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METAI-VOL XXI

BILBAO RADIKALAI TURI 
PASIDUOTI

Ilgiau gintis jie neturi jėgų 
ir galimumof HENDAYE, Prancūzija, 

tini. 28. — Žiniomis iš Bilbao 
caro fronto, nacionalistai vis 
smarkiau žnybia to miesto ra
dikalus ginėjus. Milicininkai 
iš viso fronto skubiai atsime
ta, paskui save naikindami til
tus ir degindami sodybas, kad 
nor.s tuo būdu kokj laikę, su
turėti nacionalistų narsiųjų 
koliumnų veržimosi. Aplink 
Bilbao miestų praplečiami ap-

visas Bilbao miestas bus iš
griautas ir sumaišytas su že
me. Radikalams n e pasidavus, 
nebus jiems pasigailėjimo.

Žiniomis iš Madrido, Valen 
oijos, radikalai atsisako gelbėti 
Bilbao radikalams. Viena — 
jie negali to daryti, nes patys 
kaip ant vištos kojos vos lai
kosi. Kita — kad ir norėtų, 
negali su tuo frontu susisiek
ti. Iš Valencijos aiškiai pažy-

kasai ir dirbami kulkosvaid- minia, kad Bilbao baskai pa
žinios konkretiniai lizdai.

Čia aiškinama, kad tai tuš
čios radikalų pastangos. Jie 
turi pasiduoti galingųjai gen.

tys vieni tesirūpina savo liki
mu. Valencija, girdi, turi be
gales savųjų vargų.

Valencijos radikalams reiš-

NACIONALISTŲ ARTILERIJA AP ŠAUDO MADRIDĄ NACIAI PRISIPAŽĮSTA 
KATALIKŲ ENGĖJAIS

Baudžia kunigus už savo
suklastotus nusikaltimus

BERLYNAS, bai. 23. — Nu 
eių liaudies teismas šiandien 
bis katalikų jaunimo organi
zacijų dvasios direktorius ku 
i'i gus nuteisė kalėti.

Kun. Roesainl ii Dussel- 
doi fo nuteistas T1 meių kalėti 
ir 16-iai metų pilietinių teisių 
m tekiniu.

Kun. E. Steber — 5 metus 
kalėti ir 5 metams 
pilietinių teisių.

Kun. K. Kremer — 18 mė
nesių kalėti.

Be to, vienas pasaulininkas 
jaunimo vadas, II. Juelich, 
nuteistas du metus kalėti ir 
dviem metams pilietinių teisių 
netekimu.

Už kų jie nuteisti? Tai nėr 
paprastai svarbus klausimas. 
Naciai radę, kad šie visi kalti
namieji bandę iš katalikų ir 
komunistų jaunimo sudaryti 
bendrų frontų prieš nacius. 
Šis nacių “radimas” įšsiperė- 
jo jų galvose, jie sudarė klas
totus kaltinimus ir jų pačių 
kontroliuojamas teismas kalti-

netekimu narnuosius pripažino kaltam 
ir nuteisė. Kas tai girdėjo, 
kad katalikų vadai savo jau
nimų jungtų su komunistais!

Tuo būdu naciai dar kartų 
prisipažįsta pasauliui, kad jie 
engia katalikus, o ypač jauni
mo vadus, kurie gina jaunimųMolą vadovaujamai armijai, kiasi naujas pavojus. Bilbao 

arba žūti. J radikalų žvaigždei gęstant, na
Gen. Molą vakar paragino 

Bilbao radikalus besąlyginiai
pasiduoti. Jei jie nepadarys, šono.

cionalistai atnaujina puolimus 
prieš Valencijų iš šiaurrytinio

Ši nuotrauka padaryta tuo momentu, kai nacionalistų paleistas j Madridą patrankos
šovinys sprogsta, pataikius į vienus namus ties G ran gatve. (Acme Photo.)/

TEISYBE APIE HITLERĮ ATŠAUKIA ALGĮ! DIDUMO 
YRA “IŠDAVYBĖ”

BERLYNAS, bai. 28. — Nai “Jums ,An*‘rikoje reikėtų

SKELBIMUS

DETROITO AUTORITETAI 
PRIEŠ SVETIMŠALIUS

AGITATORIUS-

PITTSBURGHE IR APY
LINKĖSE VANDUO 

NUSLŪGSTA
DETROTT, Mich., bai. 28. 

Šus miestas pagarsėjo “sėdėji
mo” streikais. Šie streikai su 
keliami kur reikia ir kur ne
reikia. Miestui daromi dideli 
nuostoliai ir palaikoma- net
varka ir neramybė.

Policijos viršininkas Pickert 
pagaliau nusprendė imti na- 
gan agitatorius. Jis mano, kad 
agitatorių tarpe daugumas y- 
ra svetimšaliai — nepilieeiai. 
Bus pasistengta juos išgaudyti 
ir deportuoti.

PITTSBURGH, Pa., bai. 
28. — čia ir apylinkėse van
duo nuslūgo. Upėse vanduo 
grįžta i savo normalines va
gas. Alleghenv apskrityje dau
giau kaip 5,000 gyvenamųjų 
namų buvo užlieta. Daugumas 
dar mirksta.

Kitose vietose pavojus taip 
pat jau praeina.

SERGA SCRANTONO DI
OCEZIJOS VYSKUPAS

1SUSIRINKIMŲ SKAIČIUS 
LIETUVOJE 1936 M.

KAUNAS. — Central inio 
statistikos biūro duomenimis, 
praėjusiais metais visoje Lie
tuvoje iš viso buvo 41,358 vie
šieji susirinkimai, rungtynės 
bei pramogos. Tame skaičiuje 
buvo: 328 suvažiavimai, 21,- 
2070 paskaitų, 1G,361 pramoga 
su vaidinimais lw>i koncertais, 
248 rungtynės ir 1,144 kitokie 
susirinkimai.

Daugiausia įvairių susirin
kimų bei pramogų buvo Kau
no mieste ir* apskrityje (4,- 
076), I’anevėžio (3,235), Biržų 
(2,437) apskrityse ir Klaipė
dos visame krašte (3,640). 
Klaipėdos krašte buvusieji 
viešieji susirinkimai čia įtrau
kti tik tie, apie kuriuos pagal 
veikiančius nuostatus praneša
ma Klaipėdos krašto komen
dantui.

Tenka pažymėti, kad praė
jusiais metais Lietuvoje ' buvo 
3,750 susirinkimų bei pramogų 
mažiau, negu 1935 m., ir 4,668 
susirinkimais mažiau, negu 
1934 m.

ciai traukia tieson pranciško
nų brolį Donatų iš Fraunber- 
go vienuolyno, netoli IFuldos. 
Jis kaltinamas valstybės “iš- 
davybe ’ (

Brolis Donatas parašė laiš
kų savo draugui Amerikoje. 
Laiškas pakliuvo naciams.

Jis tarp kitko rašė:

NUTEISTA 10 ŽUDIKŲ

SCRANTON, Pa., bai. 28. 
— Jo Eksc. vyskupas T. C. 
O’Reillv, Scrantono diocezijos 
vyskupas, sunkiai serga savo 
namuose.

PRIEŠ CHICAGO PARKŲ 
BOARDO IŠLAIDAS

SPRINGFIBLD, Ilk, bai. 
28. — Legislatūros abiejų rū
mų komisijų bendroje konfe
rencijoje šiandien pripažinta, 
kad Chicago sujungtų parkų 
boardo reikalavimas 9 milijo
nų dol. išlaidų yra neteisėtas,

BUKAREŠTAS, ,bal. 28. — 
Prieš porų metų rumunų f ašis 
tų “geležinės sargybos” 10 
narių įsiveržė čia į vienų ligo
ninę ir užmušė savo priešų li
beralų M. Stelesco.

Žudikai greit suimti. Dabar 
teismas iš jų 8 nuteisė kalėti 
iki gyvos galvos, o du po aš
tuonerius metus.

“Geležinės sargybos” orga
nizacija yra slapta ir išteisėta.

Hitlerio ir jo gaujos. Būk tik
ras, visokia laisvė išnyktų. Vi 
sos jūsų 48 valstybės būtų 
pakeistos kalėjimu, arba kon
centracijos stovykla. Jūs daug 
kuo skundžiatės. Pas mus kiek 
vienas skundžiantysis turi eiti

AVASHTNGTON, bai. 28. - 
Mokesčių už pajamas įstaty
mas reikalauja kas metai pa
duoti viešumon, kaip dideles 
metines algas gauna įvairių 
kompanijų ir korporacijų vir
šininkai. Kas metaį tas buvo 
daroma. Visuomenei buvo ži-

stačiai į kmieffl t racijos stovy- noma stambiai apmokami žmo 
i klų”. ’nės. Reiškėsi daug nepasiten-

, kinimo, kad vieniems tenka 
per daug, kitiems nieko.

Kongreso žemesnieji rūmai 
vakar 229 balsais prieš 112 
nusprendė atšaukti to įstaty-

WASHINGTON, bai. 28. —[mo algų skelbimo dalį. Nuro- 
Senato juridinis komitetas lO.dvta, kad galima paduoti via- 
balsų prieš 8 nusprendė, kad|?umon algas tik iki 13,000 d. 
nereikalinga vyriausiųjam tei- Kam išmokama daugiau, netu-

SENATO KOMITETAS
PRIEŠ ROOSEVELTO 

SUMANYMĄ

smuį teisėjų skaičių didinti.

“SĖDĖJĘ” STREIKININ
KAI NUBAUSTI

GULBES METELIŲ EŽERE

DETROIT, Mich., hal. 28. 
— 79 moterys ir 41 vyras, ku
rie vykdė “sėdėjimo” streikų 
Yale and Towne Manufactu- 
ring Co. fabrike, už teismo pa 
niekų nuteisti kalėti.

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO VALENCIJĄ

Išteisinti Katalikų Jaunųjų nno pagoninimo. Nepaisant už 
Vyrų sųjungos generalinis se- Įsidengimo teismais, nacių klas 
kretorius J. Clemeng ir dar | tingi žygiai pakankamai aiš- 
du kiti asmenys. ;kūs.

ii būti# žinoma plačiųjai visuo
menei. Girdi, skelbimas stam
biųjų algų yra naudingas tik 
rakieteriams.

Senatas tuo klausiniu 
turės tarti savo žolį.

dar

30 UŽMUŠTA MADRIDE

FEDERALINIS ŠVIETIMO 
BILIUS ATMESTAS

IR LIETUVOJE PAVASA
RIS VĖLUOJASI

AVASHINGTON, bai. 28. — 
Kongreso žemesniujiF rūmų 
švietimo komitetas 12 balsais 
prieš 5 atmetė Ifarrison-Blaek- 
Fleteherio bilių, kuriuo norėta 
skirti stambi švietimo federa
linė pinigiška pagelba paski
roms valstybėms.

Administracija buvo 
žinga biliui.

prie-

CHICAGOJ ĮVYKS KŪDI 
KIŲ SAVAITĖ

KAUNAS, hal. 2. — Šįmet 
pavasaris vėluoja. Kartkartė
mis vis sninga ir protarpiais 
pasidaro visiškas žiemos vaiz
das. Prieš savaitę net Dzūki
joje žmonės važinėjo rogėmis 
per ežerus. Žuvų nerštas dar 
neprasidėjo, bet lydekos ne
trukus pradės neršėti.

Apsčiai pasirodė paukščių 
keleivių: špokų, vieversių,
pempių. Nesuskaitomi pulkai 
žąsų traukia į šiaurę. Jų svar
biausios poilsio buveinės —

Prezidento Roosevelto pas- tai šiaurės Lietuva, ypač Jo-
kelbimu gegužės 1 d. šalyje 
bus minima naeionalė vaikų 
sveikumo diena.

O Chieagoj nuo geg. 2 iki 
8 d. bus minima kūdikių sa
vaitė.

Prieš keletu metų Metelių 
ežere apsigyveno- gulbės. Dėl 
palankių gyvenimo sąlygų ir 
nuolatinės miškų administra
cijos globos jog čia apsiprato. 
Ilgainiui priviso jų nemažas 

[pulkelis. Ežerui užšąlant, jos 
išskrenda. Balandžio pirmo
mis dienomis keletas jų vėl

kadangi tuo būdu siekiama tik grįžo ir apsigyveno paežerės 
apsunkinti Cbicago gyvento- * pelkėse, nes ežere dar neištrr- 
jus. Ipo ledas.

Šiurpus žmonių žudymus Chicagos 
gatvėse

Automobilių aukų skaičius. Per pirmuosius tris mėne- 
Cliicngos gatvėse kaskart didė sius čia žuvo 196 asmenys. Ma 

žesnis žuvusiųjų skaičius yra 
net pačiam New Yorke.

Jei per ištisus 1937 metus 
toks gausus automobiliais 
žmonių daužymas vyks, Cbi
cago miestas pasirodys pavo
jingiausias.

ja..
National Safety Council va

kar paskelbė:
“Šįmet iki balandžio 1 d. 

Chieagoj automobiliais dau
giau žmonių užmušta, negu ki
tuose kuriuose paskiruose mie
stuose.”

VALENCIJA, Ispanija, hal. 
28. — Radikalai paskelbė, kad 
nacionalistų karo laivams bom 
barduojant šių radikalų sėdy
bų 4 asmenys užmušta ir 27 
sužeista.

McKINLAY LAIKINAI IŠSI
SUKO NUO KALĖJIMO

Nuteistas už teisimo paniekų 
vienerius metus kalėti R. W. 
McKinlay laikinai išsisuko 
nuo kalėjimo. Teisėjas O’Co- 
nnell bausmės vykdymų atidė
jo iki birželio 23 d. ir leido ap 
eliuoti.

Tas yra ryšium su vieno 
“jury” papirkimu Zintako 
pirmoje byloje.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

MADRIDAS, bai. 28. — Na 
cionalistų artilerija ir vakar 
smarkiai bombardavo Madri
dą. Šį kartų daugiausia kliiuvo [spėjo pasprukti, 
radikalų laikraščių leidyk
loms, kurių viena visai sunai
kinta. 30 asmenų užmušta.

SUMMERVILLE, Ga. bdl. 
28. — Sudegė Gore, Ga., vidu
rinė mokykla. 200 mokinių vos

PASKIRTAS KARO SEKRE
TORIUS

WASITTNGTON, bai. 28. — 
Mirus karo departamento se
kretoriui Deru, karo sekreto
riaus pareigas per 9 mėnesius 
ėjo mirusiojo pavaduotojas H. 
H. Woodring. Dabar jis pas
kirtas karo sekretorium.

ORGANIZUOJAMI LIGO
NINIŲ TARNAUTOJAI

Chieagoj organizuojami Ii 
goninių neprofesionaliniai tar 
nautojai. Jų čia būsią iki 20,- 
000. šių naujų unijų norima 
sujungti su Amerikos Darbo 
federacija.

SAN FRANCISCO, Cal. 
iai. 27. — Baigtas statyti 
Golden Gate tiltas. Surengtos 
iškilmės.

R. M. Sweitzer stengias at
gauti iždininko vietų.

niškio, Žeimelio, Meškuičių a- 
pylinkės; ten pilni laukai jų 
užgulti.

Kovo 19 d. pastebėti pelėsa
kaliai, 28 d. giedojo juodieji 
strazdai, tų pačių dienų Kau
no apylinkėse pastebėtos pir
mosios kielės, o 29 d. iš Kauno 
ir Utenos apylinkių gautos ži
nios apie pasirodžiusius gan
drus.

Miškai ir laukai pagyvėjo: 
girdėti startų, vieversių, zylių 
giesmelių, o sausuose Dzūki
jos šiluose skamba skardus li- 
gučių (mūsiškis vieversys), 
balsai.

Prieš keletu dienų pražydo 
baltalksniai ir lazdvnai. L. A.

JŪRŲ LAIVAS MARI 
JAMPOLĖ

PREZIDENTAS IŠVYKO I 
ATOSTOGAS

KAUNAS. — Akc. B-vė Lie 
tuvos Baltijos Lloydas Dani
joje pirko naujų jūrų laivų. 
Vakar tas laivas danų’ uoste 
Nakskove apžiūrėtas, priim
tas ir pavadintas lietuvišku 
vardu “Marijampolė”, iškėlė 
lietuviškų vėliavų. Šiomis die
nomis laivas atplauks į 
Klaipėdą ir pradės keliones iš 
Klaipėdos į kitų valstybių uo
stus.

AVASHINGTON, bai. 28. — 
Prez. Rooseveltas dešimčiai 
dienų išvyko į atostogas — 
žvejoti Meksikos įlankoje.

ORAS
CHICAOO SRITIS. Debe

suota; numatomas lietus; kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:48, leidžiasi 
7.47.
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L. Vyčiai Švęs Jubiliejų

Šiais metais sueina 25 metai nuo mūsų 
jaunimo organizacijos — Lietuvos Vyčių į- 
sisteigimo. šios organizacijos pirmininkus 
A. J. Mažeika '‘Vyties” 4 nr. oficialiai pra
neša, kad Vyčiai savo sidabrinį jubiliejų 
švęs savo metiniam seime, kuris įvyks rug
pjūčio 3, 4 ir 5 dienomis Dayton, Ohio. Ju
biliejiniame seime dalyvausiąs garbingas 
svečias J. E. Vyskupas Mečislovas Reinys, 
Lietuvos Pavasarininkų Sųjungos protekto
rius, kuris apvainikuosiąs jaunimo organi
zacijos jubiliejaus minėjimą.

Vyčių pirmininkas p. Mažeika džiau
giami, kud jų organizacija tikrai yra laimin
ga, nes ją dažnai atlanko Lietuvos pavasa
rininkų garbingi atstovai. Pernai Vyčių kuo
pas lankė ir seime dalyvavo Pavasarininkų 
vadas dr. .Juozas Leimonas su p. J. Laučka, 
o šiais metais susilauks nepaprastai aukšto 
svečio J. E. Vyskupo M. Reinio asmenyje.

Pirmininkas savo rašte apie jubiliejinį 
seimą Vyčiams primena ir tą, kad reikia 
vesti intensyvų naujų narių vajų, kuris ei
na nuo sausio mėnesio, nes turint didesnį 
narių skaičių žymiai plačiau bus galima 
veikti, daugiau nudirbti ir pats jubiliejaus 
•minėjimas bus iškilmingesnis ir įspūdinges
nis. » •:

Jie to, vyčiai raginami iškilmingai mi
nėti Motinų Dieną, auginti vyčių namų fon
dą, rengtis prie 1938 metų ekskursijos į 
Lietuvą.

Tai gražūs mūsų jaųnįnjyi t^ganizacijos. 
užsimojimai, kuriuos, be abejonės, visa pla
čioji lietuvių visuomenė nuoširdžiai parems.

Darbininkai ir Darbas

Lietuvoj leidžiamas darbininkų laikraš
tis “Darbininkas”, kurį redaguoja prof. Pr. 
Dovydaitis, rašo, kad socialinių klausimų 
jokiu būdu neišriš nei revoliucijos nei lab
darybė. Anot jo, lalxlaryl>ė “dažnai Darbo 
Žmogų žemina, Jį tvirkina, laidaro netin
kamą jokiai kūrybai ir sunkiai valstybei 
bei visuomenei našta.

Didžiosios socialinės reikšmės turi dar
bas. Darbas žmogui duoda džiaugsmo, pasi
tenkinimo ir apsaugo nuo įvairių blogybių. 
Jis žmogų išmankština, išugdo jame kilnią 
asmenybę. Darbininkai tai žino ir laukia 
iš visuomenės ne. pasigailėjimo, o darbo, uz 
kurį galėtų pragyventi ir kukliai pasilink
sminti. Todėl ir visuomenės pareiga turėtų 
Imti rūpintis ne rinkliavomis, bet kaip ap
saugoti Darbininkus nuo nedarbo. Darbinin
kų klausimų turėtų spręst ne labdaringos 
ponios, liet rimti visuomenininkai ir ekono
mistai, rūpindamiesi išplėsti krašte viešuo
sius darbus ir ieškodami tam lėšų. Tik dar
bas ir tinkamas už jį atlyginimas patenkins 
Darbininkus. Darbas — Darbo žmonių vil
tis ir išganymas.

Tiesa, lalidarybė turi didelės reikšmės. 
Be jos gul ir •neįmanoma apsieiti. Bet vis 
tik labiau reikia susirūpinti nedarbu, negu 
labdarybe. Darbininkas nenori naudotis sve
tiniu patarnavmu — jis nori dirbti.”

Kanadiečiai ir Misijos

Kanados katalikai yra gerai susiorga
nizavę ir veiklūs. Jų tarpi* jr katalikiškoji 
spauda plačiai yra skaitoma. Jie rūpinasi ne 
vien savo krašto žmonių tikėjimo reikalais, 
bet ir į kitus kraštus gerui paruofituh 'inisio- 
ųįęrįus siunčia.

štai, praėjusiai* metais į visus pasam 
lio kraštus iškeliavo su misijomis 192 kana
diečiai kunigai ir 103 vienuolės seserys. Va
dinasi, tik vienais metais Kanadoje atsirado 
297 žmonės, kurie visą savo gyvenimą pa
šventė skleidimui Kristaus mokslo šviesos 
ten, kur toji šviesa mažai ar dar visai nėra 
pasiekusi. i į .

Dėl Išsiskyrimų

Pastaruoju laiku Lietuvoj plačiai svar
stomas civilinės metrikacijos įvedimo klau
simas. Spauda tą klausimą gvildena, nes 
vyriausybė ruošianti atitinkamą įstatymo 
projektą. “Pan. G«a^<asM padavė į'lomių 
statistikos davinių:

“Civilinės išardomos moterystės šalini- 
likaius labai pravers įsidėmėti šių skaičių 1 
kalbą.

Vokietijoje 1903 m. išsiskyrimų buvo 
11,147, o 1922 m. — jau beveik 37,000. Per 
tą patį laiką gyventojų padaugėjo 9 nuoš., 
išsiskyrimų — 230 nuoš. Anglijoj ir Valijoj 
1901 m. prašyta perskirti 750 poros, o 1919 
m. lokių prašymų buvo jau per 6,000.

Kituose kraštuose šį “pažanga” yra 
žymiai spartesnė. Prancūzijoj 1894 m. iš
siskyrė 1,657 poros, 19,3 m. — 16,335. Per
tą laiką gyventojų skaičius padidėjo 9,1 
nuoš., o perskyrimų 832,4 nuoš. Didžiausias 
išsiskyrimų skaičius buvo 1921 m. — 32,552. 
Amerikos .J. V. 1867 m. išsiskyrė 9,937 po- ; 
ros, 1906 m. - 72,062, 1916 m. — 112,080,1 
1921 m. — .148,554; nuo 1867 -m. iki 1921 m. 
gyventojų priaugo 183 nuoš., išsiskyrimų 
padaugėjo 1,250 nuoš. 1926 m. jau kas sep
tinta pora persiskiria”.

Jštikro, šios skaitlinės yra įdomios. Ci
vilinės metrikacijos šalininkai, jei jiems l>ent 
kiek rūpi šeimų neišardomumas ir tautos 
dorovingumas, i šiuos statistikos davinius 
turėtų gerai įsidėmėti.

Pirmoji Pagalba

Prie tokio didelio judėjimo miestuose j 
įvyksta labai daug sužeidJmų: dirbtuvėse, 
automobilių ir lėktuvų nelaimėse ir viso
kiuose kitokiuose atsitikimuose. Įdubai yra 
svarbu, kad sužeistieji gautų ir skubią ir 
tinkamą pirmąją pagalbą. Nuo pirmosios pa
galbos daug pareina sužeistųjų pagijimas.

Chicagos miesto gaiva Edward J. Kel
ly girtinų žygį padarė, susirūpindamas šiuo 
svarlkiu reikalu. Jis paskelbė Pirmosios Pa
galbos (First Aid) savaitę, kuri bus nuo 
gegužės mėn. 16 iki 22 dienos.

Per tą savaitę bus stengiamasi plačiau 
jr geriau supažindinti su teikimu pirmosios 
pagalbos ir tinkamiau prie to prisirengti.

Be abejojimo, į tą dalbą bus įtrauktu 
žmonių sveikatingumu susirūpinusios orga
nizacijos, įstaigos ir paskiri asmenys: dak
tarai, aptiekininkai, slaugės ir t.t.

Vatikano Dienraščio Pastaba

Oficialus Vatikano organas “Osserva- 
tore Romano” paskelbė straipsnį, kuriame 
lašo upie naują Ludendorfl'o tikėjimą. Laik
raštis tą tikėjimą vadina teosofijos, šiaurės 
mitologijos ir vadinamosios rasės etikos mi
šiniu, kurį prieš dešimtį metų pradėjo prak
tikuoti abu Ludendorffai, įžeisdaimi krikš
čioniškosios moralės vertybes. Ijaikraštis 
pabrėžia, kad toks “tikėjunas“ krikščio
nišką tautą guli privesti ne prie vienybės 
bet prie rimčiausių pralaimėjimų, būtent, 
prie moralinio pralaimėjimo.

Toliau tas pats laikraštis pažymi, kad 
kanclerio Hitlerio susitaikinimas su Luden- 
tlorffu turi nc tik politinę, bet ir doktrina- 
•’.nę reikšmę, ypač šiuo metu, kada Vokie- 
lijci, kutui i kai kovoja dėl krikščioniško jau
nuomenės auklėjimo.

JUOZAS TUMAS - VAIŽGANTAS

nių metų balandžio mėn. 
29 dieną sukanka ketveri me 
tai, kai mirė Juozas Tumas - 
Vai/gantos. Kiekvieneriais 
metais jo mirtį visi lietuviai, 
kaip galint, plačiau pamini. 
Juozas Tumas - Vaižgantas 
yra vienas iš populiariausių

damas Mintaujoje, jis ilgėjo
si Lietuvos" ir, žūt būt, norė
jo į j»I sugrįžti. 1895 m. jis 
buvo paskirtas į Žemaičius 
MosėdžJo parapijos vikaru. 
Čia jis 1896 m. įsteigė “Tė
vynės Sargo” laikraštį ir bu
vo kelerius metus jo redak-

ir daugiausia Lietuvai nusi-j *H1,L ut,'lal Pia"
pelnusių žmonių. Reta nisti i ^*no Ib'tuvių diaudžianiuo- 
kitą tokį žmogų, kuris taip's*us ’1 l:ž<ai 1897 m.
plačiai ir giliai būtų įaugės'"*1 Išteko žandarams
į mūsų tautos kultūrinį gy-J rankas*. Jam grėsė didelė 
veninių, kaip Juozas Tumas - lodei kai kurie jo
Vaižgantas. Spaudoje, mene, 
moksle, religijoje, politikoje 
ir įvairiose kultūrinėse bei 
v i suome n i n ėse orga n i zaei jose, 
per keturia*lešinits metų, 

(tauri bei ekspansyvi jo asuie- 
| nybė plačiai bei turiningai 
.pasireiškė. Nuo “Aušros”

draugai, ragino jį bėgti į A- 
meriką, kur jau nemaža lie 
tuvių veikėjų buvo jadiėgi, 
nuo rusų valdžios persekioji
mų. Žynius Amerikos lietu
vių veikėjas kun. Antanas 
Kaupas, sužinojęs apie Tumo 
nelaimę, jį tiesiog maldauti

laikų ligi pat savo gyvenimo j ,,,a'^a'a V^ti į Ameiiką. A a
I pabaigos, Juozas Tumas ..žinok, girdi, jis rase, unitus 
' Vaižgantas žengė pirmose . >iaun9 darbščių ir ener-
mūsų tautos veikėjų eilėse, o tokių, kaip tu. Atva
savo asmenvbe ir veikalam

Religinio Auklėjimo Svarba

Prancūzijoj eina laisvų pažiūrų ir pro
testantiškas laikraštis “Temps”, kurs lai
komus lubai įtaK.ingas. Ir j»me buvo ilgokai 
rašoma, kodėl dabar Italijoj visose mokyk
lose ypatingo dėmėsio kreipiama į tikybinį 
vaikų auklėjimą. Tas laikraštis, kuriam ti
kėjimas nerūpi, prieina išvados, kad vaiko 
dvasiai išugdyti gera gyvenimo kryptimi 
kitos piiemonČK nėra, kaip religija. Todėl 
italai, norėdami lupti stipria, galinga tau
ta, ir liulėjo tikrąją gyveninio auklėtoją, 
kuri saugos nuo klaidų.

Dėl to “šaltinis” pastebi, kad ir nie<, 
lietuviai visui rimtai į tai turime kreipti 
dėmesį. Jei mokyklose vra kunigo dėstoma 
tikyba, dar nereiškiu, kad vaikas yru reti 
giniui auklėjamas. Vaikas apie tikėjimo rei
kalingumą, naudingumą ir būtinumą tini 
išgirsti ii iš tėvų l«*i mokytųjų lūpų. “Dar 
naudingiau, rašo “Knis”, kai vuikas ma
tys tikėjimo naudą pavyzdžiais: kaip tikė
jimas gerbiamas ir piuktikuo*jamas”.

visuomet atstovavo pačiam 
jautriausiam, pačiam gaivali- 
škiausiam mūsų tautos, ele
mentui.

Juozas Tumas - Vaižgan
tas gimė 1869 iii. rugsėjo 20 

Į d. Malaišių kaime, Svėdasų

žiuok ir būsi perlu tarp mū
sų kunigų. Tik kunigas A. 
Dambrauskas Juozui Tumui 
nepatarė niekur iš Lietuvos 
bėgti, nes kiekvieno garbin
go kario pareiga narsiai sto 
vėli savo sargyboje ligi pat 
savo mirties. Tad Juozas Tu-

I j įa lapijoje. Jo gimtines apy- ma‘s balso paklausė ir į 
] linkės gamta nepaprastai gra-1 nebėgo.
Į ži ir ji turėjo didelės įtakosi J,,ozas Tumas - Vaižgan- 
jo kūrybai. “Aš čia gyvenau, 1 <as ir rusb valdžios ir sulen- 
gaiutos {vadavimų įspūdžiais ' kejusiof- savo dvasiskijos. vy- 
ir taikių Amonių meile, pa-1 sausybės buvo nemėgiamas 
šakojo jis, — tie visi veiks- ir kelioliką metų tremiamas 
niui sudarė mano sielą, jais vienos į kitą parapiją, 
ir tegaliu save išaiškinti. Mu-j1906 pabaigoje jis atsikėlė
no raštų tipai, vietų tų var- i sostinę Vilnių ir čia

Ketvirtadienis, bal. 29, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS , Amerike išrastas instru- 
----------- įmentas, spektrografu vad ina-

Dr. Eugeiie Colligan, prezi- mus, kuris užuodžiąs, kurtoj 
dentas Ilunter vardo kolegi- vietoj žemės gilumoje yra ži
jos, New Yorke, yra papasa
kojęs vieno kolegijos studento 
gabumus moksle. Vienam stu
dentui jis buvo uždavęs para
šyti kompoziciją (raštą) apie 
Benjaminą Frankliną. Sukęs, 
pasukęs nemažai galvą stu
dentas Dr. Colligan pristatė 
tokią kompoziciją:

“Benjaminas Franklin buvo 
biednas vaikas. Jis nuvažiavo 
Filadelfijon gyventi. Jis ne
turėjo daug drabužių. Vieną 
dieną eidamas stritu jis pama
tė gražią merginą. Ji jam pa-! Vokietijoj išėjo naujos paš- 
darė smile, jis jai padarė' to markės su Hitlerio galva.

balo-aliejaus. Išradimu, sako
ma, labai susidomėjęs lietuviš
kų cicilistų ir balšavikų ben
dras pruntas; esą, gal galima 
būtų tą spektrografą paimu 
doti užuodimui, kuriose liet 
vių kolonijose galima auxų 
gauti “vadavimui” demokra
tijos Lietuvoje. Nes dabar to 
prunto katll)ėtojai iš kai ku
rių kolonijų išvažiuoja su nuo
stoliais. Nesurenka nei kelio
nės ekspensams padengti.

iu♦
smile. Ilgainiui jiedu susituo
kė ir jis išrado elektrą.”

Pasakojaina, kad vieną kar
tą Fridrichas Didysis užėjo 
į kaimo mokyklą ir pamatė, 
kaip mokytojas dėsto pamo
kas. Mokytojas klasėje elgėsi 
tnip laisvai, tarytum nieko 
svetimo joje nebūtų. Pamokos 
metu jis dar keletą mokinių 
gerokai apibarė. Pasibaigus 
painokai, karalius pradėjo 
Įvarti mokytoją, kam jis ne
gailestingai su vaikais elgia
si net ir tada, kai klasėje bu
vo pats karalius. Mokytojas 
jam rainiai atsakė:

— Jūsų Didenybe, prašau 
man atleisti. Jeigu aš tiems 
išdykėliams būčiau leidęs su
prasti, kad dar yra pasaulyje 
žmogus, turįs daugiau galios 
už mane, tada aš jų visiškai 
nesuvaldyčiau.

Ant baltos pope ros sulipyta 
po keturias tokias markes ir 
įrašyti tokie Hitlerio žodžiai: 
“Kas nori išgelbėti tautą, ga
li tik didvyriškai galvoti.” Iš
eitų taip: kad didvyriškai gal
voji Hitleriui neužtenka vie
nos galvos; reikia keturių to
kių.

— Jes, prieš vėsėję tu visa- • 
dos panirdavai man už rankos,
— išmetinėja žmona vyrui. —
O dabar niekad to nepadarai.

— Mano dušyt, — atsakė 
jai vyras. —• Tada neturėjom 
piano ir tu neturėjai kur savo 
rankų dėti.

kurį laiką dirbo pirmojo lie
tuvių kalba “Vilniaus Žinių”

gijai aukų rinkti. Amerikoje 
išbuvo 90 dienų, aplankė dau 
gelį lietuvių kolonijų ir su
rinko apie 35,000 rublių Sau
lės draugijos namams staty
ti. Iš tų pinigų ir buvo pra
dėti statyti dabartiniai gra
žūs Saulės rūmai, kurių gi
mnazijoje moko ir bendrabu
tį veda amerikietės vienuolės 
kazimicrictės.

Didžiojo karo audrą Juo 
zas Tumas - Vaižgantas per 
leido gyvendamas už Lietu
vos ribų — Rygoje, Petrapi
lyje, Stokholme etc. ir dau
giausiai tvarkydamas lietu
vių palvėgėlių reikalus. 1918 
m. jis sugrįžo į Vilnių ir ku
rį laiką dirbo “Lietuvos Ai
do” redakcijoje. 1919 m. į- 
steigė griežtai opozicinį len
kų valdžios atžvilgiu “Nepri
klausomos Lietuvos” dienra
štį ir jį redagavo ligi 1920

dai, aprašymai ir pudavimai 
iš čia semti, nepruiiiunyti”.

Pabaigęs Dinahurko reali- dienraščio redakcijoje. 1907 
ne mokyklą, Juozas Tumas ,,k draug su dabartiniu Lie- 
įstojo į Kauno kunigų semi- b*vos Respublikos Preziden- 
nariją. Kauno kunigų semi- Antanu Smetona įsteigė 
narija anais laikais buvo sma- “Vilties laikraštį, kuris ap- 
i kiai sulenkinta. Juozas Tu- 'ink save subūrė geriausias
mas jau, Dinaburko realinė-1 lietuvių tautos jėgas. Gyven- . . ..
j., gimnazijoje būdamas buvo 'lamaa Vilniuje. Juozas TU.|'"et«- .‘"‘".'T“;“ _J“. 

susipratęs lietuvis, skaitė Lie-:’nus - Vaižgantas smarkiai
tuviškns raštus, tarp jų ir kovojo su lenkais dėl sugrą- 
“Aušrą”. Mokydamasis se- Žinimo lietuvių kalbos ir pa 
minurijoje jis veikliai daly- nialdų į Vilniaus Vyskupijos, 
vavo lietuvių tautiniame da- bažnyčias. Del to jis sulen 
rbe, buvo vienus iš steigėjų bėjusios dvasinės vyriausybės 
ir bendradarbių “Žemaičių ir buvo labai nemėgiamas ir 
Lietuvos Apžvalgos” Įniktu- 1911 m. iš Vilniaus ištrem-

žo į Kauną ir tuojau buvo 
pakviestas redaguoti “ Triū

sėm. 1893 m. jiabaigęs semi-i tas. liula jis žomaicių vysku- 
nariją ir įšventintas į kuni
gus, kaip susipratęs lietuvis 
patriotas, buvo išsiųstas į

jio Gasparo Girtauto buvo 
paskirtas Laižuvos klebonu. 
Tais pat metais jis buvo iš-

tos” laikraščio. Be to, įstei
gė ir kurį laiką redagavo 
šaulių laik tuštį “Trunitą”. 
1921 m. Švietimo ministeri
jos pakviestas suorganizavo 
ir redagavo “Mūsų senovės” 
žurnalą, kuriame buvo !»s 
kelbta daug įdomios istorinės 
medžiagos. 1922 iii. jis buvo 
Iškviestas lektoriauti į Lie-

Kuršą, į Mintaują. Vikarau- vykęs į Ameriką Saulės drau- tuvos Universiteto Humanitū

Gromata iš balšavikų “ro
jaus”:

“Pas linus viskas puiku ir 
viskas būtų gerui, tik neturim 
ką valgyti.”
—» —y———m—y—————*
rinių mokslų fakultetą, kur 
daugiau kaip septynerius me 
tus dėstė naujosios lietuvių 
literatūros istoriją ir savo 
paskaitose paskelbė daug nau 
jos ir įdomios medžiagos. Už 
savo mokslo darbus buvo pa
keltas docentu ir 1929 m. jam 
buvo suteikta literatūros ga
rbės daktaro laipsnis.

Juozas Tumas - Vaižgan
tas yra šakotas ir plataus 
masto veikėjas: jis vienas iš 
žymiausių publicistų, beletri
stų, literatūros istorininkų, 
mokslininkų, visuomenės vei
kėjų ir t.t. ir t.t. Jis yra vie
nas iš žymiausių lietuvių ra
šytojų. Iki šiol jo raštų yra 
išleista keliasdešimts tomų ir 
kelis syk tiek jo raštų du r 
teliėra išblaškyta po įvairius 
periodinius leidinius. Iš žy
miausių Vaižganto veikalų 
minėtini šie: trijų tomų apy
saka “Pragiedruliai”, “Dė 
dės if dė<lienės”, “Šeimos vė
žiai”, ir daug smulkesnių. 
Gražiausias Vaižganto kūri- 
nys yra “Prugiedruliai”, ku
riuose jis vaizduoja lietuvių 
lautos kovas dėl savosios kul
tūros. “Pragiedruliai” tai 
tikra mūsų tautos epopėja, 
kurioje keliami aktualiausi 
mūsų tautos dalykai, vaizduo
jamas įvairiausių luomų ir 
profesijų žmonių gyvenimai 

(Tęsinys 4 pusL)

k



itelvirladonis, Kai. 29, 1927
DRA

REDAKTORIAIS ADRESAS:
409 Tabor S*rccl 

F.splln, PittslMirKli, Penna. Pittsburgo Lietuvių Žinios GEN ERAI JS AGENTAS
Kaataa J. Valftnoraa 

301S CarMMi Kt.
Telef. Hemloek 3204

Ix-wls Madoms Keli* Rodo 
I^wls Kreditan Visiems Duoda

Kaip Atrodo Pasaulis

RAULAS. Jonai, ar žinai, 
kad pasaulis atrodo labai 
keistai ?

JONAS. — Kaulai, pasau
lyje nieko keisto nėra, tik 
visa keistenybė yra su mu
mis.

RAULAS. — Nu ne. Nie
ko nėra keista su manim, tik 
kiti žmonės yra labai keisti.

JONAS. — Ne, tiek pasau
lis, tiek žmonės turi keistu
mo, kiek mes patys esame 
keisti. Trumpai pasakius, 

Ltoks esti pasaulis, kokie mes 
"esame. Ar-gi nežinai, Raulai,

stelėjimus; girdi jo kalbų; 
mato jo didelį papuošalų; ma
to, kaip tas medis ištiesęs sa
vo rankas (šakas) dangun 
garbin I>ievų, pildo Jo šv. Va 
lia ir t.t. Jeigu ateis dailydė 
prie to paties medžio, tai ma
tys visiškai skirtingus daly
kus — kų galėtų padirbti
•v •is jo.

Štai, Raulai, tik keturi žmo 
nės mato vienų medį, o kiek
vienas mato skirtingų daly
kų. Ar tai ne tiesa?

RAULAS. — Tikra tiesa, 
bet kiekvienas jų supranta 
kitaip apie tų medį.

JONAS. — Tai čia ir yra 
visas dalykas. Kas koks yra.kad kų tik mes matome yra

tai musų pačių paveikslas. Į jajp jįs mato visus dalykus
Kuomet stovi prieš veidrodį, 
matai pats save. Taip ir sn 
pasauliu. Kiekvienas žmogus 
žiūrėdamas į kitų mato pats 
save.

Kitaip sakant, kiekvienas 
'mato save dalykuose, į ku
riuos jis žiūri.

RAULAS. — Tai tik su 
daiktais taip esti, bet su žmo-

RAULAS. — Nesuprantu; nėmis taip negali būti?
tokio pasakymo. Kaip aš ga
liu 'matyti save, jei aš žiūriu 
į kitų daiktų?

JONAS. — Aišku, kaip 
diena. Pav., ūkininko darže 
auga didelis medis. Kada tik 
ūkininkas ateina į daržų, ta
da jis žiūri į medį, kaip į 
kokį kerštininkų, bei skriau
dų darantį, nes po medžiu 
niekas neauga, sunku yra ar
ti, nes šaknys painiojas. A- 
teina prie to paties medžio 
gamtininkas, mato medį kai
po didelį geradarį, nes jis 
valo orų, geria karbonų, o 
išduoda oksigenų; palaiko že
mėj drėgnumų. Ir daug kitų 
naudingų dalykų, gamtinin
kas mato medyje. Bet ateina

Raitės nemato, kaip tik bai- Tautai. Kodėl mes taip ne-1 namų “apvainikavimų” Pa- silankyti. Kų daugiau suži |
SU nflmVtlTlimn .Tnc crra^ii^ ronmūo _ A____ V _ Inncimn ttoKoit nranoŽimn Isų papiktinimų. Jos gražus 
veidas palaidūnui yra baisi 
pagunda. Išmintingo ir Visa 
galio Dievo sutvertas mer-

rangūs ir mažni kreipiame 
domesio į Federacijos ir ka
talikiškos spaudos reikalus? 
Randasi lietuvių kolonijų,

nelės Švč., motinų pagerbimo I nosime, vėliau pranešime.

gaitės kūnas pasileidėliui y I kurios vien tiktai vietos rei-
ra vien pagunda. Kadangi jo
akys nieko kito nemato kaip
tik blogus daiktus pas kitų,
kadangi jo širdis ir visas jo
kūnas yra pilnas sugedimo,
tai jis negali matyti nieko
švento nei pas geriausių mo- *
teriškę, nieko doro, nieko pra 
kilnaus, kaip tik paleistuvy
stę.

Kitas, jaunas ir doras vai
kinas sutinka tų pačių mer
gaitę. Jis mato visiškai skir
tingus dalykus. Jis mato joj 
grožį ir dorų. Kokia tai bū
tų šventa moteris namuose. 
Tikrai būtų namų širdis ir 
šeimos vainikas. Dėl ko tos 
vaikinas mato pas tų mer 
gaitę tokius kilnius dalykus? 
Dėl to, kad jis pats yra do
ras ir kilnios širdies vaiki
nas.

Jei šv. Pranciškus arba šv. 
Alfonsas atsikeltų, kų jie mn-

JONAS. — Sakykim, maža 
me miestelyje, kame daugu
mas žmonių vienas kitų pa
žįsta. Štai, eina gatve jauna, 
gražiai išauklėta ir grynos 
širdies mergaitė, kuri jokio toj mergaitėj. Štai, kų:
papiktinimo neduįoda, kuri 
nieko blogo savo širdyje ne
mano. Viena kūmutė pama
čiusi jų sako: “Ot, eina gat
vėmis vyrus viliodama”. Ki
ta pamačiusi sako: “Tai ji 
duoda pagundas”. Gi mer
gaitė nieko tokio savo šir
dyje nemano. Dėl ko taip 
“kūmutės” sako? Dėl to, 
kad jos pačios mėgina vilio
ti ir papiktinti kitus.

pet negana dar to. Mer
gaitė sutinka paleistuvį, ku-

poetas, jis mato jo šakų mo- rio akys nieko gero ant mer-

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

gyvenimo klausimų sykį ir 
ant visados ir yra paliuosuota 
nuo abejonės ir neramumo. 
Švento Rašto mokslas išvys
to jėgas. Jis įveda siekį j 
gyvenimų, džiaugsmų į širdį, 
viltį į ateitį. Nauji troški
mai ir tikėjimas prasideda.

pakeltomis akimis dangun 
sakytų: “O, Dieve, jeigu Ta
vo rankų darbas yra toks 
tobulas ir gražus, tai kokia 
yra Tavo Tobulybė ir grožy
bė?” Tie dideli Šventieji ma
tytų patį Dievų ir Jo Šv. Va
lių, o nieko papiktinan
čio. Dėl ko? Dėl to, kad jie 
turėjo grynas širdis ir šva
rias mintis. Jie matė Dievo 
rankų ant kiekvieno daikto. 
Todėl, Raulai, aišku, kad 
koks yra pats žmogus, tokius 
daiktus jis mato pas kitus. O 
dar geresnis pasakymas: Kų 
žmogus mato, tai yra jo pa 
ties veidrodis. J.VS.

kalais ir sutraukia į ruošia
mas pramogas, bet nesiranda 
net Federacijos skyriaus. Kri
staus vietininkas nors kar
tais ir ragina vadus netiktai 
lokaliais reikalais rūpintis, 
bet platinti ir katalikiškų 
spaudų ir tuomi pastūmėti 
katalikų veikimų prieš viso
kius izmus, kurie purvina 
Kristaus Bažnyčių. Bet kai 
kurie vadai saldžiai miega 
arba vien tiktai savo reika
lais tesirūpina.

Randasi apylinkėje vadų, 
kurie ne tik nesirūpina kata
likiškos spaudos reikalais, 
bet ir patys į savo pastogę 
neįsileidžia katalikiškų pa
žiūrų laikraštėlio.

Tad, Pittsburgbo ir apy
linkės vadai, kelkitės iš snau 
dūlio, lokalizmo ir pasidar
buokite, kad įsteigus Federa
cijos skyrių savo kolonijoje 
bei prisidėjus prie praplatini
mo katalikiškos spaudos ir

dienų.
Šv. Kazimiero bažnyčioje 

gegužinės pamaldos bus tre
čiadienių ir penktadienių va
karais, 7:30 vai., o sekmadie- 
niais 3 vai. po pietų. Soda
lietės, be abejonės, ir šįmet 
surengs Panelės Švč. “vaini
kavimo” šventę ir motinų 
pagerbimo dienų, kurioje, pa
prastai, priimamos naujos na
rės.

Šv. Rožančiaus draugija pe 
reitų sekmadienį susirinkime 
pasižadėjo visų gegužės mė
nesį kas rytų kalbėti vienų 
dalį rožančiaus, kad Panelė 
švč. apsaugotų žmones nuo 
visokių išnaudotojų ir suva
džiotoji}. Žodžiu, kas gyvas, 
visi ijengiasi. tai maldomis, 
tai kitais būdais gegužės mė
nesį garbinti Panelę Švč.

Praeitų {trečiadienį Petro
nėlė Kaizeriūte susituokė su 
Arror James iBrott, vokiečiu, 
iš Šv. Petro parapijos. Te 
Dievas juos laiminn.

Šis • Tas Iš West End
Pittsburgho Padangės
Balandžio 22 d. lankėsi ir 

svečiavosi pas mūsų klebonų 
žymus patrijotas ir veikėjas 
Vincas Uždavinys. Gaila, ir 
labai gaila, kad taip trumpai 
galėjo pasisvečiuoti, nes ap
važiavęs plačiai Amerikų da
ug kų turėjo papasakoti, bet 
skubiai turėjo vykti į kitų lie 
tuvių kolonijų Vilniaus va
davimo reikalais.

Taipgi ir kun. A. Jurgutis 
lankėsi pas mūsų klebonų su 
svarbiais reikalais.

Balandžio 29-ta Diena į Tuomet mintys, kurios tik

“Nes Viešpats duoda išmi- matomos ir šiaip sielos mo- 
ntį ir iš jo burnos eina gu- kinimas pradedamas. Dieviš-

Iš Pittsburgho Ir 
Apylinkės

Lankydamas Pittsburgbo 
ir apylinkės įvairias pramo- 

neaiškiai reiškėsi, palieka Ras> visur radau didelius bū-

drybė ir žinojimas’
lių H, 5.

— Patar

Švento Rašto1 mokslas mo
kina, kaip imtis su dvasiš
komis pinklėmis pirm nei šie 
klausimai palieka taip gilūs, 
kad tyčiojasi iš išrišimo. Ko
kia ši apsauga nuo kvaily
bės — kokia globa nuo pa
vojaus! Kuomet pagundos a- 
teina, jos randa sielų taip į- 
sismeigusių į tikėjimų, kati 
ji neišjudinama nuo jos tei
singumo pamatų. Jos įsiti
kinimai yra aiškūs ir išdirb-
ti, nes ji išrišo iškilmingų i per.

DASH DIXON

kos reikšmės kartais žybtelė- 
ja supratimui iš mokinimosi, 
kurio nors vienų vieno pos
melio, kurs ilgai išrodė ne
aiškus ir tuomet dvasiški su
pratimai iškyla į skubių ir 
gražių kūrybų. Su magnetiš
ka jėga jie apčiuopia, išriša 
painiavas ir paslėptų stipru
mų. — Morta Capps Oliver.

Kokia garbė auksoja šven
tų puslapį! Didenybiška, kaip 
saulė, ji duoda šviesų kiek
vienam amžiui; ji duoda, bet 
nesiskolina. — William Oow-

rius lietuvių. Nors, gal, bu
vo kiek ir svetimtaučių, bet 
visur matėsi didžiuma lietu
vių. Paskutines paruoštas 
pramogas teko aplankyti We- 
st End, South Side, Brad
dock, Donorą ir visur matė
si lietuvių.

Belankant kortavimo ir bi
ngo vakarus, dažnai į mano 
silpnų galvelę puola mintis, 
kaip naudinga būtų, kad ga
lėtume sutraukti skaitlingus 
būrius lietuvių į paskaitymė- 
lius, ir kaip daug pastumė- 
tumėm pirmyn katalikų vei
kimų ir kiek daug nuveiktu- 
mėm Kristaus Bažnyčiai ir

Dor ANO DASH ARE BElNG TAHCN
"TO THE DEATH-CHAMBCP
A TANK OF BOIUNG AČID, 
FOR KILLING ONE OF "THE.

VOU VJ1LL BE FIRST / 
5IT IN THAT CHAIR /Z VDU 
WILL BE THROVVN INTO 

k "THAT LARGE VAT OF 
S^BOILING ĄCID./Z

IK

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

k

Keturlon čldelSe 
rertybčs Šiuose pa- 
vann rlntuose siu
tuose.

MADAOERI'MAS
PATARNAVIMAS

VERTYBE

I.ENGVAS
KREDITA9

Jokty nuošimčiu. 
Jokiu mokesčiu nž 
pristatymą.
l.letuvis pardavė
jas Frank P. 
Speecher Jums 
patarnaus.

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

Praeitų savaitę laiškais pra 
nešta šePmyniškų sklypų sa
vininkams Šv. Kazimiero ka
pinėse, kad kiekvienas nuva
lytų savo sklypų ir viskų su
tvarkytų sulyg kapinių įsta
tymų. Kurie dar nėra pilnai

tuomi prisidėsite prie pastO-' atsiteisę u2 sklypuS) tiems p„ 
mėjimo pirmyn katalikiškos; siysta paraginimai, ka(J iki 
akcijos. PUtsburgtetisl gegužSs 23 d. visi užsimokė-

tų skolas. Neužsimokėjusių 
sklypai bus konfiskuoti, ka
pai sulyginti ir nuo liepos 1 
d. turės mokėti 6 nuošimtį 
už skolų. Kunigai paskelbė 
bažnyčioje, kad kitokios iš
eities nėra — reikalai verčia 
imtis grieštesnių priemonių. 
Ateityje sklypai Šv. Kazi
miero kapinėse bus parduo
dami tik už “cash”. Visi ga 
li suprasti, kad kapinių už
laikymas, pagerinimai, papuo 
Šimai reikalauja daug pini
go, o kur dar tvoros, keliai 
ir kiti pataisymai. Visi pa
geidauja, kad kapinės būtų

Šv. Kazimiero 
Parapija

Atėjo gaivinantis pavasa
ris Pievos, liaukai, miškai, 
sodai sužaliavo ir įvairių spa 
Ivų žiedais pasipuošė. Visa 
gamta atgijo. Tai gegužės 
mėnuo — vienas gražiausių 
metuose, kuomet laukiama 
lyg kokio svečio arba vieš
nios. Iš tikrųjų, kaip tik ta
me mėnesyje ir sutinkama ir 
garbinama visų viešnių Vie
šnia Panelė Švč. Marija, Die-.
vo Motina. Kaip tik gegužės visi pr)e
mėnuo Jos garbei .r yra pa- Jarho Mi kick.
švęstas. Tų mėnesį Lietuvoje, 
kaip prisimename, būdavo 
kiekvienuose namuose taiso
ma altorėliai, prieš kurį vi
sa šeimyna susirinkdavo kas 
vakaras pagarbinti savo Glo
bėjų. Viso kaimo jaunimas 
susirinkdavo bendrai kur 
nors į vienų vietų gegužinė
ms pamaldoms. Tas paprotys 
prigijo ir čia Amerikoje. Čia 
ir gi daugelyje namelių šei
myna pasipuošia sau altorė
lius ir bendrai garbina Pa
nelę Švč. Bažnyčiose taip pat 
gražiai išpuošiama Panelės 
Švč. altoriai, renkasi žmonės 
vienur vakarais, kitur rytais 
pagarbinti Panelę Švč. Jauni
mas, ypač mergaitės, gegužės 
mėnesį surengia, taip vadi-

vienas atsiteisti skolų už akly 
pus ir juos švariai užlaikyti.

Girdėjau, kad Šv. Kazimie
ro parapija, kaip kas met, 
Vainikų dienų, Adomo sode 
už suteiktas parapijos nau
dai aukas laimingiems auko
tojams duos gražias ir nau
dingas dovanas. Dovanos bus 
sekančios: Frigidaire No. 4- 
37, Philco radio No. 84B, E- 
lectric Clock and Cage for 
Canary. Jas jau galima pa
matyti Miller and Solow lan
ge, 2030 Carson Street.

Šįmet pamaldos už miru
sius Vainikų dienų kapinėse 
bus sekhiadienį, 2 vai. po 
pietų. Bus visiems patogu at-

By Dean Carr

L^l

Elzbieta Goprienė iš po o- 
peracijos sunkiai sirguliuoja

kė garnys ir paliko sveikų 
dukrelę, kuriai prie šv. Kri
kšto suteiktas vardas Mari
jona - Ona. Krikšto tėveliai 
buvo Stanislovas Šaulys ir 
Izabelė Varniūtė.

Bartkevičių namelį aplan
Šv. Vincento mokyklos vai- 

(Tęsinys 4 pusi.)

DABAR JOS GALITE

VIRTI SU 
ELEKTRA
Naujos Žemos Elektros Kainos Chica

gos Seimininkėms Duoda Progą Virti 

Su Elektra Greitai, Švariai ir Pigiai

Jūs galite dabar naudotis elektra virimui žema kai

na. Naujomis žemomis kainomis visa elektra virš 

100 kilowatt valandų mėnesy dabar kainuos tik po 

2 c. už kilovnatt valandų.. Jei dabar jau suvartoji 

tiek elektros, tai suvartodamas 100 ar 125 kilowatt 

valandų daugiau, nes daug maž tiek naudoja elek

tros vidutiniškas elektros pečius, tai tas per mė

nesį atseitų nuo $2 iki $2.50 mėnesyje.. Tai iš

tikrųjų PIGIAI!

Pamatyk moderniškus 1937 metų elektrinius pe

čius dabar rodomus elektrinių daiktų krautuvėse, 

departmentiniuose, rakandų ir geležies krautuvėse 

arha Commonwealth Edison Electric krautuvėse.

Pasiteirauk apie lengvų pirkimo planų, kurio pa

gelba palengvina jums pirktis elektrinį pečių dabar.

SPECIJALIS
SUSIPAŽINIMO PASIŪLYMAS

-| a Duodame gerą nuolaidą už jūsų seną 
pečių.

2, Pigiai išvedžiojame vielas.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY



DRAūglS Ketvirtadienis, bai. 29, 1937

Iš Pittsh^ln ir 
Apytūkes

SIETAS IŠ WEST END 
PITTSBirRGH PADANGĖS

(Tęsinys iš 3 pusi.)

kučiai ruošiasi prie bazarė 
lio, kuris įvyks gegužės 2 d.,

Kas Girdėt North Sėdė JUOZAS TUMAS-VAIŽ
GANTAS

Moterų klūbo pramoga - 
vakarienė, bai. 24 d., pavy 
ko. Parapijai liks virš trijų 
šimtų dolerių. Net didžiausi 
■moterų kritikai turėtų mote
rims pripažinti stambius nuo
pelnus. Sunkiai dirbo mote
rų pirm. Rumbauskienė, Ne- 
greckienė, Katkienė, Jablon
skienė, Bomblauskienė, Sbu- 
lik, Venckienė, Bagdonienė,mokyklos svetainėje. Vaiku

čiai, nors mažais ir nežymiais Masadulskienė ir daug kitų.
dalykėliais, bet visuomet su 
geba sukelti sėkmingų; para
pijos labui pelnų.

Sodalietės ruošiasi su jh-i- 

stutymėliu, bet vis neišdrįs
ta paskelbti laiko perstatv-

Nemažai pagelbėjo moterim* 
vikri Peggy Bagdonaitė su 
savo fordnka. Ši panelė nie
kuomet ramiai nesėdi. Ja ju
da - kruta ir visiems noriai 
patarnauja. Mūsų gyvoji Pe
ggy yra sodalieėių pirminin-

ntetiui. Turbūt, bus kas nors kė. (lindėjau, kad sodalietės 
gero, iš ko galima bus pasi- Į greitai jos neteks, bet užtai, 
grožėti. Nekantriai laukiame, i'ma-žum, moterys jų laimės.

Būtų didelis nuostolis jų pa-
Komitetas parapijos ir pa- 

geltnninkai ilsisi iš po sun
leisti iš savo tarpo. Nėra pa 
slaptis, kad Kumbauskienės

kios darbuotės, kuri sukėlė !sa ^,^1?ec^ene nieks dar ne- 
arti tūkstantuko dolerių p.. -“Mino visokių tikietų par-

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
ir piešiamami gražiausi Lie
tuvos gamtos vaizdai. Vaiž 
gantas savo raštuose keliu 
aikštėn tai, kas mūsų tauto
je yra gražiausio ir kilniam 
šio. Todėl iš kiekvieno jo raš
tų puslapio trykšta gili savo 
tautos meilė, didelis entuzia 
autas ir pasi tikėjimas švie
sesne savo tautos ateitimi.

Kalbant apie Vaižganto gy 
venimų ir kūrybų, negalime 
pamiršti jo restauruotosios 
Vytauto Didžiojo bažnyčios, 
kurios rektorium jis buvo 13 
metų. Vaižganto restaurotoji 
Vytauto Didžiojo bažnyčia 
buvo viena iš jo mistinės dva
sios iškeltų brangenybių, ku
li, kaip ir visa jo kūryba, 
auklėjo mūsų tautų, kad jai 
būtų gražu ir šviesu, dora ir 
gera.

Didžiausias Juozo Tumo -

dos aš, jis sako — nieko tiek 
konkrečiai nemylėjau, deja, 
nei paties pono Dievo, prisi
pažįstu, nors ir be to prisi- 
Įiažinimo visiems tai aišku, 
kiek slieko širdžia tų vielėnų 
po kurta aš, štai jau septintų

Statys Naują Bažnyčią

MARIJAMPOLĖ. — Mari- 
jampolės R. katalikų parapi
jos ribose esantieji Skardu 
pių, Meškučių ir kiti kaimu', 
būdami toli nuo savo para-

metų landžioju. Man!])ijo8 i„lžnyfios, reišks nol.,( 
turėti savo atskilų bažnyčių,viena tebuvo tikrai skanu ir

malonu čėploti, kai ir nešva 
rų. bet tik tautinį čiulpikų ’.
Juozas Tumas - Vaižgantu.-

kurioje šventadieniais galėtų 
lankyti pamaldas, tuo išven
gdami tolimo ir nevisai pa

gaivališkai mylėjo savo tėvų togaus kelio . parapijo&
prakaitu aplaistytų , bažnyčių. Netolimoje ateityje
žiais papuoštų žemę, mylėjo į)US prajėti bažnyčios staty- 
sav<> biolius lietuvius. Matė mQ burbai. Bažnyčios staty
juose ne tik geruosius savu
mus, bet taip pat ir ydų, ta
čiau jos jo meilės nemažino, 
nes ji kilo iš aukštesnių ver
tybių nujautimo, buvo pagrį
sta didžiausiu altruizmų ii 

laisva nuo bet kokio sava 
naudiškumo. Juozas Tumas - 
Vaižgantas Lietuvų ir lietu
vius mylėjo tokius, kokie iš
tiktųjų jie yra. Toji meilė 
šildė Vbižganto sielų, darė 
jų kūrybiškų ir visuomet gy-

Vaižganto energijos, entuzia- vai, optimistiškai ir entuzias-

AKIŲ GYDYTOJAI

lapijos labui. Gal pasilsėję ir 
kitų pramogų pasirūpins pa
ruošti. Vietinis

Žinutės Iš Šv. Kazi
miero aukštesnės 

mokyklos

davinėjime. Jos »e tik pa
skleidė 200 knygučių, bet dar 
ir dovanas nupirko. Mums 
reikia daugiau tokių uolių 
parapijos darbininkių.

žino ir idealizmo šaltinis bu
vo gili -savo tautos meilė.
‘‘Kuone nuo pat kūdikio lo
pšio ir iki pat pasenusio lė

liškai nusitekusių. Tsb.

Komunistų ir Socia
listų vienybės 

komitetas
Geg. 1 d. įvyksta bendra 

neva visų draugijų koziria- 
vimo pramoga ir bingo. Tru
putį abejoju apie tos pramo- 
'gos didelį pasisekimų, nes 
mažai išgarsinta, įvyksta per 
greitai po įuotėrų vakarienės, 
skubotai prie jos ruoštasi ir

Chemijos klasės mokiniai, 
juokėsi, kaip daromi degtu
kai. Jie net bandė sau pada
ryti degtukų. Prisiskaldė pa
galėlių, uždėjo ant galų su
taisytų cheminį mišinį ir 
bandė brėžti. Deja, degtukai 
nedegė, tik brėžiami po biskį 
žibčiojo. Studentai tuo nepa-1 “
tenkinti; nori mėginti pada-L .

.. -iii «£- JSu musų pramogomis tru-ryti geresnius degtukus. | , • . , . . ,T- •pūtį keistoka atrodo. Vieni 
dirba daug ir aukoja daug, 
kiti rainiai snaudžia ir visi 
lygūs skaitosi. Ar negalima 
išrasti geresnės lygybės?

ir

ne visi jaja interesą®jasi. Ta 
čiau jos priešakyje atsistojo i bus ir lietuviams, jei nors 
sumanūs ir darbštūs asine- ’ vienas - kitas lietuvių cho

ras galės dalyvauti toj didin 
goj muzikos puotoj. ,

nys.

Mokinių statomas lėlių te
atras sekasi. Lėlių kas sa
vaitę skaičius auga. J r scena 
neužilgo bus pastatyta. Visi 
galėsibie pasidžiaugti tokiu 
teatru.

Mokiniai nekantriai laukia 
“repoš| caids”. (KAaus'inė.įa 
viens kito, kada mokytojos: 
išduos. Kažin kas tokio1 šio 
mėnesio raportuose yra, kad 
taip studentus traukia?

Knygynas gražinamas. Kny 
gos taisomos ir pažymimos 
kad viskas būtų taip, kaip 
miesto knygyne.

mo reikalu Skardupių kai-1 komunistų partijų ir vaisvy
nius jau išsirinko ir komite- ,bei pavojingas svetimas or
tų. Greičiausiai, bažnytėlė ganizacijas. Įstatymo projek- 
bus statoma Skardupių kai- tas pateiktas referendumui 
me. — Jėga, kuriai dvasia ne

---------------------- priduoda gyvybės, yra berei-
— Didžioji Ženevos tarvba kšmė. Maršalas• . 1priėmė įstatymo proyektų, ku- — Nereikalauk, kad kitas 

riuo siekiama visoje Sveioa- (iškęstų tai, ko tu puts nega- 
rijos teritorijoje uždrausti lį pakęsti. P. Syrus

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklu Įtempimą, kuri: 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų kat-Stl. atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas si- 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specia>ė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys a»i- 
uiieomos. Valandos nuo 10 iki H ». 
Nedėlloj nuo lo iki 12. Daugely m- 
sllikin-ų akys atitaisomos l>e aklrou 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI ADVOKATAI
kini Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. 6TUSH ..

legrapli laikraštis. Tame ju
biliejuje dalyvauja geriausios
muzikalės jėgos, kaip solis-; Paryžiaus “Populaire’ 
tai taip ir chorai. Gali daly-, “Humanite” - praneša, 
vauti vyrų chorai, moterų ir komunistų ir socialistų par-

’nrišri Ultofari. YTA didelė'Dfar Ctijų sudarytas vienybės—ko-
bė patekti tan muzikos jubi- Ritėtas Utadžio G d. vkka LIETUVIS ADVOKATAS 
liejun. Yra skiriamos dova- re sudarė komisijų, kurios 
nos pinigais atsižymėjusiems ’ uždavinys bus abi partija? 
solistams ir chorams. Garbė sujungti.

4631 South Ashland Aviyaue 
Res. 6513 S. Roekwell Street 

Telephone: REPuhlie 9723

l»al. 23 <1. Dangun Žengi
mo klebonijoj moterystės ry
šiu susirišo Charles S. Lott, 
ne katalikas su Mary A. Po- 
well, lietuvaite. Linkiu ge
riausios kloties.

Girdėjau, kad mūsų cho
ras po vadovyste Jono Senu
lio, yra pakviestas dalyvau
ti trečiame muzikos jubilie
juje birželio 12 d. vaJtare Fo- 
rbes Field. Tų jubiliejų ren
gia jau treti metai Sun - Te-

Bridgeville, Pa.

Balandžio 22 d., grįždamas 
nuo Pacifiko krantų Bridge- 
villėje buvo sustojęs V. Už
davinys. Vilniui Vaduoti Sų 
jungos delegatas papasakojo 
apie sav© kelionę autobusu iš 
New Yorko į lx>s Angeles. 
Važinėdamas po plačių Ame 
rikų matęs daug gamtos įdo
mybių. Ypač patikusi Kali
fornija. Mūsų klebonui par
vežė iš ten labų dienų nuo 
dr. J. J. Bielskio. Sakė, kad 
daktaras gyvenus Los Ange
les karališkai. Ponas Užda
vinys baigia savo misijų ir 
gegužės mėnesyje grįžta į 
Lietuvų. V.

LIETUVIŲ RADIG
PROGRAMAI

Iš W I N D (560 kyloc.)
Margutis pakeitė laikų ra

dio programų iš WIND. 
Vietoj 7 v. v., dabar girdė
site antradienio, trečiadie
nio, ketvirtadienio ir šašta- 
d-ienio vakarais lygiai de
šimtą vularųlą (Chicagos 
laiku). Ten, kur nėra day- 
liglit savings time — 9 v. v.

I’ i r mad ien i ais, pen k tad ie- 
niai ir sekmadieniai progra
mų iš WIND nebus per va
sarų.
Iš WH F C (1420 kyloc.)

Sekmadieniais iš WHFC 
Margučio radio programai 
būna 1 vai. popiet (CST). 
Ten, kur nebus dayliglit sa- 
ving time, girdėsite valan 
dų ankščiau.

Kitais vakarais — 9 vai.

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

EMIL DENEMARK, be.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egsammDojfcmos — akini*

pritaikomi

Dfi. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1601 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12: 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 062S

PLATINKITE ‘ DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI

Rez.:
2426 W. 69 St.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Camiuet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
________ CHICAGO. ILL._____

DR. A. J. SHIMKUS

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
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Pancdėlį, Utarninkc ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

CLEMENI J. SVtLOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North L* Šalie Street

Chioago
Telephone CENtral 1840 

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

Vai. {atgal sutartį
6322 So. Western Avenue 

________ PROspeet 1012 _______

ĮVAIBOS DAKTARAI

Tel. Ofiso:
LATayette 4017 

Tel. namų:
HEMloek 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį ________

DR. P„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS jįgg gflS4 So. Talman Am 
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. Rea. t«i. GROveniii oen 

Tel. LATayette 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadienais ir Sekmadieniais 

pagal sntaitj.
TA C A Nai 2345

! DR. F. G. WINSKBNAS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—>9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0402
Tel. Ofc. KKPubllc 
Meiro.se Park 620

Dfi. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvlilad. Ii uenktadlenlalr 

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

161 Broadway 
MELROSE PARK ILL.

Pirniadlente-la lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro

SeAtadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
__ Sekmadieniais pagal sutarties

Tel. LAFayette 8016

DR. G. 1 SVENCISKAS
UP WTTT OT A O

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

Office Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Siibatoms OiceroJ 
144-6 So 49th Ct.

________ Nuo 6 iki 9 vai, vak.

Dfi. A. J. MAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LATayette 3051 2519 W. 43rd Sk
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
n«p»l anfR-rtl 

Ofiso tel. Cicaro 2573

Dfi. 6. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Gt„ Cicero, III 
Tel. Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMloek 8977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

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

Tel. HEMloek 4848

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Ree. and Offiee

PROspeet 1028 2359 S. Leavitt 8t
Vai. 2-4 pp. Ir 7-« vak. CANal 0706

Dfi. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėliom lr Trečiadleni&la 
Pagal Sutartį

Dfi. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IK 0HIRURGA8 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARdi 0994 
R«.: Tel. PLAsa 2400

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
O9T8A8

' 4729 So. Ashland Avė.
2 lobe*

CHICAOO, ILL.
Tatofenaa BHDw«y 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedMiomia aoo 14) Bei 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

JAU SUGRJZO 18 KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 meti)

neimiatlunas Ir Mrrtlee ligos įo 
«IH-<-tK|.vh£

ValHiidoR 11-12 A. M. 2-4. 7-R P. M.
Gyvenimo virta IA3M So. SOtli Avė. 

Pilone 4'k-ero 3656 
Office 4830 West 13th Street

Offiee Honra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Bunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiao Valanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. OANa’ 0257
Res. PROspeet 6659

Dfi. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 8 vai, vakaro 

Tsl. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet 

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

Tsl. Ofiso BOUlsvard 691314 
Res. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
)fiso vsl. nno 1—3; nno 6:30—8:30

756 VVest 35th Street
TsL CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2291 W. Cermak Road
Valaados: 1—3 ir 7—8 

Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPuhlie 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

Dfi. SUSANNA SUKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
U.kvriM .nrivtnmi. ir

Ofiso Tel. VIRginia (XW6
Rezidencijos TaL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Razidaaoija
8989 Ba. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
NedėKomia pagal sotsrti

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li- 
Boninė. kaip jų pripažino American 
Madioal Association ir American 
CoHags of Bargaenn, yra Cla’s A 
ržiies. Tai yra, aukž&ausi Ameri
kos msdikabai aataritetai musų li- 
goainų priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitės 
j es patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tel. HEMloek 6700

Naudokitės patarnavimu tŲ daktarų, dentistą, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

Meiro.se


Ketvirtadienis, Lai. DRAUGAS
=

North Side Zinutės

Artinusi pirmas pavasari
nis piknikus. Įvyks 23 d. geg. 
northsaidiečiuins gerui žino
moje vietoje, Jeffersone. Vie
tų labai graži ir northsaidie- 
čiains lengvai pasiekiama. 
Parap. komitetas jau daro 
prisirengimus. Klebonas šau
kia visų draugijų atstovus j 
bendrų pasiturimų. Šis pik
nikas rengiaknus visų draugi
jų vardu.

tuo ]>aeiu kartu paremti pu- 
rap. reikalus. Vakaras įvyks 
parap. svetainėje.

Greit Pajusime Namų 
Stoką

A. H A.
JUOZAPAS

KLIMAVIOIA

A.

*
Mūsų bažnytėlė pasidarė 

ar jaukesnė, kuomet sudė
tos naujos ir moderniškos le
mpos. Kai kurio parapijomis 
aukojo lėšų už tas lempas pa
dengimui. Būtų gerai, kad 
atsirastų ir daugiau gerada
rių, kurie paaukotų tam tik 
slui. Bent kokia auka bus 
brangiai įvertinama.

Didysis parap. choras vi
su smarkumu rengiasi prie 
savo metinio didelio koncer
to, kuris įvyks 9 d. gegužės 
Motinų Dienoje. Sykiu bu> 
pagerbtos ir visos mamytės. 
Visoms mainytėms tikietai į 
koncertų bus duodami dykai. 
Varg. N. Kulys rieda pastan
gų, kad tinkamai chorų pri 
rengus, kad visus atsilankiu
sius patenkinus.

Anų dienų parap. komite
tas susirinkime, klebonui pa
tiekus sumanymų, nutarė grei 
tu laiku įualevoti bažnyčių i 
Klebonas pranešė kad jau 
buvo tartasi ir gauta kom
panijų pasiūlymai. Ištikrųjų, 
tas darbas jau seniai buvo 
reikalingas.

nuostolių turėjo negaudami i 
nuomų iš neišgalinčių arba, 
nesų/.iningų nuomininkų. Tad 
būkime bešališki ir teisingi.

Kaip streikų bangos risiu 
pramonės atgijimų, taip pro- 

Į testui prieš nuomų kilimų ro-
BR1DGEPORT. — šioje jdo real efetate biznio 

kolonijoje ir apskritai visoje, n“b
Chicagoje pradėjo kilti namų j jau dabai’ yra tokių, kurie 
klausimas. 'I ų daugelis žiro i gailisi nenusipirkę liauno, kuo 
is patyrimo, o kiti apie tai inet jų kainos ibuvo nupuolu 
gali sužinoti Keistučio spul- sios. Dar yra, vienok, laiko
kos ofise, 840 M. 33 st. ši! apsižvalgyti ir apsirūpinti.

Vietinė spulka nuo ateina
nčio antradienio, nuo metinio 
susirinkimo pradės dideliais 
žingsniais eiti pirmyn. Iki 
šiol jai buvo surištos rankos: 
nuo pat jos persiorganizavi
mo, praeitais metais, visokie 
knygų aprokuotojai viens po 
kito darė įvairias revizijas ir 
neleido spulkai egzistuoti. 
Bet dabar, direktorių piane 
Šimu, pradės veikti. Spulka, 
sulyg 'metinės atskaitos, ši
mtą nuošimčių stovi gerai. 
Sveikintinas ir įbauginantis 
dalykas.

Vietinio politikos klūbo 
vakare dalyvavo ir pirmas 
Chicagos lietuvis teisėjas J.
Zūris, Al. Kumskis ir kiti. Su
northsaidiečiais pasivaišino irkų kentėjo dar dėl to,

A I ■ A.
JU0ZAPA.3 KAIKIS
Mirė balandžio 27 d.. 1937

in„ 8:45 vai. vak., sulaukęs 
pusę amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Velykių parapijos, Kuodžių 
kiti mo.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Jozefą, po tėvais Ok- 
saJtytė, du sūnų: Danielių ir 
Bronislovą, dvi marčias: Al- 
vina ir Margaret, dukterį Ma
rijoną ltedeekienę, žentą. Ka
rolį, tris aziūkus ir gimines.

Kūua« pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė.

Izlidotuvės įvyks subatoj, 
gegužės 1 d. Uš Mažeikos kop
lyčios 7:30 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Kūnai,
Marčios, Duktė, Žentas ir Gi
ntinus.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Telef. YAltds 1138.

VERONIKA BABKUS
(po tęvais Katutartc)

Mirė balandžio 2T d.. 1937
m., 3:30 vai. <ryto, sulaukus
pusę amžiaus.

Kilo iš Tauragės spsk.. Kve- 
dernoa par. Augšgirių kaimo.

Amerikoj išgyveno 37 nietiąt.
Paliko dideliam? nuliūęltme 

vyrą Liudviką, 2 dukteria: E- 
leną lr žentą Jurgį Roman, ir 
Oną. sūnų Pranciškų, anūkę 
Robertą Roman, seserį Oną 
ir švogerį Juozapą Mickevičių, 
gimines Joną, Juozapą ir 
Pranciškų Butkus ir kitas gi
mines Amerikoj. Lietuvoj 3 
seseris, 2 brolius ir gimines.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos ir Gyvojo Rožančiaus 
draugijoms. Gyveno po ant
rašu 3204 So. Emerald Avė.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioje, 3307 Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
gegužės 1 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldom už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Kūmus, .InūšV, Sesuo, švogerls 
ir Giminės.

laidotuvių direktorius A. 
Masalskis, Telef. Blvd. 4139.

riK... —■

Mirė balunilžio 27 d., 1937
m. 8:30 vul. rytu, sulauitęs 
pusę amžiaus

Kilo iš Lietuvon.
Amerikoje išgyveno 43 me

tus.
1‘aliko dideliame nuliūdime 

moterį Nataliją. 3 dukteria: 
Attce. Minute ir Jane. Kūnų 
Stanley ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4405 So. 
Hermitage Avė.

Ijili'lotuvėH įvyks penktadie
nį, bai. 30 <1. Iš Kudeikio
koplyčioM 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Av. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pu,maM-m už velionio 
sielą. l*o pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa- 
žystamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

spulka yra vienintelė šios ko
lonijos finansinė įstaiga, ku
ri pergyveno depresijų ir po 
senovei tebevaro senųjį rea* 
estate biznį, tai yra priima 
pinigus taupymui ir skolina 

Į pinigus namams pirkti, tai
syti arba statyti.

Namų savininkui jau paju
to, kad stovį ant tvirtos že
mės. Nuomos kyla, tuščių fla 
tų kaip ir nėra. Namų savi
ninkų vargai galima sakyti 
pasibaigė. Namų savininkai 
kentėjo arba dėl to, kad Ba
tams nuomininkų stokavo, ar
ba dėl to, kad nuomos buvo 
nupuolusios. Toliau žinome, 
kad daugelis namų savinin- 

kad
visai nuomų negaudavo. Vie
ni nuomininkai nuomų nemo
kėjo dėl ištekliaus stokos, o 
kiti dėl sųžinės stokos. Taip 
dalykams esant daugelis džiau 
gėsi, kad neturi namo. Netu
ri namo — neturi bėdos, sa
kydavo žmonės. Bet dalykai 
virsta kitaip. Neužilgo dau
gelis pradės kitaip sakyti — 
neturi na'mo, turi bėdų.

Kai nuomos praocjo kilti, 
tai tas nuomininkams žino
ma nepatiko, die pradeda pro 
testuoti. Jų protestų atgar
sis pasiekė miesto valdybų. 
Namų savininkus kaltina go
bšume. Bet čia reikia prisi
laikyti bešališkumo ir teisin
gumo. Keikia pažvelgti į abi 
puses. Kodėl neatsiminti na
mų savininkų praėjusias bė
das? Kodėl neatsiminti nuo
mininkų sauvaliavimuius? Tie. 
kurie dabar protestuoja dėl 
nuomų kilimo, turėtų apskai
čiuoti, kiek namų savininkai

“Noriu miego’ pašoko.

Lietuvytis

Šoksim, Trypsim

Lietuvių Amerikos spodto 
komiteto rengiamam šokių 
vakare rytoj, Lietuvių Audi
torijoj, įBridgeporte. Visi at
silankę gaus progos pasišok
ti visokius šokius — lietuvi
škus ir amerikoniškus.

NorthsaidfttČjų lošėjų kuo? Visi dabar įdomauja popu- 
pelė, pp. Maskolaičiains vado- liariškų lietuvaičių rinkime, 
vaujant, ateinantį sekmadie- kuris įvyks šokių laiku tų 
nį stato scenoje labai juoki- patį vakarų. Laimingosios 
ilgų komedijų (Gerasis Dė-' merginos bus palydovės spo- 
dė). Visų pelnų skiria parap. < i liniukams, kurie atvyks iš
naudai. Northsaidiečiai turė
tų skaitlingai susirinkti ir 
jiamatyti gražių komedijų, o

Lietuvos liepos mėnesyje.
Tad vaikinai — apsireng-

kite kuogražiausiai, pagilin
kite merginas ir eikite į šo
kius Lietuvių Auditorijoj ryt

4
vakare. L.

— Netolerancija yra 
sios siaurumo pažymys.

dva-

AMERIKOS GERIAUSI
Šia

kaina!

Keikia tik palaikyti ijyšius Į 
su pasitikėtina finansine į , 
staiga, kaip va Keistučio spu-| 
lka — Taupymo, namų tai 1 
synio, pirkinio, pardavimo ar 
pinigų skolinimo reikalais 
kreipkimės į tų įstaigų, 84'.! , 
W. 33 st. Taupytojas I

Rengiasi Prie Chicago 
Charter Jubilee

Paminėjimo
-- ■ e ■

marųuette park. -
Dabar galima gauti įstojimo 
blankas karalaitės rinkiniams. 
Kokia karalaitė? Toji, kuri 
karaliaus ant vasarinių vei
kimų, Manpiette Parke, sų 
ryšy su Chicagos miesto ju
biliejaus paminėjimu.

Merginos nuo 17 iki 23 m. 
amžiaus gali stoti į kandi
dates. Vietiniai biznieriai pa
žadėjo gražių ir brangių do-! 
vanų karalaitei ir dešimčiai 
jos palydovių. Gegužės 15 d 
numatyta rinkimų diena. Tų 
pačių dienų bus atidarymas 
golf course ir golfininkų pro
grama.

Pirmos golfo “pamokos bus 
gegužės 3 d., G vai. vakare. 
Prol'esijonalas golfininkas 
mokys golfo. Klasės nieko 
nekainuoja.

Negavęs Darbo 
Nusižudė

NaniUG.se atlr. 4837 So. See- 
ley av. rasta nusižudęs Jo
seph Klinoiviez, GI m. amž. 
Giminės spėja, kad nusižudęs 
dėl to, kad negalėjęs gauti 
darbo.

Nuliūdę: Moteris, 
Kūmus lr Giualuės.

Dukterys,

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

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės MyltnOenae — Vestuvėms — 

UankictanLs — laidotuvėms — 
Papuoši ma ms.

Phone LA1’’AYETTE 5800

Losing?

And yon’re not trylng to?
Ton thlnk ife becanee yotff tprtog 
eoat is lighter? Weū, perhaps.
Bot remember that loea of waight to 
one of the symptom* of duberetineto.
For yon, of eotnt, M may neoš 
□othing of the eort.
Būt your doctor to the beit peram} 
to conault—eo see him et once.

ĮDNCOVBR TUBERCULOSM BY 
MODERN MBTHODS 

lot iha doaiar ba yeur gaida

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

PLATINKITE “DRAUG/į”

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdh bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
------- o —

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
O

Suvirš 50 metų prityrimo------- o-- --
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
-■ ■ - o-------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

A. A.
MARCUONA

BALTRUŠAITIENĖ
(|x> tėvais Pulilokaltė)

mirė bai. 27 d., 1937 iii., 
10:50 vai. ryto., Kiliau kun a- 
pie 47 metų amžiauii.

Kilo iš Raseinių apskričio. 
Girkalnio parapijon, Mišiunų 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vy.rą Antanų. 2 sūnus: Bronįs- 
. lovą ir Antaną, 2 dukteria: 

Stanislavą ir Marijoną, žentą 
Charles Kecner, seserį Domi
cėlę Zaleckienę, švogerį Bo- 
le»k>vą, 2 hcmi-k vaikiui: Bro
nislovą ir Ireną, tetą M. Ra
čienę i.r jos dukteria: ftijelkie- 
nes, ir jų šeimynas, pusbrolį 
Praną Puidoką Ir jo Seliną, 
puaaeMeria Oną Kaaiulienę ir 
Joa vyrą Viktorą lovą ftiina- 
nienę ir joa šeimyną, Marijo
ną bamakienę ir jos šoimą; o 
Lietuvoj 2 seseris: Antaniną 
Nau jpHaltienę tr Marijoną
Poškienę ir jų Šeimynas.

Kūnas pašarvotas 2007 W. 
69th St.

Laidotuvės įvyks Šeštadienį, 
gegužės 1 d. Iš namų 8 vai. 
ryte bus atlydėta į Gimimo 
Pan. &vč. Marijos parap. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos uš velionės sielą. Po 
pamaldų Ims nulydėta į Sv. 
Kazląitsro kapines.

Nuoširdžiai Hviečkune visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
slamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Vyras. Sūnūs. Jhik- 
lerys, Žentas, Koski, švogerls
Ir Gbnlnėa.

Laidotuvių dlrsktorius I. J. 
Zolp. Tel. BOUlavard 5203.

11=

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GART, IND. LA1DOTLV1V DIREKTORIAI 
KILNER — PRUZTN

Oerlauaiaa pątąrBariząoe —

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M PC PATARNAVIMAS 
H m DU LH W lt DIENĄ IR NAKTĮ

TA W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I Aftl MIESTO DALYSE

| — Kad Kristus būtų ir ta
ikstantį kartų gimęs Betleju- 
| je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. WL Foer»tcri3

LAIDOTUVIŲ DIREKTORtUB

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340
Žemesnės klasės yra tos, ku

rios nieko nedaro žmonijos la
bui. //. Marion

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

S. M. Skudas 718 We8t 18th Street
Phone MONroe 33771 1646 We.t 46th Street1. Je tUiP Phone BOUIevard 5203

pTPrekiC IT dilime lū734 So Michigan Avė. uulunlū II vUlIUu Tel. PULIman 5703

P. I. Ridikas
Lachawicz ir Sm

S. P. Mažeika

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 4244 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

I

NaniUG.se
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Dviračiu su Penkiais 
Senvičiais Padare 

187 Mylias

Naujos Bažnyčios 
Fondas Auga

WAUKEGAN, ILL. — J 
naujos bažnyčios statymo fo
ndui aukojo po $100: Ona A- 
kusevičiūtė, Petras ir Marė 
Neverdauskai, Antanas ir Ste 
fanija Mickai, Kazimieras ir 
Sofija Bagdonai, Jurgis ir 
Barbora Bukančiai, Jonas ir 
Marė Vincevičiai ir Antanas 
ir Elena Zekoniai. Fonde yra 
$30,090.07.

Ona Akusevičifitė laikė sa
vo pareiga prisidėti prie pa
statymo naujos bažnyčios. Va 
dinas, iš Akusevičių šeimy
nos šis yra ketvirtas šimtas 
naujai bažnyčiai.

Petras ir Mare Neverdau
skai savo kvotų mokėjo da
limis. Auginant vaikučius, 
leidžiant juos j mokyklą, ne
lengva buvo kvota išmokėti. 
O vienok išmokėjo. Garbė 
jiems!

Antanas ir Stefanija Mic
kai yra seni gyventojai. Ma
tomai, jų mokėta gyventi. 
Dievas juos apdovanojo svei
kata ir turtu. Mickai parodė 
didelį duasuumų.

Kazimieras ir Sofija. Bag
donai gyvena toliau nuo lie
tuvių bažnyčios, dėl to savo

vaikučius leidžfia į nelietu
vių mokyklų. Bet patys lai
kosi lietuvių bažnyčios. Jų 
duosnumas bažnyčiai yra di
delis.

Besiartinant Motinos 
Dienai

CICERO. — Gegužės 9 d.
Jurgis ir Barbora Bukan- 7“ Mo,inos diena' Kad tin’ 

karnai pagerbus motinas, re
ngiama įvairios pramogos.

čiai yra svieto matę, ilgų am
želį išgyvenę, didelę šeitmynų 
užauginę. Visi sau užsidirba 
duonų. Senukai yra vaikų 
gerbiami ir mylimi. Iš savo 
menkučių pajamų senukai po 
dolerukų mokėjo kas savaitę 
į naujos bažnyčios statymo 
fondų. Šiomis dienomis žil- 
galviai baigė kvotų.

Jonas ir Marė Vincevičiai 
gerai žino, kad sauso niekas 
neklauso, kad su mažai pi
nigų bažnyčios nepastatysi. 
Jie savo namo skolas mokė
jo ir bažnyčiai po vienų do
lerukų taupė. Praeitų savai
tę užsiprašė šv. Mišias ir pa
aukojo $100 naujai bažnyčiai. 
Kaip žmogus moka, taip ir 
išsigali.

Antanas ir Elena Zekoniai 
gyvena nuo mūsų atstu, Au
roroje, fbet mūsų bažnytėlę 
dažnai aplanko. O kadangi 
Zekoniai yra geri katalikai 
ir lietuviai patrijotai, tai a- 
nų dienų bažnyčios statymfti 
paklojo visų $100. įBėgilas

Viena tokių pramogų Mo
tinos dienoj įvyks Šv. Anta
no parap. svetainėje. Deda- 
ma pastangų, kad visi jų il
gai atmintų. Be kitų pamar- 
ginimų, bus atvaidintas vei
kalas ‘‘Motinos Atostogoms”. 
Veikalas įspūdingas. Vertos 
pamatyti ne tik motinoms, 
bet ir jų dukrelėms ir tėve
liams.

Programų rengia Amerikos 
Lietuvių Dukterų Katalikų 
klubas. Nėra abejonės, kad 
visiems patiks. Kas yra lan
kęs klubo parengimus, nie
kad nebuvo užviltas. Įžanga 
35c. Pradžia 7:30 vai. vak.

Širdingai visus kviečia ko
misija.

tir

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

IR JŪS GALITE DABAR TURĖT! šį PUIKŲ 
REFRIGERATORiy --

NORGE Įmokėti mažą depozitą, 
o balanso Išmokėjimui 
imkite, kad ir 20 mė
nesių.

Tliomas Kautzman, 14 m'.

greičiausia jam užfundys rie- į 3 Mėnesiai Už Mainy-
bios beržinės košės. •« v . . 'mą netikrų čeku;

Daužo Vidurmiesčio
Krautuvių Langus

Policijos nesugauti vanda
lai užvakar anksti rytų išmu
šė langus penkių krautuvių 

1 prie State st., viduriuiestv.

mų apie dabar einamus dide i 
liūs išpardavimus Budriko j 
krautuvėje sąryšyje su per-j 
kėlimu rakandų krautuvės —t 
Budrik Furniture Mart į ‘ 
naujų vietų. Visų rakandų,
radiy, skalbyklų ir Saldytu- amž- &'v- Truk,
vų kainos žymiai nupigintos, Praa iusi “kmadienj sugalvo- 
dėl to, kad nereikėtų kraus-1)0 »0ankyti savo tetų Chiea- 
tyti į naujų vietų. Verta , K°i- l“id*>a lan.’-H.i penkis
,♦ __ ___ senvičius sėdo ant dviračio

p g pas ( Lii> —m.:— i Langams išmušti vandalai puBeje, Budniko metinis pikui-,ir Pasilfiido i k*H«nę. Cbien-,
kės.,, i, antradienio rytų. naudojo dalelės jėgos “ s mg-

sbot ir gabalus sauso ledo, 
kurie patekę J atvirų orą 
greit išgaruoja. Tokiu būdu 
policija negali pristatyti jo
kių įrodymų.

kas su dovanomis ir puikia 
programa įvyks gegužės 16 (1.' Nežiūrint jo noro atgal gr|- 
Birutės darže. '5ti <tvil'a>'iu jo motina pra

būta puiki tBndriko radio! atvažiuojanti Chieagon, 
programa būna ketvergaii-f ka*l savo vaikelį parsivestų 
nuo 7 iki 8 vai. vakare iŠ namo traukiniu. Parsivežus 
W H FC stot i es. Tėmytc j a s ________________

NAUJA LIETUVIŠKA 
PROGRAMA

Šiomis dienomis kiekviena 
tauta turi nors keletą radio 
valandų. Neatsilieka nė lietu
viai. Štai praėjusį penktadie
nį buvo girdėti nauja prog
rama, kurią leidžia P. Šalti- 
mieras. Naujoji programa bus 
girdėti kas penktadienį, 7 vai.

Korespondentė vak., iš WHFC stoties, 1420 - - - - - i kil.
Lietuviu Parki; Veikla Apart -minėtos programos,

----------- I Šaltimieras leidžia dar dvi
MAR,QUETTE PARK. —

Šokiai kas trečiadienio va
karų naujam fieldhouse su
kėlė didelį susidomėjimą.
Griežia populiari orkestrą ir 
vodevilio )wrtistai linksmina 
šokėjus.

Vietinių beisbolo ratelių
•menedžeriai kviečiami pasi
matyti su J. Kosnar apie ty
mų įregistravimų turnyre.
Paskutinė diena yra penktad. 
bai. 30.

Miss Wolf, muzikos moky 
toja, patiekė tokių vakarinę 
programų: benas nuo 7 iki 8 
vai., orkestrą nuo 8 iki 9 v., 
džiazo orkestrą nuo 9 iki 10 
vai.

Kūno kultūros mokytoja 
Dorothy Frasor kų tik sugrį
žo iš seimo, New Yorke. Par
sivežė visokių naujų sumany
mų.

programas iš tos pačios sto 
ties. Vienų sekmadieniais 9 
vai. vakare, kitų pirmadie
niais, 9:45 vai. vakare. Pir
madienių programoje yra lei
džiama Bartkų šeimos apy
saka.

Varta šių programų pasi
klausyti. Klausytojas

Grįžta Prie Senos 
Tvarkos

“Mississippi Rainbow”, 
juodukų lošiama komedija, 
kurių perstato Federal Tbe- 
atre Projektas, grįžta prie 
senos tvarkos — veikalas bus 
perstatomas kas vakarų iš
skiriant pirmadieniais. Popie
tiniai perstatymai kas trečia
dienį ir šeštadienį. Panaiki
nama šeštadienio vidurnakti
niai perstatymai.

RADIO
NEPAPRASTA PROGRAMA

Municipaliam teisme teisė
jas G. Gorman trimis mėne
siais kalėjimo nubaudė James 
Alberts, 57 'm. amž., už iš
mainymą kelių netikrų čekių.

Roy Grant, negras, 24 m 
amž. teisėjo F. Paden nubau
stas metams kalėjitmo už vo 
girnų baltinių iš skalbyklos 
t rok o.

JOKS. yOUR 
HAIR ISA 

FRIGHTIHERE, 
USEMVFOM-On

į

WIvm. mothen, ««er»—theyr* often 
lorced to point the way to hair 
health to their men folkl For women 
know that a healthy head produces 
handtome hairl And that's why 
women everyvrhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
shampoo which tirt* nourishes the 
tcalp, thcn lakęs the dūli, parched 
hair and bringt it back to glowing 
health. Fom-ol ii to economical; a 
little goes a long way. Alk your 
druggiit for the regular 50c tize. 
Or, write for a generout trial bot- 
tte, enclosing 10c to cover packing 
and pottage.

3 dalių 

Bed Room 

setai

s4g5o
Lengvais

Išmokėjimais

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. 
vak. iš stoties WHFC, 1429 
kil. pasiklausykite Budriko 
radio programo, kurioj bus 
girdėti Kauno dainininkai ir 
orkestrą.

Roosevelt Furnitue Co.
2310 West Roosevelt Road

Phone — SEEIey 8760

Tokios programos, kaip Bu 
driko, kiekvienam malonu 
klausytis. Taip ir pereitų se
kmadienį nuo 7:30 gėrėjomės 
gražiomis dainomis J. Gri- 

i caitės ir šaunia Budriko ra
dio orkestrą iš didžiulės AVC 
FL radio stoties.

Buvo ir naudingų praneši-

VIETINES ŽINIOS
. —1—7

Motina Chicagoj,
Vaikas Cievelande

---- r
Retas atsitikimas, kad ke

lionėje automobiliu motina 
pasimestų su 3 metukų vai
ku. Bet taip atsitiko su Mrs. 
Ricbard t>wens, iš Peabody, 
Mass.

Mrs. Owens nutarė auto 
mobiliu atlankyti savo sese
rį, gyvenančių Brookfielde. 
Kelyje ji susipažino su kitu 
automobilistu, kuris važiavo 
irgi į tų pusę. Kadangi jis 
gerai kelių žinojo, tai liepė 
Mrs. Owens paskui sekti, o 
kadangi Mrs. Owens automo
bilius buvo pilnas krovinio, 
tai užmigusį jos vaikutį pa
ėmė į savo automobilių pa- 
vėžyti iki Clevelando.

Atvažiavę į Clevelandų ir 
patekę į trafikų Mrs. Owens! 
pasilnetė su savo geru nepa
žįstamu. Susirūpinus motina 
greit važiavo į Chicagų ma
nydama, kad nepažįstama-' 
bus čia irgi atvežęs jos vai
kų, ir tuojau kreipėsi į poli
cijų. Bet veltui. Tuomet Clii- 
cago policija susinešė su Cle
velando policija ir sužinojo, 
kad gerasis nepažįstamas, ne
galėdamas surasti motinos 
vaikų perdavė policijai. Va
dinas, motina atvažfiavo į 
Chicago, o vaikas paliko Cie
velande.

“Hot Copy”

Tokiu vardu De La Salle’s 
lligh schooi dramos klūbas, 
mokyklos auditorijoj, 35 ir 
Michigan Blvd., stato scenoj 
farsų. Vaidinimas įvyks geg. 
6 ir 7 d., 8:15 v. vakare.

FOM-OL
Mere

ŽINOMA, JOS GALITE APSIEITI BE 
ŠIO ECONOMY COOKER

BET___ kodėl be jo gyventi, kuomet taip lengva jį
įsigyti?

Jei pirktumėte šį puodų krautuvėje, tai brangiai 
mokėtumėte. O DRAUGAS duoda jį tam skaitytojui, 
kuris (i) prikalbins naujų skaitytojų DRAUGUI vie
niems metams. Atneškite arba prisiųskite DRAUGUI 
jo vardų, pavardę ir adresų, ir mokestį už jo prenu
meratų (metams $6.00) ir gausite šį Economy Cooker 
dykai.

Visas puodas ir jo dalys geriausio alumino. De
vynių kvortų dydžio.

Mėsa dedama puodo apačioj. Ant dratinės lanku
tės dedasi daržovės kaip morkais, asparagus, bulvės 
ir t. p. Į viršutinius puodelius, kurie dedami ant vir
šaus daržovių, dedasi mažesnės daržovės, k. t., žirniai, 
pupelės, kernai ir t. p. Ant pilno puodo užsideda 
dangtis.

Verdant kiekvienų dalykų atskirai, reiktų keturių 
ar penkių atskirų puodų. Tuo būdu išvartotumėte dai-g 
geso. Su šiuo “cooker iu,” viskas vienodai išvirs ant 
vienos liepsnos. Specialė rinkutė, ant kurios visas 
puodas statomas, koncentruoja visų liepsnų po puodu. 
Pagalvokite, kiek laiko, darbo ir geso šis puodas su
taupys, o jį galite gauti dykai.. Daugelis jį jau turi, 
ko jūs dar laukiate?

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, BANKEVI6IUS, BAfiKUS

£** -
A- -vA ... <*-

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

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

Išmokam /

DTVTDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS. 

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.09 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wasb-
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CIIICAGO.
2202 West Cermak Road

Pitone CANAL 8887

CLASSIFIED

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini. Palrndt T.tefcrvlal,
Baravykai, Agurkai, Saldainiai tr 
kiti «kamimynal U Lietuvos. Par
duodam ir krn-utm/miH VVIinlc- 
aale.

RALTIC IMPORT CO.
S05 \VcM l»lh H4., Chicago.

Tel. HAYmarket S555

i


