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TSSS? bilbao bus paimtas
GEGUŽĖS 2 DIENĄ

Trupa paskutinės radikalų 
milicininkų pajėgos

DEŠINYSIS NACIONALISTŲ SPARNAS 
UŽ 6 MYLIŲ NUO BILBAO

LAKŪNAI SUNAIKINO
30 RADIKALŲ LĖKTUVŲ

IIENDAYE, Prancūzija, Į atsiuntę Bilbao Radikalams 32 
bai. 30. — Iš ispanų naciona
listų karo fronto gauta žinių,

Jo Eksc, arkivyskupas G.
Pizzardo, titulinis Nicėjog ar
kivyskupas, bus vyriausias 
Popiežiaus atstovas Anglijos 
karaliaus vainikavimo iškilmė
se Londone, gegužės 12 d."

EUCHARISTINIS KON- 
GRE3AS ĮVYKS 1938 M. 

SPAL. 17-21

kad gen. Molą nusprendė Bil
bao miestų paimti gegužės 2 d.

Kitomis žiniomis, Bilbao ra 
dikalų karo frontas trupa. 
Gen. Molą mechanizuota ka
riuomenės koliumna visiškai 
sutriuškino kairįjį radikalų 
fronto sparną ir priešakinės 
sargybos sustojo tik už G my
lių nuo Bilbao. Sakoma, kad 
sulaužytas radikalų, sparnas 
apsupamas ir turės pasiduoti. 
Kitaip gi bus sunaikintas.

Kitose fronto dalyse nacio
nalistai ir gi pažangiuoju. Vie 
tomis yra už 12 mylių nuo 
Bilbao.

____ ___ Į Nacionalistų lakūnai šian-
NEW ORbEANR, La., bai. J1'™ l»"iibar<lavo Bilbao apy.

30 _ New Orleanao JE. arki- li"kes- Anot vienos 
vyskupas J. F. Runnnel skol.'i’“ Rnna,kin0 30 radikalų išk
ilia, kad J. Valstybių naeinnn- ij.
lis Eucharistinis'kongresas į-' Čia pažymima, kad neturi- 

mieste 1938 metais ma patikrintų žinių apie tai,

ai
*

vyks šiame
spalio 17 iki 21 d. imtinai

Kongresui laikų patvirtino 
Clevelando J E. vyskupas J. 
♦Schrembs, nacionaliu Eucha
ristinių kongresų globotojas.

50 ISPANŲ BĖGLIŲ GAVO 
PRIEGLAUDĄ BELGIJOJE

BRIUSELIS, Belgija, bai. 
30. — Specialus belgų komite
tas su pagarba čia pasitiko 50 
atvykusių iš Madrido ispanų 
liėglių, kurie pilietinio karo 
pradžioje paspruko į lielgų 
ambasadų Madride, atsisakę 
kareiviauti radikalų pusėje.

Belgijos vyriausybė turėjo 
ilgas dervinis su Ispanijos ra
dikalų vadais dėl jų išlaisvini- %
mo- ir leidimo jiems atvykti į 
Belgiją.

Pagalinu laimėta. Išlaisvin
tieji turėjo pasižadėti raštu, 
kad jie nekariaus nacionalistų 
pusėje. Iš viso išlaisvinta ir 
nuimta į Olandų laivų ‘Ajax’ 
Valencijos uoste 55 asmenys. 
Neužilgo radikalai penkis jų 
iš laivo atsiėmė. Tarp paliktų
jų buvo ir žinomas rašytojas 
Ferdinando Flores.

kai! Valencijos radikalai būtų arlia žūti.

100,000 ČEKŲ ŪKININKŲ 
ĮSIGYVENS PANAMOJE
PANAMA MTESTAS, bai. 

30. — Čekoslovakija sutarė su 
Panamos vyriausybe 100,000 
čekų ūkininkų įgyvendinti že
mės ūkiuose Panamoje.

Panamos vyriausybė, sako
ma, sutiko šiems kolonistams 
nemokamai skirti žemę. Tuo 
būdu siekiama šioj respubli
koj pakelti žemės ūkį.

MUSSOLINI ATIDEDA PA
SIMATYMĄ SU HITLERIU

NELAIMĖJE LAIMINGASIS PASPRUKO NUMATOMAS VOROTUOS KATALIKU 
VYSKUPU SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos katalikai atkakliai 
kovos prieš nacių šėlimą

AMSTERDAMAS, Olandi
ja, bai. 30. — Žiniomis iš Ber
lyno, Popiežiaus nuncijus Vo
kietijai J E. arkiv. Ceeare Or- 
senigo tarėsi su Berlyno dio-

užsipuolimai katalikams yra 
be galo skaudūs, kadangi ka
talikai negali prieš tai viešai 
atremti. Naciai gali katalikus 
kiek tinkama šmeižti, o katali

lėktuvus. O jei atsiuntė, tai 
nacionalistų lakūnai sunaikino 
tuos atsiųstuosius.

Dar kitomis žiniomis, būk 
radikalų lakūnai nuskandinę 
nacionalistų karo laivų E«pa- 
na, patruliuojantį Bilbao pa
kraščiais.

Apie šį įvykį reikia daug a- 
bejoti, kadangi radikalai tie
siog nukaitę skleidžia prama
nytas žinias apie nacionalis
tus.

Štai, radikalų propaganda 
kelinta diena per visų pasau
lio spaudų driekiasi prieš na
cionalistus. dėl tariamos sunai
kintos baskų šventovės Guer- 
nica ir dėl nacionalistų “žiau
rumo” su civiliniais gyvento
jais. Dėl Guernicos propagan
da daugiausia nukreipta prieš 
Vokietijų, kurio#, girdi, lakū
nai sunaikinę šventovę.

Tš visako matosi, kad Bilbao 
radikalams reikia pasiduoti,

BERT ANAS, bai. 30. — Čia 
lankęsis. Vokietijos oro minis
teris gen. Goeringas surengti 
Mussolinio pasimatymų su Hi
tleriu gegužės 4 d. neatsiekė 
savo tikslo. Nežinia kokiais su
metimais Mussolini pasimaty
mų su Vokietijos diktatorium 
atidėjo iki birželio, o gal ir 
lieĮMis mėnesių.

UŽPULDINĖJA MASKOLIAI

DUSETAS. — Dažnai žmo
nės nusiskundžia, kad kų nors 
pardavus, grįžtant iš Oblių 
(nno stoties) ir važiuojant 
per vienų miškų, pasitinka ni
šai ir pradeda kabintis, reika
laudami geruoju atiduoti pini
gus. Prie to miško jų yra vi
sas kaimas. Ar niekas jų ir ne
sudrausi

VALSTYBĖS POLICIJA 
SAUGOJA FABRIKĄ

Anądien 22-oje gatvėje, ties Archer avė., Chicago, neži
nomas vyras važiuojant sudaužė automobilį į saugos konkre
tu, išlipo iš mašinos ir pabėgo. Automobilis neturėjo jokių 
“laisnių” ir policijai sunku pabėgusįjį susekti. (Acme Photo.)

AKLAI UŽDARYTI PRAN
CŪZIJOS ISPANIJOS 

SIENA

VYSKUPAS SHEIL MINI 
SUKAKTUVES

LONDONAS, bai. 30. — Mi- 
litarinis kritikas gen. maj. J. 
F. C. Fuller pareiškia, kad ka 
rų Ispanijoje pratęsia du svar 
blausi fakte r iai; komunistų 
propaganda ir atlapa tarp 
Prancūzijos ir Ispanijos sie
na. ,

Maskvos vadovaujama rau
donųjų gaivalų propaganda 
prieš ispanus nacionalistus y- 
ra tiesiog beribė. Žodžiu ir 
raštu nacionalistai purvais 
drabstomi, kad ko labiau juos 
pažeminti pasaulio akyse ir 
prislėgti jų dvasių. Tš dalies 
tas jiems sekasi. Dėka šiai

TRENTON, N. J., bai. 30.
— Gubernatoriaus Hoffmano 
įsakymu valstybės policija ė- 
mėsi saugoti Themoid kompa- ,propagandai, pasaulio spauda 
nijos fabrikų, kad streikinin
kai nekliudytų ten vedamiems 
darbams, kadangi daugumas 
darbininkų atsisakė streikuoti 
ir jie turi teisę dirbti.

kasdien paduoda daug žinių 
apie ispanų radikalų “laimėji
mus”, o nacionalistams nepri-

JE. vyskupas B. J. Sbeil, 
Chicagos auxilinis vyskupas, 
šiandien, gegužės 1 d., mini
savo konsekracijos devynerių 
metų sukaktuves.

Vyskupas Sbeil yra Šv. ,An- 
driejaus parapijos klebonas.

BILBAO RADIKALŲ PAS
KUTINIS DESPERATIŠ
KAS PASIRENGIMAS

United Rubber Workerg of 
America unijos viršininkai, 
kurie bai. 8 d. paskelbė darbi
ninkų streikų, puola guberna
torių Hoffmanų. Jie pareiškia, 
kad gubernatorius saugoja 
“streiklaužius” ir tuo būdu 
peržengia darbo įstatymų.

ŽUVO PENKI BRITŲ 
LAKŪNAI

LONDONAS, bai. 30. — 
Skrindant susidaužė du britų 
lK>mbnešiai lėktuvai. Žuvo 
penki lakūnai.

ŽAIBAS VIENĄ UŽMUŠĖ, 
KETURIS SUŽEIDĖ

Vakar prieš pusiaudienį e- 
lektrinė audra ištiko Cbicago 
ir kai kurias apylinkes. Tai 
buvo pirmoji pavasarinė tos 
rūšies and ra.

Perkūnas vienų asmenį už
mušė ir keturis kitus sužeidė. 
Iš sužeistųjų vienas paskiau 
mirė.

cezijos J E. vyskupu K. von kamg uždrausta prieš tuos šmei 
Prevsingu, kokių priemonių žtug žodžiu, arba raštu kovoti, 
imtis ginimuisi nuo* nacių ir Kitais žodžiais, .užpultiesiems 
kokiais metodais kovoti nacių neleidžiama gintis. Jei naciai 
spaudos pašėlusių kampanijų sveikų pliekia, tai tylėki ir 
prieš Katalikų Bažnyčių. dar tenkinkis, nes kitaip gali

Naciai šį kartų pradėjo kam pakliūti į koncentracijos sto- 
panijų ypač prieš katalikų jau vykių, arba į hitleriškų teismų, 
nimo įstaigas, kad visuomenė- Į Yra žinių, kad Vokietijos ka 
je sukėlus nepasitikėjimų šio- talikų vyskupai artimiausio
mis įstaigomis. Nacių sugal- mis dienomis turės suvažiavi- 
voti “priešdoriniai” nusikal- mų ir dar kartų landys siekti 
timai katalikų įstaigose taikos su vyriausybe. Tačiau 
spaudos apibudinami taip, kad yra baimės, kml vyriausybės 
sukelti įspūdį, buk tie nusikal- kontroliuojama nacių spauda 
timai yra kasdieniai ir ko pla- dar plačiau pradės pulti kata- 
čiausia praktikuojami. j likus su naujais pramanytais

Šie nacių spaudos begėdiški į “skandalais”.

KATALIKU BAŽNYČIA 
AUSTRALIJOJE 

TARPSTA

CHICAGOS ARKIVYSKU
PIJA 235,051 DOL. DAVĖ

MISIJOMS

liai. 30. — Sydney mieste iš
leistas australų katalikų met
raštis .už 1937 metus. Turi įdo

----------- mių žinių apie Katalikų Baž-
IIENDAY’E, Prancūzija, nyčios augimų .Australijoje, 

bai. 30. — Žiniomis iš Bilbao,;
Katalikų .Australijoje

Tikėjimo Platinimo Cbica- 
gos arkivyskupijoj direktorius 

MELBOURNE, Australija, ,Prelata* J- J- Horsburgh mė

yra
apie 1,253,000, arba 62,517 

Yra 1,-
826 kunigai, t. y. 40 daugiau

radikalai rengiasi atkakliai 
gintus prieš nacionalistus. . , . , .

Valencijos radikalai vakar ’aĮP L). 6 rn
čia atsiuntė 32 lėktuvus, kurių
vienu atskrido ir “karo mi
nisteris” Indalfecio Prieto.

Aplink miestų pusračiu sku
biai kasami treji apkasai, šalę

kaip praėjusiais metais. 934 
broliai vienuoliai ir 9,510 se
serų vienuolių.

iirun , u iicjjh-, . ...... ..Y. . . .. , ... kūnų kraujami edenus smdpažįstamas jokis kreditas. Ra- ' . _ v.
d k ] « r • i- >» *• -'clų maišeliai. Pačiame miešti

Katalikai išlaiko penkias u- 
niversiteto kolegijas, 460 viilu-

tiuiu raportu praneša, kad mi
sijų darbams šioj arkivyskupi
joj 1936 metais surinkta 235, 
051 dol. 94 c.

REDEMPTORISTAI AP
LEIDŽIA OTTAYVĄ

0TTAWA, Kanada, bai. 28. 
— Redemptoristų kongregaci
ja 30 metų šiame mieste gyve
no ir darbavosi. Kai reikėjo 
jai praplėsti savo patalpas, ji 
mėgino šalia savo įstaigos į- 
sigyti kelis žemės sklypus.

Nukentėjusieji yra WPA 
darbininkai, dirbusieji sena
jam Eggers darže, 114 gat. ir 
Avenue B.

Užėjus audrai ir ėmus smar 
kiai lyti, jie su kitais darbinin 
kais leidosi bėgti į artimiausių 
patalpų. Ištiko nelaimė.

oficialūs’ ’ pranešimai 
apie jų žygius per spaudų vi
sados skelbiami anksčiau ir 
pinnose vietose, o nacionalis
tų žinios dažniausia neigia
mos.

Maskvos vedamoje propa
gandoje prieš ispanus naciona 
listus žymiausių vietų užima 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė. Nuo pat karo pradžios ši 
vyriausybė nutraukė visokius 
ryšius ir susisiekimus su ispa
nais nacionalistais ir uždarė 
jiems savo pasienį per Pirenė- 
jų kalnus. O su Madrido ir 
Valencijos radikalais visų lai
kų turimi glaudūs santykiai, 
įvairių rūšių susisiekimai ir 
siena per minėtus kalnus iki 
Mos dienos atlapa.

Ispanijos radikalai turi už
grobę aukso atsargas ir iš 
Prancūzijos per atlapų sienų 
karo vedimui apturi viskų, kas 
tik reikalinga. Esant tokiai 
veidmainiškai tarptautinei 
tvarkai, karas Ispanijoje gali 
tęstis kelerius metus. Aklai gi 
uždarius Pirenėjų kalnų sienų,

mieste
visi didėsnieji namai keičiami 
tvirtovėmis. Visur įtaisomi kul 
kosvaidžiams lizdai.

Tas yra paskutinis radikalų 
desperatiškas pasirengimas.

Vakar nacionalistų lakūnai 
dukart puolė Bilbao ir aplink 
miestų taisomas radikalų po 
zicijas, Padaryti dideli nuos
toliai.

Savo keliu radikalų viršinin 
kai ir toliau šaukias Anglijos 
ir Prancūzijos pagelbos. Jie 
sako, kad būtinai reikia vaduo 
ti moteris au vaikais. Šio va
davimo1 klausimas yra tarptau 
t-:niai supainiotas ir Anglija 
su Prancūzija dar nenuspren
dė, kokių žygių jos imsis.

ŽUVO DU LAKŪNAI

FRANKFORT,
30. — Nukrito
žmones lėktuvas. Du asmenys 
žuvo. Vairininkas sunkiai su
žeistas.

Ky., bai.
pavežiojus

radikalai
kluptų.

į trumpų laikų su-

rinių ir 1,065 pradžios mokyk- Miesto taryba nepripažino jai 
las. Be to yra dar 43 priedi- tos teisės. Girdi, žemė reika- 
nėg antrinės mokyklos New dingą rezidencijoms.
South Wales diocezijose ir 39
priedinės antrinės mokyklos 
Queensland diocezijose. Viso
se mokyklose mokosi 190,686 
mokiniai ir mokinės.

Kunigų seminarijose yra 
552 auklėtiniai.

Kunigai jėzuitai stato kole
gijų šalę Perth, Vakarų Aus
trai ijoje.

Melboume ir Perth arkivvs 
kūpi jos 1936 metais statybai 
išleido daugiau kaip pusę mi
lijono dolerių.

Tad redemptoristai įsigijo 
104 akrų žemės netoli Quebe- 
co ir į tenai nusikelia.

SUSIDAUŽĖ GATVĖKA- 
RIAI, DAUG SUŽEISTA

Cbicago' miesto centre va
kar susidaužė du gatvėkariai. 
Daug asmenų sužeista. 10 su
žeistųjų paimta į ligonines.

ŽUVOI2 MAINIERIŲ

AIRIAI SAVANORIAI AP
LEIS ISPANIJĄ

DUBLINAS, bai. 30. Patir
ta, kad airių savanorių briga
da, kariaujanti prieš komunis-

BRIUSELIS, Belgija, bai. tus Ispanijoje, greitu laiku ap 
30. — Mamiburgo kasykloje leis tų šalį. Airija nusprendė 
ištiko sprogimas. Žuvo 12 mai neturėti ten airių savanorių, 
nierių.

ROMA, bai. 30. — Vyriau
sybės įsakymu Italijos darbi
ninkams didinami atlyginimai 
ir papiginamas gyvenimas.

SKAITYKITE ‘‘ DRAUGĄ” Į7:50.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; ma
ža temperatūros atmaina.

Saulė teka 5:44, leidžiasi
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Gegužės Mėnuo

Mums, lietuviams, gegužėm mėnuo yra 
ypatingai brangus. Įvarginti žiemos šalčių 
seneliai dažnai sako, “o, kaip norėčiau dar 
sulaukti gegužės mėnesio!” Liguisti mūsų 
tautiečiai panašiai kalba ir gegužės mėn. 
laukia lyg kokios sveikatos. Rodos, kad su
laukęs gegužės mėnesio būsi ir jaunesnis 
ir sveikesnis.

Gražus yra Lietuvoje gegužis: gaili ta 
atgyja, medžiai sulapoja, gėlės pražysta, ge
gutė kukuoja... Tačiau šio mėnesio lietuviai 
laukia ne vien dėl jo pavasariško gražumo, 
dėl poetų apdainuotos gegutės. Lietuva yra 
Marijos kraštu vadinamas, nes lietuviai y- 
patingu būdu yra prie jos prisirišę. Per 
visą, mėnesį daugumoje kaimų renkami va
karais žmonės į vienų vietų ir bendrai gar
bina švč. Panelę, giedodami jos litanijų.

Gražu ir pavyzdinga. Amerikos lietu
viai katalikai taip pat gausingai lanko va
dinamas gegužines pamaldas. Ir gerai, nes 
Katalikų Bažnyčioje Kristus yra tas šalti
nis, is kurio plaukia visos malonės, o Ma
rija tai motina, per kurios rankas Dievas 
tas malones teikia. Marijos garbinimas, tai 
malonus motinos garbinimas. Tikrai nelai
mingos yra tos atskalos, kurios atmetė Ma
rijos garbinimų.

Taigi, kaip visa katalikiškoji Lietuva, 
taip ir mes jos išeiviai garbinkime Marijų 
ypač
•mėnesj.

per šį gražųjį, jai pašvęstų, gegužės
'! , I :__ 1

Vyriškai >eL..

Šis įstatymas sudaro nemaža ir juridi
nio pobūdžio sunkumų, nes jis nesuderina
mas su pagrindiniais Lietuvos valstybės į- 
statymais ir net jidins prieštarauja. Lietu
vos Valstybės Konstitucijos 18 paragr. sa
ko: ‘‘Piliečiams laidojama draugijų ir sų

A LAS KA
Kada prieš 70 m. Jungtinės meniu ir platina yra kiti mi- 

Amerikos Valstybės nupirko neralai iškasami tume krašte, 
nuo Rusijos AJaskų, daugelis] Visi Alaskos mineralai nėra

jungų laisvė, jeigu jų tikulai ir vykdomo- "'••••rikM-Ąy «•». kad buvo tiek vertės, kiek žuvy.. Meti-
nesųm įmingąs pirkimas. Jie nis sugavimas lašišų yra be- 
Alaskų vadindavo ledi nyčią, veik du syk tiek vertės, kaip 

Pagaliau šio įstatymo, pilno nereikalin |nes nupirkta žemė jiems išro-Į visas auksas, sidabras ir s\i 
gų varžymų, trukdymų ir apsunkinimų, vyk- dė tik ledų “pripildyta”, ne- nag tenai iškasami. Taipgi

sios priemones nėra 
siems įstatymams”.

priešingos baudžia mie-

dymas jau antri metai atidedamas, aiškiai 
rodo, kad jis nėra gyvenimo iššauktas. Jo 
vykdymas neatneš nieko gera, nes tai bus 
nauji vergijos pančiai, kuriais laisva lietu-
vių tauta luuks pirmos progos nusikratyti”.

Prel. Laukaitis, kritikuodamas vyriau
sybės įstatymų ir kalindamas už reikalų jį 
būtinai keisti, teisingai pabrėžė, kad dabar 
draugijų padėtis via nenormali. Jų likimą* 
pareina nuo vietos policijos. Jis sakė: “‘Be

vandenynai aplink tų teritori
jų suteikia milijonus svarų di-

naudinga dykuma.
Tiesa, dalesnė Alaskos da-, , ..............

i i • v i. iz - , • 'dėlių plokščių ir trešku lis vra labai salta. Kai kurio- 1

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Pietrytiniam Alaskog krašte 
yra apie 31,000 ketvirtainių 
mylių miško. Alaskoje yra vi
sokios rūšies meškų, briedžių

se vietose per ilgų žieanų tem
peratūra siekia 65 arba 70 lai
psnių žemiau nulio. Tuo at
žvilgiu, galima sakyti, buvo
gera priežastis vadinti Alaskų ] ir kitų didelių laukinių žve-
ledinyčia. Bet yra kiti faktai,rių. Kalnas McKinley pietvi- 

abejo, valstybės saugumas ir gerovė visiems kurie neturėtų būti užmiršti.1 dury Alaskog yra aukščiausias 
turi rūpėti, bet tik tuomet valstybė bus sau- 'pietrytinis Alaskos kraštas! kalnas Šiaurės Amerikoje, šio 
gi ir kils jos gerovė, kada lietuvių tauta pe visų metų turi švelnų ir kalno viršūnė siekia apie 4 my 
bus laisva ir tvirta, ’eada bus ne vergų tau- inal<>nų klimatų. Toliau į šiau- lias aukščio. Upė Yukon via 
ta, bet laisva ir organizuota . apie Nonie, vasa- to krašto didžiausia upė.

“Darbininkas” įdėjo prel. Laukaičio, 
Lietuvos seimo atstovo kalbų, pasakytų sei
me sųryšy su draugijų įstatymo pakeitimo 
projektu, kurį jis pats į seimų įnešė. Prel. 
Laukaitis daug teisybės pasakė. Jis įrodė 
reikalingumų tautai vienybės. Jis nurodė, 
kaip svarbų vaidmenį tautos gyvenime su
vaidino įvairios draugijos. Jis griežtai kri
tikavo dabartinės vyriausybės išleistų drau
giją įstatymų, kuris “geležinėmis replė
mis” suima visas draugijas. Anot jo, tas 
vyriausybės įstatymas:

“Iš daugelio jo straipsnių dvelkte dve’.- 
ia tendencija suimti geležinėmis replėmis 

visas draugijas, varžyti,, trukdyti ir slopin
ti jų veikimų. Jaunimas iki baigtų 18 metų 
net į jaunimo draugijas neįleidžiamas, ligi 
baigtų 21 metų jis neturi sprendžiamo bhlso, 
į mergaičių draugijų vadovybę gali patekti 
tik senmergės, baigusios 24 metus. Kam ia* 
jaunimo veiklumo, energijos ir iniciatyvos 
tramdymas? Žalingų valstybei susibūrimų, 
kurie rausia valstybės pamatus, šis įstaty
mas nepasieks. Jie, sulindę į požemius, varo 
savo pragaištingų darbų ir, deja, net budri 
policijos akis dažniausiai jų nesuseka. Tad 
prieš kų tas įstatymas nukreiptas? Prieš 
jaunuolius, kurie nori ne požemiuose, bet 
viešai veikti ir lavintis kultūros bei švieti
mo srityse.

Vidaus Reikalų Ministeris šiuo įstaty
mu turi beapeiiacinių teisių leisti ir neleisti 
draugijoms kurtis, įkurtas varžyti, jungti, 
nušalinti draugijų vadovybę, skirti jonu 
tvarkytojus ir net jas uždaryti “valstybės 
ar tautos saugumo arba kitų valstybės ir tau 
tos reikalų sumetimais”. Šitoks draugijų 
veikimo ir jų egzistencijos pavedimas as 
meninei ir beapeliacinei Viliaus Reikalų Mi
nisterio nuožiūrai įstato draugijų veikimų 
ir jų egzistencijų į netikrų, beteisę padėtį. 
Kai tik šis įstatymus buvo paskelbtas, vi
soje valstybėje skutulžiu aidu nuaidėjo d:- 
deliausio nepasitenkinimo šauksmas. Atn.- 
do, kad valstybė išjudino visų savo apara
tų, išstatė kulkosvydžiu* ir anuotas prieš 
didžiausių priešų — prieš ramius piliečius, 
kurie nori viešai dirbti kultūros darbų. Ar 
tai neerzina visuomenės? Ar tai kelia val
džios ir vvriausybės autoritetų?

Vyriausybė, trukdydama draugijų vei
kimų kažko bijo, bet pati nežino ko. Prel. 
Laukaitis ir tai paliečia. Jis kalba:

“Gerb. Tautos Atstovai, girdėjot© kų 
Ministeris yra pasakęs apie vaikų ir paaug
lių organizacijas. Jos esančios nereikalin
gos, nes, pavyzdžiui, angelaičiai nešioję ir 
skleidę antivalstybines proklamacijas. Jeigu 
taip, tai reikia ir visas mokyklas uždaryti, 
nes į jas dar lengviau gali įsiskverbti ir 
įsiskverbdavo visokį agitatoriai. Čia ne li
mta priežastis, o tiktai pretekstas. Matyti, 
kitokiais sumetimais trukdomas katalikiškų 
organizacijų veikimas.

Prieš kelerius metus Švietimo Ministe
rija yra išsiuntinėjusi visiems pradžios mo
kyklų vedėjams aplinkraštį, kuriuo mokyk
lose leidžiama angelaičių organizacija. Mo
kytojai gali jų palaikyti ir net užleisti mo
kyklos patalpų angelaičių susirinkimams. 
Katalikų visuomenė džiaugėsi, bet tas džiau
gsmas buvo trumpas. Mokytojams buvo iš 
aukščiau įsakyta, kad angelaičių į mokyk- I 
las neįsileistų, kad mokytojai prie jų orga 
nizacijos neprisidėtų. Ko tuo siekiama? Ki
to vaikams ekvivalento nėra. Tiesa, kurį, 
laikų buvo bandoma mokyklose organizuoti 
vilkučius ir paukštytes, bet toji organiza
cija buvo taip nevykusiai sugalvota, kad 
vaikų tėvai ja pasibaisėjo: jeigu jų vaikai 
bus dabar vilkučiai, tai išaugs iš jų vilkai. 
Motinos su šluotomis vijo vaikučių organi
zatorius. Išėjo pilniausias fiaseo.

linkime katalikų moterų draugijų. Jos 
jokia politika niekas nė neįtaria. Jos nau-
dingumas neabejotinas, todėl ji turi

ros oras yra užtektinai šiltas. 
Žiemos laiku Nome apylinkės 
būna sušalę kiaurai 7 mėne
sius. Yra šimtai mažų salų ar
ti Alaskos kontinento ir tūks
tančiai ketvirtainių mylių sau- 
sžemio, kurie turi’ patogų kli
matų.

Šiaurinė Amerika nupirko 
Alaskų už $7,200,000 auksu. 
Per pastaruosius 70 m. Ame
rika išėmė $450,000,000 aukso 
iš Alaskos kasyklų. Tas įrodo, 
kad buvo geras pirkimas. Di
džiausia aukso piūtig buvo 
prieš 40 m. Net ir dalrartiniu 
laiku Alaska išduoda daugiau 
aukso per vienų metų, negu vi 
sa suma buvo .užmokėta Rusi-

.Alaskcje nėra didelių mies
tų. Svarbiausi Alaskos mieste
liai yra Nonie, Sitka ir di
džiausias miestelis, dabartinė 
teritorijos sostinė, Juseau, ku
riame gyvena apie 5,000 gy
ventojų. Daugybė miestelių tu 
ri įusiškus vardus. Sitka mie
stely yra sena rusų cerkvė.

Alaskoj gyvena daug eski
mų. Ten apsigyveno ir keli

Šiandien į mano kampelį pa
kvieskit kuodaugiausia ir lie
tuviškų balšavikų, ba turiu la
bai vožnių jiems uaūjynų, ku
ries jie savo gazietose nei su 
žiburiu neras, nei už pinigų 
nepirks. Ta naujyna yra iš 
paties “laisvės,” “lygybės,”
“brolybės,” darbininkų “ro
jaus” sodo — Maskvos. Nau
jyna tokia:

Komisaras Jagoda, žydas, 
čekos organizatorius, savo 
laiku galingiausias “rojaus” 
vacnianas, savo įsakymais iš- 

i žudęs tūkstančius žmonių ir 
'jau daręs rokundas, kad ir
pats caras Stalinas būtų nu- Vienas Paryžiaus advokatas,
verstas nuo trono, susikrovė sakoma, divorsų specialistas,*
milžiniškų skarbų. . Padarius apznaimino svietui tokių nau-

juj” būsiu sūdna diena. Tie 
rekordai, sako, dabar yra už
sieny, gal būt, Bruklyne— A- 
nierikos balšavikų centrabiūre.

Tai, ot, kokia naujyna iš 
balšavikų “rojaus,” kur pie
nas upėmis plaukia, tik darbi
ninkai neturi ko valgyti; apie 
kurį kuogražiausia čiull>a ir 
lietuviški balšavikai, o kai dėl 
kokio naravo prieš kapitalis
tus priseina kuriam važiuoti į 
tų “rojų,” tai gyoltu šaukia, 
visus tavorščius iššaukia ant 
strytų maršuoti, tancavoti, 
kad neišvarytų tan darbininkų 
“rojun” visais gyvenimo ma
lonumais naudotis.

raiilų jo namuose, rasta bu
vusio caro Maiklo brangeny
bių, 700 batelių prancūziško

jienų: genausi vyrai savo 
žmonoms yra trumparegiai.

Aišku ir be advokato: t rom

jai.
Vario ir sidabro kastvnės

ai nitai kinų. Ten yra apsigyve- Amerike turi pasidėjęs mili- 
nusių su virš 30,000 baltų jonus kėš. Jagoda jau jautęs,

šampyno ir rasta pėdų, kad paregiai visados mažiau įžiū
ri į visokias rokundas.

žmonių. Tačiau, rodos, nėra 
lietuvių, Alaska turi viso apie 
60,(XX) gyventojų.

Netoli nuo Alaskos vakarų 
link yra šiaurinė Azijos dalis 
ir visiems girdėta Rusijos Si- 
birija. Dėde Šamas, nupirkę*

yra didelės vertės Alaskoje.' Alaskų, tapo Rusijos artimu 
Anglis, švinas, cinas, sunkak- kaimynu. Adv. N. Valasina

JAUNUOLIŲ BALSAI
Artinasi vasarų ir neužilgo 

mus aplankys mūsų tėvynės 
broliai-Lietuvos sportininkai. 
Bealiėjonės, kiekvienas galvo
ja: kas jie tokie kaip atrodo ir 
kuom jie pasirodys. Bet į tokį 

savo 1 klausimų galima būtų atsakyti
padalinių kiekvienoj parapijoj. Jai ekviva- tada, j-ada mes juos pamaty-
lento valstybėje nėra. Tačiau kų mes mato
me? Joks valdininkas, joks mokytojas ar 
jų žmonos, kad ir norėdami, neišdrįsta atei
ti į moterų draugijų su paskaita iš baimės 
netekti savo vyresnybės malonės ir susilau
kti represijų. Kokia tai tamsi jėga izoliavo 
katalikių moterų draugijų nuo inteligentijos. 
Išimtį sudaro tik laisvų profesijų žlnonės, 
bet jų randasi tik miestuose.

Imkime pavasarininkų organizacijų. Jos 
nuopelnai nepriklausomai Lietuvai neginčy
tini. Ji vien savo jėgomis varo didį kultūros 
ir švietimo darbų. Jai svetima visokia poli
tika, priešinga esamajai valstybės santvar
kai. Jos visas sroviškumas yra tas, kad ji

sime. Dabargi džiuginanti 
žinia, kad nors atvažiuoja mus'tyti, aplankyti 
pamatyti, au mumis pasisve
čiuoti ir mums pasirodyti?

Iki šiol kelias,iš {Amerikos
į Lietuvų ir atgal, galima sa
kyti, buvo tik vienpusiškas.
Tik Amerikos lietuviai važia
vo aplankyti savo senųjų tė
vynę, savo tėvus, gimines. Ir 
dabar vasaromis ! šimtai’ va
žiuoja į senųjų tėvynę ir su sa Isiorganizavęs Lietuvių

piberia.m gėlėmis ir vainikais. 
Jiems parodoma, kad jie lau
kiami svečiai. Jiems surengia
ma vakarienė, parodama sena 
sis lietuvių vaišingumas. Se
nieji Amerikos Lietuviai džiau
giasi tokiu priėmimu, daugelis 
jų šluosto džiaugsmo ašaras. 
Po to, jiems- rūpi viskų pama- 

visus savo tė-

kad jain reikės runyti iš dar
bininkų “rojaus,” ale nenu- 
figeriavo gerai čėso. Suimtas.
Visgi smart žydas. Jis reika
lauja, kad būtų paleistas. O 
jei ne, tai, sako, bus ant gra-
niafono užgrobta rekordai-šne naujų skrybėlę, 
kos didelių “rojaus” komisa
rų. Tuos rekordus jis išda
ręs būdamas pašto komisaru, 
kai jie kalliėjosi per telefonų.
Esu, užgrajinus ant gramafo- j

Žmona. Jonai, turime pra
dėt ekonomiškai gyventi.

Tyras. Gerai, širdele, pra
dėkim nuo šios dienos.

Žmona. Palaukim dar savai 
tę, nes aš noriu nusipirkti

Žmona. Tu ir vėl girtas, 
kojų tiesiai nejau nesant 

pastovi, vis svyruoji.
Vyras. Dabar tokie čėsai, 

no tuos rekordus, visam “ro-lkad visas pasaulis svyruoja.

aliėjos, jog Lietuva, siųsdama matyti, kų gali Lietuvos lietu-
savo sportininkus, nori paro
dyti Amerikos lietuviams ge
rų valių ir gerų norų. Ji čia 
siunčia geriausius savo sūnus, 
geriausius sportininkus, kad 
pasveikintų savo brolius ir se
seris, kad pažaistų su jų vai
kais. Visi turime tuo džiaug
tis ir laukti atvažiuojančių 
Lietuvos sūnų. Ir ne tik lauk
ti, bet ruoštis juos gražiai pri 
imti.

viai, uores su 
savo jėgų.

jais išbandyti

vim vežasi niekad Lietuvos 
nemačiusius vaikus. Santykiai

viškės kampelius.
Taip yra į Lietuvę nukelia

vus.
O dabar — kas laukia Lie

tuvos svečių Amerikoje? Kas,
juos pasitiks? Kas jiems pasa-į Amerikos lietuviai turėtų 
kys, kad jie čia laukiami sve-jsavo kolonijose organizuoti 
čiai ir, kad jie čia bus širdin- sPo,’to komitetus, prirengti vi
gai priimti? Cbicagoj yra su- ainius lietuvių sportininkus, 

Spor- burių dabar ^ra nemažai, tin
kamam IJetuvos sportininkų

nori būti katalikiška, kad ji tėvynės meiles tarp Lietuvos ir Amerikos lie-
pagrindu stato Dievų. Tačiau ir pavasariniu 
kų organizacija yra izoliuota nuo inteligen
tijos, Ar tai normalus mūši] gyven'Ano reiš
kinys? Ar tai ne ardymas tautos vieningu
mo, kurio reikalauja tautos vadas?

Beje, dėl priekaištų, kad draugijos va
riusios antivalstybinį darbų, kad buvę jose 
visokių ekscesų, čia netenka kalbėti. Tam y- 
ra kiti įstatymai ir pagal juos pasielgta. Ek
scesų pasitaiko ir valstybės remiamose orga
nizacijose. Viena, jų net reikėjo uždaryti”.

Savo reikšmingų kalbų Lietuvos seime 
atstovas prel. Laukaitis taip baigia:

“Aš čia turiu dar kartų pabrėžti, kad 
katalikiškos organizacijos, nors slopinamos, 
yra lojalios ir nevaro jokios politikos, prie
šingos esą mų jai valstybės santvarkai. Jose 
daugiau tikro patriotizmo, kaip tautinėse 
organizacijose. Daug kilni nepatinku pava
sarininkų obalsis: Dievui ir Tėvynei. Kodėl 
pirmoj vietoj Dievas, o ne tėvynė? Tų kvai-

tuvių darosi vis labiau širdin
gesni. Iš abiejų pusių rodo
mas didesnis vienų kitais susi
domėjimas. Dabar, kaip mato
ma, ir mes susilauksime sve
čių iš Lietuvos. '

Amerikos lietuviam* nuke
liavus į Lietuvų, juos dabar 
Klaipėdoje pasitinka Lietu
vos Šaulių orkestrą. Jie a

to Komitetas, kuris rengia
Lietuvių Sporto šventę ir rū- priėmimui. Tai nesunku pada

ryti, nes mažai yra tokių ko
lonijų, kuriose lietuviai spor
tininkai neturėtų savo organi- 

bus parodyta Lietuvos Į znc*j,l, ratelių ir t. t. Tokioms 
laug susidomėjimo.! nrganizacijoins pagidlsm galė- 

Bet yra dar apie šimtas kitų 1ate*ri senesnieji lietuviai 
lietuviškų kolonijų, kuriose ir veikėjai, kurie ir gi, be aliejo- 
gi gyvena lietuvių tūkstančiai.
Ar jie Lietuvos svečius pri
ims? • ;

Man rodosi, kad niekas ne-

pinasi Lietuves sportininkais 
Chicagoje gy vena daug tūks 
tančių lietuvių, ir, nėra abejo
nės,
svečiais <

sirunda vis naujų tamsių jėgų, kurios tų 
vienylię ardo. Jeigu mes taip toliau kalbė
simės ir vieni kitus kritikuosime, kaip kad 
daro p. Kviklys, tai niekad nesusikalbėri- 
me.

Aš prašau gerb. tautos atstovus rimtai 
apie tai pagalvoti. Seimas turi dabar paro
dyti savo veidų aiškiai. Dar kartų įspėju, 
kad Lietuva yra atsidūrusi ant bedugnės

ų ginčų jau seniai yra pasmerkęs pats tau- krašto, kad minėtosios prarajos gilintojo!
tos vadas, šaukdamas visus į vienybę, kad 
visa lietuvių tauta būtų vieninga. Dėja, at

kasa Iietuvai duobę*. Jei šis projektas bus

Kag mėgsta sportų, tas ži
no, kad sportininkai greitai 
vieni su kitais užmezga drau
giškumo ryšius. Todėl jei vi
sose .Amerikos lietuvių koloni
jose bus suorganizuoti sporto 
komitetai ir suruoštos sporto 
rungtynės, Amerikos lietuvių 
jaunoji karta turės gerų 
proga su Lietuvos sporti
ninkais užmegsti draugiškus 
ryšius. Neabejoju, kad po to 
j>nrodys daug didesnį susido
mėjimų Lietuva ir lietuviais.

I
' Surengimas sporto šventės 
Lietuvos sportininkams bent 
kurioje kolonijoje būtų reikš
mingas įvykis tog kolonijos 
gyvenime. Didesnės grupės 
svečių iš IJetuvos apsilanky
mas — pirmutinis įvykis. To
kie svečiai kiekvienoj koloni
joj gali pakelti lietuvių ūpų 
ir pakelti tautinę dvasių.

Re to, dar šia proga Anieri-
nes, parodys didelį susido
mėjimų IJetuvos sportinin
kais, norės juos pamatyti. '*®tuviai parodytų savo

dėkingumų Lietuvoj svečiams 
už jų š rdingus priėmimus a- 
merikiečių. Ir amerikiečiai lie
tuviai tokį dėkingumų paro
dys, sykiu parodydami ir iš 
Lietuvos dar atsivežtų vaišin
gumų ir nuoširdumą. Tinka
mai priimti Lietuvos svečiai 
taria tikrai bus amerikie
čiams dėkingi. Sugrįžę galės 
saviškiams pasakoti apie gy
venimų Amerikoje, apie Aine- 

(Tęsinys 4 pusi.)

jaunesniejį lietuviai norės pa-

kas pasikeistų gerojon pusėn, bet jeigu jį 
aRncsite, būsite atsakingi už tų žalų, kuri 

! paskui bus sunku atitaisyti”.
Bet į šiuos teisingus ir reikšmingus žo

džius seimo atstovai nekreipė savo dėmesio. 
Jie iš anksto buvo instruktuoti, kad atmes
ti pasiiilytų seimui naujų draugijų įstaty
mo projektų. Jį atmetė. Tuo parodė, kud 
seimas neturi jokio autoriteto, jokios galės, 
kad jis gali priimti tik tai kas iš aukšto 
yra įsakyta priimti ir atmesti tų, kas įsa-

svarstomas ir priimtas, neabejoju, kad daug kyta atmesti



Šeštadienis, gegužės 1 d. 1937 draUgSs T?

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karuž škis

Gegužis - Penktas 
Mėnuo

Tekrinta dangaus tankio? 
rasos palaiminimais ant ta
vęs. — ShakesPeare.

Gegužės Pirma Diena

“Man reikia daryti darbai 
to, kurs mane siuntė, kolei 
yra dienos”. — šv. Jono IX.
4.

Gegužio Daina
i

>“būk neperstojančiai dirban
tis, krauk savo svirnus akais 

' čiose rytmečio valandose; 
j puiki yra diena, bet neaiški 
1 Mirtis tai susprogstantis Ba
landis, kurs visą ilgą žiemą 
i gulėjo glaudžiai susiglaudęs 
savyje, laukdamas savo su- 
bujojimo gyvybės. Mirtis tai 
įėjimas į vasarą iš šaltos juo
stos. Kuomet žiūri į ją švie
soje šio puikesnio apreiški-

naktis pasekdama užmeta f*a- 
vo tamsią skraistę virš glau
džiai suglaustų gėlių”.

Lelija, mano vaidilutė, taip 
balta ir taip šventa, iškelia
nti savo veidą į saulės auk
sinį žėrėjimą, pasakyk man 
pamokslą, pakuždėk jį negar
siai, ar gali nekaltai gyven
ti tie, kurie gyvena čia že
miau!

mo, šios pranašiškos apašta- ‘ “Paauk savo veidą link 
lo minties, nuostabu yra, kad ^an«aus> biaurios sielos prie- 
žmonės nori gyventi, kad jie
nealksta ir netrokšta mirti. 
Nes 'mirtis tui apvainikavi
mas; tai išžengimas iš ver
gystės į laisvę, iš tamsos į 
šviesą, tai sužydėjimas; tai 
išėjimas iš kalėjimo į garbę 

Bitė, čiulpianti saldumus iŠ Į Tėvo bendruomenės. Kuomet 
buojančių dobilų, vilkina-j didvyris numiršta neprideng- 

kite juoda skraiste, nė jokio 
aplinkybė, kurį lietė jį čia. 
Krikščionystė po kelių tūks
tančių metų turėtų būti iš
mokinus žmogų, kad išėjimas

ilgai, kur medaus rusu 

^^Wntu, duok man pamoką, tu 
darbščioji ruda klaidūnė, pa
sakyk man, kurią temą man 
derėtų laikyti ant lūpų. 

“Dirbk”, burzgia hite,

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

Visuomet Rasite Mažiausias Kainas

— A N T —

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES

NAMAM REIKMENŲ
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

spaudoje, palenkia žvilgsnį 
žemyn, kur grumstai aprobuo
ja regėjimą; Gamta visad da
ro savo tylią išpažintį; au
gumo ieško šviesos, nekaltos 
sielos ieško kas teisinga”. — 
Ponia Jonas Jay McCabe. 

Gegužio Antra Diena

“Viešpats davė, Viešpats 
atėmė... tebūna palaimintas 
Viešpaties vardas”. — Jobo 
I, 21.

Mirtis tai išbrinkimas sė
klos, kuri yra sudžiuvus ir 
kuri laukia savo pasėjimo. 
iš gyvenimo tai dėl garbės ir 
šlovės ir neramybės. — BBe- 
cher.

O, būti prisirengusiam, 
kuomet mirtis ateis; o, būti 
prisirengusiam skubintis na

šis ALCAZAR išdirbystės 
Naujausios mados gesin i s

pečius vertės $120.00 
parsiduoda už—__

$fiQ-50

Z

TRIJŲ DALIŲ šios gražios 
moderninės mados lovos— 

pilnas įrengimas: lova, 
springsai ir stpringsinis 

matracas— 
$00,95

į M

šis naujos modos, Parlor Setas apdengtas su aukštos 
rūšies Friezete, 2 šmotai, reguliarė vertė $90.00, par
siduoda po ........................................ . . $g^.50

Lcngrūs Išmokėjimai Pritaikomi Visiems
Didelė nuolaida už senus baldus, mainant ant naujų. 

Specialiai sumažintos kainos ant visokių Refrigerato
rių. Drabužiams Plovyklių, Radios ir tt.

— PIRKITE DABAR — 
PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENAIS

pURNITURei
MANUFACTURING COMPA-NYl

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFavette 3171 Tel. HEMiock 8400

CHICAGO, ILLINOIS

KELIONĖ Į PIETŲ KRAŠTUS Mūsų kelionėje Meksikoj 
(IS Jurgio Nakrošiaus, Peoples Furniture Co. pasakojimo) P‘rn,as sustojimo punktas bu- 

(Tęsinys) i bė >'ra uždraudusi “gemble-l
rystę” ir Casino yra šiaip1 
jau pasilinksminilmų centras.1 
Matėme puošnią šokių salę,! 
bilijardu kambarius ir ban-| 
kietų sales. Puiku ir gražu. 
Prieinama, žinoma, tik aris
tokratijai.

Iš Casino vykome į fede- 
ralius rūmus arba Capitol. A- 
pie rūmus gražus parkas. Me
džiai ir gėlės žaliuoja, kaip 
vidurvasarį Chicagoj. Po to 
lankėme dirbtuves ir biznio 
įstaigas. Visur matėme, kad 
visa pramonė ir bizniai tvar
kosi veik taip, kaip Ameri
koj. Buvome užlipę ant Obis- 
pado kalno, nuo kurio matė
me visą miestą.

Toliau tame mieste aplan
kėme kalėjimą. Tvarka be
santi panaši į Amerikos ka
lėjimus. Kaliniai statomi prie 
darbų, ypač prie kelių taisy
mo ar statymo.

Sostinės link
Apleidę Monterrev, vykome 

toliau sostinės link. Netru
kus pakelėj aplankome Ark
lio Uodegos vandepuolį.

Dabar leidomės į klonį. TŠ 
visų pusių buvome apsupti 
kalnais. Tame klony besą o- 
rendžių sodai ir už tuziną 
orendžių mokėjome 7c. Oren- 
džiai buvo dideli, ne storžie
viai, be daug sėklų, labai sul
tingi ir gardūs. Pietavome 
mieste Limoud, kur apžiuro 
jeme kitą puošnią katedrą.

Meksikas panibežy
Laredo guli prie Rio Gran

de, prie upės, kuri skiria A- 
rneriką nuo Meksikos. Kai 
atvykome į tą miestą, tai at
silankėme pas Cbieago Mo
tor klūbo atstovą. Jisai su
teikė teisinius nurodymus, 
mums reikalingus išvažiuo
jant į svetimą valstybę. Ta
rptautiniu tiltu pervažiavo
me per Rio Grande ir atsi
dūrėme svetimoj padangėj, 
Meksikoj, miestely Nuevo La
redo. Ten buvo peržiūrėti 
mūsų dokumentai, bagažas ir 
turėjome užsimokėti po vie
ną peso įžangos. Pažymėtina 
tas, kad ypatingai tyrinėjo 
ar neturime kokių nors gink
lų.

Atlikę formalumus, dūmt- 
me į Meksikos gilumas. Vie
škelis besąs pirmos klesos. 
Mūsų tikslas buvo pasiekti 
sostinę — Meksikos miestą 
— Mexico City. Nuo Ameri
kos parubežio, nuo Lafedo 
iki sostinės naujuoju naeijo- 
naliu veškelu yra 765 'mailių. 
Meksikoj skaitoma kilomet-

mo; nė jokio vilkinančio žvil- rais ir minėta distancija
gsnio, nė jokio dejavimo prie 
atsiskyrimo, nė jokios skau
džios nuostabos, bet saldžiai, 
maloniai išeiti iš pasaulio ne
aiškios prietemos į dieną.

PAVANDENYS. - Sun
kiai ee»ga klebonas kun. Bub
lys, kuri staigiai trenkė nervų 
paralyžius, atimdamas viso kū 
no dešinę pusę. Ligonis ketu- 
įrias savaites gydėsi namie. 
Šiomis dienomis nuvyko i 
Kauną ir atsigulė d-ro Vaičiū
no privatinėj ligoninėj. Ser
gantį pavaduoja kun. L. Šapo- 
Ika.

NAUJAS GIESMYNĖLIS
Žodžius ir melodijas parašė

Seirijų Juozas.

neša 1,228 kjlojnetrij. Tas 
vieškelis atidalytas tik 1936 
metais. Iki to laiko šita ke

lionė automobiliu galėdavo 
padaryti tik per ilgą laiką, 
su dideliu prisirengimu ii 
dideliu vargu.* Dabar mes 
naujuoju vieškeliu dundame 
kaip ponai. Kelionė gali būt 
atlikta į porą dienų. Vieške
lis yra paskutinis inžinerijos 
žodis, 100 nuoš. patogus ir 
saugus. Tas vieškelis kerta 
tyrynus, kalnus, pakalnes, 
miškus, lygumas, džiungles. 
Vieškelis atidarytas vasarą, 
praėjusiais 1936 metais. Nuo 
to laiko iš Amerikos turistai 
ūžtelėjo į Meksiką, kaip ban
gos. Tos bangos lašelis bu
vome ir mes trys lietuviai 
ebieagiečiai.

vo Monterrey. Kai kuriose 
vietose kelionėje mus sulai
kydavo Meksikos armijos ka
rininkai patikrinti mūšų pa
sus. Tas nebuvo tam, kad be 
reikalo “baderiuoti” turistus, 
bet tam, kad juos apsaugoti. 
Visu keliu tam tikrose vieto
se yra kareivių būriai ir jie 
patruliuoja jiems paskirtas 
vieškelio dalis. Todėl kokie 
nors užpuolimai ant turistų 
Meksikoj yra retenybė. Be 
to tie kareiviai yra ne vien 
tam kad apsaugojus turistus 
nuo banditų, o taipgi ir tam, 
kad nelaimei atsitikus sutei
kus jiems pagalbą.

Turistų apsaugojimui Mek
sikoj yra uždrausta ant vieš
kelių “laido” prašyti. Ame
rikos turistai tuoj pastebi 
Meksikoj, kad ten nėra nyk
ščiu signalavimo, kad gauti 
‘'raidą”. Meksika pagarsėju 
si kaipo revoliucijų, sumiši
mų, banditizmo kraštas, bet 
ten “boklupų”, apiplėšimų, 
užpuolimų nesigirdi. Taigi 
Meksika galėtų kai kuriais 
žvilgsniais Ameriką apcivili- 
zuoti. \

Pirmas miestas.

Pirmas Meksikos miestas, į 
kurį mes buvome įvažiavę 
buvo Monterrey. Nakvojome
gražiame viešbutyje. Vienas 
įdomiausių įstaigų lame mie
ste buvo tai senoviška kate
dra, statyta 1790 'metais. Di
delė, puošni iš lauko ir i’ 
vidaus. Altoriai akį veria ir 
ant jų puošimui nesigailėta 
aukso ir kitokių brangmenų. 
Tąsyk buvo kokie tai atlai- 

| dai ar kitos ceremonijos, nes 
altoriai buvo išpuošti gyvo
mis gėlėmis. Taipgi iš lauko 
buvo papuošimų gėlėmis.

Iš katedros vykome į Casi 
no. Tuo vardu vadinama ‘ge- 
mbleriavimo’ patalpos. B<*t 
dabartinė Meksikos vyriausy-

(Daugiau bus)

Lcvvls Madoms Kelią Kodo 
Lewl9 Kreditan Visiems l>uoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepeto- 
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

Keturios didelės 
vertybfie Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
flERI'MAH

PATARNAVIMAS
VERTYBE

5(22.50
LENGVAS

KREDITAS
Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu nž 
pristatymą.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speeeher Junta 
patarnaus.

Miliam A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

■ ■■■■■■■■■■B
REUMATIZMAS! 

SAUSGELE ;
Neslkankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND mos- 
tls lengvai prašalina vlršmlnė- 
tas Ilgas: mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padėko- 
nes pasveikę. Kaina 60c. per 
paštą 66e. arba dvi už $1.06. 
Knvra: "ftA ETINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Justin Kulis
3259 80. HALSTED 8T. 

Chicago, IIL
■ • ■

«

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DIENOS Į LIETUVA
ANT

EUROPA

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

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

ITI dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, liarm. Al. Kačanaus
kas. 28 giesmės 35c

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

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

IV dalis-a) — Giesmės i 
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.

f

/«t

E

Greiti traukiniai prie pat laivu BREMEN ir 
EUROPA Bremėrhavene užtikrina patogią 

Kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas ii 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitiniu ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijos klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

130 W, RANDOLPH ST.. CHICAOO

BIZNIERIAI, GARSINAI- 
TĖS “DRAUGE”

DWIN C HILL, kuri* penkių* 
kartu* į savaitę, pradedant pir

madieniu ir baigiant penktadieniu 
transliuoja “Your New* Parade," 
jau nuo seno įgijo geriausiai apsi- 
rėdžiusio New Yorko žurnalisto 
vardą. Tą vardą ji* pilnai užsitar
nauja, tačiau ji* mėgsta ir savo 
seniausiai* rūbais, kokiu* ji* tik gali 
susirasti apsirengti ir pasinaudoti 
gamta, kaip kad du viršutiniai pa
veikslai parodo. Ji* ypatingai mėgsta 
žuvauti ir iš paveikslo kairėje galima 
matyti, jog jis moka ir žuvų pagauti. 
Čia jį matome laikanti visą virtinę 
tiesiog ii šalto King ir Bartlett ežero 
Maine valstijos šiaurvakariuose van
dens ištrauktu žuvų. Kitame pa
veiksle jis galima matyti žygiuojant 
per mišką tu savo mėgiamuoju 
šunimi. Kiekvienas ii lių paveikslų 
atvaizduoja jo paprastą privati gyve
nimą, ir jia tapo garsių tik todėl.

o

kad ji* moka naujiena* atvaizduoti 
paprasčiausioj formoj.

"Your News Parade" yra patie
kiama Lucky Strike cigaretų išdir
bėjų, kurie suteikia rūkytojui išim
tino "toasting” proceso gerklės ap
saugą. Sis procesas prašalina tūlas 
šiurkščias, kiekviename net ir pui
kiausiame tabake randamas erzinan
čias priemaišas. - —

GERKIT tik gera alų

ambrosia
SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi goria ir mėgsta AMBKO- 
S1A ALŲ, nos jio žino, kad tas 
alus yra padarytas iš goriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Iliznlo Telefonas BOULEVARD 7179

I,. M. NORK I S 
K«v». HEMI.'M K A24O
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ATPILDAS JAUNIMO BALSAI Jr čius, kaipo uolus ir savo pa- kitose bažnyčiose. Argentinos 
reigonies atsidavęs kunigas, lietuviai, kad labiau galėtų at- 
yra labai žmonių mylimas ir sispirti nutautėjimo bangai,Iš Tėvų Krašto(Tęsinys iš 2 pusi.) 

rikoj gyvenančių lietuvių ma
lonumų, svetingumų.

Amerikos lietuviam* reiktų 
sukrusti. Dabar pats laikas 
planuoti ir rengtis svečių pri

Liftdas Vainys, pasibaigus] Pro išmuštus langus, kurie 
darbui, išėjo iš fabriko ir se- buvo užkimšti skudurais ir po. 
noje vietoje vėl pamatė bedar- periami, pūtė šiurpus vėjas, 
bj darbininkų, kuris jau per, Liudas nejaukaus kvapo aps- 
pa&kutines dvi savaites kiek-j vaigintas pasipurtė. Pasakęs 

ienų dienų stovėjo toje pa- keletu suraminimo žodžių, jis
je vietoje. i išėjo ir po pusvalandžio grįžo ėmimui. V:W norime ir Lietu-
ledarbio veidaa buvo išblyš-į su kepalu duonos, uzbonu pie- vos sportininkų rungtynėmis 

akys įdubę ir jo išvaizda no ir surištu pakietuku valgo- pasigėrėti. Pamatysim.*, kų tu- 
išbadėju-sio žmogaus vui-lmų produktų. >r* L’etuva. Liet uvai parmlysi-

| T, vakar,) bu,„Siaus liiSno. k« ""'B turi,,l,‘- <‘a®*il„e 
iti Sa- je (taip vadinosi bedarbiu) bu- Cli«-ag«>» lietuvius ir savo ko- 

vo jauku. Pakabinta palubėse lonlJMe f™*"1"' “I’"*" 5veh- 
nauja leun,m linksmai SvietS į, *•“<*«’»» “ečių pagerbi- 
tris patenkintus, asloje bežai
džiančius vaikus.

Liudas norėjo jau e 
kaip jam pasirodė, kad be

darbis parpuolė ir jis atsigrį
žo. Bedarbis buvo suklupęs ii 
veltui dėjo pastangas pakilti. 
Keliais šuoliais Liudas prisi
artino prie išbadėjusio bedar
bio ir pasilenkęs išgirdo silp 

ų balsų; Vandens... Vandens..
Liudas apsigraibė. Jis nieko

Jau buvo vėlu, kuomet Liu
das išėjo iš lūšnos. Jis nesigai
lėjo išleistų pinigų, bet juto 
širdyje pasitenkinimų. Nuo to 
vakaro Liudas kiekvienų dienų

>rie savęs neturėjo, apart pu- užeidavo atlankyki bedarbio 
lės bonkos pieno, tedėl jų sku- šeimos ir, praslinkus savaitei 
liai atkimšęs padavė bėdai- Laidas atsitraukė iš
bui gerti. Vainys.su užuojau- darbo savo vieton įstatydamas
ta žiūrėjo į išliadėjusį bedarbį. 
Jis girdėjo, kaip praeinu pro 
šalį darbininkai tyčiojos ne
laiminguoju ir juo pačiu, bet 
jis nepaisė.

Pakėlęs bedarbį nuo žemės 
^ir sužinojęs jo adresų, ėmėsi 
jį vesti namo... Ir namie, mie
sto- neturtingiausiame kvarta

le, Liudas pamalė dar šiurpes
nį vaizdų. Tamsioje landynėje, 
|igotos bedarbio žmonos malši- 
įami, aimanavo trys išliadėję 
laikai.

(f gerinamas.

imu. T.uom parodysime, kad 
įvertiname jų jiastangas gėrės 
nių santykių užmezgimui tarp 
Amerikos ir Lietuvos lietuvių. Į 
Parodysime, kaži Lietuves sve
čiai yra mums brangūs ir tik
rais mūsų broliais.

P. Mačiulaitis, Scrctiton Pa.

Lumšį. do manymu, bedarbis 
buvo labiau reikalingas darbo 
.r į klausimų, kaip jis pragy- 
vensiųs, atsakė- kad vienas bū
damas vis kaip nors prasiver- 
siųs.

Atsitraukęs iš darbo Vainys 
ja.u neužeidavo pas jo laukian
čių Lušiaus šeimų. Porų kartų 
bedarbio vaikai jį matę mieste 
beslampinėjantį, bet kuomet 
norėjo jį parvesti į namus, jis 
paspruko ir daugiau jo niekas 
mieste nebematė.

Nuo to laiko pradėjot pen
kiolika ilgų metų. Lunišius, tu 
rėdaiuas nuolatinį fabrike dar 
bų ir gavęs iš Amerikos pini
gų. kuriuos jam praturtėjęs 
dėdė prisiuntė atidarė didžiu
lę savo krautuvę. Prekyba jam 
sekėsi. Jis įsigyveno ir po ku
rio laiko įsigijo net nuosavus 
savo namus.

Vienų šaltų žiemos vakarų 
į jų krautuvę įėjo suvargęs, 
drebantis nuo šalč’o elgeta. 
Kada ugi jau buvo vakaras, 
Lumšiai lėkio elgetai priemo
nėje pernakvoti.

Vakare, elgetai jau miegai.!, 
ĮLumšys benešdamas priemenė 
l.je lempų, pastebėjo kyšantį it 
• elgetos sermėgos kišeniaus pa
sų. Krautuvininkas, smalsumo 
verčiamas, atsargiai ištrauk*

D,.Ministeriu pirmininkas. Sir jį iš kišeniaus ir pažiūrėjo. 
fPrabliaslianker, Bliabnagar, Fotografija buvo jau sena, 
Indijoj, ministeriu pirminiu- bet joj* jis pažino pažįstamus 
kas, vyksta į Londonu daly- bruožu.-'. Kerniaus fotografijo- 
vauti karaliaus Jurgio VI jis perskaitė: “Liudas Vai- 
vainikavimo iškilmėse. *ny8. Fabriko darbininkas’’. Lu

nišvs nudžiugo. Sųžinės iSniė 
tinėjamas, dėl paveržimo it 
Vainiaus darbo, i.umšys visų 
Jaikų jo ieškojo, norėdamas 
atsiteisti ir štai po penkioli
kos metų proga pasitaikė. Su
radimas žmogaus, kuris išgel 
bėjo jo šeimų iš mirties nagų, 
jį tiesiog džiaugsmingai svai 
gino.

Tų naktį elgeta sapnavo 
kad jo motina jį rūpestingai 
užkloja. Jo senas vargų išva
gotas veidas šypsojos, tarsi, 
jausdamas, kad už iškentėtų 
vargų, dabar jis gaus atpildų.

J. Poška-Paškevičius

Nubaudė Kunigą

KIU OPIAI (Šiaulių aps.) 
Parapijos vikaras, kun. J 
Staškevičius, buvo patrauk
tas teisman už pernai pase 
kytus pamokslus temomis 
“Draugijos ir vienybe su dva 
siškųja vyriausybe”. Kruopių 
jaunalietuvių vadai, skaity- , 
darni save dideliais patrijo-Į 
tais, apskundė kunigų, kad, | 
girdi, ag.ituojųs prieš valtį-į 
žiu ir parašė į savo laikraštį 
straipsnį visaip šmeiždami, 
šių metų balandžio G dienų 
Papilės (Šiaulių aps.) apyli
nkės teismas nubaudė kun 
•f. Staškevičių 500 Litų pa 
baudos arba, negalint užmo
kėti, 1 mėn. ir 2 savaites ka 
Įėjimo.

Prieš kunigų liudyti stojo 
tie patys jaunalietuviai va
dai — Kruopių valsčiaus se
kretorius ir Šapnagių kaimo 
mokytojas.

Nors kun. J. Staškevičiaus 
advokatas labai puikiai ap
gynė, remdamasis faktais ir 
konkordatu ir įrodė, kad 2G3 
paragr. B. S. (kurs kalba a- 
pie pramanytų ir iškraipytų

bet teisėjas ant to neatsižvel 
gė ir nubaudė.

Bylos pasiklausyti buvo 
prisirinkusi pilna teismo sa
lė žmonių.

Tus įvykis labai sujaudini* 
katalikus ir sukėlė nerimo ir 
pasipiktinimo tokiais jauna 
lietuvių darbais, kurie juk 
nėra kompetentingi spręsti, 
kaip kunigas turi sakyti pa 
mokslus, o kun. J. Staškevi

SUSIRŪPINO SAVOMIS 
BAŽNYČIOMIS

; nori savų bažnyčių bent Bue 
nos Airesse ir Berisse.

Brazilijos lietuviai jau turi 
vienų bažnyčių, o lietuviškas 
pamaldas gauna išklausyt ir

— Žiniomis iš Amois, pas
kutiniu metu Fukieno provi
ncijoje pradėjo siausti juoda
sis maras, kuriuo mirė jau 
daugiau kaip 2(M) žmonių.

AKIŲ GYDYTOJAI

SC METŲ PRITURIMAS 
Akyi egiauunnojamoa — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo J :30 iki b vai. vak.
Ttl. CANa] 0523

PLATINKITE ‘ DRAUGĄ

LIETUVIAI DAKTARAI
.Tel. Ofise:

LAFayette 4017 
į Tel. nnnių:

HEMIoek 6286

Rez.:
24S6 W. 69 St.

DR. VAITUSH, OPT.
lietuviu

OPTOMHTKICAU.Y AKlf 
SPECIALISTAS

Palengvina aklu įtempime, kun 
efctt priežastimi gaivos akaiidliiio 
svaigimo, akių aptemimo, nt-rvuolu 
mo, (kaudami) aklų kuiAtl. utimis, 
trumparegystę Ir tollregystę Hrir.-r 
gla teisingai akini us. Visuose atsi’i 
klinuose egzaminavimas daromas ar 
elektra, parodančia niažiaunt&a klai
das. Speeta ė atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus. Kreivos akys u’l- 
uiUomos. Valandos noo 10 iki k ♦ 
NedėlloJ nuo lo Iki 12. Daugely nt- 
altlkkrų akys atitaisomos be aki u. o 
Kalno? pigiai, kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI

fel. Ca.umet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 i 42 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6-8 P. M. 
Rez. ofisu vai.: 10—12 A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieninis 

paual sutartį

DR; *•p-DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadicnais ir Sekmadieniais 
__________ pagal sutarti.__________
Tel. CANa] 2346

LIETUVIAI ADVOKATAI • DR. F. G. WINSKUNAS
žinių skleidimų) čia nepritai- -Telephone: BOUIevard

. JOSEPH J. GRISHkomas ir kad pamoksluose 
buvo pasakyta tai, 
kaip kunigui reikėjo

kas jam 
sakyti,

2800

PROFESSOR NOODLE
IS

OF
THE DAviN/Deay. Pr-ofesaor:
NEW pay 

PEARIST!

T'S TvmF OFFj tm cvirrj
6r

From movie landthm 
comes a squawK that 
theij have just evolved. a 
plauto malte the movies 
talK-they say this diw* 

Solved. I’d liKe to 
hear what you vili say 
about this piece of 
news, sotherefor«thou$M 
l’d vrite to-day and asK 
you for your views. 

Simeon. Screen.

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
lies. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REl’ublic 9723

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel CANa! 0402

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

314 z Su. Halsted St., Chicago 
Pniu-.l,, Sered. ir Subat. nuo 2—9 v
Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. OROvenill 0617 
Office Tel. HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis Muaitama
Siibaloins Clceroj 
144S So 491h Ct.

Nuo ii Iki 9 vai. vak.

I mušt eonfess this 
piece of news has 
f įlled mr with deli^ht 
For now some folks are 
sure to lose the job
they ve had. each night.. 
No more their Services 
vt’U needjVe’ll hand 
Vi-.ctn the shroud. For
they’re the pešta wbo 
used to read. the titles 
out adoud.

Prof. Noodle

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockvveH SL
Telefonas REPnblic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlj, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

CLEMENT J. SVILOW'
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286 
Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

Tel. Ofc. REPubllc
Melrose Vark 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 We8t Marąuette Road
Antrad., kelvinui!, ii uenk tadit-nlab 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
geStadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

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

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

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
nTMTTflT A fi

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 25i9 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
t.Rtrnl

Ofiso tel. Cicero 2573____________

DR. R. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIoek 3977 
' Trcėiad. ir Sekmad. pagal sutartį

c'"'tn !ieiiiai.-i nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

Tel. HEMIoek 4848

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Ree. and Offiee

PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Val. 2-4 pp. Ir 7-t vak. CANal 070ff

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėllom Ir Trečiadtenlala 
Pagal 8utart|

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

EMIL DENEMARK,
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TeL YARda 0994 
Ree.: Tel. PLAsa 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
onsAs

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAGO, ILL 
Telefonai MIDvray 2880
OFISO VALANDOS: 

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

JAU SUGRĮŽO 18 KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja Z0 melij

Reninai IzmaM Ir Alrdlee Ilgos Jo 
apcHal.vbč

Valandoe U-U A. M. i-4. 7-« P. M. 
Gyvenimo vieta l«3« So. .VOtli Avė.

Phone Cicero SAM 
Office 4930 Weet 13th Street

Office Houra
2 to 4 and 7 to 0 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffoa

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROapeet 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

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

Seredomia ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonai REPubllc 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vok. 
;<«lrvm« aeruHnmia ir ■nhntnmia

Tel. CANa’ 0257
Ree. PROspeot 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6000 So. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea. KENwood 5107

DR. A. J. RERTASH
ifiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal antarti

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medicai Aasociation ir American 
Oollege of Surgeons, yra Cia s A 
rūiics. Tai yra, ankičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai rafistj li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimo 2700 W. 69th St., 
tel. HEMIoek 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie-
M {rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

Vainys.su


Šeštadienis, gegužės 1 d. 1937 DRAUGAS n

BCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Koncertas ir Balius ižen»i,"° šventė. Šeštinių die 

_______ nojo privalo visi išklausyti
KENOSHA. - liytoj, 3:30 Sv- MKia» kaiP ir k'«kvien, 

vai. popiet, Sv. Petro p,ra- wkl‘,a,lH,nl- ienoje
pijos svetainėj įvyksta kon- šv. Mišios bus Šv. Petro bo-
rentas in balius. Koncertas W«<*> -HilO, 9:00 ir 12:10, 

kad turėtų visi progų šv. Mi
šias išklausyti.

bus nepaprastus, nes jame 
dalyvaus garsioji solistė, (ie-. 
novaitė Kleviekaitė, .Anieri- Firaias penktadienis pri-
can Brass griausmingus vyrų puola gegužes 7 d. Novenų 
choras, įžymi solistė, Ona Jo- laikantiems prie Šve* Jėzaus 
ejūtė ir rinktinis kvartetas, Širdies bv.s klausomos trečia- 
kurį sudarys: Ona Ramins- dienį išpažintys 7 vai. vak., o 
kaitė, Lueija Varnaitė, Jad- penktadienį einantiems dar 
vyga Wutzenaitė ir Zofija han šv. Komunija bus dali- 
Zutuutaitė, kurioms Elzbieta 1,aina 5:30 vai. ryto. Taip 
Laueiūtė pijanucs. Po kon-' Pab išpažintys bus klauso- 

rto bus balius, kuriame mu- jutos ir šeštinių vakarų, 
ulę dalį išpildys Antanui Gegužinės pimaidos šių Ba
rausko vaikai. Pelnas bus Įvaitę bus: sektnadienį — 3 

Šv. Petro jtarapijos vargonų v*d- popiet; trec., ketv., pen- 
fondui. ’<8I ktad. — 7:30 vai. vakare, o

Įdomius parengimas
Gegužės 9 d. pripuolu Mo-

j jčh

*

tinų Diena. Šv. Onos draugi
ja Motinų Dienoje turės įdo-

rytais — kiekvienų dienų. 
Susirinkimą;, 'rytoj, Susi

vienijimo įvyks po sumos, 
parap. salėje, Tretininkų ir

Iš Politikos Lanko patalpos Marąuette Parke. 
Kalba klebonas kun. A. P.

Baltutis. Savo širdingoje ka
li u n j t • a • lboje, reiškė pageidavimų, Murąuette Park Lietuvių , : ’ , . .

. v. ,... i kad sis bepartyvis visuoine-A merikos Piliečių klubo su-! ... .... , . ,
... , , , ... : niskas klubas taptų tvirto jsinnkimas įvyko balandžio i . , •

or j t n-i. ...... ..' siena, kad sutrauktų visus'25 d. Į klubų įsirašė 5 nauji . . ... .....
. i lietuvius Hune apylinkėje,nariai, tarpe jų ir dr. Tho-' , , , . .

.... ii uomet būtų lengviau gauti'mas, dentistas. . .. ..! ir mums priklausančius Į>a- 
Ra pairtas iš dalyvavimo a- gerinimus.

tidaryme Marąuette Park vio ; par kalbėjo Murphy apie 
šos patulpos (Fiėld house) ’ Tovvnsend planų ir Coliu a- 
priimtas. Bet iš to kilo nepa
sitenkinimas susirinkime.
Nors kai kurie klubo nariai 
buvo iššaukti bankiete kai 1
bet i, bet klūboi vardas į pro
gramų nebuvo įdėtas.

Transportacijos komisijos 
raporte V. Birgelis liudijęs

mų prograimų tikslu motinas | Gyvojo Rožančiaus narių 
pagerbti bei palinksminti ir, 2 vai. popiet, Dariaus ir Gi- 
draugijai iždų padidinti. Pro H’ėno kambaryje.
gramas prasidės 4 vai. po-1 Pianas Venskus, senas Šv. 
piet. • Petro parapijos parapijietis,

šeštinės. Ketvirtadienį, ge- kurs labai daug jai pasidar- 
gužės G d. pripuola Dangun buvęs ir aukavęs, padirbti-

PROGRESS KRAUTUVĖJ
Eina

DIDELIS PAVASARINIS

Išpardavimas
1937 METŲ MADOS

“ “Supsi* Duty”
FRIGIDAIRES

SU “METER MISER”

Sučėdysite Daug Pinigų

LENGVUS

IŠMOKĖJIMAI

P°

15c

Al
DIENA

Nauji FRIGIDAIRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra gerinusi REERIG ERATDRI AI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Ref rigeratoriaus 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

FR1GIDAIRIŲ kainos visiems priei- $11Ą 5
i. Šeimyniškos inieros nuo ...................

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEM

Naujų
narnos

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

Tel. VlCtorv 4226 Chicago, Illinois

Asmeniniai Lydimos

NEWTORK-KLAIPĖ n A
rea Gothensumą, SveduąGothensumą, Sveduą 

Km gali būti maloneinio kclionijc. kaip 
įsėdus į laivą New Yorke išlipti

ii to paties laivo

KLAIPĖDOJ 
Tokią kelionę turėsite vykdami

I»ie taksus.
Sužinota, kad skundų da

vimo laikas į Cook County
teismų dėl aukštų nejudina
mos nuosavybės taksų yra 
pratęstas iki gegužės 8 d.

Klūbas sutinka patarpin:n- 
kauti įteikime į teismų per

miesto taryboje. Pranešė, kad Cook County Civic Counci!
yra paduota virš 20 projek
tų pagerinimui susisiekimo, 
kuriuos remia visos “civic”

už 60c už skundų padengimui i 
lėšų. Nebus kitų lėšų ar gai
šinimo laiko skundėjui. Gali-

j organizacijos, taipgi aid. J.; nia duoti skundas mokėjų 
Į Egan ‘ir vardo “komitime- siems pilnai, dalinai ar visai

Gaisrininkai išbando naujų laivų. Chicago gaisrininkai 
išbando naujų gaisrui gesinti pastatytų laivų. Diesel inžinas 
septyniomis žarnomis per minutę išpumpuoja 10,000 galionų 
vandens.

nas” M. Flynn. Tikimasi, jei 
j ne pilnai, tai bent dalinai lai
mėti. , ,,.M

Piknikui rengti komisijon 
išrinki i: B. Vabrinskas, A. 
Samoška ir J. Simans.

no rankų darbo du gražius nelė iš Kenosha (gaila, var- 
kryžius, kuriais reik tik ste
bėtis. Jis moka ne tik gra
žiai padirbdinti kryžius, jis 
gerai supranta ir kitus dar-; 
bus girtinai atlikti. Jis pui

do nesužinojau).

Raciniečiai dėkingi lošėjo
mis ir dainininkams.

Žmonių prisirinko pilnutė-
kiai nugeniojo parapijos kie , svetainė. Svečių buvo- is
me medelius bei krūmus ir 
dailydiškai pataisė tvorų. Jis, 
taip pat, gerai dirbdina li
turgiškas žvakes parapijai ir čius. 
nieko už darbų neima, ir ne 
retai paaukoja ir darbų ir 
medžiagų. Tokį, parapijietį 
turėti, tai yra brangus para
pijai turtas.

Kenosha, Milwaukee ir net 
iš Cbicago, Aušros Vartų pa
rap. kleb. kun. M. Urbonavi-j rys 611.

Bičiūnas praneši'*, kad ima
mos aplikacijos paprastiemsj 
miesto darbininkams. Kvoti
mai įvyks gegužės 13 d. Ap
likacijos turi būti priduotos 
ne vėliau 10 dienų prieš kvo
timus. Aplikacijų galima, gau 
ti “City Civil Service” ko
misijoje, City Hali, katmba-

netnokėjusiems taksų.
Norėdami protestuoti, pri-

duokite taksų bilas tuojau, 
kad nebūtų pervėlu, sekan
tiems: Piki. Tarybos pirm 
J. Simans, 6955 S. Maple- 
wood ave. Nutarimų rašt. A. 
Samoška, 6743 So. Rockvell 

F. A-nis, klūbo koresp

ŽMOGUS KURIS NEJAU
ČIA SKAUSMO

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko į Klaipėdą 

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks 

LIEPOS—JULY 2 D.
i Iš Gotbenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą. '

EKSKURSIJAS UŽGYR9 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE
Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse. A
• *

KITI It PLAUKIMAI U NBW YORKO 
DrottniiiKholm — — — Gegužės IK
Kungsholm--------------------------Birželio K
Drottningholm — — — Birželio 9 
DrottiiUigliolm — — — Liepos 10

SWEDISH AMERICAN LINE

181 N. Michigan Ave., Chicago, III.

r> • « f - skausmo nejaučia minimoseBerisse, Argentinoj gyvena1 J mumuuotj
lietuvis A- Linartas, paeinan- rankų dalyse.

tis iš Gelvonų valsčiaus, Uk-' . Vienų kartų, Linartas nore-
. merges aps. , jo pašildyti pne geležinio kro-

Skaityti laiškai - kvieti- Jis yra tuom įdomus, kad SI,K> 8avo rankas- Nežiūrint,
Po programos 0. Sokelienė nllu; ’) i šv- Kazimiero „ejauCia jokio sliausmo viršuti kai1 krosnis buv° L

senj Rėmėjų 18 seimų ir 2) Į1^ rankų da|y|Je> maždang , kaitas, ji, vis nejautė, kad išpakvietė svečių papasakoti 
raciniečiams apie statomų Ma 
ri.jonų seminarijos koplyčių. 
Kalbėtojas trumpai palietė 
svarbesnius dalykus, kaip

mirusio komp. Miko Petrau
sko pagerbimo vakarų, 3) į 
“Naujienų” piknikų ir A. 
Kuniskio padėkos laiškas už

svarbu yra Amerikos lietu- dalyvavimų atidaryme viešos
viams turėti sava seminarija, - ...... .................... ...... ==•

'kuri bus tvirtovė palaikymui (kad neužilgo dar viena drau 
S lietuvybės išeivių tarpe ir, gija surengs vakarų semira- 

~ Į ant galo, kvietė visus atva- rijos koplyčios reikalams.
RAC1NB, V IS. Balau- jjuotį į iškilmingų koplyčios Gražus reiškinys tarpe raci-
• C***' 9 V • 1 . J 1 •

niečių ir verti pasveikinimo 
vietos veikėjai ir veikėjos, 
nes nuo jų daug priklauso 
sėkmės.

Racine šeimininkės vieti
niam veikime visada savo 
dalį kuopuikiausiai atlieku. 
Taip ir dabar: lošėjams ir 
svečiams jiaruošė vakarienę. 
Pasidarbavo sekančios: L. 
Kručienė, E. Jurgaitienė, O. 
Pepolienė, O. Vasiliauskienė, 
B. Zizminskienė. Svečių pri
ėmimu rūpinosi P. Karaliū
nas, A. Vasiliauskas. Vakarų 
vedė 0. Sokelienė.

Viskas baigės jaunimo šo- 
. V.

Gražus Vakaras 

Gražiam Tikslui

tarp pirmutinių riešų iki pu
sės alkūnės.

Iškarto niekas tuo ir tikėti 
nenorėjo. Gydytojai galvas su
ko, tyrinėjo, egzaminavo ir vi
sokius mėginimus darė kol įsi
tikimo, kad ištikrųjų, jokio

, po rankų rūko dūmai ir jos 
čirškėjo. Kaip nustebo Linar
tas, kai pamatė savo rankas i- 
ki kaulo pradegusias.

Antras įdomus faktorius, 
kad Linartas nieko neužuodžia 
nors ir būtų blogiausias oras.

džio 25 d. čia buvo atvykus pašventinimų birželio 6 d 
grupė lošėjų iš Kenosha, Wis. j gį vakarų surengė LRKSA 
vadovaujama A. lauraičio., G7 kuopa pe]nas skirtas per

Gerkit ir Reikalaukit

Vaidino “Aukso Veršis”. Vai 
dinime dalyvavo A. Laurai 
tis, A. Ramanauskas, L. Var- 
niūtė, J. Jankauskas, K. Sla

pus: dalis kuopai, o kita da
lis seminarijos koplyčios sta 
tybai.

Klebonas kun. J. S. Mar
lgaitis, P. Kužauskaitė. Visi jtis> garsįn,iamaa vakarų, da
savo roles girtinai išpildė.

Po vaidinimo duetų padai 
navo Marijona Pūras ir Ona 
Jocius, kvartetas: A. Laurai
tis, A. Pūras, J. Masnoriu;, 
F. Paščius, akordinu pagrie- 
žė artistiškai P. Sokelis, L. 
Stankus, balalaika paskambi
no V. Strasevičius. Dainoms 
pijanu akompanavo jauna pa

kartus aiškino svarbų stato 
mos koplyčios ir kvietė raci- 
niečius prisidėti savo centu. 
Tokie paraginimai, primini
mai tarpe racinieč.ių randa 
pritarimo.

Kiek girdėjau, O Sokclie- 
nė ir B. Zizminskienė buvo 
vyriausios rengėjos.

Vienas veikėjas man sakė, kiai.

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0800

GEGUŽES 30
ĮVYKS

“DRAUGO”
PAVASARINIS PIKNIKAS

GRAŽIAM SUNSET PARKE VILNIAUS KALNELIUOSE
prie 135tos ir Archer Avenue, Route 4A



1.

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
“Draugo” Vajaus Kontestininkams 

Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą ir atgal, ir $100.00 pi

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

nigais.
Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $75.00 pinigais. 

Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $10.00 pinigais. 

Kelionė iš New Yorko j Klaipėdą.

Nauja skalbimui mašina vertės 65.00, iš Jos F. Budrik, 

Ine., 3417 S. Halsted St.

ir daugybės kitų brangių ir naudingų dovanų.

X- ...

IR JOS GALITE DABAR TURĖTI ŠĮ PUIKŲ 
REFRIGERATORIĮĮ --

NORGE
{mokėti mažą depozitą, 
o balanso išmokėjimui 
imkite, kad ir 20 mė
nesių.

3 dalių 
Bed Room

setai Lengvais
Išmokėjimais

Roosevelt Furniture CoJ
2310 West Roosevelt Road

Phone — SEEIey 8700

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Aulo Salos
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTORA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVI6IU8, BAdKUS

PLATINKITE “DRAUGI IGARSINKITĖS ‘TRAUK’

IS CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
Dar Iš Federacijos 

12 Skyriaus Veikimo

CICERO. — Pamiršta dvie
jų gerų dr-jų darbai, kuriuos 
sektoiingai dirba, būtent A- 
merikos Lietuvių Katalikių 
Dukterų klubas. Tai veiklių 
moterų jr fcnergįinų klubas, 
kuris daugiausiai dirba para
pijos naudai. Dabar jos ren
gia motinoms pagerbti vaka
rą, 9 d. gegužės. Bus grnžd 
programa. Visos Cicero lie
tuvės mamytės prašomos a- 
teiti.

Taipgi pamiršta Labdarių 
3 kuopos darbai. Kuopa ren
gias prie kapinių dienos, k vie 
čia merginas ir moteris ap
siimti aukų parinkti našiai 
čiaims kapinių puošimo dic 
noje, gegužės 30 d. Svarbu 

' yra gauti kuodaugiausiai me
rginų ir moterų. Manoma, 
kad Cicero merginos ir mo 

I terys nepasiduos kitomis ko
lonijoms. Federacijos 12 sk. 
taip pat ragina moteris ir 
merginas kuopai j talką.

Daug kalbėta ir apie kata
likiškos spaudos, ypatingai 
“Draugo” ir “Ijaivo” vajų, 
kuris dabar eina. Pranešta, 
kad nieks nieko' nedaro, kau 
nėnebuvo sušauktas vajinin- 
kų susirinkimas, tik laiškai 
pasiųsti. Nieko negirdėti ir 
apie patį vajų. Nežinia, kas 
bus toliau. Gal iš Federaci- 

1 jos apskr. ir sekančių susi- 
i rinkimų bus sužinota, tada 
j ir ciceriečiai stos visu smar
kumu į darbą ir eis per na 
mus, šauks Federacijos 12 
skyriaus susirinkimus, kvies 
gerus kalbėtojus, kad išaiš
kintų žmonėms, ką reiškia 
katalikiškoji spauda, šauks 
visus katalikus į spaudos da
rbą. Visi Jpiceros katalikai 
būtinai turi skaityti tik kata
likiškus laikraščius. Kitaip 
juk negali savęs vadinti ka
taliku. Jeigu “Draugo” va- 

I dai taip susirūpintų, kaip Fe- 
1 deracijos ,12 skyrius susirū- 
1 pinęs, tai darbas būtų sek- 
’ mingas. Mūsų gerb. klebonas 
j irgi labai tuomi susirūpinęs. 
Jisai pažymėjo, kad tas už
simojimas nenueitų niekais. 
“Draugo” administracija tu
ri tuo daugiau susirūpinti. 
Turime varyti pirmyn katei, 
akciją, traukti visus katali
kus prie gerų katalikiškų da
rbų.

Federacijos 12 skyrius de
da pastangų, kad katal. spau 
da būtų kuoplačiausia išpla-

bankietas rengiamas Chica
gos Marijonų rėmėjų apskri
ties, tat turime turėti už pa
reigą padirbėti, kad įvyku
siame bankiete Aušros Vartų 
parap. svetainėje tikrai cice- 
riškai pasirodvtume, kaip ir 
visur kitur.

Antras, vienas svarbiausių 
dalykų yra, tai pašventį n :- 

! mas pirmos lietuvių semina 
rijos koplyčios, kuris įvyks 
birželio 6 d. Tai istorinis į- 
vykis, kokių retai pasitaiko.
T šias iškilmes bus kviečia- *" * 
mos visos draugijos, nes pa
šventinimo iškilmėse daly
vaus didis lietuvių prietelius

J

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAI

IS W1ND (560kyloc.)
Margutis pakeitė laiką ra

dio programų iš WIND. 
Vietoj 7 v. v., dabar girdė
site antradienio, trečiadie
nio, ketvirtadienio ir šašta- 
dienio vakaraus lygiai de
šimtą valandą (Chicagos 
laiku). Ten, kur nėra day
light savings time — 9 v. v.

Pirmadieniais, penktadie
niai ir sekmadieniai progra
mų iš WIND nebus per va
sarą.
ISVVHFC (1420kyloc.)

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

Kitais vakarais — 9 vai.

J. E. vyskupas OlBrien. Tai 
tikrai nepaprastas dalykas.

Taigi, šia proga ir kviečiu 
visus Marijonų rėmėjus ir 
norinčius tapti jais kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti į su

tinta, ypatingai Šv. Antano' sirinkimą geg. 5 d., nes mū- 
parapijoj. A. Valančius sų skyriui priklauso apie 109

narių. Tai didelis būrys, ir

Ciceroje Marijonų 
Rėmėjų Skyrius 

Dirba

jeigu mes visi taip gražiai 
pasirodvtume gegužės 9 die
ną metiniame bankiete, ištik- 
rųjų būtų didelė garbė Šv. 
Antano parapijai. Tat, j dar
bą visi, nes tik vienybėje vi
sa galybė!

A. Valančius, pirm.

Metinė Vakarienė

CICERO. — Marijonų rė
mėjų vietinio skyriaus susi
rinkimas bus gegužės 5 d., 
parapijos mokyklos 8 kamba
ry, 7:30 vai. vakare. Visi rė
mėjai, kurie priklausote ir
tie, kurie norėtų priklausyti,“ CICERO. — Draugija Šv. 
taipgi “Laivo” skaitytojai, Motinų^ Dievo Sopulingos re 
kviečiami atsilankyti, nes tu- ngia nretinę vakarienę gegu

žės 2 d., parapijos svetainėj 
Sykiu bus ir graži progra
ma.

rime daug svarbių dalykų 
svarstyti. Kaip žinote, kad 
gegužės 9 d. jvyks metinis
bankietas, kurio reikalu tu- per vakarįenę j,us priima- 
rime pasidarbuoti. Pas pirm. mog natf-08 nar6s nu0 1G iki 
A. Valančių randami palikta 23 m be jstajim0) „ nUo 23
50 tikietų, kurie būtinai tuHjy uįį pusę įstojimo,
būti išplatinti. Kadangi šis Taipgi bus duodama dova

nos toms narėms, kurios ne
ėmė pašalpos per 20 metų ir 
10 metų.

Gegužės 23 d. Painėliau.1- 
darže draugija rengia pikni
ką. Komisija: K. Zakaraus
kienė, E. Marcinkienė ir E. 
Pauzienė darbuojasi platinda- 
mos serijas. Iš anksto kvie
čiame visus į šį pikniką.

Praeitam susirinkime nu
taria, kad vasaros metu, tat 
yra gegužės, birželio, liepos, 
rugpiūčio, rugsėjo mėn., su
sirinkimai bus laikomi vie 
toj sekmadienių, kas ketvirtą 
pirmadienį. Visos narės pra

Trumpas Laikas
KUKO PRISIRENGTI KELIONEI {LIETUVį. DOKUMENTUS REIKIA ĮSIGYTI Iš ANKSTO.

KELIONEI Į LIETUVĄ REIKALINGI SEKANTI 

DOKUMENTAI:

Lietuvos piliečiams
Lietuvos užsienio pasas, 
įleidimas išplaukti,
Leidimas sugrįžti.

Amerikos piliečiams
Amerikos užsienio pasas,
Lietuvos viza.

Reikalingus apie kelionę paaiškinimus galima gauti 
kreipiantis asmeniškai arba laišku į “DRAUGO” Lai
vakorčių Agentūrą. ,

Didelės Ekskursijos 
įLIETUVĄ

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
Motorlaiviu

“GRIPSHOLM”

1937 m.
GEGUŽES 29 
tiesiog I Klaipėdą

Laivo nemainant

MILŽINIŠKU LAIVU BERENGARIA
1937 m. Birželio (June) 19-tą d.

(12 vai. dieną)

IŠ NEW YORKO I KLAIPĖDĄ
per Cherbourgą

Šią ekskursiją lydės iki pat Kauno Cunard White Star 
laivyno lietuvių skyriaus viršininkas, Pijus Bukšnaitis.

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA
IŠPLAUKIA iš NEW YORKO '

Motorlaiviu,
“GRIPSHOLM”

■ A A a A A. A. A A A A A A A- A •V V V V “ “ “ ▼ T V ▼ V “ “1

Amerikos piliečiai gali dar suspėti šiam išplaukimui. 
Taipgi suspės ir tie Lietuvos piliečiai, kurie nemano 
grįžti Amerikon.

PAVASARINE EKSKURSI1A
LAIVU EUROPA

Gegužės (May) 16 d., 1937

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA - 2334 So.
Telefonas CANal 7790

"ALL-BRAN PALAIKO 
SAVO REPUTACIJĄ”

Jei jūs bėdavojatės paprastu nevirš
kinimu, paskaitykite panelės Bundy 
entuziastišką laišką:

“Visuomet jausdavaus blogai — 
tik nejėgia ir negyva. Perskaičius 
skelbimą apie ALL-BRAN, nusipir
kau hitksą. Nuo to luiko jis niHn 
gelbsti.’’ Misa Mary Bundy, Ben- 
nettsville, S. C.

Laboratorijų bandymai prirodo. 
kad Kellogg’s ALL-BRAN atneša 
“kietumą” išmankštinti vidurius; 
vitamino B sustiprinti žumas.

Kūne, ALL-BRAN sugeria du kart 
savo svorį vandeniu, ši minkšta mu
ša švelniai išvalo vidurius saugiu, 
naturališku būdu — be pilsų ir vais
tų silpninančio veikimo.

Tik suvalgvkit du šaukštus jo 
kasdieną — sunkiuose atsitikimuose 
su kiekvienu valgiu. Duokite jį kai
lio eerealą su pienu ar vaisiais, arba 
įdėkite jį į receptus. Atsiminkite 
— ALLrBRAN yra maistas — ne 
vaistas. Pirkite jį grosemėse. Kel-

somos labai įsidėmėti.
Raštininkė A. Gudas

Svarbus Šv. Antano drau
gijos susirinkimas įvyks ge
gužės 2 d., 8 mokyklos kam 
bary. Sus-mas turės aptarti 
draugijos 25 metų jubiliejinį 
apvaikščiojimą, kuris įvyks 
birželio 13 d. Visi nariai tu
rės dalyvauti sus-me. Po sus- 
mo bus traukimui draugijos 
paveikslai, nes paveiksle, ku
ris buvoi trauktas praeitais 
metais, yra tik 75 nariai, o 
narių dr-ja turi netoli 200.

Pr. Zajausko dukrelė An
tanina, susituoks su dr. Žil
vičiu, birželio 19 d. Vestuvių 
puota ir pasilinksminimas 
bus Liuosybės svetainėj.

Miestelio valdininkai suga
lvojo naują dalyką, būtent,

Liepos 2 
New York—Klaipėda

Per Gothenburgą

M:rijokių Vedamųjų 
PajnaMų Tvarkraštis

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

PITTLADELPinA, Pa., ku
nigo Igno Zimblio klebonau
jamoje bažnyčioje, gegužės 31 
—birželio 6, misijos, kun. A- 
domns Morkūnas, MIC.

Maspeth, N. Y. — Novena 
į šv. Antaną: birželio 4 — 13 
dd. — kun. Juozas Vaškevi
čius, MIC.

Marianapolis, Conn. — Me 
tinės rekolekcijos: birželio 14 
— 24 dd. — kun. Dr. Alfon-, 
sas Jagminas, MIC.

kas neužsimokės vandens bi- 
los už 60 dienų, tuomet už
trauks “lien” ant namo ir, 
jei ta Ūla eis vis didyn, tuo
met sako, galėsią padaryti 
“forclosure”. Namų savinin- 

j kai turėtų tokį sumanymą su- 
! laikyti.

Šv. Antano parapijos Ka
lnu Savininkų klūbas deda 
pastangų, kad šis sumany
mas nepereitų. Bet kur yra 
kiti klūbai? Jie snaudžia, o, 
gal, eina išvien su politikie
riais?

Sekantis Šv. Antano Par. 
Namų Savininkių klubo sus- 
mas įvyks gegužės 18 d., par. 
svet. Visi namų savininkai a- 
teikite į susirinkimą. Mato 
te, kiek svarbių darbų turi
me apdirbti. RaP.

:^i

Oakley Avė.
Chicago, III.



Šeštadienis, gegužės 1 d. 1937

Po So. Chicago

Bai. 25 d., parap. svetai
nėje įvyko balius, kurį sure
ngė Širdies Jėzaus draugija. 
Balius buvo jubiliejinis.

Maskolaičių artistų gruju’ 
vaidino gražų veikalų “Tau
tos sūnūs ir išgamos“. Vei
kalas netiktai priminė senes
nius Lietuvoj gyvenimo lai 
kus, bet davė pavyzdžių ir 
šių dienų gyvenimui.

Po programos prasidėjo šo
kiai, pasilinksminimas.

Maskolaičių artistų grupė 
puikiai pasirodė savo vaidi 
^bįu ir paliko soėikagieeiams

gražių į.-pmlžių. Žmo- 
^W^buvo pilna svetainė.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjos laikys svarbų susi- 
rinkibių parap. svetainėje ge
gužės 3 d., 7:30 vai. vak
Prašomos visos narės atsilan 
kyti.

Motinos diena artėja. Ji 
bus tinkamai paminėta ir j»a.s 
mus. Pagerbimui motinų šios 
parap. mokyklos vaikučiai, 
vadovaujant seselėms Kazi- 
mierietėms rengia gražių pro
gramų. Tai bus gegužės 1) d. 
2 vai. po pietų, parap. sve 
tainėję. Įžanga dykai. Prašo
mos motulės atvykti.

Vakare bus Stanislovų 
Kazimierų balius.

Nemuno Sūnus

Rytoj Apskrities 
Susirinkimas

33 KP. BUS ĮTEIKTA 
CENTRO IR APSKRI 

TIES DOVANOS

Rytoj, 2 vai. į>o pietų, Vi
sų šventųjų parap. salėj, Ro- 
selande, įvyks Susivienymo 
Chicago apskrities kuopų at
stovų suvažiavimas. Šiame 
suvažiavime turi dalyvauti 
visų kuopų atstovai.

Surpryzo Vakaras

BRIGHTON PARK. - ,B.i. 
landžio 25 d. Vengeliausko 
salėj suruoštas surpryzo va
karas Anufrui ir Marijonai 
Paukščiams, gyv. 4318 So. 
Maple\vou<l ave. Žmonių bu
vo du šimtai.

Atvykus Paukščiams, muzi 
ka juos patiko maršu, o visi 
vienu balsu “surprais!“ Pas- 

|kui visi šoko iki buvo pakvie- 
priesti vakarienės. Stalas

Po {susirinkimo bus ban-: buvo nukrautas skaniais val- 
kietėlis, per kurį bus įteikta , gjajH jr viduryje bukietas gė- 
33 kp. eentro ir apskrities' lįn
vajaus dovanos. Vokalę pro
gramų išpildys dain. Ona Juo 
zai tienė.

Sus-mo 33 kuopos narai 
ir visi roselandiečiai kviečia
mi į bankietėlį. Pradžia 5 
vai. vakaro. Aps.

‘‘Gerasis Dėdė” 
• North Side

ir

Moterų Domei

praJcgas

Ketur

SPRING VALUTY, ILL
Sekmadienį, gegužis 2 d. lie
tuvių Šv. Onos pai apijus ba
žnyčioj prasidės keturdešimtė 
ir baigsis antrad: »nio vaka
re. Tai nepaprasti >s iškilmės 
mūsų kolonijoj. Todėl visi 
vietiniai ir apylinkės lietu
viai raginami naudotis l>;evo 
malonių dienomis. Su dvasiš
ka pagalba atvykai Tėvų Ma
rijonų provincijolas gerb. 
kun. J. J. Jakaitis, MIC., ku 
ris yni pagarsėjęs, kaipo pa 
mokslininkas. Tad vaši į at
laidus. Vietin s

Šeimininkėms ačiū už ska 
nių vakarienę: Šakūnienei, 
Bagdon ir Dovidausk enei.

Daugiau tokių vakarėlių 
užsitarnavusioms Bažnvčios

Po vakarienės program* 
pradėjo Dovidauskienė pa 
kviesdama E. Statkienę va
karo vedėja, kuri paaiškino Įbudos labui, kaų> A.
tikslų ir sveikino Paukščius, Paukščiai. Ten buvusi

Choras Trauksis 
Paveikslus

NORTH SIDE. — Sekma
dienį, geg. 2 d., 2 vul. po pie-' 
tų Šv. Mykolo jair. choras 
trauksis paveikslus. Tai bus 
pirma-, choro paveikslas su 
savo mylimu kleb. kun. J. 
Šaulinsku. Choras fotegrafuo 
sis proga savo metinio kon
certo, geg. 9 d., kur s bus 
dedikuotas motinų pagerbi
mui, švenčiant Motinos die
nų. Koncerte choro nariai np 
dovanos savo mamytes gar
bės ženklais.

Programoj dalyvaus trys 
chorui: aukštesnės mokyklos 
mergaičių choras, fev. Vardo 
vaikinų choras ir parap. di
dysis choras. Jų vedėjas va
rgom N. Kulys. Rašt.

Motinų - Mokyklos 
Rūme jų Vakaras

I

PADEKONE

A. A A
ANTANAS RUDAUSKAS

Sulaukęs žilos senatvės, išauginęs gražių šeimynų, 
pasidarbavęs visuomenės labui, persiskyrė su š.uo pa
sauliu balandžio 24, J1937, o į amžino atilsio vietų 
į šv. Kazimiero kapines nulydėtas balandžio 28 d.

Jo mirties proga susilaukėme gilios užuojautos pa
reiškimų ir patarnavimų. Taigi šiuomi reiškiame gi
lios (Mulėkos žodžius prie to prisidėjusiems. Pirmiau
sia učių tariame gerb. kun, Valančiui, šv. Jurgio 
par. vikarui, už gedulingas pamaldas šv. Jurgio baž
nyčioj atlaikytas už velionies sielų. Ačių gerb. kun. 
Al. Baltučiui, Gimimo Panelės Švč. parapijos klelw>- 
nui, už pritaikytų pamokslų kapinėse. Ačių p-nui J. 
K rusui, kapinių gaspadoriui, už gerų tvarkų kapinėse.

Toliau dėkojame Šv. Mišių aukotojams, gėlių au
kotojams, grabnešiams, lankiusiems pašarvoti}, velionį 
koplyčioj, dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir ly- 
dėjusieins į kapines. Ačių visiems ir visoms.

Lai Gailestingasis Dievas per nuopelnus Viešpaties 
mūsų Jėzaus Kristaus, suteikia tavo sielai amžinųjų 
ramybę.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sūnai, Žentai, Marti, 
Šroyeriai ir Giminės.

NORTH SIDE. — Apašta
lystės Maldos draugija ren
gia vakarų ir šokius, parapi
jos svetainėj, gegužės 2 d. 
,Bus atvaidinta 2-jų veiksmų 
komedija “Geųasis Dėdė“ 
Pelnas skiriamas parapijai. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Kviečiami visi atsilankyti.

“Gerasis Dėdė“ vaidinime 
dalyvaus šie asmenys:

Baltruvienės, pasiturinčios 
našlės rolėj E. Maskolaitienė, 
Onos, jos duktės — Ona Ra
moškaitė, Jono, jų tarno —

Amerikos Lietuvių Sporto V. Rėkus, Agbtos, jų tarnai- 
Komiteto Moterų skyriaus su- tės — Ona Kupčiūnaitė, Dė- 
sirinkimas šaukiamas antra įdės Juozo, kaPmyno — Bal- 
dienį, gegužės 4 dienų, 7:30 truvienės mirusio vyro1 bro-
vai. vakare, pas “Margutį“, 
6S12 So. Western ave.

Kurios buvote kviestos ’ai 
škais į pirmų susirinkimų ii 
negalėjote dalyvauti, prašo
mos atvykti į šį susirinkimų, 
nes juo didesnis bus šis Mo
terų Skyriaus, tuo daugiau 
bus galima nuveikti. Rašt.

PLATINKITE “DRAUGA”
Urba Flower Shoppe | 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylfntkni“ — Vestuvėms — |

I ton k Irtam.- — laidotuvėms — 
Papuošimams, 

tionc EAFAYKTTE 5800

Not Even 
Mother’s Cooking?

NoOilnt on tha tebl* tetapta yeal
And yoa look back, with crown-op 
longiac to tboaa daya wben “* honk 
of bread and a thunk of cheeaa" 
wera the pirce ruultnct 

Indigeation, too t
Weū, don’t try to praacrfba foe 
yooraclL See your doctor, betaria* 
chronic indigaation te aoiaatimto a 
aymptotn of tuberculoaia.

UNCOVBR TUBERCULOSIS BY 
MODERN MBTHODS

i la On d<xJoT h yaw gaida 4=

lis •— A. Saliukas, kūmos Ži- 
butienės, kaiminkos — K. 
Yasevičiūtė, Miko, kaimynų 
berniuko — J. Skimelis, Mau- 
šos, žydo — A. Rugienis.

Viskas dedasi Lietuvos 
priemiestyj pas ūkininkę Ba
ltruvienę.

Po vaidinimo šokiai ir gė
la muzika.

Iš Mrs. Rita Catcli, gvv. 
6945 Oglesby av., namo va
gis pavogė deftnantų $5000 į 
vertės. Vagis įėjo į namų sa
vo raktu, kuomet šeimininkė 
buvo išėjus iš namų.

linkėdama abiem laimės, e 
ra$L Paukštienei nenuleisti rankų 

ir veikti toliau Mot. Sųjun
gos dirvoje. Paskui kalbėjo:
Liulevič.ius, (laidotuvių direk 
torius), Liulevičienė, Selec 
kienė, Bartkus, Dambrauskie 
nė, Kiškūnas, Kvietkienė (N. 
Pras. P. Š. dr-jos pirm.), Pa
kštienė, Dovidauskas, Rašin- 
skienė, Mikolaitienė iš Cino 
ro, Stankienė iš Sunimit, P. 
Vaicekauskienė ir M. Vaičių 
nienė iš Cicero, Mot. Sų-gos 
centro rast.; iš širdies susi 
jaudinus linkėjo nuo Dievo 
sveikatos, o Marijonai ištve
rmės Mot. Sųjungos darinio 
tėj. Ant galo pakviesta M. 
Paukštienė taip buvo susi
jaudinus įvykiu, kad negalė
jo net kalbėti, tik pro ašaras 
dėkojo visiems už atsilanky
mų. Taip pat ir A. Paukštis 
dėkojo draugams bei drau 
gč’jiis, esu, nesitikėjęs, kad 
tiek turi prietelių.

Dovidauskienė įteikė gra
žių dovanų cash (rodos, apie 
$100.00). M. Vaičūnienei va
dovaujant visi sušuko tris 
kartus valio.

Garbė rengėjoms; Dovidau- 
skienei, Šakūnienei, Barkaus-1 
’kienei, Arcienei, Liulevičie- 
nei.

šokių Vakaras
SKAITYKITE “DRAUGĄ“ , ei.ATINA.JTE “DRAUGA

SOLISTAMS IK CHORAMS!
DidžluUKtah Muzikos, Dainų Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

•‘.MIZIKOK ŽINIOS” 
lfll» X. l>am<-n Avi-., ClilcaKo, lll.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chieagos dalyse

MARQUETTE PARK. — 
Gimimo Panelės Šv. mokyk
los motinos rėmėjos rengia 

ja Šv. Pranciškos Rymietės į linksmų vakarėlį, “Maypole” 
rengia 'metinį šokių vakarų,'-šokius, kur visi galėsime pa 
sekmadienį, gegužės 2 d., pa- Į silinksminti. Vakaras įvyks 
rap. svetainėj. Vakare laimi-1 sekmadienį, gegužės 2 d., pa

T0WN OP LAKE. Dr-

ngos gaus gerų: dovanų. Šo
kiams grieš gera orkestru. 
Pradžia 6 vai. vak.

Visus kviečia Komisija

lapijos svetainėje. Visi kvie
čiami. Pradžia 8 vai. vak. į- 
žanga 25c.

Mrs. S. Kelia, komisijų

PRANCIŠKUS P AŽERECK 1S 
Mirė bai. 29 d., 1937 m., 3:15 vai. popiet, sulaukęs 

44 metų amžiaus.
Kilo iš Raseinių apskričio, Jurbarko miesto. 
Amerikoje išgyvento 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Pranciškų, po 

pirmu vyru Sabaliauskienė, po tėvais Petraičiutė, duk
terį \Yandų, posūnį Juozapų, 3 brolius: Jonų Chiea
goj, Kazimierų Bostone ir Juozapų Hyde Park, Mass., 
pusbrolį Pranciškų Burbų ir gimines; o Lietuvoj se
nų motinėlę Onų. Velionis buvo ex-kareivis, priklau
sė American Legion Post 98, buvo narys Liet. Pilie
čių klubo. Gyveno 1866 So. Hamliu Ave., namų tel. 
0rawford 1886.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 3604 VY. Ogden Ave. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 3 d. Iš kop

lyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Blessed Sacrament 
(Ogden & Miliai*! )paraip. bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydjtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystainus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Posūnis, Broliai, Giminės. 
Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Tele

fonas CANai 2515.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

Į — Kad Kristus būtų ir tū- 
Ikstanlį kartų gimęs Betlcju- 
jc, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. W, Foerstcris

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Žemesnės klasės yra tos, ku 
rios nieko nedaro žmonijos hi-1 \^| Rgjnia 
1 II. Marionimi.

Vhone

GART, IND. I.AIDOTLV1V I>lKF.KTORIAI 
KELNER — PRUZIN

OerlanalM patarnavimai — Moterla patnrnaiile 
•<MH) «30 W. IIKh Avr

VENHIAN MONUMENT CO., INC.

J

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 
Chieagos "Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Ohicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

n V V A T KOPLYČIOS VISOSE U I IV/\1 MIESTO DALYSE

AMBULANCE

A. Masalskis
A. Petkus

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

0883

S. M. Skutas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dubar siūlo ditlžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West Ilith St., 

Telefonas BEVerly 0005 
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

Hnik'

J?

Ezerskis r Saus 10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703

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

t3diawicz ir Sanai 
1. Liūtams

2314 West 23rd Place 
I*hone CANai 2515 

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Ave. 
Phone YARds 1138

i
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AUŠROS VARTŲ PARAPIJA PRADEDA 
PIKNIKŲ SEZONĄ

Knygos Apie Lietuvę 
Knygyne

Rytoj įvyks PIRMAS šių metų Ė
VYTAUTO DARŽE »

Šiais metais Aušros Vartų, mitetas yra pasi ruošęs kad 
parapijai teko laAnė pradėti, ir visą Čikagą kuomaloniau- 
pnrapijjnius piknikus Vytau
to darže. Laikas dur anksty
vas ir oras dur nepertikriau
gias — bet vistiek žmonės

šiai priimti*. Pp. Sorzyekas, 
Ant. Povilauskas ir Stumb
rys daugiausia rūpinsis kn<l 
sveteliai būtų linksmi, o p.

užsisėdėję žiemos laiku — pa- Stumbrienė su savo draugė- 
vasaryje trokšta išvažiuoti m,i s pasistengs kad visi būtą 
kur nors už miesto geresniu| skaniai ir sočiai pavalgę. Bus
oru pakvėpuoti. Dėl to pir
mieji piknikai paprastai yra
pu sėkmingi, 
ne tik tie,

kad
kurią vardu

naudai piknikas yra rengia
mas, bet ir visi kiti, kurie 

. ... Isekančais sekmadieniais su1 — 
savo parapijoną būriais ren
giasi važiuoti: mat nori pa
čioj pradžioj vietą apžiūrėti} 
ir pagerinimus patėmyti.

ir muzika: Kuip gi — be mu
zikos nieks nešoka — o be 

atvažiuoja) šokių nėra pikniko. K. Bo- 
guslovas laukia daug draugąir

CICERO. — šio miestelio 
viešame knygyne atsirado dvi 
knygos angliškoj kalboj apie} 
Lietuvą. Viena jų vadinasi: 
“The History of the Lithua
nian Nation and its Present 
National Aspirations’, kun.1 
Antano* Jusaičio parašyta ir 
“Guthones“, parašyta dr. 
Račkaus. Tuo reikalu pasirū
pino šio miestelio pasižymė 
jęs lietuvis, teatro savininkas ’ 
AVplter Babitz, kurs dabar

IKNIK
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS RENGIAMAS

PRADŽIA 12 V. ĮŽANGOS TIKIETŲ NEBUS

Visi Vytauto Daržo lankytojai nuoširdžiai kviečiami atsilankyti 
pasidžiaugti atgimstančia gamta ir prisidėti prie tinkamo atidarymo 
piknikų sezono.

(priešų neturi) prie Bo\vling yra Library Boardo pjrmini- 
Alley. Jei bus karšta diena 

'ms ir šaltos košės, žod
žiu: bus visako — jei bus 
daug žmonių.

Neužmirškit: Rytoj, Gegužio 
2 dieną pasimatysim Vytauto

KVIEČIA

ūkas.

Pranešimai

Aušros Vartų parapijos ko- Darže. Taigi iki pasimatymo.

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Praėjusį sekmadienį “sur
prise balius“ puikiausiai pa
vyko. Žmonių buvo pilnutėlė 
didžioji parapijos salė. Matė
si daug mūsų par. bičiulių 
iš kitų kolonijų. Pradžioje 
bus išpildyta juokingas pro
gramas, susidedąs iš kelių 
monologų, dainų ir kontestų.
Dalyvavo E. Daujotis, A. Ši
mkus, J. Kuzmickas, E. Iva
nauskaitė. Kontestus laimėjo 
O. Jankauskaitė, O. Jokubau- 
skienė, I’. Porinai is ir J. Bu- 
kaltas. Po to sekė balius. Pa
sėkos buvo gražiausios,
šitas “surprise Imlius’’ atne
šė $1050 pelno, kuris yra pa 
skirtas bažnyčios nialiavojimo 
fondui. Gerb. klebonas nuo
širdžiai dėkojo šio vakaro su
manytojams ir rengėjams, ku
rie taip šauniai pasidarbavo, draugų ir pažįstamų. Trum 
ir visiems rėmėjams šito kil-

Lucijai Daujotienei ir Prnn- 
, ciškui Pormallui.

Trečiadienio rytą mūsų ba
žnyčioje buvo atlaikytos iš
kilmingos pamaldos už a. a. 
dr. M. Bagdono mirusio Lie
tuvos konsulo vėlę. Tai buvo 
trisdešimta diena nuo jo mir
ties. Pamaldose dalyvavo ge
rb. kun. A. Deksnys, kun. P. 
Gasiūnas, kun. A. Karužiškis 
iš Clevelando, gerb. konsulas 
P. Daužvardis, L. Šimutis su 
žmona ir daugiau įžymių as
menų. Po pamaldų 10 vai. 
šv. Kazimiero kapinėse ve
lionius kūnas buvo padėtas į 
žemę. Į kapines atvyko gerb. 
kunigai J. Paškauskas, A.

nes 'Baltutis, II. J. VaiČūnas, V. 
M įkaitis, P. Gasiūnas, A. Ka- 
ružiškis, A. Kiškūnas, A. De 
ksnys ir I. Albavičius, taip 
pat be gerb. konsulo Danž- 
varilžio, Šimučių šeimos, dar 
skaitlingas būrys

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos nepaprastas 
susirinkimas įvyks pirmadie
nio vakare, geg. 3 d., 7:30 
vai. Visų ARD skyrių prašo- 
<me atsiųsti atstoves su įneši
mais 18 seimui, kurs įvyks 
geg- 9 d.

Taipgi, jeigu kuris skyrius 
turi užsilikusių narių mokes
nių ar kitokių pinigų, prašo
me atvežti susirinkiman, nes Į 
prieš seimą turi būti subalan
suotos centro knygos.

A. Nausėdienė,
ARD centro pirm.

todėl kiekvienas narys turi Į ras Dievybės 
dalyvauti. Turime svarbių Napoleonas, 
klausimų svarstyti.

P. K., sekr.

Ištikimas prietelis, tai tik-
paveikslas

T0\VN OF LAKė. — Mo
terų Sąjungos 21 kp. mėne
sinis svarbus susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gegužės 2
,l. i vai. popiet Visos ™^DRAUGAS atlieka
prašomos susirinkti.

Valdyba

RADIO

VI-

sokius spaudos darbus. 
Tad, paveskite mums 
savo spaudos darbus.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
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MARQUETTE park. -- 
Šv. Kazimiero Kar. dr-jos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 2 d. parapijos salėj 
2 vai. popiet. Visi nariai pra
šomi būtinai laikų ateiti ir 
atsiteisti už tikietus. Valdyba

naus darbo*. Ypatinga padė
ka ir garbė priklauso Anfa 
nui ir Uršulei Grišiains, Jur 
giui Jokubanskui, J. Kuzmi
ckui, Pranc:škai Ivanauskie
nei, Marijonai Skudienei, Mo
rtai Mpleckienei, Onai Pa
ulauskienei, Monikai Montvi
lienei, Anastazijai Kilien<*:, 
Mykolui Bankenčiui, Marijo
nai Martinonienei, Onai Bal- 
čainienei, Teresei Kikienei,

pas apeigas atliko kun. Ig. 
Albavičius, kun. J. Paškaus-

BRIDGEPORT. — Draugi
jos Šv. Petronėlės susirinki
mai vasaros laiku bus laiko- 

veiiomes?,nii kas mėnesio pirmą pir
madienį. Sekantis susirinki
mas įvyks pirmadienį, gegu
žės 3 d., 7 vai. vakare, para

kas pasakė gražų pamokslą j pi jos svetainėj. Narės malo- 
ir taip pat gerb. konsulas ta-j nokite atsilankyti. Išgirsite 
rė nuoširdų atsisveikinimo žo- naujų raportų.

O. Kliučinskaitė, rašt.

Ne Vaivada - Vaidyla BRIDGEPORT. — Simano 
Vakar “Drauge“ aprašant i Daukanto draugija laikys mė 

komp. Miko Petrausko paini-' nesinį susirinkimą sekmadie 
nėjimą, buvo parašyta, kad nį, gegužės 2 d., 12 vai. die- 
vakarą vedė M. Vaivada. Tu- ną, Chicagos Lietuvių Audi- 
rėjo būti red. M. Vaidyla. ! torijoj. Susirinkimas svarbus,

Progress Krautuvė rengiasi 
šauniai palinksminti. radio 
klausytojus su gražiu pa va

sario radio programų
Rytoj, sekmadienį ll va

landą prieš piet, skambės re
guliaris sekiuądienio lietuvių 
radio programas, kurių leidi
mu rūpinas lietuvių krautu
vė Progress Furniture kom
panijos, 3224 Ko. Halsted str. 
Šio programo išpildyme da
lyvaus žymios dainininkės, 
dainininkai ir muzikai, kurie 
rengiasi padainuot daug link 
smų pavasario dainelių. Prie 
to klausytojam bus žingeidu 
girdėti apie namų reikmenų 
pirkimą, nes šiomis dienomis 
Progress krautuvėje eina di
dis pavasarinis išpardavimas. 
Patartina pasiklausyti, nes 
svarbu ir įdomu. Rap. J.

BUDRIKG PROGRAMAS 
Iš WCTL

ad
Nėr kada cigaretų rūkyti. Tai panelė Ibden Reynolds, 28 m., iš Sbauano, Wis. Kai 

Chicagos policija ją sugavo vairuojant automohilių neblaiviam stovy ir pristatė trafikos 
teisman, mergina išdidžiai cigaretus rūkė. Nubausta 15 dienų į kalėjimą, kairėje parodo
ma, kaip ji Bridevvell’y grindis plauna. Jos jiartneris, F/l. Stankev, kuris leido automo
bilių vairuoti, nubaustas $50.

Iš galingos WCFL radio 
stoties ryt vakare, t. y. sek
madienį nuo 7:30 iki 8 vai. 
bus duodamas puikus dainų 
ir muzikos radio programas. 
Programe dalyvauja dainini
nkas Stasys Rimkus, kuris 
pritariant orkestrui sudai
nuos naują kūrinį “Dainų 
Vainiką“ ir kitokius nume
rius. Ši didžiulė radio stoti“ 
yra, girdilna visose lietuvių 
kolonijose Amerikoje ar Ka
nadoje. Tad patartina kas 
sekmadienį pasiklausyti. Pro 
gramas prasideda 7:30 v. va
kare Chicagos nauju laiku 
Primintina dar, kad š;e pui
kūs programai yra leidžiami
Juozo Bųdriko rakandų ir 

radio krautuvės, 3417 S. Hal- 
sted st. Chieągoje, kurioje 
dar yra proga bile ką pirkti 
su dideliu sutaupymu pinigų 
laike šio perkraustymo Bud 
rik Furniture Mart krautu
vės išpardavimo. Kreipkitės 
viršminėtu adresu. Girdėjęs

AR TURITE KĄ 
PARDAVIMUI?

Norint ką pirkti, praneš
kite plačiajai lietuvių vi
suomenei per skelbimą 
“Drauge.“

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

Skelbimai “Drauge“ duo
da geriausius rezultatus.

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų*, Stiklai ir 
VARNIŠAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANal 6850

AFTER45
Very often ■■ you grow 
older your digestiveays- 
tem becomes deficient 
■nd your blood can not 
get the proper nouriah* 
ment. You feel liatleaa 

and worn out. Try 
• single bottle of 
famoui old Hoa- 
tetter'a. Its stirnų- 

lating herbą and 
roota quickly help in 

revitalurinc the digea- 
tive glanda. At drug 
ttorea e ver yw beregi .50

HOSTETTER'S
Stomachic BITTERS

Buy gloves wlth whaf 
it savas

Nerelu mokėti ROc ui 
dantų moatj. Llatcrtne 
Tooth rašte gauna/na po 
J6c. TVmyk, kaip gerai 11 
veikla. Ją vartodan.as per 
metui sutaupai >3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

Išpardavimas ant Piunų, 
Akordionų 10—12 Basų de- 
monstratoriai po .50

48 Basų demonst. už 
$37-50

80 BBasų perdirbtos už 
$39-50

120 Basų perti i ridos už
$«S*W

120 Basų
$9

Pilnas kursas lekcijų dykai

naujos uz 
0.50

&

Naujos s7<all)yklos po 
Q .50 ir aukščiau

Demonstruotos skalbyklos 
ABC, Thor po $2"7*50

BUDRIK FURNITURE 
MART

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St.

Tel. Bovl. 7010
Pasiklausykite gražaus progrn- 
nio nedėlioję WVFL — 970 Kil., 
7:30 iki 8 vai. vak., Chicagos 
laiku.

— Jėga, kuriai dvasia ne 
priduoda gyvybės, yra berei
kšmė. Maršalas Fo.ša«

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palcndvit.sa. Lietuviai, 
llnravykai, Agurkai, Saldainiai Ir 
kili skanumynai IŠ Lietuvos. Par
duosią m Ir krautuvėms Wlmle- 
sale.

BAI,TIC IMPORT CO.
805 West I9lh fW., Chieago. 

Tei. HAVmarket S555

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam

DTVIDENTAS TTŽ
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION O F 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
VASAROTOJAMS ATYDA !
Labai jtatogi vieta vasarotojams ut- 
Labai {tatogi vieta vasarotojams. Tu
rim gražius kambarius prie ežero 
ir prie upės — netoli miestelio. 
Geras privažiavimas su automobi- 
lium ar traukiniu — R2 mylės nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 45.

Peter Bernotas 
Box 77

Silver I^tke, Wis.

V’SAI PIGIAI NAMAI
Į Pardavimui 3 aukštų, 6 flatu p 
; namas, gerame stovyje, Šalie tus- 
i ėias lotas, BridgPT>ortc, arti Sv. Jur

gio bažnyčios. Visai pigi ka:na, 
nps paimtas už mortėJiu’. 3315 Ro. 
Halsted St. Tel. YARds 154fi.

REIKIA DARBININKO
TARMOS

ANT

Timi reikia apysenio vyro ar poros 
|ent»v'ema darbams ant fanuos. 
Kreiptis vaVamis no 6 v. v. 2-ras 
ankstas. 1808 ^So. 50tb Avė., Cicero, 
TU.

REIKALINGI PARDAVĖJAI

Reikia pardavėjų alaus, dec-tinės ir 
k'tokiu gėrimu. Patraukiantis pa
siūlymas tavernoms. Geras komi
są®. Sezonas t’k prasideda. Pats 
laikas stori į dnrba.
________ 3033 Ashland Avė.

TURIT BŪT PATENKINTI
Ashen Motor Sales
75 automobiliai, iŠ kurių pasirin

kti. Visų iJdirbvsėiu ’r modelių. 
Kainos nno A35.00 iki $900.00. šios 
dienos s neriai.
1931 Ford — 5 pasai. $95.00

Tain mažai kaip $5 00 įmokėti. 
Nno 12 iki 20 mėnesių iSmokėjimai. 
.Tusu sąlygom.

Atdara kas dieną iki 10 valandai

ASHEN MOTOR SALES
6424 So. VVestem Avė.

Palcndvit.sa

