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BILBAO RADIKALU TARPE 
PASIAUBA; RENGIAS BĖGTI

NACIONALIS PAMINKLAS DAUGIAU ŽINIįl APIE IS
PANU RADIKALŲ PIK

IUS DARBUS

HITLERIS VOKIETIJĄ 
KEIČIA PRAGARU

a
ANGLIJA PASIRYŽUSI JUOS 

KIEK GALINT VADUOTI
VISAS RAUDONŲJŲ 60 MYLIŲ 

FRONTAS SUTRIUŠKINTAS
IIEND,AYE, Prancūzija, I sakos. Bilbao radikalų vadai 

bal. 29. — Be Anglijos ir Į patys nori gelbėtis, o Anglija 
Prancūzija sutinka iš Bilbao pasiryžus .juos vaduoti. Juk 
vaduoti moteris su vaikais ir nacionalistai prieš civilinius 
paskiau jas grąžinti atgal. ! gyventojus nekovoja.

Anglija pasiryžusi pasiūlyti; Anglijos parlamente darbie- 
gen. Franco paliaubas vaduo 1 čiai radikalai ir liberalai ats- 
jant moteris su vaikais. jtovai pakilo kaltinti ispanų

---------------------- j nacionalistus už jų “žiauru-
HENDAYE, Prancūzija, | mus” su civiliniais gyvento- 

bal. 29. — Žiniomis iš Bilbao,! jais Bilbao fronte. Šie, patys

'■'•Iki.

elfe

J

Lt

nacionalistų kariuomenė šian
dien užėmė Guernica, tik už 7 
mylių nuo Bilbao miesto.

HENUAYE, Prancūzija, 
bal. 29. — Bilbao radikalai 
šaukiasi Valencijos pasiųsti 
jiems tuojau ne mažiau 100 lė- 
ktUV,j.

LONDONAS, bal. 29. — An
glijos vyriausybė dvejoja apie 
Bilbao radikalų vadavimą. Pa
žymi, kad ir moterų su vaikais 
vadavimui yra reikalingas 
gen. Franco pritarimas.

Namų sekretorius Simon pa 
reiškia, kad jei ,Anglija vaduos 
iš Bilbao civilinius, tai tik iš
imtinai moteris ir vaikus, 
tai tik apriboki skaičių.

atstovai “minkštaširdžiai” 
kai šaltieji akmenys tylėjo, ka 
da ispanų radikalai skerdė ka
talikų kunigus, vienuolius ir 
pasaulinrnkus, plėšė, degino ir 
griovė banyčias ir visas kitas 
katalikiškas įstaigas. Dabar 
kas kita, nes patiems radika
lams jau kliūva.

Nacionalistų pranešimais, 
Bilbao ginimas griuvo nacio
nalistams paėmus Durango 
miestą. Šiame mieste keli tūk
stančiai milicininkų su 20 tan
kų bandė gintis. Jų dalis pa- 
sidirlm tvirtovę Santa Maria 
bažnyčioje įsitempę patrankas 
į vidų. Tačiau tas negelbėjo. 
Žymi dalis pakliuvo nelais-

Ir vėn.
(Anot nacionalistų, paskuti

nėmis dienomis daugiau kaip

Vykdamas ’ atostogas prezidentas Rooseveltas atlankė šį 
nacionali paminklų — konfederacijos prezidento Jefferson 
Davis namus, Biloxi, Miss. (Acme Photo.)

Gub. Romelis jau patvirtint 3c. 
pirkimo mokestis

OOSP™IELD’ I" - '»'• CHICAGOJ MOKESČIU
29. — Šiandien ir senatas dau uiti rumunu *
guma balsų pravedė bilių, ku- RATA DIDINAMA
rilio pratęsiama 3 centų pirki
mo mokestys iki 1939 m. vasa
rio 15 d.

Gubernatorių* Homeris tu<V 
jau pasirašė biliij ir pažymėjo, 
kad iki minėto laiko “bedar
bių šelpimas užtikrintas”.

Čia yra kas nors daugiau,

“Bure&u of Public Efficien- 
cy” organizacija po ilgų tyri
nėjimų randa, kad Chicago 
mieste mokesčių rata už 1937 
metus bus padidinta iki 9 dol. 
71 c. už kiekvieną 1 (X) dolerių
nekilnojamo turto įkainojimą, 

negu bedarbių šelpimas. Visi'Už 1935 metus rata yra 8 dol. 
žymieji šalies vadai pripažjs-*37 c.

LONDONAS, bal. 29. —"Si--10,000 radikalų milicininkų nu; įa> pirkimo mokestys yra Į To paties biuro raporte pa
so pasaulio radikalai sukrėsti 
gautomis iš Ispanijos žinio
mis apie ispanų nacionalistų 
laimėjimus. Bilbao fronte.

Nacionalistai paėmė Duran
go miestų, svarbiausią Bilbao 
radikalų tvirtovę. Visas 00 my 
lių ilgas l»askų radikalų fron
tas sutriuškintas. Tarp

kauta, sužeista ir nelaisvėn pa 
imta

KOMUNISTŲ UŽUOJAUTA 
ISPANŲ KOMUNISTAMS

RYGA, bal. 29. — Žinio
mis iš Maskvos, komunistų in- 

radi-į ternacijonalo komitetas pasky- 
kalų kilo pasiauba. Visais ke-',rė gegužės mėnesio vieną sa
liais ir laukais radikalai bet- vaitę, kad viso pasaulio komu- 

arkiai dumia Bilbao link, kur nistai reikštų užuojautos is- 
paskutinės ginimosi pozi- panijog komunistams ir pre

rijos. Bet šios nereikšmingos, testuotų prieš fašistų ir nacių 
Nacionalistų lakūnai ir artile- žygius Ispanijoje.
rija jas išgriaus, jei radikalai Komunistai imasi šių žygių 
neturės noro pasiduoti. i patyrę, kad ispanų raudonie-

. . , .. t,.,, Įsiems nesiseka Ispaniją sovie-Apimti desperacijos Bilbao 
radikalų vadai šaukias Angli
jos ir Prancūzijos pagelbos.
Anglija pirmoji nusprendė va
duoti radikalus. Vyriausybės 
atstovas pranešė parlamente, 
kad bus pasiųsti laivai į Bil
bao iš ten paimti civilinius gy
ventojus, ypač moteris su vai
kais, ir juos nukelti į Luz,
Prancūzijoje, ties Biskajaus į- 
lanka.

Anglija sako, kad jos visas 
darbas bus gelbėti civilinius 
gyventojus, kurių galybės su
plūdę į Bilbao ir kuriems grę- 
sia nacionalistų planuojamos 
“skerdynės” puolant patį mie 
etų. O radikalai pareiškia, kad 
praretėjus civiliniams žmo
nėms, jiemg patiems bus pato
giau gintis nuo nacionalistų.

Šie tvirtinimai yra tik

C.I.O. VEIKLA CHICAGOJ

niekas daugiau, kaip tik krūvi žymima, kad nuo 1928 iki 1932
moji našta varguomenei.

PASKELBTAS KANADOS 
EUCHARISTINIS KON

GRESAS

QITEBEC, Kanada, bal. 29. 
— Jo Emin kardinolas Ville- 
neuve, Quebeco (Kvebeko) ar 
ki vyskupas, paskelbė, kad Ka
nados naciotialis Eucharisti
nis kongresas įvyks 1938 m. 
liepos 20 — 23 d.

PARYŽIUS, bal. 29. — 
Prancūzų katalikiškas dienraš 
tis La Croix praneša, kad iš 
Ispanijos gauta žinių apie nau 
jas radikalų piktų darbų au
kas. Užmušta 101 vienuolis 
daugiau.

Užmuštieji vienuoliai šiaip 
paskirstomi: 26 vincentėnai; 
36 saleziečiai; 7 Šv. 1 
jos Nekaltosios oblatai; 7 au- 
gustijonai; 15 klaritų ir 10 
krikščionių brolių. Be to, dar 
užmušta 35 klaritai seminari- 
n inkai.

Nepasakyta, kiek tarp šių 
visų .užmuštųjų yra kunigų.

Šis skelbiamas nukentėjusių 
jų už tikėjimą skaičius sujun
giamas su anksčiau paskelb
tais tūkstančiais kunigų ir 
vienuolių. , ■ ,

Toliau La Croix rašo, kad 
daugiau kaip 400 saleziečių ir 
66 Marijos dukterys, matyt, ar 
ba yra radikalų kalėjimuose ar 
ha slapstosi, kadangi apie juos 
neturima jokių žinių. O, rasi, 
jų žymi dalis yra jau kapuo
se.

Šios abi kongregacijos dar
bavosi daugiausia tarp var
guomenės. .Vedė mokyklas ir 
kitas įstaigas. Saleziečiai tu
rėjo 53 namus, o Marijos duk
terys 21 namus.

Krikščionių brolių tarpe žy 
mus skaičius buvo prancūzų. 
Radikalai šiems leido vykti į i 
Prancūziją.

Vatikano organas Osserva- 
tore Romano patvirtina žinią, 
kad 133 auguetijonai įkalinti 
Alcala de Henares, Escorial 
rajone.

Jo pakalikai spaudžia katalikus 
už “nedorumą”

HITLERIŠKI TEISMAI BE ATODAIROS 
SUIMTUOSIUS BAUDŽIA

AMSTERDAMAS, bal. 29. nyčios ir vienuolynai pradėjo
— Žiniomis iš Vokietijos Uit- 'virsti nemoralumo urvais.” 
lerio vadovaujamos Vokieti-j Matote, kokių šmeižtų grie- 
jos nacių gaujos suskato dar biasi pragaro galybių agentai,

Mari’ sn,ar^’au RPansti ’r persekio- kurių priešakyje yra Hitleris, 
ti katalikų vadus, kurie drą
siai ir atkakliai gina Katalikų
Bažnvčios ir kataliku teises , . _ »įtraukus jucs nuo Bažnyčios ir 

tikėjimo.

Jie to griebiasi, kad paverg
ti katalikus ir jaunimą, ati-

KOVA TARP FEDERALI
NIŲ VALDININKŲ

Pasireiškė kova tarp C.T.O. 
(Committee of Industrial Or
ganization) ir National Tea 
kompanijos. Keli šimtai darbi
ninkų sustreikavo šios kompa
nijos parduotuvėse.

Kompanija atsisako C.I.O. 
pripažinti kadangi jos dau
gumas darbininkų priklauso 
kitai unijai.

MADRIDAS, bal. 29. — 
Nacionalistų artilerija ir to
liau apšaudo Madridą. Radi
kalus griebia baimė.

GAILESTINGAS DVARI
NINKAS

PAGĖGIAI. — Kiekvienais 
motais, potvyniui prasidėjus, 
visi laukiniai gyvulėliai skuba 
į aukštumas. Daugiausia susi
renka gyvenusių pievose kiš
kelių. ^Aukštumose jie laikosi, 
kol turi maisto, arba kol juos 
kas pabaido. Išsigandę gyvu
lėliai dažnai šoka ant lyčių ir 
greit žūva. Pliaušvarių dvari
ninkas. Jakštas, pamatęs kiš- 

•kelį beplaukiantį ant lyties, 
tuojau siunčia jam pagelbą, 
jeigu tokia dar galima. Daž
nai gyvulėlis, matydamas be
siartinančią valtį, šoka į valtį 
prie žmogaus. Jakštas tokius 
išgelbėtus kiškius sušildo, pa-

Amerikos geležinkelių kom
panijos pripažino pensijų ge- 

pa-Težinkelininkams planą.

nuo naenzmo užmačių.
Naciai Vokietiją keičia tik

ruoju pragaru, kur gali lais
vai siausti Hitlerio pakalikai.

Savo spaudoje jie didžiuo
jasi, kad ikišiol jau areštuota 
daugiau kaip 1,000 katalikų 

.kunigų, vienuolių ir pasauli
ninkų ,už “nedorumus” kata
likiškose įstaigose ir organiza
cijose. Ir, girdi, tai tik prad
žia. Girdi, jei patys katalikai 
“iki šiolei nesiryžo išvalyti 
savo namų, tai padarys pati 
nacių valstybė”.

Jų sudaryti teismai tik ir 
skelbia areštuotiems katali
kams bausmes, remdamies 
vien klastotais kaltinimais. 
Kaip pas bolševikus pasiteisi
nimams nėra vietos. Dažniau
sia jų iškeliamos “bylos” na
grinėjamos už uždarytų durų. 
Ir nuolat bliauja piasauliui, 
kad jie katalikų nepersekioją.

Šiais desperatiškais žygiais 
naciai įrodo, kad katalikų iš
tvermė jiems neįkandama, kad

Paties Hitlerio organas tarpi jiems nesiseka nacijinti vokie- 
kitko pažymi; “Katalikų baž-1čių tautą.

LENKAI STUDENTAI ĮSI- 
KARIAVO PRIEŠ ŽYDUS

ŠVENTASIS TĖVAS PIJUS 
XI YRA SVEIKAS

metų imtinai už nekilnojamas 
savastis nesumokėta 147 mili
jonai dol. mokesčių. Ir šių mo 
kesčių Cooko apskrities iždas 
nesukolektuos ir neturės.

į
Lygiai iždas neiškolektuos 

daugelio milijonų mokesčių už 
1935 metus. Tai dėl to, kad
mokestys yra didelės ir tiesiog Rimti nesutikimai pasireiš- 
nežmoniškos. Daug kas neišga- kė tarp federalinių valdininkų 
Ii mokėti teisingai skirtų — Chicago. Federalinio distrikto 
mažesnių — mokesčių. Apie prokuroras M. L. Igoe kovoja
dideles gi negali būti kalbos.

Ir jei ateityje mokestys bus 
daugiau padidintos, apskritis'

miestas sulauks naujos fj. c

su alkoholio mokesčių biuro 
viršininku E. C. Yellowley.

Tai nepaprastas įvykis Cbi-

VARŠUVA, UI. 29. — Len
kų studentai atnaujina žydams 
“pogromus”. Žydai puolami 

i čia ir kituose miestuose. Vi
sur vyksta riaušės. Dėl studen 
tų riaušių prieš žydus čia už
darytas prekybos ir žemės ū- 
kio mokyklos.

(Visoj Lenkijoj 
šūkis, kad žydai iš Lenkjos 
nusikeltų į Palestiną. Sako, 
žydai ekonomiškai yra paver
gę lenkus sodiečius ir miestie
čius. Dėl žydų apsukrumo mi
lijonai lenkų •ekonomiškai skur 
sta.

Lenkų sąjundis prieš žydus 
pasmarkėjo lenkams sudarius 
naują valstybinę politinę naci
onalistų partiją, į kurią žydai 
neįsileidžiami.

VATIKANAS, bal. 29. — 
Prieš /porą dienų pasaulio 
spaudoje pasirodė žinių, kad 
Šventasis Tėvas Pijus XI in 
vėl susirgęs.

T.as netiesa. Vakar Popie
žius turėjo kelias viešąsias au 
diencijas. Priėmė 1,000 jauna-

plečianias vedžių ir daugiau kaip vieną 
tūkstantį meldžionių. Sirgda
mas nebūtų to padaręs.

Nau.javedžius laimindamas 
Jo Šventenybė tarp kitko pa
reiškė;

“Laiminu jus visus šian
dien ir jūsų sūnus ir dukteris 
rytoj”.

MIRĖ KUN. RANKELĖ

ir
nansinės krizės, kokia prieš ke! 
lėtą metų pergyventa.

Tas yra nežmoniško išlaidu 
mo priežastis. Tačiau to 
paisoma.

ne-

J AMERIKĄ VYKS DU 
TAUTOS ATSTOVAI

WASHINGTON COURT 
HOUSE, O., bal. 29. — Vietos 
ugniagesiai užgesino kilusį gai 
srą sustojusio čia traukinio 
vienam vagone. Paskiau pa
tirta, kad traukiniu buvo ve
žamas auksas į Fort Knox, 
Ky.

AUTOMOBILININKAI ĮS
PĖJAMI

Chicagos automobilininkai 
įspėjami, kad jie imtųsi tik
rinti savo mašinas tikrinimo 
stotyse. Artimoj ateityje už 
neturėjimą ženklų bus areštuo 
jami.

PANEVĖŽYS. — Baland
žio 11 d. apskrities savivaldy
bės ligoninėje nuo kraujo išsi
liejimo į sniagenis mirė Pale- 
venelės klebonas kun. Rankelė. 
Kun. Rankelė buvo dar jaunas 
žmogus teturėjo tik per 30 me
tų amžiaus.

MIRĖ AKTORIUS

Iš seimo sferų patirta, kad 
Amerikosi lietuviams kviečiant 
j Ameriką vyks seimo prezi
diumo nariai tautos atstovai 
M. Kviklys ir A. Gilvydis. Jie 
lankys lietuvių kolonijas ir 
padarys pranešimus apie Lie
tuvos politinį, ekonominį ir

šeria ir aprūpina pastoge, iki kultūrinį gyvenimą. Į Ameri-
vanduo visai nusenka. Tada 
jis suruošia jiems išleistuves 
ir kartu visus paleidžia į sa
vo pieva®, ,

ką išvyks birželio 27 d., o iš 
Amerikos išvyks rugpiūčio 4 
d. Grįž į Lietuva apie rugpiū 
čio vidurį J“Liet. Aidas”}

į.jau kurislaikas neskiria žadė-
'tos sumos pensijų fondui. O

PENSIJŲ MOKĖJIMAS !be to valstybė, sakoma, nega-

ILLINOISE SULAIKOMAS

Iš Springfieldo praneša, kad 
visoj valstybėj sulaikomas se
natvės pensijų mokėjimas, o 
jeį bus mokama, tai tik maža 
dalis.

Iš valstybės auditorius o- 

fiso skelbiama, kad valstybė 
šioms pensijoms neturi reika

lui ti ištesėti
Sužinota, kad už balandžio 

mėnesį pensijos, rasi, bus dar 
Išmokėtos. Tačiau tas neužtik
rinta. Pažymima, kad kai ku
riose apskrityse kelintas mene 
sis pensijos nemokamos.

Senatvės pensijų mokėjimo 
nutraukimas bus dar kitas nau

HARTFORD, Conn., bal. 
29. — Mirė žymus aktorius 
ir dramatistas W. Gillette, 81 
m. amž.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ne

pastovus oras; numatomas lie
tus; maža temperatūros at
maina.

lingu fondų. Šalies vyriausybė • ja# smūgis varguomenei.
Saulė

7:48,
teka 5:46, leidžiasi

F
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Vaižgantę Prisiminus

Vakar suėjo ketuii metai nuo kan. Juo
zapo Tumo - Vaižganto mirties. Ta proga 
buvo įdėtas ilgokas rašinys apie šį didįjį 
mūsų tautos veikėjų ir rašytojų.

Kun. J. Tumas tiek daug yra kovojęs 
dėl mūsų tautos teisių, tiek daug dėl to sa
vo laiku nukentėjęs, tiek daug nudirbęs ir 
prirašęs, kad nebūt pro šalį kas met jo 
mirties sukaktį minėti. Minėdami ir dažnai 
garsindami plačiajai visuomenei jo nuopel
nus ir begalinį darbštumų, paraginsime jau
nesniuosius savo veikėjus daugiau dirbti, 
daugiau pasišvęsti.

Mes, amerikiečiai geibiam visus lietu
vių tautos veikėjus. Bet su ypatinga pagar
ba atsinešam prie tų, su kuriais esame suėję 
į artimesnį kontaktų, susipažinę, kurie mus 
yra aplankę. Vienas iš tokių veikėjų buvo 
a. a. kun. J. Tumas. Jis yra lankęs mūsų 
kolonijas ir savo ugningomis kalbomis ragi
nęs mus dirbti tautinį darbų su didesniu 
uolumu ir nešykštėti aukų svarbiems tautos 
reikalams.

Tiesa, sugrįžęs iš Amerikos, Vaižgan
tas vienų kitų ir nepalankų žodį apie mus 
parašė, bet mes dėl to nepykome ir nepyk- 
stajiie. Jis tai darė geriausiu noru. Jis pats 
savo akimis matė, kiek daug ateiviams į šį 
kraštų tenka vargo pakelti, kaip sunkiai 
reikia dirbti, dėl to perspėjo savo brolius 
Lietuvoje, kad prieš važiuosiant į Amerikų 
apsisvarstytų, nes aukso kalnų ten nėra, 
o Lietuvoj nors ir juoda duona, bet sava. 
Be to, juk ir Lietuvai reikia žmonių, reikia 
darbininkų ir kovotojų. Kas bus, jei tiek 
daug sveikiausių ir stipriausių žmonių ap
leidžia savo kraštų?

Reikšdamas tas mintis, Vaižgantas tu
rėjo galvoj svarbų dalykų: ar anksčiau ar 
vėliau Lietuva turės dalyti paskutinį žygį 
į savo nepriklausomų gyvenimų, jai reiks 
darbininkų ir kovotojų ir dėl to neišeis 
tautai į sveikatų, jei tiek daug tautiečių 
emigruos į svetimus kraštus.

Mūsų jaunoji karta, ypač studentija, 
turėtų gerai susipažinti su kan. Tumo gy
venimu, su jo darbais ir raštais. Skaityda
mi jo raštus labai aiškiai matome tuos erš
kėčiuotus tautos kelius, kuriais ji žengė į 
laisvę ir nepriklausomybę.

Austrų Laikraštis Apie Lietuvę i

“Neues Wiener — Juoniai” IV. 7 d. 
atspaude Kaune datuotų savo* bendardarbio' 
straipsnį, kuriame palankiai aprašomas šių 
dienų Lietuvos gyvenimas. Pasak korespon
dento, Lietuva po pasaulinio karo stengu
sis atitaisyt visa tai, kų rusai buvo pralei
dę politiniais sumetimais. Todėl didžiausius 
dėmesys, esu, buvęs nukreiptas į tautos švie
timų. Lietuvos seimas, girdi, tuoj po karo 
nutaręs įvesti privalomų mokymusi. Lietu
va, esu, pastačiusi 2,000 naujų pradžios mo
kyklų ir dabur nė vienam vaikui, į pradžiom 
mokyklų nereiklų eiti toliau, kaip 2-3 km.

Iš po mano balanos
Morkus

Kaip ir kokiu būdu oro dūko diegų. Na ir žiūrinėja, 
paukščiai ir vandens žuvys kas bus dabar? Net nustebo!
savo kelius seka, ir po šiai 
dienai dar niekam neaišku. 
Imkim mažų Lietuvos kny- 
vukų. Žiemavotįil 'išlekia už 
tūkstančių mylių. Pavasaryje 
grįžęs susieško ne tik kų, bet
net ir savo lizdų. Jūrių vijū- 

Vidurinės mokyklos taip pat esančios refor- į nas nardo po visų platų oke- 
muotos, o pirmasis Uetuvos universitetas anų. Keliolika tūkstančių mv-
Kaune egzistuojųs jau per 15 m. Nepaisant 
didelių išlaidų, Lietuvos valstybė savo fi
nansus jau iš pat pradžios pastačiusi ant 
tvirtų kojų. Valstybės biudžeto pastovumų 
palaikus nuolat aktyvus užsienių prekybos 
balansas. Toliau straipsnis aprašo apie ‘‘Lie
tūkio”, ‘‘Maisto” ir ‘‘Pienocentro” veiklų. 
Tų bendrovių reikšmė Lietuvos gyvenimui 
esanti labai svarbi. Jos gerai veikiančios 
ir turinčios gerus santykius su užsieniais, 
ypač Anglijoj ir Danijoj. Lietuvos pramonė, 
pasak korespondento, kiek leidžiančios ap-

Medukai pradėjo pridygti. 
Saknukėmis žemė paliesta, 
pradėjo išbusti ir raivytis. 
Niekeno nesėta, pasirodo žo- 
liukė. Žoliukę beskabinėdtfmi 
gyvuliai, nuteisia visų dirvo
nų reikalinga trųža. Kaimu
ką nudžiugo. Jei jau, girdi, 
dera žolė, tai derės ir vis
kas. Greičiau duokit žagrę, 
akėčias ir sėklų 1 Užsėja. Pir
ma sėkla, tiesa, |atn|ešė ne 
daug. Betgi dabar ansai nie
kam nevertas žemės sklypas 
jau ne tik pasivijo, bet ir 
pralenkė kitus. Tik dabar 
Jonas į tų visų žiūrėdamas,

lių jam — tai tik niekniekis.
O vienok ir jis tikrų savo 
buveinę turi. Kaip jis jų ru
si esko f

Kai kas mena, jog grdėji- 
mas jiems tų visų atlieka.
Sako, jie valdo savo kelionę 
taip, kaip muzikas instrume
ntų. Muzikas, rankon ėmęs^aka kaktų plaštakų ir sa- 
instrumentų, geniausiai nu- k°: ar nereikė man taip pa-
jaučia, kur kokie garsai tū- 

linkybės, auganti. Ypač, esu, išplitusi mc-'no. Ir taip puikiai ir lengvai,
džio ir žemės ūkio pramonė. Be to, Lietuva 
esanti pravedusi žemės reformų ir tuo būdu 
aprūpinusi žeme valstybės kūriniui daug pa
sidarbavusius asmenis. Pirmiau Lietuvoje 
vyravęs dvarų ūkis, o dabar 80 nuoš. visos 
dirbamos žemės priklausų smulkiems ūki
ninkams, turintiems nuo 5 Ligi 20 lia žemės. 
Lietuvos miškai esu nacionalizuoti. Juos 
tvarkanti valstybė ir rūpinantis ų apželdi
nimu. Savo straipsnį korespondentas baigia 
tokiais žodžiais. ‘‘Taigi ten, Baltijos jūros 
rytų pakraštyje, tarp trijų didelių valsty
bių — Vokietijon, Rusijos ir Lenkijos — 
prispausta plėtojasi ‘maža vos 2% mil. tu
rinti nedidelė valstybė, kuri, glaudžiai ben
dradarbiaudama politikos ir ūkio srityje, 
taip pat su savo mažomis Pabaltijo seseri
mis, būtent, Latvija ir Estija, drųsiai ir 
sųmoningai su stipria valia žiūri į savo kon 
soliduotų, ramių ir laimingų ateitį”.

Dėl Katalikų Persekiojimo 
Vokietijoj

Vokietijos naciai, matyt, nebežino ko
kių priemonių nesiimti persekiojant katali
kus. Įsivaizduokit sau, jie areštuoja kuni
gus lr vienuolius, juos baudžia sunkiomis Radio da tik vystikluose, 
luiusmėmis nerasdami kitokių apkaltinimų, & yj-a, žmonių, kų daro

daryti pirmiau!

jog, rodos, ne garsų jis, o tik, Amerikos 
garsai jo ieško. Dabargi. Že
mė irgi kai instrumentas am
žinai dunda ir dreba. Žmonės 
žemės garsų negirdi, už tat, 
kad jais neįdomauja. Betgi 
gyvuliai atydžiai juos sekio
ja. Ar paukštis, ai* gyvulys, 
a r žuvis visųpirma gerai įsi
klauso, o tik paskui lekia, 
bėga ar plaukia. Taip, kad 
jiems mylimų vietų garsai 
juos tiesiog prie save trau 
kia. Išeitų, ne tiek vietų jie, 
kiek vietos jų ieško.
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS j galima būtų rekomenduoti vi
siems Amer. lietuviams, kurie

Takomoje, Washington stei- 
te, panelė Maria L. Queli ve
da didelę vištų laimių. Penkių 
aukštų vištininke ji įvedė ke
lis radio laudspykerius Ji pa
sakoja, kad prie muzikos pa
didėjęs vištų dėslingumus. 
Muzikai griežiant, vištos ma
žiau pašasi ir daugiau kiau
šinių padeda.

Kai kas sako, kad Čikagos, 
Bruklyno cicilistų-balšavikų 
bendras pruntas Mojaus 1 die
nų ir gi išeis ant stryto mar-

serga tautinio veikimo tingi
nio liga.

Kauno ‘‘Kuntaplis” parašė 
tokių aritmetikų;

Laisvės Alėja eina inžinie
rius, valdininkas, tautininkas, 
verslininkas ir namų savinin
kas. Kiek žmonių eina Lais
vės ,Alėja?

Atsak. Vienas žmogus. a
šuoti su muzika, net šokėjais, 

Kai apsidairai ir pi isižimij prunį0 tavorščiai mažiau 
lietuvių eisenai, pūtusi ir daugiau aukų duo-

kai matai Kanaukos sklypą., demokratijai Lietuvoje

Kam kam, ale želvei (tor- 
torse) niekados neapsimoka 
priklausyti inšiurino kompa
nijai: ji gyvena daugiau kai 
400 metų.

akyse stovi. Berods, dirva 
plati. Už jų visų “peulotkus” 
mokėti reikia. Išlaidos dide
lės. O įeigos taip mažytės, 
kad, rodos, ot tik bėk ir rėk.
Ir tai nepaslaptis. O tik vi
siems labai aiškus dalykas.
Tai vienok, vietoje kad pra
dėjus ir paniažėli toliau ė- 
jus, ir da vis apie kų tai ra
šoma, kalbama, ketinama.
Reiškia, bus padaryta; tik, 
nežinia kada... Nors, tiesų ta- 
rius, tam būtų ir priežasčių.

Nepatyrusiam atrodo, jog Lietuvis per tiek šimtmečių 
ežero ar jūros vanduo visur skurdo ir vergavo. Jokio ry-
vienokis ir dugnas lygus. Ti-J tojaus nematydamas, amžinai naut„"jai'' " Sv(įiai' prau'8iamii 
krenybėje gi ka.p tik prie-, smaige .zvilgsn, ateitin Ten h. r(,ngiami Taip
šingai. O žuvys tai geriau-; jo viltis būvą. Kaip Kolum-
šiai išmano* Ir? dėl to kur pri-j bui aišku buvo, jog žemė ap

‘‘vaduoti.” ,
Čikagos balšavikų popera 

jau iš anksto rokuoja, kad 
muzika ir šokėjai priduos
‘‘daugiau gyvumo ir spalvų.”

Bostone, sakoma, atidaryta 
sanatorija, kuri pavadinta 
‘‘tinginių namais.” Norintie
ji sanatorijoje ilsėtis turi 
sirgti ‘‘tinginio liga.” Svečių 
patarnavimams sanatorija y- 
rai angažavusi gausų persona
lų, kuris taupo poilsio ieškan
čių kiekvienų judesį. Net gro- 
matas rašo sanatorijos tar-

— Seniai tamsta mokyto
jauji toj mokykloj!

— Jau penkti metai.
— Vedusi?
- Taip.
— Kiek turite vaikų?
— šešiasdešimts du — pir

mam ir antram skyriuose.

si laiko, sakysim, lydeka, ne 
rasi mekšro, o kur užtiksi 
mekšrų, nebus lydekos.

Dar Viena Keistenybe

Lietuvoj įvesta privaloma rašomųjų ma
šinėlių (typewriterių) registracija. Rašomo
sioms mašinėlėms laikyti leidimų reikalingi 
visi, išskyrus valstybines ir savivaldybinef 
įstaigas. Kad tokį leidimų gauti, reikia pa
duoti apskiities viršininkui prašymų, ap
mokėtų 4 litais žyminio mokesčio. Prašyme 
turi būti padėta pavardė, adresas, turimos 
rašomosios mašinėlės numeris, jų gaminu
sios firmos pavadinimas, raidyno tipas it* 
kokiam tikslui rašomoji mašinėlė bus nau
dojamu. Mašinėlių pardavėjui tuip put turi 
turėti specialinius leidimus ir būtinai regis
truoti kiek ir kam rašomųjų mašinėlių par
duota.

ftių parodinių nesilaikant, žinoma, yra 
baudžiami.

Reikia pasakyti, kad mums, gyvenan
tiems laisvoje Amerikos šalyje, tikrai da
rosi nesuprantama ir keista, kodėl žmun&ns 
nevalia be specialaus leidimo net rašomo
sios mašinėlės laikyti. Jei taip, tai kodėl ne
įvesti plunksnų, paišelių ir rašalinių priva
lomos registracijos.

Vyriausybė, išleisdama tokį parėdymą, 
e abejonės, nori, kud užbėgti kelių slap 
oms proklemacijoius, ar bent greičiau su
sekti kas, kur, ir kieno mašinėle tas pro- 
klemacijas spausdina. Bet šis būdas ne
daug te|Midės tam tikslui atsiekti. Nežiūrint 
visų juokingų ir griežtų suvaržymų, kaip 
teisingai sako priežodis, kas norės mušti 
šunį, tas ir lazdų susiras.

kaip tik piktos valios žmonių įtarinėjimus, 
kad būk tai nubaustųjų kunigų vadovau
jamos katalikų jaunimo organizacijom ban
džiusios sudaryti bendrų frontų prieš na
cius su komunistų jaunimu.

Tai yna tokia nesųmonė, kokių gali 
sugalvoti nesųžiningi, keršto pilni Katalikų 
Bažnyčios priešininkai. Kaltint katalikus 
veikiant drauge su komunistais yra tokia 
nesųmonė, kaip urbė et orbi skelbti apie na
cių išgalvotus ir sufabrikuotus kažkokius 
vienuolių nemorališkus elgesius, dėl kurių 
jų apie tūkstantis uždaryta į kalėjimus.

Tiesiog skaudu skaityti apie nežmoniš
kus katalikų persekiojimus. Tačiau, reikia 
pasakyti, kad taip elgdamiesi naciai imtys 
save diskredituoja ir žemina pasaulio aky

milijonus. Nekalbant apie ki 
tus imkim tik kasdienius ak
torius. Jie eina pusvaland
žiais. Reiškia, kų turi pasa
kyt ar padainuot, ne ilgiau, 
kai pusvalandis. Taigi. Char- 
lie Butterwortb, taip sakant, 
paskutinis, radio aktorius, 
gauna $15,000. O tokių, kų 
uždirba tik šimtus pusvalan
džiais, yra jau čielos galy 

:bės. Kol kas lietuvių da ne
simato.

Suprantama, žemė dreba a- 
mžinai. Bet įžymesni drebė- 

se. Katalikai yra užgrūdinti, gali kentėti. žymes palieka, tai
Jie pakels visas jiems daromas skriaudas,
iškentės. Gaila tik vokiečių tautos, kurios 
vardų taip biauriai teršia naciai savo žvė
riškais elgesiais.

skrita, taip lietuviui buvo 
aišku, jog ir jo grandiniai ne
amžini. Reikia tik laukti, jie 
tikrai sutrupės. Atminė. Tik, 
ot, nelaimė, kad dabar kita 
kliūtis jau pažangų trukdo. 
Įpratęs 'matyti toli, dabar ne
sugeba pažinti, kas arti. It 
ir anasai senovės kankinys: 
skęsta vandenyje, o betgi 
trokštu! Saukia. Štai, ve, pla
ti mūsų sociologams, filozo- 
fams, menininkams, rašėjams 
proga, — sau ir liaudžiai ar
ti matymo akinius užsidėti... 
Ko troškom, jau turim. Ko 
ieškojom, jau radom. Ko da 
trūksta, tai, — darbo. Bet 
ir dirbti mokintis reikia. Bu
kim Kanaukų už pavyzdį. Jei 
pradėsim viskų ant syk, ne-

pat negalima sanatorijoje gy
venančių svečių vizituoti. Jei 
sanatorijos gyventojui reikia 
persikelti iš vieno kambario į 
kitų, tam tikslui jis turis sa
vo žinioje specialę bogę (ve- 
žirnelį).

Reikės parašyti sanatorijai 
gromata ir paklausti, ar daug j

Mokytoja. — Na, pavyz
džiui, aš paskolinau, Jonuk, 
tavo tėvui 300 dol. Vadinas, 
tavo tėvas man yra skolinin
kas.

Vincukas. — Jes...
Mokytoja. — Dabar pasa

kyk man, kas aš esu?
Vincukas. — Kvailė, nes iš 

mano tėvelio niekad pinigų ne
atgausi.

— Kiek kartų buvai teistas 
už girtybę ir trukžmo kėlimų?

— Labai daug...
— Kokiame teisme ir kokių

gaudavai bausmę?
— Žmonos teisme — šluo- 

dar yra joj laisvi] vietų, kad Į ta ar kočėlu per galvų.

Dėde Kastukas Sako
Ražo

Adv. K. J. Savickus

Sportininkus priimsim

Už kelių savaičių Lietuvos 
sportininkai jau bus mūsų 
svečiai. Kad juos tinkamai 
priimti ir pavaišinti, komi
sijai reikia lėšų. Tani tikslui 
rengiamas šaunus šokių va-

padarysiin nieko. jBet, jei • karas balandžio 30 d., Lie- 
pradesim tik po vienų darbo tuvių Auditorijoj. Chicagos
diegelį plaeion ir užleiston
dirvon kaišioti, ilgainiui ir
mes susukam: ar nereikėjo 
mums taip padaryti pirmiau?

Mykolas Račkus

kosi tik retkarčiais. Ir taip, 
sakysftn, Jappnijoj žemė su
dreba veik kas antrų dienų. 
Išgirsti žemę bedrebant po 
kelis kart dienoj, irgi ne nau
jiena. Amerikoj, reiškia, Ju
ngtinių Valstybių Amerikoj, 
žemė dreba daug rečiau. Re
tai kada dažniau, kai porų 
kart savaitėje.

vaidino. Malonu buvo, kad 
čia augęs jaunimas stengiasi 
kalbėti gerai lietuviškai. Ku
rie remia chorų ir kurie daly
vauja jo vakaruose, dirba 
tautinį darbų. Jais galime pa
sididžiuoti.
Tėv®! kartais nemeluoja * _

Kai tėvai nupiešia gyve^B^ 
mų Lietuvos ūkyje, jų vai 
kai, čia gyvenanti, jaučia, kad 
viskas ten sunku ir vargin
ga. Vasaros metu ūkininkas 
Lietuvoj, ištikrųjų, dirba iš
tisų dienų, maždaug nuo 3 va
landos ryto iki 7 vai. vakaro.

sportininkai, išvykę Lietu
von 1935 m., buvo labai gra 
žiai priimti Kaune, o šįmet 
mums tenka savo brolius čia- ^er tų laikų jis keturis kar-

tus valgo ir turi trumpų po
ilsį po pietų. Snustelia, vienų

Prieš |»orų savaičių savo ūkyje netoli 
Kauno mirė Mykolas Račkus, plačiai žino
mo numizmatiko ir veikėjo dr. Al. Račkaus 
d^bar Vytauto Didžiojo Muziejaus Kaune 
istorijos skyriaus vedėjo, tėvas.

A. a. Mykolui Račkus vertėsi knygomis.
Tai buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos knyg 
nėšių. .Jis daug nusipelnė tautai ir bažny- 
a.i. Ji, daug rūpinai Lietuvos prieglaudų ^7
šelpimu, ypač vaikelio Jėzaus pneglaudo- . . . ,•» • — • »« w* • • ■ « noma, ir visai levunuis Kaune. Kurie jį pažino, pasakojo, kad 
u. a. Račkus buvo pamaldus, geros, labda
ringos širdies, skaisčios ir tyros širdies 
žmogus.

Velionies sūnus gydytojas ilgai gyveno 
Amerikoj ir čia pasižymėjo kaipo uolus vi
suomenės veikėjas.

Jono Konaukou ūkyje tvi- 
rso.įo labai nelemtas žemės 
sklypas. Ne vien žolė, bet ir 
patsai pikčiausias dugys ne- 

Jonas, ž'- 
kvapo neteko. 

Tiek žemės! Padotkus klok! 
O naudos nei per nago juo 
dimų. Ir kųgi čia reikėtų dn-

sutikti. Su sėkmingais paren- 
Nebijokite nelaimių, nei1 g,įniaįrt galėsime sužavėti vi- 

priešų galybės, nes tai, kas I SU45 gaiie» gy Ventojus ir kitų valandų. Darbas jo sun
yra mumyse, yra didesnis užj8udarytį kad pavaišinus' ------------

tai, kas yra pasauly. Pijus IX HVečįUH. Grieš gera orkestrą,
— Reikia mokyti jaunimų'buH jvaįru„io ir pasilinksmi- 

kad yra Dievas, kurio rei-įnimo seniems ir jauniems.
kia klausyti, artimas, kurį j 
reikia mylėti, siela, kurių | 
reikia gelbėti. T. Blakely,8. J. | 

— Tėvynė — tai laisvų ir 
lygiateisių žmonių bendruo
menė, broliškoje darbo san
tvarkoje siekianti to patiek 
tikslo. Mazrni

— Didžiausia apgavystė y.
ryti! A, jau turiu! sako kar-;ra pretenduoti į valdovus it 
tų sau. Ant tų pėdų įkiša tai neturėti tam sugebėjimo.
vienur tai kitur po mažo me- Ksenofontoc

Chorų parengimai

Tarp ehicagiecių randasi 
daug chorų ir taipgi daug 
dirigentų. Kiekvienas jaučia, 
kad jo choras yra geriausias. 
Vietos dideliam skaičiui cho
rų yra užtektinai ir jie mums 
reikalingi. Iš šio sezono pa
rengimų, Vyčių choro buvo 
geriausi. Matyt, gerai buvo 
pasiruošę, puikiai dainavo ir

kus, bet sveikas, žiemos me
tu tas pat ūkininkas, jeigu 
neturi kito užsiėmimo, gali 
pasilsėti nuo lapkričio iki 
kovo mėnesio, nes tuomet ma
žai darbo ūkyje. Tai bent po
ilsis.

Kalbės Egiptologistas

George Steindorf, profeso
rius egiptologijos Leipcigo 
(Vokietijoj) universitete, ge
gužės 6, 7 ir 10- d. kalbės 
Chicagoj Rytų institute prie 
Chicago universiteto.
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KELIONE Į PIETŲ KRAŠTUS

(Iš pasakojimo Jurgio Na- 
ki^šiaus, Peoples Furniture 
Co. direktoriaus).

kšto kalno randasi observa
torija. Tas kalnas yra 1400 ( 
pėdų aukščio. Viršūnės pasie Į 
kę ten laukėme nakties. Tem
stant pasimatė įspūdingas

DETROITO LffiTUVIŲ ŽINIOS
SVEIKINIMAS M. S. 64 KUOPAI

Madoms Keli* Kodo 
Ltwls Kreditan Visiems DuodaJ

DYKAI

Šaltų žiemos dienų, vasa
rio 7-tų, šių metų aš kartu „ n .

3 • ą T) i liot> Spnngsų vaizdas, kuo*su savo draugais A. R. Po!- * s_.j _x. w
lard ir Frank Smith nuo mū

AR UŽTEKTINAI RŪPI 
NAMĖS ALRK FEDERA 

GIJOS STIPRINIMU?

sų namų, 6623 So. Franciseo 
ave., automobiliumi leidomės 
j tolimų kelionę, į pietus, ap
lankyti pietines valstijas, Me
ksiku, Kubų ir kitus pietinius 
kraštus.

Visi trys keliautojai buvo
me geriausioje nuotaikoje ir

met pradėjo užsidegti žibu
riai.

Apleidžiant Hot Springs, 
dundėjome link Texas valsti
jos. Fultono mieste turėjome 
važiuoti per Ipntrų didžiulį 
tiltų, kur taipgi turėjome už
simokėti, kaip St. Louise. Pie 
tus valgėme jau kitoj valsti-

tikėjomės matyti puikių vaiz-1 joj — Texase. Hendersono,
dų, nematytų tautų, ragauti 
neragautų valgymų ir įgyti 
nepaprastų įspūdžių. Kai ke-

C
is pradžioje, ties Brand- 
, Ilk, prisėjo “fiksyti” 
mobilių, tai nei kiek ne
nusiminėme ir tas nei vienam 
ūpo nepagadino. Pirmų ke 

lionės dienų tikėjomės pasie
kti St. Louis, bet prisėjo na
kvoti miestelyje Mt. Olive, 
Ilk *«

Ryto metų iš minėto mies
to išvažiuojant anksti rytų 
matėme, kad termometras ro
do 58 laipsnių šilimos. Tai 
jau buvo ženklas, kad pasi
varėme į pietus. St. Louisų 
pasiekę per Mississippi va
žiavome garsiu Chain of Ro
cks tiltų. Kad ir pervažiavi
mų turėjome mokėti 25c, tai 
aišku, kad tai nemenkas til
tas. Yra daugiau, kaip mai- 
lės ilgio. Upė buvo patvinus 
ir buvo labai nerami. Bet til
to plienas ir betonas įkvėpė 
pasitikėjimo ir drųsa mūsų 
nesumažėjo.

Missouri valstija mus pa
sitiko gausiu lietumi. Taip ly
jant važiavome keletu valan
dų. Užkandžiavome Rollo 
miestely. Nuo Springfield, 
Mo. pasukome į Ozark kalnus 
ir vakare atsidūrdme į Har- 
rison, Arkansas, kur nakvo
jome patogiame viešbuty.

Čia oras besųs šiurkštus ir 
termometras rodė 22 laipsniu.

Vasario 9 d. anksti rytų 
leidomės per Little Rock į 
Hot Springs, plačiai pagar
sėjusį kurortų. Pyškėjome per 
labai vaizdingų kraštų. Cydy- 
kliniame mieste apsistojome 
Majestic viešbuty. Gėrėme 
medikališkų vandenį ir mau
dėmės jaune. Netoliese ant au

Tėvas apylinkėse jau pamatė
me pavasario ženklus, pama
tėme narcizus žydint. Tame

Šv. Bažnyčia neliaujančiai 
Šaukia, kartodama, lyg Kris
taus žodžius:

“Greičiau, greičiau, žmo
gau, eik prie Dievo! Jis ta
vęs laukia! Prie To, kuris 
tavęs laukia”.

Bažnyčia naudoja visas jai 
duotas priemones: pamoks
lus, misijas, spaudų — kny
gas ir laikraščius. Bet Kris
taus vietininkė Bažnyčia ne-

mieste matėme naujų, gražių, turi tiek kunigų ir seserų 
moderniška New London mo < vienuolių gelbėjimui sielų nuo 
kyklų. ‘ j Pragaro.

Kai pasiekėme Herne mie- Negalint pasiekti kasdienų 
stelį, tai vaizdai atsimainė, kiekvienos šeimos, ar nors 
Pamatėme kad čia indijonų kiekvienos katal. dr-jos, or-
ir meksikonų maišatis. Tame 
mieste norėjome duoti biznio 
vienam garadžininkui. Pasa
kėme, kad reikia išaliejuoti 
mašinų. Garadžininkas pasi
rodė besųs pusėtinai nutukęs. 
Jisai nabagas bandė iš visų 
jėgų palysti po mašina, bet 
nepavyko ir susinervavęs pa
sakė negalįs to atlikti ir pra
šė kreiptis į kitų garadžių.

Papusryčiavę mes leidomės 
linkui sostinės San Antonio. 
Ten matėme ir apžiūrėjome 
Alamo, kurs pagarsėjo 1846 
m. kai AVnerika kariavo su 
Meksika.. Nusiėmę paveikslus 
istoriškų vietų, dundėjome 
toliau į pietus ir pagalios pa
siekėme rubežių. Tada pa
žvelgėme atgal. Pamatome, 
kad keliavome mailių mailes, 
kur randasi vien žibalo vers
mės. O naturalio geso čia 
tiek, kad jis taip netaupo- 
mas, kaip vanduo. WPA čia 
darbuojasi ir daug darbo at
likta švietimo įstaigų įkūri
mui.

ganizacijos, Bažnyčiai ateina 
į pagalbų per ALRK Federa-

je, Meksikoje, Ispanijoje ir 
kitur, ir dar nevisiems lietu
viams katalikams dirbant ra 
nka rankon su Federacija, ar 
tik nebus viršijanti šėtono — 
antikristo jėga į mūsų sųži- 
nę, kuri (jėga) stumia mus 
nuo Federacijos ir tuomi nuo 
Kristaus Bažnyčios?!

Federacijai mielai pritariu 
vis gerb. klebonai. Tas kas 
yra su mrtmis, pasaulioniois, 
kad dar ne visose parapijose 
ir kolonijose randasi Fede 
racijos skyriai!

Gal laukiam, kad gerb. kle 
bonai suorganizuotų Federa
cijos skyrių? To nelaukim. 
Klebonai savo parapijos rei
kalais turi pilnas rankas su
nkaus darbo. Tat daugiau 
ant jų pečių nekraukim.

Tavo, lietuvi katalike, prie
dermė drųsiai eiti prie savo

Anksti gyvenimo ryte,
Kada saulė buvo tik viršūnėse medžių...
Jūs, pažinę save,
Išėjot degti tamsoj šviesų...

Iškraipyti keliai, išvartyti žibintuvai, 
Tamsiose gatvėse ne visi draugai —
Tiek daug dirbę žmonijai ir Lietuvai, 
Leiskit mum šiandien ačiū ištarti už tai!

Sveikos darbo kraitį į skrynias sudėję,
Kuris mums didelį derlių neš,
Sveikos tamsias gatves švietę,.
Jūsų darbas ir kitus į jūs pėdas ves...

Anksti gyvenimo ryte,
Kada saulė buvo tik viršūnėse medžių... 
Jūs, pažinę save,
Išėjot degti taimsoj šviesų —

Ona PuoetAitė

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

Keturios dldelBs 
rertybSs Šiuose pa. 
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OERVMA8

PATARNAVIMAS
VERTTBP.

522.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu už 
pristatymo.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Rpeecher Jums 
patarnaus.

WEST SIDE
Šv. Antano parapijos ko

mitetas, bal. 24 d., buvo su
rengęs pramogėlę, vadovau

cijų, kaipo ištikimų Bažny-1 klebono ir prasyti, kad jis jant pirm. M. Bendoraičiui.
čios dukterį. Todėl neturėtų 
likti nei vienos katal. dr-jos 
neprigulinčios prie Federaci

paskelbtų Federacijos sky
riaus steigiamųjį, ar atnauji-

Pakviestieji buvo pavaišinti 
ir linksmai vakarų praleido.

namųjį susirinkimų ir kad (Reiškia, žiemos darbuotė bai-
jos, katal. bendro fronto, kad i Pa^s klebonas, ar jo vikaras, gta gra£iu atjautimu 
atrėmus pragaro — komuni-1 dalyvautų visuose skyriaus 
stų “bendrų” frontų ir tuo
mi padėti Bažnyčiai. Sujun
gus visus Amerikos liet. ka
talikus su Bažnyčia ir Fede
racija, lengvai būtų nugali
ma pragaro galybė.

Tad, brangus lietuvi kata
like! Ar ilgai šaltai žiūrėsi 
į Federacijų? Ar ilgai nekel
si balso, kad tavo dr-ja sto
tų po Feder. vėliava?

susirinkimuose.
Bet prie to viso pirmiau

pats priruošk savo parapijo
je visas draugijas, kad jos

Geg. 9 d. — motinoms pa
gerbti vakarienė. Parapijos 
komitetas darbuojasi, kad vi
skas pavyktų. Pageidautina,

įgaliotų ir prisiųstų bent po kad detroitiečių pirma tokia
tris veiklius atstovus-es į stei
giamųjį susirinkimų.

Taip padaręs jausiesi tu
rįs ramių sąžinę ir esųs per
galėjęs antikristo pasiunti
nius, kurie trukdo draugijo-

Akyvaizdoje šių dienų šių- ms stoti po Federac. vėliava, 
rpių įvykių pasauly: Rusi jo J. Š.

IŠ MARIJONŲ RĖMĖJŲ DR-JOS VEIKLOS

Neužilgo Įvyks Dar Pora Parengimų
Už penkių savaičių įvyks-Ivanauskaitę; Bridgeporte —

SiKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio 30-ta Diena

“Tylus oro šlamėjimas’
— 3 Kar. XEX, 12.

proga — -motinų pagerbimu 
susidomėtų. Motinos gi lai 
neužmiršta, kad laimės dova
nas ir visos bus nufotogra
fuotos. Pagerbimas bus Lie
tuvių viršutinėj svet., 7 vai. 
vakare. Vėliau šokiai abejose 
svetainėse.

— Havaso žiniomis, šių me
tų sausio 1 d. Lenkijoje bu
vo 34,221,000 gyventojų. Nuo 
paskutinio visuotinio Lenki
jos gyventojų surašinėj?mo, 
kuris buvo įvykdytas 1931 
m., Lenkijoje gyventojų pa
didėjo 2,078,000 žmonių, kas 
sudaro 5 nuoš.

gųstyje; baisioje tyloje, kuri 
laiko mus atskirtus nuo viso 
džiaugsmo; visad nuvargusi 
vaizduotė, kuri visad nuvar
gusi eina, visad skaitydama 
išnaujo kiekvienų geliantį 
nuostolį, kuri jį žino, visad 
nuvargusi akių vokeliai vi
sad laukdami poilsio — ny
kiuose, nuobodžiuose nakties 
budėjimuose.

Tamsūs, dūsinančiai tam
sūs — tie nakties budėjimai. 
Su aštriai skaudančiais dirk-

Pr. Gudų; Town of Lake — 
E. Gedvilienę ir E. Ogentie- 
nę; Cicero- — Anastazų Va
lančių; West Side: “Draugo" 
ofise, D. Gasparkienę, C. Dru- 
ktenį, K. Kulbienę, Em. Po
cienę; Melrose Parke: Anta
niną Švilpauskienę ir Kaz. 
Kantautų.

Kolonijų skyrių Marijonų 
Aušros Vartų parap. svetai-1 rėmėjai, kurie turite šio ba- 
nėje rengia bankietų su gra-lnkieto tikietus, nelaikykite jų 
žia ir įvairia programa. Tam kišenėj, bet stengkitės kiek 
tikslui yra platinami tikietai galėdami platinti. Jeigu dar 
visose kolonijose. Jų galima rastųsi tokių Marijonų pric- 
gauti pas šiuos veikėjus: No- telių, kurie norėtų tam tiks- 
rth Side pas A. Bacevičių; hii padirbėti, kreipkitės į 
Marąuette Parke pas: JB. Ne- vietos skyrių valdybas, arba 
nartonį, Pr. Čižauskų, ir levui į “Draugo” ofisų, galėsite 
Lukošiūtę; Brighton Parke:! jų gauti.
Pr. Vaičekauskų, T. Norbu- Taipgi turiu priminti, kad 
tienę, T. Atroškienę, O. Kaz ir melroseparkiečiai rengiasi 
ragienę, M. Šrupšienę ir p-lę prie bankieto, kuris įvyks go

nepaprastos iškilmės — pa
šventinimas pirmos lietuviš
kos Tėvų Marijonų Semina
rijos koplyčios, tai yra bir
želio 6 d.

Pirm tų iškilmių dar bus 
vienas - kitas parengimas. 
Jau nekartų buvo pažymėta, 
kad gegužės 9 d. Cbicagos 
Marijonų rėmėjų apskritys

Bal. 24 d. kun. I. F. Bo 
reišis surišo moterystės ry 
šių Juozapų Sabutį su Vero 
nika Narauskaite. Jaunave- 
dis čia gimęs, rimtas, lietu
viškos dvasios. Nors gyveno 
už keliolikos mylių nuo mie-

Kaip gyvenimo skausmai 
ir pinklės dauginasi ir tems-, 
la aplink mus vidurnaktinino sniais kaip juoda-
se budėjimuose! Tuomet yrajmas >>lykStelėja baltai. Su 
tas laikas, kuomet siela tu- 5lnakl,< apsilankymais praS-
retų drūčiai atsiremti ant A- 
mžinųjų Rankų, atsiminda
ma, kad, jei esame nuklydę, 
žinokime, kad yra jėga mūsų 
sugrąžinimui. Jei esame nu
sidėję, yra Tas, kurs prisi
rengęs atleisti.

O, tas nakties budėjimuo
se laukimas! Tamsoje, nusi
minime ir gailestyje, ir iš

jusiais pro vidujinių akį! Ko
kį drebantį jausmų skriaudų, 
kurias esame padarę, kurios 
negali būti pataisytos. Aša
rų, kurias nenušluostėme - - 
lūpų, kurias nepabučiavome, 
ir rankų, kurioms leidome nu
kristi ir visa jų ištikimybė 
neatspėta! A! tie tušti, tušti 
nakties budėjimai! — Jokū 
bas W. Riley.

Vienas Indijos dignitarų. Tarpe daugelio suvažiavusių 
Indijos karaliukų, čia matome ir Nawanagar provincijos 
maharini Jam Sabėb su žmona atvykusį į Londoną daly
vauti karaliaus Jurgio VI vainikavimo iškilmėse.

sto, bet priklausė L. Vyčių 
102 kp. Jaunoji nuo pat kū
dikystės dalyvavo lietuvių 
veikime, priklausė Vyčiams, 
parapijos chorui, dalyvauda
vo vaidinimuose. Veronika y- 
ra rengusi Vyčiams vakarė 
lių, kas jai sekdavosi. Tėvai 
Narauskai yra seni parapijos 
rėmėjai.

Jaunavedžiams linkime lai
mingo gyvenimo.

Jono ir Emilijos Kulikaus
kų pirmai dukrelei, bal. 25 
d., kleb. kun. I. F. Boreišis 
suteikė Krikšto Sakramentų; 
duota vardai Dolores - Emi
lija. Krikšto tėvais buvo Ka
zimieras Žižis ir Franaitienė, 
pavyzdingi lietuviai, rėmėjai 
visų kilnių darbų. K. Žižis 
yra daug darbavęsis Federa
cijos 4 skyriuj ir kitose ka
talikų draugijose. J. E. Ku
likauskai laiko biznį. Jauny
stės dienose yra daug darba
vęs! visame katalikų veikime. 
Pavyzdinga šeiinyna, remia 
lietuvių darbuotę ne tik žo 
džiu, bet ir aukomis.

Krikštynų bankiete daly
vavo daug svečių.

Balandilis

gūžės 16 d. Jie platina ne ties metų kalėti. Visi jie ka’.
tik savo bankieto tikietus, 
bet ir rūpinasi ir dirba kiek 
galėdami ir apskrities rėmė
jų bankieto reikalu. Tat ir 
kviečiame Cbicagos visuome
nę,' sulaukus gegužės 6 d., 
skaitlingai atsilankyti į Auš 
ros Vartų parap. svetainę.

tinami padėję vykti savano
riams į Ispaniją. Be to, nu 
teistiesiems paskirtos ir pi
niginės baudos.

— Tol, kol karas bus lai

Pelnas bankieto skiriamas nustos populiarumo, 
pataisymui mirusiųjų Marijo
nų kunigų ir brolių Šv. Ka
zimiero kapuose. Rašt.

— Zuricho, Šveicarijoj, ka
riuomenės teismas 12 asmenų

YflHiam A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

PARKAI KOVOJA UŽ PA
GERINIMUS

Illinois valstybės legislatū
ra varosi už tai, kad sumažin
ti Chicagos parkų išlaidas. 
Chicagos Parkų Komisijonie- 
riai tam priešinasi. Jų vardu 
kalba Robert J. Dunham, ku
ris yra Chicago Consolidated 
Park System prezidentas.

Suma, kurių norima nukir
sti yra $1,400,000. Iš viso Chi
cagoj vyriausybės užlaikymui 
1936 metais reikėjo $187,000,- 
000. Todėl minėtai suma bū
tų nežymus taksų sumažini
mas. Tai reikstų tik 75c su- 
taupymo ant kas $100 taksų.' 
Tai menkas sutaupymas, tai 
tik vienos dienos šeimynos 
karferis į Forest Preserve, 
arba į Brookfield Zoo. O mi
nėtos sumos nukirtimas nuo 
parkų trukdytų jų užlaikymų 
tvarkoje, jų gerinimų ir plė
tojimų.

Yra aprokuota, kad praėju
siais metais Chicagos Parkus 
ir Forest Preserves lankė 51 
milijonas žmonių. Į tų skai
čių neįeina automobilistai ir 
praeiviai. Taigi parkais nau
dojasi didelės minios žmonių 
ir jų patogumui parkai turėtų 
būt užlaikomi tvarkoj, nuolat 
gerinami ir plečiami. Už tai 
stovi Parkų sistemos prezi
dentas Dunham ir jam prita-komas tik blogu, jis vis tu 

rėš tam tikro patrauklumo; ria daug įtakingų žmonių, 
kai bus laikomas žvėrišku,

AR TURITE KĄ 
PARDAVIMUI?

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

nuteisė nuo dviejų iki dešim- “Drauge.”

GERKIT TIK gera ALŲ
Stnbrosta 

SOUTH SIDE BREM COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žinos kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (NVholesalė) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
L. M. NORKUS 

Re*. HEMLOCK <340Biznio Te'efonas BOULEVARD 717»

— Kartais nuo kūno paei
na dūšios kančia, o kartais 
dūšioje gema tai, kas vargi
na kūnų.

ŠĮVAKARĄ
KLAUSYKITGS 

ŠJVAKARĄ 
ŠALTIMIERO

RADIO
PROGRAMO

W.H.F.C STOTIES
(1420 K.)

7:00 vaL vak.

KITI ŠALTIMIERO 
PROGRAMAI: ;

Sekmad.—9:00 v. v. 
Pirmad.—10:00 v. v.

— PAMOKINANTI —

ĮVAIRŪS —
— ŽAVINGI



Po Cicero Pasidairius

Penktadienis, baland. 30, 1937

Trumpai Iš Mūsų 
Padangės

GARY, INDIANA. — West 
Side Lietuvių Politinis ir 
Pašalpinis klubas neseniai į- 
sikraustė į labai gražių nau
jų vietų Simono ir Onus Bra
zauskų name.

Praeitų nedėldienį, klūbas 
turėjo balių ir šokius. Tai 
buvo 15 m. klubo gyvavimo 
sukakties paminėjimas. Daly
vavo skaitlinga^ būrys lietu
vių ir iš Indiana Harbor.

kūnas žada daug geriau pa
tarnauti savo kostumeriams. 
Dabartiniu laiku daug vedy
bų įvyksta. Patartina jauna
vedžiams aplankyti J. Kikli
kui įas Jewelry krautuvę. Šliū

Geg. 1 d. Petras Jolmsonar, biniui žiedai pas jj galima 
4936 W. 11 »t-» su (». Mizgi r-* gauti už prieinamų kainų. Ži 
daite priims Moterystės Sa- nokite, jei perkate didmiesty, 

1 T.V i, u 1 kratuentų Sv. Antano bažny-• turite daug brangiau mokėki
per 40 vai. atlaidus. PuoU iVyks tk'‘niokn’lM, u* toki pat žiedų, bei laikro-

Harbore

Indiana Harbore, pas gru- 
žiukalbį kun. K. {Bičkauskų 
teko praleisti tris dienas ir

per

Lietuvių parapija čia ne
didelė, bet darbo buvo už
tektinai, nes žmonės skaitlin
gai ėjo išpažinties.

Bažnytėlė gražiai gėlėmis 
išpuošta ir švariai seselių Kų- 
zimieriečių užlaikoma. Visur

beadųuttrters, 4808 W. 16 .4.
Jaunavedžiai yra pavyzdi

ngi katalikai. Linkini geriau-

dėlį.
Mieste brangios nuomos. 

Pirkėjus turi užmokėti ir da-

~ . ... matos pavyzdinga tvarka ruSvečių tarpe matėsi ir pra- ,. ... .. ,. . , r. „ . . pestingo klebono. Labai gramonininkų ir gražaus jauni
mėlio. (Balius pasisekė, lako 
gerokai pelno. Vakaro vedė-

žų įspūdį darė dvasiškija iš 
Chicagos atvykus su dvasine

, T m i i • • pagalba. Per vakarines palais buvo Juozas lerleckis ir . . ... . . . , .maldas (mišparus) vieni klau Kazimieras Andnusiunas. . „. v. . ...se išpažinčių, kiti meldies sy
kiu su visais žmonėmis prie 
įstatyto 6v. Sakramento, o 
paskutinį vakarų procesijoj 
visi in corpoae dalyvavo.

Dėdė

ftio miesto lietuviai dabar 
beveik neturi politinių dar 
bų. Yra tik vienas lietuvis 
policininkas, Bernardas Pa
žėra, ir, berods, du lietuviai 
dirba paprastus miesto dar
bus. Vienas lietuvis ir dvi 
lietuvaitės turi geresnius mie 
sto darbus, bet jis ir jos ne
dalyvauja lietuvių veikime »r 
visai nepriklauso nei prie 
vienos lietuvių organizacijos.

Per pastaruosius kelis rin
kimus čia lietuvių klubai ir 
draugijos uoliai pasidarbavo

Pažymėtiną 33 Kuopai 
Diena

Sekmadienį, gegužės 2 d., 
LUKŠA 33 kuopai, Boselan- 
de, bus pažymėtina diena. Tų 
dienų po piet 2 vai. įvyks 
ČTiįcago apskrities- iravažiavi-

metinę vakarienę su progra
ma.

Kas bus — nerašysiu. Už
imtų daug laiko ir vietos lai
krašty. Geriausiai — kas mė
gsta gražius parengimus, lai 
patys atsilanko, o nėra abe
jonės, kad visi pasakys — tai 
buvo gražus vakaras. Rap.

Auga Dariaus-Girėno 
Am. Leg. Postas

Praėjusį pirmadienį, Neka
lto Prasiid. P. Š. parapijos 
salėj įvyko skaitlingas J)a 
riaus - Girėno vardo Amer. 
Legijono posto sus-mas, ku
riame dalyvavo ir distrikto 
delegatai. Sus-me įsirašė še-

ši nauji nariai. Postui dabar 
priklauso netoli 400 lietuvių 
ekskareivių.

Sus-me apąkalbėta visa ei
lė reikalų: metinė rinkliava 
(poppy day), dalyvavimas 
Vainikų dienoj kapinėse, re

ngimus pietinio pikniko ir
t.t.

Pp sus-mo teisėjas Zūris 
nariams iškėlė vaišes. Rap.

šio pasisekimo naujame luo- lį nuoiųos krautuvnįnkui. Ge- 
me. | riaušių daryti biznis su vie

tiniais biznieriais. J. Kjsliku- 
nas visados remia gerus dar
bus: dalyvauja parengimuose 
“Draugo”, draugijų ir para 
pijos. Jau teiravosi, kada bus 
“Draugo” piknikas. Be abe
jonės, geg. 30 d., Sunset par
ke matysime J. Kislikunų su 
savo žmona ir draugais besi
svečiuojant “Draugo” pikni
ke.

Nelaimė ištiko žymių vei
kėjų p. Jąukšienę, 1822 So. 
48 et. Plaunant drabužius per 
neatsargumų pateko dešinė 
ranka į gręžiamų mašinų. La
bai sužeidė.

Atsargiau su mašinomis.

J. K i si i kūnas savo Jewelry 
krautuvę perkė-lė į naujų vie
tų — skersai gatvės, į Petro 
Jukniaus namų, 4920 W. 14 
st.

Prie progos reikia primin
ti, kad naujoj vietoj J. Kisli-

Geg. 2 d. vien aveikliausių 
draugijų, tai yra Šv. Dievo 
Motinos Sopulingos, rengia

THE ABC OF

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAI

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

dio programų iš W1ND. 
Vietoj 7 v. v., dabar girdė
site antradienio, trečiadie
nio, ketvirtadienio ir šašta- 
dienio vakarais lygiai de
šimtų valandų (Chicagos 
laiku). Ten, kur nėra day
light savings time — 9 v. v.

Pirmadieniais, penktadie
niai ir sekmadieniai progra
mų iš WIND nebus per va
sarų.
IšVVHFC (1420kyloc.)

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

Kitais vakarais — 9 vai.

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo* — akinia 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

uuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0623

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel.

PLATINKITE “DRAU04

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ofiso:

LAFayette 4017 
Tel. namų:

HEMlock 6286

Rez. s
24C6 W. 69 SL

DR. A, G. RAKAUSKAS

PARK TAXES
T". rr-. ■»»**, . -- r- ><•>

. j . imas, o po suvažiavimo priepolitikoj ir visas padarytas ... , .. ,f._ , . ... . užkandžio bus įteiktos centlėšas padengė savo iždų pi- . .... ,• • rr. ° ... , - ro ir apskrities vajaus dova-mgais. Taeiau, lagnsiol vie- r
tos lietuvių klūbai bei drau
gijos nėra tinkamai pripažin- Šiame apskrities suvažiavi- 
tos politikoje. nie turi būti reprezentuoja

ma kiekvieną Chicago aps
kričiai priklausanti Susivie- 
nymp kuopa. Bus svarstoma 
eilė svarbių reikąlų.

beje, per dovanų įteikinių 
bus išpildyta graži progra
ma. Dajnuos Chicago dąin. 
O. Juozaitienė. Bus ir dau
giau menininkų. Visi rosela
ndiečiai kviečiami tų vakarų 
(5 vai.) atsilankyti į para
pijos salę. Sekr.

Lietuvių Darbininkų Palai
pinė draugija rengia dtflelį 
pavasarinį balių, kuris įvyks 
gegužės 9 d. Girdėjau bus 
duodamos dykai dovanos tie
ms, kurie atsilankys į šį mi
nėtos draugijos balių ir šo
kius.

Visų gerbiamas ir mylimas 
kleb. kun. Simonas J. Drau
gelis sėkmingai darbuojas! 
Šv. Kazimiero parapijoj. Da
bar, laikui pagerėjus ir orui 
atšilus, žada suruošti kelio
likų didelių piknikų parapi
jos naudai. Reikia tikėtis, 
kad visi šiois kolonijos lietu
viai tvirtai parems gerbia
mojo klebono nuoširdžius vž- 
manymus parapijos gerovei.

Dienraščio “Draugo” rė
mėjas ir platintojus J. J. 
Aukškalnis ir šiemet darbuo
jasi spaudos reikalais. Tik 
kažin kodėl jis nevaro darbo 
tokiu pasiryžimu, kaip anais 
metais. Jis visgi buvo ir yra 
nuoširdus mūsų spaudos da

rbininkas. Adv. N. Valasina

ILLINOIS lcgislatūroB nariai, kurių daugelis gy
vena ne Chicagoj, pienuoja sumažinti parkams 
pąskyrirąug, kad gulėtu sumažinti taksus. Tas su

mažinimas būtų 75—100 vieno nuoš.

Taksų mažinimas gražiai skamba, bet ar šitas su
manymas yra taip geras, kaip jis skamba? 1

Siūloipu pienu jūsų taksai sumažėtų šitaip: ant
$50 taksų sutaupytum 37 ^c, o už $100 taksų su
taupytum 75c. Ir tt. Bet per tai jūs netektumėte i
daug patogumų, kuriuos dabar randat parkuose ir I
bulvaruose, kuriais dabar dykai naudojatės. Tas į
reiškia blogesnę padėtį Chicagos parkų ir bulvarų.
Tas reikštų sumažėjimų real estate vertybių, prie 
parkų ir sumažinimų patogumų, saugumo, sveika
tos jūsų, jūsų vaikų parkuose.

Siūlomas pienas mažam taksų mokėtojui per me
tus nesutaupytų pinigų nuvažiavimui į Forest Pre
serve arba Brookfield Zoo. Bet, jei minėtas suma
nymas taps įstatymu, tai parkai neteks Jungtinių 
valstybių vyriausybės puramos, kur dabar prie kas 
keturių dolerių valdžia prideda penkis dolerius ve
dimui visokių pagerinimų — WPA. darbai parkuo
se negali tęstis, jei mes neskirsime vieno dolerio 
prie valdžios duodamų keturių. Taip padidėtų ne
darbas, o bedarbių užlaikymui reikėtų didinti tak
sus. 1

Chicago didžiuojasi savo parkais. Jos parkai ste
bina viso pasaulio žmones. Jei stovi už parkų ir 
bulvarų gerinimų, o ne prieš tai, pranešk apie tai 
savo senatoriui arba valstijų atstovams. Arba pa
rašyk mums atvirutę, o mes pranešime jiems apie 
tai.

R. J. DUNHAM, President
Chicago Park District

(Tilte advertisement paid for by f.rleįuls of your I’urks froin prlvate funds.)
■ 1 '' ■ 1 ,!■■!■■■ ■■!■■■ ■■■......................... — ,1.1. *

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J, GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermąk Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 0 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1176 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

P&nedėlj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012 
_____ Rez. TeL Republic 6047

Caiumet 6974 
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

OR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
________ CHICAGO. ILL.________

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—J popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
paga) nutartį.

[TaL CANa) 2846

į DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vąl. vakare 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Te). CANai 0402
Te|. Ofc. REPublic 7«M 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvlilad. ii uenktadlentalr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Sefitadlenlals nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadwąy 
MELROSE PARK, ILL. 

pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

ftrStadleniala nuo 2 v. Iki 9 v. v.
__Sek m adienlalą paga I sutarti es.

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

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 Sckniudicui 

pagal sutartį A
DR. P.. ATUDCIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct., Cicero, lll.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—0 va), v. 

8147 So. Halsted 8L, Chicago
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—0 y.
Res. 6924 So. Talman Ava.
Res. tel. GROveuill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus 
Subatorns Clceroj 
1446 So. 491h Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

VIRginią 1116 4070 Archer Avg.
Valaudos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 8051 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
natral antartl

Ofiso tel. Cicero 2573

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood A v.

Tel. HEMlock 3977 
j Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

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

Tel. HEMlock 4848

AMERIKOS LIETUVI" DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
88 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

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

V ai. pagal sutartį
6322 So. Western Avenue

_________PROspeet 1012 _______

Office Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. Ir 1-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėliorn ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį

Te). CANa’ 0857 
Res. PROspeet 6650

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ 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, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI.. .LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine,
Buick • Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
4631 So. Ashland Ave. 

TtL YARds 0094 
Ręs.: T«L PLAsa 2400

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

hycdėliomis nuo 10 iki 12 dienų

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4720 So. Ashland Ave.
8 lubos

CHICAOO. ILL.
TalefoaM MIDvay 8880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
JAU SUGRĮŽO 11 KALIFORNIJOS

OR, J, SHINGLMAN
Praktikuoja 30 meti)

ir širdies Ilgos Jo 
spc-ialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-3 P. M. 
Gyvenimo vieta in.is So. r.nili Ave. 

Pilone Gk-ero .1666 
Office 4030 West 13th Street

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN snd SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vsk. 
Nedeliomia pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

DR. P, Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ąve. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 įhi 8 val- vakaro
Tel. BOUIevard 7048

OR, C. Z. VEZEL’*
DANTISTAS

4Q45 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 501814 
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Tel. CANai 6128

OR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

2201 W. Cemjak Road
Valaadoe: 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. Callfomia Ave, 
Telefonas RE Public 7868

Tel. Office Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vsk.
.orpdomj. iy snlyilnmjs

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Residencijoe TaL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Residencija
8939 So. Olaromont Ave.

Valandoa 0—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutarti

Chicagos lietuvių šv. Kryžiaus li
gonini. kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons. yra Clasa A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th SL, 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.



Penkiadienis, Baland. 30, 193? DRAUGAS

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Komp. Petrausko 
Paminėjimo Vakaras

Trečiadienio vakare prisi
rinko artipilnė Lietuvių Au
ditorija a. a. komp. Miko Pe
trausko gerbėjų, kad paminė
ti jo atmintį. Suruošta įvairi 
programa. Solistai ir chorai 
dainavo velionies kūrinius. 
Solo dainavo: J. Romanas, 
Genovaitė Giedraitienė, K. 
Sabonis. Sasnausko Vyrų cho 
ras be Petrausko kūrinių pa
dainavo ir “Miserere”, kur 
solo dalis išpildė G. Giedrai
tienė ir J. Kudirka. Chorui 
.vadovavo komp. A. Pocius, 
lale dainavo Birutės choras, 

kurį prieš 30 m. suorganiza 
vo komp. Petrauskas ir jam 
vadovavo. Dabar chorui va
dovauja muz. Bijanskas.

ų SAKĖ PROFESORIUS?
Įvairūs bizniai ir įvairios 

pramonės jau seniai atgijo po 
depresijos'. Visi žinome, kad 
real estate bi
znis vis laikė
si dugne, į ku
lį buvo nukri
tęs depresijos 
metu. Dabar, 
vienok, jau 
daugelis mato 
ir jaučia, kad 
kitaip dedasi.

Aide komp. Petrausko nuo
pelnus įdomiai kalbėjo: kons 
P. Daužvardis, komp. A. Va
nagaitis, red. J. Tysliava ir 
red. L. Šimutis. Programų 
tvarkė reti. M. Vaivada.

br

Paul P. PiiJImi

Piknikų Parkas 
Tvarkoj

Chicagos lietuvių piknikai 
prasideda ateinantį sekmadie
nį, gegužės 2 d. Piknikų se
zonų atidaryti tenka garbė 
Aušros Vartų parapijai. Vy
tauto parkas piknikams jau 
pilnai prirengtas. Po žiemos 
viskas pertvarkyta ir kas tik 
reikia pataisyta ir pagerin
ta. Žolė jau pradeda žaliuo
ti, o medžiai sprogti. Įvairių ' 
paukščių giedojimai paįvairi
na apylinkę ir džiugina visus 
atsilankiusius. Kaip girdėti 
vestsaidiečiai varosi, kad ko- 
geriausia pasirodžius pirma
me piknike.

Per šešis metus daržo pri- 
žiūrėtojum buvo Benediktas 
Jovaiša iš Brighton Parko. 
Per visų laikų rūpestingai ė- 
jo savo pareigas ir visus už
ganėdino. Nuo praėjusio ru
dens parko užvaizdą yra Vla
das Pankauskas iš Marąuette 
Parko. Daugeliui jisai jau 
yra žinomas, kaipo geras ūk
vedys ir uolus rėmėjas nau-

Serga J. Melinavičius

Sunkiai serga geras dien
raščio “Draugo” rėmėjus ir 
prietelis Juozas Melinavičius. 
Buvo nuvežtas į ligoninę, bet 
dabar vėl yra namie. Linki
me jam greit i>asveikti ir 
sustiprėti.

cher avė. Rengėjai savo dar
bų jau vara Kviečiami prie 
to darbo dėtis visų kolonijų 
darbuotojai ir “Draugo” a- 
gentai ir rėmėjai. Pirmas dai-

VISŲ LAUKIAMAS 
VAKARAS

n

«e

real estate biznį kalba Paul 
P. Pullen, Northuestern uni 
versiteto profesorius ir pata-j 
rėjas Chicago Title and Trust 
Co. Vienoj prakalboj, nesenai 
laikvtoj apie real esate reika
lus, jisai pasakė:

“Šimtai Chicagiečių dabar 
perka namus, kad išvengti ky
lančių nuomų. Tokie protingai 
elgiasi. Tyrinėjimai rodo, 
kad 1932 metais užimtų namų Į 
buvo 72 nuoš., o šiandien jau 
užimta 96 nuoš. Tikra namų 
stoka jau greit apsireikš, o 
pasirinkimo jau ir dabar veik 
nėra.”

.Visos palankios sųlvgos na
mų kilimui jau atėjo. Tos sų- 
lygos tokios pat, kaip seniau, 
kad buvo — nuošimčių žemu
mas, pinigų gausumas ir ben
dras biznio ir pramonės atgi

męs.
Prof. Pullen nurodė, kad be 

minėtų senų sųlygų, atsirado 
ir naujų, kurios prisidės prie 
real estate kilimo. Šiuo sykiu j 
tų biznį remia valdžia. To nie
kuomet seniau neturėjome. 
Toliau šiuo sykiu pinigų vi
suomenėje atsirado dėl to, kad 
kompanijos, norėdamos iš
vengti aukštų taksų, moka di
videndus ir bonusus.

Namų statyba kol kas ne
išsijudino. O senų namų daug 
nugriauta. Kur kas daugiau 
namų nugriauta, negu naujų 
pastatyta. Todėl ir apsireiškė 
namų stoka. Pagalios reikia 
atsiminti tų, kad dėl depresi
jos daug jaunų vyrų buvo su
silaikę nuo vedybų ir buvo tų 
atidėję geresniems laikams. 
Tie laikai jau atėjo ir vedy
bos padaugėjo ir jos daugėja. 
Naujoms poroms reikia l'latų. 
Tas j r gi prisidėjo prie užė
mimo tuščių vietų.

Nuo dabar real estate šuo
liais kils.”

Įdomiai apie ,. . T. •
i n t>1 , I dingų parengamų. Jisai yra 

Draugo” ir “Laivo” skai- 
I tytojas, kolegijos ir semina
rijos rėmėjas. Rap.

Muzikale Komedija

BRIDGEPORT. — Pirmų 
kartų Lietuvių parapijų isto
rijoje Šv. Jurgio parap. jau
nimas ruošiasi pastatyti sce 
noje muzikalę komedijų. Da
ug savaičių stropiai darbavo
si ir parapijos choras, veda
mas prof. A. Pociaus, ir vie
tinės sodalietės, kad pasta
čius gražų ir juokingų vei
kalų.

Tame vakare publika pa
matys vėliausios mados mo
terų suknes, išgirs naujų dai
lių ir prisijuoks.

Muzikale komedija vardu 
“JIearts and Gowns” (Šir
dys ir suknios) įvyks sekma
dienį, gegužės 2 d., 8 vai. v., 
parap. svetainėje. Įžanga 40c.

Komitete

Darbas Prasideda

Nuo gegužės 1 dienos pra 
sideda prisirengimai prie 
“Draugo” pavasarinio pikni
ko, kurs įvyks gegužės 30 d. 
Sunset parke arba, Vilniau; 
Kalneliuose, 135 st. ir Ar-

“Tonight’s the niglit 
girdisi iš visų pusių — visas 

ktas yra tai platinti tikietus jaunimas tik kalba apie tai. 
ir apskritai gerai išgarsinti O tas vakaras, apie kurį jie 
tų pramogų. Turime varytis, I kalba, tai didžiulis šokių va-
kad šis piknikas būtų gau
sus žmonėmis, pavyzdingas 
savo tvarka ir visus paten 
kinantis vaišėmis, programų. 
Darbuokimės iš anksto ir rū
pestingai, kad suvažiavusieji 
svečiai turėtų “good tinie”. 
Taip ir padalysime, jei iš 
anksto visi darbų pradėsime 
ir savo pareigas atliksime. 
Taigi, kolonijų darbuotojai, į 
darbų. Rengėjai

Penktadienį Risis 
Turkas su Japonu

Balandžio 30 d., Coliseume.
Chicagoj, bus didelės risty- 
nės. Svarbiausioji pora bus 
kandidatai į sunkiojo svorio 
čempijonus — japonas Oki! 
ir turkas Ali. Be jų, bus dar j 
kitos keturios žymios poros.
Rezervuoti vietas galima adr.
116 W. AVashington st., Room — Visa, kas parašyta, yra 
404. Tikietų kaina $3.30, $2.-j mųstančių žmonių mintis.
20, $1.10. Carlyle

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR 
GENERAL

VIENINTELE LIETUVIŲ 
MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKU8

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKŲ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Falrfleld Avetiue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

karas šiandien, bai. 30 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted st. Pradžia 8:30 
vai. vakare.

Kaip jau buvo pranešta, 
šiame vakare bus linkimas 
tipingų ir populiariskų lietu
vaičių. O kų kalbėti apie šo
kius — visi gaus pasišokti 
iki sočiai.

Pasimatysim šį vakarų. L

Urba FIower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Baokietanis — laidotuvėms —
¥, PspuoSlnuuns.

Phone LAFAYETTE 5800

A. ft A.
JOSEPH SHEIKIS

Mirė balandžio 26 d.. 1937 
m., B vai. vakare, sulaukęs 
66 metų amžiaus.

Kilo 14 Lietuvos.
Amerikoje išgyveno 37 me

lus.
Paliko dideliame nullddiius 

moterj Elzblotų, po tėvais 
Kublnaltė, dvi dukteris; Betty 
lr Holen, tris sūnus Joseph, 
Krank lr Leonard lr gimines.

Kūnas pašarvotus Wllltajii 
& Burna koplyčioj, Gary, Ind.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
gegužės 1 d. 14 koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas j ftv. 
Kaižmiero (Gary Ind.) para
pijos bažnyčių, kurtoj Jvyks 
gedulingos pamaldos ui velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J Kalvarijos kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sūnui lr Giminės.

Telefonas RANdolph 2984.

A i A.
JUOZAPAS KAISIS
Mirė balandžio 27 d., 1987 

m.. 6:45 vai. vak., sulaukęs
pusę amžiaus.

Kilo lš» Panevėžio apskričio, 
Velykių parapijos. Kuodžių 
kalino.

Amerikoj Išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Jozefų, po tėvais Ok- 
saltytė, du sūnų: Danielių ir 
Bronislovų, dvi marčias: AJ- 
vina ir Marguret, dukterj Miu- 
rijonų Redeckienę, tentų Ka
roli, tris anūkus ir atiminės.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituaniica Avė.

Laidotuvės Įvyks .subatoj, 
gegužės 1 d. 14 Mažeikos kop
lyčios 7:30 vai. ryto bus at
lydėtas i 4v. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. 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
minės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. YARds 1138.

SOLISTAMS T R CHORAMS
DldžiKiislas Mu/.ikoH, Dainų 
GiCMIlIų

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKOS ŽINIOS”
1610 N. Danieu Avė., Chicago, III.

ir VENETIAN MONUMENT CO., INC.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

GerlauiUs pataratvlmaa — Moterie patarnauja 
Fbnne aooo «an W. Ifttb At,

PROFESSOR NOODLE
3

/
Z/z

Deesr Profcssor:
Our M&bel.cvcry 
now and then,falls 
inalife-less trance. 
Our shrieks and 
yclls would wake 
dead. men. —būt 
Mabel? Not ©> 
cha^ce! This 
sleei 6 sicKnzss, 
w<’re t id.dcstroys 
Ker ūse 1 sphere, 
and so we Abk your 
Kindlp aid i n 
choosirųj her cvreer 

MrpMrs Drear

Išdiibėjai 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 NOBTH~WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Thesc .
thdt she’s subject 
to, should be, no 
c»usc for feacr, 
for she is t M e.rit
ėti to d.o tht worK 
th.eX’s> picture-d. 
her*------

Prof. Noodle * x «wr.u»f-

„-------------- — •=—111
Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager
Chicago2608 West 47th Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORtŪB 

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

0883

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

Žemesnės klasės yra tos, ku 
rios nieko nedaro žmonijos la- I VIRginia 
bui rr -I &//. Marion

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest Illth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III A M PC PATARNAVIMAS HmDULHIlUL DIENĄ IR NAKTĮ

TA W A T KOPLYČIOS VISOSE U I Anl MIESTO DALYSE

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

IPetkis
S. M. Skilias
1.1. Zolp
Ezerskis ir Sumiš
P. I. Ritos 
Lacha wicz ir Sanai 
L Linlemiis 
S. P. Mažeika

1410 So. 49th Ct., Cioero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAB’ayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

d
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Į GERB. KATALIKŲ VISUOMENĘ

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-joe 18 seimas į- 
vyksta gegužės 9 d.

Brangieji mūsų geradariai! 
Nuoširdžiai kviečiame Jus 
^nlvvanti šiame seime, kuris 
irasidės šv. Mišiomis 9:30 v., 
v. Kazimiero Seserų vienuo- 
fno koplyčioje. Seimo posė- 
lių pradžia 11 vai., Marijos 
Jim. parapijos salėje, prie 
AVashtenaiv avė. ir 68 gat
vių. Seimo dalyviams pietūs 
1 vai. vienuolyno salėje. Sei

Pagerbs Savo Motinas

Chicagos Lietuvių Jaunų 
Moterų klūbo mares rengia 
savo 'motinoms pagerbimų, 
kuris įvyks ateinančiame se
kmadienyje, gegužės 2 d., 
2:30 po pietų, J. AValshy’s 
namuose, prie Marshfield ir 
46 gatvių.

Pagerbimo susirinkimas 
prasidės programėlių, kurį 
sudarys dainos ir muzika ir 
baigsis tam tikslui sureng 
tais pietumis, kurių surengi 
mu rūpinasi komisija, susi 
dedanti iš V. Šatūnienės, F. 
Ažbihienės, H. Rempertienės 
ir P. M. Dargienės.

Bankietėlio programų išpi
ldys pačios Chicagos Lietu
vių Jaunų Moterų klūbo na 
rėš. Parengimas bus priva

mo antras posėdis prasidės 2 
vai. toje pačioje Marijos (rim. 
parapijos salėje. Seimui už
sibaigus, vienuo-lyno salėje 
bus vakarienė su programa 
seimo dalyviams ir svečiams.

Pasitikime, kad kaip kas
met, taip ir šiemet priimsite 
ir dalyvausite seime. Didžiai 
įvertinsime Jūsų palankumų.

Lauksime visų.
ŠJC.A. R. Centro Valdyba 

į ir šv. Kazimiero Seserys

tus, dalyvaujant tik klūbo 
narėms ir jų motinoms su sa
vo šeimynomis, todėl iš paša
linių žmonių niekas nebus 
kviečiamas.

Chicagos Lietuvių Jaunų 
Moterų klūbas yra lietuvių 
labdarybės draugija, užsiima
nti šelpimu pavargusių lietu
vių šeimynų ir našlaičių. Klū 
bo pirm. yra N. Šatūnienė.

Korespondentas

Išvyko Šeimą 
Parsivežti

Naujasis Chicagoj Lietuvos 
konsulas p. P. Daužvardis 
vakar išvyko į New Yorkų 
likviduoti ten savo reikalų ir 
parsivežti Chicagon savo 2nio 
nų ir du sūnelius. Sugrįš an
tradienyje.

Coprrifht IW, i iomvt • Mvns Tosieoo Co.

dėl didelės lygos 
užganėdijimo...

Dr. Bagdono Kūnas 
Perkeltas į Kapą

“Kūno a. a. dr. Miko Bag
dono nebėra, bet dvasia jo 
yra, bus gyva ir visuomet 
pasiliks su mumis. Jo atmin
tis visuomet bus su mumis’’ 
— taip kalbėjo na njasai Lie
tuvos konsulas Chicagai P. 
Daužvardis, sakydamas pas
kutinę atsisveikinimo kalbų 
prie a. a. dr. Bagdono kapo.

“Mes negalėsime užmiršti 
to, kurį mes mylėjome, kurs 
•mūsų tautai tiek daug ir nuo
širdžiai dirbo” — sakė pa
mokslininkas kun. J. Paškau- 
skas.

Mėnesio sukaktyje, būtent 
užvakar, kun. Ig. Albavičiaus 
rūpesčiu buvo suruoštos ge
dulingos pamaldos už a. a. 
dr. Miko Bagdono sielų. Pa
maldos įvyko Dievo Apvaiz
dos bažnyčioj. Mišias, kun. A. 
Deksniui ir kun. P. Gašlūnui 
asistuojant, laikė kun. Ig. Al- 
bavičius. Antras šv. Mišias 
laikė specialiai iš Clevelande 
atvažiavęs kun. Ant. Karuži
škis. Pamaldose dalyvavo ga
na daug žmonių, jų tarpe bu
vo ir konsulas P. Daužvardis.

Po pamaldų būrelis artimų 
velionies draugų vyko į Šv. 
Kazimiero kapines, kad per
kelti kūnų iš laikinos vietos 
į nuolatinę, į kapų. Prie ka
po atlaikytos bažnytinės a-

RECEPTAI PAŠALINTI 
UŽKIETĖJIMĄ

Kiekviena moteris gali apsaugoti 
savo šeimyną nuo paprasto užkie
tėjimo rūpestingai suplanuodama 
valgius. Užkietėjimas kartais kyla 
dėl kiekybės stokos valgyje.

Kellogg’s All-Bran teikia tą kie
kybę reikiamoj daugumoj.

Jus galite naudotis All-Bran dau
geliu malonių būdų. Yra tai gata
vas valgymui maistas, tinkantis su 
pienu, Smetona, vaisiais arba me
dum. Arba kepant keiksus. pyra
gaičius. blvnus, duona, pridėk All- 
Bran. Pridėk jo' prie daržovių, sriu
bos ir kitu valgiu..

Tik vis, tėmyk, kad kiekvienas šei
mynos narys gautų jo po du šaukš
tu dienoj. Tada galėsi užmiršti a- 
pie vidurių užkietėjimą. Vartokit 
tris sykius dienoj sunkiuose atsi
tikimuose.

Tada galėsi taingi užmiršti apie 
pilės ir vaistus, kurių niekas ne
mėgsta ir kad dažnai neveik u ne
bent padidinta dožą imtum.

Kellogg’s All-Bran duoda Vita
mino B, kad pngelbėius nustatvti 
vidurius ir suteikus kraujui ge’e- 
žies. Pardavimui visose groeemėse. 
Pagamino ir garantavo Kellogg iš 
Battle Creek.

peigos, kun. J. Paškauskns 
pasakė pamokslų. Po tų apei
gų paskutinį atsisveikinimo 
žodį tarė konsulas P. Dauž
vardis.

Trečiadienį kun. Albavi- 
čius gavo iš Vašingtono nuo 
ministerio P. Žadeijrio laiškų, 
kuriame pranešė, kad tų pa
čių dienų ir Vašingtone at
laikytos pamaldos už a. a. dr. 
'Bagdono sielų.

GARSINKITĖS "DRAUGE"

VETINES 2INIŪS
John Buzas Padėtas
Po 03000 Kaucija

John Buzas, 10835 So. Wa- 
baslį avė., kuris neseniai bu
vo sulaikytas už rašymų gra
sinančių laiškų kino artistei 
Ginger Iiogers ir reikalavimų 
$500, J. A. V. komisijonie- 
riaus E. K. AValker užvakar 
padėtas po $3,000 kaucija. 

| Kaltinamasis perduotas fede- 
raleį grand džiurei.

Sugavo Butlegerį

Netoli Hammond, Ind., fe
deral iai agentai sugavo Cla- 
rence C Del Zoppo iš Cleve- 
land, Oliio. Jo automobily ra
sta 190 galionų spirito. Spi
ritų ir automobilių agentai 
konfiskavo.

Beždžionė Užpuolė 
Vaiką

Savo namų jarde 9 metų 
vaikas W. Sbinn, 5217 Fer- 
dinand st., buvo užpultas be
ždžionės, kurių laikė tame 
name gyvenus L. Kinsella. 
Policija vaikų nugabeno į 
sveikatos departamentų, o 
“keisų” perdavė miesto gy
vulių priežiūros skyriui.

Wow!

. . . sako Al Schacht

.. . Basebolės Juokdarių Ku
nigaikštis džiaugsmingai ren
giasi prie puikaus atidarymo 
1937m. basebolės sezono.

Pradekite’basebolės my

lėtojai rėkia....“Nepasiduokite!”
Su didelių lygų narių stojimu į kovą 

temykite kaip greitai tie Chesterfield 

pakeliai išlenda iš kišenių.

Tai jums dideles lygos užganėdijimas 
... viskas, ko tik pageidaujate cigarete

Ištikro “home-run”. . . apibėgimas 

aplink visą lauką dėl lengvumo ir ge
resnio skonio... su skoniu ir kvapsniu, 
kurie kožną sykį sutartimi.

Ieško Savininko Namo, Laikydamas Skepetaitę 
Kuriam Rasta Prie Veido Pagrobė

Dinamito ! 150 Dol.

Griaunant senus namus, 
vienam name adr. 3742 Lan-1 
gley avė., WPA darbininkai 
skiepe rado 200 lazdelių di- Į 
namito. Policija ieško namo, 
savininko. Manoma, kad ar 
tik ne iš tos vietos buvo ap
rūpinami sprogstamaja me
džiaga piktadariai, kurie pa
staromis dienomis sprogdino 
namus.

Šeši Mėnesiai Kalėjimo 
Už Teismo Panie

kinimą

Teisėjui J. C. Lewe nusta
čius, kati Anton Novy, 56 m., I 
3634 Kenilworth avė., turi 
mokėti savo pačiai laikinų $7Į 
į savaitę alimonijų, nepaten 
kintas Novy atsakė: “I won’t| 
pay alimony. I’l ratber go 
to jail”. Kad taip, tai, už 
teismo paniekinimų, teisėjas 
ir davė jam šešis mėnesius 
kalėjimo.

John W. 'Gilniore, 54 m., 
5659 AV. North avė., cluro- 
pratas, kauntės teisme nu
baustas $100 už praktikavimų 
medicinos be Illinois vai. lei
dimo. Savo ofise jis turėjo 
iškabinęs Michigan vai. ’ei- 
dftnų.

Scboll Foot Comfort Ser
vice Shop, 21 N. Wabasli av., 
plėšikas iš kasininkės pagro
bė $150. Užpuolimo metu plė
šikas laikė skepetaitę prie 
veido taip kad kostumeriai 
nei nemanė, kad tai buvo plė
šikas.

Pranešimai

Amerikos Lietuvių Dakta
rų draugijos mėnesinis susi
rinkimas jvyks balandžio 30 
dienų, 9 valandų vakare, dak
tarų Strikolio - Vezelio ofi 
se, 464)5 S. Ashland avė.

Dr. J. J. Šimkus, rast.A
PLATINKITE “DRAUGĄ'

Skaudamos strSnoa? Gau
kite malonų lr greitą 
palengvinimą su keliais 

ifesitrynlmale.
PAIN-EXPELLER

pilniausiu pasisekimu nau. 
ji dojamas nuo 1867 metų.

w O ■ i 0 t k t* O U S
11 H I M E N T

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ

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

Išmokam 4%
DIVIDENTAS UŽ 

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CIIICAGO.
2202 West Cermak Road

Pbone CANAL 8887

CLASSIFIED

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpini, Pal<*n<lvitsa. Liežuviai, 
lluravykai. Agurkai, Saldainiai ir 
kiti skanumynai iš Lietuvos. Par
duodam ir krautuvėms Wliole- 
aale.

n Al,TIC IMPORT CO.
84)5 Wes» 1#th S4„ Clik-agn. 

Tel. HAYniarket 3555

AFTER45
Very often ■■ you grow 
olrier yourdigntiveayt- 
tetn beromps deficient 
and your blood can not 
get the proper nouriah- 
ment. You feel Matiem 

•nd worn out. Try 
• single bot tie of 
famoua old Hoa- 
tetter'e. Its stimu- 

lating herbe and
roota quickty help in 

revitadirina the digea-

— Jėga, kuriai dvasia ne 
priduoda gyvybės, yra berei
kšmė. Maršalas Fo.šas

— Nereikalauk, kad kitas 
iškęstų tai, ko tu pats nega
li pakęsti. P. Syms


