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MADRIDAS BE MAISTO; 
REIŠKIASI BADAS

Nacionalistai pasiryžo perkirs
ti Guadalajara vieškelį

KĄ SAKO APIE STOVĮ MADRIDO 
RADIKALŲ VADAI

NELAIMINGAS ISPANUOS RAD'KAIJ) l A»VO LIKIMAS

&■Mr
MAR CANTABRICO ĮCU-1 POPIEŽIUS RAGINA Pi 

LA NACIONALISTŲ ŠAULĮ KOVOTI PRIEŠ
NELAISVĖJE KOMUNIZMĄ

AVILA, Ispanija, kovo 9.
Paimti nelaisvėn radikalų 
ic minkai pasakoja, kad Ma- 

Iridui trūksta į vaitaus maisto
ir reiškiasi badas. Turimas 
maisto išteklius paskirstomas 
milicininkams ir svetimšalių 
(bolševikų) brigadai, nes šio 
kariai be maisto atsisakytų 
kariauti.

Gausingos moterų grupės 
kone kasdien sukelia riaušes, 
npgulusios maisto parduotu
ves. Kai kur šios parduotuvės 
tiesiog puolamos ir plėšiamos.

Nacionalistų karo pajėgos 
išvysto naują puolimą, Madri
do šiaurrytiniam šone tikslu 
perkirsti paskutinį radikalams 
Guadalajara vieškelį.

Nacionalistai pažangiuoja, 
paimdami sodybas ir mieste
lius, atblokšdami milicininkus. 
Pabliurusi žemė kiek trukdo 
pažangą. Svarbesniosios radi
kalų milicininkų grupės ven
gia susidurti su nacionalistų

priešakinėmis sargybomis. Bi
jo nepavykimų ir atsimeta Ma
drido link.

Perkirtus Guadalajara vie
škelį, Madridas bus visiškai 
apsuptas. Tik šiuo vieškeliu 
šiek tiek maisto radikalai sup
laukdavo.

MADRIDAS, kovo 9. — Ma 
drido radikalų milicininkų vy
riausias vadas gen. Miaja pri
pažįsta, kad nacionalistų vyk- J 
domas puolimas Guadalajara 
šone tikrai pavojingas Madri
du!. Anot jo, ginėjai yra pasi
ryžę paaukoti savo gyvastis, 
kad sulaikyti priešo veržimąsi.

Gen. Miaja —pareiškia, kad 
ten nacionalistų pusėje vei
kianti italų divizija, kuriai 
vadovaująs italas generolas.

Taip pat jis spėja, kad Va

LONDONAS, kovo 9. — 
Papildomomis žiniomis apie 
ispanų radikalų prekybinio lai 
vo- Mar Cantabrico nuskandi- 
nimą Biskajaus įlankoje štai 
kas reikia paaiškinti:

Mar Cantabrico sausio G d. 
paspruko iš New Yorko uosto, 
kad išsisukus n,no kongreso 
pravesto embargo akto, ku
riuo uždrausta iš Amerikos 
išvežti karo medžiagą į lspani 
ją. Šis laivas iš New Yorko 
išvežė eilę lėktuvų ir jų 
dalių, taip pat nemažai ir ka
ro medžiagos. Nuplaukė į Ve
ra Cruz, Meksikoje, kur dar

VATIKANAS, kovo 9,., 
šventasis Tėvas Pijus XI to
mis dienomis per J E. arkivys
kupą Pizzardo iš naujo ragi
no pasaulį kovoti prieš komu
nizmą ir jo propagandą.

Katalikų akcijos studentų 
grupei kalbėdamas arkiv. Pi
zzardo pareiškė:

“Krikščionybei gręsia pavo
jus ir tai didesnis už musul
monų pavojų — komunizmas. 
Popiežius atsiliepia į katalikų 
akciją visose katalikiškose ša
lyse griežtai kovoti prieš nau
ją pavojų civilizacijai.

“Šėtonas visais laikais su-
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daugiau į jį prikrauta ginklų daro priešus prieš Bažnyčią ir 
ir kitokių karo reikmenų. Iš Dievą. Šiandien jo įnagis yra 
Vera Cruz išplaukė vasario komunistų propaganda”.
19 d. Pažymėta, kad plaukia

PRANCŪZIJA NEGALI
Gauti paskolos

AVjASHINGTON, kovo 9.— 
Iškelta aikštėn, kad Prancūai- 
jos vyriausybė per Morgano 
firmą New Yorke mėgino gau
ti Amerikoje privačių paskolų 
inveetinimų formoje.

Apie tai patirta senate ir 
šen. Borah įspėjo bankininkus 
nurodydamas, kari vyriausybė 
negarantuoja jokių duodamų 
paskolų toms valstybėm*, ku
rios nemoka karo skolų.

Paskolos uždarytos John- 
sono įstatymu. Kol kas neiš
aiškinta, ar šiuo įstatymu už
draustos ir privačios paskolos.

RDAVIMO MOKESTYS 
VIEŠOSIOS NAUDOS

KOMPANIJOMS

(Acme Photo.).
Šįmet sausio 6 d. iš New sargybos laivas (kairėje pusė- San Sebastian uostą. Radika- 

Yorko paspruko Ispanijos ra- je). Bet leido plaukti toliau, lai propagandininkai tvirtina, 
dikalų karo laivas Mar Canta- kadangi kongreso pravestas kad Mar Cantabrico laive bu- 

lenci jos pavieškelių ir kituose bricO su karo medžift#b kad uždraudimas nebuvo preziden- vę nedaug karo medžiagos.
frontuose nacionalistai ir gi 
pasirengę pradėti naują puoli
mą.

KITAS RADIKALŲ LAIVAS 
RENGIASI PLAUKTI

prasilenkus su Longerso prasto pasirašytas. Mar Cantabri- Girdi, kelionės laiku per At
vestu .uždraudimu išvežti karo.co dabar yra Biskajaus ilan- lantiką žymi dalis medžiagos 
medžiagą į Ispaniją. Ši nuo-Los dugne. Nacijai i s ta i jį nu- perkrautą į kitą laivą. Radika- 
trauka padaryta iš lėktuvo. • skandino. Yra žinių, kad nacio lai nors tuo būdu bando snma- 
Dešinėje pusėje yra Mar Can- nalistai neleido jam nuskęsti žinti sau ir savo bičiuliams 
tabrico. Jį pasivijo pakraščių j ir su visu grobiu nuvilko į širdperšą.

NACIAI APIE B. FRANK
LINO RASINĮ NUSIS

TATYMĄ*•

BERLYNAS, kovo 9. — Vo
kietijos nacių propagandos 
ministcrio dr. Ooebbelso lai
kraštis Der Angriff paliovė 
piuolęs New Yorko miesto ma
jorą ir pradėjo aukštinti Ben
jamino Franklino rasinę ftlo- 
sofiją.

Anot Der Angriff, B. Frank 
linas kartą buvo įspėjęs Ame
riką, kad jei žydų ateivija ne
bus uždrausta, “mūsų ainiai 

ANKARA, Turkija, kovo 9. veįkįau kaip uį 200 metų tu-

MEXICO CITY, kovo 9. — 
Nepaisant Ispanijos radikalų 
laivo Mar Cantabrico su karo 
medžiaga nuskandinimo Bis
kajaus įlankoje, kitas radikalų 
laivas Matomar Vera Cruz 
uoste pasirengęs su karo med
žiaga plaukti į Ispaniją.

Nuskandintas Mar Cantabri 
co vežė 1,900 tonų karo med
žiagos vertės 2,700,000 dol., 
turėjo 40 vyrų įgulos ir 22 ke
leivius.

TURKIJA IR GI GINKLUO
JASI

Vyriausybė įteikė naciona^ 
liniam siusi rinkimui biudžetą, 
iš kurio sužinoma, kad vyriau
sybė planuoja šįmet ir ateinan 
čiais 1938 metais išleisti ne ma 
žiau kaip 80 milijonų dolerių 
įsiginklavimui.

rėš sunkiai dirbti žydų užlai
kymui, kad tuo tarpu žydai 
pertekliuje gyvens ir iš džiau
gsmo tik trins rankas”.

Tas iš dalies jau pildosi, 
pareiškia Der Angriff.

KATALIKŲ VYSKUPAI 
TARIASI SU NACIAIS

BERLYNAS, fcovo — Pa
tirta, kad Vokietijos kataliku 
vyskupai tariasi su kultūros 
ministeriu katalikiškų mokyk
lų reikale.

Kalbama, kaži numatomas 
susitaikymas kompromisu, tai 
yra, abiejų pusių nusileidi
mais, kas ir kaip turi užsiimti 
jaunimo švietimu.

AMERIKIEČIAI RADIKALŲ 
TARNYBOJE

MADRIDAS, kovo 9. — Is
paną radikalą tarnyboje ame
rikiečiai savanoriai sudaro at
skirą grupę vardu “Abraha
mo LincoLno divizija”.

Amerikiečių tarpe yra ne 
mažas skaičius airių ir kitų
tautybių, žinoma, radikališkų įnybė. Nes čia 
pažvalgų vyrukai.

SPRINGFIELD, Ilk, kovo 
9. — Gubernatorius Ilorneria 
įteikė legislatūrai dviejų metų 
biudžetą ir po to žemesnieji 
rūmai tuojau pravedė parda
vimo mokestis viešosios nau
dos kompanijoms. Vanduo iš- tyti fabrikus, 
imtos iš šių mokesčių.

Gubernatoriaus biudžetu nu
matyta per du metus išlaidų 
239,684,000 dol., apie 19 milijo 
ną dol. daugiau už numatytas 
tą laiką pajamas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Vyriausybė planuoja pasta- 
kuriuose būtų 

galima gaminti įvairių rūšių 
patrankas, šovinius ir tankus. 
Taip pat sunaujovinti kariuo
menę ir sustiprinti karo lai
vyną.

Žymiąją dalį numatytų gin
klavimuisi išlaidų norima pa
naudoti oro laivynui.

AUGA DZŪKŲ KRAŠTO
TYROS DRAUGIJA

ALYTUS. — Prieš trejus 
metus Alytuje įsisteigusi dzū
kų kraštotyros draugija. Bet 
dabar, pertvarkius

ORAS
CIIICAGC SRITIS. — 

Šiandien numatoma giedra; 
kiek šilčiau.

Saulė teka 6:10, leid
žiasi 5:51.

WASHINGTON, kovo 9. — 
Federaliniu teisėju septintą- 
jam federaliniam apygardos 
teismui Chieagoj prez. Roose
veltas paskyrė pietinio Illinois 
distrikto teisėją J. Earl Major 
iš Hillsboro, III.

stačiai į Barceloną.
Matyt, norėta tuo būdu su

klaidinti Ispanijos nacionalis
tus, kurių karo laivai saugoja 
pakraščius.

Nacionalistų karo laivas Ca
narias Biskajaus įlankoje pa
truliuodamas užtiko beplau
kiantį Mar Cantabrico ir nus
kandino. Canarias išgelbėjo į- 
gulą ir jos likimas vargiai 
greit bus žinomas.

Mar Cantabrico šaukės pa- 
gelbos, padavusi pramanytą 
vardą. Manyta, kad tai Angli
jos laivas. Į nelaimės vietą pa 
siųsti keli Anglijos karo lai
vai. Neužilgo viskas paaiškėjo.

Mar Cantabrico su visa ka
ro medžiaga nuskendo ,už ko
kių 90 mylių nuo Ispanijos

I žpereitą pusiaunaktį leng- pakraščių. Matyt, bandė pa- 
vas žemės drebėjimas atjaus- kliūti į Bilbao, kur radikalai 
tas vakarų centrinėse valsty- vyrauja
bėse ir Chicago miesto įvai- į______________ ,L .
riose dalyse. Niekur nepada- SUDARYTA NAUJA UNIJA
ryta nuostolių, bet kai kuriuo- Į_______
se miestuose sukelta baimės. į Carnegie Illinois Steel kor- 

Pranešta, kaži Chieagoj kai poracijog darbininkų žymioji 
kuriuose namuose baldai pra- jalis.sudarė naują uniją var- 
dėję svyruoti ir stiklai indau- Employes’ Inde-

ANGLAI PRIKAIŠIOJA ITA
LAMS ŽVĖRIŠKUMUS

ŽEMĖS • DRĖBĖJIM AS 
CHICAGOJ, CENTRI
NIUOSE VAKARUOSE

LONDONAS, kovo 9. — Vl- 
kar Anglijos parlamente kai 
kurie atstovai iškėlė italų žvė
riškumus Etiopijoje po įvyku
sio pasikėsinimo prieš maršalą^ 
Graziani Addis Ababa miest

i' ' ’ —1 rJ k ■ *Tuo reikalu vyriausybei. 
keĮti paklausimai, ką ji žino 
apie italų veiklą Etiopijoje.

Užsienių reikalų 
rius vicegrafas C’ranl 
trumpai atsakė; ,

“Nors jo didenybės (kar 
liaus) vyriausybė neturi 
tai platesnių žinių, tačiau 
tyrė, kad italų kariai
griežtojo atsiteisimo, sukelda
mi daug mirčių ir plataus sa
vasčių sunaikinimo”.

ėmėsi

jose barškėti.
Prieš tai anksčiau žemės 

drebėjimas ištiko San Fran- 
cisco miestą ir apylinkes. Kai 
kur sugriuvę dūmtraukiai. Bū 
ta baimės, kad sugadinti didie
ji tiltai. Tačiau tas neįvyko.

Chieagoj kad ir lengviausias 
žemės susi purtymas yra rete- 

susigulėję že-

JAPONAI KVIEČIA J TAL
KĄ ANGLIJĄ

TELEFONŲ KOMPANIJA 
IR PAKERIAI DIDINA

ATLYGINIMĄ

Paskelbta, kad Cbicago pą- 
kęriai ir telefonų kompanija 
padidino atlyginimą savo dar-

pendent Labor Union”. Si bi"inkams- Tas li<rfia »Pie 
Leu-iso 000 ^rbinink^.unija yra priešinga 

C.I.O. organizacijai.
Korporacijai įteikė savo rei 

kalnvimus.

Pakerių darbininkų didžiu
mas neturi unijos. Eina gan
dai apie jų organizavimą.

mės klodai ir negali būti d re- tautinėje konferencijoje te?- 
bėjirnų. , tingesniam ir žmoniškesniam

---------------------- žaliavos (žaliosios medžiagos)
SUSTREIKAVO TUNELIO paskirstymui tarp valstybių

JAPONIJA PAGEIDAUJA KOLONIJŲ 
SAVO GYVENTOJAMS

ŽENEVA, kovo 9. — Tarp-

DARBININKAI
TOKIJO, kovo 9. - Japoni- 

d raugi jos jos vyriausybė paskelbė, kad 
įstatus, narių skaičius kasdien ji kviečia į talką Angliją ly- cago- Warehouse Terminai Co. 
auga. Tikimasi, kad draugijos Igiomis teisėmis eksploituoti 450 darbininkų sukėlė streiką

Chicago Tunnel Co. ir Chi-

veikla dar labiau pagyvės, o 
jos muziejus savo eksponatais 
dar labiau padaugės. Dzūkų 
muziejus turi daug eksponatų, 
kuriuos visuomenė gausiai lan 
ko. Pavasarį nutarta surengti 
Dauguose “senovės dieną”,

Kiniją. Japonai randa, kad tunelyje, miesto centre, sulai- 
jie vieni neįstengia visko kę prekių vežiojimą traukinė- 
aprėpti Kinijoje. Reikalingi bais. 50 motorininkų ir 400 
dideli kapitalai. darbininkų pasilieka tunelyje

------------------------| ir stotyse. , ,
Taxicab vežėjų streikas tę-,----------- -----------

Union Bed Co.. 1001 So.giasi. Vakar keliose vietose 
per kurią bus progos surinkti streikininkų kovoje su etreik- 
senienų. > lauži ai s naudotasi ginklais.

Kostner avė., darbininkai su
kėlė “sėdėjimo” streiką.

Japonijos atstovas iškėlė rei
kalavimą, kad pasaulio valsty
bės pripažintų teisę japonams 
kolonizuotis visose retai žmo
nių apgyventose teritorijose. 
Ši teisė turėtų būti pripažinta 
ir kitoms tautoms, kurios turi I 
didelį gyventojų perteklių ir 
negali toliau susikimšime gy
venti. Be to, Japonija yra la
bai reikalinga ir įvairios ža
liavos, kurios jai reikia įsigyti 
svetur preinamomis sąlygo
mis.

Anglijos atstovas aiškino, 
kad Vokietijos nusistatymas 
žaliavos įsigijimo klausimu y- 
ra be pagrindo. Vokietija rei
kalauja kolonijų. Sako, kaip ji 
atgaus kolonijas, tai ir 14la
vos turės. Anglijo* atstovas 
nurodė, kad dažnai iš turimų 
kolonijų apturima žaliava yra 
tolį brangesnė, negu gaunama 
kitais keliais. Girdi, su koloni
jų grąžinimu negali būti iš
spręstas žaliavos įsigijimo 
klausimas.

Jia taip aiškina, kadangi 
Anglija nenori grąžinti kolo
nijų.
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Iš po mano balanos

MŪSŲ JAUNIMAS IR KALBOS

Jau pasirodė '‘Studentų žodžio” 3 nr. 
Jr šis numeris daro gražaus įspūdžio ne tik 
savo išvaizda, bet ir turiniu. Patys studen
tai gabiai svarsto lietuvybės, tikėjimo, me
no ir kitus klausimus. Juozas Liola, atsaky
damas į “Jaun.“ savo laiku tilpusį labai 
negudrų, lietuvybę žeminantį rašinį, rašo; 
“Mes nesilaikome lietuvybės vien dėl Nemu
no, Neries ar ko panašaus. Mes turime lai
kytis lietuvybės dėl to, kad Amerika, mūsų 
pa«?ių garbė, mūsų kultūra to reikalauja. 
Kaipo ateities vadams mums privalu mo 
keti ne tik angliškai, bet ir lietuviškai. Tai
gi neįmanoma laikytis to, kad jei mokėsi
me gražiai lietuviškai, nepajėgsime tobulai 
mokėti anglų kalbų. Nes daug yra jaunuo
lių, kurie tobulai vartoju abi kalbi. Kodėl 
esame nusistatę prieš lietuvybę’ Kokia nau
da iš to prietaro 1”

Ištikrųjų yra didelė nesųmonė tvirtinti, 
kad mokėjimas lietuvių kalbos trukdo to
bulai kalbėti anglų ar kita kalba. Būtų ga
lima nurodyti daug pavyzdžių, kad taip 
nėra. Kas pažįsta adv. F. Mast (Maatauskųj, 
visi pripažįsta, kad jis taisyklingai, tobulai 
ir gražiui kalba angių kalbų. Jis gerai moka 
ir lietuvių kalbų. J. E. Vyskupas P. Būčys 
tikrai gražiai lietuviškai kalba ir, nežiūrint 
to, jis tobulai kalbu, lotynų, rusų, lenkų, vo
kiečių, prancūzų, italų ir kitomis kalbomis. 
Moku ir anglų kalbų. Galima būtų nurodyti 
ir daugiau tokių pavyzdžių. Bet tuo tarpu 
užteks tų dviejų.

Reikia pasakyti, kad lietuviai yra ga
būs kalbininkai. Jie greit bet kurių k:db,j 
išmoksta. Lietuvoj nerasi inteligento žmo
gaus, kuris bent trijų kalbų nemokėtų. Tos 
ypatybės nereiktų naikinti. Juk ir šio kraš- 
to šviesesnieji žmonės didžiuojasi,, jei gali 
išmokti be anglų dar ir kitų kokių kalbų. 
Tai kodėl amerikiečiai lietuviai, kurie turi 
puikiausių progų gerai mokėti dvi kalba-, 
ta proga nesinaudoja. Tai yra ir apsileidi
mas ir siauraprotystč1. Mūsų laikraščiai, mu
sų mokyklos ir organ izacijos turi kovoti vi-

žeria, tur būt, daugiau pretenzijų gali reikė
ti prie senovė* Lietuvos karališkos giminėe, 
negu Beržanakis ur Czartoryski. Mat, kai
zerio bočiai tikrai buvo giminingi Lietuvos 
kunigaikščiams. Tačiau nei tas .nei kitas 
lietuvių tautai nebeturi reikšmės. Lietuviai
visai nesijaudina sužinoję, ar pas kų yra ni®kad tokių pavarde-1 žiu klausime pasekime Jurų
likę karališko kraujo, ar ne. Ne be reikalo11”? Amerikos Valstybė* ne-1 Kubilių, Klaipėdos gaspudo- 
Lietuvoje visokie titulai įstatymų keliu yra matė, kai šįmet. Upės ir upe- ( rių, o da vienų plyšį tautiš
panaikinti.

UNIVERSITETO SUKAKTIES PROGA

Prieš porų savaičių Vytauto Didžiojo 
Universitetas minėjo 15 metų sukaktį. Per 
tų laikotarpį V. D. Universitetas išleido 2,- 
<>07 diplomuotus žmones. Jei pridėti baigu
sius užsienių universitetus, per 15 metų Lie
tuva bus praturtėjusi trimis tūkstančiais 
žmonių, išėjusių aukštuosius mokslus. O kur 
dar išėjusieji Žemės Ūkio Akademijų, dva
sines kunigų seminarijas, techniškųjį insti
tutų, mokytojų seminarijos-, muzikos konser-

liai taip plačiai išsiliejo, kad kame laive turėsime užkimšę. 
milijonai žmonių turėjo ap
leisti savo pastoges. Nuosto
lių naštos paprastomis skait
linėmis veik negalima atsver
ti. Delko taip įvyko! Daug 
visaip galvoja. Vieni sako, 
kad už tat civilizacija kalta. 
Gal būt. Civilizacija, mat, nie 
kam žodelio, nutarimą, labai 
ūmu laiku nuplėšia nuo že-

Šiandien juu gana dažnai 
girdis, kad sveikas žmogus 
duoda savo kraujo ligotam. 

Istorija kraujo perpiUmo ir-
Cicilintų ciklui 

Sakote, kad cicilistai ir ki- 
gi vra gerokai žingeidi. 1492 tokie nevierninkai netiki cū- 
suserga popiežius Inocentas > danu? ir pas juo* nėra cūdų. 

* aštuntasis. Po ilgų ir bergž-'Yra, tavorščiai, ir jie ciklams
džių įmonių jam sveikatų gra
žinti. nutarta padaryti ope
racijų. Bet ir operacija ne kųmės paviršiaus visų ir skals-

. rū> - d«4’ geto "tatai.’“Popiežiui 
vatorijas ir t. t. Lietuva švietimo ir kultu-, žaliuojančiais kalnais ir pas-, įyinjaį ni 1 p«tM ir, matyt, ren
ius atžvilgiu dideliais šuoliais eina į priekį.j laitėniis puikiausiai nuklotų,: mirtį. Graibomam už

paskutinių priemonių šventa-Minint Vytauto Didžioje Univoraiteto; ir l#iy
,-ukukti, norime priminti, kud univereitete wreuJ.
dirbo d' tebedirba Šie profesoriai. kurie nu- Salio, žiūiinf'iam. taip

ir atrodo. Reiškia, gamta ga
profesoriai

vo laiku buvo “Draugo” redaktoriai: kuu. 
dr. A. Makauskas, J. Jį. Vyskupas P. Būčys, 
kun. dr. Ig. Česaitis, dr. Pr. diviekis ir dr. 
K. Pakštas. Vysk. Būčys yra vienas iš uni
versiteto steigėjų ir vienas pirmųjų jo rek
torių.

Ivų guldo už tut, kas negili 
einamai turėtų būti jos. lt. 
rodos, sakytų: jei civilizacija 
nori ramybės, tegu visu pir
mu gražina bereikalingai nu- 
gnaibintus miškus ir betiks
liai nusausintus kalnus ir pa
kalnes. Jei ne, ginklai kerš
to tol žvangės, kol prasisko- 

Mūsiškiai ir kitų tautų luisvunumiui žo- įįjju^į civilizacija nebus viriš-

LAISVAMANIAI BBLAISVB3 
ŠALININKAI

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS po žeme vajerų ir bandė pus
ti, kaip anas melninkas katės

tiki. Vienų cicilistų cūdų aš 
jums šiandie padėsiu aut del
no.

stimburį, kad elektra pradėtų 
jo drūkarnės mašinas sukti. 
Nuo pūtimo jis net į kuprų 
susimetė, ale cūdas neįvyko. 
Už tokį pūtimų jis turėjo 
d a r elektros kompanijai 
sūriai užmokėti. Tik po 
to pamatė padaręs misteikų.

Žemaitijoj gyveno, o, gal, ir iSako; ,,ian reikgJ° ne kaperio, 
dabar da tebegyvena, Bostono.*^ jutx^s katės vajeių pus-

jam Tėvui gyvastį apdrausti.

cicilistų tėvo Maikio frentas 
Mataušas Alaslionka, kuris iš 
sapnininkų, kokius, sako, Či-

Kažitdtoki. dr,.uolte ii.lrjstu kaĮW8 Naunyno6 ir drū.
patart., jog, gal, sako, svei- kayoja k gavo tavorSčian)s vie
ko kraujo koki štuopa kų ge 
ro gelbėtų! Ant tų pėdų at
siranda ne vien gydytojas

ti, tada šiur būt įvykęs cūdt 
— drūkarnė pradėjus sv

Nedėlios rytų tėvas bara sa
vo dukterį.

— Seni, didžiausias šem! Aš 
manau, kad bus paskutinė

toj Markso “Kapitalo” siūlo, 
mokėjo eūdus padaryti. Sako,
būdavo, pastatyk Mąsli,,„kai •■“““M®, kurion tu vakar buvai 

aun.auy.nu. pnelunkua, <K,iMlws> tai jisaiužėjua.
bet ir žmogus kraujo duoti , ... . , , , - .padarys tokį endų, kad j — Taip, tėveli, buvau kelio- 

kiaušinis ant sniego iškepa. smuklėse, o iš paskutinės 
Sykį atvažiavo pas jį mei- jau, girtų namo parvedė.
ninkas nuo Triškių klausti ro- j _______
dos, kaip padaryti vėjų, kad

norįs. Kai matai sumanymas 
įvykdintas. Inocentas nepa
sveiko. Už tat, kad kraujo 
perpilamas jau kiškutį pervė- 
lai buvo padaryta. Tai vie
nok visiems akys atsidarė, 
kad tokis dalykas ne tik ga
limas, bet ir visiškai naudin
gas, jei tik laiku atliktas. Pa- 
sidėkojant popiežiui Inocen-

, Vakar vakare Jurgiui K Ii ri
jo melnyčia galėtų suktis, kei parėjus iš darbo, penkių 
Maslionka panuslijo, pafige-Įmetu Petriukas pasitinka tė- 
riavo, paėmė sapnirtinkų ir|Vų ir dideliu džiaugsmu bei 
sako: šiur galima vėjų pada- pasididžiavimu sako: 
ryti. Sako, pagauk juodų ka- _ Tatuk, tatuk! Aš jau ne-

. . v. . , tinų nukirsk jam stimburį ir bijau polismono!
valstybės __ ten kur dau- tm aštuntajam, nūdien krau- . , .. ir, . • . .• — u 11 io Dcmilimas vra ian tik I as lwkandVs Jį pusk. 1 aniatysi,] — Kaip tai! Tu nebijai po-
glausta, tvanų eiauciama, tad'* kaip vėjas pakils. Ir, a, jūe liemonof - klausia tėvą-.

vierysit! Kaip tik melnin-i _ Jeg, tetuk! Nebijau! 
kas taip padarė, jo melnyčia j giandie parbėgęs iš škulės į- 
pradėjo suktis. <bėgau į auzų ir... žiūriu: prie. 4. j • • t . ■ 4 . • t *5

Pamokytas savo tavorščio, stalo sėai mama ir polišmo- 
ir Bostono cicilistų tėvas tra-'nas. Kaip tik mane polismo-

dziais ir raštais dažnai dedasi laisvės šali
ninkais. Tačiau jų darbai visai kų kitų rodo. 
štai, pasiskaitykite kų rašo “Amerika” apie 
vienų laisvamanių vadų New Yorke:

“Laisvamanių organizacija vėl bandė 
parodyti savo “laisvę”. Jos pirmininkas,
Joseph Lewis, iškėlė teisme bylų prieš New 
York miesto švietimo tarybų, norėdamas už
drausti privatinių mokyklų mokiniams tei-1 žinoti kas rytų šalyse dedas, dleni« daiktas. Be jo, Mugu

kui aut žemės parblokšta...

Kai kam vėl išsižlūri, jog 
pavasarių tvanus galingos ra
dio stotys suburia. Ir taip 
galėtų būt Ypač vakarinės

kiamų autobusais pervežimų.
Laisvamanių vadui pavyko kelio mėne

sius vurginti katalikų ir kitų privatinių mo
kyklų vaikučius, kuriems teko pėstiems vai
kščioti tolimų kelių į savo mokyklas, tačiau 
jo siekiai jau užkirsti,

Valstybės vyriausias teismas atmetė lai
svamanių vado reikalavimus ir pripažino, 
jog valstybės konstitucija nedraudžia vi- 
-iems gyventojams naudotis valstybės ar 
miesto duodamais patarnavimais.

Prieš kiek laiko minėtas laisvamanių 
vados noręjo išmesti iš mokyklų Bibiijų, už
drausti tikybinėms organizacijoms turėti su
sirinkimus viešose mokyklose. Dabar jis no
rėjo nuskriausti katalikų, prolcstantų ir žy
dų vaikus, lankančius privatines mokyklas.

turi sau įsitaisę begaliniai ga- tintų galima apseiti.
liūgas radio stotis. Na ir to- J ------ -----
mis stotini** rytų šalių ži-, ^U1 kaA Ameri-
nias į save it kokia galinga. ko4 Y™ aPie penkiolika mili- 
ir nematoma ranka žeria. Že
rdamas žinias, žeria taip pat 
oro bangas. Reiškia, ir pada
ngėse netvarkų sėja Taip, 
kad ir padangės lygsvaros ne
tenka ir elgiasi betvarkiai. Va 
dinasi, įsiutusiais vandenimis 
pirštu rodo... Gal būt vie
naip ar kitaip, o, gal, ir vi-'^ė, šuo, paukštukas labai sto
sai da kituip. Tuk, vienok, pa
sikartojančios pavondenės su
daro visai naujų užklausimų,

su griežtumu prieš tų iš kažkur varomų pro- i Laisvamanių siekiai visur grobuoniški, 
pagundų mūsų jaunimo tarpe, kad nereikia Sau ieško didžiau>ios 1
mokintis lietuvių kalbos, nes ji kliudanti < žiauriausių vergijų”. 
tobulam kalbėjimui anglų kuiliu, kliudunti 
jaunuolių karjerai ir t.t. Kiekvieno lietuvio 
audčcija turi būti, kad gerai išmokti anglų 
kalbų, bet greta jos gerai išmokti ii’ lietu
viškai.

laisvės, o kitiems nesą

Lietuvoje jau sukurta trys savos, ofi

PONAS SMETONA, SAUGOKIS!

Chicago. Tribūne vakar dienci* laidoje 
įdėjo tikrai įdomių žinių, atėjusių iš I’a 
vyžiaus per Associated Press agentūrų. Ži 
nia yra tokia:

The engagement ot' Pruicess Dolom 
of Bourbon, nicce of the prelender to 
the French tbųone, to Prince Auguste 
Czartoryski, of the Lithuanian house, 
wa> snnouiued tonight. The wedding 
i* to take place in Julv in Lausanuc, 
bwitzerland. Princess Dolores, 27 ynam 
old, is a duughter of the Infante Carlos 
of Spuin aini Princess l<oui«e of France. 
Prince Auguste, 29 year* old, i* a soa 
of Prince A<lam Czartoryski. King Ix>ui»* 
Philippe wus a great great grandfothir 

. , of both.
Išrodo, kad prezidentu* Smetona turi 

• ‘{NisisHtigoti’’, ne- atsirandu “pretendentų 
prie Lietuvos sosto. Juokai juokais, bet tik 
rai yra įdomu, kad Adomas Czartoryski sa 
kosi c*ųs bii tuvos kunigaikštis. Greičiausia 
bus taip, kad Adomas yra teiks kunigaikštis, 
kokiu sakėsi esųs prieš pora metų mirusi* 
Bui'žaw»kis - Kluusutiš. Vokietijos eks-kai-

jonų šunų tolink namus be- 
Uteukinėjunčių. Ant piruos i'"0 Pa,,a5li cūd» P*!"?* A‘, aa» PaIaa«. nurtgando, pao,- 
pažiūros .šsižiūrėtų, jog jie nak ,"e,ai8 J's buvo P“l<asV« 1(1 ‘“"J“ ‘^J0-
nereikalingi; ir, kad neišmin
tingai elgiasi tie, kų juos pri
laiko ir maitina. Antraip ve
rtus, visai kas kita pasirodo.
Namų gyvuliukai, kai ve: ka

Iš Tėvų Krašto

rai į žmogaus jausmus įsr- 
gnybia. O gal da. geriau prie 
to su pavyzdžiu prieisime.

j kurį būtinai reikėtų atsa- ImRani vaikus. Kaimo vaikas 
^vįį visuomet yra geresnis už vai-

____„kų miesto. Vadinasi, geresnės
Netaip lubai seniai, kai at- širdies, puklusnoanis, tėvams 

menat, imu rankon anglų lai- prieinamesnis, ir taip toliau, 
kraštį, ir žiūriu, vaigi, kad ^Jl ^uo larPu nuėsto vaikas

ginatės operos. Vasario IG d. pastatyta ko.np"'Jurft* Kubilius jau Klaipėdoj bus šiurkštua rambus, ke 
Kaina\ičiau.s naujausias kūrinys — “ Radvi- gasl>a<lorauja. Na, ir kas būt; ’u&a#- e P* u a_
la Perkūnas”. Hremiera praėjusi dideliu pa- sak^’ kad Juras Kubilius! h,, l°* Paf'os aplinkybe* au- 
sibekiinu. *Seniau to paties autoriaus para- Paprastai Lietuvon įžymės- ik^ja. Tai ka»gi juos skiria!

| syta CĮieia — “Gruziną” statvta jau keli.-, nius asmenis tik Pranciškai*, 
kaltus. Trečiųjų operų — “Trys TalismaJ Mykalojais, Kazimierais, duo
nai” yra parašęs komp. Račiūnas. 6i opera1'zapuis, Povilais vadinoma. 
pastatyta praėjusiais metais. Tai parodo,1 Tatgi ir z.ia buvo galimn ,au.
kad miteli tautu neateiliek. nuo «a.v» kai-j ktj’kokio Jerto KubileviSaua, 
n,y.,ų nė nmziko, jv.lgmiu Tuo m« džiau- Vjeto^ ufc 
giHines ir nuosiruziai sveikiname Lietuvos r,, ,.
munku, kūlėju, ir Valstybė, Operų. Kuh,Uu'' Klalt>Mon Pat*"l'a.

Ačiū! Tokių drųsių ir pažan- 
Sainhiriei ių laikrlščio‘pranešimu, lietu- lietuvių užsimojimus nei < k3 J®411 ^era* da[0‘ Gl.

viams, nuėjusiems pas demokratų partijos ir tolunofl Amerikoj aukštai lo va,kft aukleJa 8a,ta ir ;ur* 

bosų Chicagoje pastatyti kai kuriuo* reikn-'statoma. Suprantama. Tokia 
hivimus, paprašyta išeiti lauk. Jei tai būtų i mažu valstybėlė, lx»t net ir 
tiesa ir, jei tos lietuvių delegacijos reikalu-(tokį, rodos, įiiažmožį, kai ve 
viniai turėjo pagrindo, jos vadai turėtų vie-, vaidas ir pavardė. Jeigu vi-
sai spaudoje apie lų įvykį paskelbti, kad sos, kud ir galingiausio* tau- 
būtų galima išnešti viešų protestų prieš par- )os „ ^avo vairiu* ir pov»r- 
Ujij bosus, kurie neduodu lietuviams tinka-|d(W Mlvuip mullKXia, tai ko
mo pr i pu žinimo. Tokiais atvejais nereiktų 
tylėti, bet užprotestuoti ir vieiūngai parei
kalauti užpelnyto pripažinimo politiškame 
gyvenime.

Lietuvos spauda plačiai paminėjo mūsų 
tautos patriarcho d-ro Jono Basanavičiaus 
mirties dešimtmetį. Ypač gražiai ir pločiai 
ji minėjo “Mūsų Vilnius” savo 4-5 nr.

gi mes laukiam ! Jot jau taip 
labui sielojamės kitiem* įti
kti, nors nekartų bereikalin
gai save nuskriausdaini, tai 
uor* kartų ir į save atsivers
kime ir elgkimė* *u savimi 
nors taip, kaip elgiamės su 
svetiniai*. Vardų ir pavard-

I jaujos. Pavyzdiniai trobesiai
I statomi iš medžio, tik bulvi- 
nės krečiamos daugiau iš mo-

į panluįaį įr tvartų grin- 
SAKIAI. Lietuvoje Spar-'dvs daugumoje daromos i5 

čiais šuoliai, kylant kultūrai, het(Jao, „ 8,ogai dengiallli skie 
kasmet keirmsi ne tik miestų, I dra),is arba gontai, Nau j„s 
bet ir kaimų iavaiute. Vietų-1 ūkininkai stato „d.
je senovinių, šiaudaia dengtų Į dMeliais langai, jjauji
ir su maža.., patogumais gy-1 gJrwnalnieji na„iai, daagia„. 
venmnų arūktotroltesių, nue.|siUi stato|ld ndestiįkoa iivai. 
la,to, statomi nauji, erdvesni, i gu keUaia kanibariais

>bė«iai. Ypač gy- • ,... .. ........ • M

Tobulėja Kaimų 
Statyba

sveikesni trobesiai, ypač gy 
venamieji namai. Ta* stoty

ir kitam patogumam. Nauji^ 
pastatyti trobesiai nudnžoit

boa toliulėjuna, yra ganu ry- ghin,e apskri„.je ptL,kllf!, 
ūku, žemė, tikro trobėa.ų sta- niuosiua |x.nk,.rius 111<tur U 
lyta, srityje. Tai didelė Lie- vi|W buvo nudažyta 52o lro. 
tuvos kaimo pažanga, ne*'
naujieji žemės ūkio trobesiai 
yra jau pavyzdingo statyba.
Jų skatina, be visų kitų prie-

Kaip tik visų nustumtas na
mų gyvuliukas. Kaimo vai
kas mato, kai katė augina 
kačiuku*, kūlė šuniukus, kiau
lė paršiuku*. Tieji vaizdai ir 
į jo širdį atsiliepia. J* nety 
eių ima daugiau p ei tini nc monįų įr 2emės ūkio rūmų
vien savo tėvus, bet ir visus, 

jam gerai da 
zaikų auklėja

ūkininkums mokamos pašal
pos. Iš "pavyzdaiės statybos 
daugiausia statoma gyvulia-

čia niaiina. (laJntinai, tokilma ,vartai kiaulidėa> <:ųi
vaikų, kai ir mašinų, veikiu 
tvįrto* rankos suvaldyti.

“ Draugų” perskuiles, ne
mesk jo j šalį, liet duok jį 
skaityti tiems, kurie to luik- 
rūsčio neturi.

Troškimas to, ko mes netu
rime, trukdo mus naudotis 
tuo, kų juu turime.

SKAITYKITE ‘ DRAUGĄ”

dės, o paskutiniaisini* nvduis 
pradedama jau daugiau sto- 
tyti ir pirčių bei pagerintų 
jaujų linams džiovinti. Visa
me Sakių apskrityje 1930 m. 
buvo pastatyti tik 8 pavyz-

Lietuva Bus Apjuosta
Geležinėmis ir Akme' 
ninėmis Juostomis

Paskutiniuoju metu Lietuvo
je ypatingai susirūpinta, kelių 
gerinimu. Be viso* eilė* nau
jų vieškelių, l>ei mažesnių 
plentų, kurių statyba rūpinusi 
atskiros savivaldybės, susi
siekimo ministerija yra pa
ruošusi didelį plentų statybos

dingi trobesiai, 1931 m. — planų. Dali* to plano jau pat 

,n' — i D'.'i tinto ir pradėta vykdyti.

Nnuin plentų atatyba.

Sudarytasis plentų statybos 
planas apima 2,000 kilometrų 
tiuklų. .Ti* bus įvykdytas per 

(Tęsinys 4 pust)

44, 1933 in. — 53, 1934 m. - 
57, 1935 m. — 47 ir 1930 m. 
— 55 trobėiMoi. Jų tarpe pra
ėjusiais metai* buvo pasbdy 
tos maudymosi pirty* iv 3 
moderniškos linų džiovinimo

l
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius I

Pakeitė Klubo Vardą

Sode švietė auksinė pava
sario saulė. Prie šaltinio, te

mūs mokyklą, — tarė .Tnnė, 
' — Tr kažin kų jj veikia šeš
tadieniais po pietų T 

— Mes nepaisom,-kų ji vel
kančio iš sodo gilumos, sto- kin, — tarė Įsižeidusi .1įpylė,

— greičiausia daro tai, kasvėjo sesios susimąsčiusios me 
rgaitės. .Tų akys sekė draugę, 
kuri tuo tarpu ėjo takeliu pro 
sodų. .Jų veiduose pasireiškė 
nepasitenkinimas, nusivyli
mas.

Elzytė pirmoji, lyg iš letar
go. atsipeikėjusi, tarė:

— Pasakykit man, ar aš 
sapnuoju, ur ištikrųjų, Ele
nutė griežtai atsisakė prik’au 
syti prie mūsų klūlm.

— Tu visai nesapnuoji, — 
atsakė Janė. — Elenutė la- 
f^i mandagiai atsiprašė, ir 
pasisakė, kad negalinti prie 
musu klubo priklausyti, nes 
šeštadieniais po pietų ji la
bai užsiėmusi darbu.

— Hm, darbu! — pašiep
dama tarė- Julytė. — Kas ga
li būti geresnio, kaip mūsų 
klubas! Šeštadieniais po {lie
tų gali mūsų susirinkime da
lyvauti. O mūsų G. P. K. drau 
govė visas pilniausiai paten
kina, užtai' ir renkamės tik 
pasižymėjusias mergaites.

— Šš! Ne taip garsiai. Ga
li kas išgirsti apie mūsų klu
bų, tada visoms praneš. Vi
sos žingeidaujn apie mūsų 
klubo vardų, — {jei^ergėjo 
'Julyte.

— Būta ko, — - išdidžiai ta-

nercikia daryti. Ji visuomet 
sukinėjasi aplinkui ir veid
mainiškai šypsojosi.

— Rožytė atsiduso. Bet 
ji... nekvies mus daugiau į 
savo butų, o lai gražiausia 
vieta visam mūsų miestelyje.

- O Rože Anglyto! — su
šuko Juzytė, — rodos, kad 
mes jų kvietėm Į savo klubų, 
vien tik dėl ta, kad galėtu
mėm lankyti josios luitų!

— G..ai, — sumišusi tarė 
Rožytė, -- bet, ar ne?

Rožytė pasakė teisybę, nors 
kitos nepripažino. Elena Rū
gytė įstojo kaipo pirmametė 
Į Šv. Bernardo mokyklų. .Ti 
buvo turtingų tėvų duktė, ne
šiojo labai gražius drabužius, 
bet tuomi nesididžiuadavo; 
buvo nuolanki, maloni, palar- 
naujanti per tai buvo visų 
mylima, šešios G. P. K. na
rės, kurios iki Elenos atėji
mo buvo turtingiausios, nega

ilėjo pakęsti. .Tos gerai žino
jo, kad klūbas bus be reikš
mės, jei Elena nepriklausys. 
Elenai atmetus jų kvietinių, 
jos visokiais būdais bandė ją 
kritikuoti.

Kelioms dienoms praslin
kus, “Gailiųjų Panelių Klū-

Taksi vežėjai teisme. Grupė Checker ir Yellow taksi vežėjų, Chicagoj, Stale 
str. teisine, sunitą, sakoma, už peržengimų patvarkymų streikuojant. Jų byla ati
dėta. Tuo tarpu streikas eina ir vežėjai nemano pasiduoti. Taksi niekur nematy
ti, nors angliški laikraščiai rašo, kad “kai kur važinėja’’.

Girdėjau jūsų pasikalbėjimą (lenutė nepajėgia visų visko 
ir džiaugiuosi, kad esate už- išmokyti.
slėniosios ir naudojatės Die
vo duotais gabumais. Jane, o

Seselė atsiprašiusi išėjo prie 
darbo. Likusios G. P. K. na-

kur jūs daugiausia dainuoja-į rėš susimąstė, pagalvojo, šu
te! įprato. Susi tari u-sios ėjo susi-

— Dažniausia tik 
arba mūsų pačių 
se pasilinksminimuose.

— Julyte, kų darote su iš
karpų knygelėmis?

— Nieko ypatingo, Sesele. 
Kaip neturiu kų * veikt, rai 
malonu pasižiūrėt.

munie,
surengi no<-

— O kur ir 
skambina?

— Namie, kaip turim sve
čių, kartais liūdnumų praša
lint ir...
- .Tei aš

SPORTAS

rasti savo draugę Eleną Ru 
«ytę.

Šeštadienį po pietų, septy
nios mergelės stovi prie durų 
šv. Angelos našlaičių namo. 
Motina Anita atidarius duris 
nustebo pamačius būrį mer- 

'gaiėių. Elenai perstačjus mer-
kam b’zvtė &aites» Motina Anita prabi

lo:
— Brangiosios, kuomi aš 

galėčiau jums patarnauti?

Ką Lietuvos Sklandyto
jai veiks Š. Amerikoje

Kaip žinoma, šių vasarų į 
Š. Amerikų rengiama Lietu
vos sportininkų ekskursija. 
Joje dalyvaus ir du sklandy
tojai: J. Pyragius ir Br. Oš- 
kinis. Jie su savim vešis du 
sklandytuvu ir visas priemo
nes sklandymui rodyti. Vie
nas sklandytuvas tam reika
lui jau dabar Kaune stato
mas. Tai bus vienas geriau

jūs mums, — tarė šių sklandytuvų visoje Euro
poje. Kitas sklandytuvas, pa
gal palies Br. Oškinio planų, 
bus {uitaikyląs aukštajam pi-rė Juzytė, — Aš, kaipo pir-Įbas” suėjusios pamokij salė- 

mininkė šio klubo, jaučiuosi 
asmeniškai įžeista. Su Elena 
Rūgyte daugiau nieko bend
ro neturėsiu ir su ja niekad 
nekalbėsiu, — išskyrus sese
lių akivaizdoje.

Elzytė galvų palingavo.
— Taip, tikrai, bet kad ir 

seselė nepritaria mūsų klubo 
sudarymui, aš manau ji džiau- 
ktųsi, jei jis iširtų.

— Bet.jūs visos gerai ži
note, kad seselės labai myli 
Elenutę. Aš pastebėjau, nuo 
pirmos dienos jos atėjimo į

je, entuziastiškai diskusavo 
praėjusių dienų nuotakius. .To
ms bekalbant, visai nepaste
bėtai įėjo seselė Irena ir iš-

| — Ne
• drebančiu balsu

jus suprantu, tai | klf,bas M.. 
visos panaudojate mėgiamiau
sių užsiėmimų tik savęs pa
tenkinimui.

Mergaitės galvas nulenku
sios stovėjo nežinodamos,

girdo Juzytės paskutinį išsi-jkaip atsakyti. Seselė atsisė-
reišldmų: “Man rodos, kiek
viena mergaitė turėtų turėt 
kokį nors užsiėmimų, kaip

Juzytė, — 
jums ir jū

sų našlaitėms padėti. Mes mo
kam įvairių darbų.

— Taip, kaip Elenutė jums 
padeda, — prhtfirė Rožytė.

— Jane moka dainuoti, El
zytė gražiai šoka, Julytė iš 
senų žurnalų gali naujus pa i

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karnžiškis

do prie stalelio ifr giliai užsi
mąsčiusi nekurį laikų tylėjo.
Mergelėms keli momentai pa

mes kad turim. Štai, Jane sidarė per ilgi.
puikiai dainuoja, Julė ran- Sekantieji seselės žodžiai 
kioja iškarpas, daro knygas, labai nustebino mergaites, 
aš pianu skambinu ir... — Mergaitės, prieš kuri lai-' mergaitės.

— Labų dienų, sesele, neži- kų jūs kvietėt Elenų Rūgytę' maloni ir 
prisirašyti
ar ne?

įMergaitės Linktelėjo galva.
Seselė tęsė toliau.

nojoni, kad 
— Laba,

jūs cjo,
laba, mergaitės.

Kovo Dešimta Diena

vo grynumų, o tačiau neat
siekia piniginio pasisekimo 

, Nelaimė gali juos pasekti, ar
ba jiems gali tiTikti prekybi
nio nusivokimo; ugnis arba 
audros gaJi palaikyti jo nuos
tolius lygius su jo įgijimais, 
ir jis gali mirti vargšas, ne
šiodamas net gerų vardų. Kų 
turime pasakyti apie tokį?

bui. Noriu priskaityti jus 
prie mūsų geradarių ir ben
dradarbių. Deja, o kokiu var
du jūsų klūbas?

Mergaitės nustebusios neti-
daryli, aš pianu skambinu, o'ketu klausimu pasižiūrėjo vie
lotos taipgi įvairių darbelių J na į kitų nežinodamos kaip j 
moka, — jau dabar drąsiai 1 atsakyti. Vargšė Elenutė pa-' 
kalbėjo Juzytė. ' sijoto keblioj padėtyje. Juzv-1

— Dieve jums palaimink i te. greičiau už kitas susivo- 
Jūsų gera širdis, i kė jr pasakė: — Mes vadina- 
linksma nuolaika ,mės G. P. K. — tai reiškia...

sustojo... O, džiaugs- i 
mingai sušuko, nuo dabar, 
mes vadinsimos “Gailestingų
jų Panelių Klūbas“.

prie jūsų klubo,Į pa{erigvins mūsų darbų, pa-'staiga 
(linksmins mūsų našlaites. Jos 
labai daug iš jūs išmoks. Da
bar eisim užkąst ir sustaty- 
sim dienotvarkę mūsų dai-

bč “Velyk geras vardas kaip
daug turtų . Patarlių Nagi, tiktai tų, ką Šv. RaŠ-'

L Į tas sako: ‘Geras vardas ge-
“ Geras vardas geresni? už rPsnist už brangius tepalus’.

brangius tepalus“. — Pamok- Turtai yra laikini, bet knrak-^. 
slininkas VII, 2. Į teris yra amžinas. — Earl

, * Cranston.
Geras vardas yra geresnis I Tojo W(Us nrfiouRia ,lan. 

kaip “daug turtų”. Jo pini- 'Ran,( kura lla,IKiailsia pl<ke. 
ginės vertė yra turtas. Jo ka-,,,ų i5lrank,t „ „pįvard; kun, 
raktenstiSka vertė yra neį- |nllhra,lks jangiaurfa tfan,. 
kainuojamu. Tasai, kurs tori |w„ir„]žiufiių „nt vargingos 
kreditų pasitikėjime, meilėje įmonijo8 veido.
ir sųjansmuose savo dnauguo- Į .
se, yra toli turtingesnis ne
kaip tasai, kurio vardas yra 
vertas tik tiek dolerių. Vie
name atitikime, pinigai yra ( 
pasitikėjimo pamatas. Kita- į 
me, žmogus. Įgyti turtą ir’ 
palaikyti gerų vardų, yra tik-1 
rai geriau nekaip turtai be 
gero vardo.

Bet retkarčiais yra atsiti
kimų, kur žmonės užlaiko sa-

— Yra dvi priežastys, dėl 
kurių ji atsisakė. Viena, E’e- 
nutė nenori gaišinti laiko to
kioje draugijoje, kur mergai
tės susirinkusios dalinasi sal- 
dainėmis, kalba apie teatro 
artistes, vėliausius kino pa
veikslus, kritikuoja drauges 
ir panašiai. Antra, šeštadie
nio popietį praleidžia sų naš
laičiais, šv. Angelos našlait- 
namyje. Nuo pirmos valandos 

ios duoda piano pa
mokas, nuo trečios iki šešios 
moko baleto arba siuvinėji
mo. Ten yra daug našlaičių, 
kurios labai norėtų įvairių 
darbelių išmokt, bet viena E

Estera Paukštaitė, akad.

otažui ir dideliems vilkimo ;/" 
greičiams — 300 kilometrų j 
per valandų. i

Sklandytojai nusives du pa- , 
lašintus, 50 metrų gumos ly- , 
nų sklandytuvui išmesti į o-' 
rų, du trosus {*> 120 metrų 
sklandytuvams vilkti lėktuvo 
pagalba ir 1 trosų sklandytu
vui išvilkti automobilio pa
galba. Abu sklandytojai nu
mato Amerikoje pndemons- j 
truoti tai, kus Lietuvoje pa
siekta be motorinio sklandy-! 
mo srityje ir drauge - - pa
mėginti Amerikos “orų“. P.e-1 
ūdrai Lietuvos sklandytojai 
norėtų kuo daugiau Ameri
koje turėti viešų pasirodymų.

.Tei aviacijos dienų būtų ne
daug, tada sklandytojai mė
gintų oro sųlygas ir šiaip ieš
kotų progų pasiekti kiek žy
mesnių vaisių. Daugumų die
nų, kuriomis bus tinkamos o- 
ras, sklandytojai mano pra
leisti aerodromuose. Mat, ap
skritai jie ubu Amerikoje 
ruošiasi ne viešėti, bet dirbti. 
Viešuose pasirodymuose, kaip 
aviacijos dienos, piknikai ir 
kt. sklandytojai galėtų palo
dyti: sklandytuvo išmetimų j 
orų gumos lyno pagalba, skla
ndytuvo vilkimų, važiuojančiu 
automobiliu, sklandytuvo vil
iamų stovinčiu automobiliu, 
sklandytuvo išvilkinjų su lė
ktuvu, aukštąjį pilotažų — 
akrobatikų su sklandytuvu ir 
t.t. Lietuvoje gauta žinių, kad 
ateinančių vasarų Amerikoje 
būsiančios tarptautinės be 
motorinio skraidymo rungty
nės. Jei Lietuvos sklandyto
jai rungtynių metu bųtų lai
svi, jie mielai dalyvautų ir 
tose rungtynėse. Vykdami j 
Amerikų, abu sklandytojai ža- ’ 
da nusivežti Lietuvoje vario-j

H0W OFTEN CAN YOU 
KISS AND MAKE UP?

Į7EW trasbanda can understand 
* why a wlfe ihould turn from t 
pleaaant companlon Into a shrew 
for one wbole «eek ln every month.

You can aay "I'm eorry" and 
kta and make up eaiier before 
marrlagethanafter. Bewlae. Ifyou 
yrant to boki your huaband, you 
mm't be a three-tjuarter wlfe.

For three generatlonaone wom»" 
haa toki another how to go “unii- 
lng through" vrlth I.ydia B. Pink
lu.Vi Vegetable Compound. lt 
helpe Naturc tone up the system. 
tbua leasenlng the diacomforta from 
tbe functlonal dlaorders whlch 
yroraen mušt endure in tbe three 
ordeals of Ufe: 1. Tumine from 
glrlbood to iromanbood. 2. Pre- 
parlng for motherhood. 3. Ap- 
proaching "mlddle age."

Don't be a three-quarter wlte. 
take LYDIA B. PINKHAM'B 
VBOBTABLE COMPOUND andOo “Hmlllng Thittuih,'*

ls*wl.s M atlotus Kelių Kode
Ix*wls Kreditan Visiems lluodal

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetol 
kns ir šukoet dykai su kieki 
vienu siutu arba top corO] 
“Draugo“ skaitytojams

Keturios dldella 
vertybės Aluose 
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS 1 
VERTYBE

S22.50
LENGVAS 
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
jokiu mokesčių utj 
pristatymų.
l ietuvis pardavė-j 
Jaa Frank ~ 
Spcechęr Jums 
patarnaus.

A. Lewi:
4716 S. Ashland Avenu<

jamų mokamųjų sklandytuvų
briežinių, kuriuos ten galėti, 
palikti. Jeiigu Amerikos ’iej 
tuvių jaunimas sumdobiėtų 
sklandymu, tai Lietuvos skla
ndytojai galėtų padėti jienus 
vietoje suorganizuoti sklan-j 
dymo stotį. Tsb,

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

MAKES YOU LOSE 
- UNHEALTHY FA'

A young wnman of Noririch. Conn .
writes: “T lošt 16 lbs. with my fir*t 
bottle of Kruschen. Belng on nlghc 
duty it was hard to sleep days būt now 
slnee I am taklng Kruschen I sle-p 
plenty, eat as usual and lose fa t. t— ” 

To take ott fat—take one half 
spoonful of Kruschen Saite ln C i 
of hot water ln the mognlnc before 
breakfast—one bottle that ląstą i 
weeks costs būt littlo—vet lt At any 
drurstore in America. If this flrst 
bottle fails to convtnce you this ls the 
SAFE and HARMLE83 way to lose 
fat—your money gladly retnrned.

Don't accept anythlng būt Kruacb 
I* you want to reduce Bately.

Buy gloves wlth wl 
it savęs

Nereik mokėti 50c ui 
dantų most j. Listerine 
Tnoth Pašte gaunama po 
25c. Tčmyk, kaip gerai Ji 
veikia. Jų vartodan.aa per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘
PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojimo Formų- gnlite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos 
tunieriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingų kiekį Mįslių Paveikslų per 
specialį siuntinį. Primename, kat 
užsimokės laikyti užtektinai Ol< 
Gold Cigaretų stake, kad ir jų 
nepritruktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

GOOFUS FAMILY
HANK-Vųn_l

Digestible as millc itselfl

... sis siūno maistas 

su skaniu švelniu 

Cheddar skoniu.

Let tbe family have thit nntritinoe 
food often . . . ln sandwichet, ia 

caasende dishee, and, mehed, as a smooth 
eauce for egga or sea Cood.

TO REGAIN ENERGY 
AFTER THE FLO

Vhen the Plu hsi left you 
wtak »nd diKourascd rou 
n.ed vomethiaA to put • 
keen edae oo yonr appetitt 
and to brsce up your di- 
seni ve lynem, to turn your 
tood into (trenAth-siving 
red blond. Hoetetter i 
Stomechic Bittert speedt 
up recoTtry You'll feel bet- 
ur *ith the firet doie 
Phoneyourdracttoreright 

tad get Marted ouicitaway and sėt Marted quick 
ly Atnerku'i tome tinc. 
T»1J. Tenet good, doee 
good. !• ox. bottle. $1 50

HOSTETTEirj BITTEM

l-ve GOT /O)
Tfc» BE ’ 

SAD. GOOFUS’. 
-rtte ocnecnmenT 
IhJSPECToCS VfEKf 
IM K€ce TbOflrf

By H. T. EL
LIETĖM , I HANe *TŽ>
PuT >APPueS IM TMtr

PIE- l'M RL>tMEP'

' 3»
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lė, tik nelabai vieninga. Tu
rime ir šio ir to, bet negali
ma sakyti, kad mes visiškai 

. sugriuvę. Ir vieni ir kiti dir-

Pažinsi piktų, kurį padarei, 
kai paiįsi gerų, kurj turėjai 
padaryti.

’ vakarus, koncertus, mitu ja?, 
rekolekcijos ir kitokius kul- 

pasi-

Uietue Plano įvykdanias 
i& nuo to, kiek bue uajė- 
vųlatybėe iždas, kokias su- 
jis galės skirti kiekvienais 

jotais. Pirmojo dešiintečio
dano dalis — Kauno-Klaipė- 
los plento statyba, kaip žino- 
aa, jau vykdoma, šiais me- 
Bp numatyta pravesti minėto 
Jlento 85 kilometrai. Kitaip 
iis plentas dar yra vadinamas 
Inlžjuoju Žemaičių plentu. 
Bendras jo ilgis bus 170 kilo- 

įtrų ir jo statyba bus baig- 
1938 metais. Be minėto Že- 

Įiuičių plento, per pirniųjį de- 
imtmetį numatyta pastatyti 
iuog plentus: Kaunajs-Kėdai- 
įiui-Panevėžys-Biržai 155 ki-

OMAHA, NEBR. — Oma- 
bos lenkai labai pavydi Už
davinio darbštumui tėvynės 
iabui. Jam čia būnant, Oma- 
hos laikraščiai labai plačiai 
aprašė jo, misijų. Į jo pra 
kalbas susirinko daug žmo
nių ir paskui visi didieji lai
kraščiai plačiai, veik žodis į 
žodį, aprašė jo kalbų. Len
kams tai labai nepatiko.

Kai jų vyrai iš Lenkijos 
buvo čia, tai lie patys laik
raščiai nei vieno žodžio* ne
parašė. Kai kuriose svetainė
se jie visai nebuvo priimti, 

^inetrų ilgio; Radviliški«-Pa- p/.j vietinis lenkų laikraš- 
ivėžya-Ukmergė-širvintai tis nusistebėjo ir neteisingai 

142 kiometrų ilgio; Šiauliai-
Kedainiai-Ukmergė — 138 ki- : 1 - - ' - ■ ■ - ■
lometrų ilgio; Panevežys-Kre

papeikė Uždavinio pasidar
bavimų ir apgailestavo vie
tinių lenkų apsileidimų.

Mirė Chicagoje, palaidotas 
Om*hoje

Boleslovas Butkus mirė 
Chicagoje. Jo sesutėj Juzefą 
Grakauskienė, gyvena Omą- 
boję. Dėl to, ji ir partraukė 
savo brolio kūnų į Omaha pa
laidoti. Po bažnytinių apeigų 
velionis palaidotas Šv. Mari
jos kapinėse kovo 4 dienų.

Grakauskų šeima yra visų 
mylima. Nors brolio niekas 
nežinojo be seselės ir artimi) 
giminių, tariau bažnyčia bu
vo pilna žmonių dėl užuojau
tos Grakauskams.

Seselėms ‘‘ party ’’

A. Kairys aukojo 2 dol., o po 
dolerį aukojo šie: E. Kelio
tis, J. Blaškevičius, P. Krik
ščiūnas, J. širvinskas, Br.

Pirmiau mergaitės gaudavo organizuotai. Rengiame Šimaitienė, J. Cunėnos, A.
9 dolerius j savaitę, o dabar 
gaus mažiausiai 14 dolerių ir, 
be to, dirbs vienų valandų 
mažiau. Vietinis

Gražūs Filmai - Gražios 
Prakalbos

ItOCKFORD, ILL. -- Rock 
lordo lietuvių kolonija dide-

KENTĖJO 40 METŲ NUO 
UŽKIETĖJIMO

Škėma, A. Misiūnas, P. Už
davinys, L. Čepulis, J. Kul 

tūrinius bei dvasinius pusi- vinskns, M. Pažėra, J. Jaxu- 
reiškimus čia visuomet mu- kevičius, O. Senk, J. Uzas,
• ysile, nors nevisuomet jie A. Gurskis, I. Vasiliauskas, 
aprašyti būna. Ir dabar, ii- I. Šimėnas ir D. Varašius.

i gai laukusi, kad kas aprašy
tų mūsų vasario 9 dienos k ra 
žias iškilmes ir nesulaukda. 
ma rašau aš pati, nes sunku

Ona Senkevičienė

Kelionėje, viešbučiuose, skai
tyklose, arbatinėse, valgyklo-

PRADĖKITE DABAR 
LAIMĖSITE TURTUS

$100,000 Pirma Dovana — 
Old Gold Konteste 999 

Kitos Dovanos

Nuvykit* pau urtimlaualą labukų 
pardavėją, kurta parduodu cigare- 
tu» Ir paprašykite Jo dėl oficialių

nutylėti nepažymėjus tokius 8e reikalauk laikraščio “Drau- Į teaaių informacijų apie konteatų.
siuo4 paveikslus gana* ta absoliučiaipuikius filmus, kuriuos mums 

tų dienų parodė atvykę iš 
tūzai. Filmai nepaprastai vi
siems patiko. Nemažiau pa
tiko ir garbingo veikėjo, sve
čio V. Uždavinio filmų uiš-

go »»

ATSIMINKITE!
V

dykai. Atydšlai tiekite nustatymus. 
Nėra jokių apgavysčių, nė klinčių. 
Gražumos nesiskaito. Neatldeuokl- 
te. įstokite šiandien. Vien jflsii 
gabumai te laimės dovanų. Čia nė 
glllukls nė spėliojimas negelbės. Pvl-

Mūsų geros širdies tnoterė-
------------------------------------ - , |t-,s Įjag met rengia “party”
tris dienas. Jame dr. K. Gri- seselėms. Vienos atneša val- 

kennva-Gudžiūnai-Raseiniai — nius padarys pranešimų apie gemų dalykų, kitos kitokių,
82 kilometrai ilgio; Šiauliai- kovų su džiova, prof. P. Avi-, dar kitos aukoja pinigais.
Vamiai-Rietavas — 78 kini. ii- žonis — apie klaidingus akių pinigais. Tuos parengi smū
gio. Taigi, per pirniųjį dešini- ligų gydymus, prof. J. Oželis padaro paprastai Jesonienė ir 
įmetj numatyta pastatyti 680 — apie teismams medicinos Palinskienė. Gražus atjauti- 
riometrų plentų, kurių pasta- ekspertų parengimų — prof J mo ir dėkingumo darbas už 
y mas kaštuos apie 35 nulijo- J. Mažylis — apie bevaikišku-, vaikelių mokinimų, 
naa litų. Visas plentų statybos mo klausinius Lietuvoje ir t. Į Pakelė algas
planas kaštuos apie 100 mili- t. Kongreso metu įvyks ir Lie- (hnalioje 40 didžiausių krau 
nonų litų. Be to, yra numatyta tuvos gydytojų draugijų ats- tuvių pakėlė mergaitėms alga sngyvina vi«iw vidurius Pirkis All- 
per tž laikų atlikti visų eilę ton) suvažiavimas. ir sumažino valandų darbų. iš Battlo o^ek.

ažeenių plentų statybos bei1 " 1 .......... t.... ■ .. ........................ ■ — ■■ u1.", ■ ----------------------- - .. .as
tnaujinimo darbų. Šiais me
ls bus sutvarkyta 154 kilo

metrai plentų. Taip pat šiemet 
bus statoma ir nemažai tiltų.
au pradėtas statyti Prienų 

tiltas ir tikimasi užbaigti jAly- 
taiiH tilto statybų, šie didžiu
liai tiltai statomi per Nemuno 

■pę- «.-•

“Per 40 metų a* ieškojau vaisto, 
kuią mane pagydytų nuo vidurių už
kietėjimo ir jo sopulių. Pagalios aš ■ ..........................., - , ,,
pabandžiau Kellogg’s All-Bran. Nuo | Ūminiai ir JO dvi kalbos pa- 
to laiko (veik prieš 10 metų), aš ne- sakytos Vilniaus reikalais. Ti- 
vartoiau jokių vaistų. Buvau sveika , . v.

ir viliai liuoaa . nuo užkietėjimo.“ k™>< Pal‘k<> »»Ums gražiausių
Mm. I. H. Kending, E. F. D. No 2, įspūdį. Susirinka nemažai 
Lancaater, Penna. , , , . . v._ .klausytojų ir žiūrėtojų, nors

Ncdulcisk, kad paprastas užrietė’ _  . i..k„: ......
jimas suardytų jūaų gyvenimą. Jus OKfe t<į dieną, l)U\O ai pi H- 
galite uaūgiai pašalinti bo vaistų, ku- »tas; pustė, Šulo ir slidu bu- 
rie netenka veikmės. , . . . _• •vo. Ir musų sveteliai vargi n

Tik valgyk kasdien po du šaukš
tu Kellogg’s All-Bran — prie kiek
vieno valgio sunkiuose atsitikimuose, dienų pasiekė. Kai kurie JftU 
Vartok, kaipo augmeninį maistų su neaitiXėj(>me kad tokiu 0. 
pienu ar vaisiais, arba gamink is jo Į .. ’
gardžius valgius. All-Bran sugeria ru galėtų jie atvykti...

gai net iš Omalios mus tų

Pirmas ‘Draugo” piknikas •^įs7'SS'«1°“,»SS.a '"‘SSi.ffi 
bus geg. 30 <1., Sunset Park’e. | •P~»w" «« pan—*u iat.rm.dus

LIETUVIAI DAKTARAI

vandena du sykiu daugiau, negu pats 
sveria ir Švelniai pasalina atmatas, 
kurios sukelia galvos skaudė,iimų, 
nuovargį ir pavojinga sirgimą. 

Vitaminas B, kurio turi All-Bruu

lukiamas Lietuvos 
Gydytojų Kongresas

Paskutiniuoju metu Lietuvo- 
pasireiškė vis didesnis ju- 

[Sėjrmas sveikatingumo ir pri- 
ūnaanesnės medicinos pagcl-1 

Ibos teikimo srityje. Prie šio į 
Įduriio gana gyvai prisideda ir, 
gydytojai. Įvairiems sveika
tingumo ir medicinos plėtimo I 
klausimams svarstyti, kovo m. 
21 d. Kaune šaukiamas did
žiulis visos Lietuvos gydytojų 

I kongresas. Toks kongresas tie
sa, bus jau nepirmas. Paskuti
nis gydytojų kongresas buvo 

įprieš keleris metus. Į dabarti- 
kongresų yra pakviesta 

daug gydytojų ir iš kitų Bal
tijos valstybių. Numatoma,'' 
kad šis kongresas užtrukus

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straight mortgages).
Pinigų taupytojams išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vinio. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokant visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panušiai.

VVS delegatui V. Uždavi
niui išaiškinus mums Vil
niaus reikalus, nupasakojus 
sunkų pavergtųjų gyvenimų,> 
mielai sudėjome vilniečiams 
paremi i 28 dolerius ir 19c.

H: • * ‘ 61=====t==
LIETUVIAI ADVOKATAI

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsaminoojamoa — akinia

nritaiknml

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0628

LIETUVIAI DAKTARAI 

IoL Caiumet 6974
i OFISO VALANDOS: į
i 9 ryte iki 8 vakare išskiriaut sek- į 

niadieuiua ir trečiadieniu*

LAFayette 8016

C. J. SVENCISKAS.
DENTISTAS 

4300 Sa. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS: •

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

Pagal Sutartį
Rez.:

2456 W. 69 St.

4%

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackewich, Prez. Tek Canal 1679

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIBKiT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IK REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
TavernaiiM Kituose Miestuose Siunčiame Orderini! Ekspresu.

Telephone: BOUlevard

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Asbland Avenue 
Res. 6515 S. RockweII Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metroj»olitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
l’Hiiedėlio, Seredos ir Pėdnyčios 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas CANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockwell St. i 
Telefonas REPublic 9600

DR. A. P. STDL6A
DANTŲ OYDYTOJA8

3259 S. Halsted Street
_________CHICAGO, ILL.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS ife CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Falrfleld Avė. 
Tel. LAFayette 8018

Tel. O lino:
LAFayette 4017 

Te,, namų:
HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartj 

2800, VALANDOS:
2—4 ]>opiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. OANal 2346

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 Šo. Leavitt SL 

Tel. OANal 0402
Tel. Ofc. REPublic 709S 
Melrose Parfc 420

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct.y Cicero, III. 
U tam., Ketv. ir Pčtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chioago 
Pnned., flered. ir Subat. nno 2—9 v.

Ras. 6924 So. Talman Ava 
Res. Tel. GROvenill 0617 
Office Tel HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
V«l. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir NedėUnmia susitarus
Hubatoms Ciccroj 
1146 So. 4»th Ct

Nuo 6 Iki 9 vai, vak.

DR. A, R. LAURAITIS DR. A. J. MANIKAS
DENTISTAS 

2423 Weat Marąuette Road
Antrad.. ketvtilud. Ii uenktadlentaii- 

Btate 4<*e Proapect 1419 !>-*2 v- ’Ttu: 1-5 P- P-:
KAL & ZAReYŠKY 1 - “•

ATTORNEYB AT UkW { MELROSE PARK, ILL.
as» So W«tem Avė. Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
ftefttadieniats nuo 2 v. Iki 9 v. v. 

Sekmadieniais pagal sutarties.
Valandos: kasdien nuo >:>0 po plm, 
Iki 1:90 v. vak. SubatoJ m o 12 Iki 

<:fe vakare 
188 W. Kandolpb 81. 

Valandos: kasden nuo 9:80 ryto 
Iki 9:00 po nlet

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie 8treet 

Chieago
Telephone CENtrnl 1840

Antr. Ir Ketvr. 7 Iki 8 vai. vuk. 
Aeft. I Iki 6 vai. po pietų, ir 

pagul sutarti
6322 So. VVestern Avenue

____ PROupeet 1012

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRfdnia 1116 4070 Arcbei Ava

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 
vakare

REZIDENCIJA
LAFayette 3061 2619 W. 4Srd St
Valandos: 9—10 yto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais oF Sekmadieniais 
mum, sutarti

AMERIKOS LIETUVA’ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
Office Phone Ree. and Office

PPOenont 1(W> 2359 8. Leavitt R«
Vai. »-4 pp. tr 7-9 vak. CANal O7OS

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St.. Chicago-

Nedėliom Ir Trečtadieniaja 
Pagal Sutari,

AKIŲ GYDYTOJAI

ĮVAIRŪS DAKTARAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 
PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!

Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK,
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

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

YeL YABds 0994 
Ras.: TaL PLAaa 2400

VALANDOS :
Nuo 10-12 t. ryto; 2-8 ir 7-9 v. vak

amo IA «Vv IO

DR. CHARLES SEGAL
ombas

4729 So. Ashland Avė.
1 labo.

CHICAGO, ILL.
Telafeaaa MDeray 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iU 12 v«L ryto, nuo 2 iki 4

m nirtn Iv 7 iki 8:30 o. v

Office Houre
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointinent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
« Ofiso Valandos

Nao 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak.
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Talaf. BUOlevard 7890 
Namų Telef. FROepact 1930

TeL CANal 6122

DR. S. IHEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Volaadoe: 1—3 ir 7—B 

8eredomis ir Nedčl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Tnl«fn«M RBPabUn 7WM

JAU 8UGRI2O M KALIFORNIJOS

DR. J, SHINGLMAN
Praktikuoja 90 metų

RNinutlmm Ir Mnlh-, Ilgos k, 
-p«cl«ljl(t

Valaudna U-U A. M. 2 4. 7-9 P. M 
Gyvenimo vieta 19*9 Ho 60 A-e. 

Pkone Ctoero 1969
<aa» ves* tsy» 6tMi

Tel. Office Weat«orth 6330 
Ras. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir valk 
6900 So,

Valandos 2—4 po pietų, 7—S v. vak.

talkų ligų gydytoja 
). Halsted SL

Tai. CANa’ 0267
Rea.' PROipeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 8

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro

Tel. BOUlavard 7042

DR. C, Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
8eredoj paį<al sutarti

Tai. Oflae BOUlevard 5913-14 
Rea KENwood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tai. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 Sa Claremont Ava

Valandoa 9—10 A. M. 
NndUliomia paeal nutarti

Reikale naudokis patar
navimu ty profesionalų ir 
biznierig, kurty skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi tiaudokitfs
Uskyrus soredo^įs įr subatbųjįa 1^3 V O ŠV. Fotyžiaus ligonine.



Trečiadienis, kovo 10, 19o7 sta

LABDARIŲ DIRVA

Prieglaudos Namo 
Steigimas

Labdaringoji Sųjunga jau 
eina prie įvykiniano to taks
io, kuriam svarbiausia ji įsi
kūrė eina prie prieglau
dos namo steigimo.

Kaip vb»i žinome prieglau
dos namas jau būtų seniai 
bestovįs, jei Labdaringosios 
Sųjungos darbas nebūtų pa
sisukęs į šalį. Ths pašalinis 
darbas buvo tai ligoninės į- 
steigimas. Tas darbas nebu
vo atliktas be nuodugnaus 
apsvarstymo. Tų dalykų sva
rstė mūsų veikėjai ir teira
vosi, prašė patarimų aukšto
ms Chicagos dvasiškijos. Kai 
vfyos informacijos buvo su
linktos, tai mūsų veikėjai nu
tarė prieglaudos steigimų a- 
tidčti, o iš pradžios statyti 
ligoninę. Visi matome ir vi
si pripažįstame, kad tai bu
vo geras žingsnis. Mūsų li
goninė yra pinuos klesos ir 
susilygina su geriausiomis 
šio krašto ligoninėmis. Biz
nio ligoninėj yra tiek, kad 
prisėjo jai papildymus staty
ti.

pie tai, kaip tinkamiausia ir 
praktiškiausia tų planų įvy
kinus. Komisija kartu su La

se Oak Forest. Ten senoliai 
maistu, drabužiais ir pastoge 
aprūpinti, bet dvasiniais jų 
reikalais niekas nesirūpina.

Centro valdyba pranešė, 
kad rūpesčiu kun. V. Či
žausko, MIC'., įstaigose sene
liai susilaukia daug dvasinėsbdarybės centro valdyba po

sėdžiauja ir patiekia surink- ^pagalbos. Taipgi senelių dva 
tas inforamcijas. Po to visi
kartu svarsto. Visų nuomonė 
yra tokia, kad klausimas be 
galo svarbus mūsų išeivijai 
ir jo vykiniinų skubinti ne
reikia Visuomenė gali būti 
tikra, kad prieglaudos namo 
statyba bus pradėtu tik po 
gilaus apsvarstymo visų gau

Prieglaudų 8tatybo»
Reikalais

Labdarių Sųjungos 17 šei
mos išrinko komisijų, kuri 
bendrai su centro valdyba di
rba planus. Jie bus vėliau pa
skelbti.

Kai karių Labd. kuopų at- 
stovai-ės reiškė noro matyti 

sinei naudai centras nutarė! planus dabar. Tai nuturalu.
per kun. V. Čižauskų paau
koti $10.00 nupirkimui reli
ginių dalykų. Prie tų $10.00, 
J. Dimša pasižadėjo paauko
ti kelis dolerius, taipgi Šv. 
Kazimiero seselės paaukojo 
100 rožančių.

Seneliams reikia ir literatu

ūkis tapo išmokėtas, tas ūkis 
pasidarė artimas. Bet reikia 
pasitikėti 17 seimo įgaliota 
komisija. Ji dvasia tampriai 
suaugus su ALBK Labdary
bės draugija. Ji nesuvils. Jos 
planai bus gerai apgalvoti. 
Prieglaudos statymo komisi- 
jon, kaip žinome, įeina: kun. 
L Albuviėius, kun. A. Lin
kus, adv. J. Grisius, ark. M.Bet reikia žinoti, kad tokio 

ins įstaigoms skuboti planai Saldokas ir L. Šimutis 
ir darbai tenka apgailėti daž
nai net trumpoje praeity. O 
kų besakyti apie šimtmetinę

Labdariams proga

Dr. A, P. Stulga, dantų ky-
ateitį. Tad ir negalima no- J dytojas 3239 So. Halsted st., 
rėti, kad komisija skubotai j Clucago, Ilk, žada pataisyti 
eitų prie sudarymo prieglnu- labdariams dantis dykai, ūž

tų informacijų. Reikalingų ži-iros, bet katalikiškosios lite- 
nių, patarimų ir informacijų ratūros Labd. centras siunčia 
gaunama iš kitų tautų vedu- seneliams porų egzempliorių 
mųjų prieglaudų ir iš aukšto- dienraščio “Draugo” ir jie 
sios Chicagos dvasiikijo«. gauna porų egzempliorių sa

la ip dalykams esant, mes 
su padidintu smarkumu ga
lime darbuotis Labdarybės 
kuopose, kad ko didesnę su
mų šukėto* prieglaudos na
mo statybai.

Centro narys
Iš A. LTR.KLabd.

Sę-gos Centro Sus-mo 
Vasario 24 d.

voitiaiio “Kristaus Karaliais 
Laivo”. Bet taip plačiai įstai
gose išmėtytiems seneliams

Joms planų.
D«t vlen»s svarbus 

klausimas
Kai kuriose Labd. kuopose 

reiškiasi lyg grieštas noras, 
kad prieglaudos būtų stato
mos dabartiniame — išmoke-

inokant tik už medžiagų. Du 
įbų dr. Stulgu labdariams au
koja. Tai didelis pasiaukoji
mas dr. A. P. Stulgos!

J. Šliogeris

BRIDGETORT. — Sekma
dienį, vasario 25 d., Šv. Jur-

Susirinkimas pasidarė la
bai gyvas ir įdomus, kaip 
•Tonas Dimša, išduodamas ra
portų iš centro, pranešė, kad 
jau ant Labdarybės ūkio yra 
komisija išrinkta dėl statymo 
namo senelių prieglaudai. Šio# 
kuopom nariai tokios žinios, 
tarytum tik ir laukė. Jų vi
sų veidai nušvito ir pasiža
dėjo darbuoti*, kiek tik kas 
išgalės labdarybės labui.

Buvo perskaitytas užkvie- 
tintas j rengiamų 2 skyriaus 
Akademijos Rėmėjų vakarie
nę, kuri įvyks kovo 21 d., š. 
m. Visi nariai pasižadėjo da
lyvauti*

Taipgi buvo perskaitytas 
užkvietimos į Vakarinių Val
stijų Katalikų Federacijos 

( seimelį, kuris jvyks kovo 14 
d., š. m. tam išrinkti nisto- 

Narysvai.

Rengia Gražų Vakarų

CICERO. — Labdarių 3 
kuopa rengiu gražų vakarų 
kovo 14 d., parapijos svetai
nėj. Bus suvaidinta trijų vei
ksmų komedija “Dangus bra
ngus“. Veikalus gražus ir juo 
Ringas, pinnų sykį statomas 
Ciceroj. Širdingai kviečiam 
skaitlingai atsilankyti ir pa
remti labdaringų darbų. At
silankę bus patenkinti, nes 
pamatys įdomų veikalų ir iš-1 
girs žymius kalintojus; dide
lį labdarių prūdelių kun. 11. 
Vaičūnų, taipgi žurnalistų S. 
Piežų. Veikalų vaidins Brigli- 
lon Park artistų grupė, vado
vaujant firupšai.

Prie progos pranešama, jog 
L. S. 3 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 11 d., 7:30 vai.

Valdyba

____ Ų____  _______  tom labdarių ūky. Aišku, kad
lietuviam., toli neužtenki,. Ui.! labdariams, sunkiai dirbus iki j s'° pa^PU08 svetainei įvy- 
Jelis pagailėjimo darbus bū- ~ ■ ■- =rik° l“'»1 Ubdatybės
tų, jei rastųsi daugiau gera
širdžių ir užprenumeruotų
daugiau 
ratūros :

katalikiškosios
seneliams.

lite-

Sus-mas įvyko Dievo Apv. 
parap. svet. Sųs-mų atidarė 
pinu. A. Bacevičius. Rašti- 

Kaip atsargiai eita su li-^ninkavo P. Fabijonaitis. 
goninės statyba, tai su lygiu 1 Sus-inas buvo skaitlingas, 
atsargumu einama prie prie*- Atstovų atvyko veik iš visų 
gluudos namo statybos. Pruė- kolonijų — kuopų.
jusis Labdaringosios Sųjun- Apart bėgamų reikalų, kaip
gos. seimas išrinko prieglau- j prisiruošimas prie kapinių 
dos namo statybos komisijų, j dienos (Decoration day), da- 
Taigi dabar toji komisija re-j ug svarstyta apie senelių dva- 
nka visokias informacijas a-.sinę padėtį valdžios įstaigo-

Visi Namų Savininkai' Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

Visose
Vaistinėse

jokių bandymų m kitai* liuosuotojais. Imkite Trinario 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra {rodąs, kad jis yra 
tinkamiausia* vaistai nuo nevirikinimo, gasų, blogo apetito, 
galvot skaudėjimo, neramaus miego ir panašių oegaliavimą.

PRASYK lAMPKLIO PYKAI —.................. .

1 SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4005-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios vibos>e 
Chicagos dalyse

Galima butų ir perskaitytų 
literatūrų vietoje sunaikinti 
rfų pasiųsti seneliams per kun 
V. Čižauskų, kurio adresas y- 
ra 2334 S. Oakley avė.

Urba Fiower Shoppe
Gėlės MylintienM — Ve*t4ivėaM —. 

HaiiklctaniH — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Pitone LAFAYCTT® 5»tW

3 kuopos susirinkimas. Ger 
binmi kunigai šį susirinkimų 
garsino per kiekvienas šv 
Mišias. Dėl to susirinkimau 
atsilankė skaitlingas narirj 
būrelis.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

PADĖKA

PETRO STRECKIO
Šiuo norime pareikšti vėlio- 

nies vardu širdingiausius pade 
kos žodžius už suteiktų jam 
paskutini patarnavimą: «ęerb 
klebonui fui?. J.^MbavičiUi už 
ižkilmingas pamaldas bažnyčio
je ir kapinėse, gerb. kunigams 
prof. J. Vaitkevičiui, A. Kiš- 
kfinui, P. Biąkiui ir J. Dolan, 
Įnikusiems šv. Mišias prie šo
ninių altorų ir dar gerb. kun. 
Vaitkevičiui už įspūdingą pa‘ 
mokslą, toliau dėkingi esame 
draugijai Palaimintos Lietuvos 
ir jos grabnešiams, graboriui 
8. M. Skudui už pavyzdingą 
laidotuvių tvarką ir visiems 
skaitlingai dalyvavusiems lai
dotuvėse a. a. Petro draugams 
ir iMižystamicnis, didžiumoje iš 
Dievo Apvaizdos parapijos, pa
galios vėiionies gimininis, pus
broliams ir pusseserinig.

Vincenta* Grigaliūnas, 
Marijona Navickienė.

JADVYGA KUDOBA
(|M, tėvais Mnpllrtlc)

Mirė kovo 7 J., 1937 n1.,
6:33 vai. vak., sulaukus 47 
imlų amžiaus.

Kilo Iš Vilniaus rėd., šveu- 
fionlų apskričio, Tverečiaus 
parap.. Didžiosios Salos kaimo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliOdlme 

vyrą Alfonsą. 2 dukteris: Apo
loniją lr Bernlcc, 4 pusbrolius: 
Petrą tr Valentą Krasauskus 
ir Putrą Snurską Ir Gerljote, 
Detroite purbrolj JurgJ S«p)j 
ir daug kitų giminių, o Listu- 
voje seserj Pauliną.

Kanas pašarvotas 10101 So 
La Šalie st

Laidotuves Jvyks ketvlrtadle- 
nį, kovo lt d. Iš namų 1:60 
Vai. ryto bus atlydėta J Visu 
šventųjų parapijos bažnyčią, 
kurioj Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuofciidžlai kviečiame visų* 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
slutnus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vynu-, Dukterys ir 
Giminės,

ixii<lotuviii direktorius J. F.
Tel.UudziUS CANul 6174.

LAIDOTUVIŲ D1BEKTOBIUB

JUOZAPAS

UDEIKI
TPVAS

REPublic 8340

POVILAS PILKIS
Mirė kovo 11, 1932, ir palaidotas šv. Kazimiero 

kapinėse. Buvo kilęs iš Raseinių apskričio, Nemakš
čių parapijos. Milvičių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Josephine ir duk
teris Helen ir Kristinų ir lutas gimines.

Atminčiai a. tt. Povilo penkių metų mirties su
kaktuvių bus laikomos gedulingos Šv. Mišios Gimimo 
Švč. Panelė* bažnyčioje, Marųuette Park, ketvirtadie
nį, kovo H d., 1937, 7 .30 vai. 17to. Visus gimines, 
draugus, kaimynu* ir pažįstamus širdingai kviečiame 
atsilankyti į minėtas pamaldas ir pasimelsti už a. a, 
Povilo sielų. Po to visus kviečiame atsilankyti pas 
mus į namus, 6334 60. Western Avė., tel. PROspect 
1773. j’ .

Brangus mūsų vyre ir tėveli, ilsėkis ramiai šaltoj 
žehiclėj. Mes tavęs neužmiršim, kol gyvi būsim. Il
sėkis ramiai iki mes pas tave ateisim.

Nuliūdusios: Moteris, Dukterys ir Giminės.

A.
AMTAMAS ir EMILIJA DIMAI

(po pianu vyru Vauilinuakieai)
Mirė kovo I d.. II JT m., 11 ,val. vak. abu sulauk* pusės amžiaus.
A. a. Antenas kito it Panevėžio apskr.. Pomplenų parap.. Vara-

ktškto kaimo.
Amerikoje išgyveną ją motus.
Tuliko dideliame nultadlme dukterį Aldoną 14 metų. sūnų Anta

ną 6 metų. posūni Alberta Vasiliauską J« metų, du hrollu; Petrą, 
Chicagoje. Ir Mykolą Blngnamtone. New York. Hvserj Oną Ir Svoge- 
r| Juozapą Šukius, ir J»j tetmyną. pusbroli Joną ir jo šeimyną, tr 
pusbroli Justiną Stasiūną lr Jo moterj Oną, o Lietuvoje 4 seseris 
Ir daug giminių.

A. a. Emilija paeina iš Panevėžio apskr.. Subačių parap., Taju- 
džlų kaimo.

Tuliko didelislito nuliūdime 2 sūnus: Albertą Ir Antaną, podu- I 
krę Aldoną, pumesurj Marcelę Tamašauskldnę lr Jų šeimyną, o Lie
tuvoje seserj Marijoną Vugullcnę lr jos šeimyną.

A. a. Antanas Ir Emilija gyveno 4454 So. Koeluvell St. Tel. • 
LAFayette 0457.

Kūnai pašarvoti J. Llulevlčlau* Koplyčioj*. 4341 S. Avė.
Laidotuvės Jvyks ketverge, kovo 11 d. U koplyčios I vai. ryto t»Us 

atlydėti J Nekalto Prasidėjimo Tanelės Svenč. parap bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingo* pamaldos už velionių sielas. To pamaldų bus 
nulydėti J 8v. Kasiu,(ero kapines.

Nuoširdžiai kvieflsuie visus gimines, draugus-ges ir p ašy sta m ūs
as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę būJtal. DukJč, Broliai, Tusbrulial. Seserys Ir (.Iminės.
Laidotuvių direktorius J. Liuievlčtus. Tol LĄ^'u^tte J57J.

Išdirbėjai 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 darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas
lachawicz ir Si

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St.

J. Liukvidns
4 A V* UJU UO U

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeikų 3319 Lituanica Avė.
Phone YABdi 1138

A. Masalskis 3307 Lituapica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

S. M. Skalas 718 We8t 18th Street
Phone MONroe 3377

1 7nln 1646 West 46th StreetL JLMĮr Phobe BOUIevard 5203

Eierskis ir Sudus 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703



I
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
Liepos 11d. — Bendras Sl‘ni<”s kalbomis ir paveiks- 

Trijų Apskričiu I1""’ ,lėltingi ,,s“ne k“'
r.e čia visa tm suorganizavo. 

Kui Vilniaus delegatas V.
------ -— i Uždavinys jiasiūlė paremti

Chicagoj bus pinuos įvykis , vargstančius vilniečius, lai 
— bendras L.R.K. Susjvieni- nies mielai sumėtėme 19 dol. 
jijno Am., Moterų Sąjungom 19 d. po vienų dolerį auko- 
ir Federacijos Cbicago aps- jo: A. Sleponaviėiu.«-Stevcns, 
[kričių išvažiavimas -- pikui-! J. Puodžiūnas, A. Bicuša, M.

Išvažiavimas

kas Dambrausko Uarže, AVil- 
lo\v Springse. Sis piknikas 
bus dovanų piknikas. Laimi
ngieji gaus 300.00 vertės do
vanų. Kokios bus tos dova
nos, komisija vėliau paskelbs.

Rap

v* •Svečiai

MELROSE PARK, ILT, — 
Mūsų kolonijos žymaus vei
kėjo J. Žvirblio iniciatyva ir 
pastangomis vasario 10 die
nų turėjome gražias prakal
bas ir matėme (puikius fil
mus iš Lietuvos. Tų dienų 
J. Žvirblio rūpesčiu vietos i- 
talų M t. Carmei parapijos sa,- 
lėn susirinko nemažas būrys 
Melrose Parko lietuvių, ku 
rie išklausė V. Uždavinio pui
kių kalbų ir pamatė Motuzo 
rodomus Lietuvos judamus 
paveikslus. Tikrai visi džiau

Krušinis, S. And rėja nskieni*, 
T. Leškanskis, A. Svilpaus- 
kienė, M. Janušauskienė, O. 
Bnkantienė, O. Skutižienė, ir 
F. Vai nekas.

Teko girdėti, kad tai buvo 
paskutinis svečių pasirody
mas Cliicagos apylinkėse. Iš 
čia jie išvažiavo j Rytines 
valstybes. Laimingos kelionės 
ir pasisekimo. K. Pakraštinis

Bridgeporto Žineles

Mens Furnisbings Store bu
vęs num. 3340 S. Kalstė*! st. 
jiersikėlė naujon, didesnėn vie 
ton, num. 3346 S. Halsted st. 
(už pusės bloko į pietus nuo 
senosios vietos). S. Miartin- 
kaus naujoji krautuvė erdvi 
ir švari, pilna naujų, pava
sarinių prekių, vyrų galante
rijos.

“Grand Opening”

Giedos bažnytiniam koncer
te. Adelė ftiauliūtė, ilgametė 
Aušras Vartų purap. choro 
solistė, sekiuad., kovo 11 d., 
7:30 vai. vakare, bažnytiniam 
koncerte, Aušros Vartų baž
nyčioje, solo išpildys MiUar- 
do “Avė Vernui’’. Tnip pat 
giedos su choru, kuris, tarpe 
kitų giesmių, lietuviškai iš
pildys Leonardo Kyrie.

krautuvės jvyks kovo 20 d. 
Stanley ir Teodora Martin-

kai dalyvauja lietuvių judė
jime ir populiarūs lietuvių 
tarpe.

Geriausios Kloties naujoj
naujos ' biznio vietoj. Rap.

r/

kia į tuos piliečius, kurie nž 
jį balsavo praeituose rinki
muose, kad paremtų jį šioje 
kovoje su tais, kurie puola 
jį už pravedamų reformų. Pa
remkime prez. Roosevelto nan 
dingų sumanymą, dalyt nudil
ini šiame masiniame klubo 
susirinkime. Klubo Valdyba

Trečiadienis, - kovo 10, 1937

vak., Chicagos Lietuvių audi
torijoj. Malonėkite nariai lai
ku susirinkti ir atsivesti nors 
po vienų naują narį. Valdyba

k. /
Nuteisė mirti. Vidury teisėjas Lupę, kuris nutei

sė mirti elektros kėdėj J. Shuster’j i.ž nužudymų po
licininko. Kairėj Sbuster’io nužudytas polio. A. Sul- 
livan. Dešinėj — pasitraukęs iš tarnybos polio. F. 
Donohue, kurį Shuster’is seniau yra pašovęs, kai buvo 
užkluptas apiplėšimo metu.

Is Politikos Lauko Vakaras, koncertas ir 
vodevilius

-------- ---------------- I Dalyvaujant Stasiui Rim-
Susirinkimai ir Vakaras kui» Agotai Oželienei ir ki

tiems bus balandžio 18 d.,

Trečiadienį, kovo 10 d, 
7:30 vai. vak. Dievo Apvaiz
dos parapijos svetainėje įvvk- 
sta reguliaris susirinkimas. 
21-os Wurdos Liet. Pik Są-goR. 
Visi narini privalo dalyvauti, 
nes, pagal naujų patvarkymų, 
susirinkimai regulariis įvyks 
tiktai kus trys mėnesiai. Po 
šio susirinkimo kito susirin
kimo nebus iki birželio 9 die
nos. Prašome atvykti visus 
ir savo mokesčius r.žsimokėti.

jiaiap. svetainėje. Prašome 
vietinių ir West Side drau
gijų tų vakarų nieko nereng 
ti. J. K., koresp.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Helen Jepson pasisako,
t

kodėl ji dėl savo balso pasirenka Luckies

all

•MI

METROPOLITAN OPEROS 
MEILI PRIMADONA SAKO:

“Operos ir koncertų laikotarpyje 
mano balsas ir gerklė privalo nuolat 
būti puikiame stovyje. Tad, nors 
daugumą savo rūkymo ir atlieku, 
kada esu atostogose, man ytin svar
bu, kad savo cigaretų pasirinkime ai 
būčiau atsargi. Ai rūkau Luckies, 
kadangi mėgstu jų skonį ir, kadangi 
ai jaučiu, kad pasielgsiu protingiau 
pasirinkdama dėl savo balso lengvą 
užsirūkymą."

s-2-

*< *

SUSIRINKIMAI

BRIDGEUURT. — Dr-ja 
Palaimintos Lietuvos susirin
kimą laikys kovo 10 d., 8 vai.

1— , l h. K
'Smalkus litrynimas —1 
malonumas lr palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER
žinomai lietuviu lelmoma 

Jau per trla gentkartes.

w c » L o . r A a (

Ll N I M E N T .

J

RADIONAS

Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrioj- 

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 

pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Jepson, 

kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso

gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

-i. /

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIBTlNfi*

Lengvas Užsirukymas . 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNTTEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
i imt. ito la

Klūbo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 11 d. kovo, 7:30 
vai. vakare, Gramonto salėj, 
4535 So. Roektvell st.

Šiame susirinkime būtinai 
turėtų dalyvauti visi klūbo 
nariai, nes daug yra politinių ' 
reikalų aptarti. Berods, svar- į 
blausias reikalas būtų priim
ti rezoliucijų parėmimui prez. 
Roosevelto sumanymo refor
muoti Supreme Court. Tas 
yra begalo naudingas (laibo 
klasei, nes devyni teisėjai ne
turėtų galės paneigti kongre
so ir senato išleistų įstatymų 
naudingų šias šalies piliečia
ms. Prez. Rooseveltas atsišau-i

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner
votumo, Pfąątos'Cįrkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redfisinimo—PAMftOINKTT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Light, Sulphnr ir Showei 

Maudynes,
Elektros Trytmentai ir Masožai

VTRV SKTKieS 
IMO (’lyboum Avė.
I1i m., TreJ . K t.Ir.

Ir AeM.
1:»« ryt. Iki 10 vnk. 
Antr. Ir Penkt. 1:30 

ryto Iki 0 vnk.

MOTR'tę MKYK1FS 
1M7 N. Hnlntnl St 

Antr. Ir Ketvir.
B ryto Iki O vnk 

Moterį* 
Pntnraniitnjn

MOK VIBTOMC SUVIKk 40 MKTV

CLASSIFIED

PARDAVIMIT KRAITTTVft

Pardavimui vyrų drabužių lr reik
menų (men’R fumlnhlntm) krautu
ve. Geroj vietoj, prieinama kaina. 
3209 W. Cermak Rd.

Pardavimui Tlellcatessen Ir OronernS. 
Elektrikiniai rounterial. Garo apSII- 
dymas. Gyvenamieji kambariai. Ren- 
da prieinama. Parduodam dčl ligos. 
Tel. ENGlewood 3306. Kalbėkit ang
liškai.

Vienintelis radio, kuris pagauna gerdi visas stotis. 
Budriko krautuvė vientotėlė vieta jsigyti, ar išmainyti 

savo seną radio ant 1937 metų tobulo 
radio — RADIONA.

Budriko krautuvė pr.'pildyta visomis naujomis 
PHILCO, ZENITH, RCA VICTOR, GENERAL 

ELECTRIC radiomis.
DUODAMA DIDELE NUOLAIDA UŽ SENĄ RADIO

Jos. F. Budrik,Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIK FURNITURE MARI
3347 So. Halsted St.

Budriko programai:
WCFL 970 K., Nedėlioję nuo 7 iki 8 vai. vak.
WHF0 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. 
WAAF 920 K., Penktadieninis ir Šeštadieniais 3:30 po pietų.

- EKSKURSUOS|LIETUV4
Gegužes 29 da laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenb urgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

r*
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. ■ ir- .1‘-Ox" d

‘Thiuso Ilt 
..Z V . . y.

arba telefonuokite CANal 7790

1


