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TEISMAS PASISAKĖ UŽ 
WAGNERIO AKTĄ

Tas reiškia naujosios santvar
kos laimėjimą

WASHINGTON, bal. 12. — 
Vyriausias teismas šiandien 
penkiais balsais prieš keturis 
pripažino konstituciniu Wag- 
erio darbo santykių aktų (įs
tatymų). ,

Tas yra didžiai svarbus nau 
josios santvarkos šalininkų 
laimėjimas. Pradžiugę ir or
ganizuotų darbininkų vadai, 
kadangi ^Vagnerio aktas dar

bininkams pripažįsta teisę or
ganizuotis ir darbdaviai ver-1 
čiami pripažinti unijas ir ko
lektyvi derėjimųsi.

Kai kas pareiškia, kad da- 
liar bus nė nereikalingos vy- 
riausiųjam teismui reformos, 
jei šis teismas laisviau prade
da interpretuoti konstitucijų, 
kas būtina gyvenamiems lai
kams.

NACIONALISTAI APIE | NEMUNAS KAS METAI i POPIEŽIUS VAŽINĖJO
MADRIDO RADIKALI! - - - - - - - - - - - - - - - - - "

PUOLIMUS
SUKELIA DAUG VARGO 

ŽMONĖMS
. 4-

SALAMANCA, Ispanija, 
bal. 12. — Žiniomis iš šiaur
vakarinio Madrido fronto, na
cionalistai tvirtai laikosi savo

KAUNAS (per paštų. — 
Vietos spauda kovo 17 <1. pas- 
kelliė, kad vakar priešpiet pra 
dėjo eiti Nemuno ledai, ftis į-

MAINERIŲ RIAUŠĖS; 
8 PAŠAUTA

pozicijose, nepaisant jau ketu- vykis į Nemuno krantus sū
rių parų nuolatinio smarkaus traukė daug kauniečių. Vi- 
radikalų puolimo. sicms rūpėjo, kad Nemunas

Casa de Campo rajone radi- nepasirodytų žiaurus pačiam 
kalai puolimui naudojo 32 tan- Kaunui.
kas. | Ledai nuo Petrašiūnų ir Pa-

Aravaca bare radikalų puo- nemunės šilo veržėsi taip smar 
limas atblokštas ir 5 tankai kiai, kad kaip tik neužšokdavo 
paimti. ant alėjos krantinės ties Pane-

Nacionalistų artilerja ap- iminės tiltu, kur žemės prieš 
šaudė ir sudaužė 50 radikalų kiek laiko prieš vietos gvven- 
trokų, kuriais gabenta inilici- tojų pageidavimus buvo nu- 
ninkai Coruna vieškeliu, arti kastos.

įas apankė mūsų dienraše io i šiaurvakariniam šo-1 Šančiuose ir Karmelitų ra-
redakcW .r trumpa, papaaa- lne jone> jiSskynJa Auk5tosjos 1>a.

DIDŽIAI GERB. KUN. AN
DRIEJUS CIKOTA M.I.C.
Marijonų Vienuolijos Vy

riausias vadas (generolas), ku 
ris vakar atvyko j Cbicagų at
lankyti čia esančius Marijonų 
namus. Vakar Aukštasis Sve-

GALENjA, Kas., bal. 12. — 
Zinko kasyklų darbininkai va
kar čia sukėlė tarpusavias 
kruvinas riaušes.

Mainierlai susiskaldę į dvi 
dalis: viena priklauso kompa
nijų unijai, kita — organizuo-

FAŠISTAI PRALAIMĖJO 
BRIUSELIO RINKIMUOSE

BRIUSELIS, Belgija, bal. 
12. — Vakar šiame mieste į- 
vyko vieno atstovo rinkimai 

jaunai C.I.O. unijai. Ir viena parlamentan. Kandidatais bu- 
ir kita nori turėti pirmybę. Įvo premjeras Paul van Zee- 

Keli tūkstančiai kompani- land, liberalas, ir Leon Deg-

• I

VATIKANO SODUOSE
VATIKANAS, bal. 12. —^Vatikane dirbančių darbinin- 

Žymiai sveikėiantis nno pnvo- kų. Jiems pareiškė: “Esam© 
jingos ligos Šv. Tėvas Pijus tikri, kad mūsų išleistos enci- 
XT vakar pirmukart per G mė-, klikos prieš komunizmų aidas 
nesiūs kokį laikų važinėjo au- pasiekė pasaulio darbininkus, 
tomoibiliu po Vatikano sodus. Raginame jus, pildykite savo 
Buvo graži saulėta diena. Jo Pareif?as krikščionišku būdu. t 
Šventenybei draugavo vienas
prelatas.

VATIKANAS, bal. 12. — 
Šventasis Tėvas Pi jus XT šian 

Prieš važiuosiant Popiežius dien neturėjo audiencijų. Dir- 
priėmė audiencijon apie 400, bo savo privačiam knygyne.

KcMo Vyčiai vykdo kampanija 
prieš koimmėma

NEW YORK, bal. 12. — 
New Yorko rajono Kolrunbo 
Vyčių kuopų daugiau kaip 400

Čia nacionalistų stovykloje į nemunės ir Žaliųjį tiltus, žmo-' delegatų vakar čia turėjo spe- 
užginta žinia, kad radikalų la- nių ties Nemunu daug nebuvo,' cialų susirinkimų ir i n augu r a- 

nes nėra tinkamų priėjimų J vo kampanijų prieš komuniz- 
Žemiau Karmelitų buvo pats mų.
didžiausias Nemunu susidomė- j Organizacijos vyriausias vy 
jimas. Vieni ėjo žiūrėti, kaip tis Martin H. Cannodv iš 
aukštai iškelti laivai, kitiems Grand Rapids, Mich., kalbėjo, 
rūpėjo jų prekių likimas uos-Įjis pareiškė, kad komunizmas 
te, o dar kiti ėjo patikrinti, ar yra smerktiniausias pasaulyje 
savivaldybė tvirtai įrengė nau gaivalas ir prieš jį begalinė

kojo savo įdomios kelionės įs
pūdžius.

KOMUNISTŲ PLANAI kūnai sunaikinę eilę naciona
listų lėktuvų Malagoj.

Igrelle, taip vadinamos “rexis- 
tų” partijos (fašistų) jaunas 
ir nepaprastai energingas va
das. i

Prieš rinkimus buvo bai
mės, kad gali Degrelle laimė
ti, o tuokart Belgijai grasintų 
fašistinė tvarka.

Laimėjo premjeras ir tuo 
būdu kokiam laikui išsiva
duota iš baimės.

Degrelle pareiškia, kad jis 
nelaimėjo dėka Malinęs kardi
nolo atsišaukimui į katalikus, 
kad jie balsuotų prieš fašistus.

13 AMERIKIEČIŲ NUBAU- 
PARYŽIUS, bal. 12. — Is- STA KALĖTI

panijos radikalų žinių agentū
ra Espagne praneša, kad Bas- PERPIGNAN, Prancūzija, 
kų autonominės provincijos bal. 10. — Teismas nuteisė po 
prezidentas Juan Antonio A- 20 dienų kalėti 13 amerikiečių, 
guirre pasiuntė Popiežiui pro-1 vykusiųjų j Tspanijų per Pran 

k testų. j cūzijų.

jos mainierių susibūrę užpuo
lė C.I.O. susirinkimų Picher 
miestelyje, Okla. tš ten- riauši
ninkai persimetė per valstybių 
sienų į Galena ir kitų susirin
kimų išvaikė. Iš pradžių kovo
ta su kumštimis ir lazdomis. 
Paskiau pasigirdo apsišaudy
mai.

8 asmenys pašauta; daugy
bė apdaužyta.

Šiandien miesto gatvėse pat
ruliuoja ginkluoti pašerifiai.

PARYŽIUS, bal. 12. — 
Premjero socialisto Blumo vy 
riausybė susilaukia nepapras
tų nesmagumų. Prancūzų ko
munistų partijai iš Maskvos j- 
sakyta nieko nelaukiant susi- 
lieti su kairiųjų socialistų sro
ve (premjeras Blum priklauso 
dešiniųjai socialistų srovei, 
kad komunistams patekti į mi 
nisterių kabinetų tikslvf užgrob 
ti šalies valdžių.

Patirta, kad. premjeras sten 
giasi sulaikyti socialistų kai-

NACIONALISTAI BOM
BARDUOJA MADRIDĄ

MADRIDAS, bal. 12. — 
Nacionalistų sunkioji artileri
ja vakar iš vakarinio fronto 
apie vienų valandų atkakliai 
bombardavo Madridu. Patys 
radikalai pHp&žįsta, "Įtari jie 
dar nematę tokio baisaus na
cionalistų žygio. Šimtai žmo
nių .užmušta ir sužeista sprog
stančiais šoviniais. Padaryta 
milžiniški nuostoliai.

Radikalų vadai praneša, kad 
jie “sėkmingai” vykdo Mad
rido apylinkėse puolimus prieš

jųjų .uosto krantinę. Dar dau 
giaa žmonių buvo Prieplau 
kos krante. '

Ant Vytauto Didžiojo tilto 
susirinkusiųjų nė policininkas 
nespėjo skirstyti. Daug žmo
nių suplūdo ir į krantinę už 
Vytauto bažnyčios. Tarp susi
rinkusiųjų girdėta įvairių kal
bų ir nusiskundimų. Sakyta, 
kad miesto savivaldybei nerū-

>4

riųjį sparnų nuo susijungumo'nacionalistus, kad išlaisvinti pi, ar bus potvynis, ar ne. Ne
1 _ *   X — _ — A f A J _ m 1M »VA ■»-» i Jna i 'ATz-v 1 - « i i n isu komunistais. Madridu nuo apgulimo.

KAS GIRDĖJO TOKIAS 
PASAKAS Aiglija insprende nekliudyti ispaM 

nacimafistu blokados

rūpi jai ir Nemuno krantai, 
kur galėtų būti gražiausios 
Kauno gatvės, kurios dabar 
mirksta purve ir vandeny. la
biausia apleista Nemuno ir 
Neries santaka, kur, kaip pa
sakoja santakiečiai, iš pat ru-

Sako, jis protestuoja prieš 
ispanus nacionalistus, kurie 
žudo baskų katalikų kunigus. 
Pageidauja, kad šventasis Tė
vas prabiltų tuo klausimu.

Pirmukart girdima, kad na
cionalistai žudytų katalikų ku
nigus. Aišku, tas daroma radi
kalų propagandos sumetimais.

Be to, tokia pat bausmė 
kliuvo penkiems kanadiečiams 
ir septyniems kitų tautybių 
jauniems vyrams.

Tuo būdu Prancūzija įrodo, 
kad ji neleidžia saviems ir sve 
timiems savanoriams vykti į 
Ispaniją.

KENOSHOJ UŽTIKRINTA 
TAIKA

KENOSHA, Wis., bal. 12. 
— Allen-A kompanija padarė 
sutartį su darbininkų unija. 
Sutartimi vieneriems metams 
užtikrinta taika.

BOMBARDAVO MIESTELI 
ARTI VALENCIJOS

VALENCTJA, bal. 12. — 
Nacionalistų jūrinis lėktuvas 
bombardavo Sagunto miestelį, 
arti Valencijos. 5 asmenys už
mušta ir keli sužeista.

ma. Jis turi būti nugalėtas.
Komunizmas išgriaus mūsų 

bažnyčias, mūsų šeimų židi
nius ir šalies pramonę, jei mes 
prieš jį nekovosime, pareiškė 
Carmody. “Sėdėjimo*” strei
kai yra komunistų padaras, 
sakė jis. Kova turi būti griež
ta ir atkakli.

Carmody ragino ir kitus 
krikščionis jungtis su katali
kais prieš komunizmų, nes be
dieviškasis komunizmas yra

kova turi būti griežtai vykdo- visų krikščionių priešas.

NEGIRDĖTI PROGRAMOS 
Iš LIETUVOS

Vakar popiet Amerikos lie
tuviams neteko girdėti per ra
dijų muzikalinės programos iš 
Kauno. Paaiškinta, kad dėl 
blogo oro transliavimas neį
manomas.

TURI REIKŠTI PROTESTĄ

Daug Chicagos žmonių ne- 
užmokėję 1935 metų mokesčių 
už nekilnojamus turtus. Aps-

, . krities iždininkas nusprendė
LONDONAS, bal. 12. — trijų mylių pakrantėmis ruo-|dens vienam kieme pilamos sų ^eužrnok^tas mokestis parduo-

Anglijos ministerių kabinetas 
nusprendė nelaužyti ispanų 
nacionalistų blokados Bilbao 
pakrantėmis, tik ,už trijų my
lių nuo Ispanijos krantų sau
goti savo prekybinius laivus 
nuo nacionalistų puolimų. Ka
ro laivams įsakyta šaudyti į 
užpuolėjų laivus, jei puolimai 
bus vykdomi atviroje jūroje.

Anglija tuo būdu keičia sa
vo nusistatymų. Jei ji pripa
žįsta nacionalistų blokadų ir

pu pc
uUŪL

Mum*'

F*VAŠU
Nepaprastai aštri kova iški

lo tarp gubernatoriaus Hotfirsfi
no ir Chicago parkų boardo 
pirmininko Dunhamo. Vienas 
ir kitas svaido grasinimais.

Dunham reikalauja, kad vai 
stybės legislatūra skirtų ma
žiausia 9 milijonus dolerių 
Chicago konsoliduotų parkų 
išlaidoms. Gubernatorius ran
da, kad parkų boardas turėtų 
išlaidas apkarpyti, kadangi a- 
nais metais parkai konsoliduo 
ti svarbiausia išlaidų mažini
mo sumetimu.

žų, tas yra svarbus ispanų na- šlavos, šiukšlės ir visokios ne-|H Jį& krpipės a,pskritieg teis- 
švarybės, kuriais per žiemų man iSaiSkinta> kad
nuodijami Senojo miesto gy- daugumas nemoka> kadangi
ventojaa. Ir pats Santakos go- .^ neteisjngOs ir jų (la. jis negaus 9 milijonų dolerių, 
jus užverstas šiukšlėmis. Da- neteisėUi skirta. Šis Wau. *y™ai sumažins v»okį veiki

cionalistų laimėjimas.

Bilbao radikalai negaus 
maisto, ginklų ir amunicijos ir 
bus priversti kapituliuoti.

TOKIJO, bal. 12. — Korė
jos krantus ištiko viesulas. 10 
asmenų žuvo, 60 nerandama.

Iš Chicagos policijos tarny
bos pašalinta trys policinin
kai. Du už girtavimų.

■bar tas šiukšles nuneše van
duo.

Vanduo plauna kai kurias 
Senojo miesto gatves: Santa- 
ko», Vandens, Muzipjauz, Jo-, mo
navos, Kalvių ir, kitas. Labai,. . . w x, ’ ,. , , . .. teisingumų. Kas to neatliks,
nukentėja dar neigtas pyli- iždj„iakaa turS„ teisę pardan.

Dunham pareiškia, kad jer

simas įteiktas vyriausiam vai- ’r vykdomus darbus
stybės teismui.

Apskrities teismas davė 12
dienų nemokėjusiems paduoti

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

KRIM1NALIŠKO TEISMO “JURY” APDRAUDŽIAMI

Klausantiems bylų prisiekusiems teisėjams (“jury”) krimninališkam teisme, Chicago- 
iai. kad žmonAn žinntn L-.>zl iirv vr«, “ -5-i-_je, išdalinti ženkleliai, kad žmonėe žinotų, kad jie yra ”jury’ 

nors kalbas.
ir su jais neįsileistų į kokias 

{Acme Photo.)

mas už Lampėdžių šilelio į 
Raudondvarį.

Nuo Lampėdžių kurorto iki 
Vilijampolės keliosdešimts vy
rų, moterų ir vaikų ru kabliais 
iš Nemuno traukia vandens 
nešamas pagalius, įvairaus 
didumo medžio gabalus. Tai 
visa renkama kurui.

Prieš 4 vai. sujudėjo ir Ne
ries ledai. Neužilgo į JonavoR 
gatvę pradėjo veržtis vanduo. 
Tš malkų sandėlių nunešta 
daug medžių. Autobusų Rusi- 
siekima8 su Vilijampole nu
trauktas. Marvelės dalis ties 
upeliu ir gi apsemta. Susisie
kimas palaikomas valtimis. 
Naujoji Marvelė taip pat ge-

ti. Su užprotestavusiųjų mo- 
kestimis negalės to daryti.

Skaitant
laikraščius
ninti.

tik katalikiškus 
galima įsisųmo-

parkuose. Taip pat ežero pa
kraščiais maudimuisi sezonų 
žymiai sutrumpins.

Gubernatorius atšanja, kad 
jei Dunham negalės kaip rei
kiant tvarkytis su mažesnėmis 
išlaidomis, jis, Dunham, galės 
sveikas pasitraukti iš užima
mos vietos. O, su maudimosi 
pakraščiams sezono varžymu 
nereikia chicagiečių bauginti. 
Prireikus, valstybė parūpi 
reikalingų lėšų.

rokaj užlieta Gyventojai susi
rinkę liūdnai šnekasi, bijoda
mi, kad kaip pernai vanduo 
daržuose nepaliktų smėlio, ku
riam nė daržovių neužanginsi.

Pasklidus gandams, kad le
dai susikimšo ties Zapyškiu ir 
Raudondvariu, paupių netur
tingieji dar labiau nusiminė 
ir puolėsi aukštyn kelti visų 
turimų turtelį. Neužilgo krau
stymasis padidėjo.

MASKVA, bal. 12. — Paša
lintas žemės ūkio komisaras 
Moisee Kalmonovičius.

ORAS J
CHICAGO SRITIS. — IS 

ryto numatomas lietus; popiet 
ar vakare šalčiau.

Saulė teka 5:12, leidžiasi
6:28. , . , ,► II , . u
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Illinois valstybėj, kaip jau buvo rašy
ta, patraukta į teismą likvidavimui netoli 
40 tūkstančių draugijų. Jų tarpe yra keli 
šimtai lietuvių draugijų, klūbų ir korpora
cijų.

Kų daryti, kad išvengti draugijų lik
vidavimo, bus paaiškinta kitoje dienraščio 
vietoje ir draugijų valdybų susirinkime, ku
ria bus ketvirtadienį Aušros Vartų parap. 
salėj. Mes čia tik noriku© pastebėti, kad 
pas mus yra per daug nepaisymo ir apsilei
dimo. - . - ' ,Mį

Mūsų dienraštyje ir kituose laikraščiuo
se keliais atvejais buvo rašyta, kad 1935 
m. Illinois valstybės legislatūra išleido nau
jų įstatymų, sulyg kuriuo visos Illinois čar- 
teriu veikiančios draugijos, organizacijos ir 
klubai kiekvienais metais vasario mėnesį 
turi išpildyti iš valstybės sekretoriaus gautų 
blankų ir, pridėjus vienų dolerį, jų pasiųsti 
į bpringfieldų. Apie tai rašėme 1935, 1930 
ir 1937 m. fiis reikalas laibai aiškiai buvo 
išdėstytas ir Vakarinių Valstybių Lietuvių 
Katalikų konferencijoj 1936 m. Tačiau ir po 
tų visų paraginimų į tų reikalų dėmesio ne
kreipta.

Dabar, kuomet draugijos traukiamos į 
teisinu ir teks rūpintis, kad jos nebūtų lik
viduotos ir padengti teismo lėšas, susirū
pinta. Vieni kitus imame kaltinti, pradeda
me nerimauti. To viso nebūt reikėję, jei 
būt paklausyta mūsų advokatų ir bendrai 
spaudos paaiškinimų ir paraginimų.

Su' valstybių įstatymais, negalima žaisti, 
Jei porime palaikyti savo organizacijas ir 
legaliai veikti, turime prie įstatymų prisi
taikyti. Kitaip tenka panešti bereikalingi 
nesmagumai ir lėšos.

Pas mus dažnai taip yra: nenorime pri
pažinti savo vadų ir profesionalų autorite
tų, nekreipiame dėmesio į jų patarimus, ma
nydami nuo vieno ar kito dalyko šiaip taip 
išsisukti arba įtarinėdami, kad kas nors 
mus nori išnaudoti, ir dėl to labai dažnai 
patys turime nukentėti ir savo vadovauja
mas organizacijas į Lauki am e į keblių padėtį.

ba ir rašyba, dažniausia merdi ir rūdija, 
mokyklų apleidus, jaunime. Nes ta prioo- 
gauti karta, apie kurių mes taip dainai kai- 
barnia ir aimanuojame, buvo palikta, dažnai 
net išbarta, bet mažai paakstinta. Jos ener. 
gija ir mintis likosi nesuvartota.

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 

(1907 - 1937 m.)
Mokslas kiekvienos tautos Iš tų žodžių matome, kaip t 

bei valstybės gyvenime turi karštai patriotiškai ano me 
“Todėl, turint arti prie širdies išeivijos labui didelės reikšmės. Tad to lietuviui buvo nusiteikę 

reikalu^ atjaučiant visuomenės jausmus ir jr mūsų tautos atgimime nio- Tas patriotizmas davė jiems 
norus, išleidžiama šis laikraštis. Į balulių kslu gana anksti buvo pra- pajėgų kovoti su rusų vy- 
darbų kviečiame visus . ... I dėta rūpintis. Jau 11879 m. riausyb© už savo tautos ne

Nuoširdžiai sveikiname naujų lietuvių jonaK Basanavičius savo da- priklausomybę. Iškeltoji Lie-
katulikų laikraščių šeimos narį, palinkėda
mi jam geriausio pasisekimo!

Apie Vysk. Reinį

Amerikos lietuvių katalikų visuomenė 
tikrai džiaug'jmingai sutiko žinių apie J. E. 
Vyskupo M. Barnio pasiryžimų atvykti į 
Amerikų. Tas džiaugsmas nėra be pagrindo, 
nes, anot “Amerikos”:

“Vyskupr Keinį amerikiečiams lietu
viams bus labai malonu sutikti ir priimti 
kaip ganytojų, mokslininkų, visuomenės va
dų, kilnų lietuvį, o ypač kaip nepaprastų 
jaunimo mylėtojų.

“Vysk. Reinys yra nepavargstantis jau
nino vadas, plačiai aplankęs visus Lietuvos 
kampus, kur jis visur mielai kviečiamas ir 
laukiamas į jaunulio šventes. Ne be reikalo 
jis jau vadinamas Lietuvos jaunimo vysku
pu. '

“Vyskupo Reinio asmenybe nepapras
tai žavinti, patraukianti, imponuojanti, bet 
tuomi pat ir dvelkianti didingu paprastu
mu. Jo elgesiai su įvairiais visuomenės sluo
ksniais tikrai demokratiški.

“Praeity vysk. Reinys daug dirbęs Vil
niaus krašte; pakviestas į nepriklausomų 
Lietuvų dirbti mokslinio darbo universite
te neužsitvėrė atsitolinimu nuo visuomenės, 
bet ėjo į jų, tarnaudamas jai savo turimo
mis jėgomis.

“Lietuvos valstybinei gerovei vysk. Rei
nys daug nusipelnė eidamas užsienio rei
kalų ministerio pareigas, kai janr teko paro
dyti ir įdėti daug sumanumo Lietuvos sau
gumui tarptautinėje arenoje patikrinti.

“Dabartinio Popiežiaus Pijaus XI pa
skirtas Vilkaviškio vyskupu — koadjutorių,

rbų programoje buvo pasižy- tuvių Mokslo Draugijos idė- • PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ginsi eiti. Tada skutas iiua jį 
mėjęs, kad reikia įsteigti Lie- ja neliko balsu šaukiančiu j 
tuvių Mokslo Draugystę. To tyruose. Ji buvo gyvai ir to 
savo gražaus tikslo mūsų tau liau spaudoje svarstoma ir 
tos atgimimo Patriarchas at- lietuviuose rado nemažo pri- 
kakliai siekė kelias dešimt tarimo. Prūsų Lietuvoje bu
metų, kol pagaliau jis 1907 vo įkuria “Birutės” draugi- 
•m. buvo įgyvendintas, įstei-'ja, o Amerikoje “Moksliškoji 
giant Vilniuje Lietuvių Mok-1 Draugystė”, kurios iš dalies
sio Draugijų. 1882 m. “Lie-'siekė Lietuvių Mokslo Drau-1 kadetais, bet anglai skutus pa- 
tuviškos fceitungos” N. 12' gijos tikslų, leisdamas lietu- juokia. Ypač pajuokiamas 
J urgiui Sauerveinui savo
straipsnyje “Kų lietuvinin
kas tur dūmoti, apie vokiško 
mokslo draugystę” girdėda
mas iškėlus mintį, kad lietu
viams norint apsaugoti savo 
gimtųjų kalbų, būtinai reikia 
steigti Lietuvių Mokslo Drau 
gijų, Jonas Basanavičius tai 
idėjai karšiai pritarė. Jis to 
pat laikraščio 15 Nr. tuo rei
kalu rašė: “Jai kalba mūsų 
išliks gyva, išliks ir Lietu
va; bet kalbai išnykus, nebus 
Lietuvos, nebus jau lietuvi
ninkų. Draugystė ta statoma 
dėl apgynimo bei išlaikymo 
mūsų kalbos. Neužmiršk Ine, 
broliai, jog po akių Dievo ir 
mūsų tėvų daugiausiai ir kar
ščiausiai turime mylėti savo 
tėviškę, Lietuvų; palikimų 
mūsų garbingų sentėvių, mū
sų mylimų kalbų turime gar
bėj laikyti ir saugot, idant ji 
neišnyktų... Neužmirškime

i šaukti.
Nuo amžių anglai ir iriau- — Ei, stok tamsta! Paėmei 

diečiai nesutinka ir pykstasi, mano degtukų dėžutę. Aš taip 
vieni kitus pajuokia Gal visi ir maniau, kad visame tame 
žino. Bet tikrai nuostabu, kad dalyke yra kokia nors apgavy- 
tarp anglų ir škotų taip pait stė. At’dunk tamsta degtukus, 
vyksta trynimasis — karas. 3. Skotas skęsta upėje. 
Karai- ne bombomis ir bari-

vių kalba mokslo populiari škotų šykštumas, Štai:

2monės pastebėjo ir meta 
jam gelbėjimosi diržus. Vienų, 
antrų, 'rečiau škotas jais nesi
naudoja, bet stengiasi kt

žarijos knygas ir burdamas j. Kažkoks skota8 lankyda- “ori8 .pats iSsi8®,bėH* Velt 
aplink save lietuvių inteleh uuw Palestinų prikeliavo Ge- T“ ’ ~ “
tualines pajėgas. ,nezareto ežerų. Žvėjai prikal-

Rusai pralaimėję su japo (ba j j važiuoti laiveliu tuo e- 
nais karų pasidarė lietuvių žeru pasiplaukyti ir, be to, 
atžvilgiu šiek tiek nuolaides •sak0, kad ši kelionė kaštuo- 
ni ir pažadėjo kiek daugiau ja 2 šilingai.
laisvių. Tad 1905 m. dr. J. į — Tai brangu — atsako 
Basanavičius sugrįžo iš SBuk škotas. Pas mus už tokių ke- 
garijos į Lietuvų ir tuojau1 lionę mokama tik vienas ši- 
ėmė organizuoti Lietuvių Mo lingas.
kslo Draugijų. 1905 m. revo- į Xa taip, — aiškina jam žve-
liucija ir po jos prasidėjusi 
rusų reakcija bent porai me
tų sutrukdė Lietuvių Mokslo 
Draugijos įsteigimų. Ji buvo 
įsteigta 1905 m. balandžio 7 
d. Vilniuje.- Į pirmųjų jo? 
valdybų (komitetų) buvo iš
rinkti ši© asmenys: dr. J. Ba
sanavičius, A. Smetona, J. 
Vileišis, Pov. Matulionis, di. 
J. Bogdanavičius, inž. P. Vi
leišis, kun. J. Tuklias, dr. St. 
Matulaitis ir dr. Ant. Vilei
šis. Draugijkr ’ ligi pat savovysk. Reinys daugiausia pasiaukojo gany- _ . ..

tojavimui, mokslo darbui ir Lietuvos jau- mns1Į v ' T &ar ln&lJJU se -
nuomenės dvasiniam stiprinimui, kurį ji8‘nMvl«; * ua sav0 ‘l 20 _v‘do
išganingai vykdo būdamaa Pavadarininkų1 kalbos ir žemės ne-vavo r. . asanavtcius, a
protektoriumi — vyriausiu globėju. jsigailėjo pralieti savo krau-'“’"“4

“Vysk. Reinio atvykimų reikėtų panau- J° ilgoje ir kruvinose karėse 
doti mūsų jaunimo tautiniam susipratimui «u vokiečiais; mes dabar ne
pakelti ir sustiprinti. Jaunimas Garbingąjį 
Svečių tikrai pamils“.

Naujo Laikraščio Susilaukus

Balandžio 9 d. Clevelande pasirodė nau
jas lietuvių laikraštis “Lietuvių Žinios”. 
Eis kas penktadienį. Pirmas numeris išleis
tas šešių puslapių. Turinys gana gyvas ir 
įdomus. Apie savo pasirodymo tikslų “Lie
tuvių Žinios“ taip pasisako:

“Gyvenimas ir upės vanduo, nestovi ant 
vietos. (Bet pergyventi žmonių jausmai, geis
mai, nuotikiai ir veikimai palieka savo žy- 
•uea. l

“Spauda it veidrodis, kur atsispindi 
tie kasdieniniai nuotikiai, mintys ir veiki
mai. I

“Arčiau pažvelgus į lietuvių spaudų A- 
merikoje, ryškiui matosi stoka laikraščių 
bei žurnalų katalikiškos krypties ir nusista
tymo. Ypatingai šis trūkumas pasirodo di
delėse lietuvių kolonijoje, kaip Clevelando, 
Detroito, Pittsburgho ir jų apylinkėse. Ko
lonijose, kur yra apsigyvenę dosėtkai tūks
tančių lietuvių, kur įsteigtos parapijos pa
statytos gražios bažnyčios, parapijinės mo
kyklos, kurias kus metai lanko tūkstančiai 
vaikučių, kur gyvuoja didelis skaičius įvai
rių katalikiškų organizacijų bei draugijų, 
neišeina nei vienas katalikiškas laikraštis 
bei žurnalas. Pet* jlgus metus, ši lietuvių 
katalikiška visuftyienė, turėjo pasitenkinti, 
su 'tolimesnių kolonijų katalikiškos spaudos 
leidiniais

“Aišku, kad esant tokioms aplinkybėms, 
nemažai turėjo nukentėti, visas lietuvių vei
kimas, kaip tautinėje taip dailės ir katali
kybės dirvoje. Skaudžiausia yra, kad para- 

. pijinėae mokyklose seselių įkvėpta jaunu
čiams tautinė dvasia, išmokyta protėvių kol-

V. Uždavinį Palydint

Po pasekmingos kelionės pas Kaliforni
jos lietuvius, dar kartų pas mus į Chieagų 
užsuko Vincas Uždavinys, Vilniui Vaduoti 
Sųjungos atstovas Amerikoj.

vakarų Lietuvių Auditorijoj jo pa
skutinės prakalbos Chicagoj ir atsisveikini
mas, nes iš čia vyksta New Yorkan ir ne
trukus į Lietuvų, kurios reikalais jis nuo-

sigai lėkim nors kelių skati
kų dėl įtaisymo “Lietuviškos 
Mokslo Draugystės”, kuri 
mūsų giminės ir kalbos bus 
apginėja. Trūskimės, broliai, 
iš tos sėklos, kurių mes Lie
tuvoje per tų “Draugystę”’ 
išbarstysim, sulauksim gražių 
vaisių. Jei mes patys nesu- 
lauksini, sulaukė jų mūsų 
vaikai, ar vaikų vaikai... Ka
da mes jau į dulkes pavir
sim. jei lietuviška kalba bus

smet išrenkamas jos pirmini
nku. •

Dr. J. Basanavičiaus vado
vaujama Lietuvių Mokslo 
Draugija netrukus išaugo į 
vienų iš didžiausių ir stip
riausių lietuvių organizacijų. 
Ji aplink save subūrė pačias 
geriausias lietuvių intelektu
alines pajėgas. Draugija per 
30 savo gyvavimo metus tu
rėjo api© 2,000 narių. Jų tar
pe buvo gana daug žymių ir 
užsienio mokslininkų, kurie 
tyrinėjo Lietuvos istorijų, 
lietuvių kalbų, tautu sakų, et

jai, bet prašau neužmiršti, 
kad tai yra istorinis ežeras. 
Per to ežero vandenis vaikš
čiojo Viešpats ir jį pėsčias 
perėjo.

į tai sketas:
— Visai mankęs nenustebi

nate, tai suprantama, geriau 
Jis ėjo pėsčias, nes nenorėjo 
taip brangiai mokėti tokiems 
lupikams.

2. Keliaująs anglų firmos 
agentas ateina kartų į škotų 
restoranų. Pažiūri į savo kai
mynų ir prašo ugnies papiro
sui užsidegti. Pažvelgęs į kai
myno degtukus, ištraukia iš 
savo portfelio 1 svarų ster
lingų ir paduodamas juos ško
tui taria.* ,

— Esu kaip tik tos firmos 
degtukų agentas. Gavau ben
drovės įsakymų reklamos tik
slais išduoti tam tikrų pinigų 
k'ekį tiems, kurie vartoja 
šiuos degtukus. Parašau pri
imti pinigus ir kartu mano 
linkėjimus. Tamsta esate pir
mas Mijentas, kuris gavote 
dovanų.

►Skotas kažką burbtelėjo, pa-
nogr&fijų ir kitus lietuvių'ėmė pinigu* ir ilgai nepasi- 
tautinės kultūrom dalykus. tikėdamas žiūrinėjo.

Tuo tarpu agentas apsiino-

širdžiai rūpinasi. i . . . . .... • a i • i tvirta pastojus, jei per musų
Vincas Uždavinys pas imis Amerikoj ■ , , , . ' . . . .

išbuvo apie pusantrų metų. Per tų laikų jis ar u's • . e uvo8 vašia a s - 
apvažiavo beveik visas lietuvių kolonijas ir 1 Ma*v’ni> ,r atsikvošės, mnmft 
nuolat bendradarbiavo mūsų spaudoje. Jo *r kapuose bus smagiau ilsė- 
važinėjuno, prakalbų ir raštų tikslas buvo, j f '-S o musų dvasios gėrėsis

Lietuvių Mokslo Draugija 
turi gana didelę daugiausia 
lituanistikos veikalų bihliote-

kėjo, nusilenkia škotui ir ren-

Ir kai jau gerokai įgeria van
dens ir jėgos silpnąja, jis rė
kia stovintiems krante žmo
nėms.

— Ar už tuos gelbėjimo dir
žus reikės man mokėti f

4. Gatvėje susitinka du ško
tai. Abu nuostabumo pagauti 
šaukia kits kitam;

— Kaip tu išrodai? Kairė 
drabužių pusė visai suglam
žyta, suvelta, o dešinė gi, pui
kiausiai suglaistyta.

— Matai, bičiuli, einu pas 
fotografų, ir jis turi mane nu
fotografuoti iš profilio. Todėl 
įsakiau siuvėjui tik dešinę pu
sę suklaistyti, nes pigiau at- 
seina.

5. Senis skotas išvažiavo 
kartų į turgų. Grįždamas (bu
vo gerokai įtraukęs) užmigo. 
Arklys sustojo. Tuo pasinau
dojo vagys ir iškinkę nusive
dė Arklį. Skotas gi knarkia 
sau ramiai net iki ryto. Auš
tant nubunda ir klausia pats 
savęs.

— Ar aš čia, ar ne? Na, 
jeigu jau aš — tokiu atveju 
man dingo arklys. Jeigu ne aš 
— tuo atveju kažkas man do
vanojo vežimų. Kų dabar iš
sirinkti?

Mažame Šotlandijos mieste
lyje apsilankė cirkas su ka
rusele. Vieno škoto sūnus už
simanė pasivėžyti karusele, 
tėvas nesutiko.

— Bet, tėte, aš taip norė
čiau truputį pasisukti.

— Irgi užsimanei, dar tu 
betrūko, už paprastų sukimąsi 
aplink — pinigus mokėti. Juk 
mes ir taip dienų naktį suka- 
mės. Drauge su žeme. Ir vi^P9 
siškai veltui!

kad lubinu paskatinti šio krašto lietuvius nuopelnais savo darbo drau-Į niuziejy }r archyvų Be
prie darbo dėl Vilniau, atvadavimo, Takutėje .aūay garbingų aen- nuo lg07 m - leWo sovo l universitet^
darbas jam sekėsi, su juo gerai apsipratęs. Į tėvių, stiprių Lietuvos apgy- 
Be to, jis geras kalbėtojas ir geras rašyto- ' nė jų ir mylėtojų”.

Šiai gražiai idėjai taip patjas.
Jei Vilniui Vaduoti Sąjunga šiandien 

yra išaugusi į stiprių organizacijų, tai dau
giausia dėl Uždavinio apsukrumo ir atsida- 
v/.no Vilniaus vadavimo idėjai Jis per daug 
metų vedė tos sųjungos reikalus centre, j»s 
organizavo skyrius, redagavo “Mūsų Vii- Sauerveinui adresuotų raštų, 
nių“. kuriame tarpi kitko rašo:

“laikas juk būtų įrodyti vi
siems sapnams ir sapne lėti is, 
kad mūsų kalbos šaknis dai 
nejogedo, kad jų nepakando 
patelei svetinas kirminas, ne- 
iščiūipė sulčių reikalingų gy
venai mūsų Raibos; drauge 
gi praverstų parodyti, kad 
lietuvių dvasia neatlėio, kad 
pergalėtojai ties Grunvaldn 
dar nesiramsto ant lazdų ir 
neiuislija be kovos eiti į ka- 
Pb”.

organų — Lietuvių Tautos 
žurnalų, kuriame buvo pas
kelbta daug įdomios apie tuū- 

kaištai pritarė ir Jonas šliu-isų tautos praeitį ir kultūrų
pas. Jis to pat laikraščio Nr. 
N r. 31, 32 išspausdino ilgų 
Jonui Basanavičiui ir Jurgiuiavici

adr,

Mokslo Draugija, tai vargu kų jam pavyko su«i rišti su 
ar 1922 m. būtų buvę galima 544) amerikiečių stočių, kas į- 

vertinarna 36,504 taškais. Ko-
Ir šiandien Lietuvių Moikslo 
Draugija Vilniaus krašte gai
vina lietuvių tautos dvasių.

Linkėdami Vilniaus vadavimo sąjūdžio 
veikėjui laimingos kelionės į savo Tėvynę, 
galutinai neatsisveikiname, nes tikimės, kad
jum dar teks Dėdės Šamo žemę aplankyti.

• • •
Iš Scranton, Pa. ateina nemalonių ži

nių, kad po kun. Jono Kuro 'mirties lietuvių 
tarpe ir vėl prasidėjo nesusipratimai ir ne
santaika. Reikia linkėti, kad tie nesusipra
timai greit užsilmlgs ir kad su naujuoju 
dvasios vadu, kaip ir a. a. kan. Kurui va
dovaujant, Hcrnntoniečiai vieningai darbuo
sis didesnei Dievo garbei ir lietuvių tautos 
gerovei.

medžiagos.
Lietuvių Mokslo Draugija 

mūsų tautai turėjo labai di
delės reikšmės. Jį kiekvienų 
uietų vasarų Vilniuje šaukda
vo visuotinius savo narių su
važiavimus, kuriuose būdavo 
skaitomi mokslo referatai. 
Tie gausūs suvažiavimai sma
rkiai gyvendavo Vilniaus lie
tuviškųjų dvasių: jų metu 
Vilniuje visur skambėdavo 
lietuvių kalba. Pats didžiau
sias Lietuvių Mokslo Drau-

LIETUVOS RADIO MĖGĖ
JŲ KONKURSE GAVO

36,504 TAŠKUS

Ii Kauno su Amerika kalbė
jo 36 valandas

KAUNAS. — Neseniai įvy
kusiame tarptautiniame radio 
mėgėjų konkurse pirmų vietų 
lietuvių tarpe .užėmė radio mė
gėjo siųstuvas LYI& esantis 
Šančiuose (Kauno priemiesty

kia vieta Lietuviai teks kitų 
valstybių tarpe, paaiškės tik 
po keleto mėnesių, kada bus 
žinomi ir patikrinti viso pa
saulio valstybių duomenys.

Tačiau sprendžiant iš perei
tų metų tokiomis pat sąlygo
mis įvykusio konkurso duome
nų atrodo, kad Lietuva gaus 
vienų pirmųjų Europos vietų. 
Kiti konkurse dalyvauvusieji 
mėgėjai taškų skaičiumi žy
miai atsiliko nuo Jastržeins- 
kio.

je). To siųstuvo operatorius 
gijos nuopelnas yra tas, kad paštininkas P. Jastržeinbskas
ji rengė mokslininkus mūsų 
aukštąja! 'mokyklai, Lietuva, 
Universitetai. Jei ne Lietuvių

konkurso metu 76 valandas 
kalbėjo eu Amerikos ir Kana
dos radio mėgėjais. Per tų Jal-

Lietuvių Priežodžiai

Kas tau akmenėlį, tu tam 
duonos šmotelį.

Ne tos gudrus, kurs pra
deda, al4* tas kurs pabaigia

v/.no
v/.no
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

KARŠTIS VAIKUOSE

Pasireiškus bet kurios rū
šies kūno nelygsvarai vaikuo
se, jie tai pajauna daug grei
čiau ir ligą kovoja su dides
ne reakcija negu suaugę. Mat, 
juose nervų sistema yra jau
tresnė, švelnesnė ir į užgau- 
liojimus atsako be atidėlioji
mo. Kartais tenka matyti se- 
rgantį vaikų palyginamai ne
smarkios infekcijos delei, tur
čiaus be kitų ligos simpto
mų, jį ištinka konvulsijos ir 
didelis karštis, siekius į 105 
laipsnius F, kuomet suaugu
siame žmoguje toki pat in
fekcija išaukti gali 99 laips-
ius F.
Vaikučiai labai dažnai ka

rščiuoja dantukams dygstant. 
Tuomet jie yra neramūs, grei 
tai puola pyktis ir dažniau
siai nevalgo. Pažiūrėjus vai
ko burnon, randama sutinu
sių, paraudonavę dantų sme
genys. Tos žymės itin aiš
kios tose vietose, kur kalasi 
dantukai. Tokios rūšies įde
gimas tenka skaityti lengvu 
o vienok kūdikis kartais la
bai daug nesmaguoja. Dan
tukui pasirodžius, kūdikio li
ga baigiasi.

Nekartų teko pastebėti ka
rščio pas naujagimius kūdi
kius. Tokis apsireiškimas pa
sireiškia bėgy pirmųjų trijų 
dienų po gimimo ir pirm pri
sipildo (motinos krūtys. Šios 
rūšies karščiavimai įvyksta 
delei stokos vandens kūdikio 
kūne. Ji palieka normali ir 
kūdikis jaučiasi sveiku, pri
stačius jam reikalingų van
dens kiekybę.

Ausų įdegimas kūdikiuose 
pasižymi aukštu karščiu ir 
nepaprastai dideliu skausmu. 
Liga diagnozuoti tegalima tik 
išekzaminavus Ipdikio ausis. 
Mat, jis negali nei pasakyti 
nei nurodyti skaudamos vie
tos. Kuomet jau iš ausies te
ka pūliai, tada ir pati moti
na žino kodėl jos kūdikio 
verksmas nedavė jai akių su
dėti per visų naktį.

Gerklės įdegimai yra daž-

stys vaikuose. Vienuose atsi: 
tikimuose gerklė turi papras
tų įdegimų, kituose tas įde
gimas komplikuojasi ton šilų 
įdegimu, Skarlatina arba dif- 
terija. Gerklės įdegimai yra 
rheumatizmo, ankstų įdegimo 
ir kitų nelaukiamų kompli
kacijų ūmų ligų formose kal
tininkais. '

Inkstų įdegilnai vaikuose 
daugely atsitikimų yra nepa- 
stebiami. Diagnozavimas in
kstų ligų reikalauja išekza- 
minuoti kūdikio šlapumų. 
Kad tai būtų galima paden- 
ryti patartina motinoms, 
prieš šauksiant gydytojų, vi
sados pataupyti kūdikio Šla- 
pymų.

Gerklės, draug ir tonsilų į- 
degimai įperša kūdikiui šir
dies įdegimų iš kurio kyla 
įvairios kroniškos širdies li
gos. To paseka, kūdikiui su
augus, jis paprastai yra men
kos sveikatos, gyvenimu 
džiaugtis pilnai negali, o be 
to, daug jų pasirenka mirtis 
pačioje jaunystėje.

Per pastaruosius tris me
tus man teko būti esančios 
Brighton Parke aukštosios 

mokyklos Thomas Kelley 
Higli School studentų futbo
lo, krepšiasvydžio, plaukimo 
ir basebolo jauktų gydytojų 
ekžaminavimui. Kiek džiaug
smo, pasididžiavimo ir pasi
tenkinimo matai tame jau
nuoly, kuoanet, išegzaiminavęs, 
pripažysti jį tinkamu stoti į 
tymų ir lavinti savo kūnų spo
rte. Visai kitokia scena pasi
rodo to jaunuolio veide, ku-

k
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RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Km. Ant. M. KaraKiUa

Iš Tėvų Krašto
Lietuvos aklųjų surašinėjimo 

duomenys

Balandšio Trylikta Diena
“Būkite drąsūs”. — Skaitl. 

XIII, 21.
Marengo kruvinoje kovoje 

prancūzų eilės atpuolė pilna
me sumišime ir karininkai 
pribėgo prie jų vado, šauk
dami: “Kova pralaimėta!” 
“Taip”, sušuko generolas, 
“viena kova yra prarasta, 
bet yra laiko laimėti kitų”. 
Įkvėpti jo tikėjimu ir drąsa, 
karininkai nusiskubino at
gal, atsuko prięšakį pasitrau
kiančio pulko ir kuomet į ke
lias valandas paskutinis šau
tuvas buvo iššautas, prancū
zai apsinakvojo kovos lauke. 
Marengo buvo laimėtas.

Tuojau pradės veikti naujas 
modemiškas aklųjų institutas 

Prieš keletą metų Lietuvos 
akliems globoti draugijos rū
pesčiu buvo iškeltas klausimas 
surašyti visus krašto akluo
sius. Tokį surašymų buvo nu
tarta padaryti pereitais me
tais. Per vidaus reikalų minis
terijų buvo išsiuntinėtos vi
siems seniūnams ankietos į ku
rias surašyta smulkesnės ži
nios apie akluosius. Ankietos 
iš provincijos atsiųstos į Kau
ną ir pagal jas sudaromi ben
dri statistiniai duomenys, kur 
ir kokioje vietoje esama dau
giau apakusių žmonių, dėl ku- 

; rių priešaščių jie apako ir 1.1. 
Į Pagal surinktus statistiniusTat, jei mes galvojame a-( , . , ,. , ,, , " _ duomenis matyti, kadpae kovas, pralaimėtas praė

jusiame mete, mokykloje ar
ba, dar blogiau, karakteryje 
— dėl prarastos nuotaikos, 
prarastų kantrybę, prarastų 
dvasiškumų arba pamaldin
gumų — atsiminkime, kad 
dar yra laiko laimėti kitų ko
vų. Iškeikime, dar sykį vėlia
vų, imkimės naujos drąsos, 
užsidekime pilnus šarvus, o 
Dievas tikrai duos mums per
galę. — W. H. P°pe.

Jei dienos trumpas skaus
mas ir praeinanti rūpestis iš
rodė perdaug ir persunkus 
panešti; jei po jos menknie- 
kinio slėgimo ir aštraus skau 
dėjimo tu nustojai ūpo ir pra 
radai drąsos; jei nenustojusi 
drąsos, keliaujanti saulė, be
skęstanti poilsin su jos atli-

t - j- j i • ♦ ktu darbu, palieka tave visųris ypač širdies ligos delei Lt. .. •• i- ei r išsieilvojusi nuo vargo irtvmo nmimTi nontalimo f Ipon » c otymų priimti negalima. Grau
džios ašaros pasirodo akyse. 
Raminant, drąsinant, tokį jau
nuolį išgirsti iš jo, kad jam 
yra skaudu, nes jis negalįs 
džiaugtis gyvenimu sykiu su 
savo klasės draugais.

Kad panašūs vaizdai būtų 
retenybe mūsų jaunimo tarpe, 
motinoms yra sverbu kreipti 
dtįmėsib į vaikų nesmagavi- 
mus, ypač tokius, kur pasi
reiškia kiek karščio, tuoj šau-

skausmo — kaip tu pasitiksi 
sunkesnį rytojų? — Zuzana 
Co°llidge. .

niausios karščiavitao prieža- ktis gydytojo pagalbos.

UŽLAIKYKIME KIEKVIENĄ DIENĄ 
KAIPO SOCIALINES HYGIENOS 

DIENĄ

Prieš kelias savaites visam 
krašte buvo apvaikščiota pir
ma National Sočiai Hygiene 
diena. Tų dienų paskyrė dr. 
Thomas Parran, J. A. Valst. 
Viešos Sveikatos Tarnybos 
vyriausia galva, kuris yra 
pripažintas žinovu veneriškų 
ligų. Ši Sočiai Hygiene die
no pažymėjo pirmų visų 
tautų apimančių kovų prieš 
sifilį, kuris liečia dešimtų da
lį mūši, gyventojų.

“Turime nugalėti sifilį”, 
sako dr. Parran. “Mūsų vai
kai mus skaitys kriminalais, 
neatsargiais ir netikusiais, 
jeigu mes, žinomais mums į- 
rankiais, nenugalėsim baisų 
užkrėtimo mūsų gentkartėja. 
Šitas yra vieuas prisidėjimas, 
kurį mes žinome ir kuris ga
li padaryti pasaulį saugesniu 
ir linksmesniu pasauliu vi
siems M

Šiandien žmonės žino, rei
kia gydyti sifilį ir kaip su
laikyti užkrėtimų nuo kitų. 
Svarbiausia mūsų problema 
šiandien yra — pritraukti 
žmones, kurie serga ta liga, 
kad jie pasiduotų save tinka
mam medikaiiam gydymui, y- 
pač kuomet liga yra dar pat 
pradžioje. Tikslas šitos tau
tų — apimančios kovos yra 
suvesti visus, kurie tik šita 
liga serga po medikališku 
prižiūrėjfmu ir sulaikyti juos 
nuo savęs gydymo ir varto
jimo visokių apgavingų vais
tų, kas labai dažnai yra pa
vojinga.

Žmonės šiandien jau ne
skaito sifilio, kaipo “atlygi
nimų už prasikaltimų”, nes 
liga yra tokia pasalinga, kati 
net ir nekalčiausias žmogus 
gali ja užsikrėsti. Sifilis yra 
rimta liga ir turi būti gydo

ma taip, kaip ir kitos rimtos 
ligos gydomos, pav., džiova, 
vėžys; ji išgydoma, jeigu li
gonis anksti pasiduos medi
kai iam gydymui.

Todėl mes ir sakome: už
laikykime kiekvienų dienų 
kaipo Sočiai Hygiene dienų, 
naikindami baisų sveikatai 
pavojų. Pirmas reikalavimas 
yra — pasiduoti savo šeimy
nos gydytojui pilnam išegza- 
minavimui, kuris privalo in- 

I imti garsųjį “Wasserman 
Tęst” kraujui. Vienas žmo
gus iš dešimts parodys už
krėtimų sistemoje. Pasiduok 
išegzaminavimui. Jeigu rasi, 
kad esi užkrėstas — nesirū
pink. Atsimink, kad medika- 
lis mokslas dabar išgydo tų 
ligų. Saugokis visokių šun
daktarių ir garsinamų vals-

Nemaža jų rasta iš didžiojo 
karo. 1914-1918 metais nema
žas skaičius Lietuvos krašto 
žmonių, daugiausia ūkininkų, 
tarnavo rusų armijoje. Lietu
viai dalyvavo baisiose tautų 
kautynėse ir nemažas jų skai
čius žuvo, ar dalinai arba ir 
visai neteko regėjimo. Mat, 
tame kare buvo vartojamos 
nuodingos dujos, liepnosvyd- 
žiai ir kitoki naikinantieji pa
būklai, nuo kurių apako nema
ža karių, arba apakę dalinai 
vėliau visiškai neteko regėji
mo. Be didžiojo karo dalyvių 
Lietuvos kaimuose užtiktas 
vienas kitas lietuvis praradęs 
regėjimų japonų-rusų kare.

Lietuvos akliesiems globoti 
draugijai priklausą gydytojai 
pasižadėjo nemokamai nuvykti 
net į tolimesnes provincijos 
vietas ir vietose apžiūrėti su
rašytuosius akluosius. Iki

neš. Kaimuose dar yra daug 
tokių aklųjų, kuriems bus ga
lima padaryti operacija.

Akliesiems globoti draugija 
turi tikslo kuodąugiausia ap
rūpinti darbu nuskriaustuo
sius žmones. Prieš keletą me
tų vyriausybės skirtąja pašai 
pa buvo pradėta statyti nauji 
aklųjų instituto rūmai. Ryti
nėje Kauno pusėje greta ne
didelių medinių namukų išau
go puikus dviejų aukštų rū
mai — naujasis aklųjų insti
tutas. Kovo mėnesio pradžio
je rūmai buvo galutinai užbai
gti ir netrukus tenai praside
da darbas. Jie savo pavyzdin
gu suplanavimu yra geriausi 
Baltijos valstybėse. Institute 
yra įrengta atskiros mergai
tėms ir berniukams klasės, 
bendrabučiai ir kt. Gydytojų 
teigimu, j šiuos naujuosius in- j 
stituto rūmus galės sutilpti' 
apie 100 aklųjų. Ten bus pri
imti tik mokyklinio amžiaus I N.uo 1923 m. prie muziejau# 
aklieji. Kaip rodo praktika' kraštotyros draugija įsteųvisame

krašte, be Klaipėdos krašto, 
yra 2,983 aklieji. Pažymėtina, šiam laikui gydytojai jau pa
kad dauguma aklųjų yra mote
rys. Apskaičiuojama, kad iš 
šio skaičiaus apie 2000 aklųjų 
gyvena kaimuose ir vienkie
miuose, likusioji dalis tenka 
Kaunui ir kitiems didesniems 
miestams. Vyresniojo amžiaus 
aklieji dažniausiai maka šiokį 
tokį amatų. Vieni jų yra kal
viais, šaltkalviais, staliais, 
kurpiais, o moterys dažniau
siai verpėjos arba audėjos. Į- 
domu pažymėtų kad. tarp ne
tekusių regėjimo žmonių kar
tais pasitaiko labai gabių me
nininkų. Kaune aklieji turi 
savo orkestrų, bibliotekų ir 
net chorų. Kai kas mano, kad 
aklieji negali išeiti aukštes
niojo arba aukštojo mokslo, 
tačiau taip nėra. Lietuvoje y- 
ra keliolika aklųjų, išėjusių 
aukštesnįjį mokslų.

Pagal statistinius duomenis 
aiškėja, kad iš 2,983 žmonių 
netekusių regėjimo, tėk 2,6 
nuoš., gimė aklais. Kiti regė
jimo prarado įvairiomis ap
linkybėmis. Gydytojų teigimu, 
bene svarbiausia apakimo prie 
žastis yra trachoma. Lietuvos 
kaimiečiai ir mažesniųjų mies
telių gyventojai, kurių vaikai 
būna apsikrėtę trachoma, juos 
mažai gydo arba ir visai negy
do. Gydytojų teigimu, šimtai 
Lietuvos gyventojų netenka 
regėjimo vien nuo trachomos 
ligos. Daug Lietuvos gyvento
jų šia liga apsikrėtė didžiojo 
karo metu. Tiesa, tarp neteku
sių regėjimo yra nemažas akai 
čius ir įvairių karo dalyvių.

tikrino dvylikoje apskričių re
gėjimo netekusius žmones. 
Rasta ir tokių žmonių, ku
riems dar galima sugražinti 
šviesų. Pirmiausia tokių ligo
nių buvo užtikta Žemaitijoje. 
Keli ūkininkai jau senai ne
matė dienos šviesos ir manė 
baigti savo gyvenimų amžino
je tamsoje. Tačiau jiems nu- 
sišypsiojo laimė. Jie skubiai 
buvo iškviesti į Klaipėdą ir ki
tas ligonines, kur padaryta o- 
peracijos, pradėtas sistema- 
tingas akių gydymas. Ir tikrai 
gydytojai neapsiriko. Keli ūki 
ninkai pradėjo vėl matyti. 
Koksi buvo džiaugsmas tų 
žmonių, kurie ilgus metus gy
venę

tų. Pasiduok šeimynos gydy
tojui ir sek jo patarimus.

Dr. J. L. Rice,
New York (m.) sveik. kom.

Leisis Madoms Keli* Hodaj 
l<e>wls Kreditan Visiems l>uod* !

DYKAI į
Gražus kareiviškaa Šepęt 
kas ir šukos dykai su kiekgi 
vienu siutu arba top coattf] 
“Draugo” skaitytojams

Keturios dldsMi j 
rertyb#s Siuose pi 
vasariniuose sla> 1 
tuose.

MADA 
OERT’MAS 

PATARNAVIMAI] 
VERTTBfi

522.50
LENGVAS

KREDITAS

Jokių nuoilmčliK i 
Jokių mokesčiu i«i i 
pristatymu.
Lietuvis pardavS- 1 
Jas Frank P.! 
Speeeher Jums j 
patarnaus.

A. Lem
4716 S. Ashland Avem

instituto rūmuose bus stengia
masi išmokyti didesnį aklųjų 
skaičių, kad išmoktų amatų, 
jie vėl galėtų išsiskirstyti į 
savo gyvenimasias vietas. To
ki mokų amatų aklieji jau ne
bebus našta visuomenei, nes 
galės sau užsidirbti duonų. Be 
to, turintiems darbo aklie- 
siemš netaip liūdna gyventi ir 
daug greičiau prabėga laikas.

“AUŠROS” MUZIEJUS

ŠAULIAI. — “Aušros” įs
teigė 1923 met. Šiaulių apskri
ties savivaldybė. 1927 m. tų 
muziejų perėmė įsiteigusioji 
šaulių kraštotyros draugija 
Dabar gi muziejus savo veik-

mokslo ir muziejui reikalingų 
knygų bibliotekų, kurioje yra 
apie 1,700 Įmygu. Biblioteka 
labai naudinga studijų reikar 
lams ir ja daugiausia naudo
jasi kraštotyros draugijas na
riai ir bendradarbiai. Krašto
tyros draugija turi ryšį su 22' 
užsienio panaušaus tikslo drau 
gijomis bei bibliotekomis. Be 
to, leidžiamas žurnalas “Gim
tasai. Kraštas” kurių išeina 4 
kartus per metus.

Suimtas Pavogęs
46,000 čekiais 

Federaliai agentai vienam

Chicago viešbučių sulaikė 
Rųymond E. Cawerly, 31 m. 
amž., pasiuntinį United Sta
tes Rubber ęo., San Francis- 
co. Prisipažino pavogęs čo-

antru kart gimę ir sakėsi esu vo surinkta 4222 nauji ekspo- kiais $46,000, bet išmainė tik 
laimingiausi pasaulyje žrao- natai. $3ft0. .

lų jau smarkiai išplėtęs ir vi 
tamsumoje vėl išvydo goję Lietuvoje plačiai žinp- 

dienos šviesų. Jie jautėsi lyg mas. Vien tik 1936 metais bu-

DRAUGO skaitytoja užrašė metams DRAUGĄ savo giminaitei ir už tai gavo čia 
parodomų puikių dovanų. Tokias ir dar kitokias dovanas gali gauti visi DRAUGO skai

tytojai. Tik reikia, kad jie surastų naujų metinių DRAUGUI skaitytojų ir atsiųsti po 
$6.00.

ASHPIXON
«. TVO GIANT BATS TUR N 

CVT TO BE STONE .</

By Dean Carr
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DRAUGIB

yčiy Minstrel Show klf,bui sekuwL liksim gir- 
dft, kud lietuviai organizuo
ja* ir nesigėdi lietuviško va
ido ir tautybės.

SlAjHTFOKtt), CONN. — Bu- 
žia .4 d. Vyriai surengė 
pl.oK ha tūla i minstrel 

Žmonių atsilankė pilna
Jė. Juokų buvo iki sočiai. 
Po pr.gminos buvo šokiai.

taip pet turi būti viena su 
kita sujungtos skersinėmis 
vielotais. O ant tų skersinių 

.vielų bus prikabinti plonučių 
' Vielų tinklui beveik ligi jiu1. 
žemės. Oro pūslės bitu iškilu
si Cs B,IXJO liiettų į aukšlį. Va-

Antradienis, baland. 13, 1937

Paminklas
Baigiamas Kryžius -

Lietuvis Aidetitas iš Koutb 
Windsor, kuris ilgų laikų ei
na constable pateigia*, šiomis 

Keikia duoti kreditas Vyčių <UenotiiiR tapo paskirtas ‘‘dog 
opos jaunimui, varg. Burdu
lį, o ypfttihgal Jonui Gaurui, 
ie kurj sukosi visas fihstrel 
ow organizavimas.
Protarpiais kalbėjo trumpai 

leb. kuh. Ambotas, dėkoda- 
jaunimui ir ragindamas

lau darbuotis, organizuotis Lietuvis magikas Juozas 
•mus linksminti. Vakare ma- Kukas šiomis dienomis busy 

lietuvių iš New Britnih,*u «tvo nionais. Jis važinėja

warden’

Apie South \Vindsor Wap- 
pitig ir tt randasi daug lie
tuvių fannerių, kurie valdo 
dideles farmas.

ffaterbury ir Bristol.
V. V. ». Veikimas 

‘Balandžio 8 d. įvyko VVS.
tyrinus susirinkimas. Nutar- 

sutengti kortaviino balių 
landžio 18 d. Laukiama ži- 
ttės iš V. Uždavinio, kuris, 

atvyks; tuomet būtų va- 
riėnė. Hartfordo VVS sky
li veiklus. Linkime jatn ir 
liau gražiai darbuotis vada-

Lt pavergtosios sostinės Vil
ius mažinimui vargo prls- 
Istiems lietuviams.
. Lietuviai pasižymėjo
16 Windsor Lccks (netoli 
irtfordo)' Staksoiiift šiomis 
©norais gavo ’-dovahų iš 
porting Khow Komisijos, 

vo namuose jis turi didelį 
rinkinį įvairių iškimštų gy- 

lių, paukščių, voverių, 
muskratų ir t.t.

jvoje tos rūšies kryžius — net 
' 20 metrų aukščio! Paminklas 
daro neblogų įspūdį. Jis, kaip 
žinoma, statomas Amerikos 
lietuvio P. Kalibato lėšomis. 
Jo pastung: inis lr lėšom’s

---- — ---------, t------- , prieš kelerius įlietus būvu at-
ditiltsl, toks būs it‘ a|tsang«)s *U . I*inin,. as jau »»\tik 0 ta-Virto Imžhyčla lr

i i ba glumus ir dar sj itavasarj . . . < . . . , , ,
į vesiąs Imestelyje elektros a 
pSviėtinitts. J.:s daug aukojo 
.»• k.bdtil Vbel.

kovai: kak. 
'kelio Kavarskas

štiliu v e 
l'kmer-

;ė dėtomis betoninis kry-

tinklų Ugi.. Be to, virė.,J,- t„» 1’“ ,r IMV'
įvyks jo pašventinimas.tvoros gulima "užtverti” dar 

vienų tvotų. Antrų eilę oro 
pfinllų gulinta jmlelstl J t'IKKi 
metrų aukštį, o nuo jų ligi
apatinių pūslių ištiesta untių 

Ieško visoj Amerikoj. Robert Trvin, skulptorius, kurio i v1gįok tihklų eilę Per tekia 
policija ieSko po vis, Ameriką. Įtariamas papildyme tri-; negaWt, pra|ja(1 „•
lypės žmogžudystės New aorke.

Tu i
bus bene aukščiausias Lietu-

30 METŲ PK1T /lt IMAS 
Akys eg2duHt.uujciLu.J8 — akuos 

pi įtaikomi

OR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

duo 1 :30 iki M vai. vak.
Tel. OANal 0623

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofim,:“" —— -fcx- r'fr rrai

ties.:
24 C B W. 69 BtLAFayette 4017 

Tel. nnnių:
HEMlock 6286

DR, A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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 Sekmadieniais 

pagal sutartį

vienas lėktuvas. Nes jo pro
peleris tuojau sugriebia ka
bančias vielas, susipainioja 
.jose — ir lėktuvas nukrinta. 
Tam tikrose vietose jau bu
vo padalyti bandymai — ir'.

Balandžio 14 d., mokyklos I įartUVMBs Id“’6 v»ltlue' 'J?o
-gaudyti. — Oro pūsles 9000 k,h ore kabančia tvota ap 

metrų aukštyje. — žada
aptverti Paryšiu.

Jakutis.
Į balių laukiama svečių iš 

įvairių vietų. Visi maloniai 
kviečiami.

Vielų Tvoros 
Padangėse 

Vielų tinklai pakabinti erd-

po visų Connecticut ir turit ... .. T T, .
1 y ... .i saleje magikas LeRoy rodysnemažų pasisekimų. Jis rodo
savo gabumus įvairioms drau 
gijoms, klubams ir daug rašo 
savo išgalvotų triksų. Skai
čiau pats magikų žurnale, * 
kad jis Amerikoje yra per 
metus įteikęs daugiausiai sa
vo naujų triksų.

Studentų Balius

WATERBUttY, CONN. — 
(Balandžio 17 d., kitų šešta
dienį, Hotel Elton patalpose 
įvyksta L. K. Studentų ir 
l’rpfesionalų, ąųjuagflii. pirmas 
Imlius. — vakarienė ir šokiai.

Baliaus pagrindiniu kalbė
toju pakviestas sųjungos gu
lbės pirmininkas, adv. Ant, 
Mileris.

Baliaus rengimo komisijo- 
i je uoliai dirba Dr. Aukšta-

I Šiomis dienomis &uiikiūtej^aĮnįS} jkomp. Al. Alęksis, ce- 
IŠvažiavo į Virgmla Talst^Bę Titro vicepirm. N. Plangytė, 

lyti. Ji Aetna Insumnce t j{UOpOS pįrm< jr centro narė

triksus. Pelnas eis parapijai.
Vakarų paįvairins Fife and 
Druni Corps, military batui
ir orkestre. Po visam bus Jau pnmeū2ai rflpi
Šokiai, kuriems gr.eS garsioj, kaip apsaugoti
FiteGerald’s orkestre. Istįnę Paryžių nuo lsktuvy
Mokyklos vaikučių vakaras
Į mokyklos vaikučių gim

nastikos vakarėlį atsilankė 
nemažai žmonių ir visi džiau- 

■ gėsi jų gabumais sporte ir 
gimnastikoje. Programoj bu-

<S. yru viena geriausių mer
gaičių bevielių. Jos sesutė* 

fHelena kitų savaitę važiuoja 
Virginia.

Pranas Markus irgi pasi
žymėjo tarpe hartfordiečių 
jovlininkų. Jo paveikslas til

po Hartfordo laikraščiuose.

Bill Bartusli, lietuvis ris- 
tikas iš Chicago, čia ritosi 
anų vakarų, bet pralaimėjo. 
Jis turi gerų vardų, kaipo ri-
stikas.

Neseniai susitvėrė Lietuvių 
klubas South VVindsor. Turi 
150 natių. Pirmininkas Bro
nius Matulis pasakoja, kad

J. Stulginskaitė, kuopos vice 
pirm. A. Stasiliūnaitė, Jakš
tai tė, V. Urbonas, Klimas ir'

tvėrus visų miestų, jis būtų 
apsaugotas nuo priešo lėktu
vų. Techniškai šitų apsaugų 
įvykdyti esu nesunku. Per. 
pusę metų Paryžių galima ap
tverti iš visų pusių. Bet to 
kia tvora kaštuotų tik... 70

lietuviai daktarai
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

__________Pagal Sutartį_________

I

puolimo karo metu. Požemių n,U|jonų frankų Apie tokiai, 
slėptuvėse galima talpinti tik
mažų dalį miesto gyventojų, 
Jų įrengimas labai brangiai 
kaštuoja. O kaip apsaugot* 
nuo lėktuvų bombų pastatus?

vo basketball, šokimai, bėgi- , jau karo metu bu-
mai ir t.t

Lietuvių kalbos kursai 
- Kas" ketvirtadienio • vakarų,

8 vai., mokyklos* kambaryje 
būna lietuvių kalbos kursai. 
Mažai ateina jaunimo; turė
tų daugiau ateiti. Taigi, kvie
čiame atsilankyti. Per Did

vo daronfi bandymai panau
doti tam tikrus vielų tinklus, 
kurta 6ulai-kytųx.^i»i«šųsrl^ls4u- 
vus. Bet tada iš to nieko ge 
ro neišėjo. Dabar šitas ap
saugos priemones prancūzų 
inžinieriai vėl siūlo panaudo
ti, tik žymiai geriau ištdbu-

žiųjų Savaitę nebuvo pamo- lintas. Inžinierius Devot pa-
kų, bet dabar vėl tęsiami. 
Tėvai, paraginkite jaunimų 
mokytis lietuvių kalbos.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

kabahčias tvoras jau galvoja 
anglai ir vokiečiai, kuriems 
Londonas ir Berlynas taip) 
pat brangus, kaip praheū- j 
zams Paryžius.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Teleplione: . BOUlėvard 28(J0

s’ JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4€>31 South Ashland Avenue 
Bes. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephone: REPublic 9723

ruošė tokį ‘‘oro vielų užtva
ros” projektų.

Aplink visų miestų turi bū
ti paleistos į orų didžiulės O 
ro pūslės, kurios plieninėmis 
vielomis bus pritvirtintos tam 
tikros^ žemės vietose. Pūsles

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cehtiak Koad
Metropolitan State Benk name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonas REPublic 9600

DR. P„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 8o. Halsted 8t.. Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 ».

' Res. 6924 So. Talman Ava
Res. Tel. GROvenUl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848M ta-- . uiiice lei. haauock iom

. A, P, STULGA ; OR, j, j, SIMONAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. A, J, SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet •<— 7—9, vakare 

Trečiadienais, ir Sekmadieniais 
__________ pagal sutartį._________ _
Tel. CANal 2346

DR, F. G. WINSKUNAS
gydytojas ir chirurgas 
2158 W* Cfcrmak Road 
Vėl. Į 2—4 ir 7—9 vai. vekei*

Ketvergais nagai sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0408

GYDYTOJAS lft CHIRURGAS 
2423 W, Marųuette Road 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
KetV. it Nedėliomls snsitaruh

S'ilialomg ClceroJ 
1446 S0. 491h Ct.

Nuo 6 iki 9 Vai. vak.

DR. A, J. MANIKAS.
GYDYTOJAS lft CHlftŪftdAfl 

VlRsinia llle 4076 Arthfcr AA 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
RKŽIUENCLIA

LAFayette 8061 8519 W. 4Sr4 Bt
Valandoa: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trcčiadiehieit it Sekmadieniais
ntkMl

Ofiso tel. Cicero 2573

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

Standard Federal
Savings Loan Aaaociation of Chicago 

2324 S. Leavitt St jlbtin Mackėtvich, Prea. Tel. Canal 1679

State 44*1 Prospect 101,
KAL & ZARETSKY

ATT O UNI T8 AT LAW
Ull 8o Weatern Avė. 

Valandos: kaadien nuo 1:44 po p ter 
Iki S:St v. vak. SubatoJ nvo li iki

S vkkare
im w. rtandbtph st.

Valandos: kaaden nito ,:00 ryto 
tkt.»:OO po g'et . . . ,

GLEMENT J, SVILOW
LtETWtS ADVOKATAS 
8S North La Šalie Street

Chicago
Telepiintie CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr T iki 8 vai. vak. 
SeSt. S Iki 6 vai. po piety, ir

Tel. Ofc. ttFPnhllc teee
Melrose Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road
Antrad., kelvinai), ii uenktadlnnlall 

9-12 v. ryta: 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
SeStadlenlals nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadwa>
MELROSE PARK, ILL. 

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

Šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. V. 
Sekmadieniais pakai sutarties

=======

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

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

CHICAGO
Res. 6951 S. Maplewocd Av.

Tel. HEttlock 3977 
Trečiai!, it Seknlad. pagal sutartį 

SeStadicniais nho 7-9 vai. vak.
2413 W. Marąuette Rd.

Tel. HEMlock 4818
— ■ -..........

pagul sutartj 
. Westerfi Avenue6322 So

__________PBnapeet 101Ž

{VAIRŪS DAKTARAI

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIK6TINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 

f • 1 DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI....LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė, Tel. Crawford 4100

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir chirurgam 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL Tariu ow<
Ree. t TeL PLAaa 8400

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

dieną

DR. CHAjLES SEGAL
4726 So. Ashland Avė.3 lebM

ęffiCĄOO, ILL 
ftlefoilM Htf>way 2880 

OFISO YALAND08:
NMėlImnk nno 10 iki 12

Nuo 1C iki 12 vai. ryto, lino 2 iki 4 
vai. po pietą ir huo 7 iki 8:30 v. v.
JAfr sVafflEO IB~ KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
PrAktlkttbJk 3ū mei,, 

rtesimailtankA lt- HirtlMi ligon Jo

Valandoe 11-11 A. M. t «. 7-8 P M. 
hyvetttmo vieta ikaA fto. KOth Avė. 

Ptiitne Ck-epnW»it ]

L*
... Cfcem saae 

Offiee 030 W4ąt l3th Street

AMERIKOS LIETUVĖ DAKTARŲ DRAŪGIJOS NARIAI
Office Phone Ree. and Office Tel. CANa’ 0867

Res. PROapect 6659

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
lli-zideneiįa: 6600 So.' Arteaian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai. vakaro
x - — .a. — ... a-----------<---------------------

Tel. BOUIettrd 7043

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: nho 9 ryto iki 8 vtkard 
--------Seredoj , pagal entajtą^ _

Ree. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR, J, J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėliorn ir Trečiadientada 
Pagal Sutarti- ■■ —-
Office Honre

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGfeON 

4645 Sd. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820
Namą Telef. PROsp4c« 1930

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandoa: 1—8 ir 7—8 

Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį
rezidencija

6631 S. California Avė,
Telefonas REPublic 7868

Tel. Office Wentworth 6380 
Rei. Hyde Park 3396

DR, SUSANNA SLAKIS
Moterą lr taiką ligą gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 rm pietą, 7—-8 v. vsk. 
i*«iCWTt4 •hr«M4rt»T,l« Iv SUhhinMla

rei. Ofiso BOUlevard 5911-14 
Rea. RENvood 6107

OR. A. J. BERTASH
tfiso vai. nuo 1—3: nno 6:80—8:30 

756 Wfest 3ith stoėt
Ofiso Tel. VIRginią 0036

Reiidencijoe Tel. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 Se. CUTOftont Ate.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutartį

Chicagos lietnvią gy. Krytians li
gonini. kaip pripalino American 
Medlcal AssocUtion ir AihetiCan 
College of Siuiedns, yra Cla’s A 
rniies. Tai yra, ankMiansi Ameri
kos medikaliai antoritetai mūsą li
goninę priskyrė prie geriartsią Ame
rikos ligoninių Reikale ntmdokiMs 
jos patarnavimu 8700 W. 69fh St., 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarą, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

A. A. Dr. M. Bagdonu 
Prisiminus

UŽUOJAUTA KUN. 10. 
ALBA VI6IUI

Į Cicero Mokyklų 
Tarybų Laimėjo 

Lietuvis

Sulaikytas Tov/nofla- 
kietis Dambrauske s

Nors vėlokai priaiunAiu šį 
užuojautos žod„ bet priimk jį. 
Aš pats keliavau keliu į “Ka
lvarijos Kalnų*’ ditlžjųjų sa
vaitę ir galiu suprasti Tams
tos liūdesį, lies Didįjį Ketvir
tadienį palaidojau savo myli
mų tėvelį. Velykos, tat, buvo 
man skaudžios, gi kuomet, už 
kelių dienų “Drauge“ paste
bėjau žinutę apie Dr. Miko 

/Ąiirtį, kurs man buvo gerai 
nomas, išnaujo mano skaus- 

Tnas atsidarė ir prisipylė šir
dis Tamstai užuojautos. 

Nuliūdęs,
Kun. Ant. M. Kampiškis

MT

Praeitų šeštadienį Cieeroje 
buvo rinkimai į Miesto Mo
kyklų Tarybų, 6,(>00 balsais 
laimėjo Lietuvis adv. Tuma
vick. Buvęs Tarybos puriu.1 
per 22 metus F. J. Petru ri
nkimus pralaimėjo.

Adv. N. Tumavick yra 29 
m. aanž., gyvena Ciceroj nuo 
pat kūdikystės. Lankė Mor
ton lligh School ir Morton 
Junior College, vėliau baigė 
De Paul universitetų.

Sveikiname!

Praėjusio šeštadienio vaka
rų prie savo namų 4842 Sb. 
YVood st. tapo suvažinėtas 
James Malecek, 67 m. amž., 
kuris nugabenus į Soutlito\vn 
ligoninę mirė. Automobilio 
druiverys Jurgis Dambraus
kas, 24 m. amž., 4917 So. 
Marslifiield avė. policijos su
laikytas.

IŠ 6 Sužeistų Vienas 
Mirė

Sveiksta M. Gu
rinskaitė

BRIDGEPORT. — Monika 
Gurinskaitė, 3347 Lituanica 
avė., per a. a. konsulo Miko 
Bagdono laidotuves, buvo per
sisaldžiusi ir buvo sunkiai 
susirgus. Pasidavus d-ro Ra
kausko rūpestingai globai, 
jau sveiksta. Kaimynas

Lietuvoj Mirė 
Chieagietis

Lietuvoje mirė Jonas Ker- 
šulis, kuris Chicagoje kelioli
ka metų išgyveno West Side 
lietuvių kolonijoj. Prieš kele
tu metų parvyko į Lietuvų, 
nusipirko Puožos dvaro cent
rų, apsivedė ir susilaukė duk
ters, bet neilgai teko laimin
gai gyventi. Praneša, kad ko
vo 23 d. Panevėžy mirė. Pa
ėjo iš Laukminiškių kaimo, Ku 
piškio valsčiaus. J. Vilkas

Bal. 4 d. Jono Jankausko, 
12422 S. Carpenter st., valdo
mas automobilius susidarė su 
taksi prie Canal ir Cermak j 
'Rd. Iš važiavusių 6 asmenų 
sunkiausiai sužeistas Peter 
Gorman, 19 m. aanž., 3329 Li
tuanica avė. Užvakar jis mi
rė apskr. ligoninėj.

ŠĮ VAKARĄ BAIGIASI ATLAIDAI 
AUŠROS VARTUOSE

Prieš šį majestotiškų Aušros Vartų Švč. 
Panelės Marijos paveikslų Aušros Vartų 
bažnyčioje per tins dienas Švenčiausias 
Sakramentas buvo išstatytas viešam gar
binimui. Šį vakarų' iškilminga, procesija 
atlaidai l>aigiaei. Visas atlaidų dienas žmo
nės gausiai lankėsi; tikimasi, kad šį va
karų maldininkų minia bus didžiausia,.

PETRAS GALMENA3
Per»l-kyrč mu šiuo |Hwii'iu 

ha'andžio 11 d., 7 vai. r>to,
1937 m., sulaukęs 19 melų
amžiaus gimęs Chicago. Ill
inois

Pnllko (lldc'ln’-’e nuliūdini-, 
motiną Arnu tazlją, pn t v - s 
M‘iiliiii.li ai t ė, patėv) Kazimie
rą Staškuną. broli Joną Gai- 
mėną, dėdę Juozapą Maliaus- 
ką, jo moterį ir šeimyną, gi
mines Kazimierą ir Domicėlę 
Aidukus. g niines Prancišką ir 
Petronėlę Jankauskius Ir š i- 
myną Ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Keistučio Pa
laipinio Kllubo.

Kūnus pašarvotas 3329 Li
tuanica. Avė. Laidotuvės jvyks 
ketvirtadienj, liai 16 d„ I vai. 
ryto lė namų J šv._Jurgio pa
rapijos bažnyčią kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą o Iš ten bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Petro Galmeno 
giminės, draugai lr pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekam: Motina, Pa
tėvis, Dėdė, Brolis lr kiti Gi- 
m ližės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. Yards 1X38.

ANTANAS GILUS
Mirė bal. 12 d., 1 937 m ,

5:10 vai. -ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo iš Kauno apekr., Kra
kių miestelio.

Amerikoj išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Elzblrtą, po tėvais A- 
leknįfltė, 3 sūnus: Pranciškų, 
Felicijoną Ir Joną, dvi mar
čias: Rozaliją ir Slsnią'nvą,
dvi dukteris: Eloną lr Keisti
ną. du žentus: Virgil Mtntck 
ir Louis ltysdon, 4 anūkus lr 
gimines; o Lietuvoj dvi sese
ria du broliu ir gimines.

Buvo narys Keistučio Dušai- 
pinio Klubo ir Himano Dau
kanto dr-Joa

Kūnas pašarvotas Ridiko 
koplyčioj 3254 So. Halated st.

laidotuvės Jvyks ketverge, 
bal. 15 d. Iš koplyčios 9 vaJ. 
ryto bus atlydėtas j šv, Jur
gio parap. bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Mlo-tcrls, Kūnai,
Marčios, Dukterys, žentai ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Paul 
Ridikas. Tel. BOUIevard 4088.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Urba Flower Shoppe 
14180 Archer Avenue [
| Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bankictams — Laidotuvėms —

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

Buvęs 24 VaL Po Žeme 
Parėjo Namo

Iš Ta r nar j u a, Pa., praneša
ma, kad vienoj anglų kasyklų 
skylėj, žemėms užgriuvus, gy
vas buvo palaidotas Antbony 
Viscavage (Viscevičius). Ge
lbėjimo būrys 24 valandas di
rbo, kol jį atkasė. Ištraukus 
iš skylės, Viscavage pėsčias 
pajėgė pareiti naųio.

Pranešimas
AVEST SIDK — Moterų 

Sųjungos 55 kuojMis susirinki
mas šį vakarų neįvyks iš prie
žasties mūsų bažnyčioj užbai
gimo 40 valandų atlaidų.

Susirinkimas bus ' sekantį 
antradienį, 20 d. balandžio. 
Sųjungietės 'malonėkite nepa

miršti susirinkti. Turėsime da
ug svarbių reikalų aptarti. 

Pirm., R. Mazeliauskiene-1

Marquette Road
Nuo vakar dienos dviem 

mėnesiam uždaryta Marąuet
te Road tarpe Kedzie ir Ca
lifornia avė. Dedama naujas 
grindimas.

lšdh bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 
------ o

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus •

- o—

Jr

Papuošima iuk.
Pilone LAFAYETTE 5800 PLATINKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į KUMPIAIliet“vos

Ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Wnolesala.

BALTIO IMPORT CO.
805 W. 19th Street

Tel. Haymarket 8656

■■ JUOZAPAS

k UDEIKI\
||B TĖVAS fcj
REPublic 8340

/?=--------------------------------- ----------------------------------- ^=------------------—-------

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

J?

ANTANAS
KAZLAUSKAS

mirė bal. 9. 1937, 8 vai. vak. 
sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo Iš Tauragės Apskr., Te
nenių parap.. Jomantų kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuUGdlme 

sūnų Antaną, dukterj Evą, 
marčią Elsie, žentą Juozapą, 
Simmermaną, anūką Antaną, 
anūkę Joaną ir gimines, o 
Lietuvoj seserj Petronėlę Lu- 
msargienę ir gimines. Buvo 
narys D. L. K. Vytauto Dr-jos 
ir Gvardijos D.L.K. Vytauto 
1-moi Divizijos Raitelių.

Kūnas pašarvotas 3930 W. 
6 7 st.

laidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, bal. 16 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas 1 Gimimo 
ftvč. I’analės par. bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J dv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Kūnus, Dok|ė, Mar
ti, fcenlas, Anūkai ir Giminės.
laidotuvių direktorius Ežerskis 
Tel. PULIman 5703.

A. A. KOMP. MIKO PETRAUSKO
ATMINTIES PAGERBIMO VAKARAS BUSt ir;. ■ • ’ ••

Trečiad., bal. 14 d., 7:30 vak.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

3131 So. Halsted Street
Programų išpildys; SASNAUSKO VYRŲ CHORAS, 

Birutė ir “Margučio’’ artistai ir kalbėtojai. Bus dai
nuojama ir grojama komp. Miko Petrausko kūriniai.

Chicagos lietuvių visuomenė kviečiama gausingai 
susirinkti.

Kviečia KOMITETAS.

-------------------- V

-- -------------------------~:

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Cbicago, Illinois

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

tA. A A
JONAS VAIČIULIS

Dyk • koplyčios visose
ai Chicagos dalyse

OARV, IND. LAIlMyrilVlV DIREKTORIAI 
KELNER - PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Mota ris patarnauja

Persiskyrė su šiuo paaaullu 
bal. lt d., 12:00 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs pusę am
žiaus, gimęs Žvingių parap., 
Tauragės aj>ekr.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Petronėlę, po tėvais 
Mazlliauskaltė, 4 dukteris- Jul
ia. Josephine. Oeraldine, El- 
eanor, 4 sūnus: Joną Pranciš
kų, Juozapą ir Albertą, mar
čią Prlscitlą, ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
1321 Bo. 49th Court Cicero.

Laidotuvės Jvyks ketvirtadie
ni, balandžio 11 d., 8 vai. ry
to Iš namų J šv. Antsnn p«- 
rapljoa bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos ut velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas J šv. Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Jono Vaičiulio 
gimines, draugai Ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paakutlnj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Dukterys, Kūnai, Marti ir Gi
minės.

Laidotu 
Petkus.

vių direktorius 
T«l- Cicero >101.

M R S.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Kv. Kazimiero kapinių vartų.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A II D III A M PC PATARNAVIMAS HmDULHIlbC. dieną ir naktį
ia W A T KOPLYČIOS VISOSE 
O JL lV/\l MIESTO DALYSE

I. Linlen 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARdB 1138

AGENTŪRA

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

fl. Petkus
S. M. Skirias
1.1. Zolp

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

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1648 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

Mildh Auto Salos
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
flABONia, BULA.1V, BANKEVICIU8, BA6KU8

Ežerskis ir Sons 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

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

Lachawicz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270 -a



Antradienis, baland. 13, 1937

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj ^“^'o00'

NEPAPRASTI DALYKAI ĮVYKO 
CICEROJE

SUVIRŠ 0200.00 AUKŲ SUDĖJO TĖVŲ 
MARIJONŲ KOPLYČIAI BAIGTI

Suorganizuotas Gražus Būrys Rėmėjų. Juozas 
Zubavičius - 0100.00; Ieva Braunienė 050; 
Vincentas Brusokas - 015.00; P-nia Ališau
skienė surinko 026.00; J. Jankauskas - 05.00 
Ir Kiti. - Townoflakieciai Padarė, Surengę 
Kauliukų Žaidimo Pramoga 046.66.

kdomų darbų, pakviesdamas 
užimti pirm. vietų įžymų vei
kėjų Katalikiškoje Akcijoje, 
A na stažų Valančių, kuris tru
mpa. kalba apibudino svarbų 
ir reikalingumų Tėvų Mari
jonų rėmėjų skyriaus, pažy
mėdamas kad tarpe susirin
kusių randasi didž. gerb.

Jankauskas — 6 dol., Magda- tuvius persekioja įvairiais bū
Iena. Kučinskieoė $5.00. Pas- dais.

Mes nenuriinsiine tol, kol 
Vilnius negrįS 'mums!

Tat Visi, kas gyvas, šian
die, bai. 13 d., pripildyk i me 
erdvių auditorijų.

Rengia V. V. S. skyriai

Po td dar kalbėjo apskri
ties rašt., ir poto buvo ren
kama valdyba, į kurių įijoi 
A. Valaitčius — pirm., juož. 
Motckaitis — vice pirm.K An-, 
tanas Janufiauskas — sekr.,’ 
Ad. Stulgitlskis — ižd., gerk j 
kun. M. J. Vaičiūnas — dva
sios vadas.

IS valdybos sustato, gali
ma spėti' ir tikėtis gražios

Juokų Valanda

Praeitų sekmadienį Ciceroj, 
Šv. Antano parapijoj, kur 
klebonauja gerb. kun. H. J. 
Vaicūnas, buvo šaukiamas 
Tėvų Marijonų rėmėjų tiktai 
susirinkimas, kad atgaivinti 
ir sustiprinti skyrių. Kas iš 
to išėjo. Iš viršminėtos ant
raštės brangūs lietuviai katar- 
likai galite spėti, kad įvyko 
ne susirinkimas, bet, rodos, 
kad tai buvo rengiamos ko
kios tai reikšmingos prakal
bos.

Į parapijos svetainę susi
rinko netoli šimtas žmonių. 
Įsivaizduokite, kų tas mažas 
būrelis padarė. Suorganizavo 
Tėvų Marijonų skyrių ir 
dar prie to sumeta virš 200

Provincijolas kun. J. J. Ja- 
kailis, kuria ilgoj ir

I kalboi nurodė susirinkusiems , . KA, . , , v- . . sireglstravo apie 50 narių;kas jau koplyčios statyme y- . . . ,, , . . - .., . . . , taipgi valdyba paėmė meti-
ra padaryta ir ko dar triik- , ... ... . . .1 , n*o bankieto 50 tikietų ir yra
sta. Isklausę gerb. kun. J. .__ - ... ,v j pasiryžę, snRRrlrint nur.

Tai reiškia, kad plačiojoj lie- Jakaičio kalbos susirinku ba()tia ,UiIningO pasisekimo! 
tuvių katalikų visuomenėj rei tas mažas būrelis žmonių.
kia tik gerų ir kilnios šir
dies vadų. O Ciceroj, jų ne
trūksta. Nuo seniai ši gar
binga kolonija pasižymi sa 
vo dideliais darbais. Tat nė
ra reikalo ir daug kų rašyti.

Nors rašančiam šiuos žo
džius teko dalyvauti kitam 
susirinkimui, būtent, Šv. Kry
žiaus parapijoj, kur klebo
nauja gerb. kun. A. Skrip- 
kus, negalėjau atvykti į lai
kų, bet tikiuosi, kad jei ir į- 
vyks kokia klaida, atleisite.

Šaukiamų susirinkimų ati
darė gražia įžangine kalba 
gerb. kun. H. J. Vaicūnas, pa
aiškindamas tikslų ir svarbų

dolerių aukų. Kų tai reiškia? Tėvų Marijonų šiuo laiku vy-

IŠ rytų, vakarų; iš šiaurės 
ir žiemių; žemaitis, “kala
kutas’’, aukštaitis — visi lie
tuviai susirinks šį nedėldie- 
nį, balandžio lg d., į Šoko! 
salę, 2337 So. Kedzie avė., 
lygiai 6 vai. vak. pamatyti 
Liet. Vyčių chorą, išgirsti

KETVIRTADIENĮ SAUKIAMAS
DRAUGIJŲ SUSIRINKIMAS

Bus Svarstomi Aktualūs Draugijų Reikalai
Visos tos draugijos, kutfds ge bus daroma akcija, kad 

veikia sulyg Illinois valSty- pSgelbėti draugijoms išeiti iš 
bes čarterio ir kurios sulygto nemalonumo, į kurį jos pa- 
naujo įstatymo nepasiuntė Į teko.

Jei kurios draugijos gali, 
dar prieš susirinkimų teiš- 
pihlo tam tikras blankas ir 
teatsiveža jas į ketvirtadie
nio susirinkimų. Kas tų An- 
uual Report) blankų neturi, 
tesikreipia į adv. J. Grisių 
(4(531 S. Ashland avė.) arba 
į “Draugo“ administracijų 
(2334 So. Oakley avė.).

Kelionėje, viešbučiuose, skai
tyklose, arbatinėse, valgyklo-

raportų į' Sprlngfieldų už 
1936 ir 1937 m., turi prisių
sti savo atstovus į susirin
kimų, įvykstantį ketvirtadie
nio vakare, 8 vai., Aušros 
Vartų parap. salėj.

Federacijos apskrities išri
nktoji komisija (adv. J. Gri
sius, K. Sriubiene, Šriupšie- 
nė, J. Mickelifinas ir L. Ši
mutis). kuri lankėsi pas va.l-

tiesiog nustebino. Pasipylė Prie šios progos, negaliu 
aukos, kaip iš gausybės ra- apleisti townoflakiečių nepa- 
go: pirmas Juozas Zubavi
čius paklojo visų šimtinę, pa
reikšdamas, aukojau Šv. Ka
zimiero seselėms, Šv. Pran
ciškaus seselėms, Labdarin
gai Sųjungai, negaliu jokiu 
būdu užmiršti, girdi, ir Tėvų 
Marijonų. Gerb. kleb. kun.J.
Vaicūnas pareiškė: kad p.
Zubavičius gausiai remia ir 
parapijų ir niekados neatsi
sako nuo jokių kilnių darbų.
Visur prisideda csfusia auka.
Jį pasekė Ieva \Braunienė,

minėjęs, kurie šiuos žodžius 
rašančiam1, įįteikė neltoli 50 
dcfl. 4š •neseniai surengtos 
bunco pramogėlės, uždarbį.

Townoflakiecių susirinki
mai buvo gausingas nariais. 
Jį atidarė pirm. J. Lisauskas, 
pakviesdamas gerb. kun. Vo
sylių, MIC., atkalbėti maldų; 
rašt. EL Ogentaitė perskaitė 
protokolų, kuris buvo priim
tas. Į skyrių* įsirašė keturi 
nauji nariai:' Petronėlė Dovei 
kienė, Adelė Kurpienė, Mari-

niėgiamas dainas Ir prisijuo
kti. Be to, bus ir “Šurum -’stybės prokurorų gerb. Otto
Burum Moterų Choras iii Ro.-Kerner. nnrouys Ras reikia, laikraScio ,.Drau
selando“. Bus ir lietuvių daryti, kad patrauktosios j 
“Sbirley Temple“ šešių me- teismų draugijos nebūtų lik
tų mergaitė, kuri dainuos dai viduotos.

,g° M

nų apie “Mickey Mouse’-. Draugijų pirmininkai ir se-. 
Bus nuosava choro orkestrą, kretoriai atsivežkit čarteriusl 
susidedanti iš 40 muzikantų.j*r vardus ir adresus visų.

auKodama 50 dol., p. Ališau- į jojja Sudeikienė ir Mečislo- 
skienė — 25 dol., Vincentai vas Šveikauskas ir užsimo- 
Brnsokas — 15 dol., Jonas

Viso tą vakarų scenoj bus 
virš 200 asmenų. Po progra
mos geriausia lietuvių orkes
trą Chicagoje grieš šokiams, i 

Tarp naujų dainų išgirsi
me vedėjo inuz. Š. Rakausko 
“Dainų Šventei“, “Duktės 
Nuotikių Istorijų“ (A. Ale- 
liūno) ir S. Rakausko išvers
tų “Lietuvų prisiminęs ”, tai-

valdybos narių 1936 ir 1937 
m. Bus išpildytos reikalingos 
blank<*-. surinktos ir drau

Lietuvos Maisto
Prod’.’.ht” Pararia

ABC
IMODEL 

56 DID2IAUSIA
SKALBYKLŲ

VERTE

• r . .

abc msTautame- ir abc rarasa TO 
OUS TOūCH BE- COIRBOL
LEASE Starta and «opa op*
Instanlly >•!••••■ MaBea ai «>!*«•«
praerara ea ralis. raito.

šį vakarą Lietuvių Audito 
rijoj kalbės V. Uždavinys, 
Vilniui Vaduoti Sąjungos at- 

pgi Gounod’s ‘Garbė Dievuistovas. Ta pačia proga bus 
“Kaip-gi nemylėti man kam-1 Lietuvos maisto produktų pa- 
pelio šito“, Stephen Adams/oda. Baltiko Importo kom
“Jerusale“. Programa 
baigta “Vilnium“.

bus psnijos pirmininkas p. Rakš
tis prarnša, kad tik ką ga-

Visi kviečiami atsilankyti, vęs didelį siuntinį įvairiau- 
Paskatinkime mūsų jaunimą! S'U Lietuvos produktų, ku

riuos galima bus šiandien pa
matyti (ir pasipirkti).

ir toliau veikti dainos meno 
srity. Anelė

♦ ; . • /• -r-<

kėjo savo metinius mokes
čius.

Taipgi užsimokėjo senieji 
nariai: B. Cicėnienė ir S. Ši
mkienė.

Praėitoų pramogoj gražiai 
pasidarbavo: Ogentų šeimyna,
Gedvilai, Pi ^Turskjenė, M. •
Sudeikienė ir IKti, kurie neir_„ .5
tik kad dirbo ir platino ti- ITevų Marijonų Rėmėjų
kietus, bet ir gausiomis au-' 19 Skyriaus Sus-mas
komis prisidėjo. Ačiū labai ------------
toumoflakiečiams linkiu ir Trečiadienį, balandžio 14 d. 
ateityje darbuotis kilniame kbns Tėvų Marijonų 19 sky-
darbe. Jonukas

Paskutines Prakalbos

riaus rėmėjų Aušros Vartų 
parap. mokyklos kambary su
sirinkimas 7:30 vai. vakare.

Vienas Nušautas,
Kitas Sugautas

Du jaunuoliai J. Shanaban, 
25 jin., 5425 So. Halsted st., 
ir E. Rafferty, 815 W. 54 PI. 
praeitą sekmadienį buvo pa 
vogę taksi. Prie Halsted ir 
51 gatvių juos užklupo poli-

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Išmokam /

DTVTDENTAS UŽ 
1’ADftTUS PINIGUS. 

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, AVasli-
ington, D. C.

S 1 M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCTATTON OF 

CHICAGO
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

•
vnicauob ?«»-

Kviečiami viri nariai atrilan-'<,i'a- Palika’ taksi ir 
kyti ir atsivesti naujų, nes U e,ę'. J’ ShanaJlan

CLASSIFIED

MODEl,
156

JOKI KITA SKALBYKLA
NETURI VISŲ ŠIŲ YPATINGŲ 

PAGERINIMŲ
Štai tik keletas iš daugelio pagerinimų, ku
riuos turi nauja ABC One-Fifty-Six skal
bykla... skalbykla, kuri turi daugiau ypatin
gų saugumų ir patogumų padidinančių pa
gerinimų, negu bet kuri kita skalbykla ... 
“Tai tikrai geriausia skalbykla pasaulyje.“ 
padaryta taip, kad tvertų per metų metus 
ir tarnautų be kliūčių... Plauna drabužius 
greičiau, saugiau ir balčiau... Tai didžiau
sia skalbyklų vertybė šių dienų Amerikos 
rinkoj ... Tai skalbykla jau dabar pasi
variusi pirmyn keletu metų.

TIK $5-00 ĮMOKĖTI
Likusi suma lengvais išmokėjimais.

VADOVAUJANČIOS AMERIKOS SKALBIMO IR 

PROSIJIMO MAŠINOS

A ABC 1-rOBITlOM ir ABC ACCB8S1BU 
WBIMOEB MOTOM SWITCH
Loeki Hrmly Tntablar tTP*. «>•»
racuraly ta • poM- vratontly tacatod M
Ilona. tka top W wite«M

•A abc coMvnnEHT ir ABCTOVcnrBBr 
TUB COVEB SOS- Faatto etolkra rraolr

JL OI1

it ABC SECLUBIVS * ABC LABOBT CA> 
FiEHai ttbe aoj. ssart rosauM 
TATOB TUB

ABC De- 
4 rato a4

JOS.F. BUDRIK, Ine.
3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010

Budrlko Radio Programų sekmadieniais permainytas laikas prasidės 7:30 vak. WCFL 970 K.

turime galutinai apkalbėti a- 
rtimiausioj ateity rengiamą 
“Barbeųue“ su šokiais vaka
rą, kuris įvyks balandžio 25 
d. 6 vai. vak., Aušros Vartų 
parapijos svetainėj. Įžanga 
tiktai 15c. Kviečiami kuoskai- 
tlingiausiai dalyvauti, nes vi
sas to vakaro pelnas skiria 
mas Tėvų Marijonų koply
čiai baigti, kurios pašventi
nimo iškilmės įvyks birželio

V. Uždavlnio* * prakalbose, 
balandžio 13 d., Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 So. Halsted 
st., kurios prasidės punktu
aliai 8 vai. vakare, bus seka
nti programa.

Atidarymas prakalbų him
nu ir kitomis patrijotinėmis 
dainelėmis, karias išpildys 
komp. Ant. Pocius. Po to se
ka V. Uždavinio kalba. Pas
kui dainuos visų mėgiamas. ,K. Sabonis; Sykis Sabonytė-! 6 dlOT»' VaMyba

McElroy išpildys piano kūri
nį.
Kalbės naujas konsulas Chi 

cagoje P. Daužvardis.
Jaunoji Birutė prisižadėjo 

išpildyti gražių programų.

Atsilankę pamatys ne Uk 
gražių prograftnų, bet kartu 
pagerbs ir VVS atstovų, pa
rodys savo patriotingumų radio klausytojus Smagia pro 
link mūsų sostinės Vilniaus, 
kuris jau 19 metų kaip ver
gauja lenkams.

V. Uždavinys atvažiavo į 
Amerikų, kad supažindinus 
mus su Vilniaus vargais, su 
priespauda, kokių lietuviai 
kenčia nuo okupantų Vilniaus 
krašte.

Mes, lietuviai, negalime 
žiūrėti ramia suline, kuomet 
mūsų priešai lenkai turi pil
nų laisvę Lietuvoje ir visas

I
DAINUOS HARMONINGAS 
PBOPLBS RADIO KVAR

TETAS, SMAGI 
MUZIKA, ETC.

Šiandie Peoples bendrovės 
krautuvės rengiasi pavaišinti

gramą, nes tarpe visokių įvai 
renybių, gražios muzikos ir 
dainų, dalyvaus geriausiai 
suderintas Peoples radio kvar
tetas, kuris padainuos daug 
rinktinių smagių pavasario 
dainelių: Prie to dabar prisi
artinus pavasariui kiekvienam
buR žingeidu išgirsti, kaip, ŠĖLT 
papuošti namus naujom reik-|
menim ir kaip Peoples krau-į fftsSRMavSSrSala«oMro«n?n.,A 
tuvės yra pasirengusios rei-

nušovė, o Rafferty sugavo.
REIK AI.ACJ AMAS ATSAKANTIS 

DARBININKAS

Z4 privilegijos, gi Vilniaus lie-

M ’ri’oat^y  ėdamųjų
Pamaldų Tvarkraštis

MELROSE PARK, UI., Mt 
Carinei bažnyčioje, misijo- 
balandžio 11—18, Kun. V. 
Čižauskas, M.I.C.

SHENANDCAri, Pa., kun. 
Juozo A. Karaliaus klebonau
jamoje bažnyčioje, misijos, 
balandžio 19—gegužės 2, tė
vas generolas kun. Andrius • 
Cikoto, MIC ir kun. Adoma? 
Morkūnas, MIC.

PHILADELPHIA, Pa., ku
nigo Igno Zimblio klebonau 
janioje bažnyčioje, gegužės 31 
—birželio 6, misijos, kun. A- 
domas Morkūnas, MIC.

kuria gal A t ų perimti dal| mūsų dirb
tuvės iftdlrblmo lr Iftplldymo užsa
kymų. arba dal) pardavimo Ir prla- 
tatvmo, metiniais kontraktais visom 
didelėm korporacijom J. V. Geram. 
Kabiam vyrui, duotumėme vykdomų 
dali biznio. Gaus pirmiau pamėginti 
tr fra'ėa matyti kurini žlo darbo Sa
koj Jis tinka. Turi nebijoti darbo tr 
ll<ų valandų. Raėykite I Perfect 
Peerless Calendar Co.. 203 So. De- 
arborn St.. Chicago.

IEŠKAU FLATO

Reikia 4 kambarių flato, npfiildomo 
nečinm, garu sr vandenin Marqnette| 
Parke ar Britri’ton Parke. Tuoj pa
šaukti Grovehill 0163.

REIKIA DARBININKO

Tnoi reikia darbininko ant farmos. 
Turi mokėti arti ir dirbti kitna li
kta darbus. Gera mokestis. Darbas 
ant viRados. Atsišaukti: 4340 Ro. 
Sawyer Avė.

REIKIA DARBININKŲ

.ARE YOU
NERVOUS?
Here it « way to help calm 

quivcring nervet
p» yra toto •• iirmi that yra wrat ji 

(naaa>> Am Umm (Imm wraa yra am cmm 
•a« InttaMa . . . Hmm whm am araM tkaaa 
• tie ara dMraat «• ym>

talya eafea amr aulMrlaa aanM ara *ImuM 
a*M ara tha atraaath aad aaaraa ta faea sta 
«tth a aaaNa.

Peikia automobiliu pardavėjų. Turi 
būti švarūs, grašiai atrodantva jau
ni vyra nno 20 iki 25 metu am- 
šiana. Parduoti Fordo antomobilina 
•e trokua. Patyrimas nė~t būtlr-’s. 
Rmoiaatt ir bonn®"*. Mntvk Mr. 
Pi’1. F. C. Scbne’der Motor Sales, 
4301 W. Madison.

RENDON Oflsss arba visos flatas. 
3223 So. Halsted St.

kalavimus užpildyti. Klausy
kite visit Rep.

rMu«. IrrttaMaara rua4otra 
m thU Haaratu aM ata4Maa 

i ra arato ... ta ratą tratr ima 
4na trasa a chmrful 41apo<Maa.

Tai T.TNcoln 44S4
Dėl Renmatirmn. Sloim. Ner- 
vntnron, P-sstn<, Cirkuliacijos, 
Ankšto Kranio Snandimo ir 
RedOsinimo—PAMftOTNKTT

GEHL’S BATHS
Kot Air, Liabt. Rulnhnr ir Show«r 

Mandvnfta.
Elektros Trytnentai ir Maaoiai

VTBV RKvnira vermr «vorr« 
IMS riyhaam Ava. Halatrd «t
PtrM . frra.. MK«4*tr. Antr. Ir Rrtrlr.

• ryta IM • rak. 
Mot arta

e rak. '
VTMTOSR acvnu M MMTU

ryt. Iki lt rak. 
. Ir Trakt. IiM


