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NERA VILTIES VATIKA
NUI SUSITARTI SU 

BERLYNU

Hitlerio užsipuolimai Vatikane 
sukėlė įspūdį

BERLYNAS, geg. 3. — Dik 
tatoriaug Hitlerio iškelti Ka
talikų Bažnyčiai grasinimui 
tarp vokiečių katalikų sukėlė 
pasipiktinimų. Katalikui dar 
labiau pasiryžo kovoti už savo 
teises ir laisvę. •

Berlyno visose katalikų baž-

VATIKANAS, geg. 3. — 
Hitlerio užsipuolimai prieš Ka 
talikų Bažnyčių čia aiškinami 
taip, kad diktatorius pirmuti
nis ardo Vatikano santykius ir 
taikų su Vokietijos valstybe. 
Katalikų Bažnyčia griežtai lai 
kosi konkordato sųlygų, o Hit-1

nyčiose vakar iš pamokslinių Ueris tai visa trempia.
skaitytas vyskupo von Prey- 
singo ' ganytojiškas laiškas. 
Vyskupas pareiškia, kad na
ciai neturi teisės naikin
ti katalkiškų mokyklų, ku
rių buvimų garantuoja kon
kordatas. Šios sutarties sąly
gomis kata'ikai turi teisę dar 
ir naujas mokyklas kurti ir 
savo vaikus auklėti katalikiš-

Vatikane pastebiama, kad 
Hitleris neseniai susitaikė su 
gen. Ludendorffu, žinomu 
prieškatalikišku ir naujovinio 
pagonizmo čempi jonu. Matyt, 
gen. Ludendorffas paveikė Hi 
tleri, jei šis viešai pradeda 
grasinti katalikams.

Hitlerio išsišokimai čia pa
darė labai blogų įspūdį. Susi-

FILMŲ PRAMONĖJE STREIKAS

Viena filmų studija Hollywoode, Cal., kur streikuoja ke- 
turių unijų artistai. Streiko ištiktos ir kitos studijos. Visos 
piketuojamus. Yra žinių, kad vedamos taikos derybos.

(Acme Photo.)

koje dvasioje. Sutartis (kon- taikymui visa viltis išblaško- 
kordatas) yra Katalikų Baž-Ima, kadangi ikišiol diplomati-
nyčios kontraktas su Vokieti- niais keliais buvo vedamos
jos valstybe. Kontrakto vyk- atikano taikos derybos su 

Berlynu. Dabardymas yra privalomas. Naciai 
turi jsisųmoninti apie šio kon
trakto šventumų.

Kad vyriausybė negalėtų 
laužyti šios sutarties, katali
kams reikalingas solidarumas. 
Katalikai, pareiškia vyskupas, 
turi burtis vienybėn ir tvirtai 
stovėti už savo teises. Jokis 
diktatorius neturi teisės griau
ti vieno trečdalio gyventojų 
valios.

Savo keliu naciai visoj šaly 
vykdo vandalizmų. Naikina 
pakeliais katalikų pastatytus 
kryžius, kai kur net koplyčių 
vidus.

Šiuos nacių barbariškus dar 
bus katalikai registruoja, kad, 
prireikus, turėti dokumenti
nius įrodymus.

tarimai žlunga, 
visus santykius.

visi sie pasi- 
llitlcris ardo

NEMOKAMOS NUOMOS 
VARGUOMENEI

SALAMANCA, Ispanija, 
geg. 3. — Nacionalistų vadas 
gen. Franco paskelbė sprendi
mų, kad'nacionalistų valdomo
se srityse nemokamus butus, 
kurių mėnesinė nuoma nėra di 
(lesnė kaip 150 pesetų, turėtų 
visi bedarbiai, valstybės mili
cininkai ir tarnaujančiųjų na
cionalistų kariuomenėje karių 
šeimos.

NUSKENDO LAIVAS; 
II ŽUVO4 ISPANŲ RADIKALŲ 

PROPAGANDA

ST JEAN DE LUZ, Pran
cūzija, geg. 3. — Bilbao radi
kalų pranešimu, baskų radika
lų moterys nusisukusios kovo
ti prieš nacionalistus. Girdi,
Berineo sodžiuje žvejų mote
rys puolusios ten įsiveržusius 
nacionalistus karius ir juos iš- 
vaikusioR. Kai kuriuos įmet,il
gios stačiai į jūrų.

Jei taip,-tai ko Anglijai rū-, miesto dalyse ir vėl • 
pintis radikalų moterų likimu, * puldinėti moterys ir 
kad jas ištraukti iš Bilbao.

Rusijos sodiečiams {Tęsia badas
Numatomas didelis nederlius
PARYŽIUS, geg. 3. — Ži

niomis iš Rusijos, I’avolgy šį
met numatomas didelis javų 
nederlius ir milijonams sodie
čių gręsia badas. Badų. sukels 
pati Maskvos vyriausybė savo 
sistetnatisku ir neteisingu ja-

NFAV YORK, geg. 3. — 
Gautomis žiniomis, Šiaurinėj 
jūroj jugoslavų laivas Plav- 
nik tirštų rūkų laiku susidau
žė su britų laivu Alecto. Pas
tarasis nuskendo. Iš jo 14 vy
rų įgulos vos 3 išvaduota.

ANGLIJOS KARALIUS 
JURGIS V MIRĘS 

KATALIKU
DENVER, Colo., geg. 3. — 

Laikraštis Registcr rašo turįs 
dokumentinių įrodymų, kad

ANGLIJA NEPAISO GEN. 
FRANCO PROTESTŲ

Prancūzijos kurstoma kišasi į 
Ispanijos reikalus

LONDONAS, geg. 3. — J i Reikia tik juoktis, kaip ,An-
Anglijcs. karalius Jurgis V ispanų nacionalistų vyriausio- glija savo žygius mėgina už- 
miręs kataliku. Sakoma, šis ,jo vado generolo Franco e-Jmaskuoti “žmoniškumu”, o
faktas yra neginčijamas ir a-^ergingų protestų prieš Angį i-
pie tai turi personalių infor
macijų kai kurie Amerikos ka
talikų vyskupai.

Kiek žinoma, Anglijos ir A- 
me rikos spauda nė žodžiu ne
minėjo apie šį svarbų įvykį. 
Pas sergantį karalių Jurgį bu
vo pakviestas katalikų kuni
gas, kurs keletu valandų buvo 
užsidaręs su sergančiuoju. Ka 
raliui suteikti paskutiniai Sak
ramentai. Anglikonų Canten- 
burio arkivyskupas pas ser
gantį karalių įleistas kai kara
lius jau merdėjo.

Panašiai liuvo įvykę ir su 
mirusiu karalium Eduardu 

• VII, Jurgio V tėvu. Kun. 
į Vaugban pas sergantį karalių 

vų grūdų kolektavimu iš 80. Eduardų buvo pakviestas ir
diečių. Kų sodiečiai pajėgs sulPa's -'i Pas'bko apie dvi valan- 

‘ das.
Kun. Vaugban miręs. Būda

mas gyvas jis nepatvirtino, nė 
nuginčino karaliaus Eduardo

jos kišimusi į Ispanijos reika
lus Anglijos vyriausybė atsa
ko, kad ji nenutols nuo savo 
pasiryžimo ir imsis vaduoti iš 
Bilbao civilinius gyventojus. 
Anglija pasiryžusi vaduoti ne 
tik moteris su vaikais, bet ir 
vyrus, kuriuos nurodys patys 
radikalai.

Anglija tai daro Prancūzi
jos socialistų vyriausybės kur
stoma būtinai paklėti spaudžia
miems ispanų radikalams. O 
Prancūzijos vyriausybė veikia 
Maskvos bolševikų nurody
mais.

gal ir “gailestingumu”. Mat, 
pagailo jai Bilbao moterų ir 
vaikų.

Len. Franco pasiūlė Bilbao 
radikalams, kad jei jie nori 
pašalinti moteris su vaikais, 
nacionalistai pašalinamas pri
ims į savo sritis. Bet Anglija 
šį pasiūlymų ignoruoja. Vadi
nasi, kad ji imasi moteris su 
vaikais vaduoti ne žmonišku
mo, bet politiniais sumetimais, 
o pirmoje vietoje padėti radi
kalams. Prancūzijos vyriausy
bė nenori moterų, bet ji pa
geidauja ispanų vaikų, ku
riuos tikisi išauklėti radika
lais.

valyti, iš jų viskas tuojau bus 
atimta.

Pereitais metais Pavolgio 
valstiečiai daug nukentėjo nuo 
sausrų, šįmet kitas smūgis.

KOLUMBO VYČIAI DIDELĮ 
DARBA ATLIKO 

CHICAGOJ

ESPANA NUSKENDO NUO 
MINOS

priėmimo į 
čių.

Katalikų Bažny-

55 MILIJONAI VYRŲ PA
RENGTI KARUI

AYASHTNGTON, geg. 3. J. 
Valstybių militariniai autori
tetai ištyrė ir paskelbė, kad

ATNAUJINAMA KOVA 
PRIEŠ MORONUS

Chicago policija atnaujina 
kovų prieš moronus kriniinali- 
ninkus, kadangi kai kuriose 

imta už-

tės.

MIESTAS NEGALI ĮSIGYTI 
BUŠŲ

Chicago miesto taryba 
dai pravedė ordinansų,

nn-
kad

miestas turi įsigyti busus ir
kai kuriose miesto dalyse pa-J . 
gerinti susisiekimų, ko neda-1 
ro gatvėkarių kompanija.

Dabar randama, kad busų į- 
sigijimui valdyba turi atsiklau 
t i gyventojų.

I » - M

RUSU VELYKOS SUKĖLĖ' MINISTERIS VON NEURA-

BAIMĘ TARP BOLŠEVIKŲ THAS ROMOJE

Dėka Kolumbo Vyčių orga
nizacijos pasidarbavimui, Chi
cagoj uždrausta rodyti Ispani
jos radikalų propagandos fil
mą vardu ‘Madrido ginimas

ROMA, geg. 3.

Sov. Rusijos krutomųjų vai- 
jzdų agentūra “Aminko Cor- 

Netiketai poration” New Yorke pasklei-
MASKVA, geg. 3. — Pravo-jeia atvyko Vokietijos užsienių dg kpljag filmas komnnjsti&kos 

slavai krikščionys vakar šven-’reikalų ministeris baronas |propagandos sumetimais. Vai
te Velykas (pagal julijoniškų von Neuratbas. [zduojama, kaip bolševikų sa-

Gausingiausiosv 4O vi . i kalendorių»).pasaulio 48-s* salvse apie 55 . . , , . . , „ ----
milijonai wrų šiandien vra ia-' m‘n'0’ ’UP“° 1 ,Me ~~ nesusipratimai tarp

* - kaip ei a, taip kituose -----
mankštinti ir parengti karui'

HENDAYE, Prancūzija, 
geg. 3. — Ispanų nacionalistų 
vadovybė patvirtino žinių apie 
karo laivo Espana nnskendi- 
mų^Biskajaus įlankoj. Pažymi
ma, kad laivas nuskendo atsi
trenkus į minų vejant vienų 
britų prekybinį laivų Santan- 
der pakraščiais. Visa Espana 
įgiila išvaduota.

O Valencijos radikalai gyrė
si, kad jų lakūnai nuskandinę 
Espana.

parengti 
ir, prireikus, jie tuojau gali

mies
tuose. Tik šiame mieste keli 
šimtai • tūkstančių stačiatikių

Spėjama, kad rasi, kilo ko-, vanorių brigada drųsiai gina 
Madridu nuo fašistų”, kaip 
nacionalistai “žiauriai” elgia
si su civiliniais gyventojais ir

abiejų valstybių.'
NAUJAS RAKIETAS 

CHICAGOJ

būti statomi į karo frontus. Į aplankė 25 cerkves, kurių žiau 
Daugumų sudaro atsargos. ne-

JAPONŲ PREMJERAS NE- ■ karo nelaisvials, ir kt

Randama, kad gausingiau
sių pastovi) kariuomenę išlai
ko sovietų Rusija — 1,545,000 
karių. Be to, apie 18 milijonų 
vyrų nuolat mankštinama.

Lietuva išlaiko 20,235 vyrų 
regulinėje kariuomenėje. Lat
vija vienu tūkstančiu daugiau, 
o Estija — 11,122.

J. Valstybės regulinėje (pa-

ri bolševikų ranka ikišiol 
drįso sugriauti.

Stalinui paskelbus naujų 
konstitucijų, tikėjimo gaivini-

NORI PASITRAUKTI

TOKIJO, geg. 3. — Japonų 
premjeras Senjuro Hayaši ne
laimėjo įvykusiuose rinkimuo-

mas rusų tarpe pagyvėjo. Gy- J se. Tačiau jis nusprendė ne- 
ventojaį randa, kad konstituci- į pasitraukti iš užimamos vie- 
ja užtikrina religinę laisvę ir tos
tuo naudojasi.

Šis plačiuoju ruožu tikėjimo 
gaivinimas tarp bolševikų su
kėlė baimę. Jie randa, kad nie- 

stovioje) kariuomenėje turi a- bals eina jų pastangos žmones 
pie 165,000 vyrų. • bedievinti. Nepaisant to, jie

--------------------- (planuoja ir toliau plačia vaga
J*air parduotuvėje keltuvojVPjdj bedieviškų propagandų

„oratorių., D. ^^ 55 m.' yra j(l|( rtarbas.
mergai- amz., is 9-ojo aukšto j k rito į______________

keltuvo šaftų ir užsimušė. 'GELEŽINKELIO STATYBA

KINIJOJE ŽUDOMI RAUPSUOČIAI
ŠANCHAJUS, Kinija, geg. 

3. — Žiniomis iš Cantono, to 
miesto autoritetų nuosprend
žiu balandžio 25 ir 26 d, nak
timis sušaudyta 215 mupsuo-

kiniečių — vyrų, moterų 
ir vaikų. Tas padaryta, kad 
jais tiesiog nusikratyti, kad 
nereikėtų jų likimu rūpintis. 

Kas įdomiausia, kad tie ne-

Daugelis jų peršautų ir gyvų 
suversta į kalkių prikrautas 
duobes.

PANEVĖŽYS. — šiais me
tais susisiekimo ministerija 
tiesia Panevėžio — Joniškėlio 
siaurojo geležinkelio linijų.

Visoj Kinijoj žudomi nepa- Statybos, darbai jau pradėti.
Šįmet bus atlikti žemės kasi
mo darbai ir pastatyti tiltai. 
Kitais metais bus nutiesti ge
ležinkelio bėgiai ir

gydomi narkotikų vartotojai. 
Dabar susimesta žudyti ir ne
pagydomus raupsuočins.

Toki įvykiai galimi tik pas 
pagonus. štai, kodėl Kinijai 
reikalinga Kristaus Evangeli-

laimingieji žvėriškai nužudyti, ja.

bėgiai 
traukiniai. Šio 
statyba kainuos 
milijonų litų.

paleisti 
geležinkelio 
arti dviejų

IR CHICAGOJ NORIMA 
KOVOTI PRIEŠ KA

BARETUS

Ir kituose Amerikos mies
tuose susi pratusių jų piliečių 
pastangomis neleidžiama rody 
ti šių bolševikiškų vaizdų.

Radikalai vieni tepasidžiau- 
gia savo žygiais Ispanijoje, 
kur jie kovoja už šalies sovie- 
tinimų ir už demokratijos pa- 
džiovimų. M

Chicagoj pagaliau imta rim
tai rūpintis išnaikinti nepado
rius kabaretus. New Yorke vy 
kdomaa šis valymo darbas.

Patsai Chicago majoras ža
da čia imtis šio darbo.

PRIESGAISRINE SAVAITE

KAUNAS. — Gegužės 8-17 
dienomis organizuojama prieš
gaisrinė savaitė. Ugnagesv- 
bai ir apsaugai nuo gaisrų

ILLINOISO POLITIKIERIAI 
GALVOJA APIE NAUJAS

MOKESTIS

SPRTNGFIELD, Ilk, geg. 
3. — Išsisemia šios valstybės 
senatvės pensijų fondas. Arti
moj ateityje gal reikės moka
mas pensijas sumažinti iki ke
lių dolerių per mėnesį, arba 
visai nutraukti mokėjimų.

Politikieriams pasitaiko pro 
ga užkrauti piliečiams naujas 
mokestis, kad papildyti bedug- 
niusi fondus.

Sumanyta legrslatūrai įduo
ti bilių, kad įvesti mokestis už

Chicagos policija susekė 
naujų rakietų.

Susidarė gauja už atlygini
mų imti nagan tuos asmenis, 
kurie padaro kam nors kokių 
skriaudų.

Jei, sakysime, žmogus nori 
kam nors atkeršyti, gauja tai 
atlieka už nustatytų atlygini
mų.

Dėka policijai, gauja negavo 
progos išvystyti savo smerkti
no užsiėmimo.

HOLLYVVOODE STREIKAS 
DIDĖJA

HOLLYVVOOD, -Cal., geg. 
3. — Filmų gamybos pramonė
je streikas didėja ir šalę stu
dijų jau matosi pikietininkai.

Sužinota, kad vyksta taikos 
de-rybos.

OTTAVVA, III., geg. 3. — 
Čia sustreikavo trokų vežėjai.

propaguoti sudaromi apskri
čių bei miestų priešgaisrinės! kiekvieno žmogaus kad ir ma- 
propagandos komitetai. Komi-, žiausias pajamas. Tas yra
tetų pirmininkai visoms 
kritimą jau paskirti.

aps- naujas varguomenei pavojus.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
Antioch srity 12 

namelių apiplėšta.
vasarinių

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus; maža tempe
ratūros atmaina.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 
7:53.
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Katalikų Susivienijimas Išsijudina

Tačiau, nežiūrint žiaurių persekiojimų 
ir visokių grųsiniiuų, katalikai nenusigųsta. 
Jų vyskupai daro griežtus nacių valdžiai 
pareiškimus, kad neturi kištis į bažnyčios 
reikalus, į organizacijas, kad naciai kiužo 
konkordato nuostatus ir t.t.

Praėjusį sekmadienį, kaip praneša spau 
dus agentūros, visose katalikų bažnyčiose 
Berlyne buvo skaitomas Berlyno vyskupo 
laiškas, kuriame tikrai griežtai pasakoma, 
kad Katalikų Bažnyčia be kovos iš savo 
rankų nepaleis jaunino švietimo teisių, ku
rios yra garantuojamos konkordato dėsniais.

Iš to yra aišku, kad katalikai yra pasi
ryžę kovoti už savo teises iš visų jėgų.

P R A tr G A S

Ištikro Ten Badas
Praėjusį sekmadienį įvykęs Lietuvių R. 

K. Susivienijimo Amerikoj Chicagos aps
krities susirinkimas gražaus įspūdžio padū
rę. Pirmoje vietoje reikia pasteibėti, kad jis 
buvo gausingas. Džiugino ir tas faktas, kad 
susirinkę kuopų atstovai gyvai svarstė ak
tualius organizacijos reikalus. Iš daugelio 
nutarimų ir dėl tų nutarimų pasakytų kal
bų paaiškėjo veikėjų pasiryžimas didesniu 
uolumu negu ligšiol darbuotis Susivienijimo 
gerovei.

Konstatavus faktų, kad Chicagos aps
krityje yra gerokai apsnūdusių ir apsileidu
sių kuopų, nutarta daryti žygius, kad jas 
sutvarkyti ir jų veikimų atgaivinti. Tokį 
nutarimų reikia pagirti,nes nėra priežasties, 
kodėl kai kuriose ir visai nemažose koloni
jose Sus-mo kuopos turėtų merdėti. Neabe
jojama, jei tik apskritys ateis joms į pa
galbų, jos atsigaivins, pavyzdingai darbuo
sis ir daugiau narių prirašys.

Kitas džiuginantis reiškinys, kad mūsų 
Susivienijėmu jaunimas vis labiau ima do
mėtis. Daugiau jaunuolių prisideda prie kuo
pų ir net apskrities veikimo. Brighton Par
ke (prie 160 kp.) jau iškilo jaunimo kuo
pos organizavimo klausimas ir jis galutinai 
išsirisiąs- gegužės 23 d., kuomet parap. sa
lėj įvyks gražus kuopos parengimas (vaka
ras), kurio programa taikoma specialiai jau
nimui.

LRKSA susideda iš vyrų ir moterų. Pa
staruoju laiku moterys ima daugiau veikti. 
Prie Chicagos apskrities žadą susidaryti mo
terų sekcija, kuri padės judinti šios orga
nizacijos veikimų vakaruose. Moterys ‘ yra 
veiklios. Dėl to jų talka Sus-mo veikime bus 
tikrai naudinga.

Per vasarų susitvarkys apirusiosios kuo
pos, susidarys viena kita jaunimo kuopa, 
susiorganizuos moterų sekcija ir rudenį bus 
didelis Susivienijimo vajus vakaruose. Aps
krities organizatoriai šiam darbui gamina 
planus, kurie savo laiku visuomenei bus 
paskelbti.

Prie to viso Liet. R. K. Sus-mo Chica
gos apskritys, susitaręs su Federacijos ir 
Moterų Sųjungos apskričiai* rugpiūčio 29 
d. rengia didelį išvažiavimų.

Žodžiu sakant, Susivienijimo veikimas 
Chicagoj išsijudina. Šiam išsijudinimui di
delį akstinų duoda 33 kuopa (Roselande), 
kuri per porų metų beveik trigubai išaugo 
ir auksinio jubiliejaus vajuje pirmų dova
nų į Chicagos apskritį parvežė. Toji dova
na buvo įteikta praėjusį sekmadienį po aps
krities susirinkimo specialiai tam sureng- 
toj vakarienėj. 33 k p., ypač jos finansų se
kretorius Rubinas susilaukė daug nuošir
džių sveikinimų iš Pildomojo Komiteto ir 
taip jiat iš apskrities veikėjų.

Ir mes prisidedame prie 33 kp. pasvei
kinamų, nes tikrai nuoširdžiai džiaugiamės, 
kad ji vadovauja mūsų milžino — Lietuvių 
R. K. (Susivienijimo Amerikoj išjudinimo 
vakaruose, kuris kažkodėl per kai kurį lai
kų snaudė. Mūsų manymu, nė viena šios 
organizacijos kuopa neturėtų snausti, nes 
ji yra šaka to Sus-mo, kurks per 50 metų 
gyvavo, veikė, daug nusipelnė ir Lietuvai 
ir Amerikos lietuvių visuomenei. Be to, jis 
yra gerai susitvarkęs, turi visokių apdrau
dos ir pašalpos skyrių, yra legalizuotas ir 
nemaža turto turi apie pusantro milijono 
dolerių. . J , ,

Anų dienų įiiėjoine Poznaniuje leidžia
mo lenkų laikraščio “Kultūra” rašinį, ku
riame pranešė apie tai, kad Vilniaus kraš
te badauja per 100,000 žmonių, kad skurdas 
yra neapsakomai didelis, kad tai tikrenybė, 
“baisi ir skaudi tikrenybė”.

Kitas vėl laikraštis, “Kurjer Warsza\v 
ski” dumia tokias žinias: “Visuomeniškos 
globos reikalauja Dysnos apskr. 3,500 šei
mų, Breslaujos apskr. — 4000 šeinių ir Pa
stovio apskr. — 2000 šeimų. Jei skaitysime, 
kad apybendriai kiekvienoje šeimoje gyve
na 4 žmonės (neužhiirškim, kad esti labai 
vaikingų šeimų: 12—14 asmenų), tai Vil
niaus krašte badauja apie 40 tūkstančių 
žmonių.

Kaip bus su šelpimu, tuo tarpu nežinia. 
Dar spalių mėn. Vilniaus vaivada prašė pa
šei

Puškinas, patsai įžymiau
sias rusų dainius, iš mažens 
buvo auklėjamas prancūzų 
dvasioje. Reiškia, prancūziš
kai gyveno, elgėsi ir ypač 
kalbėjo, lr, nors tikras ru
sas, o betgi rusiškai kalbėti 
veik nemokėjo. Tik paskiaus 
rusų dvasių ir jo krūtinę gai
vinti pradėjo. Niekam neti
kėtai pradėta daugiau įdo 
niauti Rusija, ypač jos kal
ba. O juk rusų kalba anais

glų kalba jau veik baigia vi
so pasaulio kalba patapti.

lr da kartų ir vėl iš po sa 
vo pastogės šnekučiuojam. 
Lietuviai jau ant tiek nusi
minę buvo, kad apie visiškų 
nepriklausomybę net mažai 
ir gulvo.o. Ko laukė, tai, gal, 
šiek tiek daugiau žmonišku 
mo iš savo pavergėjų. Tik 
atsiminkim, kų patys mūsų
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gilių tūzai išsitarė, visiškos 
laikais ne kų aukščiau stove 'nepriklausomybės gyvonį Iru
jo už lietuvių, pasauliniam 
karui apgesus. Na, ii- šių pro
gų lopinti ant tų pėdų stoja. 
Pataikė. Mirė nei keturių de
šimčių metų nesulaukęs, o 
betgi rusų kalbų jau ant tiek 
išmiklintų paliko, kad ne vien 
patys rusai, bet ir svetimi 
ja kalbėti jau už garbę lai 
kė. Neveltui rusai žiūrinėja i 
Puškinų, kaipo į savo kal
bos gimdytojų ir išauklėto

Pirm Dantės, italų dai-
, z . , niaus, italų kalbos kaip irsėliams 3/0 tūkst. zl. (rugiams pabrangus, | ..... . . ... . , . L , .nebuvo. Vaduotasi lotynų 8r-reikalinga bent 500 tūkst. zl.). Konkrečiai ., . . , „

gauta 30 tūkst. zl., be to, seniau žiema tiks- ba “bo-
lama turėta 30 tūkst. zl., ia paskirų valsty-1 ""s- Tok'a Pad"te Padl<‘Kę, 
binių bankų paskolinta 280 tūkst. zl. Iš šios «Bs taip, kaip ir Puš
kinuos ir kitų priedų turi gauti Breslaujos j k>naiS sumano savo tautie- 
apskritis -- 225 tūkst. zl., Dysnos apskr. — [čiams parūpinti kalbų. Daro 
200 tūkst. zl. ir likusius Pastovio apskr. Bus tai, kų niekas nedarė prieš 
remiami ligi 10 lia. ūkininkai. Parama --- mėgina italų kalba ne vien 
teiksis ne pinigais, liet bonais javams; grų- kalbėti, bet ir rašinėti. Pra 
žinti reikės rudenį. Tuo tarpu vaikų maiti džia išėjo sunkokai. Geriau- 
niiuui paskirta Brėlaujos apskr. — <3 tūkst. 'si italai Dantės pastangas ra- 
zl., Dysnos — 6,000 zl. ir Pastovio — 6 tūkst. nka kvatodami numojo. Kits 
zl. Sušelpti suaugusieji atidirbs prie viešų- metęs k už ko ki
jų dai bų . • į to nusitvėręs.* {Betgi žmogaus

Reikia pastebėti, kad Vilniaus krašte typas> kai nįntės, nepake
is yra šiemet ne pirmiena. Štai 1933badas yra šiemet ne pi r 

metais tose put vietose lietūs ir potvyniai 
buvo sunaikinę irgi beveik visų pasėlių ir 
derlių. Be to, Breslaujos ir Dysnos apskri
tyse žemė yra daug prastesnė ir retai kada 
pasitaiko geras derlius.

Anglų Susirūpinimas

Spaudos žiniomis, birželio pradžioj į 
Lietuvų atvyks žymus Anglijos politikas lo 
rdas Plymuth. Vienas laikraštis “Posl. No- 
voeti”, rašo, kad Paryžiaus diplomatiniuo
se rateliuose jo kelionei į Lietuvų ir ben
drai į Baltijos valstybes teikiama labai di
delė reikšmė. Atvykęs į Kaunu lordas Ply- 
mutbus su Lietuvos politikos vadais ture

Katalikai Nepasiduos

Vokietijos naciai, kurie skelbia naujų, 
pagoniškų vokiečių tautos tikėjimų, užsimo
jo naikinti krikščionybę. Pinniausia jie grie
btai persekioti Katalikų (Bažnyčių, jos ku
nigus, vienuolijas, organizacijas. Jie taip 
pat pasiiyžo paimti išimtinai į savo rankas 
vaikų ir jaunikio auklėjimų.

ktelėjus... Vadinasi, ant syk 
stojosi šviesa! Ir dabai* tuip 
uišku, kad net sunku- ir įti
kėti. Greičiausiai dėl to net 
ir Lietuvos lietuviai da vis 
tik svetima rankove akis pri
sidengę dairosi, išeitų, pir- 
uniau nematė kelio per tam 
sas; dabar nemato kur eiti 
per šviesų. Ir dėl togi vietoje 
drąsių ir plačių šuolių pir
myn, da vis tik rankomis 
greboja. Berods, taip ilgai ne
bus. Kas žino lietuvį, žino 
kaip pašėlusiai jis lėks, kar
tų savos vaidintuvės sparnus 
ištiesęs. Kol kas, nei jam 
smagu daivinėtis, nei kitam į 
jį žiūrinėti.

Nieko ypatingo, jei ir A 
merikos lietuviai tos netikė 
tos pažangus švyturiu kai ka 
da pajunta apakinti. Na, ii, 
vietoje retai ir atsargiai ko
jomis mint, kai matai notė
tų pirm save kalnus raičio 
ti. O taip, jei kur, tai Ameri 
koj negalime. Užmato klebo
nas, kad, štai, ve, gera jo du 
. ... . y .. ,

kimų ieško, o ne vengia. Va
dinasi, priešininkai tik dar 
arčiau Dantę; prie jo suma
nymo priklijavo. Jie neva 
juokus iš jo krečia, o jis iš
vertęs kaktų dirba ir knita. 
Neilgai trukia, kad ir susi
raukę, o betgi Dantės daine
les jau dainuoja. Jų taip gra 
žiu būta. O kai pasirodė Di- 
vina Comedia,. neapykanta ka 
rečiausia meile pavirto. Pir
mu kart savo istorijoje ita
lai pamatė, jog turi kalbų 
savo. Kad daugiau nereikės 
bėgioti pas grekus ar pran
cūzus kalbos ieškoti, kad da- 

kad
siųs svarbų pasitarimų, kmianie būsiu pa 
liesti Lietuvos Lenkijos santykiai ir Vii- bar jau turi savo, ir,
niaus klausimas.

Iš to reikia suprasti, kad anglų politi
kams vis dėl to rūpi, kad tarp Lietuvos ir 
Lenkijos užsimegstų normalūs diplomatiški
santykiai. Bet to negalės būti, kol Vilniaus j. 
L-iuui., klausimas nebus tinkamu būdu iš-• ®°‘krašto
rištas

Kova Su Nusikaltimais

nei kiek nepaprastesnę už ki
tų. Kitaip sakant, Dantė bū 
tų italų kalbas Adoma*. Prieš, 
patys italai nuo savo kalbos

krelė ištekėjo už svetinitau 
čio. Dukrelė, matyt, gera, jei 
svetimų savo vyrukų su sa 
vimi lietuviškon bažnytėlėn 
atsiveda. Rodos, nieko ypa
tingo. Amerike kitaip juk bū
ti negali. Na ir anasai sve 
tiintautis jaučiasi visiškai pa- 
Jenkintas. Tik ot nerimsta 
klebonas. Jam labai koktu, 
kad anasai naujas ir sveti
mas atėjūnas, o jo kalbos gal 
nesupranta. Be niekur nieko 
klausyk vaigi jis evangelijų 
jau anglų kalboje riečia. Kas 
jo prašė? Kam ji reikalinga? 
Juk čia Amerika. Kalbėk 
kaip patinka. Elgkis kaip tau 
smagiau. UžsAniršęs vienok 
apie tai, elgiasi taip, it, ro
dos, būtų kur ten senoj Ma*- 
kolijoj, ar dabartinėj Ispa
nijoj, Meksike, ar kitur. Be
reikalingai įsivelia pavojin- 
gon padėtin save. Matyda
mas ir nujausdamas tautie-

Vėliausia Europoje sensaci
ja dabar yra ši:

Viena normali Viennos 
.(Austrijoj) moteris ėmė vy
riškėti: pradėjo želti ūsai, bar 
Z/da ir išnyko moteriškos for
mos. Net balsas sukietėjo. 
Daktarams padarius operaci
jų, vėl ėmė nykti vyriškumo 
žymėe, o reikštis moteriškos ko 
formos.

kuriems galams bus šokama 
maršuojant. Mano vožnas del
nas tų rokundų taip tlumoči- 
ja: tuo šokiu, jei buvo šokta, 
lialšavikai nori visiems paro
dyti, kaip caras Stalinas šok 
dina Rasiejaus balšavikus.

Vakar užėjus man į svečius 
pas vienų daktarų atėjo Šal- 
nahlauzdienė ir pro ašaras

— Daktare, duok rudų. Ma- 
Manęs tokios sensacijos, ta- »>o žmogus dalyvauja rūkorių

vorščiai, neįdonrina, ha pas 
mus daug yra žmonių, kurie 
iš vienos formos virsta j kitų.

Va, jums ir davadas ant 
delno.- Čikagos cicilistų pope
ros redaktorio cicilistiškos for
mos išnyko, o jų vietoj ėmė 
reikštis lialšavikiškos. Arba 
balšavikiškos poperos pisorio 
Vabalo balšavikiškos formos 
pas jį buvo išnykusios, o jų 
vietoj atsiradusios sklokiškos. 
Vėliau, ir be daktaro pamačės, 
jo sklokiškos formos išnyko, o 
jų vietoj vėl atsirado balša
vikiškos, Su formomis, žino
ma, mainėsi ir balsas.

Čikagos balšavikų popera 
rašė, kad Mojaus 1 dienų vi
sų šalių praletarai Čikagoj ir 
Bruklyne, išėję ant strytų 
maršuoti, tarpe kit ko, ir šoks.
Perskaitę tokį apgarsinimų

Į daugelis pradėjo klausinėti, .overbotį

konteste ir tiek dirba ant tų 
puzlių, kad jam net rozumas 
maišosi. Bijau, kad jis visai 
nepasidarytų kreizis.

— Nesirūpink, tamsta, — 
suramina jų daktaras. — Tegul 
dirba ant tų puzlių, o kai iš
loš šimtų tūkstančių dol., aš 
jį išgydysiu. Kai kiekvienų vi
zitų paskaitysiu jam 100 dol., 
pamatysi kai jis tuojau at
gaus razumų.

Praeitų šeštadienį pas Sta
sį Šerinukšnaitį atėjęs vienas 
kostiumėlis sako:

— Girdėjau, kad mano 
draugas Tarnas Plykis skolin
gas tamstai už pereitais me
tais pasiūtų tapkotį?

— Taip, — atsakė Stasys. 
— Gal tamsta už jj užmokėsi
te?

— No, aš tik norėčiau to
kiom sąlygom sau užsisakyti

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Ryšium su paskutiniuoju laiku padaž
nėjusiais sunkiais nusikaltimais, “XX Am
žius” tarp kit ko rašo:

Giliau įsižiūrėjus, nesunku įspėti, kud 
šios mūsų tautinio organizmo ligos vyriau 
šioji priežastis -- morališkoji anemija. Rei
kia visuomenę perauklėti. Čia nepakanka, 
kaip kaikurie lai k i ašč.iai rašė, budriai vie
ningai gaudyti kriminalistus. Ne, reikia iš
naikinti socialinį skurdų, kurs stumia į kri
minalinius nusikaltimus ir perauklėti tau
tos dvasių, kad nerastų derlingos dirvos kri
minalinis elementas. Pirmiausia reikia už- ( 
kirsti kelių žalingai įtakai, ypač tūkstan- į ” 
čiams spausdinto šlamšto egzempliorių. To
liau mobilizuoti Bažnyčios ir valstybės įta
kų, kad bent toj srity vieningai veikiant 
tauta būtų perauklėta, persunkta krikščio
nybės dėsniais, kad ten, kur neapsaugo po
licija, nuolat budėtų nepalaužiama sąžinė.

Dabar jau visiems gerai ži 
noma anglų kalba, irgi nevi- 
suomet tokia buvo. Anglija 
ne kų didesnė už Lietuvų. 
Lietuvoj buvo prūsai, dzū
kai, žemaičiai ir da kiti. Iš 
jų visų tik vieni latviai sa 
vo padėtį išlaikė. Kiti noriai 
vienon tannėn siunarmėjo. 
Anglijoj ir po šiai dienai da 
j ra valiečiai, škotai ir an
glai. Ir jie visi pusėtinai sa
vo tarinėmis skiriasi. Ir ka
žin kaip būtų buvę, jei ne 
Kbakespeare. Tai jis, kų ne 
vien valiečių lr škotų, bet ir 
viso pasaulio akį anglų kai
lius linkui patraukė. Ant syk, 
mūzai kahn žiųoma anglų ka
lba buvo vartojama daugiau, 
negu dabar lietuvių. Tik pa
galvok, kas dedas nūnai! An

Klausimas. Nuo pat mažens 
gyvenu Minnesota valstijoje, 
bet netapau piliečiu. Sulau
kiau 62 m. amž., nedirbu ir 
neturiu nei gihiinių, nei pi
nigų. Tikiu, kad jei tik galė
čiau sugrįžti į Alaskų, ras
čiau darbo. Kaip galiu gauti 
pinigų tai kelionei?

Atsakymas. Negalima gau
ti pinigų tokiai kelionei. Jei
gu kas turi Alaskoj artimų 
giminių, kurie galėtų garan 
tuoti užlaikymų, tai viešos 
gerovės agentūra (public 
welfare agency), gaJ, apsi
imtų apmokėti kelionę. Bet 
pačiam nueiti į agentūros o- 
fisų ir to prašyti. Kitokių a- 
gentūrų, kurios taip darytų, 
nėra. Sulaukus 65 m., kadčių neapykantą link savęs, . ....

, , . • j • , i • , • . nors ir ne pilietis, Minnesolabai pageidauja, kad ir ki-' .
ti jo pėdomis pasektų. Vie
nam, mat, nesmagu! Taip, 
kad vienas tokis vepelis pan
kui sulaiko ir trukdo pažan
gos vežimų visiems. Kas da 
įdomiau: taip “ pažangi uo ja” 
iš Lietuvos atvykę vadai.

ta vals. gyventojas gauna se 
natvės pensijų. (Gyventi toje 
valst. 25 metus). Jau devy 
nios valstijos senatvės pen

Buvo Suvažiavę Lie
tuvių verslininkų 

atstovai

KAUNAS. — Balandžio 11 
d. Kaune įvyko lietuvių pre
kybininkų, pramonininkų ir 
amatninkų sųjungos skyrių 
atstovų suvažiavimas. Jame 
dalyvavo apie 100 atstovų.

Sųjunga turi 55 skyr., juo-

se yra daugiau kaip 5,000 
narių. Naujų skyrių pereitais 
•metais įsisteigė du, atgaivin
ti aštuoni. Sųjunga leidžia
organus ‘ 
tininkas”,

Varslas” ir “Amą

Į centro valdybų išrinkti: 
A. Rastenis — valdybos pir
mininku, A. Juška — I vice 
pirmininku, Br. Gudavičius 
— II vice pirmininku, J. 
Sulaižys — sekretorium ir 
L. Dargis, A. Briedis ir K. 
Mačernis — valdybos na
riais. Tsb.

sijų moka ateiviams, kurie 
tose valstijose ilgų laikų gy
veno.

Klausimas. Tarpe pavogtų 
daiktų pavogtas ir pilietybės 
certifikatas. Aš jį gavau New 
Yorke jau penki metai at
gal, bet dabar gyvenu Chica
goje. Kaip galiu gauti naujų 
certifikatų?

Atsakymas. Reiklia pasių
sti aplikacijų į District 
Director of Immigration ar. 
Naturalization toje vieto 
kur dabar gyveni. Sykiu rel^ 
kia išrašyti inaney order $1 
sumai vardu Conuuissioner of 
Intmigration and Naturaliza
tion, VVashington, D. C. ir jį 
prisegti prie aplikacijos. Ap
likacija reikia vaitoti Forui 
2600.

Klausimas. Vyras New Yo
rke man kaltas $20 už dar
bų. Kaip galiu kolektuoti be 
advokato patarnavimo, nes 
tam tikslui neturiu pinigų.

Atsakymas. “Small Clainis 
Courts” apsidirba su skolo
mis neviršijančiomis $50. Rei 
kia akmeniai nuvykti ir pra 
nešti reikalų. “Small Clainis 
Courts” nereikia jokio advo
kato.

Klausimas. Suprantu, kad 
Sočiai Security Act aprūpi
na pagalba apleistus vaikus. 
Kaip tokie vaikai gali pra
šyti tos jiagalbos?

Atsakymas. Federalė vald- 

(Tęsinys 4 pusi.

A
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

Sr

Iš Tėvų Krašto

KOJOS TINIMO KLAU
SIMU

«

C. M. iš AV. Homestead, Pa. 
kreipiasi į mane rašydama: 
“Gerbiamas daktare: Krei
piuosi prie Tamstos štai ko
kiu klausimu. Neseniai turė
jau tulžies pūslės operaciją 
Man išėmė tulžies pūslę. Li
goninėje išbuvau 20 dienų. 
Grįžus namo į 3 dienas pra
dėjau vaikščioti. Mano kai
rėji koja pamėlynavo, sutino 
ir jų man labui skaudėjo. Dėl 
tos kojos padėties teko išgu
lėti lovoj 4 savaites. Tuomet 

įano koja išrodė normali ir 
š pradėjau vaikščioti išnau

jo. Bet ir vėl koja pradėjo 
mėlynuoti ir išnaujo sutino. 
Iš vieno asmens girdėjau pa
stabų, kad, girdi, tokio da
lyko reikia tikėtis turint to
kių rinitų operacijų kaip išė
mimų tulžies pūslės. Sako, 
kad tai paeina iš sukrekėju
sio kraujo — blood clot. Ma
lonėkite paaiškinti lietuvių 
kalboje per “Draugo” svei 
katos skyrių. Mano žmogus, 
perskaitęs, paaiškins man. 
Parašykite, kų daryti, kad 
pasveikti? Ar šitoks reiški
nys yra pavojingas? ar man 
reikia tolesniai gulėti lovoj? 
Nuoširdžiai dėkinga. (Laiš
kas rašytas angliškai).

Atsakymas: Tamstos klau
simas yra begalo rimtas ir 
svarbus, ypač gydytojams, 
nes jiems neretai tenka su
sidurti su išnašiais klausi
mais. Tuo reikalu kiek pla
čiau pakalbėsiu ir, tikiu, tuo
mi atsakysiu į Tamstos pa
klausimus kopilniausiai.

Aišku kaip ant delno, kad

Daugiausia Pagamina 
Bekono Visame 

Pasaulyje

KAUNAS. — Centralinis

pija yra formoje paprasto į- 
degimo vienos ar daugiau ve
nų kairėje kojoje. Įdegamo 
delei venoje įvyksta kraujo 
suaušimas arba sukrckėjimas.
Sustingęs kraujas dalinai ar-,
ba net visiškai gali užkimšti statistikos biuras paskelbė 
venų ir tokiu būdu kraujo :nuo 1925 m. ligi 1937 m. pra- 
grįžimas širdin yra sutruk- Į (l'^os duomenis, kurie rodo, 
doma. Tos priežasties delei kuri Pabaltijo valstybė
paliesta kūno dalis, tamstos 
atsitikime kairėji koja, mė
lynuoja ir tinsta. Gi įdegi
mas savaimi ir spaudimas 
nnt nervų tinimo delei iššau
kia skausmų paliestoje kūno 
daly.

Paprastas venos įdegilnas, 
delei kurio tamstai tenka ne 
galuoti gali paeiti iš venos 
sužeidimo, tai gali įvykti lei
džiant vaistus; toliaus, nuo
latinis spaudimas venos per J 
gan ilgą laikų lygiai gali at
siliepti. Gulint tamstai ligo
ninėje api© tris savaites, ga-

nugina kiaulių ir kiek paga
mina bekono. Praėjusiais me
tais Lietuvoje buvo 1,210,000 
kiaulių, į užsienius tais me
tais kiaulių ir kiaulienos iš
vežta 21,806.4 to, tame skai
čiuje bekono išvežta 10,267.5 
to, Latvijoje praėjusiais me
tais buvo tik 674,374 kiaulės, 
o bekono išvežta į užsienius 
1,910 to; Estijoje buvo 244,- 
560 kiaulių, o bekono išveži
mas siekia 2,254.1 to. Kiau
lių auginimas ir bekono ga
minimas visuose Pabaltijo 
kraštuose nuo .1925 metų be
veik vienodu tempu kilo ir

Įėjo įvykti spaudimas ant ve- aukščiausių laipsnį pasiekė: 
nų ir iš to kilU įdegimas. Ar Lietuvoje i93l m (daugiaū-
tamsia esi palinkus prie vari 
cose venų, nežinau, bet ta pa
dėtis irgi bendrauja, su apra
šoma komplikkcija. Spaudi
mas gali paeiti iš augančio 
tumoro kairėje kojoje — kai
rėje tūboje arba ovarėje. Žmo 
nes, palinkusius prie reuma
tizmo, nekartų ištinka venų 
įdegimas. Galop venų įdegi
mas gali kilti jeigu įdegimas 
pasireiškia gretimuose su ve 
na audmenyse. Pastarasis da
žniausia kyla iš priežasties 
sužeidimo, kuris gali įvykti 
įvairiausiais būdais ir prie
tikiais. Negalėčiau tvirtinti, 
kad tamstai bent tuo tarpu 
būtų pramatoma kokio pavo
jaus. Nemalonumo teko kiek

šia buvo kiaulių — 1,568,543) 
ir 1932 m. (daugiausia išvež
ta bekono — 25,131.6 to); La
tvijoje 1936 m. (daugiausia 
buvo kiaulių — 803,101), o 
didžiausias bekono išvežimas 
buvo 1927 'metais (3,968 to); 
Estijoje daugiausia kiaulių 
(354,360) buvo .1927 m., o be
kono išvežamas buvo didžiau
sias 1932 m. (3,935.7) to.

Iš tų duomenų matyti, kad 
mūsų kraštas visame Pabal
tijyje daugiausia augina kiau 
lių ir daugiausia gamina be
kono išvežimui į užsienius.

po operacijos ištiko tamstų!pakelti iki venos padėtis at
sitaisys. Jei pūliuotų, tuomet 
būtų blogiau. Tada ant kart 
darosi rimta ligonio padėtis. 
Tamstai greičiausia buvo rei
kalingas ilgesnis poilsis lo
voje. Sakyčiau iki šešių ar 
astuonių savaičių. Taigi gu
lėti lovoje bus naudinga ir

komplikacija. Kartais ji į- 
vyksta praslinkus kelioms 
dienoms. Tamstos reikale, 
matyti, ji pasireiškė trims sa 
vaitėms praslinkus. Ši kom
plikacija yra vadinama tliro 
niboplilebitis, kas reiškia į- 
degimą venos (kraujo tako,

Medinių Odos Dirbi
nių paroda

kuriuomi kraujas turi grįsti nuo savęs patariu tai padary 
Širdin). ti. Gulint, laikykite paliestų

įdegimas venos gali būt kojų aukščiau ant vienos ar 
paprastas arba jis gali pa- dviejų pagalvinių, kad tuo
eiti iš priežasties infekcijos. 
Pastarasis yra tikrai nema- 
pni komplikacija, nes nekar 

ji yra surišta su pūliavi- 
"niu, kurio delei kyla naujos 
komplikacijos ir nauji pavo
jai žmogaus sveikatai ir net 
gyvybei.

Tamstos reikale komplika-

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Kiruž.škis

Gegužės 4-ta Diena

būdu kraujas galėtų lengviau 
įgrįsti širdin. Tinstančių vietų 
iššnieruokite su šiais vaistais: 
Rx Extracti belladonnae gr. 
XXX Glycerini q. s. ad (un
cijas 4). Tepkite rytų ir va
kare ir aprlškite pavartoda
mi storų eilę vatos.

Gaukite vienų uncijų Burn-

šių vyrų. Kada tik jis juos
pii.si'mena, jis mato Dievo an-

I r • •gėlus skraidančius aplink
i juos. Dangaus kopėčios yra 

nuleistos prie jų. Vaikai ga- 
i Ii lipti vėliau ir laimėti aukš-
I tų vietų, bet iki jų mirties 
I dienos jie neužmirš tos var- 
1 gingos pastogės, po kuria jų

“Tuomet kiekvienas sėdė* 
po savo vynmedžiu ir po sa
vo FygniedŽiu”. — Mik. IV, 
4.

Yra buveinių visuose mū
sų miestuose, vargingų, skur
džių kambarių; tačiau žmo
nės, kurie juose gyvena nu
mirtų verčiau nekaip juos ati
duotu. Nes kiekvienas pasta-

moterų rankinukai ir visa 
daugybė dalykų, kurių skai
čius parodoje siekia dauginu 
šimto. Taigi, visiems tiems 
dirbiniams pagražinti ir pa
naudota lietuvių liaudies bū
dingieji raštai, žymesniųjų 
veikėjų portretai, menininkų 
kūriniai ir kt. Visa tai daro
ma grynai rankomis — savo
mis jėgomis ir iš savo žalia
vos.

“Šatrijos” dirbtuvėlė duo
da pragyvenimų ir moko dai
liųjų odos darbų amato virš 
dešimties darbininkų moki
nių, kurių gamyba per mė
nesį siekia kelių tūkstančių 
litų. Firmų organizavo ir jai 
vadovauja V. Chodokauskie- 
nė.

Gyva Medelių Sodini
mo ir auginimo 

propaganda

KAUNAS. — Medžių sodi
nimui skatinti, sudarytas vy
riausias medžių sodinimo ir

i
KAUNAS. — Žemės ūkio 

rūmuose įvyko firmos Ša
trija” meninių odos dirbinių > 
paroda, kuri buvo įdomi tuo, 
kad įvairiausiems dirbiniams 
iš odos pagrąžinti .panaudo
ta lietuvių liaudies tautodai
lės motyvai: įvairūs raštai ir 
budingi paveikslai. Kaip ži
noma, iš odos dirbama labai 
daug kasdieniniame gyveni 
me naudojamų dalykų: pini
ginės smulkiems ir stambiems 
pinigams, papirosinės, tabo
kinės, i žrašų knygelių virše
liai, albumų viršeliai, sagos,

tėvas si 1 nėjosi ir jų motina 
dainavo. O, jei surinktumėte 
visas jautrias atmintis, visas 
širdies šviesas ir ūksmes, ir 
turėtumėte tiktai penkias rai
des parašyti jį didumų ir rei
kšmės amžinumų, su budrio
mis akimis ir drebančia ra
nka parašytumėte šiomis di 
dėlėmis gyvomis raidėmis,

tas yra namai nekurienis iš “NAMAI”. — Talmadge.

liam’s sobible jodine. Gerki
te 20 lašų į stiklų grapefpiit 
sunkos tris kart į dienų.

Kokioms dviem savaitėms 
praslinkus kojų masažuokite 
lengvai rytų ir vakare.

Kuomet ateis laikas keltis, 
iškarto būkit atsikėlus trum
pomis valandėlėmis ir nedaug 
tevaikščioti, kasdie tas vala 
udeles pailginant. Praslinkus 
bent porai 'mėnesių dalykai 
pasitaisys.

Patariu laikytis dietos, ku 
rių', tikiu, tamstai nustatė 
pirm išeisiant iš ligoninės. 
Valgio klausimas yra svar
bus ir nuo jo priklausys to
limesnė tamstos sveikata.

Su svaigalais patariu visi
škai nedraugauti.

rodymų, kaip reikia sodinti, 
suteikia miškininkai, agrono
mai, sodininkai ir kiti tame | 
darbe patyrę asmenys. Me-1 
džai sodinami miškuose, ga-1 
lulaukėse, miestų bei mieste- Į 
lių gatvėse aikštėse, sodybo-1 
se, pakelėse. Taip pat sodina
mi šventoriuose, kapinėse, 
prie mokyklų, visuomenės ar 
savivaldybės namų, gražesnė
se ir svarbesnėse vietose.

Visa Lietuvos visuomenė 
raginama dulyvauti medžių 
sodinihno talkoje. Nuo balan
džio mėn. 15 d. iki gegužės 
mėn. 15 d. skelbiamas med
žių sodinimo mėnuo. Vyriau
sias medžių sodinimo ir glo
bojimo komitetas savo atsi
šaukime į visuomenę nurodo,

Anti-nazistas. “Ilerr Sch- 
midt”, vadas Underground'
Germon Seamen’s unijos,
New Yorke, laiko paskaitų, 
nukreiptų prieš dabartinį Ui- kad jei gioje medžių sodini-
tlerio režimų Vokietijoj.

globojilmo komitetas, į kurį 
įėjo įvairių įstaigų bei orga 
nizacijų atstovai. Komitetui 
pirmininkauja tautininkų są
jungos gen. sekretorius dr. 
S. Janavičius.

Vyriausias Komitetas me
džių sodinimo ir globojimo 
komitetus organizuoja visoje 
Lietuvoje.

Medžius arba jų sėklas duo 
da miškų administracija. Kli

eno talkoje visi gausiai daly
vautų ir 300,000 ūkininkų pa
sodintų tik po 10 medelių, 
tai iš viso šį pavasarį būtų 
pasodinta 3,000,000 medelių. 
Kasmet tiek pasodinant, po 
15 metų jau būtų galima kas
met kirsti po 1,000,000 me
džių, kas sudarytų vienų tre
čdalį dabar kertamo valsty
binio miško. Tsb.

PLATINKITE “DRAUGI

Klo I
oda I

lx-wla Madoms Kelia Kodo
Levvis Kreditan Visiems Duoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu- 
kas ir šukos dykai su kiek
vienu giutu arba top coatn 
"Draugo” skaitytojams

Keturios didelis 
vertybes Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERITMA8

PATARNAVIMAS
VERTYBE

LENGVAS
Klil.DllAH

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu už 
pristatymų.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 

Hpeoeher Jums 
patarnaus.

S22.50

Hiam A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue-
MAKES YOU LOSE 

- UNHEALTHY FAT
A younę woman of Norvdch, Conn., 

yr?5.es: - l°8t 16 wlth my flrat 
of Kruachen. Belng on nlght 

auty lt was hard to Bleep day s būt now 
slnce I am taklng Kruachen I aleep
plenty, eat as usual and lose fat, too.

To take off fat—take one half tea- 
spoonful of Kruachen Salta In a glass 
©r hot water In the morning before 
breakfast—one bottle that laata 4 
weeka coata būt little—get it at any 
?rVS8t2r® ln America. If. thla flrst 
į*’“;,® to convlnce you thla la the
SAFB and HARMLESS way to lose 
iftt—-your money gladly returned.

Don t accept anythlng būt Kruachen 
lf you want to reduce aafely.

Mes Pirkomės Namą
kad išvengus kylančiu nuomu

gi, pirkti — dažnai pigiau, negu statyti — 
dar randasi pačioj Chieagoj i.r jos apylinkė
se. Pirkimas paprastai gali būt sutvarkytas 
patogiais mėnesiniais išmokėjimais.

Kų daryti, kuomet perki namų

• Kuomet tuščių namų Ir apartamentų ma
žai telieka, tai tada nuomos kyla. Per pru- 
ėjuatua metus, didėjant namų stokai, vidu
tiniškai imant nuomos pakilo 10%. Kodėl 
atsiraito namų stoka? Ar tas ilgai tęsis?

Depresijos metu labai nedaug naujų naujų 
namų tebuvo pastatyta Chicagoj. Tuo tarpu 
tūkstančiai senų namų sudegė, nugriauta ar
ba pripažinta netinkamais gyvenimui. O gy
ventojų prieauglis Chicagoj Ir prlemlesėilHKe 
didėjo.

Dabar namai išnuomuoti virš 937c
Bendras biznio pagerėjimas padarė tą, kad 
tūkstančiai susimetusių šeimynų skiriasi. To
liau, vedybos, dėl blogų laikų atidėtos, daba.r 
daugėja. Naujai vedusioms poroms reikia 
tūkstančių namų. Taip dalykams einant, už
imt,!, namų dabar Jau yra 96%, o 1932 me
tais buvo 72%!

Kad apsisaugoti nuo kylančių nuomų dabar 
daugelis šeimynų perkasi namus. Gerų pro-

of
.J**?.

J

lo

Atsimink pamnitlnę narni, stonų
Viršuje matol iškarpą išvono Chica
gos laikraščio, bal 17. 1920 meti,
laidos. Parodoma, kas atsitinka, kai 
apsireiškia. aštri namų stoka- 1917 
metais Chicagoj buvo šimtai tuš
čių flatų ir narni,. Nuomos buvo 
žemos, dažnai buvo daromos nuolai
dos. Po trijų metų nuomininkai 
siūlydavo dovanas už vietos gyveni
mui.

Kal perki namų, tai sekanti patarimai gali 
jums pagelbėti. Gerai ištirk perkamąjį na
mų. Namas tut būt yra jums svarbiausias 
jūsų gyvenimo pirkinys. Todė-l tokių pirkimų 
reikia atsargiai atlikti — reikia žiūrtdi, kad 
narnu atsakytų jūsų reikalavimams ir Jūsų 
kišenei. Atlik tų reikalų per real estate bro
keri. Jis Jums gali prigelbėU daugeliu at- į'Pylinkė ties Irvtng Park bulvaru 
vejų. Svarbiausia žiūrėk, kad gautum Title Įr Lincoln Avė prieš 1910 ,r šiaiulh-n 
Guarantee Pollcy. Tas apsaugos jūsų dalj I’augelis northsaidiečių at Im - a. 
svarbaus investmento. kuomet Sl velkl1 vieta išrodydavo

Kodėl nepienuoji pirkti namus dabar? Pa- Ul ,, p v>r*uje parodyti. Per 
prašyk .reai estate brokerio aprodyti namus Paskuiinųjj šimtmečio BbertalnJ Chl- 
pardavitnui toje kolonijoje, kurioje nori gy- £ogos gyventojų prieauglis paveitė 
ventil. Jei gali užtektinai Jmokėti, tai liku- tu«vlų vietų J apgyventų apylinkę,
šių sumų mokėti, kaip nuomų.

CHICAGO TITLE & TRUST COMPANY

Lai Jflsų brokeris Jums pagclhMl 
gelbėti jlflHt,aJuCjplii.7iit 
Perkant namų, Jums daug gali pa
gelbėti Jūsų remi eetate brokeris 
Jisai paž,sta apylinkę, sąlygas, zo
nų Įstatymus, apylinkės stovj ir ki
tus reikalus, kurie rlšasi su real 
estate verte. Jisai paaiškins apie 
Įvairius pirkimo finansavimo būdus

69 West Washington Street Chicago, Illinois

Istorija garsios apylinkės 
rekorduose

Riihdlvlsljft padarytu htrftello m. 1N39 lr 
(’hlcairoR tvirtovė tapo “Fort Dearborn 
Aiblltlon to ('hh-aifo.** fflandlen kon<lon 
Ouarnnt*** Rtillding užima toa latorlA- 
kon vieton dal|. Pilna |e<aliAka lato- 
rlja Alo branKaua akly po randami Chi
cago Title A Truat kompanijom 46.000 
tomo rekorduose tarp tranaakcfjų. pa- 
lelntų 1.100.000 temėm aklypų Cook 
Kauntėj. Paremta ant Aly rekordų Aloa 
kompanijom Title Guarantee Pollcy ap- 
aaufroja nuomavybėm mnvlninkų nuo nuo* 
mtolly du netinkamų nuomavybės doku* 
mentų Todėl IIOrAk. kad rautum to
kių apmaugų, kuomet perki namų.

CHICAGOS RIBOSE REAL ESTATE, GERAI PAIMTAS. ĮRODĖ ESĄS VIENU IS SAUGIAUSIU IN 
VESTMENTO BŪDŲ V



NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS ; metais. Ligi šiol iš viso jau 
įsteigia apie 250 arklių ker
gia* punktų.

až-
ir

Sesučių Pranciskiečiy 
Rėmėjams Vakarėlis

HARTFORD, CONN. -- 
Bai. 25 d. Šv. Pranciškaus 
seserų rėhiėjams surengė pa
čios seserys savo salėje 
kandį, kuriame dalyvavo
vietos kunigai. Savo kalbo
je klebonas nušvietė seserų 
ir mokyklos prie parapijos 
svarbų, ragino ir toliau vi
sus remti seserų darbuotę. 
Taip j>at pažymėjo, kad ran
dasi tėvų, kurie savo vaikus 
leidžia į viešąsias mokyklas, 
bet Th* į savo lietuviškų, ka 
talikiškų parap. 'mokyklų, ku 
ri nei kiek nestovi žemiau už 
viešųsias mokyklas.

Ištikrųjų, jei visi liartfor- 
diečiai remtų savo parapijų 
ir mokyklų, būtų didelė nau
da.

Lietuvaitė pasižymėjo 
Aldona Mikohūnytė (dak

taro Mikolainio sesutė), kuri 
lanko Šv. Juozapo mergaičių 
akademijų, Hartforde, išrink
ta poezijos skaitytoja. Jos 
paveikslas tilpo Hartford Ti
mes.

Apskrities šokių vakaras 
Parap. salėje įvyko LRKSA

Conn. vai. apskrities šokiy 
vakaras. Žmonių buvo iš N«v 
Britain, Waterbury ir kilų 
apylinkės miestelių. Gražiai 
pasilinksminta.

Parvažiavo atostogoms 
llartfordietis kun. A. Pli- 

kūnas šicVnis dienomis par
važiavo pas savo tėvus atom

inis New Havene Šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje bus 
keturdešimtė* atlaidai. Kle
bonas kun. Pankus taip pat 
nuoširdžiai kviečia New Ra
velio ir apylinkė* lietuvius 
naudotis gausiomis Dievo ma 

i lonėmis.

Iš C. L. C. veikimo
Neseniai Bridgeporte lietu

vių parapijos salėje buvo su
šauktas Conn. lietuvių kata
likų jaunimo seimelis. Ihtug 
jaunimo dalyvavo iš New lla
ven, Hartford, Wateribury, 
Bridgeport, Bristo! ir kitur. 
Dalyvavo ir dvasios vadai.

Jau pasirodė pirmasis C. 
L. C. laikraštuko “C. L. C. 
Clironicle” numeris. Įdomus. 
Redaktorius kun. Gradeckas, 
o veikiantysis redaktorius Jo 

; nas Gnebliūnas. Taigi, jauni- 
' mui duodama progos lavin
tis literatūroje.

ATPIGINTA DUONA

KAUNAS. — Atpigus ja
vam, kainų tvarkytojas nuo 
balandžio mėm. 15 d. nustatė 
na«J«n diamoa ir pyrago kai
mus. Juoda naginė duona var
totojam tari būti parduoda
ma nė Imangiaiu kaip po 
centu* už kilogramų, sijota 
duona ne brangiau kaip po 33 
centus už kilogramų. K s ieti
nių miltų T rūšies pyrago kilo
gramas turi būti parduoda
mas nė brangiau kaip pi 62 
centus.

M^rijoay Vedamųjų
PamaMy Tvarkraštis

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

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

Marianapolis, Conn. — Me

Seimely apkalbėta daug da 
lykų reikale organo, bankie
to, kuris bus viešbuty Taft,
New Havene, gegužės 15 d.
ir t.t. Į bankietų kviečiamas ^įn-g rekolekcijos: birželio 14 
visas Conn. lietuvių katalikų _ 24 d(1 _ kun Dr Alfon.
jaunimas. I’o programos bus 
šokiai.

sas Jagminas, MIC.
Brooklyn, N. A. — Nove- 

Po seimelio vaišingasis Bri- na į šv, Onų: liepos 17 — 26
'---- *.• •—K i -i—— Kun. Dr. Alfonsas Ja-

MIC.
dgeporto jaunimas . dalyvius 
pavaišino užkandžiu. Po to 
dar pašokta.

Pirks Užsienyje 
Veislinius Eržilus

KAUNAS. — Speciali ko
misija, kurią sudaro žemės 

togoms. Jisai darbuojasi Su,ministerijos, užsienių
Carolina valstybėj. reikalų ministerijos prekybos

Vilniaus Vadavimo vakaras departamento ir žemės ūkio
Vilniaus Vadavimo Sų-gos 

skyr. kortavimo vakaran at
silankė nemaža žmonių. Del 
nas buvo skiriamas Vilniaus 
Geležiniam Fondui. VVS Ha
rtfordo skyrius gražiai dar
buojasi.

Ketur dešimto
Keturdešimtė mūsų bažny

čioje įvyksta gegužės 2, 3 ir 
4 dienomis. Gerb. klebonas 
kun. Ambotas kvietė visus 
Hartfordo ir apylinkės lietu
vius pasinaudoti gausiomis 
Dievo malonėmis.

Keturdešimtė New Havene
Gegužė* 9, 10 ir 11 dieno-

gminas;

— Visa, kas parašyta, yra 
mąstančių žmonių mintis.

Carlyle

MflHEHAl. DARSINKk 
TĖS “DRAUGE"

KLAUSIMAI IR ATSA 
RYMAI

(Tęsinys iš 2 pusi.)

žia tiesioginiai neteikia to
kios }>agalbos. Federa lė vai 
tižia tik paskiria p'nigų toms

puslapių knygutėje “How To 
Become a Citizen of the Uni
ted States”, išleistoj Foreign 
I^angunge Information Ser
vice, 222 Fourtli Avenue, 
New York City. Knygutė pa
rsiduoda už 25 centus. Kan
didatui nereikia raštu alsu

valstijoms, kurios irgi 
fondus pagalbai vargšų va' 
kų, neturinčių 16 metų, ku
rie neteko tėvų. Atskiros val
stijos sprendžia mėnesinę mo
kestį tokiems vaikams, bet 
valdžios dalis neturi viršyti 
$6 i mėuesį pirmai.n vaikui 
šeimynoje ir $4 už kiekvienų 
sekantį.

Klausimas. Ar toisyliė, kad 
šiandien pilietybės kamlida 
tai turi atsakyti visai kito
kius klausimus, negu kadaise 
atsakydavo, ir ar kandidatas 
turi išrašyti atsakymus?

Atsakymas. Federaliams c 
gzaminatoriams įsakyta iš
statyti tokių klausimų, kurie 
sumaišo būsimus piliečius. 
Kandidatas turi žinoti ir su 
prasti svarbiausius principus 
Amerikos įstaigų, lmmigra- 
tion and Natūrai ization Ser
vice turi pagaminus klausi
mus ir atsakymus ir Konsti-

Ant ratukų (roller skatcs) 
į vainikavimo iškilmes. Aus
trijos pilietis Kari Riemer, 
nusifotografavęs Viennoje. 
prieš pradėsiant 900 mylių 
kelionę ant ratukų, (roller 
skates) į Londonu — Angli
jos karaliaus vainikavimo iš
kilmes.

GARSINKITĖS “DRAUGE'

turi i kyti į klausimus.

SO METŲ PRITYRIMA8 
Akys egzainranojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenut 
▼alandoa: kasdien nuo 9 iki 12.

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CAKal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI

“Sherock Holmes”. šiomis 
dienomis niir« Amerikos dra 
maturgas ir artistas William 
Gillette. Jis ypač buvo gar
sus tuo, kad vaidinauuose į 
kūnydavo pramanytų garsų 
detektyvų Sheriock Uolines.
Šie paveikslai 

'daugelį metų.
traukti prieš

PLATINKITE ‘ DRAUG4’
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiao: Rez.:
LAPayette 4017 24C6 W. 69 St.

Tel. nninu:
HEMiock 6286

DR. A. 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

0 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DANTŲ GYDYTOJAS 
3299 S. Halsted Street

CHICAGO. ILL.

DR. A. J. SHIWIKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LATayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniaia 
pagal sutarti.

1 DR. P„ ATKOiliiNAS

tucijos principui* naujoj 64
TeL CANai 2346

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. GANal 0402

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPublio 9723 Tel. Ofe. REPubllc 76BS
Melrose Park 420

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTASJOHN B. BORDEN

2428 West Marąuette Road
Antrad., ketvlilad. Ii senktadlenlah* 

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

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL 

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

Šeštadieniais nuo 2 v. iki 9 v. v.
Sekmadieniais pagal sutarties___

Tel. LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

DANTIBTAfl
1446 So. 49th CU Cicero, IU.
Utarn., Keti. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

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

Res. 6924 8o. Talman Avė.
Rea. TeL GROveniU 0617 
Office TeL HEMiock 4846

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis nusitartu 
Subatonia Ciceroj 
1446 So 4Bth Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Av«
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LATayette 3051 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 
murai aotorti

Ofiso tel. Cicere 2573

rūmų atstovai, išvažiavo į 
Vokietijų pirkti lengvojo tipo 
trakėnų veislės eržilų. Įvežti 
iš užsienio eržilai skiriami 
Lietuvos arklių ūkiui gerin
ti. Eržilai atiduodami ūkini 
nkams naudotis į kergimo 
punktus.

Per 10 metų žetnės ūkio 
rūmai yra įvežę iš užsienio 
ir atidavę kergimo punktų 
laikytojams 11 lengvo tipo ir 
14 sunkaus tipo veislinių er
žilų. Kergimo punktų laiky
tojai — ūkininkai 5 metus 
tinkamai eržilus išlaikę gau 
na juos nuosavybėn. Kergimo 
punktai pradėti steigti 1930

GERKIT Tlli OER’ ALŲ
gįtnljrosia 

SOUTH SIDE BREVflNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato i alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas ROLLEVARJD 7170

Ij. M. NORKV8 
Res. HEMLOCK 6210

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedfd io, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPnblic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 32 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMiock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

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

Tel. HEMiock 4848

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

CLEMENT j. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
83 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CF.Ntral 1840 

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

6322 So. We steni Avenue 
_________PROspeet 1012 _______

Office Phone Rea. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. ir 1-9 vak. CANai H706

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2463 W. 63rd St., Chlcago-

Nedėlloin ir Trečiadieniais 
Pagal Sutart}

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TeL YARda 0994 
Rm.: Tel. PLAza 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienu

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubee

CHICAGO, ILL.
Telefonai HIDway 2880 

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

JAU SUGRĮŽO 18 KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metij

Krūmailzma*< Ir širdies Ilgos Jo 
spėriai y bė

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-R P. M
Gyveninio vl.-ta 1*3H Ro. ūOil, Avė. 

Pilone Chore ZAIMI 
Office 4930 We«t 13th Street

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartj 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel CANa' 0287
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913 14 
Rea. KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vsl. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Tel. CANai <182

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHZRUBGAB

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

Seredomia1 ir Nedėl. pagal mtart}
REZIDENCIJA 

6631 S. Caiifornia Avė.
Telefonas REPnblic 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. vak 
ilabvrna «.rwinmi« ir mihnt.imia

Ofiso Tel. VlRginia 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 8o. Claremont Ava. 

Valandos B—10 A. M. 
Nedėliomis pagal antarti

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons, yra Clais A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame 
rikoa ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimo 2700 W. 69th St., 
tel. HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktary, dentisty, advokatų ir biznie- 
riy, kuriy skelbimus matote DRAUGE.
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• Bulių badynės

iš “Venecijos” grįžome į 
sostinę. Aplankėme Chaput- 
tepeck pilį ir parkų. Pilis 
pastatytu ant kalno. Čia se
novės valdovai atvykdavo va
saroti ir vakaeijas praleis
ti. Per ilgų laikų ir Meksi
kos prezidentai ėia vykdavo 
vasaroti. Dabartinis prezide
ntas to nedaro.

Buvo sekmadienis ir popiet 
turėjo įvykti bulių budynės, 
tautiškas ispanų sportas. Ži
noma, ėjome į tų “showų” 

mes. Prisirinko apie 27,000 
žiūrovų.

Į Vera Cruz

Pirmadienį vasario 21 d. iš
vykome iš sostinės ir leido
mės linkui Vera Cruz, kurs 
guli pajūryje. Pakelyje ap
lankėme istoriškų miestų Cho- 
lula. Čia yra nelyginant Biru
tės kalnas, o ant to kalno pa
statyta nedidelė bažnyčia. Kai 
ispanai statė bažnyčių ant to 
kalno, tai nežinojo kas per 
kalnas yra. O tai būta seno 
viškos piramidos. Šioje baž 
nyėioje vienas altorius yra iš 
gryno aukso. Yra du liktoriai, 
kurie sveria po apie 50 svarų. 
Vienas liktorius yra iš gryno 
aukso, o kitas iš gryno sidab
ro. Visi bažnytiniai indai yra 
taipgi iš gryno aukso. Kų jūs 
manote, kas būtų, jei tokia 
bažnyčia būtų perkelta, kur 
nors į Jungtines Valstybes! 
Kiek laiko praeitų, kol toje 
bažnyčioje neliktų tų turtų, 
neliktų nei aukso, nei sidabro. 
Meksika yra “atsilikusi” — 
nemoka ten “holdupų” dary
ti, nėra “kidnaperių”, nėra 
“gengsterių”, nėra bankų 
plėšikų. Todėl ten per šimtus 
metų išbuvo ir tebėra čiely- 
bėje daugybė aukso ir sida-

11L

bro bažnyčiose.
Nuo piramidinio kalno gra

žu buvo pasižvalgyti. Nuo 
to kalno suskaitėme apylin
kėj 65 bažnyčių bokštus.

Sekantis įdomus miestas 
buvo Pueblo, įsteigtas 1532 
metais. Dabar gyventojų tu
ri 120,(XX). Tai tailių ir puo 
dų pramonės centras. Yra čia 
trys katedros, kurios tuvi 
gryno aukso altorius.

Kai atvykome į Vera Cruz, 
tai radome labai karštų orų. 
&is miestas yra pagarsėjęs 
savo turgaviete. Jų aplankė
me, bet neradome taip įspū
dinga, kaip tikėjomės.

I Kubų
Iš Vera Cruz laivu Prince 

Henry plaukėme į Kubų. Jū
ra buvo labai tyki ir kelionė 
smagi. Tęsėsi apie 48 valan
čias.

Pribuvę į Kubos sostinę 
Havaną, gėrėjomės jo tropi 
ška gamta. Apžiūrėjome gar
siųjų Moro pilį. Aplankėme 
parkus ir bulvarus, kuriuos 
puošia tropiška augmenija.

Iš Hajvanos pjaukime į 
Floridų į Mianii miestų. At
vykę nusistebėjome radę šal
tų orų. Apylinkėj aplankėme 
orendžių sodus. Kadangi o- 
ras buvo ne vien šaltas, o ir 
lijo, tai išvykome namo. Rei
škia pagarsėjusi Florida raus 
apvylė. Namų link keliauda
mi gražaus oro susilaukėme, 
kai pasiekėme Silver Springs. 
Čia maudėmės ir saulėj ke- 
pi narnės ežere. Čionykštis e- 
žeras pagarsėjęs žuvimi. Gar
sus taipgi tos vietos žvėry
nas.

Toliau keliaudami, iš Flo 
ridos patekome į Georgijų, į 
Tennessee, į Kentucky. Pie
tinėse valstijose matėme daug 
naujų mokyklų ir kitokių 
naujų narnų

IMA LUCKY GUV!
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De »r Profe & sor :-
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t wc rtty timea 
rcceiv«d,l not e, 
ortą year! 
Now why,
I you, are
SucK crimes 
not punished 
more Severe?

Mrs. Soaken.

Keistas žmogus. Atvaizde matome Jack son \Vhilton, Tenn. valstybės, kalnų gyven- 
I tojų, atsigulusį badauti tol, kol Dievas “neįsa kys” jam nutraukti badavimų. 52-rų dienų, 
V po “grumtinių su velniu”, išgėręs kiek vyno, bet “įsakymo” nuo Dievo, kad pradėtų val

gyti, dar nesulaukęs. Vargu ir sulauks.

VIETINES ŽINIOS

Baisūs Dalykai Dedasi.a 
Chicagoj

MERGINOS IR MOTERYS 
VIENOS /*3IJOS IR KOJĄ 

IŠ NAMŲ IŠKELTI

Juo toliau, tuo labiau Chica
goj pradeda siausti bandos 
niekšų, kurio nuo gatvių pa 
grobia merginas bei moteris, 
įsitraukę į automobilius nu
siveža į nuošales vietas kri
minaliam užpuolimui. Pagro- 
btajai pasipriešinus, niekšai 
dar sumuša ir išniekinę iš
meta ant gatvės.

Pastaroji tų niekšų bando*

uka. buvo pavyzdinga vie
no; mergaičių mokyklos stu
dentė 16 m. amž., kuri dirba 
už patarnautojų valgykloj 
adr. 35.15 Roosevelt Rd., kad 
galėtų padengti mokslo lėšas. 
Policija rado jų sumuštų, iš

gėdintų ir pamestų ant 14 g. 
ir \Vtwxl st. Keturių niekšų 
ji buvo pagrobta netoli na
mų, išlipus iš gatvėkario, 
1400 bloke prie Adams st. 
Mergaitei pasipriešinus, vie
nu smūgiu jai išnarintas ža
ndas ir kai po to apalpo, įsi
traukta į automobilių. Poli
cija deda pastangų suimti pi
ktadarius.

,tūlų Frank Liseiandrella, 13 
m., kuris su kitu savo drau 
gu praėjusį ketvirtadienį vie- į 
noj šokių salėj išvilioję lauk 
pagrobė 16 in. \Vashbum mo-! 
kyklos studentę ir nusivežę į 
flatų adresu 1029 I^a SaUe 
st. kriminaliai užpuolė ir tik 
penktadienį po piet paleido.

Tokie dalykai dedasi Chi
cagoj ankstyvų pavasarį.

I
don.’t ap- 

ptove tHe. 
p rison pi art 
for such &, 
wicRed malei 
Why sHouid 
t h. e l'&.vv 
prote et this man- 
by Keepintf him 
in jedl ?

Prot. Noodle

A\

VENETIAN MONUMENT GO., INC.
9A

lšdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių 
. II. o----------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

Suvirš 50 metų-- o--- prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus 

■ -o----

Į riausybės pastatytų. Į šiau
rę keliaujant, patekome į vie
las nuo potvinių nukentėju
sias. Pamatėme baisių vaiz
dų ir išgirdome dar baises
nių atsitikimų su žmonėmis.

Mus sugrįžusius iš šiltų 
kraštų Chicago sutiko su “zc-

Wasliingtono vy ro weather”.

JOKN. YOUK MAfR 1$ A FftIGHTf HERE, 
USEMY FOM-OU

AMERICA’S 
LEADER AT

ppoh^ r/
4

Pažintis Liūdnai 
Baigėsi

Mrs. John Mūza, 22 m., 
2455 Jansen avc. motina dvie 
jų vaikų, vienam saliūne su
sipažino su vyriškiu, kuris 
pasiūlė jai patarnavimų au
tomobiliu — parvežti namo 
ir pažiūrėti, ar vaikai miega. 
Užuot namo, moterį nusivežė 
į nuošalių vietų, kriminaliai 
užpuolė, atėmė $15 ir išmetė 
iŠ automobilio.

Policija medžioja taip pac

PETRAS
VAITKEVIČIUS

mirė gegužės 1. 1937, 5:10 po 
pietų, pusės amžiaus.

Kilo iš Ažurino apskr., Pu- 
kilniškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Anastaziją, po tėvais 
Haitis, du sūn-u: Bruno ir Jo
nų, brolienę Agniešką. Vaitke
vičienę lr jos šeimą ir gimi
nes. O Lietuvoj 2 brolius ir 
1 seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1631 N. 
32nd Avė. Meirose Park, Iii.

Laidotuvės įvyks Geg. 6 d. 
Iš namų 9 vai. bus atlydėtas 
J MI. Carinei bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Mt. Carniel kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gi įniręs, druugus-ges ir paz/u- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę moteris, sūnai, bro- 
4c«*ė ir giminės.

Laidotuvių 
tanas Petkus.

direktorius An- 
Tel. CICero 2109.

mothert. i
lorcea to point tf»o woy to hoir 
X*oW» lo their men foflt I For women 
know rtioi a hoalthy head producM 
handsomo boirl And lhat’» why 
**00,00 «v«rywhoro aro pointing to 
Fom-ol, Ihe romarkablo fooming ofl 
thompoo which firtt nourishos tbo 
•ealp. (Hen takes thr dūli, porched 
hoir ond bring* it bock to glowing 
health. Font-ol te so economicalj a 

aoei a long **ay. Ask your 
druggitt (w tho rogolar 50c tižo.
Or, write for a gooorou* triat bot- 
**•. endosing 10c to covor packing 
ood oostaae.

FOM-OL U i-

AL***

SOLISTAMS IR CHORAMS !
OklžiMii-ia.'. Muzikus, Dainų ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS MNIOS“
1619 M. DanMti Avė., ClUcagn, III.

PLATINKITE “DRAUGĄ’
I
Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 
U&iiklctams — raidotuvėms —

Papuošimams.
Phone LAFAYETTE 5800

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLOROS 
BUREAU ASSOCIATION

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

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. W„ Foerstcris

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko nedaro žmonijos la
bui. //. Marion

LAIDOTUVIŲ D1REKTOKJD8

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

VIRginia 0883

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAUT, INI). I.AITMyri VIV DLRI.BTOIUAI 
KELNER — PRUZTN 

Geriausia* patarnavimas — Moterie patarnauja
•M W. 1Mb Are.l

M R S.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas
3958 West 11 lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVENUE
ARTI GItAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103

Chicago, niinois

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

r> W A T koplyčios M I AA1 MIESTO D

A. Mtas
S. M. Skutas

Ezerskis f Sumiš

bdairicrSi

J.Ualni{iB
S. P. Maroka
A. Masalskis

VISOSE 
ALYSE

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

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan 
Tel. PULlman 5703

Ava

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

2314 We8t 23rd Place 
Phone CANaI 2515 

Skyrius 4244 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ava 
Phone LAFayette 3572
8319 Lituanica Ava 
Phone YABds 1138

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139
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Rėmėjų Seimas

SUNKUS DARBAS, BET KILNOS 
TIKSLAI

Marijonų Bendradarbiai Gražiai Darbuojasi

Kiekvienas parengimas rei
kalauja daug darbo ir laiko. 
Taip ir metinis Marijonų Chi
cagos apskrities rėmėjų ban
kietas, kuris jvyks gegužės 9 
d., taipgi reikalauja daug in
tensyvaus darbo. Kadangi šis 
metinis parengimas rengia
mas Chieagos apskrities Ma-( 
rijonų bendradarbių, tai, ro 
dos, kad jis neturėtų būti 
perdaug sunkus, nes jų prie
telių Cbicagoj randasi gana 
daug. Kolonijose randasi sky
riai, kurių jiareiga tuo rei
kalu rūpintis.

Štai, praeitų sekmadienį 
nuvykus į Town of Lake, te
ko susitikti su amžinais Ma
rijonų rėmėjais ir šiaip vei
kėjais pp. Gedvilais ir P. Tu- 
rskiene, kurie pareiškė, kad 
tikietų išplatinta nemažai ir 
tikisi, kad iš Town of Lake 
atvyks į West Sidę keletas 
desėtkų asmenų. Girtinas da
lykas.

Pakeliui tekoi užsukti į vie
nų didžiausių lietuviais ap
gyventų kolonijų — Bridge- 
portų, kur pp. 'Gudų pareiški-

West Side šeimininkės, K. 
Kulbienė, M. Druktenienė ir 
kitos, pirmininkaujant įžy
miai darbuotojai Domicėlei 
Gasparkienei, rengiasi su vi
su stropumu, kad atsilanku- 
sins svetelius kuogražiausiai 
priimti ir pavaišinti. J. K.

Gražus LRKSA apskr. 
Susirinkimas

33 KP., ROSELANDE, 
ĮTEIKTA VAJAUS 

DOVANOS

gūžės 4 d., pas apskr. pirm 
M. Sudeikienę, 1632 W. 4Gth 
str., 8 vai. vakare.

Prašome atstoves visų sky
rių ir veikėjas ajtsilankyti, 
nes turime sva /bių dalykų 
svarstyti apie būsimųjį seimų 
ir apie pikniką. Dideli dar

galėjo atidaryti. Be nieko tu- Pažinsi, kas tai yra džiaug
rėjo pabėgti. smas, kai pažinsi, kas tai yra 

ašaros.Už savaites, t. y. sekma 
dienį, gegužės 9 d., draugijų 
atstovai, geradariai, rėmėjos 

vi
lauskas, {Brazauskas, apskr.

^*ckel‘linas, apskr. ig visų skyrių, svečiai ir
pinui. Čižauskas, viešnia Mo
terų Sų-gos centro vice pirm.

si, kurs tik atjaučia gerų da- 
rbų, kam rūpi vienuolyno rei 
kalai, rinksis j ARD seimų

Pirmiausia per šv. Mišias 
pirm. L. Šimutis. J visus lin- 9:30 va, Kazimiero
kėjimus gražiai atsakė 33 kp. vienuolyno koplyčioje prašy

ir “Moterų Dirvos” red. S. 
Sakalienė ir Sus-mo centro

veikėjai: Miknis, Kaneevi- 
čius, Rubinas kp. pirm. Ged 
vilas. Tarpais gražiomis dai
nomis susirinkusius pavaisino 
dain. Ona Juozaitienė, ku
liai pianu pritarė p-lė Lukas.

Didelis Sus-mo bičiulis kle
bonas kun. 'J. Paškauskas la-

Praėjusį sekmadienį, Visų 
Šventųjų parap. salėj įvyko 
skaitlingas LRKSA Chicago 
apskrities susirinkimas, ku
riame dalyvavo net 25 kuopų 
atstovai. Sus-me apkalbėta 
daug svarbių reikalų. Ypatin-, 
gai dideliu susidomėjimu sva 
rstyta komisijos patiekti pla
nai būsimam rudeny vajuj, 
per kurį apskrities verbavi
mui naujų narių nusistatė pa
naudoti visas galimas prie-
mones: spaudų, radio, kalbė- 

mu, nemažas būrys bridge tojus, skrajojamųjų dramos 
partiečių atvyks. trupę ir t. p. Be to, nutarta

Štai, ateina žinių iš Cicero atgaivinti apsilpusias apskri- 
kolonijos, kur pirm. A. Va- ty kuopas ir kai kurias net 
lamins gegužės 5 d. šaukia perorganizuoti. Sus-me širdi- 
susirinkimų parapijos svetai- n£ai pasveikinta 160 kp. (Bri 
nėj, kad plačiau pasitarus ba- g>‘ton Parke), kuri užsimojo 
nkieto reikalu. Girdi, cicerie- sutverti prie kuopos jaunimo 
čiai sukirs visas kitas kolo- kuopų ir jai pavesti verbuo- 
nijas. Pamatvsime! ti į Susivienymų jaunuolius-

0 kur kitos kolonijos, a- les' Tuomi- susidcv
pie jas pamatysime sekančia- ,h<'s k,tos ku0P°s- 
me “Draugo” numery. Po turiningo susirinkimo,

Turiu garbės pranešti, kad visi atstovai pakviesti vaka 
į bankietą pasižadėjo atvykti rienei, į kurių atsilankė ne
lietuvis teisėjas J. T. Zūris, mažas skaičius 33 kp. narių, 
sukviesta daugybė biznierių, Per vakarienę 33 kuopai įtci- 
profesijonalų ir šiaip žmonių, kta buvusio vajaus dovanos: 
I’at nėra al>ejonės, kad Auš Centro $40 ir apskr. $15. Ta 
ros Vartų parap. salę ateina- proga daug gražių linkėjimų 
ntį sekmadienį bus perpildy- kuopai sudėjo Sus-mo darbuo 
ta. tojai: Gudaitis, Enčeris, Kaz

Pavogta Brangenybių 
$15,000 Sumai

sime Dievą palaimos, kad pra 
dėtasis darbas sektųsi. Nori
ma, kad šis seimas būtų isto
rinis: skaitlingas dalyviais, 
pasižymėjęs aukomis iš gerų 
jų seselių prietelių Statybos 
Fondui.

Po pamaldų vyksime į sei
bai apgailestavo negalįs da-!™0 piTmų posėdį, 11 vai., Ma- 
lyvauti tame bankietėly, nes’ rijos Girn. parap. salėn. Ant- 
turėjo vykti į keturdešimtės ras posėdis prasidės 2 vai
atlaidus Gary, Ind.

Po visam smagiai pašokta.

Apie 11 vai. visi skirstėsi 
naimo pilni gražių susirinki

po pietų.
Lietuviai! Padarykime š; 

ARD seimų tokį, kokio dar 
nėra buvę. Prisidėkime prie 
Statybos Fondo visi. Seselių

mo ir vakaro įspūdžių ir no-Į maldos lydi kiekvienų mūs 
gerų darbų, pasiaukojimų, pa 
sišventSmų. S. J.

ro darbuotis Sus-mo išugdy
mui. Rap.

Aušros Vartų Parap. 
Piknikas Sutraukė 

Mini?

Iš Sodaliečių Veiklos

CTCERO. — Sodalicija čia 
gražiai auga. Kiekvienų su
sirinkimų įsirašo naujų na 
rių. Kiekvieno mėnesio, pir-

įdienos metu iš Richard 
Hesse apartmento, Aąuitnnia 

bai, reikia, kad visos jėgos viešbuty, 832 Argvle st., va-1 
būtų suglaustos. Valdyba gys išnešė įvairių brangeny

bių vertės nuo 10 ir 15 tūkst. 
dol. Vagys į 12 aukštų užsi
kėlė keltuvu, kuris naudoja
mas tik įvairiems dalykams 
kilnoti.

Policija ir Kaubojai 
Turėjo Darbo su 

Jaučiu

Praeitų sekmadienį visa 
Stock Yard apylinkė turėjo 
“free sbow”. Ištrūkęs iš 
Stock Yard gardų jautis už
simanė gatvėmis pavandravo- 
ti. Kadangi toks vandraunin- 
kas mieste nepageidaujamas, 
nes ant didesnių (Halsted, 
Ashland ir k.) sulaikė tra
fikų, tat policija suskubo jį 
atgal į gardų gražinti. Jautis 
nenorėjo pasiduoti, tat iš jar
dų iššaukta dar kaubojai. Be- 
gaudant po gatves ir elcs, 
jautis turėjo net upę perplau
kti. Buvo prisėję jam dar sy- ( 
kį persikelti per tų upę, bet 
matyt vanduo peršaltas, tat 
pasinaudojo 37 gatvės tiltu 
Pagalios ir 34 gatvės pavar
gęs pats atsigulė ir čia su
gautas.

Išpardavimas ant Pianų, 
Akordionų 10—12 Basų de- 
monstratoriai po $"J .50

48 Basų demonst. už
$-S"7.50

— Jei nemoki rašyti, gali 
kalinti, jei nemoki kalbėti, 
gali melsties.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam 4% *

Seknrad., geg. 2 d. įvyko 
Aušros Vartų parapijos pa
vasarinis piknikas Vytauto 
darže. Nors diena nebuvo sau 
lėta, visgi atvyko daug žmo- į
nių. Iš suvažiavusių automo- Į . , . . v ,.... , ... ! lo tvmas, i kuri susirase daugoi liu spėjama, ka<l bent tuk-. . .

ii •, .mergaičių. Ateinančiame sustantis įmonių dalyvavo pik-1 . . .
.. tav • -• • i > si rinkime jaunike. Džiuginantis reginys bu-1 . . • y-

atyti nepaprastai didelį k'^^į0'"“ zal lmB1 se esl , gegužės) sukaktį. Ant Kos-
"'n'ar’ia d. įvyko “initia- eiuškos paminklo uždėta daug
x- »> ta- i v u • vainikų. Ta proga apskr. tei-, tion . Didelis skaičius narių, . * / •*.

, . - v sėjas bd. K. Jareeki tautistuoj po ankstyvųjų sv. Mj- •’

mų sekmadienį sodalietės “in 
corpore” eina prie šv. Ko
munijos 7:30 Mišiose.

Dabar organizuota basebo-

vo m
skaičių jaunimo. Matyti, kad 
iš metų į metus jaunimas su
pranta, jog gražiau ir links- i 
miau gali laikų praleisti tarp 
savųjų, negu pas svetimtau
čius. Tas prisirišimas prie 
Vytauto parko ir noras daly
vauti lietuviškuose parengi
muose duoda vilties, kad mū
sų jaunimas neištautės.

Piknike buvo žmonių ne tik 
iš West Side, bet ir iš kitų 
parapijų. Nuotaika visų bu
vo graži ir linksma. Pikni
kas visais atžvilgiais buvo 
sėkmingas. Korespondentas

Pasakoja atsiminimus. George W.Roycraf t (kairėj) 90 m. amė., pasakoja atsiminimus 
iš Haymnrket riaušių, kuriose nuo anarchistų pamestų bombų žuvo 8 asmenys ir 74 sužei
sti. Riaušės įvyko geg. 4 d., 1886 m. Taigi, šiandie suėjo lygiai 51 metai nuo to istorinio 
įvyk’0- 1 , t

80 BBasų perdirbtos už 
$ į O-50

Minėjo Konstitucijos 
Sukaktį

Praėjusį sekmadienį Chica
go lenkai Huniboldt parke,
prie Kosciuškos paminklo misužinosime, 1 . v. .

v- nėjo konstitucijos (treciosios

lių, pėsčios nuvyko į 'miškų 
pusryčiams. Po pusryčių žai
sta. Laikas maloniai praleis 
tas. Pietums vėl pėsčios grį 
žo namo.

Sekantis susirinkimas bus 
geg. 4 d., po gegužinių pa
maldų. Visos narės kviečia
mos atsilankyti, taipgi kvie
čiamos visos katalikės mergai 
tės tapti narėmis. Sodaiicijo
je galima užmegzti daug pa
žinčių, įsigyti draugių, lai
kas praleisti gražiuose pasi
linksminimuose.

Sodaliečių sus-mus lanko 
dvasios vadas, kun. S. Valuc- 
kis, kuris priduoda gražaus 
ūpo.

Anastazija Jaukšaitė, rašt.

Užuojauta

L. Vyčių 14 kuopa reiškia 
užuojautos kuopos pirminin
kui, Raymondui Eisinui, dėl 
mirties jo tėvelio. Be to, kp. 
užprašė šv. Mišias, kurios 
bus atlaikytos Šv. Antano 
bažnyčioje. A. J.

Pranešimai
MARQUETTE PARK. - 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 8 skyriaus susirin
kimas įvyks trečiadienio va
kare, gegužės 5, tuoj po pa
maldų, parapijos svetainėj.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti, nes turime daug sva
rbių reikalų aptarti. Valdyba

Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų Cbic. apskrities susirin
kimas įvyks antradienį, ge-

120 Basų perdirbtos už 
$PK-00

120 Basų naujos už
$99-5°

Pilnas kursas lekcijų dykai

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

Dėl informacijtf kreipkitės j
SIMANO

DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED

ko lenkų Susivienyino apdo
vanotas garbės ordenu.

Sudaužė, Bet Atidaryt 
Negalėjo

Įsilaužę J Henry Meyer 
Tliread Manif. Co., 319 W. 
Van Buren st., ofisų plėšikai 
kūjais sudaužė geležinės spi
ntos kombinacijų, tačiau ne-

“DRAUG 0” 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS jvyks 

GEGUŽES 29 D. 

laivu “Gripsholm’*

tiesiog j Klaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gr.’psholm” 

Ruoškitės iš anksto

Stop 
Itching 
Skln

Žemo greitai atleidžia NletlanCIąe 
Raahes Ir Rlngworn akauamtia 
— sustabdo Edema. Spuogų Ir 
panaAua odos nesmagumus. Mi-

, lljonal variojo Žemo per 25 ma- į Ina. tr viai gyr* Ją kaipo Svarią 
■augią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos nleMJImama. i 
Uitvlrtlnta Good Hou»ekeeping 
Bureau. No. 4874. 18a 40a fl. 
V Ino ae vaistinis*.žemo
t-o A SKI N IRBlTOTlONS

Naujos skalbyklos po 
$^| 9 '^ ’r aukščiau

Demonstruotos skalbyklos 
ABC, Tbor po 

$OT.50

BUDRIK FURNITURE 
MART

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

Tel. Boul. 7010

Pasik'lausvkite gražaus progra 
tuo nedėlioję WVEL — 970 Kil 
7:30 iki 8 vai. vak., Chieagos 
laiku.

VTSAI PIGIAI NAMAI

Pardavimui 3 aukštų, fi flatu plytų 
namas, gerame stovyje, šalie tuš
čias lotas. Bridgeoorte, arti šv. Jur
gio bažnyčios. Visai pigi ka:na, 
nes paimtas už niomričius. 3315 So. 
Halsted St. Tel. YARds 154fi,

REIKIA PAPBTNINKO ANT 
FARMOS

Tuoj reikia apysenio vyro ar poros 
lengviems darbams ant farmos. 
Kreiptis vakarais po 6 v. v. 2-ras 
ankštas. 1808 So. 5fttli Avė., Cicero, 
TU

NAMAI P/VRDAVIMCI

Pardavimui dvieju ankstu plvtii na
mai — Gvvenanaui arba bizniui. 
Rrpint.ig 5747 W. Roosevelt Pd. 
Klaupk savininko. Agentu nereikia 

REIKIA nARBININKV FANDRfcJ

Tuoj reikia džabinėi lieivkloi (fan- 
dr-'J) darbininku — ALTAS FOUND- 
RY. 146 Weot Root St.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai. Pnhudvltsa. Liežuviai. 
Ra-avvkal. Agurkai. Saldainiai Ir 
kili Utanumynal 15 Lietuvos. Par
duodam Ir krmituvėms Wliole- 
sale.

BAT/TIC 1MPORT CO.
805 YVest 1«th St., Chicago. 

Te'. HAYnmriii't 3555

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų", Stiklai ir 
VARNIŠAS

2325 So. Hovne Avenue 
Tel. CANai 6850

PLATINKITE “DRAUGĄ”

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUB, BAČKU8


