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AUSTRIJA DRAUGINGA 
ČEKOSLOVAKIJAI

Pasiryžusi ginti nuo Vokietijos 
nacių puolimo

VENECIJA, Italija, bal. 23. 
— Austrija turi glaudus san
tykius su Čekoslovakija.

Čia premjero Mussolinio pa 
rimuose su Austrijos kanu*

kia tai padaryti ir su Rumu
niją, o Čekoslovakiją nori pa
dubti .Vokietijai.

Mussolini pareiškia, kad Vo 
kietija reikalinga plėtimosi pie

leriu Scliuschniggų pastarą- tuose. Kaip kartas jai tinka 
jam pašildyta apleisti Čekos- pasisavinti Čekoslovakiją, 
lovakiją ir ją paduoti Vokieti-1 Kancleris Schuschnigg atsa- 
jos nacių draskymui. ko, kad taip neturėtų būti.

Patirta, kad kancleris Schu- Vokietija tik per,Austriją gali 
schnigg nesutinka apleisti Če- pulti Čekoslovakiją. ,Austiija 
koslovakijos. Jis pažymi, kad gi pasipriešintų taip, kaip 19- 
čekų likimas yra susijęs su 14 metais Belgija pasipriešino 
austrų likimu. Nors Austrija Vokietijai.
ir Čekoslovakija paskyrium y- Austrija turi draugingus 
ra mažos valstyliės, 1x4 kruvo- santykius su Vokietija. Bet 
je jos gali būti pakankamai nacių grobimo užmačioms ji

DARO PLANUS PRIEŠ BOMBININKUS

šie vyrai planuoja imtis priemonių prieš bombininkus, 
pradėjusius Chicagoj ir priemiesčiuose sprogdinti bombas.

tvirtos. griežtai priešinga, liepai,sant1 (’š kairūs pusės) policijos viršininkas Allman ir Cooko

Aiškėja, kad Mussolini yra Mussolinio daromų pastangų 
pasiryžęs sugriauti “mažąją padėti Hitleriui, 
santarvę”, kuriai priklauso Jei tiesa, kad Austrija prie- 
Jugoslavija, Rumunija ir Če- šinasi Mussolinio planams, tai 
koslovakija. Mussolini. jau su- austrai, matyt, savo pusėje,tu 
siartino su Jugoslavija. Šie- ri Prancūziją ir Angliją.

apskrities prokuroras Courtney. Stovi (iš kairės) Chicago se
klią viršininkas Sullivan ir policijos kapitonas Gilbert.

(Acme Photo).

Praraja sa Aiglija padare 
ginimnisi sutarti

NACIŲ TEISME REIKA
LAUJA BAUSMĖS 

KUNIGUI

Militarinė sutartis nukreipta 
prieš Vokietiją

LONDONAS, bal. 23. —
Prancūzija su Anglija vakar 
padarė militarinę sutarti ben
drajam ginimuisi iš Rytų pu
sės.

Abiejų valstybių generali
niai štabai neužilgo turės pasi 
tarimus dėl sutartino veikimo , Bįskajams j|anka, apgultieji
įvykus puolimui.

Anglija išlaisvino Belgiją
iš Jyokarno sutarties ir nuo 
šios sutarties sąlygų, pildymo 
ir žadėjo Prancūzijai jos ne
užmiršti. Dabar savo žadėji
mą

BERLYNAS, bal. 23 — Na
cių viešasis. battintoyRrteisme
reikalauja 15 metų kalėjimo 
katalikų kunigui J. Rossaint 
iš Duosseldorfo.

Naciai kun. Rossaint kalti-BILBAO RADIKALAI DAU- na, kad jis slapta stengęsis ka
talikų jaunimą sujungti su ko
munistų jaunimu bendrai ko
vai prieš nacius.

Teisinas baigė nagrinėti by
lą ir ateinančią savaitę pas
kelbs ištarmę.

Vokietijos, katalikų visuome 
nė laimi susidomėjusi, kaip na 
ciai klastingai spaudžia kuni
gus ir pasaulininkus veikėjus.

GIAU MAISTO SULAUKĘ
LONDONAS, bal. 23. - Ži

niomis iš ispanų nacionalistų 
apgultojo Bilbao miesto, ties

radikalai baskai susilaukė dau 
giau maisto.

Trys britų prekybiniai lai
vai nevaržomai naktį praslin
ko per nacionalistų blokadą ir 
pasiekė Bilbao uostą. Tuo luū-

_ Išlaisvinta Iš Lokan..» su-j^n reikalams pristatyta apie 
tarties Belgija pasiskelbė neu-l”’^^ tonų įvairaus maisto.
tralinė valstybė tik su viena 
išimtimi: Ji pasižadėjo ateity
je Angliją ir Prancūziją tuo
jau painformuoti, jei koks ka
ro oro laivynas .skristų vaka
rų link Belgijos padangėmis. 
Tuo belgų patarnavimu paten
kintos Anglija ir Prancūzija.

Lokarno sutartis dingo, kaip 
tik jos išsižadėjo Vokietija. 
Belgija protingiau padarė. Ji 
atsiklausė britų ir prancūzų.

Prancūzijos militarinė su
tartis yra nukreipta prieš ry
tinį priešą — Vokietiją.

Nacionalistų lakūnai tuo 
laiku bombardavo Bilbao apy
linkės krantus ir turėjo pro
gos nuskandyti britų laivus su 
maistu. Bet jie to neįvykdė, 
kadangi nors vieno laivo r.us 
kandinimas būtų išjudinęs An 
gi i ją. Tas gi nėra geistina na
cionalistams.

BE REIKALO “SĖDĖJIMO” 
STREIKAS

NACIONALISTAI KASDIEN 
BOMBARDUOJĄ MA

DRIDĄ

MADRIDAS, Imi. 23. — 

Šiandien jau dvylikta diena 
kaip nacionalistų artilerija 
bombarduoja Madridą. Radi
kalų apskaičiavimais per 12 
dienų mieste 215 asmenų už
mušta ir 410 sužeista.

TOLEDO, O., bal. 23. — 
Prieš tris savaites Franco 
Found ry kompanijos 35 darbi
ninkai sukėlė “sėdėjimo” str
eiką. Už kelių dienų kompani
ja likvidavosi ir apie tai ne
pranešta “sėdintiems” strei
kininkams. Tik vakar jie pa
tyrė apie šį įvykį ir nevaromi 
apleido dirbtuvę.

Namuose, 4244 N. AVestern 
avė., kilo gaisras. Žuvo W. 
Clearv, 76 m. amž.

TEISMAS NUBAUDĖ 
ZINTAKO “JURY”

Bailifas nuteistas 6 mėnesius 
kalėti

ciai rašo apie darbininkų są-, E. V. Zintako antrosios by-jlėti apskrities kalėjime, 
judj ‘Valstybėse. Giria C.I.- Jos “jury” nariai vakar teis- kiti — po tris paras. 0 vi 
O. judėjimą — “sėdėjimo” mo nubausti už lankymą smu-Į teko tik 50 dolerių bauda.

MASKVA REMIA DARBI
NINKU SUJUDI AME- 

‘ RIKOJE
MASKVA, bal. 23. — Ko

munistų oficiozas Pravda pla-

streikus ir siekimą sudalyti

KALIFORNIJOJ STREIKI
NINKAI KOVOJA SU 

POLICIJA

Šeši 
vienam

kliu laisvu, laiku.
atskirų pramonių darbininkų Daugiausia kliuvo bailifui 
unijas. D. Milleriui, kurio vadovybėje kalėti.

Pravda" korespondentas iš “jury” turėjo “gerus laikus” Kiti du 
Amerikos pažymi, kad komu- smuklėse, užuot būti krimina 
nistų partija J. Valstybėse re- liškame teisme.
mia C.I.O. ir šiame sąjūdyje; Penki iš dvylikos “jury”

Bailifui gi daugiausia kliu
vo. Jis nuteistas 6 mėnesius

bailifai nubausti: 
vienas 200 dol., kitas 150 dol. 
bauda.

Kaip žinoma, ši “ “jury”
dalyvauja. Komunistai pade- nuteisti po penkias paras ka-' išteisino Zintaką. 
da vykdyti masinius streikus, 
nes tik su masėmis galima at
siekti pasaulio revoliuciją.

Pravda pripažįsta, kad Ma-

LENKAI PAGALIAU ATIDARĖ 
VILNIAUS KATEDRĄ

, . , . , ... VILNIUS. — šešerius metus miero koplyčioje įtaisytos nauskva remia komunistų partiją x ,
.... .. „7. ,. , .Vilniaus katedros remontasAmerikoje ir si partija dirba 

Maskvos nurodymais.

NAUJA LENKŲ PARTIJA 
KOVOJA PRIEŠ ŽYDUS
VARŠUVA, bal. 23. — Len

kuose sudaryta nauja tauti
ninkų politinė nacionalio vie
ningumo partija, kuri pasiry
žusi nustelbti visas kitas poli
tines partijas. Naujos parti
jos priešakyje yra pulk. A. 
Koc.

Ši partija oficialiai paskel-

jau galutinai baigiamas. Pali
kę tik baigti šoninių navų dar
bai, kurie, greičiausiai, bus at
likti vasaros metu.

Po šešerlų metų, pagaliau, 
balandžio 5 dieną katedra bu
vo atidaryta ir Vilniaus arki
vyskupas Jalbrzykovskis atlai 
kė joj-e pirmąsias iškilmingą
sias Mišias.

Vidurinėje navoje duotos vi 
sai naujos grindys. Šv. Kazi-

jos marmurinės grindys. Kito
se koplyčiose taip pat įdėta 
daug da*rl>o. Visur atnaujintos 
sienas, lubos ir net paveiks
lai. Sutvarkyta naujoviškai e- 
lektros instaliacija. Visa ka
tedra dabar žiemos metu bus 
apšildoma neutralinio šildymo.

Atremontuotos katedros a- 
tidaryme dalyvavo* visa Vil
niaus dvasininkija ir delegatai 
iš Varšuvos.

VENGRIJOS VYSKUPAS t 
PAS APAŠTALIŠKĄ 

DELEGATĄ

Į AVASHTNGTON, — Ven- 
igrijos vyskupas L. Shvoy lan- 

Jkėsi čia pas apaštališką dele- 
Streikininkų kovoje «. pn- ĮJ, ,ik" gat,. JE. vyskupas atvyko j

STOCKTON, Cal., bal. 23.
— Vietos prctferVii gamybos 
darbavietėse darbininkai sus
treikavo ir sukėlė riaušes, ka
da pašerifų ir policija saugo
je kompanija bandė ati laryti bė, kad jai gali priklausyti 
darlmvietes ir su streiklau-Įtik krikščionys. Žydai nepri- 
žiais atnaujinti darbus. į imami ir jie negali dalyvauti

I Lenkijos politikoje, kaip ne

šerifiais ir policija apie 50 asv . ... ... Jimų žmones.menų sužeista, vienas sunkiai T ... . ...v , G • ,1 x , Lenkijoje gyvena apie 4-mi-
pasautas. bu ginkluotų budėto- ... . . , T. .. . ,. „ , . . i lijonai zvdų. Jie pasijunta lajų pagelba streikininkai ko- . T. v ,; , . ..., V1 .. ii>ai skriaudžiami. Jie žada nu-kiam laikui išblaškyti. .Numa
tomos naujos riaušės.

.siskųsti visam pasauliui.

Ameriką šios šalies katalikus 
kviesti į tarptautinį Eucharis
tinį kongresą,, įvyksiantį 1938 
metais Vengrijos sostinėje Bu 

'dapeste. JE. arkivyskupas Ci- 
coignani, apaštališkas delega

Ka,l išvengti kraujo pralieP"KarlM«i surengė

GATVĖKARIŲ DARBININ- kreipės į gubernatorių. Reika 
KŲ STREIKAS TOKIJO liauja kariuomenės.

. . yra lenkų vvriausvbės
;jimo, apskrities prokuroras „ ... • . . ... .partija, nors apie tai aiškiai

nepažymima.

MIESTE

TOKIJO, bal. 23. — Vie
los gatvėkarių darbininkai su
kėlė streiką. Mieste visas ju
dėjimas sukoneveiktas. Gatvė- 
kariai važinėja, liet labai pa
lengva. Tad streikas vadinasi 
“važiuoti išlėto” streikas.

LLOYD GEORGE REMIA 
BASKUS

LONDONAS, bal. 23. — Ži
nomas Anglijos liberalų va
das, velšas Lloyd George, me
džiagiškai remia Ispanijos 
baskus radikalus. Jų šelpimui

Sumobilizuotos visos polici-i jis duoda gaiusias aukas. Jis
jos atsargos apsaugai nuo ga
limų riaušių.

Darbininkai reikalauja di
desnio atlyginimo, atsižvelgus 
į gyvenimo pabrangimą.

Karo ministerija padidino 
atlyginimą 100,000 darbininkų 
arsenaluose.

MOTERYS NACIŲ OR
GANIZACIJOSE

BERLYNAS, bal. 23. — Na 
cių vadai giriasi, kad jie į 
tris savo moterų organizaci
jas jau sutraukę apie 12,500, 
000 moterų. Gausingiausia or 
ganizaeija yra “moterų darbo 
frontas” — su 5,500,000 mo
terų.

ŠULINYJE SUŠALO 
VAIKAS

pietus.

Vyskupas Shvoy grįš į Wa 
ehingtoną balandžio 28 d. ir 
kartu su Vengrijos pasiunti
niu J. Valstybėms surengs 
pietus apaštališko delegato pa

LUOKĖ. — Luokės pr. mok- gurbai.
los II skyriaus mokinys Vytu
kas Vai kasas (10 m. amžiaus), SU AŠARINĖMIS BOMBO 
pasakęs motinai, kad eina par, MIS NUMALŠINTOS 
sinešti šluotai kiečių, daugiau
negrįžo. Dixon valstybinės ligoninės 

viršininkas d r. W. O. Murrav
tvirtina, kad velšai (valijie-1 Po ’psk,°.iimo> t6va* tik, paskelbė, kad balandžio 15 d. 
čiai). ir baskai yra tos pačios 'kitos dienos, rytą 6 vai., radoįtoj ligoninėj laikomos bep
kilmės.

CHICAGOJ PRASIDEDA 
VASARINIS LAIKAS

Rytojaus dieną Chicagoj 
prasideda vasarinis laikas. 
Laikrodžiai nusta,tomi viena 
valanda pirmiau ir taip tęsis 
iki rudens.

NAUJI VYSKUPAI PIETI
NEI AMERIKAI

RTO DE JANEIRO, Brazi
lija, bal. 23. — Arrassuahy 
kapitulinis vikaras kun. J. 
Haas, O.F.M., paskirtas tos 
diocezijos vyskupu.

Arrassuaiiy vyskupas S. G. 
Jardin prieš keletą metų buvo 
paskirtas Dimantina arkivys
kupu.

SANTIAGO, Čili, bal. 23. 
— kun. J. L. Cotapos iš San
tjago arkivyskupijos paskirtas 
Cbillan diocezijos vyskupu. 
Šios diocezijos vyskupas M. 
Ruecker miręs.

ro- ‘
sūnelį įkritusį į nenaudojau I nioh!rJ.a „uk8|5 

be rentimo ka.mnny folini. Ria„-ininkfia ap,Iwlž8 k(.|jaa
Vaikas kol numirė turėjo il

gai kankintis, nes visai negi
liame ir beveik be vandens šu-

SALT LAKE CITY, Utah, lh”1e "ei Pri'
bnl. 23. — Paskelbta 1,000 dol. ".T"'JL.T? 
dovana už Western Air Ex-

1,000 DOU DOVANA UŽ 
LĖKTUVO SURADIMĄ

prese keleivinio lėktuvo sura
dimą. Gruodžio 15 d. skridęs 
lėktuvas su 7 asmenimis neži
nia kur nukrito ir ikišiol ne
surastas.

ir mirusiojo kūno palietis šu
linyje.

Šis atsitikimas labai įjau
dino Luokės visuomenę.

KAUNAS. — Keli Kauno 
pramonininkai nori įsteigti 

0SHAWA, Ont., Kanada, Lietuvoje antrą gumos fabri- 
bal. 23. — General Motors ką. Jie jau yra padavę atitin- 
2,205 darbininkai prieš 36 nu-1karnoms įstaigoms prašymą 
balsavo grįžti į darbą. leidimą fabrikui steigti gauti.

moteris tarnautojas. Sako, su 
ašarinėmis bombomis beprotės 
numalšintos.

DIDELĖ ŽUVIES PASIŪLA

KLAIPĖDA. — Pastaro
mis dienomis žvejai jūroje ir 
vidaus vandenyse sugavo la
bai daug žuvies, todėl paskuti
niame turguje menkesnės ver
tės žuvis tekaštavo tik apie 
15-20 centų už svarą. Geres
nės rūšies žuvies kaina nepasi 
keitė, nes jos dabar sugauna 
tik labai mažais kiekiais.

100 JAPONŲ ŽUVO NUO 
TAIFŪNO

TOKIJO, bal. 23. - Taifū
nas (viesulo rūšis) ištiko japo 
n,ų valdomos Sachalino salos 
dalies krantus. Apie 100 japo
nų žvejų žuvo ir apie 170 ki
tų nerandama.

ORAS
CHICAOO SRITIS. — De

besuota, numatomas lietus; šil
ta.

Vakar popiet aukščiausia 
temperatūra buvo 80 1.

Saulė teka 4:55, lei Ižiasi 
'6:42.
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Tęskime Jų Darbę Toliau

Vieno mėnesio laikotarpyje pasimirė 
trys žymus vyrai, su kuriais mes, amerikie
čiai artimai buvome susigyvenę: kun. Jo
nas Kuras, dr. Atikas Bagdonas ir komp. 
Mikas Petrauskas. Šių trijų vyrų mirtis 
musų visuomenę stipriai supurtė, padarant 
ne tik mums, Amerikos lietuviams, bet vi
sai tautai didelį nuostolį.

Visi trys buvo daug nusipelnę Lietuvai 
ir jos išeivijai. Alės neabejojame, kad jiems 
bus pastatyti atitinkami paminklai. Tačiau, 
spėjame, maloniausias jiems bus paminklas 
ir taip pat tiksliausias, jei mes, kiek galė
dami, stengsimės tęsti jų darbus toliau, bū
ti ištikimi savo tautos idealams, kaip jie 
kad buvo ištikimi.

Kun. Jonas Kuras buvo. nepalaužiamas 
lietuvis, nedarus jokių kompromisų tauti
niuose darbuose ir reikaluose. Kaip jis pats 
buvo šimtą nuošimčių pabijotas, taip norė
jo, kad ir jo vadovaujamieji parapijonai to
kiais būtų. Dėl to, Šv. Juozapo parapija 
Scrantone lietuviškumo atžvilgiu užėmė vie
nų pirmųjų vietų A'umrikoj ir rodė visiems 
šaunų pavyzdį.

Komp. Atikas Petrauskas savo šakoje 
pasižymėjo nepaprastu darbštumu. Jo kūri
niai (dainos) kėlė ir tebekelia išeivijos tau
tinę sųmonę. Petrausko, kaipo kompozito
riaus, produktingumas turėtų būti akstinu 
visiems mūsų muzikams kelti lietuviškųjų 
dainų ir muzikų, nes daina, kaip nekartų 
esame rašę, labai svarbų *vaidlnenį vaidina 
mūsų tautiniame gyvenime. —

Dr. Mikas Bagdonas, kuris dar prieš 
mėnesį laiko ištikimai ir su dideliu atsida
vimu ėjo Lietuvos vyriausybės uždėtas pa- 

'•teigas, tikrai peranksti sukniubo po sunkia 
pareigų našta. Nors Bagdonas ir neilgai 
šiame pasauly gyveno, tačiau gražiai nusi
pelnė savo tautai, kaipo jos gynėjas — ka
reivis, kaipo jos atstovas, kaipo visuomenės 
veikėjas ir ištikimas valstybės valdininkas. 
Jis paliko daug gražių pavyzdžių jaunimui.

Nėra abejonės, šie mirusieji mūsų tar
pe paliko nemažų spragų. Dėl to pasisteng- 
kimc daugiau ir uoliau pasidarbuoti, kad 
jų užpildyti. Alums lengviau: naudojamės 
jų nudirbtais darbais, mums šviečia jų pa
likti gražūs pavyzdžiai.

kelti neramumus, civilinius karus, klasių 
neapykantų. Dėl kenksmingos bolševikų pro- 
pagandos daugiausia pavojų susidaro pasau
lio taikai.

Kalbant apie Ispanijų, kurios raudonuo
sius remti kairieji taip uoliai agituoja net 
ir studentų tarpe, reikia jmsakyti, kad ten 
baisaus civilinio karo nebūt buvę, jei ne 
pražūtinga Maskvos bolševikų propaganda, 
jei nekišinias jų kruvino snapo į svetimos 
jiems tautos ir valstybės vidaus reikalus.

Bet kurio krašto visuomenė, šiandien 
norėdama dirbti prieš karo pavojus, už tai
kų, pirmoje vietoje turi žinoti, iš kur di
džiausieji karo pavojai kyla. Kadangi iš ko
munistų pusės yra daugiausia taikai pavo
jų, dėl to, norint nuosekliai ir sistematin- 
gai šioj srity dirbti, reikia visu frontu vesti 
kovų prieš kraujo trokštantį komunizmų. 
Juk ne kas kitas, bet komunizmas išaugino 
fašizmų, pagoniškų nacijonaližmų, sustipri
no militariškųjį judėjimų, imperializmų. Kuo 
daugiau komunistai veikia, tuo didesnių ka-

šeštadienis, baland. 24, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS vyro etpati turi klausyti 
donnivisti bene,*’ jog vyras 
turi uždirbti duonų. Taip yra, 
reikia dirbti, nes rankas sū

LIETUVOS GYDYTOJAI APTARĖ 
DAUG SVARBIŲ KLAUSIMŲ

Prieš Velykos Kaune įvyku- taip {>at ir medicinos populiu- 
siame Lietuvos gydytojų kon- rizatorių. Trūksta medicinos 
grėsė, apie kurio pradžių.jau mokslo darbininkų.
T raĄ., dr. 1). Jusaitis aMlf SMpti aydj)lojy 
skaitė įdomų pranešimų apie
bakterinį ateities karų, dr. B. Gydytojų skaičiaus krašte 
P. Sidaravičius npm gydytojo Padidinimas yra būtinas tauti- 
vaidmenį cheminiame kare, dr. ’r vadybinis reikalas, nes 
B. Vaičiūnas apie alkoholio KJdytojų trūkumas sulaiko (
žalingumų, dr. ftpokauskae a- kražtw kultūrėjimų ir pažangų.! Al ūsų čėsais ves.lės— svod- 
pie sanitarinį krašto švietimų,Į Lietuvoje gali sutilpti žymiai kaip žinote, būna labai 
dr. J. Staugaitis apie medici/didesnis gydytojų skaičius ne- sjnlp| — paprastos. Svodbea dėjus ir išsižiojus nieks į bur
nos pagalbos teikimų kaimui daliar esantis. Jei pas mus (|įen<j jaunieji su savo palydo-j nų neįbėgs, kaip tik kibą vuo- 
ir dr. V. Iuzersonas apie gy-1 gydytojai sudarytų tokį vi»Ų|Vais išsipuošia, išsipueuojn, a- dus ar musė. Ant galo imkit
dytojo praktikų. Pulkininkas 
d r. Marcinkus paskaitė prane
šimų apie aklumų ir dažniau 
sias priežastis Lietuvoje ir a- 
pie visam? kratše pradėtų ko-ro pavojų susidaro. Tad, kuomet šaukiame 

— šalin karas, šaukime drauge — šalin ko- Va sU aklumu, 
munistai, pasaulio taikos ir ramybės priešai! Per pįnni#jį visuotinų aklų-

Pasimokė Iš Hitlerio

krašto gyventojų procentų 
kaip l^atvijoje (1930 m.) tai 
jų turėtų būti nė 800, bet 1,- 
784. Padarius palyginimus su 
kitais kraštais, Lietuvoje galė
tų sutilpti 2,000 gydytojų t. y. 
pustrečio karto daugiau, negu 
dabar yra.

Ateityje, tvarkant mediei-

tėjus jiaskirtai valandai sėda paveizdų nuo manęs; aš nors 
į annabilių, nuzvimbia į baž- esu neva vargamistras, nors 
nyčių, o po šliubo, vos spėję {turiu išminties daugiau piiš- 
užkųsti, išdunda į banimun. tuose, negu jūs visų galvose, 
Gerai dar, jei ta;p būna. Ale o vienok pats užsimežiu sau 
pasitaiko, kad sūnelis ar dūk- laukų, pats jį užariu, nes ki 
relė čia tik buvę singeliais,1 taip tikėdamas tik ant jūsų

Lenkijoj jau seniai yra vedama 
prieš žydus, kurių ten yra daug ir kurie 
valdo didelę dalį to krašto pramonės ir 
prekybos. Ligšiol žydus ten užkabinėdavo 
daugiausia studentai ar šiaip jau įsikarš
čiavę jaunuoliai. Bet dabar ir pati Lenkijos 
vyriausybė savotišku būdu nusistatė prieš

jų surašymų, kurį suorganiza
vo akliesiems globoti draugi
ja, glaudžiai bendradarbiauda- j nos pagalbų, pagrindu turėtų 

kova mas su Lietuvos akių gydyto- bfltį įmanios ambulatorijos, o

padarę tripų į Kraunpontį, ar 
vietoj pas svodbinį džiodžių, 
grįžta namo ir introdusina

turėčiau numirti bala.
Tai viskas, kų aš norėjau

jum pasakyti. Atsimykil, jog
mamai — papai savo vyrų,, tie mano žodžiai neįsismeigs

jų draugija, vyriausybei, savi
valdybėms, dvasiškijai, moky
tojams ir gydytojams pade
dant visoje D. Lietuvoje (be 
Klaipėdos krašto) aklų gvven-

žydų tautų. Ji užkerta jiems kelių į tauti-r0^ įregistruota 2,983. Prieš 
ninku partijų ir tuo pačiu į krašto politikų,H- metų Lietuvoje buvo sura- 
nes tik ta partija Lenkijos politiškame gy-Įš°nu v*8’ gyventojai, buvo re- 
venime teturi reikšmės. Pradedama daryti j giriniojami ir aklieji. Per 12 
žygiai, kad stumti žydus iš pramonės ir
prekybos, nes šiose srityse jie labai buvo 
įsigalėję.

Išrodo, kad lenkų vyriausybės viršūnės 
pasimokė iš Vokietijos hitlerininkų, kurie Į dyejtris punktais, 
atehiė žydams visas teises, daug jų ištrėmė,
iš daugelio nuosavybę atėmė. Vokietija tuo 

i savo elgesiu nusistatė prieš save viso pa
saulio žydus ir protestų dalelė banga prieš
» kilo. Vokietija, tiesa, į tai nedaug tekrei. J’"uy"etuvos" akly- 

jų inedicrniskųjj- akių patikrini

neprivati praktika. Taip jau 
dabar ir daroma. Sis kelias y- 
naturalus. Jeigu valsybinama 
prekylia, tai valsybinama ir 
medicinos pagalba. To reika
lauja gyvenimasis laikotarpis 
ir laiko dvasia.

savo pačių.
Seninu taip nebūdavo. At

simena mano plykė, atsimena 
ir visi, kurių jau žilį pantau- 
siai, kad seniau Lietuvoje ve,- 
selės būdavo su visokiom ce
remonijom, oracijom piršlio,

jum į tas> jūsų kietas galvas, 
tai šeškai išsmaugs jums viš
tas, vanagas išgaudyg žųsis, 
o žvirbliai sules kviečius. O 
dabar tu jauniki ir tu nuota
ka vižiuokit į bažnyčių ir su- 
sivienykit ant amžių.

metų aklumas Lietuvoje yra 
sumažėjęs — jo koeficientas 
nuo 15,4 yra kritęs iki 12,8. t. 
y. sumažėjęs daugiau negu

Akląją Patikrinimas

Aiškinti tikrosioms aklumo 
priežastims nutarta tuojau or-

Kur ir Kiek Re+tą Gydyloją'^^ SV(*'ios ir kitlb Jos tę«- 
’davos abejose pusėse po ša

pe dėmesio, nors paskelbus žydams vokie 
čių prekių boikotų, ekonominiu atžvilgiu 
šiek tiek nukentėjo.

jBet Lenkija, tai ne Vokietija. Ji labiau 
pajus žydų nusistatymų ir akcijų prieš jų.

Žydai patys savo darbais užsitraukia 
prieš save neapykantų. Jei jie kur įsigali, 
būtinai norį kuodaugiausia užgrobti. Blo
giausia, jų didelė dalis yra susirišus su 
Alaskvos komunistais ir bedievių organiza
cijomis. Jų tarpe yra daugiausia komuniz
mo agentų. Tokių buvo Vokietijoj, yra Len
kijoj, netrūksta ir Lietuvoj.

Bet, vedant kovų su bet kokia tautine 
mažuma, reikia atskarti, kaip sakoma, blo-

inų. Šis darbas, susijęs su gy-

Išplėtus ir padidinus dabar 
esančių ligonių ir sanatorijų 
lovų skaičių 6 kartus, Lietu
vos ligoninėse turėtų tilpti 
662 gydytojai, išplėtus valsčių 
ambulatorijas joms reiktų 505- 
832 gydytojų. Visiems gyven
tojams ligonių kasų medicinos 
pagalba aprūpinti reikėtų 832 
gydytojų; medicinos fakultete 
vietoje dabar 50 esamų galėtų 
būti 100 gyd. Mokomojo ir mo-

vaitę ir ilgiau. Vcsclės lauk
davo visi, kai kokio atpusko. 
Jaunuosius rengiant į ši i ubų, 
be piršlio, atvažiuodavo net 
vargamistras oracijos pasaky
ti. Visokių būdavo oracijų. 
Vienų vargamistros oracijų, 
jauniesiems važiuojant į šliu- 
bų, aš jioriu jums padrukavo- 
ti. Štai ji:

— Jonuk, pasakyk man, 
koks medis duoda mums sal
džius ir karčius vaisius? — 
klausia mokytojas.

— Beržas, ponas mokyto
jau.

— Beržas? Bet juk beržas 
vjsai neduoda vaisių.

— Duoda, ponas mokyto
jau: saldžių sulų ir karčias 
rykštės...

Stoniu čia tarpe jūsų, kaipo ;' —

dytojų važinėjimu po visus j.gjo tyrinėjamojo personalo;
krašto valsčius ir miestelius 
pareikalaus kelių metų laiko. 
Peniai vasarų kai kurie akių 
gydytojai jau spėjo patikrinti! 
aklucsius 6 apskričiuose. Aly
taus apskr. tikrino gyd. Afe- 
kys (apžiūrėjo 95 akluosius). 
Kretingos apskr. — gyd. Kaz
lauskas (75 aki.), Marijampo
lės apskr. — gyd. Voldbergas 
(84 aki.), Telšių apskr. — gy-

piemuo tarpe pulko avių, kai
po ožys tarpe kopūsto galvų. 
Stoviu čia išaugštytas ant to 
uslano ir žiūrau ant jūsų, kai
po sakalas ant mažų paukšte
lių. Na ir kų! Vis' išsižiojot, 
pastatėt ausis, žiūrit ant ma
nęs, kaip ant kokios baidyk
lės, bet pasakykit, ar jūs sn

gų nuo gero. Nėra abejonės, ir žydų tarpe (lyt steiblys (68 aki.), Šiaulių

apie 100 gydytojų reikia vi
suomenei medicinini (teismo 
gydytojų, sanitarinių, mokyk
lų, prafilaktinės medicinos 
darbininkų ir t. t) Tam tikras 
skaičius gydytojų reikalingi 
kariuomenei, nūs praktikos ir 
medicinos pramonės srityje.
Kad 2000 gydytojų galėtų iš
siversti Lietuvoje, vvriausybė . . . v,. , . . v .J da eis j skubų, tunu drožti
turėtų sunormuoti privačių1 . , „ .‘ , v . pamokslų. Bet ar zmot jus

Teisėjas — Prašau nusigin
ti. Verčiau geruoju prisipažin
kite, kad buvai įsilaužęs į ši
to pono butų. Juk liudytojas 
viskų aiškini matė.

Teisiamasis — Nieko pa
našaus. Aš ten nebuvau. O 
liudytojas meluoja. Nes kaip
gi jis galėjo matyti mane va-

prasit tų, kų aš į jus prakal-1 giant, jei man įėjus į butų, jis 
besiu?.... Štai jauniemjiem, kol baimės tuojau palindo po

lova...

Kovojant Prieš Karę

Keli tūkstančiai studentų Chicagoje su
ruošė demonstracijų prieš karų. Jie iškėlė 
obalsį •— šalin karas!

Atsižvelgiant j tų faktų, kad dabar vi
sos žymesnės valstybės pasaulyje, su mažo
mis išimtimis, didina savo armijas, ginkluo
jasi, iš pašėlimo rengiasi prie naujo karo, 
prie naujų baisių skerdynių, ne tik studen
tai, bet vi«a visurtnenė turėtų jiaremti obal
sį — šalin karas!

Tačiau mums išrodo, kad Amerikos stu
dentų tarpe maišosi klaidingų taikos apaš
talų. Kai kur studentai agituojami, nutrau
kus nuo savo maisto, aukoti pinigus Ispa 
nijos raudoniesiems, vadinamiems lojalistais. 
Tokia agitacija studentuose taikai nepadės. 
Priešingai -- karo pavojų padidins. Paga
linus, ir nenuoseklu — padėti raudoniesiems, 
kad jie daugiau žmonių išžudytų, kad civi
linį karų prailgintų. Tai yra aliejaus pyli
mas į liepsnas. • z

Nežiūrint kuriam krašte kiltų civilinis 
karas, Jungtinių Valstybių vyriausybė ir 
pati visuomenė turi laikytis neutraliai. Pa
rėmimas bet kurios pusės taikai yra j»avo- 
jingas dalykas.

Jungtinės Valstybės negalį sekti Rusi
jos bolševikų pavyzdžio. Rusijos bolševikai, 
kaip visi gerai žinome, ne liek savo krašto 
ir Janonių reikalais rūpinasi, kiek kišasi į 
kitų vak.tybių vidaus reikalus, stengiasi su

yra ištikimų valstybei. Dėl vieno kito bol 
ševiko nenuoseklu yra atilmti visų teises
ir laisvę. Jei norima išlaikyti su jais Irom- ,78 „u.). j„„
petim.,, pramonėj ar _ prekyboj, nereikta U1<_ (.b.n> 
snausti. Galima tas atsiekti ramiu, kultūri
ngu būdu, be priesjiaudos ir persekiojimų, 
kurie nėra-krikščioniški ir niekam neišeina 
i gerų.

apskr. — gyd. Prelgauskas 
(252 aki.) ir Zarasų apskr. —

Hitleris daug blogų pavyzdžių yra pa
rodęs. Tuos jo pavyzdžius reikia smerkti, 
bet nepasekta.

Vizų Mokestį Panaikinus

Lietuvos Pasiuntinybė pranešė, kad nuo 
gegužės mėn. 1 d. važiuojantiems į Lietuvų 
Jungtinių Amerikos Valstybių piliečiams 
nebreiks mokėti už vizų. Taip pat ir iš Lie 
tuvos važiuojantieji į Amerikų Lietuvos pi 
liečiai nuo tos mokesties bus laisvi.

Tai gera žinia. Be abejojimo, tai para
gins važiuoti Lietuvų aplankyti ne tik lie
tuvius, bet ir kitataučius. Vadinas, Lietuva 
yra pasirengus priimti daugiau turistų iš 
Amerikos, kurių atsilankymas keleriopai y- 
ra naudingas. Tai pažangos ženklas.

Dabar reiktų ir kitų dalykų padaryti, 
sudaryti kokių nors atrakcijų, kad daugiau 
Amerikos piliečių į Lietuvų važiuotų. Rei
kia pagaminti turistams tinkamos propa
gandinės literatūros, nurodant, kų Lietuva 
turi turistams parodyti, kokios galimybė.: 
atostogoms praleisti ir t.t. Reikia tikėtis 
kad ir šiuo atžvilgiu netrukus bus padaryta 
tinkami žygiai.

pralieta tikrinti akluosius Kan 
no, Panevėžio ir Raseinių aps
kričiuose. Organizuotasis nere
gių akių patikrinimas bus pri 
aidėjęs prie pagydomojo aklu
mo sumažėjimo. Kai kur savi
valdybės akluosius (išgydo
mus) pasiuntė į ligonines, o 
Šiaulių ap^kr. s-bė net 20 apa- 
kusiųjų matymų nutarė grųžin 
ti savo lėšomis.

Trūksta Gydytoją

Dr. J. Zemgulis padarė pra
nešimų apie valstybinį gydy
tojų luomo tvarkymų. Savo 
pranešimų dr. Žemgalis pažy
mėjo, kad Lietuvoje gydytojų 
dar trūksta: kaimuose dau
giam, miestuose mažiau. Trūk
sta gydytojų tokiose vietose, 
kur jie labai reikalingi. Ypač 
trūksta teoretikų gydytojų: 
higienistų, patarėjų įvairiais 
sanitariniais reikalais valdžios 
ir savivaldybių įstaigoms, hi
gienos mokytojų, kvalifikuotų 
sveikatos centrų vedėjų ir ap
skritai profilaktinės medicinos 
darbuotojų. Trūksta taip ra-

praktikų — sudrausti kraštui 
žalingų gydytojų konkurencijų. 
Reikėtų įsteigti gydytojų rū
mus. Jei ir rūmai nepajėgtų 
liašalinti konkurencijos, tada 
beliktų tik visiškai suvalsty-

žiopliai, kas tai yra šlivbas? 
Ar suprantate jūs, kas tai y- 
ra “generis masculini et foe- 
minini, praeteritum et supi- 
num?” Taigi, tikrai žinau, jog

Žmona (supykus ant vyro). 
— O! mirtie, ateik greičiau 
ir pasiimk mane!

Vyras — Viešpatie! Išklau
syk prašymų savo vaiko!

. nevienas iš jūsų nė žodžio ne- 
.-jUnti tntritcino, p»grib.w b-lkl- lKUprttnta Oęrt tiktaij už plau.

lll^‘ kų vadžiotis, nosimis sienas
Gydytojų susigrūdimas vie-daužyti, voliotis po žeme; tai 

noje kurioje nors vietoje (du- viskas, kų jūs mokate, pas- 
l»r didesniuose miestuose) y- kutinj skatikų nešate į kar- 
ra kenksmingas. Jei yra įvai- čiamų ant snapso, o kaip atei- 
riose vietose normuojamas na pas jus vargamistras, tai 
vaistinių ir advokatų skaičius,1 neturit už kų nupirkti nė kvor
tai ir gydytojų susitelkimas 
vienoje vietoje turėtų būti ap
ribojamas. Tokia yra dr. Jo
no Žemgulio nuomonė.

Moksliški Pranešimai

Be to, buvo padaryta visa 
eilė moksliškų pranešimų įvai
riose konferencijos sekcijose. 
Kongreso dalyviams buvo de
monstruota dvi garsinės mok
sliškos filmo.*. Per visas tris

tos midaus. G teinpora, o mo- 
ra! tai ženklina, jog jūs esa
te asilai. Tai pasakęs aš kal
bėsiu tolinu taip: “Bona dies, 
vėl bonum mane,” tai yra, kad

— Panele, malonini prašau 
išmaldos.

— Ir nesisarmatiji elgetau
ti. Toks jaunas, sveikas, gra
žus...

— Tai ženykimės!

Statistikos rinkėjas — Kiek 
turite vaikų?

Pilietis — Keturis.
— Sykiu?
— Ne, po vienų.

Po poros mėnesių bus išleista sva spauda, laisva mokykla,
kongreso darbų knyga, kurioje 
bus įdėti visi kongrese skaity
ti praneimni su diskusijomis. 
Kongresas, savo baigiamoje 
dalyje, įvaivairiais sveikatos

kongreso dienas padaryta per reikalais pareiškė visų eilę pa-
70 įvairių moksliškų praneši
mų. Po kiekvieno moksliško 
pranešimo buvo diskusijos. 
Jos buvo visur labai gy vos ir 
iškėlė laimi daug naujų daly
kų. Susidomėjimas kongreso

šytojų specialinėje spaudoje, darbais — nepaprastai ddelis.

geidavitnų. Tsb.

— Galinga inicijatyva ng 
(lyti gali tiktai laisvosios in
stitucijos, o ne \1alstybinės 
biurokratijos priemonės. Did
žiųjų inicijatyvų sukuria lai-

laisva visuomenė ir laisva 
draugija. Prof. K. Pak&tas

— Visa, kas parašyta, yra 
raustančiu žmonių mintis.

Carlylc

— Nusižemink, o būsi skai
stus, teisingas, išmintingas li
tavo darbai bus tikri ir vai
singi.

— Jei nesugebėsi pamoki
nti, savo pavyzdžiu patrauk
si.
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Musu Organizuotoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Katai. Spaudos Vajaus mnne iSdnos”. Petrui: “tris
Reikalu kftrt lnanęs užsigintai” ir t.t.

Vien Sios trys pranašystės 
galėjo Judui atidaryti akis; 
jis galėjo pamatyti, kad Kri
stus savo Dievyste žino ir 
mato jo visas mintis. Judai 
buvo proga susigėdyti ir, su

•‘Ks). ketini daryti, da'-ylt 

greičiui'* (Jon. 13, 27-20).

Nei vienas buvusiųjų prie 
paskutinės vakarienės stalo
nesuprato, kam Jėzus Judui silaikius nuo žygių, tnaldau- 
laip pasakė. Kadangi Judas ti Kristaus dovanojimo, 
turėjo piniginę (buvo iždini
nkas), tai kai kurie apašta
lų spėjo, jog Jėzus jam pa
sakęs: “Nupirk 'mums ko pri
valome šventėms, ar kad duo J 
tų šį tų beturčiams. Taip jis 
— Judas, priėmęs kąsnelį,N
.uojau išėjo. Buvo jau nak- 
ls.“ (Ten pat).

Kristaus žodžių: “kų keti
ni daryti, daryk grėbčiau“', 
be abejonės, ir Judas nesu
prato, nors, rodos, galėjo le
ngvai suprasti, matydamas 
kiekviename žingsny Kristaus 
stebuklus ir išsipildančias 
pranašystes net iki paskuti
nės kančios valandos, kaip 
tai: “Šių naktį visi iš manęs 
pasipiktinsite; iš jūsų vienas

Gal būt, Judas bandė žy
dams iškrėsti šposų, juos ap

vilti, pasitikėdamas Krislu 
ir Jo stebuklingu prasišali- 
nimu. Bet Judo nelaimei, Kri
stus nebesišalino. Čia ir mu
ms aiški pamoka, kad nega
lima iš Dievo šposų krėsti. 
Su Kristaus žodžiais: “daryk 
greičiau.’’, Judo sųižinėn įstri
go šėtono pagunda; jis ėmė 
neliaujančiai .įam kartoti: 
“daryk greičiau, daryk grei
čiau“, iki, pagalios, privedė 
prie galutino nusiminimo ir 
saužudystės. Tr Itaip Judas 
amžinai pražudė savo sielų. 
Tai šėtono jam dovana, nes 
jis kitokios dovanos neturi.

Su šėtonu nereikia bičių-

DRAŪOSS

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kontraktinio Darbo Įstaty
mas nelieč’a kai kurių

ateivių

KLAUSIMAS. Tmigrantas 
atvykęs pasisvečiuoti susituo

kė su Amerikos piliete ir da 
bar ketina išvažiuoti Euro

Parvestas vainikavimo iškilmėms. W5estminster Abbey, 
Londone, fasadas, paruoštas karaliaus Jurgio VI vainikavi
mo iškilmėms.

f
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įsigiję naujų A.B.C. Plovyklų arba Prosinimui mašinų 
galėsite gėrėtis Svoriais drabužiais be sunkaus darbo. 
A.B.C. Plovyklos šiandien yra populiariškiausios mar- 
kete, gražios mados, greitai drabužius išplauna, ir ilgai 
tarnauja. Kainos labai mažos ir lengvfts išmokėjimai. 
Progress Krautuvėj rasite A.B.C. Plovyklų ir Prosini
mui mašinų. Pasirinkimas nuo

£49-50 iki S99 5O
LENGVUS J SMOK ĖJIMAI

Didelė nuolaida nž ieną plovyklą mainant ant 
naujos A. B. C.

liautis, Su juo būtinai reikia 
vesti kovų, neatlaidžių kovų 
visados ir visur. Pirmas susi
bičiuliavimas su šėtonu vra 
pirmas piunėginimas skaityti 
bedieviškųjų spaudų. Jis taip 

' žmogų apjakina, kad po to 
! žmogus visai nustoja skaity
tis su visomis nuodėmėmis, 
ypač puikybe. Be puikybės 
niekas nedrįsta imti į savo 

i rankas Bažnyčios uždrausto 
'spausdinto žodžio. Be puiky
bės niekas neišdrįsta sakyti: 
“aš skaitydamas bedieviškų
jų spaudų eisiu į dangų, o 
tu, skaitydamas katalikiška 
spaudų, vistiek eisi į praga
rų“.

Kiti, dar save vadindami 
katalikais, sako: “Aš skai
tau blogųjų: spaudų tik dėl 
to, kad jų skaityti draudžia 
Bažnyčia ir perspėja katali
kiškoji spauda. Tad noriu 

žinoti, kame priežastis drau
dimui ir aš neskaitau to kas
yra bloga“.

Taip sanprotaudamas kie
kvienas katalikas, skaityda
mas bedieviškųjų spaudų, nei 
nepasijunta, kaip jo sųžinėje 
pradeda įsigalėti neapykanta 
ant kunigų, vienuolių, visų 
katalikų. Su tokiu kataliku 
stojasi daug blogiau, negu su 
Judu! Judas nusikalto tik 

j per kelias valandas: nuo ket- 
| virtadienio vėlaus vakaro, iki 
' penktadienio ankstyvo ryto. 
O žmogus, skaitydamas blo
goje spaudoje įvairius nebū
tus šmeižtus ant kunigų, ne 
kelias valandas, bet visų gy
venimų krauna kaltes.

Tad, brangus lietuvi kata
like! Verta apsižiūrėti, kol

3224 So. Halsted Street
J. W. KALRDTNSKAS, Vedėjas 

Tel. VTCtory 4226 Chicago, Illinois

nai Amerikos pJiečio, nereik 
prašyti deklaracijos (pirmų 
popierų). Liudininkai turi 
prisiekti dėl trijų metų gy
venimo šitoje šalyje. Jeigu 
susituokta su Amerikos pi
liečiu prieš gegužės 24 d.,
1934 m., tada reikia tik įro- 

pon, ka.l gavus regularės kvo! (,yti viem| me,ų rraidencij(Į. 
les vir.» legaliam, nuolatiniam . Ret k|ausSja aUa.

žiavo į Snv. Valstijas po bir
želio 29 d., 1906 m., reikia 
pristatyti atvažiavimo certl-

apsigyvenimui. Jis čia turi 
gerų darbų. Ar svarbu jam 
minėti tų faktų Amerikos ko-
nsului! Ar las sulaikys .i",‘fika,/ PrisiuntlK in.
sugrįžimų, kaipo “kontrakti
nio darbininko“!

ATSAKYMAS. Jis gali pa 
minėti faktų, kad turi užtik
rintų darbų Suv. Valstijose 
ir dar gali pristatyti jo dar
bo kontraktų arba certiflkuo 
tų pranešimų nuo darbdavio. 
Tas parodys, kad jis čion at
vykęs netaps visuomeniška 
sunkenybe, kad save galės už
silaikyti.

Darbo Departamentas yra 
parėdęs, kad ateivis, kuris 
bando atvykti pas žmonų ar
ba vaikų, legaliai gyvenant 
Suv. Valstijose, gali prista
tyti kontraktų, kuris užtik
rina jaim darbų, kuomet jis 
bus įleistas į Suv. Valstijas. 
Kada. jo pirmas tikslas atvy
kti į šių šalį yra tikslas vy
kti pas gimines, toks kontra

dar ne vėlu, kol mus žemė 
nešioja, kad kuotoliausiai bū
tum nuo Judo? Reikia pa
klausyti, ar dar nėra užgesęs 
sąžinės balsas, šaukiantis me
sti skaičius bedieviškųjų spau 
dų. Reikia paklausyti, ar 
nepradeda tavo sųžinėje ska- ktas neperžengia imigracijos
'Ulbėti nebe Kristaus, bet še- 
tonė balsas: “daryk greičiau, 
greičiau, greičiau

Judas šėtono apjakintas ne
bepajėgė praregėti savo bai
sių darbų. Argi ne tas pat 
dedasi ir su mumis skaitan
čiais Bažnyčios uždraustųjų 
spaudų ? J. š.

Norėdami mylėti tėvynę, tik
rų, aukšta meile, turime duoti 
jai mūsų pačįų asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne
reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
galėtų pasigirti. S. Pelico

įstatymo kontraktinio darbo 
aprūpinimų.

Pilietybės reikalavimai 
moteriai ištekėjusiai už 

Amerikos piliečio

KLAUSIMAS. Atvykau į 
Suv. Valstijas legaliai 1913 
m. Bet 1930 m. negalėjau 
gauti atvažiavimo certifikalo. 
1936 m. ištekėjau už Ameri
kos piliečio. Mano vyras šio- 
,,e šalyje gilinęs. Ar aš dabar 
galiu tapti Amerikos piliete' 
be atvažiavimo certifika.to?

ATSAKYMAS. Kaip žmo-

formacijas, Foreign I^anguage 
Information Service, gal, pa
gelbės “įsteigti“ atvažiavi
mo dienų, arba patars kų da
ryti, kad legalizavus buvimų 
šitoje šalyje tikslu įgyti A- 
merikos pilietybę.

Kursai Dėl Socialinės 
Apsaugos darbų

KLAUSIMAS. Skaičiau lai 
kraštyje skelbimų tūlos mo
kyklos, kuri siūlo per paštų 
kursus prirengiami vyrų prie 
socialinės apsaugos bordo. 
Dalykas man atrodo labai 
keistas. Ar, ištikrųjų, yra 
tūkstančiai tokių darbų vy
rams, kaip tani skelbime sa
ko?

ATSAKYMAS. Gerai tam
sta sakai, kad tas dalykas 
keistas. Sočiai Security Bo
ard ir Suv. Valstijų Civil 
Service Commission jau iš
leido įspėjimų kaslink viso
kių pažadų, kuriuos daro taip 
vadinamos “Sočiai Security 
Correspondenee Schools’’ ir 
per paštų siūlo kursus. Tos 
mokyklos ir kursai visai ne
turi nieko bendro su Sočiai

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais

paauksuotais lap. kraštais, ............................ $3.73
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo

tais lapų kraštais, kaina ................................ $4.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk

suotais lap. kraštais ........................................ $1.75
Angelas Sargas, juod. virš. pauk............................ $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš.........................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.........  60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš......................................... $1.30
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ...........................................   $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ............ $2.50

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO“ KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illincis

Del informati/if kreipkitii į:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS 
IM Grind St, Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 Wilnut St. Niwirk. N. J.

JOHN SEKYS
433 Pirk St, HirMord, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grind St, Brooklyn, N. Y.

6. A. KYBA 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vornon St. Worco«lir Mik.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
47B N. Miln St, Montello, Mm.

PAUL MOLIS
1730—24th St, Ditrolt Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1734 S. Hilitid St. CMcigo, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
U20 Sup.rlor Avi.,

Clivolind, Ohio

A. VARASIUS
204 All Nitloni Bank Building 
1200 Cinon St., Pittiburgh, Pi.

alo I
Mis J

Ia-mtIs Madmiis Kelią Kodo 
Ix-wls Kreditan Visiems I)uixl»

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu giulu arba top coatn 
“Draugo“ skaitytojams

Keturios dideles 
rertybčn Aluose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OEKITMAR

PATARNAVTMA8
VERTYBE

S22.50
LENGVAS

KREDITAS
Jokių nuošimčių, 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymų.
I.letuvls pardavė
jas Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

Security Board. Darbai so- 
cialės apsaugos ofisuose už
imti. Ten dirbantieji turi iš
laikyti “civil Service’’ kvo
timus. Suvirš' 35,000 aplika
cijų tiems darbams jau da
bar gulį valdžios ofise. Pri
žadėjimai žmonėms, kad, jei
gu jie ims tuos “sočiai secu
rity’’ kursus, automatiškai 
gaus darbo, yra apgavingi.

FLIS

— Tik po didžių darbų ga
rbė ateina, bet ji visada atei
na. Buffon

— Dideles tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drąsa.

Mazzini

PLATINKITE “DRAUGI”

DIDELĖ
EKSKURSIJA

| LIETUVA
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Populiariu Ektpretiala Garlaiviu

EUROPA
liplauki ii New Yorko

GEGUŽES 16 d.. 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

HAMBURG-AMERICAN LINE 
RORTH GERMAN LLOYD

O
I NORTH I
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DRAUGAS Šeštadienis, įkalanti. 24, 1937

Iš Tėvų Krašto
PRADĖS STATYTI KETURIAS LIGO

NINES IR TRIS ĮRENGS

Vidaus reikalų ministeris 47,OGU lt. mokykloms statuti 
įtvirtino visų Lietuvos ap- ir įrengti. Tiltams ir keliams 

skilčių savivaldybių 1937 mo 28,000 lt. Mažeikių apskr. mo
tų biudžetus. Visų apskričių kykloms statyti skirta 37,500 
savivaldybių pajamos šiemet lt., tiltams ir keliams tvar- 
siekia 8,340,000 litų. Švieti- kyti skirta 18,000 lt. Ši»«met 
mo, meno ir kultūros reika pradės ligoninę tvarkyti. Tam 
lams numatyta išleisti 124. ' Uksini biudžete lėšų nenuma 
000 litų, mokykloms statyti! tė, nes pradžiai turi lėšų iš 
922,200 litų, prieglaudoms '.ai kitų šaltinių. Panevėžio aps. 
;kyt» 338,000 litų, viešųjų da-! tiltams skiria 40,000 lt., ple- 
įbų fondui 200,000 litų, v’.e.i- Į ntams 37,(XI0 lt., savivaldybės 
kartinėms pašalpoms pavar- namams pradėjo statyti 23,- 
gėliams 53,000 litų labdaros i 700 lt., mokykloms statyti 
draugijoms šelpti 109,000 lit., ,83,000 lt. Numato 
ligoninėms laikyti 2,2185,000
litų, ambulatorijoms laikyti 
205.000 litų, ligoninėms sta
tyti 173,800 litų, naujiems ti- 
ltabns statyti 352,000 litų, til
tų remontui 950,000, litų kė
limus tvarkyti 65,(XX) litų, ke 
Iių lyginimo mašinoms eks 
ploatuoti 82,000 litų. Kai ku
rios apskr. savivaldybės yra 
užsibrėžusios didelių darbų.

Alytaus apskr. savivaldybė 
numato statyti 12 kmpl. mū
rinę mokyklų, tani reikalui 
skirta 44,800 litų. Tiltams 
statyti 2,200 lt. viešiesiems 
darbams 3,200 litų, Kėdainių

5 mokyk 
las iš 11 kcmpl. naujai staty
ti ir 12 kompl. įrengti. Šakių 
apskr. tiltams statyti 5,700 
lt., keliams žvyruoti 20,00u 
lt. ir mokykloms statyti 36,-

apskr. ligoninei įrengti 20,- 
000 liftĮ', tiltahns Statyti 12,- 
700 litų, plentams — 12,900 
litų, mokykloms statyti 39,- 
500 litų. Numato statyti vie
nų mūrinę 8 komplektų mo-’ skiria, 83,000 lt. Mokyklom

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karui škta

Balandžio 25-ta Diena kiekvienas nepasisekimas nn- Pasilenk toli Į ateitį, — tas 
----------- . Įgalėti, kiekvienas šiurkšti:-. išmok'ns tave kaip laukti;

“Jo pasigailėjimas paniro- neut..uustas lūpoms pa žiūrėk vien Dievo 'meilaus
dė ant mūsų galingas ir Vieš- >|l“‘kaneioms narsiai nebypasigailėjimo, be jokios niiii- 
|*ities ištikimybė' pasilieka '*ofns» pr.veda mus arčiau ties apie pasitaikymų arba. ii-
per amžius. — Patim. CXVI. pažjulėjimo ir Jo ai
2. i k i«lž anėios meilės dovanos

Balandžio 24-ta D’.ena
_______  Į kuomet pr stinga stipri.r.m ii (|>i(i

Jūs “anksčiau” š uo keliu kanlnimo kovos karštyje ir___
“dar nėjote”. __ Joa. III, 4 įtempime, kuomet narsiausio

kimų; ir už žemės praeinan
čių aidų, e’minti, lyg dvasia,

iškeĮia sielų iš žemiškų šešė- pirma, išgirsi pažadėjimų vis Menkame pore gų bėgyje, jį,, • ( t » a f j *tolimų gyvenimų auks dar atkartojamų, “Jis tęsėsi 
per amžius!’’ — Morta Capfs 
Olivcr.

Nesitraukite atgal nuo jc- '^'as,us baimės alpsta, pa 
kio kelio, kad jūs dar juo s*^av*,n° valamlo e negalvok 
niekad pirma’ nėjote. Tiesa, a9‘e skaudžias vaižynes, bei 
uždavinys, džiaugsmas, ken- įsimink Dievų, kurs myli ta- 
tėjimas, ant kurio krašto ta

Naudingas l*.uoelaik-o su- ; 
naudoj imas. Sunaudojant nau 
dingai Iiuoslaikį, galina daug i 
kas padaryti. Štai, atvaizde 
matome chicagietį Rex Pet 
ty, kuris liuoslaikiu per šešis 
mėnesius padarė miniaturinę

000 lt. Šakiuose pradės sta-1 replikų pirmosios Chicago va- 
tyti 8 kompl. mūrinę mokyk-!n<lens pumpavimo stoties, ku
lų. Šiaulių ajiskr. mokykloms 
statyti 130,000 it., ligoninei 
pradėti statyti 65,700, susi 
siekimui tvarkyti 73,000 lt., 
priešlėktuvinei apsaugai 5000
lt. Seinų apskr. mokykloms į puikų dalykėlį 
įrengti skilia 9,000 lt. Roki 
škio apskr. mokykloms sta
tyti 35,000 lt. Numato tris 
•mokyklas naujai pradėti sta
tyti ir 7 kompl.,ir-ų mokyk
las šu 17 kompl. pradėtas 
statyti - įrengti. Tauragės 
apskr. numato statyti 34 me
dinius tiltus. Tam reikalui

ri stovi prie Michigan ir Chi
cago gatvių. (Stoitis neveikia 
nuo 1901 metų). Medžiaga 
(“fiber” ir pleisteris) jam 
kainavo 20 dol, bet padarė

stovi, mano prieteli, šiandien 
eik į jį be balnos: tiktai eik 
j jį su Dievu, kurs yra visad 
buvęs su tavim. — Ph’lTpj 
Brooks.

Ir tu į ten, mylimasis, ir 
j aš į ten galime nustatyti sa
vo širdį ir nustatyti savo 
veidų, ir eiti silpni, tačiau 
sekdami namus nepavergia
nčiomis kojomis. — Kristina 
Rossetti.

Dangus šalis, Kristus ke
lias.

Mes žinome kelių: ačiū Die
vui, kurs parodė mums ke-

ve, Jis sugalvojo tavo l-ki- Į 
mų ir vietų gy venkne.

Kiekviena kova su savimi,

S0 METŲ PRITIKIMAS 
Akys egsaiuu.uojHmui — aklina 

piitaikoan

OR. JOHN SMETANA
OP I OMt I Rlb I Ab 

1801 b. Ašutiniu Aveliui 
Valandoa. kiiMlieu uuu S iki 14

uuo i .JO iki s vul vuk 
Tel. CANai 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofisu,:

LAFayette 4017 
Tel. minui:

HEMlock 6286

Rez.:
24Z6 W. 6? St.

AKIŲ GYDYTOJAI LIETUVIAI DAKTARAI

kyklų. Raseinių apskr. nunia 
to pradėti ligoninę ir tani ti 
kslui skiria 53,000 
prieglaudai Jurbarke

statyti ir įrengti skiria 47,- 
600 lt. Trakų apskr. dviem.

tižiai paskyrė 14,600 lt. 
Matome, kad Lietuvos ap

skričių savivaldybės atlieka 
daug -svarin-ų viešojo gyve
nimo darbų.

Pakeltas Atlyginimas 
Lietuvos Valstybes 

Tarnautojams

litu, vaikų mokykloms po du kompl. sta ; . , . , •“ . . *, , ntlzio men. 1 ,1. posėdyje pji-
•ke statyti-•Syti 23,500 lt., susisiekimo' . . , . . . .7 • ’ ’ .cnie valstybės tarnauto 111 at-

paskyrė 20,500 litų, tiltams, reikalams 19,000 lt., Telšių . . . ’. , . , ...F J ’ * lyginimo įstatvnio pakeitimo
statyti 20,000 litų, statomoms apskr. tiltams statyti 23,850 • , •' 1 4 1 - ♦

j - » ,1 . . _ ‘projektų, kuriuo valstybes ta
mokykloms įrengti 38,000 li
tų. Biržų apskr. tiltams pa 
skyrė statyti 15,000 lt., mo
kykloms — 36,500 lt., Kauno 
apskr. 1937-38 m. numato sta 
tyti 13 mokyklų su 27 kom
plektais iš kurių dvi mūrines 
In 12 kompl. Tani tikslui rei
kės 256,000 lt., bet šiemetc

lt., ligoninei praplėsti 9,70d >. .‘ , , ,»■’ 0 r . . rnaut-ojams nuo balandžio m.
lt., mokykloms statyti 39,800 
lt. Pradės statyti 6 kompl. 
mūrinę mokyklų. Utenos aps. 
pradės statyti 3 mokyklas 12 
kopini., šiam reikalui skiriu 
46,000 lt., tiltams statyti 16,-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFTOMKTKH'AI-I.Y AKIU 
SPE<I AUSTAS

Palenirv’na aklu įtempimą, surk 
ftfctl priežastimi galvos skaudė limo 
tvaigirno, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių kuiAti. atl'ais.. 
trumparegystę Ir toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose at«PI 
kiniuose egzaminavimas daromas si 
elektra, parodančia niaž.iaosiaa klai
das. Spec'.a-d atyda atkreipiama

Tel. LAFajette 8016

UR. G. J. SVENCISKAS
DENI13TA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

____ Pagal Sutartį__________

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Tns'iadioiiiais' ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Iių! Jėzus Kristus — UlŪSIl :m®kyMtoe valkus Kreivos ak.ys a»l- 
e ‘ 1 .alHOmos. Valandos nuo 10 iki X *

kelias į puikų Rojų, Jėzus I NeJėnoj ni»o u iki 12 nsugeiv41 * ''n ĮsitikUi-ų akys atitaisomos Im* akinu
Kristus — tas Pats per aiu-!*** aut-

, T> . v. 4712 SO. ASHLAND AVEzius, tas Pats šiandien.

Tel. Caiuinet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street 
CIIICAGO. ILL.

— Kristina Rcssetti

Per aneilę į šviesų! O, sle- .

Phone Boulevard 7589 

LIETUVIAI ADVOKATAI

bėtinas kelias, fcširs veda iš i Telephone: BOUIevard 2800
tamsos j tobulų dienų! Iš na- I JOSEPH J. GRISH
kties tamsos ir skausmo į ry

LI ETUVIS ADVOKATAS 
.4631 South Ashland Avenue 

virs jūrų. Per meilę j šviesų! G;)15 s_ Rockwell Street
tų, kurs ateina dainuodamas

Per meilę, Dieve, prie Tavęs, 
Kurs esi meilės meilė, amži
na šviesos šviesa. — Eikar 
das Watson Gilder.

■- »•

Telephone: REPublic 9723

Įstatymo pakeitimas liečia' 
ir vaikų priedus. Dabar eta-1 
tiniai valstybės tarnautojai 
gaus kiekvienam vaikui iki 

d. atnaujinamas issitarna-! 14 melų amžiaus — 1) už vie-
vimas gauti II tarnybos lai n.j vaikų 10 litų kas mėnuo,
psmo pagrindinės algos. Eta- 2) i:ž du vaikus 15 litų ka.-
tiniai valstybės tarnautojai, ■ nu-nil0 kiekvienam, 3) už tris
kurie iki šio įstatymo pakei
timo paskelbilmo jau gavo 11

900 lt. Ukmergės apskr. UI- tarnvbos |aipsnio a|g!}, gong
tams statyti 11,500 lt., nioky-

kirta 83,000 lt. Kretingos ; klonis 52,IKK) lt. Statys 2 mū-
apskr. tiltams statyti paski
rta 22,000, 'mokykloms staty
ti ir įrengti 30,000 lt. rūpi
nasi 50,000 It. paskola Kre-

rines mokyklas po 6 komp! 
ir 2 medines jk> <lu kompl 
Vilkaviškio apskr. tiltams sta 
tyti 6,000 lt., mokykloms S,-

tingoje 5 komplektų prailžioa' 700 lt. Zarasų apskr. numato 
mokyklos namams statyti, j statyti 2 mokyklas — mūri- 
Marijampolės apskr. skiria nę 10 kompl. ir medinę 2 
ligonines stalyti 25,000 lt. ir kompl. Mokyklų statybos pia

ja toliau pilnomis valstybės 
tarnautojų atlyginimo įstaty
mo nustatytomis normomis. 
Etii.tin.iams valstybės tarnau
tojams, kurie šiuo įstatymo 
pakeitimu įgija teisę gauti II 
larnybos liiijisnio algų, mo
kama nuo 5 'in. J V. 1 d. J 
laipsnio algų su 5 nuoš. prie
du.

ir dauginu vaikų — po 20 it. 
kiekvienam.

Tame pačiame posėdyje pa
keisti karininkų ir liktinių 
puskarininkų atlyginimo įsta
tymai, kuriais karininkams ir 
liktiniams puška tini likams 
mokami tokie j»at vaikų prie
dai kaip ir etatiniams val
stybės tarnautojams.

PLATINKITE “DRAUGI

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS 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... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK,
Buick * Cadillac - LaSalle ;

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
I’anedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

State 4#9» Proepect 101»
KAL & ZARETSKY

ATTORNETR AT LAW 
833*2 So Western Ave. 

▼alandoe: kaedten nuo S:t* po ptev 
Iki 8:38 v. vak. Subatoj oi o 12 iki 

8:80 vakare 
188 W. Randolph St. 

▼alandoe: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 8:00 po p'et

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVI8 ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd. 
Tel. KEYstone 6286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue 
_____PROspeet 1012

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pajai sutartį-

rei. CANai 2346

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

Ketvertais paual sutart)
2305 So. L eavltt St.

• Tel CANai 0402
Tel. Ofc. REPnhMc 7088 
Melrose Park 820

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 We8t Marąuette Road 
Antrad.. ketvlllad. Ii oenktadientale 

9-12 v. rytą: 1-5 p. p.: «;’ *• *• 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. I 

161 Broadway I
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir treCiadleniaia nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

ft.Atndieniais nuo 2 v Iki 9 v. v 
S.-kmadientais paaal su tarties

OR. P.. AiKOČIŪNAS
HAHTlRTAft

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v
Res. 6924 So. Talman Ar*.
Res. Tat GROreaill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Snt.atoms CleeroJ 
1 446 So 40th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2619 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 6—fl vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai. 2 iki 4 |>opiet ir nuo 7-9 vsk.

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
[ Trečiad. ir Sekmad. i>agal sutartį 
Į šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

Tol. HEMlock 4848

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave.

TeL YARde 0994 
Rea.: Tai. PLAaa 2400

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

Nedėliomis nno 10 iki 12 dieni}

DR. CHARLES SEGAL
OF18A8

4729 So. Ashland Ave.
2 luboe

CHICAOO. ILL 
Telefooae MIDvay 2810

OFISO VALANDOS: 
vakaro Nedėliomis nuo 10 iki 1?
Nno Iii iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
JAU SUGRĮŽO*IA KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuolft 30 mefij

Reiiinaitanas Ir Alrtliei. Ilgos Jo 
speHalybė 

VHlsndos 11-12 A. M. 2-4. 7-» P M. 
Gyveninio viela 18.18 So. »0th Ave. 

Phone Ck-ero 3<I5«
Office 4930 West 13th Street

AMERIKOS LIETU VT” DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Tel. CANa’ 0287

Ree. PROepeet 8659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Kezidenciįa: 6600 So. Artesisn Ave 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUIevard 7042

, OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal eutarti

Ree. and Offiee
2359 S. Leavitt St 

Vai. 2-4 pp. Ir 7-8 vak. CANai 0708

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chicago-

Nedėllom Ir Treėludienlala 
Pagal Sutarti

Offiee Phone 
PROspect 1028

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

DR. STRIKO17IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffoa

Nuo 2 iki 4 ir nuo fl iki 8 vak 
Ne<lėliornia jutgel nutarti 

Of so Telof. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Koredomie ir Nedėk pagal nutartį 
RKZIDRNCUA

6631 S. Callfomia Ave.
Telefonas REPublic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 įio pietų, 7—8 v. vak. 
tSnkvma .orednm.a ir

fyl. Ofiso BOUIevard 6918 14 
Res. KENvrood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiao Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėlinmia paual anterti

Chicagon lietuvių iv. Kryiiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
Collego of Surgaona, yra Ola s A 
rniiss. Tai yra, aukiėianai Ameri 
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę pr skyrė prie geriausių Ame
rikos ligoniniu. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistŲ, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



{šeštadienis, baland. 24, 1937

Parap. Susirinkimas

KENOSHA. -- Rytoj, klo
jau po sumos, Šv. Petro pa
rapijos įvyksta ekstra susi
rinkimus parap. svetainėje. 
Susirinkimas yra labai svar
bus ir reikalingas visų para
pijiečių dalyvavimas. Kurie
ms rūpi parapijos patys sva
rbiausieji reikalai, 
žioji ateitis, tikrai 
minėtame
rems girtinąjį tikslų. Keno-

I vietos, bet choristai, ir vie
tos veikėjai, atsiminę, kiek 
ji yra pasidarbavus parapi
jai, surengė jai pagerbti va
karienę, į kurių susirinko 
daug žmonių — jmrapijonų.'

Programa siuūtlėjo iš dai-! 
nų, muzikos ir kalbų. Vaka
rienę pagamino įžymiausios 
Racino šeimininkės tik rai lie-,
tuviškai. Per vakarienę tar- 

jos gra- kftibų įteikta dovana pui- 
italyvaus, |{lls laikrodėlis nuo

susirinkime ir pa dalyvių, o kleb. ki.n. J. S.
Martis įteikė čekį $20 sumai 
nuo parapijos, gi Šv. Cecįlišieeiai, praeitų metų, Dievo 

malonei padedant, pajėgė už- jos eilc,ra.s rožių, kaipo ženk- 
duti {bažnyčiai ir mokyklai nieiles savo buvusiai vav-

jk^gusVvyti$Tl 00.00

ir
ir iš lauko pusės ap- gonininkei. Tuo para pi jonu i 
ir virš to išmokėjo atsidėtojo veikėjai už jos ge- 

skolos. Taip pat, rug darbus. Rengimo kom i te-' 
manoma, šį metų. Dievo nia-jte buvo u Rručienė ir . A.1 
lonei padedant, galėsime ba- Zizminskaitė iš choro ir P. 
žnyėių ir mokyklų is vidaus Karaliūnas ir S. Šapikas iš 
ištaisyti. Bažnyčioje, būtinas parap. komiteto. Visiems, ku- 
reikalas, įtaisyti naujos sis- į rje kuomd prisidėjo prie to 
temos šiltinių, įdėti naujas vakaro, Julė Kumpytė labai I 
grindis, aptaisyti suolus ir dėkinga. Sakė, niekados ne- 
išnialiavoti visų bažnyčios vi-' įtikėjus, kad raeiniečiai šū
dų, o mokyklos bei svetainės jrengS jaį tokias priimtuves ir 
vidaus reikalingas išvalymas, įteiks brangias dovanas. Ža- 
aptaisymas ir išmali&voji- dėjo ir toliau darbuotis pa

rapijos ir lietuvių labui.mas. Todėl visų gerb. para
pijiečių reikalingas pritari
mas ir prisidėjimas bei nuo
širdus rėmimas, kad šis pa
geidaujamas tikslas būtų at
siektas.

Gegužės mėnuo
Ateinantį šeštadienį prasi

dės gegužės mėnuo, kurs vi
sas pašvęstas Švč. Panelės 
Marijos garbei. Šv. Petro lui- 
žnyčioje gegužinės pamaldos 
bus laikomos:^ sekmadierjįais 
3 vai. popiet, trečiadieniais, 
penktadieniais ir Šeštinėse 
7:30 vai. vakare, o kitomis 
visomis dienomis ryte po 8 
vai. Mišių.

No vena j šv. Petrų, mūsų 
parapijos Globėjų prasidės 
gegužės 2 d., 3 vai. popiet, ir 
bus laikdma kiekvienų sek-1

Gegužės 2 d., po 3 vai. pa
maldų, parapijos «larže ir 
svetainėje įvyks jaunimo pik
nikas ir balius Miksiu padi 
dinti vargonams fondų. Šv. 
Petro bažnyčioje yra įdėti 
“Schuelke two-manual and 
Pėdai Pipe Organ”, kurie 
nauji kainuoja $4,000.00. Jie 
po daug metų naudojimo rei- 

lavo gerokos pataisos. Pra- 
itų savaitę pilnai tapo pa

taisyti. Pataisymas kainavo 
$150. Gerieji, mylintieji mu
zikos grožį parapijiečiai var
gonų i>ataisyniui jau arti ši
mtinės suaukojo. Tačiau dar 
trūksta, todėl daroma paren- 
gibuas, kad pilnai padengtų 
vargonų lėšas.

Rytoj, Šv. ^Benedikto drau
gijos, po parapijos ekstra su
sirinkimo, parapijos salėje, į- 
vyks bertaininis susirinkimas, 
jnadienį iki ŠŠ. Petro ir Po 
vilo šventei.

pu

Gražios Veikėjai 
Priimtuvės

CHICAGOJE
šokių Vakaras

Ateinantį penktadienį, bal. 
30 d., Lietuvių Auditorijoj į 
vyksta didžiulis šokių vaka
ras. Šokiai rengiami, kad su
kelti fondų sportininkams, ku 
rie ateinantį liepos mėnesį 
atvyksta iš Lietuvos.

Tų vakarų, Imi. 30, rezer
vuokite šiems šokiams. L.

Baisi Žmogžudystė

Albert H. AVatts, 58 m., 
3817 N. Claremont avė. už
vakar naktį kirvio penčių už
mušė ir, pamatęs, kad dar 
kvėpuoja, užsmaugė savo* 
svainę pusiau invalidę Helen 
Stalil, 50 m. amžiaus, kuri su 
juo ir jo žmona gyveno per 
13 metų. Atlikęs baisų dar
bų”, jis ramiausiai išėjo į da-] 
rbų. Jo žmona pamačius vir
tuvėj baisių scenų, pašaukė 
policijų. Watts sako, kad na
muose buvę nuolatiniai bar
niai, “pragaras”.

Lietuviškos Knygos Ir 
Muzika švedų 

Laivuose

Šiomis dienomis Chicagoje 
lankėsi švedų laivų linijos at
stovas V. MuAinskas. Papa
sakojęs, kad švedų laivu lie-

DRAUGAS

&*>*»

■fc.il,,
Tai bent senis. Goliath Messiah (kairėj), Švęsdamas 111 

metų sukaktį, vienam New Yorko parke išbėgo tris mylias 
ir nepavargo. Palyginkit jj su vieno laikraščio reporteriu 
(dešinėj). Senis, sakoma, yra grieštas vegetaras, nerūkęs 
ir niekad nevartojęs svaiginančių gėrimų. Manus sulaukti 
115 m. anržiųus.

Sužeisti Du WPA 
Darbininkai

Grįštant iš darbo prie Mo
rgan st., Madison st. gatvo- 
karis sužeidė du WPA dar
bininkus: Stanley Paremba, 
1101 S. Oakley avė., ir Char
les Wilckes, 12 S. Peorin st. 
Abu nugalinti į apskr 
ninę.

ligo-

Atidarymas Naujo 
Tam

TOVVN OF LAKE. — Juo
zapas Biknius, žinomas vi
siems townoflakiečiams, ir di
delis rėmėjas visokių dien
raščio “Draugo” parengimų, 
praneša apie didelį “Grand 
Opening” šiandien, bal. 24 d. 
vadinamoj “Three Steps Ta
vern” 4625 S. Paulina St. 
Pradžia 8 vai. ryto. Bus sma
gūs šokiai prie didžiulės or
kestros.

Pataisymas
“Draugo” Nr. 91 korespo

ndencijoj iš Racine, Wis., vie 
noj vietoj jiasakyta, kad dėl 
gėlių O. Vasiliauskienė au
kojo 4 dol. Turėjo* būti Apa- ...... .
W1 , •. . . i tuviu ekskursijos orirarnznvi-stalystes draugija aukojo 4 .... ,mas tiesiog j Klaipėdą gegn-dol B. V.

Kun. J. Bružiko, S. J.
v Adresai:

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

Nuo geg. 31 iki biri. 4. •— 
260 E. Main Str., Amster- 
Jam, N. Y.

Nuo birž. 4 iki 13. — 432 
\Vindsor avė., Cainbridge, 
Mass.

žės 29 d. neblogai sekasi, pra 
nešė, kad visų švedų linijos 
laivų knygynuose dabar yra 
vėliausiai išleistų lietuvių1 
knygų ir taip pat muzikos.] 
Ir knygomis ir muzika (gai 
domis) keleiviai gali naudo
tis už dykų.

Man labiau patinka tasai 
žmogus, kuris gina tiesų dory
bėmis, kaip tasai, kuris jų gi
na argumentais. Pal<mt J. 8.

Peoples Krautuvėse
21 nų Metų Sukaktuvių 

DIDIS

Išpardavimas
Naujų

1937 Metų Mados

4‘Super Duty”

FRIGIDAIRES
Su “Meter Miser”

Sučėdysite Daug Pinigų

J. Biknius yra smagaus bū
do žmogus. Jisai yra nuošir
dus aukotojas, prieš kelias 
dienas “Dr-go” ra porteriui 
jis sakė, kad be “Dr-go”, tai 
man nėjokis biznis. Man 
“Draugas,” tai mano priete- 
Lis, sakė jis.

Stotis T. 0. F. L.

AR TURITE KĄ 
PARDAVIMUI?

Norint kų pirkti, praneš
kite plačiajai lietuvių vi
suomenei per skelbimų 
“Drauge.”

RACINE, WIS. — ’jlnlan 
džio 18 d. raeiniečiai savo 
parap. svetainėj suruošė pri
imtuves buvusiai varg. Julei 
Kum pytai. Prieš du metus J. 
Kumpytė pasitraukė iš var
gonininkės pareigų ir buvo 
išvykus iš Racino. Dabar grį
žo. Nors neužims vargoniuko

LENGVOS

IŠMOKĖJIMAI

po

15c

DIENA

Netikėta himė. Mrs. E. O. Palnier gyvenosi (ileen Ellyn, 
III., prieš 17 metų pametė “engagement” deimantinį žiedų. 
Vėliau nuosavybę pardavė ir nusikėlė gyventi į Wa.rrenvillc 
netoli VVbeaton, III. Pirkęs nuosavybę Paul Oreen žinojo a- 
pie tai ir dabar jo sūnus Christie kasdamas lysę žiedų rado. 
Nuvežęs savininkei gavo $100 dovanų. Čia matome Mrs. 
Palmer įteikiant Christie čekį. Netikėta laimė ir vienam 
ir kitam. . , , . ■ t , , . t

Asmenhtial Lydimos

IPŽM
M* GOTHEMMHMĄ, ŠVEDUĄ

K*4 gali būti malonesnio kelionėje. La»p 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 

ii to patirs laivo 
KLAIPĖDOJ 

Tokią kelionę turėsite vykdami i
1937 m. gegužės 29 d.

Iš New Yorko į Klaipėdą 
Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauki

LIEPOS-JULY 2 D.

Iš Cothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Ii Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholm apie 18 valandą į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRR
14BTUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos sa« 
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda, 
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba š. A. L. raštinėse. *• *

KITI UFLAUKIMAI H NBW YORKO 
nrlpnholm — —■ — — — Gegužės 1 
Drottnlngholm — — — Gegulėa IK 
Kitiųp«halni — — — Rlrielto 6 
Drottntnghotni — — — BlrieUo •

SWEDISH AMERICAN LINE

181 N. Michigan Avė., Chicago, I1L
■

— Jei nemoki rašyti, gali 
kalbėti, jei nemoki kalbėti,
gali rnelstiea.

— Kartais nuo kūno paei
na dūšios kančia, o kartais 
dūšioje gema tai, kas vargi
na kūnų.
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Lucky Strike Perstato “Your News Parade’ 
Su Edwin C. Hill Priešakyje

d

)

Lr

Nauji FRIGIDAIRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIGERATORIAI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Refrigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugų
4— Geresnį užtikrinimų — pilnų garantijų
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumų

Naujų FRIGIDAIR1Ų kainos visiems priei-
narnos, Šeimyniškos mieros nuo ................. I ■ ■

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEM

rURNITURE
M ANUFAC T UB INd COMPA.NV©

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
,T. NAKROAIK, Ved. M. T. KEZES, Ved.

CHICAGO. ILLINOIS

EDWIN C. HILL, vienas ii įžy
miųjų laikraščių ir radio raporte- 

rių dabar bus girdimas radio progra
moj, kur -bus perduodama ištisa ejlč 
šios šalies tr užsienio vėliausių nau
jienų. Ši programa bus žinoma kaipo 
"Your Lucky Strike Nevn Parade”. 
Ji bus perduodama kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:15 vai. 
po pietų E.S.T. per Columbia Broad- 
casting radio tinklą. Tai bus penkio
likos minučių Lucky Strike cigaretu 
išdirbėjų patiekiama programa.

Per daugiau, kaip trisdešimt metų
Edwin C. Hill dirbo Amerikos laik 
raseiuose, kur jo pareigos dažnai jį 
vertė vykti į Europos ir į Pietų ir 
Central i nės Amerikos valstijas. Sis jo

E tyrimas ir yra nepakeičiamu šiame 
darbe.

1932 metais patekęs ant radio jis 
veikiai įgijo kaipo vieno iš įžymiausių 
politinio stovio išnagrinėtojo ir nau 
jienų apžvalgos atpasakotojo vardą, ir 
Amerikos radio programos sutvarky 
tojai 1933. 1934. 1935 ir 1936 metais 
tą pirmenybę oficialiai jam pripažino.

“Your Lucky Strike News Parade” 
susidės ii vėliausių šios šalies ir užsie
nio naujienų, kurias p. Hill taip jan- 
dinanėiai su {vairiais paaiškinimais 
savo taip turtingo patyrimo šviesoje 
atpasakoja.

Iki bus įvesta dienos šviesos taupy
mo laikas (daylight savings time) sto
tys vakarinėse prie Ramiojo Vande
nyno valstijose nebus naudojama. Bet
pradedant gegužės mėnesio 3 d. ištisa

Edvrin C. Hill

Columbia Broadcasting Systema bus 
panaudota ir tuomet programa bus 
girdima pradedant Maine ir baigiant 
California valstijomis.

Patiekiant šią programą Lucky 
Strike cigaretu išdirbėjai seka prog
resą, kas duoda jiems galimybės pa
tiekti rūkytojams Lucky Strike ciga- 
retų. Tai yra lengvas uisirūkymas. 
švelnus rūkytojų gerklei, ir laisvas 
nuo tūlų šiurkščių erainančių prie
maišų. prašalintų Lucky. Strike išim
tino "It’s Toasted” proceso.

Gerkit ir Reikalaukit

MutualLiąuorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. VARUS 0H00



0 Šeštadienis, baland. 24, 1937

VIETINES ŽINIOS
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SULAIKYTA VERONIKA SHURKUS

Kaltinama Dėl Mirties Įnamio Felix Funick
Vakar detektyvų sulaikyta 

išklausinėjimui Mrs. Veroni
ka Shurkus, 56 m. aunž., gyv. 
4510 S. Laflin st., kurios nn 
anuose dieną prieš tai paval
gęs pietų staiga susirgo įna
mis Felix Funick, 40 m. am
žiaus, ir nugabentas į apskri
ties ligoninę mirė. Manomu, 
kad jis bus užsinuodijęs.

Policija Mrs. V. Shurkus, 
namuose rado- blokinę lajau* 
(lye). Visi indai ir pietų val
gio liekanos paimti chemi
niam analyzui. Mrs. Shurkus

ginasi, kad įnamis būtų už
nuodytas. Sako, visą rytą jis 
gėręs munšainą.

Policija painformuota, būk 
prieš mirtį įnamis pasigyręs 
jai gavęs 50 dol., kurių po 
mirties pas jį nerasta.

Funick per 25 metus buvo 
panaktiniu gyvulių skerdyk
lose (Stock Yard) bet dėl gi
rtavimo prieš keletą mėnesių 
buvo prašalintas. Jis buvo 
pasimetęs su savo žmona ir 
vaikais. Pas Mrs. V. Shur
kus gyveno tik tris dienas.

Svečiuose Pas Senus |
Pažįstamus

_
Atsilankęs į Grand Rapids, 

Mieli., 'maloniai praleidau 
tris dienas pas vietos klebo
ną kun. Lipkų.

Grand Rapids graži lietu
vių kolonija. Lietuviai apsi
gyvenę už upės apie Leonard 
st. Turi gražią mūro bažny
čią ir mokyklą, kurioj moki
na seserys Pranciškietės. Vai j 
kų mokykloj daugiau kai. 
400. Mokykla 10 skyrių: S 
pradžios ir 2 aukštesnės mo
kyklos. Parapija turi dau
giau kai 500 šeimynų. Skai
čius parapijom) auga. Jauni
mas lanko lietuvišką bažny
čią, nes pamaldos būna pu
siau lietuviškai, pusiau an
gliškai.

Mokykloj mokiniai -8 skyr. 
mažai besupranta Lietuviškai 
ir čia nėra kaltė seselių mo
kytojų, bet glūdi kur kitur? 
Tokis likimas laukia ir kitų 
kolonijų. i

Gražiai iri linksmai pasi
svečiavęs, aplankęs savo se
nus parapijiečius, parinkęs 
aukų Kaišedorių katedrai ir 
Pivošiūnų bažnyčiai vėl grį-

Lietuviy Choro
Vakares

MELUOSE PARK. — Mū
sų kolonijoj lietuviai katali
kai priklauso italų parapijai. 
Lietuviams pamaldos laiko
mos 11:20 vai. Kunigą at
siunčia Tėvai Marijonai.

Lietuviai turi chorą, kuris 
gražiai gieda bažnyčioj per 
lietuviams laikomas pamal
das. Šį vakarą, bal. 24 d., 
choras rengia pasilinksmini
mo vakarą su Šokiais Eagles 
salėj, 145 — 19 jBroadway. 
Kviečia visus atsilankyti ir 
paremti chorą, kuris stengia
si čia palaikyti lietuviškumą 
lietuviškomis giesmėmis.

Choro Narys

žau į numylėtą Chicago.
Dėdė1 įveli ligoninę.

Nesisake, Paimtas Į
Kalėjimo Ligoninę

  
Kai Robert Irvine, 40 m., 

7345 S. Roosevelt st., nuėjo 
pas gydytoją dėl pirmos pa
galbos kojai, kurį buvo per
šauta ir kai gydytojas pašau
kė policiją, kuriai Irvine ne
norėjo pasakyti, kas jį pašo
vė, policija jį išsivežė į Bride-

SPORTAS

Didelės Ristynės 
Coliseume

Balandžio 30 d., Coliseume 
vėl bus didelės ristynės, ku
riose svarbiausia pora bus ja
ponas Oki Sbikina su turku 
Ali Baba.

Sunkiojo svorio ristikų ta
rpe čempijonatą dabar laiko 
Everett Marsball. Bet jis no
rima nuvainikuoti. Bet kas 
stos į areną su Marsball? 
Oki, ar Ali? Šis klausimas 
bus išrištas šiose ristynėse 
ir vienas laimėtojų vėliau ba
ndys Marsbail nuvainikuoti.

Japonas Oki ir turkas Ali 
yra seni pasižymėję ristikai. 
Mėgėjams šio sporto įvairūs 
jų “triksai” duoda didelio 
pasitenkinimo. Vietas galima 
rezervuoti iš anksto telefo 
nuojant Dearborn 6565.

nnlTTOlB

Plėšikų kelias prie $20,0C0. Diagrama pa rodo, kai,) buvo apiplėštas Melrose Purk paš
tas. (1), (2), (3) rodo, kur plėšikai užkopę ant skliauto išlaužė langą ir (4) atidarė duris 
acetelinu išdeginę spintą. (5), (6) acitelinas panaudotas išdeginimui geležinių vartų prie 
•saugos spintos ir spintos durų prie pašto žen klų ir pinigų.

Mrs. R. C. Mitchell 
Paskaita

PITTSBURGH, PA. — Kas 
tik gali, teatvyksta į Mokslo 

' Katedrą gegužės 7 d., 8 vai. 
, vakare. Bus Mr.,. R. C. Mit- 
tcliell paskaita iš jos kelionės 

)x) Lietuvą.
Įėjimas nuo 5th Avenue. 

Liet. Kambario Fondo
Sek r. J. Baltrušaitis

NAUJAS GIESMYNĖLIS

AUŠROS VARTŲ PARAPI
JOM DĖMESIUI

West Side (Chicagoj). — 
Rytoj, (sekmadienį) Chicagoj 
nuo vidurnakčio laikrodžiai 
bus pavaryti vieną valandą.

Kad neįvyktų jokių klaidų, 
pranešam, kad pamaldos Auš
ros Vartų bažnyčioje tvarky
sis senuoju laiku (ne daylight 
saving laiku). Taip pat ir 
mišparai bus laikomi nemai
nytu laiku. Tačiau, jau pir
madienį, Mišios bus laikomos 
pavarytu laiku.

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

REUMATIZMAS
SAUSGELE

Šuo Išgelbėjo

Mr. ir Mrs. Alex Yursis ir 
jų sūnus nepamirš savo išti- ( 
kimo šunelio, kuris užpraeitą, 
naktį lojimu prikėlė, kuomet 
jų name 10657 S. St. Louis 
kilo gaisras. Visi spėjo nak
tiniuose drabužiuose išbėgti, 
bet namas sudegė iki pama
tų. Nuostolių padaryta $3,500 
sumai.

Nesikankyklte savęs skaus
mais: Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę Ir dažnai ant patalo pa
guldo.

CAPSICO COMPOUND mes
tis lengvai prašalina vtrSmtnė- 
tas ligas; mums Šiandien dau
gybė žmonių siunčia padėko- 
nes pasveikę. Kaina BOc. per 
paėta 66c. arba dvi už $1.06. 
Knyga: "SA ETINIS SVEIKA- 
TOS” augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Justin Kulis
3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, I1L

KAS NEGERIA KAVOS:
Gal vienas iš kelių šimtų nege

ria kavos. Šis pranešimas taiko
mas šeimininkėms, kurios turi vir
ti kavą ne vien sau, bet ir visai 
šeimynai.

Kaip žinote, yra daug būdų iš
virti gerą kavą. Vienas geriau
sių, tai “tiri p” būdas. Štai 
“DRAUGAS” kaip tik ir siūlo 
tokį “drip” puodą kavai daryti, 
kaipo dovaną.
Puodas aluminas, visuomet gražiai išrodo ir per ilgus 

metus tarnauja. Rankenos padary tos iš nedegančios me
džiagos. Džiaugsitės turėdami tokį puodą kavai virti.

Kas lengviausia, tai būdas šį puodą įsigyti. Reikia 
tik prikalbinta ir užrašyti “DRAUGUI” naują skaity
toją metams, ir atnešti arba prisiųsti “DRAUGUI” jo 
vardą, adresą ir $6.00. Gausite puodą dovanai už pasi
darbavimą.

Žodžius ir melodijas paraše 
Seirijų Juozas.

I dalis — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, harm. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 5Cc

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

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, harm. Al. Kačanaus
kas. 28 giesmės 35c

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

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 3G giesmės 50c.

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

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

arba pas autorių
KUN. J. ŽIDANAVIČIUS 

260 East Main Street
Amsterdam, N. Y.

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

Roosevelt Furniture Company:

10 metu 
garantija

NORGE
ELEKTRINIS REFRIGERATORIUS

MAŽAS {MOKĖJIMAS

Balansas lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais

SKALBIMO
MASINOS
DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS

$

49 50

ROOSEVELT FURNITURE CO. |nc.
2310 W. Roosevelt Road - Phone - SEEIey 8760

Draugo” Didžiulė 1937 Metu

Į KLAIPĖDĄ PER ŠVEDIJĄ 

MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM 
Liepos 2 d.

Nežiūrint, kada manote važiuoti į Lietuvą, pradė
kite ruoštis iš anksto. “DRAUGO’’ laivakorčių 
agentūra išrūpins visus kelionei reikalingus doku
mentus. Darykite sau rezervacijas kuo anksčiausiai.

Norintiems važiuoti anksčiau, patartina vykti 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ Motorlaiviu GRIPSHOLM 
GEGUŽĖS 29 DIENĄ.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums 
laivakortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiau
siais laivais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRĄarba šaukite CANal 7790
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj

Rytoj Pas Mus 
“Sylvia” i

Šis - Tas Iš Stoties , Didelis Šurum Burum 
TOFL Vakaras

MAKQL’E’1TF PARK. — 
Balandžio 25 d., 7 vai. vak., 
Gimimo šv. Panelės parapi
jos choras stato scenoje oi>e- 
retę “Sylvia'’.

Veikalas begalo gražus ir 
juokingas. Kas matys, nega
lės atsigėrėti. Tad visi kvie
čiami pamatyti “Sylvia“. 
Kviečiami ir iš kitur atsilan
kyti, ypatingai kitų parapi
jų chorai.

Operetės veikiantieji asme
nys yra šie: Poetas Bertra- 

įs Lacey — Adolfas Zamb
Inoras), Vincas Kaunietis 

— Antanas Benaitis (barito
nas), Kunigaikštis Tobytum 
- Antanas Jokūbaitis (bas- 

so), Sylvia, dvaro panelė -- 
Konstancija Skeli y (sopra
nas), Elzė, kaimietė — Ona 
Juozaitienė (alto), Arabelė, 
kunig. sužied. — Aldona, Ma- 
rozaitė (mezo sopranas), A- 
raminta, Arabelės sesuo — 
Antanina Poškaitė. Kaimo 
mergaitės: Dole — J. Bar- 
dauskaitė, Polė — Stasė Vi- 
keraitė, Molė — Bronė Nik- 
šaitė. Kitos: Vera Macikaitė 
ir E. Jurkaitė. Visi kiti kai
mo vaikinai ir merginos.

Operetė dviejų &lTų.*Rezi- 
sorė — (1. Giedraitienė, choro 
vedėjas — Janušauskas.

Šis vakaras rengiamas pa
rapijos 10 m. sukaktuvių pro
ga. Visas pelnas skiriamas 
parapijos labui. Tikietu kai
na tik 50c. Po operetės bus 
šokiai. Konstancija Skclly

TOVVN OF LA K K — Ke- DIEVO APVAIZDOS PA-, 
turdešimtės va,, atlaidai šj- RAP. — Bažnyčios dažymo! 
met buvo įspūdingiausi. Šim- fondui balandžio 25 d. pala
tai tikinčiųjų naudojosi Die- pijos svet. rengiamas didelis 
vo malonumis. Altoriai buvo šunini - burum vakaras, 
labui gražiai papuošti seserų Programa bus begalo j' o 
Kaziuiieriečių. | kinga su daugeliu dovanų

Paskutinį vakarų buvo la- publikai. PiiMivj progranio:- 
bai gražu. Kunigų dalyvavo dah bus vaidinama “O. S. 
virš 20. Gražūs pamokslui ir S.“, juokinga komedija, ku- 
iškilmių įspūdžiai pasiliks ii- rioj uošvis ieško žento, bet 
gai tikinčiųjų širdyse. į tiek daug turės “trubelio",

kad publika juoku netvers.Bunco ir card pariy
Žinotina visiems townofla- 

kiečiams darbuotoja, Eva Mi-
Antroj daly bus 1) batikų 

(čeverykų) lenktynės. Veik;-
sevieienė, rengia bunco ir moterys iš publikos. La:im‘- 
card party balam!. 24 d., V. jusi lenktynes gaus S. M.
Vaičkienės svetainėje, 4624 
S. Paulina st. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžangai 25 centai. Po
visam bus smagūs šokiai. Vi- lys H |)uh|ikos 1)ovanos: , 
sas pelnas skinanuis Lietu- vy|.uį ir , „,oteriai| kuri(J grei 
vos beturčiams. Visi kviečia
mi atsilankyti. Bus labai gra
žių dovanų.

“Hearts and Gowns

BRIDGEPORT. — Gegužės 
2 d. Šv. Jurgio parap. cho 
ras stato scenoje dviejų aktų 
muzikalę komedijų “Hearts 
ir Go\vns”. Veikalai lošiamas 
pirmų sykį lietuvių tarpe.

Kviečiami visi iš visur at
vykti į šį nepaprastų vakarų, 
į Šv. Jurgio parapijos salę.

Narė

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai. PaleiMlvIlMt. Liežuviai. 
Ilarav.vkal. Agurkai. Saldainiai ir 
kiti skanumynai iš Lietuvos. I’ar- 

pluiMlam ir krir.ihninis Wl»ole-
itc.

BALTIC IMPORT CO.
805 West IMI) H4., (’liicngn. 

Te'. HAVmarket 8555

WALTER STRIPAIKIS

MirS hal. 22 d., 1987 m..
4 vai. ryte, sulaukęs <7 metų 
amžiaus.

Kilo Ut Tverų parapijos, Zl- 
lavičių dvaro. Kauno apskričio.

Amerikoj išgyveno 37 metus.
I*allko dideliame nuliūdime 

moterj Man-ijonų, po pirmu 
vyrų Jaf»aMen«, 2 seseris A le
sę Kybartienę Ir MarcIJoną 
Parutlenę. 3 podukras Marcl- 
Jonų, Ona Izisatisklenę lr Ma
rijoną Wlstart-Kvletklmę tr 
Lietuvoje daug giminių.

Kanas pašarvotas 8726 Ex- 
change Avė.

IsldotuvAs )vyks penedHy. 
bai. 26 d. 18 namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos uS 
velionio sietų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j *v. Kazimiero ka
pines.

Nuoftlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lal- 
dotnvėse.

Nuliūdę. Motrnds. Seserys, 
Podukros ir Giminės.

1 Aido! uvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. BOUIevard 5203.

Skudo skirtų dovanų.

2) Pieno gėrimo lenktynės. 
Dalyvaus 3 vyrai ir 3 mote-

nausia pienų. 1 lova
nos pieniaus Geo. M. C’ner 
na neko.

3) “Čainjų’’ peštynės. Du
lyvaus 12 vyrų. šis numeris

-i • - • begalo juokingas. Vyrai po-CICERO. — Veikiančioji'. . . . , , ...... v . ,sasi tol, kol vienas lieka ce

Šį Vakarę CYO Šokiai

komisija praneša, kati viskas 
priruošta Šv. Antano C. V. 
O. metiniam pavasariniam šo 
kių vakarui, kuris įvyks šį 
vakarų, balandžio 24 d., Šv. 
Antano parap. salėje. Prad
žia 8:30 va,. Grieš žinoma 
radio klausytojams Al. Alzos 
ir jo Nortliwestern universi
teto “VVildcats” orkestrą.

Draugija, kviečia visus at
silankyti ir užtikrina links
mų laikų. Jon. Petraitis, rašt.

milijonu. Dovanos 3. Jas ski
lia Kazimieras Mikuckis, ta
vernos užlaikytojas.

Kas tik nor? valandėlei sa
vo rūpesčius pamiršti, prašo
me kartu su mumis pasijuok 
ti.

Pradžia 5 vai. vakare.
Koresp. J. K

Istorija — tai žmonijos gy
venimas, kurį skaito pati žmo
nija. Lacordaire

LIETUVIŠKŲ ŠOKIU VAKARAS
Rengia

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS RATELIS
Įvyks Šiandien, Balandžio-April 24, 1937

MILDOS SALĖJE, 3142 So. Halsted St.
Bus gera muzika dėl šokėjų, taipgi bus įvairūs lietu 

viški žaidimai. J
Pradžia 7:00 v. v. Įžanga 25c

AMERICA’S 
LEADER AT

ppdS^ p 
y b/.adE’’

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

GART, INI). LAIDOTUVIŲ DIKKKTOK1AI 

KELNER — PRUZIN
O*rtaualaa palArnavlmaa 

rtanne 8000
— Motarla patarnauja

•30 W. IMh Are

Michigano žiedų karalienė. South Ilaven, Mich., kuomet 
pavasarį vaisiniams medžiams sužydus, ruošiame* žiedų šve
ntės (blossom festival). Šįmet tokia šventė tęsis savaitę nuo 
gegužės 2 iki 9 d. Atvaizde Miss Alice Merson iš Vlentcin 
Harbor išrinkta žiedų karaliene.

Maloni Jauna Šeimininkė
rašo

BARBAItA U. IIIIOOKS 
Namų Ekonomijos Skyriaus 

Kcl ogg Kompanija
Battle Creek, Michigan /\

ra

PROFESSOR NOODLE
IT 1$ A r'lASIStjltSjl
TUMILS Ot 
wosps

rtskars it* tmc t
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Merginos nuo jaunų dienų priva
lo pratinkis vaisyti svečius. Yra 
tokių merginų, kurios iš prigimties 
yra malonios šeimininkės, bet dau
guma tame turi išsilavinti ir pri
prasti. Motinos turi leisti dukterims 
pasikviesti savo drauges ir jas pa- 
v aižyti.

Tokios vaišės neturi būti fortna- 
liškos. Jaunieji prie daug vyresnių
jų pasijus susivaržę. O “parės’’ 
ir vaišės yra tam, kad visi jaustus, 
kaip namie ir turėtų smagių va
landėlę.

Jei duktė yra jaunesnė, negu 10 
metų, tai jaunųjų J‘parei’’ motina 
privalo prigelbėti. Po to duktė gali 
viena viskų snplermoti ir tas sa- 
varankumas jai priduos smagumo. 
Kitokiuose atsitikimuose nėra reika
lo rengti įvairių prašmatnybių, kad 
sudaryti malonumo sau ir vieš
nioms.

Tokiems atsitikimams užkandžiai 
gali būti sekanti:

Rlpe O H ven
SaiKlwb h»K of Crearn v'hepne on 

All Hriin Aprteot Bread 

<’w umber Haudwich«*n

(’MlIrd A«Hortc«l Melnu Baliu wlth 

Mint Kp rijęs

Iccil Tea Puneh or Oranfte Julce

AU, BRAN APItPCOT BREAD*
1 rup ehopped rirleil 2 rupu flonr 

aprleotH 2 tMpM. baking
1 1-3 cupM wour milk ot* powiler

huttermlik 
3 tb.MpM. ahoitenlng 
1-3 eup sugar 
1 egg

1 ’/i eupM all-biun

% top. soda 
’Zi tsp. aalt 
*4 tap. nutmeg 
H rup ehopped nut

meats

Souk ehopped nprieots in milk 
about 15 minutes. Cream sborten- 
ing and sugar thoroughly; axid agg, 
beat until cheamy. Add all bran, 
nprieots and milk. Ijct soak until 
most of moisture is taken up. Sift 
flonr with baking j>owder, soda, 
salt and nutmeg; combinc witli nut 
meats; add to first mixture, stirr- 
ing only until flonr disappears. Bake 
in greased loaf pen with waxed 
pn]M‘r in tbe bottom, in mnderate 
oven (.‘150° F.) about 1 bour and 
10 minutes. Yield: 1 loaf 4|/2 x 
inches.

TEA PUNCH
1 rup nuga r 
6 wliole plovė* 

top. cdnnamon 
3 eups water

1 no. 2 «*an plne- 
apple Julce

1 '4 eup orange Julce 
% eup lenmn Julce

1 eup orange pekoc 3 eups water or 
tea ginger ale

Simmer sngar, spiees and 3 eups 
water togetber for 3 minutes. Strain 
and add the ten. Cliill and add 
fmit juiees and water or ginger ale. 
Gamish with a tbin sliee of orange 
aini a fresh or Moraschino cbcrry. 
Serves 12.

—------------------ ...................................................................... .
Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Myllntiem- — Vestuvėms — 

Banktetams — I <n Motiivėme —
Papuošima ms.

Phone LAl-’AYkTrTE 58OO

LAIDOTUVIŲ DIRFKTORITJH

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPuhlic 8340
PLATINKITE “DRAUGĄ“

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

%

£

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

Grabnamių
— o-

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj
— o-------

Suvirš 50 metų prityrimo
— o

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

— o-
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Ulinois

tl

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III JI M P C PATARNAVIMAS 
HlYlDuLfinbL DIENĄ IR NAKTĮ

TA VV A T KOPLYČIOS VISOSE 
U 1 IX /\I MIESTO DALYSE

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

A. Masalskis 
A. Petkus
S. M. Škulis 
I. L Zolp
Ezerskis ir Sons
P. I. Ridikas
Lachawicz ir Simai

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 21C9

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 AVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ava. 
Phone LAP’ayette 3572
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RYTOJ PAREMKIM MARIJONŲ RĖMĖJŲ 
KULTŪRINĮ DARBĄ

Tam Tikslui Pramogos Įvyksta Sekančiose 
Kolonijose: Brighton Park, Marquette Park 

Ir West Side

Pastaruoju laiku labai daž-Įgus gražią Thompson, Conn. 
nai pastebime spaudoje žinių kolegiją, Hinsdale, Ilk, turi 
apie Tėvų Marijonų Seminn-■ gražius Seminarijos rūmus ir
rijos koplyčių, kurios jrengi- prie seminarijos baigiama į-
jnas jau artinasi prie pnbai- rengti pirmoji lietuviškos S2- 
gos. Ne vienas, gal, pasakys, minarijos koplyčia, kurios pa 
kad tr.o reikalu, gal kiek ir šventinimo iškilmės įvyks bi- 
perdaug rašoma. Mano su-'rželio 6 d. Šis Tėvams Mari-
pratimu, rodos, kad perma- 
žai. DelkoT

jonams darbas yra nelengvas, 
tat jiems į pagalbų stojo Ma-

Mes, lietuviai katalikai,i rijonų Rėmėjų Draugija ir 
turime įsidėmėti vienų, bet šiaip geros valios lietuviai

se, 4538 So. Wasbtenaw ave. 
2 vai. po pietų. Brigbtonpor- 
kiečiai nuvykite ir pagelbė- 
kitę!

Po to seka Marąuette Park, 
kur išėmėjos parapijos sve
tainėje taipgi turės kauliukų 
žaidimo vakarėlį 2 vai. po- 
pietų. Ir jie kviečia market- 
par kiečius atsilankyti ir ka
rtu poros valandų laikų pra
leisti gražiai.

Trečias iš eilės parengimas 
įvyks AVest Sidėj parapijos 
svetainėje 6 vai. vak. Bet, 
vestsaid iečiai, kiek teko gir
dėti, sulauks daug svetelių ir 
iš kitų kolonijų. Taigi, vieti
niai, be abejonės, atsilankys

skambės reguliarė nedėldie- 
nio lietuvių radio programa, 
kurių laidiniu rūpinas Prog- 
ress Furniture Co. 3224 So. 
Halsted str. Programoj daly
vaus Naujosios Gadynės cho
ro dainininkai, padainuos 
daug linksnių pavasario dai
nelių. Prie to, klausytojams 
bus žingeidu girdėti apie na
mų reikmenų pirkimų, nes 
šiomis dienomis Progresą 
krautuvėje eina. didelis pava
sarinis išpardavimas. Patar
tina pasiklausyti, nes svarbu 
ir įdomu. Rap. J.

Diriguos Operetei ‘Sylvia'
Gimimo P. Š. parap. varg. B.
Janušauskas, kurio vedamas Moterų g^ungOs Cbicngoi 
parapijos choras nt, baland. npSi<ritįes susirinkamas įvyks

Pranešimai

labai svarbų dalykų. 
Jungtinėse Amerikos Vai

stybėse randasi daug įvairių

katalikai.
Kad palengvinus Tėvams

Marijonams sunkių finansinę

25 d., parapijos anlėj vaidins _ seknmdienį> bal. 25 d., 2 vai. 
operetę Sylvia . B. Janu- p0 šv. Mykolo parapi*

skaitlingai, kur galės pasišo- . ?’ra jos salėj. Visos atstovės ma
kti prie geros orkestros ir^S1Žym<^ \a'/ *' lonėkite dalyvauti ir pribūti

. kartu atliksite gražų darbų,!m,naa pras,des 7 vaL vnka‘ laiku. Susirinkimas bus sva- 
H1S> Taigi, įsitėmykite, brangūs1™’ nflUJU a‘ku’____________ I rbus. Išgirsite raportų iš Sei

vienuolynų, kuriems priklau-j naštų, sekmadienį, baland. 25 
so daug lietuvių kunigų — d. rd.nėjai rengia visų eilę

pramogėlių, į kurias nuošir 
džiai kviečia atsilankyti

misijonierių. Bet štai, Tėvų 
Marijonų vienuolija yra gry
nai lietuviška, ir ta vienuoli-, paremti gražų darbų, 
ja per porų desėtkų metų iš-Į Parengimai įvyks Brighton 
augo didelė, kuri turi įstei- parke P. Navickienės namuo-

ir

lietuviai katalikai, šias visas 
pramogas, nepatingėkite atsi
lankyti, nes visas pelnas nuo 
šių pramogų skiriamas Mari
jonų koplyčiai baigti.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

mo Renginio Komisijos 
Kuopos, kurios dar neuž

mokėjo metinės duoklės, ma
lonėkite atsistedsti.

0. A. Nevulytė, apskr. rašt.

Šeštadienis, baland. 24, 1937

Vyriausia ieškotojų ir tiekė
jų savybė yra ištvermė, ta lau
kinė ištvermė, kuri yra užsis
pyrimo duktė ir atkaklumo se
suo. datule

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

3-jų DIENŲ PERSIKĖLIMO 
IŠPARDAVIMAS

Viena iš Budriko krautuvių yra perkoliama į kitą vie
tų... prekės tur būti išparduotos.
Pečiai, lovos, matrasai, gražūs parlor setai, karpetai, 
dulkių valytojai, skalbiamos mašinos. Kad padaryti 
vietų ir kad nereikėtų mufuoti.
Didelis sutaupvmas perkant dabar.

Trumpai Iš Mūsų 
Padanges

CICERO. — Bal. 22 d. iŠ 
kilmingai palaidota a. a. Ma
rijona Meteiienė. Velionė bu
vo pamaldi moteris. Giminės 
bei draugai suaukojo daug 
šv. mišių ir gėlių, išklausę 
šv. Mišių nulydėjo į Šv. Ka
zimiero kapus. Laidotuvių 
direk. A. Petkus gražiai ve
dė tvarkų.

Metelių šeimai reiškiam gi
lios užuojautos. Rap.

Nedėlios vakare, nuo 7:30 
iki 8 vai. Dalyvaus didžiulei
orkestrą, dainininkė Jadvyga1 MARQUETTE PARK. — 
Gricaitė. Be liaudies dainų,Į Lietuvių Amerikos Piliečių
klasiškų kūrinį — antrų Hu- 
ngarian Rapsody išpildys ar
tistas ant zilofono. Progra
ma sieks labai toli. Geru ra
dio galima jų pagauti visoj 
Amerikoj 970 kil., W9XAA, 
6080 kil., trumpų bangų.

Patartina pasiklausyti.
Užkalbėtojas

klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
25 d., 2 vai. po pietų, para
pijos svetainėj. Yra daug sva
rbių reikalų. Taipgi V. Dir
gelis duos raportų iš liūdi- 
jitno (Miesto Taryboje kau
link pagerinimo transportaci- 
jos. F. A nis, klūbo koresp.

Jūs sutaupysite daug ant 
elektrikinės ledaunės.

*79.50
Magazine rack po 
vertas $1.50.
Piktai 2 dėl kostumefrio.Kainos nuo 

ir aukščiam

Bal. 18 d. susituokė Movi a 
Pociūtė su art. Cbojnaeki (le
nku). Šliūbas buvo iškilmin
gas. Bažnyčia buvo gražiai 
išpuošta.

Po šliūbo jaunosios tėve
liai surengė šaunių puotų 
Community salėj. GiVninės bei 
draugai linksminos ir svečia 
vos iki vėlumos.

Pažymėtina, kad jaunosios 
tėveliai yra nuolatiniai ‘Drau 
go’ skaitytojai, geri parapi
jonai, veiklūs nariai draugi
jose.

Jaunavedžiams linkini viso

PROGRESS KRAUTUVĖ
PALINKSMINS RADIO 
KLAUSYTOJUS GRA

ŽIA PAVASARIO 
PROGRAMA

NORTH SIDE. — Šv. Ro
žančiaus dr-jo« susirinkimą,-' 
įvyks sekmadienį, bal. 25 d . 
tuoj po mišparų, parapijos 
salėj. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Valdybą

Clean Hands

gero.

Turi pasilsėti. Lily Pons,' 
Metropolitan operos artistė, j 
kuriai gydytojai patarė atsi J 
gulti ligoninėj ir pasilsėti. | 
Bijomasi, kad nepairtų artis
tės sveikata.

rp — rpi • •1 evas 1 un I etsę 
Vaik^ Bausti

AVasliington, D. C., teisė
jas Jobu P. McMabon paske
lbė, kad kiekvienas tėvas tu
ri teisę nubausti prasikaltu
sį vaikų. Teisėjas paliuosavo 
Dobei t Storin, kurį jo atsi
skyrusi moteris apskundė už 
nubaudimų 11 metų vaiko.

PLATINKITE ‘ DRAUGĄ”

50 vėliausių gražių pnrlor setų po $^ Q.50 ir $^Q.5O; 
tikra vertė dviguba.
Ant brangių skalbiamų mašinų nuolaida $25.00, papras
tos skalbyklos po..............................  ^27»5O
11 tūbų radios 1037 metų po.......................$39-50

JOS. F/BUDRIK, Ine.,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010

Bal. 19 d. dr. B. Zubrickas 
Šv. Kryžiaus ligoninėj pada
rė sykiu dvi sunkias opera-i 
cijas Bronislavai Petrošienei, 
Jono Petrošiaus, Jr., žmonai, 
1434 So. 51 Ct. Ligonė jau 
sveikata ir tikisi greit grįž
ti namo.

B. ir J. Petrošiai labai dė
kingi dr. B. Zubrickui už jo 
taip rūpestingų ir gerų pata
rnavimų.

Jaunojo Petrošiaus tėveliai 
sako, kad lietuviams nėra 
reikalo ieškoti svetimtaučių 
daktarų. Jie įsitikino, kad 
lietuvis gydytojas daug ge
riau ^tarnaują. * Rap.

Rytoj, 11 valandų prieš piet

and a pure heart, of courae, bnf cer- 
tainly clean banda.
WA campaign for clean handa—thafe 
a worth-wbfle effort for any dty." 
So špoke a thlnking Citizen.
Clean handa for food handlera, for 
bouaetrivea, for children—for every- 
one of ua. because
Clean Handa carry no tuberculoala 
ferma.

UNCOVER TUBERCULOSIS BY 
MODERN MBTHODS 

trl iht doctor b* yov guide

LIETUVIU RADIO 
PROGRAMAI

Iš W I N D (560 kyloc.)
Margutis pakeitė laikų ra

dio programų iš AVINI). 
Vietoj 7 v. v., daliar girdė
site antradienio, trečiadie
nio, ketvirtadienio ir šašta- 
dien’o vakarais lygiai de
šimtą vKilaviflą (Chicagos 
laiku). Ten, kur nėra day
ligbt savings tiine — 9 v. v.

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

Sekmadieniai iš AVHFC 
Margučio radio programai 
būna l vai. popiet (CST). 
Ten, kur nebus dayligbt sa
ving time, girdėsite valan
dų ankščiau.

Kitais vakarais — 9 vai.

Budriko žymm proBTimas
Nedėlioję VVCFL 970 Kil., 7:30 vai. vakare.
Ketvergais WHFC 1420 Kil., 7 iki 8 vai. vakare.

Dėl Kepalo Duonos 
Sumušė Moterį

i Prie savo namų plėšiko už
pulta ir pavojingai sužeista 
Mrs. Lulu MeAllister, 58 m., 
824 S. Lyman ave., Onk Pa
rke. Plėšikas, užuot griebęs 
jos piniginę, pagrobė kepalė
lį duonos ir pabėgo.

Išmetė karingų moterų by
lų. Apačioj Mrs. Gussie Le
vine, 1641 So. St. Louis ave., 
kuriai nuėjus pas Miss Sa- 
die Rosenfield, 1655 So. Ro
man ave. (viršui) kilo gin
čas ir peštynės. Viena kitai 
patųsė už plauku ir priede 
Miss Rosenfield įkando Mrs. 
Levinei tris pirštus. Pastaro
ji patraukė į teismų. Jos ad
vokatas rodo teisėjui “sužei
stų’’ rankų, tačiau teisėjas 
bylų išmetė. Čia pamoka, kad 
neapsimoka dėl menkniekio 
bylinėtis. Tik lėšų pasidaro- • 
ma ir daugiau nieko. (

BUICK

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Aulo Sales
. PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA
BRIDGEPORTE

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKUS

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam 4%
DTVILENTAS UŽ 

PADĖTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, AVash- 
ington, D. C.
Dėl infnrmacijn kreipkitės j 

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
REIK ALINO \ MERGINA AR 

MOTERIS

Reikia merRlnoR ar moters vidu
rinio amžiaus prie namų niokos. 
Tuoj atfttSnuktl 6541 So. Campbell 
pve.. fel. 22CR.

RENDON 4 KAMBARIAI

4 Šviesūs kambariai reruTon už $15 
mėnesy. Kreipkitės ) 2-rą aukštą 
užpakaly. 2324 W 24th St,

IH7KRM IH GROSERNfc 
PARDAVIMUI

Parduosime buėemę ir proseruę Už 
pirmą teisingą pasiūlymą. Randasi 
lietuvių Ir lenkų apgyvento) vietoj. 
Biznis išdirbtas per 30 metų. Par
davimo priežastis — važiuojam J 
Lietuvą. Tuoj kreipkitės adresu: 
3401 Lituanica

H0W OFTEN CAN YOU 
KISS AND MAKE UP?

I7BW husbands can tmdentand 
P why a wtfe should turn irom • 
piešiant eompanlOD Into s «hrew 
for one whole veelc in every month.

You can ray "I'm sorry" and 
kiši and milte up eeitrr before 
msrrtiftn thin ifter. Be wUe. lf you 
wint to hold your busbind. you 
tron't be i tbreė-qu arter wlfe.

For three senrra tloni one vomia 
bu told inother hov to go "mil
ini through" with Lydis B. Pink. 
bnm'r Vegetnble Compound. lt 
belpi Nsturo tone up tbe ryitam, 
tbui leuenlng the dlacomforti from 
the functlonsl dlaorderi vhlch 
women mušt endure ln the three 
ordnals of Ufe: 1. Tumlnz (TOm 
glrlhood to vomsnhood 3. Pre- 
perlng for motherhood. 3. An- 
nroichinc "mlddle ue."

Doo't be s three-quarter wtts. 
take LYDIA B. PINKHAM'S 
VBOKTABLB OOMPOL’NDud 
Go "BmUln< Through.'*

Ištikimas prietelis, tai tik
ros Dievybės paveikslas —
Napoleonas.


