

CųntKi z

AS cVxA.p 
is Sure a. 
ca<utiou8 prune, 
būt loves you 
ąuite sinc«re.
No doubt * 
he’a dettin^ < 
r e ady soorv— 
to pop the 
ąuestion.i'

^rof Noodle
v

H'šV-v-

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

Grabnamių
- ■ ■ o

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

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

pinigus
- - o-

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVR.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

r\ \7 v A T KOPLYČIOS VISOSE 
L> I R.A1 MIESTO DALYSE

AMBULANCE

I sa ^Rasaaaas:^a^B ass ^^aiansaaLaCD2WICZ IT oUD2l
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

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

)■ Jr?-.. LltieMS

A. Masalski

S. M. Skubi

Ezerskis ir Suk
P.l. Ridikas

4348 So. California Ava 

Phone LAf’ayette 3572

3319 Lituanica Avė. 

Phone TABda 1138

8307 Lituanica Ava. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 

Phone Cicero 21C9

718 Weat 18th Street 

Phone MONroe 3377

1846 Wwt 48th Street 

Pbone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ava 
Tel. PULIman 5703

3384 So. Haleted St. 

Phone BOUIevard 4089


