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METAI-VOL XXI

MOTERŲ DIENA EUCHARISTINIAM 
KONGRESE MANILOJE

MELDŽIONYS KONGRESE REPREZEN
TUOJA 56 TAUTAS

MANILA, Filipinai, vas. 4.
'— Šiandien buvo moterų diena 
Eucharistiniam kongrese. De
šimtys tūkstančių moterų iš 
visų pasaulio dalių šiandien 
garbino Kristų šv. Eucharisti
joje Luneta parko ruimingoje 
aikštėje, kur vyksta kongreso 
pamaldos.

Šiandien dar prieš saulėte
kį dešimtys tūkstančių moterų 
suplndo į parkų. Pontifikali- 
nes Mišias laikė JE. vyskupas 
P. Yupiu iš Nankingo, Kinijo
je. Moterys meldžionės priė
mė šv. Komunijų.

Kongreso šiandieninė pro
grama pradėta 4 vai. ryto šv. 
Mišiomis visose Mamios mies
to bažnyčiose.

Šiandien po visų. pamaldų 
įvyko paskyri nacionaliai su
sirinkimai bažnyčiose, koply
čiose ir salėse.

Vakar kongreso atidaryme 
dalyvavo apie pusantro šimto 
tūkstančių mcldžionių, kurių

MANILA, vas. 4. — Šian
dien pavakarį vietos katedro
je susirinko keli šimtai arkivy 
skupų, vyskupų ir kunigu į kon 
fereneijų išklausyti praneši
mo apie Bažnyčios vienybę 
šv. Eucharistijoje. Susirinku
sieji reprezentuoja penkiolikų 
tautybių.

Prieš tai Luneta parke skai
tytas Popiežiaus valstybės se
kretoriaus Jo Emin. kardino
lo Pacelli sveikinimas Popie
žiaus legatui Jo Emin. kardi
nolui Dougherty.

Meldžionys Eucharistiniam 
kongrese reprezentuoja 56 
tautas. ' • : .1

POPIEŽIUS RAŠO KALBI) 
EUCHARISTINIAM 

KONGRESUI
VATIKANAS, vas. 4. - 

Šventojo Tėvo Pijaus XI ko

VAIZDAS IŠ T1PTONVILLE, TENN.

šia miestelis yra Migsissippi slėnyje. Bijomasi, kad vanduo gali jį visiškai at
kirsti nuo susisiekimo sausuma. Vaizduojama moteriškė su vaikais neturi noro palikti 
namų, nors visur vanduo banguoja. Bėgs tik pasirodžius aiškiam pavojui. Daugelis mo
terų taip elgias. * (Acme Photo.),

ANGLIJA SVARSTO VO
KIETIJOS MAGIŲ REI

KALAVIMUS

PREZIDENTAS NORI 5 
BILIJONŲ DOL 6 METŲ

PROGRAMAI

DĖL HOLO PASKOLOS I- 
KALINTAS NAMŲ SA

VININKAS

DETROITE DAR VEDAMI 
PASITARIMAI

Tačiau taika automobilių pra
monėje nenumatoma

Workerg vaDETROIT, Mich., vas. 4. — 
Kaip vakar, taip ir šiandien 
General Motors korporacijos 
viršininkai turėjo pasitarimus 
su American Automobile Wor 
kers organizacijos vadais. Gu
bernatorius Murphy tarpinin
kavo. Tačiau nieko nesutarta. 
Korporacija nepripažįsta gu
bernatoriaus paduotos paliau
boms formulos.

General Motors viršininkai 
griežtai stovi už nusistatymų, 
kad “sėdintieji” darbininkai 
Flinte turi pirmiau apleisti 
fabrikus, taip kaip teismo j- 
sakyta, ir tik paskiau korpo-

can Automobile 
dais.

Darbininkų vadai yra prie
šingi ir neigia teisino nuos
prendį. Patys “sėdintieji” 
darbininkai pareiškia, kad jie 
neapleis fabrikų. Sako, jei 
kas norės juos pašalinti, tai 
galės pašalinti tik jų lavonus. 
Jie kovos ir nepasiduos.

Tokiu būdu taika nenumato
ma. Atrodo, kad korporacija 
reikalaus autoritetų pašalinti 
darbininkus iš fabrikų.

Iš Flint. pranešta, kad ten 
policijos viršininkas organi
zuoja specialius policininkus,

LONDONAS,, vas. 5. — An
glija svarsto Vokietijos nacių 
reikalavimus grųžinti Vokieti
jai Afrikos kolonijas.

Ministerių kabinetas vakar 
turėjo du posėdžius. Sužinota,jose skausmai šiandien kone

vo filipiniečiai. Mimų numos anot dr Milani, ligos stovis svarsiyra minėti niueno
suplūdo priešais majestotiškų, 
didį altorių, šalia kurio buvo 
susirinkę šimtai vyskupų ir 
kunigų.

Prieš pat atidarysiant Eu
charistinį kongresų skaityta 
Šventojo Tėvo specialus laiš
kas (breve), kuriuo kongresui 
įgaliotas asmeniškas atstovas 
(legatas) Jo Emin. kardino
las Dougherty, Pbiladelpbijos 
arkivyskupas, šventasis Tė
vas nurodo, kad šis tarptauti
nis Eucharistinis kongresas 
turi būti misionieriško charak
terio Rytuose.

Jo Eminencija legatas ir 
Manilos arcbivyslkupas kalbė
dami be kitko smerkė visur 
plintančių komunizmo propa
gandų, kuri neša didžiausių 
nelaimę žmonijai. Nurodyta 
tos nelaimingos šalys, kur ko
munistai įsigalėję, arba kur 
jie siekia įsigalėjimo. Reikšta 
gili užuojauta Ispanijos, Mek
sikos ir kiti} šalių katalikams, 
kur vykdomi skaudūs ir žiau
rūs Bažnyčios ir katalikų per
sekiojimai.

Manilos arkivyskupas M. J. 
O*Doberty smerkė tuos inck.s- 
lininkus, kurie mėgina užginti 
Galingo Dievo buvimų, aiekin- 
datni, kad viskas pasauly at 
siradę evoliucijos keliu. To
kias nesųmonėg gali skelbti 
tik tie, kuriems trūksta gilaus 
mokslo. Toki nėra mokslinin
kai. Tikrieji mokslininkai pri
pažįsta Visagalį Dievų, kurs 
yra pasaulio Kūrėjas ir aukš
čiausiasis Autoritetas.

nepagerėjęs.

Šiandien rytų, kaip papras
tai, Jo Šventenybė išklausė 
Mišių, o paskiau rašė kalbų, 
kurių sakys per radijų sekma
dienį Eucharistinio kongreso 
dalyviams Manijoje ir suteiks 
apaštališkų laiminimų.

Vatikano radijo stotis jau 
parengta Popiežiaus kalbai. 
Tik reikalinga stotį sujungti 
laidais su Jo Šventenybės 
kambariais.

Visas krikščioniškas pasau
lis laukia Popiežiaus kalbos. 
Spėjama, kad gal visi nuo 
Romos nuklydę krikščionys 
bus paraginti susivienyti eu 
Šventuoju Sostu.

reikalavimai.

Dalis ministerių nenori nė 
klausyti apie tokius reikalavi
mus. Kiti gi yra nuomonės, 
kad dalis kolonijų turėtų būti 
grųžinta. Sako, tuo būdu Vo
kietija būtų nuraminta ir grįž 
tų į T. Sų jungų.

Priešingai gi Hitleris ir to
liau palaikytų nerimų Europo
je.

Popiežius reiškė pageidavi
mų, kad visų Bažnyčios kon
gregacijų prefektai su visais 
reikalais kreiptųsi pas Jo 
Šventenybę, kaip tas būta Po
piežiui esant sveikam.

KINIJOJ DIRBA 1,750 
KATALIKŲ KUNIGŲ

NFAV YORK, vas. 4. — JE 
vyskupas J. E. Walsb, Mary- 
knoll vyriausias vadas (gene
rolas), kurs 18 metų misionie- 
riauja Kinijoje, pareiškia, 
kari Kinijoje darbuojasi 1,750 
katalikų kunigų ir apie 3,500 
seserų vienuolių, kurių tarpe 
apie 2,000 kiniečių seserų.

ITALIJA SUSITAIKĖ SU 
TURKIJA

HITLERIO LINKĖJIMAI 
GENEROLUI FRANCO

SALAMANCA, Ispanija, 
vas. 4. — Ispanijos naciona
listų vyriausias vadas aną
dien pasiuntė savo linkėjimus 
diktatoriui Hitleriui dėl šio ke 
tvėrių metų diktatūros sukak
tuvių.

VEISĖJAI. — Kai kurių 
gyventojų aukomis bažnyčios 
bokšte įtaisytas didelis laikro
dis. Tai yra nemažas patogu-

i U ..I ■ .1 I- **

WASHTNGTON, vas. 4. — 
Prez. Rooseveitas pasiuntė 
specialų pranešimų kongresui. 
Siūlo skirti penkių bilijonų do 
lenų fondų šešerių metų pro
gramai patvarkyti šalies 
vandenius, kart apsidrausti 
nuo potvynių.

Taip pat siūlo koordinuoti 
visus viešuosius darbus, nes 
tuo būdu sėkmingiau būtų ga
lima kovoti su nedarbu.

BOMBARDUOJA MADRI
DO — VALENCIJOS 

VIEŠKELI

MADRIDAS, vas. 4. — Pie 
tiniam Madrido šone naciona
listų artilerija pradėjo bom
barduoti Madrido — Valenci
jos vieškelį, svarbiausių kelių, 
kuriuo radikalai gali paspruk
ti iš miesto.

DIDELES KAUTYNES UŽ 
MALAGĄ

GIBRALTARAS, vas. 4. —
. Apturimomis žiniomis, dide- 

Hitleru, »u telegrama dabar tatyn-8 eina a.

pylinkėse. Nacionalistai puo-padėkojo nacionalistų vadui, 
linkėdamas jam nugalėti Ispa
nijos bolševikus.

la radikalus ne tik žeme, bet 
iš jūros ir oro.

Cooko apskrities vyresnio 
jo teismo1 teisėjas Fardy nu
teisė 6 mėnesius kalėti Ch. 
Stern, 57 m. amž., ir jo žmo
nų Lenų, 46 m. amž., 1311 No. 
18 avė., Melrose Parke.

• • • -r- . tfr. _
Stern turi pusantro flato 

namų. Prieš du metus gavo 
paskolų iš HOLC. Kadangi 
dėl nedarbo negalėjo paskolos 
mokėti, HOLC jo namų pave
dė likviduotojui. Sternui su 
žmona leista gyventi kamba
riuose ant viskų, o apačia iš
nuomota.

Stern sukolektavo nuomo
mis 200 dol. ir šių pinigų ne- 
grųžino likviduotojui, bet su
naudojo namo taisymui. Tei
sėjas rado, kad tuo būdu pa
neigtas teismo patvarkymas 
ir namo savininkų ir jo žmo
nų nubaudė kalėti. Paskiau 
teisėjas Liepė žmonų paleisti 
ir žadėjo jos bausmę dar kar
tų perkratyti. Vyras pasilieka 
kalėjime.

Šiame įvykyje įdomiausia 
tas, kad Sternai nubausti ne
turint jiems jokio teisėto gi
lėjo (advokato).

DAUG KAS NETEKS 
NAMŲ

racija galėsi tartis su Ameri- o šerifas — sau pavaduotojus.

Atrodo, Cairo miestas išvaduotas 
ooo užliejimo 1

BUVĘS KLERKAS ZINTA- 
TAKAS IŠTEISINTAS

Kriminališkam teisme pri- 
saikinti teisėjai išteisino F. 
V, Zintakų, buvusį vyresniojo 
teismo klerkų.

Ši byla jam buvo antroji. 
Gruodžio mėnesį prisaikinti 
teisėjai negalėjo susitarti ir 
ir jie buvo paleisti.

Jis buvo kaltinamas už 10,- 
500 dol. teismo fondų eikvoji
mų esant jam klerku. Tai da
lis 26,500 dol. sumos, kurių 
jis pilnai gruzino.

Liko dar keli įkaltinimai. 
Po šio išteisinimo nežinia, ar 
jis bus toliau traukiamas tie
som Nėra prasmės traukti tie- 
son, jei išeikvojimai atpildyti

KNYGA APIE KUN. 
KRAUJELI

PASIŲSTAS GINTI 
MALAGĄ

MADRIDAS, vas. 4. — Ra
dikalų tarptautinės brigados 
vadas gen. Kleber pasiųstas į 
Malagų vadovauti radikalų mi
licininkams.

Kalbama, kad gen. Kleber 
buvo priverstas apleisti Mad
ridu. Jig susivaldė su kitais 
radikalų vadais.

ISPANIJOS NACIONALIS
TAI KONCENTRUOJA 

KARO LAIVUS

GIBRALTARAS, vas. 4. — 
— iRpanijog nacionalistai Al- 
gecirase sukoncentravo ka
ro laivus. Spėjama, kad bus 
pasiųsti pulti Malagų iš jūros 
pusės.

NAUJAS TIKĖJIMO PLATI
NIMO SEKRETORIUS

MILANAS, Italija, vas. 5. 
— Italija susitaikė su Turki
ja rytinės Viduržemio jūros 
reikale. Italija pripažino tur
kams Dandanelių pakraščių į- 

1 ginklavimo teisfe

JAPONŲ PARLAMENTAS 
PALEISTAS IKI VAS. 10.

TOKIJO, vas. 4. — Impera 
tori aus nuosprendžiu japonų 
parlamenta® paleistas iki vas. 
10 d. Savo noru parlamentas 
nenorėjo nutraukti geiŲo*

i - • .r

PHILADELPHIA, vas. 4. 
— Philadelphįjos arkivyskupi
jos Tikėjimo Platinimo ponti- 
fikalinės draugijos direktorius 
kun. J. J. McKenna paskirtas 
nacionaliu boa draugijos se- 
kretorium.

,.<k, . .

Angliška spauda praneša, 
kad mokesty s už 1936 metus 
Chicagoj bug dar didesnės, 
kad tuo tarpu už 1935 metus, 
jau nežmoniškai buvo didelės 
ir daugelis namų savininkų 
nugali išsimokėti.

Numatoma, kad daug žmo
nių neteks namų, kada bus im 
ta su teismų pagelba rinkti 
užkranktas mokestis.

VILNIUS. — 1936 metų pa 
baigoje išėjo iš spaudos knyga 
apie a. a. kunigų P. Kraujelį. 
Tai yra rinkinys straipsnių ir 
atsiminimų apie velionies gy
venimų ir darbus. Knyga yra 
120 pusk, gausiai iliustruota.

TOLI IEŠKO SAMDINIŲ'

CAIRO, Hl., vas. 4. — Nors 
pavojus dar nepraėjęs, bet 
atrodo, kad šis miestas Ohio 
upės pakrantėje išvaduotas 
nuo potvynio.

Vanduo skalandina aukš
tuosius pylymus, bet jų neį- 
laužia. Yra viltis, kad gal jau 
rytoj upėje vanduo pradės 
pulti. Kiek tai džiaugsmo bus 
gyventojams, kada jie nevar
žomai galės grįžti nuo aplin
kinių aukštumų, į kur brtvo 
nukelti, kaip dienomis ir nak
timis tūkstančiai vyrų stipri
no pylymus.

Tuo tarpu Mississippi upės 
slėnio dalis nuo Cairo iki 
Memphis skaudžiai potvynio 
ištikta. Galingas šios upės 
vanduo veržiasi žemiau Mem- 
pbis. Tenai yra įtaisyta kon- 
kretinių užtvankų sistema. 
Kariuomenės inžinieriai dar 
negali tikrai pasakyti, ar tos 
užtvankos išliks sveikos. Jei 
vanduo jas išlauš, visas slėnis 
baisiai nukentės.

POLICININKAS PAŠALIN
TAS IŠ TARNYBOS

Iš Chicago policijos tarny
bos pašalintas policininkas J. 
P. Coaue už jo aktyvumų ko
munistų partijoje.

MARIJAMPOLE. — Mari
jampolės apylinkėje stinga že
mės ūkio samdinių. Dėl to 
marijampoliečiai ūkininkai že
mės ūkio samdinių šiems me
tams ieškoti vyksta gana toli, 
net apie Kresnų, Simnu, Laz
dijus, kur samdinių algos yra 
daug žemesnės.

UŽDARE MARIJONŲ SALĘ

MARIJAMPOLE. — Vy
riausioji statybos inspekcija 
uždarė kunigų Marijonų salę. 
Salė uždaryta dėl to, kad esu 
ji yra trečiame aukšte ir yra 
didelis pavojus publikai, išti
kus gaisrui,

WASHINGTON, vas. 4. — 
Nirtentėjusiųjų nuo potvynių 
šelpimui R. Kryžius jau su
rinko apie 15 milijonų dol.

SAKOSI BUVĘS PA
GROBTAS

Visų parų buvęs dingęs 
CHicagn miesto advokato pa
vaduotojas Qnin O’Brien grį
žo namo. Jis pasakoja, kad ke 
tūrių vyrų buvęs pagrobtas.

Mrs. Clara Petereen, 73 m. 
amž, įšoko Chicago upėn pri- 
sigirdyti. Tačiau greit ištrauk
ta

Evanstono policijos virši
ninkas Freeman pareiškia, 
kad Chicago reikalingas 4,000 
daugiau policininkų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas, po
piet kiek šilčiau.
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LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIS

( DIENOS KLAUSIMAI

NEUŽMIRŠKIME SAVO TAUTOS 
PATRIARCHO

. 1 ’
Talkos Spaudos Biuras ragina Lietuvos 

išeiviją neužmiršti, kad vasario mėn. 16 d. 
sukanka lygiai 10 metą, kai Vilniuje mirė 
didysis lietuvių tautos atgijimo veikėjas, lai
kraščio “Aušros” įsteigėjas ir pirmasis re
daktorius dr. Jonas Basanavičius.

Jis savo kilnia asmenybe ir neįkainuo
jamais. darbais yra didžiais nusipelnęs lie
tuvių tautai ir savo vardą įamžinęs jos isto
rijoje. Visas jo gyvenimas nuo pat mokyk
los suolo ligi grabo lentos buvo skirtas Lie
tuvos laisvei ir lietuvių tautos gerovei su- 
kūi'ti. jis visų lietuvių tautos žygių į nepri- 
kra'ukė'mybę nepamainomas organizatorius ir 
nenuilstamas kovotojas už lietuvių tautos 
kRltūrU b'ei laisvę. Jis tautos žadintojas di- 
d&iojo Vilniaus seimo organizatorius, lietu
vių mokslo draugijos steigėjas, Lietuvos mo
kslo kūrėjas, pirmasis pasirašęs Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo aktą.

Šiemet sueina lygiai 530 metų nuo to 
laiko, kai krikščionybė įžengė į Lietuvą. 1387 
metais ji galutinai įsigalėjo vu-ame Aukš
taičių krašte, o iš jo netrukus pasiekė ir 
Žemaitiją.

šitas sukaktuves minint, iškyla ir Vy
tauto Didžiojo vardas, kuris puls mokė gy
ventojus katekizmo. Jis ir bažnyčių daug 
pastatė.

Lietuvos krikšto sukaktuvės turėtų būti 
iškilmingai paminėtos, nes įvedinąs Lietu
voje katalikybės yra didžiausias Vytauto 
Didžiojo laimėjimis. Mat, tas laimėjiniAs 
mūsų tautoje pasiliko, kuomet kiti kad. ir 
iabai dideli laimėjimai vėliau buvo Lietuvos 
priešų išplėšti.

Tinkamiausias būdas minėti šias reikš
mingas sukaktuves yra — pasistengti 1937 
inetAis vesti Katalikiškąją Akciją visu fro
ntu. Sukaktuvių minėjimo planus turėtų iš
dirbti Kunigų Vienybė bendrai su Lietuvių 
Katalikų Federacija.

KATALIKIŠKU mokyklų šalis

Lenkija Nori priversti Lietuvą su
daryti btPLOMATINIUS SANTYKIUS

Jau beveik metai, kai len- santykius su Lietuva, Lenki-
kai, varydami prie^lietaviš- 
ką propagandą Vilniaus kra
šte, stengiasi įtikinti, jog jie 
visa tai darą dėl tariamųjų 
lenkų mažumos persekiojimų 
nepriklausomoje Lietuvoje, ir 
dėl to, kkd Vilniaus lietuvių 
kultūrinis darbas esąs “pa

jos vardas padidėtų Ir tarp
tautinėje politikoje, o drauge 
su tuo, jai būtų žymiai leng
viau vaidinti ir “didžiosios’’ 
valstybės vaidmenį. Vadinasi, 
lenkai šiandien galvoja, kac 
didesnei Lenkijos valstybės i 
garbei Lietuva turi atsisaky

PO SVIETĄ PASTDA1RTUS

vojingas” Lenkijos valstybės ti nuo savo šventų teisių
saugumui. Skvaime supranta 
ma, kad nei lietuviai, ttei le
nkai nei kurie nors kiti to
kiais aiškinimais lietiki ir 
negali tikėti. Jūk kokį gi pa
vojų gali sudaryti Vilniaus 
krašto lietuviai saugumui val
stybės, kuri nūėlktos reiškia 
savo teises į didžiąsias Eu
ropos valstybes! Pirmiausia 
reikia pažymėti, kad Vilniaus

1

I

mum

bausmę, o jei besimeldžiančius 
prajuokins, eis į džėlą.

Nebraskoj vyrui ir moteriai< >
nevaUa valgyti iš vieno indo. 

Pennsylvanijoj vyras turi

Sveiki, tavorščiai!
! Amerike užėjo čėsai, kad 

diplomatinius bei prekybinių^ jau ir vaikai pradėjo ženy-
santykius, kitaip sakant, no fjs Kfieėdville, Ten n., farme- Į teisę inūšti žmoną tik tokia 
įriHaosamoji Lietuva tunu rys Calia JoWls> o6 m im_ į ka<, j. batlJ ne6tore8nė

žiaus, apsiženijo su Eunice už jo rankos didįjį pirštą. 
Winstead, 9 metų amžiaus, o t Floridoj automobilių galima 
Waterto\vn, N. Y., Stasys palikti ant stryto tik tfldk, ka

da jis prie medžio pririšamas

Vilniaus kraštą ir sutvarky i

ti sudėti dar vieną didžiulę 
kuką Lenkijos garbei. Ar ne 
per daug didelės aukos Len-
kija laukia iŠ nepriklausom-)- Bačkos, 18 m. amž., greičiau 
šios Lietuvos? Išplėšti tautos !sįa lietuvis, apsiženijo su 
ir valstybės širdį, atimti s Lp6Yra Kdshia, 12

stora virve.
am

Vienoj valst. saulei ’nueilei-t 
duš šunį į strytą galima iš
vesti škurine virvute ir tik prie 
šuns uodegos pririšus raudo-

Vilniaus krėsto lietuvių bet
krašto lietuviai apie jokių pa kokius galimumus gyventi1 bovijasi su lėlėmis, 
vojų sudarymą ne iiegalvo- tautiniu bei kultūriniu gyvo •
ja, nes jiems rūpi tik tautinis n imu, visokiais būdais nieku; 1 Kitur tokio amžiaus jau 
ir kultūrinis darbas. Antra, ti Lietuvos vardą ir be to dai. ' nieJi varinėja, kiaules ga- Iną žibintuvėlį, 
lietuvių ir lehkų pajėgų san- reikalauti gerų kaimyninių ' n<)> net i vakaruškas nepriima- Idahoj griežtai draudžiama 

rni. O jei kartais ir leidžia f anksčiau 6 vai. ryto gaidžiams

Kauno1 “žvaigždė” įdėjo pasikalbėjimą 
su J. E. Vyskupu T. Matulioniu apie Ame-
rikų. Ainerikį jis pavadino katalikiškų uūi- ,ykig yra toks' didelį kad ^'kių'užmezšmo, tai yir 
veršitetų it katalikiškųmokyklų. 8akim-_ j kiekviems nežaliJkas stebėto-' toki nešvarūs politinės kovos 

jas iš tų “pavojų” gali tik būdai, kurie daug ką paSu- 
apie Lenkijos valstybės 

lenkų propaganda užsispyru-Į g^bę, bet toli gražu n'er.--

sako, kad Amerikos katalikai savo pažangu
mu toli prašoka kitų kraštų tikinčiuosius. I .j“, °jsi ”u’
Tiesiog reikia, stebėtis, kaip labai jie įver- 1
tina savo katalikiškąsias mokyklas. Tik vie
nų Katalikiškųjų Universitetų jie turi bent 
20! Milijonines sumas jie kasmet suaukoja 
toms mokslo įstaigoms išlaikyti. Jei taip ir 
Lietuvos katalikai susiprastų, tai mums rei
ktų įsigyti net du Kat. Universitetu!... Le 
Kat. Universitetų jie turi įsisteigę visą eilę 
pavyzdingai vedamą katalikiškųjų gimnazi
jų. U prie kiekvienos parapijos gražiai tVar-

& tuos “pavojus” skelbia iygina kelio į abiejų krašių
ir, aiškus dalykas, tai daro santykių sutvarkymą 
ne be tikslą. Kas liečia jų 
priekaištus dėl lenkų tautinės 
mažumos persekiojimo nepri
klausomoje Lietuvoje, tai to
ki tvirtinimai, kurie sudarė 
liūdną garbę jų autoriams ir

Dr. Jonas Basanavičius sekė ir lydėjo) komos pradžios mokyklos, kurias veda se- nieko bendro neturi su teisy
i-itri ii nfirnimo mm ** Aiiūrnfl” . ..l- . ___ l •_ XX. .. . *• • ietuvių tautos atgijimą nuo “Aušros" gn

ybęs ligi nepriklausomoslės Lietuvos atgi- 
Ji/nė, jį lydėjo ne iš šalies žiūrėdamas, ne 
vreū gėrėdamasis atgijimo pažanga, bet ir 
auklėdamas kartą iš kartės, pats derindar 
itfAsis į lietuvių tautinės sąmonės aūglmą 
tačiAU niekur ir niekuomet nenustodamas 
eaVo ypatingos asmenybės. Jis vedė minių, 
Vuvo jos priešakyje, bet niekuomet minioje 
nedingo, nesūsimaišė su jos pilkuma. Jis, 
numetęs šalin visus asmeniškus reikalus, ne
pailsdamas dirbo tautinį darbą, įsimylėjęs 
Lietuvą, keldamas ir guldamas apie ją sva
jojo. Jeigu dainių Maironį Vadina pranašu, 
kurio ugninga daina skrajojama po Lietu
vą 'kilniais praeities paveikslais ir skaisčiais 
ateities ilgėsiu žadino priaugančiųjų jauni
nto sąmdrię, tai &r. Jonas Basanavičius rei
kli laikyti lietuvių tautos atgijimo patriar
chu. Jo paviršius vilioja menininko pieštu
ką, jo Vidus ir jo siela vilios lietuvių tau
tės atgijimo istoriko plunksną.

Nuo pat “Aušros” pasirodymo dr. Jo
nas Basanavičius savo mintimis yra pažadi
nęs be vieną lietuvį, kuris laikui bėgant 
'tapo žymiu lietuvių tautos veikėju. Bar gy
vas būdamas, Jonas Basanavičius buvo tapęs 
įMnvių tautos legenda. Taigi, ir dabar vi
loje lietuvių tautoje tebėra gyva atgijimo 
patriarcho dvasia.

Vasarioi mėn. 16 d. jo dvasia visuose 
Jiėtaviuėse teranda dar daugiau vietos ir te
sustiprina kiekvieno tautinę sąmonę. Tą die
ną visi lietuviai, pagerbia savo tėvynės Lie
tuvos laisvės vadą, ir pagerbia jį kuo iškil- 
nungiaūsiai. Tuo pačiu bus pagerbiama ir 
Lietuvos nepriklausomybės idėja, kuria dr. 
Jonas Basanavičius gyveno visą savo amžių. 
Juk pats atgij'fmo patriarchas sav© atsiųs
tame laiške karo muziejaus viršininkui gen. 
V. Nagevičiui rašė: Tą suteikiamą man pa
garbą skiriu ne sau, tiktai prakilniai idėjai, 
kurios fėiškėju ir gaivintoju pirmoje Čilėje 
Man lemta buvo tapti. O kuri, besi plėsdama 
lietuviuose ir gyveniman vykdoma, atvedė 
mūsų tautą į šios dienos ndpriklausdmybę.”

Tuo būdu Lietuvos Nepriklausomybės 
fcVėhtės minėj imas šiemet pasidaro ypatin- 
<fe£ rėtkšnungas, nes riša&i su mūsų tautos 
patriarcho dešimties metų mirties sukakti
mi 4r, kaip seniau esame rašę, su Vilniaus 
krašto lietuvių persekiojimo, dėl kurio reikia 
grįstai protestuoti. Tad, atsižvelgiant į tą vi
są, tenedrįsta nė viena liethvių kolonija pra
delsti Vakariė Šešioliktąją In) tinkamo, iškil- 
mftgė ipabmiėjitbo.

selės vienuolės. Ir šios mokyklos yra tokios 
erdvios, kad jose kartais telpa iki 3000 vai
kų. Be to, kiekvienoje vyskupystėje yra po 
vieną ar kelias katalikiškas ligonines, sene
lių prieglaudas ir kitas krikščioniškojo gai
lestingumo įstaigas. Ir visa tai išlaiko patys 
tikintieji be jokiės paramos iš valdžios pu
sės. Prireikia, pav., statyti kur nors kat. 
gimnaziją ar ligoninę, tai vyskupas pirmiau
siai apskaičiuoja, kiek toji įstaiga atseis. 
Paskui išdalina tą sumą į atskiras parapijas 
ir prašo, kad katalikai tą suiną pasistengtų 
kaip nors suaukoti. Klebonas tai praneša 
tikintiesiems ir — žiūrėk — jau netrukus tie 
pinigai iš visų pusių suplaukia. Tokiu būdu 
čia dygsta viena po kitos gražiausios kat. 
bažnyčios, mokyklos ir pan. įstaigos.

PAAUKŠTINTAS BUV£S “DRAUGU 
REDAKTORIUS

Prof. dr. Kazys Pakštas, Matematikos - 
Gamtos fakultete (Lietuvos Universitete) ė- 
jęs docento pareigas ir užėmęs vakuojančią 
vyr. personalo vietą, šiomis dienomis pakel
tas į ekstraordinarinius profesorius. Dėl to 
paaukštinimo “XX Amž.” sako: “Malonu

žiaus. Abi jaunosios, sako,

ant pečiaus užlipti ir pro ka- giedoti. Nusikaltūsių gaidžių 
miną į šokančius pažiūrėti, tai, savininkai turi bausmę mokė- 
nesulaukęs ilgai pareinant na-,ti.
mo, tėvas nueidavo į vakaruš
kas ir tokiems vakarušnin- 

ikams beržinės košės i sėdynę
-*bi. u.T-1: • I įkrėsdavo. Ale, pagal aftieri-
Sidda Mevarto.'bodu tai ..cJd (ashion.-'.

Tai yra toks tikrasis len Čia, nespėjo vaikui, ar mer
ky varomas priešlietuviškos , gaitei, inamos pienas ant lupį

Ir daug panašių.
,Ar taip yra, savo delnu ne

galiu Tifidyti. Bako, kad yra 
išleista knyga — rinkinys to
kių įstatymų. Man jos neteko 
matyti.

be, nes jie yra paTemti melu.

Įdomus Klausimas

propagandos veidas. Atmes
dama teisėtą susitarimo pa
grindų, Lenkija savo siekimų

Valgant pįętus Miko šaukš
to rėstotArie vienas kOsriūme- 

cigaretus rūko rįų randa svieste plaukų ir 
pasišaukęs bosų, sako:

-- Sei, bos! Pradedu įsiti
kint, kad tavo restoranas nė
ra šva;u». Va, svieste radau 
plūnką. " ' ' d'-.

nudžiūti, žiūrėk, prie bari) 
snapsą, alų nei ki-ek nesusi
raukę geria

vardan griebėsi prievartos bū ' uiandrinu nei seni rūkoriai, 
deitus daro, na, ir ženijasi. 
Amerika...

dų. Tokiės politinės linijos ji 
laikosi nuo Lietuvos ir Len- 

Taigi, dabar įdomūs klau-'kljos V8i^ybių nepaklauso 
simas, ko leiik&i siekia &mu- mybės atgavimo. Iš Lietuvos 
rtu, nukreiptu prieš Vilniaus smurtu buvo išplėštas Vil-
krašto lietuvius! Nagrinėjant njaus kraštas, smurtu Lenki įs:&onia, yra Amerikos vaisty
si klausimą,' tenka nurodyti,: jjOrį įp savo santykius su-
< 1 • 1 • • *1 • ’l « "1 • 1 w

Nei vienas kraštas, turbūt, 
neturi tokių įstatyipų, kokių,

kad Lenkija visokiais būdais 
su savo įtaka skverbiasi į 
Pabaltijį, norėdama čia vai
dinti vadovaujamą vaidmenį.

Tačiau ligi šiol visa tai jai 
mažai sekasi, nes kelią pa
stoja dar neišspręstas Vil
niaus ginčas. Santykių netu-

tvarkyti su Lietuva. Lenkija 
mano, kad Vilniaus krašto 
lietuvius pavertusi politiniais 
įkaitais, ji susilauks iš Lietu- 
\os už juos atlyginimo diplo 
matinių santykių užmezgimo 
pavidalu. Gal būt, kad len
kai visa tai apskaičiavo po

rėjimas su Lietuva Lenkijos J litiskai, bet visai užmiršo tei
sę, teisybę ir Vilniaus kraš
to bei nepriklausomosios Lie
tuvos žmonių nusistatymą.

akyse yra tas krislas, kuris 
užtemdo tokias viliojančias 
įtakos sustiprinimo perspek
tyvas Pabaltyje. Visa tai Le
nkija gerai supranta ir ner
vinasi, kad maža Lietuva ne
nori suprasti “didžiosios” 
valstybės užsimojimų ir neat-

pažymėti, kad mokslo žmonės, susisieloję sižada Vilniaus krašto. Pa-
Lietuvos likimu ir jos kultūrinimu, galop 
susilaukia tinkamo įvertinimo”.

Prof. K. Pakštas ilgoką laiką yra gyve-

našia prasmė neseniai išsita
rė ir kai kurie lenkų laikraš
čiai, kurie pareiškė, kad Lie-

Alabamoj, sako, kiekviena

— Atsiprašau tamsta, — 
atsako jam bosas. — Mes ty
čia dedame į Sviestą karvės 
plaukų, kad kostiumeriai ži-

kuris ateis į bažnyčią p risi-, notų, jog tai tiaras sviestas, 
klijavęs usug ir barzdą, mokės <> ne InargaryRas.

Reikia žinoti, kad Vilniaus 
krašte varoma smurto poli
tika nepriklausomoje Lieluvo 
je ir visi pasaulio lietuviuose 
sukels dar didesnį pasiryžimą 
kovoti už savo teises ir savo 
sostinę, bet ne norą pripažin
ti smurto politikos, nors ji 
būtų vafoma ir kažin kurios

nęs Amerikoje. Jis yra daug darbavusis mū- tuvos užsienių politika suge-1 valbtyb&s gyvybinių ar kilo- 
i “Vy-! bėjusi Lenkijos šiaurės rytų ,7O^„ T**inv* trrytų

užsienių politikos pasisekimą 
padaryti ginčytiną. Šiandien 
jau ne Lenkija, bet Lietuva 
esanti vadovaujanti valstybė 
Baltijos santarvės reikaluose.

Vadinasi, iš viso to turimė 
aiškią ir neabejbtiūų išvadą:
dabartinės tokios arėtos len
kų varomos prieėttetuViėkos 
propagandos, fcūtri ptrldfengia- 
ina valstybėj saoftfenn ir ki
tais sumetimais, tikrasis ttts- 
las yra neužstoti Lietuvos le- 
rikūs, ktttatts tttikrųjų Ale

sų jaunimo organizacijose, redagavęs “Vy 
tį”. Karo metu buvo Tautos Fondo sekre
torium. 1918 m. Amerikos Lietuvių Tarybos 
buvo išsiųstas drauge su adv. F. Mas taušku 
ir kun. J. Dabužių į Europą Lietuvos nepri
klausomybės reikalais. Grįžęs is Europos 
redagavo “Darbininką” ir vėlian dienrūštį 
‘Draugą”. Esant “Draugo” redaktoriiūu 

prof. Pakštas buvo pakviestas į Lietuvos 
Universitetą dėstyti geografijos mokslo. Da
bar yra Lietuvos studentų ateitininkų fede
racijos vyriausiuoju vadū, Katalikų Veikimo
Centro valdybos nariu.

• • •
A. Rimantas “Ž. P.” rašo: “Didieji Lie

tuvos Kunigaikščiai rūpinosi žemės plotais, 
liet užmiršo jūrą. Mes neturime kartoti jų1 
klaidos; kol dar laikas, rūpinkimės savu{
Klaipėdos kraštu”. Jis pasako ir kitą tie
są: “Lietuva su Vilniaus ir Klaipėdos kraš- 
tais sudaro vieną kūną. Vihrius, Lietuvos ^Clos su **u*Ua- luoffiet

kių reikalų vardu. Lietuva ii 
visa lietuvių tauta dėl Vil
niaus žemių ir tenykščių gy 

v

RINKTIN’ES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. KaružiŠkis

Vasario Penkta Diena

“Jėzaus Kristaus kraujas 
apvalo mus nuo kiekvierios 
‘nubdtTnės”. — 1 Jono I, 17.

Vienoje mūsų tautos išdir- 
hystėje kasdien atsitihka ste
buklas. Iš sugedusių, prigrū-

vis dega, neužgėsinaiha, ne
mari.

| Vienas plakimas iš Dieviš- 
įkos širdies virpstantis jier ra- 
' nką, kurią ištiesiame, vienius 
I aidas iš Amžinojo Balso, mū
sų sukuždėtame “broli”, ir 
nuodėmė, ir sutepimas gali 
nukristi amžinai mio to žiba
nčio krištolo, apvalytos sie
los. — P°niia J. J. McObe.

Nesakyk, kad tai buvo vis
kas veltui, tas sielvartas 
tamsumas ir kova; meilė 
mesta ant vandenų vėl su-

st„, atmestųjų, vagby, ir Smo-'S^ numalšinamuose kil- 
gžndžiy vietų, yra atnešama I,e8ni<’ S^enimo išsnlgimuo-
jų užkrėsti, atmesti drabu
žiai, kad pavalgydinti išalku
sias popierinių dirbtuvių žio-

se. — Ona Shipton.

,e»tojų ūtvadavimo kovojo 5r t*s- Rakanti yra su
kovus ligi paskutinio kraujo draskyta, perduota kem.ka-
lašo. Anksčiau ar vėliau, Vil
nius tikrai bus atgautas, ne

lems eigoms ir kuomet galih- 
gi cilindrai nustoja ritęsi,

žiūrint kokiomis aukomis. Gi,S,ai! ‘‘K,K«os skddurai yra

šiandien Lenkija neprivers Į pakeisti į puikų, baltų kau-

matinių santykių, kol nėra 
atstatyta teisė, teisybė ir Le
nkijos garbė, tai yra, kol \ i!- 
niaus kraštas su visomis Li> 

kas Udgl’įbia, bet žūt būt pri- tuvai priklausančiomis žemo

’ * i ra, kuriuo Karališka Miritis
Uetuvų ūžmegkti jokių dipio- ’;n vaius,si6ti;- nesutemtų ri-'

LENKA1 K. Sf ASI flKl 
TEfSMO P ALia i m.

VILNIUS. — Sausio mėn. 
pradžioje, kaip jau buvė pra
nešta, ldnkų valdžia Vibiiūje 
buvo suėmusi buvūsį Vilniaus 
lietuvių tautinio komiteto pir
mininkų Konstantiną Stasį,

linelį, ant kurio poetai nu- Jis buvęs suimtas už tai, kad

versti Lietuvą nusileisti .ir 
ūimegsti diptom&tiaitts lanty

iš

mis ir jų gyventojais hebių 
atvaduotas. Tai gerki žino vi

ranka, svetimųjų valdomas, o Klaipėda, mū-'nVktų dabar esanti užtvarai^1 .^hta, kuri vaio-
»-ų akys, i/na perdaug žvalgytis svetur. O 
juk sunku gyvehti aki hm. Negi mes tomi 
akimis nepasirūpinsime!”

i ' J.

Lenkijos veržimnisi į Pabal
tijį. Pagaliai^ kuriuo nors bū
du sutvarkius diplomatinius

mo smurto akivaizdoje dar la; 
biau buriasi į nepalaužiamas 
Vilniaus kovotojų eiles. Tsb

piešia savo sapnus; kur bėgi
nis psalmės žėri kaip žvaig
ždės ir Dievo vardas yra įra-

Yrn didesnis stebuklas. Y- 
šyta.s.

ra protų ištvirkintų iš sald
žių įtekmių, sielų nustelbtų 
godumu, širdžių apdegintų 
piktadarybe, gyveninių sute
ptų visokiu gašlumu, bet kie-

“per krtrtą jo bute buvo rastas 
dailininko Petro Rimšos dar
bo modelis “ Unijos nori”, 
kurtuose esu įžėidžiainih lertkų 
tauta ir valstybė. Konstanti
nas Stašys buvo pasodintas į 
Lukiškių kalėjimą. Pč savai
tės lenkai iki teismo K. Stasį 
paleido, jam įnešas 10.000 zlo
tų užstato.

kvlenamo dieviška kibirkštis SKAITYKITE “DRAUGĄ*
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MADRIDO VAIKAI
Žaidžia kulipkoms zvimbiant. Kaip šventė 

Kalėdas ir Naujuosius Metus?

Kai praeitais mt. jeiliepsno- j rašė komitetas savo atsišauki* 
30 Ispanijos naminis karas, me.
Madrido vaikai taip pat pra- Į Pagaliau buvo surinkta šiek 
dėjo “kariauti”. Pietinių vai- tiek aukų, nupirkta, kiek buvo 
etybių miestų vaikai jau pap-1 galima, žaisliukų, suorgani- 
rastai didesnę savo kūdikys-'zuotos bendros eglutės. Nuos- 
tės dalį praleidžia gatvėse, o, tabu ir tai, kad tarp dovanoja- 
prasidėjus naminiam karui, j mų vaikams žaisliukų nebuvo 
Madrido gatvės virto vaikų nei “tankų”, nei “patrankų”, 
“karo teatru”. nei kitokių “karo pabūklių”.
""žinoma Ispanijos pedagogė, Sitai buvo motyvuojama tuo, 
artima Dr. Montessori draugė, kad “nuodėmė vaikų sieloje
Doloree Campoamor, dienraš
tyje “Estampą” atspausdino

skippyti neapykantos jausmų, 
žadinti norų. žudyti, skriausti,

savo straipsnį “Vaikai narni- naikinti”. Tai, žinoma, labai 
niame kare”, kuriame labai į-'gražu, tačiau tarp artilerijos

BRJTTaka

Poilsio metu. Grupė darbininkų, kurie visu paupiu išilgai Cairo, III., stiprina 
krantus ir stato naujas barikadas, kad apsaugojus miestų nuo potvynio.

domiai aprašo “kovojančius” 
Madrido vaikus.

<1 Pradžioje ir vaikai buvo 
sidalinę į dvi griežtai viena 

itai priešingas stovyklas: 
“respublikonus” ir “fašis-

sviedinių griaudimo šis paci
fizmas atrodė laitai keistas, Jj 
juo labiau buvo keista, kad 
suaugusieji kolektyvinėse eg
lutėse sakė, tolį gražu, ne ar
timo meilę žadinančias kalbas.
Jie rėkė, kad reikia sunaikintitus”. Kadangi “respubliko- .... . y v , .1 ,, I respublikos pnesus, sn šaknįnai” Madride už “fašistus 

stipresni visuomet labai “grio 
žtai atsiskaito” su nugalėtai
siais, daugumas vaikų “fa
šistų” kadrų labai vengė.
“Karius” teko verbuoti be
veik prievarta.

— Aš nenoriu būti fašistas!
— šaukė koks nors driskiukas:
— Nenoriu, kad mane paimtų 
j nelaisvę ir sušaudytų! Aš 
pats noriu suiminėti ir šau
dyti !

Didžiausias vaikų “kovos” 
laukas yra didžiulė Plaza J/a-pa^a* *r ^a^a* džiaugėsi Kale- 
,or. Si aikštė yra bi«lnunrac1 į' Madrido
nėg apgyventame kvartale; j u

Jmis išrauti viskų, kas pastoja 
Ijai kelių. Jokio pasigailėjimo! 
Kalbėtojai reiškė viltį, kad už
augę vaikai patys ims į ran-

Lietuvos Sportininkai^™^- parašiutai ir t.t.
Ir Sklandytojai Tikrai 1&dangi 5kland-™° sP°rt“ 

Vyks į Š. Ameriką

Praeitais metais Lietuvoje 
viešėjęs Amerikos lietuvių o- 

kas ginklų ir gins respublikų limpiados komiteto pirminin- 
nuo priešų. Žodžiu, prasilenk- kas adv. J. Bagdžiūnas - Bo
ta su visomis logikos taisyklė
mis. Tačiau, kai apie galvas 
sprogsta sviediniai ir kiekvie
name žingsnyje gresia mir
ties pavojus, žmonėms ne lo
gika galvoj!

rden pakvietė į Amerikų at
silankyti Lietuvos sportinin
kus ir sportinės aviacijos at
stovus. Šis pakvietimas buvo 
labai nuoširdžiai priimtas ir

ir Amerikoje yra dar visai 
mažai išsiplėtojęs, tai, gali
mas dalykas Lietuvos sklan
dytojams gali tekti nors da
linai Europos sklandymų at
stovauti Amerikoje. Ligšiol 
iš Europos į Amerikų 1928 
metais buvo nuvykę tik vo
kiečių sklandytojai. Dabar gi 
Lietuvos sklandytojai, supra
sdami savo kelionės reikšmę

, mums žinomas lietuvių tiky
binių raštų rašytojas, bet ir 
vienas pačių gabiausių ir gan- 
singiau&ių mūsų seniausios ti
kybinės literatūros kūrėjų.

Daugiausiai žinių apie Ma
rtynų Mažvydų yra užsilikę 
vokiečių šaltiniuose. Tai ta

lento pasakymo apie Mažvy- i 
i dų “frater patruelis”, jis 1 
mano jį buvus žemaičių ba
jorų kilmės. Be to, Mažvydo
raštų kalboje yra nemaža po
lonizmų. Jei jis būtų kilęs iŠ 
Mažosios Lietuvos, tai būtų 
daugiau buvę germanizmų. 
Bet visi tie spėliojimai Maž
vydo kilmės klausimo neiš
sprendžia.

Iš kur Mažvydas bebūtų ki
lęs vistiek jo raštų reTkšii»c 
lietuvių tautos kultūrai visa
da pasiliks labai didelė. Jis 
yra pirmas lietuviškos gra
matikos autorius su savo 
“Pigus ir trumpas mokslas 
skaititi ir raschiti”. Tiesa, 
tas jo skaitymo ir rašymo mo
kslas yra labai primytyvus, 
bet vis dčl to jau tada buvo 
padėtas lietuvių kalbos raš
to pagrindas. Tsb.

Del Ko Lietuva Neturi 
Šventųjų?

Lengvas atsakymas. — Ne
sirūpina paskelbimu. Saky
sim, kitos šalys, kaip Pran- 

rėjo būti be galo taurios šie- cūzija, Italija ar Lenkija, jei-
los ir didelio išsilavinimo vy
ras, jei 1546 m. Prūsijos her
cogas Albrechtas parašė jam 
raštų, kviesdamas į kų tik jo 
įsteigtų Karaliaučiaus univer
sitetų semtis šviesos. Kara-

gu nugirdo, kad jau kurį ga
lima garsinti ir yra vilties 
paskelbti šventuoju, bemata
nt prasideda, prašymai, lite 
ratūra, garsinimai, o žmonės 
meldžiasi, lanko jų karstus,

liaučiaus universitetas tegy- prašinėja relikvijų. Geriau- 
vavo dar tik antrus metus. sias Dievas išklauso žmonių

dėjimas joje labai menkas. Y- 
pač ji buvo apleista per pas
kutinius 10 metų. Visa aikštė 
apstatyta aplink suoliukais, 
ant kurių sėdiniuoja seniukai.

Lapkričio 28 dienų šioje aik
štėje įvyko “kruvinas fašistų

Lietuvos sportininkai bei spo- 
Kad ir nevykusia, vis dėlto rtinės aviacijos atstovai pra

dėjo ruoštis savo kelionėn.
Kūno kultūros rūmai, kurie 

Nors Madrido vyriausybė ir jungia visus Lietuvos sporti- 
paskelbė Lenino Šūkį, kad “ti- ninkus,. netrukus paskirs spo-

ir atsakomybę nori tinkamai,nuo 1544 m. Iš tikrųjų Maž-.prašymų ir Bažnyčiai leidžia
įrengti savo sklandytuvus irjvydas studijavo Karaliaučiu- 
patys gerai pasiruošti. Savo je. Jo studijų išlaidas apiro-

kyba, tai liaudies opiumas’ rtininkų komandų, atstovauti

ir rėspublikonų susirėmimas . pO paveikslais ir statulomis — 
Kovėsi atkakliai: nė viena pu- neįvyko, nes tai buvo perdaug 
sė nenorėjo pasiduoti. Staiga

vis dėlto iš tikinčiųjų ispanų Lietuvos sportui Amerikoje, 
širdžių jos išrauti dar nesus- [Drauge į sportininkų koman- 
pėjo. j dų yra įrašyti jau du sklan-

Religinės Kalėdų apeigos — dytojai: Jonas Pyragius 
procesijos miesto gatvėmis su
Jėzaus, Marijos ir $r. Juoza-

pasiruošimų, prieš išvykdami 
į Amerikų sklandytojai paro
dys ir Lietuvos visuomenei,t kalaureato 
kai Kaune gegužės mėn. į 
vyks aviacijos šventė.

kėjo patsai Albrechtas. 1548 
m. Mažvydas jau įsigijo ba

lai psnį. Tarp 8 
kandidatų jis buvo šeštoje
vietoje. Vėliau jis buvo Ra-

Lietuvos sklandytojai į A- 8ain^8 kunigas. Mirė 15C2

pagarsinti, nes Jis pasakė prr. 
šykite, o gausite, ieškokite, o 
rasite, belskite, o bus jums 
atidaryta, ir tas tik gauna 
kas prašo...

ties aikšte pasigirdo jau mad- 
ridiečiame pažįstamas ūžimas, 
kuris tarp vaikų sukėlė pani
kų: vieni leidosi bėgti, l iti, 
lyg įkalti, nusigandę stovėjo 
vietoje. Po keletos sekundžių

ir
Bronius Oškinis, o jų pava- 
duotrjn paskirtas Antanas 
Paknys.

Lietuvos sklandytojų vyki
mui į Amerikų šiuo metu 
Kaune statomi du nauji skla-

merikų išvyks birželio 
pos mėn.

metais. Taigi tekunigavo tik 
14 metų.

Šiandien mokslas dar nėra

pavojinga.
Naujiems Metams vaikams 

buvo Išdalinti šilti drabužiai, 
apavai ir skalbiniai, kuriuos: jai kartu su savim vešis į i si iki mūsų dienų, yra Mar 
taip pat. surankiojo aukomis i Amerikų. Vienas sklandytu-, tyno Mažvydo katekizmas 
tas pats komitetas. Ir vėl kur- vas kaštuos 11,000, o antras “Catechismusa

390 Metų Nuo Pirmo- visa' tiksliai išsprendęs klau 
sios lietuviškos irin" • kur buTnsi Mažv7’ 

knygos

Seniausia lietuviška spaus-
ndytuvai, kuriuos sklandyto-1 dinta knyga, kuri yra išlikų-
• • i a * v• • ’ • • i •■ — j* ir

pats
tojosi ta pati pacifistinė nuo

ties namų stogais sustaugė taįka jr karing08 suaugusiųjų
lėktuvo propeleris ir aikštėje, kalbn8. Naujųjų Met,, naktį
sprogo trys bombos. Kai pra
sisklaidė bombų dūmai ir su-
keltos sprogimo dulkės, aikš- tradicija8 tur5jo ranko.
tėję buvo užmuštų ir sužeistų. nct ^uogil) kekelę> ¥isi 

Trumpa. prieS Kalėdas Ma- viena9 k!(am |inksjo |aimb). 
.dr.de susidarė komitetas, ka-' geenių 1937.jų metų Dauge.

lio akyse žibėjo ašaros 
daus reikalų ministerijos

minios su vaikais

9,000 litų, tai, abu kartu kas
tuos 20,000 litų. Abu sklandy
tuvai statomi neseniai įsteig- 

susirinko to fondo lėšomis, dėl to jie

(•io tikslas buvo — nors kuo 
iradžiuginti liūdinčius ir alk

stančius miesto vaikus. Komi-
tetas ilgai ginčijosi, ar verta ka> paaigirdo toutnnj 8alves.
švęsti Kalėdas, ar tai nebus 
buržuazinis prietaras. Paga

GERKLES
SKAUDĖJIMAS

su Slagoms

Žymus 1--2—3 Budas
Dabar tik 15c

Pasirodžius trerklės skaudėjimui 
dėlei slomj, iStarpinkite tris Bay- 
er Aspirin tabletus 1-3 stiklinės 
vandens. Gargaliuokite su juo du
kart. Jis veiks kuone akymirksny 
palengvinti aštrumą ir skausmą 
gerklėje. Tuo pačiu kartu, paim
kite du Rayer Aspirin tabletus su 
pilna stikline vandens. Tas veikia 
nugalėti karštį, ir slogų gėlimus ir 
skausmus. Jei reikia, pakartokite 
tai į 2 valandas. Šis- moderniškas, 
nebrangus būdas palengvinimui 
slogų yra tūkstančių gydytojų už
tvirtintas. Prašykite Bayer Aspir
in jo pilnu vardu — ne vien var
du “aspirin.”

r* tūzuią 
2 PILNI TUZINAI UŽ 25c. 

Maždaug lc už Tabletų

Tai, prašyčiau, belskime, 
prašykime, ieškokime, o be

Dabar. Dėl ko lietuviai ne-' abejo Dievas suteiks mums 
susilaukia! Ar jie neturi ka- Šventąjį, o Bažnyčia pakels 
ndidatų į Šventuosius? O, nei ant altoriaus ir turėsime tik-

rųjį lietuvį iš Jėzaus Draugi
jos Tėvų Andrių Rudaminą. 
Kas nori su juo susipažinti, 
gauti jo gyvenimo knygelę 
ir lapelių su maldomis, tegul 
kreipiasi šiuo adresu: Rev. J.

J., 259 N. 5th
Str., Brcoklyn, N. Y.

ūmi
(do tėviškė. Kad jis buvo tik- 
’ ras lietuvis, apie tai jokių &- 
be jojimų nėra. Dėl jo kilmės 
lieka abejojimų. Vokiečių kal
bininkas Schleicheris spėja 
Mažvydų kilus iš Mažosios 
Lietuvos, dr. Garullis linkęs 
manyti jį kilus iš Didžiosios 
Lietuvos. Spręsdamas iš Vi-

Lietuva turi labai daug kan
didatų, bet... turime prisipa
žinti, labai mažai rūpinamės 
jų paskelbimu. Štai kad ir 
T. Andriaus Rudaminos bea
tifikacijos klausimas. Pajudi
namas, pajudinamas, ir vėl j Bružikas 
stovi. Kai kas per laikraš
čius paragina, tai dar žmonės 
kiek atsiliepia ir pranešinėja, 
kad T. Rudaminas labai iš
klausąs maldų ir prašymų, 
bet tie garsinimai pasibaig* 
vėl visi miegame.

prasty Sza- 
dei”. Be šios knygos Marty
nas Mažvydas yra parašęs ir 
kitų tikybinių raštų, kurie 
užpildo mūsų evangeliškosios 
tautos dalies religinės istori
jos 1547—1570 metų laiko ta
rpų. 1549 m. Martynas Maž
vydas yra ir išvertęs giesmę 
“Te Deum laudamvts” 1559 
m. — “Formų Cbrikstimų” 
tarp 1566—1570 m. išėjo jo 
pirmas lietuviškas giesmynas 
“Gesmes Criksszoniskas” ir 
parašė “Paraphasį permani- 
tinų”, kurio išleidimo metu 
iki pat šiol dar nepavyko nu
statyti. Tokiu būdu Mažvy
das yra ne tik pirmas iki šiol

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue,__________ Phone Boulevard 0470

Saulės aikštėje. Kai kas pagal [ bus ir pavadinti tais vardais 
kuriais pageidaus stambiau
sieji sklandymo fondo rėmė
jai. Lietuvos sklandytojai A- 
merikoje rodys sklandytuvo 

Vi. Į išvilkimų stovinčiu ir važiuo- 
rQ. jaučiu automobiliu, velkamų 

mų laikrodžiui išmušus dvyli- skridimų su lėktuvu, aukštą
jį pilotažų ir terminiškųjį 
skrėjimų. Tam reikalui iš 
Lietuvos bus nusivežti visi 
prietaisai: trosos su špūle au
tomobiliui, telefoninis trosas 
lėktuvui, gumos lynas, bara-

Visi išsigando, tačiau sužino
ję kad jos ne mirtį neša, o

liau nuosaikesnieji vis | Naujuosius Metus prasidėjus 
nugalėp.; Kalėdas nutarta 8kelbia> pno|5 vieni kitjOTW į 
Švęsti. “Jei jau Sovietų Rusi-1 gl6hinfli bnčiav„sij Terkį.„ Ta. 
joj švenčiama, tai kodėl mes ? (-įau džįa,lgRniuj ilgai viešpa- 
negaliml" - pareiškė vienas I ,aati torp neh„.
komiteto narių. Reikia atsi
minti, kad Madrido vyriausy
bės, valdomoje Ispanijos daly
je dabar stačiai beždžioniškai 
pamėgdžiojama Sovietų Rusi
ja. Tai nauja ispanų liga. Ko
mitetas, į kurį įėjo ir keli vy
riausybės atstovai, pedagogai 
ir savivaldybės valdininkai, 
per spaudų ir radio kreipėsi į 
miesto gyventojus prašyda- 
mas pasistengti kuo nors pra
džiuginti vaikus. “Nė vienas 
vaikas neprivalo likti be Ka
lėdų ėglutės, be žaisliuko, be 
kokios nors dovanėlės!” —Į

vo lemta: pusę pirmos jau 
sugriaudė patrankos, sutarškė 
kulkosvaidžiai, suzvimbė ku- 
lipte os...

Madridas pradėjo kasdieni
nį piovynių gyvenimų.

PAMOKSLŲ
400 puslapių knyga.

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus
pamokslus.

Kaina $1.75 
DRAUGO KNYGYNE

Chicago, III.

THE GOOFUS FAMILY
MOT TOO FAP 
FBDM THC
FAMILY ICE-BOX!
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DETBITO LIETUVE ŽINIOS

EAST SIDE
Pereitų sekmadienį LRKS 

A 171 k p. rengė Bingo ir Šo
kius. Žmonių susirinko skait
lingai.

Kad visose kuopose bū*v 
rengiami panašūs vakarai. 
Tokiu būdu, gal, galėtumėm 
pritraukti duug naujų narių.

Kp. Korespondentė

Vasario 1 d. buvo laidotu
vės a. a. Kasparo Aukštakal
nio. Velionis paliko nuliūdi
me žmonų ir keletu vaikų.

Dar Apie Lietuvos 
Dukterų Draugijos 

Vakarę

| Sausio 10 d. Lietuvos Du- 
i kterų dr-ja buvo surengus nw 
! tinį vakarų. Žmonių atsilar- 
kė virš penki šimtai. s

Programoj pirmiausia dai
navo žinomi solistai-ės: J. Va- 
lukas, M. Širvaitienė, M. Sta- Išvyti iš namą. Vaizdas netoli Cajuthersville, Mo. šeimyna krausto iš laivelio 

ant kranto rakandus. Gyvenamųjų namų (kairėj) tik stogo viršus kyšo iš vandens.

viskų apleista. Turėjo darbo, j 
kol su parapijonais bažnyčių 
ir svetainę aptvarkė. Darbq 
atliko patys, nes kasoj nebu
vo pinigų, o bilų užvilktų ga
lybė.

Per sumų buvo du pamok- 
šiai: lietuvių ir anglų kal
bomis. Pasakė pats klebonas. 
Po sumos palaiminimas Š.č. 
Sakramentu.

Aukų ima,apijui Kalėdų die
noj surinkta $168.95. Praeity 
tokio duosnumo nėra buvę. 
Jei surinkdavo $250, tai bū
davo gerai. Tik pačiais ge
rais laikais buvę surinkta iki 
trijų šimtų. Tas liudija, kad 
lietuviai pradeda atbusti
savo reikalais rūpintis. (Jar- 
*ė už tai naujam klebonui.

Tik vieni metai kai šioj 
parap. klebonauja kun. Pras

Vasario 7 d., 7 vai. vaka
re, Šv. Jurgio bažnyčios sve- 
tainėj įvyks visų laukiamas 
“Užgavėnių bankietas”. Ren
gia Mot. Sųjunga, Maldos A-
paštalystės ir Sodalicijos dr- Į M. Petrokaitė, A. Juo-
jos. Visas pelnas skiriamas dsnukaitė, S. Buksaitė. Pas- 
parapijai. I kui vaidinta ‘Trys Mylimos’.'

Už mažų įžangų bus galima | "Vaidinime dalyvavo visi čia 
gerai pavalgyti, pasiklausyti (auS§ jaunuoliai. Jiems, žino- 
gražios programos ir links-,ma’ 8unki yra lietuvių 
mai pasišokti prie smagios

h muzikos. Visų skaitlingas at

Ctatųos Sratems Į Dayton, Ohin

CHICAGOJf
Iš Vilniui Vaduoti 
Skyriaus Sus-mo

MARQuįnTE~PARK. - 
Vasario 1 d. VVS skyrius lai
kė susirinkimų, kuris, veda
mas gabaus pirm. Cižausko, 
buvo labai gyvas. Susirinki
me dalyvavo ir viešnios -- A 
leliūnienė ir Statkiene, Bri 
dgeporto VVS skyriaus ur- 
stovės. ; į įj

Skyriaus valdyba susideda 
iš sekančių narių: pirm. P. 

n Į Čižauskas, viro pirm. J. M.- 
ckeliūnas, sekr. M. Šventiš
kas, ižd. 1. Sakalas, knyg. 
E. Vilkienė. Susirinkimai bus 
laikomi kas pirmų ketvirta 

palius, bet daug nuveikė. Sao dienį kiekvieno mėnesio pa-

silankymas bus didelė para
ma parapijai.

Tad nuoširdžiai kviečia vi
sus minėtos draugijos į šį Už
gavėnių bankietų.

kai
ba, nesuprantami papročiai, 
bet matydamas juos vaidi
nant ir girdėdamas jų kalbų, 
rodės, kad jie būtų kų tik iš 
Lietuvos atvažiavę. Vaidino; 
B. Petkienė, A. šalaševičiūtė, 
M. Petrokaitė, A. Širvaitis. 
J. Kasevičius. Daug prie vo

(Tęsinys)
Linkui Lima, Ohio

Iš
jant
čius

Fort Wayne išvažiuo-1 
sumažėjo keleivių skai- 
ir nuimta nuo tako kė

dės. Įvažiavus į Ohio valsty
bę, gamta panaši į vasarų, 
gyvuliai laukuose vaikšto ir

Šį sekmadienį Sodalicija ir 
Maldos Apaštalavimo draugi
ja eis prie šv. Komunijos.

vakaro pagražinimo prisidėjo žalių' žolę ėda. Daugely vietų 
jaunas radio žinovas Juozas dideli pulkai avių ganosi.

Br. Nekrašas su parapijos 
cfiiSra smarkiai ruošiasi prie 
paminėjimo Lietuvos nepri
klausomybės sukakties.

Br. Nekrašo pastangomis 
surengta daug gražių vakarų. 
Tikimės, kad ir šis paminėji
mas bus nepaprastas.

Sausio 21 d. Moterų Sųjun-

šalaševičius; jis pritaisė ga
rsiakalbį taip, kad visa pro 
grama buvo girdėt visuose 
svetainės kampeliuose, publi
ka buvo rinktinė. Joj matėsi 
ir profesįjonalų, kurie kas 
tik veikiama lietuviškose dr- 
gijose jie visuomet dalyvau 
ja ir paremia. Pažymėsiu, k u 
riuos asmeniškai ten susui 
kau: Dr. Jonikaitį, dr. Pale- 
vičių su žmona, dr. Sakalau
skų, dentistų Burbų, dentis-

Sustojome Lima, Ohio, kui 
reikėjo persėsti. Stoty pilna 
laukiančių žmonių, nes čion

Kryžiaus lietuvių bažnyčių ir 
svetainę. Svetainėj ant šieno- 
kabo vytis. Klebonų kun^ Pra 
spalių radau namie. Jis nu
stebo mano atsilankymu. KI 
bonijoj sėdėjo Pranas Gude 
lis ir tvarkė 1937 m. vokus 
Klebono pasakymu, tai ge 
riausias parapijoj ir draugi
jose darbuotojas. Gerai lietu
viškai kalba, nors gimęs ir 
augęs Daytone.

Kalėdos lietuvių bažnyčioj
Piemenėlių Mišios šv. bu

sose bažnyčiose. Bažnytėlė 
prisirinko pilna žmonių. Cbo 
ras gražiai giedojo kalėdines 
giesmes, panašiai, kaip kad 
Lietuvoj.

i lų išmokėjo $1,1(X). Tas para 
pijonus džiugina ir jie su vi
ltimi žiūri į ateitį, kati lie
tuvių pastatyta bažnyčia ne
pateks svetimų rankos na.

Bažnyčia nedidelė. Lietuvi,: j 
šeimynų virš 90 priklaus.' 
prie parapijos. Švara ir tv;« į 
rka visur pavyzdinga. Alvy- j 
kęs čia kun. Praspalius rado

LIETUVIAI ADVOKATAI

SKAITYKITE “DRAUGĄ” 

LIETUVIAI DAKTARAI

ra pijus mokyklos kambary, 
7:30 vai. vak. Tikimos, kad 
kiekvienas marketparkietis, 
kuriam yra artimi pavergto 
Vilniaus reikalai, taps šios 
kolonijos VVS skyriaus na
riu. Roresp.

LIETUVIAI DAKTARAI
l'el. C&liiiiiei f-»<4 on..« varan^oe , otiao.

• ryte ik, 8 vakar. 1 . . .nn
Įtekinant ««k I _ LAFayette 4017 
inadieniuR b i Tel. namų: 
trečiadienius. HEMlock 628C

Rea.:
2-453 W. 69 St.

sueina iš daugelio miestų ga- vo 12 valandų naktį. Dayton, 
tvėkarių ir busų linijos. Ju-Ohio, yra toks užvedimas vi 
dėjimas didelis. Stoty ir ga-

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH 1. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

DR. A. P. SltttGA DR, A, G, RAKAUSKAS

gos 54 kuopa buvo surengus ( ų Petrauskų su žmona, akių 
gražų šeimyninį vakarų. Sų- (daktarų Sims, porų lietuvių 
jungietės buvo pavaišintos advokatų ir grab. Stepanaus-buvo
gardžiu valgiu.

Kp. pirm. O. Kratavičienė 
tų vakarų daug atsinešė pa
rodyti visokių audimų par
vežtų iš Lietuvos, rankų dar
bo ir knygų. Pati irgi buvo 
pasipuoš gražiu lietuvišku 
kostiumu. Daug papasakojo 
apie Lietuvų ir jos gyvavi
mų.

Be to, aplankė Italijų, Švei 
, carijų, Prancūziją, Vokietijų 

ir kitas šalis. Visur patikę.
Sųjungietės labai dėkingos

jai.
Komisija M. Aukščiūniene, 

J. H. Medinienė ir J. Astrau- • 
skienė dėkoja visoms už skai f 
tlingų atsilankymų tų vaka- Į 
rų.

kų.

Garbė Lietuvos Dukterų
draugijai, kad turi savo tarpe 
tokių narių, kurios sugeba 
surengti gražius vakarus ir 
sutraukti rinktinę publikų.

Duktė

tvėse primena artėjant Kalė
das. I

Tehoy ir Borden, Ohio

Važiuojant per tuos mies
tus sutemo. Ir vienam ir ki
tam parkai ir aikštės papuoš-! 
tos eglutėmis. Vidury mieštų ' 
vainikai su parašais: sveiki
na su Šv. Kalėdomis ir Nau- 

' jais M»tai6. Pirmų kartų tu
ko matyti pasipuošimas šve- 

i ntėms.

AKIŲ GYDYTOJAI

STACIJOS
GRAUDŪS 
VERKSMAI 

ir .
Gavėnios Giesmės 

10c.
DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, Hlinois

Dayton, Ohio

Po dvylikos valandų kelio
nės pasiekėm ir Dayton, O. 
Ir pradėjau žingsnis po žing
snio maršuoti. Susiradau Šv

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMJSTRICALI.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų (tempimą, kuri 
eatl prležaaUmi gaivos skaudė lit-io 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, Hkaudamą akių karati. atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas si- 
elektra, parodančia magiausias klai
dos. Speclalė atyda atkreipiama , , 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati- > 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 iki 12. Daugely nv- 
slUklr-ų akys a(įtaisomos lai akinių 

•u kaip pirmiau.
ASHLAND AVĖ. 

7389

JOHN B. BDROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(We8t 22nd St.) 
Metropolitan State Bank oame 
Valandos kasdien nuo 9 ik, 6 
Panedėilo. Seredos ir Pėtnyčios

vakarais nuo S ik, 9
Telefonas OANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefoną.** REPtiftlIc 9000 

■i,a,e 4890 Prospect 101»

KAL & ZARETSKY
ATTORNET8 AT IAW 
0322 So. West«-rn Avė. 

Valandos: kasdien nuo 1:80 po plc> 
-ki 8:80 v. vak. Suhatoj nuo 12 ik, 

8:00 vakare 
IMS W. Ranilolph Kt. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Ik, 8:00 po plet

„ DANTŲ GYDYTOJAS 
3259 So. Halsted Street

CHICAGO. U.t.

OR. A. J. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISAS
i 4300 R. Fairfield A ve.

Tel. LAFayette 8016
1 VALAIS J itin.

2—4 popiet — 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutarti

Telephone HEMloek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakHre 
Sekmadieninis ir Šventadieninis 

rmirnl anai tarimo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2-4 tr 6-8 P, M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M.

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais tr Sekmadieniais 

nagai, antarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

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

3147 So. Halsted St, Chicago
Pnned.. Sered iy Snhflt nno 2— 9 v.

Kaino.- pigia,
4712 SO.

Phone Boulevard

GLEMENT J. SVILON
. LIETUVIS ADVOKATAS 

33 North La Šalie Street
Chicago

Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Western Avenue
PROapeet 1012

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iSskvms seredomis ir suhnV'mis

Tel. Ofc. REPublk: 7«iM,
Hidrose Park 820

DR.A.R. LAURUTIS

I
I Res. 6924 So. Talman Ava.

Res. Tel. GROvenill 0617 
i Office TaL HEMlock 4848

DR. i. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv ir Nedėliomis susitarus 

Tai. CANal 2345

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

Ket vergais pagal sutart,
2305 So. Leavltt St. 

Tel. CANal 0402

į NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINEB** BUŽUI 
or bittm wwe

AKIŲ GYDYTOJAI

Rekomenduojama* 
Kaipo 
Skilvio 
V ai* tat

PB4STB 8AMPELTO DYKA] 
Hmt'i IHUcr Wta« Ca.

Ste K St. Chlracn. Ilt.
PrlahMk «aa —fH Orkai

~s

Visose
Vaistinėse

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

BR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

EMIL DENEMARK, Ine. ĮVAIRŪS DAKTARAI

BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MENESĮ, EMIL DENEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALI NUOLAI
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ STA
RE.... NĖ VIENO KAINA NEBUVO PAKEL
TA. .. .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS... ATSI- 
MINKTE! 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINEŠTI ŠĮ SKELBIMĄ.

3860 Ogden Avė. TeL Crawford 4100

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

TeL TARdi 0994 
Rea.: Tel. PLAza 2400

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

M A 94o/k 1O

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomia nno 10 iki 1 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai no n.«tn iv nno 7 ild 8 -M • <

JAU SV O KI*<» I* KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
rrnktikuoja 80 metų

ReuiiuitUiua* Ir Str»lk-x llgon Jo 
“pclalyhė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta 18 38 Ko 60 Avė. 

Phone Cicero 8668
Office 49*0 West 18th Street

DENTISTAS
2423 West Marąuette Road 

i Antrad., kvtviilud Ii nenktadlenlaii 
9-12 v. rytų: 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 

i OeėtadleniulM nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 
161 Broadvvay

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais ir trečiadieniai* nuo

10 v. r. iki 9 vai. vakaro 
Šeštadieniai* nuo 2 v iki 9 v. v 

Sekmadieniais pa erai *ulart,e*.

um n» Ji niniviiYnu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
navai antarti A

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI^

Office Phone Res. and Office
PROepect 1028 2359 S. Leavltt St

OANal 0706

' DR. J. J, KOWAR
(KOTTARSKAS)

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

Tel. CANa' 0257 *
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1021 So. Halsted Street
Rezidencija: 66110 So. Ai tęsiau A v*. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vat 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspoct 1936

Tel. Ofiso BOUIevard 5913 14
Rei. KENvvood 5107

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

756 West 35th StreetTel. CANal 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 0HIRUR0A8

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti 
RKZIDENCI.IA

6631 S. California Avė. 
Telefonai REPublic 7861

v ’ v ■

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Residenee Tel. BEVerly 8244

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8989 So. Olaremont Avė. 

Valandos 9-10 A. M.
NedSliomia pagal mtartia

&
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K Federacijos VeikiftlO P61™* vasarų lankėsi Lietu- B. Stulginskaitė, kas. A. Stu- 
j voj, tai'pgi riugirdau, kad ka- į Iginskas, kasos globėjos Še- 

CTCERO — FederhcijOs 12 *r konsulas d-ras Bagdo- putienė, Š. Kučaitė, koresp. 
skyriaus feririakUms buvo1“*’ ir *«*>«» kelelį raitininkas, prie vėliavą abu
lWtei„ 24 ,1. Rnsirinkima a«- ioJel'«- VakaTO vwt- bns ^-i'iee pirmininkai. Atstovai į 

krod. A. Pocius. Įžanga vi- (Federacijos apskrnį F. Sta- 
slėnis dykai. Kaip Ciceros nislovaitis, A. Jovarauskas,

visų "draugijų”''"išskyras Bv.'.1*® ir Mv"« lietuviai kvie^B. Kazlauskas, A. Valančius. 
Y uo | čiami užpildyti parap. sve- Atstovai į Labdarių 3 kuopų

j tainę. į bus renkami ateinantį susiri-
Perskaieius nutarimus pe-, Žiūrėkim, kuomet airiai mi- nkimų.

reito susirinkimo, kurie bu-,nį savo tautines šventes, jų T . ......
vo priimti, sekė pranešimai, I svetainėse netelpa žmonės.1, v“*. ,e.tu™! 
k, draugijos veikia. šiu„ niekaip turi būt ir pas mus, lie-1 ,ra
tn visos dr-jos užimtos paren-,tuviD8. Tada parodysim, kadi “! V,S?Fed'

• . • . • 1 J . tai aukščiausia lietuvių kata
likų organizacija. Dėl to, visi 
lietuviai katalikai dėkimės į 
Federacijų, o pamatysim, ko
kius didelius darbus uuveiksi- 

A. Valančius

Nansio 24 d. SūsirinkimĄ ati 
darė pinu. J. Motekaitis. 

Atstovrį susirinko Veik is,

gimais kaip savo, taip ir pa- tikrai mylim savo tėvynę Lie 
rapijos reikalams. Garbė už tnvų, kad esam tikri jos šu
tai draugijoms, kad juda, kru'nūs ir dukterys. Didžiausias 
to. tūtų nusikaltimas tautai, jei

Atsilankęs susirinkiman kuris pasiliktų namie, 
kleb. kun. H. J. Vaičūnas j Vasario 16 d., 8 vai. ryto 
daug naudingų patarimų su bažnyčioj bus iškilmingos šv. 
teikė. Įteikia pažymėti, kad Mišios už Lietuvų. Lailcys 
mūsų klebonas visuomet lan- pats klebonas ir pasakys pa
ko skyriaus susirinkimus; ir. riiokslų. Komisija deda paS- 
ne tik Federacijos, bet ii visų t'angų, kad viskas getai pa- 
draugijų susirinkimus. Lai-! vyktų.

me.

Raudonasis Kryžius 
Tęsia Aukų Rinkimą

Aukas siųskit M. Zolpie- 
Aei, 3562 S. Halsted st., ri
šant Čekius vardu Red Cross. 
Aukos bus paskelbtos laikra
ščiuose ir Raud. Kryžius pri
sius pakvitavimus.

Kurie aukojo drabužių, tų 
vardai irgi bus paskelbti lai
kraščiuose.

sės šimto dolerių. Kų, kę, ale 
skalsų, tai tikrai Dievas jie
ms yta davęs, ries visuomet 
ir visur aukoja ir vis turi. 
Įsišnekus, pats Jonaitis pa-'

Wtsk Pulhhano , klob» sudaro s’kėitlinga's bū

Naujienos

Vasario 7 d., parapijos sa- 
SrtTtad ji7<~D^"ak«- .‘Vyk8ta KražuS v“karas

to nuo seno. Taip, dar rodos 
neseniai išleido savo duktė'1} 

1 slaugę už Antano Dargio iŠ 
Chicagos, o šį šeštadienį ant

kurį rengia parapijos choras, 
vadovaujant varg. S. Raila. 
Bus vaidinimas, gražių dainų 
ir šokiai.

Choras kviečia visus ska:-

Į rys veiklaus jaunimo. KTūbot 
1 vadovauja gabus jaunuolis 
( Al. Geūys.

Be to, klūb&s sekmadieniais 
per 12 vai. Mišias bažnyčio
je graž'ai gieda. Frp.

M. Zcipienč,
Rami. Kryžiaus Įgaliotini ąfittUs ^jtlingai dalyvauti. Vakaro pe-

Wauk egano Lietuviu 
Veikla

vo su šv. Mišiomis. Jaunai 'nas eai ParaPGa^ 
}H>relei linkime kuopuikiuusio 
gyvenimo.

PRANEŠIMAS

Metų pradžioje mirtis iš
piešė iš mūsų4 lietuvį, ilgai 
gyvenusį šioj parapijoj. Kiek

Į naujos bažnyčios fondų 
aukojo $100 Elena Lecnaitė.

Povilas ir Grasilda Leonai-

Vasari© 9 d., Užgavėnių va
kare, parapijos svetainėje bus 
šaunus balius sU šokiais. Re
ngia Glee klubas.

Vakaro pelnas eis parapl-
lukterėjus sulaukėme atpildė. i čiai yra geri lietuviai, geri i jos naudai 
Pradžije nietų Dagių šeimy- katalikai, duosnūs aukotojai Reikia pažymėti, kad Glc“ 
na susilaukė dukters. Klebo- parapijos reikalams. Patys sa
nas jų pakrikštijo vardu Jo- vo kvotų $100 paaukojo pra- 
lijona. Krikšto' tėvai buvo: eitais metais. Šiomis dieno- |
Kazimieras ir Petronėlė Pa-, mis geroji Leonaitienė atida- |

ai'M ivilioniai.

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sųjungės 21 kuopos šn- 
si rinkimas įvyks vascriė 7 d., 
Šv. Kryžiaus mokykite kam
bary, 1 vai. po pietų. Visos 
narės prašomos susirinkti, nes 
yra įkvng svarbių dalykų sva
rstai;, ui. Valdyba

MALDAKNYGES

mingi Ciceros lietuviai kata
likai turėdami tokį klebonų.

Raportų iš Chicagos aps
krities išdavė B. Kazlauskas, 
taipgi patiekta raportas iš 
V. Uždavinio prakalbų, kad 
aukų surinko virš $30. fede
racijos 12 skyrius pažadėjo 
ir toliau darbuotis Vilniaus 
vadavimui ir platinti Vilniaus 
pasus. 12 skyrius visados, sto-i 
vi priekyje
reikalų.

Federacijos 12 skyrius tū- 
rės pakeisti susirinkimus, kad 
5n>se galėtų dalyvauti biznie
riai, profėsijOiialai ir jauni
mas.

Amerikos Raudonasis Kry
žius dirba labai kilnų ir lab
daringų darbų, teikdamas pa
galbų nukentėjusiems nuo po
tvynio, kurių yra, sulig da
bar Raudonojo Kryžiaus ap
skaičiavimo, 956,000

Nutarta paminėti 16 Vasa
rio. Paminėjimas bus 16 d. 
vasario, parapijos svetainėj. 
Kalbės adv. Savickas, kuris

\ įšok draugijos, skyriai, į Raudonasis Kryžius Cika- 
kuopos, klubai, piašomi al-lgftį paskyrė kvotų 1 milijo- 
siųsti atstovus į būsimų F e- . dolerių. Tki šiol surinkta 
deracijos susirinkimų vasario tiktai $713,000.00, dar trflk- 
28 d., 1 vai. Jame bus kalba-Į sta $237,000.00.

ių .bus^ydrimus | Rau<l. Kryžius atsikreipė į
I perkelti j kitų dienų. | ^[oterų Piliečių Lygų, kad

\ aldybon 1037 metams iš- jos naTpS pasiliktų Sears krau

Sausio 31 d., draugijų sa
lėje įvyko parapijos metinis 
susirinkimas. Susirinkę para
pijonai svarstė bėgamuosius, 
ir naujos bažnyčios statymo, 1 
reikalus. Į komitetų išrinkta 
kuone visi senieji, išimant 
tris naujus. Dabar parapijos 
komitete yra: J. Leškys, M. 
Gustas, A. Gustas, V. Rajū
nas, Pr. Bujanauskas, J. Pe
traitis, P. Jurgaitis, F. Ra
jūnas, Pr. Dapkus ir J. Pe- 
truška.

vė savo dukters kvotų $100. 
Įduodama aukų Leonaitienė 
pasakė: “džiaugiuosi, kad ir 
mam> duktė gali tapti baž 
nyčios fundatorka ’ ’.

Kų ir besakyti apie tokios 
tėvus ir gerus vaikus.

Bėglias

Pakvietiiftas

rinkta: pirm. Ė. Kazlauskas, 
vice pirm. F. Stahislovaitis, 
antras — A. Jovarauskas, 
rašt. A. Valančius, fin. rašt.

- . A .-7 -j*-* *

VENETIAN MONUMENT Cfl., INC.
išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir

Grabnannų 
-------o ■ - —

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj
-------o-----

•Suvirš 50 metų prityrimo 
, ------- <>-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

------ 4-------
Mes atlikome daribų daugeliui žymesnių 

ChicagOs Lietuvių

S27 NO ATH WtSlERN AVĖ
arti Gfrsad AV*.

Telefonas StĖČfey 8lt>3
Chicago, luinais

tnvėj iki šeštadienio vakaro, 
vasario 6 dienos, ir tęstų rin
kimų aukų. Ir toliau pasida
rbuoti sutiko mūsų darbuo
tojos: R. Mazeliūuskienė, O. 
Aleliūnienė, B. NeMteckienė, 
P. Reinienė, E. Tankienė, A.

BRIGHTON PARK. — Dr 
gija Nekalto Pras. Š. M. P. 
ruošiasi pagerbti savo nares, 
kurios yra išbuVę draugijoj 
10 ir 20 metų ir neėmę ligoj* ” _ >- e ' r
pašalpos. Ta proga rengiama 
puota su šokiais vasario 7 
d., parapijos svet. Pradžia 
5:30 vai. vakare. Kalbės vie
tinis klebonas, kun. A. Briš- 
ka, znriralistas S. Pieža ir ki
ti. Dainuos solo O. Piežienė.

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, .............................. $3.75

Dievo Malonių Baltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina .............................. $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais .......................................... $1.75

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

raidėmis ..................................'............................... $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis .............. $2.59

(Agentų nepageidaujame)

"DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illincis

J

SENiAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Vfei Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage AVe.
4447 South RrfrtfeM Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose
Chicagos dalyse
—:

Feiiksas ir Ieva Sideravi- 
čiai sausio 30 d. šventė 25 
metų vedybų sukaktį. Jubi
liatų giminės ir draugai su
rengė pokylį, įteikė sidabro 
dovanų. Patyfck jūb. užsiprašė 
šv. Mišias ir ęer jas Dievui
dėkojo už suteiktas malones. pus išbalintos dovanos gar 

bės narėms. Sykiu bus gera 
proga visoms merginoms ir 
moterims tapti narėmis šios 
garbingos draugijos. Visos 
nuo 16 iki 30 metų amžiau;, 
kurios per šių vakarienę pa 
duos savo vardų ir adresų 
nut. raštininkei, segančiam 
susirinkime bus priiūitos be 
įstojamo mokesčio. Priklau
syti prie šios dr-jos yra vėr-j, 
ta, nes ligoje mokama $5 pa 
šalpos į savaitę, o mirus na
rei gražiai patarnauja ir iš
moka pomirtinę. Taipgi drau 
gija uoliai darbuojasi visuo
se parapijos ir tėvynės Lie
tuvos reikaluose.

Viktoras ir Ona Račai švęs
Stonkienė, M. Zolpierlė. Gal 25 nietų vedybų sukaktį va
kas iŠ panelių, ar moterų a 
teitų į pagalbu rinkime aukų 
krautuvėj, ar savo kolonijo
se. Prašomos pašaukti M. Zo- 
lplenę, tel. Yards 2576. Bus 
suteiktos visos informacijos.

Pirmadienio rytų M. Zol- 
piėnė su R. Mazeliauskiene 
nuvežė 7 dėžutes aukų, ku
rios buvo rarinktos krautu
vėj. Raud. Kryžiuj jos bus 
atidalytos ir suskaitytos au
kos. Viso jau nuvešta 13 dė
žučių aukų.

Į. namus M. Zolpienei atne-

sario 12 dienų. Kad padėko
ti Dievui už suteiktas malo
nes, užsiprašė šv. Mišias, ku
rios bus laikomos jubiliatų 
sukakties dienų.

Ir vieniems ir kitiems j u 
biliatams linkime ilgai ir lai
mingai gyventi, darbuotis sa
vo tautos ir Bažnyčios labui

Pranciškus ir Ona Jonai
čiai — pavyzdinga šeimyna. 
Yra duosnūs aukotojai, lietu
viško rašto skaitytojai, ypač
dienraščio "Draugo”. Jonai- 

šė, ir prisiuntė, šie asmenys: !&ų šeimyna buvo viena pir- 
F. Martin, Marcelio Beauty mutinių aukojusių naujai ba- Užtat, nuoširdžiai kviečia-
shop, sav. $7.00; Michael Ru- 
dauskas — $5.00; J. Povilai
tis — $2.00; Ona Bitautienė

žnyčiai $100. Be to, kasm ?» 
paaukoja bažnyčiai arti pu-

L AIDO TU VIU A 
DIREKTORIAI4“

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

— $2.00; Mateušas Rušas — 
$1.00; Petras Galvidis — $1; 
A. Alekna — $1.00. Viso -- 
$19.00.

Per šešto SLA apskr. kon
ferencijų J. Gulbinienei pa
prašius, aukojo po $1.00 šie 
nariai: P. Daubaras, ir J. A. 
Gorkey iš Gary, Ind. Dang 
smulkių aukų sudėta į Rautt. 
Kryžiaus dėžutę. Ačiū rinkė
jai ir visiems aukojasieins. 
Uadėkim Rand. Kryžiui baig
ti paskirtų kvotų, šiame po
tvyny yra nūkeiitėjusių ir 
lietuvių. Visi yra šelpiami 
Rand. Kryžiaus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSB JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

(REPublic 8340

+A. I .
taRtokas

oarV, lirij. lAiboTrtjVTv rmncKToMAi 
KELNER — PRUZIN

Onrlausl&a pa tarnavimu — U o tada patarnauja 
Pbuua BUOO <20 W. I5th Avė.

PAULINA
(po tėvais _____

Mirė vasario 4 &, 1227 m., 
8:26 vaJ. ryto, sulaukus pu
sės amžiaus.

Kilo 18 Tauragės apskričio, 
Kaltinėnų parap.. Kušlių km.

Amerikoj išgyveno 26, metus; 
i’aliko dideliame nulttidfme 

dukterj Suzang Suski ir Žentą 
Louis, sūnų Joną, anūkę Su
ganą, 4 brolius: Juozapą, Ka
zimierų, Aleksandru, lr JurgJ 
4r Jų šeimas. 2 seseris; On» 
Best lr Joanį Mačernis tr Jų 
šeimas, švogerį Jon» Cebetarjū- 
ng, sesers dukterj Emilijų 
Swaiter lr sesers sūnų Aleksų 
Railų: o Lietuvoj broli Pran
ciškų ir Jo šeimų, lr gimines.

Kūnas pašarvotas 4628 So. 
Fairfield Avė.

Laidotuvės |vyks antradieni, 
vasario 0 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta J Nekalto 
rrasid. ftvč. P. Mar. parap. baž
nyčių, Brlghton Park. kurioj J- 
vyks gedulingos pamaMos trž 
vėllonės sielų. Po pamjUdU bus 
nulydėtk J Iv. Ka«fmiert> ka
pines.

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

Nuliūdę: Duktė. Rftnn*, «rt»- 
tan. Broliai, Nenerys, Anfikė, 
štogcrls ir Giminės.

laidotuvių direktorius A. 
Petkus. ToL Cicero 2109.____

)

me visus, ypač brightčnpar- 
kiėčius dalyvauti mūsų puo
toje, šokiuose. Rengimo ko
misija, kuri yra viena darbš
čiausių, užtikrina, kad vis 
bus patenkinti.

Vakarienė

Dariaus - Girėno American 
Legion 271 postas rengia va
karienę, kuri įvyks sėkma- 
dienį, vasario 14 d. pagerbi
mui kareivių, kurie kovojo už 
Lietuvės laisvę. Taipgi sykiu 
pagėlbs savo narį Jonų T 
Zūrį, kuris pasiekė teisėjo 
vietų. Tikietai tik 75c iš an 
ksfto. Prie durų kabiuos vle 
nas doleris. Tikietų galima 
gauti pas narius aiba Prog
resą Furnitbre Co., 3224 So. 
Ilalsted st., Hollywood Inn, 
24il7 W. 43 st. ir pas B. Vif - 
tkle^ica, 2608 W. 47 st.

Kviečia Rengimo Komisija

PLATINKITE '“DRAUGĄ”

P. J. Rite 3354 So. Halsted St. 
Phone ĖOUlevard 4089

latfrnricz ir Suui 2314 We8t 23rd Place 
Phone Canal 2515

S. P. Mažėta
A Masatskis
S. C. ŪlMtz

■r- ir ■

S. M. Skabs
I.J.lolp
Ezenkis it Sons

4348 So. Califortria Avė. 
Phone LAP’ayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAR4s 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

4244 E. 108th Street 
i’hone PŪLlman 1270 
arba CANal 2515

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

718 West 18th Street 
TTume MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tei. PULlman 5703



i

Penktadienis, vasario 5, 1937

Chicago Heights 
Žinios

1 nes skaitlingai lankėsi bažny
čion ir atydžaai klausė iškal 
baus misijonieriaus pamoksiu.

Metinis Barikietas

pų narius ir visų mūs jauni
mų linksmai tarp drangų 
praleisti vakarų Roselande.

J. 8.

Vasario 7 d. j vyksta mūsų 
parapijos metinė vakariene - 
bankietas, parapijos svet. Bus 
graži programa. Paskui seks
šokiai.

Sausio 17 d. įvyko metinis 
parapijos susirinkimas, kuria
me trumpai perbėgus 1956 
metų parapijos sidabrinio ju
biliejaus metų darbuotv, pa- 

Chiėago Heigiits lietuviai sidžiaugta gražiais vaisiais.1 
turės progos girnių kartę (Ypatingai padėkota kleb. kn-Į 
girsti kalbant “Draugo“’ red. nigui Antanui C. Martiokui, 
L. Šimutį.: Bankieto ploniu- rūpestingam parapijos vadui,1 
mas bus tame, kad kiekvie- už visų metų darbų. Nes j> 
nas stalas, bus pavadintas Lie sumanumu taip gražiai, taip1 
tuvos miestų vardai t. y. iškilmingai švęsta parapijos J 
Kauno stalas, Vilniaus sta- 25 metų jubiliejus. Į komi-
las ir tit. Vakarienes rengi
mu rūpijnasi klėb. kun. A. C. 
Martinkus.

L ' Sausini 27 d., aprūpintas 
Š^v. Sakramentais, mirė a. 
a Antanas §Vafcu. ilgų me
tu pavyzdingas pjrapi jonas. 
Iškilmingai palaidotas iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios Šv. Ka
zimiero kapinėse.

tėtę 1937 metams išrinkto: P 
Vidimas, P. Veselis, J. Mus 
neckis, K. Makaveckis, S. A- 
leksandravičius, S Seveikis, 
S. Žutautas, T. Daukšas, T. 
Macijauskas, B. Steponaitis.

ROSELAND. — Sekmadie
nį, vasario 7 d., 6 vai. vaka
re įvyks Visų Šventųjų pa
rapijos metinis bankietas su 
trumpa, bet įvairia progra
ma. Valgio metu grieš or
kestrą. Kadangi šis sekinadie- . 
nis yra paskutinis prieš ga-, 
Vėnię, tai po valgio bus šo
kiai iki vėlumos. Bankietni 
niekas nieko nekolektuoja ne 
tikietų nepardavinėja. Viskas 
bus supirkta ir prirengta k io 
puikiausia. Klebonas kun. J. 
Paškauskas išsiuntinėjo v: 
siems parapijiečiams pakvie

30 METŲ SUKAKTUVIŲ 
KONCERTE

Ona Ju°saitienė, plačiai ži
noma dainininkė, sekmadienį, 
vasario 7 d., West Side sve
tainėje, 2244 W. 23 place, da-

k

Vasario 1 d. mirė a. a. Pra
nciškus Areišauskas, senas 
parapijenas, geras katalikas. 
Palaidotas vasario 3 dienų iš

_______ Šv. Kazimier > parapij baž-
Sausio 24 d., baigėsi via- Sv. Kasimi,-ro kalinė-

nos savaitės misijos, kurias 
vedė kun. Jonas Bružikas, jė
zuitas. Misijos pavyko. Žmo-

se. Rap.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

%

' '

F

Iš Moterų Sąjungos 
21 Kuopos Darbuotes

Iš Politikos Lanke
BUDRIKO PROGRAMA

Sekmadienį vėl teko gėrė
tis puikia radio programa iš 
stoties WCFL nuo 7 iki 8 vai. 
vakare, kurių davė. Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų

lietų, nes girdėt kad bilietai 
smarkiai platinami ir gali 
pritrūkau

Seselių prisirengimas, stalų 
dekoracija, mainus priėmi
mas, vaišingumas, vakarienės 
skanumas neprašomas. Be to, 
bus graži programa. Per va 
karionę kiekvieno rėmėjų sky
riaus pirmininkė sveikins da TOWN OF IiATCE. •• • Mo- 
lvvius ir įteiks dovanėlę Šia-1 Sųjungos 21 knopa t;sia 
tyboš fondui, kad praplotus siuvimo kursus. Suėj-mai bū-' krautuvės 3347 ir 3417 So. 
akademijos rūmus. Kolektos na kas antradienį I Halsted st., Chicagoje. Ma-
nebus, tad atsilankę jausitės San5,io 26 b^vo^onų įspūdį darė rinkinys lia.ii

(kaip namuose. 
į Vas. 14 d., Valentino dieno 
je, linksmi pasimatysime me 

• tinėje ARD puotoj. S. J.

,. „.. . . , > . . lyvauja dr-jos “Lietuvos D
tumus. Tikimos), kad visa o?-,. ... ,, __ . , ,, , ’ , I k minkąs ’ 30 metų sukaktu-rapiia dalyvaus. Roselandie- . , .y. . . . ... i vių koncerte,ciai visuomet gausiai lanko ' 
savo parapijos parengimus, i"
Klebono specialus pakvieti
mas, be abejonės, daugiau 
priduoda parapijiečiams gar
bės ir stengsis visi atsilan
kyti ir paremti savo parapi 
jos reikalus. Tikimosi susi
laukti ir svečių iš kitų ko

Iš South West Side 
Namų Savininku 

Susirinkmo

e- m » v v . • — »g Į g t j
pas P. Gudinskionę. Su“no- * dies dainų . “Vainikas“ 
josios narės, kad tų dienų P. naujas kūrinys, kurį, prita- 
Gndinskienė švenčia gimimo
dienų, ta pačia proga pireiJb 
kė daug n«...'ini;GU linkėji
mų ir, be to, apdovanota gra
žiomis dovanomis, už kurias 
Gudinskieno dėkojo. Iš vieš
nių buvo crV.ro rišt. M Vai-
cnmene. Sąjunginė

Metine Puota

Šv. Kaz. Akad 
draugijos centras, 
padedant, kas met surengia 
metinę puotų. Šįmet tokia

Rėmėjų
seserinis

puota bus vas. 14 d., Šv. Kaz. 
lonijų. Šeimininkės žada vi- vienuolyno auditorijoj. Iš an- 
sus puikiai vaišinti skaniais ksto prašomi seselių priete- 
valgiais, o parapijos komite- , liai, geradariai, nelaukiau/ 
tas gėrimais. Vietinis paskutinės dienos įsigyti bi

Claudette Colbert sako:

“Mano gerklė saugiausia su

^Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 

pasisakė rūkų cigaretus, 87% pareiškė, jog ypatiškai 

jie labiausia mėgsta lengvų užsirūkymu. '

■'* To pamėgimo protingumų patvirtina p-lė Colbert ir 

taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luekies. Jūs taipogi galite turėti Luclues — 

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzi

nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’i Toasted“ 

proceso gerklės apsaugų. Lucldes yra malonūs gerklei 1

lengvu užsirūkymu”
• f

** Artistės gerklė, suprantama, Jai yra 
labai svarbi. Po išbandymų aš esu 
įtikinta, jog mano gerklė yra sau
giausia su lengvu užsirūkymu ir štai 
kodėl jūs visada atrasit Luekies po 
ranka ir pas mane namie, ir mano 
persirengimo kambaryje. AŠ mėgstu 
taipgi ir kitų cigaretų skonį, bėt, 
atvirai kalbant, Luekies yra labiau
siai mano skoniui patraukianti.**

NEUŽILGO IŠEISIANČIOS FRANK LLOTD 

REŽISUOTOS “MAID OF SALEM** 

PARAMOUNT FILMOS ŽVAIGŽDĮ

PUIKIAUSIAS TABAKA8* 

“DERLIAUS GRIETIN*,

Lengvas Užsirūkymas 

uIt’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga
PRIEŠ KNITĖJIMUS-PRIEŠ KOSULĮ

Copjrrirht IMT. The American Tobacco Company

WEST SIDE. — Lietuvių 
Namų Savininkų metinis su
sirinkimas įvyko Jasnausko 
salėj. Narių susirinko skait- BRIGHTON PARK. — Sau 
l*n2ra’- šio 31 d. buvo krikštynos pas

Šiame susirinkime nauja Edward Gesterius, 4352 So.
valdyba užėmė savo vietų: V. 
Duoba, pirm., F. Karvelis, 
vice pirm., J. Palomis, finan
sų rast., J. Misevičius, kasin., 
D. Jodikis, nut. rašt., G. Ga- 
sparkas, komtr. rašt., Ben. J. 
Kazanauskas, teisėjas.

Daugelis lietuvių namų sa
vininkų, kaip ir kitataučių,

KRIKŠTYNOS PAS 
GESTERIUS

California avė. Pakrikštytas 
sūnus, kuriam vardas duotas 
irgi Edwardas - Pranciškus.

Krikšto tėvais buvo L.

riant orkestrai, gražiai padai
navo S. Rimkus. Gražiai dai
navo ir Elena Rakauskienė. 
Makalų dukrelės “Nastutės“ 
krikštynos buvo išpildytos ti
krai artistiškai. Tokios prog
ramos, kokias leidžia Budri
kas, visų įvertinamos ir mė
giamos. Kitos gražios Budri
ko radio programos bįina ke
tvirtadienio vakarais iš sto
ties WHFC, 1420 kil., nuo 7 
iki 8 vai. su dainomis, muzi
ka ir “Tėvo su sūnum pasi
kalbėjimu“ apie įvairius vė
liausius pasaulinius nuoti- 
kius. Pasiklausvkite. A. Z.

Mes, Montrealio lietuviai,Dvells ir Estella Erns. Poky-,, . , .
, , , . • v i™ tariam širdingų ačiū Budri-ly dalyvavo apie virš 100 sve , . , .kui, kuris per radio lietuvis-čių ir giminių. Iš žymesnių 
dalyvių matėsi Mrs. ir Mr. S. 
Bolt iš Aurora, HL, M. Bia-

gavo laiškus iš kokio tai ad-1 gai; Florence Wabol, Šemai- 
vokato Gage, kad jo klijen-1 aiai> j. ])anta? gt. Narkis, A. 
tas turi senus taksus nuo 1864 Marcinkevičius ir kiti.
metų, knrie nebuvo mokėti už 
kai kuriuos lotus West Side 
Dabar nori, kad jam atmokė 
tų tie savininkai, kurie turi j 
namus ant tos žemės. Daly 
kas pavestas Ben. Kazanaus-

Steponas

VALDYBOS “INAUGU
RACIJA“

komis dainomis ir muzika ža
vi mūsų širdis tolimam kraš
te Kanadoj. M. Nargeias

SUSIRINKIMAI

BRTDGEPORT. — Sekma
dienį, vasario 7 d., Šv. Jur
gio parapijos mokyklos ka
mbary įvyks pirmas Vilniui 
Vaduoti Sųjunkos skyriaus 
susirinkimas. Skyrius įsteig
tas išklausius V. Uždavinio 
kalbos sausio 23 d.

Visi, kurie į šių Sųjungų 
įsirašė, ir visi, kurie užjau
čia Vilniaus krašto lietuvia-

Lietuvių Piliečių Daibinin- 
kui ištirti. Kazanauskas nu- kų Pašelpinis klubas sauavo 
vyko į Chicago Title and 24 d. susirinkime, V. Neffo 
Trust Co. ir sutvarkė dalykų, sa-lėje, suruošė “inauguraci- 
kad nei vienam savininkui fe” na-ujos valdybos 1937 m. 
nieko nereiks mokėti, arba j Pirm. J. Puishas kviečia 
daryti. Pirm. Duoba, vardu visus lietuvius, vyrus ir mo-
draugijoe, padėkojo Kazanau-1 tens, įsirašyti į klubų. Mokės- kvie^.iaini atsilankyti į
skui už pasidarbavimų. jtis $6.00 metams. Nariai susirinkimų. Sųjungos nariai 

Susirinkimai perkelti iš pi- yame ^°vy.ie gauna igoj moka tik po $kQ0.
nuo pirmadienio kiekv. mė- lr mirtlPR atsitikime 18- - Valdyba
nėšio į pirmų penktadienį mokama pomirtinė pašalpga-_______________
kiekv. mėnesio. Sekantis su
sirinkimas bus vasario 5 d., 
M. Jasnausko svetainėj, 2259 
W. Cermak Rd. Namų Savi
ninkų balius įvyks šeštadie-

viąms.
Vice pirm. Jonas Simona- 

vičius, sekr. Z. Vyšniauskas 
(Red Cherry)? dabartinis pi- 
rmin. L. V. ^“Dainos“ choro

DIDELES KUMŠTININKŲ 
RUNGTYNES CHICAGOJ

Birželio m. 22 d. Sox Parke, 
Athktiė Direetor 1 . .l*“"”"1“

, nio vakare, vasario 6 d., Nef- ’r • • "" ifampi jono kumštininko Bra
fo svetainėj, 2436 So. Leavitt P*» ‘ ' P*™P'fddodko rungtvnės su juoduku

-------- Šv. Vardo dr-jos ir parap. * Jst. Valdyba
choro. Visais klubo reikalais 
rėikia kreiptis Z. Vyšniaus
kas, 4010 Soi. Talman avė. II- 

~ din. P. Šliogeris, kontr. rašt.
Boselando Vyžių kuopa »( , amiotis> jįj. V. Ivanaus- 

, vakaru vasario 5 d., parap,- tejf#ias M Kadri:Mskas> 
,08 salėje, l(»0fi So. Wabash kore(<p g Banulauskaa, mar.

Roselande šokiai

avė., rengia šokių vakarų 
Grieš Dean Colby’s orkestrą. 
Pradžia 8:29 vai. vak.

Merginos prie durų dalins 
širdies “tags“ kiekvienam 
šokėjui dykai. Tikietai yra 
du už 50 centų, o vienas už 
30. Antanas Vaitkus, kuopos 
pirmininkas, kviečia visų kuo

SHELOST20
MBNMOF FAT

Fnnl full of pep and poaaoM tha 
alendar form you erava—you can't 
lf you llaten to ffoaaipera.

To take off exceao fat go llght on > 
fatty meata. butter, oraam and au«- 
ary eweete —eat more frult and 
▼emtablee and take a half teaapoon- 
ful of Kruechen Balte In a (leee of 
hot water every mornlne to ellml- 
nate eaceee waeta

Mre. Rima Verflle of Havre de 
Grace, Md„ wr1teę: T took off SO 
Ibe.—my clothee flt me fine now.”

No draetto cathartlce—no oonetl- 
patloo—būt bllasful dally boirel ae- 
tton whon you take your ltttle dally 
doae of Kruechen.

šalka K. Knlbis, biznio ko
misija: W. Duoba, S. Bara
nauskas, F. Rauba, D. Ruda- 
kas ir P. Antonis, kontrolės 
komisija: A. Miežlaiškis, J. 
Petraitis ir K Aleksunas.

Kitas klubo sns-mas įvyks 
vasario 28 d., 1 vai. po pietų. 
Bus aptarta svarbūs reiką- 
lai, ypač biznio komisijos pla
nai ateities veikimui. Anelė

’Bmaikue lltrynlmae w-' 
malonumas Ir palengvini-j 

mae kuomet muskulai 
geliami.

• PAIN-EXPELLER 
Kuomaa lietuviu Šeimoms

jau per tris geatkartes.

L I N I M E N T

Joe Lonis. Vakar pasirašytas 
kontraktas.

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEAl/TH-MOR 

Matykite Ii Šiandien!
Reikia tik paAauktl CENtral 9061 
arba raSytl lalSka. o HEALTH-MOR 
ekspertas atvykę pae l’ie, Ir per ke
lias mlnutee ISalSklne HEALTH-MOR 
marikę. Saukite pardavėja J. F. 
0ANI8. Room 61«. 203 No. Wa-
baah Avė., Chicago.

CLASSIFIED
PARDAVIMU MALKOS

Sulaužytos baldų dėžėa — paprasta 
lodė vienas tonas — >5.00. Telefo
nas I-AFayette 7700.

PARDAVTMTT1 KAULINTAI PALTAI
41 vartoti fur kotsl, priimti mai
nais — Greitam pardavimui >5.00. 
Pirmosios ateiti, pl-m įaustai raus. 
Economlcal Reetlon. Mlller Fur Com
pany 166 N. Michigan Ava. Atdara 
vakarais.

IRBKO PIRKTI

Taikoma pirkti maži vargonluka, 
(reed organ). Turi bfltt geram sto
vy. Bov II A, "Draugas”.

TTPHOLSTKRTNG

Rakandu Taisymas
Pervilkimaa. baldų taisymas, per- 

maliavoiimaa, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai 
žemiausios kainos mieste. SnperioT 
Dpholstering Co.. 327 Ro. Kedsia 
Avė.. NEVada 7717.


