
DRAUGAS
VTENINTRLI8 TAUTINO 
IR TIKTBENftS MINTIES 
LIETUVIŲ EIEN RASTIS 
AMERIKOJE. G

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois KETVIRTADIENIS, GEGUŽE-MAY 6 D., 1937.

No. 107. 3c A COPY entered as second-class matter march ii. i»h, at chicago, Illinois under the act of march i. i»7»
Telefonas: Canal 7790

3c A COPY

DRAUGAS
THE MO8T INFLUENTIAL. 
LITHUANIAN O AI LT IH 
AMERICA.

METAI-VOL

/

»
ŠVENTASIS TĖVAS INAUGURUOS 

P0NT1FIKAUNĘ AKADEMIJĄ
APIE TAI PRANEŠTA AKADEMIJOS 

PREZIDENTUI KUN. GEMELLI

Tą pačią dieną bus uždaryta 
katalikų spaudos paroda

ROMA, geg. 5. — Šventasis | vadinamą amerikiečiais) 6; 
Tėvas Pijus XI per privačią Į vokiečių 5; prancūzų 5; belgų 
audienciją pranešė kunigui
Gemelli, O .F. M., kad jis pats,
Popiežius, pasiryžęs inaugu
ruoti pertvarkytą Pontifikali- 
nę Mokslų Akademiją savo gi
mimo dieną, gegužės 31 d.

Kun,. Gemelli yra Švč. Šir
dies universiteto Milane rek
torius ir aukščiau minėtos a- 
kademijos prezidentas.

Pontifikalinė Mokslų Akade
mija sudaryta iš 70 žymiųjų 
mokslininkų, katalikų ir neka- 
talikų iš penkiolikos tautybių.

Britų yra 3 nariai; italų
30; J. Valstybių (paprastai da Vatikane.

5; olandų 5; austrų 2 ir po 
vieną narį iš Norvegijos, Da
nijos, Kinijos, Lenkijos, (Ar- 
gentinos, Portugalijos ir Če
koslovakijos.

Vienuolilm iš jų visų yra 
gavę Nobelio prizus (dova
nas).

Akademijos garbės nariais 
yra: kardinolas Pacelli, kardi
nolas Marcbetti-Selvaggiani ir 
kunigaikštis Cliigi Albani de- 
11a Rovere.

Tą pačią dieną bus dar ki
tas įvykis: bus uždaryta tarp
tautinė katalikų spaudos paro-

RĖDOSI KARALIAUS VAINIKAVIMO IŠKILMĖMS KATALIKŲ BAŽNYČIA BARCELONOS KAIRIEJI 
VOKIETIJOJE TURI BŪTI TARPUSAVIAI ŽUDOSI

LAISVA _ . — u- «- • u-l._____ Praneša, kad anarchistai buk
nutraukę sukilimus

KAS ČIA GALI TIKĖTI TOKIOMS 
KAIRIŲJŲ PASAKOMS

PARYŽIUS, geg. 3. — Ži- tyti kliūčių kairiųjų vyriausy- 
niomis iš Barcelonos, anarchis bei. Už tai daug anarchistų į- 
tai nutraukė savoi sukilimus kalinta.
prieš komunistus ir kairiuo- Pagaliau, anarchistai neteko

VATIKANAS, geg. 5. — 
Šventasis Sostas pareiškia di
ktatoriui Hitleriui, kad Kata
likų Bažnyčia nacių valdomoj 
Vokietijoj turi būti laisva, 
kad galėtų, vykdyti dievišką 
misiją žmonių tarpe.

Popiežiaus valstybinis sek
retorius kardinolas Pacelli į- 
teikė notą Vokietijos atstovui 
Vatikane Diego von Bergen. 
Ši nota yra Šventojo Sosto 
atsakymas į Vokierijog protes
tą prieš Popiežiaus išleistą 
prieš pat Velykas encikliką 
dėl vykdomų Katalikų Bažny
čios persekiojimų Vokietijoj, 
nesiskaitant su padaryta kon
kordatu.

Šventojo Sosto notoje nuty
lima apie Hitlerio nesąmonin
gus išsišokimus per gegužės

sius. .Tiems pažadėtos kai ku
rios pozicijos Katalonijos vy
riausybėje.

Iš kitur neturima žinių apie 
susitaikymą. Vienos Barcelo
nos pranešimais negalima pa
sitikėti

PERPIGNAN, Prancūzija, 
geg. 5. — Ispanijos autonomi- 
■nės Katalonijos provincijos 
sostinėje Barcelonoj kraujas 
latakais liejasi. Radikalai tar-
pusaviai pradėjo skerstis. 

pirmosios iškilmes Berlyne. Pa , Anarchistai sukilo prieš ko-

*

BRITANIJA PRIEŠINGA
ŠAUKTI PASAULINĘ 

KONFERENCIJĄ
LONDONAS, geg. 5. -

Prezidento Roosevelto specia 
lūs pasiuntinys Nomian Da
vis ateinantį šeštadienį grįžta 
atgal į įAmeriką. Davis nesa
ko, kokiais reikalais jis čia 
buvo atvykęs. Klausiamas pa
reiškia, kad jis J, Valstybes 
atstovavo tarptautinėje cuk
raus konferencijoje ir stebėjo 
“abelną situaciją”.

Davis matėsi su keliais Bri
tanijos vaLstybės vyrais — 
— vyriausybės nariais. Patir
ta, kad jis su jais svarstė pa
saulinės konferencijos ekono
mikos ir ginklavimosi proble
mų reikalais. Tačiau britai 
nepritarė šios konferencijos 
sušaukimo idėjai.

Britai padavė dvi priežas
tis. Britanija nesutinka konfe
renciją šaukti iki ji įsigin- 
kluos. Kita priežastis — vy
riausybė tuo reikalu turį pir
miau atsiklausti dominijų, ku
rių atstovų suvažiavimas čia 
įvyks tik po karaliaus vaini
kavimo iškilmių.

Ekonomikos ir ginklavimo
si reikalais pasaulinės konfe
rencijos pageidarųja preziden
tas Rooseveltas. Belgijos pre
mjeras šiam sumanymui pri
taria. Kol kas daugiau niekas.
Tad AVashingtonas turės pa- 
lnukti su savo planu patoges
nio laiko.

Grįžęs N. Davis gal plačiau 
paaiškins apie, Britanijos nu
sistatymą šiuo žvilgiu.

KRIKŠČIONYBĖ NENU
TRAUKS ŽEMYN SAVO 

PAPARČIO

Londonas baigia rėdytis karaliaus Jurgio VI vainikavi
mo iškilmėms. Svarbesniųjų gatvių pašaliais pastatyti vėliavi- 
niai stiebai. Namai taip pat nudabinami nacionaliais papar
čiais. Čia vaizduojama Pall Mali gatvė. (Acme Photo.)

Uetmoj vykdomi dideli darini plentuose
Nuo baland

žio mėn. pabaigos Šiaulių, Uk
mergės, Kauno, Marijampolės 
ir Alytaus kelių ruožuose pra
dėta vykdyti dideli plentų 
remonto darbai. Tiems dar
bams kelių valdyba paskyrė

VATIKjANAS , geg. 5. — | KAUNAS.

Vatikano organas Osservatore 
Roanano paduoda žinią iš Ber- 
chestino, Bavarijoje, kad te
nai bažnyčioje pereitą sekma
dienį kun. R. A. Mayer saky
damas pamokslą apie naujovi- 
nį pagonizmą įspėjo nacius ' 983,000 litų, iš kurių Šiaulių
šiais žodžiais:

“Visi tie, kurie mano, kad 
krikščionybė savfc iškeltą pa
partį nutrauks žemyn, skaud
žiai apsirinka”.

Kun. Mayer, jėzuitas, yra 
vokiečių karo veteranas ir ka
re netekęs kojos..

ATVYKSTA NAUJAS KINI
JOS AMBASADORIUS

ruože1 bus padaryta darbo už 
166,000 litų, Ukmergės — už 
17,000 litų, Kauno — už 256,- 
000 litų, Marijampolės — už 
292,000 litų, Alytaus — už 
99,000 litų.

Šiems darbams projektą ir 
sąmatą susisiekimo ministeris 
patvirtino. Be to, Marijampo
lės — Kalvarijos plente prie 
cukraus fabriko bus daromas

cementinis gjjjidįnys, kurio 
pravedimuį paskirta dar apie 560 
59,000 litų. Tą grindinį reika
linga padaryti dėl to, kad prie 
cukraus fabriko dėl didelio 
judėjimo paprastas plentas il
gai išlaikyti negali.

Kauno ruože prie Rumšiš
kių valsčiaus Gastilionių kai
mo plentas eina prie pat Ne
muno ir dėl to šioje vietoje 
pavasarį, kada vanduo pakyla 
esti nutraukiamas judėjimas

ti nota švelnaus tono, liet griež 
ta Bažnyčios teisių ir laisvės 
reikaLu. Ypač be mažiausio 
kompromiso statomas reikala
vimas, kad konkordato sąly
gos turi būti pildomos ir apie 
tai negali būti pas nacius išsi
sukinėjimų. Katalikų mokyk
los ir spauda neturi būti var

iuos.

AMERIKOS KATALIKAI 
SUDĖJO 641,000 DOL 

MISIJOMS

munistus, s-ocialistus ir kitus 
kairiuosius gaivalus, kurie su
daro bendrąjį frontą prieš na 
cionalistus.

Neseniai ir anarchistai pri
klausė šiam frontui. Tačiau ji; 
idėjos nepanašios į komunistų 
ir kitų kairiųjų gaivalų idėjas. 
Anarchistai turi pasirinkę skir 
tingus kelius.

Nacionalistų sąjūdžio prad
žią anarchistai susijungė su 
kitais kairiaisiais, ypač Kata- 
lonijoj, kur jie turėjo svar
biausią gūžtą. Jie reikalavo 
lygaus balso provincijos val
dyme. Komunistai ir kiti kai
rieji, kurie Valencijos radika
lams padeda kovoti prieš na-

ROMA, geg. 5. — 1936 me 
tais J. Valstybių katalikai da
vė 641,000 dolerių užsienių mi į cionalistus, priėmė anarchis 
sijoms. Apie tai pranešė pre-! tus į savo vyriausybę, o pas

ir Nemunas griaudamas kran-.latas T. J. McDonnell iš New kiau pradėjo į juos šnairiuoti
. w • « . • m 1 t i m • i — • • t 11 a * * _ •• a • i t • • *tą graso pačiam plentui. To- [Yorko Tikėjimo Platinimo 
dėl, toje vietoje bus apie kilo-draugijos generaliniam susi-
metrą ilgio sutvirtinti Nemu- rinkime 
no, krantai. Šiems darbams 
paskirta apie 60,000 litų.

ir juos spausti, kad jais nusi
kratyti (Anarchistai reiškė ne
pasitenkinimo ir pradėjo sta-

kantrvbės ir sukilo prieš savo 
bendrafrontininkus. -Griebėsi 
ginklų. Jie įveikė Barcelonos 
policiją ir pilietinę, sargybą, 
iš miesto ją išstiimė į prie
miesčius, kairiųjų vyriausybės 
narius stačiai įkalino valsty
bės rūmuose, užėmė kai ku
rias valstybės įstaigas, nukir
to telefonu ir telegrafu susi
siekimą ru Prancūzija, atidarė 
kalėjimus ir iš ten paleido vi
sus saviškius.

Vyriausybė pasijuto pavoju-' 
je ir ištraukė savo milicijos 
dalis iš Aragono karo fronto. 
Grįžę į Barceloną milicininkai 
iš anarchistų atėmė kai ku
rias valdiškas įstaigas, tačiau 
kruvina kova dar eina.

Apturimomis čia žiniomis, 
Barcelonoj daugiau kaip vie
nas šimtas nukautųjų.

Katalonijos komunistų vy
riausybė per radiją atsišau
kia į kataloniškius, kad jie 
nurimtų, kadangi tuo būdu ar
domas kairiųjų bendras fron
tas ir nacionalistai Aragono 
fronte gali pradėti puolimą 
prieš Valencijos radikalus. I- 
ldšiol ten Katalonijos milicija 
gelbėjo Valencijai. Šiandien ji 
iš ten atšaukta.

Tuo tarpu anarchistų sąjū
dis prieš komunistus reiškiasi 
visoj Katalonijos provincijoj. 
Valencijos. ralikalai gyvena 
baimę.

ŠANGTIA.TUS, geg. 5. — 
Garlaiviu President Hoover į 
Ameriką išvyko dr. C. T. 
Wang, naujas Kinijos amba
sadorius J. Valstybėms.

“DIDELI DALYKĄ” RADI
KALAI IŠKELIA

12 EGIPTIEČIŲ ŽUVO 
GAISRE

CAIRO, Egiptas, geg. 5. — 
Išdegė EI Pakatush miestelis 
žemąjam Egipte. 12 asmenų 
žuvo, 13 sunkiai sužeista ir a- 
pie 2,000 neteko pastogės.

PARYŽIUS, geg. 5. — Ma
drido ir Valencijos radikalai 
plačiai skelbia pasauliui jie 
radę, kad ispanų nacionalistų 
kariuomenės eilėse esama ir 
portugalų savanorių.

Jdomu būtų žinoti, kokių 
nacionalybių savanorių nėra 
radikalų milicininkų eilėse. 
Bet tas nesvarbu.

NORIMA GERĖLIAU PASITVARKYTI

DAR VIENAS “SĖDĖJIMO” 
STREIKAS

ST. LOUIS, Mo., geg. 5. — 
“Sėdėjimo” streikas sukeltas 
čia General Motors ir Fisher 
Body fabrikuose.

SPRINGFIELD, III., geg. 
5. — Legislatūros žemesnieji 
rūmai šiandien pravedė bilių 
ryšium su mokesčių mokėjimu 
Cooko apskrityje.

Bilium nustatoma tokia 
tvarka.- Kaip tik apskrities vi
si mokesčių skyrimo organai 
įteikia apskrities klerkui rei
kalaujamą sau mokesčių kiekį, 
klerkas su šiais reikalavimais

kreipiasi į apskrities teismą ir 
sig sprendžia, ar jos visos y- 
ra teisėtos.

Jei randama nors dalis ne
teisėtų, tuo reikalu tuojau 
kreipiamasi j vyriausią vals 
tybės teismą. Šio sprendimas 
yra galutinas. Tada mokesčių 
mokėtojai neturės teisės pro
testuoti prieš mokesčių netei
sėtumą ir mokėjimo ^-Vilkini
mui nebus pagrindo.

SAKOSI PAĖMĘ NACIO
NALISTŲ TVIRTOVĘ

MADRIDAS, geg. 4. — Va
lencijos radikalai skelbia, kad 
jų milicininkai pagaliau paė
mę nacionalistų tvirtovę, įtai
sytą Santa Maria de la Cabe- 
za šventovėje, netoli Andujar 
kalno viršūnėje.

Prieš radikalų apguTrmą na
cionalistai per 9 mėnesius at- 
sila’kė, pagaliau įveikti, pažy
mi Valencijos radikalai.

Atrodo, ka<l tai paprasta 
radikalų propaganda, kadangi 
minėta kalno viršūnė' jokiam 
priešui nepasiekiama.

Iš viso pasaulio užsienių 
misijoms suaukota apie 3 mili
jonai dol. J. Valstybių katali
kai yra pirmoje vietoje.

ŠTAI, KAME MĖSOS 
BRANGUMO PRIEŽASTIS

KOVA SU VENERINĖMIS 
LIGOMIS

PAKEITĖ MILICIJOS 
VARDĄ

MADRIDAS, geg. 5. — Ra
dikalų milicininkų vadas gen. 
Miaja visas savo vadovauja
mas milicininkų grupes pava
dino legijonais — Miajo legi- 
jonais.

Už tai jis gali gauti vilko 
bilietą. Caballeraį tas nepa
kenčiama. i * ii it

LONDONE VYKDOMAS 
BUŠŲ TARNAUTOJŲ

STREIKAS

ITALIJA PLANUOJA DIDE
LIUS MANIEVRUS

ROMA, geg. 5. — Patirta, 
kad Mussolinio vyriausybė šį
met planuoja turėti didelius 
manievrus Sicilijoje.

Bus bandoma uždaryti Vi
duržemio jūrą tarp Sicilijos 
ir Tunisijos — 85 mylių plote.

WASIIINGTON, geg. 5. - 
Iki 1934 metų J. Valstybėse 
kiauliena (mėsa) buvo nebran
gi, nes jos turėta pakankamai.

Šalies naujos administrarę

SPRINGFIELD, Ilk, geg. 
5. — Legislatūros žemesnieji 
rūmai pravedė bilių, kad išsi
imant susituokimui ‘laisnius’ 
klerkui turi būti pristatomi gy 
dytojų liūdymai, ar norintiejijos patvarkymu tais metais . ....

šalyje išnaikinta dauguma. tuokt"' nePa'lestl venerinių ii- 
kiaulių. Tas buvo daroma ū- KU-

LONDONAS, geg. 5. — Au
tobusų 25,000 tarnautojų strei
kas čia nenutraukiamas. Dar
bininkų reikalavimai ignoruo
jami. Šių užuojautai rengiasi 
streikuoti gatvėkarių tarnau
tojai. i ‘ ,J<

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

kininkams gelbėjimo sumeti
mu.

Šiandien J. Valstybės pri
verstos kiaulieną importuoti. 
Ir šio importo kiekis nuolat 
didėja. ,

Nereikia nė aiškinti, kad im
portuota mėsa tari būti bran
gi-

JVEDA LOTYNŲ ALFA
BETUS

BOMBA PRANCŪZŲ 
TRAUKINY

MARSELIS, Prancfizija. 
geg. 5. — Susprogo bombų 
Bordeaux-Marselio ekspresi
nio traukinio vagone. Vienas 
asmuo žuvo ir keturi sunkiai 
sužeista.

LONDONAS, geg. 5. — 
Maskvos autoritetų įsakymu 
į Azijos sovietų respublikas 
įvedamas lotynų alfabetas. 
Paskelbta, kad šis alfabetas 
jau pripažintas turkmėnų, bu- 
rijatų mongolų ir totorių res
publikose.

ORAS
CIHCA9O SRITTS. — šian

dien numatoma giedra ir kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:39, leidižasi
7:55.

v
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Piknikams Prasidėjus

Piknikų sezonas jau prasidėjo. Turbūt 
Chicagos lietuviai yra “garsiausi” vadina
mais piknikais. Čia ne vien draugijos ir 
klubai rengia piknikus, bet ir parapijos. Ir 
tai dar ne po vienų, bet po du ir tris. Jos 
yra tuo laimingos, kad turi savo daržų - 
Vytauto Daržų, kuriame vasarų susidaro di
delis lietuvių centras. Nuo dabar iki spalių 
mėnesio kiekvienų sekmadienį ar šiaip jau 
šventadienį įvyksta piknikai.

Miesto žmonėms vasarų reikia išvažiuo
ti už nuėsto ; laukus ar miškus, kad atsi
gaivinti, tyru oru pakvėpuoti, saulės spin
duliuose pabūti. Bengiamieji piknikai tuo 
yra gera daiktu, kad mums duoda akstinų 
iš dūmų ir dulkių dažniau išvažiuoti. Tuo 
reikia naudotis. Be to atsilankydami į pik
nikų ir gerų padarom: paremiant parapijas 
ir šiaip jau naudingų kultūrinę įstaigų, ar 
organizacijų.

Piknikų rengėjai turėtų atsižvelgti ne 
vien į biznio, bet ir į idėjinę pusę. Jie tu
rėtų paruošti programų iš dainų, sporto ir 
t.t. Vaikams ii- jaunimui turėtų būti suda
ryta specialinė programa: žaidimų su dai
gomis, atletiškų žaidimų, lenktynių ir t.t. 
Tuomet būtų didesnis patraukimas visai šei
niai važiuoti į piknikų, pasinaudoti tyru 
oru ir, kaip sakoma, pasižmonėti. Ir tai 
žmogaus sveikatai reikalinga.

r
Turėdami gražų piknikams parkų, iš

naudokime jį savo idėjų sustiprinimui ir 
žmonių sveikatos palaikymui.

kitokių sutarčių, skirti savo nuožiūra tei- Kun. Pr. J. V«ibwir*iti« 
sėjų, vyskupų ir suteikti kam nors lordo 
titulo be atitinkamų įstaigų pritarimo. Jis 
negali savivališkai paleisti parlamento, at
sisakyti išklausyti ministerių kabineto, at

V. JĖZAUS DANGUN ĮŽENGIMAS

Areštai ir Ginklavimąsis

Bovietų Rusijoj šiuo laiku darbas eina 
dviem kryptim. Jau kelinti metai, kai su
iminėjami, teisiami ir šaudomi nepageidau
jamieji — troekininkai ir kitokie. Visu sma
rkumu tęsiama valymas valdžios įstaigų 
nuo tokių valdininkų, kurie kokiu nors bū
du parodė neištikimumų “karaliui” Stali
nui ar šiaip jau buvo įtarti ar įskųsti. Areš
tuotųjų tarpe yra ir lietuvių; gen. Putna, 
bolševikiškos teisės autorius Pašukoms ir 
keli kiti. Jie kaltinami dirbę trockininkų 
naudai. Suiminėjami istorikai, rašytojai ir 
šiaip mokslininkai. Didžiausių sensacijų bu
vo sukėlęs gen. Jagodos suėmimas.

Ta pačia proga norime priminti, kad 
nesentai areštuoti devyni katalikų kunigai, 
kurių tarpe keturi yra lietuviai: Povilas 
Kaziūnas, Vladas Kunda, Mykolas Varnas 
ir Petras Augia (SO m.). Tai parodo, kad 
kova su religija Sovietų Rusijoj yra tęsia
ma toliau. Kai kas manė, kad įgyvendinus 
naujų konstitucijų, tikintiesiems prasidės 
geresni laikai. Tačiau taip nėra.

Kitas Rusijos bolševikų rūpestis ir dar
bas, tai Anarkus ginklaviniųsis. Ypatingu 
būdu yra stiprinamas karo laivynas. Mat, 
Rusija visų laikų mato pavojų iš Japonijos. 
Ji nori pasistatyti tokį laivynų, kad jis ne
būtų mažesnis už japonų. Kariuomenė taip 
pat beveik iš pačių pagrindų yra pertvar
koma.

sisakvti pasirašyti parlamento priimto įsta
tymo. Jis negali dalyvauti ministerių kabi
neto posėdy, kitai kuriai nors valstybei už
leisti dalį valdomos teritorijos, ko nors pa
sigailėti ar atleisti nuo bausuiės, jei tai pa
daryti Jam nepasiūlo atitinkama įstaiga. Jis 
negali pasakyti kalbos, kuri būtų nesude
rinta su •ministerių kabineto nuomone.

Tačiau Anglijos karalius nėra jau tuks 
beteisis, kaip kad gali atrodyti; knygos au
torius tvirtina, kad visa tai, kas karaliui 
uždrausta daryti oficialiai, kaip karaliui, jis 
gali viskų padaryti pasinaudodamas savo 
asmenine įtaka. Kad tai yra tiesa, autorius 
knygoje pamini daugelį atsįtikimų, kada 
tuos draudimus savo asmenine įtaka nuga
lėjo karalienė Elzbieta, Edvardas Vii, Jur
gis V ir kiti Anglijos karaliai.

Dvasininkų Žudymas

Oi'icialiniais Maskvos statistiniais davi
niais, kaip pranešama iš Genevos, 1936 m. 
bolševikai Sovietų Rusijoj nuteisė mirties 
bausme 102 dvasininkus. Tais pačiais vie- 
neriais metais uždaryta į kalėjimus 8,000 
dvasininkų ir tikinčiųjų. Taip pat 1936 me
tų bėgyje uždaryta arba sunaikinta 4,680 
bažnyčių, cerkvių ir sinagogų.

Užsienių reikalų komisaras Maxim Lit- 
viuov (Kauno buvęs žydelis) įsakė visiems 
užsienio diplomatinės tarnyboe nariams (jų 
yra apie 6,700) įsirašyti į bedievių orga
nizacijų, kurios centras yra Maskvoje. Kiek
vienas iš jų priverstinai turi skirti savo 
algos pusę nuošimčio bedievybės platinimui. 
I5e to, jie ir užsienyje turi būti aktyvūs ne 
tik kaipo komunistai bet ir bedievybės pla
tintojai.

Jš to darosi dar aiškiau, kad Maskvot 
iMiiševikanis rūpi bedidvybėfc į.|atinpr:as, 
dvasininkų žudymas, bažnyčių naikinimas, 
bet ne žmonių gerovė.

Keturias dešimtų dienų po nei ausis negirdėjo, nei į
žmogaus širdį neįėjo, Dievas 
prirengė tiems, kurie Jį my- 

rytų, subūręs vienuolikų Sa įli” (I Kor. If, 9). jBe to, ftv. 
vo apaštalų, jiems davė pa-1 Raštas kalba, kad Danguje

garbingo iš numirusių atsikė
limo, Viešpats Jėzus, anksti

tarimus ir įsakymus, kalbė
damas: “Man duota visa
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būsime 1) laisvi nuo visokių 
rūpesčių, 2) bendrausime su

valdžia Danguje ir žemėje. palaimintųjų ir Šventųjų »:e- 
Tat, eikite ir mokykite visas tomis, ir 3) per amžius re-
tautas, krikštydami juos va 
rdan Tėvo ir Sūnaus, ir Šve
ntosios Dvasios, ir mokyda
mi juos laikyti visa, kų tik 
esu jums įsakęs. Ir štai aš e- 
su su jumis per visas dienas 
iki pasaulio pabaigai” (Mat.
XXVIII, 1820).

Tada Viešpats Jėzus juos 
nusivedė į Alyvų kalnų. Ir 
čia, Jis, pakėlęs pervertas 1 nas gyvenimas: kad jie paži

Popiežiaus Darbai

Neseniai Romoje išėjo, kaip pijanešu 
“XX Amž.*', didžiulė, gausiai iliustruota, 
nepaprastai puikiai išleista knyga (“Pio 
XI Monumenti et opere”). Techniškai šitos 
knygos edicija yra nepaprastai gerai atlik
ta. Bet ir jos turinys labai įdomus. Čia yra 
ištisa eilė skyrių apie popiežiaus Pijaus XI 
jo darbus misijų, eucharistijos, mokslo, se
minarijų ir kt. mokslo įstaigų kūrimo sri
tyje ir t.t. Aprašyta yra popiežiaus veikla 
religinio meno, kat. organizacijų globojimo 
ir k. srityse. Ypač plačiai išdėstyti Pijaus 
XI-jo nuopelnai mokslui.

Vokiety s Apie Lietuvę

New York American įdėjo dr. P. Scli- 
wafz, buvusio Vokietijos konsulo New Yor
ke, rašinį apie Lietuvų. Rašinys nėra ilgas, 
tačiau jis daug dalykų paliečia. Jis trumpai 
lašo apie Lietuvos santykius su Rusija ir 
Vokietija, apie ekonominę padėtį, eksportų, 
importų ir bendrai apie Lietuvos pažangų. 
Dr. Schwarz pažymi, kad per keletu metų

gėrime Dievų.

Visi Katalikų Bažnyčiom 
Tėvai ir Daktarai vienaip 
mokos kati Dievo regėjimus 
būsiąs didžiausias visų pa
laimintųjų ir šventųjų džiau
gsmas. Regėti Dievų, anot 
ftv. Rašto, yra tai Dievų pa
žinti. Dėl to Šv. Jonas reikš
mingai rašo: “Tai yra ainži-

Savo rankas ir jas ištiesęs 
ant visos žemės, laimino, o 
paskui pasikėlė į aukštybes 
ir buvo garbingai paimtas į 
Dangų, kad per amžins pa
laimintoje vienybėje būti sn 
Tėvu ir ftv. Dvasia. Taigi, 
tuomi užbaigta garbingojo at
sikėlimo stebuklas, nes Savo 
galybe Jėzus Kristus kėlėsi 
iš numirusių, taip pat Savo 
galybe Jis įžengė į Dangų. 
Tačiau, Jis atgal grįš į že
mę, ne kaipo Tarpininkas, 
bet kaipo visos žmonijos Tei
sėjas. Tų Kristaus atėjimo 
pranašystę skaitome Šv. Raš
te, kada, po Viešpaties Jė
zaus Dangun įžengimo, du 
angelai pasirodė nustebusie
ms mokytiniams ir jiems ta
rė: “Vyrai, Galiliejiečiai, kų 
jūs stovite, žiūrėdami į Dan 
gų? Tas Jėzus, knrs paimtas 
nuo jūsų į Dangų, taip pat 
ateis, kaip matėte Jį einant 
į Dangų” (Apašt. Darb. I, 
11). Tuomet, apaštalai, džiau
gdamiesi, sugrįžo į Jeruzalę.

ntų Tave, vienatinį tikrąjį: 
Dievų, ir Kurį Tu siuntei, Jė
zų Kristų” (Jon. XVII, 3).

Šiandien, kai nedorybė L 
bedievybė plačiai įsišaknija 
mūsų gyveniman, o bedievi 
koji spauda silpnuolius ati
traukia nuo skaistaus ir pa
doru gyvenimo, kai depresija 
mus kankina ir vargai spau
džia, turime, kiek galėdami, 
daryti širdingų atgailų, pa 
kelti savo širdis į Dangų ir 
melsti Dievo pasigailėjimo, 
kad mus išlaisvintų iš šių 
dienų skurdo ir vargų. O 
Visagalis Dievas gpli žmo
nijai parodyti išeitį, jei tik 
ji sugrįš prie Dievo ir Jį pri
pažins savo sąžinės ir sielos 
Karaliumi. Tik jau nereikė
tų pamiršti šių reikšmingų 
ftv. Rašto žodžių: “Ieškoki
te visų pirma Dievo Karaly
stės ir tri.^.bėss o visa 
tai bus jums pridėta” (Mat.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Kaip velnias Šupkans pypkę 
rūkė

lr vėl šiandien pas Matų 
ftapkų visi kaimynai sugūžėjo. 
Mat, jis neseniai grįžo iš to
limų kelionių, kur kalnų vir
šūnės dangų remia, kur sau
lė po kojomis, kur miškai tam
sūs kaip naktis...

Jis pasauly buvęs geriau
sias medžiotojas, net patį vel
nių apmovęs. Kas radio, kas 
laikraščiai prieš tokias šne
kas...

VI, 33).
ftis ketvirtadienis, kuria 

me išpuola Viešpaties Jėzaus 
V'V S° , Dangun Įžengimo šventė, te- 

paskatina tikinčiuosius eiti įmis išlaisvintomis iš praga 
rų sielomis, įžengęs į Dangų, 
ir ten, Dangiškųjam Tėvvi, 
rodydamas Savo žaizdas, ta
rė: “Aš pagarbinau Tave 
žemėje ir atlikau darbų, ku
rį Tu man davei daryti” 
(Jon. XVII, 4). Ir kuomet 
Dangiškasis Tėvas Mylimą
ja™ Savo Sūnui tarė: “Atsi 
sėsk mano dešinėje, pakol 
paguldysiu Tavo priešinin
kus po kojų”, tuomet visas 
Dangus nudžiugo ir užgiedo 
jo iškilmingų ir linksmų Ale
liu jų. W4P

Visas Dangus nudžiugo ir 
linksminosi, kai į jį sugrįžo 
Viešpats Jėzus Kristus, kai-

savo parapijų bažnyčias ir 
dievobaimingai išklausyti šv. 
Mišių. Tų dienų pamirškime 
vargus ir savo širdis pakel
kime į Dangų prie Aukščiau
siojo, melsdami, kad Jo Ka
ralystė ir Viešpatavimas kuo- 
greičiausiai įvyktų čia, žemė
je, kad visų katalikų gyve
nimas būtų tikslus ir pavyz
dingas, o Švenčiausioji Jė
zaus Širdis, Kuri taip karŠ- 
fui trokšta žjfiorpų širdyse 
gyventi ir viešpatauti, kad 
būtų pripažinta ir jaučiama 
ir žinoma, kaipo mūsų Val
dovas ir Karalius.

Lietuvos santykiai su Vokietija buvę blogi, Į udrti ^tono ir pragaro 
net nūn nernni ne Mflt. firflpfllsl ! _ . ...bet nuo pernai jie pasitaisė. Mat, praėjusį, 
rudenį tos valstybes sudariusios sutartį, ku
ri teigiamai atsiliepė ir į prekybų ir daug

nugalėtojas. Taip pat links
minosi ir dėl to, kad net pats

TRY8 DIDELI GAISRAI 
UKMERGĖS APSKRITY

prisidėjo, kad šiek tiek apgydyti politiškas P)kevas pinnų kaitų parode
žaizdas.

Apie Anglijos Karaliaus Galę

ftio mėnesio dvyliktų dienų bus naujojo 
Anglijos karaliaus Jurgio VI vainikavimas. 
Tuo įvykiu domisi visas pasaulis, o ypač 
amerikonai, kurių tūkstančiai dalyvaus vai
nikavimo iškilmėse. Dėl to dabar daug kal
bų girdisi apie tai, koks Auglijos karaliaus 
yra vaidmuo valstybės gy venime, kų jis gtdi 
daryti ir ko negali?

Į tų klausimų tiksliai atsako Londone 
išleista knyga “Yainikavituosi komentarai”. 
Taigi toje knygoje rašoma, kad pirmiausia 
jis negali pats vienas paskelbti kuriai nors 
valdybei karo, negali pasirašyti taikos ir

neapsakomų Savo didenybę 
teisingųjų sieloms, kurias Jė
zus Kristus išlaisvino iš pra
garų. Kartu džiaugėsi ir lai
mingos išlaisvintos sielos, 
nes pirmų kartų dalinosi Da-

Sudegė 24 namai,.

Kooperatyvams judėjimas tikrai yra 
geras dalykas. Kooperatyvų nariai (arbu 
savininkai) turi didelio pagrindo žiūrėti, 
kad jų biznis būtų vedamas gerai ir suga- 
biai, nes jie visi į jį yra įdėję savo dai;. i ngaus linksmybėmis, pirmų
Tuo pačiu kartu jie neturi išrokavilno kelti 
prekių kainas, nes patys yra ir pirkėjai ir 
pardavėjai. Gaila, kad tas judėjimas Ame
rikos lietuvių tarpe kažkodėl Besiplatina.

Katalikų mokslas darbininkų unijų at
žvilgiu ugdo altruizmų ir kooperacijų, keliu 
juos į aukštesnį laipsnį, priduoda jiems dau- 

į giau pajėgumo ir pastovumo. Taip yra, nes 
j katalikybė nuolat ir įtikinančiai ragina pra- 
| ktikuoti krikščioniškų.įį teisingumų, būti

kartų regėdamos Patį Dievų,

Balandžio mėn. 15 d. ir 16 d. 
įvyko trys dideli gaisrai Uk
mergės apskrityje. 
Žemaitkiemio valsčiuje, (Jrite
lių kaime nakties metu kilo 
gaiš rae, kurio priežastys dar 
nežinomos. Ksant labai dide-

į kurio paveikslų ir panašu- l’ain včjui, ugnis persimetė į 
mų yra sutvertos. Kreta esantį kabių kaimų. Į

Ateis laikas, kuomet ir mes pagelbą nubėgo visų apylin- 
su Dangaus palaimintaisiais kių kaimų ūkininkai, liet stigo
džiaugsimės Danguje, jei lik 
priedermiai gyvensime ir są
žiningai vykdysime Dangiš
kojo Tėvo valių Čia, Žemėje. 
O apie viso gražumo tų Dan

gailestingais ir Dievų mylėti. Tai duotla dar- gaus gėrybių, ftv. Raštas štai

rimtų gęsinrtno priemonių. 
Kova su gaisru linvo labai 
snuki. Sudegė 10 namų, iŠ jų 
5 gyvenamieji, <lang invento
riaus ir keliolika gyvulių. 
Gelbėdami iš gaisro turtų ap-

bininkų judėjimui dvasinį parėinunų. ’ kų sako: “Ko akis neregėjo, degė 4 žmonė«: Aleksas, Ona,

— Hm... O kas čia? — vėl 
klausia, rodydamas į mano ra
gų, kor buvo supiltas parakas.

— Čia tabakas.
— O kur pypkė?
— Šiai ant peties! — ir 

parodžiau šautuvų.
— Hm... Tokia ilga. Ar ta

bakas geras ?
— Puikiausias! Turkiškas! 

Pabandyk!
Jis sutiko. Sustojome. Pri

kišau šautuvo vamzdį parako, 
gerai užkimšau ir padaviau 
velniui apžioti vamzdžio galų. 
Kai apžiojo, liepiau gerai

_ šapkau, kaip tau ten bu- lraukti- 0 r«»I»udžiau
vo tuose miškuose su velniu? 
— paklausė Baltrus Peškus.

— fi, vyrai, kad buvo tai 
buvo. Daugiau, tai niekuomet 
nebus.

—- Pasakok, pasakok, — 
šaukė visi.

ftapkus pasitenkinęs net pa
raudo. Truktelėjo keletu stip
rių pypkės dūmų ir pradėjo: 
“Lygiai prieš 15 metų. Nė 
minutės netrūksta, lygiai!

Gaunu iš Ispanijos kara
liaus pakvietimų į medžioklę. 
Visi žinojo, kad aš geriausiai 
šaudau, nors ir svetimšalis.

Reikėjo eiti per miškus, per 
kalnus. Bet ko aš bijau? Iš
dūmiau. Pakeliui sutikau pa
slaptingų vyrų. Ilgas, išdžiū
vęs, kaip žvirblių baidyklė. 
Veidas pageltęs, o akys žalios, 
kaip žalioji varlė. Ant kepu-

gaidukų...
Pumpš!
Mano keleivis nulėkė už 10 

žingsnių, ėmė šokti ant vienos 
kojos, o per nosį ir ausis ver
žėsi dūmai. Jis čiaudėjo ir 
spraudėsi lygiai 10 minučių.

Žinote, nusigandau. O kų, 
manau, nelabasis nekrito, tai 
man atkeršys. Bet jis rainiai 
tarė:

— Pasiutęs tabakas! Ar tu 
visuomet tokį rūkai T

— Visuomet!
— Tai eik, sau vienas, |Aš 

su tokiais nesusideda.
Ir jis užsilipo ant aukšto 

akmens, viena ranka susiėmė 
už galvos, kita už pilvo, ir 
ėmė vaitoti.

Aš dūmiau toliau...
* * *

ftapkus nutilo. Visi matė,
rėe raudona plunksna. Man H.?8 **
paaidarė lyg ir bangu. Ant l,aa*“k*no. .

— Drųsa ir velnių nugali. 
Jokio priešo neišsigąsk, visuo
met laimėsi...

kiekvieno žingsnio jo 
girgždėjo kaip ratai.

— Kur eini? — paklausė 
jis manęs.

Pasisakau, kas esu ir kur 
einu. 9

Ir jis ten einųs, bet jis kų 
kitų gaudysiąs. Man dingtelė
jo galvon, ar čia nebus pats 
velnias. Žinote, pasidarė karš
ta. Nė nepasijutau, kaip pada
riau ant kaktos kryžiaus ženk
lų. Bet kad gi suriks mano ke
leivis, kad gi šoks aukštyn, 
net atsidūrė antroj mano pu
sėj!

— Kas lau? — paklausiau.
— Ant akmens palaikiau, 

— sako jis.
— Ar tu visuomet taip šo

kinėji?
— Taip! Bet kų tu darei su 

ranka ant veido? — klausia 
jis mane.

— Nosį šluosčiau.

kojos

Žemaičių Zuikelis (“&.”)

Kalbėtojas: — Prašau nu
rimti, nes net aš pats negaliu 
girdėti kų sa&au.

Balsas iš publikos: —■ Tas 
nieko! Ta» nieko! Tu nieko 
nenustoji, o mes užsimokėjo
me po 25c., kad sužinoti kas 
kų kam davė.

— Kaip tamsta jauties po 
vyro mirties?

— Nieko nuostabaus. Jau
čiuos ramesnė, nes žinau kur 
mano vyras laikų praleidžia.

4

— Kas yra dykaduonis?
— žmogus, kuris valgo ne

išalkęs, geria neištroškęs, ( il
sisi nedirbęs, gula nenorėda
mas miego.

Nastė, ir Mikas Dūdų šeima. 
Miko Dūdos gyvybė pavojuje. 
Visi apdegusieji paguldyti 
Ukmergės apskrities ligoninė
je.

Tų pačių dienų degė Deltų 
vo» miestelis. Gaisras kilo iš 
reformatų klebonijos, kur tuo 
metu buvo kepama duona. Su
degė 13 namų, iš jų 3 gyvena*- 
tnieji. Gaisras taip staigiai 
plėtėsi, kad nebuvo suspėta iš
gelbėti nieko iš kilnojamoje 
turto ir gyvulių. Buvo pavo
jus sudegti visatn miesteliui, 
jei iš Ukmergės nebūtų atvykę

su mašinomis miesto ir kariuo
menės ugniagesiai -nebūtų at
vykę su mašinomis miesto ir 
kariuomenės ugniagesiai. Nu
kentėjo 6 ūkininkai. Nuostoliai 
dar neapskaičiuoti.

Trečias gaisras įvyko pačio
je Ukmergėje. Dėl netvarkin
go dumtrauklo sudegė 2 Ve- 

[brienės pusiau mūrinio namo 
1 medinė dalis. Nuostolių esa
ma apie 5,000 litų.

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. Wt Foerstcria
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Kaip Atrodo Pasaulis žmogui! Ar žmogus tik tiek 
mato, kas jis yra!

RAULAS: Čia aišku, kaip 
diena, kad bažnyčia negali 
mainytis tuo pačiu kartu vi
siems žmonėms. Tik, sulyg 
žmogaus jausmais, sulyg ši-

Aptarus nebaigtus reika da, organizuojasi kad suren-

RAUDAS: Jonui, ar visi 
įmonės mato patys save žiū
rėdami į kitus!

JONAS: Taip, kiekvienas.
KAULAS: Negaliu tam ti

kėti. Jeigu bedievis žiūri į 
gerų žmogų, kodėl blogasis 
nepasitaiso?

JONAS: Tame klausime ir 
visa svarba. Šv. Raštas taip 
atsako: “Žmognis turi akis, 
bet negali matyti tiesos, nes 
jo akys yra aptemdintos pa
saulio . purvais (tuštybėmis); 
turi ausis, bet negali girdė
ti tiesos, nes neteisybė ten 
gyvena. Turi burnų, negali 
kalbėti tiesos, nes širdis yra 
baili, etc.”

RAULAS: Kaip tai žmo
gus, turėdamas akis, nema
tys tiesos?

JONAS: Pavyzdžiui, de
šimts žmonių atėjo bažny
čion. Vienas mato, kaip gra
žiai ji išmalevota, kitas ma
to, kaip altoriai papuošti; ki
tas klausos, kų kunigas kal
ba, kad galėtų kritikuoti; ki
tas mato kunigų prie alto
riaus, kaip patį Jėzų Kristų 
ant Kalno Kalvarijos. Kada 
šv. Teresė ateidavo i bažny
čių, jĮi matydavo Viešpatį

rdim jis jaučia tai 'matyda
mas savo sųžinės stovį. Tik 
nelaimė, kad bedievis nema
to savo nelaimingo stovio?

JONAS: Pirmas dalykas, 
kad bedievis eina į bažnyčių 
nematyti ir nesurasti tiesos, 
bet tik k i pikuoti. Reiškia, 
kas neturi geros valios, tas 
negali pats savęs matyti. Kas 
turi intencijų kritikuoti, tas 
tiesos negali matyti. Kadan
gi bedievio širdis yra kerš

lūs, svarstyta kaip atatinka
mai priėmus nepaprastų sve
čių, asmenyje J. E. vysk. M. 
Reinio. Vienbalsiai nutarta 
suruošti bendrų masinį Pitts
burgho ir apylinkės suvažia
vimų, kuriame dalyvaus ir 
J. E. vyskupas M. Reinys.

Nėra abejonės, kad vysku
po M. Reinio atvykimas į 
Amerikų ir lankymas lietu
vių kolonijų daug prisidės 
prie atgaivinimo ir sustipri
nimo religiniai tautinio vei
kimo. Jis, kaipo mokslinin
kas, ugningas kalbėtojas, ir 
Lietuvos jaunimo mylėtojas 
žavėte žavės atvykusius į tų 
masinį suvažiavimų. Spėja-

tinga, jis tiesos negali ma- ma išanksto, kad Amerikos

gti kokį nors šurum-bunvu 
klebonijos statybai. Žinoma* 
jei jau jie kų nors rengs, tai 
bus “something good”. Jie 
mažai kalba, o dar mažiau 
kų nors daro, bet kaip jau 
kų nors daro, tai yra kuo pa
sigerėti. Linkėtina, kad kle
bonijos statybai jiems pasi
sektų kų nors gero surengti, 
nes būtų gėda, kuomet visi 
darbuojasi, gi jie tik rankas 
kišeniuose sukišę žiopsoti). 
Tas pats ir su mūsų moteri
mis sųjungietėmis — jos irgi 
patylomis kuždasi, rengiasi 
prie kažko, bet kol kas dar 
nieks nieko nežino. Lauksime 
linksmų žinių iš jų darbuo
tės.

šis • Tas Iš West End Sodalietes manau irgi ateis 
moterims talkon.

tyti. Jam geras žmogus at
rodo veidmainis, nes jis pats

lietuvių jaunimas pasinaudos 
šia proga ir skaitlingai da-

yra toks. Doro žlnogaus gy- lyvaus, kad pamatyti ir pa- 
venimas jam atrodo apgavy- siklausyti gero kalbėtojo ir 
stė, nes jis pats mėgina ki- Lietuvos jaunimo mylėtojo, 
tus apgauti. Maldingas žmo- Nekantraudami lauksime tos
gus jam atrodo kvailystė, nes 
jo paties širdis yra supaiki- 
nta.

RAULA»S: Jonai, kas tai 
gali būti, kad, jei sutikai vie
nų žmogų, jam visi kiti yra 
geri, o sutikai kitų, visi kiti 
negeni ?

JONAS: Raulai, atsimink 
principų, kad geros valios

Jėzų altoriuje gyvų, jinai ka- ^,n08uj 'isi kiti atrodo ge
lbėjosi su Juomi. Jinai jautė 
Jėzaus kančių etc. Kada šv.
Kazimieras ateidavo prie 

bažnyčios iiį rasdavo užda
ryta, jis atsklaupęs prie du
rų jautė, jog esųs prie pat 
altoriaus. Jis matė ten Jėzų. 
Jis kalbėjosi su Juomi.

Ateina į tų pačių bažnyčių 
bedievis. Kų jis mato? Kaip 
jis ten Jaučia?

RAULAS: Aš manau, kad 
jis jaučia taip, kaip ožys ant 
ledo.

JONAS: Tiesa, Raulai, be
dievis bažnyčioj mato, kad 
visi žmonės kvaili, kad sto- 
vylos yra. papiktinimas, kati 
Dievas yra neteisingas ir, ga
lutinai, kad ten nėra Dievo. 
Ar tai netiesa?

RAULAS: Tikra tiesa.
JONAS: Tad ar toji baž

nyčia mainosi kiekvienam

ri, teisingi. 0 blogos valios 
žmogui visi kiti atrodo blo
gi ir neteisingi. Jeigu nori 
sužinoti, kuomet sutikai žmo
gų, kų jis kalbės apie tave, 
paėjęs į šalį dabok, kų jis 
kalba apie kitus, nes jis yra 
veidrodis pats savęs. J.V.S.

progos — sutikti nepaprastų 
svečių.

Šiame susirinkime valdyba 
pilnai pritaria, kad Popie
žiaus paskutinį laiškų pasau
liui lietuviškai išversti ir pa
skleisti lietuvių tarpe. Tam 
tikslui paskyrė penkiolikų do
lerių ir tūkstantį egzemplio
rių Pittsburghe ir apylinkė
je išplatinti.

Svarstomi buvo ir kiti rei
kalai, bet jų įvykdymui ati
dėtas laikas. Susirinkime ū- 
pas buvo geras ir visuose 
matėsi noras daugiau pasi-

Šv. Kazimiero kapinėse ir 
gi darbas eina visu smarku
mu. Kad geriau ir greičiau 
galima būtų darbas baigti, 
jas nuvalyti, įsigyta naujas 
trokelis, kuris labai ten nau
dingas ir nuo seniai buvo rei
kalingas. Tasai trokelis da
bar bus naudingas ir prie 
klebonijos statymo. Kitų sa
vaitę jau bus pradėta tverti 
dalis tvoros apie Adomo so
dų ir kapines. Orui atšilus, 
patogiau bile koks darbas 
lauke dirbti. Taip pat elek
tros vielos jau vedžiojamos 
po Adonio sodų ir po svetai
nę. Stalai ir suolai valomi 
ir perdažomi. Žodžiu, darbai 
eina kaip iš pypkės — jo
kios depresijos Jaškūno “u-

Gegužės 2 d. sodalietes ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos. 
Mėnesiniam susirinkime ga
lutinai nutarė gegužės 23 d. 
įvykdyti rengiamų programų, 
kurį susidės iš lošimo ir dai
nų. Susirinkime išrinko Julę 
Urboniūtę gegužės karalaite, 
kuri atliks gegužės 30 d. Šv. 
Marijos statulos vainikavimų. 
Po vainikavimo apeigų, nu
tarė turėti programų ir už
kandį, į kurį visos atsives ir 
savo mylimas motinėles. La
bai geras sumanymas, kad 
nepamiršta savo gerų moti
nėlių. Vaikučių mokyklos ba- 
zarėlis gana gerai pavyko. 
Jie, atsivedę savo tėvelius, 
rūpinosi visokiais būdais tuš
tinti jų kišenius. Tokių gu
driu būdu bazarėlis gerai pa
vyko.

Vyrai ir choras, be abejo
nės, sukrus ir surengs kokį 
vienų gerų piknikų kad a p 
mokėjus remonto lėšas. Tik 
vieningai dirbant gali’ma pa- 

i siekti tikslo.
Geg. 2 d. sodalietes laikė 

mėnesinį susirinkimėlį. Nuta 
rė surengti gegužės karalie
nės vainikavimo iškilmes ge
gužės 1G d., 3 valandų po pie
tų. Karaliene bus Peggy Ba
gdonaitė.

Kazimieras Vilimas rengia
si moterystės luoman stoti 
su Brone Mel utis. Užsakai 
jau eina. Taip jau Julius 
Mauro ketina vesti Isabelle 
Plukis. Tuom tarpu gal bus 
ir viskas.

Beje, Antanas Špakauskas

Girdėjau, kad Salęmė Vai
šnorienė §iori pasibulosuoti 
nuo vargoninkės pareigų. Ji 
šešis metus labai sėkmingai 
darbavosi. Nors vyskupo į- 
sakymu buvo panaikintas mi
šrūs cborai, bet ir su vyrų 
choru ji gerai giedodavo, nes 
yra gerai susipažinusi su mu
zika. Jos vietų žada užimti 
Ona ŽalAniūtė. Ji taipgi ge
rai su muzika susipažinusi, 
tat pilnai tikime, kad parei
gas gerai atlikinės.

darbuoti religiniai tautiniais nija” nejaučia — visi suši- • 1 1 • ’reikalais.
Pittsburgho Žinių Red lę dirba...

Tl

*
RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Iš Federacijos Pitts
burgho apskrities 

susirinkimo

Balandžio 29 d. buvo Fe
deracijos apskrities1 valdybos 
susirinkimas. Jame dalyvavo 
didžiuma valdybos narių.

Susirinkime nuodugniai ap 
kalbėta kortavimo pramoga, 
kuri įvyks birželio 6 d., Šv. 
Kazimiero svetainėje. Ši, 
bendrai rengiama, pramoga 
bus Federacijos apskrities 
labui.

Gegužės 6-ta Diena

“širdis už visa nedoresnė. 
ir neištiriama”. — Jer. XVII, 
9.

Saumylybė gali eiti meile 
prisidengus. Ji gali pakrikš
tyti savo nuodėmes, ydas, at
leisdama kitų prasikaltimus, 
manydama traukti savo nuo
dėmes per įstatymų skylę 
sienoje, kurių ji jmdarė kitų 
žmonių prasižengimams. Tas 
savęs prigavimas tai širdies 
vaisius, kuri yia visa nedo
resnė ir neištiriama.

Kad išvengus šios klaidos, 
reikia studijuoti. Šventų Ra 
štų nuolatai. Jis yra “žibu 
rys mano kojoms ir šviesa 
mano takuose’’ (Psalm. CX

VIII, 105), bet jei jis yra 
paliktas ant knygų lentynos 
atidarytas įtiktai ypatingais 
laikais... jis negali apšviesti 
žmogų per šiuos sunkius ke
lius.

“Širdis yra nedora”; šis 
išdėsto nuodėmę aiškiai, aiš
kiai įspėja prasižengėlį ir 
mosuoja savo blyškų pavo
jaus ženklų virš bevilties be
dugnės ir aiškiai parodo fa
ktų, kad nė jokis meilingu
mas, nė net dorovingumai, ne
gali nuodėmės pagydyti.

Viešpatie! mes norime pa
dėti į šalį šio maraus gyve
nimo blizgučius ir nieknie
kius — silpnų saumylų, kvai
lius karo įTankius, margą 
puikybės rūbų — ir 'meldžia
me, brangiu Kristaus vardu, 
Tavo malonės papuošti mus 
šviesos rūbais; kad prie Jo 
atėjimo mes galėtume stačiai 
atsistoti ir nesibijoti nė jo
kios ūmios gėdos. — Advcu 
tų giesmė.

Šv. Kazimiero Parapija

Naujos klebonijos statyba 
jau prasidėjo bent ant tiek, 
kad jau valoma sklypas, ant 
kurio klebonija žada atsisto
ti. Ardoma seni gremėzdai, 
lupinė jama seni pamatai, ly
ginama žemė ir t.t. Kleboni
jos statybai fondas augina
mas visu smarkumu. Viena 
tretininkė pamačiusi, kad jau 
statyba prasidėjo, nors pati 
neturtinga, atnešė ir paklojo 
visų dešimtinę ($10.00) tar
dama virpančiu balsu į kle
bonų: “Tėveli, tik skubinki
te statyti, kad aš dar jų ga
lėčiau pamatyti pirm negu 
numirsiu...” Senutė taip iš-

Šį pavasarį, kaip niekad 
seniau, South Side pritrūko 
gyvenamų namų. Kaip ku
rios didesnės šeimynos jau 
nuo keletos 'mėnesių nesura
nda butų — gyvena susikim- 
šę poroje kambarėlių. Už tad 
ir statyba kaip kuriose mie
sto dalyse eina visu smarku
mu, net stoka įvairių “ma- 
kanikų” prie statymo namų.

Šv. Vincento parapija gali 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti, 
kad turi gerai išlavintų mo
terų ir mergaičių, kurios ir 
viešose mokyklose sėkmingai 
mokytojauja ir muzikos sri
tyje gerai susipažinusios. Rei
kale nereikia ieškoti po ki
tas kolonijas. Vietinis

Kas Girdėt North Side

Staiga pas mus sušilo. Pa
vasaris visoj grožėj pradeda 
rodyti savo galę. To grožio 

Tų trūkumų pastebėjome be- nega'’,na pajusti mieste gy-
ieškodami prie klebonijos sta
tymo, ypač trūksta nusima
nančių “karpenterių” ir mū
rininkų.

Naujausia vaikams nauja 
nybė, tai taip vadinamas 
“rolling skating” gatvėse. 
Tai labai pavojingas pasilin-

siilgus naujos klebonijos, 'ksminimas, kuomet automobi-
kaip nieks kitas parapijoje. 
Ji buvo viena pirmųjų, kuo-

liai tik zvimbia į abi puses. 
Kai kuriose miesto dalyse

met klebonijos fondas suor-Jjau atsitiko labai liūdnų da-
ganizuotas, ir paskui viena 
uoliausių rėmėjų to fondo. Ir 
dabar ji visu smarkumu dir
ba, kad tik fondas augtų ir 
klebonija koveikiausiai atsi
stotų. Tai labai gražus tos 
senukės pavyzdys kitiems, 
kurie ypač dar nėra prisidė
ję prie to fondo. Dabar yra 
geriausia proga visiems pri 
sidėti, nes darbas pradėtas. 
Klebonijos fondui taipgi uo
liai darbuojasi mflsų soda- 
lietės mergaitės. Gegužės 13 
dienų jos rengia smagių

“card party” 8:30 vakare. 
Dovanų bus gausybės, o jau 
jų gražumėlis — neapsako
mas.

Iš šalies teko nugirsti, kad 
į ir vaikinai patylomis kuki

lykų — ne vienų suvažinėjo. 
Reiktų tėvams bent kiek bū
ti atsargesniais ir vaikus pri-

venant, bet ant “kontrių 
kaip sakoma tik gėrėkis at
gimstančia gamta. Nesupran
tu, ko tie žmonės taip ver
žiasi miestuosna, visų amželį 
praleidžia dūmuose ir dulkė
se, kuomet kaime taip gražu, 
taip malonu. Paukšteliai Čiul
ba, girios žaliuoja. Nenuosta
bu, kad northsaidiečiai pra
deda galvoti apie gegužines.

Pirmoji gegužinė, regis, į- 
vyks geg. 23 d., Lietuvių 
Country Club. Tų gegužinę 
rengia Moterų klūbas para
pijos naudai.

Geg. 2 d., moterys turėjodaboti. Atsargumas tai ge
riausias vaistas nuo visokių'pasitarimų mokyklos kamba-
nelaimių. Mūsų parapijoje 
dar tokios nelaimės neatsi 
tiko ir, duok Dieve, kad ne
atsitiktų. Bet reikia vaikui 
pridaboti ir jų neleisti žais
ti ten, kur jiems gręsia pa
vojus. Juk yra taku tyčia 
miesto parengtos vietos žais 
Iams “play grounds”, ten 
jie yra apsaugojami ir turi 
užtektinai žaislų ir vietos 
žaidimui. “Rolling skating” 
taipgi yra neblogas sportas 
bet savoje vietoje, o ne ten. 
kur gręsia pavojus gyvybę 
prarasti.

ryje. Galvojo ir svarstė, kaip 
sukelti lėšų bažnyčios papuo
šimui: išklojimui takų tam 
tikra gražia, stipria guma, į- 
taisymui šventam vandeniui 
indų bei krapelnyčių ir net 
naujų stacijų, nes dabartinės 
per didelės mūsų bažnyčiai. 
Tie visi dalykai bus būtinai 
reikalingi, kuomet bažnyčios 
priešakys bus pertaisytas, į- 
sidės naujos durys ir viskns 
prirengta bažnyčios nudažv 
mui. Apie tuos pagerinimus 
sunku būtų ir svajoti be mo
terų pagalbos.

DYKAI
Gražus kareiviška* 
kas ir šukos dykai 
vienu gintu arba top 
“Draugo” skaitytoji

Keturi oa 
rertybM I 
vasari niuo 
tuose.

madaGURIU*!
PAT/k'tNAT

vertTi

$22.'
LENGVI
KKFJMT!

Jokių nue 
Jokių mok« 
pristatymu.
Lietuvis 
Jas I'rtūik 
Sp.-<-eher 
patarnaus.

4716 S. Ashland Av

Jablonskienę. Linkiu An 
geriausio pasisekimo.. Iš' 

užsidėjo ant Beaver ave. va-' ro, (Beaver ave. yra nu 
lgyklų ir pavadino jų Kaunas lietuviškomis užeigomis, 
restaurant. Biznis gerai eina. kuriems tik vanduo padai 
Tui| gerų patyrusių virėjų daug nuostolių.

Turėkit gausiai karšto vandens pavasario 
apsivalymui

ĮSISTEIGKITE AUTOMATIŠKA
Gas water Heater

Sutaupysi laiką, sumažinsi darbą 
Taip-gi pigiau atseina!

BEREIKIA KAD

$ J BŪTŲ ĮDĖTAS 1 AUTOMATIŠKAS 
OAS WATER 
HEATER 

Į JŪSŲ NAMUS

J

NUOLATINIS
Šiltas

VANDUO
Atseina Ilgiau

•
Galioną* už ga
lioną nuolatinis 
Kiltas vanduo 
atseina pigiau 
su automatišku 
Oas Water He
ater... Turime 
specialiai Šerną 
kainą Automa- 
tftkam vandens 

Šildymui.

• Pavasarinis apsivalymas ta
mpa lengvesnis, greitesnis su- 
vartojant galionų po galionų 
gero karšto vandens — o jo 
visuomet turite neišsemiamų 
šaltinį . Tai va, kų automatiš
kas Gas Water Heater jums 
duoda. Sutaupo jums vargi
nantį bėgiojimų į skiepų, kad 
kūrinti senoviškų vandens šil
dytuvų. (Jas Water Heater yra 
1(X) nuoš. aidomat š' as.

PASIKALBĖK SU SAVO VIETINIU 
PLUMBERIU

APIE INDĖJIMO SMULKMENAS 
arba palauk WABash 6000

MOOHN COOCIIV. .COM1TAMT HOT WATI* . . SUIMT IITltOIIATION OAS MIATINO

THE PEOPLES GA i'GHT AND COKE COMPANY

GERKIT T,K GER4 ALŲ
Stnbrosrta 

SOUTH SIDE BREWING 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 į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Iltinio Telefoną* BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS 
Rea. III. M MM K *140



DRAUGAS Ketvirtadienis, geg. 6, 1937

larta Valstybės Lietuviai
vaistybto miestuose 

te gyvena apie 8000 
Nėra tikrų žiuių, ka

iriui' ji lietuviai atvyko 
ty bę. Prieš 50 ui. lie

jau dirbo anglių kasyk- 
Terre Haute ir Clin-

ieatelių.
pirmiausiai lietuviai 
įo -ios valstybės pie- 
ntieeteliuos**, Terre 

ir Clinton, kur tuomet 
Ii rbo anglių kasyklas, 

apie 1900 m., kada 
•j valstybės daly js- 

da.uigrau plieno dirbtu* 
pradėjo augti miestai, 

riai iš Chicagos važiavo j

miesto gatvės. Atvykę nerado 
rezervuotos vietos, liadu tik 
smėliu, pelkių, balų ir šimtme
tinių ųžuolių kvartahis. Nak
vynei galėduvo rasti birvernes 
tik palaipsnėse aut smėlių ko
pų. Jauname Gary miestely 
1910 m. lietuviai sutvėrė Šv. 
Mykolo draugijų, kuri buvo 
primoji lietuvių draugija (Ja- 
ry, būsimam I00^(KM) gyvento
jų mieste. -

Vieni pirmųjų Indiana H ur
bi u- lietuvių buvo šie; Jasiu- 
lis, Baradys, Bartkus, Kad
žius, Judis, Struanekis ir kiti.

J Gary pirmiausiai atvyko 
šie lietuviai: Antanas Baubus,

j Lietuvoje. Gary lietuvių para
pijoj ilgiausiai (14 in.) klebo
navo kun. Juozas S. Maltis,
kuris yra klebonavęs ir lndiu- 

jna Darbos lietuvių parapijoj. 
— Kast Chicago gyvena apie 
3003 lietuvių, o Gary apie 
250(1. Kituose įmestuose gyve- 
mažesni būrelis. Nors kai ku
rie turį savo draugijos, bet 
jos jau įtaigia nykti jaunimas 
skęsta ištautėjinio bangose.
^Apgailėtina, kad mūsų gera
darė, pat’ijolinga spauda ma

žai bepasiekia šios valstybės 
neskaitlingas lietuvių grupes. 
Čia reikia visuomenės veikėjų 
Indiana llarbor lietuvių para 
pijoj ilgiausiai klebonauja 
kun. Kazimieras Bičkauskas, 
Šv. Kazimiero lietuvių patė

viui gydytojui, jei atvyktų, 
luitų gerų vieta Gary mieste.

Tie lietuviai, kurie tikrai 
myli savo tėvų kalbų, tautų ir 
savo brolius lietuvius, aiškiai 
mato, kaip greit keičiasi mūsų

aletijos šiaurės vakarų Povilas Bankus, \ ineas Ka
pri* Michigan ežero. Vė-, zakevičius, Petras Kudulis, 

Antanas Skrobolis, Adomas 
Nugnis, Zenonas Bardauskas, 
Edvardas Žukauskas, Jonas 
Gedvilas, Kazimieras Plesaus- 
kas, Vincas Vilimaitis, Jonas 
Juraitis, Juozas Zaramskis, 
Pranas Jonaitis, Aleksandra 
Lipskis, Feliksas Biliūnas, Ig- 
natius Adomaitis, Vincas E- 
lias, Jonas Dovainis, Petras 
Supranaviėius, Simonas Bra
zauskas, Mykolas Pažėra, A- 
leksaudra Rūkas, Benediktas 
Stankus, Dalgis Jucius, Sta
siuke! is, Žvingilas, Deksnis, 
Daškus, Ožkinis,

atvyko ir iš tolimesnių 
Irutei, t, l’ennsy lvania, 
Virginia ir Ok'ahoma 
dirbo anglių kasyklose, 
pradėjo važiuoti ir tie-

’.iš Lietuvos.
Indiana llarbor pirmieji 

iai atvyko prieš 1903 m.
llarbor miestely 1905 

m buvo sutvertos lietuvių 
ijos ir Lietuvių Pasilink- 

limo klubas. Į Gary lietu- 
atvyko 1907 m., kada Ga

rini’ turėjo tik vardų. Mūsų 
ieriai atkeliavo į Gary, 
paežery buvo statomos 

ios plieno - dirbtuvės -ir 
iėji maži mediniai namai, 

e pamatų, ant smėlio, ir kada 
>buvo dar nei vienos būsimo

Išvežamos brangenybės. Karaliaus vainikavimo iškil
mėms, iš Wake field pilies, Londoae, išvežami* visos bran
gios karūnos ir kitokios brangenybės. Šarvuotųjj automobi
lių lydi dar stipri sargyba. Pilis savaitei uždaryta vizito- 
riarns, nes, išvežus brangenybes, nebus ko žiūrėti.

AKIŲ GYDYTOJAI

pijoj, Gary, dabar klebonauja išeivijos istorija Amerikoje, 
kun. Šimėnas J. Draimelis- 

Šios valstijos lietuviai vars- 
lininkai kaip ir kitur, daugiau
siai verčiasi aludėmis ir val
gomųjų produktų krautuvė
mis. Lietuvių profegijonalų 
yra: 3 advokatai, 1 inžnierius,
1 gydytojas, 1 dentistas ir 
1 vaistininkas. Vienam lietu-

Adv. N. ValasMa.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso:

LAFayette 4017
Tel. minių: 

HEMlock 6286

24C6
Rez.:

W. 69 St

Justinas

ulBiuvlAi DAKTARAI

ebuv

Sakalauskas, 
Navickas, Mališaušksfs, Tol ei
kis, Tanialiūnas, Margis, Mi
siūnas, Vainoris, Vašeikis, Jo

nas Vaitkus, 
k,a« ir kiti.

Sekantieji Gary pionieriai 
jau ilsisi kapuose; Antanas 
BaukuvS, Kudulis, Skrebutis, 
Nugnis, Juraitis, Stasiukėlis, 
Dargia, Gedvilas, Sakalauskas, 
Žukauskas, Tolei kis, Justinas 
Veaitkus, Bardauskas ir Va
šeikis. Kiti dar gyvena, bet 
jau žilagalviai.

Į kitus šios valstijos mies-
*<**•’ -s

DR. VAITUSH, OPT.
Ui STOVIM

OPTOUCTRKAUY AR1V 
SPECIALISTAS

Paleugvtea aklu įtempimą, mik 
auti priežastimi <aivoe skaudėjimo, 
svaigimo, aktą aptemimo, nervuolu
mo, skaudamą aklų karkti, uti'aiso 
trumpa.regy»tę Ir toUregy*t« Priren-

Vait- eivijog visų pirmųjų gyvento-
klal-

■ kiniuos* egzaminavimas daroma* sv

jų vardų ir pavardžių; jų ne- 
bėra gyvųjų tarpe. Rodos dar 
nedaug laiko praėjo, tačiau Nedėlioj nuo u iki

° r J ’ si t i k An* ų akys atitaisomas be akinau
kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

praėjo
šios valstybės pirmieji ameri
kiečiai lietuviai jau išmirę.

tus, kaip minėjau, lietuviai 
atvažiavo daug anksčiau. Da
bar negalima surasti mūsų iš-

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
_________pagal sutarti.

LAI BUS

KREIPKIS / GĖLININKĄ: Yra 

daug gėHnių dovanų, kainuojan
čių tik $1.00.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartįI
1 Rea. 6924 Sa Talman Are.
Res. Tel. GROveaill 0617 
Office TaL HEMlock 4348

ŪR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliotais susitarus 
Subatoms Ciceroj 
1<46 So. 49th Ct 

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

TsL CANal 2S45

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0402

Tel. ore. REPublic 76#«
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antra«I., U et viltu. U. Ii ueaktadienlali- 

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

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais lr trečladleniata nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

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

Tel LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

Tel Calumet 5974
OFk«0 VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iSakiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgmia 1116 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
RKZIDKNC1JA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandos: 3—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nagai antarti

Ofise tel. Cicero 2573

užmiršimo Phone Boulevard 7589Mirę greit dingsta 
bangose.

Dabartiniu laiku šios valsti
jom lietuviai gyveua sekančiuo
se Indiana miestuose: Indiana 
— E««t Chicago, Gary, Ha- 
umwMkdt Citatom Terre Haute, 
Michigan City, LaPorte, 
South Bend, Fort AVayne ir 
Indianapolis.

A _
Indiana llarbor — Kast Chi
cago ir Gary miestuose yra di
džiausios lietuvių kolonijos. 
Tuose miestuose randasi daug 
įvairių draugijų, bei organiza
cijų kuopų ir 5 lietuvių politi
niai klubai. Indiana llarljor 
broliško darbo.

Šioje valstijoje randasi ir 
gerokas skaičius lietuvių ūki
ninkų. Kai kurie gerai prasi
gyvenę. Jų šeimynos, kaip ru
sų laikais Lietuvos kaimiečių, 
yra tikrai lietuviškos. Jų vai-’ 
kai gražiai lietuviškai kalba. 
Indiana vals. kaip žinoma, 
randasi tik dvi lietuvių para
pijos, būtent,'Indiana llarbor 
ir Gary. Indiana Harbor lie
tuviai pastatė savo bažnyčių 
1913 m., o Gary 1917 m. Pir
mų Gary lietuvių parapijos 
klebonu buvo kun. Kazimieras 
Ambrozaitis, kuris, sulaukęs 
žilos senatvės, dabar gyvena

39 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojantis — akinta

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

t SOI S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CAN ai 0523 DR. B. J. ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 

Tel. Cicero 2573
Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak. 

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977 
Trečiad. ir Sekinad. pagal sutartį 

• ŠeStadicniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

Tel. HEMlock 4848

LIETUVIAI ADVOKATAI

Kiekviena motina tikisi gauti gė
lių Motinos Dienoje. Jei jokia 
kita dovana nėra taip arti jos 
širdies.

MOTINŲ DIENA Sekmadienį gegužės 9 d.

GYVENIMAS MALONUS

“Ši vaza . . .
visada pripildyta 
MANO dienoje”

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CAN ai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Pagedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republtc 5047

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th CL, Cicero, III.
Utain., Keti. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

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

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKĖTINĄ 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, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephoae CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
TeL KEYstone 5286 
VaL pagal sutartį

6322 So. Western Avenue
PROspeet 1072

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J, GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South A»hland Avenue 
Res. 6515 S. Roc4iwell Street 

Telephone: REPublic 9723

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 Sa Ashland Avenue
Ofiso Valanftos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomia pairai sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Nantį Teled. PROspeet 1920

Tai. BOUlavard 7942

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.2 lubos
CHICAGO, LLL.

Telefonai lUDiray 2880
OFISO VALANDOS: 

vakare. Nedėliomu nao 10 iki U
Nuo 16 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po Įiietg ir nno 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA8 IB CHIRUBOAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YABda 0994 
Rea.: TeL PLArn 2460

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

Ncdėliomis nno 10 iki 12 dieną

Tel. OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomik ir NedėL pagal ratartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonu REPnMic 7868

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Ree. KBNirood 6167

DR. A. 1 BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 6:36—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VTRginia 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 Ava.
Valandos 9—10 A. M.

Nedėlinmis pagal sutartį
TaL Office Wentworth <330 

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.
■erednmia 4r anlantAmia

Offiee Phone Rea and Offiee
PROapect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai. 1-4 pp. Ir T-» vak. CANal OTM

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS> 

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

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Papai Bu tarti

Tel OANa’ 0257 
Ree. 6666PROspeet

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 Bo. Artesisn Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakarą________

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip ją pripažino American 
Medical Association lr American 
College of Snrgeons, yra Class A 
rūiies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2766 W. 66th 8K, 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Kelvirladienis, geg. 6, 1937 draugas

TRYS YPATINGAI GAILESTINGI 
DARBAI KILNIŲJŲ ĮSTAIGŲ 

REMfiJAI-JOS IR BITES

Mūsų švietimo ir lulftlary- 
bės įstaigų rėmėjai-jos labai 
panašūs bitėms.

Bitė išėjus j darbo, grįžta 
namo — avilin su našta -- 
lobiu. Viena bitė tų naštų 
pa įnešus
daro, bet kad avily tokių da
rbininkių yra daug tūkstan
čių; tai visos prineša medu
čio sau ir savo savininkui — 
žmogui. Apylinkėse, net gam

tų — avilį 
staigus!

įsigijo, sukūrė į-

Yiršui sakiau, ši gailestin
gumo darbų rūšis didžiausia. 
Nes kas kita gelbėti žmogaus
- artimo kūno reikalus, o kas avily žymės nepa-',.. ... , ...-i i. ‘kita remti kunigus, 'misijo

Į nierius kad netrūktų artimo 
i sielos gelbėtojų. Be kunigų'
nei vieno žmogaus siela ne
patektų į dangų. Nes nebūtų

. . , kam vesti žmonija tikruojutos nuskriaustose, bites save,. .. .. .. , ,«•,.•.. . .x, 1 keliu. Nebūtų kam dalinti
Kristaus įsteigtų sakramentų,išsimaitina.

Bitė išlekia ir grįžta su1 be kurių niekas 
našta keturis syk per dieni}.1 išganytas, 

turi aplankyti mažiausia
X) žiedų. Tai darbštus ir 

didžiai naudingas vabalėlis.
Sulaikyta nuo to darbštumo 
bitė miršta. Taip yra ištirta.

negali
na

Katalikas žmogus, neski
riant luomo,ar profesijos, la
bai panašus bitei savo darbš
tumu: Dievo Karalystės pla
tininiu žemėje ir gailestingais 
darbais užsitikrina sau ir ar
timui amžinų laitu? danguje. 
Nes jis žino, kad Kristus 
Dievas gailestingiesiems už 
tikrino pasigailėjimų.

Gailestingumo darbų yra 
daug. |*Bet, dėl stokos laiko, 
čia kalbėsime tik apie pačius 
svarbiausius ir ne atidėlioja
mus.

1) Labdarybė, kuria sušel
piami “mažutėliai”: našlai
čiai, vargšai - paliegėliai, se
neliai, ligoniai. Jiems stato
mos rėmėjų pastangomis tin- Į 
karnos prieglaudos, ligoninės, 
kad prailginti brangų, nors 
ir vargingų, gyvenimų.

2) Akademijų ir Kolegijos 
rčnimas. Sesučių - vienuo
lių patalpų steigimas ir iš
laikymas, kolegijos patalpų 
steigimas ir išlaikymas. Čia 
jau gailestingi darbai nebe 
vien artimo kūno reikalams,

Tad, vardu TT. Marijonų 
Kėiuėjų, kam tik aplinkybė* 
leis, tenelieka nedalyvavęs 
rėmėjų apskrities rengiamam 
metiniam bankiete, kuris į- 
vyks geg. 9 d., 6 vai. vak., 
Aušros Vartų parap. svetai
nėj, koplyčiom statybos rei
kalams, kad pelnyti Kristau.- 
prižadėtų pasigailėjimų, taip 
pat dalyvauti Akad. Rėmėjų 
seime. J. Š.

Gegužes 9 d. Operete 
“Sylvia”

VVAUKBGAN. — šv. Bal
tramiejaus choras stato sce
noj gražių operetę “Sylvia”. 
Geram operetės atvaidinimui 
daug darbuojasi varg. S. Žy
lius ir rėžas. kun. V. Urba. 
Sceneri.įų ruošia V. Rajūnas. 
Vaidinime dalyvaus: Sylvia 
rolėj A. Bukančiūtė, Elzės — 
A. Kundrotaitė, DeLuey — V. 
Rajūnas, Vinco — J. Jun- 
čius, Princo Tobytum — J. 
Matulėnas, Arabellos ir Ara- 
mintos — S. Butkus ir B. 
Buksas, Paily, Mally ir Dai
ly — 11. Skarbaliūtė, 1. Kiš- 
kiūtė, M. Aknsevičjūtė, kai
miečiai — visas choras.

Visi kviečiami pamatyti
bet, kas svarbiausia, rūpina-' gražių operetę.
inasi mūsų jaunimo dvasios 
reikalais. Čia labai daug mu
ms gelbsti mūsų sesutės vie
nuolės mokytojos ir kolegijo
je mokytojai. Jų darbų vai
siai patys už save kalba. Jei 
ne tos mokytojos ir ne tie 
mokytojai, mūsų parapijų ba
•nyčios jau būtų žymiai ap- 

btėję, daug mūsų jaunimo 
utų žuvę Bažnyčiai ir tau

tai. O šiandien matom Liet. 
Vyčiai, Sodalicijos ir kitos 
katalikiškos organizacijos au
ga ir stiprėja. Tad rėmėjų 
pastangomis nuopelnai dide
li! Jie yra gailestingumo da
iliai !

3) Trečia ir didžiausia gai
lestingumo rūšis — semina
rija, kunigams auklėti Ame
rikoje, o ir visam jiasauliui. 
lietuvių išeivijoje pirmutinė 
dvasinė Seminarija įsteigta 
ir prie jos koplyčia TT. Ma
rijonų Rėmėjų pastangomis 
ir visuomenės aukomis. Kaip 
sesutės vienuolės, taip ir TT. 
Marijonai be geraširdžių rė
mėjų nepajėgtų įsteigti ir 
išlaikyti akademijas, kolegi
jos ir seminarijos. Išlaikymas 
priklauso visuomenei — rė
mėjams. IŠ Dievo |nm,Jonės, 
via visoje Amerikoje rėmė- 
jų geraširdžių, kurie, pana
šiai bitelėms, sunešę sulyg sa
vo išgalės auka* į vienų vie-

nebuvo mačius tiek žmonių, 
kiek buvo tų vakarų. Vaidi
nimas visais atžvilgiais pa
vyko. Didelis būrys svečių 
buvo net iŠ Waukegano su 
kun. Urba, taipgi daug jau
nimo iš Bridgeporto su kun 
Valančium. Ihmg svečių ma
tėsi ir iš kitų parapijų.

Prieš pora savaičių sun
kiai automobilio sužeistos dvi 
choro narės: Vera Mocikaitė 
ir Stasė Diduraitė. V. Muci- 
kaitė jau namie, bet Didu- 
ra.itė dar guli Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Linkime kuo grei
čiausiai pasveikti.

Konstancija SkeUy

Paleidžiami laisvėn. Vie
nas Zintako bylos džiurės na
rys Frank D. Long, atlikęs 
bausmę, paleidžiamas iš ka
lėjimo.

Linksmos ir Liūdnos 
Žinios

MARQb’ETTE PARK. - 
Šiomis dienomis mūsų cho 
ristų J. Sainoškų ir jo žmoną 
Elzbietą aplankė garnys ir 
apdovanojo sveiku sūneliu. 
Samoškienė randasi Šv. Kry
žiaus ligoninėj.

Linkime ligonei greit pa 
sveikti, o jaunam piliečiui 
a ugi i.

Geg. 16 d. įvyksta bankie- 
1 tas pagerbimui kleb. kun. A- 
leksandro ĮBaltučio ir 10 m. 
sukaktuvių parapijos gyvavi
mo.

Balandžio 23 d., parapijos 
choras statė scenoje operetę 
“Sylvia”. Parapijos salė darChoro kjoresp.

s/rniw^
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Night and Morning
Dėl akių pavariusių nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šas Mūrine: Palengvina nu vargu* 
sias akis.
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiema 
Visose Vaistinėse.

VVrite for Free flook
"A W.,14 C.mtort t— Y.wr

MURINĘ COMPANYrūH‘p™į 

__________________________________________

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

TeL LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNBK — PRUZIN

Geriausias patarnavimas -*■ Moteris patarnauja 
M aae w. i*il» Ave|

pašaukti: Canal 6122, arba 
Beverly 18(J8.

Dr. O. I. klotis,
L. G. S. Sekretorius

SPORTAS
Lietuvių Golfininkų 

Sųjunga

Gegužės 9 d., 9 valandų ry 
to Gleneagles Country Club 
bus labai įdomus turnamen- 
tas L. 'G. S. Suvažiuos daug 
lietuvių golfininkų. šįmet Sų
junga turi daug jaunuolių, 
ypatingai dailiosios lyties. Ge 
ra proga susipažinti vienam 
su kitu ir pasidaryti daugiau 
draugų. Lošimas prasidės 9 
valandų ryto. Bus lošiama 
tik 18 skylučių, o kas norės 
galės lošti ir daugiau. Kiek
vienas foursomas gans dova
nų.

Turnyro tikslas išbandyti 
šių metų senų ir naujų narių 
jėgas. Kas dar mokesčio nė
ra užsimokėjęs, galės užsimo
kėti ant vietos. Mok. $2 me
tams. Narystės tikietas yra 
geras visiems šeimos nariams, 
turintiems Sųjungos tikietų; 
galės lošti už pusę kainos.

Goll'ininkų narių moterys 
turės bridge lošimų, arba kas 
kų įnėgia lošti. Prie kiekvie
no stalo pasižymėjusioms lo
šėjoms bus duodamos dova
nos. Kortomis lošimas prasi
dės antrų valandų po piet.

Norintieji dalyvauti lošime 
— golfo, arba kortomis, gei
stina, kad nesivėluotų, ypa
tingai golfininkai.

Dėl platesnių žinių galima

PROFESSOR NOODLE

.f
SIMONAS KAIseiUKAITIS

MlrS gegužės 4 d.. IMT m.. 
1:25 vai. popiet, (sulaukęs 75 
metų amžiaus.

Kilo IS l’ans-vėžlo apskr. U- 
pytės par.. Tar nugultų kaimo.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Palik* dideliame nuliūdime 

dukterį Petronėlę, žentų Pet
rų šontus (Shunt), anūkus: 
Petrų Ir Onų Shunt.

Priklausė prie Saldžiausios 
širdies V. J. dr-jos. Gyveno 
adresu 7056 So. Parnell Avė.

Kūnas pašarvotas Masalskio
koplyčioj 3307 Lituanica Avė.

laidotuvės jvyks šeštadienj, 
gegužės 8 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. bus atlydėtas 1 šv. Jurgio 
parupijos bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr psžy- 
st am u s-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

X' H /,
. V \ ' 1/

Bear Professor

My son įs so 
ton^ue-tied, 
his words m»Ke 
no 8<nše. His 
tolK is just 
drivitųj me wild. 
lt’S time to 
consider h»a fu- 
ture and kence 
T $eeK your advice 
for this cKild

Distracted Popa.

Fortfet this
aff liction, 
and just 
case your 
mind.. Your 
Son Kas 
dreat tadent 
for worK 
of tRis 
Kinti—

M Strrn.rsf-

naxtop 
oomptmy-oompth!

CHANGEFUM 
. FUMAM AVĖ NOO!

Prof-Noodle
Nuliūdę:

Antikai.
Duktė, Žentas

laidotuvių direktorius A. 
Masalskis. Tel. BOUlevard 
4139.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uanklctams — laidotuvėms — 
Papuošimams.

Pliene LAFAYETTE 5*00

v J

ANTANAS DARA4KA
Mirė gegužės 5 d., 1937 m., 

2:30 vai. pyto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Gyveno adresu 7022 So. Tal
man Avė.

Kilo Iš Lietuvos. Amerikoj 
išgyveno 25 metua

I“aliko dideliame nuliūdime 
sūnų Stanislovų ir marčių Stel
ių, dukterj Pranciškų ir žen
tų tVm. Deraitls ir d.u anūkus 
Valentiną ’ fr VVifHairt, Jr. ir 
gimines, o Lietuvoj moterį 
Pranciškų ir brolj Juozapų.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienj 
gegužės 8 d. Iš Kudeikio kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas j Gimimo Panelės švč. pa
rapijos bažnyčių, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio stelų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges .r pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Marti. Dūk* 
tė, Žentas, Anūkai ir Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARda 1741.

Visi Namy Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager
Chicago2608 West 47th Street

.SOLISTAM* TR CHORAMS! 
Didžiausias Muziko*, Dainų Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MI 7.1 KOS 71 MOS'
1619 X. Damon Avė., Chicago III.

PLATINKITE “DRAUGI”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS
nia

f

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ ISDULBAJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest 11 lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

X.

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

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
O—

Suvirš 50 metų prityrimo 
——o---------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus-O-

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M PC PATARNAVIMAS 
AmDULAIiUL dieną ir naktį

TV W A T KOPLYČIOS VISOSE O X IV/Al MIESTO DALYSE

A. Petkus
S. M. Skalas
1.1. Zolp
Eaiskis i Suos
P. L Rite Į
Lac)i3wicz ir Simai 
I. LiuleviEitts 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
TeL PULlman 5703

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

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

4348 So. California Avė.
Phone LAPayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139
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FEDERACIJOS PASITARNAVIMAS 
DRAUGIJOMS

Virš 30 Draugijų Išgelbėta Nuo Likvidavimo

Adv. Juozas Grisius pra- 
ješė, kad Federacijos apskri

ties paskirtos komisijos pa
stangomis pavyko išgelbėti 
visą eilę lietuvių draugijų 
nuo likvidavimo. Mat, dnug 
lietuvių draugijų buvo pat
rauktos j teismą likvidavi
mui, nes jos neužsiregistravo 
Illinois valstybėj ir neprista
tė savo raportų sulyg 1935 
m. išleistų draugijų įstaty
mų. Federacijos komisija, su
sidedanti iš L. Šimučio, adv. 
Juozo Grišiaus (Grisk), Ka
rinos Sriubienės, Marijonos 
šrupšienės, Anastazo Valan
čiaus ir Juozo Mickeliūno, 
darė pastangas, kad pagelbė
ti draugijoms. Tas darbas 
komisijai pasisekė. Tos drau
gijos, kurių reikalais rūpino 
si Federacijos apskrities ko
misija, dabar vėl yra gerame 
stovyje.

Gegužės mėn. 3 d. Vyriau
siojo Teismo teisėjas James 
J. Fardy pasirašė aktą pa
naikinti teismo bylas prieš 
šias lietuvių draugijas • (jų 
vardus čia paduodame taip, 
kaip čarteriuose jie užrašy
ti):

Ausztros Vartų Sw. Mary- 
ios Panos Benefit Society 
Cbicago, 111.

Draugiste Broliszkos Pas- 
Įzelpos Auszros Vartų Pania- 
|les Szvencziausios.

Draugiste Motinos Dievo 
Sopulingos.

PRANEŠIMAS:

Nedekit savo pinigų arba pasitikėjimo 
j tuos “vyliaus planus”, kurie sakosi 
teikiu išrisimą Old Gold mįslių

KIEKVIENAME svarbiame dovanų kouteste 
atsiranda asmenų, kurie siūlo parduoti kon

testantams išrišimus, atsakymus ir patarimus.
Tai atsitiko ir OLD GOLD $200,000.00 MĮSLIŲ 
KONTESTE. Išrišimai OLD GOLD Mįslių siū
loma pardavimui įvairiose šalies dalyse.

Mes šiuomi griežtai pareiškiame, kad P. Lo- 
rillard Company nieku būdu neatsako už tuos 
išrišimus ir kaiti asmenys, kurie siūlo tokius mįs
lių išrišimus, neturi ryšių su šia kompanija ir 
neturi jokių žinųj iš vidaus kai dėl teisingumo 
atsakymų.

Kon tęs tan tas, kurs aklai perka ir naudoja to
kius išrišimus, geriau tegul išsižada, savo progų 
kontest«e. Būkite teisingi patys sau ir kitiems 
kontestantams. Tikėkite savo mitrumu, ažuot 
tipsterių.

Kontestas baigiasi Gegužes 15 d., 1937 m. Visi |- 
stojhnal arba patiekimai mįslių turi būti pažymėti paš
to antspaudu iki ar pirm vidurnakčio tos dienos.

Šis garsinimas yra skelbiamas kad būti tei
singais link visų, kurie dalyvauja OLD GOLD 
KONTESTE.

r
P. LORILLARD COMPANY, Ine. 

(Established 1760)
Išdirbėjai Dvi gubai-S v elnių Old Gold Cigaretų

'tams
OLD GOLD $200,000.00 Kontesto

SAUGOKITĖS
KONTESTO "TIPSTERIU!”

Draugiste Nekalto Prasidė
jimo Szvencziauses Marijos 
Panos.

Draugyste Švento Juozapo 
Apiekuno.

Draugyste Šventos Franci- 
skos Rimionkos.

Draugiste Szvento Antano 
Isz Padvos, Isz Cicero.

Draugiste Szvento Jozapa 
of "VVest Pullman.

Draugyste Szventos Onos.
Draugyste Szventos Petro

nėlės.
Draugyste Tautiszka Gar

sus Wardas Lietuvių.
Gvardija Didžio Lietuvos 

Kunigaiksczio Vytauto Pir
ma Divizija Raiteliu.

Gvardija Pirmos Divizijos 
Švento Kasimero Karalaičio.

Lietuvos Ūkininkas.
Litliuanian American Poli- 

tical Club of the Nortlnvest 
Side shown as Lithuanian 
Citizens Democratic Club of 
Nortlnvest Side.

Litliuanian Butcbers Asso- 
ciation of Bridgeport of Cbi
cago, Illinois.

Litliuanian Catbolic Socic- 
ty of Our Lord of Asztros 
Vartų by the Saint Micba°l 
Archangel Cliurch (Lietuviu 
Kataliku Draugiste Motinos 
Dievo Aszti^s Varįtu prie 
Baznczos Szwiento Mikolo 
Arkaniol).

The Lithuanian Singing 
and Theatrical Society of St. 
Cecelia.

The Lithuanian Citizen ’s 
tVorkingmen’s JJenevolent 
C1 ub of Chicago.

Lithuanian Sacred Heart 
of Jesus Benevolent Sociely 
of Brighton Park No. 1.

Lithuanian St. Vincent’s 
Benevolent Society of Ken- 
sington, III. (Lietuviška S. 
Vincento Pagelbos Draugys
te).

Lithuanian White Star 
Club.

Lithuanian Sisters National 
Benevolent Association.

Marian Fathers of the Tm- 
maculąte Conception of D. 
V. M.

Society of St. Michael The 
Archangel No. 2 (Draugiste 
Szw. Mikolo Archaniolo No. 
2.

Sv. Kazimiero Karalaičio 
No. 2.

Szwenta Petrą ir Povilą.
Szwinta Kųiszo Atrademo 

of VVest Pullman, Illinois.
United Lithuanian Roman 

Catholic Charities of Ameri
ca.

Susivienijmas Lietuviu Na
mu Saviniku Vakarine Dali 
M. Chicagos.

Lithuanian American Re- 
publican Benefit Club of Cook 
County.

Lithuania Club.
Draugyste Lietuviu Mote

rų “Apsvieta”.
Singers Theatrical Society 

by the Name Rūta No. 1.
Šios draugijos nebuvo ga- J 

Įima rasti, kad būtų padno- i 
tos teisme:

APLINK
JAM VIŠTIKE: DIENA 

AR NAKTIS

Marąuette Parke gyvena 
pas savo seserį šilališkis Sta
sys Molina vi čius. Jau kelio
lika metų, kaip jis neregys. 
Bet jei pamatytumėt, kokių 
gražių dailydės darbų jis pa
dirba, tikrai stebėtumėte*. 
Jei matai jį dirbant dieną, 
nors ir žinai, kad jis nema
to, ką dirba, nieko, rodos, y- 
patingo. Bet tikrai įdomu ir 
net graudu matyti, kad jis 
tą patį dailydės darbų, taip 
pat gerai ir mikliai ir naktį 
dirba. Mat, jam vistiek: die 
na ar naktis.

NAMŲ SAVININKAMS

Dabar visoje Chicagoje da
ug kalbama ir ginčijamasi a- 
pie nuomų kilimą. Nuomų ki
limas akstinai žmones eiti 
prie įgijimo savo namų. Tai
gi rinka namams atsirado. 
Namų savininkai, kurie dėl 
kokių nors priežasčių norėtų 
savo natoms parduoti, težino, 
kad dabar tai padaryti leng
viau, negu prieš keletą mė
nesių. Tad dabar savo pa
siūlymus skelbkite ‘Drauge’.

KEISTUČIO SPULKOS 
NAUJA SERIJA

BRIDGEPORT. - šiandie, 
ketvirtadienį, gegužės 6 d., 
prasideda Keistučio spulkos

Draugyste Szventos Veroni
kos Society.

Saint Aanw’s Society of' 
Harvey.

■ii' . r

Mokykloj Šuo Ap
kandžiojo vaikus

Pietų metu besivalkiojąs 
šuo įbėgo į Myra Bradwell 
mokyklos, 7710 Burnham av., 
ketvirto skyriaus kambarį ir 
apkandžiojęs keturis vaikus 
paliego. Po to tas pats šuo 
netoli 'mokyklos apkandžiojo 
dar du vaikus. Vėliau poli
cija šunį sugavo.

Tėvai turi įspėti vaiku? 
saugotis palaidų šunų.

144-ta serija. Kiekvienos se
rijos pradžioje Si spulka su
silaukia naujų taupytojų. Tau 
pynių galima pradėti bet kn 
rią dieną, bet patogiau tą 
daryti serijai prasidedant. 
Spulkos ofisas randasi: 810 
W. 33 st., jos rašt. yra Jonas 
Evaldas.

PATIKO “DRAUGO” 
DOVANOS

“Draugo” ofise lankėsi 
Bronė Mankienė iš Marąuet
te Parko. Apžiūrėjo ‘Draugo’ 
dovanas duodamas už gavi
mą naujų skaitytojų, labai 
patiko. Ji yra nuolatinė ‘Drau 
go’ skaitytoja. Todėl užrašė 
“Draugą” visiems metams 
giminei į Lietuvą užmokėjo 
septynis dolerius ir pasirin
ko puikiausią dovaną.

RENGIASI PRIE BALIAUS

Antanina Švilpauskienė iš 
Melrose Parko lankėsi ‘Drau
ge’ ir pasakojo, kaip smar
kiai melroseparkiečiai ruošia
si prie šaunios pramogos, ku
ri įvyks gegužės 16 d. Sakė 
kad bus gardi vakarienė, gra 
žus programas ir šokiai.

PIRMOJI “DRAUGO” ŠIŲ 
METŲ EKSKURSIJA Į

LIETUVĄ

Šiemet pirmoji “Draugo” 
ekskursija į Lietuvą išvyks 
Švedų linijos laivu “Grips 
liolm” gegužės 29 d. Ameri
kos piliečiai ir tie nepilie- 
čiai, kurie nemano grįžti į A- 
meriką, dar gali suspėti iš
vykti su pirmąją ekskursija. 
Tokie be atidėliojimo privalo 
kreiptis į “Draugo” laiva
korčių agentūrą ir jų priren- 
gimas kelionei bus greitai ir 
gerai atliktas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Palcndvltsa, Liežuviai. 
Baravykai. Agurkai, Saldainiai ir 
kili skanumynai 15 Lietuvos. Par
duodam ir krautuvėms Wliole- 
sale.

BAI/TIC IMPORT CO.
805 West 1»th St., Chicago. 

Te'. HAYmarket S555

“D R A U G 0” 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS jvyks 

GEGUŽES 29 D. 

laivu “Gripsholm”

tiesiog į Klaipėdą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 
“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto

KELIAUK Į 
LIETUVĄ

Greičiausiu pasauly laivu
Queen Mary

Iš New Yorko per Cherburgą

Geg. 26, Liepos 28.
Arba plauk vienu U kitų gerai 

žinomų laivų

Berengaria
Gegužės 20, Liepos 21.

Aąuitania
Liepos 14, Rugp. 4.

BRITANNIC — Oemiės 29
OEOROIC-------Liepos 10

Modemiškos Ir patogios kabi
nos. puošnūs vleSkambarlal. Ko 
geriausias patarnavimas ir mais
tas. Vynas dykai Iki soties. .. 
Kelyje J senąją tėvynę aplanky
kite tarptautinę parodą Paryžiuj.

1)61 tolimesniu Informacijų 
krelpkitgj •

C. J. \VOSHNER AP. WARASHIS 
2013 Carson st, 1200 Carson St. 
Pittsburgh. Pa. Pittsburgh. Pa.

GUNARO WHITE STAR
Kas Radote?

BRIDGEPORT. — Pirma
dienį, geg. 3 d. vakare man 
atsitiko nelaimė. Eidama, iš 
draugijos Šv. Petronėlės su
sirinkimo, iš Šv. Jurgio par. 
svetainės, pamečiau rašomąją 
plunksną. Ji vra visa apauk- 
suota. Man ypač labai bran
gi dėl to. kad tai dovana. 
Kas radote, prašau man grą
žinti. Bus atlyginta.

R. Mazeliauskienė, 3259 S 
Unian avė. Telef. Victory 
6353.

Pranešimai
WEST SIDE. — Aušros 

Vartų Altorių Puošimo drau
gijos susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gegužės 6 d., po 
pamaldų. Visos narės būti
nai turi atsilankyti, nes bus 
renkama delegatės į Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
seimą.

Pirm., S. Balčiūnienė

Degs Automobiliai

Daugelis nelaimių skaičiui1 
su automobiliais ypač ant 
vieškelių, Indianapolio, Ind., 
automobilių perkupčiai (dea 
lers) nutarė sudeginti varto 
tų, nesaugių automobilių 
$75,000 sumai. Automobilius 
degins naktį geg. 6 d. ant 
State fai r grounds.

— Jei nesugebėsi pamoki
nti, savo pavyzdžiu patrauk
si.

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Salas
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKE VIČIUS, BAČKUS

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ

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

išmokam 4%
DTVIDENTAS UŽ 

l’ADRTUS PINTGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CIIICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

«
CLASSIFIED

RENDON STORAS

Naujame name Storas rendon. Tin
ka atidaryti bekernę. llklerlų Storą, 
dry-goods, moterų ir vaikų, gėlių, 
Ire-cream Ir soda fountain, elektros 
daktų. Randasi 2604 W. 69th St. 
prie Rockwell St. Sale randasi Na
tional Tea Co. ir modemiškas 
"Chain Meat Market.” Kreiptis 
2345 E. 71st St., tel. Dorchester 
0700.

PARDAVIMIT KRIAUČIŲ KAPA

Pardavimui kriaučių Sapa dSI ne
sveikatos. Kas manot pirkti, verta 
pamatyti. Yra kambariai dSI pragy
venimo. Viską ant vietos sužinosite. 
2543 W. 71st St.

REIKALINGA MERGINA AR 
MOTERIS

Reikalinga mergina ar moteris na
mu ruoSai. Nereikia nei virti, nei 
skalbti. Turės atskirą kambarį Ir 
maudinę. Geras namas, gera alga 
Krelntls R. T.ustenrten. 5233 Omen- 
wood Avė., tel. Dorchcster 9130.

NAMAI PARDAVIMUI

Pardavimui dvieili nukStn plvtn pi- 
mat — Gvvenamul arba bizniui. 
Krelnt.'s R7-*7 W. Roosevelt Rd. 
Klausk savininko. Agentu nere'kla.

REIKIA DARBININKU PANDREI

Tuo) reikia džahlnė.1 llelvklol 
dr*|) dorbln’nku— ATT.AS FOVNP- 
RY. 146 West Root St. 

REIKAIJNGA MERGINA AR 
v MOTERIS

Tuoj reikalinga mergina ar moter's 
namų ruoAos darbams. Su guoliu 
arba be guolio. Pasaukti Vlncennes 
2S58.

PAIF.SK AU BROLI y

PaleSkau dviejų brolių Antano lr 
Jono Stankūnų. Gyveno Brooklyn. 
N. Y. Jų gimimo vieta yra Tx>n- 
donas. Anglija. JA IJetuvos kilę 'S 
Virbalio miestelio. Patys ar 
žinantieji raSyklt: Eduardas S 
kūnas, Marijampolė, Vaičaičio 
6a.

'? *

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų', Stiklai ir 
VARNISAS

2325 So. Hovne Avenue 
Tel. CANai 6850

PAIF.SK

