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Gyvenimas brangėja, darbinin
kai kovoja už buitį

VARŠUVA, bal. 18. — Pa r j Vyriausybė užtikrina ša- 
bininkų streikų bangos ištiko, lies darbininkus, kad jų bui- 
Lenkijų ir streikai visur vis | ties gerinimui, daug dirbu-
snsmarkiau pradeda įsisiūbuoti, 

espėjama vienų streikų lik
viduoti, tuojau iškyla kiti.

16 šimtų angliakasių strei
kavo anglių kasyklose arti 
Katovieų. Jie užsibarikada 
vo giliai ir nusprendė ten al
kti iki kasyklų savininkai 
pripažins jų reikalavimus. 
Savininkai nenorėjo nė girdė 
ti apie kokius ten reikalavi
mus. Tada angliakasių moti
nos, žmonos ir dukterys su
rengė demonstracijas. Jos už
puolė kasyklų inžinieriaus 
namus, įsiveržė į vidų ir vis
kų ten sunaikino. Paskiau 
puolė kitų viršininkų namus. 
Moterys atkakliai kovojo su 
policija. Keli policininkai su
žeista. Daugiau kaip 30 riau- 
šininkių areštuota.

Po šio įvykio kasyklų sa
vininkai .sutiko padidinti on 
gliakasjams atlyginimų ir 
streikas nutrauktas.

'ma. Planuojama išleisti pri 
valomojo arbitražo įstatymų. 
Darbininkai pareiškia, kad

NUMATOMOS DIDESNES 
FEDERALINES TAKSOS
Prezidentas reikalaus kong

reso mažinti

i I

WASHINGTON, bal. 18.—, bė, kad valstybės iždui paja-

Numušti septyni 
ispano radikalo 

lėktinai
SARAGOSA, Ispanija, bal.

19. — Aragono fronte šian 
dien nacionalistų lakūnai su
sikirto ore su radikalų oro

Sukilėlių vadai. Ispanijos sukilėlių vadai: gerų»ralisimo ! P®)^017118- ....
Francisco Franco (kairėj) ir gen. Emilio Molą (dešinėj), j Radikalai pralaimėjo* kovų 

vyriausybės žadėjimai neP’J-Įkuria sėkmingai vadovauja sukilėliams šiaurinėj Ispanijoj, 
domi, kad gyvenimas brangė 'Eina gandai, kad gen. Molą bus paskirtas vyriausiu sukilėlių
ja, o su atlyginimo didinimu 
nieko nedaroma.

Vilniuje sustreikavo keli 
šimtai darbininkų avalinių 
fabrike.

Krokuvoj streikuoja staty
bos darbininkai.

Žydų bendruomenės Var
šuvoj pasiryžo maginti algas 
rabinams. Rabinai tad grasi
na streiku.

Apie 5,000 darbininkų 
streikuoja tekstilių fabrikuo 
se Baltstogėje.

Kitur sukeliami mažesnie
ji streikai.

Vyriausybės darbininkai 
taip pat nerimsta.

Daugiur policijos atsar
gos pašauktos tarnybon.

—- -----:

vadu. Mat, pastaruoju laiku gen. Franco vadovaujamai ka
riuomenei pradėjo nesisekti kovose prieš radikalus.

ARGENTINOJ NUŠAUTAS 
NACIŲ VADAS

Jų septyni lėktuvai numušti. 
Kiti paspruko.

Nacionalistų artilerija šian
dien smarkiai bombardavo 
Madridu.

GRIEBIASI DAR SMAR
KESNĖS PRIEŠRELIGINĖS 

PROPAGANDOS

RENGIAMASI MINĖTI 
POPIEŽIAUS GIMIMO 

SUKAKTUVES

PAŠOVĘ FEDERALINĮ 
AGENTĄ BANKO 

PLĖŠIKAI SUIMTI

Nacių spauda už tai puola 

Hitlerio priešus

BERLYNAS, bal. 18. — jęs “Heil Hitlerį”
Nacių spauda išjudo pulti Užsienio Vokiečių sujun- . y .

v . . v , • , - -j * Air r> 11 griezstesnės pnešreliginės (beužsienio zvdus ir komunis- • gos prezidentas E. W. Boble x , ,, . .. , . dieviškos) propagandos, ka-tus. i paskelbė Argentinos vokie- , . ' , , ,
. r» ' »• , j •• • - • dangi ikišiol vykdoma jai paArgentinos sostinėje Bue- ciams, kad jie visų menesį . ° J d 1

.. v , . , • • j suodė nepakankama,nos Aires nušautas tenykštis 1 gedetų žuvusiojo* vado pagar
vokiečių nacių vadas J. Reie bai. Į Viešojo švietimo ministeri-
del. Jis buvo* Užsienio Vokie- _______ ,---------- j ja tarp mokytojų ir mokyklų
čių sųjungos vienas viršinin- BUENOS AIRES, Argenti- viršininkų paskleidė oficialų 
kų. na, bal. 18. —Vietos policija į brošiūrų, kuriųja papildoma

Nacin laikraščiai šį įvykį j išaiškina, kad ąįįa nacių vadų mokinimo programa pradžios 
daro tarptautiniu ir pažymi, J Reiedel nušovė Užpuolę jo na mokykloms. Mokytojai ir mo- 
kad visa vokiečių tauta išju- mus paprasti plėšikai, kurie kyklų viršininkai jpareigoja- 
dusi dėl šios žmogžudystės' stropiai ieškomi. !mi, kad jie “stengtųsi iš vai-

! MEXICO, bal. 17. — Meksi
kos vyriausybė griebiasi dar

VATIKANAS, bal. 17. — 
Čia rengiamasi iškilmingai mi 
nėti Šv. Tėvo* Pijaus XI gimi
mo sukaktuves, kas įvyks ge
gužės mėn. 31 d.

OMAHA, Neb., bal. ,18. - 
Du iš New Yorko valstybės 
banko plėšikai, pašovusieji 
federalinį agentų ir kitų as
menį Topeka, Kas., pašte, su
imti Plattsmouth, Neb., mies
tely, už 25 mylių nuo čia. Jie 
su automobiliu sustojo kiaus-

ir reikalauja atpildo.
Spauda ypač stambiomis

raidėmis pažymi tai, kad pa
šautasis ir mirdamas karto-

DEL ŽIEDO ATKASĖ 
KARSTĄ

PANEVĖŽYS. — Prieš Ve 
lykas netoli Panevėžio, Dem-Tų dienų bus formaliai in- kelio ir šerifas H. Sylves- 

augur.uota ir Pontifikalinė įer su savo kr0(iiu abudu su-j kavos vienk., mirė Juzė Jacke 
čiupo, išginklavo ir atvežė vičienė, kuri Didįjį šeštadienį

Kai kurie vietos žymesnie- kų minčių išrauti įvairias fa- 
ji vokiečiai pasakoja, kad natiškae viršgamtiškas esybes 
Reiedel yra Argentinos vo- ir juos supažindinti su med- 
kiečių susiskaldymo auka. žiagine gamta”.

Tas reiškia, kad vaikai turi 
būti nutraukiami šalin nuo 

iįDievo ir tikėjimo ir stumiami 
stačiai į bedievybės žabangus.

Be to įpareigojami vaikus 
pratinti giedoti radikalų “in-

MADRIDAS, bal. 18. - ternacijonalų”, kaip tas vyk- 
Radikalai Ha suėmė keletą doma aovietl) Buaijoje pažy. 
užsilikusią vienuolių. Gsrdi, minia, kwl vaikai yra bfl?irllie. 
italų religinės organizacijos „ prolelarijatai ir jie turi bū-
juos “finansuoją” ir jie nž- „ jannų djenl) ..pr8tinami

RADIKALAI SUIMA 
UŽSILIKUSIUS VIENUO

LIUS

4

Mokslų Akademija, kuri nese
niai pertvarkyta. Pats Šventa
sis Tėvas dalyvaus inaugura
cijoje.

Gegužės m. 31 d. Popiežius 
bus sulaukęs §0 metų am
žiaus.

čia į kalėjimų. buvo palaidota senose Panevė-
. A t> 4Jžio kapinėse. Velykų pirmųPlėšikai yra A. Powers, lo

GEN. DIAZ GRĮŽO IŠ 
IŠTRĖMIMO

m. ir R. Suhay, 26 m. amž. 
Jiedu dalyvavo Katonan, N. 
Y., banko apiplėšime, iš kur 
pagrobta apie 18,000 dol. Su- 
liay lengvai sužeistas.

Agentai jau atrado žymių 
dalį iš banko pagrobtų pini-

dienų jos kapas rastas atkas
tas, karstas atidengtas ir ve
lionės rankos išskleistos.

siimų šnipinėjimais naciona- 
listų naudai. Esą, dėl to radi^ ge'rMnį, buitįea.7 
kalams ir nesiseka kovoti kai

kovoti su alkiu ir nuolat ilgė-

kuriuose frontuose..

Suimta dar ir eilė įtaria-
Atvykusi policija pradėjo 

tyrinėti atkastų kapų ir nusta
tė, kad kapas atkastas apiplė- pasaulininkų. 
Šimo tikslaus, nes velionė* bu- į ______ „ _

Aiškėja, kad Meksikos val
dovai labiau raudonėja.

I
VERA CRUZ, Meksika, ba- 

land. 18. — Gen. F. Diaz grį
žo iš ištrėmimo. Jis 17 metų 
išgyveno New Orleanse, La. 
Nesikiš į Meksikos politikę

Sužinota, kad šių savaitę 
prez. Rooseveltas kreipsis 
kongresan ir reikalaus dau-. 
giau kaip vieno bilijono dole
rių šelpimui — viešiesiems 
darbams. Jis pareikš kongre
sui, kad kitos įvairios išlai
dos turi būti mažinamos, ar
ba naujos federalinės mokes- 
tys didinamos.

Iždo departamentas paskel

•mos šįmet birž. 30 d. suma
žės apie 700 milijonų dolerių. 
Tas reiškia, kad turės padi
dėti viešosios skolos. Prezi
dentas pareiškia, kad jau ga
na didinti vieŠųsias skolas.

Kongreso atstovų vadai 
priešingi skirti kokias nors 
naujas mokestis. Tad turės 
mažinti kitas kurias išlaidas.

Rusijos iralštite nesiseka kovėti 
prieš religija

Jų bedieviškos organizacijos 
narių skaičius mažėja

MASKVA (per paštų). — 
Religinis tikėjimas sovietų 
Rusijoje neišgriautas ir be
dievybės skleidamas susidu
ria su nepasisekimais. Ne
paisant sovietų vyriausybės 
visokeriopos paramos ir įvai 
rių patogumų pašėlusiai pro
pagandai, bedievybės agita
toriai neįstengia rasti sekėjų 
tiek, kiek tikėtasi. Plačiai 
skaitomi bolševikų laikraš
čiai Pravda ir Izviestija ko
ne kasdien deda ugningus 
straipsnius prieš Dievų ir re
ligijų, bet ir tas bedieviams 
nepadeda jų darbe.

Prieš ketverius metus bol
ševikų bedieviška organiza- 
sija didžiavosi, kad ji tu
rinti apie penkis milijonus 
narių. Niekas nežino, kiek 
daug tų narių yra šiandien. 
Organizacijos viršininkai a- 
pie tai tyli. Tačiau kalbama, 
kad iš tos daugybės beliko 
vos apie du milijonai narių. 
Kai kas sako, kad ir šis skai 
čius išpučiamas.

apgaili, kad kovojančių be
dievių organizacija ikišiol 
Rusijos 16-oj provincijų ne
turi sukūrusi nė vienos kuo
pelės. (Be to, kai kuriose Ru
suos dalyse, rašo tas pat lai
kraštis, gyventojai neturi su 
pratimo* apie bedievybę ir ei 
na kaip ėję savo religines 
pareigas.

Nereikia užmiršti, kad ru
sų dvasininkų skaičius visiš
kai nykus dėka bolševikų 
vykdomiems persekiojilnairts. 
Cerkvių retai kur palikta. 
Nepaisant to, rusai krikščio
nys griežtai laikosi savo pro 
tėvių tikėjimo ir nesiduoda 
agitatoriams paveikti.

Kiek žinoma, bedievių or
ganizacijai priklauso vien ru 
sų tautos nuopuvoe, kurios 
nė velniui netinkamos. Tai 
daugiausia kriminalininkai, 
tamsuoliai, silpnapročiai ir 
kiti tautos puvėsiai. Jų va
dai taip pat savo dvasia ir 
kūnu jiems artimi. Ko gi ki-

Laikraštis Izviestija labai ta iš jų galima tikėtis?

VENGRIJOS VYSKUPAS 
ATVYKO J J. VALSTYBES

UNIVERSITETO RĖKTO 

RIUI PRIPAŽINTAS PRO 
T0N0TAR0 TITULAS

JIS UŽTIKRINA RELIGI
JAI LAISVĘ

VALENCIJA, Ispanija, 
bal. 17. — Britų liberalų mo 
terų delegacija atvyko pas 
ispanus radikalus.

Premjeras Largo Caballe
ro kalbėdamas šiai delegaci
jai pareiškė, kad Ispanijos 
busimoji valdžios forma bus 
išspręsta. rinkimais, kaip 
greit bus likviduotas sukili
mas. Anot jo, bus parlamcn- J 
tarinė valdžia ir absoliuti 
laisvė religijai ir pamaldoms. 

(Reikia abejoti, kad radi-

|Vo palaidota su dviem žiedais 
iant rankos: vestuviniu ir pap- 

Sudegė dviejų aukStų Bass i raaU’ P»P™*tojo žiedo ant 
Furniture parduotuvė, 14421rankoa nebehuv0- 0 veatuvjma,
W. Chicago ave. matyt, betraukia'nt nuo P,r«to>

iškrito ir nuriedėjo prie velio
nės kojų, tvarkant karstų ten 
jis ir atrastas.

Tyrinėjant, paaiškėjo, kad 
paprastasis žiedas buvo su bal 
ta blizgančia akute, tai, ma
tyt, piktadaris matė tada, kai 
velionė dar namuos© gulėjo ir 
pamanė, kai žiedo akutė yra 
brilijanto, o iš tikrųjų abu žie
dai buvo visiškai menkaver 
čiai.

gv- VENGRIJOJE AREŠTUO
JAMI NACIAI IR KO

MUNISTAI

VOKIETIS BARA AMERIKIEČIUS

WASHTNGTON, bal. 18. - 
Pasitraukiųs iš užimamos 
vietos Vokietijos antbasado 
rius J. Valstybėms dr. Hans

tvarka. Tačiau turi pripažin
ti, kad vieno vyro drųsa ir 
nepaprasta išmintimi Vokie 
tija šiandien suvienyta ir pa-

Lutlier surengė čia vakarų . kelta iš jų sloginančių ne- 
laikraštininkams ir kongreso laimių 
nariams.

Dr. Lutlier vakare kalbėda
mas be jokių varžymų tiesiog 
puolė amerikiečius, kurie kri
tikuoja nacių tvarkų Vokieti
joje. Jis pareiškė, kad sųmo- 
ningi amerikiečiai turi pripa
žinti Vokietijos režimų, koks 
jis yra. Gal kai kuriems ne
patinka Vokietijos vidaus

Surengtam vakare dalyva
vo apie 300 amerikiečių ir jio 
girdėjo tik diktatoriaus Hit
lerio aukštinamų.

Vienas svečių prasitarė, 
žinoma, dr. Lutlieriui negir
dint, kad jau ir vokiečiams

Žiedus ant rankų galėjo ma
tyti tik tie asmenys, kurie da
lyvavo* laidotuvėse. Įtariamas 
vienas iš laidotuvėse dalyvavu

intelektualams trūksta svei- į šių asmenų, kurs jau sulaiky
tos sųmonės. tas.

BUDAPEŠTAS, bal. IR. 
— Sudaryta nauja politinė 
policija daro “reidus” ir a- 
reštuoja nacius ir komunis
tus. Užvakar suimta 38. A- 
reštuotieji kaltinami už prieš 
valstybinį veikimų.

BUKAREŠTE LAIMĖJO 
VYRIAUSYBĖS PARTIJA

VATIKANAS, bal. 17. — 
Amerikos Katalikų universi
teto rektoriui prelatui J. M. 
Corrigannui Šventasis Tėvas 
Pijus XI pripažino apaštališ
ko protonotaro titulų.

Be to paties universiteto 
kunigai profesoriai F. T>an- 
done ir J. Heely paskirti Po
piežiaus naminiais prelatais.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
bal. 18. — Čia įvykusiuose kalai įstengs likviduoti “su

Chicago sveikumo de.parta 
įmentas įspėja žmones nuo pa 
siutusių šunų, kurių skaičius 
mieste ir vėl daugėja.

NEW YORK, bal. 8. (per 
paštų). — Szekes-Fehervar di 
ocezijos, Vengrijoje, JE. vys
kupas Lajos Sbvoy atvyko į 
J. Valstybes. Atvyko Ameri
kos vyskupus, kunigus ir ti
kinčiuosius kviesti į tarptauti
nį Eucharistinį kongresų, į- 
vyksiantį 1938 metais Veng
rijos sostinėje Budapešte.

Vyskupas Shvoy pareiškia, 
kad Budapeštas stropiai ren
giasi į kongreso iškilmes.

miesto tarybos rinkimuose 
laimėjo vyriausybės partija 
(liberalai). Iš 36 taryhinin 
kų 32 tenka šiai partijai. Li-

kilimų. ” O jei laimėtų, iš
nyktų ne tik religinė, bet ir 
visokia laisvė. Maskvos bol
ševikai vaJdovautų Ispanijo-

TOKIJO, bal. 18. — Sacha
line išsiliejo upės ir sukėlė 
didelius .potvynius. Apie 100 
asmenų prigėrė.

klišieji keturi yra valstiečių je. Į tai atsižvelgus, Valenci- 
partijos nariai. Įjos radikalai negali laimėti).

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šia 

ndien giedra ir šalta.
Saulė teka 5:03, leidžiasi Į rado apie 70 milijonų dolerių

6:36. atlyginimais.

DETROIT, Mich., bal. 18. 
— Darbininkai savo streikais 
automobilių pramonėje pra-
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Pirmadienis, baland. 19, 1937

gauti tinkamų atlyginimą už darbą; ir tai 
nėra jokia išmalda, bet jo1 teisė.

Bet ir darbininkai turi atoiminti aavo 
meilės ir teisingumo pareigas darbdaviams. 
Jie turi žinoti, kad, atlikdami savo parei
gas, jie geriausiai apsaugos savo interesus.

Kad sumažėtų socialinės negerovės, rei
kia visiems gyventi pagal Kristaus mokslų, 
reikia plačiai paskleisti Bažnyčios socialinę 
doktrinų, ypač darbininkų tarpe, reikia vi
sus visuomenės sluogsnius auklėti sočiaiiš- 
kai. Į tų auklėjimų ir socialinės akcijos dar
bų šv. Petro jpėdinys kviečia kunigus, ku
riems jau Leonas XIII sakė: “Eikite pas 
darbininkų, ypač vargšų darbininkų”. Į 
socialinio auklėjimo darbų Bažnyčios galva 
kviečia pasauliečius, kurie dirba katalikų 
akcijoj, ir pačius darbininkus. Į socialinio 
atnaujinimo ir atgimimo darbų kviečiama ir 
spauda ir Valstybė. Ši turi sudaryti palan
kias materialines sųlvgas organiškai visuo-

J. Žilevičius, L. M.

MIKAS PETRAUSKAS
(Iš Veikalo “Amerikos Lietuviai Muzikos 

Garsuose”)
(Tęsinys)

Kad mūsų popiežius Pijus XI specialia 
enciklika pasmerkė komunizmo doktrinų ir 
jos metodus, tai nebuvo sensacija, nes ko
munizmo pragaištingumų dabartinis šv. Pe- ' menei susidaryti ir turi suteikti laisvę Baž- 
tro įpėdinis ne kartų yra nurodęs. Žymiai Į nyčios auklėjamajam darbui ir jį paremti, 
didesnę sensacijų sukėlė enciklika prieš lūt- 
leriškųjį nacionalsocializmų. Toji enciklika 
atrodė sensacija ypač tiems, kuriems liau
dies fronto agitatoriai buvo įkalbėję, kad 
popiežius ir apskritai katalikai yra fašistai; 
tai •iau kas kiek atydžiau sekė Vokietijoj re
liginius persekiojimus, vokiečių vyskupų lai
škus ir popiežiaus kalbas, tas tiesiog nu
jautė, kad materialistiškai pagoniškas na- 
cionalsocializmas susilauks panašaus trakta
vimo, kaip ir materiališkai ateistinis komu
nizmas. šiandien tai jau yra įvykęs faktas.
Kraujo ir rasės kultas, valstybės statymas 
visagalio Dievo vietoj, vado — fuehrerio 
garbinimas tokiais žodžiais, kurie tetinka 
Dievui, Kristaus Bažnyčios varžymas, lais
vai padarytų tarptautinių sutarčių laužy
mas — štai tie pagrindiniai dalykai, dėl ku
rių Bažnyčios galva pasakė nacionalsocia- 
1 ižui ui nedviprasmiškų atvirų tiesos žodį.
Bet kadangi naci ona 1 sočiai i z mas yra vis
dėlto daugiau vietinio pobūdžio dalykas, tai 
ir šitoji popiežiaus enciklika yra kiek siau
resnė palyginti su enciklika apie komuniz
mų.

Tačiau kas šioje pastarojoje tenorėtų 
matyti tik siaurų filipikų prieš komunizmų, 
tas pasirodytų,’ kad jis menkai tenusimano 
apie Bažnyčios galvos ir Žmonijos dvasinio 
tėvo plačius uždavinius. Tiesa, kad popie
žius pasmerkia komunizmo doktrinų, bet jis 
siekia daug toliau, ieško priežasčių, nurodo 
kelius į ateitj, iškelia socialinio klausinio ne 
vienų aspektų ir pasako kartų tiesos žodį 
kai kuriems katalikams.

Pasigenda Dienraščių

Jungtinėse Valstybėse kelios dešimtys 
milijonų katalikų teturi tik vienų anglų kal
boje leidžiamų dienraštį.

Tas vienintelis anglų kalboje katalikų 
dienraštis — “Catliolie Daily Tribūne”, ku
ris yra leidžiamas Dubuųue, Iowa.

Tikrenybėj kiekvienoj diecezijoj galėtų 
išsilaikyti katalikiškas dienraštis.

Jis savo operečių rašytinu 
lūžima pirmutinę vietų, nes jų 
Įsirašė (bendrai sceniškų da
lykų) arti poros desėtkų. Štai, 
jų vaniai: “Malūnininkas ir 
K am ink reti s”, '“Birutė”, ‘Gi 
rių Karalius’, “Vestuvės”, 
“Apvesdinkite ir Mane”, ‘Co- 
nsilium Facultatis’, “Užbur
tas Kunigaikštis”, “Lietuvių 
Milionierius”, “Adomas in 
Ieva”, “Velnias Išradėjas”, 
“Šienapiūtė’’, “Pirmoji Ge- 

Prieglauda”, “El-

įtų, surinkti vienon vieton ir 
pagalvoti kų su jais toliau 
daryti. Žinau, kad kaikurie 

l asmenys Amerikoje turi kai 
(kurių operečių orkestro par- 
1 ti tūras, o jos nei viena ne
buvo spausdintos. Taip pat 
žinau, kad daugelis buvusių 
jo mokinių, choristų, pažįsta
mų irgi turi rankraščių. Man

VILNIUS — MOŠŲ ŠVENTOVE

V-isos mūsų mintys ir svajonės tiktai Vilniun plaukia, 
l-r tėvynės širdies ilgėjiknas mus ten visus traukia.
L-aisvoj šalyje gyvendami, niekados mos nurimti 
N-ebegalim ir savo žūstančios sostinės užmiršti.
I-r mes dėl savo tėvynės labo daug vargom - kentėjom,
U-ž jos laisvę kariaudami, nemažai aukų sudėjom. 
Sruspaudžia mums širdis lyg žnyplės labai dažnai skausmai dėl 
L-aisvės netekusiojo Vilniaus vargų. Nekartų todėl,
I-š širdgėlos ir keršto lenkams, mes liūdnai uždainuojam: 
“Esi, pasauli! Mes be Vilniaus nenurimsim! Nenurimsim!” 
T-osios dainos žodžius mes dažnai jausmingai atkartajam. 
U-ž savo sostinės teises mes kovosihie ir mirsim,
V-ilniaus kraštų iš žiaurių lenkų nagų išvaduosim,
O savo vargstantiems broliams, ištiesę rankas paduosim. 
S-ukaupkime mes visi savo jėgas ir neliūdėkim 
Š-iaudienų, bet, stoję darban, Vilnių vaduoti pradėkim.

renkant lietuvių muzikoje I Išlaisvinkime jį iš žiauraus niekšo lenko nagų,

Popiežius pirmiausia smerkia komuniz
mų todėl, kad jis ateistinis, materialistinis 
ir deterministinis, kuris nepripažįsta dvasi
nio principo žmogaus moraliniuose veiks
muose, kad paneigia žmogaus asmens vertę 
ir jį pavergia kolektyvui, kuris neturi aukš
tesnių tikslų, kaip tik laikinų gerybių pro
dukcijų ir žemiškus patogumus.

Ateistinis komunizmas šiandien vra taip 
Įiaplitęs ne vien dėl melagingi} pažadų, bet 
ir dėl to, kad ekonominis liberalizmas yra 
paruošęs dirvų. Jis užmiršo atsižvelgti į 
darbininkų religinius ir moralinius reikalus; 
pririšęs prie darbo nepalikdavo net laiko 
darbininkams šventomis dienomis atlikti re
ligines pareigas; fabrikantai nepasirūpino, 
kad netoli dirbtuvių būtų bažnyčios, ir ne- 
iKilengvino kunigų uždavinio.

Socialinės negeroves ir griaunantis ko
munizmas paplito ir todėl, kad valstybių' 
vyrai, viešojo gyvenimo vadovai nepaisė 
Bažnyčios mokslo uĮiie asmens ir visuomenės 
santykius, apie turtų ir neturtų. “Nebūtų 
nei socializmo nei komunizmo, jei tautų va
liai nebūtų paneigę jos mokslo ir jos mo
tiniškų įspėjimų ”, sako šventasis Tėvas.

Prie dabartinių negerovių yra prisidėję 
ir katalikai, ypač tie, kurių darbai buvo ne- 
suderinami su tikėjimu, ypač tie turtingieji 
įmonininkai, kurie paveldėjo neteisingų eko
nominę santvarkų ir savo darbais pakirto 
pasitikėjimų darbininkuose Kristaus religi
ja. Jie nenorėjo pripažinti darbininkams tei
sių, kurias diktuoja artimo meilė ir kurias 
Bažnyčia jiems aiškiai pripažino. Buvo ir 
yra katalikų pramonininkų, kurie trukdo 
organizuotis krikščionims darbininkams; bu
vo pramonininkų, kurie trukdė skaitymų 
enciklikos • ‘Quadragesimo anno” socialiniu 
klausimu.

Todėl pramonininkams ir tenka daug 
atsakomybės. Jie turi vykdyti teisingumo ir 
artimo meilės įstatymus. Darbininkas turi

R-ytojų gražų mes jajn suruoškim. Užtenka tų vargų 
D-augybės kuriais priešai ten mūsų vengiečius maitina 
l-r, užkrovę jiems sunkųjį vergijos jungų, kankina. 
S-ugaudus garsiems trimitams Vilniaus kovon, paimkime 
l-r mes visi ginklus į rankas, kas galim, ir eikime 
R-ytų šalin, kur girdis mūsų broliai verkia - dejuoja, 
S-uspausti aro nagų, kur žaliosios girios siūbuoja — 
O-šia, ir laisvės ištroškus Gedimino pilis šaukia 
S-avo vaikus, išgelbėti jų iš vergijos, ir laukia 
T-os garbingai kilmingos dienos, kada bus išlaisvinta 
I-š kraujagerių, niekšingųjų lenkų, ir bus sugrąžinta, 
N-uplėšta jos garbė, kada bus sumušti - sunaikinti 
Ė-dikai Lietuvos širdies — iš jos sostinės išgyti!

S. Lukas

veikimo apžvalgos nustaty
mui šiame krašte, esu gavęs 
daug jo rankraščių, kurie 
dar nespausdinti. Esu tikras,

, .. kad jų dar daug randasi. La-1getos » Duktė - Karakene .... . , ... ,, . bai bučiau dėkingas, kad tu-“ vaikas ar Mergaitė (mu-| ...... . xv. .., .. . „ v \ .. nntieji jo rankraščių malo-zikalinis farsas), “Šventoji' _. x. , .. vX. ,................. netų per šio laikraščio reda-
Naktis (Kalėdų laikui per
statymas) ir “Eglė Žalčių 
Karalienė” (opera). Visus 
šiuos veikalus yra daug kar
tų pats statęs įvairiose kolo
nijose. Režisavimas jam ge
rai sekdavosi, nes daininin-

gūžes M «

Retkarčiais girdisi balsų, kad jau atėjo konservatorijoje pereina
ir vaidybos skyrių.

Kai kurie jo operečių pa
statymai sukeldavo begalo

laikas katalikiškų dienraščių klausimu rim
čiau susirūpinti.

Neseniai J. E. Fargo (N. Uak.) vysku- 
A. J. Muncli padarė tokį pareiškimų:

“Paskutinieji pasaulio įvykiai paro
dė, kaip svarbu yra turėti katalikiškų'“Velnias Išradėjas” dalyvau 
dienraštį. Tikrenybėje mes jų turėtu-Ijant A Sodeikai, dalvvau-| 
meme turėti visų tinklų. Mes niekuomet | jant dideliarn ba|elU)i, ^ta- 
nepadarysime įtakos į visuomenės opi- L kainavęs a ie $1>000> 
“«• kaip reikėt,), je. ne pastatys,Ine | pubĮikos 
tinkamų agentūrų, tik per kurias siais 
naujos gadynės laikais tegalima jų, bū
tent, visuomenę pasiekti”.

pas

1924 m. pačiam autoriui 
vadovaujant, “Gabijos” ebo- 

Aiftku, kad taip. Daug kas manė, kad «« Bostone statė premjerų

kcijų man pranešti.
• • •

Kiek buvo jo spausdinta 
muzikos veikalų, kol kas ne
pasisekė bendro skaičiaus tik
rai nustatyti, tik galima pa
sakyti, jog yra apie keletas 
šimtų chorams, _ solistams, 
smuikui su pianu. Sunkumų 
sudaro tikram suskaičiavi-

. . . . i mui veikalų perdidelis nesi-dideli įspūdi lietuvių tarpe.i. .. . , T,„ . * ‘ .. * i laikymas sistemos. Pav., vie
kai 1917 m. statė jis Bostone1 . . v. , . ..J į nų ir tų pačių dainų galuna

i užtikti pavieniui išleistų, vie
name ar keliuose sųsiuviniuo- 

1 se. Kai kurių neįmanoma net 
laikas išleidimo nustatyti.

Pirmutinė jo chorams dai
nų knyga buvo atspausdinta

atsiradęs radio išstums laikraščius, ypįuč, “Eglę Žalčių Karalienę”. Pa- 
dienrašeius iš gyvenimo, sumažins jų vertę 
ir įtakų į visuomenę. Bet taip nėra. Šioj ra
dio gadynėj spaudos reikšmė dar labiau pa
kilo. Dėl to ir Amerikos katalikų visuome
nėj vis daugiau atsiranda reikalavimų, kad 
vadai pasirūpintų išleisti daugiau katali
kiškų dienraščių. Ir patys vadai tuo klau
simu vis labiau susirūpina.

Vyskupo Nuopelnas

reiškia, visiškai 
mas.

2). Su jo gaidų leidėjų Ta

nesupranta- taip atsitiko, — nežinia.
3). Kodėl taip ūmai pasi

šalino iš Chicagos atidaręs
nanevičium yra buvęs gana j konservatorijų, visiškai nieko 
stambus nesusipratimas, nes apie tai neskelbiąs net ir pa
tų pačių metų “Vien. Liet.” čių mokinių žiniai! Manoma,
N r. 
rašo;

“Tūlos priežastys, ypač blo

5, M. Petrauskas viešai kad dėl kokio tai nesusipra
timo su Tananevičiiu. Tos ži
nios labai svarbios M. Pet-

gų norų pakalikai, privertė Į ™usko veikimo smulkesniam
mane prašyt pavelijimo pa
naudoti ger. “Vien. Liet.”... 
Alano tikslas — parodyti vi
siems, kokius veikalus aš J. 
Tananeviciui pardaviau, kaip 
ir už kiek... P-nas J. M. Ta-

1910 m. Tilžėje, “Laisvos Dva 
sios Giesmės ir Dainos” —
Trhūttas.

statymas kainavo $1,900. Pa-i 1913 m. Amerikoje, Jonas nanevičius turi supirkęs gerų 
(•ios operos išleidimas kaina- Tananevičia išleido 11 dainų | skaitlių mano veikalų, bet 
vo $1,784. Apie tų vaidinimų solo su piano pritarimu ben-
“ Tėvynė” pastebi:

“Nauja komp. AL Petrau
sko opera pavyko puikiai vi
sais atžvilgiais. Privažiavo 
tiek svietelio, kiek jokis Bos
tono lietuvių parengimas dar 
neturėjo. Gana didelis Broad- 
way teatras buvo kupinai pri
sigrūdęs publikos. Buvo ga
na matyti nemaža automobi
lių net iš kitų valstijų. Vai

Neseniai Vašingtono steito legislatūra 
pritinę niinimum (mažiausio) atlyginimo į- 
slatviiią, kuris buvo atsidūręs Jungtinių
Valstybių Aok^iausiam Teisme Taimnaa įį
Įstatymų pripažino esant konstituciniu. Va
dinas, ir kitos valstybės panašius įstatymus 
gali priimti, nenusidedant konstitucijos dės
niams.

Šia proga norime priminti, kad katalikų 
vyskupas buvo pirmutinis, kuris tokio įsta
tymo projektų pagamino. Tai vysk. Edwin 
V. O'Hara, Great Falls, Mont., vyskupijos 
valdytojas, kuris yra Nacionalės Katalikų 
Gerovės Konferencijos (National Catholic 
Welfare Conlerence) socialinės akcijos de
partamento direktorius.

Vyskupas O’Hara, dar būdamas papras-) liko rankraščiuose. Jų liki- 
tu kunigu Oregon steite, buvo paskirtas le- mus nežinomas. 1933 m. iš 
gislatūros ktnnisijos pirmininku, kuri pa-j Lietuvos savo geram pažįsta- 
gamino niinimum atlyginimo įstatymo pro- mani G. rašo ir nusiskundžia, 
jektų. Jo autorius buvo dabartinis Great kad jam persikeliant gyven- 
Falls vyskupas O’IIara. įstatymas Oregon' ti Lietuvon, siunčiant dėžė- 
valstybėj priimtas 1913 m. Panašų į stoty- ' knygaa> žuvo abi šios dė
mų priAnė ir kai kurios kitos valstybės. ' kuri(>He buVQ daug <.Ra_ 

aklių”, “Egles”, kas svar-

pažįsta net ir amerikonai, y- 
pač muzikos gražumu negali 
atsigerėti. Amerikonai muzi
kai labai aukštai stato šitų 
gerb. Petrausko operą. “Žal
čių karaliaus rolę vaidino pa-

dru vardu ‘Liaudies Dainos’. 
Tais pat metais išleidžia Ipo
litas Vaitkus “Lietuviškų 
Dainų” I sųsiuvinį.

Vėliau vis daugiau kas me
tas išleisdavo. “Lietuviškų 
Dainų” buvo išleista šeši su
si aviniai. “Kankles” leido 
per penkis metus — mėnesi
nį leidinį (gaidų), vėliau iš
leisdamas vienoje knygoje, 
taip pat vienoje knygoje lei
do surinkęs visas šešias da
lis “Lietuviškų I>ainų” (75 
1. br. Deveuiai). šiaip daug 
pavienių dainų, ištraukų iš 
jo operos ir operečių solis-

jų nespausdina; nespausdin
damas jų prasižengia prieš 
mūsų dailies auklėjimų ir 
prieš jaunuomenę, kuri gei
džia turėt kų nors naujo ir 
savito, nes tame dalyke esa
me gana neturtingi.” Kodėl

aprašymui, kuris tilps pagri
ndu jo biografijos.

4). Tananeviciui buvo par- 
duota trys serijos M. Petrau
sko muzikos: a — “Liaudies 
Dainos” — išleistos; b — 
“Tėviškė® Pabirai”, viso de
vyni veikalai, kai kurie dvie
juose varijentuose; jie buvo 
jo paties, vėliau, kai kurie 
išleisti ir c —r “Artisto Re
pertuaras”, svetinių kompo
zitorių vertikliai lietuvių kal- 
bon; jie niekur nebuvo spau
sdinti. Kodėl!

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kon. Ant. M. Karužiškis

Balandžio 19-ta Diena

“Į tave aš bėgu”. — Psal.CXLII, 9.tams. Didžiausių savo išvai- 
tsai autorius. Orkestras su-jzdų lietuvių spausdintų kny- 
sidėjo iš 32 narių, dirigavo gų — gaidų yra opera “Eg- 
prof. Mason. Į16”, turi keletu šimtų pusią- u.pta<, su Kristumi Ddevuje.

Nevisos operetės pasisekė J pių ir kainuoja $10. “Švytu-i (2r. Kolos. III, 3) Mūsų dar 
jam išleisti. Gaila tų, kurios rio B-vė, Kaune išleido jo hartinis gyvenimas Jame ga-

keletų operečių. Bet yra dar |j bQtį palygintas prie sėklos

Mūsų gyvenimas yra paš

Sandanecių laikraštis ir vėl kelia klausi- .. . „ . • ar.-. 7 • • i j e *••!•*! .blausia, žuvo rankraščiai ‘Pi-kur lietuviai bendrafrontininkai deda ,rtnrva f 1 ’ • • I itvm"trinktas «nk« Lietuvos“‘po’iiti'n^n. kali-!™08 “Uetuyiiko
niainu. Tokių aukų jau esą surinkta virš t Mikonieriaus . Aienapiute , 

“Prieglaitda”, na, ir “Biru
tės” partitūra su orkestraci- 
ja. Ar ne liūdna tų perskai-

poros tūkstančių dolerių. Kur dingo tie pi
nigai ? Į Lietuvų nepasiuntė. Politiniai ka
liniai iš jų nėra gavę nė vieno cento. “Reiš
kia, kad tos aukos bendro f remto kišenių je” čius! Matytk tie veikalai tik 
— rašo “San—ra.” imi

“Teks apgaudinė.įimas visuomenės nėra 
leistihas ir jei komunistų ar socialistų gi
zeliai toliau praktikuos šį amatų, jie gali 
atsidurti labai keblioj padėty” — laikraštis 
perspėja.

Amerikos Lietuviams buvo ski 
rti ir važiuojant Lietuvon žu
vo. Ar ne gyvenimo ironija?!

Ar nevertėtų tuojau, ko! 
dar galima, visus esamus jo 
rankraščius, kokie jie nebū-

ir rankraštyje kaip operečių, 
taip ir simfonijos orkestrui 
skirtų, “Lasų” (Savos rū
šies rapsodijos iš lietuviškų 
motyvų).

Prie šios progos norėčiau 
išaiškinti keletu neaiškių da-

gyvenimo, paslėpto gyvenimo 
besi kau jančio po žeme, prieš 
šaltį ir tamsų ir kliūtis, ta
čiau turintį viduje savęs ne
sunaikinamų gyvybės gemalų. 
Mirtis iškelia sielų į saulės 
šviesą:, kuriai paslėptas, ne-

lykų, kurie kam nors, manau, matomas darbas kvietko gy 
yra žinomi, bet spaudoje nie- j venime yra jį prirengęs, 
ko neiiamiirėta ir nepaaiškin
ta. Todėl laivai būčiau dėkin
gas, kad kas iš gerbiamųjų 
skaitytojų šio rašinio, jei kų 
žino, man praneštų smulk
menas.

I) “Vienybės Lietuvinin
kų”, 1914 m. Nr. 9 pažymė
ta: “Mikas Petrauskas at
naujino operetę “Vestuvės”, 
kurių pasisavino p. Hauuner- 
steinąs”. Kų tas pranešimas

Tat laimink savo slaptų au
gimą, nė nesistverk triukš
mo. bet tarpk nematomas ir 
nebylis; užsilaikyk švariai, 
išduok vaisių, užsipelnyk gy
venimą, ir budėk iki baltas
parniai pjovėjai neateis.

— Enrikas Vaughan

Aš negalėčiau tau prašyti 
didesnės dovanos kaip kad 
ateityje, kuomet tavo gyve«

nimo ruduo ateis, galėtumei 
turėti pavasarį savo širdyje. 
Yra tiktai vienas gyvenimas, 
kame kas nauja niekad nepa
lieka sena, kur meilė yra vi
sad užlaikoma šviežia, ir ji 
visad yra pirmoji meilė su 
didėjančiu šviežumu; o tas 
tai turėjimas Tąjį Vienų kurs 
sako “Aš esu gyvenimas!” 

— Margaiieta Bottoj^L

:imaiKokie tiktai atsitikimai 
puola, jie visi atlieka Tavo 
vaLių; saugiai Tavo glėbyje 
savo galvų aš slepiu, nė ne
bijau ateinančios audros.

— H. F. Lyto

Kaip yra šventos prietely- 
stės galimos! Tarpusaviame 
pasjŠventime tam, kas geras 
ir ištikimas. Žmogus, tebūna 
dangus visad šlovinamas, y- 
ra sau pakankamas; tačiau, 
jei dešimts žmonių, susivieni
jusių meilėje, galėtų būti ir 
atlikti tų, kas dešimtinis tūk
stančių pavienių nepasisektų. 
Berybė yra ta pagailą, kurių, 
žmogus gali suteikti žmogui.

Puikus yra jaunas entuzia
zmas; palaikykite jį iki ga
lui ir būkite labiau ir labiau 
neklystanti kaslink jo siekio. 
Yra baisus dalykas klysti ta-^ 
me — versmėje visų nežiū
rint mūsų kokių skurdų ir 
sumišimų. — Carlyfc.
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Mažviiu Skaitytojų Skyrius
PIRMOJI IR PASKUTINIOJI ŠVEN

TOJI KpMUNIJA

1910 metais Prancūzijos sos

^^at

tinę. Paryžių, pakilus Sekva- 
nos upės vandeniui, ištiko di
delis potvynis. Vienoje upės 
saloje stovi koplytėlė ir kelio
lika namų. Tris kartus savai
tėje ten atvažiuodavo kunigas 
laikyti šv. mišių. Jam patar
naudavo vienuolikos metų ber
niukas, vardu Petrukas, kuris 
dar nebuvo priėjęs pirmos 
Komunjos.

Kartų Petrukas grjžo uarno 
iš mokyklos kažkodėl liūdnas, 
nors mokykloje tų dienų vi- 

a-s pamokas mokėjo. Priėjęs 
tų, per kurį eidavo į salų, 

astebėjo upę žymiai pakilu
sių ir su baime perbėgo tiltų, 
skubindamas j savo namus. 
Namai buvo tušti. Artinantis 
potvyniui, visi salelės gyven
tojai varu buvo pašalinti iš 
jos. Išgųsčio apimtas, berniu
kas buvo besiskubinus atgal, 
bet, bėgdamas pro koplytėlę, 
atsiminė joje esant paliktų 
Švenčiausiąjį Sakramentų, nes 
kunigas tik ryt dienų ketinęs 
atvykti. Koplytėlė buvo užra
kinta, pro langų buvo matyti 
prieš Švč.. Sakramentų mir
ganti lemputė. Berniukas grei
tai nubėgo j namus rakto, grį
žęs atidarė koplytėlę, ir išėmęs 
iš altoriaus taurę, buvo jų be-
sinešųs su Švč. Sakramentu iš 
koplyčios, nrėdamas jų padėti 
saugioje vietoje. Tačiau van
duo jau tiek pakilo, kad siekė 
Petruk-o krūtinę. Grįžta Petru
kas prie altoriaus ir užlipa ant 
jo; vandeniui apsėmus atoriaus 
stalų, lierniukas užkopė dar 
aukščiau, kur yra išstatomas 
Švč. Sakramentas monstraci- 
joje. Čia jis, spausdamas prie Į

krūtinės Švč. Sakramento tau-
rę, su baime žiūrėjo iki priplau 
kė prie koplytėlės valtis, o jo
je kunigas su dviem žmonėmis. 
Jie nustebo radę koplytėlės 
duris atdaras. Įplaukę į kop- 
plyčios vidų dar labiau nuste
bo pamatę užmigusį berniukų, 
sėdintį ant altoriaus ir abiem 
rankutėm laikantį taurę, su 
Švč. Sakramentu. Vargais ne
galais pavyko berniukų įkelti į 
valtį, o kunigas paėmė iš jo 
rankų brangųjį turtų.

— Petruk, ar tau ne Šaltai
— klausia kunigas.

— Ne, — atsako berniukas.
— Gal valgyti nori! Duosiu 

tau duonos, vyno.
Vaikas neigiamai krato gal

velę.
— Tai ko tu norėtum ?
Petrukas, išbalęs it drobė, 

parodė į Švč. Sakramentų. 
Krūptelėjo kunigas ir pro aša
ras tarė:

— Taip, mano brangusis 
Petrukai; tu visiškai esi ver
tas priimti Viešpatį Jėzų.

Matydamas grebiantį ber- 
niukoi gyvybei pavojų, kunigas 
čia pat valtyj davė jam švč. 
Sakramentų. Petrukas užmer
kęs akis meldė.

Skubėkim dabar namo, — 
tarė kunigas į vyrus, — tenai 
verkia Petruko tėvai, manyda
mi jį esant žuvusį.

Tekančios saulės spinduliai 
nušvietė besiiriančius ir van
deniu užlietų apylinkę.

-— Dieve pasigailėk manęs!
— sušuko Petrukas ir nutilo. 
Jo skaisti siela nuskrido pas 
Jėzų, vaikelių Prietelių.

Sulietuvino K. A. J.

BERNIUKAS — ASILAS

Lenktynės

‘FA, draugužiai, kelkit kojas*! 

Šaukia Jurgis — net užkimo 

“Kas pirmiausia nesustojęs 

Atsidurs užu klojimo?”

Bėga Jonas, bėga Mikas...

Jau už sodo... Jcuu už tvarto... 

0 Antanas, kaip tilvikas, 

Pralaukė visus iš karto!

Švilpt nuo Miko, švilpt nuo 

Jono: i‘ .4?

Ei, šalin iš helio kliūtys!
Tik staiga virtinkšt ant šono 

Ir išsitiesė vyrutis.

Draugai bėga, kelia kojas, 
Nežiūrėdami į šalį,
O Antanas atsistojęs 
Ją privyti nebegali...

L. Žitkevičius.

SUSIPRATO

VAIKŲ POETAS

“Kodėl aš taip negaliu ra
šyti!” Jaunas vaikiniukas 
vardu Bernardas Brazdžionis, 
dažnai taip atsidusdavo be
skaitydamas gražius eilėraš
čius kitų Lietuvos poetų. Jis 
mėgdavo skaityti ir daug skai
tė. Pasiryžo ir jis rašyti ei
les. Iš pradžių nelabai jam 
sekėsi, bet neilgai turėjo lauk
ti. Dar jam belankant gimna
zijų jo. gabumus; pasteliėjo 
gimnazijos mokiniai bei mo
kytojai Tuoj visi pamilo jo 
eilėraščius. Visi su džiaugsmu 
ir pamėgimu skaitė jo eiles. 
Ne tik mokslo draugai ir mo
kytojai (vadino jį dideliu po
etu), bet visi lietuviai skai
tė ir skaito jo gražius raštus. 
Jis dabar yra vienas iš žy
miausių ir geriausių vaikų po-

Pavasario Rytę

Įgriso žiema. Bet smagu pažiūrėti —
Pavasario rytas prašvito.
Aplink taip gražu jau, taip linksma, taip g?ra. .. 
Žiemos pančiai gamtai nukrito*.

Kai rytą saulužė šypsodama teka
Ir paukščiai skardena vis dainą,
Taip gera vaikučiams, — ju jaunos širdelės 
Su vėjais lenktynių, rods eina.

Taip norįs su jais čia kartu juoktis, žaisti, 
Skrajot debesėliais pilkaisiais,
Sotdutę myluoti, sai paukščiais dainuoti 
lt džiaugtis gyvenimo vaisiais. A. Bulaitis.

Malonus Prisiminimas

Kiekvienus gyvenime turi
me malonių ir nemalonių pri
siminimų. Vienus įvykius la
bai greitai užmirštame, kitus

— atsakė Prancūzijos Impe
ratorius.

Paskutinėse savo gyvenimo 
dienose, Napaleonas prisimi
nęs šių brangių dienų, gavo 
grųsos susitaikinti su Dievu.

Be abejonės, pirmoji šv. Ko-ilgiau atmename, bet yra ir 
tokių įspūdžių, kuriuos visų ,nunija 7ra įspudingipusia, bet
amžių prisimename. ar neturėtų visos mūsų šv. 

'Komunijos būti tokios, nes ar
Vien, kart, Napaleonas Bo-, ne tl> Krislų ki(.kvi(TO(

napartas paklausęs valandėlę,fcar(Q priimttme,

Ix*wis Madoms Kcll« Rodo 
lx*wis Kreditan Visiems Duoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu nrba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

Keturios dldeHa 
vertybės Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OERI’MAS

PATAKNAVIMAS
VERTYBE

522.50
LENGVAS

KREDITAS
Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu už 
pristatymu.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

Kitų kartų tolimame krašte šė tėvo sprendimų. Ji priėjus 
gyveno vyras su žmona ir tu- prie berniuko, patraukė jį už
rėjo vienų berniukų. Kai vai- 
kui suėjo astuoni metai, tėvai 
nutarė leisti jį į mokyklą. Vie
nų dienų, kada bernukas ren
gėsi eiti į mokyklų, pasišaukė 
jį pas save tėvas ir tarė:

— Žinok, vaike, leidžiu tave 
į mokyklų, kad išmoktum būti 
geru žmogumi. Mokykloje būk 

ras ir darbštus mokinys, 
neliktum kvailu, niekam

usi u asilu.^Kll

— Asilu? Ar tikrai virsčiau 
asilu, jei nesimokyčiau? — pa
klausė berniukas.

— Taip, paliktum kvailas a- 
silas! — tvirtino tėvas.

— Ha, ha, ha, ha, a! — nu
sikvatojo laumei, kuri sėdėjo 
lango plyšyje ir tėvo sprendi
mų girdėjo. Išlinkio iš plyšio 
ir nulėkusi j savo kabinetų už
sirašė į knygų. Bet nei tėvas, 
nei berniukas jos nematė ir 
nieko nesuprato.

ausų, kad tos pasidarė tokios 
ilgos, kai seno asilo. Nusigan
do berniukas ir ir pradėjo 
verkti. , • ,

Čiupinėjo ilgiausia ir neži
nojo kų daryti. Eiti į mokylų
— gėda mokytojo ir draugų; 
eiti namo — baisu tėvo. Ir iš
sėdėjo visų dienų ant ledo gai
liai verkdamas.

Vakare išėjo tėvas berniuko 
ieškoti. Nereikėjo ilgai ieškoti
— greitai rado ant ledo veik 
visai užšalusį. Tėvas parnešė 
sūnų namo ir paguldė į lovų. 
Neilgai gyveno berniukas. Su
sirgo ir mirė.

Palaidoję berniukų prie ke
lio užrašė: “Čia guli berniu
kas kiiris tingėjo mokytis ir 
dėl to virto asilu...” Vaikai, 
eidami į mokyklų, skaitė tų 
parašų ir įvairiai pasakojo a- 
pie berniukų — asilų ir ilgas 
jo ausis. Nei viena?, nenorėjo 
virsti asilu, tai visi gerai mo-

Berniukas pradėjo lankyti'v^į, įr tas kraštas tapo išmin-

— Mokslo metų užbaigimo 
egzaminai prasideda rytoj, — 
murmėjo Antanas parėjęs iš 
mokyklos keturias-dešimt mi
nučių vėliau kaip kitomis die
nomis. ,

— Taip, — tarei jo mamytė, 
— Stasys jau seniai grįžo iš 
mokyklos ir jau rengiasi eg
zaminams. —

— Ne dyvai, atsakė Anta
nas, — ir aš tuojau eisiu pa
simokyti. Dabar dų noriu pa
siklausyti Jono Bulbeno per 
radio. Manau, kad jis pasakys 
gerų pasakų šių savaitę. —

Po valandėlės Antanas už
darė radio.- — A, nieko gero 
šiandien nepasakė, tik pusva- 
andį sugaiši nau. —

— Ar ne laikas pradėti mo
kytis, lAntanėli ? — ragino ma
mytė.

— Aš irgi taip manau, — 
atsakė Antanėlis ir jau pra
dėjo lipti laiptais. Tik staiga 
stabtelėjo ir klausia, “Ar 
šiandien prisiuntė žurnalų?” 
Pats pamatė žurnalų ant sta
lelio ir pasiėmęs sako, “Aš 
jį nešiuos su savim į kambarį, 
noriu tik vienų dalykų paskai
tyti; ar Henrikas pabėgs nuo 
Indų. Po to tai tikrai moky
siuos, mamyt.”

— Antanuk, — tarė mamy
tė, — ir aš noriu tų žurnalų, 
nes noriu pasiskaityti ir dasi- 
žinoti ar Antanukas, mano 
drųsuolis ir brangus sūnelis 
gerai išlaikys savo kvotimus. 
Dabar dų nieko nežino nors 
ir turi labai daug mokytis. Aš 
tik prašau Dievulio, kad jam 
padėtų. Antanėli, o kaip tu 
manai apie jį, ar jam pasi
seks?

Antanukas susigėdęs tarė,— 
Še, mamyt, imk šių mano kny
gų, aš noriu, kad Jūsų pasaka

etas. Jo slapyvardis yra “Vy- savo generolų kalbos apiei
tė Nemunėlis.”

Bernandukas gimė iš netur
tingų paprastų ūkininkų tė
vų. Mokslus jis ėjo Biržuose

Šiais metais Vytė Nemunė
lis gavo dovanų už parašymų 
knygos “Kiškio Kopūstai.” 
Tr šių vasarų žada aplankyti 
Amerikų. Mums vaikučiams 
būtų labai malonu sutikti gar
bų poetų. Gal ir mums Ame
rikos vaikučiams parašys ke
letu eilučių.

Albertas Noreika,
Šv. Juozapa mokyklos 
8-to skyr. mokinys, 
Scranton, Pa.

Gera Pamoka

Kaziukas susirgo ir nebega
lėjo eit į mokyklų. Šis daly
kas Kaziukui labai patiko, nes 
tų dienų .jis neturėjo savo na
minio darbo.

Mamytė pakvietė gydytojų. 
Gydytoja® kytrų Kaziuką ap
žiūrėjo ir rado viskų tvarkoje. 
Jis greit suprato Kaziuko 
mintį. Tad sumanė rnandrų 
Kaziuku išmokyti gerų pamo
kų. Gydytojas išvirė karčių 
žolių ir davė Kaziukui gerti. 
Jis nedaug tegalėjo gerti šių 
karčių vaistų. Bet metęs stik
lų į šalį pasiėmė savo knygas 
ir nuliėgo sveikas į mokyklų.

Edvardas Slautas,
Šv. Mykolo mokyklos 
7-to skyr. mokinys, 
Chicago, Illinois.

mokyklų. Iš karto buvo geras 
ir darbštus mokinys, bet grei
tai jam mokslas nusibodo. Jis
pradėjo tinginiauti. Kartų net ,, , . ...
' Mokytoja į mokin?: — Jo-
ir į mok\lų nėjo, o nu lėgo ant visupirmiausia reikia,

tingų žmonių šalimi.
Adas K ėraitis

- ledo pasičiūžinėti. Tik čia ne
laimė... Pamatė jį ant ledo lau 
mė. Ta pati laumė, kuri užra-

kad į dangų patekus? 
Mokinys; — Visupirmiau

sia, reikia numirti.*

svarbiausius ir linksmiausius Į 
momentus jų gyvenime, per- j 
traukė: |

— Ponai, atspėkite, kuri 
linksmiausia diena mano gy
venime?

Ilgai jie spėliojo priminda
mi jam pergalės bei garbės 
momentus, liet nė vienas ne
įspėjo jo mintį.

— Linksmiausia ir įspūdin
giausia diena man gyvenime 
tai pirmos komunijos diena!

Marijona Penkūnaitė, 
8-to skyr. mokinė,
Šv. Pranciškaus Mok. 
Minersville, Pa.

Paukštvanagiai

Buvo gražus miestelis. Ta 
me miestelyje buvo daug so
dų. Soduose augo daugybė o- 
belių, kriaušių, vyšnių ir sly
vų. Pavasarį sodai gražiai žy
dėdavo, o rudenį nuo vaisių

šakos linkdavo. Tuose soduose 
gyveno daugybė paukštelių, 
kurie čia savo lizdelius sukda
vo, rinkdavo kirmėles nuo me
džių ir gražiai giedodavo.

Atsirado keli išdykėliai vai
kai, kurie soduose išdrrf^ė 
paukščių lizdus. Paukščiai nu
tekę savo vaikų, paliko sodii 
O kitų, metų, kai tik pavasar 
išsprogo medžiai, tai kirmėlės 
nuėdė medžių lapus ir žiedus; 
medžiai stovėjo pilki be lapų 
kaip žiemų. O vaikai neturėjo 
gardžių obuolių, kriaušių 
slyvų. M. J.\

būtų ko puikiausia ir tikriau
sia. 99

Vertė Algirdas P. Česna, 
Dievo Apvaizd. mok. 
8-to skyr. mokinys, 
Chicago, Illinois.

LITTLE BUDDY

(JUST KIDS—Preparedness!

Say rrorv- po yuh VAN T 
rTE ro po anything after i get 

[THE COAU-ER-tSEEN THE PlosT 
BEAUTlFVU BĄSEBALLSUfT TOPAY FER 
ONLY *150 -UhCOURSE ITSTOO LARlY . 
^ET FER BASE BALU- HOr? I FEEL f 
AOVT LIKĘ WORK1NG*ER-YOU’JEST < 
OU&HTA TAKE A L00R AT THE SVir-TUM 

WANT IT YOURStLE. ITS SO niCE?

By Ad Carter

t VE GOT THE 
KEY POR THE 
LUNCH BCK, 0OT 
I UOSTIHE KEV

By Bruce Stuart
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B Tėvų Krašto
Žemes bankas padeda Lietuvos ūkininkams 
Žymus Lietuvos ūkio būklės pagerėjimas.

^'eybei nusitarus su švedais, duotos paskolos pasiekė 132,-Imas paskolas, už kurias laiki
škos palūkanos buvo sumažin- 660,000 lt, iš kurių ipotekinė- nai radkalaujama mokėti vien 
tos nuo 6 nuoš. iki 4,75 nuoš. 1 ms ilgaterminėms paskoloat* tik palūkanas.
metinių. SųryŠvje su šiuo pa- teko 116,795,000 litų, o likusi į Pereitų metų
lūkanų sumažinimu buvo su- suma, 15,8<>5,000 litų, tenka, operacijos davė

Į mažintos imamos iš ūkininkų pieno perdirbimo bendrovėms 1,188,838 litų ir 41 cent. 1936 kūnų apylinkėj žaibavo ir
i palūkanos nuo 7 nuoš. iki 5 (mašinoms įsigyti, trobesiams met. balansas pasiekė 160,398,- griaudė. Termometras rodė 4

žemės banko 
gryno pelno

ŽAIBAVO IR GRIAUDĖ 
PERKŪNIJA

TROŠKŪNAI. — Naktį ko
vo 24 d.il vai. 20 min. Troš-

sniegai. Žmonės sako: griaus
imu padarė gėdų ledums.

Lietuvos žemės Banko akci
ninkai buvo susirinkę į metinį 
visuotinų susirinkimų, kuria
me dalyvavo ir banko valdy
toje bei akcininkų kviečiamas, 
Juozas Tūbelis. Susirinkime 
metinį banko valdybos vardu 
pranešimų padarė banko val
dytojas K. Radusis. Praneši
me išsamiai nušvietė praeitųjų

skolų konsolidavimų, davė pa
skolų V serijos lakštais mokė
ti skoonus privatiniams asme
ninis, padarytoms prieš 1934 
m. vasario 1 d., ir VI serijos 
lakštais toms skoloms, kurios 
pagal tų patį įstatymų reika
lingos buvo mokėti grynais pi
nigais. Vykdant šį darbų, per 
pereitus 1936 metus buvo leis-

iiuoš. metinių. Be abejo 5 pasistatyti, šuliniams kasti, a- 
nuoš. metin. palūkanų, kurias pyvartos kapitalams), smul- 
skaitė Žemės Bankas už pas- kaus kredito draugijoms per 
kolas ūkininkams iki pereitų kooperacijos bankų ir kitiems 
metų liepos 1 d., lyginant su žemės ūkio kooperatyvams.

Kaip matyti iš šių skaičių, di- 
džiausią suma, 116,795,000 li

met. balansas pasiekė 160,398, 
833 lt. ir 06 ct.

Čekoslovakijoj išrastas sti
klas, kuris nepraleidžia šilu
mos, bet tuo pačiu laiku ner

metų banko veiklų ir ūkininkų ta viso 1833 įpotekinės pasko- 
įaiskolinimo padėtį. Į los, iš kurių 1616 teko likinin-

Savo pranešime banko vai- kams ii 217 miestelėnams. Vi- 
dytoja« pažymėjo, kad, kaip 80 ^36 n,etų
matyti iš Žemės bankų kelerių
metų sugretintų balansų, ipo- 
tekinės paskolos iš metų į me
tus užima vis didesnę pozicijų 
Žemės Banko aktyvuose. Že
mos bankas savo veikimo pra
džioje iki 1930 metų dar netu
rėjo ipotekinio banko pobūd
žio. Iki 1930 metų Žemės Ban
kas, kaip ir kiekvienas komer
cinis bankas, naudojo savo 
kredito operacijoms akcinį ka
pitalų arba svetimus kapita
lus, kurie įplaukdavo bankan 
indėlių ir einamųjų sųskaitų 
formoje. Tik nuo 1930 metų, 
pagrindiniai pakeitus Žemės 
Banko įstatymų, bankas įgavo 
įpfcekmiu. banko, pobūdį. Ban
kui buvo duota teisė operuoti 
ir burti svetimus kapitalus, 
leidžiant apyvarton procenti
nius popierius — įkaiton pas
kolos. lakštus. Šitas svetimų 
kolos lakštus. Šitas svetimų ka
pitalų sutraukimo būdas ir nau 
dojamas įpotekiniams kredi
tam# plėsti jeina viš į’ rtnHna- 
lesnee. vėžes. Lito pastovumo 
dėka, krašte atsiranda vis dau 
giau ir <laugia.u taupmenų, ku
rios plaukia. į organizuoto kre- 
iito įstaigas, ypač į svarbiau
sių taupmenų rinkėjų valstybės 
taupiausias kasas. Ši įstaiga

svarbiausiu centru, su 
imančiu atsirandančius rinko
je tvirtus prooentinius popie
rius. Jeigu taupmenų augimas 
teis tokiu tempu ir toliau, yra 
(rimto pagrindo manyti, kad 
augti normaliam įpotekiniam 
kreditui Lietuvoje yra aiškios 
perspektyvos.

Pereitais 1936 metais že
mės Bankas toliau tęsė ūkinin
kų ir miestelių trumpalaikių

bėgyje ūkinin
kams buvo išmokėta lakštais 
6,034,000 litų ir pinigais L- 
008,000 litų, viso 7,042,000 li
tų. Miestelėnams buvo išmokė 
ta lakštais 2,130,(KM) litų.

Tuo būdu viso miestelėnams 
ir ūkininkams per pereitus 
metus teko naujų paskolų 9, 
172,000 litų. .Vidutiniškai kiek
vienų darbo dienų vien į po te
kinių paskolų buvo išduodama 
po 30,000 litų. Pagal balansų 
ipotekinės paskolos ūkinin
kams ir miestelėnams per per- 
ęitus metus padidėjo 4,400,000 
litų. Skirtumas išsilygino gra
žinamomis. seniau išduotomis 
paskolomis.

Žemės Banko leidžiamieji 
lakštai, duodant lakštines pas
kolas, neišeina į rinkų dide
lėmis sumomis iš karto. Lakš
tai eina mažomis partijomis. 
Paskolos nedidelėmis sumo
mis per ištisus metus. Tad iš
rodo, kad ateityje, plečiant į- 
jįiotekinį kreditų. Žemės Banko 
lakštai neturėtų perdaug ap
sunkinti piniginę rinkų.

Pereitais metais Žemės Ban-

tais nuošimčiais kitų kraštų, 
nebuvo ypatingai dideli.

Kadangi užsienių paskolų 
grųžinti susitarta paprastais 
doleriais, tai Žemės Bankas 
turėjo galimumų sumažinti 
v km u nuošimčiu imamas pa
lūkanas už visus išduotus kre
ditus ūkininkams, miestelė
nams, pieno perdirbimo ben
drovėms ir kitiems kooperaty
vams. Paviršutiniai žiūrint, 
šitas sumažinimas palūkanų 
atrodo nėra didelis, bet įsigi
linus atrodo kitaip. Žemės 
Bankas, kuris yra išdavęs pa
skolų per 130 milijonų litų, 
sumažindamas palūkanas už 
paskolas 1 nuoš., nustoja per 
metus 1,300,000 litų palūkanų, 
kitaip sakant, tuo visi žemės 
banko- debitoriai išlošia per 
metus 1,300,000 litų. Nuo per
eitų metų liepos mėn. 1 dienos 
Žemės Bankas skaito už kredi
tus miestelėnams 5 nuoš. me
tinių palūkanų, ūkininkams, 
pieno perdirbimo bendrovėms 
ir kitiems kooperatyvams 
4 nuoš.. metinių.

Ta proga banko valdytojas 
K. Radusis pareiškė specialę 
padėkų Ministeriui Pirminin
kui ir Finansų ministeriui J- 
Tūbeliui, kuris savo pastango
mis daug prisidėjo prie šių 
nuošimčių sumažinimo ir savo 
įsigilinimu bei patyrimu padė
jo ir dabar padeda Žemės

pitalui (10 nuoš., viso pelno, 
841,137,50 lt. akcininkams divi- 

tų teka ipotekinėnis paskolo-; (P° t ♦"•>), 150,000 litų,
ms. Miestelėnams tenka 8,324,-

vualiai praleidžia šviesų. 6i- 
lai|is. šilimos. Ant ežerų ir ba tokio stiklo langai patogūs 

Susirinkimas praeitųjų me- lų teliėra ledas, o pašlaitėm ir tuo, kad jie sulaikys saulės 
tų banko apyskaitų patvirtino pakrūmiais guli neištirpę» spinduliu kaitra.
vienbalsiai. Gryno pelno 118,- :
884 litus paskyrė atsargos ka

(XX) litų ir ūkininkams 108,470,- 
000 litų. Daugiausia vienam ba 
Didž. Lietuvoje tenka skolos 
Vilkaviškio apskričiai — 28C 
litų, Marijampolės apskričiai
— 264 litai, Šakių apskričiai
— 235 litai. Kitose Didž. Lie- 
tvos apskritye skolos sunki
nančios 1 ba įkeistos žemės, 
ne-sieka 200 litų. Mažiausiai 
vienam ba įkeistos žemės ten
ka Zarasų apskričiai — 112 li
tai, Utenos apskričiai — 135 
litai, Klaipėdos krašte viduti
nis apsunkinimas 1 ba įkeisto 
žemės bankui siekia 310 litų. 
Tokiu būdu vidutinis prasis
kolinimas bankui 1 lia žemės 
siekia 182 litus. Atmenant, ka- 
d į Žemės Bankų daugausia: 
prasiskolinę ūkininkai, galima 
padaryti išvadų, kad bendras 
ūkininkų prasiskolinimas Lie
tuvoje nėra per^ didelis.

Grųžininias paskolų ir nuoš. 
mokėjimas pereitais metais 
buvo- geresnis kaip už perei
tais. Taip užpereitais 1935 me
tais nesumokėtų palūkanų su
ma siekė 2,128,000 litų, o 1936 
metais — 1,380,000 litų. Čia 
veikė iš vienos pusės gerėji 
mas bendros konjuktūros, iš 1 
kitos pusės, ir nuoš. už pasko
las sumažinimas. Be to, nema
žai turėjo įtakos į geresnį nuoš 
mokėjimų pavertimas gana di
delės dalies ipotekinių paskolų 
iš amortizacinių į taip vadina

valdybos nuožiūra pieno per 
dirbinio bemlrovėms, 10,000 lt. 
jaunųjų ūkininkų rateliams, 
10,(MM) litų ginklų fondui, 10,- 
(XX) litų valdybos nuožiūra 
žvejų draugijoms šelpti, 25,- 
000 litų pašalpos, 12,300 litų 
valdybai ir tarvlmi ir likutį — 
11,516,91 lt. į 1937 nu pelnų.

Patvirtinus apyskaitų ir pa- 
skirščius pelnų, buvo renkama 
banko valdyba revizijos komi
sija.

Susirinkimo pabaigoje Mi
nisteris Pirmininkas Juozas 
Tūbelis padėkojo valdomie
siems banko organams už atlik 
tuosius darbus ir palinkėjo ge
riausios kloties šiems banko 
veikimo metams. Tsb.

GARSINKITĖS "DRAUGE'
LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Kes. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Bankui eiti prie išplėtimo įpo- 
kas turėjo galimumo sumažin- tekinio kredito Lietuvoje, 
ti imamas is ūkininkų už pas- Pereitų 1936 metų. pabaigo- 
kolos palūkanas iki 4 nuoš.. ,je įvairios, Žemės Banko iš
metimų. ,

užsienio paskola, padaryta skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
1930 metais, vyriausybės buvo J 
skiriama ipotekiniam kreditui j 
praplėsti. Visi gautieji iš pas- f 
kolos pinigai, per 41 mil. litų, 
daugumoje teko ūkininkams,ir I
tik laimi nedidelė dalis miesto 
naujakūriams naujai miesto' 
statybai palaikyti. Pradžioje 
imant paskolų, buvo susitarta 
už paskolos nominalinę sumų 
mokėti švedams 6 nuoš. meti
nių palūkanų. Vėliau vyriau-

Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bft&o, M. I. 0. “ KELIONĖ APLINK PA 
ŠAULĮ” arba kelionė į “ EUKAJRISTINĮ 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 “KELIONE 
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, Illinois

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

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

160 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

SO 1JETŲ PRITYRIMAS 
Akys ogsaininuojamoe — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1601 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo B iki 12; 

nuo 1:30 iki M vai. vak.
TeL OANal 062S

LIETUVIAI DAKTARAI

" Rea.:

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_________ Pagal Sutartį__________
Tel. Calnmet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare iSnkirlaut sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJA8 

3259 S. Halsted Street
________ CHICAGO. ILL.________

DR. A. 1 SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:; f - ~
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais. ir Sokrnadieniais
sutartį.

8016

Tel. Oflao:
LAFsyette 4017

Tel. namų:
HEMIock 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- 

A 8—9 P. M.
' Tručiadioniaia ir Sektuadicniaia 

1__________ pagal sutartį

DR. L
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cleero, IM. 
Utarn., Ketv. Ir Reta. 10—8 vai. f. 

8147 So. Halsted SL, Chtnago
Paned., 8ered. ir Snbat. nqo 2—t v.

8436 W. 68 84.

ATKOeiŪNAŠV

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 0 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

Hiate <••• Prospect I01V

KAL 8C ZARETSKY
ATTORNET8 AT LAW 
esaa So We«*ern Avo. 

Valandos: kasdien nuo S: S* oo plet 
Iki 8:>0 v. trak. Subatoj ot o 12 Iki 

8:88 vakare 
IM W. Randolph 81. 

Valandos: kaaden nuo 9:00 ryto 
Iki S:00 po p'et

Tel. CANai 2346

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

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt SL

Tel OANal 0408
Tel. Ofc. REPubllc 76»a 
Melrose Park 820

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad., kutvlilud. ii uenktadlenlah

9-12 v. rytui 1-6 P- P-: 8-9 *• 
SeStadlenlals nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL. 

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

flcStadienlals nuo 2 v. iki 9 v. V. 
Sekmadieniais pagal sutarties

Ree. 6924 Bo. Talman Avė.
Ree. Tel. GROvenUl 6617 
Office TaL HEMlecM 4648

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M23 VV. Marquctt« Road 

Vai. 2-4 ii 7—8 vak.
Ketv, ir NedPlinmie anai tarne 

Subatonis Ciceroj 
1446 So. 49th Ct 

Nuo 6 iki 9 «L vak.

DR. A. LHANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8i30

va<MM»
REZIDENCIJA

LAPayeMe MSI 2818 W. 48cd SL
Valandos: 9—10 ryto įr 6—4 mR 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nmn>l •Marti

Ofiso tai Cicero 2573____________

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 3. 49th CL, Cicero, Dl. 
Tel. Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Ąy.

Tel. HEMIock 3977 
Tročiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštas lion i ai* nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

Tel HEMIock 4*48

AMERIKOS LIETUVI” DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI

CLEMENT J, SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. tr Ketvr 7 tkt 8 vai. vak.
Sečt. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

pagul sutarti
6322 So. We8tern Avenue 

_____PROspect 1012 ____

Office Phone Ree. and Offiee
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 1-4 pp. Ir 1-9 vak. CANai 0708

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

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

Nedėllora lr Trečiadieniais 
Pagal 8uUrt)

Tel. CANa’ 0187

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Iteaideneija: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai. vakaro 

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

Tel. YARda 0994
s Tel. PLAsa 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7 8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

OR. CHARLES SEGAL
ofisas

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefoną* MU>way 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vnl. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.
JAU SUGRĮŽO IA KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja m metu

Reumatizmai tr tirrltaa ligos Jo 
apectalyM 

Valandas 11-13 A. M. 2-4. 7-R P. M.
Gyvenimo vieta taas

Office 4830

Offiee Honrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanftoe

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak 
Nedčliomia pagal sutarti 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROepeet 1980

Tek BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS _
DANTISTAS flL

So. Ashland Ave^ip 
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal antartį

Tei. Ofise BOUIevard HIR-IA 
Ru. KENvood 5107

OR. A. J. BERTASH
Jflao vai. nno 1—3; nno 6:30-—8:30

756 West 35th Street

4645

<1.

So. ftOtli Avė. 
Ck-evo .VAA8 
West 13th Street

TeL OANal 6122

DR.S.UEZIS
GYDYTOJAS II
2201 W. Cermak Road

Valaadoe: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedfli. pagal sutarti

RKZIDKNCUA 
6631 S. California Avė.

Telefonu REPnblic 7868

Tel. Offiee Wentworth 6330 
Ru. Hyde Park 3395

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

Valandoe 2—4 pe pietų, 7—8 v. vak. 
U.lrvm. >nwlnmi« ir anhatnmi.

Ofiso Tel.
Ruidencijoa Tel.

VlRginia 0086 
I. BEIddendjoe Tei, BEVerfy

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS 

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

Resideaeija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedčliomia pagal antartį ‘

Ohioagoa lietuvių iv. Krydiaoe li
goninė. kaip jų pripaiino tatgrieaa 
Medical Auociation ir Ajosricae 
College of Snrgeona, yra Ctaae A 
rtliea. Tai yra, aakičianai A 
koa medikaliai autoritetai magų U’ 
toninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos Ugeniuių. Rūkais aaadokHės 
jos patarnavimu 2700 W. 69«k 8L, 
tel HEMIock 6700.

Naudokite* patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Pirmadienis, baland. 19, 1937 DRAUGAS
SAUGUMAS APMOKA

ninku privačiose industrijose 
panašiose aplinkybėse.

Trys svarbieji faktoriai 
prie to prisidėjo — koopera
cija tarj>e darbininkų, varto
jimas gyvasties — išgelbėji
mo prietaisų ir tinkamas ]>e- 
ržiūrėjimas ir užvaizdą viso 
jų veikimo prie projektų ir 
triobose, kur jie dirbo.

Modeminėje industrijoje, 
vieno darbininko svajojimas 
arlia neatsargulnas gali atne
šti mirtį kitiems. Tinkamas

Amerikos industrija kas
met užmuša 24,(XX) darrinin- 
kų, sužeidžia dar kitus 3,000,- 
(XX) ir išmoka, bilijonus dole
rių kompensacijai ir darbo 
pralaimėjimams.

Works Progrese Adminis
tration rekordai rodo, kad 
praktiška nukreipimo prog
rama apsaugoja gyvastis ir 
sutaupo dolerius.

Pereitais metais, vienu lai 
ku, VVPA samdė milijonus 
darbininkų prie 100,(XX) pro
jektų. Privačių industrijų aš- 
rokavAnai rodo, kad kompen-1 nukreipimas priguli nuo ko-]

r
sacijos apsauga šitam skai
čiui darbininkų būtų atsėjus 
net $80,000,000.

Vieton to, WPA praleido 
nažiau kai 10 milijonų — ar
ba 4 3’/2 milijonus jos nau
jos rūšies praktikai nukrei
pimo programai ir tik U/2 
milijonus kompensacijai. Su
taupė $70,000,(X)0.

VVPA apsaugos kampanija, 
kuri yra tos rūšies didžiau
sia pasaulyje, buvo įsteigta 
National Safety Council ir 
asekuracijos ekspertų reko
mendavimu.

Į daugelį darbo dirvų įve 
dė sėkmingus saugumo eks- 
perJmentus — plieno, gele
žies, viešosios naudos, ceme
nto, aliejaus, popieros ir che
mikalų korporacijose. VVPA 
darbai apima visokias rūšies 
pavojingas statybos ir žemės 
konstrukcijas, kuriuose indu
strija visai nei nebandė ap
saugoti darbininkų.

VVPA saugumo kova numu
šė sužeidimų ratų iki vienos 
septintos dalies ratus darbi-

o>peracijos vašų darbininkų. 
VVPA darbininkai atsargiai 
mokinami darbe, susirinki
muose jiems sakoma prakal
bos, plakatais ir specialiais 
pranešimais supažindinami su 

1 saugiais darbo būdais ir kaip 
tinkamai atlikti savo darbų. 
Sųryšyje su Amerikos Rau
donuoju Kryžių ir J. A. Vai. 
Kasyklų Biuru, 250,000 vyrų 
išlavinti pinuos pagaliais da
rbui.

ir vartoti saugumo prietai 
sus.

Peržiūrėjimų visų projektų 
veda tam tikslui išlavintas 
štabas, kuris dirba iš distri
kto centrų kiekvienoje val
stijoje. Inspektoriai ieško vi
sokių pavojų ir pilnai tyri
nėja visus nelaimingus atsi
tikimus. Visus rekordus jie 
perduoda VVPA Safety Direc 
tor, VVashingtone, kuris, su
rengęs raportus iš visos ša
lies, nustato nukreipimo bū
dus. Leidžiami rankvedžiai ir 
pranešimai, kaip tinkamai ve
sti darbų ir kaip tinkamai 
vaitot įrankius, mašinerijų ii 
gyvasties — išgelbėjimo prie 
taisas.

Pasekmės taip nustebino A- j 
'.nerikos industrijų, kad tūks- i 
tančiai darbdavių prašė WP 
A pagamintos knygutės ir 
pranešimų, kurie jiems siun
čiami dykai. Darbo pašalpos 
eksperimentas panaikino nuo- 

kad
ma yra perbrangi.
monę, kad saugumo progra

LAIDOTUVIŲ DIliEKTORIllK

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

Sunkvežimiai turės pasitraukti iš kelio, šių vasarų aut 
vieškelių bus kitokia tvarka. Ant siaurų vieškelių, susidarius 
užpakaly automobilių eilei, sunkvežimiai turės pasitraukti 
į šalį, kud praleidus automobilius. Atvaizde — policija su
laikius sunkvežimį praleidžia automobilius.

PADĖKOS ŽODIS

t

Gyvasties — išgelbėjimo 
prietaisai, kuriuos pristatė 
VVPA, inima akinius, maskas 
ir respiratorius, kad apsau
goti darbininkų akas ir plau
čius; šalmus, saugumo dir
žus ir linijas, kad apsaugoti 
darbininkus nuo staigios mi
rties; sunkias pirštines ir 
metalinius čeverykus, kad nu
kreipus puolantį medį; ak 
niens ir medžio pramonėse vi
sokias rūšis apsaugojančių 
daiktų, pritaikintas prie ju
damosios mašinerijos, kad iš
vengus sužeidimų. Darbinin
kai turi priverstinai nešioti

Toliau ekspertai siūlo dar
bo pašalpos kampanijų, kai
lio reikalavimų galutinų įro
dymo, kad nelaimingų atsiti
kimų ratu gali būti nukirsta 
iki 2 nuoš., tai yra, nuo 24,- 
(XX) 'mirčių į metus iki mažiau 
kaip 5(M) ir nuo 3 milijonų 
iki 600,000 rimtų sužeidimų.

WPAIS

SPORTAS

KUMPIAI IŠ
LIETUVOS

ir kiti škanuniėlial.
Irgi parduodam Wnolesule.

BALTIC IMPORT CO.
805 W. 19th Street
Tel. Haymarket 3555

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

4 J

Didžiai Gerb. Prelatui L. M. Krušui, ir gerb. Čikagos ir 
apylinkių kunigams, Šv. Kazimiero Seserims, J. Eu Ministe- 
riui P. Zadeikiui ir gerb. p-lei A. Agžgauskaitei, sekretorei 
įš Vašingtono, didžiai gerb. konsului P. Daužvardžiui ir Či
kagos Konsulato tarnautojams, gerb. prof. A. Pociui ir vi
siems vargonininkams, geri), advokatams J. Brenzai, K. Čes- 
nuliui, .J. Borden, A. l«i.pinskui, redaktoriui L. Šimučiui ir į 

tomp. A. Vanagaičiui, karsto nešėjams, Amerikos Legiono ■ 
Dariaus ir 'Girėno Postui, Amerikos lietuvių laikraščiams ir 
visiems dalyvavusiems ir patarnavusiems laidotuvių apei
gose, taip jiat įvairioms organizacijoms ir atskiriems asine- | 
niins, atsiuntusiems užuojautos žodžius telegramomis, ir laiš
kais, reiškiu giliausios padėkos žodžius.

A. a. dr. Miko Bagdono kūnas, jo broliams ir seserinis 
sutinkant ilsėsis Šv. Kazimiero kapinėse ir todėl trumpu lai-j 
ku iš laikinos vietos bus jierkeltas į žemę.

Veli°nies pusbrolis,
Kun. Ignas Albavičius

MARIJONA
METELIENĖ

(METIJN)

(po levais Kazlauskui!ė) 
mirė Bui. 18, 1B87, 7 vai, ry
te, sulaukus pusės amžiaus. 

Kilo iš Luzorne, Pa.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyru Antanų, du sūnus: Jonu 
tr Juozapu, dvi dukteris: Ma
tildą ir Hienų, seserj Hienų, 
marčią, puseser) Oconfco, Vita. 
ir pusescrj I’a, tr anūką ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 1 445 So. 
49th Ct., Cicero, UI.

laidotuvės jvyks Ketvirta
dieni, Bal. 22, 1937 iš namų
8 vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Antano par. bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sieju.. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

NuoSirdžiai kviečiami© visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-mas dalyvauti Šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę vyras. Sūnui, Duk
terys, Scmuo Ir Giminės.

I^oilotuvių direktorius 
Petkus Tel. ClCero 2109.

A.

ONA BROCIENe
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Bal, 18, 12 vai. dienu. 1937
nt, sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Paistų kaime. Stuknų 
pu ra p.. Raseinių apekr.

Amerikoj išgyveno 9 metus 
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterj Marijoną ir žentu 
Vincentą Norkų, dukterj An
taniną ir žentu Vladislovu Do
čkų; sūnų Antanu ir marčių 
Oną Broeus: anūką Dr-ą Vui 
cent S. Norkus, anūkes: Hro- 
nislavą Norkus ir BernaileUu 
Dočkus, o Lietuvoj tris sūnus: 
Joną. Pran etikų ir Kazimieru, 
dukterį Opu Ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotus randasi 
P. J. Ridiko koplyčioj, 3354 
S. HaJsLed st.

laidotuvės Jvyks Ketvirta- 
dien), Balandžio 22, 8 vai. ry
to IS koplyčios j Sv, Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už veliones 
sietą, o ii ten bus nulydėta J 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a Onos Brocienes 
gimines, draugai ir pažystami 
esat nuoiirdžlai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
;ai paskutinj patarnavimu kr 
atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame, dukterys, 
sūdai, Zeniai, arnikai, anūkes 
ir kili gUufeiės.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius P. J. Įti- 
dikas. Tel. Blvd. 4089.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Kas gi To Nenori?

Ar yra tokių jaunuolių, ku
rie nenorėtų pamatyti. žy
mių sportininkų ? Manau, kad 
tokių yra labai mažai. Atva
žiuoja sporto žvaigždės į jų 
miestų, Amerikos jaunuoliai 
viskų deda į šalį ir bėga jų 
pamatyti.

Galima suprasti, koks bus 
susidomėjimas, kuomet šių 
vasarų Amerikon atvažiuos 
Lietuvos rinktiniausieji spo
rtininkai. Visas Amerikos lie 
tuvių jaunimas turės progos 
pamatyti juos įvairiuose spo
rtuose, nes jie lankys visas 
žymesnes Amerikos lietuvių 
kolonijas. O kas svarbiausia, 

(kiekviena kolonija gaus pa
matyti ne tik Lietuvos spor
to žvaigždes, liet ir savo mė
giamiausius vietinius sporti
ninkus, kurie dabar treniruo
jasi, kad sudarius stiprių, ko
nkurencijų Lietuvos svečiams 
sportininkams.

Kiekvienoj kolonijoj Lietu
vos svečius pritinkime kaip 
dera. O kad tai padarius, da
bar reikia jiasistengti sudary
ti fondus padengimui lėšų, be 
kurių nebus galima apsieiti. 
Tam reikalui susidariusios 
komisijos jau dirba išsijuo
sę, kad tinkamai prisiruošus 
priėmimui mūsų tėvų šalelės 
žymiausių sportininkų,

L. Labahausk&s

A. A
ANTANINA

KAZLAUSKAITĖ
mirė Bal. 16. 1937, 10:55 vai. 
vak., sulaukus 22 metų aniž.

Gimus Kewanee, III. Chica
goj išgyveno 13 metų.

I’aliko dideliame nuliūdime 
motinu Oną, i>o tėvais Slapi 
kaitė, patėvj Ix>uis Smith, dė
dę Petrą lr Vincentu Kazlaus
kus, tetą Marcelę Mozier ir

šeimyną. O Ke»an»e. III. 
tetą Antaniną Bltinienę ir jos 
Šeimynų ir gimines.

Velionė gyveno 430 No. Troy 
st.. Chicago, III.

Kūnas paftarvotas larcha- 
wicz koplyčioj. 2314 W. 2 3rd 
PI. Laidotuvės jvyks Antra
dieny. Bal. 20 d. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta i 
Aušros Vartų Švenč. Panelės 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų tais nu 
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

NuoSIrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pu&ys- 
taniUF-inas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę motina, patėvis, lįė- 
dė, teta ir giminės.

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

JUOZAPAS DARGIS
mirė bal. 16. 1937, 10:40 vai. 
vak. sulaukęs pusamžio metų.

Kilo iš Telšių Apskr.., Ža
rėnų parap. Gaidžių Kaina. A- 
nierikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Julijoną, sūnų Juoza
pą. marčią Marijoną ir aminę 
Aureliu, dukterj .Stefaniją Gru- 
zdis, žentą Kazimierą ir anū
kę Virgilią, dukterj Julijoną 
ir žentą Dr. W. Aliison. se
sers sūnų Juozapą Antana.it) 
ir jo žmoną Julią ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 10804 Ro. 
Indiana Avė. Namų tel. PuJ. 
1094. Laidotuvės jvyks Antra
dienį, Bal. 20 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Vis*) 
šventų para. bažnyčią, kurioj 
)vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimie
ro kapines.

NuoMrdiiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamiy--mas dalyvauti šiose lai
do! uvėse.

Nuliūdę moteris, sūnus, duk
terys, marti, žentai, anūkai ir 
giminės.

laidotuvių direktorius La- 
chawich ir Sanai. Tel. CANaI 
2515. J

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 darba-s 
3958 VVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Kv. Kazimiero kapinių vartų.

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — PRUZIN
Oerianiiaa petarnavimaa — Moteris pn tarnauja

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bank Irtam.*- — I .a tdotuvėms — 
Papuošima ms.

Phone I.AI'AYETTE Mtflfl

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
lšdiibėjai aukštesnės rūšies parniūkiu ir 

Grabnamių
— o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cliicagtfj
---------o—

Suvirš 50 metų prityrimo 
0—

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus

— o
Lies atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

J

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VJENINT£L£ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
B«ndrad«rW*i: SABONIS, BULAW, BANKEV1CIUS, SACKUfi

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A II D III A M PC PATARNAVIM nluDULnliuL dieną ir naktį
n W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I IX AI MIESTO DALYSE

S. P. Mažeika

S. M. Skilias

Ežerskis ir Smus

Lacbamcz i Senai

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litoanica Are. 
Phone YABds 1138

3307 Litoanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49tb Ct, Cioero 
Phone Cioero 2109

718 We»t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULIman 5703

3354 So. Halated St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 VVest 23rd Place 
Plione CANaI 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULhr.an 1270

Antana.it


nn i m * «=; Pirmadienis, baland. 19, 1937

Iš Lietuviu Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Iš L. S. 1 Kuopos 
Veikimo

tuvę po adresu 6803 S. Ash-.juokingą komediją - farsą

TOAVN OF LAKE. — La
bdariu Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis skaitlingas sus-mas į- 
vyko bai. 11 d., kuriame pir
min. M. Sudeikiene raporta
vo, kad rengiamas vakaras 
bai. 11 d., parapijos svetai
nėj. Be to, pranešė, kad ap
lankė Sadauskj, kad Valskie
nei iš iždo davė $1.00.

Iš Vakariniu Valst. konfe
rencijos raportavo M. Sudei- 
kienė.

Priimtas kvietimas į AR D 
seimą ir atstovės išrinktos: 
M. Sudeikiene, Vaznienė, Ur
bonienė, Martušaenė, B. Cicė- 
nienė. Auką paskirta $5.00.

Kalbėta apie kapinių die
ną, gegužės 30 d. Nutarė tu
rėti būdą. Komisijon išrink
ta: M. Sudeikiene, E. Ogen- 
tienė, R. Urbonienė, 0. Sru- 
bienė, M. Martušienė. Kuopa 
turės ką nors prie kapinių 
ir paskui Vytauto darže. Pir
min. Sudeikiene apsiėmė pa
rūpinti rinkėjų. Vytauto dar
že prie baro centras pageidau
ja keletos vyrų iš kiekvienos 
kuopos. Iš mūsų kuopos iš
rinkta: Šveikauskas, J. Ged
vilas, B. Ogentas ir J. Sudei- 
kis.

Atsilankė ir kun. .T. Juš
ka, kuopą paragino nuolat 
darbuotis labdarybei. Labda
riai džiaugias susilaukę jau- 
io ir pilno energijos dvasios 
ado, aAnenv kun. J. Juškos.

Labdarys

land ave.
Dažnai sakoma, kad svei

kata — didžiausias žmogaus 
turtas. Kas jos neturi, nėra 
laimingas. O kad sveikatą tu
rėti ir kiek galima nuo ligų 
apsisaugoti, reikia visados 
mokytis, kaip gyventi, ką va
lgyti ir ko nevalgyti.

Prieš dvi savaites Chica
goj buvo paskaitos, ką žmo

“O. S. S.” Lošėjų sąstatas 
dabar kiek pasikeitė. Dabar
tinis sąstatas yra toks: Cyce- 
ro rolę vaidins Juozas Kuz
mickas, Marės, jo žmonos — 
O. Gudaitė, Stasės, jų duk
ters — E. Pužauskaitė, Otto, 
Stasės mylimojo — Ed. Dau
jotas, Onufro Skubo, kuris 
nori visą Braziliją ledu at- 
vėdinti — A. Šimkus, Ottma-

sveik. dep. egzaminuotų šunų, Park, teisme nubaustas $100 / 
71 rasta pasiutimo ženklų. už mušimą invalidės, 70 m.'

tj .. . , . . amžiaus tetos. Senyva mote-
.• . . . nn x ns ji už girtavamą. Ne-tj laiką egzaminuota 96 šu- . , „ . ,

. ... galėdamas bausmes uzsimokė-nes ir 41 rasta pasiuntimo
ženklų. Žmonės irgi turi bū
ti atsargūs.

Moteris Nebuvo 
Nerege

Kaip jau “Drauge’’ rašyta, 
kad ant Westem ir Cermak 
Rd. troko suvažinėti neregįs 
VV. Riskowskis, 60 >m. amž., 
ir Miss E. Goodman. Manv-nės turėtų valgyti, kad būtų | ro» pirklio A. Daujotas, 

sveiki. Paskaitas lankė štai-1 Veikalą režisuoja J. Kuziui-i ta, kad abu buvo neregiai.
tai žmonių.

Man ilgus metus dirbant 
apdraudos komp. dažnai pa
sitaiko, kad lietuvis nebima 
daktaro priimamas ar tai dėl 
sunkaus svorio, ar dėl aukšto 
kraujo spaudimo ir tam pa
našiai.

Kurie nori būti sveiki, (o 
kas gi nenpri?), patartina 
mokytis, kas reikia valgyti. O 
tų žinių patieks Sveikatos 
Maisto įstaiga adresu 6803 
So. Ashland ave.

J. A. Vilkišius

ckas. Veikalas bus statomas Į Pasirodė, kati Miss Goodman, 
scenoj balandžio 25 d., 6:30 pamačius neregį, norintį pe-
val. vakare, surpryzų baliu
je, Dievo Apvaizdos parap. 
svetainėje. Korespondentas

Vieša Padėka

Labd. Sąjungos 1 kuopa, 
Town of Irake, širdingai dė
koja lošėjams veikalo “Dan
gus brangus’’ ir dialogo “Pas 
gydytoją”, JBiIgliton Park 
artistams, ypač rezisoriains 
šrupšams, taipgi kalbėtojams 
kun. J. Juškai ir Dimšai, Ma- 
rtušaitfti, L. Mondzijauskaitei 
ir Ogentui.

Dėkoja visiems, kurie pri-
A adinamas dėde kun. A. j sįj^j0 prįe vakaro, ir vi- 

Deksnvs atvykęs is Lietuvos; gjems, Į-urje pasidarbavo, gi 
ilgesnį laiką yiesejo pas už skaitlingą a.tsi-

lankvmą.

reiti skersbi Westeily ave., 
priėjus paėmė jį už rankos 
ir pradėjo eiti. Tuo metu at
lėkė t rokas ir abu suvažinė
jo.

Geroji mergina buvo tar
nautoja III. Emergency Re- 
lief ofise, Dearborn ir Cer- 
mak rd. Ji tiesiog iš ofise 
važiavo į mirusio giminės na-

ti, padėtas j kalėjimą.

Jei Ne Automobilius, 
Būtų Užsimušęs

Prie Adams ir IToman gat
vių Lee \Voods, 14 m. amž., 
užlipo ant stulpo, kad atida
ryti lempą. Palietęs elektros 
vielą krito žemėn. Krisda
mas pataikė ant šalę stovin
čio automobilio. Nors auto
mobilio stogą pramušė, bet 
pats tik lengvai susižeidė.

KAS TOJI STEFANIJA?

ANTANINA
GUDIENE

(Po tėvais Rutavlfialtč)
Mirė Bai. 17. 1987, 1:10 vai. 
po plot, sulaukus pusės amž.

Kilo Iš Telšių Apskr., Alsė
džių parap. Velionė gyveno 
visų laikų Plungės miestelyje. 
Amerikoje Išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nulludlrne 
vyrų Stanislovų, 2 dukteris: 
Bronislavų lr Klenų Cauble Ir 
tentų Beniumln Ir unukų Do- 
vidų. l>rol) I.iudvikų Rutavich 
ir gimines. O Lietuvoj seser)

1 Barborų Purgalauskiene.
Velionė gyveno 1 Ifith place 

and Hamlin Ave. Kfinas pa
šarvotas Lachawicz koplyčioj, 
44 East 108th st. Roseland. 
laidotuvės (vyks Trečiadieni, 
Bai. 21 d. Iš koplyčios 8:30 
va), ryto bus atlydėta ) Visų 
šventų par. bažnyčl, kųurloje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų Ims 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugirs-ges ir r»>žes
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę vyras, dukterys, jr 
visi giminės.

I^ildotuvių direktorius Tzi- 
chavvicz ir Sflnal. Tel. CANai 
2 ji 5 arba Pul. 1270.

Prašymas Kaišedorių 
Vyskupijai

Kelionėje, viešbučiuose, skai
tyklose, arbatinėse, valgyklo
se reikalauk laikraščio “Drau-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AR TURITE KĄ 
PARDAVIMUI?

Norint ką pirkti, praneš
kite plačiajai lietuvių vi
suomenei per s k e 1 b i m ty 
Drauge. ’ ’

Skelhkitės “Drauge,“ kur 
jūsų skelbimą matys tūks
tančiai pasiturinčių lietuvių.

Skelbimai “Drauge“ duo
da geriausius rezultatus.

Mergaitė, kuri nakties lai
ku atsibaladojo į Corlingtonų 
vasarnamį prisipažino esanti 
tarnaite. Norom nenorom pri
versta kartu važiuoti į mies-

rio laidotuves 2727 CrystaI i tą.
' Pati viena per girią pabi
jojo eiti.

Likusi kartu su Grakštų ir 
Bartkum (plumberys - advo
katas) buvo1 priversta paga
minti valgį. Nuo pereito pir
madienio praslinko trys sa
vaitės, o toji Stefanija vis

st. ir prie Western ave. ka
mpo laukė gatvėkario į šiau
rius. Į laidotuves važiavo, o 
pati žuvo.

Adv. Kai Pasveiko

— Mamute, kiek jūrose yra 
žuvų ?

— Magdut, niekas to nežino.

— Ba... o aš maniau, kad 
žvejai daro invertorių.

PA I N:E X PELLER

Suimtas smarkios influen

Pirmas Lietuvis Toj 
Srity

Lietuvių tarpe Chicagoj v- 
ra įvairių biznierių. Bet iki 
Šiol dar nebuvo girdėt, kad 
lietuvis būtų įsteigęs vadina
mą Sveikatos Maisto Krau
tuvę. Tos rūšies krautuvių 
iliicagoj yra, 14 ir visos sve-
imtaučių rankose, 

liet, štai, lietuvis pirma? 
teigė Sveikatos Maisto kiau

šingąjį kun. Albavičių.

Kun. A. Deksnio į Ameriką 
atsilankymo tikslas yra sutva
rkyti savo amerikoniškus do
kumentus, atlankyti buvusius 
parapijiečius ir parinkti aukų 
užbaigimui Kaišedorių vysku
pijos reikalams.

Kun. A. Deksnys yra užsi
tarnavęs Amerikos lietuvių pa 
rainos. Per 25 metus darbavos 
Amerikos lietuvių tarpe: su
organizavo dvi naujas para
pijas ir pastatė tris bažnyčias 
(Ltica, N. Y., Kewanee, III., ir 
Grand Rapids, Midi).

‘ Dėdės'” Draugas

Komisija ir Valdyba

CHICAGOJE
Dr. Bundesen Rei

kalauja

o. s. s.

Sveikatos departamento vi
ršininkas dr. II. Bundesen 
reikalauja, kad būtų imtasi 
griežtų priemonių išnaikini
mui palaidų šunų, kurių da
bar daug valkiojasi gatvė
mis ir užpuldinėja žmones, 
ypač vaikus. Per šių metų 
tris mėnesius palaidi šunes y- 
ra apkandžioję 2,703 žmones,

Jau buvo minėta, kad mūsų 810 daugiau, negu praeitais 
jaunoji karta rengia scenai metais per tą laiką. Iš 160

Atkeršijo. Diagrama delikntesen krautuvės adresu 3756 Irving Park Blvd. Prieš sa- 
vaįtę plėšikui tą krautuvę apiplėšė. Įtariamieji buvo sulaikyti. Vėliau plėšikai įėję į krau- 
,uię savininką nušovė. Manoma, knd tuo būdu plėšikai atkeršijo.

zos adv. C. Kai, Illinois va'-1(]ar tebėra ir tebeplauna plu- 
Cook apskr. gynėjo padėję-j niberiams 5n(lug> 
jas keletą savaičių išgulėjo

Nors sunku dabar žinoti, 
bet man išrodo, kad ta Ste
fanija yra kas kita, o ne ta- 

Rap ’naitė. 0 ga.l suklydau. Vis 
vien klausykime kas įvyks 

iš WITFC stoties 
ii » <r *• • '(1420 k.). Programa praside-

RcckleSS važiavimų l(]a jygjaj io vai. vak. ir tę
siasi iki 10:45. Bartkų šei-

lovoj. Dabar jau pasveiko, 
reguliariai lanko savo rašti
nę ir priima interesantus.

15 Dienų Šaltojon Už

Safety teismo teisėjas Ge
orge \Veiss 15 dienų kalėji
mo nubaudė R. W. Adams,

myna leidžiama pastangomis 
Standard Federal Savings and

23 m., 5344 So. Dorchester Loan As8’n-’ 2324 S- T^avitt 
ave., už beproti 
mą automobiliu.
ave., už beprotiško vaz.avj,, st> kur pirmininkauja lietu- 

vis Justinas Mackevičius.

Klausytojas
$20,000 Už Sūnaus 

Nužudymą
Snperior teisme galutinai 

nustatyta atlyginimas Mrs. 
Agnės O’Connor, 3344 Con- 
gress st., kurios sūnus, ki
lus vienam saliūne mušty
nėms, buvo užmuštas. Vaiko 
motina patraukė j teismą sa- 
liūno savininką, taip pat na
mo savininką reikalaudama 
$35,IKK) atlyginAno. Teismas 
reikalavimą sumažino iki 
$20,000.

Už Mušimą Invalidės 
Tetos - $100 Bausmės

Frank Figlil, 35 m. amž., 
527 N. Elmwood ave., Oak

Pranešimai
BRIDGEPORT. — D. L. K. 

Vytauto draugijos bertaini- 
nis susirinkimas įvyks balan
džio 20 d., 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. 
Susirinkimas svarbus, todėl 
kiekvienas narys būtinai pri
valo dalyvauti. Yra klausimų 
kuriuos būtinai reikia apsva
rstyti ir galutinai nutarti, y- 
pač reikale rengiamo birželio 
27 d. P. Kučinsko darže, 83' 
ir Kean ave. P. K., sekr.

t.Mi* *i» u. a K*, oa 
‘Smalkus ištrynimas —1 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER
žinomas lietuvių šeimoms 

gentkartes.
«* o » l O f A M o U 1
LINIMENT

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
/>("/ informacijų kreipkitės į

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

PARSIDUODA namas 726 W. 21 St.. 
Chicago. III. Aš jį gavau už morgi- 
čus Ir man Jis nereikalingas. Todėl 
parduosiu už tiek, klek man kai
navo.

FRANK GIRSKIS 
3131 So. Emcrald Ave. Chicago, III.

RENDON COTTAGE
išslrenduoja cottage 5 kambarių Ir
vienas kambarys viršuje, švlešus iš 
visų pusių. Pečium Saldomas. įlen
da visai pigi. Yra garadžius. Ran
dasi Marųuette Parke. Kreiptis 4539 
So. Washtenaw ave.. 2 aukštas.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ

Tuoj reikia patyrusių moterų sor- 
tuotl senus skudurus. Geros darbo 
sųlvgos. Gera alga. Tesikreipia tik 
patyrusios moterys.

Central Paper Gradlng Co. 
1265 W North Ave

REIKIA PARDAVĖJŲGood looking hair is an asset 
to o man. lt stamps him as a 
well groomed gentleman. Fom- 
ol gives a mani hair glow- 
ing health and handsome-

— - ■ grooming through its amazing
Perskaitęs ‘ ‘ Draugą’’ ne- 2-fold power... it cleans and 

mesk jo į šalį, bet duok jj nourishes. Fom-ol is a rich, 
skaityti tiems, kurie to laik-1 foaming oil shampoo which 
raščio neturi. 1 take’ unkempt, siekly hair
______________________________ (man’s, womoni or child's),

i and leaves it clean as a whis- 
tle and sparkling with health. 
Fom-ol is so economical;a littie 
goes a long woy. Ask your 
druggist for the regular 50c 
size. Or, write for a generous 
trial bottle, enclosing 10c to 
cover paeking and postage.

FOM-OL
■ore ta a shampoo... a treatmentl

Removal Sale
Budrik Furniture Mart, 3347 49 So. Halsted St., perke
liama į naują vietą. Didelis kainų sumažinimas ant 
Rakandų, Pečių. Lovų, Stalų, Skalbiamų mašinų ir Elek
trikinių Ledaunių. Turi būti išparduota, kad nereikėtų 

perkelti į naują vietą.

Jos. F. Budrik Ine.

Tuoj reikia pardavėjų parduoti ll
I klerius Ir tabaką. Komisas Ir algi^

Kreipklls
, ROSF.I.AND l,IQI'OR CO.
1 _______IIIIH So. Mlcltlgan Ave.______

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
RedCsinimo—PAMBGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Rnlphnr lr Shovrer 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožal

FYRC SKYR ITS 
IBM ClytMmm Ar«. 
lt.to. Treė., K. t, Ir.

Ir ArAt
7:.te ryt. Iki 10 vsk 
Antr. Ir l'mfct. 7 irt 

ryte Iki e vak.

M OTRU T SKYIIIFS 
lfl«7 I*. flnlatrd «f

Antr. Ir Ketrlr.
» ryto Iki • rak. 

Motrrta 
Pntamaiitoja

SIOMB VIRTOSR HVVIKa 4« MRTO

3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010
Budriko radio programai girdimi sekmadieniais 7:30 v. vakare. 
WCFL, 970 Kil.

Help Kidneys
Don't Take Draitic Drugį 

Your Kldmyi eontaln 9 mllllon llny
tuber nr flltrrr whlch mry br endanfrred 
by neclrct or drratlc. Irrltatlne <1ru»« Ba 
eareful It funetional Kldnay or Bladdcr 
dlaor>l«ra maka you auffar from Oattlnf 
Up Nlcbta, Narvouanraa. I.oaa of Prp. L-c 
Palna. Rhaumattc Palna, Dltslnaaa, Clr- 
claa Undar Byra. Nrural<la, Arldlty. 
Burnine. Rmartlnc or Itehlnc. rou don't 
naad to taka chancaa. All drucdata nov 
bava tha moat modarn advancad treat- 
ment for thraa troublaa—a Doctor'a praa
erlptlon catlad Cyatai (Hlaa-Terl Worka 
faat—aafa and aura. tn 41 houra lt muat
brtn< nav rltallty and la cuarantaad to 
maka you tari 10 yaara youn<ar ln ona 
vark or monay back on raturn of ampty
packapa Cyataa coata only 3c a dora at 
drucslata aad tho guarantat protacla you.

I


