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NACIONALISTAI ARTI 
BILBAO RIBŲ

Toledo fronte radikalai turi 

milžiniškus nuostolius

NACIAI PASIRYŽĘ PAIM
TI KONTROLĖN VIE

NUOLYNUS

ANGLIJOS KARO LAIVAS 
UŽPLAUKĖ ANT MINOS

IjONDONAS, geg. 13. —
Anglijos karo laivas (destro- 
yeris) Hunter suskylėtas už
plaukus jam ant minos šalę

TARP TIKROJO MOKSLO 
IR RELIGIJOS NĖRA

KONFLIKTO

M
TOLEDO, Ispanija, geg. 13.

•— Nacionalistų kariuomenė 
Toledo fronte sukūlė kon
tratakas prieš Madrido radi

jų milicijų. Gerokų galų at
gal atbloškė milicininkus ir jų 
šimtus nelaisvėn paėmė. Naci
onalistams teko ir kiek tai ka
ro medžiagos, kurios milici
ninkai mažai turi.

BILBAO, Ispanija, geg. 13. 
— Patys radikalų vaitai pri
pažįsta, kad nacionalistų pa
jėgos vis smarkiau žnybia šj 
miestų.

Radikalų milicininkai ban
dė atimti iš nacionalistų Bis- 
cargi aukštumų. Tačiau pra
rado apie 2,500 milicininkų 
nukautais ir sužeistais ir ne
pasiekė tikslo.

Nacionalistų lakūnai vakar 
per kiaurų dienų su trumpo
mis pertraukomis naikino 
Bilbao šiaurrytinį pramonės 
priemiestį.

TOLEDO, Ispanija, geg. 
13. — Madrido milicija bando 
atimti iš nacionalistų šį mies
tų. Vyksta kruviniausios ko
vos. Nacionalistai tiesiog ma
sėmis šluoja milicininkus.

Paimti nelaisvėn milicinin
kai pažymi, kad paskutinėmis 
dienomis daugiau kaip 3,000 
milicininkų nukauta. Triskart 
tiek sužeistųjų.

Jie taip pat pažymi, kad 
puolime dalyvauja apie 20,000 
milicininkų. Nieku būdu nega
li įlaužti nacionalistų fronto.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
geg. 13. — Žniomis iš Berly
no, naciai planuoja pąitnti į 
savo administracinę kontrolę 112 sužeista. Anglija 
visus katalikų vienuolynus ispanus nacionalistus.

VILLANOVA, Pa. — še
šių katalikiškų kolegijų moks-

Vokietijoje, paskyrus jietns 
nacius komisionierius.

Podraug kalbama, kad na
ciai planuoja į savo žinybą 
paimti ir visų katalikų bažny- 

1 čių arcbivus.
Jei naciai savo planus vyk

dytų ir įsiveržtų į vienuoly
nus

KATEDRA VERA CRUZ
MIESTE ATIDAROMA

MEXIC0 MIESTAS, geg. 
13. — Vidaus reikalų ministe
rio įsakymu pagaliau atidaro
ma katedra Vera Cruz mieste 
ir viena bažnyčia Jalapa mie
ste.

Už katedros atidarymų ka-

KONGRESAS MAŽINA 
“NAUJOSIOS SANTVAR

KOS” IŠLAIDAS

PLIENO PRAMONES DARBININKU 
STREIKAS PITTSBURGHE

Šiuo streiku pradėta žygiai 
suorganizuoti 500,000

darbininkų

PITTSBURGH, Pa., geg. čia ir Aliųuippa. Streikas lie- 
13. — Plieno pramonės darbi- <V;'a aP'e 27,000 darbininkų.
ninku organizavimo C.I.O. ko- artybių darbo departar

, , niento atstovui nepavyko sus-
nutetas paskelbė plieno darbi- . , , .. . , ...1 ;tabdvti streiko paskelbimo ir

strykus Allenport ir 8ianįie„ jis darbu„jagj,
Monessen, Pa., fabrikuose. | . ,..I streikas nepraplistų kitų ne

šis komitetas, kaip patirta,'priklausomųjų plieno kompa- 
siekia suorganizuoti šios pra- nU4 fabrikuose.

Ispanijos 3 jurininkai žuvo irjįnįnky įvykusiam susirinkime 
kaltina Vi 11 ano va kolegijos mokslo 

mokyklos dekanas kun. J. M. 
Dougherty, O.S.A., pareiškė, 
kari tarp tikrojo mokslo ir re
ligijos nėra konflikto.

Anot jo, katalikų kolegijos 
ilg’ausius šimtmečius užsiėmė 
moksliškais tiriinais ir jos 
pirmutinės yra įvairiausių mo 
kslinių ieškinių įkvėpėjos.

Yra mokslų netikrų ir tikrų. 
Netikrasis mokslas yra tas, 
kurs tik paviršutiniai apibu
dina kokį nors dalykų, nesie- 

ir neprieina iki paties

PARYŽIUJE SUSEKTAS
PRIEŠ VALDOVUS 

SĄMOKSLAS
PARYŽIUS, geg. 13. — 

čia aiškinama, tokiam at-'Prancūzų slaptoji policija čia
sitikime jie greit pradėtų kiš
tis ir į patį vienuolinį gyveni
mų. Jie sugalvotų naujus vie
nuoliams varžymus ir dar ki
tokių piktų darbų šmeižti 
vienuolius.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
išleido encikliką apie Vokieti
jos katalikų vargus su viltimi 
Bažnyčiai susiartinti su .Vo
kietijos vyriausybe ir išlygin
ti visus nesusipratimus.

Atrodo, kad ši viltis blank
sta dėka nacių atkakliam nu
sistatymui.

WASHINGTON, . geg, 13. 
— Išlaidų skirimo senato ko
mitetas sumažino žemės ūkio 
programai vykdyti adminis
tracijos reikalaujamų 500 rni-

talikai daug dirbo. Vera Cruz i*j°nU dolerių sumų iki 444
valstybės autoritetai sakė, kad 
jie nieko bendra neturi su ka
tei! ra, ne§ ji uždaryta respu
blikos prezidento įsakymu.

Tada katalikai pradėjo 
“bombarduoti” prezidentų su 
prašymais. Ant galo laimėta.

milijonų dolerių.
Be to, kongresas yra pasi

rengęs greit apsidirbti su 
prezidento pasiūlymu skirti 
pusantro bilijono dolerių šel- 

, pimo programai. Žemesniuose 
rūmuose reiškiamas palanku
mas šiai milžiniškai sumai.

Bet kaip liepta atidaryti
katedrų, valstybės autoritetai JUOKINGAS ANGLIKONŲ
tuojau surado naujas kliūtis 
Girdi, katedra reikalinga nuo
dugnaus remonto, kadangi nė
ra saugi žmonių lankymui. 
Autoritetai pažymėjo, kad re
monto vykdymui jie neturi 
fondų.

Šj kartų katalikai patys pa-

PRANEŠIMAS APIE 
RADIKALUS

LONDONAS, geg. 13. — 
Jau buvo rašyta, kad Angli
jos anglikonų dvasininkų gru
pė lankėsi pas Ispanijos ra
dikalus ir grįžusi pranešė,

žadėjo panrpinti reika'ingas!ka<l ispanai radikalai nesu 
lėšas katedros pata’symui ir 
valstybės autoritetai priversti 
kapituliuoti.

Katedra bus atidaryta, grą
žinta katalikams ir taisoma.

ANGLIJA DRUMSČIA 
TAIKĄ, SAKO ITALIJA

ir

ROMA, geg. 13. — Virgi- 
nio 'Gayda laikraštyje Oiorna- 
le d’Ttalia rašo, kad Anglija 
drumsčia taikų Europoje. Ir 
pažymi, kari Italija ir Vokieti
ja yra pasirengusios sutriuš
kinti Anglijos planuojamus 
žygius. , «J f'

Anot Chicago sveikumo ko- 
misionieriaus, užpereitų parų 
(pasibaigusių vakar rytų) Chi 
cagoj 107 asmenys palaidų šu
nų sukandžioti.

priešingi religijai.
Viso Europos žemyno pro

taujantieji žmonės juokiasi iš 
tokio anglikonų dvasininkų 
pranešimo, kadangi visam pa
sauliui yra žinoma, kad radi
kalai yra nevien krikščiony
bės, bet visų religijų atkak
liausi priešai

suėmė žinomo* Balk 
liucionininkų lUstac 
du narius, atvykusii

žinomog Balkanų revo- 
Ustachi gaujos 
kusius į Pary

žių žudyti grįžtančius iš Lon-
Įdono iškilmių Europos valdo
vus.

Vienas areštuotųjų yra Ste
ponas M arusio — Ustachi gau 
jos vadas. Į Prancūzijų jis į- 
ėjęs iš Italijos su klastotu pa
su.

Policija pareiškia, kad Us- 
taehi gauja yra atsakominga 
už Jugoslavijos karaliaus A- 
leksandro nužudymų.

Ingio fl parankias
Prieš tai viešai sudeginta 

Britanijos vėliava

DUBLINAS, Airija, geg. 
— Airiai respublikonai negali 
užmiršti, kad Anglijos kara
lius Jurgis VI vainikuojama
sis tarp kitko pasisakė ir .Ai
rijos karalium.

Vainikavimo iškilmių išva
karėmis airių respublikonų 
gausinga organizacija surengė 
čia protesto demonstracijas, 
kurios baigėsi riaušėmis.

Vakar — karaliaus vainika
vimo dienų — viešai sudegin
ta Britanijos vėliava.

Šiandien gi rytų susprog
dinta Anglijos karaliaus Jur
gio II paminklas — didelė rai 
telio statula. Statula nuversta 
nuo pamato ir rankos nulauž
tos. b ■

Airija ryžtasi savitai 
venti.

VADINA ORGANIZUOTO 
DARBO IŠDAVIKU

ATLANTIC CITY, N. J., 
geg. 13. — C.I.O. viršininkas 
J. L. Lewia pareiškia, kad A- 
merikos Darbo federacijos 
prezidentas Green bandė ken
kti Micbigano valstybės gu
bernatoriui Murpby darbinin
kus sutaikinti su automobilių 
pramonininkais.

T-oks žygis, sako Lewis, yra 
organizuotų darbininkų išda
viko žygis.

BANDYDAMA VADUOTI SŪNŲ 
ŽUVO MOTINA

Vakar anksti rytų kilo gais
ras dviejų aukštų namuose, 
1339 W. 49 place. Antrąjam 
aukšte gyvenusi A. Vitkovs- 
kio šeima dar miegojo.

Užgesinus gaisrų ugniage
siai rado motinos ir berniuko 
lavonus. Tšaiškinta, kad mo
tina galėjo išsigelbėti. Tačiau 
ji ltandė išvaduoti sūnų ir aps

gy-

MAJORAS ATIDARĖ 
ŽAISMAVIETES

monės visus darbininkus — a- 
pie 500,000.

branduolio — fakto. Toks mo
kslas nesuderinamas su reli
gija. , I •I

Tikrasis mokslas yra apvai
nikuotas nenuginčijamais fak
tais ir įrodymais. Šis moks
las visados suderinamas su 
religija ir tarp jo ir religijos 
nėra konflikto. Nėra jokių 
priešginybių.

Tikrojo mokslo faktus su
randa tik tikrieji mokslinin
kai, dažniausia religingi žmo
nės, kad ir nekatalikai. Netik
rojo mokslo plunksnomis den
giasi tik netikrieji mokslinin
kai. Jie tik paviršium graibs
tosi, kadangi neturi reikalin
gų gabumų ir pasiaukojimo 
sunkiai padirliėti, kad gauti 
faktais paremtas išvadas.

ŠAUDYMAI ČEKOSLOVA
KIJOS SEIME

Jonės and Laughlin korpo
racija ir kitos nepriklauso
mosios plieno kompanijos ne
nori pasirašyti kontrakto su 
C.T.O. Jos pareiškia, kad C.I.- 

darbininkų mažu-

PITTSBURGH, Pa., geg.
13. - C.T.O. vadai paskelbė'į ^^ 
plieno pramonės darbininkų im^ jr nefnrį teisės visų darbi- 
streikų Jonės and Laughlin Į pinkų atstovauti kolektiviam 

Steel korporacijos fabrikuose į derėjimosi.

VOKIETIJA PRIPAŽINO 
PAGONIŠKĄ SĄJUDJ

PLEČIAMA AUTOMOBI
LIŲ PRAMONES UNIJA

BERLYNAS, geg. 13. — 
Vokietijos vidaus reikalų mi
nisteris paskelbė, kad nacių 
pagoniškas sąjūdis yra religi
nis ir pripažįstamas kaipo 
nauja “vokiečių religija”.

Aiškėja, naciai neturi pasi
ryžimo nutraukti savo veda
mų kovų prieš krikščionybę.

KELIAIS ŽODŽIAIS PAMI
NĖTAS ĮVYKĘS FAKTAS

United įAutomobile Wor- 
kers of America unijos prezi
dentas Martin pradėjo kampa
nijų Chicagoj patraukti į šių 
unijų visus garadžių darbi
ninkus ir pačius automobilių 
pardavėjus su jų ‘ofisij tar
nautojais.

United Automobile Wor- 
kers of America unija pri
klauso C.T.O.

NEW YORK, geg. 13. — 
Miesto parkų komis’onierius 
Moses susivaldė s.u WPA admi 
nistratorium ir užrakino vai
kų 142 žaismavietes mieste.

»
Miesto majoras reikalavo a- 

tidaryti žaismavietes. Komisi- 
onierius neklausė. Majoro įsa
kymu policija išlaužė spynas 
ir žaismavietes atidarytos.

KONSTITUCIJOS DIENA

Tėvas su keturiais vaikais,vaigo pritroškusi dūmais, 
suspėjo išbėgti gatvėn, o mo- ši šiurpi nelaimė skaudžiai 
tinos .su 12 m. amžiaus sūnum sukrėtė kaimynus^ 
nesulaukta, nors taip pat buvo Be to, ir kiti du pašaliniai 
pažadinti. | namai buvo gaisro ištikti.

PRAHA, geg. 13. — Čekos
lovakijos seimo rūmuose javų 
malūno darbininkas J. Sebec 
iš galerijos staiga pradėjo 
šaudyti į ministerių suolus. 
Suprantama jis momentaliai 
nutvertas ir išginkluotas.

Tarp seimo atstovų kilo pa 
siauba. Paskiau nurimta paty
rus, kad nė vienas asmuo ne
sužeistas.

NACIAI UŽDARE KATALI
KŲ LIGONINĘ

ROMA, geg. 13. — Italijos 
spauda tik keliais žodžiais 
pranešė apie Anglijos kara
liaus Jurgio VI vainikavimo 
iškilmes.

“Šiandien įvyko Anglijos 
karaliaus Jurgio vainikavi
mas” — pareikšta. Tr viskas.

CHICAGO MAJORAS DIR
BA UŽ NAUJAS MO

KESTIS

LIETUVIŲ DELEGATŲ 
NEPRIEME

ŠVENČIONYS. - Švenčio
nių lietuvių gimnazijos moki
nių tėvai ir globėjai buvo nu
siuntę savo delegatus į Var
šuvą, pas švietimo ministerį, 
norėdami prašyti leisti ir to
liau egzistuoti lietuvių gimna
zijai. Tačiau švietimo minis
teris delegatų nepriėmė. Jie 
tepasikalbėjo tik su vizitato
riumi ir grįžo namo.

SPRINGFIELD, III., geg. 
13. — Gubernatorius Horne- 
ris paskelbė raginimų pilie
čiams rytoj minėti Konstitp- 
eijo« dienų.

Rytojaus dienų, geg. 14, su
kaks 150 metų, kaip Philadel- 
phijoj buvo atidarytas šalies 
konstitucijai gaminti pirmasis 
susirinkimas. Ta« įvyko 1787 
metais.

BERLYNAS, geg. 13. 
Nacių autoritetų įsakymu po
licija uždarė Šv. Vincento li
goninę Duisburge.

Naciai pareiškia, kad ligo
ninei trūksta specialistų gy
dytojų. Girdi, ligoninėje mi
ręs vienas žmogus, kurį speci
alistai būtų išgelbėję, bet ligo
ninės vadovybė tai ignoravu
si.

Chicagos majoras Kelly iš
vyko į Springfieldų asmeniš
kai, reikalauti, kad legislatūra 
pravestų keletu bilių ryšium 
su planuojamomis Čhicagai 
'naujomis mokestimis už ciga- 
retus, iš įmonių ir kitų veda
mų reikalų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas ir 
šalta.

Saulė
8:03.

teka 5:29, leidžiasi

PLATINKITE “DRAUGĄ »>

RAŠĖ GRASINANČIUS 
LAIŠKUS PREZIDENTUI

IIARRTSBURG, Pa., geg. 
13. — Šalies vyriausybės a- 
gentai areštavo W. S. Amber- 
«on, 50 m. amž., iš \Vaynesbo- 
ro, Pa., už rašinėjimą grasi
nančių laiškų prezidentui Roo 
seveltui.

MIRĖ SENIAUSIAS KUNI
GAS LIETUVOJE

Ž. PANEMUNE. — Balan
džio lfi d. 3 vai. po sunkios li- 
gos mirė a. a. kunigas Sima- 
nas Skinkis. Velionis gimęs 
18^2 mt. spalių mėn. 9 d., ku
nigu įšvęstas 1808 mt. kovo 
7 d. Velionis net ilgos senat
vės sulaukęs uoliai ėjo kunigo 
pareigas. Ilgus metus gyveno 
Ž. Panemunėje. 1933 mt. atsi
sakė nuo klebono pareigų ir 
iki pat mirčiai gyveno Ž. Pa
nemunėje kunigo dekano J. 
Skinkio globoje. Velionio lai
dotuvės įvyko balandžio 19 d 
Jis ėjo 95 metus.

“D R A U G 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS įvyks 

GEGUŽES 29 D. 

laivu “Grlpsholm” 

tiesiog į Klaipėdąt
.... ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Grlpsholm” 

Ruoškitės iš anksto

I
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Angly - Italų Santykiai

Italijos diktatorius Mussolini keršija 
Anglijos karaliui. Kųdangi anglai savo lai
ku pasijuokė iš italų nepasisekimo Ispani
jos civiliniame kare, dėl to Mussolini už
draudė spaudai rašyti apie Jurgio VI vai
nikavimo iškilmes. Ir radio stotims uždrau
dė transliuoti vainikavimo dienos žinias. 
Toks pasielgimas išrodo nenuoseklus, net 
vaikiškas.

Bet, reikia žinoti, kad piktumas tarp 
anglų ir italų yra iškilęs ne vien dėl pasi
juokimo iš italų. Jau kelinti metai tarp jų 
eina trynimųsi. Savo laiku buvo manyta, 
kad ir karas dėl to gali kilti. Anglams ne
patiko italų žygis į Etijopijų, kišimusi į 
vidujinius Ispanijos reikalus ir kai kurie 
kiti dalykai.

Sakoma, kad augių liūtas yra kantrus. 
Bet kai Mussolini užsimojo ne vienų, bet 
kelis .mazgus užrišti ant jo uodegom, tuo
met tų liūtų iš kantrybės ėmė išvesti.

Dėl šventos ramybės ąr dėl taikos Eu
ropoj būt gera, kad tie du dideli šiandien 
ponai, anglas ir italas, pagerintų savo san
tykius, išlyginant kilusius nesus’pratimus.

Gegužės 'mėn. 11 d. Philadelphijoj įniro 
dr. Euocli G. Klimas, sulaukęs tik pusam
žiu.

Velionis buvo gana žymus SLA veikė
jus. Gana ilgų laikų išbuvo tus organizaci
jos gydytųjų kvutėju. Jis buvu gerai žino
mas tautininkų laisvamanių rateliuose. Lai- 
svamauybės darbų žymiai paremdavo. Ret
karčiais, tiesa, prisidėdavo ir prie tautinių 
darbų. Kiek atsimename, j.s buvo lietuvių 
delegacijoj pas prezidentų Ha r dingų prašy
ti, kad Jungtinės Amerikos Valstybės pri
pažintų Lietuvos valstybę ir de facto ir 
de jure.

Pranešama, kad dr. Klimo laidotuvėmis 
rūpinasi masonų skyrius, prie kurio velio
nis priklausęs.

Yra žinių, kad ir daugiau tautininkų 
laisvamanių šulų prikiauso prie masonų. Sa
koma, kad jie stengiasi pritraukti prie ma
sonų organizacijų kuo daugiausia mūsų biz-

VALSTYBĖ GALĖS STATYTI 
IŠSIMOKĖTINAI n«WHHNINR®

Laikosi Tradicijų

Daug kas klausia, kodėl į Anglijos ka
raliaus vainikavimų pasaulis tiek daug dė
mesio kreipia? Juk jis neturi valdžioje nė 
tiek gulės, kiek Jungtinių Amerikos Val
stybių prezidentas.

Karalius, tai didelis centras, aplink ku
rį sukasi visas Didžiosios Britanijos impe
rijos gyvenimas. Tai visi gerai supranta. 
Ypač tai gerai žino anglai. Ir dėl to jie 
visi, kad ir patys kairieji, šaukia - — tegy
vuoja karalius, Dieve saugok karalių!

Anglai! yra konservatyvūs ir gudrūs 
žmonės. Jie geibia savo tautos senas tra
dicijas. Sulyg jų jie ir ateities planus nu
stato. Jei ne tas ištikimas tradicijų laiky- 
mųsis ir jei ne karalius, sakoma, imperija 
jau seniai būtų į daleles suskilusi.

Dėl Transatlantinių Skridimų

Lietuvos spauda gana plaišiai pradėjo 
garsinti trečiąjį lietuvių skridimų per At
lantu. Kaip žinoma, tų tretįjį žygį nori pa
darytį lakūnas Antanas Kieta. Šį žygį no
rėtų įvykinti dar šiemet, rudenį. Yra susi
daręs iv jo rėmimo komitetas.

Mes savo laiku nepalankiai buvome ut
is liepę apie tretįjį transatlantinį skridimų. 
Savo nusistatymų motyvavom tuo, kad mū
sų visuomenė skridimais jau perdaug iš
naudota, kad nebėra tam darbui eutuz'az- 
nio, kad, lai nebebus naujiena, nes netrūkius 
bus .įsteigtas nuolatinis susisiekimas per 
Atlantu.

Nors mus nieks dar neįtikino, kad ki
tas skridimas ištikro būtų reikalingas, ta
čiau mes nepeikiame norinčio tų žygį atlik
ti ir nepeikiauue jo rėmėjų. Jei tik yra noro 
ir pasiryžimo, jei tik atsiras pinigų t’nka- 
inani lėktuvui nusipirkti ur pasistatyti, dir
bkite, mes netrukdysini.

Didelis Skirtumas

Tikėjimo priešui dažnai tvirtina, kad 
dėstant tikybos dalykus mokykloje, per ma
ža laiko l.eka kitiems dalykams. Tačiau El- 
easo kruste, kur tikybos mokomu, beraščių 
lieka tik 7 iš 1000, o bereliginėse prancūzų 
mokyklose net 52. Tai yru. aiškus įrodymus, 
kati tikybos dėstymas mokslo netrukdo. A- 
merikiečiiai gerų pavyzdį turi iš savųjų 
katalikiškųjų mokyklų, kurias ba'gę vaikui, 
išėję į aukštesnes mokyklas, gauna geres
nius pažymėjimus negu bereligrnių 'mokyklų 
mokiniai

Priimtas valstybės iždo trumpalaikių pasiža
dėjimo lakštų įstatymas. Svarbesniems sta
tybos darbams finansuoti bus išleista 20,- 
000,000 lt. sumoje lakštų.

KAUNAS. — Balandžio 23 nkerių mietų laikui. Lakštų 
d. seime buvo svarstomas va- išmokėjimo laikų, palūkanų 
lstybės iždo trumpalaikių pu- didumų ir palūkanų išmokė 
sižadėjinio lakštų įstatymo jimo laikų nustato ministerių 
projektas, kurį referavo įuin. kabinetas. Emisijos datų, e- 
p'rmininkas J. Tūbelis. MinJ misijos kursų ir svarbesn ėms 
pirmininkas savo, kalboje pa-J statybos darbams finansuoti 
minėjo, kad į įvairias viešojo ,būdų nustato* finansų minis 
pobūdžio valstybines statybas teris.
ligi šiol įdėta per 150,000,000 Į Palūkanoms mokėti kiek 
litų. Trumpalaikių iždo ob'i- ( vienas pasižadėjimo lakštas 
gacijų leidimas ne naujiena. (turės atitinkamų kuponų skai 
Svetur jos labai plačiai pra k- čių. Lakštai bus leidžiami ne-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS kas, kuris turės atkreipti dė
mesio, kad būtų tinkami aukš
tų durų rankenos, drabužių 
kabyklos ir apskritai visi bal-

Seniai besiniaeiusios K-eidė 
Lapsienė susitiko su Meime
Tapsiene. Viena ėjo į bučer-Įdai, kad būtų nykštukams a- 
nę, kita iš luičemės. Viena titiukaino dydžio. Ateinančių

uierių ir profesionalų. Tos jų pastangos tik- .ūkuojamos. vardiniai. Lakštus numatyta
rai yrą pasigailėjimo vertos. Joni. ir mūšy ,eisti kupiflromis _ 100, 500i
tautai teikiama,- menkos patarnavai,a,. Ma- 1>ūoo if 10000 ,itų nominali.
sonerija Katalikų Bažnyčios yra pasmerkta. 
Ji yra svetima ir mūsų tautai.

Lietuvių tauta yra tikinti. Ji yra ka 
talikiška. Masonai yra aršūs katalikų prie
šai. Dėl to, kas iš lietuvių eina su katali
kybės priešais, tuo pačiu jie patys lyg ir 
atskyla nuo mūsų tautos dvasios ir bendrai 
mūsų tautiškųjį vieningumų skaldo.

Dėl dr. Klimo veiklos dažnai nusiskųs
davo Philadelphijos lietuviai katalikai. Dau
geliu atvejų, kuomet reikėdavo visiems lie
tuviams veikti iš vieno, dr. Klimo ir jo 
•baugų dėka susiskaldydavo į grupes. Ne
tenka abejoti, kad dėl to nukentėdavo mūsų 
tautiniai reikalai.

Jei dr. Klimas būt ėjęs drauge su tau
tos dauguma, jis nemažai būt galėjęs pasi
tarnauti mūsų tautai. Gaila, kad jis, kaip 
ir kiti laisvamanių šulai buvo užėmęs tau
tos skaldytojų rolę. Jo pašonėje išaugo v'sa

vimas bus sunaudotas susisie ( n^s kainos. Lukštai ir jų ku- 
kimui gerinti ir mokykloms ponai bus išmokami jų no- 
statyti. Susisiekimo reikalai minaline kaina. Išmokės tos 
paskutiniais metais žymiai įstaigos, kurias finansų mi-
pagerėjo, bet dar toli gražu 
neužtenka to, kas padarytą. 
Dvi diržiosios plentų magis
tralės, kurios eina per visų 
Lietuvų, tik kitų rudenį vie 
noje vietoje tebus nauju ple
ntu sujungtos. Būtinai reikia 
greitai pravesti dvi naujas 
plentų magistrales lipi jas:

vedėsi dviejų metų vaikų, o 
kita iš bučernės nešėsi tuzinų 
kiaušinių. ,AW sustojo šnekte
lėti. Viena padėjo kiaušinius 
ant žemės, o kita paleido vai-

vasa.ru nykštukų miestas bus 
iškilmingai atidarytas.”

Broliukas (į savo seserį): 
— Jei tu neduosi man pusę 

kų bovytie. Jos ta.ip trumpai to toeiko, tai aš tavo pikčerį

nisteris nurodys. Bus išmo 
karna lakšto ar kupono pri
statytojui. Pasižadėjimo lak
štai galės būti išmokėti prieš 
terminų, paskelbus jų atšau
kimų. Lakštų atšaukimų spręs 
ir atšaukiamų pasižadėjimo 
lakštų bendrų sumų ir išmo 
kėjinio laikų nustatys finan

šnekėjo, kad, kai viena kitai 
pasakė gudbai, pažiūrėjusios 
į žemę nustebo: apie jas su
kinėjosi dvylikų vištų, o Tap- 
sienės sūnus buvo lygus mo
tinai.

nuimsiu rytų, kaip tik išlen-’ 
di iš lovos, dar nenusiprauaus, 
dar nenusipudravus ir tų pik
čerį pasiųsiu tavo vaikinui.

Žmona. — Kaip patinka 
mano pikčeris. Gražus, a?!

Naujiena ii Lietuvos “Vyrų VyrM _ slebėliMi g|.a
70*5,, ” . - . ..................

Nuo Kauno ligi Klaipėdos*^ ministeris. Lakštų atšau- 
pro Žemaiti jų ir nuo Kauno kimas bus skelbiamas ‘‘Vyr. 
l:gi Biržų pro Panevėžį. Pie- Žin.,” nurodant, kurie lakš- 
ntų teturime tik apie 1,200,1*** ir nuo kurio laiko atšau
kiu., o būtinai reikėtų apie' kiami. Pristatant išmokėti at-
3,500 km. Pirmos rūšies viešeilė lietuvių parapijų su bažnyčiomis ir 

lietuviškomis mokyklomis ('mūsų didžiausi , kelių apie IR,000 kui., bet b 
lietuvybės centrai), tačiau nei dr. Klimas
nei kiti jo plauko žmonės ne tik kad joms

šauktų *pąs i žadėjimo lakštų, 
tūrės būti pristatyti visi ne
suėjusių terminų jo kuponai,jų tinklų reikia plėsti. Plen

tams statyti paruoštas dide priešingu atveju iš mokamos 
nepadėjo, bet visų laikų darbavosi prieš. jjs p|anas> j.s dalinas, kiek tą lakštų sumos bus atskai-

Tikrai reikia gailėtis, kad velionis mi-1 lėšos leidžia, vykdomas. Vie- įtomat trūkstamoji kuponų m- 
ė dar būdamas jaunas žmogus. Sulaukęs šųjų darbų fondo lėšomis kiek inia- Pasižadėjimo* tekstas, ne-

senesnių metų, gal būt pasukęs savo veiklų 
į pozityviškesnę pusę ir gal būtų nusikra
tęs nuo svetimų mūsų tautai įtakų.

Labiau Sujudo

Amerikos Lietuvių (Sporto Komitetas, 
išgirdęs, kad Lietuvos krepšinio komanda 
laimėjo Europos čempijonatų, dar didesniu 
uolumu ėmė darbuotis. Labiau sujudo ir 
vietos sportininkai, nes pajuto, kad su jais 
pers’imti lie bet kas atvažiuoja, bet Europos 
čempijonai. Reikia manyti, kad ir Amerikos 
spauda nesigailės publikacijos lietuviams,
Europos čempijoųams.

* * •
Vienas belgų laikraštis ‘‘Libre Belgi- 

q.ųe” praneša, kad Belgijoj taip pavad'ntai 
— raudonajai pagalbai priklauso dvylika 
tūkstančių žmonių. Toji organizacija esanti 
visiškoj koųiun’stų įtakoj. Ji rūpinasi sa 
vanorių, ginklų ir pinigų siuntimu į Ispu- 
nijų. Be to, ji palaikanti komunistines idė
jas ir pačioj Belgijoj.

• • *
Šį mėnesį Lietuvoj pasirodė ištę stas ra

šytojo Teodore Dreiser veikalo ‘‘Ameriko
niška tragedija” vertimas. Lietuvos sįiauda 
tuo patenkinta, nes rašo, kad tai duos pro
gos ir Lietuvos skaitančiai visuomenei, su-
sipaž nti su amerikiečių literatūra.

• • • •
šiomis dienomis palaidotas plačiai ži

nomas skerdyklų savininkas Louis F. Swift. 
Tas vardas ir lietuviams buvo gerai žino
mas, nes labui 'daug yru. dirbę jo skerdyk
lose ir dabar dar nemažai mūsų tautiečių 
ten dirbu.

• t <
Indų rašytojas D. N. Šen savo veikale 

upie komunizmų giria Katalikų Bažnyčių, 
kad ji prisideda prie ekonominio žmonių
gyvenimo sųlygų germinio.

• • •
Dai. lgn. Rudai ias Kaune sukūrė gra

žų, didelį paveikslų, .kurį pavadino: Lietu
vos krikštas prieš 550 metų. Paveikslas įdė
tas Tėvų Jėzuitų leidžiamos “Žvaigždės” 4 
numeryje.

prisidedama prie kelių geri
nimo ir jų tinklo plėtimo. 
Vandens keli.ua taip pat rei
kia gerinti. Jais galima pa
togiai ir pigiai prekes trans
portuoti. Reikia'pastatyti ke
letu didesnių tiltų.

Mūsų 'mokykloms, pirmoje 
eilėje pradžios mokykloms, 
reikia patalpų. Kai kurios 
vietos pradžios mokyklas pa
talpomis jau aprūpintos, bet 
dar daug jų stinga. Stinga ti 
nkamų patalpų ir kitoms mo
kykloms. Jei būrų tokiu spar
tumu mokyklos statomos kaip

pristatytas išmokėti per 10 
metų nuo nustatytois jam iš 
mokėti dienos, vėliau nebe-

Zygių
“Čikagos nykštukai gedi dėl 

savo vienintelio milionieriaus 
mirties. Neseniai mirė žino
masis “Mike.” Jis buvo ar
tistas. Jo tėvai buvo norma
laus ūgio pasiturinti žmonės. 
Po tėvų paveldėtų turtų “Mi
kei pavyko apsukrumu žymiai 
dar padidinti. Savo testamen
te “Mike” neužmiršo savo 
“brolių’1 ir “seserų,” kurie 
turi verstis keliaujančių ar
tistų darbu. Pagal “Mikės” 
testamentų, šalia Čikagos už 
jo paliktus pinigus turi būt 
pastatytas nykštukų miestas, 
kuriame galės rasti nemoka
mai poilsio visi Jungt. Ame
rikos Valstybėse keliaujanti

žus. A, kad taip iš tikrųjų 
tokia būtum...

— Tamstai nepatinka nauja 
mūsų radio dainininkei

— Patinka, labai patinka, 
reiškia tada kai nedainuoja.

— Bailife! — sušuko teisė
jas. — Prašau nuraminti pub
likų. Jau dvi bylas išspren
džiau, bet kų liudininkai sakė 
nieko negirdėjau. Toliau taip 
negali būti.

— Prašau padaryti linksmų 
veidų. Jau pasirengęs foto
grafuoti.

ligi šiol, tai tik per kokia 20 .v ............................
, .i t komas is atlygintinai jį įgj-metų visoms 'mokykloms te- . .

galėsime įtaisyti tinkamas pa

— Negaliu. Šį paveikslų ža- 
nykštukal Tam reikalui bus du siųsti žmonai, kuri leidžia 
pastatyta 100 nykštukams pri- vikeišinų Floridoj, Pamačius 

išmokamas. Pasižadėjimo la-įtaikytų namų. Miesto statybų linksmų v“idų gali greitai pur
kšto kuponas, nepristatytas prižiūrės architektas nykstu- važiuoti.
išmokėti per penkerius me
tus nuo nustatytos jam išmo
kėti dienos, vėliau nebeišmo 
kauras.

Lakštas ar jo kuponas ga
lės būti perleidžiamas iš ran
kų į rankas lakšto ar kupo
no perdavimu, be jokių per
leidžiamųjų įrašų, nes lakšto 
ar kupono savininkui bus lai
komas jo turėtojas. Lakštas 
ar kuponas negalės būti ieš

Lietuvos Tarybos Nariams Paliekama Didesnė 
Nenusavintos Žemės Norma

jusio sųziningo įgijojo, nors

KAUNAS. — Nenusavina
mos žemės normos įstatymo 
pakeitimo projektų seimui bu 
vo pateikę keli tautos atsto
vai. Balandžio 23 d. posėdy
je tas projektas ir buvo svar
stomas. Atstovas Merkys pa 
aiškino, kad peticijų komisi
ja gavusi peticijų, pasirašy-

talpas. Visus tuos darbus bū
tų gulima sjrarčiau plėsti tų 
įstatymų išleidus — pareiš
kė min. pirmininkas.

Seimas įstatymų priėmė. 
Pagal naujųjį įstatymų fina
nsų mįnisteriui pavedama iš
leisti valstybės iždo trumpa^ 
laikių pasižadėjimo iakštų li
gi 20,000,000 litų nominali
nės sumos. Pasižadėjimo lak-,« e
štai leidžiami ; svarbesn ėms 
statybos darbams finansuoti. 
Lakštų leidimo reikalų spre
ndžia ir leistinų tatn reikalui 
lakštų nominalinę sumų nu
stato 'ministerių kabinetas.

Pasižadėjimo lakštai numa
tomi leisti periodiškai,. esant 
reikalui. Bendroji "naujai lei
džiamų pasižadėjimo lakštų 
suma, drauge su ne’š'untų iš 
apyvartos' ankstyvesniųjų e- 
misijų tų lakštų suma, netu
ri prašokti 20,000,000 lt. su 
mos. Pasižadėjimo lakštai lei
džiami ne ilgesniam kaip pe-

, , .tų kelių Lietuvos tarybos na-vėliau ir iiasirodytų, kad tąsi... v, , v 1 , , . , ! rių, kurie yra pasirasę nepri-lakstas ar kuponas perleide- , . . . , , „ . .. .., , klausomylies aklų. Peticijoje
jin nepriklausė. , , , , -’ _r / .. .. . •• nurodoma, kad migai žemesMokamos pasižadėjimo la- e ... , ...1 . reformos įstatymo pakeitimųkštų palūkanos atleidžiamos 
nuo valstybinių ir savivaldy- 
binių mokesčių bei rinkliavų. 
Pasižadėjimo lakštus valsty
bės įstaigos priims įkaitais, 
visais atsitikimais, kai įstaty
mais, teismo organų nutari
mais ar sutarimais tos įstai
gos tų įkaitų reikaluuja. Pa 
sižadėjinio lakštų formų, lak
štų ir kuponų išmokėjimo tva 
rkų ir kitas pasižadėjimo la
kštų leidimo sųlygas nusta
tys finansų ministeris.

Išleidus šiuos lakštus kra
šte padidės pinigų apyvartų, 
vyriausybė galės disponuoti 
krašte esamais laisvais kapi
talais ir vykdyti reikalingų 
statybų. O rangovai tais lak
štais galės verstis, panašiai, 
kaip. pinigais, kadangi jie 
bus ne vardiniai.

nustatyta jog Lietuvos Tary
bos nariai, kurie yra pasira
šę nepriklausomybės aktų ir 
kurie neturi žemės, gali gau
ti ligi 20 ha., o tie kurie tu
ri, nieko negali gauti. J:e lai
kų, kad absoliučiai neatžymė
ti tų tarybos narių, kurie pa
sirašė nepriklausomybės ak
tų ir kurie turi žemės, gal 
yra neteisinga, tut> labiau, kad 
pačiame žemės reformos įsta
tymo pasakytu, jog be nenu
savinamos žemės normos 80

gi Lietuvos tarybos nariai y- 
ra prilyginami savanoraųns 
kūrėjams, tai jiems reikėtų 
leisti palikti po 80 ha nenu
savintos jų žemės. Toks su
tvarkymas būtų teisingas. 
Tuo labiau, kad. čia neatima
ma žemė iš kitų asmenų ir 
valstybei jos neteks pirkti ir 
duoti buvusiems tarybos na
riams, bet tik paliekama jų 
paZdų nenusa,vintą žemė, jei 
ji nesunaudota žemės refor
mos reikalams. Siūlė įstatymo 
pakeitimų, kad buv. Lietuvos 
tarybos nariams palikti no 
nusavinsimos žemės ligi 230 
ha, priimti, kų atstovai ir 
padarė.

KOKIO TURINIO BUVO 
CENZŪRUOTOS FILMOS?

1936 m. cenzūruotos fihuce 
buvo tokio turinio! 417 dra
mų, 125 komedijos 146 kroni
kos, 4 oioksUnės, 167 kutūri-

lia dar paliekama tėvaims irylės, ir 23 reklaminės. Dan-
šeimos nariams. Jau ir dabar . KiaUKia draminu ir komedijos 

filmų buvo Jungtinių « Ameri
kos Valstybių gamybos (165

yra atsitikimų, kur vienai 
šeiniai priklauso 230 ha. Va
dinasi, nenusavinama bendra 
tvarka 150 ha ir dar 80 ha, 
jei vienai fiš išdiinos narių 
yra buvęs savanoris. Kadan-

dramos ir 74 komedijos), 
Vaika^ne ir jaunuomenei

žiūrėti kišta 54 nebylės fil
mus, ir 700 garsinių, o neleis
ta — 129.

vasa.ru
keli.ua
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DETROITO LIETUVIU 2INIŪS
niaus lietuviams. Taipgi ra- nos laimėjo dovanas; seniau-

ONA KATKAUSKAITE - ANNA KASKAS 
DETROITO CIVIC OPEROJ

New Yorko Metropolitan 
Operos artistė Ona Katkaus- 
kaitė dainavo Detroito Civic 
Operoj “Cavalleria Rustica- 
na”, gegužės 1 d., Masonic 
Temple auditorijoj.

Žinia apie Onos Katkaus- 
kaitės dainavimą) pažadino vi 
sus Detroito lietuvius. Visi 
laukėme Onutės atvykstant, 
kaip saulutės užtekant.

Šv. Jurgio parapijos varg. 
‘Bronius Nekrašas, balandžio 
30 d. surengė Onutei Katkau- 
skaitei pagerbti bankietą, 

’ętatler viešbutyje. Jam pa- 
ilbėjo mok. O. Kratavičienė

ir II. Stepanauskienė.
Bankiete dalyvavo rinkti

nė Detroito publika. Per va
karienę muz. B. Nekrašas 
perstatė artistę publikai ir 
pakvietė teisėją J. P. Uvicką 
vesti programą.

Mok. O. Kratavičienė pa
sakė gražią kalbą ir įteikė 0- 
nutei gyvų rožių bukietą, ku
rį padovanojo Šv. Petro pa
rap. klebonas kun. V. Mase- 
v irius.

Šia proga, gražią kalbą a- 
pie a. a. Miką Petrauską, kai
po vieną pirmųjų lietuvių 
muzikų - kompozitorių, pasa
kė dr. J. Jonikaitis.

Muzikos srityje kalbėjo Šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
kun. J. B. Čižauskas ir pats 
bankieto rengėjas muz. B 
Nekrašas.

Nuoširdžius linkėjimus su
dėjo: Smailienė, Ona Puce- 
taitė, M. Aukščiūnienė, Iza- 
bel Kurst, Jagminas, inžinie
rius E. Ž’ūris, buvęs Ameri-

gino moteris rašytis Sąjun- 
gon, nes šį mėnesį vajus bai
giasi.

Programą vedė jaunamečių 
vedėja M. Stepanauskienė. 
Jauna metės gražiai visą pro-

paties kompozitoriaus keletą gramą atliko: dainavo, dek- 
dainų. lamavo tai dienaii pritaikin-

Vakarienei pasibaigus 0- las ir vaidino du veikalus, 
nutė Katkauskaitė visus as- įspūdingai dainavo ir dėklą- 
meniai pasisveikinusi aplei- mavo varg. B. Nekrašas.
do salę. Svečiai buvo labai 
gerame ūpe, todėl pasiliko 
viešbutyje ligi vėlumos.

Gegužės 1 d. daug lietuvių 
dalyvavo operoje pasiklausy
ti Onutės dainavimo. Onutei 
dainuojant visų širdys jautė 
nepaprastą džiaugsmą, kad 
iš lietuvaitės krūtinės plau
kiantis švelnus ir malonus 
balsas žavi tūkstantinę pu
bliką.

Linkime tau, Onute, pasie
kti aukščiausio idealo!

M. Aukščiūnienė

Svečias Iš New Yorko

Keletą dienų Detroite vie
šėjo svečias iš New Yorko 
“Vienybės” redaktorius Juo
zas Tysliava. Svečias aplan
kė keletą lietuvių šeimų ir 
dalyvavo Mot. Są-gos 54 k p., 
parengime, gegužės 9 d. K. A.

Iškilmingai Apvaikš
čiojo Motinų Dienų

Moterų Sąjungos 54 kuopa 
iškilmingai minėjo Motinų 
dieną sykiu su jaunametėmis, 
pasikviesdamos ir 64 kuopos 
sąjungietes.

Ryto visos narės, pasipuo
šusios gyvomis gėlėmis, iš
klausė šv. Mišių ir ėjo prie 
šv. Komunijos. Per Mišias

Kalbėjo kuopos dvasios va
das kun. J. B. Čižauskas ir 
dr. J. Jonikaitis. Po to sekė 
vaidinimas “Sušaldyta Die- 
dienė”. Vaidino: J. P. Vait
kus, M. Aukščiūnienė, V. Če- 
pulioniiitė, P. Mikalauskas, 
A. Širvaitis ir I. Dainauskai- 
tė. Visi artistai savo užduo
tis atliko kuopuikiausia. Pu
blika prisijuokė, nes veikalas 
juokingas. Po vaidinimo sekė 
šokiai.

Širdingai ačiū visiems at
silankiusiems, programo da
lyviams, šeimininkėms, darbi
ninkams, bei visiems, kurie 
kokiu noi|s būdu prisidėjo. 
Ačiū biznieriams už aukas.

sia motina buvo Veronika Re- 
škevičienė, 77 metų, skaitlin
giausia šeimos motina Bar
bora Bendorienė, 11-kos Vai
kų motina, ir visi auga: Jau
niausia motina Anelė Slivin- 
skienė. Visoms įteikta dova
nos už kurias jos pačios dė
kojo*.

K. Samsonas visų motinų 
nutraukė paveikslą ir viršuti
nėj svetainėj buvo pritaikin
ta programa, kurią išpildė 
parapijos choras, vedamas 
muz. J. A. Blažio. Dainavo 
merginos, vyrai ir visas cho
ras dainas apie motinėles. 
Duetą atliko A. Bružienė, L. 
Bacvinkaitė. Solo A. Adomai
tė. A. Brazienė (Ivanauskutė) 
padeklamavo “Duktė, neleisk 
motinai daryti”, muzikės Ba- 
kšaitė išvertė iš anglų kal
bos. Taipgi jos papuošė ir 
sceną raidėmis “Motina” ir 
paveikslu motinos.

Programa buvo graži. Už 
tai ačiū chorui ir visiems dn-
lyviams.

mas neturėjo pasisekimo 0 
makoję. Pirmą vakarą majo 
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Misijos Pasisekė
lx*wl.s Madoms Kelią Rodo 
Lewls Kreditan Visiems Duoda

Sunkiai serga jaunamečių 
pirm. S. Stankiūtė. Guli sa
vo namuose. Jaunamečių pi- 
rmin. M. Stepanauskienė pa
siuntė gyvų gėlių Motinų die
ną. Taipgi ir visos jauname- 
tės pasiuntė gėlių ir aplankė 
linkėdamos greičiau pasveik
ti ir grįžti prie darbo, nes 
visos jos laukia.

Pataisymas. Pereitame nu 
mery Detroito Žiniose Mari
jonų Seminarijas aukojusią 
sąraše įsibriovė klaida. Pa
rašyta Orybas, o turėjo būti 
P. Grybas, Smaliukienė — M. 
Smaliukiūtė, 'Jarašiūnas — J. 
Jaruševičius.

jau po Velykų turėjome mi
sijas, kūrins vedė didž. gerb. 
kun. A. Cikoto, Tėvų Mari
jonų generolas. Nors tai bu
vo greit po Velykų, tačiau 
žmonės skaitlingai naudojosi 
Dievo malonėmis, klausėsi pa 
mokslų ir artinosi prie šv. 
Sakramentų.

Gerb. misijonierius surado 
Omalioje daug savo pažįsta
mų, giminių. Daugelis jų at
silankė pas misijonierių, kiti 
kvietė jį į savo namus.

Palaidotas vaikas sugrįžo

Pereitą vasarą buvo ras
tas paskendęs jaunikaitis Mi
ssouri upėje. Ponia Snow at
silankė tenai, pažino savo sū
nų ir trumpu laiku palaidojo.

Dešimts mėnesių vėliau jos 
sūnus Roland sugrįžo namo. 
Motina labai nusigando. Iš 
pradžios iš baimės verkė, o 
paskui kaip tikrai pažino, 
jog jos yra sūnus, iš džiaugs
mo verkė. Dar ir dabar ne- 

J žinomo kieno lavoną ji pa-

policmonų prie teatro namo 
ir visai neleido vidun nė lo-
sėju. nė žiūrovų.

Antrą vakarą kai lošimo 
savininkas išgavo “restrain- 
ing orders” ant majoro, pa 
starasis pastatė detektyvus 
viduje ir liepė tuojau susta
bdyti lošėjus, jei kalbės drba 
veiks nepadoriai. Lošėjai tu
rėjo išmesti viską, iš savo 
perstatymo, kas buvo nepado
raus.

Žmonių nedaug atsilankė ir 
tie, kurie buvo atsilankę ne
buvo patenkinti.

Visi gelbėjo S v. Teresės 
parapiją

Šv. Teresės parapijoje tiek 
daug pasidarė skolos, kad pa
tys parapijonys negalėjo ap
simokėti, o skolininkai buvo
pasirengę užimti parapijos 1 1 ■
nuosavybę. bankui. Šv. Teresės parapijo-

Kad išgelbėjus parapiją iš nys patys negalėjo apsiginti 
skolininkų rankų, vyskupas ir dėl to dabar visi Omaho3 
J. Ryan įsakė padaryti ko- katalikai turime gelbėti, 
lektą po visą Omahą, einant Omalios lietuviai taip pat 
iš namo į namą. Manoma,' prisidėjo savo aukomis prie 
kad toks gelbėjimas padės
parapijai.

laidojo. i a.
Metiniai Atlaidai

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

Keturios didelio 
rertybla nuoae pa
vasariniuose siu
tuose.

V I '4*
MADA 
IRUMAS

PATARNAVIMAS 
SRTTBfe

$22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu nl 
pristatymo.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

4716 S. Ashland Avenue

giedojo są-tės M. Stankienė 
kos konsulas Italijai Arthur i ir M. Širvait'enė. Po pamal- 
F. Flavia ir vakaro vedėjas J dų buvo bendri pusryčiai. Šei 
teisėjas įlĮL Uvicka^ iPagh-j mininkėms pagelbėjo jauna- 
lios pakvietė Onutę Katkaus- metės.
kaitę, kuri pareiškė savo dė-; Vakare Šv. Jurgio parap. 
kingumą už suruoštas vaišes svetainėje suruošta progra 
ir pasižadėjo dirbti lietuvių * ma. Svečių matėsi net iš tri- 
garbei. , .J jų parapijų.

Muzikas B. Nekrašas pa-Į Kuopos pirm. O. Kratavi- 
skambino piano solo keletą1 čienė gražiai sveikino moti- 
a. a. Miko Petrausko kompo-įnas ir visus atsilankiusius ir 
zicijų ir, kun. J. Čižausku’i pareiškė vakaro tikslą, kad 
akompanuojant, padainavo to visas pelnas skiriamas Vii-

Miesto knygyne randasi 
daug naudingų lietuviškų 
knygų. Knygyne dirba lietu
vaitė J. Kotwickis ir veda 
lietuvių skyrių. Visiems ma
loniai patarnaus. Labai ma
lonu nuvykus į knygyną ra- 
sti savo tautietę. Ir jinai di
džiuojasi esanti lietuvaitė, 
nors čionai gimusi ir augusi. 
Gražiai kalba lietuviškai.

Kp. korespondėntė J.H.KI.

Pereitą savaitę P. Adomai
čių šeima su dukrelėmis Ju
le, Onyte ir A. Andriliūnu 
dentisterijos studentu buvo 
nuvykę į Grand Rapids, Mi
chigan, į Jono Čižausko su 
Jule Kaskauskaite vestuves.

Emilija Sutkus tarnauja 
pas turtuolius. Tat drauge su 
jais buvo nuvykusi į Miami 
Beach, Fla., kur gerai saule 
apdegė. Dar susipažino su
lietuvaite slauge Regina Ur- Į 
bonas, iSt. Agnės ligoninėj. 
Jos tėvai gyvena Pbiladelp 
hia, Pa.

► ♦ ♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ RINKTYNĖS MINTYS 
i KIEKVIENAI DIENAI
I vertė
♦ Kun. Ant. M. Karužiškis
♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦
Gegužes 14-ta Diena

vra Jo valia, ir kad jūsų bu
simasis dangiškas gyvenimas 
priklausys nuo jo« įtakos, pa
darys visa ne tik pakenčiama, 
bet priimtina. — Jonas Ni- 
kalojus Grou.

WEST SIDE
Tinkamai Motinas 

Pagerbė

Geg. 9 d., Šv. Antano pa
rapija huvo surengus vaka
rienę Motinų pagerbimui. Vi
skas gražiai pavyko. Komite
tai rūpestingai darbavosi, 
kad savo parapijos motinas, 
ir visus atsilankiusius, paten
kinus. Tas ir padaryta.

Vakarienė buvo žemutinėj
Bet, kuomet tau, o ne ki-j svetainėj. Pirmi stalai buvo 

tam aštrūs brūkšniai perbė- apsėsti vien motinų su kleb. 
ga per kūną ir širdį: kurie kun. I. F. Bore'šiu. Pas i va i -

Šiais metais mūsų keturias
dešimts vai. atlaidai buvo 
anksčiau. Dar neturėjome sa
vo gražių gėlių padabinti al
torių. Kuonės labai gražiai 
lankėsi atlaiduose. Pamokslus 
sakė kun. V. Kviečinskas iš 
Dės Moines ir kun. G. Čėsna 
iš Sioux City, Iowa.
“Tobacco Road” nepasisekė 

Omahoje
“Tobacco Road” vaidini-

Pažymėtina, kad į čia sumi
nėtas filmas įeina ir pakarto
tiniai po kelis kartus įvežtos 
filmos.

Prieš kiek metų dabarti
niam arkivyskupui J. Rum- 
mel trys parapijos darė daug 
rūpesčio, dėl prasiskolinimo. 
Tos parapijos buvo Liurdo 
parapija, mūsų Šv. Antano 
parapija ir Šv. Teresės pa
rapija. Jis permainė kunigus 
ir liepė skolą mažinti. Liurdo 
parapiją apgynė labai darbš
tus, energingas ir pasiauko
jęs klebonas kun. J. Smiskol. 
Mūsų parapijonys taip pat 
išmokėjo 20 tūkstančzių dole
rių skolos, o kitus pinigus 
pasiskolino iš savo tarpo, kad 
tokiu būdu padaryti parapi
jos nuosavybė neprigulminga

tos nelaimingos parapijėlės.
Novena į šv. Antaną

Jau girdėjau iš klebono, 
kad šiais metais turėsime no- 
veną į šv. Antaną nuo bir
želio 5 d. iki 13 d. Novena 
ves kun. Vincentas Kviecin- 
skas, pasionistas iš De Moins, 
Iowa. Vietinis

MIRĖ KUN. MCBRIDE

KENOSHA, Wis. — širdies 
liga staiga mirė kun. C. F. 
McBride, šv. Tarno akviniečio 
parapijos klebonas. Laidoja
mas šiandien, dalyvaujant Mil- 
waukės arkivyskupui Samuel 
A. Stritcb. Velionis buvo 
sulaukęs 66 metų amžiaus.

D. B. Brazis, laidotuvių di 
rektorius, buvo išvykęs į East 
St. Louise, Ilk, į švogerio Po 
tro Majausko šermenis. Pra 
leidęs kelias dienas.

Pirmas piknikas įvyksta ge
gužės 16 d., Beecb Nut G rovė; 
rengia Šv. Antaną dr-jos. Vi
si kviečiami atsilankyti.

Koresp.

GARSINES FILMOS BUVO 
TOKIOMIS ORIGINALIO

MIS KALBOMIS

Pats atliks savo laidotuvių apeigas. Senas 88 metų farmerys, Wade Millman, pasi
kinkęs arklį taip pat į seną “bogę” ir pasiruošęs važiuoti ateinantį sekmadienį į vieną 
maldnamį Danville, Ind., kur pats atliks savo laidotuvių apeigas. Turi pasidirbęs ir gra^ 
bą, tik reikia mirti.“Viešpats sergsti tave nuo 

viso pikto; tesergsti Viešpats 
tavo sielą”. — Psalm. CXX, 
7.

Jūsų išorinės aplinkybės 
gali pasikeisti, nuovargis ga
li užimei poilsio vietą, liga 
— sveikatos, išmėginimai ga
li atsirasti dažnesni iš vidaus 
ir iš lauko. Išoriniai jūs esa
te auka tokių aplinkybių; 
bet jei jūsų širdis paremta 
Dievu, jokios permainos nė 
atsitikimai negali jos palie
sti ir visas tas, kas gali jums 
papulti tiktai patrauks jus 
arčiau prie Jo. Nežiūrint ką 
dabartinė valanda gali atne
šti, jūsų žinojimas, kad tai

žinomi visame pasaulyje, ti
ktai per tavo jausmą; nepa
gauti akies arba ausies, nė 
palytėjimo nejausti, n" dva
sios matymu apčiuopti, bet 
tiktai paslėptų, iškankintų 
dirksnių, visame jų neparduo 

dairiame skausme. — Pats 
Dievas mums kalba, kaip mo
tinos kalba savo kūdikėliams, 
ant jų jautrių kūnelių mei
liais artimais ir brangiais pa
lytėjimais; — kadangi Jis ne
gali pasirinkti švelnesnį bū
dą duoti 'mums jausti, kad 
Jis Pats arti ir kad kiekvie 
nas iš mūsų atskirai esame 
Jo paties numylėti ir žino
mi. — Ugo Bausi.

šinus dvasios vadas kun. Bo- 
reišis pasakė pritaikintą mo
tinoms kalbą. Paskui moti-

340 filmų vokiečių kalba, 
297 filmos anglų kalba, 35 
prancūzų kalba, 32 rasų ir 83 
kitomis kalbomis.

13 RlLffY TO DlC AFTFR ALŲ 
HE KAS OON£ THROUGH TO
dbstroy thb oof*e f



PBAPOIS Penktadienis, geg. 14 d., 1937

' Labai apgailestaujama, kad 
nebuvo tiek žmonių, kiek tu
rėjo būti. Neatsilankymas į 
tokius parengimus atima ene
rgijų laidantiems programų, 
kurie sunk'ui dirba tani, kad 
kuodaugiausia žmonių ponui-

Pirmoji Komunija

JtOCIIESTĘR, N. Y. — Se
kmadienį, gegužės 2 d. įvy
ko vaikučių pirmoji Sv. Ko
munija. lAtbai buvo malonus
reginys kaip vaikučiai per ... TA .4. - tytų jų durbus. Daugiau suMisiąs artinosi J °

s.pratinio ateityje!
pirmųsias sv. 
prie Duevo stalo, kad į savo 
nekaltas širdis priimti Jėzų 
Kristų.

Bod&liečių šventė

Tų
gražioje

pačių dieiuj per sumų 
procesijoje sodabe-

Motinų Diena

Gegužės 9 d. iškilmingai 
apvaikščiiota Motinų dienu. 
Per pirmas Mišias šv. soda- 
lietės su savo močiutėmis ėjo

apvaikščiojo savo metinę >ie “v- Komunijos, kas darė
šventę. Klebono pritaikintas! 
pamokslas ir visų sodaliečių 
dalyvavimas šv. Komunijoje 
teikė nepaprasto malonumo. 
Tųomi pačiu laiku jaunos so 
dalietės sudėjo įžadus, o ki
tos atnaujino.

Metinis choro koncertas

Tos pačios dienos vakare, 
parapijos choras, vadovau
jant muzikui K. Baziui, su
ruošė metinį koncertų, kuris 
labai gerai atliktas. Reikia 
pagirti mūsų jaunimų ir jų 
vadų už pasišventimų. Pagei
daujama daugiau tokių kon- 

Įcertų. Daina yra taip sakant 
tautinis maistas, be kurio ne
gali gyventi susipratęs lietu- 

|vis.

Koncertas pradėtas Aineri- 
llios ir buigtas Lietuvos rini- 
Inais. Po koncerto buvo šo-
I i • • > V ♦’ ■ fIkiai.

nepaprastai gražų vaizdų. 
Klebono pritaikintas pamoks
las apie motinos vargus iš
traukė visiems ašaras. Gerb. 
pamokslininkas susijaudinę

VIETINES ŽINIOS

Šis - Tas Iš C A. P. 
Chorų Susivienijimo 

Susirinkimo

Gegužės 5 d., Šv. Juozape 
parap. svetainėje įvyko mė
nesinis C. A. P. chorų Susi
vienijimo sus-mas. Atvyko 
skaitlingas būrelis vargoni- i 
ninku ii’ atstovų. Sus-me sva-1

Graži Sęjungiecių 
Veidą

BRLGHTON PARK. — Mo 
terų Sų-gos 20 kuopa laikė 
met nį susirinkimų, gegužė? 
3 d., kuriame švaistyta daug 
dalykų.

Raportų iš apskr. susirin
kimo patiekė Baliūnienė, Re-

rstyta daug dalykų. Svarbiau1 Galiniene įnešė, kad pelnas 
sias — ateinantis mūsų jau- “>&*»» P«“° P^n^o, kuris 
nmo piknikas, kuris įvyks y,a rangiwuas birželio mėn.,

būtų paskirtas šeinio reika
, lame. Beveik vienbalsiai pri- 

Kiekvienas nori vasarų kur Lntąr^

liepos 10 d., Vytauto darže.

nors išvykti. Kaip tik ir bus1
pabriežė, kad motina nesigai-1 &ela Prooa visiems \ ytauto

ŠĮVAKARĄ
KLAUSYKITĖS 

ŠĮVAKARĄ 
Š ALT1MIERO

RADIO
PROGRAMO

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

7:00 vaL vak.

KITI ŠALTIMIERO 
PROGRAMAI: ;

|Sekmad.-—9:00 v. v. 
1,-10:00 v. v.

PAMOKINANTI —

TAIKŪS -
— ŽAVINGI

Ii savo sveikatos ir dažnai 
savo gyvybę padeda, kad tik
tai vaikas augtų ir sveikas 
būtų.

Neįvyko

Rengiamas bankietas page
rbimui Lietuvos generalio ko
nsulo Jono Budrio neįvyko, 
neg svečias prieš savaitę pra
nešė, kad dėl jiašlijusios svei
katos gydytojas yra uždrau 
dęs bent kur važiuoti. Ro- 
eliesterio lietuviai rengėsi 
kuogražiausia svečių priimti. 
Net ir miesto majoras buvo 
žadėjęs dalyvauti priėmime.

Atlaidai ir misijos

Gegužės 16 d. prasideda 40 
vai. atlaidai ir misijos, ku
rias ves misijonierius kun. J. 
Bružikas, S. J. Misijos bus 
kas dienų per xvisų savaitę. 
Klebonas ragina visus daly
vauti, ypač tuos, kurie yra 
nutolę nuo Dievo, kad aptu
rėtų nepaprastų malonių, ku
rias Dievas teikia per 40 vai. 
atlaidus ir misijas. Vyturys

PERINIMO STOTIS IŠPE
RINS 15,000 VIŠČIUKŲ

PANEVĖŽYS. — Panevė
žio viščiukų perinimo stotis, 
kuri ūkininkam^ pardavinėja 
Leghornų ir Rodislaudų, veis
lės viščiukus, išperintus iš 
kiaušinių, įgytų kontroliuoja
muose veislinių vištų ūkiuose, 
jau nemažų viščiukų skaičių 
išperino' ir dar perinimų tęs 
iki birželio mėnesio. Šiuo me
tu viščiukų perinimo stotis jau 
turi užsakymų išperinti 15,000 
viščiukų.

parke pasilinksminti, pasisve 
6iuoti, su pažįstamais pasi
matyti. Daug jaunimo ir au
gusių tikimos į piknikų su
laukti. Sus-une svarstyta, kaip 
gražiau svetelius priimti ir 
pavaišinti.

Programų sudarys gražios 
lietuviškos dainos atvirame 
ore. Dainas parinks ir išla
vins dainuoti prof. A. S. Pe
čius.

C. A. P. Chorų sus-muose 
dalyvauja parap. chorų vedė
jai ir chorų atstovai-vės. Jie 
stengiasi bendrai darbuotis. 
Pageidaujama, kad visi C. A. 
P. Chorų Susivienijimo vedė 
jai ir atstovai dalyvautų- 
muose.

Į sus-mų atsilankęs klebo 
nas kun. Pr. Vaitukaitis svei
kino sųjungų, palinkėdamas 
daug nuveikti lietuviškos dai
nos dirvoje.

Kitas sus-mas nutarta lak 
kyti birželio pirmų trečiadie
nį, Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. i>arap. svetainėje, 
Brigliton Parke.

Po sus-n io varg. K. Gaubis 
pakvietė svečius į savo na
šlius paviešėti, pasivaišinti. 
Užkandžio pagamino B. ir M. 
Kazakevičiūtės, Šv. Juozapo 
parap. choro atstovės, o sve
čius vaišino A. Radzevičius.

Koresp. J. S.

Daug kalbėta ir svarstyta 
apie rengiamų bunco party, 
gegužės 16 d., parapijos nau-

Štai gyvas pavyzdis, kaip 
kartais atsitinka:

“Meldžiu man atleisti už 
tokį apsileidimų. Žinoma, ka
rtais mano finansinė padėtis 
buvo labai sunki, liet ieškoti 
įvairių pasiteisinimų neapsi
moka — tik vien reikia at
mokėti skolų ir pasižadėti a- 
teityje greičiau atsilyginti.

Aš labai gerbiu jūsų dide
lę kantrybę, belaukiant ma
nęs atsilyginant, bet ilgiau 
jau nelauksiu, nes kartais gu
lite išeiti iš kantrybės ir tai 
būtų ne be priežasties. Jūs 
turėtumėt pilnų teisę mane 
apkaltinti apsileidime. Taigi 
siunčiu skolų ir tariu jums 
širdingų ačiū už jūsų gerų 
širdį ir kantrybę’’.

Kiekvienas biznierius žino, 
o nebiznierius lengvai gali

Vokietija Nupigino 
Geležinkelius

Turizmui per Vokietijų pa
skatinti šių vasarų nupigina
mi geležinkelio bilietai 66 
nuoš. visoms klasėms, nepai
sant kiek laiko keleiviai sve 
čiuosis Vokietijoje. Pirmiau 
nupigini mus gaudavo tik tie 
turistai, kurie jiasilikdavo Vo 
kietojoje nemažiau 7 dienų. 
Dabar nuolaidos duodamos ir
tranzitiniams keleiviams.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tai. GAN ai 2345

DR, F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketverguia pagal sutart)
2305 So. Leavitt St. 

Tel. OANal 0408dai, t. y. bažnyčios pataisy-• jtįįvftjgduDti, kaip yra malo- 
mui. Tame daugiausia dar-1 nu tokį laiškų gauti. Kai ku- 
buojasi Restainienė ir Baliu-1 rįe žmonės negali skolos ot-
nienė. Žadėjo pagelbėt ir Sti- 
rbienė ir Statkienė. Tat pa
sisekimas yra užtikrintas.

P. Gedminienė pranešė a- 
pie pakvietimų į Marijonų 
seminarijos koplyčios pašven
tinimų. Pakvietimas priimtas, 
ir paskirta aukų 5 dol. Dau
gelis narių pasižadėjo daly 
vauti.

Baigiant susirinkimų išda 
linti siuviniai, nes norima pri 
sirengti bunco party.

Po susirinkimo pasivaišin 
td Kava ir užkandžiu. "Tas y- 
ra daroma po kiekvieno su
sirinkimo ir dar duodama do
vanėlė.

Mūsų kuopa yra turtinga 
veikliom narėm.

Koresp. A. P.

mokėti dėl ištekliaus stokos, 
o kiti dėl sųžinės stokos. Ma 
žas vargas su tais, kurie už
tęsia skolas mokėjimų dėl 
ištekliaus stokos.

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys enMūoDojamoz — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0588

LIETUVIAI ADVOKATAI

— TricJiure, Mųlabare, In
dijoj, įvyko penktas visos In
dijos katalikų kongresai*. Da
lyvavo daugiau kaip 500 de
legatų iš visų britų ir pran
cūzų Indijos dalių ir iš kitur.

M*

Užsimokėjo Senę 
Skolą ir Atsiprašė

Kiekvienam aišku, kad b: 
zqio įstaigai malonu turėti 
reikalų su tokiais kostume- 
riais, kurie už atliktų darbą 
ar už gaunamas prekes tuč
tuojau užsimoka. “Cash” ko 
stumoriai yra geriausi kostu- 
nieriai. Bet ne visi išgali bū 
ti tokiais kostumeriais. Ne 
visiems išteklias leidžia to
kiais pageidaujamais kostu- 
meriais būti. Kartais žmogus 
prie geriausių norų negali 
laiku užsimokėti. Skola užsi
tęsia ir tiek. Bet laikui bė
gant reikalai pagenėja ir sko 
la užmokama.

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telafonaa CĄNal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utaminke 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 5047

— Dabartinių Šv. Tėvas Pi
jus XI per savo valdiny 15 
metų įsteigė 106 naujas arki
vyskupijas ir vyskupijas ir 
vyskupijas (tame skaičiuje ir 

;Lietuvos), 22 vyskupijas pa- 
| kėlė į arkivyskupijas, įsteigė 
22 abatijas, 28 apaštališkus 
vikarijatus ir 95 upaštališka- 
sias prefektūras įvairiose mi
sijų šalyse.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAPayette 8051 2519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
murai an tart)

Ofiso tel. Cicero 2573

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Rez.:
24 C 6 W. 69 St

DR, P„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

8147 So. Halsted St-, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 V.

AMERIKOS LIETUVT” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Eairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vnkare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ofc. KEKubilc 7b»«
Melione Fark

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
'Antrad., ketviilad. ii uenktadienlali- 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
defttadleniaia nuo 9 y. r. iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL-

Pirma d len lala ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro

Sefttad ieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
__ Sekmadieniais pagal sutarties. __

Tel. LAPayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_____ Pagal Sutarti_________

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKBTINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC....TEN JOS VISADA RASITE DIDELI 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,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADV0KATA8 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Bivd.
Tel. KEYstone 5286 
Vai- pagal sutartj

6322 Bo. Western Avenue 
PROspeet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REPublic 9723

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR, A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. IU.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 i»o pietų, 7—8 v. vak. 
•ftaltvma samdomis ir subetomis

P„es. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliom-.s susitarua 

Rnbaloma Cicero J 
1 446 So 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMiock 3977
Trečiai!, ir Sekmad. pagal sutartį 

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

i_______________ TeL HEMiock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

ĮVAIRŪS DAKTARAI
!■ I BR—L . ■ . . . ,

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAGO, II2x 
Telefono MIDvay 2880 

OP18O VALANDOS:
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vųl. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

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

TeL YARda 0994 
Rei.: Tel. PLAza 2400

VALANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

^•edėliomis nuo 10 iki 12 dicnj

Office Houra 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Ap|»ointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanftos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomia' ir Nedėl. pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonaa REPnblic 7868

Office Phone Rea. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt 8t.
Vai. g.4 pp. Ir f-» v»k. CĄNal 0704

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėiiom lr TrečladlenlalaPąaaĮ 8litąrt|

Tel. Ofiso BOUIevard 5013-14 
Rea. KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel. CANa' 0257
Res. PROspeet 6668

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 8 vai, vakaro_______

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip jų pripažino American 
Medical Association lr American 
College of Surgeons, yra Cl&ss A 
rftiles. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
gonini priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandekitės 
jos patarnavimu. 2700 W. 69th St., 
tel, HEMiock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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VIETINES ŽINIOS

KAIP CHICAGIETES RUOŠIAS 
PRIE SEIMO?

Chicagos Lietuvių 
Moterų Klūbas 

Pagerbė Marijonų 
Ęrenzaitę

Motery Sųjungos Chieagos 
apskrities seimo rengimo ko
mitetas, kurį sudaro visų Chi 
cagos kuopų atstovės, posė
džiauja, svarsto, kaip tinka
miausia pasiruošus seimui, 
kaip priimti atstoves ir t.t.

Seimas įvyks rugpiūčio 16, 
17, 18, 19 dd., naujausioj, gra 
žiausioj lietuviais apgyventoj 
kolonijoj — Marųuette Park, 
Gimimo Švč. Panelės parapi
joj, kur klebonauja LRKSA 
Centro ir M. S. Ch. apskri
ties dvasios vadas kun. A. 

ltutis.
Mielinis bankietas — at- 
ių pagerbimas įvyks mū

sų lietuvių žibintuvo pasto
gėje — Šv. Kazimiero akade
mijos auditorijoj. Kų bran
gios seselės Kazimierietės 
ruošia, visuomet visus paten
kina. Taigi bus progos ir 
tolimesnių kolonijų sųjungie- 
tėms pasigerėti seselių vai
šingumu.

Kiti šeiminiai vakarai ža
da būti taipgi iškilmingi. Ko
ncertiniam vakarui, kuris į- 
vyks parap. salėj, kviečia
mas garsusis Chicagos vargo
nininkų Sasnausko vardo cho 
ras.

Susipažinimo bei sutikimo 
atstovių draugiškas su Clii- 
cagos sųjungietėiuiis vakaras 
įvyks taipgi parap. salėj. Rus 
kortų bei kauliukų lošimas 
su brangiomis dovanomis. Ko 
miteto narės žadėjo gauti iš 
savo kuopų po dovanų, bū
tent: 2 kp. — K. Sriubienė, 
21 k p. — ,J. Čepul ienė, 7 k p. 
— E. Strazdienė. Jei iš kuo
pų negaus, pačios aukos. Nuo 
savęs dovanas jiažadėjo 3 k p. 
S. Bartkaitė, d r. S. Šlakienc, 
O. Nevulytė, S. Sakalienė.

Komitetas gražiai veikia

Kai kurios kuopos irgi gru- 
žiai pasidarbavo seimo rei 
Italams. M. S. 21 kp., kuriai 
vadovauja centro ižd. J. Če-

gražiųjų ir rinktinių lietuvai 
čių dr-ja Chicagoj. Jos veik
lios, gailestingos ir patrioti 
ngotj. Šimtais jau parėmė į- 
vairius lietuvių reikalus bei 
darbus. Kad klūbas toks yra. 
didelis kreditas priklauso piGegužės 10 d. pripuolė M.

Brensaitės “birthday”. Ta nnlL Onaį Kil.»e*nei. jwi pd, 
c* i krproga C. L. M. klūbas, susi- miuiukaujunt klūbas

nferencijos susįrinkuno data 
paaiškės pasveikus Estijos 
užsienių reikalų ministeriui 
Akeliui ir Lietuvos užsienių 
reikalų ministeniųi Lozorai
čiui ir Latvijos užsienių rei
kalų ministeriui Muuteriui 
grįžus iš Londono, kur jie 

nuga ' išvyksta atstovauti savo kra-

PROFESSOR NOODLE

dedantis is žymiųjų Chicagos narįaįs įr prestižu. Laimingu ' štatais Didžiosios firitanijęu
I B a . . • B « . 9 O i 1 X“V « T BX B . - BA V « B BA BLietuvaičių, vadovaujant vei- organizacija, kuri turi inte 

ligeutiškų, gabių ir įtakingų
pirminnkę. Jos darbštumui 

lams rengimo komitetui įtei-Į ‘‘luneheon” jos pagerbimui, j IJ|ieks negaiį prilygti.

pulienė, (iki šiol gražinusiu kliajai Onai Kirienei, Himnu 
užsirekordavo: seimo reika- i r(‘k viešbuty surengė puošnų

kė net 50 dol. 67 kp., nežiū 
rint, kud jos kolonijoj ir sei
mas įvyks, seimo reikalams

M. Brenzaitei, lydimai Ki- 
r’enės įėjus sušukta “sur-

Mūsų lietuvių visuomenėje 
kažkodėl bijoma tinkamų kre

mas {vyss, svirno r«l*a.ams ise _ j, birthday to - atiduoti tikrai ‘ i?v
įteikė 30 dol. 7 kp., kuria: kas f. ’ . sujaudino' ? “Hduoti tikrai pa»Lty.
..„„i m: ^°U' kUb begalo sujauutno .mejusi'oms ir talentuotoms vi-

karaliaus Jurgio VI vainike 
vimo iškilmėse. Tab.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės jiaveikslas —
Napoleonas.

D«»r Profess o r:
I ve read abgut 
this old antique, 
vho, thou$h hc’j 
lived one hun- 
dred ųears, 
had Secn no car 
until lašt weeK! 
How very strangr 

this Ule 
appears! 

AChiteh

nes

w 1

— Niekas negali būti nau-
giausia buvo įteiktos tai ; vleSl^ ues ~<"•«“
mejiiuo knyga es, jau uz - buv0 surpryza£. Pasveikinta,1 pavydas smulkiųjų, pilkųjų 'bus “audmgas kitiems,

pralinksminta ir įteikta koi- asmenų, kad kam nors netek. ) 
tolė su linkėjimais, bet koi Įį^ “perdaug garbės” (!) ne- 
telė buvo pririšta prie ilgo iejd£ja atiduoti tinkamų kre- 
balto kaspinėlio, kurs tęsėsi

knygutes įteikė 10 dol. Yra 
vilties, kad ir kitos kuopos 
nepasiduos išvardintoms. Kie
kviena kuopa turi savo žinio
je laimėjimo knygučių; pra
šomos nors šiuo būdu pasi
darbuoti. Jei kurios norėtų

ditų asmenims, kurių vietas 
sunku būtų užpildyti... “Ojier kelis kambarius iki, pe 

įėjus visų labirintų , a*!a^kyas visvien spindės, kad
ouuu. uei au.ivfe no.eių do giuituviy dovanų — dide-! nplpnimae » Taiirį valio j» daugiau gauti, gali kreip- “ Pel™™"--; '«'•«.

tis į seimo rengimo kom. ra- 
štin. adresu 6747 S. Artesian
avė.

S. Sakalienė,
Seimo Reng. Kotu. seklei.

Laukai, Miškai Vylioja

NORTH SIDE. — Aušros 
Vartų dr-ja rengia metinį iš
važiavimų į Jefferson miš
kus geg. 16 d. Vieta, Central 
ir ELton apylinkėj, labai le
ngva surasti. Elston gatvėka- 
riais reikia važiuoti iki Lavv- 
rence, o paskui su gatvėka
rio transferiu persėsti į auto
busų. Piknike bus muzika. 
Niekas nesigailės atsilankęs.

Rašt. P. Andruškevičius

lę ir puošnių sidabro tacų. 
Visų tai įdomiai sugalvojo 
klūbo pirm. Kirienė.

Pusė šimto viešnių susėdo 
prie gėlėmis išpuoštų stalų, 
o jBrenzaitę klūbas papuošė 
brangiu “orcleid” korsažu. 
Vėl jai sudainuota “Happy

Kirienei, kurios ilgų metų ir 
įvairus pasidarbavimas dai 
ne yra pilnai įkainuotas, bet 
jis bus...

O. Kirienė rengdama įvai
rias pramogas žymesniems 
veikėjoms, daro tai be “mo 
teriško” pavydo. Ji yra taip

AFTER 45
Vcry often aa you *row 
oldcr your diyeat rveaya- 
tem becomes deficient 
and your blood can not 
get the nroper nouriak- 
ment. You feel liatleaa 

gndaraeaout. Try 
a aingle bottle of 
farooua old Hoe
tetter'a. Itaetioou- 

lating herbą and
roota ouickly kclp in 
vitaliifftg the digea- 

tive (landa. At drug 
*toraaeverywher«.(l.SO

Bastia'»

birthday to you”. Po epiku-i didelė, kad nebijo ir nesidro-

Veronika Shurkus 
Perduota Grand 

Džiurei

It isn’t atron^e 
that this old $ut/ 
could live solon£ 
upo»t life’s

For hod he
dwelt wkere 
c ar s whiz by, 
he’d never reach 
this rip< old 
age!

Prof.Noodle

Veronika Shurkus, 57 m. 
amž., 5410 So. Laf lin st., ku
rios laikomam name vienas 
įnamių (burdingierių) Felis 
Funick, balandžio 22 d., pa- 
valgęs pietų susirgo ir nu
gabentas į ligoninę mirė, per
duota grand džiurei. Korone 
rio tyrinėjimas parodė, kad 
įnamis mirė nuo užsinuodiji- 
rao.

riško lunčiaus, Kirienė pa
kvietė narius ir viešnias iš
reikšti linkėjimus M. Bren
zaitei. Kalbėjo klūbo valdy
ba: sekr. T. Martinkienė, ižd. 
Kelia, vice pirm. Huston, En- 
deikienė, B. Pivarūnienė, A. 
Nausėdienė, J. Norkienė, V. 
Insodienė, Voidat, A. Letnont, 
V. Ručinskienė, Jensen, L. 
Vanagaitienė, Jagiello, Pu- 
žauskienė ir kitos. Taipgi 
sveikino jos sesutė Cecilia 
Brenza ir brolienė Mrs. Ju
lius Brenza, brolis bankinin
kas Jonas Brenza prisiuntė 
didelį ir artistiniai dekoruo
tų “Birthday cake”, papuo
štų žvakutėmis. Puošniuose 
kambariuose Chicagos lietu
vės inteligentės begalo gra-

vi kitoms pripažinti nuopel 
nų. Tai reta ir brangi ypaty
bė lietuvaitės.

M. Brenzaitei linkime dat 
daug metų be šių metų ir kad 
jie visi būtų giedrūs, turinin
gi ir gražiais darbais turtin
gi-

Valio ir dar syk valio “to 
our Mary” ir ačiū Chicago.-- 
L. Mc/terų klubui |už jįaip 
gražų pareiškimų švelnių jau 
smų vienai iš mūsų. M°teris

Atidėta Baltijos San
tarvės konferencija

KAUNAS. — Estijos už
sienių reikalų ministeriui A 
keliui staiga sumirgus, Estija
Lietuvai pasiūlė Baltijos Sa- 

žiai reprezentavos. M. Bren ntarvės užsienių reikalų t»>- 
zaitė gražiai pareiškė savo nisteriu šeštųjų konferencijų,
didelį dėkingumų klūbui ir 
draugėms.

Ne pro šalį būtų tarti ke
letu žodžių apie Chicagos L. 
Moterų klubų. Tai yra viena

kuri turėjo susirinkti Kaune 
balandžio mėn. 29 d., atidė
ti vėlesniam laikui. Lietuvai, 
Estijai ir Latvijai bendrai 
susitarus, konferencija bus 
sušaukta vėliau. Minėtos ko

AMERICfl’S VpfcofcAK F? 
LEADER AT /

tA. I A 
URSULt

KRASAUSKIENĖ
(IM) pirmu vyrai TveriJonilMiė; 

po tėvais OuH)kiaitė>
Mirė gregužės 11 d.. 1937 iii., 

4 vai. popiet, sulaukus pusę 
amžiaus.

Kilo iš Kaltinėnų parapijas, 
Vavarsėdžių kaimu.

Amerikoje išgyveno 40 metų,
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Jurgį Tverijoną, dukte
rj Marijanų, marčių Onų, 7 
anūkus, žentų John Yokubos- 
ky lr daug kitų giminių.

Kūnas pašarvota^ 20 UI Ca- 
nalport Avė. Namų tel. CANai 
7808.

Lakto t u vės Įvyks subatoj, 
gegužės 15 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto“ bus atlydėtu j Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčių, 
kurioj Jvyks gedulingus pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Kūnus, Duktė. A- 
nūkai, Žentas ir (Omiitėr..

Laidotuvių direktorius J. F. 
Itadžius. Tel. CANai 8174.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms— 

Uanktctams — Laidotuvėms — 
Papuošimams.
LAFAYETIE MM

Wtv*». motton, «ta*r»—<ft«y'r* •
forced to point the woy to hair 
heotoh to their men folkl For ayomen 
know that a heabhv head prodvces 
hondtome kairi And Ihat’t why 
women everyvrbere ore pointing to 
Fo«n-ol. the remarkable foaming oil 
thampoo which firO eourithet the 
tcalp, then taket the dūli, porched 
hair and bring* it back to g|owing 
health. Fom-ol it to economlcal; a 
Kttle goet a long way. Atk your 
druggist (or the regutar 50c tize. 
Or. write for o generou* triot bot- 
He, encloting 10c to cover 
ond ooetage.

FOM-OLMero theg e rAem^ee

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

f.ARV. IND. LAJTKYTIJVIV DIREKTORIAI

KELNER — PRUZIN
Oertauaian patarnavimai — Motarla patari,ajįta

n/Į/RI'VL,
»tr0R Your 

l Ve s

Niglit and Morning
Dėl aklų pavargusių noo Kaulė*, 
Vėjo ar Dulkių, vartoti lie kelta ta
šus Murinę: Pakngviua uuvargt* 
sias akta.
Saugu, Kūdikiam* Ir Suaugustam* 
Visos* Valatlnėaa.

Wrife for Free BooJc
"A Wor1d of Ceratort l.r Yo»r ty«»" MURINĘ COMPANY;’5,"^

SOLISTAMS IR CHORAMS!
Dklžiaiisias .Muzikos, Dainų trGtesi ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Y G Y N A S
Reikalaukite:

“MtZIKOS tINIOK”
1618 N. Daan-n Ava, Chicago, III.

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

PLATINKITE ,,OBAUGĄ,,lv>Rainia 0883

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
3058 West Uiti St., 

Telefonas BEVerly 0005
■keršai Sv. Kaaiųuero kapinių vartų.

J

VENHIAN MONUMENT CO.. INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
---------o—

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj------ 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 AVK.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦!□□■■■ma i ffl

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AMPF patarnavimas HITIDULHIIbL dieną ir naktį
r> V V A T KOPLYČIOS VISOSE M I KAI MIESTO DALYSE

S. M. Skolas
1.1. Zolp

718 We»t 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

Ezerskis k Sas 10734 So. Michigan Avė. 
TeL PULhnan 5703

P. I. Rklias 3364 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lžchawcz ir Sun
2314 Weat 23rd Place 
Phone CANai 2515 

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

1 Liulem
S. P. Mažeika
fl. tesakius 
A. Petkas

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 

Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109
MMribti kaseli
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MELROSE PARKO LIETUVIAI PILNAI 
PASIRYŽĘ! ATSIEKTI SAVO TIKSLĄ

Mei rase Parko lietuvių va
rdu, komisija iš Tėvų Mari
jonų bendradarbių, dabarti
niu laiku begalo užimta pri
sirengimu prie vakarienės su 
koncertu, kurie jvyks ateina
ntį sekmadienį, gegužės 16 d. 
Kagles Hali, 147 fcroadway. 
Pradžia 5 vai. vakare.

Teko sužinoti, kad iš To v n 
of Lake kolonijos rengiasi vi
sa pp. Ogentų šeima atvykti 
į melroseparkiečių parengimų 
pamatyti, kaip ir kokiu bū 
du jų rengiamose pramogose 
pasirodo tokios nepaprastos , 
sekinės.

Taipgi svečių bus iš North 
Sidės, West Side ir gal kitų 
kolonijų.

Gražus tai paprotys, kada 
kitų kolonijų veikėjai prade
da bendradarbiauti vieni pas 
kitus, tas daug gyvumo paro
do ir energijos suteikia vie
tiniams darbuotojams.

Už tat kviečiame ir vieti
nius Melrose Parko lietuvius 
skaitlingai pasirodyti, kad at
silankę svečiai iš kitų kolo
nijų pamatytų, kad ir Mel
rose Parke randasi daug lie
tuvių ir jie supranta ir įver
tina gražiam ir kilniam tiks
lui parengimus, nes kaip ži
note šio parengimo pelnas y- 
ra skiriamas įamžinimui Mel
rose Parko lietuvių vardo 
Tėvų Marijonų Seminarijos 
koplyčioj, įdedant gražų spa
lvuotų langų. Tat susibarki-

Cojmigta >W. iJMan « Utim

tne į krūvų ir dirbkime vie
ningai, kad su šiuo parengi
mu galėtume baigti savo už
sibrėžtų sumanymų ir atsiek
ti tikslų. J*. K.

Iš Marijonų Rėmėjų 
19-to Skyriaus Sus-mo

Trečiadienį, įvykusiame Tė
vų Marijonų bendradarbių 19 
skyriaus susirinkime, AVest 
Sidėj, parapijos mokyklos ka
mbary buvo išduotas rapor
tas iš įvykusio vakarėlio ba
landžio 25 d., nuo kurio pel
no Liko $30.25, ir visi tie pi
nigai perduoti gerb. Provin
cijolui kun. J. Jakaičiui.

Labai ačiū visai komisijai 
šeimininkėms, darbuotojams- 
oms už aukas, vienu žodžiu 
už viskų, kurie tik kuo pri
sidėjo. ,

Toliau plačiai tarėmės pa
šventinimo Marijonų Semina
rijos koplyčios reikalu, kad 
iš kalno kuogražiausiai vis
kų sutvarkius, išrinkta tam 
darbui komisija: K. Kulbie- 
nė, I). Gasparkienė, Ūsienė, 
Tarvainienė, C. Druktenis, A. 
Radzevičius ir Ig. Kryževi
čius, kuri stengs’s pasirūpi
nti truku ir kitais produktais.

J. K.

BIZNIERIAI, GARSINKI
TĖS “DRAUGE"

Didelis Bunco ir Kor
tavimo vakaras

Visi jau žinome, kad By 
goję, Latvijoj, buvo Europor 
geriausių krepšinio jauktų 
(Basketball tymų) turnyras. 
Jie žaidė su geriausiomis Eu
ropos komandomis ir visus'• 
nugalėjo; laimėjo Europos ve
mpi jonatų.

Tie Lietuvos čempijonai šių 
vasarų atvyksta į Amerikų j 
persiimti su Amerikos lietu
viais sportininkais.

Šis lietuviškas jaunimas ti
krai džiugina lietuvių visuo
menę, ypatingai Amerikos 
Lietuvių Sportininkų Komi
tetų ir jų Moterų skyrių, ku- Į 
ris stropiai darbuojasi, pla
nuoja ir gausiai ruošiasi kad 
kuogražiausiai ir iškilmin
giausiai juos. priėmus.

Moterų skyriaus narės, pi
rmininkaujant žymiai veikė
jai S. Sakalienei ir raštinin
kaujant plačiai žinomai Si
mutienei skaitlingai lanko su
sirinkimus ir tariasi, kaip 
kuogražiausiai surengus kelis 
parengimus prieš sportinin
kams atvykstant.

Pirmjaa jų parengimas į- 
vyks gegužės 20 d., Gim. P. 
Šv. parapijos svetainėje (Ma
rąuette Parke). Bus kodavi
mas ir bunco žaidimas. ĮBus 
daug dovanų, pasi vaišinimo 
ir painarglnimų.

Centralinis Amer. Liet. Spo 
tininkų komitetas ir Moterų 
skyrius kviečia visus atsilan
kyti. Smagiai vakarų pralei
sime. Ieva Lukošiūte

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejų-, Stiklai ir 
VARNISAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANai 6850

Skonis, kuris sako “Ateik vėl” 
Lengvumas, kuris sako “Ateik tankiai”

...dčl augščiausio laipsnio gerųjų daigtų, 
kuriuos jūs pageidaujate cigarete

mes jus kvieiiame gėrėtis chesterfields

Miestas Nubaustas

Te;sėjo G. F. Rush teismo 
džiurė išnešė sprendimų, kad 
miestas turi išmokėti atlygi- 
nimo Oscar A. Rotber, 59 m. 
amž., 7124 Bennett a v. Jis 
1935 m. taksi važiavo Wa- 
cker drive tuneliu ir prie 
State st. vienam įdubime bu
vo sužaistas. Kitas asmuo, 
kuris buvo sužeistas toj pa
čioj vietoj, skundžia miestų 
ant $25,(XX).

Dirbo ir Pašalpą Ėmė

Rol>ert įBarnes, 29 m., 9532 
Ureenwood avė., muiucipa- 
liam teisme nubaustas už iš
ėmimų $180.02 iš valstybės 
pašalpos stoties, kuomet tuo 
pačiu laiku dirbo gaudamas 
$130 į mėnesį. Pažadėjus grų
žinti išimtų sumų, padėtas iŠ 
bandymui (probatlon).

Atvykus į Chicago 
Nuodijosi

Palmer viešbuty rasta pus 
gyvė jauna moteris, kuri pa
sirodė esanti Mrs. Helen AVri 
gbt iš Wbite Plains, N. Y. 
Jos tėvas 0. P. Sclimidt, gyv. 
Kansas City, Kas., sakosi nie
ko nežinųs apie dukters ve
dybas. Manoma, kad ji atvy
ko Chicagon gauti darbo ii 
negavusi bandė nusinuodyti. 
Jos gyvybė dar vis pavojuj.

-------- -------------
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Reikalauja #27,000 
Atlyginimo

----------- i
Mrs. Edvrard A. Pool, iri

jos vyras, 229 Lake Shore 
drive, patraukė į teismų Fred. 
D. Countiss, J r., 1524 Lake 
Sbore drive, reikalaudami 
$27,000 už sužeidimų. Abu 
skundikai buvo pasažierai pa
starojo automobiliuje.

Ir Kanada Turės 
Jurgį ir Elzbietą

Kanados provincijoj Albe
rta, Calgary miestely, Angli
jos karaliaus vainikavimo die 
nų gimė dvynukai: bernu
kas ir mergaitė. Pakrikštyti 
Jurgiu ir Elzbieta.

Įdomi Obelis

Charles Smith, Sterlinge, 
III., sode auga įdomi obelis,I 
ant kurios vienais metais vie
noj pusėj auga obuoliai, ki
tais metais kitoj pusėj. Pra
eitais metais nuo vienos pu
sės priskinta 10 bušelių o- 
buolių. Šįmet žydi kita pusė, 
gi ant tos pusės, kur praei
tais metais buvo obuolių, šį
met nėra nei vieno žiedo.

— Šįmet Paryžiuje įvyks 
pasaulinė paroda. Krikščioni-* 
škų Tuoktuvių sųjunga šia 
proga čia rengia tarptautinį 
kongresų krikščionivkai šei
mai. Šiam kongresui skirta 
gegužės mėn. 16, 17 ir 18 d.

Pranešimai

Moterų Sųjungos Seimo Re
ngimo Komisijos susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, gegužės 
16 d., 2 vai. po pietų, J. Če
pulienės namuose adresu 5524 
So. Lincoln st.

Visų komisijos narių pra 
šau būtinai dalyvauti. Ran
dasi daug svarbių reikalų, 
kurie skubiai reikia aptarti.

S. Sakalienė, Reng. K. sek r.

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 50c ui 
dantų mostj. Listerine 
Tooth Pašte gauna/na po 
25c. Tėmyk, kaip gerai ji 
veikia. Jų vartodamas per 
metus sutaupai $3.09.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25e
DYKAI!

Uzbonas. Talpina dvi kvor
tas. Tinka visiems. Dykai tam 
kurs gaus vienų naujį*“Drau
gui’’ skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

“Relisb Tray.” Dykai t»m, 
kurs gaus vienų naujų 
“Draugui” skaitytojų pusei 
metų ir prisius $3.50.

Kaip Jaučiate?
A| Vakarą—"lAvnfrklt Vldnrlus”—Jauskite 

Geriau Rytoj!
McRklto nuovargi. Duokite Oarfleld Ar
batai Išvalyti neftumaltUR likusius. Veikla 
greitai Ir maloniai. Gerkite kaip papras
tą arbatą. 10c — 26c.

fr’firii*~ SAMrte .» OorS.s,
U7- )lHS O
Oasfuldteaci( *m.e. mtooiciyn, m. y.

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai:

GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIfilUS, BAČKUS

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ

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

Išmokant

DTVIDENTAS UŽ 
1‘ADRTUS PINIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHTCAGO.
2202 West Cermak Road

Pbone CANAL 8887

CLASSIFIED
REIKIA PATYRUSIU MOTERŲ

Tuoj reikia patyrusių moterų sor- 
tuot, skudurus. Pastovus darbas. 
Aukščiausios algos.

1801 No. I.eavitt St. 
TAVERNA PARDAVIMUI

Pasiduoda taverna. Pilnai įrengta. 
Biznis Išdirbtas. Tuol krelpk'tės. 
Išvažtuoiu Į Lietuvų, pigini parduo
siu. 2 301 So. We«tern avė., tel. 
SEEly 97 54.

REIK AI. INGOS DARBININKES

Reikalingos moterys sortuotl seuus 
Ir naujus skudurus. H. Kamora and 
Sons. 412 No. Morgan St.

RF.IKAI.INRA MERGINA
Reikalinga mergina namų ruošos 
darbams Mažai skalbimų, nereikės 
virti, du vaikai. $7 savaitėje, kam
barys, maudynė. Mrs. Sark, 4 4 20 
I)rexel blvd , tel. ATl^intic 4478

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina prie darbo ir 
prižiūrėti mažų valkų. Jeigu nori, 
gali gyventi ant vietos. Kaslink su
lygo. pasitarsite ant vietos.

4329 So. Sacramento Avė. 
Chic; igo UI.

REIKAIJNGA VIRĖJA
Reikalinga vlrėja-pagelblninkė dirbi! 
deMnmc žodiškame .restorane. Turi 
bOt su patyrimu. Gera alga.

3613 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS DVIRAČIU 
TAISYTOJAS

Reikalingas meistras dviračiams tai
syti. Nedaro skirtumo kokio am
žiaus — jaunas ar senas. Clark 

Co., 7127 N>. Clark St.'ycle

PAIEŠKAI’ GI MIMU
Paieškai) brolio Antano Budriko. se
selės Petronėlės po vyru Zllonlenė, 
pusseserės Cecilijos Marozieriės ir 
kilų giminių. Gyveno Chicagoj. 
Karšiai prašau atsiliepti. Kitiems 
gerų bedarydamas patekau j dide
lį vargų. Likau be ūkio. netekau 
12-kos hektarų žemės. Prašau pa' 
gelbos. A įsišaukusiems viskų apru- 
š.vsiu. Juozas Budrikas, Pagraman
čio parap., Tauragės apskr., Llthua- 
nia.

Lašiniai iš Lietuvos
Kumpiai. Palifidvltsa. Liežuviai, 
Baravykai. Agurkai, Saldainiai ir 
kiti skanumynai Iš Lietuvos. Par
duodam ir krautuvėms Wl»ole- 
sale.

BAI/TIC IMPORT CO.
805 AVest 19th 84., Chicago. 

Te:. HAYmnrket 3555


