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POPIEŽIUS ATNAUJINA 
AUDIENCIJAS

Gydytojo patariamas Jo Šven
tenybė dvi dienas ilsėjosi

ei

&
VATIKANAS, bal. 21. — 

Šventasis Tėvas Pijus XI šian 
dien atnaujino viešąsias audi
encijas.

Gydytojo patariamas Jo
Šventenybė porą dieną ilsėjo

si. llsėjbnąsis buvo tas, kad 

Popiežius nepasirodė viešu

turėjo privačias audiencijas 
su kongregaciją vadais kardi
nolais ir dirbo savo kabinete.

Šiandien Popiežiaus audien
cijose buvo 650 jaunavedžių ir 
150 prancūzų meldžionią.

Buvę audiencijose pareiškia, 
kad Popiežius atrodo sveikas

mon. Šiaip gi per dvi dienas tik lyg daug pavargęs

Aiglija ginkkmjasi, itpaiso karo 
skalu tankai

Matyt, subrus, kada jai bus 
reikalinga pagelba

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS ARGENTINOJE

Minėjimas įvyko vasario 16 d. pas Lietuvos it stovą Pietų Amerikoje p. ministerį Aukštuolį. 
Svečių tarpe Argentinos konsulas Lietuvai p. Barsanti, Latvijos atstovas Argentinai dr. P. 
Olins, jo sekretorius p. Klip&on, Estijos konsulas Argentinai p. Gutman, kun. J. Janulionis, 
Lietuvos pasiuntinybės sekretorius p. Blaves čiūnas, konsulas Kučinskas su žmona ir lietu
vių kolonijų atstovai.

HARVESIER KOMPANIJA PANAIKINO 
KOMPANIJOS UNIJA

Darbininkai gali dėtis su kokia 
nori organizacija

International Harvester ko- jos valdyba paskelbė darbinin- 
mpanija (žinomi McCormicko kams, kad ji likviduoja kompa- 
fabrikai) turėjo savą kompani nijos uniją ir darbininkams 
jos darbininkų uniją ir darbi-'duoda laisvę dėtis su kokia 
ninkai ilgiausius metus buvo nori darbininkų organizacija.

profesionalių1 Tačiau pačią darbininkų ge
rovei įspėja juos, kad jie sau- 
gotusi nuo tokią organizacijų, 
arba unijų, kurios organizuo
jamos tik darbininkų išnaudo
jimo ir pavergimo sumetimais

saugojami nuo 
unijų įtakos.

Šiais laikais ėmė pūsti kiti 
vėjai. Nors žinomas Wagnerio 
darbo santykių įstatymas ne- 

; naikina kompanijų unijų, bet
McCormicko fabrikų dalis dar 'ir kurios nepaiso* darbininkų 
bininkų pradėjo* nerimti. Atsi-' buities, tik veržiasi laimėti pir

LONDONAS, bal. 21. — 
Anglijos vyriausybė įteikė par 
lamentui išlaidų sąmatą, ku
rioje pirmąją vietų užima gin
klavimąsi® ir reikalaujama bi
lijonai dolerių Tačiau karo 
skolos Amerikai tiesiog igno
ruojamos. ^Anglija atsimins 
karo skolas, kilus kitam karui, 
kada jai bus reikalinga nauja 
Amerikos pagelba.

Jei parlamentas, pripažins 
vyriausybės įduotą sąmatą, 
reikės didinti mokestis. Vy
riausybė pataria tai daryti.

SUJUNGTOS VISOS NACI
ONALISTŲ PARTIJOS

PARYŽIUS, bal. 21. — Ži
niomis iš Salamanca, ispanų 
nacionalistų vyriausias vadas 
gen. F. Franco suliejo krūvon 
visas nacionalistų pusmilitari- 
nes organizacijas ir politines 
partijas savo valdomose sri
tyse ir jas paėmė savo žiny
bom.

Iš jų vfsų sudaryta viena na 
cionalistų organizacija ir vie
na politinė partija.

BILBAO RADIKALAI GINĖ
JAI SUSILAUKĘ MAISTO
LONDONAS, bal. 21. — Is

panų radikalai iš , Valencijos 
praneša, kad britų prekybinis 
laivas Seven Seas Spray pra
simušęs per nacionalistų blo
kadą ir įplaukęs B i limo uostan 
su maistu vertei apie 156,000 
dolerių. Radikalai sako, kad to 
maisto apgultiems baskams 
pakaksią per vieną savaitę.

Anglai1 randa, kad ispanų 
nacionalistų blokada nėra tvir 
ta. Patariama ir kitiems pre
kybiniams laivams su maistu 
bandyti įplaukti Bilbao mies
tan.

Tačiau Anglijos vyriausybė 
pasiryžusi nesikišti į šiuos 
“bandymus“, kadangi nacio
nalistai budi ir gali šiuos lai
vus nutrenkti į jūros dugną.

KLAIPĖDOS KRAŠTAS 
VOKIEČIŲ GENEROLO 

DOVANOJE

HUSCHNIGG TARSIS SU 
MUSSOUNIU

(VENECIJA, Ttalija, bal. 21.
— Čia atvyksta Austrijos kan
cleris Kurt Schuscbnigg pasi
tarimams su diktatorium Mu- 
ssoliniu.

Kalbama, kad artimoj atei
tyje Mussolini pasimatysiąs
su Hitleriu kur Bavarijoje. Jo PEM BROKE, Ont, Kanada, 
tikslas yra Austrijos sienas bal. 21. — Mirė šios diecezijos 
atlapai atidaryti V okietijos vyskupas P. T. Ryan, kurs čia

SU PATRANKOMIS 
GR1AUJA MADRIDĄ

MADRIDAS, bal. — Nacio
nalistai ir šiandien negailestin 
gai su artilerija griovė Mad
rido miestą ir jame esamus 
radikalų lizdus. Apie 25 asme
nys žuvo ir apie 60 sunkiai su 
žeista. ,

Radikalai sako, kad naciona 
listų artilerija per 10 dienų 
mieste apie 70 užmušė ir apie 
260 sužeidė. Dažniausia dau 
žomas miesto centras.

KAUNAS. — Pasikeitė Ryt 
prūsių karo vadovybė. Iki šiol 
Karaliaučiuje buvęs I armijos 
korpuso vadas artilerijos gene 
rolas von Brauchitscbas gavo 
naują paskyrimą 4 grupės vy
riausiu vadu. Į jo vietą į Kar 
raliaučių atkeltas iki šiolinis 
karo mokyklų inspektorius ge
nerolas leitenantas von Kuech 
leris.

Ta proga Karaliaučiuje ge
nerolui von Brauchitschuii bu
vo* surengtos iškilmingos išlei
stuvės, kuriose dalyvavo karo 
vadovybės ir vietos valdžios 
atstovai. Iš Karaliaučiaus iš
vykstančiam I karo apygardos 
viršininkui artilerijos genero
lui von Brauchitschui pagerbti 
Rytprūsiai per išleistuves į- 
teikė sidabrinę lėkštę su gin
taro įdirbimais dugne.

Keista, kad tos dovanos į- 
dirbtas žemėlapis apima ir 
Klaipėdos kraštą. Argi tai tu
rėtų reikšti, kad ir Klaipėdos 
kraštas yra vokiečių I karo a- 
pygardos vyriausiojo vado ži- 
niojel 1

Tokia dovana, rodos, netin
ka Rytprūsių ir Lietuvos san
tykiams gerinti.

TEISMAS UŽDRAUDĖ
C.1.0. KELTI STREIKU

LEWIST0N, M o., bal. 21. 
— C.I.O. vadai buvo pasiryžę 
sukelti streiką Lewist*ono ir 
Auburn avalinių fabrikuose.

Maine valstybės vyriausias 
teismas uždraudė tai daryti, 
kadangi tuo įnilu darbininkai 
peržengtų W|gnerio darbo į- 
statymą.

Priklansantį C.I.O. United 
Sboe Workers unija su ren
giamu streiku norėjo pasisaky 
ti, kad ji yra vienatinė šiuose 
fabrikuose kolektiviam derėji
muisi unija. Teismas nuspren
dė, kad taip nėra. Yra dar ir 
kitos gausingos darbininkų 
grupės.

VISKAS TAIP SKLAND
ŽIAI ILLINOISO LEGIS- 

LATŪROJE

rado C.I.O. agitatorių. Jų tiks 
las yra visus šios kompanijos 
darbininkus įjungti į plieno 
darbininkų uniją.

Kad neturėti bet kokių rim
tų nesusipratimų ir nesmagu
mų su darbininkais, kompani-

mybę kolektiviam derėjimuisi.
^Vagnerio darbo įstatymu 

numatyta, kad kiekvienam fab
rike turi sprendžiamąjį balsą 
kolektiviam derėjimosi ta uni* 
ja, kuriai priklauso dauguma^
darbininkų.

KOL KAS VISKAS 
TVARKOJE

SPRINGFIELD, III., bal. 
21. — Valstybės legislatūroje 
viskas vykdoma taip skland
žiai, kaip gubernatoriaus no
rima.

Vakar žemesnieji rūmai 109 
balsais prieš 24 pratęsė 3 ėen 
tų pirkimo mokestis iki 1939 
m. vasario 15 d.

Kad piliečius suraminti, tuo 
jau po to iškeltas sumanymas 
pirkimo mokestis panaikinti 
už maistą, drabužius ir vais
tus.

Deja, šis klausimas yra kom 
pilkuotas. Negalima to daryti 

I be piliečių baLsavimo. Reikia 
laukti balsavimų surengimo.

KOVOJA PRIEŠ MOKES
TIS Už CIGARETUS

Illinois legislatūra svarsto 
bilių, kuriuo norima pripažin
ti miestams teisę skirti mies
tine® mokestis už cigaretus.

nacių veiklai. nuo 1916 metų vyskupavo.

PRIEŠ PROVINCIJŲ 
TEISĖJUS

Cooko apskrities prokuro
rą® Courtney pareiškia, kad 
šerifas neturi teisės apmokėti 
jokiais fondais pakviestus iš 
provincijos teisėju®.

KANADOJ STREIKININKAI 
SKALDOSI

PRIPAŽINTA MOTERIMS 8 VALANDŲ 
DIENOS DARBAS

WiASHlNGTON, bal. 21. — 
Darbo departamento sekretorė 
Perkins sušaukė į pasitarimus 
darbininkų organizacijų ir pra 
monių vadus ^Vagnerio darbo 
įstatymo vykdymo reikale. 
Svarbiausia einasi apie kolek- 
tivio derėjimosi vykdymą.

Paskelbta, kad šis pirmasis 
pasitarimas buvo draugingas 
ir nuotaikiai baigtas. Sekreto
rė dalyvius įsąmoninusi, kad 
Wagneri*o darbo santykių ak
tas yra šalies įstatymas. Vy
riausiasis teismas andai jį 
pripažino konstituciniu.

Artimoj ateityje įvyks kiti 
tos rūšies darbininkų vadų pa 
sitarimai su pramonininkais, 
sekretorei vadovaujant, kuri 
daug dirba už taiką pramonė
je :* ; < :i»

BAŽNYČIOS STOGAS J-
GRIUVO, KELI SUŽEISTA

ATNAUJINAMI BOMBŲ 
SPROGDINIMAI

PRIVAČIOS LABDARYBĖS 
TURI VEIKTI

NEW,Y0RK, bal. 21. — 
Gausingąjam katalikų lalsla- 
rybių veikėjų susirinkime Jo 
Eminencija kardinolas Hayes

tc&<rtdo brtEPu^1 palengvinti nė- pAreiške/kad, nepaisant šalies

kilnojamų savasčių mokesčių 
naštą“, tarytum, cigaretus mie 
stuosę pirktų nuo kitų kurių 
planetų atvykę žmonės.

Chicago Retail Druggists’ 
Ass’n nusprendė kovoti prieš 
šias naujas taksas, kurios yra 
nežmoniškos ir neprotingos. 
Cigaretu pardavėjai nurodo, 
kad jau šiandien už cigaretus 
imamos dviejos mokestys. O 
dabar norima skirti dar tre
čiąsias*. ,

Jei politikieriai ir toliau su 
įvairiausiomis mokestimis 
spaus žmones, nežinia, kas ga
lės įvykti, pareiškia naujų mo-

Chicago miestas ir sritis ko 
kį laiką buvo laisvi nuo bom
bų sprogdinimo. Dabar atnau-! priešininkai,
jinamas šis piktas darbas.

Užpereitą naktį susprogdin
tos dvi dinamitinės bombos: 
viena Glencoe, kita Wilmette. 
Vienur sugadinta Lake Shore 
Country klubo* namai, kitur di 
deli gyvenamieji namai.

Policija spėja, kad tas yra 
darbininkų tarpe pasireiškusių 
nesutikimų pasėdos.

KARDINOLAS KASPAR 
ASMENIŠKAI SVEIKINS 

POPIEŽIŲ

vyriausybės pastangų rūpintis 
varguomenės gerove, priva
čios labdarybės neturi ne 
trumpiausiam laikui nutraukti 
savo veiklos. Gailestingumo 
darbas turi būti vykdomas, ka 
dangi žmonių tarpe vargšų vi
sados buvo ir bus ir jie reika
lingi šelpimo.

New Yorko arkivyskupijoje 
ši savaitė yra katalikų labda
rybės vajaus savaitė. Apie 
20,000 savanorių lanko visas 
parapijas. Pageidaujama su
kelti 1,372,000 dol. labdarybės 
tikslams.

Kai kas jaučiasi, sako* kar
dinolas, kad šiandien pati vy
riausybė rūpinasi vargšai®. 
Taip nėra. Vyriausybė negali 
pasiekti visų vargšų. Ji nega
li to atlikti, ką gali Bažnyčia.

PRIEŠ DUNHAMĄ JO 
PAVADUOTOJAS

PRAHA, Čekoslovakija, bal. 
21. — Jo Eminencija kardino
las Kaspar, Prahos arkivvsku 
pas, gegužės m. 31 bus Romo
je ir tą dieną asmeniškai svei
kins Popiežių Pijų XI jo 80 
metų amžiaus sukaktuvėmis.

Kardinolas Kaspar pasiry
žęs liepos mėnesį vadovauti 
čekų meldžionijai į Liurdą.

TORONTO, Ont., Kanada, 
bal. 21. — General Motors fa
brikų, 0«hawa, darbininkai 
suskilę į dvi sau priešingas 
dalie. Viena grupė nenori pri
klausyti C.I.O. diktatūrai ir no 
ri atnaujinti darbą. Kita stovi 
už C.I.O. streiko vykdymą.

SPRINGFIELD, III., bal. 
21. — Illinois legislatūros se
natas 26 balsais prieš 8 paga
liau pravedė bilių, kuriuo mo
terims darbininkėms dienos 
darbas sumažinamas iki 8 va
landų ir 6 dienų savaitės dar
bas.

Išimtis daroma parduotu
vėms ir konservų dirbtuvėms, 
kur skubaus darbo laikotar
piu, ne ilgiau kaip 4 mėnesius 
per metus, leidžiama darbi
ninkėms 9 valandų dienos dar
bas. Bilius neliečia slaugių.

LIMA, Peru. — Per nese
niai įvykusį žemės drebėjimą 
Cajabamba mieste vienos baž
nyčios stogas įgriuvo ir sužei
dė keletą bažnyčioj buvusių 
žmonių.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

Chicago konsoliduotų parkų 
boardo prezidentas Dunham 
atkakliaii kovoja nž 9 milijo
nus dol. parkų diatriktui.

Tuo tarpu šio paties boardo 
vicepirmininkas H. Joseph pa
reiškia, kad 9 milijonai nerei
kalingi parkų distriktui, ka
dangi galima apsieiti su ma
žesne suma. H. Joseph sako, 
kad pakanka eikvoti žmonių 
sumokamas mokestis. Ir žmo
nėms reikalingas koks paleng- 

ivinimas.

6 KINIEČIAI NUTEISTI 
MIRTI

NANKTNOAS, Kinija, bal. 
21. — 9 kiniečius teismas nu
baudė už bandymą nužudyti 
kelis vyriausybės narius 1935 
m. 3 nuteisti mirti, o* 6 — ka- 
Kti. . j||f

FANATIZMAS IMA 
REIKŠTIS

WĄSHINGTON, bal. 20. — 
Kap. E. Page, pasaulinei pro- 
hibicijai fundacijos įkūrėjas, 
pradėjo viešai tvirtinti, kad 
Bal tarose Rūmuose šiandien, e- 
są, vis daugiau vartojama 
svaigiųjų gėrimų. Girdi, pas
tebėta, kati Baltuosius Rūmus 
apleidžiantieji svečiai visados 
yra “.užsitraukę“.

Mrs. Roosevelt, prezidento 
žmona, tuo® kapitono tvirtini
mus griežtai užgina.

Mrs. Bessie Plunkusi, 25 m. 
amž., teismo nuteista 20 parų 
kalėti už neatsargų automobi
liu važinėjimą.

ORAS
CHICAaGO SRITIS. 

Šiandien iš dalies debesuota; 
vakare numatomas lietus; kiek 
šilčiau.

Saulė teka 4:58, leidžiasi 
6:39. , , I
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Sveikatos Patikrinimas

Kad sveikata yra brangus žmogaus tur
tus, visį ta gerai žinome. Tiesa, būdami svei
ki ne tiek ta turtą įvertiname ir brangina- , . . . .
rae. Tas turtas pasidaro ypač brangus, kai ‘ “OreS ,8™“ 7!“Je.

Komunistų laikraščiai, stebisi, kad komp. 
M. Petrauskas palaidotas bažnytinėmis u- 
peigounis ir kad suruošta pamaldos už jo 
sielų. Girdi, Petrauskas buvęs laisvamanJs 
ir dėl to nereikėję jam jokių pamaldų. Esu 
katalikui pasisavinę mirusį žmogų, kuris 
gyvas būdamas jiems nepriklausęs.

Įteikia pasakyti, kad komp. Mikas Pet
rauskas nepriklausė jokiai paskirai grupei. 
Jis priklausė visai mūsų tautai, nes visų 
savo gyvenunų jai dirbo, kūrė. Kad jis iš
buvo laisvamanis, kokiu komunistai jį įsi
vaizduoja, parodp jo kūriniai. Be to, pas
kutinėmis savo gyvenknp dienomis velionis 
pildė savo religiškas pareigas. Mirė susitai
kęs su savo Sutvėrėju. Taip pat prieš mirtį 
pareiškė norų, kad būtų palaidotas šalia 
savo tėvo bažnyčios šventoriuje. Jei būt bu
vęs laisvamanis ir tokiu miręs, tikrai nebūt

pra rpj

Apie trisdešimt milijonų 
bonkų pieno išparduodama 
kas rytus Amerikoj. Tų pįe- 
nų daugiausiai išgeria kūdi 
kiųį. Gal būt, dėl to taip grei 
tai auga. Dešimties metelių 
mergaitė jau merga kaip sto
vi. Penkiolikos un«tų vaikiš
čiai mažai kuo skiriasi nuo 
suaugusių vyrų. dvįežias pie
nas, mątyk, geriausias mais
tas šiame reikale.

nukarpyti, ko trūksta ma
žiau arba ir visai neišsilavi
nusiam. Pas tokį rankos mu
rzinos, pirštai trumpi ir be 
jokio pasigailėjimo nagai iki 
gyvonio nukramtyti.

jo netenkame, kai atsirandame ligų nasruose.
Jei sveikata mūms yra brangiu dalyku, 

saugokime jų ir prisižiūrėkime taip, kaip 
prižiūrime kitokį savo turtų. Savo sutaupy
tus pinigus nešame į bankų, kad jų kas 
nepavogtų. Mūsų sveikatos vagių yra daug 
ir visokių. Tie vagys — ligos nuolat tyko, 
M sveikatų iš mūsų pavogti. Dėl to^jų 
reikią saugoti labiau negu savo akį.

Mūsų pinigus saugoja bankai, o svei
katų gydytojai. Nežiūrint, kaip esi sveikas, 
bent vienų kartų metuose reikia nueiti pus 
aavo gydytojų, kad patikrinti sveikatų, kad 
gauti patarimų ir jei atsiranda ligos ženklų 
— gydytis.

Lietuviai per daug jauni miršta. Tų 
pastebkne iš mirties pranešimų laikraščiuo
se. Taip yra dėl to, kad mes nesame įpratę 
kiek galima dažniau savo sveikatų patikrin
ti, lyg ir bijomos gydytojų, per mažai dė- 
įnėsip kreipiame į jų patarimus, kunių jįe 
šiandien neskundžia duoti. Dienraštis ‘Drau
gas’ palaiko nuolatinį sveikatos skyrių, ku
riuo prašo naudotis. Turime visų eilę lietu
vių gydytojų ir taip pat dentistų, pas ku
riuos atsilankę gausit naudingų patarimų 
ir reikale gerų patarnavimų. Skaitytojų pa
togumui kasdien skelbiame gydytojų ir den
tistų vaidus ir adresus.

Šias kelias pastabas <mes .pMarėpie dėl 
ta, kad šiomis dienomis Chicagoje ir kitur

Kadangi komp. Mikas Petrauskas mirė 
kųtalikiškaį, reiktų, kad ne tik Lietuvoj, bet 
ir čia Amerikoj būt surengtos pamaldos ba
žnyčioje už jo sielų. Ypač tuose miestuose, 
kur a. a. Petrauskas ilgiau gyvena ir dirbo 
tas turėtų būti padaryta.

Šia proga norime priminti, kad chica
giečiai neužmirštų, jog Miko Petrausko at
minties pagerbiamas ir paminėjimas įvyks 
trečiadienį, balandžio mėn. 28 d. Lietuvių 
Auditorijoj. Tikimasi, įcad patriotiškoji lie
tuvių visuomenė gausingai susirinks, kad 
tinkamai pagerbti žmogų, kuris tikiai daug 
nusipelnė Amerikos lietuvių visuomenei ir 
visai mūsų tautai.

Angly Rūpesčiai

Didžioji Britanija pastaruoju laiku turi 
daug rūpesčių: Ispanijos civilįnįs karas, 
Mussolinio lipimas jai ant “karnų”, suki
limai Indijoj, airių veikla prieš imperijų, 
karaliaus vainikavimas, angliakasįų strei
kai ir visa eilė kitų “triubelių”.

Anglai su panašiais rūpesčiais yra ap
sipratę. Jie šiokius ar tokius klausimus rv 
ša ir naujus žygius daro gerai apgalvotai, 
dėl to ir klaidų mažiau tepadaro ir impe
rijų čielybėje pajėgia išlaikyti.

Tiesa, 'dabar tų “triubeliiį’Tr naminių
ir tarptautinių yra daugiau negu kuųmet 

yra vedamas savotiškas vajus prieš džiovų. Į nors pirmiau, tačiau anglų politikai, nors 
Sveikatos departamentas skelbia, kad pa- ! dažnai gana suktai, bet išsisuka, 
staruoju laiku Chicagoje sergančiųjų džiovą
ligoninėse yra 93,000 žmonių, 70,000 džiovi
ninkų įpiršta kasmet.

Aišku, kad nebūt tiek ligonių ir mirš
tančių džiova, jei taiku būt pradėta gydy
tis. Juk prie šių laikų išradimų ir gydymo 
metodų džiova yra išgydoma, žinoma, jei 
dar nėra įsisenėjusi. Yra žbionių sergančių 
ta ligą, tačiau apie tai nieko nežino. Tad, 
labai yra svarbu nueiti pas gydytojų, kaip 
pirmiau sakėm, bent kartų į metus ir pa
tikrinti savo sveikatos stovį.

Šiais laikais Europai gręsia didelį ka
ro pavojai. Kilęs karas anglų vargus ir rū
pesčius žymiai padidintų. Susidarytų <|aug 
pavojų anglų valdomoms dominijoms ir ko
lonijoms. Pėl to netenka stebėtis, jei anglai, 
nors visu smarkumu ginkluojasi, tačiau da. 
ro viskų, kad išblaškyti karo debesis Euro
pos pūdąngėj. Šiose anglų pastangose reikia 
palinkėti geriausio pasisekimo.

Nūdieninės kalbos daugiau 
šiai apie Amerikos Aukščiau- 
sį Teismų sukinėjasi. O ka
dangi šion įstaigon įeina vien 
tik grieštai seniai, kai kas 
mano, jog juos regėtų pava
duoti jaunesniais, norint dau
giau ir geresnio patarnavi
mo iš jų išgauti. Taip ir mu
ms rodos. Kam kankinti se
nelį bereikalingai, jei jo dar
bų galėtų kur kas greičiau 
ir lengviau jo sūnus ar kitas 
tokis jaunuolis attikti! Kai 
kas sako: — žiūrėk, girdi, 
Galileo atidengė padangių pa
slaptis aštuntoje dešimtyje; 
Kantas išgarsi irgi tiek pat 
metų sulaukęs; Voltaire, IIu 
go, 1 landei, Verdi ir daugy
bė kitų devintų dešimtį me
tų varydami amžinai atsižy
mi. Gal būt. Tai vienok rei
kėtų ir čia įsitėmyti skirtu
mų. Berods, ir senelis nuveiks 
vienų ar kitų nepaprastai 
naudingų dalykų. Bet, kažin 
ar jį jis nuveiktų, jei prie 
jo jį pristatytmh kaipo dar 
bininkų? Aiškus'dalykas, ne! 
Na, o Aukščiausio Teismo 
nariai kaip sykįs Įr yra dar
bininkai. Ir, gal būt, dėl to 
nei GaliLėjais, nei Verdėmis 
neišgarsi. Kad tokiais būtų, 
reikia juos iš po. darbo jun
go atleisti visųpirma, o tik 
paskui atsižymąjimo laukti; 
gi jų vieton, įdėti tokius, kų 
išgalėtų atsižymėti darbu. 
Taip ir patsai Rooseveltas 
mano.

Retas kuris vyras ir rotai 
kada neturi šalčio. Ne tik 
žiemų, bet ir vasarų, žiūrėk, 
nusiskundžia ant peršalimų. 
Gi tuo tarpu moterys, tose 
pačiose apystovose, retkar
čiais sumini peršalimų. Toli 
nėjus, gali būt dėl to. Mote
ries galvų dengia stora plau
kų striuoga. Ir tuo patim sau
go galvų nuo traukimo. Gi 
vyras, net ir>su pusėtinais 
plaukais, tokios pastogės sa

Žodis Paklydėliams

Šiandien mūsų dienraščio skiltyse rusi
te gana įdomų dokumentų. 8ąvo laiku Ame
rikoj gyvenęs ir daug veikęs su vadinamais 
pezaležninkais Vaclovas Vaicekauskas pada
ro viešų pareiškimų, prisipažindamas prie 
klaidos ir jų atitaisydamas. Taip pat gailisi, 
kad sąyo susidėjimu su atsiskyrėliais nuo 
Katalikų Bažnyčios (su nezaležriįnkais) ir 
jiems dirbdamas papiktinęs kitus.

V. Vaicekauskas savo klaidas pamate 
nuvažiavęs į Lietuvų, kur gyvenimas eina 
lengvesnių tempu, kur nėra žmonėse tiek 
fįaug sugedimo ir išnaudojimo. Būt gera, 
k§d įr kiti paklydėliai, kurįe čia, Amerikoj, 
^•pajėgia prasikrapštyti savo akių, pama
tyti savo klaidų, važiuotų į Lietuvų. Gal 

'tau jie pamatytų tiesų ir grįžtų į tikrųjų 
Įįrįsfcaus Bažnyčių.

“Garso” Sukaktuvės

Šių pietų gegužės 17-tų dienų sueis ly? 
giai 20 metų nuo “Garso”, Lietuvių R. K. 
Susivįenyipo Ąnierikpje organo, pasirodymo. 
Tų diepų išėjo pirmus jo numeris.

Tai reilįšiningps žypiąus ir įtakingo mū
sų laikraščio sukaktuvės.

Teko nugirsti, kad tų sukaktuvių proga 
bus išleistas specialus “Garso” numeris. 
Reikia manyti, kad jis bus įdomus, nes “Ganu” yra suvaidinęs svarbų vaidmenį mū
sų visuomenės ir visos tautos gyvenime.

Vpkietijos Santykiai Su Vatikanu

Popiežius Pijus XI griežtai pasmerkė 
Vokietijos nacius, kurie persekioja tikin
čiuosius žmones, trukdo jų organizacijų vei 
kimų, monopolizuoja vaikų mokymų ir auk 
Įėjimų, platina pagonizmų.

Į tų Popiežiaus svarbų raštų Hitleris 
piktai atsakė ir pagrųsino visai nutrauksiąs 
santykius su Vatikanu. Tačiau įš gaunamų 
neoficialių pranešimų, sužinoma, kad nacių 
vyraiusybė nenori nutraukti santykius su 
Vatikanu. Tai būtų jai pavojinga. Ji tik nori 
priversti Vatikanu nusilenkti. Bet to naciai 
nesusilauks. Dėl to spėjama, kad padėtis 
valstybės ir Bažnyčios atžvilgiu Vokietijoj 
tuo tarpu pasiliks kaip ir buvus.

Kaip tik asmuo pamokin
tas įr vienaip^ ar kitaip kuo
mi nors atsižymėjęs, tąi ir 
ptikas; gi tuo tarpu pusiau 
laukinis arba kokis padauža 
per plaukus pei šukų nepa
traukia. Visi įžymesni krimi
nalistai puikiausiais plaukais 
gėrisi. Išeitų, ilgas plaukas, 
trųiųpas ražu mas; trumpas 
plaukas, ilgas razumąs. Ma
žai kas turi abu ant syk.

Tamsumas Lenkijoj

“L. A-das” perspausdino žinių iš len
kų laikraščio “Robotnik”, kurioj praneša
ma apie nepaprastų neraštingumo didėjimų 
Lenkijoj.

Laikraštis nurodo, kad Lenkijoje ne 
tik ųpie 1 mil. vąikų nelanko mokyklos, bet 
dar pastebiuias nepaprastus beraščių skai
čiaus didėjimas. Net Lodzės mieste, kuris 
pirmas įvedė Lenkijoje privalomų mokslų, 
per paskutinius metus beraščių skaičius la
bai padidėjo. Varšuvos apygardoje kai ku
riuose rajonuose beraščių skaičius siekia 70 
proc.

Neraštingumo priežastimi laikraštis lai 
ko nepakankauuų skaičių mokyklų ir moky
toju-

PQ SVIETĄ PASIPAIRĮUS Į Mat, epušėj truko vieno kuolo
------- — Nieko nepadarysi. Suraitęs

Seni žmonės pasakoja, kad j uodegų į kelnes skerdžius nu
ėjo pas bandų. Piemuo visa 
tai matė. Kai parginė namo, 
piemuo sako gaspadoriui: 
“Jau, brač, mūsų dėdė su uo
dega.” Kaimo gaspadoriai nu
ėjo pas skerdžių, ogi žiūri, 
kad, šiur, jie su vilko uodega. 
Paėmė ir kažin kur nudėjo. 
Gal užmušė...

Ir mūsų čėsais — Lietuvoj 
ir Amerike — tai pat yra to
kių politiškų “skerdžių.” Jie, 
žinoma, nelandžioja pro epu-

seniau Lietuvoje buvo daug 
raganų ir velnių, kurie pasi
vertę ponaičiais prigaudinė- 
davo žmones. Sako, dažnai pa
sitaikydavo vyrams sutikti 
ponaitį su gražia pypke ir 
maišeliu kvepinčio tabako. Po
naitis pasiūlydavęs pamatyti 
savo gražių pypkę ir kvepian
tį tabakų ant žmogelio pras
tos beržinės liulkos ir nami
nės makorkės. Parsinešęs na-

vo sveikatai neturi. Na, o mo žmogus pamatydavo, kad 
plika galva, tai taip, kaip 
namas be stogo, — amžinai
pažliugęs ir ligų sandėlis. 
Kuomet ir vyrai ilgus plau
kus dėvėjo, peršalilnas Įr 
pas vyrus būdavo tik labai 
retas svečias.

Fatlier Coughlinų, įžymų 
airių radio kalbėtojų, iš De
troit, Michigan, dauguma tik 
ant juoko palaiko. O tai ge 
riausias ženklas, jog jo išva 
džiojimal yra sveiki ir nau
dingi. Taip, kad tie, kų da
bar garsiausiai kvatoja, ne

savo liulkų išmainęs ant ark-lgej kuolus, ale pro lekšinus. 
lio kanopos, o vietoj kvėpiu- > Kai tik pralenda pro lekšinus 
čio tabako — maišely arklio Į prie kokio ižd<\ arba fondo, 
mėšlas. tuojau ir pavirsta vilku. Uo-

viename kaime, pasakoja, 
buvo pasamdytas skerdžius. 
Jis buvo įtariamas raganium 
esųs. Vasarų būdavo, kaip 
skerdžius nueina j miškų, tuo
jau atl)ėga vilkas, paplauna 
avį ir nusivelka. Gaspadoriai 
pradėję įtarti, kąd ar nebus 
tik skerdžio darbas. Vienų die
nų didžiausiam piemeniui lie
pė pasekti. Kaip tik skerdžius 
į miškų, piemuo paskui. Žiū-

užilgo jo atsigaibint neište-j skerdžius prieina prie drū- 
sės. Tai jau nusistovėjusi ga-. |(|g epuši€S> joj įkalti septyni 
rsiems asmenims taisykle. (Į.uojaj Skerdžius perlindęs 
Pats Daukantas tik tiek ma- įuos kuolus pavirto vilku 

ir nubėgo. Tada piemuo iš
traukė vienų kuolų ir pasislė
pė miške. Už valandos vėl at

žai apie savo Lietuvos isto 
rijų manė, kadr jei ne kiti, 
jis pats greičiau, būtų jų dū-

dega ne šniūras — nenutrauk
si. Taigi kiekvienas slepia jas 
kelnėse tol kol kas nors ne- 
apznaimina, kad “jau, brač, 
mūsų politikierius su uode
ga.” Taria prasideda bylos, 
tampymas tos uodegos. Jei to
kiam “skerdžiui” už uodegos 
nepainia pati aukščiausia val
džia, tai dažniausia jam pa
vyksta uodegų išgelbėti, ba su 
uodegom' yra ir tie, kurie pa
ima sugautųji už uodegos tam
pyti, tik šių uodegos būna ge
riau paslėptos.

Taigi, tavorščiai, nereikia 
juoktis iš senovės Lietuvos, ba 
ir mūsų čėsais yra daug ra
ganų, mokančių žmones užče-

niais nulydėjęs, negu išleidęs. J vj|j.as jr įlindo per ravoti, ir kipšų, virtusių po-

D© Vįpci, garsusis piešė
jas, garsiam savo veikalui 
Mona Lisa daug metų padė
jo. Dvyliką metų praleido 
vien tik lūpas betaisydamas. 
Rodos, daugi Bet, kai pažiū
ri į tai, jog anasai jo veika
las tūkstančius metų tęsės, 
— kų reiškia dvylika metui

Ne tik lietuviai, ir kiti kei
stų įprpčių turi. Štai, ve, sa
kysim, finai. Pačiame vestu
vių smagume, npsamdo tam 
tyčia aspienis, kad gailiau
siomis ašaromis verktų.

Taip ir čia. Nors, rimtai pa 
galvojus, jau lr dabar aišku, 
jog Coughlinas ne juokus 
krato. Jei kas, tai jo apkal- 
bėtojai juokų verti. Jie, mat, 
iš senų plytų, naujų namų iš 
statyti nori. O tas kaip sykis 
nėra galima. Gi Coughlinas 
sako, jog naujam namui rei 
kia naujų, gerų plytų. Ki
taip, griuvėsius ant griūvė
siu krausi. Ir kam, sako, dar
bininkui vien už aukštesnę 
mokestį kariauti, jei tokiu 
būdu negalima prie nieko ge 
ro prieitįf Geriau, girdi, r<ri 
kia visų pinigo vertę nuodu 
gniau pertvarkyti, ir tik pa
skui toliau keliauti. Ištikrų
jų. Motįnal, mąžai bliuduky- 
je turint, ne didesnių šaukš 
tų, o tik daugiau ištekliaus 
reikia. Taip įr čia. Darbįnin- 
kui ne už pinigų, o tik už 
pinigo galimybes kariauti 
reikia. O tai ne juokai, o tik 
labai svarbus dalykas

kuolus. Vėl atsistojo sker
džius, ale su vilko uodega. 
Vėl perlindo, pavirto vilku, 
vėl perlindo, pavirto žmogum, 
ale vistiek su vilko uodega.

naičiais su uodegomis. Tik 
šių dienų raganiai ir kipšai 
yra moderniški, turi daug už
tarėjų, advokatų ir moka pri
sitaikyti prie aplinkybių-

PAKLYDĖLIO ATSIVERTIMAS

VACLOVO VAICEKAUSKO,

Jėzno parapijiečio 
Viešas pareiškimas.

Technikos Išradimų 
Sukaktis

Šiais metais sukanka: 40
metų nuo pirmojo radio tele
fono ir dizelinio variklio iš
radimo, kurių pirmųjį išrado 
Markoni, untrųjį inž. Dizelis.1

Grįždamas iš Amerikos Tau 
tinęs lietuvių sektos R.-Kat. 
Bažnyčion prieš Prel. V. Vai 
čiulį, kaipo Vyskupo įgalio 
tinį, darau šį pareiškimų;

Šiuomi pareiškiu savo vie
šų apgailestavimų, kad esu 
padaręs tokį niekšiškų darba 
išsižadėdamas savo tikrojo 
šv. Tikėjimo ir Rymo Kata 
likų Bažnyčios ir Buvau pri
sidėjęs prie Bažnyčios prie
šų ir su jais užpuldinėjau iv. 
Katalikų Bažnyčių ir Jos mo
kslų.

Dabar netik apgailestauju, 
bet grįždamas tiknojon Baž
nyčion, kaip paklydusia sū
nus tvirtai esu nusistatęs ne 
tik ištverti iv. Tikėjime ir

30 metų nuo pirmojo auto-' siuvamosios mašinos, išrastos 
niobi lio pasirodymo, kurį pa- amerikiečio Shoa, pirmosios 
gamino - inž. jDeimleris, 60 rotacinės mašinos ir pirmo-
metų nuo telefono išradimo. 

-—' jJį išrado amerikietis Bell. 70
Bile kieno išmintį galima, metų nuo dinamito išradimo, 

ąnt pirštų pažinti. Ro ple-! Jį išrado inž. Nobelis. 80 me
čiau išsilavinęs žmogus, to tų nuo aliejinių dažų išradi- 
labiau pirštų nagus įvertina, uio. Juos išrado inž. Perkin- 
Raąka švari Nagai stropiai sės. 90 metų nuo pirmosios

Nnorašas J Bažnyčios vienybėje, bet ir 
atitaisyti, kiek galėsiu pada 
rytų Bažnyčiai ir Tikėjimui 
skriaudų, savo broliams duo
tų papiktinimų.

Aš žinau, kad Amerikos 
Lietuvių tautinė bažnyčia y- 
ra atskala, nuklydusi nuo Ti
krosios Rymo Katalikų Baž
nyčios, nuo Tikrojo Kristaus 
mokslo ir veda į pražūtį, su 
vedžiodama žmones gyvenau 
čius Amerikoje.

šis pareiškimas padarytas 
prie Kun. J. Vilučio ir Va 
lentino Baniulaičio, kaipo liū 
dininkų.

(pas) V. Vaicekauskas. 
Jėsnas,
1937 ęl vųsario mėn. 2 d. 

Nuorašas tikras.
Kun..P. Lankauskas, 

KaiŠedorių Vysk. Kurijos 
Notaras.

Nr. 614.
1937 m. kovo mėn. 20 d. 
Ęaišedarys.
PRIERAŠAS. Prašoma ir 

kitų laikraščių šį pareiškimų 
parsispąusdinti.

sįps žibalinės lempos.
100 metų nuo Morzės telt

grafo išradimo.
110 metų nuo aliumini jaus

atradimo.
120 metų nuo pirmojo dvi

račio išradimo.

— Nėra laimingesnio žmo
gaus už krikščionį, kurs ge
rais darbais užtikrina sau 
laimę ir garbę.

— Jei negali pats veikti, 
tai veik įtekme ir duosnumu.
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Be Pasiaukavimo 
Nieko Nelaimėsi

RAULAS: Jonai, kur gi 
taip ilgai buvai pražuvęs! 
Turėjau daug įvairių klau
simų ir nebuvo ko klausti!

JONAS: Raulai, žinai, kad 
prasišalinimas yra dažnai 
reikalingas ir naudingas, nes 
tokia būdu surandi naujų 
minčių, dalykų, net ir svar

bių faktų.
^RAULAS: Kų gi tokio nau
jo suradai būdamas - pietinėj 
Amerikos dalyje?

JONAS: Štai, svarbus is
torinis faktas: New Mexico 
vai. jBlue Bonet klony gyveno 
sveika indijonų padermė (tri- 
be) vardu Hahu. Jos vadu 
buvo garsus ir protingas Shie. 
Jis turėjo labai gerų pado
rių ir gailestingų dukterį va
rdu Šalia. Kol vadas buvo 
doras, teisingas, tol ir visa 
toji padermė gyveno laimin
gai. Bet kai vadas pradėjo 
susidurti su baltais įmonė
mis, ispanais, kurie pradėjo 
jam degtinę parduoti ir ją 
pamėgo, visiškai permainė 
savo būdą: pasidarė nebeišti- 
kimas, pradėjo skriausti sa
vo žmones, net susidėjo su 
baltomis ištvirkėlėmis. Daly
kai pradėjo eiti blogyn. Iš 
gerovės, tos padermės žmo
nės pateko į vergija.

Išmintinga ir gailestinga 
vado duktė suprato, jog tai 
yra Dievo bausmė už jos tėvo 
blogų gyvenimų. Pradėjo pra
šyti tėvo, kad jis mestų blo
gų paprotį ir pasitaisytų.

Girtuokliui, žinoma, sunku 
veikiai pasitaisyti, nes jis 
per apsvaigusį protų nemato 
savo klaidos.

Vienų vasarų buvo labai 
sausa. Žolė išdžiūvo, miški
niai žvėreliai iš tos vietos 
pasišalino, komai išdžiūvo ir 
toji padermė nebeturėjo kuo 
maitintis; pradėjo mirti ir 
nykti. Vado duktė dar karš

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio 22-ra Diena

“Paskui mes, kurie esame 
gyvi, paliktieji, būsime pa
gauti draug su jais debesyse, 
su Kristum priešakyje ir taip 
mes būsime visuomet su Vie
špačiu. Taigi, padrųpinkite 
vieni kitus šitais žodžiais“ — 
Tesal. IV, 17, 18.

Kuomet mūsų paskutinis 
pašaukimas mums ateis, te
nebūna jis skausmo nuosta
ba, bet verčiau džiaugsmo ir 
teišgirstame mirties balse 
Dievo pašaukimų, “Ateikite 
šen“. Ir kuomet mes pasiek
sime namus ir Kristų teran
dame mes ten belaukiančius

čiau maldavo tėvų pasitaisyti. 
Bet viskas buvo veltui.

Sekančiais metais užėjo dar 
didesnė nelaimė. Per penkis 
mėnesius nebuvo lietaus. Vis
kas išdžiūvo, net ir upė, ka
lioje, be vandens, dar ir žu
vies pasigaudavo. Nelaimingi 
indijonai pradėjo dar grei
čiau viens paskui kitų mirti. 
Vado duktė gailėjosi savo 
tėvo ir visos Hahu padermės.

Nors ji buvo stabmeldė, 
bet turėjo tvirtų tikėjimų į 
Viršgamtinę Jėgų pasigailė
jimui, jei kas jai pasiaukos.

Vienų rytų, atsikėlus mer
gaitė, nuėjo ant aukšto kal
no, pakėlė akis į dangų, iš
tiesė rankas kryžium ir pra
šė Dievo, kad atleistų jos 
tėvo kaltes, kad pasigailėtų 
žmonių. Jos tvirtas pasiryži
mas išlaikė per visų dieną, 
buvo nei valgiusi, nei gėrusi, 
o karšti saulės spinduliai taip 
jų perėmė, kad mergaitė ap
alpo ir krito ant žemės. Par
puolus ji savo piršteliu karš
tame smėly išrašė šiuos žo
džius: “Mirštu už tėvo kai
tės, norėdama išgelbėti savo 
žmones“.

Po jos mirties, veikiai de
besys apdengė padangę ir 
pradėjo lyti.

Ant rytojaus indijonai ru 
do savo vado dukterį miru
sią. Pamatęs savo dukterį, 
kaipo kankinę už jo kaltes ir 
žmonių gerovę, gailiai apsi
verkė ir veikiai pataisė šar
vo gyvenimų.

Raulai, jei mes, būdami 
krikščionys, taip pasiaukotu- 
mėin viens už kitų, tai būtų 
tikras žemiškas rojus. J.V.S.

riningesnis. Yra vilties, kad 
clevelandiečių užsimojimas 
prisidės ir iššauks noro at
gaivinti kitas centrines lie
tuvių kolonijas: Pittsburgho, 
Detroito ir k. Clevelandiečių 
užsimojimas, be abejonės, pri
sidės prie pastumėjimo reli
giniai tautinio veikimo ir 
prigellms kovoti su laisvama
niais ir cicilikėliais.

Mes, Pittsburgho ir apylin
kės lietuviai, sveikinam© my
limų kaimynę sesutę ir nuo
širdžiai linkime clevelandie- 
čiams ištvermės pradėtai su-

Sveikiname Clevelando 
“Lietuvių Žinias”

Pradžiugino Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvius, kuomet 
pasirodė pirmas numeris Cle- 
velando “Lietuvių žinių“. 
Antras knJmeris dar labiau 
pradžiugino, nes .pasirodė tu-

mūsų, atsargius ir išaukštin- 
■ tus, tuos, kuriuos mylėjome 
Į ir praradome — tuos, kurie 
'buvo pašaukti nuo mūsų lau
kti mūs debesyse.

Širdis, kuri, kaip lazda, bu
vo toji, kurių manieji galėjo 
remtis ir ant kurios pasilsė
ti, stipriausia ilgiausioje die
noje su pastovia meile, buvo 
paimta — o mano dienos vis 
eina ir eina.

Kas tik prarasta, buvo pi
rma laimėta; mes nesivaržy 
sime nė neužpuldinėsime. Gal 
taurė buvo čia sudaužyta, 
kad dangaus naujas vynas 
išrodytų aiškesnis. Aš šlovinu 
Tave mano dienoms beeinant

Ai šlovinu Tave mano die
noms beeinant; aš myliu Ta
ve mano dienoms beeinanti 
Per tamsų ir štokų, per ugnį 
ir šaltį, su tuščiomis ranko
mis ir prarastu turtu, aš dė
koju Tau mano dienoms be
einant. — Ponia x£rowning.

p»*vp*»

Šiurpi ekspliozija. Šiomis dienomis netoli Muskego, Wis., farmerio John Waszak name 
įvyko ekspliozija, kurioj žuvo motina ir aštnoni vaikai. Būtų žuvęs ir tėvas, bet pasitaikė 
kad tuo metu jis buvo išėjęs vištų palesinti. Atvaizde parodoma sugriautas namas.

tokius gražius pamokinimus, doti it klūboi darbuotę pare- 
Ilgai, ilgai juos atsiminsime, mti.

Praeitų sekmadienį tretini-
nkai laikė mėnesinį snsirin- Jonu jau iS
khnę, kuAiame, tarp kitko; ,P™ , j
pasitarta, ir klebonijos rei
kalais. Pasižadėta, ant kiek 
galima, prisidėti, kad klebo
nija būtų atsakančiai papuo
šta.

Kalbant apie klebonijos pa 
puošimų, prisimena klebono 
bažnyčioje paskelbimas, kad 
našlė ©esakirskienė paaukojo 
$5.00 klebonijos fondan ir

Girdėjau, kad Raulas su

jųdviejų pasikalbėjimai. Sa
ko, daug prašmatnių dalykų

nkiai darbuotei. Mes pilna>jkad jlahn Fumiture Ca. pa 
užjaučiame veikėjų pasiSven- naujoje klebtonijojo

savo gražiais prte.dė k,ebona knygpie įtaisyti vi-
sus rakandus ir reikalingas 
spintas knygoms susidėti. La-

sime ir paremsime

Pittsburgho Žinių Red.
_______________ bai smagu tų sužinoti, kad ir

I svetimtaučiai taip gražiai rc-
Sv. Kazimiero ’mia klebonijos reikalus.

Parapija —“—
-__ Mūsų sodalietės gegužės 13

Praeitų' sekmadienį pas mus rengia didelę “card par- 
atsilankė brangus ir retas ty” klebonijos fondui padl- 
svečias, — Tėvų Marijonų 4inii. Praeitų savaitę jos tu- 
Generolas Didž. Gerb. Kun. , šokius, kurie pasiseko 
A. Cikota, kurs grįšta iš.ir, girdėjau, gryno pelno pa- 
Tarptautinio . Eucharistinio,6arė virš $150.00. Jei taip 

jaunimas susidomės įr ren
giama “card parify“, tai, 
beabejomės, bus geros sėkmės. 

Mergaitės gražiai darbuo

Kongreso, buvufūo Maniloj, ir 
dabar lanko Tėvų Marijonų 
Amerikoje provincijų. Svečia k 
pasakė du gražius pamoks
lus: vienų per pirmas Mišias' jasį Vaikinai šiek - tiek joms 
šv. daugiau pritaikintų tre- padeda, bet galėtų ir jie pa 
tininkams apie tikrųjį pama
ldumų, kurs ypatingai turi 
pasireikšti tretunnkuose, u 
per sumų papasakojo, kad ne 
komunizmo dėsniais tvarkant 
galima laimę rasti, o tik Kri
staus mokslu.

Po piet svečias dar atlaikė 
pamaldas, o vakare dalyva
vo užbaigoj© 40 valandų at
laidų Į Dangų Žengimo baž 
nyčioje, North Side. Ant ry
tojaus, išvyko į Shenandoah, 
Pa, su misijomis.

Labai esame dėkingi Didž.

tys kų nors surengti kleboni
jos fondui. Būtų labai gražu, 

kari jie pasektų mergaičių 
pavyzdį. Tai ir klebonijos fo
ndas kur kas greičiau padi
dėtų.

Bingo klubas dideliais šuo
liais žengia pirmyn ir klebo
nijos fondų angina. Jis lo
šia trečiadienių ir sekmadie
nių vakarais, lygiai 9 valan
dų. Kiekvienų syk būna taip 
vadinama “Bingo Prosperity 
Night“, kuri teikia dovanas 
iki $9.00 vertės (vienų). Tat

Gerb. svečiui kun. Cikotai už | reiktų visiems tuomi pasinau-

DOT ANO DAfcH HIDC IN A DARK 
SJDt TUNNEL AS AN ARMY 
OF BAI MEN PASS BY —

THEY'VE GONE.// 
COME-ON . LET'S GET OUT 
OF HERE WWLE THE 
kGOING IS GOOD i! A

r WHEEW - WE JUST 
HIO IN 71MC- THAT’S A 

POWERFUL ARMYZ/

VCHhT'S 1

IffON HAN 7MT 1*1X3 -WHAT N£X7 P/>

sviete yra matę ir girdėję. 
Artimiausioje ateityje jie ža
da viskų papasakoti Pittsbu- 
rgho žinių skaitytojams. Lau
ksime.

Kas met Šv. Kazimiero pa
rapija duoda kontesto laimė
tojams brangias dovanas. Tų 
rengiamos ir šįmet padaryti 
per “Decoration Day’’, geg. 
30 d. Girdėjau, kad ir šįmet 
yra gautos labai brangios ir 
naudingos dovanos. Kaip tik 
sužinosiu, tuojau paskelbsiu.

Misijų Užbaiga 
North Side

Nuo balandžio 12 iki 18 d. 
Dangun Žengftmo bažnyčioje 
buvo Misijos. Jos buvo labai 
įspūdingos. Pavyko visais at
žvilgiais. Pasirodo, kari tė
vas J. Bružikas, kuris vedė 
Misijas, yra vis dar galingas, 
nuovargio nepažįstus misijo
nierius. Jis sutraukia minias, 
išjudina net labiausiai atša
lusius ir uoliai platina kata
likiškų spaudų.se žemėse, kur krokodyliai 

verkia krokodylio ašaromis.! Šios Misijos supurtė visus 
Ačiū Dievui. .North Side lietuvius. Net ir

Galima tikėtis, kad greitu j tie, kurie pasiliko užsispyrę 
laiku pasirodys spaudoje ir ir nepaklausė misijonieriaus

kvietimo, nelauks kitų misi
jų, bet grįš savo Motinos Ba

GĖRĖKITĖS UMIU KARŠTU VANDENIU

Iš AUTOMATINIO GAZINIO VANDENS ŠILDYTUVO
DĖKA KETURIŲ POŽY 
MIŲ PLANO LENGVA 
TURĖTI JĮ!
J. MAINŲ DABIS PRISKAITO- 

* MA — *S iki *15 vi seną 

vandens Šildytuvą arba fur-
neso ringę.

2, TIK *1.50 ĮMOKĖTI.
3* 5 METAI IŠMOKĖTI — nu

kali sumomis prie Jūsų Garo 
bilos.
vvnonrTAs įrengimas — 
*7 iki *10 ui plumhtngi* 16-
Sas.

• Dabar kiekvienas namas gali turėti ūmių karš
to vandens tarnybų! Mūsų 4 požymių planas 
dar labiau palengvina nusipirkti Automatinį Ga
zinį Vandens šildytuvų. Gaukite visas detales 
šio pasiūlymo artimiausioj Puhlic Service krau
tuvėj tuojau... neatidėliodami. Toks pasiųly- 
mas bus tik ribotų laikų!
Daugelis apielmkės dy lervų taipjau siųlo patrau

kiančias sąlygas ^Automatiniams Vandens 
Šildytuvams—kartu su nupigintu įrengimu

Public Service Company
OF NORTUKMIILLIMOU

lx*wla Madoms Keli* Rodą 
RrftlIUui Visiems Duoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
‘ ‘ Draugo ’ ’ skaitytojams

Keturios dideliu 
rertyble Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OERTTMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBfi

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymu.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speecher 
patarnaus.

Jums

A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

žnyčios globon. Nors kipšas 
tvirtai juos laikė už skverno, 
tačiau jų siela veržėsi bažny
čion ir jie budėjo, pyko, dra
skėsi, kad negalėjo prisijung
ti prie šeimų bendros komu
nijos, bal. 18 d.

Šeimynų bendra komunija 
ištikrųjų darė didingo! įspū
džio. Įsivaizduokite visus e-

(Tęsinys 4 pusi.)
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Ketvirtadienis, bai. 22, 1937

PittsMo Žiras
MISIJŲ UŽBAIGA 

NORTH SIDE

(Tęsinys iš 3 pusi.)

sąnčius bažnyčioj einant prie 
Dievo Stalo pasipuošus gėlė
mis: tėvai prisisegę baltas 
gėles, ištikimybės ženklų, m 
terystės apžadų skaistumų, o 
vaikai raudonas gėles, 'meilės 
ženklą tėvams. Prie Dievo 
Stalo tėvai klūpojo iš šonų, 
o vaikai viduryje. Kai kurie 
pėr ašaras vos galėjo komu
nijų priimti, nes trūko vieno 
arba kito* šeimos nario. Kip
šas nepaleido jų iš savo kil
pų. Yra tačiau vilties, kad 
jie atsipalaidoe velnio žaban
gų ir prisijungs prie savo 
šęimos.

Liko North Side pora tuzi
nų užsispyrėlių, kurie nepa
klausė Dievo balso per šias 
Misijas. Jie teisinasi nenorė
ję pažeisti “gryno patriotiz 
mo - tautiškumo”, komuniz
mo, socializmo ir kitų izmų. 
Man gi atrodo, kad čia no 
izmas kaltas, tik kokia nors 
Įsipenėjusi yda, kaip antai 
skriauda kam padaryta, gir
tuoklystė ir palaidumas. To
ji yda sulaiko žmogų nuo 
pildymo katalikiškų pareigų, 
o visokie izmai tik skraistė 

sermatai.
18 dz užsibaigė labai 

įspūdingai Misijos ir 40 va 
landų atlaidai. Antrų valan
dų po pietų įvyko Misijų už
baigimas atskirai moterims, 
ketvirtų valandų atskirai vy
rams, o vakare užbaigimas 40 
valandų atlaidų. Vakare tiek 
žmonių priplaukė, kad nebu
vo kur sėstis. Suskaičiau 10 
kunigų. Kun. Vasiliauskas iš 
Homestead laikė mišparus, o 
misijonierius pasakė gražų 
pamokslų. Dalyvavo ir Didž. 
gerb. kun. Cikoto, tėvų Ma
rijonų generolas, kuris grįž
damas iš Manilos, lanko Ma
rijonų namus, duoda vienur- 
kitur misijas ir už poros mė
nesių važiuos Romon.

lš Pittsburgho* jis išvažia
vo į Shenandoah, kur kartu 
su kun. Morkūnu laikys dvie
jų savaičių Misijas.

Bai. 15 d. atsilankė pas 
mus ir davė palaiminimų kun. 
J. Balkūnas iš Maspeth, N. 
Y. Kun. J. Balkūnas yra Ku

nigų Vienybės pirm. Jis čia teikia jam amžinų atilsį.
lankėsi Kunigų Seimo ir Vy-J ------------
skupo Reinio reikalais. Yra Balandžio 18 d. įvyks la- 
pilnas energijos ir noro dar- j)aį svklminga kortavimo pra- 
buotis. 'nioga. Nors parapijos komi

tetas sunkiai darbavosi, bet 
jų darbas davė gerų sėkmių. 
Dovanų jiems pasisekė parin
kti gražių ir įvairios rūšies. 
Kadangi pramoga buvo pa
ruošta su visokiais pamargi- 
nimais, spėjama, kari para
pijai |iks iarti tūkstantuko 
dolerių pelno. Svetelių matė
si iš viso Pittsburgho ir apy
linkės. Daugelis jų ir dovanų 
gavo.

Daugjau tokių pramogų, 
nes parapijai ir mokyklai la
bai reikalinga parama po 
sunkios ir ilgos bedarbės.

Šis - Tas Is West End 
Padangės

Balandžio 15 d., Šv. Vin
cento moterų klubas laikė 
susirinkimų ir po to turėjo 
draugiškų vakarėlį, kurį la
bai rūpestingai paruošė Flet- 
cher ir Kaminskienė. Tie klu
bo vakarėliai daug patraukia 
•moterų ir d&dina klūbiečių 
skaičių.

Balandžio 16 d. įvyko lai
dotuvės a_ a. Jono Lukėno. 
Velionis buvo vienas pirmu
tinių parapijos narių ir sta
mbiai rėmė parapijos reika
lus. Jis ilgus metus sirgulia
vo ir mirdamas paliko dide
liame nuliūdime savo myli
nių žmonelę,
sūnelius ir dvi dukreles. Pa
laidotas Šv. Marijos kapuo
se. Lai gerasai Dievulis su-

Šv. Vincento draugija 
kė mėnesinį susirinkimų.

lai-

Girdisi, kad mokyklos vai
kučiai irgi planuoja pramo- 

du išaugintus parapijos labui.
me.

Darbai pagerėjo. Bedarbių

skaičius gerokai sumažėjo.
Vietinis

Bridgevilk, Pa.

Anų antradienį kun. J. Vai
šnoras buvo atsivežęs pas 
mus Tėvų Morkūnų iš Hins- 
dale, 111. Jaunas misijonie
rius sėkmingai baigė praeitų 
savaitę misijas Šv. Vincento 
parapijoje, Pittdburgh, Pa.

J. Urbonas su Juozu Ali 
šausku yra pasiryžę dar šį 
mėnesį sukelti užtektinai pi
nigų naujų bažnytinių rūbų 
suskaitai apmokėti. Rūbai y- 
ra užsakyti Prancūzijoje ir 
neužilgo ateis. Jie bus mūsų 
bažnytėlės papuošalas.

Paskutiniu laiku nebėgau 
name kožnų savaitę “Drau 
go”, Pittsburgho Žinių nu
merio, skirto pardavinėti prie 
bažnyčios. Nežinome kieno

Lauksi-i»įa kaltė; laikraščio adminis 
tiacijos ar pašto valdininkų 
Jaučiamės nuskriausti ir no 
retume kad šis nekorektišku

Roosevelt Furniture Company—

10 metu
•r**''T

NORGE
ELEKTRINIS REFRIGERAT0R1US

. MA2AS {MOKĖJIMAS

Balansas lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais

SKALBIMO
MASINOS
DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

$49 50

ROOSEVELT FURNITURE CO. Ine.
2310 W- Roosevelt Road ” Phone - SEEIey 8760

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JŪS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
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..-. LENG VIOS IŠLYGOS ... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

mas būtų prašalintas.

Mūsų draugijos žada neuž 
ilgo surengti didelę card par- 
ty parapijos naudai.

Kun. J. Bruziko, S. J. 
Adresai:

Darbai gerai eina ir žmo
nių be darbo kaip ir nėra 
šioje apylinkėje. V.

Gailestingumas apsireiškiųs 
tik iš&naldos daviniu, tai, 
taip sakant, tik skurdo glo
bojimas. Vaiovskis

PLATINKITE “DRAUGI
AKIŲ GYDYTOJAI

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklu įtempimą, kurti 
ti prlelastiml gaivos akaudėjhao.

svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudama aktų karftt). atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromos si< 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. 8 pečiai ė atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
uilsomos. Valandos nuo 10 iki t v. 
Nedėlioj nuo lo iki ii. Daugely av 
sltikla'U akys ai i taisomo* be akiniu

4712 SST ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

GARSINKITĖS “DRAUGE"
LIETUVIAI ADVOKATAI
' ' 1 ‘ ! (r,( ,

Telephone:«1 BOUlęvard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 Sonth Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephone: REPublic 9723

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

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

Nuo geg. 16 iki geg. 23, —

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600

State 44(8 Prospect 1018

KAL & ZARETSKY
ATTORNST8 AT LAW 
BU1 8o Western Avė.

Valandos: kasdien nuo S:M po pi 
iki S:te v. vak. Subatoj nvo lt Ik)

1:46 vakare 
IM W. Randolpb 8t. 

Valandos: kasden nuo >:*0 ryto
__________Iki l:«0 po P'et___________

CLEMENT J, SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
88 North La Baile Street 

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki S vai. vak.
SeSt. 1 Iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutarti6322 So. Western Avenue
_________PROspeet 1012

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TeL T Aida 0994 
Ree.: TeL FLAza 2400

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 dienų

SO METŲ PRITYRIMAS 
akys egzzminuojzmos — akinu 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

545 Iludson Avė., Rochester, 
N. Y.

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

Nuo geg, 31 iki birž. 4, — 
260 E. Main Str., Ainster- 

1 dam, N. Y.
Nuo birž. 4 iki 13. — 432 

VVindsor avė., Cambridge, 
Mass.

Tel. LAFayette 8016

OR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

EseL Sutartį
Tel. Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
________ CHICAGO. ILL.________

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LATayette 8016

VALANDAS: s
2—4. popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
pairai sutartį. 

TaL OANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

TeL OANal 0402 ‘
Tel. Ofc. REPohllc 7646 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad.. kctvlilad. lt aenktadlenlab 

9-12 v. rytą: 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL. 

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

fieStadlenlals nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties.

DR. CHARLES SEGAL
ofisas

4729 So^AsbĮand Ave.

CHICAGO, ILL.
Telefonas HDvay 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v 

JAU NUGRĮŽO Ii KALIFORNIJOS

OR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 10 metu 

Reumatlemas Ir širdies Ilgos Jo 
RpectalybČ

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta IMS 8o. 501 h Avė. 

Phone Cicero 8650 
Office 4930 Weet 13tk Street

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiso:
LATayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

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

3147 So. Halsted 8t, Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Rez.:
24C6 W. 69 St.

Res. 6924 8o. Talman Avė.
Res. Tel. GROveaill 0617 
Office Tel HEMlock 4848

, DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėlinmis susi tarus
Rubalonis Ciceroj 
1446 So. 49th CL

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd 8t
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal ant arti

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. R. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

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

Tel. HEMlock 4848

Rez.

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone Rea. and Offiee
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. Ir 7-4 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Nedėllom lr Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M.~ 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliotnis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

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

Seredomie ir NedAl. pagal eutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

TeL Offica Weutworth 6330 
R«s. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
aaradnmia ir anhaf/tmia

Tel. OANa’ 0267
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Art.esian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Ree. KENirood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
1939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal Rutarti

Chicagos lietuvių iv. Krykime li
gonini, kaip jų pripaiino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūiįes. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69fh St., 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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Dar Apie Chicagos
Vyčių Vakarę

Chicagos Lietuviai parodė 
nepaprastai daug širdies man, 
kaip Vilniui Vaduoti Sąjun
gos delegatui, poreikšdami į- 
vairius atsisveikinimo linkė
jimus galutinai iš šio didžiuli 
sio lietuvių centro išvažiuo
jant... Surengė prakalbas, va
karienes ir išleistuves. Apie 
kai kurias teks parašyti vūt 

liau, tačiau paskutinis Vyčių 
vakaras, kuriame teko daly
vauti išvykimo išvakarėse — 
padarė man nepaprasto įspū-

tautos 'muzikos kultūrai dir
bti jausiryžo ir jau dirba. Ga
lima jam tik palinkėti gra
žiausio pasisekimo, o jo veik
la, jo muzikos darbas bus 
lietuvių tautoe gražiai įver
tintas ir lietuviškam Ameri
kos jaunimui labai naudingas.

“Sietuvų prisiminus” pųi 
kiai, jautriai sudainavo A. 
Kamįpskas, kuriam negailė
ta katučių, kaip lygiai susi
laukė gražaus pritarimo ir 
vienuoliškoje uniformoje de
klamavusi E. Papšytė. Pui
kų duetų, choro ir orkestro 
lydimų, davė p-lė H. Lukas 
ir T. Petkus sudųinuodąmi 
gana sunkių St. Adams “Je-

džio ir atsisveikindamas per

>
ūdų su maloniais čikagie-

noriu pariašyti keletu ruzalę”. Tiesiog su entuzia 
žiIžių apie balandžio 18 die

nos Vyčių ‘‘Juokų ir links
mybės valandų”. Taip jie pa
vadino savo gražų vakarų.

Vakarui vyčiai pasirinko 
jaukių draugingų mums čekų 
Sakalų salę. Vakarų pradėjo 
Chicagos apskr. dvasios va
das kun. M. Urbonavičius, pa 
sakydamas įžanginę kalbų. Su 
juo Chicagos vyčiai, matyt, 
jau labai gražiai susigyvenę, 
jį gerbia ir džiaugiasi jo gra 
aia veikla jaunimo naudai. 
Ypač pagyvėjo vyčių chica- 
giečių veikla, kai kun. M. 
Urbonavičius su vyčiais sy
kiu išleido Lietuvos Istorijų

tis, neretai į savo pranešimu* 
įpindamas gero jumoro.

Kadangi didelė programos 
dalis buvo verstinė iš anglų 
kalbos, tai negalima nej>ami
nėti ir jauno vertėjo Ad. A- 
leliūno, kuriam tikrai garbė, 
kad jis taip gerai moka Lie
tuvių jcalbų ir išvertė ne tik 
prozos, bet įr dainų tekstus 
visai gražiai lietuviškai.

Po programo scenoje buvo 
jaukūs šokiai, dažnai lietu
viškais šokiais pamarginami. 
Vakarėlio tvarka buvo pavy
zdinga, nes vakarų vedė ge
ras tvarkdarys D. Varnas.

Malonu nian bus prisimi
nti šis paskutinis vakaras 
Chicagoje, praleistas lietuvis 
kojo jaunimo tarpe. Linkiu 
Chicagos Vyčiams ir toliau 
gerų vadų vadovaujamiems 
eiti gražiais lietuviškais ke
liais ir dirbti tautiškai kul-

Į>oc Ąli su savo vaistais. Neseniai buvo rašyta, kad Chi 
cagoj buvo padaryta medžioklė daktarų, kurie praktikavo 
medicinų be valstybės leidimo, šiame atvaizde vienas tokių 
daktarų Ali Mohamed, kuris į teismų atsinešė ir savo vais 
tus. Nežiūrint to, už peržengimų valstybės įstatymo teismas 
jį nubaudė kalėjimu 60 dienų.

PROFESSOR NOODLE
De or P rof e s s o r:

I saw o motor 
pesterdoy of mqst 
mazinĮj- powV. 
We flew frpm Maine 
toTriscoDay-anj

did it m an hour! Now 
this.lm Sure you will 
odrrut, is certainly 
some feat! What is 
then. that you can suV 
jnit that s tf°t this mo!c&

S.Žwift

Yoų’ll thinK 
this motor is 
kjoX«. if 
you should. 
ev*r try 
to taKe a 
tari when 
your* kroke 
ąpd watch 
tnp. meter 
fly!!

<hrof. Įloodlfczmu buvo palydėta 8 metų 
męrgytė L- Petkutė, kuri vi
siškai gražiai padainavo ir 
lietuviškai ir angliškai po-
puliari, Amerikoje “Mickey tarf ¥. Uždavwy3
Mouse . Smagu pažymėtų, 
kad ji gražiai mokų abi šias Į 
kalbas.

Geniališkai sugrojo porų 
dalykų akordeonu jaunas vy
tis J. ^Varputis. Jis susilaukė 
bene daugiausia pritarimo. __ Naujieji vargonai Šv. Pra- 
Akordeonas jo rankose tikrai nciškaus parapijos bažnyčioj 

iškilmingai pašventinti praė
jusį seldmadienį, vakare.

maestriškai valdomas.
Jaukia šilima buvo sutik

tos astuonios jaunos poniutės 
sudarančios linksimų Šakar -

Paveikslais, kurios ir pačia- Makar ch»'«- pasirodymas
me vakare parduota apie ke
lios dešimtys egzempliorių.

Muzi kalę dalį pradėjo jau
nas chorvedys S. V. Rakaus
kas savo kompozicija ‘‘Dai
nų Šventė”, kurių labai gra
žiai atliko choras su orkes
tru. Ir kiti choro su orkes
tru pasirodymai buvo labai 
vykę. Galingai skambėjo Ch. 
Gounod “Sužadink jausmus”, 
ilgesiu lydima buvo daina 
“Gimtoji šalis” ir nepapras
tai įspūdingai praskambėjo 
A. Vanagaičio “Vilnius” su 
K. Pažarskio inscenizuota de- 
klemacija. Be to, choras ly
dėjo ir kai kurių solistų dai
nas. Visur jis pasirodė vyku
siai ir muzikui S. V. Rakaus
kui tenka didelis pripažini
mas, juo laibiau prisiminus 
tai, kad jaunas muzikas Lie
tuvos nėra matęs, o visa šir
dimi Lietuvų myli ir lietuvių

buvo gražus, juo labiau, kad 
visos buvo tautiškais rūbais 
pasirėdžiusios. Ir čia tenka 
pripažinti p. Rakauskui nuo- 
pelnus, kad jis mokėjo savo 
gražiame Roselande surasti

J. Paškauskas'. Apart kitko 
pasakė:

•‘Jūsų bažnyčia, auditori 
ja, mokykla ir dabar naujie
ji vargonai — tai jūsų ir 
klebono nuopelnas- šiais da
lykais jūs keliate Amerikoj 
krįkščipniškų kultūrų”.

Po koncerto prel. Krušas

Metine Vakariene

suteikė palaiminimų Šv. Sa- 
kraunentu.

Įspūdingiausias momentas 
dvasinės puotos buvo prri. 

Įspūdingos VargonŲ 'užgiedojus “Garbinkime...”
Pašventinimo Iškilmės iJį K','t,0J0 visi žmon5s'

_____  * I Po bažnytinių apeigų salėj
INDIANA HABBOR, IND. ivyk° sellny^as vakarelly> 

per kurį kleb. kun. Bickaus-

Vargonus pašventina prela
tas M. Krušas, asistuojant 
kunjiga|m.s S. Draugeliui, įš 
Gary, Ind., misijonieriui kun. 
Drazdžiui, P. Gašlūnui, J. 
Paškauskui iš Chicago ir vie
tos kleb. kun. Bičkauskui.

Pa iškilmių buvo bažnyti-

CICERO. — Draugija Šv. 
Dievo Motinos Sopulingas re
ngia metinę vakarienę, gegu
žės 2 d., parapijos svetainėj. 
Per vakarienę bus įteikta do
vanos toms narėms, kurios iš
buvo draugi,joj 20 metų ir 10 
metų ir neėmė pašalpos. Bus 
graži programa. Komisijoj 
darbuojasi E. Bružienė, M. 
Bi lienė ir B. Rimdzienė. Rap.

Motinoms Pagerbti 
Statomą “Sylvia”

, v .v. WAUKBGAN, ILL. — Šv.
kas ir varg. Glvmza vaismo na|tramiejaug choraB 8tato
svečius. scenoj operetę “Sylvia” Mo-

Harboneciai, padėkoję sve- .. re • •*- n iv. . ,. i- tinos Hienoje, gegužes 9 d.čiams, skirstės namo, o chi 
cagiečiai, pilni įspūdžių, grį
žo Chicagon. lėlius

Vakaro pelnas eis naujų var
gonų fondam

Helen Jonaitis, choro kor.

Genovaitei Banzinienei 
Padaryta Operacija

RADIO

nis k^ppęrtąfį..f,^urį j^piĮdę. BRIGIITO^j) £AĘK. — 
tas poniutes ir jas gražiai . vietinis choras, vedamas va- Prieš išauštant praeito sek- 
“šakarmakariškųi” išmoky-1 rgon. Glemžos ir Sasnausko I madienio rytui Šv. Kryžiaus
ti.

Meniškai smuikų valdo ir 
jautriai sugrojo porų daly
kėlių p-lė WoicAck (G. Vai
cekauskaitė) smuiku solo.

Įvairiais programos prota
rpiais gražiai publikų links
mino du juokdariai “žemai
čiai” Ig. Sirtautas ir L. Jag 
minas. Jų pasirodymas vie
tomis buvo visai vykęs.

Visas vakaras buvo taip 
organizuotas, kad atrodė, e- 
santi tai radio 'mėgėjų valan
da, kurios vedėju pranešėju 
būva jaunaų vytis, vykusiai 
vakarų pravedęs J. Laibžen-

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. Į+AFAJETTE 0727

T\ 1 * koplyčios visqse
DVKai Chicagos dalyse

OART, IND. LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 
KELERE — PRUZIN 

Geriau*!** patarnavimu — Moteris patarnauja 
l’hone POO0 MO W. t&th Avė.

choras, vedamas komp. Po
ciaus. Solistais buvo M. Ja
nušauskienė, Ona Piežienė ir 
Justas Kudirka

Komp. Pocius pagrojo Voi- 
ghto “Hosanna” ir Silverio 
“Jubilate Deo”.

ligoninėj dr. Rakauskas pa
darė sėkmingų ūmaus apen
dicito operacijų Genovaitei 
Banzinienei, 2845 W. 40 st. 
Ligonė stiprėja ir jaučiasi la
bai gerai. Ji randasi kamba
ry 314. Artimieji ir priete

Varg. Glemžai diriguojanti liai prašomi aplankyti.
vietinis choras pagiedojo 
“Exultate Domine” (Zang- 
lio) ir “Laudate Dominum” 
(Etto). 1 1 r \

Choras labai sutartinai ir 
girtinai pagiedojo šias sun
kias bažnytiniag giesmes.

Vyrų Sasnausko choro šioj 
kolonijoj buvo debiutas, ku
ris ilgai nebus paimirštas. Cho 
ras, su komp. Pocium prieky-, 
je, pasirodė 100 nuoš., ypač 
sunkioj palifoniškoj giesmėj, 
“Kur Dievs”, '(Schuberto). 

|BpildytaS tikrai artistiniai. 
Sasnausko choras — tikrą 

pažiba Amerikos lietuvių.
Ona Piežienė nustebino vi

sus balsu ir interpretącija 
sunkios giesmės “Laudamus 
Te” (Bagiali’o). Jos dikcija 
buvo pepfektinga ir balsas 
žavėjo klausovus. Taip pat 
pasižymėjo ir M. Janušaus
kienė giesmėj ‘Salve Regina’ 
(IĮenshaw ’o).

J. Kudirka labai vykusiai 
pagiedojo “Avė Maria” (Lu- 
izasi’o).

Pamokslų sakė Visų Šven
tųjų parapijos klebonas, kun.

Maimynka

PLATINKITE “DRAUGI

■
Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Myliotiem* — Veatavėme — 

Bank lėtam* — Laidotu vAma — 
FapuoAlmapM.

Phone LAFAYI7TTE 5500

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

Grabnamių
- O —---

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj' ■ O- '
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
, pinigus

- o---------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Pereitų sekmadienį iš sto
ties AVCF'L, nuo 7:30 vai. va- 
kaco Meko klausytis gražios 
Budriko radio programos. Y- 
patingai gilų įspūdį darė Ma
kalų drama, Aldonos vestu
vės. Pagalios, po ilgų, audri
ngų pergyvenimų, įvyko lai
mingos Aldonos vestuvės su 
Silvestru. Tokiu puikiu fina
lu džiaugėsi ne tik Makalai, 
bet vįsi svečiai ir sykiu su 
jais visi radio klausytojai.

Kitos Budriko radio prog
ramos būna ketvergais iš sto-

U; ties WHFC, nuo 7 iki 8 vai. 
J vakaro. Klausysimės. Kazys

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

KUMPIAI IS
LIETUVOS

ir kiti Skanumėliai.
Irgi parduodam Wnolesale.

baltic impoęt co. 
805 W. 19th Street

TeL Harmarkrt .3555

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 834Q

MRS.
Ą. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest 11 lth St., 

Telefonas BE Varly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

£

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M PC patarnavimas
HmDULHNUL DIENĄ IR NAKTĮ

n VV A T KOPLYČIOS VISOSE U 1 RAĮ MIESTO DALYSE

S. P. Mažeika 8319 Litaanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 8307 Litaanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkos
S. M. Skudas
1-I.Zūlp
Ezerskis ir Šuns
p.l.
Lachaiicz ir Senai
J. Liulevicius

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Jei. PULIman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 tVest 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
phone PULIman lg7Q

4348 So. California Avė. 
Phone LAJfayette 3572



Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj JĮ

Juozapo Garucko, 
Bridgeporto Pionie
riaus, “deimantinė” 
75 metų gimtuvių

sukaktis

BRIDGEPORT. — Balan
džio 11 d., Garuckų name, 
334£) S. Lituanica avė., įvyko 
graži “surprise” puota, ku
rią surengė dukterys Kotri
na ir Franciška savo mylimo 
tėvelio pagerbimui. Džiaugė
si plati Garuckų giminė ir 
jų draugai, kad tėvukas su
laukė sveikas gražaus amže
lio — 75 metų. Jubiliatų, svei 
kino ne tik jo artifrnieji, bet 
ir gerb. pralotas M. L. Kru
čas ir kunigai asistentai S. 
Petrauskas ir A. Valančius. 
Sveikino nuo savęs ir Gene- 
ralė Viršininkė Kazimieriečių 
Motina Maria. Šv. Kazimie

sų žymūs profesionalai ir bi
znieriai: S. Shlepowicz, dr.
A. Stulga, fotografas Stan- 

ro Vienuolynas ir seserys mo kQnas su 5eimaj Norkai> Jr
kytojos iš Šv. Jurgio para
pijos prisiuntė dvasinius ma
ldų bukietus. Sveikinta tų 
brangų senukų ir pluoštais 
gyvų gėlių ir įvairiomis do
vanomis. Be sūnų ir dukterų 
marčių, žento ir anūkų (pa
žymėtina kad visi keturi Ga
rucko sūnūs vedė lietuvaites, 
o duktė ištekėjo už lietuvio 
J. Barčiaus) pokylyje dalyva 
vo ir linksma senutė 72 m. 
amžiaus, jaunų dienų drau
gė jubiliato Gaušienė su savo 
dukterimis, taipgi ir E. Ko- 
dienė su savo gražia šeimy
nėle dukterų ir sūnų ir <mū-

> k a ..i

Pranešimas Dalyviams Old Gold
200,000.00 Konteste

$

Tretysis ir paskutinis buleti- 
NAS CMd Goki Kontesto dabar jau Iš

slystas visiems j šj kontestą įstojusiems. 
Tame buletihe randasi mįslių paveikslai 11- 
tos, 12-tos, 13-tos, 14 tos Ir 15-tos savai
čių kartu su visais pirmutiniais mjslių pa
veikslais, šiam kontestul pagaminti.

Jei jūs j kontestą įstojote tik pastaromis jlmo.

dienomis, tai Trečiojo Buletino gal dar ne

būsite gavę. Jei j2s jūsų dar nepasiekė, tai 

tuoj parašykite mums atvirutę šiuo adresu: 

Old Gold Contest, P. O. Box No. 9, Varlck 

Street Station, New York, N. Y., Ir jums 

bus išsiųsta antru sykiu be jokio atldėllo-

Dar yra laikas įstoti į Kontestą
SU ATVIRUTE GALITE GAUTI VISUS
MĮSLIŲ PAVEIKSLUS IKŠIOL IŠLEISTUS

Dar tebėra jum« proga įstoti į šį smarkiausių 
kontestą istorijoj ir varytis prie laimėjimo Pir
mos Dovanos sumoje $100,000.001

Jei jūs dar neįsfcojote, tai pasiųskite atvirutę 
be atidėliojimo. Mes negaišuodami j,ums išsiųsi
me, apmokėję pašto išlaidas, Tretįjį Ruletinų, kur 
randasi mįslių paveikslai visų 15-kos kontesto sa
vaičių. Kartu ten rasote visas taisykles, įstojimo 
hlankas ir atsakymų formas ir visi kiti reikalingi 
formalumai, kad pilnai įstatyti jus į kontestų.

Adresas: Old Gold Contest, P. O. Box No. 9, Varick St. Station, New York, N. Y.

JUOZAPAS GARUCKAS

dėlių ūpu: šokta, dainuota 
j iki ankstyvų gaidelių, o mfi- 
I sų parapijos draugingi jau
nieji kunigai pridavė daug 
gyvumo jaunimui, kartu su 
jais žaizdami.

Juozapo Garucko asmuo 
ir jo šeima

Pažįstu tų malonų Renukų 
suvirš 20 metų. Jo asmeny- 
hė nepaprastai švelni ar nuo- 

i širdi. Tylus, taikus, visiems 
gero linkintis, jam tinka šie 
žodžiai “with obarity toward 
all, with maliee toward no- 
ne”. Ne rožėmis klotas buvo 
jo ilgas gyvenimas. Jo teisin
gos šviesios akys daug yra 
matę, daug yra verkę ir bu
dėję. Prieš suvirš 20 metų 
palikęs našliu visgi išaugino 
gražiai net 4 sūnus ir 3 duk
teris. (Bet ir vaikai jo buvo 
geri, davėsi auklėjami. Šian
die Garuckų šeima ir “Die- 

=—: vui garbė ir žmonėms patie-
širdžiai pasveikino savo išti- ka”. Sūnus ir viena duktė

Knabarkščiai, Kunevičienė, 
Nausėdai ir Felicija Nausė
daitė, švogerka Garucko Ona 
Sekleckienė, A. Valančiūnai- 
tė ir O. Kazlauskaitė ir dau
gelis kitų, kurių pavardžių 
neteko sužinoti, bet iš visų 
miesto dalių svetelių susirin 
ko.

Garuckų namas prisipildė 
svečiais nuo viršaus iki apa
čios. Stalus puošė dekoraci 
jos, kurias pagamino duktė
Katriutė* dekoracijas ^puošė prisimindama ‘‘jaunas die- 
“deimantinis” skaičius 75. nas” svečiavo*} ir vaišinos, 
Gerb. pral. Krušas labai nno- būrys jaunimo linksminos di-

kimų parapijonu ir pagyrė 
jo visų šeimų.

A. Nausėdienė sveikino sa
vo senų pažįstamų ARD ce
ntro ir 2 sk. vardu, kurios 
organizacijos įjubiĄ'atas jyra 
amžinas narys, o visa jo šei
ma uolūs rėmėjai.

Fotografas Stankūnas nu
traukė svečių paveikslus (sti- 
les and movies) gi patį kalti 
ninku' šios puotos nufotogra
favo atskirai apsuptų savo 
vaikais ir net 9 jaunučiais 
anūkėliais.

Kuomet vyresnioji karta

Oopyrlflit, UIT. by P. Lorlllard Oa. Ine.

FlT> 1 T*rs 4 <5
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sukūrė jau savo šeimas. Dvi 
jauniausios likę prie tėvelio 
visa širdimi • •■jam atsidavu
sios ir rūpestingai jį globoja. 
Kotrina Garuckaitė — tai e- 
nerginga draugijų darbuoto
ja. Be to, ji turi begalo svar
bių vietų Aronour Co. ofise. 
Per jos rankas milijonai (ne 
tūkstančiai) čekių tos kom
panijos pereina. Ji toj įstai
goj turi gerų vardų. ARD ce
ntre ir 2 sk. kaipo finansų 
rašt. ji nepamainoma. Rėmė
jos didžiuojasi turėdamos jų 
savo organizacijoj.

Franciška Garuckaitė — 
dainininkė ir "^sportininkė. Y_ 
pač ji gerų jeįiso lošėja ir

=
yra laimėjusi ne vienų trofe 
jų tumainentuose. Ji taipgi 
užimą svarbių vietų ofise di
džiulės Loose - Wiles Co. 
Patsai tėvukas, kuomet jam 
sveikata leido, buvo aktyvus 
visuomenės veikėjas, ypač 
Labd. Sų-goj. Jisai senas a- 
merikonas. Atvykęs prieš 50 
metų Amerikon, tuoj išsiėmė 
pilietiškas popieras ir sten
gėsi susipažinti su šios ša
lies tvarka. Nepaprastai įdo
mu jo klausytis, kiek jisai 
atsimena iš lietuvių gyveni
mo prieš keliasdešimt metų 
tam atgal.

Tad malonu dar sykį palin
kėti šiam brangiam tautie 
čiui sulaukti ir viso šimto 
•metelių ir džiaugtis sveika 
ta ir Dievo palaima apsup 
tam meile ir globa savo vai
kų, ir anūkų bei skaitlingų 
prietelių.

<With Love and 
Kisses”

to hU letter andai Who troold dta- 
•pprovt? Klases on paper are ąuite 
eite.
“Kfery tnouth-ldsser ahould be 
jaUed,” someone recently sald.
A barah judgment, perhapa, bot one 
that might well stop the ontrard 
tnarch of (Ūmam.
Tuberculoeis le readily spread by 
Tip contact.** Protect youraelf and 
your family.

UNCOYEK TUBBKCULOSIS BY
MODERN MBTHODS 

/ -- ”, ,Lef <še dector ke your guUt 7

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAI

Iš WIN D (560 kyloc.)

Margutis pakeitė laikų ra
dio programų iš WIND- 
Vietoj 7 v. v., dabar girdė
site antradienio, trečiadie
nio, ketvirtadienio ir šašta- 
dienio vakarais lygiai de
šimtą valandą (C’hieagos 
laiku). Ten, kur nėra day- 
light savings time — 9 v. v.

Pirmadieniais, penktadie
niai ir sekmadieniai progra
mų iš WTND nebus per va
sarų.
Iš WH F C (1420 kyloc.)

Sekmadieniais iš WHFC 
Margučio radio programai 
būna 1 vai. pčpiet (CST). 
Ten, kur nebus daylight sa- 
ving time, girdėsite valan
dų. ankščiau.

Kitais vakarais — 9 vai.

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Salas
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
B—dndsrhlal: SABONIS. BULAW, BANKE VIČIUS, BACKUS

Pragaro Mašina Į 
Pieninę

Nesugauti piktadariai už
meti* bombų ant stogo Kedzie 
Creamery Co., 4263 Elston 
avė. Sprogusi apdraskė sto
gų, bet viduj nuostolių nepa
darė. Sakoma, kompanija nu- 
mušus kainas ant savo pro 
dūktų.

Sprogimas Wilson Co.

Užvakar Wilson Co. trųšų 
gaminimo plente prie 4,1 ir 
S. Hermitage avė., įvyko spro 
girnas. Kai kuriose vietose 
lubose išmuštos skylės. Iš 20 
darbininkų, dirbusių plante, 
nei vienas nesužeistas.

TŪKSTANČIAI jj PAŽĮSTA
Tūkstančiai Amerikos lietu

vių yra girdėję Vinco Užda
vinio prakalbas. Tūkstančiai 
Amerikos lietuvių žino, kaip 
gražiai jis kalba. Visi jo pra
kalbomis susižavi. Bet ar vi
si žino, kad jis yra lygiai ga
bus rašytojas ir kad jis yra 
parašęs keletu knygų. Knygų 
ir apšvietos mylėtojai Vinco 
Uždavinio raštais lygiai taip 
susižavi, kaip ir jo prakalbo
mis.

DRAUGO knygyne turime 
Vinco Uždavinio parašytas 
knygas “Europa Iš Automo
bilio” ir “10,000 Kilometrų.”

Abi knygos yra kelionių ap
rašymai.

Knygoje “10,000 Kilomet
rų” autorius aprašo kelionę 
per Europų ir Šiaurinę Afri
ką. Jų jis atliko 1932 metais 
vykdamas su Lietuvos maldi
ninkais į Eucharistinį kongre
sų Kartagenos mieste Šiaurės 
Afrikoj. Knyga yra su žemla- 
piu ir 167 paveikslais. Turi 
412 pusi. Aprašoma Vokietija, 
Australija, Italija, audiencija 
pas šventąjį Tėvą, Roma, Af
rika, Ispanija, Liurdas, Pran
cūzija, Belgija. Tai įdomybių 
įdomybės. Kaina $2.00.

“Europa Iš Automobilio” 
autorius aprašo apie Vokieti
ją, Čekoslova-kijų, Australijų, 
Vergriją ir Pietų Slavijų. 
Knyga taipgi gausiai paveik
sluota. Kaina $1.00.

Šiomis knygomis visi gėrė
sis ir žavėsis. Įsigykite iš 
DRAUGO knygyno, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, IU.

Ketvirtadienis, bai. 22, 193T
- - --——-v

P. S. Garuckų šeima yra 
skaitytojai ir rėmėjai “Drau
go” nuo ilgiausių metų.

Vienas iš Jų

DRAUGAS atlieka vi
sokius spaudos darbus. 
Tad, paveskite mums 
savo spaudos darbus.

DUODA >4
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Išmokant /
L%

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informaciją kreipkimės į

SIMANO
DAUKANTOe

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
.REIK AI,INO* MERGINA AR 

MOTERIS

Reikia merginos ar moters vidu
rinio amžiaus prie namų mofton. 
Tuoj atslAauktl 6541 So, Campbell 
avė., tel. PROapect 2268.

RARRERNfc PARDAVIMU

Pardavimui barbernė, dvi kėdėn. 
Lietuvių apgvventoj vietoj. Kreip
tis J DRAUGĄ, 2334 So. Oakley 
Avė., Box 149.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
AukSto Kraujo Spaudimo ir 
Redflsinimo—PAMĖGINKI^

GEHL’S BATHS >Hot Air, Light, Snlphnr ir 8h 
. Maudynės,

Elektros Trytmentai ir Masožai
TTRŲ SKTRirN 

IBS* Clyboara Am, 
Pirm.. frae., Krtvlr. 

Ir Mt.
TiM ryt. Iki lt rak. 
Antr. Ir Prnkt. 1OS 

ryt. IM • mk.

MOTSnę ’KTRirR 
IMT N. Rnlntrd kt.

Antr. Ir Krtrlr.

• ryt. IM • rak. 

Morris 
Patarnautoja

«IOMH VIŠTOMS SUVIRS 40 MIETU

COULD NOT DO HER

HOIISEWORK
yyyHEN erery- 
“ tbing vou at

tempt it a nurden
—whro you are 
nerroua and irri- 
tsble—at your 
trit’s and—try 
tbit mečiu me. It 
tnay be iutt what 

need for aitrayou need lor aitra 
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Tren to n, Netr Itrtey. tart, "After 
doing j net a little tvora I had to lia 
dotrn. My motbtr-in-lav recotn-dotrn. My mother-in-lar recom- 
meoded the Vegetable Compouod. 
I can see a troadtrful chaoge aow.*‘

7Z, £■

VICETA61E COMROUNP

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
NapoJeonaa.


