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KIŠK4 ISPANIJA
WASHINGTON, geg 10. — 

Amerikos pasaulinė spauda 
paskelbė, kad Ispanijos nacio
nalistų vadas gen. Franco su
migęs dvi ispanų politines 

’tijas (falangistų ir karlis- 
7) pakeitė savo nusistatymą 

Bažnyčios žvilgiu. Girdi, pir
miau jis daug dirbęs už Baž
nyčios' teises ir laisvę, o da
bar šį darbų paneigiąs.

Apie tai si žinia yra niekas 
daugiau, kaip tik prasimany
mas. Tas jiaeina iš ispanų na
cionalistų priešų šaltinių.

Minėtos politinės partijos 
sujungtos sustiprinti ne tik 
ispanų tautinę sąmonę, laimė
ti vedamą kovą prieš bolševiz
mą, liet dar ir užtikrinti Baž
nyčiai laisvę ir neliečiamybę 
pasitaikius bet kokiems politi
niams tarp gyventojų nesusi
pratimams.

Kaip falangistai, taip ir kar 
listai yra nusistatę, kad Ispa
nijoj dominuojanti religija tu
ri būti katalikybė. Vieni ir ki
ti pripažįsta, kad katalikybė 
Ispanijai yra būtina. Be kata
likiškos religijos Ispanijos vai

Šj kartą kliuvo kariuomenės 
maršalui Tuchačevskiui

JIS PASALINTAS IŠ KARO PIRMOJO 
VICEKOMISARO VIETOS

MASKVA, geg. 11. — So
vietų kariuomenės vadovybė
je įvykdytos žymios atmainos.

Diktatoriaus Stalino nema
lonėn pakliuvo maršalas M. 
Tueliačevskis, karo pirmasis 
vicekomisaras. Jis pašalintas 
iš užimamas vietos ir pasiųs
tas komendantu į Kubiševą, 
Pavolgio srityje. Jo vieta Ala 
skvoje teko buvusiam genera
linio štalio viršininkui A. I. 
J ego r e vui.

Gen. štalio viršininku pas
kirtas Sapožnikovas, o Kijevo 
komendantas Jakiras nukeltas 
į Petrapilį komendantu.

Sakoma, takių svarbių va

dovybėje atmainų nebuvę nuo 
Trockio pašalinimo iš karo 
vadovybės.

Maršalo Tuchacevskio var
pius, sakoma, buvo minimas 
buvusiose trockinin'kų bylose. 
Nors jis nėra įveltas į jokį są
mokslą, liet diktatorius nete
ko juo pasitikėjimo.

Maršalas Tueliačevskis yra 
apie 44 metų amžiaus. Jis išė
jęs karo mokyklų caro lai
kais ir 1918 metais persime
tęs į bolševikų pusę, būdomas 
paprastuoju leitenantu. Po to 
jis pasižymėjo kovose už bol
ševikus.

ŠIANDIEN VAINIKUOJA
MAS ANGLIJOS ’

KARALIUS

LONDONAS, geg. 11. — 
Kelinta diena Londone vyksta 
karališkos iškilmės, o rytoj 

stybei nebūtų vilties ilgai gy- jos jiasieks aukščiausiojo laip-
vttoti. Tai žino tautos vadai snio — bus vainikuojamas 
naeionialistai. Ir tuo klausimu Anglijos karalius Jurgis VI 
nėra skirtingų nuomonių. Šios

*

nuomonės yra gen. Franco, 
kurs partijas suvienijo.

Tarp falangistų ir karlistų 
yra vienas politinis skirtumas. 
Karlistai norėtų, kad kaip tik 
radikalai bus sutriuškinti, tuo
jau atstatyti monarchiją, šis 
jų nusistatymas nėra griežtas 
ir nacionalistams svarstytinas. 
Gen. Franco nėra priešingas 
monarchijai. Jis tik sako, kad 
tuo reikalu turės būti atsiklau 
sta pačių gyventojų, kada Is
panija bus atstatyta ir pat
varkyta.

Kaip gen. Franco, taip mi
nėtos abi partijos savo visą 
socialę programą remia vien 
Katalikų Bažnyčios mokini
mais ir nurodymais — Popie
žių enciklikomis. Sujungtos 
šios partijos jau pasisakė, kad 
jos yra priešingos senąjai 
parlamentarinei sistemai su 
daugeliu įvairiausių politinių 
grupių.

Į šias iškilmes suvykę daug 
žymiausiųjų atstovi) iš Brita
nijos dominijų ir posesijų ir 
kitų Anglijai draugingų pa
saulio valstybių. Suvykę daug 
ir amerikiečių, kurie labiau 
kaip patys britai įdomauja 
šiomis Britanijos iškilmėmis.

Iškilmėms rūpestingai pasi
rengta, tik reikalingas gražus
oras. Blogas oras gali su- ta 2

drumsti karališkas vaikšty
nes.

Anglijai karalius reikalin
gas tik kaipo Britanijos im
perijos vieningumo, simbolis.

BRITAI IŠTIKIMI KARA
LIUI, BET...

ANGLIJOS KATALIKAI 
NETURĖS NAGION ALIŲ 

KONGRESU

PRAHOS KATALIKAI
PAGERBĖ POPIEŽIŲ

pi jy xi
PRAHA, Čekoslovakija, LONDONAS, geg. 10. — Čia 

geg. 11. — Prahos katalikai katalikų vyskupų susirinkime 
gausinguoju susirinkimu pa- nuspręsta ateityje katalikams 
gerbė Šventąjį Tėvą Pijų XI neturėti .jokių nacionalių kon- 
ryšium su ateinančiomis Po- gresų, koki dažnui buvo turi- 
piežiaus 80 metų amžiaus su- mi. į »IW,
KHiktuvėmis. j Vyskupai rado, kad nacio-

Susirinkiine be kitų dalyva- naliai kongresai yra daug iš-

NACIONALISTU LAKŪNAI GRIAUJA 
BILBAO RADIKALU POZICIJAS

GEN. MOLĄ REIKALAUJA RADIKALŲ 
PADUOTI MIESTĄ

Madridas ir gi smarkiai 
bombarduojamas

HENDAYE, Prancūzija, nalistų artilerija šiandien iš 
geg. JI. — Radikalų žiniomis naujo pradėjo smarkiai bom- 
iš Bilbao, nacionalistų laku- barduoti Madridą. Per 7 va- 

daužyta 
radika-

vo Jo Emin. kardinolas Kas- kalbingi, liet iš jų nėra Bažny 
par, Prahos arkivyskupas, čiai ir katalikams jokios nau-,na* šiandien keletą kartų su- landas be paliovos 
prelatas Burzio iš vietos nūn- dos. Tik vieni akademiniai, or*n^m*8 bombomis griovė Bil miesto centras. Anot
cijatflros, auxiliniai 
ir kiti prelatai.

Įžengiamąją kalbą sakė se
natorius J- Karas. Jis pareiš
kė, kad katalikai turi tris svar 
biąsias priežastis reikšti savo 
karštos meilės Popiežiui: Jo 
Šventenybė baigia 80 metus 
amžiaus; jo beveik stebuklin
gas pasveikimas, ir pagaliau 
jo po ligos atnaujintas dvasi
nis aktivumas visais svarbiai
siais plačiam pasauly reika- 
'“»• -j

vyskupai j vaidinimai. Tos rū.š es kongre-i)ao priemiesčius šiaurrvti- 
sai, arba konferencijos visiš-įn’ain šone, kur radikalai įsi- 
kai nereikalingi. Bažnyčia ir'taisę tvirtas pozicijas, 
katalikų visuomenė reikalinga' Gen. Molą paskelbė, kad 
praktiškojo darbo pastangų. Bilbao miestas apgultas ir ra-

lų, 55 asmenys užmušta ir a- 
pie 130 sužeista. Per pereitus 
du mėnesius nacionalistų arti
lerija, anot radikalų praneši
mų, apie 850 asmenų užmušė

miestą, ir daugiau kaip 3,500 sužeidė.

NACIONALISTAI TVAR
KOSI BILBAO APY

LINKĖSE

... . dikalai turi paduotiŠtai, pare;skia vyskupai, o , • . . „ ,„ . ... , .. f . Sako, jei tas nebus padarytaKatalikų Tiesos draugija turi ... . . ,i j-j- - j- llkl rytojaus vakaro,kasmetines didžiai naudingas i . . , .
miestas bite gnaujacnas ift JO-, Valencijos fronte. Nori paiin 
ros, iš oro ir su žemyno arti
lerija.

konferencijas ir to pakanka. į 
Katalikai tad turi burtis į šią 
draugiją.

ITALU SPAUDA NEPA
DUODA ŽINIŲ Iš 

LONDONO

Gen.

Turima žinių, kad naciona- 
naują puolimųV 1S.aS i listai pradėjo

LONDONAS, geg. 11. — 
Paprasti žmonės britai yra 
ištikimi karaliui. Tik reiškia
mas nepasitenkinimas nerei
kalingomis didelėmis išlaido
mis ryšium su karaliaus vai
nikavimo iškilmėmis. Kas gi 
turės padengti šias išlaidas.

HENDAYE, Prancūzija, 
geg. 11. — Žiniomis iš Bilbao 
karo fronto, nacionalistų pa
jėgoj tvarkosi užduoti galuti
ną „smūgį radikalams.

Savo keliu radikalų vadovy
bė miestui ginti pakeista. Vy
riausiuoju milicininkų vadu 
sutiko būti baskų autonomi-'

ROMA, geg. 11. — Musso
linio įsakymu italų spauda 
visiškai tyli apie Anglijos ka
raliaus vainikavimo iškilmes. 
Iš Londono grįžta italai ko
respondentai, kurie ten buvo 
išvykę rašyti žinias apie iš
kilmes.

Mussolini nusistatė Londo
no iškilmes ignoruoti dviem 

. sumetimais: L Anglija nepri
pažįsta Italijai Etiopijos už
kariavimo ir į vainikavimo iš-

Mola sakosi apgaili šį 
savo pasiryžimą — jam gaila 
miesto ir civilinių gyventojų. 
Bet kitokios išeities nebus, jei 
radikalai atkakliai laikysis. 
Už sugriautą miestų radika
lui bus kalti, kadangi .jiems 
duodama proga gražiuoju pa
siduoti ir išvengti 
kraujo liejimo.

Radikalų vadai atsako, kad 
jie gins miestų. Girdi, antai 
nacionalistai nepaima Madri
do, jie nepaims ir Bilbao.

ti Turuel miestelį, 
raktas į Valencijų.

kurs yra

PARYŽIUS, geg. 11. — Iš 
Barcelonns atvyko Saru Ba- 
ron, socialistas iš New Yorko. 
Jis pasakoja, kad ten sukilę 
anarchistai keletu dienų turė
jo uždarę vienam vienuolyne

", * . ! ispanų radikalų preaidentų tolesnio / / _. ’ .X1 . . .M. A'zanų. Jj išlaisvino at
šaukta iš karo fronto milicija-

Anot jo, per anarchistų su
kilimą Katalonijoj daugiau 
kaip 2,500 asmenų žuvo. Su-

Žiniomis iš Madrido, nacio-’žeistųjų tūkstančiai.

nės provincijos prezidentas J
AM North AVericm nle A' J# ’****'“ yra fcilmefpakvirtė buvusį Etio-
Art North rt ėstom gete- ki karinil)Uj. Mano, kad | ., ......
nkelio arit Licoln gat. užmuš hfl(Jn bus M|ima sekmi„.|P''os ""Platonų, 2. anka- 

darbininkai.

DUBLINE IGNORUOJA
MOS LONDONO IŠKILMĖS

DUBLINAS, Airija, geg. 
11. Oficiali Airija tiesiog ig
noruoja karaliaus vainikavi
mo iškilmes Londone. Tas ne
sutampa su airių tautos dva
sia.

9 PRIPAŽINTI KALTAIS

5 moterys ir 4 vyrai iš 4-ojo 
precinkto, 20 wardo, teisme 
pripažinti kaltais .už sukty- 
1m\h per balsavimus balandžio 
mėnesį, 193G m.

giau ginti miestą.
Nacionalistų viena kolium-

aa stengiasi atkirsti miestui 
vandens įvadą.

Žiniomis gi iš Madrido, Ya- 
leneijos radikalai perorgani
zuoja Katalonijos armiją (mi
liciją) ir podraug malšina a- 
narchistų sukilimus.

PASITRAUKĖ IŠ PARKŲ 
BOARDO

Harry Josepb, Cbieago par
kų boardo narys, kurs peikė 
didelį šio boardo išlaidumą, 
išėjo iš boardo.

Jo vieton išrinktas P. S. 
Oraver. • i' *

R. J. Dunham ir toliau liko 
boardo prezidentu.

KUNIGAI PAUOSTAI PAR
DAVĖ RADIJO STOTĮ

tiniu laiku Anglija be atodai
ros puola Italiją dėl šios nusi
statymo Viduržemio jūros ii 
Ispanijos klausimais.

NEGRAS KONGRESO AT
STOVAS TRAUKIA TEIS

MAN GELEŽINKELIUS

J. V. kongreso atstovas neg
ras A. W. Mitc.bell iš Cbieago 
traukia teisman Pullman kom
paniją, Illinois Central gele
žinkelio kompaniją ir Cbieago, 
Rock Island and Pacific ge- 
lež. kompaniją. Reikalauja 
50,000 dol. atlyginimo.

Anot įteikto apygardos teis
mui minėto ieškinio, Mitchell 
bal. 20 d. nusipirko nbupusį 
bilietų į Hot Springs, Ark. Į- 
važiavus į Arkansas valstylię, 
traukinio konduktorius įsakė 
jam iš Pullmano vagono per
eiti į paprastąjį, skirtą neg-

NEW YORK, geg. 11. — rams. Arkansas valstybė turi 
Kunigai paulistai pardavė sa-'įstatymą, kad traukiniai turė- 
vo neapsimokamų radijo stotį tų skirtingus vagonus baltie- 
WLWL. Laikrodėlių dirbėjas (siems ir negrams. Ir taa vyk- 
Andre Bulovą nupirko. doma, kadangi geležinkeliams

numatytos pabaudos.

WASHINGTONE KALBA
MA, PASITRAUKS 

DU TEISĖJAI
WA»SJIINGTON, geg. 11. 

— Plačiai kalbama, kad apie 
birželio 1 d. du teisėjai pnsi- 

įryžę pasitraukti iš vyriausio
jo teismo. Sakoma, tuo būdu 
bus sulaikytas prez. Roose
velto reikalavimais teisėjų skai 
čių padidinti iki 15.

Pasiryžusiais pasitraukti y- 
ra teisėjas L. J. Brandeis, 80 
m. amž., ir teisėjas W. Van 
Devanter, 78 m. amž.

Pasitraukusiems bus moka
ma riebi pensija — po 20,000 
dol. kas metai iki gyvos gal
vos.

KATALIKAI SONOROJ 
ATIOARĖBAŽNYČIAS

HERMOSILLO, Meksika, 
geg. 11. — Sonoros valstybės< 
gubernatoriaus R. Yoeupieio 
leidimu valstybėje atidarytos 
visos liažnyčios, įėmus ir ka
tedrą.

Kol kas leista tik trims ku
nigams rūpintis visos valsty
bės katalikais. Šie kunigai su
tiko paeiliui lankyti visas ati
darytas bažnyčias iki bus su
laukta daugiau kunigų.

Baskų miesto Guernica gatvė griuvėsiais užversta. Naci
onalistų lakūnai sugriovė šį miestą radikalams atsisakius pa
siduoti. Toks likimas laukia ir Bilbao miestų, jei radikalai jo 
nepaduos. (^Acrne PhotoJ

YVASHINGTON, geg. 11. Kongr. Mitchell 
— Prez. RooseveJtas parvyk-.Pullmano vagoną,
sta iš atostogų. Rytoj bus na- konduktorius grasino jį 
mie. tuoti.I — ■

apleido 
kadangi 

arės-

SAKO, AL SMITH PA
KVIESTAS Į VATIKANĄ
NEW YORK, geg. 11. — 

Vietos laikraštis World Tele- 
gram rašo, kad tAl Smith ren
giasi vykti į Europą. Sako, 
jis pakviestas į Vatikaną, kai
po žymiausias katalikas pa- j 
saulininkas J. Valstybėse, kad 
su juo pasitarus dėl kovos j 
prieš komunistų propagandą į 
Amerikoje.

Su Al Smithu į Europą 
vyks prelatas F. J. Sbeen, A- 
merikos Katalikų universiteto 
profesorius.

Pats Al Smith pareiškia, 
kad jis negavo iš niekur jokio 
kvietimo.

ORAS
CHICAGO SRITTS. — Nu

matomas lietus ir šilčiau.
Saulė teka 5:31, leidžiasi 

8:00.
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HUBMVMMRATOS KAINA: J Amerlkoa valatybdaa:
Motame — H.iO; Pusei metu — 12.10; Trima mėna- 
Ma-r~ — Vienam mineatul — Tie. Kltoae val-
atyMaa praaumerata: Metama — IT.02; Puael matu 
— SAM. Kopija — .Ola.

Teisingas Žodis

Komunistai savo veiklų stengiasi plės
ti visuose pasaulio kraštuose. Žinoma, jie 
ir Lietuvos neaplenkia. “XX Amž.” bendra
darbis p. P. D. dėl to į visuomenę taip kalba:

“Lietuvoje nuolat didėjanti darbininkų 
ir įvairių smulkių amatininkų skaičiui ati
tinkamais laikotarpiais esant tam tikram 
bedarbių ir dar didesniam pusdarbių kie
kiui, nepareinamai nuo bet kieno valios, di
dėja ir komunizmui palanki dirva.

Tuo tarpu katalikai rašo, kalba ir vei
kia prieš komunizmų dažniausiai ne darbi 
uinkiškose masėse ir ne su jomis susijusiose 
srityse. Šiuo atžvilgiu, žymia dalimi, mes 
esame panašūs į kai kuriuos karštus blai
vybės apaštalus, kurių veikla neišeina iš 
įsitikinusių blaivininkų aplinkos.

Bet jau pats laikas pasukti mūsų anti
komunistinio veikimo vairus kaip tik j tas 
pačias jautriąsias ir pavojingąsias vietas, 
kur savo vyriausių dėmesį yra nukreipęs ir 
pats komunizmas, iš ten vyriškai su juo su- 
sigaliniuoti. Kitaip mūs spaudos, mūs kon 
ferencijų, ir mūs veikimo socialinis pažan
gumas, žymia dalimi, bus nevaisingas.

Žinoma, yra daug būdų tegiamųja pras
me veikti į darbininkus. Bet pagrindliniai y- 
ra du: individualinis, kuris pasireiškia san
tykiuose su darb ninkais garbingu, iš esmės 
krikščionišku, elgėsiu, teisingumu ir jų rei-. 
kalų reikiamu supratimu. Kitas — tai orga- 
nJxu°to veikimo kelias, kuris, kaip įvairių 
kraštų patyrimas parodė, gali turėti lemian
čios reikšmės darbininkų socialinei ir idėji
nei orientacijai.

Šioje srityje jau eilė metų kaip pas mus 
veikia L. Krikščionių darbininkų Sųjunga. 
Tik reikia pažymėti, kad lig šiol Katalikų 
visuomenėse toli gražu nepakankamai kreipė 
dėmesio į jos pastangas. Tuo tarpu jojo dar 
permato dalyvauja inteligentinių jėgų, tiek 
pasaulininkų, tiek dvasininkų. Dabar, kada 
Krikščionių darbininkų Sųjunga deda dide
les pastangas išplėsti savo pozityvinę so
cialinę veiklų ir kartu kovų su komunizmu, 
kada Pijus XI -- visus įpareigoja veikti 
žioje srityje, reikia tikėtis, kad ji tikrai su
silauks jai taip reikalingos moralinės, inte
lektualinės ir materialinės katalikų visuo
menės paramos. Tada ir visa mūsų antiko
munistinė veikla bus daug taiklesnė.”

Kun. O’Flanagan ir Komunistai

Pastaruoju laiku komunistų laikraščiai 
— Daily \Vorker ir lietuviškieji į padanges 
ėmė kelti iš Airijos atvykusį kun. Mielinei 
O'Elanagan. Mat, jis važinėja po Amerikų 
ir sako karštas kalbas Ispanijos vadinamų
jų lojalistų (raudonųjų) naudai.

Nacionalės Katalikų Gerovės Konferen
cijos korespondentas iš Dublino, Airijos so
stinės, pranešu, kad kun. Mielinei O’Flana
gan iš Airijos, kuris yra Amerikoj ir kalba 
Ispanijos kairiųjų naudai yra susPenduotas 
kunigas.

Kadangi šiam N. C. W. C. koresponden
to pranešimui kai kus nenorėjo tikėti, N. C. 
\V. C. žinių skyrius kablegramavo Elpliin 
(Airijos) vyskupui, iš kurio gautas toks at
sakymas: “Visos diecezinės fakultatės yra 
atimtos iš kun. O’Flanagan 1925 m. Jas 
atėmė Elpliino vyskupas. Nuo to laiko fa
kultatės dar nebuvo jam sugrąžintos ”.

To užtenka.
O’Flanagan yra kunigas be valdžios,

P R A F O A s Tre&adienTs, geg. 12 d., 1937

Iš po mano balanos
Murkus

Tūlas laikraštėlis, išeinųs sustoju. Galvoja, kų reikėtų 
Lietuvoj, giriasi esųs skiria- daryti? Galutinai nutaria ri
mas moterims inteligentėms. 

.‘Bet kai apžiūri jo viršų, pa
žiūri į vidų, apeini iš lauko 
ir vidaus, labai mažai to in
teligentiškumo ten sueini. Iš
iri žiūri, kad jau tų vienų sa
kinį lauk iššlavus, kai matai 
vienas užsimojimas tikrai in
teligentiškas būtų atliktas.

kriaušių dėvintį atlikti. Re'š 
kia, devynias dienas atidedu 
gavėjiiuui ir maldai. Ir tik 
paskui imsis baigti kryžių. 
Ir kaip nustebo! Po devynių 
dienų ateina ir atranda kry 
žiu užbaigtų taip, kaip jį Šia 
ndien matome.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Kaip viskas, taip ir žmonių 
kalbos 'mainosi labai greitai. 
Nekalbant apie kitas, štai, 
ve, kad ir pačių mūsų. Ro
dos, da ne taip seniai, o bet
gi Donelaičio, Daukanto, Po

be autoriteto ir be galės eiti bet kokia-, ka-' skoB ir kity kalba ja„ 
talikų kunigo pareigas. Jani yra atimta tei- kal njWien#e ,ietuviui nes„. 
sė laikyt, sv Mląias, sakyt, pamokslus, kiau- ImĮ^ j,
syti išpažinčių ir t.t. Kunigas, nuvažiavęs r . Tv , .............. i .. .... , .. . nors vienų Daukanto įssircis-įs savo vyskupijos Į kitų vyskupijų be vie- . * . ..
tinio vyskupo žinios ir leidimo negali e'-ti kun* “N^noiyti ne laza, ne 
kunigiškų pareigų. Dar blogiau, jei kunigas P&vinastiu . Rodos, lietuvių 
yra vyskupo suspenduotas. Jis tuomet yra1^a^,a- mums jau ma-
netvarkoj su Katalikų Bažnyčia. Jo būvis žai suprantama. Nors, nege 
nepavydėtinas, negarbingus ir jam pačiam
tikrai pražūtingas.

/
Tokiame stovyje yra kun. O’Flanagan.

Nestebėtina, kad komunistai jį pamylo, gar-
s'na, aukština. Tų suspenduotų kunigų jie Dijonizas Poška, garsus se 
panaudoja savo komunistiškiems tikslams novės lietuvis, apart ko, ir 
niekti, eiliuoti mėgo. Kai kurias jo

dainas ir dabar da žemaičiai 
niūniuoja. Savame laike bu
vo sumanęs visų Lietuvos is
torijų eilėmis išleisti. Mums 
tokis sumanymas atrodo ne 
kaip. Betgi senovės žmonės 
tokį dalykų labai aukštai sta-

riau jaustųsi Daukantas iš
girdęs mūsų “dortinus Tei
sus” ar “partijų koalicijas”.

Del Paminklo Komp. Petrauskui

Laikraščiai svarsto koanp. Miko Petrau
sko paminklo statymo klausimų. Nuomonės 
pasiskirstė. Vieni nori, kad paminklų staty
ti Cleveiande, kiti kituose miestuose, o kai 
kurie pataria statyti Lietuvoje. Pirmiausia, | tė. Jei imsim, daleiskim, ki-
kaip 'mes jau esame rašę, reiktų išleisti Pet I nūs arba koreječius, jų i s t o 
rausko kūrinius, o paskiau galvoti apie pa- ’ rj ja kaip sykis tik taip ii 
minklų. Kūrinių išleidimas būtų geriausias parašyta. Šventadieniais, o y 
ir tiksliausias jam paminklas. pač vakarais, nekartų kiau

I
Paguliau, jei amerikiečiams susidarytų 

galimybės statyti paminklas žymiajam mū
sų kompozitoriui, jį reiktų statyti Ameri
koj. Lietuvoj Petrauskui paminklų pasta
tys Lietuvoj gyvenantieji jo gerbėjai.

Šiandien Izmdone yra didelis “sliow”. 
Vainikuojamas Anglijos karalius Jurgis Vi. 
Vainikavimo apeigos atliekamos, prisilai
kant visų senųjų tradicijų. Tuo būdu tos 
iškilmės padaromos dar įdomesnės.

Negalima būtų pasakyti, kad Anglijos 
karalius yra mažas ponas. Jis yra karalium 
didelės ir turtingos imperijos, jis yra se
nųjų imperijos tradicijų palaikytojas. Ta
čiau jo gulė yra apribota. Be vyriausybės 
ir parlamento žinios jis jokio žingsnio ne
gali dar>ti. Tuo atžvilgiu Jungtinių Ame-

Beetbovenas, brangus pa
saulio muzikas, begaliniai nu
sižeminimų gerbė. Vienų kar
tų namo savininkas, kur gar 
susis muzikas kampininkavo, 
sutikęs jį, labų dien atiduo
damas, kepurę pakėlė. Beet- 
liovenas kuogieičiausiai susi
rinkęs savo popiergalius kui 
iš ugnies lauk dūmė, kad kar
tais ir kitu kart priešais jį 
praeidamas savininkas kepu
rės nenusiimtų. Pasak jo, mai,

ras naktis praleidžiama savo 
tautos ir krašto istorijų ei
lėmis atpasakojant ir klau
sant. Pas juos istorijų visi 
ant pirštų žino.

tokia garbė tik Dievui tinka

Savame laike šv. Pasko 
vienuoliai Italijoje įsigijo sau. 
labai įdomių karvę. Už aukš
tų šios karvutės apsukrumų, 
vadinta jų Katriute. Ištikrų
jų, Katriutė nuveikdavo ne 
kartų labai įdomių dalykų. 
Sakysim, ryte apkraudavo jų 
pintinėmis ir paleisdavo Nea
polio linkui. Vakarais par- 
grįždavo ir parsinešdavo ku-

Kaip daugelis kitų ameri
konų, ir aš, tavorščiai, buvau 
sumislijęg aroplanu lėkti į An
gliju ant karaliaus karūnavi
mo; pamatyti karalių, kara
lienę, pabaliavoti, o paskui 
dar užsukti į Prancūzijų ir 
pašokti ant Edvardo ir Simp- 
sonienės veselės, ba Čikagos 
Tribūnas neseniai piršto ilgu
mo litaroni per septynias špal- 
ta« ant jrinivo puslapio išdrū- 
kavojo, kad Edvardas būsi
mai savo žonkai jau ir žiedų 
nupirko.

Nūdien labai Širdingai 
menkos lietuvių spauda gal
vų kaso, kaip ir kokiu būdu 
daugiau jaunimo užgriebus? 
Seniai baigia mirti. Iš Lie
tuvos mažai įvažiuoja. Jei 
jaunukai rankos neišties, vis
kas pakriks, kai Grigo avilys. 
Berods, tai nelengvas galvo
sūkis. Tai vienok rimtai ap
galvotas, neatrodo negalimu 
Ko trūksta, tai pradžios. O 
pavyzdžių, kiek nori. Kad ir 
toji pati Amerikos geltonu 
kė spauda. Štai, ve, nedė’i- 
nis leidinys. Kai rankon imi, 
(ai rodos nięlęad .jieperskai- 
tysi. Kai pradedi, kai cukrus 
sutirpsta... Pasekim ir mes

•Karališka pora — mano kam
pelio lankytojai

Plunksnai nusipirkti vakar 
nuvažiavau į daun taun ir 
viename store pamačiau dide
lę mbiių žmonių. Priėjęs ir 
aš pasistiebiau. Žiūriu, kara
lius ir karalienė sėdi ant tro 
no, akurat kaip ant pikčerio: 
tokie pat tronai, tokios uni^^ 
formos, tokie ploščiai, toki^J^B 
karūnos, tokios galybės lazdos 
ir t. p. Kai alkūnėmis prasi- 
miušiau į fruntų ir kai su vie
nu ir kitu susidūrė mano a- 
kya, alxu viena akim man 
mirktelėjo ir tyliai tara: “alio

Kai tų savo mįslę apznai-' profesor! ” Aš tada žemai
ininau gaspadinei, jinai man 

1 pastebėjo, kad aš neturiu 
trumpų kelnių. Sako, juodas 
pančiakas ir šliperius galiu 
aš paskolinti, ale trumpas 
kelnes būtinai turi nusipirk
ti, ba kaip gi Londone pasi
rodysi su ilgom kelnėm, kuo
met ten visi bus su trumpom 
kelnėm, o Afrikos ir Indijos 
ir visokių salų sultonai, ma
haradžos ir šeikai bus gal net

juog. pasveikinau, o jie liepė 
man valandėlę palaukti ir, kai 
išmušė dvylikė, abu nužengė 
nuo savo trono ir pasiėmę 
mane užfundino karališkus 
pietus, kokie ten pat buvo ger
vinami, kostumeriams pa
traukti.

Pagal suvestas rokundas, 
1936 m. į Maskvų buvo nuva
žiavę 710,000 ir iš jų 015,000 

visai be kelnių, tik į marškas vėl išvažiavę; j Leningradu
įsisukę; čia ji man parodė ga- buvo nuvažiavę 512,000 ir iš
zietoj pikeerį, vieno Fiji salų 
delegato, kuris, ištikrųjų, be
sąs tiki su marškiniais, sie
kiančiais žemiau kelių. O kai 
vakar Tribūne perskaičiau 
naujienų, kad mūsų preziden
to spešil ambasadorius, kuris

jų vėl išvažiavę 455,000.
O balšavikai sako, kad nie

kur nėra ant svieto geriau
|kaip Rasiejuj. Prastas, tur 
būt, “rojus,” kad tiek žmo
nių turėjo bėgti.

j4. Vinųpirmu, nūdienos jau- |Amerike neSioja ilga8 ke|nf<5, 
jokiais rimtumais ne- „ ka- Ix)ndo„e refkgjo eiti j

steito balių su trumpom kel
nėm, net blušino ir greit įbė- 
go į arniabilių, kad korespon-

Katalikų Bažnyčios Augimas

Tik kų išėjęs iš spaudos 1937 motų Cnt- 
liolic Direktory”, kurį leidžia P. J. Kenedy 
and Sons New Yorke, parodo Katalikų Baž
nyčios augimų Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.

Paduotieji statistikos duomenys rodo, 
kad dabar katalikų šiame krašte yra 20,- 
059,134. Per metus laiko katalikų skaičius 
paaugo 223,945 asmenimis.

šiuo metu Jungtinėse Valstybėse yru 
31,649 katalikų kunigai, 205 kunigų semi
narijos, 18,526 bažnyčios, 2,170,065 mokiniai 
parapijų užlaikomose mokyklose, 16 ariri- 
diecezijų, 109 diecezijos (vyskupijos).

Kaip gražiui auga Katalikų Bažnyčia 
Amerikoje, aišku iš šių statistikos duomenų:

1785 m. šiame krašte buvo tik viena 
vyskupijų, 40 kunigų, 12 bažnyčių, 80,000 
tikinčiųjų. 1835 m. jau buvo 13 vyskupijų, 
347 kunigui, 272 bažnyčios, 12 kunigų se- 
•minai'i jų, 0 kolegijos. 1879 metais skaitme
nys paaugo: buvo 63 vyskupijos, 5,750 ku
nigų, 5,589 bažnyčios, 23 kunigų seminari
jos, 7G kolegijos, 577 akademijos, 1,958 pa
rapijinės mokyklos, 345 labdarybės institu
cijos, iš viso 6,375,630 katalikų. Per apie 

metų tie skaitmens padidėjo beveik ke-
Attiie kurtus.

rikos Valstybių prezidentas daug daugiau pinas pintines visokių gerų
turi jėgos ir valdžios.

* • •
Chicagos lietuviai socialistai, savo ga

zietos redaktoriui vadovaujant, rengė “triu
kšmingų” darbininkų dienos, gegužės mėn. 
1 d., paminėjimų, kad plačiau paskleisti re
voliucijos obalsius, tačiau publikos susirin
ko “tiek daug”, kad nebuvo nė kam kal
bėti, nei kam dainuoti, nei katu revoliucijos 
skelbti. Ir už salę nėr iš ko užsimokėti. Vy
rui, ir jūs nusidėvėjot ir jūsų socialistiškos

jos paseno. Meskite jas lauk.

Lietiniui komunistui ir socialistai, su
sidėję į “bendrų frontų”, renka aukas Is
panijos raudoniesiems, bet jie pamiršta sa
vo tautiečius plečkaitininkus (socialdemo
kratų vadų Plečkuiti ir jo draugus), kurie 
pamatę, kad Lietuvon prie Lenkijos nebe
pajėgs prijungti, pradėjo plėšikauti ir dėl 
to dabar dideliame “triubelyje” yra. Vy 
rui, neužmirškite savųjų.

dalykų. Žmonės Katriutę taip 
mylėjo ir pažino, kad, paber
davo jų saldžiausiomis lupy
nomis, o jos pintinėn įdėda
vo kų geriausio turėdavo. Ka- į 
triutei keliu einant, didžiau
si bajorai pasitraukdavo iš 
kelio. Katriutė eina! užteko 
išgirsti.

Šv. Damijono bažnyčioje, 
Asyžiuje, Italijoj, kabo pa
kabintas neįprastos išdirby
stės kryžius. Rankų, žinoma 
darbas. Bet taip gražiai nu
drožtas, kad viso pasaulio dai 
lydės kvapo netenka į jį pa
žiūrėję. Jo istorija, sako, y- 
ra tokiai. Tutasai vienuolis 
suinuno anų kryžių nudrožti 
kaipo atgailų už praeities 
prasižengimus. Laikydamas

minas jokiais rimtumais ne- 
įdomauja. Kalbėti jam, kas 
atpirko jiasaulį, arba, kas at
rado Amerikų, — žirnis ] sie
nų. Geriau parodyk jum Shai 
kio kumštį ir aprašyk kvo- 
plačiausiai, o kai matai visi 
vaikėzai sukrus. Arba, padek. 
Kaskiūtės gražių išvaizdų ir 
paskui nuniesk koilgiausių 
straipsnį, — visos mergaitės 
sumarmės. Žodžiu teik jiem® 
tai, ko ieško, o ne tai, kų (u 
turi, jei nori pasisekimo. Už 
senas idėjas Amerikos jau
ni', no neįsigysi, tai vienas da
lykas. Jei nori jaunimo, pa
rodyk tikrų pinigų, o ne nuo 
visų atlikusias šukes. Nors 
kartų įsitėmyk skirtumų tar- 
|H‘ jaunimo Lietuvos arimuo
se
auklėto.

Neseniai buvau vienam ba
liuje. Įėjęs žmogelis nusigan
do ir priėjęs manęs paklausė;

— Atsiprašau, kažin ar ge
rai pataikiau. Ar čia salė, ar

dentai pikčerio nenut rauktų! pirtis.
ir man, apžiūrėjus savo blauz- —• Kas tamstai yra, — sū
dąs, atlyžo ukvata pamatyti 
tas karūnavimo celebracijas. 
Daryk ekspensus ir paskui dar 
žmonių akyse blušing. Nesu
lauktum! Taip ir likau namie.

kau, — žinoma salė. Iš kur 
jums atėjo į galvų, kad čia 
pirtis T

— Nugi pažiūrėk tik į tas 
ponias; visos pusnuogės. Ma
niau, kad jos į pirtį atėjo.

Laivakorčių Agentų Sųjunga 
parengė ekskursijų ekspresi
niu laivu Berengaria, išplau
kiančiu iš New Yorko birže
lio 19 d. vidurdienį.. Šios eks
kursijos dalyviai atvyks į 
Paryžių birželio 25 d. ir gu
lės aplankyti ten tarptauti- 

ir Amerikos mokyklose nę. parodų, ar, sulig noro, su
stoti Koelne ir Berlyne, o pa
skui nuvykti į Palangų kaip 
tik prieš kursų atsidarymų. 
Trečiosios klasės sezoninė lai
vakortė šiuo laivu į Klaipė
dą ir atgal kaštuoja tik $197.- 
50/ Turistine klase su antro
sios klasės geležinkelio bilie
tais — $281.00. O visas pra
gyvenimas ir nakvynė gra
žiausiame Europos pajūryje 
— istorinėje Palangoje per 
30 dienų gaunamas nemoka
mai!

Nemokamos Atostogos 
Amerikos Mokytojams 

Lietuvoje

Draugija Užsienio Lietuvia
ms Remti parengė šių vasarų 
lietuvių kalbos kursus atvy- 
kusiems iš užsienių mokyto 
jams, kuriems duodamas ne
mokamai butas ir maistas 
Palangoje per 30 dienų, pra
dedant nuo liepos mėn. 1 d.

Šia proga turėtų pasinau
doti visi Amerikos lietuviaiKad laimėti Europos krepšinio čenipi-, i ..... .

jonuly Lietuvos .portinmkai.iK reikėjo nu./“'" B'vert"’ P™'"1“ kurie atortogaudu-
gulėli Virus geriaueiue kreminio tymus E,i-|n"° k"«- visk«» Kvrni vyk-^ Į «.i įvairiuose resortuose iėlci- 
rojioj. JWmu»ia jiems reikėjo susiremti su ■ko1 P««k* Pasiekus, diia daug daugiau pinigų,
italais. Ir juos lietuviai nugalėjo. Italai, galvų, vienuolis nusigando ;w negu kelionė į Lietuvų ir at

gal. Vykstantiems į tuos ne 
mokamus kursus mokytojams

JUOS

stodami į rungtynes su lietuviais, turėjo vertomis savo rankomis A t-
žinoti, kad čia reikalų turi ne su etiopiečiais. pirkėjo galvų drožinėti. A p

LIETUVOS UUKUSINIAI 
LEIDINIAI PARYŽIAUS 

PARODAI

ti geresne® knygas, kurios bū
tų galima išstatyti pasaulinė
je parodoje. Tokius leidinius 
sutiko išleisti akc. ‘Spindulio! 
b-vės, “Spaudos Fondo” ir 
“27 knygos mėgėjų”.

“27 knygos mėgėjai” leid
žia 2 knygas: — “Gulbė — 
karaliaus pati”, kurių linoleu
mo raižiniais iliustravo daili
ninkas Petravičius ir Jono 
Bieliūno “Liūdna pasaka” 
kurių raižiniais iliustravo gra
fikas Bulaka.

“Spaudos Fondas” leidžia 
Maironio baladę “Kastytį ir 
Juraitę”. Knygų medžio rai
žiniais iliustravo grafikas Ra
tas Pataiekis.

“Spindulys” leidžia rašyto
jo K. Puidos “Vienos nakties 
dykūnas”. Knygų iliustravo 
autoditografijomis dailininkas 
J. Steponavičius.

Leidiniai bus spausdinami 
ant puikinus liuksusinio japo- 
nų popieriaus. Kiekvieno lei
dinio bus atspausdinta iki 80 
egzempliorių.

KAUNAS. — Paryžiaus pa 
rodos Lietuvos skyriaus komi
tetas kreipėsi į Lietuvos kny
gų leidyklas paruošti ir išleis-I PLATINKITE “DRAUGĄ’
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

SKAITYTOJŲ
BALSAI

1x-w1m Madoms Kiltų Kodo 
I*wls Kreditan Vlnlcms Duoda

JAUNUOLIŲ BALSAI

kai vėl, lyg senovės Promi- 
tėjos savo ugninę švaistyki ę 
pakėlę j padanges, iššaukė 
dvikovon moderniškosios kil
mės pasaulį, kartu parodyda
mi, kad Lietuvos sūnų pasi
ryžimui tikrai galo nėra. A- 
merikos lietuviai labai susi
domėję sportu, susidomėjo ir 
Lietuvos sportininkais. Pasta 
rais laikais yra įsikūrusių 
daug sporto būrelių, kurie 
mokinasi lietuviškų šokių ir 
dainų, ir kurie reprezentuoja 
Lietuvų kitų valstybių rung
tynėse. Taigi ir pasirodo, kad 
sportas yra tuom šaltiniu,

. .. . kuris jungia Amerikos lietu
ke tai darbas, nes tas, kuris 'vįų jaunimų su tikraisiais 
dirba sau mėgiamų darbų, -Lietuvos idealais, 
tas visuomet yra linksmas. 0^ Lietuvos sportininkai jau 
sportas tikrai turi tų ypaty- jaĮyvaVę Europos centruose 
bę, kad visi jį mėgsta. Spoi- jr |en geraį pasirodę, žino-, 
tas jaunimo darbas, o *bir-nia, gaug ^aug paty

SPORTAS — JAUNIMO 
PAŽANGA

Kų reiškia “linksmybė!” 
Būtų gerai, kad mokėtume 

tai išaiškinti. Mat “linksmy
bę” daug kas skirtingai su
pranta ir jų aiškina sulyg 
savo supratimo. Varguolis sa 
ko, kad linksmybė yra tur
tas, nes kas turtingas, tas ir 
linksmas. Ligonis sako, kad 
linksmybė tai sveikata, nes 
kas sveikas, tas ir linksmas. 
Galbūt, jie abu turi tiesų, bet 
įei paklaustuune sveiko ir 

ingo žmogaus, tai Jtas 
mums pasakytų, kad linksmy

Members of 
Parliament

nas tai jaunimui pažanga. 
Žmogus yra gimęs su instin
ktu kovoti.

rimo. Jie kartu galės kų nors 
parodyti čia Amerikos spor
tininkams, tačiau jie susitiks 

Amerikos lietuviai yra ma-' su stipria komanda, kuri nau- 
tę nemažai įvairių čempijo-. dojasi nuolatinių rungtynių 
nų, bet pastaraisiais laikais praktika. Amerikoje yra dau 
jie išvydo čempijonus naujos g'lau išsitobulinęs negu Lie- 
rūšies. Darius ir Girėnas sa tuvoje, tačiau lietuviai jau 
vo skridimo žygiu parodė, j nekartų yra parodę savo iš- 
kad yra dar ir dvasios čem-: tvermę.
pijonų. Savo skridimo žygiu | JBet svarbu ne pagrindiniai 
jie nusipelnė pagarbos ne tik pats sportininkų pasirodymas, 
lietuvių, bet ir svetimtaučių! bet lietuviškos dvasios Ame- 
tarpe. Jaunimas tokiu žygiu'rikos jaunuolių tarpe. Ame- 
susidomėjęs pradėjo galvoti, (rikiečiai ima vis daugiau do- 
pradėjo nagrinėti tautų ir jos (mėtis lietuvių papročiais, šo- 
ž-mones. Įkiais, tradicijomis ir istori-

Kada Vaitkus skrido, pa- ja. Dabar nauja mintis bus 
jiems įkvėpta O, kų gali mo
derniški lietuviai? i

saulis jau kitaip galvojo apie 
Lietuvų. Taigi, lietuviai pa
staraisiais laikais įžiebė tar
tum naujo gaisro simbolį sa
vo tautos išgarsinimui.

Petras* Rimša savo kūrinių 
parodomis tampė naujas pu
blikos jausmų stygas ir kartu 
Lietuvų įamžino pasaulio is
torijon. Jo kūrinių parodos 
sutiko didelių ovacijų angli
škoje spaudoje.

Tuom tarpu — kų veikia 
lietuviškas jaunimas? Jis vei 
kia labai mažai. Jis Ameri
kos didmiesčiuose išaugintas, 
apie Lietuvos kultūrų bei is
torijų mažai žino ir įdomau 
ja. Kitaip ir būti negali, nes 
praeitis jam ne įdomi, o da
bartis įdomesnė ir svarbes
nė, nes jis gyvena dabartyje. 

Dabar Lietuvos sportinin-

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Shrine of 
,Edward the 

Confessor

(Redakcija neatsako už pa
reikštas šiame skyriuje nuo 
mones).

DYKAI
Gražus kareiviškas Šepetu
kas ir Sukos dykai su kiek
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Karaliaus vainikavimo iškilmių centras. Braižinys Westminster Abbey, kur šiandien 
ainikuojamas Anglijos karalius Jurgis VI, ir kuriose vietose per iškelmes sėdės svečiai.

sportininkams pasiseks, ne3. lieka praeičiai. Moderniškas mes jau esame girdėję iš lai-
visi jau apie juos kalba. Į dvidešimto amžiaus jaunuolis'kraščių. Ypatingai jų lauk- 

. lietuvis, rungsis su tokiu pat, siine mes, jaunuomenė, nes

Atvykęs aš į Amerikos gi
mnazijų, pasisakiau esųs iš 
Lietuvos. “Kur ta Lietuva 
yra, ar Afrikoj?” užklausė 
mane mokytoja. Žinoma, toks 
mokytojos klausimas neatlei
stinas. Žmonės, kurie apie 
Lietuvų įdomauja, išsireiškia 
nuomonę jog lietuviai gana 
darbštūs ir pasiryžę. Ir tik
rai mes norėtume jiems tų 
įspūdį palikti. Sportas yra 
visų mėgiamas ir visiems su
prantamas. Lietuvos sportini
nkų pasisekimas Amerikoje 
sukels amerikoniškojo jauni 
mo ir bendrai publikos tau 
tiškų nuotaikų, nes sporto 
žmonės greičiau pažysta kil-’, 
niasias žmonių ypatybes ir 
jas įvertina, O lietuviam?Į

Amerikos lietuvių jaunimui 
Lietuvos literatūra ir menas 
tai antraeiliai dalykai, nes 
jo supratimui reikaiinga aty- 
džiai sekti tautos istorijų ir 
žmones, Jie, žinoma, mėgs
ta lietuvių kalbį, bet patys 
žmonės jiems mažai pažysta
mi. Tik tie, kurie Lietuvoj 
buvo, geriau supranta Rim
šos “Artojų” ir Lietuvos Vy
tį.

Dabar istorija ir tradicijos

lietuviu. Sporto tųsynės ii 
idealai suartino tautas Olim 
piadoj, Vokietijoj, o dabar 
taip pat įvyks suartinamas 
Amerikos lietuvių su lietu
viais Lietuvos. Politika, tau- 
ta, kalba, tai vis antraeilis 
dalykas. Sportas yra tarp 
tautinis, ir tik toks turi būti. 

v\mcrikoje mes lauksime

mes patys jau esame dalyva 
vę laįetuvijų tautiškuose šo
kiuose ir rungtynėse, ir sutik
sime Lietuvos svečius su at
virumu ir širdingumu, kaip 
sportininkus sutikti pritinka. 
Lai pasiseka lietuviams spor
tininkams laimingai pasirody 
ti savo tautos galerijoje, ir 
pasirodyti, kad lietuvio krau-

Kaslink šiandienos straips
nio “Drauge”: “Tik Įspėji
mai, Nieko Daugiau”. Meld
žiu išklausyti mano atsaky
mo. Jūs sakote: “Dėja, įsta
tymai nevykdomi. Negirdėta, 
kati šunio savininkas būtų 
patrauktas tieson ir nubaus
tas už laisvo šunio paleidi
mų gatvėn, arba už žmogaus 
suknndžiojimų’

Aš esu daug girdėjus apie 
šunų snkandžiojimų, bet net 
sykio nemačius. Aš esu da 
kart buvus šunies įkasta, bet 
nei sykio “palaido” šunies 
įkasta. Tuodu šuniu buvo už
tvertu prie namų. Aš esu tu
rėjus keturis šunis ir šį pas
kutinį noriu išlaikyti ilgesnį 
laikų, kaip visus tris seniau. 
Aš myliu visus kaipo gyvas
tis paeinantis nuo Dievo. Jūs, 
matomai, neturite, nei nemy
lite, šunų, bet, dėl Dievo, ne- 
keršvkite tiems, kurie priva
lo turėti liuosų valių gyventi 
taip, kaip jie supranta. At
leiskite, kad aš truputį iš ša
lies perspėsiu jus apie Jūsų 
palinkimų “Drauge” mokyti 
tų kų patys nesuprantate: tai 
apie abelnus žmonių valdy- 

‘mus. Pagal mano supratimų, 
tai L>ievo darbas — mes tu
rime įsakymus ir mes išklau
some pranašų, bet žmogaus 
sųžinė yra galutinas žmogaus 
valdytojas.

Man taip pat rodos, kad 
mes galėtume pasimokyti iš 
mūsų senų giminaičių — in-

Keturios dideles 
vertybes Šiuose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA 
ORRUMA8 

patĄr-n AVIMAS 
VERTYBE

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
jokių mokesčiu už 
pristatymų.
I, lėtu vis pardavė
jas Frank P. 
Speecher Jums 
patarnaus.

William A. Imis
4716 S. Ashland Avenue

Lietuvos sportininkų su tik- .lu.»e Yra t° geležinio tvirtu- 
ru nuoširdumu, nes apie juosimo, koks buvo kraujuje Vy

tauto Didžiojo.
Lcjii gyvuoja

jaunimo pažanga.
Eduardas Styra,

Jamaica. N.

dų (Mažosios Azijos), kurie 
nei jokio gyvio nežudo dėl 

1 to, kad Dievas sutvėrė juos 
— žmonės čia ir taip per 
daug žiaurūs, ir vien dėl to, 
kad jie daugiau gerbia savo 
valių, savo darbų, savo mu
štynių, kaip Dievo.

Jūs esate manęs prašę ra 
syti į “Draugų”, bet kelių 
paduotų raštų netalpinote, 
kuris vis reiškia, kad Jūs ne 
su 'manim, bet prieš mane. 
Prašau nusižeminus daugiau 
pamokslų apie kas pridera, 
kaip šį paskutinį, nedėti, ne3 
man tinka mano gyvulius lei
sti pabėgioti; jie ir taip be 
priežasties kaliniais laikomi. 
Pabandyk sau užsidėti įsaky
mų niekur neiti, bet būti vie
noj vietoj be permainos; ar
ba — palyginimas aiškus; bet 
įsakymas yra: mylėk artimų 
savo kaip pats save, o dides
nės meilės neturi niekas kaip 

►sportas ,— tas, kuris savo gyvastį pade

GEGUŽĖS 30
ĮVYKS

“DRAUGO”

da už kitų. Jūs, gal, nesate 
girdėję, kad šuo visuomet sa- 

(Tęsinys 4 pusi.)

Gegužės 12-ta Diena

“Brangi Viešpaties aky- 
vaizdoje jo šventųjų mirtis”.
— Psalm. CXV, 15.

Mirtis yra padaryta perga
lėtojo apvainikavimu. Saulė 
leidis reiškia, amžinų dienų 
pas tikinčias sielas. Tikėji
mas žiūri už priedangos, kur 
balsai šaukia ir rankos moja 
iš amžinos ateities.

— C. P. M^sden
“Laivininkei” mes sušuko

me, “pasakyk mums kur ra

ndasi tavo prieplauka!” Tr 
vis sugrįžo atsakymas, skar
dus ir stiprus, “aš nežinau 
kur, tačiau aš namų link ke 
liauju, šios yra Jot jūros; jos 
plakimai kyla ir puola sulyg 
to, kaip Jo kva,pas juos ju
dina, ir jų srovės nusistovė
jusios pastoviai ir giliai, ne
šti mane, kur Jis nori”. Tat 
jis plaukė tolyn, ir sykį, kuo
met žvaigždės buvo didelės 
ir šviesios, per besimainan
čius purpurinius rūkus, siū- 
bojamas lėtomis bangomis, 
kurios nunešė jį iš mūsų ma
tymo ir ramybė, kuri gulėjo 
pergiliai dėl juokų, Jis buvo 
vilnių nuneštas švelniai į ve
rbų apsuptų kraštų, ir žino
jo, ant galo, kur Dievo pui
kios salos guli. — Amilija 
Huntington Miller.

PAVASARINIS PIKNIKAS
GRAŽIAM SUNSET PARKE “VILNIAUS KALNELIUOSE

prie 135toš ir Archer Avenue, Route 4A

PETECTIVE RILEY
RILEY AND VIOLA 
OO TO THE UNITED 
STATES CON9ULATE 
IN SHANOHAI------------

IN TMe PRlVATE 
OFFICE OF THE 
AMERICAN CONSUL— J

I HAVF LEARNEO
THE LOCATION OF 

THE DOPE PINO 
LEAOER% BASO 0ut 

rr WH.L be 
IMPOSBiBlE TO 

RAK> IT.'

IT IS IMPORTANT 
THAT I SEE THE 

CONSUL AT ONCe— 
THIS WILL TBLL YOU .

By Richard Lee

AM— RILEY 
MAKES A

PERFECTl 
TARGET/

FROM ATALL TREE A 
CHINESE INTGNTLY 
LOOKS INTO THE 
CONSUtS vVINOOVY/
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CHICAGOJE
“Nenoriu Mirusios 

Pinigų”

Praėjusį* penktadienį prie 
Menard ir Addison gatvių į- 
vyko automobilio katastrofa, 
kurioj žuvo Mm. K. Urqu- 
hart. Policijai įdomu buvo, 
kad automobilio griuvėsiuose 
nebuvo jm^ters (uankinuko 
(purse). Užvakar Irving par
ko st. policija gavo laiškų, 
kuriame rado $72 ir tokį lai
škų: “I don’t want dėmi peo- 
ple’s money“. Pinigai grąži
nti žuvusios giminėms.

Argi Bijo Sveikatos 
Patikrinimo?

Vedybų leidimo biuro k!er-1 
kas skelbia, kad šį mėnesį 
skaičius porų, išsiėmusių lei
dimus tuoktis sieks 6,000. Tai 
bus rekordinis mėnuo. Nuo 
pirmos gegužės, sakoma, jau 
išduota 2,000 leidimų poroms 
tuoktis. Įdomu pastebėti, kad 
kai tik valstybė pravedė į 
statymų, kad kiekvienos po
ros, sutarusios tuoktis, bu« 
patikrinta sveikata, t. y. ar 
jaunieji neturi piktų ligų, ve
dybų leidimo biuras apgultas 
jaunavedžiais.

Neklausė Pačios,
Patrauktas j Teismų

Va, kokia naujieua auto 
mobilistams: važiuodamas au 
tomobiliu vairuotojas turi 
klausyti “back seat dieve
rio“. Kitaip guli atsidurti 
teisme. Pereitų metų liepos 
mėn. buvo toks įvykis. Chi- 
cagiočiui M. J. Hurwitz, 2600 
No. Kedzie avė., netoli Lin
coln, jllų atsiltiko nelaimė: 
sprogo tajeras ir automobi
lius atsidūrė grabėje. Sužeis 
ta Hurvvitz žmona.

Šiomis dienomis Hurvvitz 
žmona patraukė į teismų sa
vo vyrų reikalaudama $3000 
atlyginimo už sužeidimų. Sa
ko, nepaisant jos protestų, iš 
“back seat“, vyras važiavęs 
tarpe 50 ir 6h mylių į valan
dų, dėl to įvykus nelaimė. 
Turi ir du liudytojus, kurie 
sykiu su ja važiavo. Jei teis
mas išneš palankų žmonai 
sprendimų, tada bus aišku, 
kad kiekvienam automobilio 
vairuotojui reikės klausyti 
“back seat dvivėrio’’.

Nedavė Morfinos, 
Peiliu Sužeidė Slaugę

Mašina Stovės Kol 
Paukšteliai Išlėks

Isterine kėde. šioje kėdėje sėdint, Westm:.nster Abbey 
karaliui Jurgiui VI, ant jo galvos bus uždėta Anglijo* im
perijos karūnos. Kėdė padirbta karaliaus Edvardo I įsa
kymu ir yra 641 ‘metų sena. Nuo 1296 m. joj buvo vaini
kuojami visi anglijo* karaliai.

Didžioji Ekskursija Į 
Lietuvų Iš New Yorko 

Tiesiog į Klaipėdų j
. . —— I

Didžioji šiais įnertais tie-' 
sioginė ekskursija Švedų A- 

į merikos Linija išplauks iš 
New Yorko gegužės 29 d. mo
demiškuoju motorlaiviu “Gri- vakorčių agentų arba bile ku

nti su gražiąja ir Lietuvai. tos Lietuvių laivakorčių A 
drauginga Švedija ir jos kui- gentų Sąjungos Amerikoje,
tūra.

Nesi vėluok ite, užsisakykite 
laive vietas dalmr, anksčiau 
užsisakydamas laivakortę ga
li pasirinkti patogesnį kam
barį ir turėti malonesnę ke
lionę. Kreipkitės į vietinį lai-

Inc. VI. Mučinska::

Trofikos teisme vakar 76 
automobilininkai nubausti už 
neatsargų važiavimų.

psbolin’’, per Gothenburgų 
tioaiog į Klaipėdų, laivo ne- 
mainant.

Kas gali būti malonesnio 
kelionėje kaip įsėdus į laivų 
New Yorke išlipti iš to pa
ties laivo Klaipėdoj. Tokių 
kelionę turėsite vykdami virš 
■minėta ekskursija geg. 29 d. 
Šių ekskursijų, lydės iš Klai
pėdos atvykęs Švedų Ameri
kos Linijos KMi pėdos sky
riaus vedėjas Pr. Zaborskis, 
nuo New Yorko iki Klaipė
dos. i

Antroji ekskursija tam pa
čiam motorlaivy išplauks lie 
pos mėn. 2 d. Iš New Yorko 
per Gothenburgų — Kalma
rų į Klaipėdų. Vyksta šia 
ekskursija keleiviai turės pro 
gų pamatyti puikius pietų 
Švedijos vaizdus ir susipaži-

rių Švedų Amerikos Linijos 
raštinę.

Šios ekskursijos yra užgir-

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. W. Foerstcri3

PLATINKITE “DRAUGĄ”
LIETUV1AI DAKTARAI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel OANal 2346

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tet CANai 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava
V aini. Jos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayetts 3061 2510 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 6—fl vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Ofiso tel. Cicero 2573

Tel. Ofiso:
LAFayctte 4017

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

4142 Archer Avenue
| Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 

Rez. ofiso va!.: 10—12 A. M.
i & 8—9 P. M.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti

Rez.:
2436 W. 69 St.

ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, I1L
Utarn., Ket». ir Pėtn. 10—9 vai. v.

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

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Teh LAFayetto 8016

VALANDOS: , . .
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.

Tel. Ofc. REPubllc 7«»«
Melą** Park «2O

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 We8t Marąnette Road
Antrad-. ketviilad. U aenktadieiiinlr

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

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL-

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

Šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v.
Sekmadieniaia pagal sutarties.___

Tol. LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti ______

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
>SsUvri»« seredomis ir snhstnmis

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėliomis snsitarn* 

Su batonu ClceroJ 
1446 So 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

Justai Kudirka Tai didelis 
160 kp. laimėjimas.

B. P. Balsas

“Big Blow Out”

BRIGHTON PARK. — LR 
KSA 160 kuopia čia auga, 
kaip aut -mielių. Dabar orga
nizuojama jaunimo kuopa. Į 
jų rašosi mūsų jauni dvasi
ninkai, profesijonalai, biznie
riai ir visas jaunimas.

atrauki! peilį ir slaugę su- Jaun'mo “Bi* Blow Out” 
•žeidė. Kol ant rika.no pribu- 'bus 23. parapijos salėj,
vo pagalba, negras pabėgo.

vardo ligoninėn, 
st., įėjęs negras į 

vyriausios slaugės Marcelės 
Milės ofisų pareikalavo inor- 
finos. Slaugei pareiškus, kad 
kabinetas su tos rūšies vais
tais užrakintas ir ji neturin
ti teisės jų liesti, negras

I
Chicago 

811 K 49

US-

Prie 183 ir Cottage avė. 
stovėjo mašina vieškeliams 
lyginti. Joj pora dagilių su
suke lizdų ir motina pradė
jo kiaušinėlius dėti. Bet 
tarpu darbininkam* prireikė 
mašinos ir 'jie tarėsi lizdų iš 
kelti. Tačiau Tliornton apy-j 
linkės miškų (forest preser
ve*) paukščių apsaugos vir

šininkas James Igoe įsakė 
mašinos nejudinti tol, kol da
giliukai patys iš lizdo išlėks.

SKAITYTOJŲ BALSAI

Naujas Flatų Dženito
rių unijos viršininkas

\V illiam McFetridge, pir
mininkas mokyklų ir miesto 
dženitorių unijos lokalu 46, 
išrinktas taip pat pirmininku 
ir flatų dženitorių unijos pi
rmininku. Jis taipgi yra vice 
pirm. Building Service Em- 
ployes unijos.

Senesnieji irgi neatsilieka. 
Štai, įsirašė įžymi veikėja. O- 
na Vaicekauskienė ir artistas

T0WN OF LAKE. —. Ko
dėl pas oiits Šv. Kryžiaus pa- Į 
rapi joj nesiranda CYO! Rei
kėtų čia turėti tų organiza
cijų, kad jaunus vaikinus pa
laikyti vienybėje ir ryšiuose 
su Bažnyčia. Tokia organiza
cija prisideda prie auklėjimo 
Taigi burkimės į CYO.

Kandidates į CYO

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1H01 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12:

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tet CANai 0523

GERKIT TIK c'” ALŲ

ambrosia
SOUTH SIDE ORĖM COMPANY

(Tęsinys iš 3 pusi.)

vo gyvastį gatavas padėti už 
savo prietelį.

yuz

Penki Nubausti 
Kalėjimu

perskaitymų; tal- 
jeigu tinka “Drau-

I Į ,
(O.B.)

Safety teisme teisėjo G. 
\Veiss nubausti kalėjimu jie 
nki automobilistai, kuriuos 
policija sugavo beprotiškai 
važiuojant.

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
L. M. NORK 18 

Rea. HEMLOCK 6210

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State U«nk name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPnblic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
_____ Rez. TeL Repnblic 5047

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286

Ačiū 
pinkite 
ge“.

Anastazija Freitikaitė Biznio Telefonas IMHLE VARI) 717* pagal sutartį
Western Avenue

feL Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
madicnius ir trečiadienius

DR, A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL

DR. B. J, ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplevvood Av.

Tel. HEMIock 3977
Treėiud. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
______________ Tel. HEMIock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

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

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Vai.
6322 So.

PROspeet 1012 

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6315 S. Roekwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDvray 2880 

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

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

TaL YARda 0994 
Ras.: TaL PLAaa 2400 

VALANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

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

Sunday by Appotntment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffos

Noo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tai. Ofiso BOUIevard 6013-14 
Rea. KENvrood 6107

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

756 VVest 35th Street

TsL CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIBURGA8 

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

Seredomia' ir Nedčl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonai REPublic 7868

Offiee Phone Ree. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 3-4 pp. Ir 7-t vak. CANai 0704

DR. J. J, KOWAR
(K0WAR8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Ofiso Tel. VIRginia 00.36
Rezidencijos TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNOULIS
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal aptarti

Tel. CANa' 0867
Res. PROspeet 6669

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakaro_______

Chicagos Betariu ir. Kryiiaas li
gonini, kaip jų pripaiino American 
Medieal Association ir American 
College of Snrgeons, yra Glass A 
rfliiss. Tai yra ankičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandekitis 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie- 
Irių, kurių skelbimus matote DRAUGE,

rika.no


Trečiadienis, geg. 12 <1., 1937 DRlŪOiS

Kardinolo Laiškas 
Labdarybės Reikalu

įima .sakyti, kad aš apeini 
bežiuoju dviem atsišaukima i 
— vienas tai Tikėjimo Pla 
tinvmo reikalu ir kitas tai

PraSjusį sekmadienį visose šveutojo T5vo r6lllim<) n(ika.

Vaiko Sveikata

Chicagos arkidiecezijos baž
nyčiose buvo skaitomas Jo 
Eminencijos Kardinolo Jurgio 
Mundelein laiškas labdarybės 
reikalu. Laiško turinys yra 
toks:

“Šaunios Katalikų Bažny
čios nuosavybės čionai ir ki
tose šios šalies dalyse yra 
tai katalikų liuosos valios 
aukų rezultatas. Veik visi
ue

lu.
“Bet yra vienas atsišauki

mas, kurį aš turiu padalyti 
ir kurio nedaryti aš neturiu 
teisės. Yra tai pavargėlių la
bdarybės i j ikalu. Čia nėra 
įšsisnkimo. Pavargėlių šelpi
mas yra vienas iš krikščioni- 
bės palikimų. Pats Kristus 
tų skelbė, o svarbiausia Jis 
jų praktikavo. Jis patvarkė, 
kad tas būtų vienas iš Jo 
Bažnyčios darbų, vienas iš 
Bažnyčios veikimų. Kur tuo 
nesirūpinama, kur labdarybė,

tie aukotojai yra, darbininkai 
daugumoj neturtingi. Mes 
auname jokių paskyrimų 

arba paramos iš miesto, val
stijos ar federalės vyriausy- • gailestingumo darbai, senelių
bės. Mes neturime fondų — ir aprūpinimas už-' pagafba ir gu stipria moralia

«r nasAiilinei vvriau-' i  _______  ,___ t a:___ __ --nei didelių, nei mažų. Netu
rime paslėptų turtų šaltinių. 
Turtuoliai mus neįtraukia j 
savo testamentus ir neskiria

mirštąs, ar pasaulinei vyriau
sybei, apmokamoms įstaigo 
ms, paliekama, tai ten Baž-

Pranešiniai, kaip vaikų pri
žiūrėti ir apie vaiko sveika
tų, jau išsiuntinėti į kiekvie
nų šio krašto kampelį, nes 
gegužės mėnuo paskirtas Vai 
kų Sveikatos Mėnesiu, pri
minimas tėvams, kad jie krei 
ptų dėmesio į savo vaikų 
sveikatų.

Kiekvienas vaikas privalo
įšventinto seminarija, šv. Kazimiero Borruneo kon bftti KY^ytojo priežiūra, ypa- 

greg&cijoe (italų) kunigų seminarija, Melrose Tark e, kuri tingai kūdikiai ir maži vai- 
praėjusj sekmadienį buvo iškilmingai pašventinta. Iškilmė- kai, kurie dar nelanko tuo
se dalyvavo septynios apylinkės italų parapijos. kyklos. Kuomet tas taps pa-

Lietuvių — Tėvų Marijonų — seminaruos koplyčios iš ! prastu dalykus, tada. labai 
kilmingas pašventinimas įvyks birželio 6 d. Pašventinime daug bus sulaikyta kūdikys- 
dalyvaus ne tik Chicagos, bet ir apylinkės — viso apie pen- tės ligų. Ypač svarbu perio- 
kiolika Lietuvių parapijų. dinis vaiko sveikatos patik

rinimas. Gera turėti šeimyni
škų gydytojų. Tokiu peržiū
rėjimu motinai lengva vesti 
savo vaikų geros sveikatos 
keliu. Sekantis žingsnis, tai 
sekti gydytojo patarimus.

Dr. J. L. Rice

H

du varguoliams ir nelaimin
giesiems mūsų brolių tarpe.

“Todėl su pasitikėjimu aš 
atsišaukiu į Chicagos katali
kus pribūti sū medžiagine

ka parama skurstantiems mū 
sų broliams katalikams. Iš-

rems.
Taip pat tų* pačių dienų, 

po pamaldų kapinėse, Vytau 
lo darže įvyks labdarių pik
nikas, kurio pelnas skiriamas 
prieglaudų statymo fondui. 
Prie pikniko smarkiai rengia-

mums gausių aukų. Mes ne- ka, guserga įr miršta. Todėl 
turime nei teisės, neii galios j ag eidamas savo pareigas, et- 
apdėti savo žmonių mokes
čiais. Mes nesame dalininkais 
mokesčių, kuriais žmonės y- 
ra apkrauti. Vienok, mūsų 
žmonės mielai ir noromis au-

nvčia kenčia, religija smun- iįjonas dolerių ar daugiau 
per metus. Reikia, ma.t, už-

koja iš savo menkų įeigų ir 
menkų turtų pastatymui ir 
užlaikymui bažnyčių, mokyk
lų, ligoninių, seminarijų, prie 
glaudų ir visko, ko reikia 
sveikam, progresyviškam pa
rapijų ir diecezijos gyvavi
mui ir veikimui. Man tas vi
skas yra neišsemiamas šalti
nis pasidžiaugimui ir stebė 
jimuisi. Aš ištikrųjų tikiu, 
kad mūsiškiai yra ištikimiau- 
si ir duosniausi katalikai, ku 
rie tik yra buvę pasaulyje. 
Žinoma, tas viskas negali dė
tis be atsakančios darbuotės 
ir vadovybės iš pusės mūsų 
dvasiškuos. Jei klebonas ka
rts nuo karto atsišaukia iš 
sakyklos, tai tas nereiškia, 
kad jis nori išpeikti tikin
čiuosius už jų nesidomėjimų 
ir nerėiiiimų darbų; nei-gi 
tam, kad sužadinti duosnu

laikyti įvairios labdaringos į- 
sišaukiu į jus. Tos pareigos gtaigos. Su Dievo pagalba, su 
aš nevengiu, bet jų branginu jįįSų duosnia parama, mes tų 
ir Sekminių šventės proga at- atlikinėjam ir geraisiais ir 
sišaukiu j savo žmones ir ra- blogaisiais laikais. Aš esu Il
ginu būti duosniais sušelpiau? i kras kad jūs lnanęs neapvil 
savo nelaimingųjų brolių. Mū site neį dabar, nei ateityje, 
sų laimei labdarybė šioje die-lkai reikė> paramos. Už tų vi-

masi, nes norima jį padaryti 
laidos yra milžiniškos mi- tikrai įvairiu.! Labdariai vi

sų prašo tų dienų (geg. 31) 
suvažiuoti į Vytauto daržų
ijį paremti kilnų labdarybės 
darbų. Labd.

t

.t

PROFESSOR NOODLE
TH0S6 FOOL1SH FEMIN1NE STYLUS

-Deoo* Professor
Who is it writes 
these funny JolfccS 
^bout th,e, 
women’s dress? 
Our silly styles 
he adw&ys soaKs 
Who įft dear 
Profes. ?

jAnet

erewith his 
pieture you //h 
maų see— '''* 
this chapwho 
love6 tojest- 
You’ll note.my 
de&r, how 
sensibly 
this wjse old bird į 
is dressed!

Prof. Noodle

cezijoje yra organizuota, mū
sų varguoliai ir našlaičiai y- 
ra Motinos Bažnyčios prie
globstyje. Daugeriopi kūno ir 
dvasios gailestingumo darbai 
praktikuojami, ne bet kokiu, 
bet rūpestingu, sųžiningu bū
du. Tų darbų veda tie, kurie 
aukoja Dievui savo gyveni
mų. Toliau kiekvienas iš mūs 
savo aukomis, didelėmis ii 
mažomis, sušelpia ne viemg 
o daugelį, pašalina vargų ne 
vienam kam nors, o dauge
liui. Jums ir man ši labda
rybės kolekta Sekminių šve
ntėje yra ne vien pareiga, o 
palaiminta proga krauti sau 
turtus ir atlyginamų dangų 
je. Nieko nėra aiškiau ir grie
žčiau Šventraštyje pasakyto, 
kaip Jėzaus Kristaus atkar-

skų aš nieko jums daugiau 
negaliu pasiūlyti, kaip tik 
Kristaus užtikrinimų, kad 
“kiek kartų jūs tai padarė
te vienam šitų 'mano mažutė 
lių brolrų, man padarėte’’.

Mūsų Labdarybės 
Reikalai

mų. Tas daroma tam, kad (totina.s prižadas atlyginti čio
nai ir anapus grabo už viskų, 
kų tik mes padarome Jo var-

paakstinti ir sukelti nuola
tinį gausų aukaviinų. Tokiu 
būdu tapo isbudavotos puoš
nios bažnyčios ir šaunios mo
kyklos mūsų vaikams. Jos 

^buvo užlaikomos ir didžiau
sios depresijos laikais. Žino
damas šitų reikalų didumų 
kiekvienoj parapijoj ir duos- 
numų parapijonų, aš per šiuos 
dvidešimt metų apsirubežia- 
vau ko mažiausiu atsišauki
mų skaičium. Aš abejoju be
gu rastume šioje šalyje kitų 
diecezijų, kur vyskupas ma
niau reikalautų iš savo tikin
čiųjų, negu čionai. Jei kų 
mes esame nuveikę, o mes tų 
esame padarę, tai tas įvyko 
dėka savanoriško pasiaukavi- 
mo kunigų ir parapijonų. Ga-

Lietuvių visuomenė neturė 
tų užmiršti, kad kapinių puo
šimo dienoj — gegužės mėn. 
31 d. Šv. Kazimiero kapinė
se bus rinkliava lietuvių naš
laičių šelpimo reikalams. Mat, 
tų dienų tūkstančiai žmonių 
susirinks savo artimųjų ka
pus aplankyti ir į pamaldas,1 
kurios bus laikomos kapinė
se. Labdarių kuopos prie šios 
rinkliavos stropiai rengiasi ir 
tikisi, kad plačioji visuomenė 
jų pastangas gausingai pa-

A. J A
5 METŲ SUKAKTUVĖS 
WALTER GAJAUSKAS

Jau prasillnko penki metai, 
kai gegužės 13, 1932, negailes
tinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mūsų sūnelį Ar brolelį.

Mes atmindami tą Jo liūdną 
prasiš&linimę iš mūsų tarpo, 
užprašėme už jo sielą šv. Mi
šias gegutės 13, 1937, Nekal
to Prasidėjim-o Panelės Svč. 
Marijos parapijos bažnyčioje, 
8 vai. ryte.

1 Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nubSTrdiiaJ kviečia
me dalyvauti šiose pamaldose. 
Už atsilankymą iš anksto ta
riame nuoširdų ačių.

Nors nuo mūsų sūnelio Ir 
brolelio mirties jau praslinko 
penki meteliai, bet nenuslinko 
nuo mūsų širdžių skausmas. 
Jo mes negalime užmiršti. Pa
likai tuščią vietą, kur einame, 
kur žiūrime, niekur nėra to
kios linksmybės, kaip kad tu 
buvai su mumis kartu. Dabar 
nei pavasaris neteiki* mums 
tiek linksmumo, nedžiugina 
taip nei šviesi saulelė, nei žo
lelių žydėjimas, nei paukštelių 
čtulliėjtmaa. Stovime prie kapo 
laukdamos žodelio. Talsom ta
vo kapą rankelėm ir laistom 
ašarėlėm. Tu mūsų sūneli ir 
broleli.

fj atminės ir kaimynus, daly
vavusius pamaldose už mūsų 
sūnelio sielą, kviečiame atsi-

(lankyti į mūsų namus 4153 
'Ho. Maplcwood Avė.
į Nuliūdę liekame: Motinėlė. 
'Sesutės Ir Giminės.

A. A A

JONAS PETROŠIUS
Mirė gegužės 11 d.. 1937 m., 

2:20 vai. ryto, sulaukęs 44 
metų amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskričio 
ir parapijos.

Amerikoj išgyveno 2 4 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Stefaniją, po tėvais 1- 
vaškevičlūtė, sūnų Algirdą, 
dukterį Vandą, žentą Justiną 
Plungj, broli Kazimierą, bro
lienę Valeriją, seserį Pranciš
ką Strumilienę ir švogerį Ju
lių. dėdę Tadą Petrošių, dė
dienę Stanislavą dėdę Joną 
Petrošių ir dėdteną Kleną ir 
dėdę Antaną Klenauską tr dė- 
dieną Kotriną ir gimines; o 
Lietuvoj daug giminių.

Kūnas pašarvotas 6004 So. 
Carpenter St.

Laidotuvės Jvyk„ penktadie
nį. gegužės 14 d. Iš namų 
7:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į šv. Antano (Cicero) parapi
jos bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-a8 dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Karais 
Duktė, Žentas. Bnolis, Brolie
nė, Sesuo, ftvogeris, Dėdės, 
Dėdicnos ir Glmtagės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. Cicero 2109.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

| Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — | 
Uaakletams —- Laidotuvėms — 

Papuošimams.
Pbone LAFAYETTE 5800

AMERICA'S 
LEADER AT

ppOBA^

BLAKES sniURlM
y/*foR Y’ou

SHE LOŠT 20 
POUNBS OF FAT
Feel fail of pep and poema* the 

slender form you ersve—you can’t 
If you llsten to gosslper*.

To take off ezcaaa tat go light on
t aad sug-
frult and

fatty meats, buttar, ei 
ary svreets — eat more
vegetables and take a half teaapooo- 
ful of Kruschen Balu ln a glaas of
bot erater every moralng to atimi
nate ezcesa svaate.

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., vvritea: T took off 30 
lbs.—my clothee flt me fine novr."

No draatto catbarttca—«o conetl- 
patlon—būt bllssful dally bovrel ao- 
bon arbeu you taką your IMU' Mly
dosa ot KrupęUeių

VENBISN MONUMENT CO., INC.
Iždu bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
■ o--

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj■■ - O.... ■
SuvirŠ 50 metų prityrimo 

------ o—■
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus. M ... . O- ■ ---
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTOeSTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Ulinois

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 Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dyk • koplyčios visose
ai Chicagos dalyse

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZnf

svirnas — Moteris pataraauja

r o r Y°UR

e Ve s
VVrite for Free Book
"A World 0« Co»«oit Vw

Night and Morning
Dėl akių pavargnshj nuo Kaulės, 
Vėjo ar Dulkią, vartokite kelia la
šus Murinę: Palengvina nuvargu*

Saugus Kūdikiams ir Suaugusiems 
Vlsoae Vaistinėse.

MUBINECDMPANYrV^Jė

SOLISTAMS IR CHORAMS !
Dklžtniisias Muzikos, Dainų tr
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS ŽINIOS"
18lt X. Pamevi Avė., Chicago, III.

LAIDOTUVIŲ D1REKTORIŪB

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

VIRginia 0883PLATINKITE "Ulinį"
f

MRS.
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 
3058 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0006
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C PATARNAVIMAS 
HBIDUL/inUE DIENĄ IR NAKTĮ

n W A T KOPLYČIOS VISOSE U I IV rV 1 MIESTO DALYSE

S. M. Skubi 718 West 18th Street 
Pbone MONroe 3377

I. ]. 4 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

Ezerskis ir Suk 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

P. 1. Itikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lachimcz ir Smai
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

S. P. Mažeika

A. Petkus

4348 So. California Avė. 
Phone LAP’ayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109



B nnArn Trečiadienis, geg. 12 d., 1937

VIETINĖS ŽINIOS KENTĖJO 40 METŲ NUO 
UŽKIETĖJIMO

“LINKSMYBIŲ VAKARAS” AUŠROS 
VARTUOSE

pulienę, Gudinskienę, J. Sir I rapijonai ir gausūs aukoto- 
viel, O. Rudminaitę. Įteikta jai, “Draugo” skaitytojai.

MELROSE PARK LIETUVIAI SMARKIAI 
RENGIASI PRIE VAKARIENES

Ateinantį sekmadienį, ge
gužės 16 d., Šv. Vardo ir Šv. 
Pranciškaus draugijos rengia 
vakarienę, koncertą, ir šokius 
Eagles Kali, 147 Broadway, 
Melrose Parke.

Kiek kartų jau buvo minė
ta ir dar pakartojame, kad 
Melrose Park lietuviai yra 
nusistatę įamžinti savo atmi
ntį Tėvų Marijonų koplyčioj, 
įdėdami jų vardu gražų spa
lvuotų langų už 500 dol. Tai 
ištikrųjų gražus užsimojimas.

Gerb. Melrose Parko lietu
viai, matyt, tų gražų suma
nymų gerai suprato ir laiko 
sau už pareigų, kad tikslas 
būtinai turi būti atsiektas.

Kiekvienų sekmadienį juos 
aplanko kunigas marijonas 
ir rūpinasi lietuvių dvasi
niais reikalais. Tat ir nenuo
stabu, kad 'melroseparkiečiai 
įvertindami Tėvų Marijonų 
pastangas, savo užsibrėžtų da
rbų kuogeriausiai išpildys/

Į parengimų atvyks visi 
Tėvai Marijonai su didž. ge
rb. provincijolu kun. J. Ja
kaičiu priešaky, kuris norės

atminčiai ant jų įvedamo spa
lvuoto lango. Tat, pageidau
jama, kad kuodaugiausiai at
silankytų ir tuo svarbiu rei
kalu pasitartų, kad paskui 
nerūgotų.

Komisija su didžiausiu įsi
tempimu rengiasi prie vaka
ro, vieni platindami bilietus, 
kiti atlikdami kitus darbus.

Tat, visi žinokite ir atsi
minkite šį parengimų ir visi 
į jį atsilankykite. Tai bus 
didžiausia mūsų kolonijos pra 
moga šį sezonų. Bus šauni 
vakarienė, koncertas ir šo
kiai. Rengimo komisija rūpi
nasi, kas viskas būtų ko ge
riausia prirengta, kad patar
navimas būtų greitas ir ma
ndagus. O sveteliai jausitės, 
kaip namie. Įžanga iš anksto 
perkant 50c. Prie durų 60c. 
O į šokius tik 25c. Pradžia 
5 vai. vakare. Komisija

Nuo ketvirtadienio, geg. 13 
d., Cbicago policija jau pra
dės dėvėti naujas vasariškas 
uniformas. Policijos inspek-

“Pcr 40 metų oA ieftko.jan vaisto, 
kurs mane paeydvtų nno vidurių už
kietėjimo ir jo sopulių. Pagalios aS 
pabandžiau Kellogjj’s All-Bran. Nno 
to laiko (veik prieS 10 metų), a5 ne
vartojau jokių vaistų. Buvau sveika 
ir visai liuosa nuo užkietėjimo.” 
Mrs. I. H. Kending, R. F. D. No 2, 
I^aneaster, Penna.

Ncdnleisk, kad paprastas užkirto* 
jiinns suardytų jūsų gyveninis. .lūs 
galite saugiai pašalinti be vaistų, ku
rie netenka veikmės.

Geg. 10 d. įvyko Aušros | Kitas dalykas aptartas su 
Vartų parap. komiteto susi-1 sirinkime, tai būtinumas iš
rinkimas, kuriame pirm vi- pildyti miesto reikalavimus 
šoko pasidžiaugta pavasarinio pataisyti elektros sdsjtemą 
pikniko pasi sekimu. Pelno Ii, svetainėj, kuri dabar yra pa
ko netoli $300.00. Padėkos už-
sipelnijo sekantieji pikniko 
darbuotojai: J. Stumbrys, A. 
Pabijonas, J. ir A. Povilaus 
kiai, P. Šliogeris, J. Jodikis, 

J J. Glebauskas, V. Mikšis, St
tu Ketlogg’s All-Bran - pre kiek- Z*"™, A* Kumckas, K. Bo 
vieno valgio sunkiuose atsitikimuose.
Vartok, kai|>o nugmeniui maistų su 
pienu ar vaisiais, arba gamink iš jo 
gardžius valgius. All-Bran sugeria 
vandens du sykiu daugiau, negu pats 
sveria ir švelniai pašalina atmatas, 
kurios sukelia galvos skaudėjimą, 
nuovargį ir pavojingą sirgimą.

Vitaminas B, kurio turi All Brau 
sugyvina visus vidurius. Pilkis All-

guslovas, K. Kulnis, Jr., A. 
ir A. Radzevičius. Virtuvėj 
puikiai pasidarbavo M. Stu- 
mbrienė, M. Dabravolskienė, 
F. ir K. Šliogerienės, V. Gie 
bauskienė, Ribickienė, Kulbie 
nė ir Zalatorienė. Didelis a-

Bran groeernėse. Garantuoja Kellogg . &ū priklauso ir adv. A. La 
iš Battle Creek. 1 . , . , . ....pinskui, kuris per “Margu-

Mūsų Geradariai

cija naujose uniformose bu;-; 
išgirsti kokius žodžius panau- jGrant parke, prie Monroe g., 
doti Melrose Parko lietuvių geg. 13 d.

MOTINŲ DIENOS IŠPARDAVIMAS
Budriko krautuvė yra prisirengusi šių visų savaitę 
duoti didelę vertybę, perkant naudingus daiktus dėl mo
tinos. , j

SKALBIAMOS MAŠINOS 
P° $39-50

Pasirinkimas įvairių išdir- 
bysčių.

Dulkių valytojai elektriniai 
po $^P.95 ir $ .50

ELEKTRIKINES 
LEDAUNES 

specialiai nupigintos 
P° $89-50-

Ant didžiųjų ledaunių 
nuolaida iki $B^Q.OO

PARLOR SETAI naujos mados ir gražių spalvų 
po $8Q-50, verti $95.00

Didelis pasirinkimas rakandų: Lovų, Pečių,
Stalų ir Karpetų.

Atsiminkite, krautuvė dabar randasi vienoje vietoje. 
Nepadarykite klaidos užeidami į svetimą krautuvę.

Bndriko žymus programas Sekmadienyje iš WCFL, 7:30 vakare gir
dimas aiškiai visur.

1. F. BUDRIK, Ine.,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010
Budriko metinis piknikas įvyks Gegužės 16 dieną, Birutės darže, 
Archer aw., ir 79th St., Willow Springs.

Linkime Stanislavai ir jos 
šeimai toliau taip darbuotis 
Dievo garbei ir visuomenės 
naudai. Rap.

ir dovanų. Ant galo S. Šim
kienė dėkoja visiems už svei
kinimus ir dovanas.

S. Šimkienė yra viena vei
klių moterį). Priklauso dau 
geliui idėjinių draugijų ir jo
se darbuojasi.

Šimkai yra pavyzdingi po- DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ

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

Išmokam

DIVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Plione CANAL 8887

vojinga.

Nutarta taip pat pakviesti 
Čikagos Vyčių chorų, kad ge
gužės 23 d., Aušros Vartų! 
salėj pakartotų savo paskuti 
nį kennertų, kuris buvo taip 
gražus, bet negana žinomas. 
Chic. apskr. Vyčių choro v*i 
dovybė jau pareiškė savo su
tikimų ir tie vestsaid iečiai,, 
kurie baland. 18 d. negalėje 
dalyvauti Vyčių koncerte, So- 
kol svetainėje, iš priežast’es 
Š. K. A. Rėmėjų parengimo 
savo svetainėj, dabar galė; 
dalyvauti, ir parodyti, kad 
supranta ir brangina Vyčių 
veikimą.

DYKAI!

“Console Sėt” dykai tam,1 
kurs gaus vienų naujų metinį 
“Draugui” skaitytojų ir pri-; 
siųsti $6.00.

radijo programas labai 
nuoširdžiai garsino tų pikni
ku

(-10

Jūsų skaitlingas dalyvavi
mas seime ir pasilikimas su 
■mumis vakarieniauti, suteikė lž
mums daug malonumo. Džiau 
giamės ir aštuoniolikto mūsų 
rėmėjų seimo gražiausiomis 
sėkmėmis.

Nuoširdžiai dėkojame Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų centro ir skyrių valdy
boms už uolų pasidarbavimų 
mūsų įstaigos reikalams ir 
už parodytų diaelį entuziaz
mų darbuotėje.

Reiškiame širdingų ačiū ge
rb. klebonams už paraginimų 
parapijom) ir draugijų remti 
akademijos statymo fondų ir 
visoms gerbiamoms draugijo
ms, kurios prisiuntė seiman 
delegatus, linkėjimus ir au
kas esame didžiai dėkingos.

įBrangieji, už Jūsų meilę 
ir rūpestį mūsų reikalais, ste 
ngsimės atsilyginti Jums 
vo darbais ir maldomis.

Šeštadienį bus atlaikytos 
šv. Mišios už visus tuos, ku
rie taip duosniai aukavo sa
vo turto dalelę mums, ir u5 
visus seimo dalyvius. Su au
ka Seselių dėkingos maldo 
kils prie Aukščiausiojo Sos
to, kad Dievulis visur ir vi
sada lydėtų ypatinga palai
ma mūsų mylimas rėmėjas ir 
geraširdžius prietelius.

Šv. Kazimiero Seserys

Jubiliejaus Prieky 
Stovinčių Asmenų 

Susirinkimas

KAS NUTIKO KORĖS 
PONDENTĄ

Šiandie Marijonų 
Rėmėjų 19 Skyr. 

Susirinkimas

Šiandie, geg. 12 d., po po- 
pamaldų bus Marijonų ben
dradarbių 19 skyr. parapijom 
mokyklos kambary, susirinki
mas, į kurį kviečiami visi at
silankyti, nes bun išduotos 
raportas iš įvykusio vakarė
lio ir plačiai apkalbėta pa
šventinimo iškilmės, kurios į- 
vyks birželio 6 d. Valdyba

CICERO. — Draugijos Šv 
Antano komisijos proginių 
rinkėjų susirinkimas bus ge
gužės 12 d., 7:30 vai. vaka 
re, parapijos salėj.

Turim daug dalykų svars
tymui kas link dr-jos jubilie
jaus; peržiūrėti, kas jau yra 
padaryta ir kas dar reikia 
padaryti, jeigu- norim, kad 
viskas gerai pavyktų. Čia ne 
vieno, bet visos komisijos da , 
rbas. ,

Taipgi ir nariai turi padėt j 
platinti koncerto tikietus*, nes 
koncertas bus labai gražus 
komp. A. Pociui vadovaujant. 
Ciceroj tokio dar nėra buvę. 
Reikia gerai prisiruošti sve
čiams priimti, taipgi reikia 
sužinoti, kiek jau yra iš Chi
cagos draugijų pasižadėjusių 
dalyvauti, kurioms pakvieti
mai pasiųsti. Yra pasiųsta 50 
laiškų. Visos prašomos* daly
vauti Šv. Antano dr-jos ju 
biliejaus paminėjime. Rem 
kim vieni kitos, tokiu būdu 
daug nuveiksiin.

Kaž kas nutiko mūsų drau 
gijos korespondentų, kad nie
ko nerašo apie draugijos vei 
kimo, ypatingai dabar, kada 
rengiamos tokiai iškilmei.

Draugija yra padarius daug

“Dėdė” (Kun. Dejcs- 
nys) pas kun.

Vaitukaitį

SO. CHTCAGO. — Pakvie
stas klebono 2 d. gegužės, šv. 
Juozapo bažnytėlėj “dėdė” 
atgiedojo sumų ir po sumos 
pakvietė visus susirinkti į j 
svetainę.

Susirinko nemažas būrelis 
žmonių, kuriems “Dėdė” pa
pasakojo apie gimtos šalelės 
grožį ir vargus. Baigus kal
bų, padaryta kolekta ir su
rinkta Kaišedorių katedrai ir 
Pivošiūnų bažnyčiai * $37.45.

Ačiū! Tegul Dievulis lai
mina aukotojus.

1 šv. Juozapo parapijoj ilgus 
metus klebonavo kun. Petrai
tis (Astronomu vadintas), 
1927 metais išvykęs į Lietu
vų įsigijo dvarų “Zomku” 
vadinamą, bet neilgai ten gy
veno, nes po trumpos ligos 
mirė. Savo turtų gerai sunau
dojo
rtų užrašė vienuoliams sale
ziečiams, kurie pasižymėję a- 
matų mokyklomis. Su laiku, 
gal, ir Lietuvoj susilauksime 
naudingų amatų mokyklų 
Suprantama, jei visuomenė 
saleziečių veikimų parems.

Dėdė

Uzbonas. Talpina dvi kvor
tas. Tinka visiems. Dykai tam 
kurs gaus vienų naujų “Drau
gui” skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

“Relisb Tray.” Dykai ta,n, 
kurs gaus vienų naujų 
“Draugui” skaitytojų pusei 
metų ir prisius $3.50.

Kaip Jaučiate?

CLASSIFIED
IEŠKAU DARBO RI'CRRNfel

Eau jaunus bučerla. Savo darbą pil
nai moku Ir saliu patenkinti kos- 
tuineriua. Pašaukit VlCtory 2213

REIKIA PATYRUSIU MOTERŲ

Tuoj reikia patyrusią moterų sor
tuotl skudurus. Pastovus darbas. 
Aukftfiuusins ai«os.

1801 No. Leavitt St._________

TAVERNA PARDAVIMUI
Pasiduoda taverna. Pilnai i rengta. 
Biznis ISdlrbtas. Tuol kreipk'tiSs. 
Išvažiuotu j Lietuvą, pigini parduo
siu. 2301 So. Western avė., tel. 
SEEly 97 54.

REIKALINGOS DARBININKES
Reikalingos moterys sortuotl senus 
Ir naujus skudurus H. Samors and 
Sons. 412 No. Morgan si

REIKIA P\RBAVfc»V

Alaus, degtinas ir kitokią gi rimų 
pardavėjai tavernoms prašomi kre’n- 
tls i mus pnrdavlnėtl mflsų Išlirbi- 
mų. kaipo "Side line.” Geras komi
sas. Seaor.as tik prasideda. Pats lai
kas stoti i darbu.

3033 Archer Avė.

Imi.klteVakar*—"Hvnlyklt Vldnrlu.'
Oriau Rytoji

“Zomka” ir nemažų tu- y:”?”" l'uokl'1' v*• ‘ batai Iftvalytl neRumaltun likučiu r. Veikla
greitai lr maloniai. Gerkite kaip papras
tą arbatą. 10c — 2Gc.

.Wh,w<x FHt SAMriF of Oo.A.U
J HMdack.Fowd.r-oUoG.rH.ldTM. 
’ .todtoręomlieaUoo^cidindieotfioo, 

o.d «■ k.M cImr imido." W»ITI,
GaM/IILOTIACi V i«o«.l, MOOKLYN. N. T.

REIKALINGA MERGINA

Pagerbė Veikėję

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevoa, Aliejų-, Stiklai ir 
VARNI6AS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANaI 6850

Reikalinga mergina namų ruošos 
darbams Mažai skalbimų, nereikės 
virti, du valkai. $7 savaitėje, kam
barys. maudynė. Mrs. Sack. 4420 
prexel blvd, tel. ATEantlc 4478.

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina prie darbo ir 
prižiūrėti mažą vaiką. Jeigu nori. 
gali gyventi ant vietos. Kaslink są
lygų. pasitarsite ant vietos.

4320 So. Racramento Avė. 
Chicago III.

REIKALINGA VIRĖJA

TOAVN OF LAKE. — Į 
Stanislavos Šimkienės namų,; 

gen) nutarimų; be to, jau bu- 4644 So. Henmitage avė. ge-
vo keturi komisijos susirinki
mai, bet nieko nebuvo para
šyta “Drauge”.

Pat("mi.įau, kad kores*pon 
(lentas dalyvauja visuose drau 
gijos susirinkimuose, taipgi 
ir komisijos susirinkimuose, 
o laikrašty nieko neparašo
ma. Pirm. A. Valančius

gūžės 6 d. susirinko būrelis 
svečių^ kad pasveikinus ją
vardo dienos proga.

e
Po vakarienės viena ren

gėjų M. Sudeikienė, pnuvri 
kinus Šimkienę, pakvietė pa
kalbėti E. Gedvilienę, O. Va- ( 
zn,ienę, J., Vitkauskaitę^ O. 
Srubienę, >B. Cicėnienę, J. č'c-

Lasiniai iš Lietuvos
Kumpiai, Pali-ndvltsa. Lietuviai, 
Ita ra tykai. Agurkai, Saldainiai Ir 
kiti skanumynai ii Lietuvos. I*ar- 
du.Mlam ir krautuvėms Wlx>le- 
sale.

BALTIC IMPORT CO.
SOS WeM IHtlv H4„ Chiragn.

Te. HAYntarket 3555

Reikalinga vlrėja-pagelbininkė dirblil 
deMame žydiškame .restorane. Turi 
būt su patyrimu. Gera alga.

3fil3 VV. Roosevelt Rd.

SKAITYKITE IR PLATIN- 
t'Tf “ORAUGA"

T

AAilIions prefer this "flavor 
that is different"
Pamėginkite šį naujų Sala 1 
Dressing. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

’V'tttfJR*

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—
F AR MORE—OF THE COSTLYINGREDIENTSI

FOR 
I T C H I N G 

S K I N
W Ar kenčiate nježiej mą,
N nudegimą, arba odos ligą? 

Nekentėkitt Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
salina eezema, iibėrimus, 
spuogus ir kitokiu odos 
negalavimu. Pirk Žemo 
Šiandien I Vienose aptieko- 
se. 36c, 60c, $1.00.

1

žemo
f- S K IN IftRI ItH ICNS

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:

GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BASKUS


