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i. IKONSULO LAIDOTUVĖSE
ATEISTŲ VEIKLA VYKDO- NACIAI VYKDO KOVĄ

MŲ KATALIKŲ MISIJŲ 
A KRAŠTUOSE
f "J* ROMA (per paštų). — Pas- 

‘yfjtclbta Šventojo Tėvo misijų 
intencija balandžio mėnesiui, 
‘‘Kad ateistų veikla misijų 
kraštuose būtų susekta ir lai
ku sustabdyta”. Ryšium su 
šia intencija Fides žinių tarny 
ba iškelia aikštėn ateistų veik
lų misijų kraštuose.

Pažymėjusi, kad ‘‘Popie
žius žino, kų kalba” Fides tar 
nyba rašo:

“The African World” lai
kraščio (Londone) vedėjas pa
reiškia, kad ne vienų kartų šis 
laikraštis atkreipė dėmesį a- 
pie bolševikizmo skleidimų 

y tarp vietinių rasių Pietų Afri
koje. Yra daug tvirto pagrin
do tikėti, kad tas bolševikizmo 
pavojus vis labiau įsigali Uni
joje tarp juodukų, šio pavo
jams siautimų pripažįsta ir 
gen. Smuts ir tuo Svarbiu rei
kalu jis jau paskelbė viešąjį 
įspėjimų. Kaip ši». laikraštis, 
taip ir gen. šmuts pripažįsta, 
kad komunizmas Pietų Afri
koje seniau buvo tik nepaken
čiamas^ o šiandien jas jau pa
sidaręs rimtas pavojus.

Tai geriausia gali patvirtin
ti kai kuriose P. Afrikos daly
se vietinių juodukų sukilimai 
prieš teisėtus autoritetus. Jų 
sąjūdis savo pobūdžiu aiškiai 
prieškrikščioniškas. Raudonie 
ji agitatoriai juos kursto ko
voti ne vien prieš autoritetus, 
bet ir prieš krikščionybę.

Biauri ir smerktina raudo
nųjų ateistų propaganda pla
čia vaga vedama Šiaurinėje 
Rodezijoje, Indijoje, Kinijoje 

j^ir kituose misijų kraštuose. 
^Mižinota, kad Maskvoje išmo

kinti raudonieji! agitatoriai, 
kai ji baltieji, taip juodieji, 
siunčiami į visus misijų kraš
tus kurstyti gyventojus ir 
skleisti liedievvbę. Šių raudo-1 
nųjų agentų dalis patenka ir į 
Japoniją. Tenai prieš juos at
kakliai kovojama. Svetimša
liai raudonieji ištremiami, o 

joavieji Imudžiami.
Šventasis Tėvas ragina viso 

pasaulio katalikus melstis už 
misionierius, kad jiems pasi
sektų misijų kraštuose išgrian 
ti visokių ateistų veiklų.

r

PRIEŠ KRIKŠČIONYBĘ
, «

Uždarinėja katalikiškas 
mokyklas

KONFISKUOJA POPIEŽIAUS
ENCIKLIKINIO LAIŠKO KOPIJAS

POPIEŽIUS PIJUS XI AT-. “XsTaNJ,ns 
naujina audiencijas KLETINIUS•

' "" 11 i Jo Eminencija kardinolas
VATIKANAS, bai. 1. — Mundelein, Chicago arkivysku- 

Šventasis Tfvas Pijus XI at-lpa*, rytoj St Mary of tbe 
naujina audieneijas. Lake seminarijoje 37 semina-

Šeštadienj priims į audien-' rininkus įšventins kunigais.

DALYVAVO AUKŠTI BAŽNYČIOS IR 
VALSTYBES ATSTOVAI

i

BERLYNAS, bai. — Pas
kelbus Šventojo Tėvo Pijaus 
XI enciklikų prieš nacius dėl 
konkordato nepaisymo, naciai 
dar labiau įšėlo prieš krikš
čionybę, o ypač prieš Katali
kų Bažnyčias.

Naciai visur skleidžia ir vie 
šose vietc.ee išlipina naujų 
skelbimų vardu “Vokiečių ti
kėjimas”. Šių visų nesąmonių 
autorius yra kažkoks Busso 
Loewe iš Tuebingeno.

Koks tas “Vokiečių tikėji
mas”? Štai kai kurios iš to 
skelbimo ištraukos;

“Mūsų tikėjimas vra Die
vas.

“Mūsų bažnyčia — vokiečių 
tėvynė.

KAPINES LYDĖJO ŠIMTAI 
AUTOMOBILIŲ

Velionius dr. Miko Bagdo- 
| no asmenyje mūsų tauta nete-

IJslie, ko ištikimo, darbštaus ir jau

cijų naujai 'susituokusias po
ras. 1

Šiandien ,Jo Šventenyliė ap-1 
lankė savo knygynų antrųjam

NAUJAS BENEDIKTINŲ 
ABATAS

Čekų benediktinų,
rūmų aukšte, kur keletą va- 111., abatu išrinktas kun. Pro- 

Naciai kiek tik nori gali pulti į landų dirbo. kopijus Neuzil, O.S.B. Apie
ir niekinti krikščionybę, oi “Darbas”, pareiškiama Va-, tai pranešta Popiežiui ir Chi-

tautai, bet negali viešai pro
testuoti, nes tas uždrausta.

prieš juos nieko negalima sa
kyti. j

Tai ne viskas. Naciai su
bruzdo uždarinėti katalikiškas 
mokyklas. Berlyne jau uždarė 
dvi jėzuitų veliamas mokyk
las. ttaare ir kitur ir gi uždari 
nėjamos katalikiškos mokyk
los. Naciai pareiškia, kad, 
girdi, patys tėvai “nuspren
dę neleisti vaikų į katalikiškas 
mokyklas ir jos nereikalin
gos”. -i'i

Ryšium su katalikų mokyk
lų uždarinėjimu Triero ir 
Speyero katalikų vyskupai pa-

Mūsų bažnytinė bendnm- ggfolų — Prisikėlimo
menė — vokiečiai žmonės.

“Mūsų Biblija — vokiečių 
siela ir jos vertė.

“Mūsų kunigai — kiekvie
nas rasiniai susipratęs vokie
tis.

“Mūsų simbolis — senovės 
pagoniška svastika.

Diktatorius Hitleris yra šio 
nacių sųjudžio priešakyje. Jis 
patvirtina šias skleidžiamas 
nesąmones, kurios tiesiog nu
kreiptos. prieš krikščionybę. 
Piktinasi katalikai ir protes-

Yellow Cab ir Cbecker taxi- 
cab kompanijos Chieagoj veda 
taikoj derybas eu naujai suor
ganizuota šoferių unija “Mid- 
west Taxi Drivers”.

O RAS
CHICAOO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; ma
ža temperatūros atmaina.

Saulė teka 5:30, leidžiasi 
6:16.

lionerkos McCormikienės nelei 
do< lydėti Michigan bulvaru, 
tačiau Lietuvos konsulo pas- 

daug nusipelniusio darbinin-j kutinei kelionei gražiausia 
ko, mes visi gero ir nuošir- (Chicagos gatve niekas nekliu- 
daus draugo taip kalbėjo dė. Atlvdėjimas į bažnyčių hu- 
p. Povilas Žadeikis, Lietuvos Vo labai įspūdingas, 
ministeris Vašingtone, tarda

tikane, “Popiežiui pailgins gy cago kardinolui, prašant pat-
venimų virtinti.

NACIAI NEPRIPAŽĮSTA 
KARDINOLO PROTESTO

mas paskutinį atsisveikinimo 
žodį prie velionies karsto Šv. 
Kazimiero kapinėse. Jis pla
čiai apibudino a. a. dr. Bagdo
no trumpų, l>et nuopelnais tur-

žymėdamas, kad vokiečiai pi- tingų gyvenimų. Jis didžiojo 
liečiai, kuo yra ir Breslavo jharo metu mokytojavo ir kėlė

dienų nevarpuota varpais ir j 
bažnyčiose buvo laikomos tik 
skaitomosios Mišios.

* . r l
Nacių policija visur, kur 

tik buvo Jai galima, konfis
kavo Popiežiaus enciklikos 
kopijas. Vyskupai pasiuntė 
protestų kultų ministeriui, bet 
negavo atsakymo.

Berlyne tarp katalikų sklei
džiami lapeliai. Smerkiamas 
nacių nusistatymas mokyklų 
klausimu.

BERLYNAS, bai. 1. — Jo 
Eminencija kardinolas Ber- 
tram, Breslavo arkivyskupas, 
įteikė vyriausybei protestų, 
prieš nacių uždraudimų spau
dai skelbti Šventojo Tėvo en
ciklikų konkordato reikale.

Užsienių ministerijos vals
tybinis sekretorius dr. A. H. 
DieckhofčaHbefė protestų pa-

ANGLIAKASIAI NESUSI
TAIKO SU DARBDAVIAIS

arkivyskupas, neturi teisės į- 
teikti protestus vokiečių vy
riausybei svetimos valstybės 
vardu. Vatikanas, gi esąs “sve 
tima valstybė”.

Dr. Dieckhoff paskutinėmis 
dienomis paskirtas ambasado
rium J.'Valstybėms.

tautos sąmonę, stojo į Lietu
vos kariuomenę ir kovojo dėl 
savo tautos nepriklausomy
bės, huvo steigiamam seime 
važinėjo po Amerikos lietuvių 
kolonijas1 keldamas savo tau
tiečių patriotizmų, studijuoda

Bažnyčioje
Prie bažnyčios lankė tūkstan 

tinės žmonių minios, kurių gal 
tik ketvirtoji dalis tetilpo į er
dvių bažnyčių. Presbiterija pri 
si rinko pilna kunigų. Jų tar
pe prel. M. Krušas. Viso ku
nigų apie 40. Prasideda grau
dingos egzekvijos, kurioms 
vadovauja kun. dr. Starkus. 
Gieda kunigai ir keliolika var
gonininkų. Ekzekvijoms pasi
baigus, pasirodo JE. Vysku- 
pas AVilliam, D, Mi

mas įgijo teisių daktaratu A. Skripkaus ir kup.

BRITAI STUDIJUOJA KOMUNIZMĄ

NEW YORK, liai. L — 
Minkštųjų anglių kasyklose 
rytoj, matyt, bus nutraukti 
darbai ir apie 400,000 anglia
kasių atostogaus, kadangi ne
padarytas naujas kontraktas 
su kasyklų operatoriais. Sena
sis kontraktas šiandien užsi-j 
baigė.

Čia dar turimos derybos. 
Nesusitaikoma atlyginimo klau 
samu. i

Šiandien visose anglių ka
syklose taip pat nedirbama. 
Tai šventė — J. L. Levi s o 
diena, kuri kas metai minima.

RAKIETERIAI VEJA IŠ
MIESTO ĮMONES*

NEW YORK, bai. L — Iš
keliama aikštėn, kari pereitais 
penkeriais metais apie 140 pra 
monės įmonių buvo priverstos 
uždaryti savo reikalus ir ap
leisti šį miestų dėl nepakenčia
mo rakieterių veikimo.

J kriminališkų rakieteriavi- 
mų yra susispietę ne vien smu 
rtininkai, bet politikieriai ir 
darbininkų vadai. Kai kuriais 
atvejais jie yra sudarę sąjun
gas ir stačiai smaugia įmones.

Ir stovis negerėja. Tik stam 
biosios įmonės gali kovoti su 
rakieteriais ir jų grasinimus

tikrai naudingai ir garbingai 
tarnavo Lietuvai iki pat mir
ties, nepaisydamas savo svei
katos. i • ; ' <>

Tai priminė savo kalboj mi
nisteris žadeikis.

Y*A. Briškos lydimtlK. Beina Ah 
Mišiomis prie šoninių altorių: 
kun. Dejomis, kun. Starkūs 
kun. Vaitukaitis ir kun. Ga
šlūnas. Juos seka kun. Ig. Al
bavičius, kuris laiko iškilmin-

Graudingą ir turiningą pa- ^sias Mižias Prie ld-
mokslų prie kapo pasakė kun. 
A. Linkus. Nors smarkus lie
tus lijo, tačiau pamokslinin
kas to nepaisė. Nepaisė lie
taus nė gausingos žmonių mi
nios, kurios klausė pamoksli
ninko, Lietuvos atstovo ir iš
buvo iki užsibaigė visos liūd
nos apeigos. Religines apeigas 
kapinėse atliko kunigai, kun. 
dr. J. Starkaus vadovaujami 
ir giedant vargonininkų cho
rui. Nuoširdų padėkos žodį vi
siems tarė velionies pusbrolis

toriaus, kun. J. Vaičiūnui ir 
kun. A. Baltučiui asistuojant. 
Ceremonijas tvarko kun. St. 
VaJuckis. Tikrai žavingai gie
da vargonininkų choras, komp. 
A. Pociaus d i peluojamas.

Po šventų Mišių, JE. Vysk. 
O’BRIEN a. a. dr. Bagdono 
kūnui davė paskutinę absoliu
cijų. Šios apeigos žmones pra
virkdė. Tuoj po to kun. B. Ur
ba sako pamokslų lietuvių kal
boje. Kadangi pamokslininkas 
gerai pažino velionį, dėl to

CHRYSLERIO KORPORA
CIJA DAR NESUSITAIKĖ 

SU DARBININKAIS

LANSING, Mich., bai. 1. — 
Chryslerio automobilių korpo
racija dar nesusitaikė su dar
bininkais ir fabrikai uždaryti.

Gubernatorius Murphy pa
reiškia, kad rytoj derybos, bus 
atnaujintos, grįžus iš New 
Yorko Chry.sleriui ir Lewis»ni. 
Gubernatorius pareiškia, kad 
taika užtikrinta.

I

ignoruoja. Mažesniosios turi knn. Tg. Albavičius. Apeigas teisingai ir gražiai apibudino
pasivergti, arba nutraukti sa
vo reikalų vedimų.

BELGRADAS, bai. L — 
“Mažoji santarvė” turi čia 
suvažiavimų.

POZNANIUS, bai. L —Ore 
susidaužė ir nukrito du nedi
deli lenkų kariški lėktuvai. 
Žuvo drt lakūnai.

Stateville kalėjime sustrei
kavo 65 kaliniai, plytų nešėjai. 
Visi aklai uždaryti.

Italu kariai ispanu Marokoj?

ir procesijų paįvairino Da
riaus-Girėno legiono postas.

Nors iš bažnyčios Išnešus 
karstų laimi lijo, tačiau lydin
čių į kapines žmonių buvo la
imi daug. ^Automobilių eilė tę- 
sėsi keletą mailių. Jų galėjo 
būti apie keturi šimtai. Proce- 
cijų tvarkė policija.

Išlydėjimas ii konsulato

Dar toli prieš devintų va
landų žmonių minios rinkosi 
prie konsulato. Rinkosi kuni
gai, kitų valstybių konsulai. 
Tiesiog iš traukinio atvyko 
ministeris p. Žadeikis, konsu

jo gyvenimų ir nuopelnus. Jis 
ir angliškų pamokslų pasakė, 
žinoma, tiems, kurie lietuviš
kai nesuprato. Tokių buvo ga
na daug: miesto MAJORjAS 
EDWARD J. KELLY, kuris 
bažnyčioj išbuvo per visaR 
pamaldas (jį atlydėjo mūsų 
tautietis teisėjas J. Zuris), ke
liolika konsulų ir kitų aukštų 
žmonių. Pastebėtina, kad ir 
I^enkijos konsulas atvyko.

Taip tai praėjo graudingos 
•r liūdnos, tačiau iškilmingo* 
a. a. dr. Miko Bagdono, tre
čiojo Lietuvos konsulo Chica-

lo p. Daužvardžjo lydimas. A-1 goję, laidotuvės. Reikia supasi
PARYŽIUS, bai. 1. — Ži

niomis iš prancūzų Marokos, 
į Ceuta. (ispanų Marokoj) pri
siųsta apie 1,000 italų koloni
jinių karių, skirtų malšinti ten

J. Valstybių miestus lanko studijuodama komunizmo vei- pasireiškiančius maištus prieš 
kių šie britai (iš kairės pusės); Kenneth de Courcy, A. R. Wi- ispanų nacionalistų režimų, 
se ir Mansfieldo grafas. (Acme Photo.), IAr tie italų Įtariai yra ita-

lai, ar etiopai, ar kas kiti, ne
žinoma.

Jie paskirstyti keliose stra
teginėse vietoee.

(Yra žinoma, kad ispanų 
Marokoj nerimų skleidžia pra
ncūzai radikalai).

pie devintų valandų, po trum
pų apeigų, Brenza, Bordenas, 
Česnulis, Impinskas, šimutis 
ir Vanagaitis velionies kūnų 
karste išnešė iš konsulato. 
Prasidėjo procesija į Dievo 
Apvaizdos bažnyčių. Sakoma, 
kad anais metais mirusios mi-

tenkinimu konstatuoti faktų, 
kad mūsų tautos veikėjui ir 
Lietuvos valstybės vyrui pas
kutinį patarnavimų atiduoti 
atvyko ir ankštos dvasiškosios 
ir pasauliškosios valdžios ats
tovai ir tūkstantinės lietuvių 
minios. .

1 • ' •v, .

vietc.ee
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bus daroma, tai, kad būtų ir geriausias, jis 
ilgai netvers. Senam išgverus ir sugriuvus, 
reikės norams nenorams iruti naujų, gai 
prastesnį aparatų, Taip ir su politiška, eko
nomiška ir socijale santvarka. Jei ta san
tvarka nebus gerinama ir tobulinama, tai 
ji galų gale suirs ir reikės noroms ar ne
norams užleisti vietų naujai santvarkai.

Taigi tikriausia priemonė kovai prieš 
komunizmų ir kitokį radikalizmu yra šali
nimas iš gyvenimo visokių blogybių.
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Bažnyčia ir Ekonominis Klusimas

Šiuo svarbiu klausimu ‘“Darbininkas” 
tarp ko kito rašot

“Katalikų Bažnyčia tai grynai dvasinė 
organizacija. Jos tikslas — aprūpinti žmo
nių dvasios reikalus. Medžiaginė sritis jos 
atžvilgiu tai tik aplinkumos dalykas. Ben- 

. druomenis sugyvenimas (ar, kaip mūsų opo
nentai sako komunistinė tvarka.) vyravo 
pas pirmuosius krikščionis, išsilaiko jis ir 
dabar vienuolynuose. Jei bet kokia komu- 

.. nistinė valstybė duotų tikėjimo laisvę, tai 
Katalikų Bažnyčia galėtų ir ten gyvuoti. 
Taip pat ir kapitalistinėj, socialistinėj, fa
šistinėj a v demokratinėj santvarkoj — vi
sur, kur tik yra katalikų, Bažnyčia jaučia
si jpareiguota aprūpinti jų dvasios reika
lus. Jos esiinas neapibrėžtas jokiomis poli
tiškomis ar ekonomiškomis sąlygomis. Žiū
rint į Kat. Bažnyčių bešališkai, ibe jokių iš 
anksto pasiimtųjų teorijų, įtarimų ar blo
gos valios priekaištų, galima labai lengvai 
suprasti jos būklę, uždavinį ir veiklų. Čia 
tik tam neaišku, kas aiškumo nenori ma
tyti, ar tyčia jį sudrumsčia, kad galėtų įta
rinėti ir šmeižti.

Samoka, kad Katalikų Bažnyčia nieko
- žmonijai neduoda. Netiesa. Ji duoda, kų yra 
» pažadėjusi — skelbia dvasinę tiesų, Evan- 
7 gfclijų. Juk ji nėra nė politiškas, nė ekono- 
;• minis padaras. Ko gi iš jos tose srityse no- 
2 rėti? Tačiau ji daugiau dar duoda. Susi r ū- 
7 pinus teisingumo ir -meilės paneigimu, ji, 
7 Leono XIII asmenyje, patiekia jau ne vien 
; katalikams, bet ir viso pasaulio industria- 
~ listams ekonominę sistemų, kuri jei būtų 
Z sekama ir vykdoma, pasaulis daug geriau 
7 visokiais atžvilgiais gyvuotų. Bet čia vėJ 
Z negerai: Bažnyčia, girdi, kišasi ne į savo 
Z reikalus. Tai ko gi iš jos norite? Neduoda 
Z negerai, duoda — dar blogiau. Pirmuoju
- atveju .ji paseilėjusi, atgyvenusi savo nau- 
., dingumų; antruoju — perdaug agresyviška,

vįsur kišasi. Vyrai, nebūkite gi kaip kokį 
aikštingi, nesubrendę vaikai — duokite pro
gos ir savo protui bent retkaičial pasireikš
ti”.*" • i i i i

Karas ir Depresija

International Labor Office, turįs savo 
buveinę Genevoj, paskelbė savo« tyrinėjimus 
didžiųjų šių laikų nelaimių — Didžiojo Ka
ro ir Depresijos. Išveda, kad abi nelaimės 
žmonijai atsėjo veik po lygiai. Didysis Ka- 
ras žmonijai atsėjo tarp 149 ir 176 bilijonų 
dolerių. Tiek pat atsėjo ir depresija.

Toliau minėtas ofisas nurodo, kaip dėl 
depresijos nukentėjo pramoningosios šalys 
ir kaip nukentėjo ūkiškosios. Kadangi visi 
žinome, kad dėl depresijos pramoniniai dar 
bai Be galo sumažėtlavo, tai rodos iš to tu
rėtų išeiti, kad dėl depresijos labiausia nu
kentėdavo pramoninės šalys. Pasirodo, kad 
taip nėra buvę. Dėl depresijos ūkiškosios 
šalys labiau nukentėjo, negu pramoningo
sios.

Ūkiškose šalyse per depresijų gamyba 
liko po senovei. Bet gamintojai, tai yra ūki
ninkai, begalo kentėjo dėl kainų nupuolimą 
Pramoninėse šalyse dėl depresijos kentėjo 
tik bedarbiai, o dirbantieji neretai geriau 
vertėsi, negu gerovės laikais. Dirbantieji, 
mat, naudojosi kainų nupuolimu.

Taigi per depresijų pramoningose ša
lyse kentėjo tik bedarbiai, o ūkiškose ša
lyse kentėjo visi žmonės.

Grįžtant gerovei, ūkiškose šalyse visų 
gamintojų gerovė lygiai kyla. O pramonin
gose šalyse bedarbiai nesuimtieji į darbus 
liko bėduliais. Kaip po karo sunkiai sužeis
tieji liko invalidais iki gyvos galvos, tai 
taip po depresijos milijonai liko savotiškais

Da niekad ir niekur liek 
daug neramumo nesimatė da
rbininkų ir darbdavių tarpe, 
kiek jų šiandien matosi čia 
štai Amerikoj. Automobilių 
darbininkai nerimsta. Plieno 
darbininkai irgi neatsilieka. 
Anglekasiai da garsiau zur- 
aa. Nekalbant apie mažiau 
žymesnių samdininkų šūkius. 
Jei taip, tai, tur būt, tam ty
čia priežastys.

Fordas aiškina, jog, girdi, 
tarptautiniai bankieriai tam 
užvedžioja. Reiškia, jie, vie
noj rankoj laiko samdininkų,

jau daibar visomis pusėmis 
toji kariuomenė yra graibo
ma tam karui, kuris įvyks 
už keturių metų. Tik, ne dar
bininkų, o politikų labui.

Sv. Antanui mirus, tuo
jau jį šventu pripažinta. Na, 
ir kai matai Padvoj, kur jis 
daugiausiai gyveno ir stebu
klus darė, pirma bažnyčia jo 
vardu statoma. Kai sykis ta
da, visai netoli tos bažnyčios, 
apie dviejų metukų vaikutis 
nuskęsta. Kai matai subėga 
žmonių. Jų tarpe ir patiem 
vaikužio nuliūdusi motina. Iš-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Cicilistų, uipomavujusitį luw- 
tiškų susi vien ijimų, pa

mokslas tautiečiams

(Sutrumpintas iš Naujynų ve
lykinio numerio)

“Ar tu, mielas griešninke, nešvarioj

dėjosi Trimeeėdžių kaime. Tai 
buvo neseniai.

Buvo tamsi ir lietinga nak
tis. Vienas gyventojas pajoto, 
kad jo kieme aplink svirnų 
kažkas ėmė vaikščioti, švies
damas lempute. Suneš lodami 
nėrės iš kailio. Jis, būdamas 

sąžinės, — labai

o antroj darbdavį, ir abu ka-
ktukčiuis stuksi..Gal būt. Y- traokus ne^v* vajk» “ va
pač Fordas tų jau seniai ant 
savo kailio ištyrė. Kurgi ne! 
Juo didesnė industrija, tuo 
daugiau joje visokio plauko 
stakolderių esti. Ir visi, žino
ma, nori uždirbti. Gi, štai, 
ve, vienas Fordas valdo vie
nų didžiausių industrijų pa
saulyje ir, kų uždirba, vis 
kas jam vienam. Užvydas! 
Kiti to nei ant akių nepake
nčia ir, kur tik gali, Fordui 
kojas painioja. Iki šiol For
das visur puikiausiai atsipai- 
nioja ir atsipainiodamas sa
vo priešus supainiotais palie
ka, Lyginai daibar toji kova 
labai sparčiai verda. Ir, ma
žiau žinančiam, atrodo, kad 
tai neva darbininkai. Betgi 
giliau įsigilinusiam visai ki-

ndens, alpstanti motina grie
bia jį glėbin ir parpuolusi 
ant kelių, didžiausiu' balsu 
prie šv. Antano šaukiasi, kad, 
jei tik jis jos kūdikiui gyvy
bę grąžins, ji kviečių paau
kos tiek, kiek jos vaikutis 
sveria. Ant syk vaikutis it įš 
miego išbunda ir pusiau gy
vų savo mamytėlę apsikabi
nęs, saldžiai pabučiuoja.

Nūdieninės kurpės - čeve- 
ryko istorija nesvarbesnė už 
galingo karinio laivę ar skrai 
dančio orlaivio. Kitas jos 
ypatybes ranka numojus, vie
nų spalvų apie porų šimtų 
susideda kol kurpė pasiekia 
pirkėjų. Pirmiau, mat, ir sa-
kydavosi, kad juodas, kai ku-

® . auias. Nūdien ne, kadan-
—r----- t----- ----------—----------------- - taip oras kvepia. Ne tiek da f y'.
invalidais ir bedaliais. Atsirado klesa, kuri rbininkai, kiek tieji patys'®1 jl,ot U uipių s aicius a 

L ’ į sdien mažėja.,,. Apart juodų,
ir kitų spalvų kurpių yra 
kiek nori.

Prie progos gal da galima 
ir tai pastebėti, jog juoda 
spalva žymiai mažėja. Pra
dėjus su kurpe, o baigus na
mais, tiltais, automobiliais, 
— visur aiškesnė spalva įsi
vyrauti pradeda.. Dėl to vien, 
kad gražiau atrodo ir ilgiau 
tęsa.

randasi žemiau “proletariato”. < ' [darbdaviai tarpe savęs rieja

Naujas Būdas Kovai Su 
Komunizmu

Kanadoj, Quebeco provincijoj, yra pa 
siūlytas projektas įstatymo, kuriuo remian
tis būtų galima “padlockuoti” tutinus, sales 
ar kitokias patalpas, kuriose platinama ko
munizmas.
r Atsimename, kad šioje šalyje prohibi- 
cljos laikais būdavo “padlockuojamos” tos 
krautuvės, kuriose “munšainė” būdavo par
davinėjama.. Išeina, kad Kanada ketina var
toti prieš komunizmų vienų iš tokių prie
monių, kuri šioje šalyje buvo vartojama ko
vai prieš ‘“munšainu”. Kanada komunizmų 
skaito “munšainu”.

Vienas Clųoagos didžiųjų dienraščių, už
miršęs, kad Kanada ketina vartoti Ameri
kos išbandytų kovos būdų, rašo, kad minė
ta priemonė esanti gera ir kad Amerika 
turėtų pasekti Kanadą.

“Padloekavinius“ savasčių už jų leidi 
mų naudoti komunizmui platinti turbūt tiek 
sektųsi, kiek tuo būdu sekėsi kovoti prieš 
“munšainu”. f

Tikrus puniatinis būdas kovai prieš ko
munizmų yra lai gydymas šių laikų gyve
nimo žaizdų. D tų gyvenimo žąizdų netrūk
sta šioje Salyje. Skriaudos, neteisingumai, 
korupcija politikoj, pramonėj, finansuose y- 
ra lai dirva, kur veisiasi komunizmo ir vi
sokio kitokio nepageidaujamo radikalizmo 
mikrobai.

Tie, kuriems rūpi, kad senas aparatas 
tvertų, tai turi jį nuolatai prižiūrėti, tai
syti. Turi žiūrėti, kati tas aparatas laiku 
būt išteptus, ka<l jis negirgždėtų. Jei to ue-

Geležinkeliy Saugumas

Seniau nelaimė ant geležinkelio buvo 
viena iš didžiųjų baisenybių. Tada geležin
keliai nebuvo taip saugūs, kaip dabar. Yra 
sakoma, kad dabar saugiausia pasaulyje vie
ta yra traukinys.

Dabar geležinkeliais gabenamu daugy
bė visokios sprogstančios medžiagos, bet ne
laimių nepasitaiko. Amerikos ir Kanados 
geležinkeliais pernai pergabenta 400,000,000 
svarų dinamito ir kitokios sprogstančios me
džiagos, o 1935 m. pergabenta 370,000,000 
svarų. Geležinkeliais gabenama gazolinas ir 
kitokie užsidegantieji skystimai. O per 1933 
metus prie to žuvo keturi žmonės, o 1936 
metais — devyni.

Palygink tų su automobilių ir orlaivių 
nelaimėmis.

Praeity traukiniai ir laivai nebuvo sau
gūs. Laikui bėgant jų saugumas didėjo. Gal 
ateis laikas, kada automobiliai ir orlaiviai 
bus taip saugūs, kaip dabar traukiniai ir 
laivai.

Daugiau Darbų Ūkiuose

Šiais metais Amerikos ūkininkai yru 
prisirengę prie didesnės gamybos. Per ke
letu pastarųjų metų aprubežiavimas ūkio 
produktų gamybos valdžios parėdymais ir 
nukentėjimas uuo sausrų keliose valstijose 
padarė tų, kad Amerikoj atsirado stoka 
daugelio muisto dalykų. Jų įgabenama iš 
užsienio.

Dabar Amerikos ūkininkai pramato sa 
vo produktafaus platesnę naminę rinkų ir 
rengiasi prie didesnės gamybos. Tokias ži
nias skelbia Agrikultūros Departamentas.

Netikras Vadas

Rusijos vyriausybės laikraštis “Prev- 
da” pavadino Italijos diktatorių Musscdinį 
netikru vadu. Ginti, jisai stūmius Europą 
j karo bedugnę. “Pravdos” rašytojai, jei 
norėtų teisybę pripažinti, tai parašytų, kad 
ir Stalinas yra toks pat netikras vadas, kaip 
ir Mussolini

žinai, kas čia rėkauja? — Ba- 
gočius.” į(P« to seka apsaky
mas, koks jis bagotas, kokie 
jo dvarai, pakojai, prūdai, 
bravarai, deimantai, žvėris, 
paukščiai, kiek daug pinigų, 
kad nei velnias nepajėgė iš
barstyti ir t. t. prof. K.). “Su 
visais jis pasižino ir baliavo- 
jo, tik savo brolio, Lozorio, 
nepažino. Ne tik nepažino, bet 
pavydėjo jom kųsnio duonos 
ir kaušo vandens/’

mėgdavo užraugti naminį 
statinaitę — greit užgesinu 
šviesų, užsirakino, patamsyje 
užlindo už pečiaus ir džiaug
damasis trynė rankas: “Tai 
gerai pašals policininkai! Aš 
jiems parodysiu, kaip pas ma
ne naminės ieškoti!” Jis ma
nė, kad atėjo policija ir sau
goja jį naminę verdant. Kie
me nežinomi asmens vaikščio
jo apie 1 vai. ir paskui pasi
traukė. Visur nutilo. Šuo su-

“Dabar (toje vietoj už dy- sirangė būdoje. Tik tyloje dar 
kų keli žodžiai įdėti, prof. K.) I pasigirsta trys šūviai. “Aclia,
jis vis tų pačių giesmę gieda 
ir vis tuos pačius bliuzniji- 
iiius kartoja Ir ne tik jis 
vienas gieda, bet kartu su juo 
rėkia visos davatkos (čia vėl 
padaryta misteikas, turėjo bū
ti — visi cicilistai, prof. K.).

jiem nepasisekė pas mane, tai 
šaudo,” —• manė senis ir pa
tenkintas atsigulė. Rytų atsi
kėlė ir išėjo kieman. Žiūri — 
svirno visos durys atidarytos 
ir iš jo viskas išnešta Supra
to senis, kad čia ne policijos

Ir tam riksmui niekados ga- ■ būta, o vagių, pagrobusių į- 
lo nebus.” įvairių jo daiktų 750 litų su-

Tai viena. Antraip vertus, 
galėtų būti ga! ir ve kaip.

Jolin Lewis, anglekasių va
das, iki neseniai tiesiog ver
dantis respublikonas buvo. 
Bet gi anglekasių unijai jam 
iš rankų slysti pradėjus, da 
karštesnių demokratu persi
krikštija. Kad greičiau įgny
bus ir atkeršijus savo prie
šams, o ypač William Gree- 
nui, ant tų pėdų tiesia rankų 
Rooseveltui. Ir kas būt sa
kęs, kad Roosevelto išrinki
mui anglekasių unija net a 
pie pusę milijono dolerių nu
skirtų Nors unija, tui tik 
tokia šneka. Ne unija, o tik 
Lewis tokiuo duosnuoliu pa
sirodyt norėjo. Dėl ko taip 
pasidarė f

Yra žmonių, kų mena ve 
kaip. Ne vien Lewis, bet ir

Šv. Anibrazas savo pamok
sluose vienų kart išsireiškė 
taip: Kerštas, tai aiškiausias 
įrodymas žmogaus silpnumo. 
Mat, kaip nesveikas skilvis 
ne\ irškina visko, o tik tai, 
kas jam lengviausiai atseina, 
taip ir kerštingas žmogus ne 
myli savo artimų visų, o tik 
tuos, kuriuos jam mylėti pi
giausiai išeina.

“Tu pats, mielas griešnin- 
ke, matai, kad (čia vėl du žo
džiai nereikalingi, prof. K.) 
pavydas galu gale neapsimo
ka. Bagotes-nis už Bagočių 
nebusi.”
“Iš tiesos sakau tau, mie

las griešninke, kai tu numesi 
pavydų ir godumų, tada pa
jusi, kokia švelnutė ramybė 
atsirado tavyje. Tu pajusi, 
kaip laimė šypsosi tau ant 
kiekvieno žingsnio... Tada tu 
rasi savo dangų.” Amen.

Tautiečiams šis pamokslas 
ypač tinka kai artinasi tau
tiško susivienijimo seimas ir 
valdybos rinkimai.

Paeinantiems iš Navarėnų 
vai. šiandie papasakosiu, kas

Beethovenas, saldžiausių 
lūmeicitau priišų turi? It, >»<«»*« tvarinių palikėje
kuo yra Green Lewisui, tuo 
yra Smitlias Rooseveltui. Na, 
ir kad nulaužti ragus savo 
priešams, Lewis iš abiejų pe
čių remia Rooseveltų. Ir, ma
tyt. jųjų sutartis gal būt to
kia. Sekantiems rinkimams 
atėjus, Kooseveltus pasirodyt 
jau negalės. Na, ir kad kar
tais neišlystų Smitlias, Roose- 
\ eitas geriau tų progų ati
duoda Lewisui. Gi Lewis, su
prantama, jau tuo patini su
mala Greenų. Ir taip pavirs
ta tik vienu ir nepajudinamu 
iižsimojėliu ateinančiuose ri
nkimuose. Vadinosi, ir šiame 
išvedime daug sveikų minčių 
-matosi.

Kaip nebūk, visur reikia 
kariuomenės. Be jos juk lai
mėti vilties nėra. Taip, kad

taip neturtingas buvo, kad 
labai dažnai su badu ir mir
timi grūmėsi, tik duonos plu
tuke ir tyro vandenėlio gurk
šniu. Indžiu, skurdo kai Lo
zorius, dainavo it angelas. 

Prfefa'fiūi

Surinko BiffUM
Dievas. davė dantis, duos 

ir duonos.
Kad Dievus laikys, tai ir 

maitins.
Išėjo vėjo su maišu gaudyti.
Liežuvis už botagų skau

desnis.
Su liežuviu ir pakaria ir 

paleidžia.
Vagie, kępurė dega, vagis 

capt už kepurės.

mai. Nusiminęs senis įsispy
rė į klumpes ir nukupreno į 
policijų pasiguosti.

* p • . v.
Antanas Juodis yra nemen

kas juokdarys. Ir nestebėtina. 
Mat, selmonas. Anų dien pa
sitaikė man sū juo važiuoti 
strytkariu. Sėdime, o priešais 
mus. sėdi dvi jau vystančiais 
vainikais merginos.

— Tik pamanyk, kaip mano 
galvos plaukai slenka, — sa
ko viena. — Rytų, kol susišu
kuoju, didžiausių plaukų sau
jų surenku. Kas tai galėtų 
būti.

Neiškentęs Juodis atsakė:
— Nieko stebėtino, panelės. 

Pavasarj visi seni daiktai še- 
riusi.

LIETUVA ISTORIJOS EIGOJE

(Pabaiga)

Kaip pirtniau Lietuvos val
domasis luomas paneigė liau
dies būvį, kaip pirmiau ne
būta susiderinimo tarp vieno 
ir kito luomo, taip dabar nau 
joje Lietuvos atgimimo gady
nėj prasidėjo tautinio susi
pratimo veiksmai. Kaip pir
miau diduomenė atsiskyrė 
nuo liaudies tautinėje kūry
bos srityje, taip dabar šių a- 
biejų luomų inkorporuotos 
jėgos atvėrė kelių tautiniam 
lietuvių atgimimui.

Liaudis, kaipo liaudis, vi
sad užlaiko tautos tradicijas, 
dainas, legendas, dvasių, ug
do savųjų kultūrų. Kadangi 
mūsų tautos linkmė į tradi
cijas gili, tad, nebuvo pavo
jaus kad mūsų Liaudis nu
tautėtų. Todėl mūsų tautoje 
liaudies kultūra užima pirmų 
vietų. Nors diduomenė atski
lo nuo tautinio kamieno ir 
pasidavė išlaukinių įtakų vei

kmei, vis vien, ji visai ne
prarado tos tautinės pusiau
svyros.

Demokratizmas, pas i radus 
XVIII amžiais pabaigoje pri
baigė paskutiniąsias aristo- 
kratizmo dienas. Kaip aris- 
tokratizunas pagimdė lietuvių 
tautoje didelį skilimų, taip 
dabar demokratizmas padėjo 
lietuvių tautai atgauti nepri
klausomybę. 1905 m. revoliu
cija Lietuvai suteikia naujų 
demokratinių laimėjinnų. Tas 
ir pagilino tautinį judėjimų.

Tautinė lietuvių esmė buvo 
tame, kad diduomenė susi
prato tautiniu atžvilgiu ir 
pakėlė liaudies kultūrų į tau
tinės civilizacijas laipsnį. 
Kaip pirmajai lietuvių val
stybei pamatų sudarė liau
dies kultūra, taip dabar ant 
to paties pamato^ ant pirmy
kščių tradicijų, tautinis at
gimimas pradėjo sav0 darbų. 
Tadgi, imtasi bendradarbiau-

(Tęainys 3 pusi.)
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Nauji Darbininkai Dievo 
Vynyne

Šeštadienį, balandžio 3 d. Į tuvių mokyklą, jausdamas pa- 
Chicagos arkivyskupijos Švč. šaukimą į kunigus įstojo į
- .... Marijos seminarijos koplyčioj 
vyks iškilmingas įšventinimas 
į kunigus klierikų baigusių se
minariją. Įšventinamųjų tar
pe randasi du mūsų tautiečiai 
lietuviai — Jonas Stankevi
čius ir Stanislovas Gaučias.

Su šiem dviem naujais dar
bininkais Dievo vynyne gali 
pasidžiaugti ir mūsų išeivija 
ir Bažnyčia. Abu jaunikaičiai 
yra kilę iš prakilnių šeimynų, 
pavyzdingų tėvų. jAbu nuo jau
nų dienų palaikė ryšius su 
savo tautiečiais lietuviais, ėjo 
lietuvių parapijines mokyklas, 
ftmšdildė iš savo minčių ir 
širdžių lietuviškos dvasios ir 
lietuviškos kalbos. Abu pasi
žymėjo moksluose. Abu semi
nariją baigia su aukštesniu 
laipsniu — M. A. O Jonas 
Stankevičius be minėto laip
snio dar įgijo teologijos ba- 
kalaureatą ir rengiami prie 
licenciato. Jisai buvo vienas 
gabiausių seminarijos auklėti
nių.

Stanislovas Gaučias gimė 
lapkričio 12, 1913, Chicago 
Heights, III. Ten augo, ten 
ėjo šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijinę mokyklą, ten ir dabar 
jo tėvai tebegyvenai, ten sek
madienį, bai. 4 d. įvyks jo 
primicijos. Gaučių šeimyna y- 
ra nepaprasta. Jų viena duk
tė yra vienuolė, kazimierietė 
Sesuo M. Edita. Vienas sū
nus yra vienuolis brolis Va-
nantius Salvatoriatų kengret kimo Pareigas Sveikiname
gacijoj. Jaunas Stanislovas, 
baigęs vietinę parapijinę lie-

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Aut. M. Karužiškis

Balandžio Antra Diena

“Vakarą, rytą ir vidudie
nį aš pasakosiu ir skelbsiu, 
ir jis išklausys mano balsą”
— Paalm. LIV, 17.

Švenčiausias ir amžinasis 
Dieve, Viešpatie ir Valdyto
jau visų sutvėrimų, nusiže
minusiai aš perstatau Tavo 
Sieviškai didenybei save, sa
vo sielą ir kūną, savo mintis 
ir savo žodžius, savo darbus 
ir intencijas, savo geismus ir 
savo kentėjimus, kad jie būtų 
Tavo išdalyti Tavo gerbei, 
kad jie būtų palaiminti Ta
vo apvaizdos, kad jie būtų 
vedami Tavo patarimo, kad 
jie būtų pašvęsti Tavo dva
sios, o vėliau, kati mano sie
la ir kūnas būtų priimti į

Lietuva istorijos eigoje

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ti tarp diduomenės ir liau
dies, imtasi normuoti gyve
nimo reikalus tautiniu kryps
niu. Liaudis pradėjo diduo
menei duoti eiles darbininkų, 
veikėjų, kurie intelektuali
niai, kultūriniai kėlė ir ko
voja už tautos reikalus. Iš
kyla dideli tautos atgaivinto
jai: Mickevičius, S. Daukan
tas, T. Norbutas, vysk. Va

Quigley Preparatory Semin
ary. Ją sėkmingai baigęs įsto
jo į Švč. Marijos Seminariją, 
Mundedein, III.

Jauno kunigo Stanislovo 
primicijos įvyks ateinantį sek
madienį, bai. 4 d. 11 vai. A- 
sistentais bus vietinis klebo
nas kun. Martinkus ir kun. 
J. Juška. Pamokslą sakys 
kun. Aleksandras, Baltutis, 
Gimimo P. Švč. Marijos lie
tuvių parap. klebonas, Mar
ąuette Parke.

Jonas Stankevičius gimė 
Chicagos West Sidėje, Aušros 
(Vartų parapijoj,. Paskui tėvai 
persikėlė į Cicero, kur Jonas 
baigė šv. Antano parapijos 
mokyklą. Jausdamas pašauki
mą į kunigus ėjo į Quigley 
Preparatory Seminary. Po to 
kunigų seminarijoj Mundelein, 
III.

Dabar jo tėvai gyvena gra
žioje miesto dalyje — North 
Sidėj, toli nuo lietuvių, bet 
jauno kunigo Jono primicijos 
įvyks Ciceroj šv. Antano lie
tuvių parapijos bažnyčioj. Tos 
iškilmės įvyks ateinantį sek
madienį, bai. 4 d., pradžia 
11:30 vai. Asistentais bus vie
tinis kleboną^ kun. H. Vai
čiūnas ir kun. Kiškūnas, o pa
mokslą sakys kun. B. Urba.

Sveikiname šiuos naujus 
darbinnikus Dievo vynyne, 
linkime gausių Dievo malonių 
ir palaimos eiti aukšto pašau-

tėvelius, sulaukusius džiaugs
mo valandos!

garbę: nes niekas negali pra
žūti kas po Tavo priežiūra; 
ir sielų priešas negali prary
ti to kas yra Tavo dalimi, nė 
atjtnti iš Tavo rankos. Šią 
dieną, Viešpatie, ir visas ma- 
no gyvenimo dienas aš pa
švenčiu Tavo garbei, ir ma
no pašaukimo darbus malo
nės vartojimams, ir tikybą 
visų mano dienų suvienijimui 
su nuopelnais ir užtarymu 
mano švento Išganytojo Jė
zaus, kad Jame ir dėl Jo aš 
būčiau atleistas ir priimtas. 
Amen. — Jeremias Taylor.

Kaip silpni mes klaupė
me*, kaip pilni jėgos mes kė
lėmės. Kam, tat, sau arba ki
tiems darome šią skriaudą — 
kad mes nevisad stiprūs, kad 
mes visad rūpesties parblok
šti, kad mes visad turėtume 
būti nestiprūs arba be drą
sos, susirūpinę arba suvargi 
nti, kuomet su mumis maldo
je ramias i ir džiaugsmas ir 
stiprumas, ir drąsa su Tavi
mi! — B. C. Trench.

lančius, vysk. Baranauskas, 
Dr. Basanavičius, poetas V. 
Kondratavičius, V. Ivinskis, 
Vaižgantas, Vaičaitis, Mairo
nis ir kt., kurie raštais, žo
džiais, darbais kelia tautos 
vardą aukštyn. Ir atgimstnn- 
čioji Lietuva šių didžiųjų vy
rų genijų dvasia vedina, su 
Antanu Smetona priešakyj 
skelbia pasauliui vasario 16 
d., 1918 m., kad jr daugiau 
nenorinti tarnauti rusui nei 
lenkui. Ji skelbiasi, nors ir 
skaičiumi i maža, nepriklausą-

Dėdė ir Dėdienė

Komedija
Parašė Delphine Bak&aitė 

Veikiantieji asmenys:
Dėdė
Dėdienė
Adomaitis
Jo mergina
Draugas
Jo 'mergina
Jokūbas
Pažįstama jo mergina.

Scena 1.

(Kambarys. Ant stalo bon- 
ka degtinės ir trys stikleliai. 
Adomaitis vaikšto nuo vieno 
galo į kitą. Prideda ranką 
prie savo kaktos ir krato 
galvą. Rankoje laiškas. Įeina 
Adomaičio draugas).

ADOMAITIS. Kas daryti, 
kas daryti?

DRAUGAS. Kas dabar tau 
yra? Sergi, ar, gal, kokia ne
laimė?

ADOMAITIS. Ne, nesergu, 
bet klausyk... (Adomaitis iš
ima laišką iš voko ir skaito).

“Brangus4
“Rašei man, kad neužilgo 

apsivesi. Duosiu tau dovaną 
— čekį penkių šimtų dolerių 
sumai, jeigu išpildysi mano 
norą. Kalbant apie apsivedi- 
mą, aps'&nislijau, kad ir aš 
taip manau padaryti. Jau 
nusibodo vienam gyventi. At 
meni, vieną kartą klausiau, 
ar nežinai, kur galia rasti 
žmoną, kuri nevartoja svaigi
nančių gėrimų ir nerūko. At
sakei, kad kaiminka, tavo 
draugo dėdienė, yra tokia. 
Taigi, atvyksiu pas tave. 
Kaip skaitysi šį. mano laiš
ką, aš jau gal būsiu pas ta- 
ve. Jei manęs nesuvesi su

nti laisva Lietuva; daugiau 
nebesivadovausianti tokiais 
vadais, kurie privedė ją prie 
pat pražūties kranto. Ir ga
lingasis rusas, kuris buvo lie
tuvį pavergęs, išdidusis vo
kietis, kuris tykojo lietuvį 
sudrumsti, aristokratus len
kas, kuris lietuvio nekentė, 
visi šie lietuvio priešai liko 
priversti pripažinti jį laisvu, 
nepriklausomu. Ir, lietuvis, iš 
po ilgų vargingų šimtmečių 
kentėjimų atsikėlė ir pirmh 
kart laisvai atsiduso; išaušo 
jam pirmu kart skaisčioji ry
tų aušrelė; atvėrė jis savo pa
vargusias akis ir pažvelgė į 
savo šalies šypsojančias, žy
driąsias, laisvas padanges, 
kur aukštai čiureno vyturiu
kų balseliai, guodė nuliūdu
sią jo širdį. Saulutė, kuri 
tiek amžių jam, lyg per su
rūkusius, juodus debesis švie
tė, dabar skaidriai šypsojos, 
leisdama gaivinančius spindu
lius ant suvargusios jo myli 
mos tėvynės.

A. P. SaPdys

ta didesnė, nebegausi penkių 
šimtų dolerių..

“Gudbai,
“Tavo dėdė”.

Dabar supranti? Tavo dė
dienė New Yorke, o man pi
nigai reikalingi. Kur aš jam 
ant greitosios gausiu dėdie
nę?

DRAUGAS. Aš žinau. Jo
kūbas labai mėgsta degtinę. 
Jei ji sutiks pabūti mano dė
diene, mes. jam atsilyginsim: 
galės gerti, kiek tik jis narės. 
Dabar paieškok kokių mote
riškų drabužių, o aš eisiu Jo
kūbą atvesti. (Abu išeina).

Scena 2.

(Grįšta Adomaitis, nešinos 
moteriškus plaukus, suknelę, 
dėžę pauderio, pafą, raudo
nos popieros veidams ir lū
poms nutepti ir bonką kve 
palų. Po to, įeina draugas su 
Jokūbu. Jokūbas su ūsais. A- 
domaitis tiesia ranką ir svei
kina Jokūbą).

ADOMAITIS. Sveikas! Aš 
noriu su tavim pasikalbėti. 
(Jokūbas pamato degtinę ant 
stalo).

JOKŪBAS. Kažin, ar ne
būt galima pirmiau, po stik
liuką išgerti?

ADOMAITIS. Taip, taip, 
kodėl ne. (Užfundina Jokū
bui, tas trauko pečiais, nes 
patinka jam). Aš tau dvyli
ka bonkų nupirksiu, jei tu 
tik darysi, ką aš liepsiu ir 
daug manęs neklausinėk, ko
dėl. Supranti?

JOKŪBAS. Rodos, ne Ka 
ledos, ar dar tu nori būti Ka
lėdų Diedukas?

ADOMAITIS. Ne, bet no
riu iš tavęs padaryti dėdie
nę. (Jokūbas kasosi galvą).

JOKūfcAS. Ir už tai dvyli
ka bonkų degtinės nupirksi?

ADOMAITIS. Taip.
JOKŪBAS. Už tiek aš ir 

per langą iššoksiu, jeigu rei j 
kalausi.

ADOMAITIS. To nereiks 
daryti. (Adomaičio- draugas

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

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin MACKEWICH, Prez. Tel. Canal 1679

[%

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

i .
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, Ine.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

ką tai tylomis Jokūbui į ausį 
pakalba ir išeina sau). (Ado
maitis nuvelka Jokūbui dra
bužį, nuima kaklaryšį, nui
ma kalnienių ir deda ant krū
tinės skarmalą. Draugas įne
ša, britvą, šepetį ir muilo sti
kle. Adomaitis laiko Jokūbą, 
o draugas nuskuta jam ilsus).

JOKŪBAS. Ar judu iš pro 
to einat. Man ilgai ima ūsus 
užsiauginti.

ADOMAITIS. Bet, atmink, 
gausi už tai degtinės. (Apve
lka Jokūbą suknele, uždeda 
plaukus, užpila kvepalų). Tu 
ri gražiai išrodyti. (Paude- 
ruoja burną ir išdažo veidus. 
Raudoną popierą vis mirko į 
vandenį ir tepa).

JOKŪBAS. Ištiesų, judu 
norit iš -manęs bobą padary
ti.

DRAUGAS. Dabar tu esi 
mano dėdienė, Ona Mikelevi- 
čiūtė. Nepamiršk, kaip ap
sieiti, nes daugiau nesi vy
ras.

JOKŪBAS. Kas sakė, kad 
aš ne vyras?

ADOMAITIS, ššš...

Scena 3.

(Beldžia į duris, įeina dė
dė).

DĖDĖ. Gerą dieną, ar va
karą, nežinau nei kas per 
laikas. Taip skubinaus čion. 
Nereik man nesakyti, žinau, 
kad čia jau yra Ona Mikele- 
vičiūtė. Ar neatspėjau?

DRAUGAS. Taip, tai ma
no dėdienė.

DĖDĖ. Ar galima pasibu
čiuoti. Nereiks ilgai laiko 
gaišinti!. Tuo susipažinsime. 
Kągi, Onute? (Jokūbas nori 
bėgti per duris, bet draugas 
pagriebęs stumia, kad pabu
čiuotų dėdę).

DRAUGAS. Mano dėdienė 

yra tokia nedrąsi. (Dėdė bu
čiuoja Jokūbą, tas susirau
kia).

Scena 4.

(Beldimas į duris. Įeina 
trys merginos).

ADOMAITIS. Dėde, meld
žiu susipažinti su mano me
rgina, tai yra ši mano drau
go -mergina, o ši taip sau pa
žįstama. Dėdė sveikinasi su 
visomis. Jokūbas pamerkia a- 
kį).

JOKŪBAS. Aš, kaipo dė
dienė, galiu su jomis pasibu
čiuoti.

ADOMAITIS ir DRAUGAS. 
Ne, negali.

MERGINOS. Kodėl ne?
ADOMAITIS. Dėde, gal 

dabar man čekį išrašysi?
DĖDĖ. Paspėsim. Gerkim 

už mano giliukį, kad išsipil
dytų pageidavimas.

JOKŪBAS. Taip, gerkim.
DĖDĖ. Ne, tu mano šįr- 

duk, žinau, kad tu negeri 
svaiginančių gėrimų. (Ado
maitis spiria Jokūbui koja. 
Visi trys vyrai geria. Jokū-

Ix*wIm Madonm Kelią Kodo 
I<ewts Kreditan Vlnlenis Duoda

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

Keturios dideles 
vertybes Minose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OERTTMAH

patarnavimas
VERTYBE

5(22.50

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu už 
pristatymą.
I.lecuvls pardavė
jas įrauk P. 
Speecher Jums 
patarnaus.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

bas rankas gniaužo ir laižo
si). Galim mes, vyrai, sau 
eiti, tegul mergaitės pasilie
ka su dėdiene. Mes neužilgo 
sugrįšim. (Visi vyrai eina ir 
Jokūbas paskui. Adomaitis? 
Jokūbą pastumia, kad pasi
liktų).

Scena 5.
(Jokūbas spiaudo, įsigeria, 

užsirūko cigaretą. Išgirdęs, 
kad kas tai grįsta, cigaretą 
įsideda į burną. Cigaretas ne-

(Tęsinys 4 pusi.)



DRADOAR

NUJOVĖ JAUNAS PLĖ
ŠIKAS

Penktadienis, balaud. 2, 1937

WEST SIDE
Velykų iškilmės šv. Antano 

bužnyeioj buvo gražios. Seserų 
rūpesčiu, vaikučiai procesijui 
buvo gražiai prirengti. Cho
ras gražiai giedojo giesmes; 
duetų giedojo O. Adoniaitė, 
L. BaGvinskaite1. Muz. .T. A. 
Blažiui ir gietloriams gerbė 
na pasižy mėjinių. Seselįms 
didelis ačiū už bažnyčios iš
puošimų ir vaikučių priiuo- 
šiinų.

Anelė Kazickaitė ir Kotiy- 
na Karosiūtė prieš Velykius 
surinko virš $100 bažnytini*- 
ras drabužinius. Girtinas mer 

’gaičių pasidarbavimas kil
niam tikslui, o aukojusiems

tomobitiais, ypač šiais me
tais. Tik klebonas su vargo
nininku neturi jokio automo
bilio, o “Draugo” korespon
dentas dar su “karieta” va
žinėja. Ne visiems geri lai
kai.

Bal. 5 d. įvyksta balsavi
mai. Svarbu, kad visi lietu
viai, kurie gali balsuoti, bal
suotų už demokratus. Visi 
kandidatai geri žmonės. M. 
D. Van \Vagoner stato kand. 
į Highway komisijonierius; 
.pas jį dirbus inž. Joe Šilk 
(Šilkaitis) pastebi, kad Van 
YYagoner yra didelis lietuvių 
prietelius. Vertas lietuvių pa 
rainos.

IŠRINKITE

Murray D. Van Wagoner
STATE HIGHWAY COMMISSIONER

* * *

TEISINGAS DARBININKU
IR

MAŽĮI BIZNIERIŲ 
UŽTARĖJAS

* * *

GERAS LIETU VIŲ 
PRIETELIS

* * *

aciu.

Kadangi Detroite yra did
žiausios automobilių išdirby- 
stės, gal, ir nenuostabu, kad 
šiame mieste daugiausia ma
tosi važinėjant naujais auto 
mobiliais. Smagu pažymėti, 
kad ir lietuviai ne tik biz
nieriai, bet ir darbininkai va
žinėja puikiais, naujais uu-

Bal. 17 d. vakare, Lietuvių 
svet. Moterų Sųjungos 64 kp. 
rengia puotų paminėjimui 
kuopos 10 metų gyvavimo. 
Kiek girdėti, puotoj dalyvaus 
ir Moterų Sųjungos 54 k p. 
narių. Sųjungietės rengiasi 
visus gerai pavaišinti. Bus 
ii’ šokiai.

Juozas Talanūis iš Toron

DETROITIECIAI!

PIRKITE GERIAUSIUS

NORGE
1

a*
k ..'soty

VISI BALSUOKITE APRIL 5 
D. STRAIGHT DEMOCRATIC
LITHUANIAN AMERICAN LEAGUE

to, Ont., giįždamas iš Chica
gos buvo sustojęs Detroite 
pasisvečiuoti. J. Talandis y- 
ra veiklus darbuotojas To
ronto katalikų tarpe.

Balandėlis

Dėdė ir Dėdienė

SUTAUPY-
S1TE

DAUG
PINIGŲ

Ing powcr.
• ura. u. s. FAT. OFF.

O R G E
šaldytuvai pripažinti geriausiai?. Pečiai labai dailūs ir gesą taupą. 

Skalbimui masines parankiausios. Prosijimo mašinos lengvai o- 

peruojamos.

Galima pirkti šiuos dalykus lengvais išmokėjimais už tą pa

čią kainą. Klauskite MATO ŠIMONIO, kuris jums išrūdys 

NORGE išdirbinius dirbtuvėj ar krautuvėj.

HOME APPLIANCES

BŪT N0W and SAVE
AS LITTU AS A DAY PAYS

FOR A REFMOEMTOR ANO ONE 
OTNER APPUANCE

a»0
a*'

| AOYOMILT WASHER 
ANO DUOT 10 LIRONER

NORO! C9NCENTRAT0R 
RANGĖS

Norge Bengell Sale
7431 W. McNichols Road

MATT ŠIMONIS 
3547 W. Vemor Hy. 

LAFayette 6392 W

' sistveria).
ADOMAITIS. Tai jau po 

mano pinigų.
DĖDĖ (pagalvojęs). Nenu- 

sigųsk. Aš toks senas vilkas 
ir nieko neišmaniau, kad bu
vau taip apgautas. (I>raugo 
•mergina jį atgaivina. Jokū
bas įkiša galvų pro duris >r 
klausosi. Adomaičio mergina 
nusuka Adomaičiui ausį J.

ADOMAIČIO MERGINA. 
Tu žinojai, kad nebuvo tik-

C. Hampthorn, 18 m. amž., 
plėšikas Maywoode patsai nu
sišovė pamatęs, kad neturi 
progos pasprukti nuo polici
jos, kuri jį vijosi.

“DRAUGINGA” MONKfi 
SUŽEIDĖ TARNĄ

Chicago zoologijoje (žvėry-
roji Dėdienė ir mus visas tris Į ne), Brookfiekle, 300 svarų

I* I avnmorvf i y.imrvo tv/A Z

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Oalumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare ižskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Balandžio 4 d., parapijos 
ehoras, bendrai su parapija, 
rengia užbaigimo žiemos se
zono vakarų.

Prograinia bus įdomi ir ne
matyta. Bus pirmų kartų De
troite atvaidinta komedija, 
kurių parašė vietinė lietuvai 
eė, muzikos mokytoja D. Ba- 

'kšaitė. ;
Be to, choras padainuos 

žavėjančių dainų. Programo
je pasirodys ir vieni vyrai 
ir vienos merginos.

Po visam bus šokiai.

Einant dideliems streikams 
Detroite, tenka daug nesma
gumų ir lietuvių tarpe išgir
sti. Vieni pritaria streikinin
kams, bet atsiranda ir tokių 
lietuviu, kurie nepritaria ir 
streikuojančius vadina komu
nistais. Kai kur net kyla di
delių ginčų, bemaž ko ir muš
tynės neįvyksta.

Lietuviai darbininkai turė
tų vienas kitam broliškų ru
nku savo būvio pagerinimui 
paduoti. S. Volungėlis

EAST SIDE
Misijos, kurias vedė Tėvas

A. Drazdys, sėkmingai bai
gėsi Verbų sekmad., 40 vai. 
atlaidais. Per visas dienas 
žmonės gausiai lankėsi j pa
maldas. Ypač paskutinė die
na darė gražaus įspūdžio, kuo 
met visa bažnyčia ėjo prie 
šv. Komunijos.

Velykos labai iškilmingai 
praleistos. Prisikėlimas buvo 
5 vai. ryto. Iškilmingas Mi
šias laikė kleb. kun. J. či- 
žaaskas, asistuojant vienuo
liui pasijonistui. Po klelx>no 
pasveikinimo savo parapijo- 
nEms, gražų pamokslų pasa
kė tilozofijoH prof. kun. Sil- 
vfrta. Bažnyčia buvo kupina 
žmonių. Sesučių išpuošti al
toriai ir grabas traukė kiek
vieno širdį. Choras, ved. muz.
B. Nekrašo, gružini išpildė

(Tęsinys iš 3 pnU T 
matomai turi būti pakeistas 
į saldainį, springsta ir pra
rija). .

DĖDĖ (įėjęs). Kas čia de
ga? (Jokūbas krato galvų}. 
Kaš yra, mano miela? (Dėdė 
bėga per duris. Jokūbas nu 
si ima suknių ir pakabina ant 
kėdes. Atsistoja ant kėdės, 
pastatytos dėžės, žiūri pro 
viršų. Dėdė, sugrįšta su van
dens stiklu). O, mano kar
velėli, moki skraidžioti. Aš 
irgi pas tave atlėksiu. (Tuo 
tarpu įeina Adomaitis ir {»- 
mato Jokūbų be suknios. Ty
lomis išeina ir įsiveda savo 
draugų. Abu mėgina Jokūbų 
suknia užvilkti. Visi trys pa
rpuola sykiu su dėže). Kas 
dabar čia darosi, kodėl dė
dienė su kelnėmis!

ADOMAITIS. Aš viskų pa
aiškinsiu. Dėdienė užsimanė 
ant arklio pajodinėti, taigi 
užsimovė kelnes.

DĖDĖ. Dabar suprantu. 
Scena 6.

(Įeina su merginomis tik
roji Dėdienė; ji su skrybėle).

TIKROJI DĖDIENĖ. Kų 
tik atvažiavau iš New Yorko. 
Taip ir maniau, kad savo sū
nų rasin pas kaimynų. Tai 
supraizas jo gimimo dienos 
proga. Mergaitės sakė, kad 
dėdienė jau čia. Kaip tai ga 
Ii būti, kad aš esu Ona Mike- 
levičiūtė. (Merginos rankas 
gniaužo. Dėdė nusistebi, drau 
gas apalpsta, Jokūbas išbė
ga, Adomaitis už galvos nu-

palikai su juo!
ADOMAITIS. Dėdė man 

dovanoja, tai ir tu dovanok 
Nupirksiu tau didelį deiman
tinį žiedų. Eikš į vidų, Jo
kūbai. Maniau, kad ir tu at
gimsi savo prižadėtų uždarbį. 
(Įeina Jokūbas).

DĖDĖ. Aš savo Onutei ir
gi didelį deimantinį žiedų nu
pirksiu. (Dėdė apsikabina Dė 
dienę. Adomaitis savo mergi
nų, draugas savo, Jokūbas 
pažįstamų merginų).

JOKŪBAS. Ar aš galiu pa
siimti nuo stalo degtinę!

ADOMAITIS. Gali, gali. 
(Jokūbas griebia bonkų. Už- į 
danga nusileidžia).

‘‘Draugų” perskaitęs, ne- 
mnak jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.

LIETUVIAI ADVOKATAI

naujas mišias ir Velykų gie
smes.

šeštadienio vakare, parapi
jos svetainėj, jaunimas ren
gia priėmimų ir balių- jau- 
ninini iš Gary, Ind., kurie 
los “basketball” nedėl ioj, J 
vai. p. p. Šv. Teresės parap. 
svetainėj.

Nedėlloj vakare, seserys su 
mokyklos vaikais rengia va- 
Jtarų. Fo programos bus ba
lius. Sesutės visus kviečia 
dalyvauti.

Kovo 25 d. kleb. kun. J. 
Čižauskas suteikė krikštų Ba- 
levičių sūnui vardais Vladas 
Jurgis. ,

sverianti šimpanzė (monkė) 
pro narvo geležinius virl»lua 
nutvėrė už peties praeinantį 
žvėryno prižiūrėtojų A. Ait- 
ken. ir sunkiai sužeidė kol kiti 
tarnai jį išvadavo.

Šimpanzė buvo laikoma 
“drauginga”, ypač žvėryno 
tarnams.

Tel. LAEayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

BIZNIERIAI. ŪARSINKI- 
T*S “DRAUGE”

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos; kasdien nao 9 iki 12; 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Telephone: BOUIevard 2800

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

Telephone: REPublic 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonai CANai 1178 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPublic 9600

fftate 4898 Promect 1019

KAL & ZARETSKY
ATTORNET8 AT UW 
etas Ra tVestern Ava, 

Valandos: kasdien nud 8:86 po plet 
U «:M v. vak. ffubatoj nro it Iki 

6:60 vakare 
rm W. Randolph St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 8:80 po rCet

CLEMENT J. SVHOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telepbone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki t vai. vak. 
fle&t. 9 iki < vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. Westera Avenao

PHO-neet 1012

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Tel. Ofiso:
LAFayetto 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

jtagal sutartį

Rea.:
24C6 W. 69 St.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
U tara., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

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

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS ~IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfietd Ave. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

TeL CANai 2346

DR. F. G. WIHSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIEVRGA8 
2156 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANai 0408

Res. 6924 8o. Talman Ave.
Ree. Tel. GROvenill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
. Suhatome CleeroJ 

1446 So. 49th Ct.
Nno 6 tki 9 vai. vak.

14---

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAEayette 3081 2819 W. 4Srd 8R
Valandos: 9—19 ryte ir 6—6 vak.

Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
nnral rti

Ofiso tel. Cicero 2573

Tel. Ofc. REHaMfc 70 
Melrose Park 620

DENTISTAS 
2423 West Marąuette Road 

Antrad., kvtvlilad. lt neaktadkeniair 
9-12 v. rytą; 1-6 p. p.; 6-8 v. v. 

Če6tadien4uls nuo 9 v. r. ikt 1 p. p. 
161 Broadway 

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. ik( 8 vai. vakaro 
SeMadienlaie nue 2 v. iki 9 v. v. 

Sekmadieniais pagal sutarties.

DR. B. J. ZDBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, BĮ. 
Tei. Cicero 2573

Vai. 2 iki 4 popiet ir uuo 7-9 vak. 
CHICAGO

Rez. 6951 S. Maplewood Av. 
Tel. HEMlock 3977

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuette Rd.
Tel. HEMlock 4848

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

Tek YARda 0994 
Ree.: TeL PLAza 2400

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

aft/Y 10 »lrv 19

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
___ 2 taboe
CHICAGO, ILL.

Telefonas MHhray 2880 
0FI80 VALANDOS: 

vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iU 12 vai. ryto, non 2 iki 4 
vai. rw» ni«ta iv eee 7 iki ••30 v. v

/AC HUGRItO 13 KALIFORNUOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 90 metu

RounMttanuM ir Urdles llgne to 
Fpeclnlybė

Valandom 11-11 A. ii. J-6, 7-8 p. M 
Oyvanimo vieta 1888 Ro 10 Aro. 

Phone Cleero 8666
rv»i^. 4a«n »»™<i

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AMKRIKOS LIETUVA” DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Office Phone Ree. and Offioa

PKOapert 1090 2369 S. Leavitt St
Tai. 2-4 pp. Ir 7-9 vak. CANai 9706

DR.J.J.KOWAR
(K0WARSXA8)

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

Nedėllom ir Trečiadieniais
Pagal Sutarti

Tel CANa' 0267
Res. PROspeet 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vaL vakaro
Tel. BOUIevard 7042

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiao Valandos-

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

DR. 6. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

fel. Ofiso BOUIevard 6918 14 
ttea KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nuo 1—3; nno 6:36—8:30

756 VVest 35th Street
Tel CANat 8I2B

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Beredomie ir Nedėl. pagal eatertį 
REZIDENCUA

6631 S. California Ave.
Tetefouaa REPabMc «MR

Ofiao Tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 8o. Claremont Ave.

Valandos 9—10 ▲. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Office Wentworth 6330
Res. Hyde Park 339*

DR, SUSANNA SLAKIS
Moterų Ir vaiką Ilgą gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 pa pietų. 7-8 v. vak 
ištyrus seredouui įr Bubet<>u48.

Reikale naudokitės patar
navimu fų profesionalų ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge."

Reikale taip gf naudokitės 
savo Sv. Kryžiaus ligonine.
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Velykos Šiaurėje

NORTH SIDE. — Per vi- 
sų Did. Savaitę Šv. Mykolo 
bažnyčia pamaldų metu bu
vo pilna žmonių, o Velykų 
rytų vėliau atėjusieji turėjo 
takuose ir koridoriuje stovė
ti.

Prisikėlimo apeigas ir Mi
šias laikė svečias kun. Jon- 
kus ir pasakė gražų pamoks
lų. Per kitas Mišias šv. taip 
pat bažnyčia buvo pilna žano- 

Daug žmonių ėjo prie 
Komunijos. Aukų bažny- 

reikalams sudėta $560,
jgiau negu kitais metais.

Teko patirti, kad mūsų ba
žnyčiai įgytos naujos leunpos. 
Norėta prieš Velykas sudėti, 
bet nesuspėta. Vadinas, north 
saidiečiai gyvuoja. Parapijo- 
nų sutarimas vienybė, darb
štumas džiugina ir kleb. kun. 
J. šaulinskų ir visus. Rap.

pai

nis, klubo atstovams, dalyva
vusiems Lietuvių Demokratų 
Lygos susirinkime, kuriame 
teisėjas atstovams iškėlė ka 
rališkų vakarienę Jueiaus re
storane. Be teisėjo, žadėjo at
vykti įr A. Kumskis, visa 
Lietuvių Demokratų Lygos 
valdyba. Taigi, northsaidie- 
čiai skaitlingai dalyvaukite 
klubo baliuje. Arčiau susipa
žinsime su teisėju J. T. Žu
liu. Tikimasi, kad dalyvaus 
mūs vvardos politikieriai. Vi
sų 'mėgiama oiįkestra grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius.

Kas norės, galės tame va
kare įsirašyti į šiuo laiku sma 
rkiai kylantį ir veikiantį mū-' 
sų klubų. Per balių įstojimas 
dykai, arba labai mažas.

Taigi, notlisaidiečiai visi į 
minėtų balių. Lietuvytis

Choras Pasitiks 
Vargšą Tadą

WESfV SIDE. — Jau buvo 
paskelbta, kad sekim, bai and. 
4 d., į Aušros Vartų parap. 
salę atvažiuoja Vargšas Ta
das. Kadangi priėmibių (va
karų) rengia parapijos cho
ras, tat choras tų Tadelį nu
tarė pasitikti koncertu, kurį 
sudarys net 12 dainų. Tarpe 
kitų dainų Tadui ir jo paly
dovams: jo žmonai, daktarui 
ir tarnaitei padainuos ir nau- i 
jų Greičiaus dainų “Mūsų

gia bunco party ir kortavi 
nių parapijos svetainėj.

Komisija turi daug gražių 
dovanų ir daug rūpinasi pra
mogos pavykimu. E. Gedvi
lienė, E. Ogentieuė yra dau
giausiai tikietų išplatinusios.

Kviečiami visi atsilankyti 
į šių pramogų. Po žaidimo 
bus kitokių pamarginimų. 
Lauksime visų. Rap.

Vietoj 5 Dienoms Į 
Kalėjimą Užsimokėjo 

0100.00

daina”.
Vargšo Tado supažindini-1 Tardomas jury (teisėjų) 

mas su vestsaidiečiais bus fo^manas. Išeikvotojo Zinta- 
7:30 vai. vakare. Visi prašo- ko “jury” foremanas
mi laiku susirinkti. Įžanga H. Stangei, kuris dabar gįrtani s{,ovy. 
tik 35c. Būsiąs tardomas iškilus aikštėn, kad

Už važiavimų automobiliu 
girtam stovy Peter Stephnni- 
tis, 2914 E. 87 st., teisėjo 
VYeiss buvo nubaustas kalėji 
mu penktoms dienoms. Neno
rėdamas netekti darbo, suti
ko užsimokėti $100. Vadinas, 
brangiai kainuoja važiavimas

PROFESSOR NOODLE
At LOPO, At 

l’K CAAl'T 

I Ml^HT At 
MLI ACT 

th* fa a.t

Pont taKe this 
chap too 
Ser jously 
for madbntf the* 
mear. cracks.
No doubt the 
poor prof. 
chanced to sec
JacK Dempseyi;^ 
incopie tox •

Prof.Noodlę,

Lietuviu Keistučio 
Klubas

NORTH SIDE. — North
saidiečiams bus malonu savo, . A . x..... .... , , ... pos klubas Įsteigtas 1911 m.,politikos klubo baliuje turėti £?......... p’,.b„b b|.hn
pirmų Chicagos lietuvį teisė
jų J. Zūrį. Balius įvyks 10 
d. baland., jiarap. svetainėje.
Jis tai žadėjo northsaidiečia

Lietuvių Keistučio pašal-

Brighton Parke. Prie klubo 
priklauso abiejų lyčių lietu
viai. Narių turi apie 1,500.

Šįmet eina klubo naujų na
rių vajus. Kontestantams ski

LAIDOTUVI

Šį Vakarą Antras 
Amateur Night

MARQUETTE PARK. - 
Antra “amateur night” bus 
laikoma šį vakarų Marąuette 
Park Fiehlhouse, 7:30 valan
dų. Įžanga visiems dykai.

Sekantieji jauni artistai pa 
sirodys programoj: A. Aron 
ir A. Cbristopher, Ann Mey- 
ers, B. Brogan, D. Mander,

visa Zintako bylos “jury’ 
darė ekskursijas po saldinus 
gėrė šoko.

Džiaugiasi Nauja 
Vieta

Vos Nenušovė 
Policininko

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

KUMPIAI IŠ
LIETUVOS

r* .-r- iKsusitinku 
mas įvyks sekmadienį, bala
ndžio 4 d., Juškos svetainėj, 
2417 W. 43rd st. Pertraukoj 
dr. Strikolis duos paskaitų 
apie sveikatą, o adv. Menkus 
teisių reikaluose. Visi nariai 
prašomi atsilankyti.

Steponas

ia

ir kiti Skanumėliai.
Jrgri parduodam Whole»ale.

BALTIC IMPORT 00. 
805 W. 19th Street

Tel. Hajmarket 3555

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlėm Mylintiems — Vestuvėm* — 

Banklrtanis — laidotu vėms — 
Papuošimams.

Pilone LAFAYETTK 5800

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDtORDS 
BOREAO ASSOCIATION

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

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNES, — PRUZIN

Geriausiu patarnavimu — Mote na patarnauja 
Pbone anoo w. nth

D e e-r Professor:

A Coll«^e prof. 
says most of us 
are bu^house 
and Insarte! 
He’a £ot me.
S C are d debrious! 
1 fe ar for mų 
poor hram! 

LShad

VENETIAN MONOMENT CO.. INC.

K. McAneny, J. Ganord, E. 
Pogac, M. Schaefer, R. Ro
bert, I. Gerhardt, V. DeLay, 
J. VYoodvvard, F. Bomba.

Dr. S. Wall, šių vakarų ve
dėjas žadėjo turėti tikrų ar 
tistų patmarginti programų. 
Norintieji stoti į aiHatorių 
kontestų turi užsiregistruoti 
bet kurių dienų dėl išklausy
mo penktadienio popiečiais, 
3:30 vai.

MARQUETTE PARK. — 
Plačiai žincluas biznierius R. 
Andreliūnas, kurio dabartinė 
nauja vieta, randasi didžiųjų 
šios kolonijos biznių tarpe, 
6324 So. VVestern avė., džiau
giasi, kad viskas gerai klo
jasi. Kostumeriai jau įprato 
ateiti į naujų vietų, o ir nau
jų kostumerių atsirado. Se
nieji kostumeriai gėrisi nau- 

.* ja vieta, nes ji yra erdvi, pa
togi ir graži. P-nas Andreiiū- 
nas yra laikrodininkas ir sa
vo amatų pilnai pažįsta ir 
atsakančiai kostumeriams pa
tarnauja. Kostumeris

Du policininkai huvo pa
siųsti į namų sulaikyti įta
riamus juodukus adresu 3855 
So. State st. Vienas jų tuoj 
pasidavė. Kitas Ray Harmon 
išsitraukė revoįverį ir norė
jo polieininlaus nušauti, bet 
pol. Clinton Tovvne greit pa
naudojo savo ginklų ir pasi
kėsintoji) ant vietos nušovė.

Vėl Tikrins 
Automobilius

1
ladii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
-------o -

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o--

Suvirš 50 metų prityrimo
........ O — ■ 1

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus 

— o--------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
^▲RTI GRAND A V®.

Telefonas SEEley 6103
*

Chicago, Illinois

Pataisymas
Marijonų Rėmėjų 

Vakaras

Ed. J. Gorman, deputy co- 
nnnisioner, skelbia, kad po 
žiemos vėl bus tikrinami au
tomobiliai ir trakai. Dvi tik
rinimo stotys ,bus Calumet 
Parke prie Avenue G, netoli 
99 gatvės, dvi Humboldt pa
rke prie Sacramento Blvd., 
viena 2840 Calumet av. įr 
viena 1805 MoJiawk av. Lė
šų tam gaunama iš WPA.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AkIDIII A M PC PATARNAVIMAS HmDuLHNuL dieną ir naktį

TOVVN OF IxAKE. — Ba 
landžio 4 d., 3 vai. popiet, 
Marijonų Rėmėjų 8 sk. ren-

“Draugo1” No. 75 tilpusių 
j j žinutę apie mane noriu pa- 

Dr. A. Rakausko pa- 
operacija buvo tokia 

sėkminga, kad nei savaitės 
nereikėjo ligoninėj gulėti. 
Nors dar nesu pilnai sveika, 
bet jaučiuosi lyg būčiau iš 
po žemės iškasta.

Sykiu su katalikiška visuo
mene labai apgailestauju ne
tekimų dr. M. Bagdono, Lie
tuvos konsulu Chicagoj. Se
niai jį Įiažinojau, kaip rimtų, 
taktingų ir gabų diplomatų. 

'Amžinų jam atilsį. A. Gilienė

Nuo redakcijos. Agnietė Gi 
lienė yra viena žymių rėmė
jų mūsų dienraščio. Dideliu 
pasišventimu ir pasiaukojimu 
ji per pastaruosius ‘Draugo’ 
vajus žymiai praplatino 
“Draugų” Bridgeporto kolo
nijoj. Ir šių metų vajuje, 
prieš važiuosiant į ligoninę 
operacijai, gavo du naujus 
skaitytojus.

Linkime A. Gilienei greit 
pasveikti, ir taip sustiprėti, 
kad ir toliau galėtų darbuo
tis. Tokių veikėjų mums kuo- 
duugiausia reikia.

__ i Zinutę 
taisyti.

Į daryta 
i sekmim

Jaunuolių teisme teisėjas 
J. M. Braude nubaudė $50 
Miss Adelin« Koneuko, har- 
tenderę taverne 1205 N. Pau
lina st., už pardavimų alaus 
nepilnamečiui Bruno Koput, 
16 m. amž. Gera pamoka vi
siems saliūnininkams.

PLATINKITE ■'DRAUGĄ'

V V A T KOPLYČIOS VISOSE O I KAI MIESTO DALYSE

Javnamečių teisme. Aldine Konewko (kairėj), barten- 
derė vieno saliūno N. Side, jaunainečių teisme prieš teisėjų 
Braude, kuris jų nubaudė $50 už pardavimų alaus Bruno 
Koput (dešinėj) 16 m. amž. Vidury Koputo sesuo, kuri taip 
pat buvo įvelta į bylų.

Lachamcz ir Simai
2314 AVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

I. Liulen 4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

BUICK
8C

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 16915

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendrui urbtai: SABONIS, BULAW, BA<KEV10nJ8. BACKU8

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos
S. M. Skute
1.1. Zeį
Ežerskis Ir Sius
P. 1. Ridikas

3319 Lituanica Avė. 

Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUlevard 4089

*



Marquette Parko 
Žinutes
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Iškilmingai Velykas 
praleidom

Nors ankstybos šį'inet buvo 
Velykos ir atrodė daugiau j 
Kalėdas, nes sniegas buvo 
žemę apdengęs, vienok Vely
kų .jausmas pilnoj tikrumoj 
viešpatavo. Į prisikėlimo pa
maldas dikčiai žmonių susi
rinko į bažnyčių. Prisikėli
mo pamaldas ir Mišias laikė 
kun. P. Katauskas. Šventei 
pritaikintų pamokslų pasakė 
kleb. kun. A. Baltutis. Muzi
ko B. Janušausko išlavintas 
choras, pritariant orkestrai 
įspūdingai giedojo mišias ir 
giesmes. Girtinas dalykas, 
kad mūsų muzikos mėgėjai 
mielai patarnauja ir priside
da prie padidinimo Dievo ga
rbės Didžiojoj šventėj. Kle
bonas juos pasikvietęs pavai

dino. Aukų taipgi žmonės ne
mažai sudėjo, rodos, virš $1,- 
700.

Skola nyksta
Mūsų jauniausia parapija, 

už tai daugiausia turi sko
los. Vienok toji skola nražė 
ja. Štai, vėl reporteris suži
nojo, kad klebonas šiomis 
dienomis atmokėjo skolos net 
$12,000. Jeigu taip skola bus 
mokama, tai trumpu laiku 
jos visai neliks ir bus gali
ma galvoti apie statymų nau
jos bažnyčios.

Velykaičių kontestas ir 
šokiai

Ateinančio sekmadienio va 
kare, balandžio 4 d., parapi
jos svetainėje bus velykaičių 
kontestas ir šokiai. Kaip gi
rdėti, visi parapijonai ren
giasi ateiti ir atsinešti gra
žiausių velykaičių, o taipgi 
ir stipriausių. Matysime, kas 
laimės dovanų. RaPOrteris

Sabonytės (McElroy) 
Piano Koncertas

Šį vakarų, bal. 2 d., 8:15 
vai., American Conservatory 
of Music (Room 521 Kimba 11 
Building, Wabash ir Jack- 
son) žinoma pianistė Sylvia 
Sabonytė (McElroy) duos pi
ano koncertų. Programon į- 
eina Beetlioven, Clropin, Ra- 
cbmaninoff, Siloti, Chasins, 
Ssuman - Liszt, Debussy ir 
Peganini - Liszt - Busomi vei
kalai.

Padailino Studiją

BRTDGTIPORT. — Fotog
rafas Stankūnai, 3315 S. ITal- 
sted st., pertaisė savot studijų 
ir prirengė naujam pavasa
riniam sezonui. Dabar po Ve
lykų yra pasirengęs kuoge- 
riausia patarnauti vestuvini
nkams. Kaimynas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

West Pullmano 
Naujienos

ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa
rapijos baySnyčSoje Velykų 
šventė labai gražiai ir iškil
mingai praleista.

Per visas ketverias šv. Mi
šias bažnyčia buvo pilna žmo
nių, o ypač 5 vai. ryto. Alto
riai, gėlėmis gražiai papuoš 
ti, procesija mokyklos vaiku
čių tai vis darbas mokytojų 
Šv. Kazimiero seselių.

Parapijos choras, vedamas 
varg. S. Railos, gražiai gie
dojo, ypač “Regina Coeli”.

Klebonas pasakė šventei 
pritaikintus gražius pamoks
lus ir sveikino visus Velykų 
švente. Vestpulhianiečiai sa
vo parapijos išlaikymui sudė
jo gražių aukų — 876 dol.

Bal. 2 d., ateinančio penk
tadienio vakare, parap. svet. 
įvyksta šaunus vakaras, ku
rį rengia parapijos komite
tas parapijos naudai. Bus 
taip vadinama “Fbb Party” 
ir gera šokiams orkestrą. Be 
to, bus laimėjimas brangaus 
dviračio.

Po Velykų pirmas pasilin
ksminimo šokis. Visus kvie
čiame atvykti įr linksmai 
praleisti laikų.

Bal. 3 d. kleb. kun. A. Lin
kus- suteiks Moterystės Sa
kramentų Pr. Šedžiui su A

P-enktadieRis, 'baland. -2, 1937

PRIMINIMAS VISIEMS “DRAUGO” 
SKAITYTOJAMS

Į kalėjimų už nuodingas žoles, ši poniutė Gelia Brandi 
moterų teisme, Chicagoj, teisėjo Hermes nubausta 10 dienų 
į kalėjimų už laikymų ir naudojimų namuose nuodingų žolių 
(marihuana wesel). Skundėjas Kaz. Cviklanski rodo teismui 
“jar” su ta žole.

Jasulaityte. Sveikiname jau
nų porelę.

Jau trečia savaitė, kaip 
serga 'mūsų geras veikėjas ir 
parapijos komiteto narys Jo
nas Dočkus. *

Jonas auklėja skaitlingų 
šeimynėlę ir yra senas dien. 
“Draugo” skaitytojas - rė
mėjas. Linkim Dočkui greit 
pasveikti.

Bal. 4 d., parap. svet. Šv. 
Veronikos moterų dr-ja ren
gia kaukių balių ir prie ge
ros muzikos pasilinksminimų. 
Sako, dr-ja turi labai gerų 
dovanų, grupėms arba kas 
bus prašmatniau apsirėdęs. 
Kviečiami visi dalyvauti. Į- 
žanga tik 25c. Rap.

Illinois Central elektrikinis 
traukinys prie 123 ir Wor<l 
gatvių užmušė Mrs. Charlotle 
Escobeilo, 26 "fti. 'fianž., 12333 
Winchester av,, trijų vaikų 
molina.

Veikėjų Pasitarimas 
Vilniaus Vadavimo

BRIDGEPORT- — Kovo 
30 d., Aleliūnų name buvo su
sirinkimas veikėjų iš įvairių 
kolonijų.

Susirinkimas sukviestas 
reikale atsisveikinimo su V. 
Uždaviniu, VVS atstovu, ku
ris jau grįsta Lietuvon.

Nutarta surengti V. Užda
viniui prakallias. Diena nu
matyta balandžio 13. Prakal
bos bus Lietuvių Auditorijoj.

Sėjikas

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Šv. Ka

zimiero akademijos rėmėjų 2 
skyriaus susirinkimas įvyks 
šiandie, balandžio 2 d., Šv. 
Jurgio parap. salėj, tuoj po 
pamaldų bažnyčioj. Narės pra 
somos skaitlingai susirinkti, 
nes išgirsite raportų apie va-

Ncseniai paskelbėme “DRAUGO” vajų. Tas fraskeibimas 
supuolė su brangia katalikams švente — Kristaus iš numi
rusių prisikėlimo švente, su gamtoj atgijimu pavasario metu.

Kas su Velykų švente ir pavasariu dvasiškai a t gi ja, tai 
tas prakilnystės žiburėlį dar tebenešioja. Prie tokių skai
čiaus be abejonės priklauso “DRAUGO” skaitytojai. Tas 
pavasarinis ir velykinis atgijimas dabar teepsireiškia kata
likiškos spaudos naudai.

“DRAUGAS” pirmiu sykiu pakviečia visus savo skaity
tojus į vajų ir todėl visiems) duoda dovanas už pasidar
bavimų. Visi kas tik gauna “DRAUGUI” naujų skaitytojų 
metams ar pusei metų, gauna dovanas. Čia skaitytojai laimi 
dvigubai: atlieka gerų, naudingų, Bažnyčios užgirtų darbų 
ir sykiu gaus dovanas.

K4 KITI DARO
Šį pavasarį čekų katalikų dienraštis “Lidove Listv” R 

džiamas sostinėj Prahoj irgi paskelbė vajų. Tas laikrt 
iki šiol skaitytojų turėjo apie 50,000. To laikraščio leid( 
pasiryžo skaitytojų skaičių padvigubinti. Tikisi šio pavn-’’ 
sario pabaigoj turėti 100,000 skaitytojų.

Taigi o°kų dienraščio vajus supuola su “DRAUGO” va
jum. Čekų katalikų dienraštis pasiryžo padvigubinti savo 
skaitytojų skaičių. Tų pat tikisi atlikti ir “DRAUGAS.” 
Tas bus atlikta su senųjų skaitytojų talka

Pirmutiniai atsiliepimai į “DRAUGO” atsišaukimų atėjo 
iš Gary, Tnd. ir iš (bieagos kolonijos Town of Lake.

Kitų kolonijų lietuviai prašomi neatsilikti.

jaus pasekmes ir vakarienę. SKAITYKITE “DRAUGĄ” 
Valdyba!------------------------------------------

DIEVO APVAIZDOS PA 
RAP. — Jį vakarų 8 vai. bus 
Liet. Vyčių 4 kuopos susirin 
kimas, mokyklos kambary. 
Visi nariai prašomi dalyvau
ti. V-ta

r Smaikua lltrynimaa — ’ 
i malonumas Ir palengvini- j 

urna kuomet muskulai 
geliami.

♦ PAIN-EXPELLER .ii n omas lietuvių Ielmoma 
. jan per trio gentkartee.

L 1 N 1 M E N T
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pasiimkite gana jų su savim

CopyriaM 1917. Lnorrr * Ryku Tobacco Co.

Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Sąjungos 

Balius ir šokiai

Kiekvienas džiaugiasi gaivinančiu 
lengvumu cigarete . . . kiekvienas 

mėgsta gerą skonį ir priimnų kvapsnį.
Tai šitie daigtai padaro rūkymą 

tikru malonumu.
Dėl visų gerųjų daigtų, kuriuos 
rūkymas gali jums suteikti mes 
jus kviečiame pasigerėti Chester- 
field Cigaretais.

Šegtadienio vakare, balan
džio 3 d. Southmoor viešbu
tyje įvyks Uetuvių Laidotu
vių Direktorių Sųjungos pir
mas metinis balius ir šokiai. 
Viešbutis randasi prie 67- 
tos ir Stony Island gatvių. 
Bankietas atsibus puošniame 
Venetian Room salone. Kiek 
teko patirti iš rengimo komi
sijos narių, kurie iš anksto 
išplatino įžangos bilietus, iš
rodo, kad bankietas bus sėk
mingas. Bankieto rengimo ko
misijos nariai yra: J. Liule- 
vičius, A. Petkus, B. Laclif 
wicz ir S. P. Mažeika. Ap{ 
rėdymas yra nustatyta ne 
malus, svečiai gali rėdytis 
kaip kas norės. Įžangos bi
lietus galima gauti pas bet 
kurį Direktorių Sųjungos na
rį. P. J. Ridikas, koresp.

CLASSIFIED

pAimmuI ir kroMojAM
MAMNA8

Pardundame vleoklue typevvrlterlua, 
"addlng" malina* Ir reglaterlua. 
Juokus Paul). Mld City Typewrlte>r 
Exchange. Tel. Wentworth 6805.i 1 i i i.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ
Reikia motorų au patyrimu Kortuoti 
plaukua, valaknaa lr kerpea. Chl- 
rago Sheepakln Products Co.. 40 St. 
A Parkęra Avė., Union Stockyards. 
tel. YARde 0J««.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
votnmo, Prastos Cirkuliacijos, 
AukSto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Light, Snlphnr lr Shower 

Mandynia,
Elektros Trytmentai ir Maiožai
rvav suTRins 

Krtvlr.
ryt. Iki ie T*k

motvru numirs 
imt n. r.mkI s».

Antr. Ir Ketvtr.
• ryta Iki • rak.


