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Ispanų nacionalistai paėmė Malaga uostą
TŪKSTANČIAI RADIKALŲ 

PAKLIUVO NELAISVĖN
Daugelis paspruko pajūriu 

Kartagenos link
GIBRALTAR.AS, vas. 8. — 

Vadovaujama gen. de Llano 
ispanų nacionalistų pietinė ar
mija pagaliau paėmė radikalų 
valdomų Malaga miestų ir uo
stų pietinėj Ispanijoj, netoli 
Gibraltaro sąsiaurio.

Tik dalis radikalų vadų ir 
milicininkų suspėjo pasprukti 
atviru pajūriu Kartagenos 
link (į rytus). Kiti pakliuvo 
nacionalistų nelaisvėn.

Radikalai pamatę, kati netu
ri galimumo ilgiau gintis prieš 
nusveraneias nacionalistų pa
jėgas, susimetė į miesto ribas 
ir įvykdė gyventojų skerdynes. 
Tačiau neilgai tegalėjo džiaug
tis savo vykdomais žiauriai
siais darbais, nes neužilgo 
prie miesto ribų prisiartino

nacionalistai ir šie nutraukė 
anarchistų ir bolševikų barba
riškus žygius.

Radikalai pačiame mieste 
dar mėgino priešintis naciona
listams. Bet buvo tuščios pas
tangos.

Prieš Malagos paėmimų, Va 
lencijos radikalai pąskelbė ži
nių, kad, girdi, nacionalistams 
pagelbon prisiųsta 15,000 ita
lų savanorių, be kurių pagel- 
bos nacionalistai nebūtų galė
ję paimti miesto. Apie italų 
savanorių prisiuntimų žinia iš 
niekur nepatvirtinta, o iš Ro
mos tiesiog užginta.

Ispanijos radikalai neteko 
didžiai svarbaus uosto pietuo
se, kurs savo svarbumu prily
go Barcelonos uostui.

Kai kas nieko nėra iš pasitarimu 
Detroite, Mieli.

DETROIT, Mich., vas. 8. — 
Nieko gera neišeina iš Gene
ral Motors korporacijos turi
mų čia pasitarimų su Ameri
can Automobile 'Woricers uni
jos vadais tarpininkaujant gu
bernatoriui Murphv.

General Motors viršininkai 
užsikirto, atsisakydami pripa
žinti išimtinai šių vienų unijų. 
Sako, korporacija nori turėti 
reikalus su visais darbinin
kais, kurių daugumas nepri
klauso unijoms. Be to reika
lauja, kad darbininkai apleis
tų fabrikus Flinte, Micb.

General Motors korporacija 
atkakliai kovoja prieš unijų,

ŽURNALISTŲ GLOBĖJO 
DIENĄ PAMALDOS

VATIKANAS. — Šv. Pran
ciškaus de Sales, katalikų 
žurnalistų globėjb, šventė mi
nėta su Miniomis Vatikano 
spaudos parodos koplyčioje 
sekmadienį, sausio m. 31 d. 
Suteiktas Šventojo Tėvo laimi 
nimas. i ’ į *I<T

Pamaldose buvo Vatikano 
dienraščio “Oseervatore Ro
mano” vedėjas grafas Giuse- 
ppe Dalia Torre, italų katali
kų akcijos prezidentas Lam- 
bert Viguoli ir italų ir už
sienių žurnalistų grupė.

ISPANUOS BOLŠEVIKŲ Ri MEIAI AMERIKOJE ŠIMTAI TŪKSTANČIU SUKLAUPĖ 
POPIEŽIUI LAIMINANT

MANILA, ^Filipinai, vas. 8. 
— Švemtųjam Tėvui Pijui XI 
per radijų palaiminus meldžio 
nis, vakar čia užbaigtas 33-ia- 
sis tarptautinis Eucharistinis 
kongresas.

Daugiau kaip pusė milijono 
meldžionių, vyrų, moterų ir 
vaikų, suklaupė Luneta parke 
priešais majestotiškų altorių, 
taip pat. pašalinėse gatvėse, 
kaip tik per garsintuvus iš
girstas Šventojo Tėvo balsas 
iš Vatikano. Šventasis Tėvas 
kalbėjo keliolikų minutų loty
niškai ir kiekvienas tariamas

Šie asmenys priklauso taip vadinamam Šiaurinės Amerikos komitetui remti Ispani- žodis visiems aiškiai buvo gir- 
jos radikalus, kurie, girdi, karvojų nž “demokratijų”. Jie pietauja vienam sandėlių New Į dimas. Popiežiaus kalba tuo- 
Icrke. Sandėlis prikrautas visokių gerybių, kurios bus siunčiamos Valen.cijos raudonie- jau pakartota angliškai ir ki- 
siems. Kokia tai veidmanybė sakyti, kad Ispanijos radikalai kovoja už demokratijų. Ko- j tomjs rytinių tautų kalbomis, 
kia demokratija yra Rusijoje? Už tokių ir Ispanijos raudonieji šiandien kovoja.

(,Acme Photo.)

Popiežius ragino Eucharis
tinio kongreso dalyvius pa
naudoti visų energijų misio- 
nieravimui — grąžinimui Ka
talikų Bažnyčion išklydusių 
brolių ir tų visų, kurie tuno 
tamsybėse ir mirties šešėlyje, 
kad jie kovei kiau per Jėzų 
Kristų atsiektų šviesų, tiesų ir 
amžinų gyvenimų.

Eucharistinėje procesijoje 
dalyvavo Filipinų kariuome
nės dalys. Tautinės grupės tu
rėjo savo šalių vėliavas. Tarp 
įeitų matyta japonų, Vokieti
jos nacių ir Ispanijos naciona
listų vėliavos. Jų visų prieša
kyje buvo Eucharistinė ir Po
piežiaus vėliavos.

ĮSPĖJA, kad ispanai
NESIUSTŲ LAIŠKŲ KUNI

GAMS KATALONIJOJ
WASHINGTON, vas. 6. — 

Katalonijos provincijos (Ispa
nijoj) (klaritų provincijolas 
kun. Albertas Goni, C. M. F., 
kurs persirengęs sodiečiu tris 
mėnesius išgyveno Baroelono- 
je per šį sukilimų, skelbia įs
pėjimų ispanams katalikams, 
kad jie nesiųstų jokių laiškų 
kunigams, arba vienuoliams | 
Katalonijų, arba kitus radika
lų valdomus plotus Ispanijo
je. , '

Provincijolas kun. A. Goni 
yra Romoje. Iš ten įspėjimas 
prisiųstas klaritų kolegijos 
Amerikos Katalikų universi
tete vedėjui kun. E. Sugranes, 
C. M. F.

Kun. Goni įspėjime pareiš
kia, kad kunigai, klierikai ir 
vienuoliai, kurie ikišiol ten iš-

NACIAI SUĖMĖ DANCIGO 
KATALIKŲ VADĄ

DANCIGAS, vas. 8. — Na
cių policija'sflIAFštave katalikų 
partijos vadų kun. Stachmikų, 
nepaisant to, kad jis yra Dan
cigo seimo atstovas.

Naciai laiko kalėjime visų 
opozicijos partijų vadus.

KALBA TIK APIE KITUS 
SAVANORIUS

LONDONAS, vas. 8. — An
glijos vyriausybės atstovas 
šiandien pranešė parlamente, 
kad Ispanijoje su nacionalis
tais veikia daug italų savano
rių ir kaskart jų daugiau vis 
siunčiama.

Anglijos vyriausybė tyli a- 
pie Maskvos ir Prancūzijos 
radikalų veikiančius Ispanijo
je savanorius.

kadangi tarp darbininkų vadų ---------------------- __ __
nėra vieningumo. J. L. Levis RADIKALAI PAGERBĖ SA- gyvi, slapstosi nuo raudo- Į GATVEKARIS UŽSIDEGĖ

600,000 IŠLAISVINAMI 
Iš PERSONALIŲ MO

KESČIŲ

Nukentėjusios potvyny kataliku 
parapijos Cindnnati

automobilių pramonės darbi
ninkus organizuoja į vienų 
šios pramonės unijų, o Ameri
kos Darbo federacijos vadai 
Leviso žygiams stato kliūtis.

Gyvuojant darbininkų vadų 
tarpe tokiems nesutikimams, 
suprantama, korporacija tuo 
naudojasi ir stengiasi nustel
bti unijas.

Flinte, Mich., nepaprastas 
įtempimas. Jei Detroito neį
vyks koks nors sutarimas, sa
koma, Flinte bus paskelbtas 
karo Rtovis, kadangi “sėdin
tieji” darbininkai fabrikuose 
nemano apleisti savo pozicijų.

VISKIUS ŽUVUSIUOSIUS

PARYŽIUS, vas. 8. — Pran 
cūzijoa radikalai su premjeru 
Blnm vakar turėjo vaikštynes. 
Pagerbė saviškius žuvusiuo
sius per kruvinas riaušes, į- 
vykusias 1934 m. vas. 6 d.

Nacionalistai norėjo sureng
ti vaikštynės pagerbti savuo
sius žuvusiuosius per tas pa
čias riaušes. Bet premjero 
Blumo vyriausybė uždraudė 
jiems tai daryti.

RYTOJ PELENŲ DIENA

IŠKILO SALA JUODOJOJ 
JŪROJ

MASKVA, vas. 8. — Nedi
delė sala staiga iškilo Juodo 
joj jūroj Krymo pakraščiuo
se, netoli Balaklava.

vas. 19 d., Pelenų die 
na ir Gavėnios pradžia. Kata
likai per Gavėnių daugiau pa
siaukoja dvasios reikalams 
Gavėnia yra žmogui atgailos 
laikotarpiR, kad vertai sulau
kus Prisikėlimo šventės.

nųjų gaujų. Su siunčiamais gi 
jiems laiškais, jie gali būti su
rasti ir užmušti. Jis sako, kad 
raudonieji su prisiųstų laiškų 
pagelba surado kunigus ir 
juos nužudė.

Tai gi, daugiau atsargumo 
su laiškų siuntimais. Visi sve
tur gyvenantieji ispanai kata
likai raginami1 tai gerai įsidė
mėti ir neklausyti jokių paša
linių patarimų, kad su laiškų 
siuntimais į radikalų valdo
mas sritis Ispanijoje niekam 
nėra pavojaus.

Kun. A. Goni pareiškia, kad 
Ispanijos komunistų žvėrišku
mai ikišiol pasauly nebuvo ži
nomi. Nuožmiausi barbarai ne 
gali jiems prilygti Jie neturi 
pasigailėjimo rastiems pabė
gusiems, arba sergantiems ku
nigams. Neit neregius jie žudo.

Netoli Cervera (Ispanijoje)

Lake gatvės vienas gatvėka- 
ris vakar užsidegė. Važiuojan
čių 10 asmenų greit jį apleido 
ir gaisras automatiškai užge
so uždarius elektros pajėgų.

CINCINNATI,
— Pasibaigus dideliam uotvy- i 
n iui šiame mieste ir apyhhTST’i 
se, katalikų parapijos susidu
ria su nepaprastai dileliu dar 
bu: valyti buvusias užlietas 
bažnyčias, mokyklas, kleboni
jas ir kitus bažnytinius trobe
sius. Visur galybės purvo, 
šiukšlių, susiraitusios medinės 
durys, grindys, suolai ir kiti 
daiktai. Sunkiausia darbo naš
ta, žinoma, teks patiems kle>- 
bonams.

Šv. Rožės parapija, kaip pa 
tirta, skaudžiausia nukentėju
si. Bažnyčia buvo užlieta iki 
didžiojo altoriaus viršaus.

1 Vandeny mirko klebonija, mo
kykla ir seserų mokytojų na
mai. Klebonas kun. Dillon bu
vo ntfsikėlęs į vieno parapijie
čio namus ir tenai laikė Mi
šias mažam žmonių skaičiui.

Devynios pėdos vandens 
niūksojo Šv. Henriko parapi
jos bažnyčioje. Klebonijos ir 
mokyklos apatiniai aukštai bu 
vo užlieti iki lubų. Sunaikinti 
bažnytiniai rūbai, baldai ir vis
kas. • 1

Šv. Mykolo parapijos bažny 
čia ir klebonija neištiktos pot
vynio nes stovi aukštesnėj 
vietoj. Bet mokykla ir seserų 
mokytojų namai mirko ir daug 
nukentėjo. Bažnyčioje visų lai 
kų turėta pamaldos.

Šv. Antano parapijos baž
nyčia tik dalinai buvo užlie'a 
ir pamaldos joje nutrauktos.

Šv. Patriko parap. bažny
čioje, Northpide, pamaldos bu
vo nutrauktos, nes rūsiai buvo 

Mirė Šv. Brendano parapi- užlieti ir buvę pasireiškę gais- 
jos, Racine avė. ir Marąuette rai. Mišios buvo laikomos Ko-

"TV? -- .
Cooko apskrities turtų įkai

notojas (asesorius), J. S. 
Clark paskelbė, kad jis išlais
vina iš personalių mokesčių 
visus tuos, kurie turi mažiau 
kaip 400 dol. vertės persona- 
lio turto. To priežastis, kad 
nieku būdu negalima iš jų iš- 
kolektuoti tų mokesčių, kurios 
per metus sudaro po keletu 
dolerių. Kolektavimas tegali
mas tik per teismus, o tas su
darytų keleriopai didesnes iš- 

i laidas už sukolektuotas sumas.I
Nuo šių mokesčių išlaisvina

ma apie 600,000 žmonių, 'kurių 
personalės mokestys, ėmus vi
sus kartu, sudaro apie 3,932,- 
000 dol. mieste ir apskrityje. 
Iš tos sumos tik nyki dalis su- 
kolektuota ir kolektavimas ap
skričiai neša didelius nuosto
lius.

PAGERBTA KARE ŽUVU
SIEJI DU RUMUNŲ VADAI

O., vas. 7. vo užlieta ir į bažnyčių įgii-
- - ■ - '** omas keletu dienų nebuvo ji 

nomaa? Seserų mokytojų namų 
rūsys buvo užlietos ir jos bu
vo priverstos nusildeltl kittlZ 

Šv. Pijaus parap. bažnyčia 
ir gi išliko, tik klebonija buvo 
užsemta.

Eilė kitų bažnyčių ir mokyk 
lų Cincinnati arkivyskupijoje, 
taip pat našlaitnamiai tiesiogi
niai, ar netiesioginiai daug nu
kentėjo nuo potvynių.

Mt. St. Mary seminary, Nor 
wood, neteko elektros ir van
dens ir visi auklėtiniai paleis 
ti namo kai kuriam laikui.

NEPAVYKO UŽSIMUŠTI

Ryšium su plėšimais polici
jos areštuota M. Harnish, 18 
m. amž. mergiščia, vakar ban
dė išdktti per langų iš penktojo 
aukšto kriminališkam teisme.

Tai pastebėjo vienas bailifų 
ir jų sutempė nuo lango.

Ji areštuota kartu su kitais 
keliais plėšikais.

klaritai išlaikė sanatorijų var
du Mas Claret. Tenai buvo 
laikomi pasenę, invalidai ir 
šiaip liguisti misionieriai. Re

BERLYNAS, vas. 8. — Ko
vose prieš radikalus Ispanijo
je žuvo dn rumunų “geležinės 
sargybos” vadai, kurie tarnai 
vo savanoriais gen. Franco 
kariuomenėje. Žuvusiųjų lavo-

MOTERIŠKĖ ŽUVO 
SPROGIME

voliucijos pradžioje radikalai 
įsilaužė sanatorijon ir išžudė j nai iš Ispanijos per Berlynu 
visus ten rastus asmenis, ne- pasiųsti į Rumuniją. Žuvusie-
išskiriant nė 
vienuolių.

slaugų brolių

Klaritų kolegijoje ir univer
sitete Cerveroj buvo 31 kuni
gas profesorius, 35 broliai ir 
134 studentai. Iš jų visų vos 
apie 40 asmenų išliko gyvi, 
suspėję pasislėpti. Kitus vi
sus 'komunistai nužudė.

PLATINKITE “DRAUGĄ

ji militariškfti pagerbti čia ge
ležinkelio stotyje.

Namams šildyti aliejus sus
progo namų rūsyje, 1427 Jtt- 
neway terrace. Mrs. L. Her- 
bert, 62 m. amž., žuvo, o jos 
brolis J. Coleman, 60 m. nmž^ 
sužeistas.

MIRĖ ŠV. BRENDANO 
PARAPIJOS KLEBONAS

Chicago 69 policininkai grį
žo iš Lonisville, Ky., kur jie 
tarnavo potvynių laiku.

ORAS
road, klebonas kun. P. J. lumbo Vyčių klubo namuose 
Scanlan, 72 m. amž. Laidotu
vės šį trečiadienį.

CHICAGO SRITIS. — Nu- 
Šv. Bonaventūro par. l>ažny įmatomas pragiedrėjimas; šian 

čia išliko, tačiau aplinkui bu- dien šalčiam

I
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ISPANIJOS ĮVYKIŲ KALTININKAI
=

Antradienis, vasario 9, 1937

DIENOS KLAUSIMAI

SAUJAS PREZIDENTO UŽSIMOJIMAS

Prezidento Koosevelto užsimojūuas įne
rti nekurias reformas į Aukščiausįjį Jung
tinių Valstybių Teismų sukėlė didelę sen- 
racijų. Prieš tų Prezidento žygį ėmė protes
tuoti visa vyriausybės opozicija. Demokratų 
partijos eilėse irgi atsirado manančių, kad 
Prezidento sumanymas yra per daug radi 
Itališkas.

Prieš ketvertų metų, perimdamas kraš
to vairų į savo rankas, Prez. Rooseveitas 
aiškiai pabrėžė, kad vargu bus galima at
statyti krašto ekonominę gerovę, išbristi iš 
depresijos balos, jei pasiliks sena, savo am
žių atgyvenusi ekonominė tvarka. Jis žadė
jo duoti žmonėms kų nors naujo ir savo pri
žadų pildė. Jis įsteigė NRA su įvairiomis sa
liomis ir darbas pasekmingai ėjo pirmyn, 
Uežikrint visų pasipriešinimų ir kliūčių. Da
rbininkai žmonės, ūkininkai ir smulkesnieji 
pramonininkai bei prekybininkai pajuto, kad 
Prezidentas tikrai planingai ir nuoširdžiai 
rūpinasi jų reikalais, kad ir darbo valandos 
bus sutrumpintos nenumušant algų, ūkinin
kų būvis bus pagerintas, smulkesnieji įrno- 
uininkai turės progų pagerinti savo reikalus. 
Į tų p. Roosevelto programų įėjo viešieji 
darbai, bedarbių šelpimas ir t.t.

, Rodos, kad viskas ėjo gerai. Knašio bū-

Prancūzų laikrašty je “Revue de Paris 
buvo įdėta ilgos rašinys, kuriame nurodoma 
Ispanijos įvykių kaltininkai. Tas rašinys 
baigiamas taip:

1. Jau nuo 1925 m. Ispanijos karo va
dovybė buvo masonų rankose, kurie ste
ngėsi nuversti karalių ir visų valdžių 
paimti į savo rankas, lr masonams tas 
pasisekė 1931 m.

2. 1934 ui. generolai masonai, malšin
dami Astūrijos komunistų sukilimų, už- 
sit įaukė komunistų neapykantų. Prasi
dėjo tarp dviejų bedievybės šakų politi
nis trinimasis.

3. 1936 m. laimėjus kairiesiems parla
mente daugumų, 'komunistai pradėjo ma
sonams generolams keršyti; o patys ko
munistai, agituojami iš Maskvos atsiųs
tų agitatorių, ėmė plėšti, deginti, žudyti. 
Komunistai pirmieji tapo savo tautos plė 
šikai, nuo kurių visi turi teisę gintis.

4. Pirmąjį sukilimų prieš komunistus 
plėšikus organizavo ne Katalikų Baž
nyčia, bet dvi politinės partijos (k a r lis
tai ir f a Įaugi s tai), bet jis neįvyko.

5. Pradėti karinį sukilimų davė įsaky
mų masonų generolų vadovybė dėl to, 
kati buvo jie stumiami iš savo vietų.
Jei kas šiandien skelbia, kad katalikai 

kalti už sukilimų ir nekaltai liejamų Ispani
jos kraujų, tai yra biaurus šmeižtas, sutar
tinai paleistas masonų ir komunistų, kad pa
slėpti savo politines intrygas.

B. Gnd«a

Puškino Mirties Sukaktuvės m«MNW<

TEISINGAS ŽODIS

1837 — 1937
Šiemet vasario 10 dienų su

eina šimtas metų kai mirė di
dysis rusų rašytojas ir poe
tas Aleksandras Sergejevičius 
Puškinas. Vist rusai be pa 
žiūrų skirtumo mini liūdnas 
savo poeto mirties sukaktu
ves — liūdnas dėl to, kad 
jo genijus buvo vos tik pra
žydęs, kai atėjo nelaimingas 
galas. Jisai žuvo sužeistas dvi 
kovoj. Puškinas į dvikovų 
stojo su savo švogeriu, kurs 
buvo Olandijos ambasados na 
rys. Už tai caro vyriausybe 
jį tuoj po dvikovos išvijo iš

1263). Tada «vetiniu krauju 
didžiuodavosi ne vien rusai. 
Anglijos didikai didžiuodavo
si turį prancūziško kraujo, 
Ispanijos didikai didžiuoda
vosi turį teutoniško kraujo. 
Kaip ten nebūtų su Puškino 
vokišku krauju, bet yra ži
noma, kad iš motinos pusės 
Puškinas turėjo abisiniško 
kraujo. Pūškino prabočius iš 
motinos pusės buvo abisinie- 
lis, generolas rusų armijoj 
Petro Didžiojo laikais. - 

Poetas Puškinas gimė Mas
kvoj; 1799 m.

Kai Adomas Mickevičius ė

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS į Tai prie ko priėjo lietuviški 
------------ 'cicilistai! Nuo Markso evan-

Jei, tavorščiai, Marksas a- j gelijos, klesų kovos, darbunm- 
teitų šiandie ir pažiūrėtų, ko- i kų paliuosavimo iš kapitalis-
kiais kaliais nuėjo lietuviški 
cicilistai, kurie prieš desėtkus 
metų pasistanavijo darbinin
kams rojų ant žemės užvesti, 
jis iš piktumo visų barzdų nu
sirautų ir (keikdamas kuogrei-

tų nevalios — prie dėstymo, 
kų reiškia bučkiai. Tokiems 
subdžektams, tavorščiai, ne
reikia nei cicilizmo; juos gali 
bil-e pusbernis dėstyti.

Lietuviškas cicilizmas dabar 
tikrai yra virtęs monki bizniu.čiausiaį nertų atgal j savo po-

Rusijos. Puškinas mirė sulau- jo aukštus mokslus Vilniaus žeminį rojų. Iš tikrųjų, jis tu- 
ūnivefęitęte, tai Puškinas ėjo1 retų racijų, imkime Bostono

mokslus licėjuj Petrograde.'cicilistus, kurių staršina yra Vincas Bašinskas. Ruošdama- 
Kai Adomas Mickevičius vei-1kapitalistas Maikis. Užuot į-'sis vikeišinui septynioms su-

Utreebtos arkivyskupas vienoje savo ka- 
IbojO yra pasakęs; •-

‘‘Pati pirmutinė pareiga iš viso katar 
ūkiškojo darbo — sukrikščioninti savo šei
mų: bendru malda, dažnas ėjimas šventų 
Sakramentų, griežtas laikymasis krikščioniš
kosios meilės ir teisybės savo tarpe ir su 
svetimaisiais, rėmimas jiagal išgales kiek
vieno gero darbo, tai yra lyg misijų laukas. 
O jei katalikas pastebi, kad pas jį ar jo šei
moj ne viskas tvarkoj, tačiau netaiso, tai
jam nerūpi ne tik tautos ar tikėjimo, ^ika- 

»is--visais žvilgsniais ėmė gėrėtj. Bet fcia -| lai> ir 8avojį inimė?Jėi
namuose katalikiško laikraščio vien dėl to, 
kad jame nėra tuščių sensacijų, tam nerūpi 
nė tautos kultūrinė pažanga. Visi katalikai 
čia turėtų eiti sutartinai. Laimėjimas užtik

* 9nt kelio atsistoja AukščiausiasFs Teismas 
ir pradėjo smerkti Prezidento planus, pripa
žįstant juos prieškonstituciniais. Tuo vyriau
sybei užduotas didelis smūgis. Dėl to dabar, 
kuomet praėjusiais rinkimais Prezidentas ga
vo taip didelį krašto pasitikėjimų, norima 
lefonnuoti Aukščiausįjį Teismų tokia pras
me, kad jis labiau kooperuotų su vyriausy
be. Norima padidinti teisėjų skaičių iki pen
kiolikos. Tai tarės padaryti kongresas. Opo-. 
zicija, žinoma, šaukia, kad toks žygis būtų 
tikrai prieškonstitucinis ir išstatytų kraštų 
į diktatūros pavojų. Bet tokio pavojaus nė
ra nei vienu nei kitu atveju. Jei galima ki
tais atsitikimais konstitucijos dėsnius apeiti, 
prie jos tinkamus amendmentus pridėti, ko
dėl turi būti išimtis teismui. Sis dalykas 
yra tvarkoj, nes prie teismo pertvarkymo 
einama tais keliais, kurie nurodyti konsti
tucijoj.

rintas’ Į i ><!

ŽYGIUOJAM Į PRIEKĮ

Brooklyno lietuvių katalikų laikraštis 
“Amerika” rašo:

“Lietuvių katalikų visuomenė žygiuoja 
į priekį įvairiose vietose. Štai šį sekmadienį, 
vasario 7, Cambridge parapijiečiai sudegins 
skolos dokumentus; netrukus įvyks S. Wor- 
cester Aušros Vartų įrengtos bažnyčios šven
tinimas; Providenee jau pastatyti mokyklai 
namui; Daytone, Ohio, keliamas fondas mo
kyklos namams statyti; Brooklyno Apreiški
mo parapija pernai išmokėjo 7000 dol. sko
los. Tokių gražių pažangos ženklų yra ir 
kitur.

Tenka tik pageidauti, kad visur lietu
vybės frontus nedarytų jokių kompromisų, 
kad jis būtų tikrai lietuviškas”.

Prie to dur reikia pridėti, kad busimąjį 
pavasarį bus užbaigta statyti Tėvų Marijo
nų Seminarijos koplyčia ir bus pašventinta; 
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga (Chioago- 
je) išmokėjo savo ūkio skolas ir įsteigė prie
glaudų fondų; Nekalto Prasidėjimo parap. 
(Chicagoj) busimąjį pavasarį didins bažny
čių; Clevelande katalikai išleidžia naujų lai-, 
kraštį. Panaiių gražių reiškinių yra ir dau
giau. Jie parodo, kad Amerikos lietuviai 
katalikai yru gyvi ir religiniu ir tautiniu 
atžvilgiu.

l’rie šių arkivyskupo žodžių “6-nio” re
dakcija tokių pastabų prideda:

“Šitos rimtų žmonių mintys mums.yra 
itin svarbios ir įsidėmėtinois. Daug girdime, 
daug kalbame, maža darome. Katalikai šiuo 
atveju turi būti jautriausi ir judriausi. Ne
pasitenkinti vien trumpa sekmadienių reli
gine praktika, bet kasdien praktikuoti kata
likiško gyvenrmo dėsnius. Jei šiandien kas 
yra puolamas ir persekiojamas kaip kata
likas, tai ne dėl to, kad jis tiki į Dievų, ne 
dėl to, kad yra katalikas, bet dėl to, kad 
per mažai tiki ir mažai yra pavyzdingas 
Katalikas. Tikrai katalikiškas gyvenimas iš
saukia ne neapykantų, bet pagarbų. Gyven
kime taip, kad mus visi gerbtų kaip kata
likus”. , •

NAUJOJI RUSIJOS BURŽUAZIJA

Pastaruoju laiku keli Amerikos laikraš
čių korespondentai labai plačiai rašė apie 
{Sovietų Rusiją. Jie aiškiai pažymėjo, kad 
bolševikai nevykdo komunizmo. Lygy Dės bo- 
vietų Rusijoj nerastum nei su žiburiu ieško
damas. Nelygybė ten daug esanti didesnė 
negu Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Ne
lygus darbininkams atlyginimas dirbtuvėse, 
nelygus žemės ūkiuose, nelygus ir valdinin
kų atlyginimas. Vieni pertekliuje gyvena, 
turtus krauna, kuomet kitiems tenka skurs
ti, o visai nepriklausantieji prie komunistų 
pu r li jos tikrai badauja. Tokių milijonai iš
marinta.

Vadinas, Sovietų Rusijoj išaugo nauja 
buržuazija. Gerai užlaikomos kariuomenės 
pagalba ji pajėgia išsilaikyti. Ji nepakenčia 
jokios opozicijos. Kas jai pasipriešina, tuos 
be jokio pasigailėjimo šaudo. Kad taip yra, 
matome iš paskutiniųjų įvykių Maskvoje. 
Bet ar toji naujoji Rusijos buržuazija ilgai 
pajėgs laikytis paremta kareivių durtuvais, 
tuo tarpu nelengva būtų atspėti. Yra žmonių 
manančių, kad Stalinui gali pritrūkti šovi
nių opozicijai šaudyti.

kęs 37 metų amžiaus.
Ntiut ir lietorttt ?

Puškinas nėra svetimas ir 
nėra nežinomas Amerikos lie
tuvių senajai kartai. Veik vi
si lietuviai ateiviai yra lan
kę Lietuvoj pradines mokyk 
las, kur mokytojavo rusai 
mokytojai ir kur buvo varto
jami rusiški vadovėliai. O 
nei vienas tų vadovėlių ne
buvo be Puškino eilėraščių.

Toliau Puškinas mums į- 
domus dėl to, kad jisai ir 
mūsų viengentis Adomas Mic
kevičius buvo lankininkai, 
vienminčiai ir artiiui draugai. 
Mickevičius už Puškinų bu
vo vyresnis tik keletu mėne
sių.

Puškinas lietuviams arti
mas dar ir tuomi, kad jis 
savo didžiausiame dramatiš
kame veikale .Bortą Godonov 
vaizduoja vLactu-
vos parubežf. Garsus kom
pozitorius Mūsogoffski “Bori
sų Godunovų” pritaikė ope- 
retiškann vaidinimui iiį ten 
tebėra minimk Lietuva. “Bo- 
ris Goduuov’? yra viena žy
miausių pasaulio operų ir vai 
dinama visuose kraštuose. To 
kiu būdu Puškino dėka Lie
tuva buvo ir tebėra populeri- 
zuojama visuose civilizuoto 
pasaulio kraštuose.

Vienu žvilgsniu, vienok, Pu 
skinas lietuviams yra ne koks 
dėdė. Kol jaunas, Puškinas 
buvo liberališkas. Bet subre
ndęs, jis tapo carizmo ir im
perializmo šalininkas. Jisai 
stovėjo už Rusijos rubežių 
plėtimų ir grobimų svetimų 
žemių ir tautų. Jisai be galo 
piktinosi lenkų sukilimu 1830 
metais ir be galo džiaugėsi, 
kad sukilimas buvo pasmau
gtas. Puškinas taipgi džiau
gėsi Kaukazo užkariavimu. 
Puškinas savo galinga plunk
sna kėlė ir auklėjo rusuose 
imperializmo dvasių. Nepraė
jo, vienok, nei šimtas metų, 
kai Puškino idealizuotas ca
rizmas priėjo liūdno galo. 
Taip atsitikus, mes galūne 
būti Puškinui atlaidesni ir 
galime bešališkai įvertinti jį 
ir jo kūrybą.

Poškino kilmė
. • . * *.

Puškinas iš tėvo pusės yra 
kilęs iš senoviškų rusų bajo
rų. Rusijos didikai mėgo sa 
vo prabočiams priskaityti vo
kiškų kilmę. Tai ir Puškino 
prabočiai vedų savo pradžių 
nuo vieno vokiečio, kure Ru
sijoj apsigyvenęs Aleksandro 
Nevskio laikais. (Aleksandras 
Nevskis viešpatavo 1220 —

Praeitų savaitę apsiženijo

kė slaptoj studentų filomatų steigus cicilistiškų škulę ir joj 
draugijoj, tai Puškinas rašė [mokinus cicilizmo, dėsčius
eiles apie laisvę ir flirtavo 
su tais jaunuoliais, kurie vė 
linu bandė caro vyriausybę 
nuversti. Tie revoliucijonie- 
riai vadinami dekabristais. 
Kai Adomas Mickevičius bu
vo susektas slaptame veiki
me ir ištremtas Rusijon, tai 
taipgi Puškinas už liberališ
kas idėjas ir eilėraščius iš Pe
trogrado buvo išsiųstas į pie
tų Rusiją. Mickevičius gyve
no Petrograde, Odesoj ir pa
galios Maskvoj. Prie Nikalo- 
jaus I Puškinas sugrįžo iš 
pietų Rusijos į Maskvą. Tai 
įvyko 1826 m. Tai tuo tarpu 
Puškinas susipažino ir susi
draugavo su Mickevičium. Pu 
skinas ne sykį užtaravo Mic
kevičių cart>'valdžioje ir rū 
pinosi gauti jarn leidimų grį
žti į tėvynę. Bet kai 1828 me 
tais pasirodė Mickevičiaus 
“Konradas Valendrodas”, tai 
Mickevičiaus vardas caro va
ldžios akyse pablogėjo ir Pu
škino užtaravimas

Markso* “kapitalų,” įvedus 
praktikon lygybę, brolybę, į- 
steigus nors mažų sklypelį ro
jaus ant šios žemės, kad pa
rodyti, kaip cicilizmas išrodo 
praktikoj, jie įsteigė va kokių 
škulę ir dėsto tokius subdžt'k- 
tus:

1. Kaip atsirado ir kų reiš
kia bučkis?

2. Turėt ar neturėt vaikų?
3. Kokius vyrus moterys 

myli ?
4. Kokias moteris vyrai u»y-

U? j
Kitus subdžektus praleidžiu, 

nes nuo jų net ir mano plikė 
rausta. Studentams net pikče- 
riais visa tai parodoma.

Visos tos klesės kaštuoja 
tik 2 dol. Vadinas, čyp!

vai tems jis paklausė savo jau
nos žmonos:

— Na, dir, kų tu manai da
ryti su savo šliubine drese? 
Nešiosi tokių, ar perdirbsi?

— O, no, — atsakė jaunoji, 
— įdėsiu jų į baksų, nes ne
užilgo gali prireikti.

kų kalboje. Dėl to lietuvių 
tauta turi neįkainuojamų dva
siškų nuostolį.

Puškinas rusų kalboje i?
baigėsi, literatūroje rado jau prauč ri

Mickevičius turėjo bėgti už
sienin. Puškinas nebuvo ko
jos iškėlęs užsienin, o Micke
vičius antrųjų ir didesniųjų 
savo gyvenimo dalį praleido 
užsieniuose. Mickevičius sve
timoj padangėj be galo ilgė
josi tėvynės ir savo pasiilgi 
mų išliejo veikale “Pan Ta- 
deusz”, o Puškinas nu© jau
nystės svajojo apie kelionę 
po užsienius ir svajonės neiš
sipildė. Mickevičius keletu 
mėnesių buvo vyresnis už 
Puškinų, bet Mickevičiaus ši
mtmetines mirties sukaktuves 
minėsime tik 1955 metais.

Puškino antroji gimtinė ka
lba buvo prancūziška. Puški
no kūdikystės ir jaunystės 
iaikais rusų literatūra buvo 
dar menka. Todėl tųsyk pra
ncūzų kalba ir literatūra vie
špatavo rusų apšviestūnijoj. 
Bet mažo Puškino auklė bu
vo tikra rusė, žinovė rusų 
tautosakos, ir ji jaunam Pu
škinui išpasakojo rusų tauto
saką. Ta tai auklė su savo 
pasakomis, mįslėmis, burtai.- 
poliko Puškine neišdildomų 
įspūdį ir tas atsiliepė ant jo 
kūrybos.

Kada Mickevičiaus genijui 
brendo, tai lietuvių literatūra 
ir rašyba buvo dar vystyk
luose. Mickevičiui gal būt pu- 
sirodė perdi dėdė užduotis i*a- 
■vo kūrybą atlikti neišdirhlo 
je, dirvonuojančioje lietuvių 
kalboje. Ir jis tą atliko Lu

tus kelius. Jo dalykas buvo 
germti, kas jau atlikta ir 
praminti naujus kelius. Jis tų 
ir padarė.

Kiti Puškino laikų 
rašytojai

Be Mickevičiaus Puškiuas 
nebuvo suėjęs į asmeniškų pa 
žintį su savo laikų kitų tuu 
tų rašytojais. O tųsyk gyve 
no labai žymūs pasauliniai ra
šytojai. Kai Puškino genijus 
brendo, tai Vokietijos rašyto
jas Schiller jau buvo pagar- kas beldžia į langų. Atsike- 
sėjęs po visų pasaulį. Schiller lia ir žiūri. O-gi prie lango 
yra lietuviams žinomas per

Praeitų savaitę ' taip pat 
šliubas buvo Jono Svirtės su 
Magde Tataite.

Ruošdamosi į šliubų jauno
ji lieja griaudžias ašaras. Mo
tina ramina.

— Ir ko gi čia dabar verlji? 
Kai aš tekėjau, tai man nei 
viena ašara nenurito per 
skruostus.

— Jes, — gugč rodama at
sakė Magdė, — gera mamytei 
buvo neverkti, nes tekėjai už 
mano tėvelio. Gi aš teku už 
svetimo vaikino.

velti fantastiškumo. Tuoim 
Puškino “Skenduolis” ir Poe 
“Varnas” yra panašūs. Į lie
tuvių kalbų “Skenduolį” yia 
išvertęs kun. M. Vaitkus, o 
“Varnų” — Karolis Vairas 
(Račkauskas). Trumpai ta
riant, ‘ ‘Skenduolio’ ’ turinys 
yra toks: žvejo vaikai parhė 
gę namo, išgąstingai tėvui sa 
ko, kad tinkle radę negyvų 
žmogų. Nusigandęs tėvas nu
eina su vaikais paupėn ir ra
nda tų negyvėlį. Žvejys, bijo
damas tųsyklių su vyriausy
be, nustumia negyvėlį upėn. 
ir įgrasina vaikus niekam a- 
pie tai neplepėti. Ateina nak
tis ir žvejys girdi, kad kaž-

jo veikalus “Vilius Tolius” 
ir “Orleano Mergelė”, k u 
riuoa lietuvių kalbon išvertė 
l>r. Kudirka. Kitas Puškino 
laikininkas Vokietijoj buvo 
Goethe. Kai Mickevičius pa
bėgo iš Rusijos, tai, atsidūręs 
Vokietijoj, aplankė Goetsę 
Weimaro mieste.

Anglijoj žymiausias Puški
no laikininkas rašytojas bu
vo lordas Byron, kurs buvo 
vienas mėgiamiausių Puškino 
autorių.

Puškino ir Mickevičiaus bū 
kais literatūra Amerikoj taip
gi klestėjo. Tais laikais čia 
gyveno ir gamino garsius mi 
vo veikalus Longfellow, Coo 
per, Irving, Bijant, Emer
son, Poe. Galima čia prūniri- 
ti, kad Puškinas ir Pac vic 
nu žvilgsniu turi panašumo. 
Abu mėgo savo veikaluose j-.

įstumtasis į upę skenduolis. 
Po to tas skenduolis kas na
ktį nedavė žvejui ramybės ir 
beldėsi į jo langus.

Poe savo “Varne” išreiš 
kė pasiilgimų mirusios mer
ginos, kurių jis naktį tarsi 
girdi beldžiantis į duris. Kai 
jis duris atidaro, tai nieko 
neranda. Kai vėl ūna snausti, 
tai pasigirsta naujas beldi
mas. Atidarius duris, įlekia 
varnas. Poetas palaiko vanię, 
kaipo pasiuntinį iš kito pu- 
saulio ir kalbina, bene išgirs 
kų apie savo merginų. Į vi
sus poeto klausimiiH apie jo 
l^enore varnas atsako žodžiu: 
“Nevermore”.

Poe gyveno truputį ilgiau, 
negu Puškinas — gūnė 1809, 
o mirė 1849. Puškinas be lai
ko žuvo dvikovoj, o Poe dėl

(Tęsinys 6 pusi.)
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Iš Tėvų Krašto

Susijungimo Sukak
tuvės plačiai pami

nėtos

I

Sausio mėn. 15 d. suėjo 14 
metų, kai įvyko garsusis Kiai 
pėdos krašto sukilimas, po 
kurio j vienų valstybę susi
jungė Didžioji ir Mažoji Lie
tuva. Tai yra svarbios suka
ktuvės visai lietuvių tautai, 
kuri jas šiemet labai plačiai I 
ir įspūdingai paminėjo. Visa-j 
me krašte sukaktuvių dienų 
plevėsavo tautinės vėliavos.

Organizacijos susirinko prie 
Nepriklausomybės paminklų, 
prie kurių pagerbė žuvusius 
Klaipėdos vaduotojus. Savo 
būstinėse jos surengė visų ei
lę paskaitų, pranešimų ir ko
ncertus. Paskaitose bei pra- 
nešimuose buvo nušviesta 
Klaipėdos krašto ir Didžio
sios Lietuvos susijungimo rei 
kšmė politiniu, ūkiškuoju ir 
kultūriniu atžvilgiais. Moky
klose, susijungimo dienų bu
vo darbas pertrauktas ir mo
kiniai buvo plačiau supažin
dinami su Klaipėdos kraštu 
Baltijos jūra.

Kaune

Kaune visos organizacijos 
susirinko į Vytauto Didžiojo 
muziejaus sodelį ir prie pa
minklo žuvusiems dėl Lietu
vos Laisvės padėjo vainikus. 
Jautrių kalbų pasakė Lietu
vos šaulių sųjungos vadas pu
lkim Pr. Saladžius. Netrukus 
Vytauto Didžiojo muziejui į- 
vyko iškilmingas posėdis, ku
riame dalyvavo ir aukštieji 
Lietuvos kariuomenės vado
vybė. Čia kalbas pasakė gene
rolas V. Nagevičius, krašto 
apsaugos ministeris pulk. inž.
St. Dirmontas, Mažosios Lie
tuvos patriarchas Martynas 
Jankus, buvęs Klaipėdos kra
što direktorijos pirmininkas. 
Jonas Reizgys, lietuvių tau
tininkų sųjungos generalinis 
sekretorius Sim. Janavičius, 
tautinio jaunimo sųjungos 
vadas adv. B. Grebliauskas 
ir “Pavasario” federacijos 
vadas dr. Leimonas. Visi ka
lbėtojai pabrėžė ypatingų kar 
ržygiškumų Klaipėdos vaduo
tojų, kurių tarpe buvo ir tra
nsatlantinis didvyris kap. Ste

PROFESSOR MLE

here’s j ust on*' 
way to cadl 
\is hluff 
and lay him. 
on the sK«lf 
If he won’t 
quit t K i s
pov'rful stuff— 
thtn taKe a 
drirtK. yourself! 

Prof. Noodle

j

ponas Darius. Drauge buvo 
pareikštas lietuvių tautos pa
siryžimas jokia kaina niekam 
neužleisti savo Baltijos pajū
rio ir uosto, nei kol šioje že
mėje gyvens nors vienas lie
tuvis, tol Klaipėdos kraštas 
bus Lietuvos. Bet ateitis vi
sai lietuvių tautai deda dar 
didelį darbų, kuris yra gal 
ne daug mažesnis, kaip politi
nis Klaipėdos krašto prisiju
ngimas. Tas darbas — tai vi
siškas lietuvių tautos išvada
vimas iš svetimos įtakos, ku
ri 700 metų veikė Mažosios 
Lietuvos lietuvius. Šiame po
sėdyje įdomių paskaitų apie 
Klaipėdos kraštų skaitė ge
neralinio štabo pulk. St. Za- 
skevičius. Vakare Klaipėdos 
krašto prisijungimo sukaktu
vės buvo minimos visuose di
desniuose miesto ir priemies
čių salėse.

Klaipėd°j

Klaipėdoje sukaktuvių mi
nėjimų surengė šauliai ir lie
tuviškosios organizacijos. Lie 
tuviškoji visuomene kapuose 
pagerbė palaidotus Klaipėdos 
sukilimo žuvusius dalyvius. 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
salėje įvyko iškilmingas po
sėdis, kuriame kalbas pasakė 
Klaipėdos krašto gubernato
rius, J. Kubilius, valdžios į- 
staigų ir organizacijų atsto
vai. Šiemet Mažosios Lietu
vos prisijungimo šukaktiivės 
buvo turiningai minimos ir 
visame Klaipėdos krašte.

Kaip Gyvena Lietuvos 
Aklieji

Lietuvoje, kaip ir kiekvie
name kitame krašte, yrą žpio- 
nių, kurie ar tai iš prigim
ties, ar kitokiais būdais nu
stoję regėjimo. Šiuo ■ * m etų 
Lietuvoje tokių žmonių;; k d p 
priimta juos vadinti, aklųjų 
yra 2,983. Moterų a,paku šių 
yra daugiau negu vyrų. Dau
gumas aklųjų yra vyresnibjo 
amžiaus. Daviniai rodo, l|nd 
daugiausia apakusių žmonių 
yra nuo trachomos it kitų a- 
kių ligų. Lietuvoje aklaisiais 
nemažiau rūpinimąsi, kaip: ir 
kitais nelaimės ištiktaisiais. 
Nuo 1926 metų Lietuvoje Vei 
kia akliesiems globoti drau-

iz'ear Professor t-
My spouse vas 

alvays meek 
mildL

uritil he made 
some brew. 
And now thia 
stuff Kas made 
him wild ’. 
Oh.tell me 
vhat to do! 

Mrs. Musele

J. Valstybių vyriausiojo teismo teisėjai.—Prezidentas Rooseveltas yra sumanęs ne vien šio teismo teisėjų 
skaičių padidinti iki 15 narių (šiandien yra 9), bet dar sulaukusius 70 m. amžiaus priversti atsistatydinti 
įr i jų^vietų skirti jaunesniuosius. Iš dabartinių 6 teisėjų yra 6 peržengę 70 metų amžį. Teisėjai ir jų am
žius (iš kairės pusės sėdintieji): L. Brundeis, 80 m amž.; W. Van Dcvantcr, 77; teisėjas pirmininkas Hughes, 
74; J. McReynolds, 75; G. Sutberlond, 74. Stovintieji įž kairės: O. J. Roberts, 61; P. Butler, 71; H. F. Stone, 
64, ir B. Cardozo, 66 m. amž. .

gija. Toji draugija tuojau po 
savo įsisteigimo nutarė įstei
gti aklųjų institutų. Tai pir
masis šviesos spindulys Lietu 
vos aklųjų gyvenime. Toji 
draugija veikia ir iki šio lai
ko. Jos tikslas jungti krūvon 
visus Lietuvos akluosius, rū
pintis jų dvasinės ir medžia
ginės būklės pagerinimu, juos 
auklėti ir mokyti, žodžiu — 
akluosius padaryti naudin
gais ir darbingais visuome
nės nariais.

Draugija plečia veikimų
I

Šiuo metu aklųjų institute, 
kuris yra Kaune, aklieji išei
na ketvertų metų bendrojo 
lavinimosi kursų ir trejų me
tų amato kursų, Netrukus nu
matoma. įsteigti 'amatų dirb
tuves, kuriose aklieji savo 
darbu gblėtų pelnytis pragy
venimui reikalingas lėšas. Da 
bar Lietuvos akliesiems glo
boti draugija praplėtė savo 
veikimų: ji ėmė kovoti su ak
lumu, varyti propagandų, 
kaip apsisaugoti nuo aklumo 
ir t.t. Taip pat draugijai pa
vyko praplėsti ir amatų mo
kymų. Pradžioje buvo moka
ma tik šepečių amato, dabar 
gi prisidėjo pynimo, audimo 
ir mezgimo mokymas. Reikia 
pažymėti, kad aklieji turi ne
mažų patraukimų prie muzi
kos. Ir kartais jie parodo sa
ve su dideliais muzikaliniais 
gabumais. Vienas aklasis jau 
kelinti metai muzikos moko
si Kauno konservatorijoje. Jif 
groja fleita. Kiti mokosi ki
tokiose mokyklose. Nors jie

s
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nieko nemato, tačiau turi su
sidarę savotiškų raštų ir rai
des skiria rankų pojūčiais.

Žinoma, didelė dalis Lietu
vos aklųjų dar tebevargsta 
kaimuose, ar miesteliuose pas 
savo gimines, tačiau, laikui 
bėgant, manoma, ir juos pa
imti į reikalingų globų. Juk 
aklieji tai yra toji nelaimin
gųjų žmonių dalis, kuri rei
kalinga ypatingos socialinės 
globos ir nuolatinės priežiū
ros.

BIZNIERIAI, OARSINN- 
TĖS “DRAUGE”

ARE YOU ONLY A 
THREE-QUARTER WIFE?

MEN.beeauae they are men. can 
never underatand • three- 

ąuarter wlfe—a wife *ho ta *11 love 
and kindnees three *eeks to a 
month and a heli oat the ręst at 
the Ūme.

No matter ho* your back achea
—ho* your nervui aeream—dont 
take lt out on your huabamd.

For three gen er*tlonaone*omar 
haa told another ho* to go “amt*.
Ing through" *ith Lydi* B. Plnk- 
ham’a Vngetable Compound. It 
belpa Nature tone up the System, 
thia leaaenlng the diacomforts from 
the functlonal disordera wblcb 
*omen mušt endure in the thret 
ordeala of Ufe: 1. Turnlng from 
glrlhood to *omanbood. 2. Fre- 
partng for motherhood. S. Ap- 
proaching "mlddle age."

Don t be a three-quarter *lfe. 
take LYDIA B. PINKHAM’g 
VBOBTABLB OOMPOUND and 
Go "Smiling Through.“

//"roR Your

e. Ve s

Night and Morning
Dėl aklų pavarąnslų nuo Sanlėn, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelia la- 
ftiiK Murinę: Paleugvlna nuvargta 
hias ak Ik.
Saugrus Kūdlklama Ir Suaugusiems. 
Yisoue Vaistinėse.

I Wrife for Free Book
I **A W®rld of CoMforf 9o< Voor fyo»~ MURINĘ COMPANY?T»So

Jono Basanavičiaus 
10 Metų Mirties 

Sukaktuvės

1927 m. vasario mėn. 16 d, 
viso pasaulio lietuviams iš
kilmingai minint Lietuvos ne
priklausomybės devynerių me 
tų sukaktuves, okupuotoje 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
ramiai mirė 75 metų amžiaus 
sulaukęs Lietuvos tautinio

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
Halitosis (bad breath) ąuicMy yields 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant
^Ither becaaae of atomach dlsturbanees, frod 
fermentatlon, or the *e*r!ng of falae teeth, old 
people frequeatly havo halitoaia (bad breath). 
No wonder ethers conaider thcm a nuieunee.

Būt no* Science haa found that the regular 
ūse of Listerine *111 o f ten ovareome offenslve 
mouth odora due to the fermentatlon of tlny 
bitą of food on mouth. teeth, or dental plato 
aurfares.

Thia aafe antiseptic and qnlck deodorant 
*orka quicUy. It cleanaea mouth, teeth, and 
gum surfacea. Halts fermentatlon and putra 
factkin, a major cauae of odora, and then 
counteracts tke odora themadvea.

Try uaing Listerine every t*o or three daya. 
See Lo* much more *ho’.caome it leavea your 
mouth. Ho* it a*eetens your breath. La m bert 
Fharmacai Co., St. Louia, Mo.

Don’t offend others - Checb 

halitosis with LISTERINE

MM

atgimimo patriarchas, pirma.- 
sis pasirašęs Lietuvos nepri
klausomybės aktų, laikraščio 
“Aušros” įsteigėjas ir pir
masis redaktorius Dr. Jonas 
Basanavičius. Taigi šiemet 
vasario mėn. 16 d. nuo jo 
mirties sueina lygiai 10 me
tų. Nepriklausomosios Lietu
vos visuomenė ruošiasi pla
čiai, drauge su Lietuvos ne
priklausomybės 19 metų su-

"3■■■c===3a

GALITE LAIMĖTI 
$100,000 TURTĄ

OLD GOLD KONTESTAS 

DUODA JUMS AUKSINĘ 

PROGĄ

Galite lt-imėl vieną, lft 1,000 cash 
dovanų lft viso $200,000 {stojant ) 
OLD GOLD CIOAKETŲ Kontestą. 
Pirma dovana yra $100,000. Taipgi 
yra 999 kitos dovanos, ftls kontea- 
tas yra ISrlftlmaa mjallų. Nueikite 
pas art imlaus) clgaretų pardavėją 
Ir paprašykite Jo dėl oficialių Old 
Gold Puzzle neturės. DYKAI, su !- 
statais Ir pilnom Informacijom apie 
kontestą. Nėra, Jokių apgavysčių. 
Tik Jūsų Iftriftlmas lalmėa Dvlgu- 
bal-SvcInūf. Old Gold1 siūlo Jums vi
so gyvenimo progą. Skaitykite 
“Draugą” dėl tolimesnių pranešimų.

kaktuvėmis, paminėti ir dr. 
J. Basanavičiaus mirties de
šimtmetį. Numatoma apie Lie 
tuvos patriarchų skaityti pas- 
kaitas, spauda ruošia plačius 
straipsnius apie jo darbus, jo 
gyvenimų ir jo nuopelnus lie
tuvių tautai jt nepriklauso
mosios Lietuvos valstybės at
statymui. Šia proga primin- 
tina, kad lietuvių tautos rei
kalais 1913 metais dr. Jonas 
Basanavičius važinėjo po A- 
merikos lietuvių kolonijas, ri
nkdamas aukas Lietuvių Tau 
tos Namams Vilniuje pasta
tyti.

Popiežiaus paraginti, atrem- 
kime atūžiantį žiaurios bedie
vybės pavojų visokiais priei- 

j namais būdais, ypač remiant 
.katalikiškųjų spaudų.t
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SVEIKATOS KELIU
Įlašu Dr. A. G. Rakauskas

KŪDIKIO AUKLĖJIMAS

(Tęsinys)

ja lengvai ir tyliai, valga no
riai kiek Jani reikia, viduriai 
išsiti ština vienų, ar du sykiu 
kasdien; verkia jis tik tada,

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karujbikis

NAUJOSIOS ANGLUOS 2N0S
Iš Sv. Trejybes Vyrų 

Klubo Veikimo
- Jb-

į kūne. Pasiskirstyta pareigos. 
Klebonui uždėta pareigos

napolio Kolegijos), Vargdie
nės Sesutės, kurios darbuoja-

Miegas. — Augančiom kū- kuomet jis yra alkanas, už- 
dikiui yra begalo svarbu pa- gautaa> arbu Abe)nai
kankanuu iSsiuuegoti. Jo avė. o. b4va ,inksmaa ir lengvai 
kala to būtina. reikalauja, patenkmauau. Nustojunas a 
.^1 šešių metų amžiaus kūdi-| stoka gyvumo, nėra
kis privalo miegoti dvylikų ,„unlus yra 8inlptonMi> 
naktimis ir primigti nuo vie- kurie ka<l kadikiui yra
boo iki dviejų valandų die- kas „„„ uegerai Nepapra#. 
nomis. Si miego taisyklė tu- bls vekjo raudonumas arba 
retų būti kiekvieno kūdikio i4b,yjlbM8> prakaitavimas, 
ilgu papročiu jo augune ir: ypaU„gai galvutės, vėmimas 
jokiu būdu nedalei sti, kad ar|)ft p^rjįdelis Ii uogavimas
tas paprotys be labai svarbių Į vidufįų reikalauja greitos gy 
priežasčių būtų pakeistas jy|0jo pagalbos ir toji pagal- 
bent vienų sykį. Einant sep- rt.įĮ(ia pasirūpinti nei pus

valandžio neatidėliojant. Su

Vaaario Devinta Diena*
“Mes... einame tikėjimu, ne 

regėjimu”. — 2 Kor. V, 7.

“[Ėjimas tikėjimu” netikta* 
nušviečia mūsų viltį dėl bū
siančio pasaulio, bet jis ap-

ĮIAKTFURD, CONN. - A- 
nų ketvirtadienio vakarų sa-

lietuvių jaunimų, kuris gerai 
organizuotas ir veikia.

Ii ekskareivių veikimo

Anų sekmadienio vakarų 
pas Žalnieraičius susirinko

v o klubo kambariuose Šv. J re I eks-kareiviai ir auxiliary
jybės vyrų klubas laikė mė
nesinį susirinkimų. Naujoji 
1937 metams valdyba pradė
jo savo darbų. Valdyba ma- 

meta skaistumų apie laikinų tyti įtrinkta iš pat geriausių 
gyvenimų. Ant kiek mes ste- veikėjų. Štai, joe sąstatas: pi- 

Jurvti mnu,. n g.nr« Leonas Mašiotas,

Street, Trades, Business ir si lietuvių kolegijoje, kun. 
teisių sudaryme, arba legisla- Vaškas iš Marianapolio ir

tintus metus, miegas dieno
mis apleidžiama, bet labai ge
ru dalyku yra pripratinti kū
dikį vietoj to sykį ar du sy
kiu dienos bėgy prigulti poil
siui apie pusvalandį laiko. 
Per visų pribrendimo laiko
tarpį reikalinga ne mažiaus 
dešimties valandų miego. Be-

ngiamės daryti mūsų Tėvo 
valių, ant tiek pat mes turi
me diev:škų užgyrimų. Ir per 
šį žinojimų mūsų nematomas 
gyvenimas yra apšviestas 
meile ir drųsa, ir mes žiūri
me į dienas, kurios ateina 
kaip atnešančios pilnesnes 
dovanas ir brangesnius polai-sirgus kūdikiui, motina, nors 

ir apimta baimės, dažnai nu- minimus.
sprendžia laukti kol vyras i XT •1 Narsesniame, geresniame
grįš iš darbo ir kų jis patars ', , . ,, v , . • j kada nors gyvenimas prapla-

ino-
terys iš Hartfordo, New Bri- 
tain ir Waterbury. Laikė sva 
rbų susirinkimų. Paskui bu
vo užkandis. Nors oras buvo 
prastas, visgi pasišventė va- 
terburieciai ir nevbritainie- 
čiai, kad atvažiavo į Hart
fordu.

Grįžo prie pareigų
Po apendiko operacijos kun. 

E. Gradeckas grįžo prie sa-
sirinkimų buvo atsilankęs ir vo I,aie^Sy. 
klebonas, kun. Ambotas. Vy-i 

’ ii

rmin. Leonas Mašiotas, vice 
pirm. Matas Kripas, finansų 
rašt. Kazys Šimkus, kasinin
kas Antanas Laškas, rašt. Jo
nas Kiablikas. Naujasis klū-, 
bo prižiūrėtojas Slifka. Į su

dalyti, ar šauktis gydytojo 
jiagalbos ar ne, nes prisibijo 
rūgojimo iš vyro pusės, kact 
būk bereikalo mėto pinigas.

reikalingo sujudimo, ypač
skaitant jausmus dilginančias į įteikia atsiminti, kad motina, 
knygas pirm einant gulti, rei
kia būtinai vengti. Šios rū
šies knygas kaip tik ir mėg-

tės ir pra si plėtos; kiekvienas 
palinkimas bus kilnus, kiek
vienas tikslas bus puikus; ka 
lba turės aukštesnę reikšmę, 
mintis pakils į aukštesnę rei
kšmę, mintis pakils į aukštes
nį laipsnį, ir darbas įrodys

sta augantysis jaunimas • -ir 
todėl dažnai, nuo tėvų ar sa
vo globėjų pasislėpęs, jas 
skaito net iki vėlumos, kuo
met šie miega į>o sunkiam die 
nos darbui. Šis slapstymosi 
paprotys jau savaimi yra bio 
gas dalykas, o juo toliau, tuo 
labiau jis prigyja ir įsišok
ąs ja jaunoje širdyje. Pripra 
tęs būti “slapuku” iš mažens, 
šių savo blogų ypatybę kur 
kas labiau sugeba- panaudoti 
brendimo laikotarpy. Tuomet 
“sugauti” jį nėra taip leng
va, o sugavus, vargu be pa
vyks slėpimosi paprotį paša
linti; greičiausiai tas bus tik 
pamoka būti kiek galint dau
giau atsargesniu. Bet ne vien 
dirksnius erzinančių knygų 
skaitymas iki vėlumos ken
kia augančiam berniukui ar 
mergaitei. Tų patį tenka iš
sakyti ir apie nešvara ir ne
dora persisunkusius krutainuo

nuolatos būdama prie kūdi
kio, kur kas geriau ir grei
čiau gali suprasti ir supran-j motyvų, o motyvas parodys 
ta jo trūkumus bei nesveika- siekį, 
tingumų, negu tėvas, kurs,1
grįžęs iš darbo, mato jį va
landų ar dvi vakarais. Žino
ma, išimčių visur yra. Jų ra
ndama ir čionai. Motina visa
dos buvo yra ir bus didžiau
siu kūdikio aniuolu-sargu ir 
todėl jos žodis kūdikio dva
sios ir kūno reikaluose, jei 
tik jis nesipriešina Kristaus 
paskelbtiems žmonijai drau
gijiniams dėsniams, .visados 
turi būt lemiantis.

(Bus daugiau)

ATSAKYMAS M. P. 
Pittsburgh, Pa. Strėnų skau
dėjimas paeina nuo daugelio 
priežasčių. Jy tarpe tenka į- 
tarti įvairias inkstų ligas, 
strėnų raumenų ar sąnarių į- 
degimų, plokščias (flat) pė
das, išpuvusius dantis, suge
dusius bei pūliuojančius ton-

is

0, mano drauge, varžytinė- 
je ir kovoje išlaikyk savo drų 
sų ir savo kantrumų, išlaikyk 
savo stovį; gyvenk savo gy
venimų; apipink savo viltis 
apie tų kada nors, pasitikėk 
juo visados, laikykis jo tvir
tai, nors jis užsivilks, lauk 
tu jo; nes jis tikrai tau galų 
gale ateis.

— Ansoų G. Chcster

ATSAKYMAS A. V. iš Ga 
ry, Ind. Gydymų nuo hydro- 
pliobia (pasiutimo) išrado 
mokslininkas Pasteur. Jis ne
buvo italas kaip tamsta pa
žymi tai savo laiške, bet — 
prancūzas.

PLATINKITE "DRAUGI"
silus ir daugelį kitų. Kuri iš 

sius paveikslus, kurie dard į nukščiau įvardintų ligų yra 
daug žalingos įtekmės į au- j tamstos vargintąja, delei la- 
ganeio kūdikio dvasinę ir ^aį fnmpos jūsų infomiaci-
fizinę esmes. Kūdikio protas, 
lygiai kaip ir kūnas, reikia 
užlaikyti švariai, gražiai ii 
dorai.

Normalus, sveikas kūdikis 
auga svoryje reguliariai, tu
ri šiltų, drėgnų odų, kvėpuo

tos negaliu nurodyti. Tani at
sitikime yra reikalinga ne tik 
nuodugnesnė jūsų ligos isto
rija, bet taipgi ekzaminacija. 
Tai jiatariu padaryti pas vie
tos patikimų gydytoją.

rų klubas gerai gyvuoja 
auga narių skaičium.

pasižymi sporte

Hartford laikraščiuose ten
ka pastebėti lietuvių ir lietu
vaičių pasižymėjimus sporte 
šiomis dienomis sužinota, kad 
Mary Budis iš St. Louis, Mo., 
prie Ali American basketball 
komandos. Hartforde ji ne
seniai lošė basketball.

Hartfordietė bovlininkė O- 
na Mitchell - Misukevičiūtė 
gražiai pasižymėjo Hartfordo 
bovling lošime.

Kita lietuvaitė Bemice AI- 
bryclit - Abraičiūtė? lošia ba
sketball su Speed Girls.

■Tnarni nini paskaita

Kun. Kripas davė paskaitų 
vyčiams ir parapijos jauni-

Neužilgo grįš Bridgeportnn 
1 užimti' klebono pagelbininko 
, pareigas ir kun. Ražaitis.

Žinutės

tūros srityje. Miesto valdy
ba nepadarė klaidos kun. A- 
iii botų pusk in lama Jaunimo 
Komisijon, nes jis jaunimų 
myli ir jį pažįsta.

Choras vaidino operetę
Sausio 31 d. Šv. Cecilijos 

choras, ved. V. Burdulio vai
dino gražių operetę “Nakti
goniai”. Po operetės buvo 
šokiai. Griežė Art DuBrovv’s 
orkestrą.

Neužilgo choras rengs kitų 
operetę, o vyčiai “minstrel 
show”. Abu bus parapijos 
naudai.

Moterų Gildą turėjo Mili- 
tary VVhist Card Party Hart
ford Times salėje. Salę gau
na dykai. Pelnas lieka Gildai.

Šiomis dienomis Hartforde 
lankėsi kunigai: Vasys su d- 
ru

kuu. Valan tiejus.
Minės Lietuvos Neprikl&n 

somybės šventę
llartfordiečiui iškiln.’ugai 

minės Lietuvos nepriklauso
mybės šventę vasario 14 d. 
mokyklos salėje. Programoj 
dalyvaus choras. Be vietinių 
kalbėtojų, kalbės adv. Šalna 
iš Boston.

Lietuvių radio valanda
Vasario 7 d. nuo 2:30 iki 

3 vai. popiet hartfordieeiai 
turės lietuviškų radio pusva
landį iš New Britain stoties 
VVNBC. Daugiausiai tame pa
sidarbavo P. Pakėnas, kuris 
ir bus direktorium to« prog
ramos. Orkestrą grieš lietu
viškus kūrinius. Dainuos Šv. 
Cecilijos choras, ved. Vinco 
Burdulio. Bus ir solo ir kal
bų. Kviečiami lietuviai pasi-Vaišnoru (iš Worcester,

Iš Hartfordo laikraščių Mass.), kun. dr. Ražaitis, bro' klausyti Hartfordiečių niuzb 
“Times” ir “Courart” teko lis Banys, M. I. C. (iš Maria- kos ir kalbų, 
sužinoti, kad kleb. kun. Am
botas buvo miesto Jaunimo 
(Juvenile) komisijos sutūriu

Metropolitan State Bank name 
Valandos kaadlen nuo * iki t 
Panedėlto. Seredoa ir Pėtnyčloa

vakarais nno ( lkt 9 
Telefonas C AM ai ll 75

mni. Paskaitos pasiklausyti Namai: 6459 S. Rockvvell St.
RFCtiHic •<wmiatsilankė daug' jaunimo. Po !

paskaitos nutarta įsteigti lie- 8£t\Y”o, - ADtrpęSfV* 
tuvių kalbos kursus kas kel- 
virtadienio vakarų mokyklos 
kambaryje, S valandų. Tai 
bus per visų žiemų. Ne tik 
vyčiai, bet ir visas parapijos 
jaunimas kviečiamas kursus 
lankyti. Vietoj blaškytis po 
kampus, geriau pasimokyti 
savosios kalbos. Tai bus nau
dingas laiko praleidimas.

Reikia pagirti Hartfordo

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, III.—“Ai vartoju Trinerio Bitterio Vyną vitwoj»et 
nuo skilvio ligos ar iiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiem*.—Mrs. Sasaana Pavlus**. Nedarykite 
jokią bandymą su kitais liuoeuotojais. Imkite Trinario 
Bitterio Vyną, kurą per 46 metas Jam yra Įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirikinimo, gasą, blogo apetito, 
galvos skaudijimo, neramaus miego ir panašią aegaliavimą. 

PRASYK SAMPKUO DYKAI*• mmm wim o. a. w< ** “

Visose
Vaistinius

PrlUtjrt

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

J

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 28<M»

JOSEFH J, GRISK
LIET’IVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland AVende 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: KEPuhlic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)

LIETUVIAI DAKTARAI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Caltlinet r<7 4 Or.,o vatantoa
9 ryte iki 8 vakar, 

tfaukirtant sek 
aiadienlUH 1
trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 So. Halsted Street
CH1VAUO. ILL.

rei. Ofiso: Res.:
LAFayette 4017 2163 W. 62 81

Tel. namu:
HEMiock 628C

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

t 8-9 p. ii.
Trečiadieniais ir SekmadieniaisOR. A. J. SHIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
oris as
4300 S. Fairfie!d Avė. DR. PN ATKOČSNAS

ATTORNBTS AT LAW 
SS33 So. We«tern Are. 

Valandos: kasdien nuo 9:30 po piet 
iki 8:S0 v. vak. SubatoJ nuo 12 Iki 

<:60 vakare 
188 W. KaiMlotph Kt. 

Valandos: kat<drn nno 9:00 ryto 
Iki 8:00 po oiet

CLEMENTj. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalis Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Western Avenue
PROspect 1012

Tel. LAFarettc 8016
* ALANiaiš:

2- 4 popiet — 7--9 vakare 
Trečiadieniai.. ir Sekmadieniam

oa»ral nutarti 

Telephone HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTA8

6558 South Westem Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Kekmadicninis ir Sventadieuiais 

nHtrnl onnitanma

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinta' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

Tel. Office Wentworih 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterą ir vaiką ligą gydytoja 
6900 So. Halsted St

y Valandos 2—4 j»o pietų, 7—8 v. vak 
išakvma seredomis ir piibntumis.

i Tel. Ofc. RF.ISiMlc 7«»e 
, MelrtMc Park e24)

Į OR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road
Antrad.. ht.-tvh iad. lt aenktadlenlait 

9-12 v. ryty; 1-5 p. p.: 6-9 v. v.
SeAtadieniuin nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro

ftvktadlenlais nuo 2 v. Iki 9 v. v 
Sekmadieniais paaal sutarties

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct, Cicero, UL
Utam., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 Bo. Halsted Sk, Chicago 
Pnned.. Sered. ir Snhat nuo 2—9 v
Res. 6924 So. Talman Avv.
Res. Tel. GROvenill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketv ir M»d*liom;» HuaiUraa 

Tai CANal 2345

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergaia pagal sutartį
2305 So. Leavttt SL 

Tei. CANaJ 040S

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

YIRrinia 1116 4070 Archer Ava
Valai.Joe: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayatta 3051 8619 W. 4Srd SA
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniam 
nntral sutarti

AMERIKOS LIETUVA DAKTA&Ų DRAUGUOS NARIAI
Rea. and Office Tel. CANa’ 0257

Rea. PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
iv Autos DAKTARAI

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

TeL YARda 0994 
Rea.: TeL PLAaa 2400

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

MoHrltrvmt® ahVMh IO YO dvAvtm

OR. CHARLES SEGAL~
OFIBA8

4729 So. AshtaMd Avė.
2 luboa

CHICAOO, ILL.
Telefonai ICDvay 2880 

OFISO VALAIfDOS: 
vakitru. Nedaliomis naa 10 iki 12 
Nito 10 iki 12 vai. rytu, nno 2 iki 4 
•••t na nt««n ir nn, 7 iki 8 -80 • • 

JAV NVGR|«O 18 KAT.troRIVMOK

DR. J. SNMGLMAN
Praktikuoja 30 metu 

RtMtnMUaiuaa Ir Urdlett IIkum Jo 
MpeclHlybe

Valandos 11-13 A. M. «-«, 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta 1938 Ro. 50 Avė.

Phone Cicero 3566
Office 4930 Weet 18tb Street

Office Phone
PRflaoect M9<» 2359 S. Leavitt flt
t ai. 2-4 pp. ir 7-0 vak. C.V\ul (1706

OR. J. J. KOWAR
fKOWARSKAS>

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

Neilėlloin Ir Trcltadleniaia 
Pagal Sutari)

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

Ruuday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Noo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vak. 
Nedfnintnis pagal sutartį

Ofiso Teisf. BUOlevard 7880 
Namą Tslef. PROspect 1930

T«L CANa>. 6122

OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir NedM. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonaa REPubllc 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
I82t So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 8o. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai, vakaro 
Tel. BOUIevard 7042

RL C. Z. VEZHTS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tai. Ofiso BOUIevard 6813-14 
Res. KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vsl. nno 1—3: nno 6:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tai. VTRginia 0038 

Residence Tel. BEVerly 8244

00. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vsl.: 2—4 ir 6—8 p. ta. 

Resldeneljs
8990 So. Olaremont Ava.

Valandos 9-10 A. M. 
Ned«lionua pagal entartii
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj

Ciceros Žinios

Šiandie, vasario 9 d., Cice- 
roj “priniary” rinkiniai. De
mokratai ir respublikonai no
minuos kandidatus.

Nors žie rinkimai nėra taip 
žymūs, kai kad buvo praei
tais metais, bet visgi mums, 
lietuviams, reikia budėti. Vi
siems reikia balsuoti už tin
kamus kandidatus. Reikia pa
rodyti dabartinei miesto ad
ministracijai, kaip mums tin
ka jos šeimininkavimas. Jei 
manote, kad ji gerai pildo sa
vo prižadus, ką žadėjo prieš 
rinkimus, tai ir vėl balsuoki
te už tuos kandidatus, ku
riuos miesto valdininkai re
komenduoja. Gi jei ne, tai 
'pulsuokite už tuos, kurie nei 
nuo ko nepriklauso. Už ką 
netoalsuotumėt, bet visi eiki
te balsuoti.

Šiandie turi būt nominuoti 
kandidatai: vienas trustisas, 
vienas policijos magistratas, 
penki Justice of tbe peace, 
penki konstabeliai ir du li- 
brary board.

Dabai į namus ateina viso
kie balsų kolektoriai. Jie dir
ba už pinigus bei už kokius 
nors darbus. Mums nereikia 
jų klausyti. Geriausia vartoti 
savo protą ir balsuoti už tuos 
kandidatus, kurie mums atro
do vertesni. Ypatingai namų 
savininkai turi daugiau dė
mesio kreipti į rinkimus.

Voteris

Šj vakarą visi Šv. Antano 
parapijos parapijonai eina į 
parapijos svetainę. Pamatys 
tą, ko dar niekad nėra matę.

Jau “Drauge” buvo rašy
ta, kas ten bus. Bet dar ne 
viskas buvo pažymėta. Kai 
ateisite, patys matysite. Rap.

Iš VVS Delegato 
Veiklos Chicagoje 

Ir Apylinkėse

VVS delegatas Amerikoje, 
V. Uždavinys, patį vidužiemį 
praleido Chicagoje ir apylin
kėse, rašydamas čia, kaip žu
rnalistas, straipsnius, susipa
žindamas su lietuvių gyveni
mu, steigdamas VVS skyrius, 
kalbėdamas Vilniaus reika
lais, gaudamas aukų paremti 
vilniečių kultūrinį darbą.

Gruodžio 2 d. V. Uždavi
nys kalbėjo iš Chicagos ra
dio WGES stoties per ‘Drau
go’ valandą. Tą pačią dieną 
vakarą dalyvavo ALRKF Chi 
cagos apskrities susirinkime, 
kur padarė pranešimą Vil
niaus reikalais. < *

Gruodžio 5 d. p. Zolpienės 
kviečiamas dalyvavo “San
daros” salėje bazare Pitts- 
burgho lieuvių kambariui pa
remti. ,

Gruodžio 6 d. Roseland, 111. 
lietuvių parapijinėje svetai
nėje. Įsteigtas VVS skyrius: 
pirm. kun. J. Paškauskas, vi
ce pirm. Ad. Draugelis, sekr. 
V. Miknius. Aukų surinkta 
11 dol. 56 ct.

VENETIAN MONUMENT CO., INC. |
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklą ir 

Orabnamių 
o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj
o

Suvirš 50 metų prityrimo 
, .,.<>■----

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

■ ■ o ■ -
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORfHWBTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

7 d. lankė “Margutį” ir 
jo dvi radio stotis, iš kurių 
kasdien duodamos lietuviškos 
programos Cbicagai ir kito
ms lietuvių kolonijoms.

8 d. kalbėjo “Margučio” 
rudio valandoje iš Gary, Ind. 
WIND radio stoties.

9 d. V. Uždavinys kalbėjo 
Chicagoje, North Side lietu
vių parapijos salėje. Susida
rė VVS skyrius: pirm. A. Ba
cevičius, vice pirm. St. Ber- 
kelis, sekr. A. Skliutas. Aukg 
sudėta — 10.40 dol.

10 d. kun. Ig. Albavičiaus 
pakviestas kalbėjo Dievo Ap
vaizdos liet. parapijos salėje, 
Chicagoje. Surinkta aukų — 
28 dol.

11 d. kalbėjo iš Gary, Ind. 
VVJND radio stoties per “Ma
rgučio” valandą.

12 d. per to paties “Mar
gučio” valandą iš Cicero, III. 
WliFC stoties.

13 d. V. Uždavinys turėjo
dvi prakalbas: Chicagoje Tė
vų Marijonų seime, pasveiki
ndamas jį VVS vardu ir Ke- 
nosha, Wis., kur po jo kalbos 
įsteigtas VVS sk. pirm. K. 
Stulgaitis, vice pinu. V. Ali
šauskas, sekr. P. Gužauskai- 
tė ir ižd. Pr. Stankus. Aukų 
— 16.00 dol. f

16 d. Vilniaus parengimas 
South Chicago, III. kun. Pr. 
Vaitukaičio iniciatyva. Kalbė 
jo jis pats ir V. Uždavinys. 
Sudarytas VVS sk.‘ pirm. J. 
Baltuška, ižd. K. Songailienė, 
sekr. Pr. Morkys. Aukų — 
16.40 dol........

Kalėdų ir Naujų Metų šve
ntės trukdė V. Uždavinio da
rbą. Negalima buvo norma
liai kviesti susirinkimus ir re
ngti prakalbas.

Gruodžio 20 d. kun. J. S. 
Draugelio kviečiamas nuvyko 
l Gary, Ind., kur dalyvavo 
parapijos iškilmėse, plačiai 
kalbėjo Vilniaus reikalais. Su 
sirinkusieji sudėjo Vilniaus 
reikalams 19 dol. 27 ct.

27 d. kalbėjo Chicagoje, 
Aušros Vartų parapijos sve-

6ia, spėjama, bus veselė. Vartai į barono Rotlischil- 
dso Enzesfieldo pilį, netoli Vienuos, Austrijoj, kurioj, 
sakoma, būsią vestuvės buv. Anglijos karaliaus Edu
ardo su Wallis Simpson.

tainėje. Be V. Uždavinio kal
bėjo dar vilnietis kunigas, A. 
Vartų parapijos klebonas, 
kun. M. Urbonavičius. Sume
sta aukų — 20 dol. 10 čt. Su- 
organizuotas V r i u?:
|fffMi;J*Tg?uKi,y žcviciiis. sekr. 
V. Brazauskas ir ižd. D. Jan
kevičius.

landas lydėdamas Lietuvos 
vaizdų filmus savo kalba, 
Brighton Park (Chicagoje) 
Yuškos svetainėje.

10 d. savo kalba .lydėjo fil
mus West Side Chicagos da
lyje, parapijos svetainėje.

11 d. pasitarimas sueigoje 
su Chicagos lietuvių profesi- 
jonalais.

veikslais. Aukų susirinkusie
ji sudėjo — 15.29 dol.

22 d. V. Uždavinys kalbėjo 
Marų uette Parke (Chieagoj) 
dvejose vietose: Šv. Kazimie
ro mergaičių akademijoje, 
kur buvo specialus Vilniaus 
parengimas, ir parapijos sve
tainėje, kur be jo kalbėjo dar 
kuu. A. Baltutis, dr. A. Ra
kauskas, L. Šimutis ir P. Či- 
žauskas. Įsteigtas VVS sky
rius: pirm. P. Cižauskas, vice 
pirm. J. Mickeliūnas, ižd. 1. 
Sakalas, sekr. M. Svenciskai- 
tė, Aukų surinkta •>— 30.29 
dol.

23 d. su filmininkais br. 
Motuzais nuvyko į Wauke- 
gan, III., kur aiškino paveik
slus ir kalbėjo Vilniaus rei
kalais. Susirinkusieji suauko
jo — 20.77 dol.

24 d. dalyvavo dideliame 
Bridgeporto (Chicagoje) lie
tuvių kolonijos Vilniaus pa
rengime (parapijos svetainė
je). Be delegato kalbėjo dar 
kun. A. Valančius, dr. A. Stu 
lga, A. Valančius, J. Dimša, 
J. Balanda ir kiti. Įsteigtas 
VVS skyrius: pirm. J. Bala
nda, vice pirm. A. Pocius, 
sekr. O. Aleliūnienė, antru 
sekr. A. Stočkienė, ižd. dr. 
A. Stulga. Aukų sudėta — 
46.39 dod.

Tą pačią sausio 24 d. va
karą V. Uždavinys dalyvavo 
teisėjui J. Zūriui pagerbti 
vakarienėje, "VVS vardu svei 
kindainas žymią vietą Chica
goje užimantį lietuvį.

27 d. aplankė Hinsdale, TU. 
Tėvų Marijonų laikomą lietu
vių kunigų seminariją.

30 d. dalyvavo Chicagos 
lietuvių Klovainiecių kiūbo 
vakarėlyje, pasakydamas Vi
lniaus reikalais trumpą kal
bą.

Sausio 31 d. išvyko ] 7-rand 
liapids, Mich., kur kalbėjo 
Vilniaus reikalais, surinkta 
aukų — 22 dol. 03 ct.

Lietuva Ruošia Kon
certą visai Europai

Jau kuris laikas kai kitos 
Europos tautos per radio ruo 
šia savo tautinės dainos ir 
muzikos koncertus visam Eu
ropos žemynui. Paprastai, to
kius koncertus perduoda vi
sų šalių nulio stotys. Šiais 
metais ir Lietuva ruošia sa
vo tautinį koncertą Europai. 
Jis įvyks balandžio mėn. pra
džioje. Koncertas tęsis apie 
valandą laiko. Dabar Lietu
vos valstybės radiofono vado
vybė su kompozitoriais bai
gia ruošti tam koncertui pro
gramą. Programa žada būti 
įdomi, gyva ir joje atsispin
dės tikra lietuvių tautinės 
dainos ir muzikos dvasia. Nu 
matoma, kad koncerto prog
ramą išpildys geriausi Lietu
vos dainininkai, didžiausi or
kestrai ir žymiausieji chorai. 
Tai bus tikra lietuvių tauti
nės muzikos ir dainos šven
tė, kurią išgirs visos Euro
pos tautos. Tsb.

1937 metų prakalbas pra- 
dėjo sausio 3 d. kalėdamas j 13 y Uždavbl kalbi. 
dvejoj vietoee: West Pulk'H radi<( stoUe6

'S

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

KAZIMIERAS ŠIMKUS
mirė v<u«arto S, 1937, 6:00 vai. 
vak. sulaukęs pusėj, amžiaus.

Kilo lft Šiaulių Apskr., Vai
guvoj. parap., A balčių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
brol) Antanų: brolienę Stanis
lavų; 2 brolių dukteris: Jad- 
vygų Ir Maffdalenų Šimkus; 3 
puseseris, 3 pusbrolius Ir 
daug kitų giminių; o Lietuvoje 
tėvų Juozapų; pamotė; 2 se
seris; 2 brolius Ir giminės.

Kūnas pašarvotas Zolp kop
lyčioj 1646 W. 46 st. 
Laidotuvės Jvyks trečiadienį 
vasario 10 d. IA koplyčios S 
vai. ryto bus atlydė.tas J Ne
kalto Prasidėjimo Svenč. I*. 
M., parap. bažnyčių, kurtoj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio stefų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

NuoilrdŽal kviečiame vi jais 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamus-mas dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Tėvas, Pamotė, 
Bru tai. Seserys, Brolienė, Bro
lių Dukterys. Pusseserys, Pus
broliai Ir Giminės.

laidotuvių direktorius R. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

man, II., kur be V. Uždavi
nio kalbėjo vietos klebonas 
kun. A. Linkus. Sudarytas 
VVS sk.: pirm. Pet. Mikolai- 
tis, ižd. VI. Perednis, sekr. 
Zig. Gedvilas, Aukų surinkta 
— 1C dol. 36 ct. ir Town of 
Lake Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje, be VVS delegato kal
bėjo kun. Al. Škripkus. Su
rinkta aukų — 20.55 dol.

Sausio 5 d. to paties kun. 
A. Skripkaus kviečiamas kal
bėjo antru kartu Town of 
Lake liet. kolonijoje, kur tą 
dieną broliai Motuzai rodė 
filmus iš Lietuvos. Suaukota 
vilniečiams — 42 doL 64 ct.

Sausio 6 d. kalbėjo Cicero, 
III. aiškindamas br. Motuzų 
filmus ir plačiai keldamas Vi 
lniaus reikalus.

7 d. panašiai, kaip ir Ci
cerone, kalbėjo apie dvi va-

“Draugo” valandą.
17 d. dalyvauja ir kalba 

ALRKF surengtame Chica
gos mas-mitinge. Be VVS de
legato mitinge kalbėjo dar 
dr. A. Rakauskas, adv. J. 
Bagdžiūnas, kun. A. Briška, 
red. L. Šimutis ir A. Valan
čius. Aukų surinkta — 103 
dol.

19 d. V. Uždavinys laikė 
dvi paskaitas Cicero, Ilk, die
nos metu mokyklos vaikučia
ms, apie 300 klausytojų, ir 
vakarą toje pačioje Šv. An
tano parapijos mokyklos sa
lėje suaugusiems. Be delega
to kalbėjo dar kun. 11. J. Vai- 
čūnas ir A. Valančius. Aukų 
sudėta — 32.73 dol.

21 d. nuvyko į Spring Val- 
ley, Ilk, kur kalbėjo sykiu su 
brolių Motuzų rodomais pa-

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnartm 
Phone anuo

LAIDOTUVIŲ DIREKTOR1ŪB

F
 JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic S34OI

lactoricz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

J. Liuleviciiis

S. P. Mažeika

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138STEFANIJA

PETRAUSKIENE
(po tėvais Grtbaltė)

Mirė vasario 7 d., 1937 m.. 
1 vai. ryto. sulaukus 36 metų 
amžiaus.

Kilo 18 Lietuvos, Šiaulių ap
skričio. t

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Benediktų, sūnų Theoro- 
rų ir gimines; o Denver, Co- 
lorado — motinų Ir seser).

Kūnas pnAarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės Jvyks ketvirtadie
ni, vasario 11 d. 18 koplyčios 
9 vul. ryto bos atlydėta J ftv. 
Jurgio parap. bažnyčių, Brldge- 
port, kurtoj įvyks gedulingos 
pamaldos už vėllonės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta | iv. 
KaiUulnro kapines.

Nuoitrdžtat kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pesy- 
stamus-as dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:* Vyras. Hflnuft, Mo
tina. Hesua ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. TtMažeika. rei. YARds 1138.

KONSTANTAS
KIAURAKIS

Mirė vasario 8 d., 1937 m., 
11:16 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo 18 TelBIų apskričio, Ja
napolės parap., Blžlotų kaimo.

Amerikoj Iftgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moter] Domicėlę, po tėvais Ar
lauskaitė, sūnų Vladislovų, 2 
dukteris; Aleksandrų Ir Kėd
elių., seser) Domicėlę Gudlelkle- 
nę ir Jos Šeimynų Ir gimines; 
IJctuvoJ 2 seseris: Barborų 
Uumblauskienę Ir Veronikų 
Kumžt'-nę Ir Jų Šeimynas.

Kūnas paSarvotas 2916 W. 
45th flt.

Laidotuvės Jvyks penktadle- 
nj. vasario 12 d. TS namų 8:30 
vaL ryto bus atydėtaa J Nekal
to Prasidėjimo Pan. Svč. Mar. 
parap. bažnyčių, kurtoj Jvyks 
gedulingos pamaldos už vėllo- 
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j >v. Kastmlero kapines.

Nuožtrdllal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pežy. 
stamua-os dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Mowr>, Kūnr
Ibiktery*. Sesuo ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Lacha- 
wlcs Ir Sūnal. Tel. CANal 3616.

A. Masalskis 3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

S. C. Ladnwicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULhnan 1270 
arba CANal 2515

A. Petkos
S. M. Skadas
I. J. Zolp
Ezerskis ir Susus

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

718 'Wcst 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703



t. s-, b. Antradienis, vasario 9, 1937

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj j

Marquette Parko 
Žinutės

Užgavėnių vakaras
Mūsų parapijos vyrai ir

\o suruošę šaunių puotų. Tai 
buvo kaip ir įkurtuvės ir sy
kiu Agotos Sinevičienės var
dadienio paminėjimas. Puo
toj dalyvavo daug vestsaicne 
čių ir bufvusių vestsaidiečių,

komitetas Užgavėnių va^ure kurįe jau nuo seniai gyvena 
turės įvairų parengimų. Bns parapijoj Sųjungietės 55 
ristyniij, Šokių, drilių ir gar-lkuopoS) kuriai A Sinevtaenė 
dž'nj užkandžių. Iki vėtai,™ 1i prik|allw) ir daug veikia 
linksminsis ir tas galima pa-lv0 ,)rangia naą. apdovanojo 
matvti. kain “Kananinskas”! grnžioml3 (k(Van„mi.s. Markaimatyti, kaip “Kanapinskas 
“Lašinskas” paris.

Kasmet mūsų vyrai suren
gia linksmų pramogėlę, 'bet 
šįmet bus linksmiausia ir 
trukšmingiausia. Visi ateikit.

Sidabrinis jubiliej/us

Jokūbas ir Sofija Počiulpai 
šventė 25 metų vedybinio gy 
veninio sukaktuves. Ketvirta 
dienio, vasario 4 d., rytų abu 
su savo sūnais ir dukterimis 
išklausė šv. Mišių, priėjo prie 
šv. Komunijos. Po Mišių kle
bonas suteikė palaiminimų. 
Po bažnyčios apeigų, jų na.- 
muose buvo pusryčiai. Susi
rinko keletas giminių ir pa
žįstamų. Didelė puota buvo 
šeštadienio vakare, vasario 6 
d. jubiliatų gražioje reziden
cijoj- Jubiliatai1 susilaukė 
daug sveikinimų ir dovanų.

Jokūbas ir Sofija Počiul
pai yra geri lietuviai - kata
likai ir šios parapijos nariai. 
Turis tris dukteris ir du sū
nus. Visi pavyzdingai išauk
lėti. | įjf

Linkime jubiliatams ilgiau
sių metų. I

Vasario 16 d.

parkietės moterys taip pat 
apdovanojo.

Sinevičiai — pavyzdingi lie 
tuviai - katalikai ir šviesūs 
žmonės. Sūnus, baigęs aukš
tesnę mokyklų, dabar turi ge
rų darbų vienoj įstaigų. Du
ktė Lucija yra studentė Illi
nois universiteto Champaign, 
III. Tokia šeimyna yra dide
lis parap. pliusas.

Vakaras svetingoj pastogėj 
labai linksmai praleistas.

B-ęs

In Memoriam

Vasario 16 d. mūsų koloni
joje bus paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis. 
Vakare parapijos salėje bus 
įvairi programa su prakalbo
mis. Niekad nepamirškime sa 
vo tėvynės laisvės atgavimo 
dienos.

Gavėniai artinantis

Trečiadienį jau Pelenė. Tų 
dienų pelenai bus šventina
mi 8 vai. ir teikiami žmonė
ms. Vakare 7:30 bus kalba
mas rožančius ir teikiamas 
Šv. Sakramento palaiminimas. 
Gavėnios metu trečiadieniais 
3 vai. po piet mokyklos vai 
kučiai ir kiti vaikščios Kry
žiaus Kelius, o penktadienio 
vakarais suaugusiems bus tos 
pamaldos. Rap.

Plačiai žinomi West Side 
gyventojai Sinevičiai neper
seniai atsikėlė gyventi į Mar- 
quette Park. Čia įsigijo gra
žių rezidencijų adr. 6728 S. 
Campbell avė. ir modemiškai 
įrengė.

Sausio 7 d. Sinevičiai bu-

MEN LOVE 
PEPPY GIRLS
you can become peppy 

t h i s easy way
If roo are heppy ««<1 peppy pf

w111 take you pteCM. If you are llvoly,
tbey wlll ln»h» rou to dancaa and parflaa.

BĮ 7T. M you ara rroaa and IltoUaa and alwaya 
Urad out, man «on*t ba In ta raa tad la you. 
Meta don'f Uito girta. Man go tn
partija to m|oi tbamaalmo. Thay waat girta 
along wha oro Kali of pap-

LTTMA B. FTNKHAM1 VVGKTAB1.B OOM- 
POUMT) halpa glaa roo pep and aoargy. For 
ov«r aisty yaara giria and woman bara baan 
raklag rhla fa mosią old madlclna to pap rfeam 
ap . . . to halp gira tbam atrongtb, aoargy, 
oporltlo. Notlre tha giria and įremto about 
you «hoar« full of pap. Aafc them wbat makoa

OSJjiC
<D. YouHAM'I V

peppy. If tbey ere honeet. 
• j'’ the credlt ta l YDIA I. I 

1GITABLt COMFOUND
.hoi.lrt ,l~ LVDIA B. PINUAM't VBO- 
FTASI F COMPOtrMn • trr. GtrU wlth p«o
• ta*** Bttractl*. co i

jos nutarė padaryti su dova
nomis vietinėms Seselėms, t. 
v. “pantry party”. ,'

Išklausyta raportas iŠ įvy
kusios “bunco party” sausio 
2G d. Labai gražiai pavyko. 
Komisija nuoširdžiai pasidar
bavo ir gražaus pelno padary
ta. Pusė to pelno skiriama 
Statybos Fondui, vasario 11 
metinei vakarienei. RaP.

BRIDGEPORT. — ARD 2 
skyr. apgailestauja mirusios 
rėmėjos (amžino nario) Teo
filės Onos Stankevičienės. Ji 
palaidota su bažnytinėmis a- 
peigomis rėmėjoms ir kitoms 
idėjinėms draugijoms daly- 
vaujane Grabnyčių dienoje. 
ARD 2 skyrius gailisi jos ne
tekęs, nes tai buvo tikra Šv. 
Kazimiero vienuodyno rėmėja 
visa to žodžio prasme. Ir da
rbu ir dosnumu ji visur pasi
žymėjo. Visur maloni ir man
dagi. Dirbo kukliai, nuošir
džiai. Dar paskutinę ilgų se
rganti svajojo, kad pagysia- 
nti ir lankančiai jų ARD cen
tro pirm. A. Nausėdienei, ma 
lonia šypsena pasižadėjo, kad 
kaip tik pagysianti, tai tuoj

Užgavėnių Pasilinks
minimas

NORTH SIDE. — Rengia 
Moterų Sųjungos 4 kuopa šį 
vakarų, 9 d. vasario, para
pijos svetainėj. Pradžia 7 vai. 
vakare. Bus žaidimas bunco 
ir kortavimas. Bus daug gra
žių dovanų. Šauni muzika li
nksmins visus atsilankusius, 
o sųjungietės pavaišins Užga
vėnių gardumynais. Kviečia
mi visi atsilankyti. Komisija

SUSIRINKIMAI

Morono auka. Rogers Loomis, 5 m. amž., iš Chi
cagos priemiesčio Lombard, kurį prisiviliojęs nuo gat
vės į automobilių nužudė ir išmetė iš automobilio. Po- 
liicja stropiai ieško biauraus žmogžudžio.

Piknikai Vytauto Parke

Šv. Jurgio parap., gegužės 
23 ir rugpiūčio 29 d.

Šv. Kryžiaus parap. — bi
rželio 27 ir rugpiūčio 22 d.

Nekalto Pras. P. Š. parap. 
— liepos 4 ir rugsėjo 19 d.

Gimimo P. š. parap. — bir
želio 13 ir rugsėjo 5 d.

Šv. Antano parap. — birže
lio 20 ir rugsėjo 12 d.

Visų Šventų parap. — lie 
pos 18 ir rugsėjo 26 d.

Dievo Apvaizdos parap. — 
birželio 6 ir rugpiūčio 8 d.

Šv. Mykolo parap. — lie
pos 25 d.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 30 d.

Aušros Vartų parap. — ge 
gūžės 2 ir rugpiūčio 15 d.

Mass.
Nno kovo 7 iki 14 d.: 260 

East Main St., Amsterdam, 
N. Y.

Nuo kovo 15 iki 28 d.: 3426 
Parthenais St., Montreal, Ca- 
nada.

Nuolatinis adresas: Rev. 
J. Bružikas, S. J., 259 N. 5t’i 
St., Brooklyn, N. Y.

NAUJAS GIESMYNĖLIS
Žodžius ir melodijas parašė 

Seirijų Juozas.
I dalis — Adventinės ir 

Kalėdinės giesmės, baru:. J. 
Žilevičius. 34 giesmės 5Cc

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

III dalis-a) Gegužės mėn. 
ŠŠ. Petro ir Povilo parap (giesmės, liarm. Al. Kačanuus- 

— gegužės 9 ir rugpiūčio 1 d kas. 28 giesmės 35c

PUŠKINO MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

(Tęsinys iš 2 psl.) ,

nesusiturėjimo nuo svaigalų. 
Jo tėvai buvo artistai ir abu 
mirė kol jų sūnus — būsian
tis garsus Amerikos poetas 
ir rašytojas dar mažas buvo. 
Našlaitis laimei ir nelaimei

BRIDGEPORT. — Dr-stės 
Palaimintos Lietuvos susirin
kimas bus vasario 10 d., 8 pateko į turtingų šeimyną, 
vai. vak., Chicagos Lietuvių kuri perdaug jam davė va 
auditorijoj. Valdyba Hoe ir perdaug pinigų.

T • . * i- , Puškino ir MickevičiausLietuvos vvcių 24 kuopos , .
.... , y. , laikais vienas Amerikos ra-susinnkimas jvyks si vaka- , . , „ . .

i r i- cn sytojas paraše garsiųjų dai r,, nuosavam kambary, 7:30 „„ „> rr.
vai. vakare. Bus svarstoma 
vyrų ir merginų basketball 
tymų reikalai ir Chicago ap
skrities naujų narių vajaus 
sųlygos.

RADIO
Primintina radio klausyto

jam, kad šiandie 7 valandų
įeisianti pavasarinio rėmėjo vakare transliuojama re- 
r.:v.ivn H.'.KnMiiTT!“1'"* antradienio lietuviųpikniko komisijon darbuotis. 
Graudu ir skaudu tai prisi
minus... Ilsėkis ramiai1 mūsų 
brangioji bendradarbė. Savo 
dosnumu ir gražia širdimi su
krovei sau turtų, kurių nei 
‘‘rūdis nepalies — nei kandis 
suės”..?.

Amžinų atilsį Teofilės sie
lai. Rėmėja

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų dr-jos 2 skyr. susirinkimas 
vas. 5 d. pasižymėjo gražiu 
skaičiumi narių ir gerais nu
tarimais.

Nutarta rengti metinį vajų 
Verbų sekmadienį, nes tik to
ji diena, bnvo liuosa. Visų ga
vėnių tęsis mūsų parapijoj 
misijos.

Prie bendros Komunijos šv. 
sutarta eiti kovo 14 d. ir tų 
dienų užprašyti Mišias šv.

Sekantį susirinkimų rėmė-

radio programa, kurių leidi
mu rūpinas Peoples bendro
vės krautuvės, 2536-40 W. 63 
str. ir 4183 Archer avė. Šių 
programų pildytojai visuomet 
pasižymi talentu. Taip ir šia
ndie dalyvaus žymūs daini
ninkai, dainininkės, muzikai 
ir t.t. Be to, bus patiekta į- 
doinių žinių iš visuomeninio 
gyvenimo ir prekybos eigos 
Peoples bendrovės krautuvė
se, nes čia šiomis dienomis 
eina didelis vasario mėnesio 
išpardavimas, kur visuomenė 
turi progos pasipirkti nama
ms'reikmenų numažintom kai 
nom. RaP. XXX

ATSIMINKITE!

Pirmas ‘Draugo” piknikas 
bus geg. 30 d., Sunset Park’e.

nų "Home, Sweet Home”. Tų 
padarė John Hownrd Payne. 
Ypatinga tas, kad tų nemir
tingų dainų parašė tas, kurs 
buvo pats benami's, o tarpais' 
neturėjo, kur ralvos priglau
sti. Vienų štttrpų žiemos vaka
rų jis be tikslo žfingsniavo 
New Yorko gatvėmis. Praei
nant pro vienų dailų namų 
jis išgirdo dainuojant jo pa
rašytų dainų ‘‘Home, Svreet 
Home”.

Puškino ir Mickevičiaus Tai 
kais Amerikos rašytojo buvo 
parašyta kita garsi, mėgia
ma daina ‘‘The Old Oaken 
Bucket”. Antonius Samuel ir 
jaunatvėje turėjo dirbti far- 
meriškus darbus. Minėtoje 
dainoje autorius išreiškia, 
kaip jis vasaros kaitrose dar- 
bymetės laiku, pargrįžęs iš 
laukų namo, leisdavo “old 
oaken bucket? į šulinį ir su 
kokiu pasigerėjimu sušilęs ir 
ištroškęs gerdavo vėsų van
denį iš to “old oaken bu
cket”. Kai tos dainos auto
rius jau buvo garsus rašyto
jas ir laikraštininkas, tai ka
rtų su vienu draugu viešbuty 
jis pietavo ir gėrė savo mė
giamų vynų. Woodworth ta
rė savo draugui: “Kas gali 
būt gardesnio už šitų vynų' . 
Čia jo draugas pasakė, kad 
toks gėrimas yra ir priminė

Lietuviškas Krupnikas
k

itl
M rf,

J tr.
“L >,

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

vandenį iš “old oaken bu
cket”. Tada autorius akymir- 
koj užsidengė ranka veidų, 
nes iš staigaus susigraudini
mo pūkštelėjo iš akių ašaros.

Taigi Puškino gadynė bu
vo literatūrinio bujojimo ir 
klestėjimo gadynė visose tau
tose.

Šv. Kazimiero parap. — lie
pos 11 d. .

Liet. Vyčių — liepos 5 d. 
Labdaringosios sųjungos —

gegužės 31 d.
Šv. Kazimiero Akademijos

— gegužės 16 d.
Dienraščio “Draugo” —

rugsėjo 6 d.
Kun. A. Linkrs

PAMOKSLŲ
400 puslapių knyga.

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus
pamokslus.

Kaina $1.75
DRAUGO KNYGYNE 

Chicago, Iii.

Kun. J. Bružiko, S. J., 
Adresai:

Nuo vas. 7 iki 21 d.: 64-2.' 
Perry Avė., Maspetb, N. Y

Nuo vas. 22 iki 28 d.: 16 
Chandler Avė., Wilkes-Barre, 
Pa.

Nuo kovo 1 iki 7 d.: 12 St 
Casimir’s St., AVestfield,

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

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

IV dalis-a) — Giesmės į
Dievų, harm. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c. ?

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois 
arba pas autorių

KUN. J. ŽEDANAVIČIUS 
260 East Main Street

Amsterdam, N. Y.
Taipgi galima gauti LIE

TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaina — Piano $1., 
kitiems instrumentams po 
50c.

f

1937 METŲ 
SKALBYKLOS

ĮSIGYKITE 
Gavėniai reikalingą

knygelę:
Atspausdinta iš maldaknygės 

“Ramybė Jums”

STACIJOS
GRAUDŪS

THOR, MAYTAG, ABC, ir kitos

DideTig skaičius’J^mida^pa^iiatynnn^^f!lTSTl<6 '“ - VERKSMAI 
krautuvėje. Kainos ant naujų skalbyklų po *49.50

Prosijimo mašinos po

Lengvfls išmokėjimai po

ir aukščiau.

*29.50 ir aukščiau. 

* 1.00 i savaitę.

Jas. F. Budr ik,Ine.
3417-21 So. Halsted St.

TeL Boul. 7010—7011

BUDRIKO Programas ii W. C. F. L., 790 kil., NedSliomis 7:00 
vai., vakare. Ketvirtadienį ii stotiea W. H. F. C., 1420 kil., 
7:00 vai. vak. Panedčliais ir Penktadieniais ii stoties W. A. 
A. F., 920 kil., 3:30 vsl. po pietų.

f

ir
Gavėnios Giesmės 

10c,
* i ’

DRAUGAS PUB. CO.
2334 Po. Oakley Avė. 

Chicago, Illinois

ELEKTRINIAI VALYTUVAI

Atb'eka ?2 Darbus 
HEM.TH-MOn 

Matykite M šiandien!
RMkla tik pakaukti CENtral ŠOKI 
arba raSyti lalJSka. o HEALTH MOR 
ekspertą* atvvks pas Jus. Ir par ke
ltas minutes iftalftklns HEALTH-MOR 
matrika. Saukite pardavėja J. F. 
DANIS. Room 618. 20S No. Wa-
bash Avė., Chicago.

Jfc
CLASSIFIED

RF.IKAI.AIJAMA DARBINI VR#’.

Reikalai!lama meridna skalbimui Ir 
prosljlmul su maSinomls. Box 503, 
••BrauKas,” 2384 So. Oakley Avė.. 
nblea<o.

RF.IKAI.ALJAMAS DARMN1NKAS

Reikalaujamas vidutinio amžiaus 
darbininkas prityręs Okės darbuose. 
Box 511, •'Draugas.” 2384 So. Oak
ley Avė.. Chicago.

PARDAVTMn MALKOS

RulanSvtos bsldy dėžės — paprasta 
lodė vienas tonas — |5.00. Telefo
ną# LAFayette 7700.

PARDAVTMTTI KAILINIAI PALTAI

48 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Oreltsm pardavimui 15 00. 
Pirmosios s**1tt, pirmiausiai saus. 
Fconomlcal Reetlon. Mlller Fur Com- 
psnv 166 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarais.

TTPHOL8TEKTNO
Rakandu Taisymas

Pervilkimss, hsldi) taisymas, per- 
msliavoiimss, ilvslvmas. Darbas ira- 
rsntnojamss. Apkainavimas dykai, 
femianaios kainos mieste. Rnperior 
Upholsterinir Co.. 327 8o. Kedsis 
Ava.. NEVada 7717.

i


