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LIETUVOS PILIEČIAMS 
DRAUDŽIAMA DALY
VAUTI ISPANUOS KARĖ
KAUNAS. — Kilus Ispani

jos pilietiniam karui ir pasi
reiškus kai kurių užsienių val
stybių, kišimuisi, Prancūzijos 
vyriausybė iškėlė projektų su
daryti nesikišimo j Ispanijos 

idaus karų sutartį.

Prancūzijos vyriausybė kitų
valstybių tarpe pasiūlė ir Lie
tuvai prisidėti prie tokios su
tarties. Po to, kai Lietuva su
tiko prisidėti pML nesikišimo

NACIAI DAR SMARKIAU PUOLASI 
PRIEŠ KATALIKŲ BAŽNYČIA

Šį kartą uždraudžia visokias 

viešąsias rinkliavas labda

rybės fondams

KATALIKAI TURI RENGTIS Į GRIEŽTĄ 
KOVĄ SU HITLERIU

BERLYNAS, bai. 19. — Na dien skelbia įspėjimų Katalikų 
ciai subruzda smarkiau kovoti Bažnyčiai, kad ji paliautų

SKOLOS J, 
SE NUOLAT 

A

ILUNOISO KALĖJIMįl KO
MITETAS PAGAMINO 

RAPORTU

DRAUGAS
TU MOK INFbUKNTUIt ' 
UTBUANlJLM DAILI OI 
AMERICA.

METAI-VOL XXI

GEN. FRANCO RAGINA 
ISPANUS VIENYBEN

Radikalų sutriuškinimui reika

WASHINGTON, bai. 19. —
1912 metais kiekvienam J.> •
•Valstybių gyventojui buvo 12 
dol. 48 c. viešųjų skolų. Po pa
saulinio karo pakilo iki 228 d. 
32 c. Paskiau pradėjo mažėti.

Šiandien gi .yra jau 269 dol 
55 c.

r

Vadinasi, ji Valstybės turi
prieš Katalikų Bažnyčių ir ka- priešintis katalikų jaunimo j jau apie 36 bilijonus viešųjų'p, .
ta Ii kus. Uždraudė katalikams nacijimui. O diktatoriaus Hit- skolų. I eoną.

SPRINGFIELD, III., bai. 
19. — Illinois valstybės kalėji
mų stovio tyrimo komitetas 
jau sutaisė raportų ir įteikė 
gubernatoriui Homeriui. Gu
bernatorius raportų paves le- 
gislatūrai.

Komitetų sudaro 15 žymiųjų 
asmenų. Jų priešakyje yra JE. 

i vyskupas J. M. Schlarman iš

linga tautos solidarumas

SALAMANCA, Ispanija,
bai. 19. — Nacionalistų ka
riuomenės vyriausias vadas 
gen. F. Franco kalbėjo per ra 
dijų. Jis atsišaukė į ispanų

triuškinti raudonųjam siaubui
galvų, šis siaubas jau padarė 
šaliai baisias nelaimes. Turi 
būti pagreitintas jo parbloški- 
mas. Užtrukimas neša tautai

tautų, ragindamas jų vieny-; naujas nelaimes. Tautos vie-
bėn prieš ispanus bolševikus. 

Raudonųjų gaivalų visiškam
'sutriuškinimui yra reikalingas 
tautos solidarumas ir pasiau-

viešai rinkti fondus įvairiems lerio vyriausias pavaduotojas
sutarties, Lietuvai taip pat labdaringiems tikslams. nacių partijoje, Rudolf Hess,
tenka dalyvauti Londone su-1 Visose Vokietijos bažnyčio- įspėja katalikų vyskupus, kad
darytame komitete, kuriame 
atstovaujamos visos valsty
bės, prisidėjusios prie nesiki
šimo Ispanijos vidaus kare su 
tarties. Londono nesikišimo 
komiteto uždavinys yra svars
tyti ir spręsti, kuriuo būdu ga 
Įima būtų praktikoje įvykdyti 
tų nesikišimų. Be kitų darbų 
Londono nesikišimo komitetas 
sumanė, kad visos valstybės, 
kurios dalyvauja nesikišime, 
uždraustų savo piliečiams vyk

se vakar tikintiesiems praneš- jie “neskaidytų tautos politi-
ta apie šį naujų nacių autorite 
tų nuosprendį. Berlyno kated
roje vyskupas grafas von Prey 
sing tačiau pareiškė, kad rei- susidėti 
kalingi fondai bus sudaromi 
kolektomis bažnyčiose ir na
ciai neturės teisės to uždraus
ti.

Vokietijos katalikų vysku
pai pareiškia, kad naciai grie
biasi pagiežos prieš Bažnyčių 
dėl neseniai Popiežiaus išleis

ti | Ispaniją dalyvauti kare ar| tos enciklikos, kuriųja Vokie- 
tai vienoje ar kitoje karjau- tija įkaitinama už konkordato

^L^pa

jančiųjų pusėje. - 
, Nutarimas, uždrausti vykti 
savanoriams į Ispaniją Londo
no nesikišimo komiteto buvo 
padarytas vasario mėn. 16 d. 
Kadangi Lietuva taip pat ats
tovaujama tame komitete, tai 
Lietuvos vyriausybei teko im
tis visų priemonių ir padaryti 
viskų, kas nuo jos pareina, kad 
iš Lietuvos savanorių nevyktų. 
Daugumas valstybių pas save 
viduje išleido įstatymas arba 
ėmėsi kitokių priemonių savo 
šalyje sutrukdyti savanoriams 
vykti į Ispanijų jau vasario 
20 dien. Lietuva nesiskubino 
tokį įstatymų išleisti dėl to, 
kad visųpirma praktikoje ne
buvo pastebėta atsitikimų, kad 
Lietuvos piliečiai vyktų į Is- 

nijų dalyvauti vienoje ar ki 
oje pusėje. Be to, buvo ir kai 

kurių technikinių kliūčių. Tik

sųlygų nepildymų.

niais sumetimais”.
Šis Hitlerio pakalikas parei

škia, kad katalikai, esu, linkę 
su komunistais.

Girdi, jie turi atsiminti, kų 
bolševikai vra atlikę su bažny
čiomis Ispanijoje, arba Rusi
joje. Girdi, naciai kovoja prieš 
bolševikus ir tuo būdu saugo
ja krikščionybę.

Pasirodo, kad katalikai Vo
kietijoje jau rimtai turi galvo 
ti apie ginimosi priemones, ka 
dangi su naciais taika nieku 
būdu neįmanoma. Jie patys

To negana. Nacių laikraštis; skaldo* vokiečių tautų ir kitus
Voelkischer Beobacbter šian-1 kaltina.

DIDĖJA KATALIKŲ SKAI
ČIUS VOKIETIJOJE

BOLŠEVIKAI NUSISUKA 
PRIEŠ MISIONIERIUS

TEMYTOJAI NUMATO DI
DESNĘ KRIZĘ

+
VATIKANAS, bai. 19. — 

Vokietijos diktatorius Hitleris 
susitaikė su generolu Luden- 
dolffu. Tėmytojai numato kri
zės padidėjimų tarp Vatikano 
ir Vokietijos, kadangi gen. Lu 
dendorffas yra pagonizmo 
skleidėjas.

KĄ BOLŠEVIKAI PADARE 
SU PROVOSLAVŲ

KATEDRA

RYGA, bai, 19. — Revoliuci
jos pradžių boftevikų užgrobta 
Kronštadto provoslavų kated
ra pakeista šaudymo * mankš
tos galerija. Ji yra pavesta 
jaunųjų komunistų organizaci-. • t Vjai.

Per 14 mėnesių komitetas ty kojimas, sakė sukilimo vadas, 
rė kalėjimus. Raporte paduo-
da visų eilę pasiūlymų. Pir
miausia siūlo panaikinti šian
dienį parolių boaidų, kurs su
sijęs su politika, ir į jo vietų 
paskirti nepolitinę komisijų iš 
5 asmenų ir jos žinybai paves
ti visus kalinius ir kalėjimus.

Kaliniai turi būti rūšiuoja
mi žiūrint jų pataisos pažan
gos. Jie visi turi užsiimti dar
bu. Daugiau nestatyti didelių 
pilių rūšies kalėjimų, bet 
mažus ir, prireikus, jų

ningumu bus laimėta.
Jam baigus kalbėti per ra

dijų, kariuomenė ir gausin
giausios minios šaukė, kad jis 
išeitų į balkonų. Griausmin-

Negali būti vietos pasiskirsty- ,gaiš krikštavimais jis sveikin- 
mui į sroves, kai reikalinga tas. /

PLANUOJA TRAUKTI 
TIESON FORDĄ

Aiškinama, kad kompanijų

unijos nepanaikinamos

WASHINGTON, bai. 19. —
United Automobile IVorkers 
unijos prezidentas H. Martin 
atvyko iš Detroito ir turėjo

daugiau. Kalėjimų sargai ir pasitarimų su nacionaliu dar-
tarnautojai turi priklausyti ci
vilinės tarnybos nuožiūrai ir • .. • - gauti* žmoniškas algas. Kali
niams maistas turi būti ge
resnis. < ,

Raportas pilnas įvairiausių 
pasiūlymų. Tas reikalinga ka
lėjimų patvarkymui.

bo santykių boardu. Jis pla
nuoja traukti tieson Fordų, 
kurs atsisako pripažinti šių u- 
nijų. Bet Martin nieko nesako, 
kaip ši unija yra gausinga 
Fordo fabrikuose.

Galinga pramonininkų orga
nizacija stengiasi pakišti kojų 
C.I.O. vadų įsigailėjimui. Ji 
randa, kad Wagherio darbo 
santykių įstatymas nieku būdu 
nedraudžia kompanijų un i 
joms gyvuoti. Jea šios Unijos 
kuriam nors fa*brike sudaro 
darbininkų daugumų, jos vi
sus darbininkus reprezentuo ja 
kolektyviam derėjimosi ir vi
sais kitais reikalais.

BERLYNAS, bai. 19. — Pa
skutinio įvykdyto cen7x> davi
niais Vokietijoje yra 23,772,- 
000 katalikų, kurie sudaro vi
sų gyventojų trečdalį.

Palyginus su 1925 metais pa 
darytu cenzu, katalikų skaičius 
per dešimtmetį padidėjo apie 
vienų milijonų asmenų.

Nesuprantama, kaip naciai 
drįsta persekioti trečdalį gy
ventojų.

BARCELONA, Ispanija, 
bai. 19. — Nacionalistų lakū- 

kovo 12 ir 13 dienų atitinka- nai pu^ė šį miestų. Anot radi-
mo8 valdžios įstaigos adminis- 5 asmenys užmušta ir a-
tracijo8 keliu išleido draudi
mų išdavinėti užsienių pasus 
•norintiems vykti į Ispaniją. 
Visuose užsienių pasuose da
bar daromas įrašas, kad tinka 
keliauti į visus kraštas, išsky
rus Ispaniją (ir Lenkiją). •,

Kadangi nėra galutinai pa
šalinti galimumai vykti į Ispa
niją ir kadangi gali atsirasti 
norinčių ten vykti, o Lietuvos 
vyriausybė yra pasižadėjusi 
sutrukdyti Lietuvos piliečių 
dalyvavimų Ispanijos kare, 
tai reikalingas įstatymas ku
ris sureguliuotų reikalų.

Balandžio mėn. 2 dienų to
kio įstatymo projektas buvo 
svarstomas seimo posėdyje. 
Jį referavo einąs užsienio rei
kalų ministerio pareigas vice- 
ministeris J. Urbšys. Įstaty
mo projektas vienbalsiai pri
imtas. r n:1-UI

pie 30 sužeista.

LeS'islatiroje vyksta kova dėl 
mokesčiu

MIRĖ BANKO PLĖŠIKŲ 
PAŠAUTAS AGENTAS

NUO SPROGIMO ŽUVO 
VISA ŠEIMA

RYGA, bai.' 19. — Įvykęs 
Maniloje tarptautinis Eucha
ristinis kongresas daug bai
mės sukėlė Maskvos ir Azijos 
rytų bolševikams bedieviams. J SPBDTGJTELD, Hl., bai. mokėjimų. Jei bilius nebūtų
Jie randa, kad tas kongresas, 19. — Pardavimo mokesčių I pravestas, gegužės mėn. 1 d.

• ;• *

žymiai pakirto jų bedievybei (sales tax) bilius iš naujo 
sparnus ir sutrukdė jų kvaily- grąžintas legislatflrog žemes-
bių skleidimų.

Bolševikų bedievių vyriau
sioji taryba nusprendė skirti 
didelę sumų gaminti krutomuo 
sius vaizdus vardu “Krikščio
nys miaionieriai yra rytinių 
tautų priešai”.

Daugelis Chicago aplinkinių 
miestelių šiandien renka įvai
rius valdininkus.

niesiems rūmams, kur pirmiau 
prieš šį bilių energingai pasi
priešinta. , Sakoma, vargiai 
jam gerai seksis ir' šį kartų. 
Žymi dalis atstovų priešinasi 
bitlai. Už bilių stovi guberna
torius. ’< ,

Šiuo bilium norima net iki 
1939 m. liepos 1 d. pratęsti 3 
centų pardavimo mokesčių

■L r
Kwejhua mieste, Suiynan provincijoje, kiniečių kariuomenė pagerbia žuvusiuosius 

savo karius. . , , £ Acme Photo. X

grįžtų ir vėl 2 centų pardavi
mo mokestys.

Gubernatorius ir kiti politi
kieriai reikalauja 3 centų. Gir
di, valstybė turi surinkti fon
dus bedarbių šelpimui.

Pirkimo mokestys neteisin
gos ir jos turi būti visiškai pa
naikintos. Su jomis spaudžia
ma vien varguomenė, o parduo 
tuvininkai turi nemažai pelno.

UŽDARO ŠILUMĄ IR 

VANDENI

Departamentrnių namų, 13* 
00 No. Oakley avė., aštuonių 
butų šeimos atsisakė mokėti 
50 nuoš. padidintų už butus 
nuomą. . ' '

Nuomų rinkinio agentas 
šioms šeimoms uždarė šilumą 
ir vandenį. Įsikiša miesto svei 
kūmo departamentas. Miesti
nis nuomų teismas pareiškia, 
kad agentas gali pakliūti tie
son.

AIRIJA PLANUOJA NUO 
SAVĄ KONSTITUCIJĄ

DUBLINAS, bai. 19. — Ai
rijos vyriausybė planuoja sa
vo valstybei nepriklausomą 
Anglijai konstituciją. •- .4.

TOPEKįA, Kas., bai. 19. — 
Banko plėšikų pašautas vietos 
pašte federalinis agentas W. 
W. Baker mirė. Suimti du žu
dikai iš Omaha, Neb., paimti į 
Kansas City. Bus kaltinami 
žmogžudyste ir teisme jiems 
bus reikalaujama mirties bau
smė.

New Yorke 
jų sėbrų.

suimta keletas

VIS DAR GALYBES 

BEDARBIŲ

NEW YORK, bai. 19. — 
“National Industrial Confe- 
rence” apskaičiavo, kad per
eito sausio mėnesį J. Valsty
bėse buvo 8,914,000 bedarbių. 
Dirbančiųjų gi įvairiose pra
monės šakose tą pat laiką bu- 
vo apie 43,881,000.

MUSKEGO, Wis., bai. 19 
— Netoli čia sprogimas sunai 
kino ūkio namus. Žuvo Mrs. 
Mary Waszak, 54 m. amž., ir 
jos septyni vaikai, nuo 3 iki 
18 m. amž. Tėvas John Was- 
zak išliko. Jis buvo išėjęs la i 
kau vištų lesinti.

Paaiškėjo, kad namų rūsy 
buvo lakama apie 50 svaru 
sprogstamosios medžiagas kel 
mani s sprogdinti Nežinoma, 
kaip ta medžiaga galėjo sus
progti.

Sprogimas supurtė visą apy 
linkę. Aplinkiniai ūkininkai 
greit suvyko ir iš griuvėsių iš
ėmė lavonus.

LENKŲ RIAUŠES KOS
CIUŠKOS ŠVENTĖJE

KIELCAT, Lenkija, bai. 19.
— Lenkų valstiečių partija is

UŽTROŠKO DU DAR
BININKAI

Carnegie Illinois Steel kor
poracijos fabriko jėgos gami
nimo skyriuje du darbininkai 
užtroško nuodingomis dnjomia

Chicagoj atidaryta daugiau 
stočių automobilių tinkamumo 
tikrinimui. Automobilininkai 
raginami tuo naudotis ir gau
ti tikrinimo ženklelio*.

Clark ir Division skersgat
vy susidaužė dn gatvėkariai 
4 asm. sunkiai sužeista.

toriniam Raclavicų mūšių lau
ke rengėsi minėti T. Kosciuš
kos laimėjimų. 1794 motais jis 
nugalėjo rusų armijų.

Policija uždraudė valstie
čiams šį minėjimų, bijodama 
radikalų propagandos. Vals
tiečiai nepaklausė ir, susikovė 
sn policija. Du. valstiečiai už
mušti ir keliolika sužeista.

ORAS
CHICAGO SRITIS. 

Šiandien giedra ir vėsiau. Va 
kar popiet buvo 72 I. šilumos.

Saulė teka 5tfl, leidžiasi
6-37. • ........ ;
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Dėl Lenkų “Susirūpinimo” 
Lietuviais

“M. Vilnius“ šakoti radęs įdomų strai- 
P*nį “Ydni&us Žodyje” apie lenkų pastan
gų* liulęnkintį Švenčionių apskritį. J

Straipsnis gausiai iliustruotas statisti
kos d,uoin,enZnis, kurie cituojami iš lenkų 
savivaldybių leidinių. Jie liečia 1934 mętus 
ir rodo, kiek pastangų lenkai tada dėjo, kad 
įsiskverbti su savo organizacijomis į šį per
dėm lietuvių gyvenamų apskritį. Buvo grie
biamasi kiekvienos galimybės, kiekvienos 
lenkiškai bent kiek švebeldžiojančios šeimos. 
Jums, atėjūnų valdininkų ir osadnikų šei
moms, buvo į\\dami lenkiški pamokslai ba
žnyčiose, buvo steigiamos mokyklos ir skai
tomo^ paskaitos. Tai kaštavo aibę valdiškų 
pinigų. Ir viskas veltui. Lietuviai valstie
čiai nesidavė provokuojami ir vengė lenkiš
kų spųstų. Apytuščius stovėjo 193 lenkiškos 
mokyklos, neveikė 17 kooperatyvų, 75 jaunų
jų ūkininkų rateliai, 38 lenkiški “chorai”, 
tik miesteliuose kur-ne-kur lenkai prelegeų- 
tai surinkdavo šiek tiek klausytojų, lygiai, 
kaip ir jų vadinami liaudies universitetai. 
Visokiems išverstarankoviams, kakusams, 
ųčęlcąųis dovanai buvo. siūlomi gražūs dra
bužiai, instrumentai orkestrams, visokius 
privilegijos, mokesčius mokant — viskas 
veltui. Švenčioniškių daugumas atsigrįžda
vo į lenkus nugara. Tada, neišlaikius konku
rencijos sų U e tuvižkęmisu uogaujami jmiiėv 
pradėta jas uždarinėti ir persekioti jų stei 
gėjus.

“Viln. Žodis” sumaniai sugretino Šven
čionių ap. lenkiškų pradžios mokyklų skai
čių su bendruoju skaičiumi visoje Lenkijo
je. Išeina, kad visos Lenkijos 24d apskritys 
turi 26,361 pradžios mokyklų, t. y., po 103 
apskričiai. O Švenčionių ap. veikia 193 mok. 
su 283 mokytojais. Vienas Daugėliškio vals
čius turi 18 pradžios mokyklų. Tuo tarpu 
gretimas gudų gyvenama* Slabados valse, 
turi vos dvi pradžios mokyklas. Matyti, len
kai tikisi, kad gudai dėl savo kalbos arti
mumo ąnkačiau ar vėliau patys sulenkės, o 
lietuviais tenka susirūpinti. Ir rūpinamasi. 
Žodžiu sakant, Vilniau* lietuviais kaimie 
Ši&is lenkų vyriausyl^ė rūpinasi devynis ka
rtus daugiau nei gudais ir beveik du kartus 
daugiau nei pačiais lenkais.

Būtų malonu šias lenkų pastangas pa
girti, jei jos būtų daromos gryna širdimi ir 
drauge nebūtų brukoma lenkų kultūra, kal
ba ir lenkiškas galvojimo būdas. Kol kas jis 
yra tiek vietos lietuviam* svetimas, kad vi
si lenkų pasikėsinimai nueina vėjais, ftven- 
čimiiškiai drųsįai gali, kiek iškręipus. vysk.
.Bųraųausko žodžius, dainuoti: “Nesulauksi, 
sūnau, pietų, mūsų širdys kietos; bus kaip 
Dievas duos, ne tavo įnoriai nedori! ”

Naujojo Laikraščio Užsimojimai

Jau išėjo ir antrąs “Lietuvių Žinių” 
numeris. Taip pat gyvas ir įvairus. Matyti, 
kad vedėjams netrūksta nei medžiagos nei 
reikalingo prie to darbo sumanumo ir ap
sukrumo. Jei ir toliau taip eis, laikraštis 
galės išsilaikyti ir tikrai gražiai pasitar
nauti Amerikos lietuvių visuomenei ir ben
drai visai mūsų tautai.

“Lietuvių Žinios” spausdinamos Clevę- 
lande p. Šukio spaustuvėj. Redaguoja adv. 
P. Česnulis.

Naujam mūsų laikraščių šeimos nariui 
rūpi visi lietuvių visuomenės reikalai. Jam 
rūpų mūsų tautinė ateitis šiame krašte, ne» 
savo 2-ram numery rųšo: “Arčiau pažiūrė
kime ( priaugančios kartos širdį, gaudyki
me suprasti jos geismų. Suteikime jai tų 
kuo ji gaištų džiaugtis ir didžiuotis. O. tada 
sumažinkime ištautėjiino tempų”.

Žinoma, kad taip. Kuo daugiau jauni
mas galės didžiuotis mūsų sukurtais dar
bais, tuo jis bus lietuviškesnis. “L. Ž.” už
simojo padėti statyti ir kurti. Spauda daug 
gali. Jos pagalba daug ko atsiekėme. Dėl 
to, kuo ji bus stipresnė, tuo daugiau bus 
nuveikta ir daugiau sukurta.

Dėl Paminklo M. Petrauskui

Gąndhi ir Lietuviai

J. Žilevičiui, 1*. M.

MIKAS PETRAUSKAS
(Iš Veįkąlo ^Amtrifcos Lietuviai Muzikos 

Garsuose”)
(Tęsinys)

Apart muzikos darbų, jis 
taip pat turėjo gabių plunks
ną muzikos reikalais supažin
dinti visuomenę. 1900 m. ‘ Lie
tuva” Ohicagpje ątspausdino 
jojo pirmutinę knygelę “Iš 
Muzikos ^ritįęų” trumpai pa
minėdamas apie muzikų ben
drai ir apie lietuvių muzikos 
instrumentus; pritaikintų pla 
čiajai visuomenei. 1916 m. 
Bostono Konservatorija išlei
do “Mažų Muzikos Žodynė
lį” (32 pusk).. Šiaip daug ra
šė įvairiuose laikraščiuose tru 
lupesnių ir ilgesnių ne tik iš 
muzikos srities, bet bendrai 
apie menų: “Jaunojoje Lie
tuvoje”, “Vienybėje Lietuv
ninkų”, “Ateityje”, “Lais
vojoje Mintyje” ir kitur.

Tenka apgailėti, kodėl M.Sandariečių laikraštis iškelia tokį klau
simų: “Amerikos lietuviai turėtų pastatytii Petrauskas neatspausdino sa- 
jaiu čia ar senoj tėvynėj paminklų, kuris |vo šokių, kuriuos jis taip uo-
būtų liudininku jo nuopelnų ateinantiems 
laikams”.

Klausimas iškeliamas laiku ir vietoj. 
Tik nepaduodama jokio projekto, koks tas 
paminklas turėtų būti.

Kaip jau žinoma, daug komp. Miko Pet

liai jaunimo tarpe platino. 
Charųkteringas Petrauskas 
pasilinksminimuose jaunimo 
tarpe buvo savo išvaizda, net 
daugelyje atvaizdų matyti: 
visada su smuiką, kuria grie-

rauskp kūrinių dar tebėra iankiiųščiuose..^avo šokius ir įvairius ra- 
•.%___ ______________ :____.1__ u*_____ ___ itelius Adi« savo šokius “Vie-Daug jų išleista visai nevykusiai. Mūsų ma- h^ius. Apie savo šokius 
nymu, geriausias ir tiksliausias būtų velio
niui paminklas, jei būt surinkti ir išleisti 
visi jo kūriniai. Apie tai jau rašė ir mūsų 
bendradarbis komp. J. Žilevičius.

Darius Girėnas ir BrooUyniečiai

Brooklypo lietuviai rūpinasi, kad ir ta- 
UJe didmiestyje mūsų didvyrių — Dariaus 
ir Girėno vardus įamžinti, pavadinant jų 
lėktuvo — Lituanica vardu vienų iš to mie
sto gatvių.

“Amerika“ rašo, kad Brooklyno lietu
vių visuomenės atstovams prašant, 35-to« 
apylinkės (vardo) aldermonas AL Galiami- 
įillo įteikė miesto tarybai rezoliucijų, kuria 
siūloma Grand Street Eztension pavadinti 
Lituanica Avenue. Peticijų pasirašę 984 as
menys, kurių tarpe veik visi Grand str. Ext. 
gyventojai. Toji reoliucija netrukus būsianti 
svarstoma ir, spėjama, kad dar prieš gegu
žės -mėn. 2 d. paaiškės jos Ūkimas

Bravo, brooklyniačžai, kad 
mūsų didvyrių vardus įamžinti didžiojo mie
sto istorijoj.

Susidomekiipę

“Mūsų Vilniaus” bendradarbis A. Poš
ka, būdamas Indijoje, aplankęs indų tautinio 
aųjudžio vadų Mahatmų Gandhi, kuris p. 
Poškai štai kų pasakęs:

“Taip, ai esu daug skaitęs apie Lie
tuvų. Tai mūsų indų giminė, sugrįžusi 
į šiaurę. Berniškai iškariavusi sau laisvę 
iš dviejų milžinų kaimynų. Ji yra da
vusi ir Jungtinėms Valstybėms laisvės 
kariųtitojų Kosciuškų. Perduok savo tė
vynei lenkėjimų nuo manęs ir pasakyk, 
kad ųš daug esu pasimokęs iš jos dvu 
sioča kovos su galingesniais priešais“. 
Rodos, ktųd ir tikėti negalima, kad taip

tolimo krašto tautos veikėjas ir kovotojas 
domėtus nuisų (auta, jos gyvenimų sektų 
H iš. pavyzdžių imtų. Tačiau taip yru.

liųtų tauta yra gausinga ir turtingų,
. l»ęl gudrus anglų politikai sugeba jų taip 

valdyti, kad indai jokių būdu negųįi išsį-
laūvinti.

dingumo, nes pasakyti fak
tai patys už save kalba. Tru
mpam šiame rašinyje negali
ma plačiau jo veikimo apim
ti. Tikiu, kad tų, su pagalba 
jojo gerų prietelių, buvusių 
mokinių, sandarbininkų ir 
draugų pasiseks surinkti ga
nėtinai medžiagos, kad galė
tų parašyti išsamių jo darbų 
apžvalgų. Todėl, labai prašau 
visų, kas turi jo laiškų, at
vaizdų, programų, plakatų ar 
šiaip kų nors surišto su jo 
veikimu, pasidalinti su ma
nim laja medžiaga. Daug tu
riu paminėtos medžiagos su
rinkęs, bet labai daug dai 
trūksta; ypatingai svarbių ži
nių randama jo laiškuose a- 
pie jo tikrąjį veikimų, ko 
spaudoje visiškai nesimato. 
Šia proga turiu pasakyti, kad 
turintiems asmenims paminė
tų 'medžiagų ji tikrai yrą ve
rtinga, nes turi daug prisimi
nimų, bet nereikia pamiršti, 
kad jiems mirus, visa ta sva
rbi istorijai medžiaga, liks 
kitų visiškai nevertinama, bet 
sunaikinta, todėl ir svarbu jų 
surinkti vienon vieton, kad 
palikus jų ilgiems amžiams 
ir kad panaudojus jų įverti
nimui jo didelių nuopelnų lie 
tuvių labui. Visiems kų nors 
suteikusiems, iš anksto reiš-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS praeityje ir dabartyje, kurie 
----------- nebijojo jokio kito vyro, jo-

kio karo, jokios kančios ir 
mirties, bet prieš savo mote
ris jie drebėjo, kaip epušies 
lapai nuo mažiausio vėjelio.
Čia moterys savo silpnumu 
nugalėdavo stipriausius vyrus, 
nes jie nežinodavo, kų su jo
mis daryti, kai jos paleisdavo ... 

pasirodo, visai netaip yra. Y-i į darbų savo riksmų, liežuv^Hv 
ra, žjnoui&, atsitikimų, kad ir alpimus.
kai kurios moterys labiau bi- Taigi, mielieji, vyrai mote- 
j,o vyrų, bet daugumoje at- rų labiau bijo, negu moterys 
vejų vyrai labiau bijo moterų, vyrų. Čia yru aiški nelygybė 
negu moterys vyrų. Moterys, vyro nenaudai. Kai pasidarys 

ir čia lygybę, tai žemėje įsi
gyvena teisybė ir laūuė.

Prie tokio figerio aš susi-

A'<ks ko, labiau bi,o 

Tokių šnekų neseniai buvo 
užvedusi Argentinos (Buenos 
Airese) lietuvių gazieta “Iš
vien.” Ji šitaip figeriuoja.

Paprastai manoma, kad mo
terys labiau bijo vyrų, kaip 
stipresniųjų. Bet tikrumoje,

mat, žino, kad vyrai yra nu
sistatę, jog negražu vyrui peš
tis su moterim ir dėl to jos

nybėje Liet.”, 1914 m., Nr.
24 rašo: “buvau rašęs “Vil
tyje”, kad tie Šokiai yra ma-
no, nes aš jieuls ansĄ, pa- kju sirdjl,giau8i ačja, 
rašiau, o šokiais pačius 'su- Į . u <&&.-’.«'? -
tvųrkiąu ir toji tvarka nesi-
mainė. Visokie muzikai, ku
rie neklausydami ar kaip 
kitaip tuos šokius gavo, ne
nuėjo nuo manųjų muzikąli- 
iiių vingių ir naūjų nesutve 
rė. Kas nori apie šokius kų 
žinoti, ypač jeigu mano spau
sdinti, tai tegul be mano ži- 
aios to nedaro. Aš tuos šo
kius auklėjau visuomenėje a- 
pie 20 metų ir jie įgavo pil
nų vardų tautiškų šokių“.

Čia taip pat prašyčiau tų, 
kurie dalyvavo jo vedamuo
se šokių pamokinimuose, pra-

rūpi,Wfe ’le5ti' 5okda/#’
nes vėliau išleidę įvairūs Lei
dėjai lietuviškus šokius, dau
gumoje atvejų pažymi, kad 
jie parašyti vieno, ar kito.

Anuo kartu trumpai rašėme, kad lat-. 
viai domisi lietuvių literatūra. Vasario mė
nesyje jie išleido (žinoma, latvių kalba), 
premijuotų Liūdo Dovidėno romanų “Bro
liai Domeikos”. Netrukus latviai išleisiu ii 
pirmosios Lietuvos valstybinės laureatės Ie
vos Simonaitytės “Aukštųjų Šimonių Liki
mo“ romano vertimų.

Matot, kitos tautos domisi lietuvių kū
riniais, o mes patys (lietuviai amerikiečiai) 
į juęa nedaug dėmesio tekreipiame. Jaiu lai
kus ir mums labiau sekti Lietuvos pažangu 
literatūroj ir su ja arčiau susipažinti.

Susidomėjimas Karaliaus 
Vainikavimu

Taip pat reikia pasakyti, 
kad M. Petrauskas ir bend 
ram veikime buvo labai uo
lus. Kur tik reikėdavo tau
tiniais reikalais kų nors pa-

Šie proga skaitau už parei- 
gų padėkoti žemiau išvardin
tiems asmenims už suteikimų 
medžiagos kuria naudodama
si turėjau progos parašyti sa
vo veikale “Amerikos Lietu
viai Muzikos Garsuose” api 
M. Petrauskų: pp. Nad.ui Ra- 
steniui, Greičiams, Pociui, 
Norai Gugienei, A. A. Ker- 
diejanis, St. Vitaičiui, inž. 
Gabrieliui, Ks. Strumskiui, 
V. Niekui, M. Radzevičiūtei- 
Mockevičienei, Apšiegai, K. 
B. Kraųčiūnui ir kt.

• • •
Spaudų praųeša, kad M. Pe 

traiškąs gimęs 1873 m. rug
sėjo 29 d., bet jis A. A. J,. 
Kerde.fui rašytam laiške 1930 
m., lapkričio 18 d. rašo štai 
kų: “Pabaigiau 55 m. 29 ru
gsėjo. Tėvas, rašydamas ma
no metrikus uždėjo man dau
giau negu du metus — buvo 
vargonininkas. Stojau Šiau
liuose” sugadintai tų miestų

savo elgesy yra daug drųses- 
n.ės su vyrai, negu — viena 
su kita. Jeigu moteris apskal
dė vyrui antausius, tųi ji pa
sidaro didesne svarbesne tiek 
vyrų, tiek moterų akyse. O 
jei vyras, nors ir iš tikros 
priežasties, apkala moterį, tai 
jis nustoja pagarbos visų a- 
kyse — jis nepakyla nuo to, 
l>et nusmunka. Jei moteris nu
muša vyrui kojų, tai nuken
tėjusi s palydi dažniausia jų 
ųtleidimo šypųena, o jeį vy
ras moteriai, tai dažnai jis 
tiek atsiima, kad kitų kartų 
per visų kilometrų laikosi nuo 
ųjoterų kojų-

Baisiausias vyrui daiktas y- 
ra moters liežuvis ir jo nuo
dai. Daugelis vyrų namie ir 
ypač draugijose susilaiko nuo 
bet kurių laisvesnių poelgių 
dėl savo žmonelių liežuvio. 
Kas išmėgina jo galių bent 
kdetų kartų ant savęs, dau
giau to nenori. Jis geriau nu
sileidžia visur savo gerajai 
pusei, kad tik nepatektų po 
jos liežuvio galia. Jie bijo 
barnio, riksmo ir skandalo-

yra žinoma vyrų milžinų

laikau nuo visokių komentarų, 
ba bijau, kad ir aš nepradė
čiau bijoti iš vienos pusės vy
rų, o iš kitos — moterų.

Į Profesorienė: — Mielas Pe
treli! po dviejų savaičių mes 
švęsime savo sidabrines ves
tuves: jau dvidešimts penkeri 
metai, kaip tu esi vedęs!

Profesorius'. — Hm... Jau 
dvidešimts penkerį metai, kaip 
aš esu vedęs! O kiek metų, 
kaip tu esi ištekėjus, Mekinija?

' Šeimininkė: — Ona, kas gi 
su tavim pasidarė: ant tavo 
galvos nė vieno plauko nebe
liko!

Ona: — Mūsų pulkas išsi
kėlė j kitų vietų!

Šeitfi^unklė: — Kas čia l>eu- 
dro su tavo plaukais!

Ona: — Ogi kiekvienas pa
žįstamas panoro atminimui po 
garbanėlę turėti!

— Kodėl tu savo bylai vesti 
pasiėmei moterį advokatų!

— Todėl, kad visuomet mo
ters pusėje esti teisybė.

Iš Mūšy Veikimo Centro
(Iš Federacijos centro raštinės — 2334 So. Oakley Avė., , 

Chicago, Illinois)

J. B. Vysk. Reinio AtvykL 
mAe ir Federacija

Malonu yra pranešti, kad 
J. E. Vyskupas Mečislovas

JT
dalyti, visada veikdavo iš ra&6 “buvau perlaibas, tai Keinys, Vilkaviškio vyskupi 
širdies pats ir kitus ragan- paliuosavo”. Iš to seka, kad koadjutorius. Vvtauto Di 
davo. Kaip matyti iš jojo ko- yr» K^ięs tikrenybėje
respondencijos su artimiau
siais asmenimis, vengdavo su 
kuo nors kivirčytis ir į jo- 
kiim kivirčus neidavo, geriau 
pasišalindavo iš tokių vietų. 
Yra daug kartų dalyvavęs at
stovaudamas, su cho r ai s ir 
šokiais, lietuvius svetimtau
čių dideliuose {parengimuose. 
Liectuvog labui, visa širdiia 
buvo nusiteikęs, neveltui ir

Išrodo, kad Anglijos kųraliųus vainika
vimas labiau rūpi amerikonams negu an
glams. Amerikos laikraščiai plačiau ir smul 
kmeniškiau aprašo būsimas vainikavimo iš
kilmes negu Anglijos spauda. Daug kas klau-J tus, nes iki pat mirties ne-
sia, kodėl taip yra. m<tojo dirbęs. Teisingai Lie-

Mat, Amerikos didieji ilienraščiai yra 
stipriai palaikomi kapįtąlistų, kurie (ypri; 
kuriom) labai seka Europos ir kitų konįi- 
nentų monarchų, jų šeimų ų: giųiifljų gy

1875 m. Tokie ir panašūs da
lykai su pagalba jo draugų 
bus lengva išaiškinti. Tat 
kviečiu darban!

e • e
Nors jau keletu metų kaip 

M. Petrauskas gyveno Lietu
voje, bet jo artimieji labai 
arti jį jautė ir dažnai pasi
gesdavo. Visada sekdavo jo 
veikimų ir Lietuvoje. Kai sū

jos koadjutorius, Vytauto Di 
džiojo Universiteto profeso
rius, tikrai atvyks į Ameri
ką ir tikrai dalyvaus A. L.

žynius mokslininkas, visuo
menės veikėjas, Lietuvos jau
nimo vadas, didelis patrin
tas, aktyviai kovojęs dėl Lie
tuvos nepriklausomybės, jo 
dalyvavimas su 'mumis kon
grese šį metinį Amerikos lie
tuvių katalikų veikėjų suva
žiavimų padarys labai reikš
mingu ir istorišku. Lietuvos

B. K. tederamo XXVI Ko- krik-t0 J50 metų TOkllktuvei, 
ugtese, kuris bus rugpiūčio

ru s ų persekiojamas buvo. Į žinota, kad M. Petrauskas 
Bendrai, buvo labai darbi- išeivijos tarpe labai

skaudžiai atsidūsta. Tuo dar

t u vos Valdžia pasielgė sutei
kdama jam pensijų, nes jis 
jos visapusei užsitarnavo. Ne< 
tenka, baigiant šį rašinį, da-

venimų. Laikraščiai jiems ir pataikauja. ryti išvadų jo darbuotės nau-

24, 25 ir 26 dienomis, Law- 
rence, Mass. Atsižvelgiant į 
tai, kad Jo Ekscelenciją yra

''ė1? ; —
siu su jo giminėmis dar šer
menim tebesitęsiant.

Ilsėkis savo Tėvų žemėje 
ramiai, kurios labui pašven- 
tei visų savo sveikatų ir dar
bų. Mes, išeivijoje būdami, 

skaudžiau pasijuto, kad Lie- ’ dą labiau jaMČiame jo netekę,
luva nepasistengė net kable- 
graiuia pranešti apie įvykį 
tuojau, kad daugelis velionies 
draugų būtų galėįę nors te
legramomis pasidalinti liūdė-

nes mes arčiausiai pažinome 
jo pasišventimus ir troškimus 
lietuvių ir Ųietuvog labui.

Amžinų atilsį duok jgm 
Viešpatie!

tikrai iškilmingai galėsime 
paminėti. J. E. Vyskupas Rei
nys ir šiaip jau lietuvių ko 
lonijose lankysis. Tad Fed. ap
skričiai ir skyriai, tikimės, 
visukuo prisidės prie iškil
mingo Jo Ekscelencijos pasi
tikimo ir pasinaudos Aukš
tojo Svečio patarimais dėl 
katalikiškojo ir tautiškojo 
veikimo. Kaip 1926 m. arki
vyskupas J. Matulevičius, M. 
I. C., 1935 m. J. E. Vysk li 
pas T. Matulionis, taip šie
met J. R. Vyskupas M. Rei- 

j (Tęsinys 4 pusi.)
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

SKAUDŽIOS STRĖNOS

Yra daug žmonių besiskun 
džiančių skausmu strėnose. 
Kai kuriuose atsitikimuose 
tai atsitinka labai ffrnai, ir, 
žinoma, sveikas žmogus pa
sidaro ant kart ligonis. Man 
tenka prisiminti įvykusį pirm 
Šešių metų vienų ypatingų į- 
vylų, kuomet žmogus, lipda
mas aūtomobilin buvo ištik
tas šios ūmios ligos. Jis ne
galėjo nei baigti lipti maši 
non kad ten atsisėsti, nei grį
šti atgal. Tik pribuvus pagal
bai, jis buvo nuneštas pir- 
kion ir paguldytas lovon, ku
rioj teko išgulėti arti ketu- 
ių savaičių.

Ši padėtis daugiausiai pa
eina iš priežasties ūmaus rau 
menų įdegimo, kuris labai da
žnai įvykstla nusišaldžius. 
Tiesa, ne visados skausmas 
pajaučiama staiga kaip įvar
dinau aukščiau. Daugely at
sitikimų skausmas atsiranda 
iš lengvo ir laipsniškai didė
ja- l ,

Jeigu būtų galima paimti 
tokio ligonioi raumenų iš skau 
dančios vietos ir juos paty
rinėti, aišku, būtų galima ra
sti įdegimo raumenėliuose, o 
taipgi nervų šakelėse. Įdegi
mo* priežastis greičiausiai bū
va bakterija, kurios nuodai, 
pasiskleidę į kraujų, pažai

džia bet kurių kūno dalį, o 
labiausiai metasi ten, kur at
sparumas yra mažesnis.

Prisiminto ligonio reikale, 
pasibaigus ligos aštrumui, bu 
vo padaryta X-s.pinduliais 
dantų nuotrauka Rasta net 
keturiolika pūliuojančių da
ntų. Ištraukus šiuos dantis 
ir išpiovus infektuotus ton- 
silus, žmogus visiškai pasvei
ko ir tokiu tebėra šiandie.

O. M. iš Chicago, III., klau
sia: “Kurie valgiai užgaulio
ja inkstus?”

Atsakymas: Prie inkstų už
gauliojimo žymiai prisideda 
alkoholis, muštarda, pipirai, 
actas, catsupas, švieži ir rau- 
gyti agurkai, ridikai, aspara- 
gus, kopūstai, svogūnai.

J. S. iš Kewanee, UI., rašo: 
“Turiu cukraligę. Aš valgau 
daug sviesto. Ar tas man ne
kenkia?”

Atsakymas: Kai kurie cu
kraligės žinovai pataria var
toti labai daug riebalų, kuo
met kiti elgiasi kaip tik prie
šingai, skirdami tik tokių rie
balų porcijų, kokių organiz
mas gali suvartoti degimo 
procese. Nesibijok, sviestas 
tamstai nepakenks. Patariu 
reguliariai lankytis prie sa
vo gydytojo, uoliai .pildyti jo 
patarimus ir laikytis nusta
tytos dietos.

lyžius, ir įvairūs kiti netvar-, 
kūmai.

Kūnas yra nuodų dirbtuvė. 
Jei šie nuodai, kurie yra ga
minami didelėmis kiekybėmis, 
yra netobulai prašalinAmi ar
ba gaminami perdidelėje kie
kybėje, kaipo perrivalgyfno 
paseka, skystirhai, kurie ran
dasi aplink smegenų daleles 
ir aplink visus gyvus kūno 
tinklus yra suteršti nuodin
gų esmių, kurios užtroškina 
ir paraližuoja ir šiaip paken
kia jų veiklumui, šis faktas 
dalinai norfe bent išaiškina 
paikystę, kuri yra paprastu 
popietiniu patyrimu daugy
bės žmonių.

Kraujas yra gyvas upelis, 
kurs suka gyvybės ratus. Kuo 
met tas upelis yra gausus ir 
tyras, jis suteikia normalų 
akstinų, kuriuo visos gyvo 
veiklumo formos yra palai
komos. Kraujas stato, tveria, 
atitaiso ir gydo. Nukirsk 
dalies kraujo gausų, ir ji mi
ršta tuojaus. Sumažink nor
mali kraujo suteikimų, ir vei

kimas to organo yra palygi
namai palėtėjęs. Su padidin
ta tyro kraujo kiekybe eina
nčia per dalį, tos dalies vei
kimai yra padidinti. Šis yra 
taip tiesa apie smegenis kaip 
apie kokį kitų organų. Sme
genys, kurios apturi nualintų 
kraujų yra apsunkintos jų 
veiklumuose. Smegenys per-

Naujas federalis teisėjas. Buvęs Hillsboro majoras J. 
Bari su savo šeima. Šiomis dienomis jis paskirtas federaliu 
Chicago apygardos apeliacijų teismo teisėju.

resnis būdas pagydymui vai
ko klaidūnystės nekaip kar
vės oda”.

Valgio ryšis su neblaivu- 
inu yra labai vertas kuo at
sargiausio ir uoliausio ap- 

pildytos krauju yra, iš kitos: svarstymo. Gal nėra perdaug

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M Karuiiškis

Balandžio 20-ta Diena

IX-w»s Madoms Keli* Rodo 
Ijewts Kreditan Visiems Duoda

DYKAI

ndo |
oda I

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

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. Karuiiškis
J

Maistas

JO RYŠIS SU SIELA IR 
KARAKTERIU

Kuomet mes žinome, kad 
protinis darbas išeikvoja e- 
nergijų net greičiau nekaip 
raumenų darbas, ir kad pro
to ir dirksnių energija turi 
būti išnaujo atgaivinta mais
tu, ir kaip tik taip pat kaip 
atsilyginta už raumeninės e- 
nergijos nuostolį, tai yra iš
tikro keista, kad taip maža 
tydos yra duodama maistui 
yšyje su protiniu darbu. Di

džiuma J.nonių, kurie nėra 
priversti pasitikėti rankų da
rbu pragyvenimui, arba ku
rie veikliai neužsiima raume- 
niniais darbais, tai duoda ma
žai arba nė jokios atyrios sa
vo maistui, kaip tik gauti 
tiek valgio, kad patenkinti 
alkį ir tokio valgio, kad pa
tenkinti gomurį. Tada, ne
svarstoma, kokia valgomųjų 
daiktų kokybė arba kiekybė 
bus geriausia smegenų ir di- 
rksnių veiklumams ramstis, 
kuriuose jie gali būti užsi
ėmę.

Smegenys gauna penktų 
dalį viso kraujo kūne, ir 
kuomet smarkiai veiklus, tai 
sunaudojimas energijos yra 
daug didesnis sulyginus su 
jos sunkumu nekaip kuriame 
kitame kūno tinkle. Delei 
šios priežasties ta didelė gau
sa kraujo yra suteikta. Iš
badėjusios smegenys turi bū

ii

pusės, perdaug išjudintos. Pa 
seka gali būti nemiega arba 
arzumas, net įtūžimas, mar 
nia, arba pamišimas. Jei 
kraujas yra pripildytas erzi-

pasakyti, kad virėjos padaro 
daugiau girtuoklių nekaip a- 
linių savininkai. Blogas val
gių sutaisymas veda prie ne
virškinimo, o nevirškinimas

nančiomis esmėmis, organai I dažnai veda prie ėmimo “ka-

ti silpnos smegenys, negalin
čios pasiekti aukščiausio vei
klumo laipsnio. Nežiūrint to, 
badaujančiame žmoguje sme
genys pasilieka veiklios, kuo
met raumenys yra praradę 
savo galių, iš priežasties to 
fakto, kad, pažindama aukš
čiausių smegenų veiklumų 
svarbų, prigimtis apvagia ki
tų kūno dalį maitinimui sme
genų. Persi vaigi nsio žmogaus 
smegenys, iš kitos pusės, ga
li būti nusilpnintos labiau per 
užsikimšimų netobulai suvir
škintų valgių, kurie supara- 
ližuoja smegenų daleles ir 
aptemdo protų.

Kūnas yra kaip krosnis: 
valgis jame yra sudeginamas, 
arba oxiduotos, taip kaip a- 
nglys pečiuje. Degimo produ
ktas išlekia per kaminų. Taip 
gyvo sudegimo, arba oxidaci- 
jos produktas išeina iš kūno 
per plaučius, oda ir kitus or
ganus.

Kuomet perdidelė valgio 
kiekybė yra imama, tai kūno 
padėjimas yra tas pats kaip 
krosnies, kurs yra perdaug 
kuru prigrūstas; sudegimas 
yra nepilnas, susidaro dūmų 
kamuoliai, kurie uždusina ug
nį ir gali jų užgesinti. Val
gio perviršis pripildo kūnų 
organiškais dūmais arba ne
tobulai suvirškintu valgiu. 
To paseka yra reumatos, neu- 
rastenia, arba dirksuių suge
dimas, neuralgia, dirksninis 
galvos skaudėjimas, tulžies 
užpuolimai, apopleksija, para

per kuriuos jis cirkuliuoja y- 
ra gatmtinai išstatyti nenor
maliam erzinimui, veikimo su 
žadinimui ir išjudinimui; 
smegenys apturinčios perdi- 
delę kraujo gausų turi pirma 
nukentėti, ir daugiausia šia. 
me dalyke.

Kas tiktai priimama į vi
durius, įeina į kraujų ir cir
kuliuoja per kūnų. Nikotino 
kvapsnys, kuris laikosi rūky
tojo kvapo, svaiginantis kva
psnys, kuris paeina iŠ girtuo
klio kvapo daug valandų po 
jo nustojimo gerti, yra šio 
priliudijimas.

Atsižvelgus į šiuos faktus, 
kurie yra taip aiškūs, kad 
išrodo kaip laiko eikvojJmas 
juos prisiminti, nereikia jo
kio ginčo pabriežimui svar
baus valgio ryšio su siela ir 
karakteriu.

Tas visiškas sugedimas, a- 
pie kurį mes dažnai girdime 
yra niekas daugiau nė ma. 
žiau, kaip tik visiškasx nevir
škinimas. Tėvams, kurie ran
da savo vaikus nesuvaldo
mus, nežiūrint dažno rykštės 
vartojimo, mes patariame iš
mintingo rašytojo patartinų: 
‘Karvės pienas yra daug ge-

ASH P1XON

rčių vynų” jį pataisyti 
vaistai, kurie yra blogesni 
nei ta liga.

Prieskoniai ir valgio pas- 
kanintojai taipgi veda prie 
neblaivumo auklėjimu skonies 
karštoms, erzinančioms es
mėms. Jie sukelia troškimų 
dėl daugiau nei galima su
virškinti, ir taipgi dėl svai
galų. Žmonės, kurie nežino 
kaip' virti, stengiasi padary
ti vargį skaniu vartodami 
prieskonius ir paskanintojus, 
kad užslėpus ydas. Tikrai ge
ras valgių sutaisymas suside
da iš padidinimo virškinimo 
ir pagerinimo valgio skanu
mo. i

Blogas valgių sutaisymas 
nežiūri gamtinių valgių sko
nių, ir priduria įvairumų rie
bių paskaniniųtų, kas padaro 
juos dar labiau nesuvirškina, 
mais.

Gilesnė priežastis, dėlei ku
rios riebūs paskaninlmai ve
da prie neblaivumo randasi 
ištvirkinime skasies pajauti
mo, kurs buvo mums duotas 
atskirimui sveikų nuo nesvei
kų valgių ir kurs negali būti 
vartojamas vientik gašliam 
patenkinimui nesubiaurinus 
=====±==!

“Mano Tėvo namuoee daug 
buveinių. Jei taip nebūtų, 
būčiau jums pasakęs, lies aš 
einu jums vietos prirengti”.
— Sv. Jono XIV, 2.

Kur ji randasi ta poilsio 
šalis, į kurių eina nuvargu- 
sieji? Kur tie keliai, kuriuos 
jie trempė, arba tos minkš
tos pievos žalios žolėmis, pet 
kurias jie eina į ūksmę nū- 
mų, kuriuos Viešpats yra pa
statęs?

Taip drūčiai užsidaro du
rys paskui juos, nei žvilgs
nis, nei garsas negali pasie
kti mūs čia; negarsiai mes 
sukalbame amžinų atilsį ir 
vis išrodo, kad jie yra arti. 
Mes negalime pasakyti; mes 
tik žinome, kad Kristus pri
ima juos, kur jie eina.

Bet tas yra tikrai dangus; 
kur Jėzus randasi, jų nainni 
bus. Audros, kurios sykį bu
vo žiaurios nustojo ir švel
niai, virš ramių jūrų, nepa
žindami nė jokios rūpesties, 
nes Jam rūpėjo, jie pasiekė 
tuos namus, kuriuos Jis pri
rengė.

Meilė juos prirengė. Meilė 
yra išmintinga. O, laimingi 
tie, kūne saugūs namieje,

Keturios didelis 
rertybSn SIuom pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA 
GERUMAS 

PA TA RNA VTMAS 
VERTTB®

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuoAlmSI
jokių mokesčiu 
Prlstatyma.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speeehcr Jums 
patarnaus.

022.50

a

A. Lewis
’ 4716 S. Ashland Avenue J

kurių ašaros buvo nušluosty
tos nuo akių, užtikrinti, kad 
nė jokis liūdėsis daugiau ne
ateis; nes Kristus atėmė jų 
rūpestis, ir išklausė visų jų 
maldų. — Marijona Furning- 
ham.

— Nelaimė žmogui didžiau
sia, turto dėlei nustoti doros 
ir Dievo malonės.

— Daug žmonių būtų ge
resniais, jeigu turėtų mažiaus 
turtų.

— Jeigu trokšti meilės, sėk 
meilę; jeigu nori, kad teises 
gerbtų, šventai ir teisingai 
užlaikyk pareigas. Palau

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio. M. L 0. “KELIONE APLINK PA- 
Pasekos patenkinimo ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

jo ir nepadarius jo nelemtu 
dalyku.

Auklėjimas, kurs reikalau
ja ypatingo smagumo arba 
malonumo per skonies pajau
timų, yra visiškai dirbtinas; 
tai nusileidimas iki gyvulio 
laipsniui, arba dar ir žęmiau; 
nes žvėriško sutvėrimo instin
ktas mokina jį ėsti vientik 
kad gyvu užsilaikytų.

Auklėjimas skonies pries
koniams yra nužeminimas 
skonies pajautimo. Gamta 
niekad nemanė, kad malonu
mas būtų atskirtas nuo var
tosimo
skonies pajautimo medeginiai 
skiriasi nuo pasėkų patenki
nimo aukštesnių regėjimo ir 
girdėjimo pajautimų. Kų mes 
matome yra dingęs, — nieko 
nelieka kaip tik atmintis; tas 
pats yra tiesa apie maloniau
sius garsus, kurie gali pasie
kti mus per ausis. Bet kų 
mes ragaujame yra .paimtas į 
vidurius, ir esmė, kuri davė 
mums trumpų malonumų per 
gomurio patenkinimų, turi di
rbti viduriuose pirm nei ap- 
sidii'bama su ja.

ŽJmogus, kurio dirksniai y- 
ra perdaug paakstinti ir su
erzinti, kurio kraujas yra iš
judintas ir įsikarščiavęs nuo 
nuolatinio paskaninimo, ait
rių (lažinių, arbatos ir kavos 
vartojimo, tikrai neturės rei
kalingo dorovinio tvirtumo 
pasekmingai priešintis pagu
ndoms prie neskaistybės, ku
rios gali jį užpulti.

Nupuolimas nuo doros l 
nedorų yra laipsniškas, nefl- 
mi permaina iš vieno stovio 
į kitų.

(Tęsinys 4 pusi.)

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įs? KELIONE______ - ____ , _ spfldinga
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187- Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais

paauksuotais lap. kraštais, ................. .. ............ $3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo

tais lapų kraštais, kaina .................................... $4.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk

suotais lap. kraštais ............................................ $1.75
Angelas Sargas, juod. viri. pauk................................$1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad. odos virš............................$1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad. raud. lap. kraštais........... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos viri.............................................. $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš...............................75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ..................................................................... $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ................$2.53

(Agentų nepageidaujame)

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Ulincis
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tt MŪSŲ VUKIMO

(Jųeiųys iš 2 pusi.)

«ys sustiprins mūsų religinę 
ir tautinę veiklu, taip pat su 
stiprins Lietuvos ir Ameri
kos 'lietuvių katalikų visuo- 
manių ryšius.

Kų manot apie enciklikos 
*taj»nsdjnimą

Prieš mėnesį laiko Popie
žius Pijus XI (paskelbė svar
bią -enciklikų — apie komu 
Biznių ir jo pavojus. Jei Fe- 
4eucacįjos Centro Valdyba ži
notų, kad skyriai stengsis to* 
enciklikos tekstų platinti, iš
taigių jų į atskirų knygutę 
lietuvių kalboje. Skyriai ir 
apeknmiai tų klausimų pa-

2M0MTIŲ PBHTELHTB

(Tęsinys iš 3 pusi.)

Kuomet gyvuliniai instink
tai yra sužadintu nuolatiniu 
psakstinančių valgių vaitoji
mu, pasipriešinanti valios jė
ga yra laipsniškai sugriau
ta, biskis po biskį sųžinė yra 
nutildyta, o žemesnieji ins
tinktai užima viršų.

Paskaninimai ir paakstina- 
ntis valgis yra paprastai ke
nksmingi, netiktai iš prieža
sties ūmų pasėkų jų paaks- 
tinančių ypatybių sužedini- 
me žemesnės prigimties, bet 
Per JŲ gadinančių įtekmių 
ant paprastos sveikatos. Ne
suvirškinamo valgio vartoji 
mas, arba koks nors papFo- 
tis ryšyje su sveikata, kurs

Diagramoj parodoma duo
nos kaina bendrai didesniuo
se ir didžiuosiuose Amerikos 
miestuose: geriausiais (boom) 
depresijos laikais ir šiais me
tais.

svarstykite savo susirinki- paseka virškinančių organų
muose ir praneškite kiek en
ciklikos -knygučių išplatintu
mėte. Knygutę reiktų parduo
ti po 10 *oentų. Kiekvienas 
sąmoningas katalikas turi 
gerai pažinti savo priešo sie
kimus, kad sėkmingiau su 
juo kovoti. Šiuo metu komu
nistai yrp, didžiausi katali
kybės priešai. Taigi, Fede
racijos veikėjų yra svarbi pa
reiga patiems gerai susipaži
nti su Popiežiaus enciklika 
apie komunizmų ir plačiųjų 
visuomenę su ja supažindin 
ti.

čielybės sugadinime, links į 
neskaistybės pusę, -delei tos 
priežasties, kad koks nors 
susilpninimas kūno gaiviojo 
tono reiškė taipgi, didžiumo
je atsitikimų, susilpnintų do
rovinį tonų, ir visuose atsi
tikimuose, palinkimų prie su- 
silpninikno dorovinės prigim
ties.

Kovo mėnesyje į Federaci
jos centro iždų įplaukė šios 
pinigų sumos:

Federacijos 23 sk. Cbica
go, Vilniaus reikalams $17.65.

Kas stebisi, todėl, kad sie-i 
los skaistybė yra sųlyga su 
visai nesutaikoma su godžiais 
valgyme papročiais.

Istorijos puslapiai yra pil-
dpi fakių^ .kimiu, aiškiai uuro- 

*k,< kad ’ pasekamas'' sugedi
mas kiekvienos tautos kuri 
pasaulį valdė pradėjo su per- 
teklingumu valgyje. Dantė, 
savo pragaro apylinkių pavei-

prašaJintos.
Šv. Raštas įkalba, tų .patį 

dėsnį. Grynumas gyvenimo 
papročiuose ir karakterio ne
kaltumas yra visur subendri
nti.

Bevesdamas grynų piemens 
vaiko gyvenimų, Dovidas iš
vystė tas karakterio ypaty
bes, kurios pritiko jam palik
ti didžiausiu tarpe Izraeilio 
karalių. Jonas Krikštytojas 
rado gamtinėse dykynės ga
mybose valgį kurio papras
tumas sutiko su nekaltumu 
jo dieviškos pasiuntinystės.; 
ir jo keturiasdešimts dienų 
pasninku dykynėje, mūsų Vie

biausių pamokų kaslink rei
kalingumo pastatymo apetito 
po pilnu suvaldymu.

Apleidimas suvaldyti ąpe-

Aukso Kilimai Ir 
7700 Vietų

Anglai nepupraatai stropiai 
ruošiesi Karūnavimo aškilmė 
ms. Jurgio V laikais, West- 
Ukinisterio abatijoj tebūvu 
7060 vietų, gi dabar jų skai
čius padidintas dar 700. Vi
sos kėdės yra padengtos mė
lynu vėlumu, gi pačiame aba
tijos vidury, kur įvyksta ka
rūnavimo aktas, yra paties
tas matinės spalvos kilimas, 
padarytas iŠ gryno aukso. Iš
kloti pačiai abatijai buvo su 
naudota 2000 jardų kilimų, 
padengti tribūnoms suvaito
ta 12,006 jardų įvairių me
džiagų. Papuošti naujųjį pa
statų (padidinimų) buvo pa
imta 600 jasdų audinių, 1000 
jardų brokato, 2500 jardų vė
limo. Be to, visų kėdžių pa
dengimui reikėjo suvartoti 
dar 18,000 veluro.

Viai parengiamieji darbai 
yra tvarkomi tam tikro ko
miteto, kurį sudaro grafas 
Stanhope, Londono lordmajo- 
ras sir George ^roadrige ir 
WesAministerio burmistras. 
Gatvių papuošimas yra taip 
sutvarkytas. The Mali bus 
apstatyta kartimis, kurios 
bus maždaug 50 p. aukščio. 
Ant biekvienoi tokio stulpo 
bus užkabinta po dvi vėlia
vas su karliaus herbu. Be to, 
kiekvienas toks stulpas bus

minuoti nuo pamatų iki pa- jau dabar pradeda rengti di- 
ties stogo. Visas Londoną* džiules maisto reikmenų krau
bus taip puikiai apšviestas, 
kad tos iliuminacijos, kurio* 
buvo per Jurgio V sidabri
nes vestuves, atrodys pana
šios tik į žvakučių mirksėji 
mų kapinėse per Vėlines. Di 
tižiuosiuose Londono namuo
se nebeužteks vietos priglau
sti visiems atvykėliams iš 
įvairiausių žemės rutulio vie
tų, todėl erdviausiose ir nuo
šalesnėse aikštėse jau dabar 
projektuojami ištisi palapinių 
miestai. Norėdami aprūpinti 
-savo svečius maistu, anglai

AKIŲ GYDYTOJAI

OR. VAITUSH, OPT.
UBTUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akly Įtempimą, kurh 
Mtl priežastimi galvoe skaudė jliao 
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu 
tno, skaudamą akly kaiAtĮ. atltaisv 

įtrumpaj-egystę ir tollregystf Pnrec- 
rgla teisingai akinius. 'Visuose atst'.t- 
ikirauoae egzaminavimas daromas se 
elektra, parodančia nia^iaustaa klai
das. 8peclalė atyda atkreipiama » 
.mokyklas valkua. Kreivos akys atl- 
.alsomos. Valandos nuo LO iki ii v 
Nedėlloj nuo 10 lkl J2. iDaugely nv- 
sillkfcrų akys atitaisomos be aklu,y 
Kainos pigiau kaip .pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE.

Phone Boulevard 7589

SARSDUHtS "DRAUGE’
LIETUVIAI ADVOKATAI

Federacijos 3 sk. Boston/ fau0«« 4 tų patį ratų. Plato
kale, padeda rijūnų ir gašlų Į titų yra vienas iš pirmų žin-

ČIOBRO, ILL.
Šiandien, bai. 20 d. įvyksta 

svarbus Namų Savininkų su
sirinkimas Sv. Antano parap. 
svet., 8 vai. vak. Siame su-me 
turėsime progos išmokti kaip 
skaityti vandens miterįus, kad 

. '.miesto skaitytojai negalėtų
1 <uyyKlox aacmankau. piums daugiau uždėti ant bi-

Tamsta sakai neturj« pinigų jos.__________________ Vai.
užsimokėti už pietus. Gerai,’ /osAiumerta. — Ar tamsta

tuves.

— Jei nori pasekmingai do 
rbuoties, dar daug turi pa
simokinti.

tuc ja u jmšaukiu policiuonų.

30 METŲ PRITYRIMA8 
Akys egzaminuojamos — akinta 

nritailrnmi

DU JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandoa: kasdien nuo 0 iki 12:

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0623

lietuviai daktarai
Tel. LAFayette 8016

tt C. J. SVENCISKAS
DENTI8TA8

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

__________Pagal Sutartį__________
rei. Calnmet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL.

manai, kad jis už mane .už
mokės 1

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiso:
LATayette 4017 

Tol. namų:
HEMlock 6286

Rez.:
2426 W. 69 St

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

I Maes., Vilniaus našlaičiams 
$30KM).

Federacijos 3 ak. Cbicago, 
Ndkryžiuoto Jėzaus Seserims 
$30.00.

Federacijos 19 sk. Chicago, 
Vilniaus reikalams $15.57.

Federacijos 19 sk. Cbicago, 
draugijų duoklės $4.00.

Federacijos 15 sk. Chicago, 
, draugijų duoklės $9.00.

Federacijos Pittsburgho ar 
pskritys Vilniaus ženkleliai
— $19.25.

Racine, Wisc. per kun. J. 
Martį Vilniaus reikalams —

' $13.70.
Fed. sk. Šv. Kazimiero par. 

Philadelphia, dr-jų duoklės
— $4.00.

Fed. sk. Šv. Andriejaus pa
rap., Philadelphia, dr-jų duo

nas spyrėsi, kad visos kny
gos, kurios piešė patenkini
mų valgyme ir gėryme būtų,

klės — $2.00.
Fed. apskr. Pbiladelpliia,

Pa. Vilniaus reikalams $7.00.
(Bridgeville, Pa. draugijų 

duoklės $3.00.
Federacijos 50 sk. Archer 

Heights, Chicago, duoklė —
$1.-60.

Easton, Pa. per M. Songoi-ije. Mes dažnai buvome suai-

DR. P- ATKOČIŪNAS
DANTISTAI

1446 So. 49th CU Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned, Sered. ir Subat. nuo 2—9 v., ■■■■ - II ■» ■!#■■■ '■ —
Ra#. 6924 So. Talman Ave.
Rea. Tel. OROveaill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

; DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road
Vai. 2—4 ir 7—0 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Suimtoms Ciceroj 
1446 So 491h Ct.

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. A. i SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet ' — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

TaL CANai 2345

tt E fi. nmistHMAS
■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road

. Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 
Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavltt St.
Tai. CANai 0402 

DR. A. L MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1118 4070 Archer Ava.
Valandos: L—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 8051 8&19 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
navai .eotertl

tlfiso tel. Cicero 2573

papueštas-^fearunų įr liūtų pie- Telephone: BOUIevard 2800

‘JDSEHI J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPnblic 9723

šiniais. Gatvės dalis, kurioje i 
prasidės eisena, taps nukabi
ntą mėlynai — geltonomis 
vėliavonris, o kur baigsis — 
baltai — auksinėmis. Mali

gsaių j gašlybės pusę. Ape^ gatvės ir HydĮparko betiko-
nai turės būti ^papuošti mel 

ti pavaldiniu, o ne valdovu, s vai raudona medžiaga, bet 
Šis auklėjimas turi prasidėti tik taip, kad visa .atrodytų

titas turi būti išauklėtas bū-

labai ankstyvame amžiuje. 
Negamtiniai ir ištvirkinanti 
apetitai yra daug mažiau pa- 
veldėjami nekaip paprastai 
manoma. Jie yra paprastai 
pasekmė nepriderančio auklė- 
jino ankstyvoje jaunystėje,; 
gal mes tinkamiau galėtume 
sakyti, ankstyvoje kūdikystė-

lų už Vilniaus pasus ir ženk-! 
lėlius $5.00.

Šia proga primename, kad 
dar nevisi Federacijos sky
riai prisiuntė į centrų prie 
jų priklausančių draugijų

harmoningai.: 'Ant tiufekljų 
reikės parišti arba Union - 
Jack, arba šv. Jurgio, arba 
kolonijų vėliavų.

•Dienų skendėjęs žieduose ir 
vėliavose Londonas nakties 
metu turės nušvisti margas
palvėmis elektros lemputėmis. 
Didieji Buckingamo rūmai, 
Viktoria — Memorialas ir 
Nation&lė galerija bus iii u-

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefoną# CANai 1175 

Namai: 6459 S. RockvveH St. 
Telefoną# REPnblic 9600

krimtę, beveik, tikrenybėje, 
nugųsdinti, pamatę gimdyto
jų duodant kūdikiui jo pir- Igiai, ir nusisuka. Tai tiktai
mų valgymo pamokų. Moti
na įdeda į mažutėlio burnų 
trupinėlį duonos apipiltų rie

duokles. Prašome atkreipti įibios mėsos dažalu, bulves ge
tai savo dėmesį.

Leonardas šimutis,
A. L. R. K. Feder. sekr.

rai ąpsviestuotas ir apipiruo- 
tas. Jaunas kūdikis iš prad
žių neturi mėgino tokiam va-

atkartotais įtikrinimais, kad 
jis gali būti įpratintas suter
šti savo lūpas tokiu negam
tiniu valgiu. Su laiku, tačiau, 
ištvirkintas apetitas yra iš 
vystytas, ir stiprėja su jo au
gimu. — Dr. J. H. Kellogg.

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

EMIL DENEMARK,
- Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. TeL Crawfcrd 4100

State 44 M Prospect 101#
KAL & ZARETSKY

▲TTORNET8 AT LAW 
■SM So Western Ave. 

▼alandoe: kasdien nuo S:IS po plot 
lkl S:S# v. vok. 8ubatoj oro II Iki 

• :♦# vakaro 
IBS W. Randolph St. 

▼olando#: kasden nuo #:00 ryto 
lkl ;#:0p po Q'#i

Tel. Ofc. REPuhlic 76S#
Melrose Park #20

ttIR. LAURUTIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad.. kutviilad. ii joenktadlenlalr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Se&tadienlaiH nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniai* tr trečiadieniai* nuo
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

ftefttadienfal* nuo 2 v. iki 9 v. v.
Sekmadieniai* pagal sutarties

tt. A. 1 ZUIKICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, III.
• Tel. Cicero 2573
Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak.

CHICAGO
Rez. 6951 8. Maplewood Av.

TeL HEMlock 3977
j Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

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

TeL HEMlock 4848

AMKRIKOŠ LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI

CLEMENT J. S¥ILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Baile Street

Chicago
Telęphone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 lkl S vai. vak. 
ftešt 3 Iki 6 vai. po pietų. Ir 

pagal sutarti
6322 So. We8tern Avenue

_________ PROspeet 1012 _______

Office Phone Res. and Offiee
PROapect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. Ir 1-0 vak. CANai O.O#

OR. I. J. KŪWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2493 W. 68rd St, Chicągo-

Nedėllom Ir Trečiadieniai# 
Pagal 8utart)

ĮVAULŪ8 DAKTARAI

01. IVMCE UHN
■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

T#L YARda 0994 
Ra#.: Tat PLAza 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BOUlerard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tet CANa' 0857
Res. PROspeet 6659

AB. EI. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteeian Ave 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro

Tel. BOUlerard 7048

tt C. L VEZELTS I
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th 8treet 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Beredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUlerard 6913-14 
Res. KENwood 6107

Ofiso vai. uuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

tt CHARLES SEGAL
4729 &6°ASWand Ave.

cmcA
Telefoną# XZDway 2880

OTKO VALANDOS: 
vakaro. Netoliomis nao 10 iki 12
Nuo 16 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vol. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
jaū Sugrįžo is Kalifornijos

tt i SHttlMAN
Praktikuoja io metu 

Renmattemae tr itnllee Ilgos jo 
ąpeulalyte

Valandoa 11-12 A. M. 2-4. 7-9 P. M. 
Omenhno vieta tflSM So. IMMIi Ave. 

Phonr Ck-em ##5fl 
Offloe 4080 ĮVnst. 13th Street

Tet CANai 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8eredomis ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPnblic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
.rrMnmui ir «nh«t*ntnia

Ofiso Tel. VIRginis 0036
Rezidencijos Tsl. BEVerly 8244

0R. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Are.

Valandos 9—10 A. H.
Nedėliomis pagal sutarti

Chicagos lieturlų ir. Kryžiaus li
gonini, kaip Jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Snrgeons, yra Class A 
rūiies. Tai yra, aukščiausi Amori 
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnarimn 2700 W. 69th St., 
tel. HEMlock 6700.

Naudokite^ patarnavimu lų daktarų, dentisty, advokatu ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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CHICAGOJEIš Tėvų Krašto
Ląimęjo

Sulaikytas Tąksi 
Unijos Organizatorius

turėti ir nemaža lėšų. Nuolati
nė# rinkliavos, bei visoki au
kų maldavimai visuomenei ge
rokai įkyri, todėl labdarin
goms organizacijom# tenka ie
škoti naujų batų pajamoms 
surasti. Žmogau# Globę# Drau 
gija pati supratusi šitų tiesų, 
ėmėsi dirbti visokius darbu#, 
kad iš gaunamų iš savo paja
mų galėtų plėsti savo dai lių — 
padėti žmogui.

Pereitais metais Žmogaus 
Globos Draugijos sušelpė 6781 
šeimų, viso 15,138 žmonės. 
Maistu buvo sušelpta 1,595 
šeimos, rūbais ir avalyne — 
2,947 šeimos, kelionės bilietais, 
būtų nuoma, nakvyne, kūru,i 
įnirusiems laiduoti pašalpoms: 
ir kt. 263 šeimos, medicinos pa 
gelba 715 žmonių, pirtimi — 
1,261 žmogus.

Praeitais metais beturčiams 
buvo išduota 78,048 pietūs, 
moterims ir vaikams 393 klurn 
pįų, 1,994 švarkų, viršutinių ir 
aptatinių kelnių, palaidinių, 
502 kailinių ir mylinių, 218 vy 
riškų rūbų ir 49 moteriškų rū-

Iš Žmogaus Globos
Dr-jos Narių Me

tinio Suvažiavimo

Važiuodamas naimo detak- 1 
tyva# A. Cedlins prie 69 ir 
Halsted st. pamatė žnjogU 
kilnojant revolverį. Žmogus! 
atrodė girtas. Detektyvas ųoi 
rėjo jį nuginkluoti, bet tas' 
pasipriešino. Po keliolikos 
minutų ristynių, žmogus pas : 
pruko. Prie 69 ir Green st. ’ 
detektyvas vėl jį pagavo U' 
vėl po apsistumdymo žmogus1 
pųbėgo. Prie. 68 ir Green. st. 
dar kartų jį detektyvas paga
vo. Bęt čių jam pribuvo į pa
galbų du policininkai ir nugin 

| klavę žmogų nusivedė į stotį. 
Tuo smarkuoliu pasirodė e- 
sųs Owen Murray, 26 m. am
žiaus, 326 W. 71 st.

Persiskyrė su Šiuo pas&ullu 
Bal. 1». 12 vai. <U*aą, 19J.J 
ru.. sulaukus pusės amžiaus, 
gintus Palšių kaime. Stąknų 
parap., Raseinių apskr.

* Auujrlgoj tegyveno 8 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Marijoną Ir žentą. 
Vincentą Norkų, dukterį An
taniną tr tentą Vladislovą Do
čkų; sūnų Antaną ir marčią 
Oną Brocus; anūką Dr-ą Vln- 
cęnt S. Nprkus. anukęe; Uro- 
nislavą Norkus lr Bernadettą 
Dočkus, o Lietuvoj tris sūnus: 
Joną. Pranclftkų lr Kazimierą, 
dukterį Oną lr kitus gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
P. J. Ridiko koplyčioj, 3354 
8. Halsted st.

Ląkdotuvės |vyks Ketvirta
dieni, Balandžio 22, 8 vai. ry
to Iš koplyčios | Sv. Jurgių 
par. bažnyčią kurioj J vyks ge- 
duiingos pamaldos už veliones 
sielą, o ift ten bus nulydėta | 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Brocienės 
gimines, draugai tr pažystami 
esat nuoftlrdžlal kviečiami da
lyvauti laidotuvėse U sutelkti 
.■'at paskutini patarnavtąią lr 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, dukterys, 
supai, ictMol, awfc»i, ąnpkea 
ir kiti giminės.

Laidotuvėse, pątąrnaųja lai
dotuvių Direktorius P. J. Ri
dikas. Tel. Blvd. 4089.

MARIJONA
METELIENĖ

(MKTL1N)

(po tėvais Kazlauskaitė) 
njjgė Bąl. 18, 1987, 7 vai. ry
te, sulaukus pusės amžiaus. 

Kilų te Lutėms, Pa.

Pajtko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną, du sūnus: Joną 
lr Juozapą. d,vl dukteris: Ma
tildą ir Eleną, seserį Eleną, 
marčią, puasserl Ocoato, WU. 
Ir puseserj Pa. Ir anūką lr gi
nti ąsa

Kūnas paSarvotas 1445 So. 
49th Ct., Cicero. IU.

Laidotuvės |vyks Ketvirta
dieni. Bąl. 2 2. 1937 te namų
8 vai. ryto bus atlydėta J šv. 
Antano par. bažnyčią, kurtoj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
vęitenąs stalą Po pamaldų 
bus nulydėta | šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo 
gimines, draugus-gęe lr 
Štamus-ntas dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę vyrąs, Sūnai,
tory s, Sesuo ir Gimini*.

Laidotuvių direktorius 
Petkus Tel. CICero 2109.

Prie Edgewat«r Beach vie
šbučio praėjusį sekmadienį 
buvo užpulti sėdį taksy du 
YeRosr Oab užvaizdos (su- 
pervisors). Tam paleidus au
tomobilių, užpuolikas du syk 
šovęs.

Po to policija sulaikė Jobu 
McSween.ey, 4869 Magnojia 
ave., MUwest Tųxi Privers u 
nijos organizatorių. Uižfvaiz- 
dos, sako, pažinę, kad tai 
tas pąls, kuris buvo juos už
puolęs.

Žmogaus Globos Draugija 
yra tartum greitoji pagelba 
visokiariopai paramai betur
čiam# steigti. Valdžios ir sa
vivaldybės eocialės apsaugos 
įstaigos turėdamos prisilaiky
tu tos sritie# įstatymų ir tai
syklių, ne visada pajėgia taip 
skubiai ir lanksčiai padėti ne
tikėtai skurdo ar nelaimėje at
sidūrusiam žmogui, kaip tai 
imli padaryti labdaringa orga- 
>^bicija, turinti tam reikalui 

^nizuotų atitinkamų apa
ratų. Žmogaus globos Draugi
ja visomis išgalėmis stengiasi 
apginti nuo bado, alkio ir šal
čio, ir remti nelaimėje tuos, 
kuriems reikalinga labai skubi 
pagalba. Tačiau, norint padėti 
vargstantiems, norint parody
ti jiems daugiau žmoniškos 
globos ir užuojautos, nepakan
ka turėti gerų norų — reikia

Kiek Lietuvoje Radio 
Abonentų

Kailio abonentų skaičius Lie 
tuvoje padidėjo 8,243. Iš vijBO 
šįmet (vasario 1 d.> jau buvo 
35,234.

Daugiausia radio abonentų 
yra Kaune. Antrų vietų užima 
Klaipėda. Abiejų šių miestų 
radio abonentų skaičių# suda
ro 37 nųoš. viso krašto radio 
aparatų. Šiuose miestuose nau 
dujami beveik išimtinai elek
tros tinklo imtuvai 92 nuoš., 
viao skaičiaus. Detektorinius 
imtuvus radio abonentai dau
giausia vartoja Ukmergės, 
Trakų, Vilkaviškio, Šakių, Sei 
nų, Raseinių, Panevėžiu, Ma
rijampolės ir Kėdainių apskri
tyse.

Iš 35,234 radio abonentų 9,- 
j 122 turi detektoriniu# ladio 
imtuvus, 6,262 turi batareji- 
klinius. ,

visus
p&žy-
ftiose

Koronerio ofisas ir poliei 
jų tiria 16 m. 'mergaitės Les- 
lie Garwood, 4673 No. Le 
Claire ave., mirties priežastį

Praėjusį penktadienį mer 
gaitė buvo išvykus į šokius 
Jefferson Park fieldhouse 
Grįžo namo apie 10 vai. vak. 
Norėdama, kad mergaitė Il
giau pamiegotų, motina jos 
nekėlė iki pietų. Per pietus 
nuėjus pakelti rado mergai
tę negyvų.

• Degtinės sandėlį, 1126 Wį- 
lson ave., užpuolę du plėši
kai, užuot rųikajavę sargo ati
daryti saugiąniųjų. dėžę, ku
rioj-buvo. $400, visų dėžę iv
rito iš sandėlio ir 
įsivertę į automobilių nuva
žiavo. Sargui prigrasintų sto
vėti ir žiūrėti jų darbo.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

- —* , ,;O Mi.
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj-------O—- ' ■

Suvirš 50 metų prityrimo
— --- ■ o "

Pirkite tiesiui iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

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

Chicagos Lietuvių

PLATINKITE “DRAUGĄ

Žodžius ir melodijas parašė
Seirijų Juozas.

I dalis — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, harm. J. 
Žilevičius. 34 giesnies^Oc^

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, barni. Al. Kaeanaus- 
kas. 28 giesmės 35c

III dalis-b) — Švenč. Sak
ramento giesmės, barm. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, barm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmės į 
Dievų, barm. Al. Kačanaus-

De&r Prof e asor : 

i I h»v«- a youtiff Son ;
wbo awak.es me,wilb 
shwiKs that are loud and 
lon£-<frawn. And tRen 
Uua youag inf idel nuJfc: 
me just trot ham around 

Mi A _ uBhl dwnJ autf prdk, 
lullabits sw«etly,butth«se 
simphj Kf«p him awa ke.
I think l ji įo crazy com- 
pietely unless some su$- 
(Jestion youmaKę.

0. Wotedite

ANTANINA
GUDIENĖ

(Po tėvais Rutandčaltė )

MlrėBal. I:W~všI.
po plot. sulaukus pusės amž.

Kilo 18 Teisių Apskr., Alsė
džių parap. Velionė gyveno 
visą laiką Plungės miestelyje. 
Amerikoje tegyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Stanislovą, 2 dukteris: 
Bręnislavą lr Eleną Cauble ir 
žentą Benjamln ir anūką Do
vi dą, hrolĮ Liudviką Rutavlch 
Ir gimines. O. Lietuvoj seserį 
Barborą Pargalauskienę.

Velionė gyveno 116th place 
aąd HamlLn Avę. Kūnas pa
šarvotas Lachawlcz koplyčioj, 
4 4 East 108th st. Roseland. 
Laidotuvės Jvyks Trečladienj, 
Bal. 21 d- IS koplyčios 8:80 
vai. ryto bus aUydėta | Visų 
Šventų par. bainyčl. kąurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta | šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę vyras, dukterys. Ir 
vinį giminės.

laidotuvių direktorius La- 
chawtcz lr Sūnai. Tel. CANai 
2515 arba Pul. 1270.

Telefonas SEEIey 6103
... Cbicųgo, Bhnois

JUSTINAS BALAIAIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

bal. 18 d.. 6:45 vai. vak.. 1937 
m., sulaukęs pusę amžiaus, gi
męs Lietuvoje, Gučlūnų kaime. 
Salų parap.. Vilkmergės apskr.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterĮ Konstanciją. 2 sūnus 
Povilą lr Joną, marčią Fran
ce*, 2 dukteris Veroniką Van 
Boggeti žentą Wi litam. Con- 
stance Egerer, žentą Roy. 2 
augintines, Sophle Hlrt, vyrą 
Charles lr Francis Parke, bro
li Joną Balatej lr gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
6516 So. Rockwell St. Tel. 
REPublic 9188.

Laidotuvės Jvyks Seredoj, 
bal. 21 d., 8 vai. ryto IS namų 
| Gimimo Pan. Švč. parap. 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą 
o IS ten bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a a. Justino Balatelo 
glmnlėa draugai lr pažystami 
esat nuoftlrdžlal kviečiami da
lyvauji laidotuvėse lr sutelkti 
Jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnai, Dukterys, Augintinė tr 
Glmniės.

Laidotuvių direktorius S. M. 
Hkudas. Tel. MONroe 3377.

Youought to appeąl to Rių 
conscitncc, end sbow him 
just wbere hc is wron į 
I’m sure Ke v/ould. ąuit all 
bis nonsense if ypu’d onjy 
sw$ Lbe ri^Rt son.£ , 
When »11 other sonįs K« is / 
scoriung, with eyea tkųt , 
nuscbievouslų squutt,tnea H 
Sin^ThreedtlųcK in,tne 
mornuid- I’m dureh* 
will theii UKe tbe Rint

Prof. Noo/Jpe

■ar LAiooTuviy^^ F BIREKTORIAI l|
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

■■ . 1 M I 1 "

UDIII AlirC patarnavimas 
lIRDULRRIlI. DIENĄ IR NAKTĮ 
tą v vai w*wios visoseOi KAI MNESTO DALYSE

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie
Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems —Vestuvėms— 

Ban k ie tams — laidotuvėms — ■ 
Papuoftimanis.

Phone VAFAYKFTE UOO
3319 LitB&Bioa Ava. 
Phone YABds 1138

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis 3307 Litasoies Am. 
Phone BOUIevard <139PRANCIŠKA 

PETRAUSKIENĖ 
(po tėvai* Aimkatkė)

Persiskyrė su Stuo pasauliu 
balandžio 18-tą d., 2:20 vai.
po pietų. 1937 m., sulaukus
pusę amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Šiaulių apskr.. Pakapės parap., 
PaSlaukės kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metu*.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Izidorių, dukterj Elzbie
tą Ir žentą Cheeter Latvrence, 
3 sūnus: Izidorių. Aleksandrą 
lr Edvardą, anūkę Oeraldinę 
Lawrence Ir gimines Ameri
koj; o' Lietuvoj seserj Kons
tanciją Tručlnsklenę tr gimi
ne*

Kūnas paftarvotas randasi 
8314 8o. Emerald Avenue,
YARds 6831.

Laidotuvės (vyks ketvlrtaidle- 
n|, balandžio 22 d., 9 vai. IS 
ryto IS namų | šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioj |vyks 
gedulingos pamaldos ui velio
nės sielą o IS ten bu* nulydė
ta | šv. Kazimiero knp*n«Ms.

Vist a. a. Pranciškos Pet 
musklenėe giminės, draugai lr 
pažystami esat nuoSIrdftlat 
kvlęčlaml dalyvauti loldotuvė 
•e ir sutelkti Jai paari utini pa 
tarnavimą Ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame: Vyrria,
Oektri. kūnai, AMULė ir Mnš- 
ri<a

TOJO!'I LAIDOTUVIŲ D1RĘKT0B1D8:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

E
 JUOZAPAS

UDEIKl\
TĖVAS

REPublic 6340

ir kiti gkJVUunėllkL 
Irgi parduodam, Waoleeala

BALTW IMteBT UB. 
805 V. 191h

AMBULANCE 718 Vmš IfcR Birut 
Phmių MONroe 3377PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKT|
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hemltage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

. MII.MM Mi A. BITTIN
I i PAMINKLŲ IsniRBKJAI

.’-fĄ/'?*v'1' ; 1 ■"11' ’ dvdžiųnųiųH

i : i 1 |>jiihiilx i

klienų ir madų
zz Kainos nuo. 115.09 kr euh.
UraBjMHBBB \t a kanks darbas

3958 West mth st»
TelefenM BBVeriy 9665 

skersai frr. KemMiero kapinių vartų.

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

»1< Wee4 2M 
Phone CANai 2&i$ 
Skyrius <2- u < 168 St 
P knn o PUlAgtae 1270GAMV, IMU LAJDOTliVIV DIRFATOIUAI

KBLNBB — PBUZIN
•rtomdM gaterkąvUnu — Moterta patąrnau 4348 So. California Ave. 

Phone LAI’ayette 8572
Luidotuvė86 DAl&rn&uJ& LmA-loLuvui lir«jAU>elu> A

awak.es


I

T>r» T'n A d Antradieni?, baland. 5o, 1&37

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
Chicagos Apylinkės J 
Parap. Chorų Susi vie-' 

nijimo susirinkimas

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS

Šiemet “Draugo” pavasa
rinis piknikas įvyks gegužės 
30 d. Sunset Parke arba Vil
niaus Kalneliuose, 135 st. ir 
Archer avė.

Oras pradeda atšilti ir pri
sirengimai prie pikniko jau 
daromi.

Vieta jau daugumai žino
ma, nes toje vietoje jau per
nai yra buvęs “Draugo” me
tinis piknikas liepos 12 d. ir 
visiOms ten patiko. O šiemet 
vieta bus visokiais būdais 
pagerinta. Šiemet ten bus

smagiau ir įdomiau, negu bet 
kuriais metais praeityje.

Parko savininkas ir užvai
zdą Vincas Kubaitis daro 
daug pataisymų. Rengiasi pa
didinti restoranų ir kitas bi
znio vietas. Jisai padidino ir

Pataisymas Pranešime 
Taksų Mokėtojams

I

Balandžio 7 d., Šv. Kry
žiaus parap. svetainėje įvy-' 
ko skaitlingas C. A. P. cho
rų Susivienijimo susirink i-

Praėjusio šeštadienio ‘Drau 
go’ num. buvo pranešta, kad 
kurie yra. padavę protra.tę'ma"- knri’nM“ aPsvarst>',tl
Board of Appeals ir dėl vie
nos, ar kitos priežasties tak
sai nebuvo sumažinti, dabar 
gali apeliuot į County Court.

pagerino savo sūrių išdirby-i Apeliacijai paskirta tiktai 10 
stę. Fiknike jo sūrių bus vi- dienų. Paskutinė diena 
siems užtektinai.

ne

daug klausymų ir pradėta 
ruoštis prie didelio pikniko Į 
(gegužinės) liepos 10 d.. Jau-, 
nimas jei kų rengia, tai ren- j 
gia iš širdies ir stengiasi,, 
kad viskas išeitų puikiai. Iš-,

Iš Marquette Parko 
Marijonų Rėmėjų 

Susirinkimo

MARŲUETTE PARK. -- 
Praeitų sekmadienį vietinio 
Tėvų Marijonų Rėmėjų sky
riaus įvyko susirinkimas, ku
riam pirmininkavo įB. Nenar- 
tonis, o raštininkavo S. Sta
niulis. Susirinkimas buvo 
skaitlingas nariais ir gra
žiais nutarimais, kurių svar
biausias, tai kauliukų žaidi
mo pramoga, kuri įvyks atei-

Dabar išauk sto visi rengki- 
tės vykti į tų “Draugo” pi
knikų ir visi ten turėsime 
gerus laikus.

pirmadienis, balandžio 19 d., 
bet pirmadienis balandžio 2G 
d. Apeliuokite.

Adv. Charles P. Kai

Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskrities 

Susirinkimas

Svarbus Pranešimas 
Taksų Mokėtojams

Ateinantį trečiadienį, bala
ndžio 21 d. įvyks Tėvų Ma
rijonų Rėmėjų Chicagos aps
krities susirinkimas, Aušros 
Vartų parap. mokyklos kam
bary 7:30 vai. vakare. Visų 
kolonijų skyrių atstovai kvie
čiami skaitlingai atsilankyti, 
nes į sasirinkimų atsilankys 
didž. gerb. kun. J. J. Jakai
tis. Turime žinoti, kad prieš

MARQUETTE PARK. - 
Marąuette Park Lietuvių A- 
merikos Piliečių klūbo, Pil 
domosios Tarybos susirinki-

rinkta piknikui rengti komi
sija, į kurių įėjo: varg. A.
Mondeika* varg. J. Brazaitis, 
varg. N. Kulys, V. Rėkus ir 
J. Stanaitis. •

Tarp kitko buvo ir laiškas 
-kvietimas nuo Lithuanian ’
Nat’l Aero Club, kuriuo kvie
sta C. A. P. Chorų Susivie
nijimas dalyvauti Aviacijos 7 ’. . 277 . į ' tamsiai mėlyna
dienoje, birželio 20 d. Laiš
kas priimtas, tik dar galuti
nai nenutarta, kaip reiks domė, balandžio 16 d., tarpe ki- , ...

j , , v * lyvauti. Apie tai bus nusprętų dalykų, buvo svarstomas į i 
nejudinamos nuosavybės au
kštų taksų klausimas.

Skundų davJmo laikas Co
ok County teismui baigiasi 
šeštadienį, balandžio 24 d.

sta sekančiame susirinkime, 
kuris įvyks gegužės 5 d., šv. 
Juozapo parap. svetainėje.

Koresp. J. S.

nantį sekmadienį, balandžio akis turime daug darbo. Pir- 
25 d. Rėmėjos išplatino ir te- moj vietoj tai apskrities mė
beplatina tikietus, renka do
vanas ir pačios prisideda kuo 
gali. Kad pramoga pavyktų, 
smarkiai darbuojasi šios rė
mėjos: M. Dargelienė, A. Jo
naitienė, L. Druktenienė, T. 
Goberienė, Ad. Rimidaitėj T- 
Petkienė, Al. Pukelienė, V. 
Vileikienė, B. Brazauskienė, 
Gailius ir kiti. Reikia pažy
mėti, kad M. Dargelienė ir 
A. Jonaitienė prirašė net 7 
naujas nares. Tai aiškiai, ma
tyt, kad šioj kolonijoj Mari
jonų rėmėjoe-ai gražiai išsi
judina ir daug galima tikė
tis ateityje. Geriausio pasi
sekimo.

tinis bankietas, kuris įvyks 
gegužės 9 d., o po jo, už mė
nesio laiko, bus pašveneini- 
mas Tėvų Marijonų Semina
rijos koplyeiots. Tat, nuošir
džiai prašau viskų atidėti į 
šalį, o visas savo jėgas nu
kreipti į artimiausioj ateity 
įvyksiančias iškilmes. Būti
nai pageidaujami atstovai iš 
visų kolonijų, kuriose skyriai 
gražiai gyvuoja, bet ir iš tų, 
kur nusilpnėja, būtent: Die
vo Apvaizdos, ir iš ten, kur 
jų visai nesiranda, kaip tai: 
Bridgeport, Roseland, "VVest 
Pullmano ir kitur.

Valdyba

Patogumo dėliai ir suma
žinimui išlaidų, klūbas sutin
ka patarpininkauti teikime 
skundų per Cook County Ci- 
vic Council už 60c už skun
dų padengimui lėšų. Kitų 
išlaidų, nei gaišinimo laiko 
skundėjui nebus.

• Skundus gali duoti visi 
pilnai, dalinai arba visai ne
mokėję taksų.

Taksų bilas reikia priduoti 
sekantiems asmenims:

Pild. Tarybos pirm. J. Si- 
mans’ui, 6955 So. Maplewood 
avė.

Nutarimų rašt. A. Samoš- 
kai, 6743 So. Rockwell st. ne 
vėliau šeštadienio, balandžio 
24.

F. A-nis, klubo koresp.

Gerai Sekasi

MARŲŲETTE PARK. — 
Tarp įvairių gerų ir sėkmi
ngų lietuvių biznierių Kazi
mieras Stasiukaitis yra vie
nas iš labiausia žinomų. Ji
sai yra “olseliniam” rūky
tos mėsos biznyje ir mėsos 
orderius išvežioja po visų 
Chicagų. Jo produktai labai 
geri ir patepk i na visus kos- 
tumerius. Jq adresas: 6720 
So. Campbell avė., tel. Hem- 
lock 2330. Kostumeris

Pranešimai

Regijoniniam High School? 
benų konteste, finale laimėjo 
"VVells High school benas, ku
ris tik prieš du metus suor
ganizuotas. Benų veda & 
Sain. i «,i<*

— Tai didi klaida — pulti 
priekin, blaškyties kairėn ir 
dešinėn tuomet bei tame, ka 
da Bažnyčia laikosi vidurio 
ir žengia palengva. Palaul je.

Po trijų valandų pastangų 
inhalatoriaus pagalba gaisri
ninkams pavyko atgaivinti 
Anna Zek, 45 m. amž., 3200 
Komensky avė. Moteris buvo 
užtroškus karšto vandens ga
rais, kuomet maudėsi vonio-

. Kuri labiau patinka? Naujos moteriškų drabužių mados — suknelės: prieš šimtų me
tų ir dabar.

bus pranešta apie Peoples 
krautuvių prisirengimus už
kviesti visuomenę į šias su
kaktuves, pamatyti didelę 
prekių vertę. Rap. XXX

Fliveriu Važiuodamas 
Laikykis Krašto

Praėjusį sekmadienį, sako
ma, apie 300,000 automobi
lių buvo iš miesto Išvažiavę 
pasigėrėti ankstyvu pavasa-

Įriu. Visi vieškeliai buvo pil
ni automobilių. Vieškelių po
licijai įsakyta žiūrėti važiuo
jančių disciplinos. Pav., ku
rių automobiliai jau gerai ne
traukia, važiuodami turi lai
kytis kelio krašto, kad nesu
laikius trafiko.

Policija praneša, kad kailVasarinė Policijos unifor
ma. Nuo birželio vidurio per,kurie automobilistai, vpač1

* ■ _ /"'II • 1 • • • ' * *visų vasarų Chicago policija 
dėvės tokių uniformų. Bus

nėj, 7 vai. vakare. Kviečia
mi visų draugijų atstovai at
silankyti, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui.

Valdyba

RADIO
PEOPLES RAKANDŲ 

BENDROVES KRAUTU
VIŲ 21 METŲ SUKAK

TUVIŲ RADIO PRO 
6RAMA

AR TURITE KĄ 
PARDAVIMUI?

Norint kų pirkti, praneš
kite plačiajai lietuvių vi
suomenei per skelbimų 
Drauge.”

Skelbkitės “Drauge,“ kur 
jūsų skelbimų matys tuks
iančiai pasiturinčių lietuvių.

Skelbimai “Drauge” duo
da geriausius rezultatus.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

vadinami “sunday drivers” 
randa saugiausia važiuoti vi
duriu kelio (center lane) 25 
arba 30 mylių į valandų, ka
rtais dar pasukant į vienų 
arba į kitų pusę. Tokiu būdu 
įvyksta nelaimių. Kiti auto 
mobiliai turi abiem pusėm jj 
lenkti. Visiems tokiems drai 
veriams policija darys pasta
bas, o neklausantieji gaus ir 
tikietų.

Šiomis dienomis Peoples 
Furniture Co. tampa 21 me
tų sena, tai seniausia ir di
džiausia lietuvių prekybinė į- 
staiga Amerikoje. Paminėji
mui šių sVkrbių sukaktuvių,

Vienas Nušautas, 
Trys Suimti

17 m. jaunuolis S. Jennings 
1424 Pilk Grove avė., polici
jos nušautas, kuomet su ki
tais trimis E. Namyst, 18 m., 
1756 AVabansia av., V. Chaup- 
nik, 18 m., 1459 Cortez st., 
ir H. Drewek, 17 m., 1452

Peoples bendrovės krautuvės, Clevetad rt.; vogtame auto-
ruošia gražių, ir įdomių ra
dio programų, kuri įvyks re
guliariai šiandie antradienį 7 
valandų vakare iš stoties 
WGES. Programa susidės iš

NORTH SIDE. — Feriera 
eijos 23 skyriaus susirinki
mas įvyks šį vakarų, balan- 

’ džio 20 d., parapijos svetai- nininkės, kalbėtojai. Prie to,

mobily bandė nuo policijos 
pabėgti. Jennings tėvas sa
ko, kad nušautasis niekad 
nėra buvęs triubely ir grei
čiausia nežinojo, kad važiuo
ja vogtu automobiliu.rinktinių dainų, muzikos, ka

lbų ir t.t. Programoj daly- _
vaus žymūs dainininkai ir dai j PLATINKITE “DRAUGIM

Išmokam 4
aisymo ir L 
namų.

4-M
DTVIDENTAS UŽ 

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

PAnSITHTODA namas 726 W. 21 St., 
Chicago, III. AS ]| gavau už morgl- 
čua lr man Jis nereikalingas. Torto! 
parduosiu už tiek, kiek man kai
navo.

FRANK GIRSKIS
8181 Ro. Emerald Avė. Chicago, m.

RENDON COTTAGE

ISslrenduoja eottage 5 kambarių Ir 
vienas kambarys vlržuje. Šviežus IS 
visų pustų. Pečium Saldomas. Ren
da visai pigi. Yra garadžius. Ran
dasi Mamnette Parke. Kreiptis 4639 
So. Washtenaw avė., 2 aukžtaa.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANK£VI0nJ8, BA0KU8

Wtve». mothert, Kitara thoyro ohen 
torcod to point tho woy lo hoit 
heollh to their mon folkl For woraen 
know that a hoalthy hoad producet 
handtoms t,airi And thot'i why 

women ovorywhoro aro pointing to 
Fom-ol. tho romorkablo foaming oi 
shampoo which flraf nourithei tho 
Kaip. then takos tho dūli, parchod 
holt and bringi it back to glowing 

hoohh. Fom-ol is to oconomicali a 
liftlo goe* a long way. A»k your

Budrik Furniture Mart, 3347-49 So. Halsted St., perke- | £
Ho, oneloting 10c to covor puckmg

Tuo] reikia patyrusių moterų sor- 
tuott senus skudurus. Oeros darbo 
sąlygos. Gera alga. Tesikreipia tik 
patyrusios moterys.

Central Paper Grarilng Co.
126K W. North Avė. 

REIKIA PARDAVĖJŲ

Tuoj reikia pardavėjų parduoti li
ktorius Ir tabaką. Komisas ir alga. 
Krelpktls

ROSETiAND DTQUOR OO. 
______ 1141S So. Michigan Avė.

.REIKAIJNOA MERGINA AR 
MOTERIS

r

Removal Sale

Reikia merginos ar moters vidų 
rlnlo amžiaus prie namų rnoSoj 
Tuoj atsiftauktt 6641 So. Cam 
avė., tel. PROspect 2268.

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

GEHL’S BATHS
Hot Air, Llght, Snlphnr ir 8hower 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožal

OTRŲ SKYRIUS MOTRnp SRTPITS 
IBM CtrfeMra 4ra. N- ttsl.trS St.
Mra.. TnU*.. K. »,tr. Antr. Ir Ketvtr.
. • ryt* ,M • rak.7:.M ryt. Iki 10 mk. ' .. . .
Antr. Ir trakt. 7:30 Moterį*

ryto Iki 0 rok. Potornnntojn
SIOMR VIMTOHR NUTIK* M MRTV

liama į naujų vietų. Didelis kainų sumažinimas ant 

Rakandų, Pečių, Lovų, Stalų, Skalbiamų mašinų ir Klek 

trikinių Ledaunių. Turi būti išparduota, kad nereikėtų 

perkelti į naujų vietų.

Jos. F. Budrik Ine.
3417 So. Halsted St. Tel. Blvd. 7010
Bndriko radio programai girdimi sekmadieniais 7:30 v. vakare. 
WCFL, 070 Kil.

and postago.

FOM-OL

TIRED, WORN OUT,

NO AMBITION
HOW many 

sromen are 
just dragging them- 

Miręs around, all 
tired out with peri- 
odic rveaknen and 
pain? They sbould 
ltoow that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lota relieve peri- 
odic paint ana dis-

comfort. Small sire only 29 centą.
Mra. Dorsie VCdliami of Daaville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and waa terribly oervooi. Your Tab- 
lets belped my periodą aod built me 
up.” Try tbero oext month.

! £ <%/,&
T A B l E T S


