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neįstengia pašalinti darbi

NINKŲISFABRIKŪ
ŠERIFAS PAGEIDAUTŲ GAUTI 

KARIUOMENES PAGELBĄ
Daugiau kaip vienas šimtas 

“sėdinčiųjų” darbininkų Fan-l
steel Metallurgical korporaci
jos fabrike, North Chicago, 

eturi pasiryžimo gražiuoju 
apleisti fabrikų ir neigia apy
gardos teismo išduotų korpo
racijai “injunction”.

Lake apskrities šerifas Doo- 
little užvakar “sėdintiems” 
darbininkams perskaitė teismo 
“injunction” ir reiškė pagei
davimo ir ragino, kad jie ap
leistų fabrikų.

Iš to nieko gero nesulaukta. 
Tad teismas įsakė šerifui vi
sus “sėdinčiuosius” areštuoti 
ir pristatyti teisman, kad 
jiems skirti bausmės už teis
mo paniekų.

Vakar rytų šerifas su 140 
pašerifių ir apskrities policija 
apgulė fabrikų. Darbininkai 
kurie užima du iš kelių fabri
ko pastatų, pasipriešino. Poli
cija ir pašerifiai mėgino išlauž

ti vienas ir kitas duris. Darbi
ninkai juos pavaišino įvairiais 
gelžgaliais ir kokia tai rūgšti
mi. Pašerifiai tada pradėjo 
mesti ašarines bombas į vidų.

Darbininkai greitai išdaužė 
visus fabriko langus ir švie
žias oras išvalė dujas. Apie 
dvi valandas tęsėsi kova ir še 
rifas nutraukė puolimų.

Imta tartis, kas toliau turi 
būti daroma. Bus mėginama 
darbininkus įtikinti, kad jų 
“sėdėjimas” fabrike yra ne
teisėtas ir jie turi gražiuoju 
pasiduoti autoritetams.

Jei tas negelbėtų, šerifas 
pageidautų sau pagelbon gauti 
kariuomenę. Jis sako, kad pa- 
šerifiams ir policijai yra pa
vojinga kovoti su darbinin
kais, kurie viduje turi įvairių 
kovai-įrankių. Tik kariuomenė 
gali su jais apsidirbti.

Kol kas nėra žinoma, 
toliaj^ bus daroma.

kas

Trys rantus ano dvejuose 
gaisruose Chicagoj

Sudegė keturių aukštų apar- 
tamentiniai namai 4347 Oak- 
enwald avė. Iš namų liko tik 
griuvėsiai.

Gaisras pakilo vakar prieš 
pusiaudienį užpakalyje senuo
se namuose ir persimetė į mū
rinius namus. Nuvykus ugnia
gesiams ir policijai didieji na
mai jau perdėm degė.

Gaisre žuvo Mrs. AVayne 
Short, 25 m. amž., su kūdikiu. 
Jos ir kūdikio lavonai paskiau 
rasti griuvėsiuose. Žuvusio
sios vyras dirlia laikraščio 

,Herald-Exaniiuer cirkuliaci
jos departamente. Ketvirtų- 
jam aukšte turėjo butų.

Ačiū ugniagesių ir policijos 
pastangoms, apie 40 moterų su 
vaikais sn dideliu vargu išva
duota iš gaisro. Vyrai, kaip 
paprastai buvo da/rbe.

Užpereitų naktį A. Vaslev- 
skio namukuose, 920 W. 35 
Place, susprogo aliejinis pe
čiukas šalia miegamojo kamba 
rio, kuriam miegojo trys vai
kai: Genevaitė, 16 m., Rai
mundas, 10 m., ir Antanukas, 
6 metų amž.

Kilo gaisrae. Vaikų kliksmu 
pažadintas tėvas puolėsi į mie
gamų j į kambarį, pagriebė vai
kus ir išnešė laukan. Apsižiū
rėjo, kad nėra Raimundo. Jis 
jliėgo atgal į vidų ir ten jo ne 
rado.

Neužilgo vaikiukai rastas 
apsvilęs begulįs kieme. Paim
tas į ligoninę jis mirė. Kol 
kas dar neišaiškinta, ar vai
kas iššoko per langų, ar kaip 
kitaip pats paspruko iš kam
bario.

DU ŽUDIKAI NUTEISTI 
MIRTI

UŽDRAUDĖ SIŲSTI MAIS
TĄ KALINIAMS

Vakar Chicagoj du žudikai 
nuteisti mirti. Tai Frank 
Wbyte ir Stanley Murawski. 
Jiedu buvo paroliuoti iš kalė
jimo ir nužudė policininkų M. 
Toth lapkr. 8 d.

FILIPINŲ PREZIDENTAS 
BUVO CHICAGOJ

Chicagoj kokį laikų svečia
vosi Filipinų salų prezidentas 
Mnnnelis Quezon. Jis vyksta į 
AVashingtonų pasimatyti su 
prezidentu Rooseveltu ir pasi
tarti įvairiais salų reikalais.

STREIKININKAI NEIGIA TEISMO “1NIUNCT1ON”

I.»ake apskrities šerifo pavaduotojas Tom Tvennedy skaito teismo “injunction” Fans- 
teel Metallurgical korporacijos fabriko “sėdintiems” streikininkams, North Chicago. 
Streikininkai nepaiso teismo nuosprendžio ir nemano gražiuoju apleisti fabriko. (Acme). 
' • ■ ■ " ■ 1 , ■ ■■ I" 7 a= —T----------—..T-.:----------- '

NAUJOJI SANTVARKA 
YRA GYVAS REIKALAS
WASHINGTON, vas. 19. — 

Prez. Rooseveltas pakvietė į 
Baltuosius Rūmus keletu ne
palankių senatorių teismų re
formų sumanymui ir jiems 
pareiškė, kad šalies gyvento
jai reikalauja naujosios san
tvarkos įstatymų ir jie tai 
gaus. Anot prezidento, žmonės 
tai gaus nepaisant jokių kons
titucinių kliūčių, o kad ir be 
teismų reformų pravedimo.

Kitaip ir būti negali. Nau
joji santvarka, sako preziden
tas, yra gyvas reikalas. Už tai 
pasisakė visa šalis pereitų ru
denį rinkimais. Gyventojai 
pripažino mandatus tiems ats
tovams, kurie pasiryžo dirbti 
naujosios santvarkos reikalu.

Illinois valstybinių kalėjimų 
viršininkas J. E. Ragen už
draudė siųsti, arba nešti kali
niams į kalėjimus visokį mais
tų. Ragen pažymi, kad kali
niai nereikalingi pašalinio mai 
sto, jie yra pavalgę. Be to, tuo 
būdu bus sulaikytas įvairių 
narkotikų šmugeliavima* į ka
lėjimus.

PABĖGO TRYS KALINIAI

RYTOJ BAŽNYČIOSE 
RENKAMOS AUKOS 
MISIJŲ 1EIKMAMS

LIAUDĖS AUTOMOBILIAI 
VOKIETIJOJE

BADAS GRĘSIA VILNIAUS 
GYVENTOJAMS

Lietuvos skautų sąskridis 
bus arti Kauno

Rytoj Chicagos arkivyskupi 
jos bažnyčiose įvyks kolektos 
naminių ir užsienių misijų rei 
kalams.

Jo Emin. kardinolas Munde 
ledn, Chicagog arkivyskupas, 
tikinčiuosius ragina gausingai 
paremti misijas.

DAUGIAUSIA EINASI APIE 
ATLYGINIMĄ

NEW YORK, vas. 19. — 
Angliakasių ir kasyklų opera
torių bendra konferencija nau 
jos sutarties reikalu laikinai
nutraukta paskyrus du komi- 

Tad negali čia būti jokio1 tetus sutarties pagaminimui, 
kompromiso. Gyventojai nega- Vienas komitetas sudarytas iš 
Ii būti suvilti. Jie turi gauti
tai, ko nori. Opozicija turi pa
liauti veikusi prieš gyvento
jų valių.

PRANCŪZIJOS VYRIAU
SYBE APGAILI SAVO 

ŽYGIUS

JACKSON, Mich., vas. 1! 
— Trys kaliniai pabėgo iš 
valstybinio kalėjimo. Tai pir
masis kalinių pabėgimas per 
praeitus trejus metus.

ĘARYŽIUS, vas. 19. — 
Prancūzijos vyriausybė pilnail
pasirengusi uždaryti Ispani
jos pasienį. Ministerių kabine
tas paskelbė nuosprendį, ku
riuo draudžiama Prancūzijoje 
organizuoti savanorius ir siųs* 
ti juos į Ispaniją.
Sužinota, kad Prancūzijos so

cialistų vyriausybė apgaili sa
vo skubotus žygius, kad rytoj 
uždarius Ispanijos pasienį, ka
dangi kitos valstybės šį klau
simų atidėlioja.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

BERLYNAS, vas. 19. — 
Diktatorius Hitleris įsakė au
tomobilių dirbėjams, kad jie 
imtųsi gaminti nedidelius pi
gius automobilius, pavadintus 
“liaudies automobiliais”, ku
riuos norima koplačiausiai pa
skleisti Vokietijoje. Tag įeina 
į ketverių metų ekonominio 
šalies atstatymo programų.

Prieš porų metų Hitlerio

KAUNAS (per paštų). — 
Anot “Vilniaus Rytojaus”, 
Vilniaus krašte, pavergus jį 
lenkams, dažnai tenka žmo
nėms badauti. Badas darosi 
dažnas reiškinys dėl to, kad 
lenkai viskų iš Vilniaus kraš
to ima, o jam nieko neduoda. 
Ir ne tik kad neduoda, bet jo
kios žemės reformos nedaro. 

Žemės reforma Vilniaus kraš 
tui yra būtina. Dvarai turi 
milžiniškus žemės plotus. Dva
rų žemė menkai įdirbta ir iš- 
dalies tirlaukiauja, negali nė 
vidutinio derliaus duoti.

Dėl to mažiau derlingesniais 
metais Vilniaus krašto gyven
tojams būna sunkiai pakelia
mi. Pasitaikius gi nederliui — 
ištisos sritys gyventojų prade
da badauti.

Ir šįmet bado šmėkla ištin
ka Pastovio ir Švenčionių ap
skritis. Pastovio apskrities gy 
ventojai jau seniai neturi duo
nos ir minta žaliais kopūstais 
ir bulvėmis. Daug kam stinga 
ir bulvių. Krašto okupantai 
nieko iš to nedaro.

KRAUNAS. — Ateinančiais 
metais, minint Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukaktu
ves, Lietuvos skautai rengia 
didžiulę tautinę stovyklų. Jo
je stovyklaus keli tūkstančiai 
skautų iš viso krašto. Į stovy
klų bus pakviesta apie 150 
skautų ir iš užsienių valsty-

suruošta arti Kauno, Klebo- 
niškio ir A. Panemunės miš
kuose. Šioje stovykloje, be ki- 
tako, bus plačiai paminėtos ir 
Lietuvos skautų brolijos 20 
metų gyvavimo sukaktuvės, 
nes brolija įsisteigė 1918 me
tais Vilniuje.

LIETUVOJE DARBININ
KAMS DIDINDAMAS

UŽDARBIS

KAUNAS. — Pastaruoju 
metu Lietuvoje pradėjus 
brangti maisto produktams ir 
kitokių prekių kainoms, mies
tų gyventojams, ypač darbiniu 
kam s, pasidarė sunkiau pragy
venti, nes uždarbis dar moka
mas toks pats, koks buvo mo
kamas ir pigiaisiais laikais. Į 
tai atkreipė demėsį valdžios 
įstaigos, žemės ūkio ir darbo 
rūmai. Iš jų atstovų sudaryta 
komisija jau pradėjo svarsty
ti darbininkų uždarbių 
nimo klausimų. Ai 
laiku nnraatoma darbininkams 
uždarbius padidinti tiek, kiek, 
yra pabrangęs pats praj 
mas.

MIRĖ SENIAUSIAS SUO
MIJOS LIETUVIS

pastangomis Vokietijoje išpla- bių. Šiuo metu sparčiai varo- 
timta pigūs “liaudies radijo”imi stovyklos paruošiamieji 
aparatai (priimtuvai). Dabar Į darbai. Numatoma, Lietuvos 
norima tas padaryti ir su au
tomobiliais.

angliakasių, kitas — iš opera
torių.

Daugiausia einasi apie dar
bo valandas ir atlyginimų. 
Angliakasiai reikalauja 30 va
landų savaitės darbo ir di
desnio atlyginimo. Kasyklų o 
peratoriai nusistatę už 40 va
landų savaitės darbų ir mažės 
nį atlyginimų.

KĄ SAKO VALENCIJOS 
RADIKALAI

LONDONAS, vas. 19. — 
Valencijos .(Ispanijoj) radika
lai skelbia pasauliui, kad pas
kutinėmis dienomis kovose dėl 
Madrido atkirtimo nuo Valen
cijos, girdi, apie 20,000 nacio
nalistų nukauta ir apie 20 na
cionalistų lėktuvų numušta.

Na, jei taip, tai radikalai 
jau “laimėję”.

Bet automobilių išplatini
mas yra kas kita. Rasis daug 
žmonių, kurie galės įsigyti pi
gius automobilius. Visa nelai
mė, kad gazolinas Vokietijoje 
yra nepaprastai brangus.

skautų tautinė stovykla bus

ANGLIJOJ CENZŪRUOJA- 
MOS ŽINIOS

LENKAI NORI MAŽINTI 
RUSŲ IR VOKIEČIŲ 

SKAIČIŲ

LONDONAS, vas. 19. - 
Anglijos spauda susilaukia 
cenzūros. Uždrausta paduoti 
nepalankių žinių apie karalių, 
arba kitus karališkos šeimy
nos narius, nepaisant to, kad 
tas būtų neginčijama teisybė.

KAUNAS. Suomijoje, Tur
ku mieste, sausio mėn. pabai
goje mirė 79 metų amžiaus 
seniausiai tame krašte gyve
nantis lietuvis Jonas Abrai- 
tis. Jis gimė Lietuvoje, Kudir
kos Naumiestyje, Šakių aps
krityje. Rusų valdžios perse
kiojamas dar jaunas būdamas, 
jis turėjo apleisti savo tėvynę 
Lietuvą ir apsigyventi Suomi
joje. Velionis turėjo šešis vai
kus, kuriuos visus išaugino 
susipratusiais lietuviais. Ligi 
pat savo mirties Jonas Abrai- 
tis pasiliko Lietuvos piliečiu. 
Jis ir senatvėje su dideliu su
sidomėjimu sekė Lietuvos gy
venimo įvykius ir skaitė lietu
viškus laikraščius.

VARŠUVA, vas. 19. — Len
kų spauda gyvai svarsto klau
simų, kad kokiu nors būdu 
Lenkijoje sumažinti rusų ir 
vokiečių tautybių žmonių skai
čių. Lenkijoje turi vyrauti pa
tys lenkai, paTeiškiama, bet ne 
svetimų naeionalybių mažu
mos.

Spauda kaip kartas šį klau
simų kelia, kada Lenkijoje 
vieši Hitlerio atstovas gen. 
Goeringaa.

WASHINOTON, vaa. 19. — 
Amerikos Darbo federacija 
nusprendė visoj šaly organi
zuoti žemės ūkio darbininkus, 
kad pagerinti jiems buitį.

DANCIGUI PASKIRTAS 
KOMISIONIERIUS

ATIDĖTAS MIRTIES BAU

SMES VYKDYMAS

DANCIGAS, vas. 19. — 
Tautų Sąjungos taryba Danci
go komisionierium paskyrė dr. 
C. J. Burckhardt de Reynold 
iš Zuricho.

Dancigo naciai pasitenkinę 
nauju komisionierium.

STEBETINI DALYKAI

LONDONAS, vas. 19. — 
Maskvos vyriausybė pranešė 
Anglijai, kad sovietai prisi
jungia prie padaryto ir 6 
valstybių pasirašyto protokolo 
sužmoniškinti nardančių lai* 
vų veiklų karo laiku.

Užpereitų naktį turėjo būti 
įvykdyta mirties bausmė ketu
riems žudikams, iš kurių 
dviem Cooko apskrities kalėji
me.

Gubernatoriaus Hornerio 
nuusprendžiu bausmės vykdy
mas vienai savaitei atidėtas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; numatomas lietus, ar 

ba sniegas; maža temperatū

ros atmaina.
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E DIENOS KLAUSIMAI ||
SKAUDŽIOS DIENOS VILNIAUS 

LIETUVIAMS

E Musų Veikimo Centro
sų iviesūnija beveik visai nebeskaito lietu-1 
viikų knygų. Tieeiog gėda apie tai ir kal
bėti ir rąžyti. |

Bet, tiek to. Apie tai kitų sykį daugiau 
parai y aini. Dar norime pridėti, kad latvių 
užsimojimu išversti savo kalbon premijuo
tuosius Lietuvos rašytojų veikalus labai 
džiaugiasi Kauno dienraščiai. “L. A.” savo

(Iš Federacijos centro raštinės —- 2334 So. Oakley Av«., 
Chicągą Illinois)

bkų laikraščius ir paidavi 
. -ja katalikiškas kn„ <as. A-

Spaudos Mėnuo
straipsnį: “Dvasios ryšys — galingas“ taip' 
baigia:

užėmus tautinės literatūros atžvilgiu mūsų ’ntras — Naeinnalė Katalikui *c 1 uauJ° ajam

Vasaris yra katalikiškos . ,.
spaudos platininio mėnuo. A-jttU,wr* 108 1 (l,auKUj susiiin-

Naekmalė Kataliku .. . ....... ,
Gerovė. Konferencija pnnkel- ‘*“ek'; “8 "*»*•«* »P“« j 
bė dioilulį .modos veji). Tuu » F“*"- *«•-«<••»*

šeštadienis, vasario 20, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Lenkijos vyriausybė nesustabdo lietuvių 
persekiojimu Vilniaus krašte. Prieš porų sa
vaičių ji ištrėmė lietuvį veikėjų Vilniuje Po
vilų Karazijų ir jo šeimų. Karaaija atvyko 
į Kaunu. Bet, tenenusimena vilniečiai — į 
ištremtųjų vietų stos kiti darbuotis ir dei 
to lietuvybė Vilniuje nežus. Ir met» ameri
kiečiai, vilniečiams padėsime. Padėsime uo
liau dirbdami tautinį darbų ir gausiau au
kodami Vilniaus krašto lietuvių reikalams.

Lenkų administracija paskutiniuoju lai
ku varo smarkių akcijų prieš lietuvius ku
nigus Vilniaus krašte. Laikraščiai praneša, 
kad sausio 14 d. Vasiūnų parapijos klebonas 
kun. Budreckis važiavo į Vilnių, Jam beva
žiuojant per Tverečiaus miestelį, vietos po
licija jį sulaikė ir teismo tardytojo vardu 
įsakė grįžti atgal. Grįžus į Vasiūnus, tų pa
čių dienų atvyko du Tverečiaus policinin
kai, kurie pasiėmė parapijos krikštų ir vedybų metrikas. Tas knygas jie su savimi ir 
Išsiyežė.

Po poros dienų į Tverečių buvo iškvies
ti Vasiūnų klebonas kun. Budreckis, vargo
nininkas A. Survila, B. Pivoriūnas, K, Luk- 
šėnas ir kiti, kuriuos teismo tardytojas iš
tardė. f. t!

Be to, vis dar tebėra atiminėjami iš lie
tuvių radio aparatai. Mat, lenkai bijo, kad 
Vilniaus krašto liptųviąL neKįklaųsvtų radių 
programų iš Kauno. ® b. : *

“Vilniaus Rytojus’’ praneša, kad Švenčionių Storasta sulaikė veikimų Lietuvių ©- 
kio draugijos Juodagalvių ir Bernotų sky
rių ir uždarė anksčiau sulaikytuosius tos 
draugijos Likonių ir Adutiškio skyrius.

Breslaujos apskrities Storasta uždarė 
Lietuvių Ūkio draugijos Usionių skyrių, Bre
slaujos valsčiuje. Šio skyriaus uždarymas 
Aiotyvuoomas tuo, esu skyrius nebuvęs veik
lus ir nerodęs vilties, kad savo veikimų pa
gyvinsiąs ateityje.

Ir taip blogai — ir taip negerai. Kai 
skyrius veiklus, tai jis už tat, kad yeikJus 
— uždaromas, o kai skyrius neveiklus — 
taip pat uždaromas.

iSausio 29 d. konfiskuotas lietuvių laik
raščio “Vilniaus Rytojaus’’ 9 nr. Taip pat 
sukonliskuotas ir “Jaunimo Draugas“ už 
straipsnį: “Nelietuviai.kunigai ir mūsų jau-

žodžiu sakant, Vilniaus krašto lietuviai 
gyvena skaudžias dienas. Kibk matyti, jos 
no lengvėja, bet sunkėja. Tačiau, imant do
mėn, kad vilniečiai yra pripratę persekioji
mus kęsti ir kovoti, okupantai jų nenuga
lės. Žinoma, jų vienų palikti likimui nega- 
liiūa. Visi jiems turime padėti, nes, anot 
“Mūsų Vilniaus“, lietuvių visuomenei be
lieka ryžtingai rengtis visokiems netikėtu
mams ir dar labiau suglausti kovos kolo
ritų, naa kol vergijos ir smurto grandinės 
degių Vilniaus kraštų, mūsų tikslas gyventi 
Ir dirbti tik jam, tik suvienytos Lietuvos 
šviesiai ateičiai“.

švietimo vadyba ir visos leidyklos, kurios 
skatina geriausius jos pasireiškimus premi
jomis. Kaip matome, premijomis mes ne tik 
keliame literatūros pamėgimų mūsų visuame- 
ėnje, ne tik laviname jos skonį, bet ir pia- 
veriame jai duris į platesnį pasaulį. Džiaug
iamės ir didžiuokimės tuo, nes tai naujas 
kelias į mūsų kultūros turtus ir laimėjimus“.

Tat, jei kitataučiai! įvertina Aiūsų tau
tos kultūros laimėjimus, tei tuo labiau mes Uhkižkuj ’ uį&ii. Tuo L’ 
patys turime juos įvertinti. -«✓nvvr i

darbui .uinobiliaavo visas sa '‘‘‘tmi. 
vo jogas. Arkivyskupai ir vy Jei kurieniH l<aeracijos

Daugiau dzyviĮ 

Vakar, tavorščiai, užtropi-

kbia šuniukus. Zirzėjo it* zir
zėjo vyrui, kad leistų jai šu
niukų turėti. Vyrui sutikus 
vakar ir parsinešė šuniukų vi
sų apuagusį didelėm kudlom.

DARBŠTUMO PAVYZDI®

Daug kas is mūsų nusiskundžianie net- 
turį laiko pašvęsti visuomeniniam ar spau
dos darbui. Bet, žiūrėkim, kodėl 40 metų 
kunigystės jubiliejų atšventęs kun. Kasi- 
mieras Urbonavičius tiems dalykams turėjo 
laiko. Juk ir jis nebuvo be darbo. Per 40 
metų jam teko sunkiai darbuotis įvairiose 
parapijose. Būdamas didelių parapijų kle
bonu, rūpindamos žmonių sielų reikalais, mo-

skupai savo ganytojiškuose skyriams reiktų kukiu* nors jau ant. daugiau dzyvų-dzyve- Į Pamatęs Tahalaitis labai nu- 
laiškuo»e tikintiesiems nurn-Į vjui medžiagos: KmutituciJ^’ ūmiuos ir dedu ant savo <sj d y vi j o.
do katalikiškas spaudos rtik-.os knygelių, paskaitoms me vožno delno. \ ienų tų dzyvų — Na, dabar, kokį kipšų tu 
šmę ir ragina, prenumeruoti cziagos, kreipkitės į centrų. ĮI*8^ cirilistų poperos ašis čia parsinešei! — užriko Ta- 
ir visokiais būdais remti ka- . L ’ apvaikščiodamas halaitis. — Kudlom apaugęs,

! Lietuvos nepriklausomybės bi- kad nežymu nei kuriam gale 
Prieš porų savaičių gavau Ujušų. Tas dzyvas yra toks, gaiva.

— Tik jau tu nesirūpink, — 
atsakė Tabalaitienė. — Jis 
tuojau pradės loti. Kuriam 
gale los, ten ir bus galva.

reikalu ir iš sakyklų ’tikin 
tieji girdi paraginimus. Į spau $ J, H BaJUmoiės arkivys- Lietuvos kunigija ne tik 

‘ l upo Curiey laiškų, kuriuo nešt kino ui Lietuves impi i- 
Js kreipiasi į mūsų Federa- klausi mybę, ale buvo net a- 
erų, prašydama* irlsiriėti genst, o okulistai jau 1896 me

dos vajų įsikinko katalikiš
kos organizacijos. Neatsilie
ka ir katalikiškos mokyklos: 
mokiniai pasidalina dajbu ir 
eina per namus užraJinodaiui 
laikraščius ir purdaviuėdauii 
knygas.

Gaila, kad mes, lietuviai 
katalikai, į savosios spaudo* 
platinimo darbų taip iv’siju-kėdamas parapijos skolas, via dėlto dar su . 

rado laiko visuomeniškam darbui. Jis vi- į diliame. Reiktų, kn»« ir mes 
suoniet vadovavo mūsų idėjinės orguniza- | pasinaudotume bendi ueju A- 

ineukoa katalikų spaudos va
jumi. Juk ir mums svarbu, 
kad į kiekvieno lieti vio na 
n ų ateitų bent vienas lietu 
viskas katuli k iškas b’luaštis. 
wėi to Federacijos .ipskričiai 
ir skyriai šiemet būtinai tu
ri suorganizuoti vajų. la da
rių reik pradėti šį iia’ne. j ii

cijonis, nuoširdžiausia rėmė jų reikalus, lan
kė susiiMikimus, sakė kalbas. Be to, jis su
rado laiko ir nuolatiniam bendradarbiavi
mui mūsų spaudoje. Visi lietuvių katalikų 
laikraščiai puošėsi jo- eilėraščiais ar kitokiais 
raštais. Jis turėjo laiko parašyti ir išleisti 
keletu vertingų knygų. Taigi, matot, kas tu
ri noro visuomenei pasiaukoti, suranda lai
ko. Tinginiams palikime posakį: “neturiu 
laiko“, o patys griebkimės visuomeninio ir

> rie pastatymo Viny tone tais faitavos, kad Lietuva bū
tų Apaštališkajam Pelega- tų demokratiška respublika.

Arkivyskupas nurodo, 
kud dabartinė vieta, kurioj 
gyvena šventojo Sosto Dele
gatus yra nebepakenčiama, 
permaža. Tų klausimų svars
tė Federacijos centro voloy- 
ba ir nutarė prašyti Federa
cijos apskričių ir skyrių šiam 
tikslui parinkti aukų uita 
kreiptis tuo roikalu į draugi
jas. Taip pat praiyti ir ku
nigų klebonų, kad į tai at
kreiptų savo dėmesį. Aukas 
reikia siųsti- Federacijos c«n 
trui arba tiesiog: Most Revc 
rend Michael J. Curley, Arcb- 
bishop of Baltimore, 408 No.

paudos darbo, pasekdami mūsų veterano J .. Charles Street, Baltimore, Md.

veikėjo ir rašytojo kun. Kazimiero Urbona- 
jričiaus daibštumo- pavyzdį.

KO SIEKIA ISPANIJOS BENDRAT1ON 
TDTINKAI

Kairiųjų spaudoje dažnai matome ra
šant, kad Ispanijos bendrafrontininkai ko
voja už liaudies teises, už demokratijų. Bet, 
kaip jau nekartų buvome pastebėję, jiems 
inpi visai kiti dalykai. Jiems rūpi įsteigti 
bolševikiškoji diktatūra, išgriauti bažnyčias 
ir išžudyti dvasiški jų. Bendrafrontininkai ei
na Sovietų Rusijos bolševikų pėdomis. Štai 
faktai.

Vatikano dienraštis “Osservatore Ro
mano“ paskelbė straipsnį apie žudymų Is
panijos dvasininkų. Pagal 188 kunigų ir 11 
vyskupų pranešimus, iš viso Ispanijoje iki 
šio laiko yra nužudyta 16,750 kunigų ir 11 
vyskupų. Tai sudaro arti pusės visų Ispa
nijos dvasininkų. Šias žinias patvirtina ir 
visa eilė kitų šaltinių.

Be to, reikia žinoti, kad Ispanijos ben- 
drafrontininkai, kuriems vadovauja Maskvos 
bolševikui, dvasininkų žudymu nepasitenki
na. Jie jau išgriovė visų eilę gražiausių to 
krašto bažnyčių, vienuolynų, mokyklų; ifi- 
žudė daug vienuolių ir šiaip tikinčiųjų žmo
nių, kurie stengėsi katalikiškas įstaigas įr 
dvasininkus apginti nuo kraujo ištroškusių 
ir griovimo liga apsirgusių komunistų.

yra lietuvių parapijo.-i icikia 
prašyti gerb. kunigu klebonų, 
■%&ri jie šiame svarbiame dar- 
be padėtų ir savo paragim- 
; is bažnyčiose ir f piudos 
riaus komitetų sudaryme bei 

h-rtali-kiškos spaudo* agentū
rų įsteigime parapijose. Prie 
kilalikiškos spaudos vajaus 
dedasi šie laikraKiui; dien
rašti* “Draugas“, “Darbiui- 
nkat“, “Garsas’L, :Amerika\ 
“Vytis“, “Moterų lhrva’’, 
“Studentų Žodis“, “Laivas”, 
••.ožauga’’.

Federacijos Va j-*

Federacijos Centre Valdy
ba nutarę rengti Gav i. ios ine 
tu katalikiškojo veikimo va
jų ii ji varyti kari r su ka
talikiškos spaudos platininiu.

Kiekviena lietuvių koloni
ja katalikiškojo veikimo va-

Būtų gražu, jei lietuviai prie 
šio-reikalo sulig savo-išg^. 
*cf prisidėtų.

Dėl “Vilniaus Centro“

Centro Valdyba savo susi
rinkime svarstė keliamo spau 
doj “Vilniaus Centro” orga
nizavimo Amerikoj klausimų 
ir nutarė pranešti skyriams 
kas seka: tuo tarpu Vilniaus 
Centro ir Tarybos neorgani
zuoti, nes ne vienas, bet keli 
kongresai yra nutarę, kad A- 
merikos lietuviai katalikai 
"Vilniaus vadavimo reikalais 
rūpinasi per Federacijos cen
trų ir kad Federacijos sky
riai yra drauge ir Vilniui Va
duoti Sųjungoą skyriai. i5io 
{•atvurkymo nutarta laikyti* 
tol, kol Federacijos kongre
sas jo neatšauks. Centro Va b 
dybos nariai yra įsitikinę,

Kitų dzyvų jūs, be abejonės, 
rokuosit tų, kad trys Čikagos 
lietuviai jaunuoliai išvažiavo 
Spanijon rebelių faituoti. Bet 
aš to nelaikau už dzyvų, ba 
vaikai, tai vaikai. Jei vieloj 
tų jaunuolių, būtų išvažiavęs 
Grigaitis, Fruseika, Andriulis
— kamandieriai bendro prun
to, ot, tai būtų dzyvas. Ale 
tokio dzyvo, tavorščiai, niekad 
nesulauksit.

Trečias, tavorščiai, dzyvas, 
kad Fruseika apznaimino, jog 
jo kamarotas Strazdas netin
ka nei cirkui, mat jis yru a- 
genst Fruseikai. Kai Straz
das buvo Čikagos balšavikų 
poperog pįsorius, o Pruseika
— sklokas, tai tada Fruseikai 
buvo nei cirkui netikęs. Da
bar, tavorščiai^ pafigeriuokit, 
kokie žmonės redaguoja bal
šavikų poperas, ir darbininkus 
“liečia.“

— Kam dabar tas mazge
lis užrištas amt enkočio ?

— Kad nepamirščiau, jog 
prisiekiau gavėnioj iki Vely
kų negerti nei alaus, nei Snap
so.

— Bet juk tik kų išgėrei 
stikliukų snapso ir štainų a- 
laus.

— Taip, taip, atsiminiau 
tik tada, kada išsitraukęs iš 
kišenės enkečį pradėjau lupas 
šluostyti.

Baigdamas tuo» dzyvų* ne
galiu padėti' taško nepasakęs 
dar dzyvo Takalaičių name.

KITI ĮVERTINA, 0 MBS..

Latvijos laikraštis “Jaunakas Žinąs“ 
praneša, kad didžiausia iatvhj leidykla “Val- 
lers un Rapia’’ išleidžia valstybinėmis pre
mijomis premijuotus lietuviškus romanus: 
Ievos Simonaitytės “Aukštųjų Šimonių, li
trinių“ ir Liudu Duvidėuo “Broliai Dumei- 
kue“.

Taigi, matot, lietuvių litecatlnes jėgas 
įturtina ir kitos tautos. įdomu būtų žinoti, 
keli iš Amerikos lietuvių perskaitė “Ankš
tųjų Šimonių likimų“ ir keli Užsisakė “Bro- 
Jįius Domeika*“. Mums rudos, kad jei pašo
kt tume teisybę, tektų gerokai parausti iš 
gėdos. Ne tik darbininkai žmonės, bet ir mū-

Kovo 14 d. Aušros Vartų parap. salėj 
Cbicagoj, įvyk* svarbi organizuotųjų lietu
vių katalikų konferencija. Jog bus skaitomi 
referatai, diskusuojami aktualūs dienos kiau 
simai. Dėl to organizacijos ir draugijos yra 
rakinamos išrinkti į tų Konferencijų savo 
atstovus ir jų įprašyti, kad konferencijoj 
tikrai dalyvautų. Konferencijų rengia A. L. 
R. K. Federacijos apskritys, kuris daug gra
žių darbų yra nuveikęs praeityje.

• • •
Chicagos katalikų labdarybės organiza

cija nuo savo stisiorganizaviino iki dabar iŠ 
leido įvairiausiems nelaimingųjų šelpimo da 
ilgams virš 23 milijonų dolerių. Labdarių or
ganizacijų įsteigė J. Em. Kardinolas Mun
delein. Užlaikoma našlaičiams ir seneliam* 
prieglaudos ir kitokiais būdais yra teikiama 
vargšams reikalinga pašalpa. Tuo gražiu 
Cliioagua arkidįecezijos darbu tenka nuošir- 
ilziai džiaugtu >

jui turi pašvęsti lie-.t vieną ^<*<1 1* cderaclja turi užtekti
nai kompetencijos ir jėgos ir 
toliau rūpintis Vilinaus va
davimo reikalais.

Amerikos Lietuvių Mftsiejus
Centro Valdyba, pritarė die

nraščio “Diaugo“ iškeltam 
klausimui steigti Amerikos'

Mikas Kvoša nuėjęs į šapos 
ofisų sako supredentui:

— Ar negalėčiau gauti iš 
anksto algos?

— Hevahart, — sako bosas. 
— Tu jau esi išėmęs beveik 
pusę algos dar jos nouždirbęs.

— Kų aš padarysiu, kad
mano pačiai reikia pinigų, — 
sako Kvoša.

— Ar galiu paklausti, kam 
jai tie pinigai reikalingi 

— Jes. supretendas, gal, ir 
galėtumėt paklausti, bet aš ne
drįstu.

,Ant. to ir baigiu. Visiems 
Ona Tabalaitienė labai lai- savo delnu sakau turliu.

RINKTINES MIN 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškia

Vasario Dvidešimta Diena
“Viešpats atperka savo ta

rnų sielas“. — Paal. XXXIII, 
23.

“Tu buvai ištikimas nedau 
geliui, aš tave pastatys, a ant 
daugelio“. — Mato XXV, 23.

Aš esu pastebėjęs, kad ko
me buvo ištikimas sekimas

avaitę. Fer tų savaitj reidui 
suiengti bent viena; vienas 
prakalbas ar pasbii as apie 
katalikų Akcijos reik* uę, a- 
pie mūsų, Amerikos lietuvių 
katalikų, bendrojo fronto sli- 
priuuiio reikalų, apie svarnų
Koms lietuvių kuta .kų dr-l“’.~“ '“"“‘ į Viešpaties pašvęstoje ridoje,

/iaii. v i n v I Lietuvių Muziejų pue Mana , ,.*7 *gijoms dėtis prie A L R. K. \ . kelt daiktai pasekt*, utisven-
. e-Jcracijos, apie knUhkiika.1 "“I“1“ K®1***". >> bus 
»paud» ir kitus aktueliu. mū- "IUrttt “u T*v,i8 
M visuomenės' reika'us. Su- Sk’'rl*' P1*8®™1 »» 
o.'ganizuotų kataliko veikėjų "“i“1®
Kiys pasiskirsto da.br lan. *’™» Pran'i“ oent™’ nM
I u lietuvių uatuu.«, tanko dr- 
.ijų susirinkimus ir ragina: 

prie lietuvių R. K.
Si sivienljinio Amerikoj, prie 
Moterų Sąjungos, p.*« Ue. 
tuvos Vyčių, prie lot*t. R. K. 
! 'i.rb Įninku Sujungė-., prie 
!'duvių Katalikų .S-ndenių 
Sųjungos ir prie lokusinių kn- 
a'ikiškų draugijų. T*; patys 

‘ tikėjai užrašo ir lie’.. kata-

&ių metų kongrese reiks ji 
v-enaip ar kitaip išrišti. ’ 

Federūcijoz Kongresas

Centro Valdyba nutarė šių 
metų Federacijos Kongresų 
laikyti rugpiūčio 24, 25 ir 26 
dd. Naujojoj Anglijoj. Vieta 
bus paskelbta vėliau. Apskri

čiai ir skyriai prašomi išank-

(Tęsiuys 4 puti.)

giamai, anksčiau arba vėliau. 
DvUs’c.i nuolankumas ir ra
mumas palieka su laibu kas
dieninę gyvenimo žymėmis. 
Klusn .i priėmimas Dievo va
lios, kaip ji ateina kasdien 
kiekvienos valandos nykiuo
se; lai.kumas Dievo rankose 
daryti arba panėžti kiekvie
nų gv.ų Jo valios i-u.o&umų; 
saldumai po erzinimų; romu
me* tarp triukšmu ir judėji
mo; pasidavimas kitų norams, 
ir neatjautimas užga. i.* ų ir 
įžeidimų; nerūpc.d ingumas; 
išvadaviiųaa iš rūpe^nu ar-

be baimės, — visos ėjos, ir 
daug panašių malonių, neat
mainomai bus paprastu išo
riniu išsivystymu to v’a^jinio 
gyvenimo, kurs paslėptas su 
Kristinui Dievu je. — E-W.S.

Išganytojas duoda kasdie
ninio stiprumo saviesiems, ra
mybę ant galo kiekvienai iš
tikimai sielai, kuri gyvena; 
tat, kas tiktai pripuola, nak
tį arba dieną, žinok Jo meilė 
dėl tavęs visad parūpina tų, 
kas gera.

Vasario Dvidešimts Pirma 
Diena

“Tautos... išliekite jo aky
vaizdoje savo širdis! Dievas 
mūsų padėjėjas“.

— P»»lm. LXI, 9.

Kas tik tave slegia, eik pa
sakyk savo Tėvui; pavesk da
lykų į Ju rankas, ir taip tu 
būsi paliuosuotas nuo tos at
skiriančio*, sumaišančios rū- 
pesties, kuria pasaulis pripil
dytas. Kuomet tau reikia da
ryti arba iškentėti kų nors, 
kuuuiet «i užsiėmęs kokiu 
nors tikslu arba užsiėmimu, 
eik pasakyk jį Dievui, ir su
pažindink Pievų su juu, taip, 
apkrauk Jį juo, ir užbaigsi 
savo rūpestį. — R. Ltigbtoo,



feešiadienis, vasario 20, 193?

daugiausiai ‘cocaanut groves’.
šį sekmadienio vakarą, ra

šant šį straipsnį, per radijo 
iš Manilos stoties girdime 
sveikinimus Sv. Tavo delega
tui ir visiems keliauninkams.
Rytoj rytą G vai. (apie 4 vai. 
popiet sekmadienį, Philadel- 
phijos laiku) būsime Mani
loje, kur, kaip girdime per 
radijo, rengiama didžiausios 
iškilmės sutikimui Jo Emine
ncijos ir delegatų.

Pirmadienį 6 vai. ryte Ma
niloje. Laivas atplaukė saulei 
dar neužtekėjus. Keliauninkai 
atsikėlė 5 vai., nekurie anks
čiau. i^aivų sutiko daugybė 
mažesnių laivų, visi pilni žmo 
nių. Kituose buvo net po 500 
žmonių. Iš viso buvo apie 20 
tokių laivelių. Sukinėdami a- 
pie mūsų laivų visi smarku
mu paleido triūbų balsų, o iš 
t di buvo girdėti varpų bal
sai. Atlikus visus formalumus 

! uoste, Manilos majoras, dva- 
' siškoji ir pasauliečių vyriau
sybė aplankė laivų. Pasveiki
nę Šv. Tėvo atstovų motori
niu laivu nuvežė į portų, iš 
kur, pagal programos, vyks į 
Kstedių.

Priėmimas delegatų Mani
loje perviršijo visas kitas iš
kilmes visoje kelionėje. Nėra 
ko stebėtis, nes Manila ir 
Pbilipinų salos yra katalikiš
kos šalys. Beveik visi gyven
tojai (apie 14,000,000) yra 
katalikai.

(Bus daugiau)

IS KELIONES Į EUCHARISTINĮ 
KONGRESĄ MANILOJE

Rašo Kun. J. J. čepuKaitis
W. UNcoln 4424

Dėl Roumatiimo, Slogų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšte Kraujo Spaudimo ir 
Redflsinimo—PAMĖGINKIT

OEHL’S BATHS 
Bot Air, Lirkt, Bulphur ir Shover 

Maudynės,
Elektros Trytmcntid ir Maaožai vybb ftgYRirs Woyk*«v skyuif.

ĮIMA ClylHMirn A»e. 1W, N. Kal"«wl St.
Mito.. Trr* . Antr. Ir Keivlr.
7:3. Jt {hTie vrk. “ ’J*1 ’ ’"*•
Antr. Ir Fmkt. 1:3. Motrrta

ryte Iki • mk. Pntarmmta**
«1O‘R VIKTOSR FFVIRA «• MRTC

Sausio 15, 1937 I
Iš New Yorko gruodžio 26 

3. išplaukė į Eucharistinį ko
ngresų, laivu Normandie, J. ■ 
K. Kardinolas D. J. Dougber-' 
ty, Philadelphijos Arkivysku-1 
pas, vyskupas Gerald P. 0’- 
Hara iš Savannali ’os, vysku
pas Burness iš Porto Ricos 
ir 40 kunigų ir grupė pasau
liečių. Keliauninkų tarpe te-1 
ko ir man dalyvauti kartu' 
su kun. Ig. Valančiumi taip 
pat iš Philadelpbijos.

Po trumpos 5 dienų kelio-; 
nės atvykome į Havre 31 d. 
gruodžio ir tų patį vakarų

fiasiekėme Paryžių. Čia pabu- 
ęs Kardinolas iki Naujų Me- 
ų vakaro, traukniu išvykoj 

su savo palydovais į Romų.' 
Prie Italijos rubežiaus Kar-| 
dinolų perkėlė į specialius I-, 
talijos vado II duče Musso- 
linio vagonus, o Romoje Jo 
Eminencijų sutiko Mussolinio 
atstovas su dviem korpusais 
kareivių ir militariu benu ir 
iškilmingai nulydėjo į vieš
butį.

Romoje keliauninkai išbu
vo visų savaitę, bet jiems ža
dėta audiencija su Šv. Tėvu 
neįvyko iš priežasties Šv. Tė
vo ligos. Teko tiktai vienam 
kardnolui pasikalbėti su Šv. 
Tėvu vos per dvidešimts mi- 
nutų. Keliauninkai apleido 
Romų sausio 10 d. ir sėdo į 
laivų Conte Rosso, Neapoly tų 
pačių dienų 1 vai. po pietų. 
Išlydint Kardinolų buvo at
kartota tos pačios iškilmės ir 
Romoje ir Napoly.

Apart mudviejų, prie lietu
vių keliauninkų tik vienas te- 
prisidėjo, o tai yra visiems 
amerikiečiams gerai žinomas

“Aš kentėiau nevirškinimu per 
tris metus. Mano padėtis darėsi tik
rai rimta, kuomet skaičiau apie Kel
logg’s ALL-BRAN.

“Nusipirkau pakelį. Į dvi savai
tes, viduriai veikė reguliariai, ir vėl 
pasidarė malonu gyventi. Jis mane 
išgelbėjo nuo viso gyvenimo kentė
jimo.“—M į-s. Uovd Baird, 384 S. 
Bounoek St., Denver, Colo.

Patys pamėginkite ALL-BRAN. 
Jis pataiso paprastą nevirškinimą. 
Kūne, jis sugeria du kart savo svo
rį vandeniu, padaro minkštą masą, 
švelniai išvalo sistemą. Tik suval
gykite du šaukštus jo kasdieną. Tris 
kart į dieną sunkiuose atsitikimuose. 
Kai|io eerealą su pienu ar grietine, 
arba receptuose.

Ar ne geriau valgyti šį naudingą 
maistą negu imti pilsus ir vaistus, 
kurie gali būti kenksmingi ir daž
nai praranda savo veiklumą! ALL- 
BRAN yra parduodamas visose gro- 
semėse. Kellogg’o daromas ir ga
rantuojamas Battle Creek.

REIK AEA VJAM A DARRININKR

Reiks ’an 'am* mereina skalbimui Ir 
proatjtmut su marinomis. Ttox SOS, 
‘•nraucas.” 2.1S4 So. Oakley Avė.,

PAIEŠKO darbo

Moteris lekko <lnrbo ve'vtl namus. 
Pas lietuvius. 3343 S. Union Avė.

REIKALAUJAMAS DARBININKAS

Tfeikaloulamas jaunas 25-2R m. am- 
»lsns Tvrdt Amerlkonas-lletuvts. pa
imti įsteigta lftv«.sioiima skalbinių 
naunArv route) ClceroJ. Svarus, gra- 
*1hI temdantis Ir seras darbininkas, 
nentennlni Laundry, 1417 W. Roo- 
sevelt Ttd.Rūpinasi savo “karūna.” Amerikos sunkiojo svorio 

čempijonas Jin n n y Braddock (dešinėj) su savo mene- 
džerium Joe Gould. joe Louis’ui nugalėjus Brown’ų, 
Braddock a teinant'! ų vasarų turės kumščiuotis su Loui- 
s’u už eempijonatų. Kumštynės bus Chicagoje.

Reikalaujamas vidutinio amžiaus 
darbininkas prltvrys Okėe darbuose. 
Box 511, '•Draugas,” 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago.

PARDAVIMUI TAVERNA
nių Farenheitt’, o vidurdienį 
šiek tiek šilčiau.

galiojimų, savaimi, kadangi rodyti. Aišku, kad bažnyčia 
vienatiniai lietuviai ten da- turėtų didesnį pasisekimų pa- 
lyvausime visus lietuvius. gonus privesti prie tiesos jei- 

Jau pervažiavome daug va-iSu katalikai geriau pažintų 
ndens nuo mano paskutinio: misijonierių reikalus ir gau- 
laiško rašyto “Draugui” iš siau juos paremtų.
Boinbųy, Indija. Nuo to lai-j Visuose miestuose, kur lai
ko, apart Bombay, aplankė- vas 8llstojo, sutiko Jo Ėmi
me sekančius miestus: Colo- pericijų Kardinolų su pana- 
mbo ir Singaporc. Visuose ^įoinjs iškilmėmis ir surengė 
minėtuose miestuose vietiniai rograiną jajn aplankytį ka. 
dvasiškiai ir pasauliečiai iš- talikiškas įstaigas. Šiuose 
kilmingai priėmė Šv. Tėvo lnicstnose kiti keleiviai pasi- 
atstovų. | skurdę automobilius arba su

Didžiausias iškilmes iki'bosais taip pat lankė žymes- 
šiot iškėlė Bombay mieste.‘nes vietas, ant kiek laikas 
Čia laivų sutiko daugelis pa- leido. Tų patį dariau ir aš 
sauliečių ir~vietinė dvasiško- Ru kun. T. Valančiūnu ir Ma- 
ji vyriausybė. Daug žmonių. rijonų Generolu kun. A. či- 
buvo sulipę ant stogų, ir vi- kotą. Bet kadangi kitų jau 
si (apie 500) nariai vietinės nekartų buvo aprašyta, o lai- 
įstaigos šokiais ir dainomis ko mažai, vengiu smulkmeni- 
sveikino Kardinolų. Apačioje Skai apie lai rašyti. Norėčiau

• i i j j i:„ tik priminti, kad labai pati-pneplaukos, didelis, apie 30 » ’ .. .
. m. , , . ' ko katalikiškoj n seminarija

žmonių benas grieže kol pn-|Randy Ceyloni netoli Colonl.
===== ' bo, kurių pradėjo statyti Vy-

' PI I 1 ~ skupas Zaleckis, kurį vieni
r PktniinPR vadina lenku, o kiti lietuviu
LlblKUmiHMU Seminarija labai didelė ir

I OfioiinfiC graži. Pastatyta ant kalno.LuIlflUllvv Žemės turi suvirš 200 akerių,

Pardavimui taverna geroj vietoj ent 
Wc«t 7«th St Parduodama iš prie
žasties kitų biznių. RADcllffe 8505.

PARPĄVUUII MftBOB KRAUTUVĘGyvenimas Laive
Parduosiu grosernę su bučerne. biz
nio dlstrlkte: kampinis Stora*. Pelno 
y,ra ( mėnesi >1000. Arba maimvslu 
ant “hungaloy." Kreipkitės: SEE
Iey 9627.

PARDAVIMUI KAILINIAI PALTAI
44 vartoti bir ttolal. priimti mai
nais — Greitam pardavimui 45.00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai pa.ua. 
fCconor*lcft1 Rectlon. Mill^r Kur Com« 
oanv 166 N. Michigan Avė. Atdara

(Išsisakykite sau anglis dabar — 
Rlack Gold Lump »6.00: Mine Run 
46.76: Rcreenlngs 44.75: Orundy Min
ing Company. Tel. CANal 7447 arba 
'•FDnrcreal l,»l

PRANEŠIMAS

Bet šiandien viduryje Rau
donųjų marių tikra vasara 
Rytais šilumos apie 70 laips-

numatvti kiek jt, krautuvių koa-
tunieriai reikalaus.. „ -. '••--*•/•-<. . •

Mrs malonini prisiusime reika
lingą kiekį Mįslių Paveikslų per 
speciali siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinai Old 
Gold Cignretų stake, kad ir jų 
nepritrūktų.

Jei pritruksite OLD GOLD CI- 
GARETTE Mįslių Paveikslų ir į- 
stojimo Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mams te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ CANAL 7790

PERKANT DABAR SU- 
ČEDYSIT PINIGUS

Parduodama pas Budrikų 
lengvais išmokė ji mas. Lietuviškas Krupnikas

Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ
Gegužės 29 da laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų 

Liepos 2 da asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvę per Gothenburgę laivu “Gripsholm”

Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALJTE GAUTI

FRANK VIZGARD. Savininkas 
MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

Nuolaida iki *50.00 
ant naujos ledaunės. 

Nuolaida nuo M 0.00
iki $100.00 ant 

PHILCO radio 
mainant senų radio -

__ DUODAM PASKOLAS
r Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo-

kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų /q
(straight inort gagės). '
Pinigų tanpytojams išmokėjom 4% be jokio atroka- * 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi- 
imant July 1, 1937, išniokani visų nuošimtį, už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

^>3^ Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago

2324 S. Leavitt St justin mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor 

macijų ir kainų 

kreipkitės į

3417 So. Halsted St. 
Tel. BOUlevard 4706

Budriko nulio proffrsaMUi 
WCFL 470 klL Nudiltomis nuo 

7 Iki I v. vak.
WAAF. 440 kll. Pirmadieniai. Ir 

Penktadieniai. nuo 3:10 po p.
WHPC. 1420 kll. K«tTlrta4t«aiala 

nuo 7 Iki S vai. vuk.re.

telefonuokite OANal 7790

;s' į*; ' JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

Jęigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. 
't apdraudos oiuo ugnies, vejGx et.c., atsišauk 

Ž340 West 33rd Street
TELEFONAS: YAftdš 2790 arba 2791

pa.ua


Z R A U G šeštadienis, vasario 20, 1937

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. Western Avė., Chicago

E Tėvų Krašto
Lietuvos Miškai Ir 

Jų Ūkis
KLAUSIMAS: Pavalgęs vu KLAUSIMAS: Nuėjau jais 

lgykloj užmokėjau 35 centu*, gydytoją, kad mane išegzo- 
Bet kaip ten išėjo, kad pu- minuotų. Sutikau su jo pata- 
skaitė, būk nesu užsimokėjęs rimu. (lydytojas uždavė man 
už valgį. Man padarė gėdų., “ancstlietic”, kad egzamina-
Vėliau bet gi surado, kad bu- vija būtų be skausmo. Jis su- ro 55,670 kvadratinių kilo- 
vau užmokėjęs. Noriiu už tai rado, kad reikalinga opera- j metrų. Vilniaus kraštas, ku- 
valgyklų patraukt į teismų už clja ir jų padarė be mano ži- r*s dabar yra lenkų okupuo-

Nepriklausoanosios Lietuves 
valstybės žemės plotas 3uda-

pa dary tų gėdų. Ar galiu kų. nios tuomet, kai buvau anes- 
laimėtT thetikuotas. Esu, gydytojas

tas, sudaio apie 27,000 kva
dratinių kilometrų. Pastarojo

Įima miškų iškirsti. Planin
gai kertant miškus, kiekvie
nais metais atželdinama jų 
maždaug tiek, kiek iškerta
ma. Tuo būdu, Lietuvos miš
kai jau beveik nemažėja, nes 
kiekvienais metais priaugina
ma vis naujų medelių, kurie 1 
saugojami ir globojami.

Miškas — valstybės tortas
n- ■ r- i- 'turėjęs daryti operacijų, kad neskaitant, nepriklausomosios 

APSAKYMAS: Taip. Gali. |bsjUB I1MU1O gyVybę. No- žemės plote U viso yra 1,- 
fe teisme laimėti tuy pagnn- už taj 070,568 hekta.Uį llliskų h
du, kad buvo atimta laisve. . ...., galiu kų laimėti T“You liave been deprrved oi
your liberty by “Z”, when 
“Z” detained you”. Bet, ži
noma, mažai kų laimėtumėt:

ATSAKYMAS: Ne. 
KLAUSIMAS: Su savo vy-

Dar vūana d:vana. Pasižy-' 
mėjvsiain Amerikos skautui, 

Lietuvos miškai naudojami Terry Etines, Morton Bod-, 
fish įteikia dar vienų dova
nų -w- medalį.

sės, miškų ūkio gerovė rūpi-. 
naši ne tiktai miškų adminis- 

I t racija, bet jau jų reikalin
gumų ima suprasti ir pintie-1 
ji visuomenės sluoksniai. Vi
suomenė jau supranta, kad 
Lietuvos nepergeriausi miš- Į 
kai turi pasilikti pajėgūs, tu
ri nuolatos auginti tos me
iliems išteklius, kurių nau
dojimas patenkintų visus Lie .,u“pH*to7t.i^

«*aigiuie. ūkių aptemimo, tivi.uotu 
mo, nkuuilanių akių aU;AIi. i.tCmso 
trumpu.it*gyMtę tr tollregyrlf Priren
gi* teisingai aklumu. Vlaunee atal'l- 
KlniuoaC ugaaiutnaviniai, darumas at* 
elektra, parodančia ma^lalts'a.> klt 1- 
tlu». b pečiai ė atyda atkreipiama , 
mokyklos valkus Kreivos akys ali- 
tatsomoa. Valandos nuo lt* iki >i v. 
Nedėlio] nuo la Iki 12. iMiiKi-ly av- 
slllkMi‘o akys aliimaoliats. la- .iltimi) 
kauto.- ii.gia*. kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

tuves gyventojus ir būtu ak
stinas šalies gerbūviui kelti.

Tsb.

AKIŲ GYDYTOJAI

Dk. VAITUSH, OPT.
LlE'VLtlSoKrotis-ritK ai.i.v ztKit hl'l-Al Vl.lbTAb

Palenirv'no aklų (Umpllnų kuris

ĮSIGYKITE 
Gavėniai reikalingą 

knygelę:
Atspausdinta iš maldaknygės

‘ Ramybė Jums”

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

•
ir

Ga ven ras Giesir.l; 
10c.

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 Fo. Oakley Avė. 

______ Chicago, Illinois_____

namų statybai, kurui ir išve
žimui į užsienius. Į užsieniu.4 
šiuo metu miško parduodama 
jau žymiai mažiau, negu bu

čiaus valstybinių miškų yra jaVo, anksčiau, kai miškai sU- Juk Lietuves- miškų ūkis nė 
878,568 hektarai, Klaipėdos darydavo stambias pajamas ra užsidaręs, bet ankštai su-

prie jų priskirtų žemių: va
ndenų ir durpynų. Iš to skal t ančiai •Lietuvos darbininkų.

Phone Boulevard 7589
AKIŲ GYDYTOJAI

_ ( ru turėjome pereiti skersai krašte yra 35,000 hektarų mi-
20c, ar $1.00. Dėl tokios su- gatvę Pasidairėme į abi pu- škų ir privatiniai savininkai
mos nepatartina eiti į teismų.

i 16 MŪSŲ VEIKIMO 
CENTRO

(Tęsinys iš 2 pusi.)

sės. Mums esant ant vidurio 1 valdo 157,000 hektarų miškų, 
gatvės pasirodė automobilius Taigi, Lietuvd„e miškai turi 
ir vos neBuvažinėjo. Tapau iš-! padengę apie 18 nuoš. viso 
gųzdinta, turėjau “misenrria-
ge” ir labai sirgau/ Ar gali-

sto rengtis prie kongreso, ku
riame turėtų būti atstovau
jami visi didesnieji lietuvių važinėti arba išgųzdinti.

krašto ploto.

Kaip senovėje būta
mu kų laimėti teisme!

ATSAKYMAS: Ne, kadan-Į Senovėje Lietuvos miškai
gi “B” neturėjo minties su- buvo dauS didesni ir turtin-

valstvbės ižde^ Tiesa, ir da- r »taa su visos vulstyb-'s ūki; . 
bar už miškus kasmet gau-1 Jis jautriai atjaučia gyveno- 
nama po keliolikų milijonų mojo la'kotarpio sunkumus ir 
litų iš užsienio, tačiau j'e eina j pagalbų tiems sunk*- 
parduodami planingai, atsi- mams pasalinti. Iš kitos pr 
žvelgiant į tai, kad miškų ki i.

centrai Amerikoje.
Mokesčiai ir Auk<>s 

1937 m. sausio mėnesyje į
centrų įplaukė šios pinigų su
mos:

Federacijos skyrius, šv. Ju
rgio par. Philadelplūa, Pa., 
draugijų duoklės — $15.00.

Federacijos skyrius, Provi- 
dence, R. I, draugijų duok
lės — $10.00.

i
Federacijos apskritys, Broo 

klyn, N. Y., draugijų duok
lės — $6.00. i.

Federacijos apskritys, Pbi- 
ladelphia, Pa. už Vilniaus Pa
sus — $5.00.

Skyriai ir draugijos prašo
mi atkreipti dėmesį į mokes
čių Bumokėjimų centrui, nes 
sulig konstitucijos tai reikia 
padaryti metų pradžioje.

Leonardas. Šimutis,
ALRKF Sekretorius

KLAUSIMAS; Esu pasire
ngęs pirkti namų nuo gero 
pažįstamo. Ar reikia dar ko 
daugiau prie deed’o.

ATSAKYMAS: Gavimas
deed’o nėra užtikrinimas va-

gesni. Tačiau laikui bėgant, 
svetimieji valdydami Lietuvą, 
daug jos miškų išnaikino. Di
džiojo karo metu ir pirmai
siais nepriklausomybės me
tais Lietuvos miškai irgi la
bai nukentėjo, nes rusų kai o 
valdžia ir okiųmcijos metu

rtimas ir išvežimas į užsie
nius nepakenktų bendram va
lstybės miškų ūkiui, jų augi
mui ir tvarkymui.

LIETUVIAI ADVOKATAI

dinaino “title”. Niekam ne-į vokiečiai be jokio plano ir 
patarčiau pirkti namo be ad- pasigailėjimo juos naikino, 
vokato peržiūrėjimo visų do- Todėl jau pačioje pradžioje 
kumentų. Per didelė rizika Lietuvos miškais reikėjo grei- 
pirkti namų be legalio pata- tai susirūpinti, reikėjo sku-
rėjo.

Rid Yourself 
•f General 
Aches and 

Paine 
by Usiaf

MUNYON'S Ramady for Rheu- 
metic Favar Raina ----------- J100

MUNYON'S SolMHfod 
LiaimaM ...... ..... ........... ...... ....... -S0

MUNYON'S Um«»» Rllte
Fow Raw Irand .............. ........... -SS
At your druqqltt'e or by moli.

oaid. on rocotpt of prie*, 
•ooklof a»d Samplae an teanart.
MUNYON REMKDY CORP.

Oopf. S Scrnnton, Ra.

I

80 METŲ PRITURIMAS 
Akys egaaiuiuuojHmoa — akinia 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Asnland Avenue
Valandom knadieu nuo 9 iki 12, 

nuo I :30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0623II

I V-
Telephone: BOUIevard 2830

JOSEPH J, CRISH
ADVOKATAS

LIETUVIAI DAKTARAI
Rea.:

2453 W. 69 St
Tel. Oriau:

LAFayette 4017
Tel. namų:

HEMioek 6281

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

4142 Archer Avenue
Otisn vai.. 2-4 ir tt-n P. M. 
Rea. ofisu va!.: 10-12 A. M.

A B-9 P. 14.
Trečiadieniai* ir Hezuiadiemaia 

nStfHt sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI, LIETUVIS
4631 South Ashland Avenue Tel. Cainmet 8974 

•Res. 6515 S. Rockwell Street OFISO VALANDOS:
Anksčiau Lietuvos miškai, į Telephone: REPublic 9723 I9 ryt® £ ? v,,ka,;e ti?ki.ria.,,t Btk'. Į * _______ __ 1 mad temos ir trečiadienius

medžius nupirkdavo •

Miškų kirtimų prižiūri 
valstybė

kurių
privatiniai pirkliai, būdavo 
kertami tų pirklių pasamdy
tų žmonių be jokios priežiū
ros. Dabar gi miško medžia
gų jau kelinti metai gamina 
pati valstybė arba bent ji ko
ntroliuoja miškų kirtimų, kai

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčiis 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1175

DR. A P. S lULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOP, ILL.

DR. A. J. SHIMKUS
jis pavedamas privatiniams Namai. 6459 S. Rockvvell St. 
J 1 . . I Telefonas REPublic 9600asmenims. Kiekvienų žiemų I.. ,, —biai juos išmatuoti, įkainuotix x t • , t. _x i v *-l «••• Proępect įeik Trir nustatyta, kiek kasmet ga- miškuose gauna darbo tuks- & Z.ARETSKV

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

J

ATTOHNPJYa AT GAW 
eisi Nu Wrotern Avė. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po plet 
Iki v. vak. Subatoj h'c II iki

C:00 vakare 
IM W. Ramlalph Ht. 

Valandoo: kasden nuo »:00 ryto 
Iki pn plet

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
83 North La Baile Street

Chicaeo
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir fteStsdieniais 

6322 So. Western Avenue
PRH-nert 1612

ĮVAIRŪS DAKTARAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!
Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai DR. CHARLES SEGAL 
yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

Tel LAFayette 8016
VALANDOS:

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

pagal sutartj.__________
Teleplmne HEMloek 2061

. DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Westem Avenue 
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieninis 

nairal «n«itarima

Tel. Office Wentwor<h 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subat- mis

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Panori NeVed ir Stiliai. nn« 2—9 v.

i Re., o«24 So. Talman AV4.
Rea. Tel. GROvedill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv ir NedėliortCR susitarus
Tel CANal 2345

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

Ketvergais pairai sutartj
2305 So. Leavitt St. 

TeL OANal 0408OR MAIIRIPF UHN .5«5«2'»KTS?’ _ _ _ ™- °'U,M - - -X±“S[15* DR. A. R. LMUnB OR. A. J. MANIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARde 0994 
Rez.: TeL PLAza 2400

v 4 LANDOS:
Nno 10-12 rvto; 2-3 ir 7-8 v vak 

W<wt£liomie rha th

DENTISTAS 
2423 West Marųuette Road

Antrad., k.-tvlilad h i»enktudlenlat.
9-12 v. rytų: 1-6 p. p.; •-» v. v. 

ftefitadlenlula nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 
161 Broadway 

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
Aefitadlenials nuo 2 v Iki 9 v. v 

Sekmadieniais paaral sutarties

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VlRfdnia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 
vakaro

REZIDENCIJA
LAFayette 3051 8519 W. 43rd St.
Valandos:. 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nasrai sntarti

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonai MIDvay 2880
OFISO VALANDO8: 

vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 Į 
Nno 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 j 
-*l rw» ni«tn iv 7 <lr. 8-'10 • • r

- - - _______ ____________ _ I
JAU 8LGRI«O IA KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja jn metų

ftouniatlinias tr Alrrfica Ilgos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 F. M 
Gyvenimo vieta 1438 Ro. 60 A-e. 

Phone Cicero 3888 4»»n wo.« i a»h i

AMŽRlKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ree. and Office Tel. CANa' 0257

Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Office Phone

PROsnact UU” 9369 S. Leavitt 
vai. 2-4 pp. Ir 7-» vak. CA Vai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KAS1

OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St. Chicago-

Nedčlloin Ir Trečiadieniais 
1‘ugal Sutartj

Offiee Honrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL1S
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vak 
Nedaliomis pagal su i artį 

Ofiso Telef. BUOIevard 7830 
Namų Telef. PROspect 1930

TeL OANal 6188

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR OHIBUROAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1-3 Ir 

Herodomis ir NedAI. pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
TokJfiUS RIPuUic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6000 Ro. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro
Tel. EOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
— Sarvoj sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913 14 
Re«. KEN«ood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 0:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso vai.: 2—4. ir 6—8 p. in.

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

Rezidencija
8939 So. Olaremont Are.
Valandos 0— lo A. U.

Nedėliojai* pagal sutartj

c? • i’-
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Karo laivas, kuriame įvyko sprogimas. J. A. Valstybių karo laivas Vyonting, kuriame kaip jau vakar rašy
ta, sprogo viena penkiacolinė knuolė. šeši jūrininkai užmušti ir dešimts sužeistų. Užmuštų tarpe yra vienas lie- 
tuviška pavarde 'Joseph W. Boaynski iš Pittsburgho.

i” Maspeth, N. Y., kun. Jone (kada straipsnis rąžytas) jau'ir atnešti) kuodaugiausia |u 
' Btlkūno klebonaujamoje baž • būta Vargdienių Seserų be- rbės Dievui, o žmonėm* iŽg 
nyZiOje, misijos kovo 21 - - Į sidarbuojančių Maraonapolio ningos naudos.
28, kun. Alponsas Jagminas, Kolegijoje, Thompson, Conn.'
M. 1. C. Dabai1, prie progos, norėčiau

•jirardville, Pa., kun. My- paminėti, jog dabartiniu lal-
.ko?o Daumanto klebonauja-Į ku keletas šių Seselių atvyko 
moję bažnyčioje, misijos ko- į Marijonų Seminarijų^ Ilins-

A. Miciūnaa, M, I. 0.

CHICAGOIE
vo 22 -- 28, kun. Adomas Mo
rkūnas, M. I. C.

Velykų Metu

dale, Illinois, ir čia gražiai 
darbuojasi. WEST SIDE

Amerikos lietuviai katalb 
C malta, Nebr., kun. Juoko kaį gįoni8 geseigmg Amerikon 

JuMvtčiaus klebonaujmiioje atvykus ir jau spėjusioms da- orKiJlttU„ .
jamjcioje, misijos ko o 3 pažymėti, susilaukė di- vaj vakarei bus judamieji na>
.llartl!hJ1.’ X*! ,delės moralinės Jėgoe. Galime veikslai, rodantieji Kristaus

Andnus Cikoto, M I. C. tik pftlink^ kad praU6tas
Pitts urg Pa., kun y. darbag toliau gražįai bujotų ^ uola tuOH paveikslus pa- 

Vaisnoro klebonaujamoje ba- ...

Kristaus Kančia
Sekmad., vasario 21 d., 7

žnyčioje, misijos baland. 5 —
13, kun. Adomas Morkūnas,
M. I. C.

Lawrence, Mass., kun. Pra-,^Ue 8eS- 30 d., Sunset l’ark e. 
no Juro klebonaujamoje ha?. , . 
nyčioje baland. 5 — 13, kun. ' r 
Juozas Vaškevičius, M. I. C.

Shenandoah, Pa., kuh. Juo
zo A. Karaliaus kleboftauja- 

1 moję bažnyčioje, misijos ba- 
i landžio 19 — geg. 2, tėvas ge
nerolas kun. Andrius Cikoto,
M. I. C., ir kun. Adomas Mo
rkūnas, M. I. C.

Fldladelphia, Pa, kun. Ig
no Zimblio klefbonaujamoje 
bažnyčioje, geg. 31 — birž. b, 
misijos, kun. Adomas Morkū
nas, M. I. C.

Cicero, III, kun. Jeronimo 
Vaičūno klebonaujamoje baž
nyčioje, novena į šv. Antanų, 
birž. 4 — 13, tėvas generolas

ATSIMINKITE!
Pirmas ‘Draugo” piknikas PLATINKITE "DRAUGĄ"

MAYTAG
DRABUŽIAMS PLOVYKUŲ

KAINOS KYLA AUKŠTYN — PIRKITE 
ŠIĄ SAVAITE IŠ

PROGRESS KRAUTUVES
DAUG PINIGŲ SUTAUPYSITE

mergaitės, atliekamų nuo di
rbtuvės laikų, naudingai! su
naudoja. Jos daug yra kelia
vę ir dar svajoja ateity pava

idinu ir nariai suaukojome šį kartų sulaukė daug svečių Minėti po platųjį pasaulį, 
vilniečiams paremti 22 dol. 3 iš Daytono, Springfield ir a-1 Kelios valandos viešėjimo

Kas Girdėt Kitose Am. Lietuvių Kolonijose

Prakalbos ir Filmai

GRAND RAP1DS, MICH. ct. Po dolerį aukojome: kun. 
— Laikraščiuose buvome skai Lipkus, A. Bernotas, K. Ar- 
tę apie besilankantį po kolo- čikauskas, E. Liūdžiuvienė, 
nijas kalbėtojų V. Uždavinį M. Kučinskas, J. Ugianskis, 
ir apie brolių Motuzų rodo- M. GrubLiauskas, J. Bendžiū-

rtimų ūkininkų. Suvežta daug jU pastogėje ir nuoširdus vai- 
dovanų su gerais linkėjimais, šinimas ilgai pasiliks many

Vyčiai ir choristai links- nepamirštas. ViPrižius, kun. Andrius Cikotg M. 1. C
mino dalyvius lietuviškomis’
ir angliškomis dainomis. Jau

nius Lietuvos filmus, bet pa- nas, J. Juška, R. Dirda, Pr. į niurni užtraukus dainas, bū
tys nesitikėjome, kad ir vie
nas ir kiti galėtų aplankyti 
mūsų nemažų, bet nuošalių 
lietuvių kolonijų^ -Tik sausio 
31 dienų atvyko jie pas mus 
visi trys ir tikrai maloniai vi
sus nudžiugino ir V. Uždavi
nys savo gražiomis kalbomis 
ir Motuzai! tikrai vykusiais 
paveikslais, kokių mes dar 
ligi šiol nematėme. Gaila, kad 
daugelis mūsų sutingusių, a- 
psileidusių neatėjo pasižiūrė
ti ir pasiklausyti, nors dabar 
ir jie gailis. Reiktų, kad jie 
ar kiti dar kartų atvažiuotų,

Graičaitis, A. Galevičiūs ir Vo panašu 1 Lietuvoj geguži- 
R. Petručikienė. Mūsų svečiai nę. Jaunimas čia myli lietu- 
po prakalbų vėlai naktį išVy- vių kalbų ir lietuviškas dai- 
ko į Chic«gų,t» iš* kup jie buvo nas. Linkėtina jam ir. toliau 
atvažiavę. O. G. Graičaitis laikytis lietuvybės ir visur lie

---------------------- , tuviais pasirodyti. Puotoj da-
Linksmas Vakarėlis ’y™™ Vienis, LRKSA kuo

pos pirm., Vaitkus ir daug
DAYTON, OH1O. — Vie--kitų veikėjų.

Sint pas klebonų kun. Pras-, Nelaimė
palių, buvau pakviestas da
lyvauti M. Miliskevičiūtės gi- Konstanto Keleeio šeimoj 

liūdesys. Vienturtis jų sūnusmtadiemo pokyly. Jos tėvai . .. , ..y i . . v o 119 m. sutiko mirti automobi-gyvena sale nuėsto uz 8 my- , . .. , ., . , ..?. .... ... .. . ' ho nelaimėj. Laidojant pilnanų. Vieta graži ir Daytono . „ .... ... .\ ... bažnyčia prisirinko lietuvių,lietuviams žinoma, nes čion ... . ..... ... ..... .. .7 .. • • i Visi gailisi jauno lietuvio, nes
dabar jau labai daug 8u»irin.| daz.,,., ru^an.. .waz.av.ma., graįiai jSau|)lgUu, ,r
ktų. Apie Vilnių buvome gi- dažniausia L. Vyčių.
rdeję ir skaitę, bet tik V. Už-1 M. Miliskevičiūtė dalyvau- 
daVinio pasiklausę supratome ja lietuviškame judėjime ir 
tikrų Vilniaus lietuvių gyvo-j jaunimas jų gerbia. Todėl ir

40 Metu Saugui 
Investmentu

Šių metų Kovo 1-tnų dienų, sukanka lygiai 40 metų 
Keistučio Spulkos gyvavimo, ši įstaiga netik sutaupė 
milinius dolerių lietuviams ir svetimtaučiams, bet ir su
teikė paskolų namų įsigijimui.

Šia pioga panešame afdarymų 143-čios Serijos: Tau
pymo skyriai yra patraukus — Paskolos daromo# nuo 
penkių (3) iki penkiolikos (15) metų lengvais atniokė- 
j uitais.

Raštinė atdara kiekvienų dienų nuo 9 ryto iki 5 va
karo — ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 9 ryto iki 
8 vakaro. •

Keistuto Loan & Building 
Association No. 1

840 Wcst 33rd Street,
YARda 2790

JOHN P. EVVALD — Sekretorius

M*. — te.

Marijonų Vedamųjų 
Misijų Tvarkraštis 

GAVtNIOB MITU

Klaidos Atitaisymas

Viename straipsnyje (“De
šimtų a. a. ark. Jurgio Matu
levičiaus, M. I. C., Mirties

Canibhidge,’Tft&ss.,'*klin. Pr* SakaKtį Minint”) apart ki- 
Juškaičio klebonaujamoje ba-i huvau parašęs antgalvį 
žnyčioje, misijos vasario 8— Seselės V argdienės ir kitos
21 d., kun. Adomas Morkų- vienuolijos , o turėjo būti 
nas M. I. C. i “Nekaltai Pradėtosios Švč.

Brooklyn, N.' Y., kun. Ka-; Panos Marijos Vargdienių Se- 
zihiiero Paulionio klebonauja- senJ Kongregacija ir kitos 
moję bažnyčioje, misijos va- vienuolijos .
sario 21—28 d., kun. Juozas ftios kongregacija pilnas, 
Vaškevičius, M. I. C. vardafi Yra: “Nekaltai Pradė

tosios ŠtS. Panos Marijos Va- 
Ne.v I hilodelphia, Pa., kun.' rgeiįenių Seserų Kongregacl- 

Mozūro klebonaujamoje baž-'^n Populiariausias jos var- 
nycioje, misijos vasario 22 -- daa yra Vargdienių Seserys.

MAYTAG plovyklės yrai geriausios plovyklės mar- 
kete. Greičiau ir balčiau drabužius išplauna, ilgiau 
tarnauja ir mažiau kaštuoja. PROGRESS KRAUTUVĖ
JE pilnas pasirinkimas Maytag plovyklių visų 1937 
metų mados.

TRUMPAM LAIKUI

Naujos Maytag Plovyklės parsiduoda nuo

kovo 7, kun. Adomas Morkū
nas, M. I. C.

Todėl, k g r tik buvo mano 
pavartota “Seselės Vargdie-

baigęs aukštesnę mokyklų.
Pavyzdinga šeima

Zupkų namuose atsilankius, zo Vaitekūno klebonaujamoje Pradėtosios Švč. Panos Mari 
malonu ir linksma buvo vie- bažnyčioje, kovo 4 — 7, kun.' jos Vargdienių Kongregacijų 

xYlponsas Jagminas.
felienandoah, Pa., kun. Juo-

Providence, R. I., kun. Juo-' nės”, turėjo būti Nekaltai

Sėti. Pas juos visi lietuviškai 
kalba. Jei kalbėtų ne lietu
viškai, tai sunku būtų spręsti, zo A. Karaliaus klebonauja- 
kad tai lietuvių darbo žino-j moję bažnyčioje, 40-tės atlai- 
nių namas. Namuose viskas dai, kovo 7 — 9, kun. Jonas
modemiškai įrengta. Pro la
ngų matosi visas miesto so
das ir visas jo grožis. Zup- 
kai išaugino tris dukteris ir 
sūnų. Dukterys turi palinki
mo prie rankų dar Iki ir daug 
turi gražių mezginių, kuriais 
negali atsigėrėti. Įdomu, kad

J REUMATIZMAS.
■ SAUSGELB "■ ■

Nralkankyklte ssvęs sksuS- g 
H malu: ll-nmatlsinu, HausKČIe.
M Kaulų osllirtų, Arba MMlun- •

alų — rstimenų minkutntl: n-s H
■ skaudėjimai naikina kdno gf " 
_ vybę Ir dainai ant patalo pa- ■
■ guldo.
te CAPRtCO COMPOUNO mos- ■ 

tla lengvai pralallns vlrftmlnS* gE tas Ilgas: tnumi lllandlen dau- 
a gyb* Imantų stenėta psidko- B
■ nes pamrstkg. Kaina BOc perE pantą im. arba 4P1 UI lijo*. ■

. Knygai 'lALTTNtS SVEIKA- gB TOK- augalai* gydytis, kainaaugalai* gydyti*.g 10 centų.

E 
E 
E
S

Justin Kulis
S250 80. BAL8TBD BT. 

Ohicago. Ui

J. Jakaitis, M. I. C.
Lowell, Mass,, kun. Prano 

V. Strakausko klebonaujamo
je bažnyčioje, vas. 7 — 10, 
kun. Juozas Vaškevičius, M. 
I. C.

Brooklyn, N. Y., kun. Juo
zo Aleksiūno klebonaujumoje 
bažnyčioje misijos kovo 8 — 
16 d.

Waterbury, Conn., knn. Juo 
zo Valantiejaus klebonaujamo 
jc bažnyčioje, novena į šv. 
Juozapų, kovo 11 20, kun.
Juozas Mačiulionis ir kun. A- 
domas Morkūnas, M. I. C.

Boston, Mass., kun. Prano 
Virinauskio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 14 — 16, 
kun. Alponsas Jagminas.

Brockton, Maas.r.kun. Juo- 
žo ftvagždžio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 15 — 28, 
misijos, kun. Juųaas Vaškc- 
vicus, M. i G

•u-, „L.

arba Vargdienių Seserys. 
Tame pačiame straipsnyje

buvau minėjęs, jog tuo laiku

KELIONES I LIETUVĄ

ŠVEDU

MrtMKO-

VlHU^

Nuotsllnls susisiekimas
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Oethenburgų, ft vedi jų
Patogi, Greita Kelionė 

Pigios Laivakortės
Išplaukimai laivų IA New Yorko

ORIPSHOLM ......................... Kovo IS
DROTTNINGHOLM ............ Kovo 20
DROTTNINOHOIA1 .......... Rland. 17
OIUl’SHOLU : ........... OsguK. 1
Platssnųs Mnlas apie kelienų telkia 
nemAkttmal Ir. parduodu laivakortes 
visi autortsuott laivakorčių agentai 
lr visi Bvedų Amsrlkdk Linijos skyriai

BtoEDUN AMlllOAk UN1
HM Mfllr Avt«. *M 4, W. Mst at 
Rorfcefellrr Cmtrr. Now York City. 
Clilcago, IU., ĮSI N. Mtcblgkn Avė. 
Boelon, Mase. 1*4 fktyl.tim St.
Detrolt. Mieli., |®7 Cltfford 8L

Pilnai pernaujintos Maytag plovyklės. 
Pasirinkimas po ..........................................

LENU VCS IŠMOKĖJIMAI

69.50
*49.50

Dldelft Nuolaida už Senas Plovyklės 
Mainant ant Naujos Maytag

VrAOfl.

UEE
3222—4—6 S. Halsted St.

Tel. VICtory 4226

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 a Halsted St

Trt. VARns '
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj j “Užkerėtas Jackus”

North Sidės Žinutės

Didysis parap. choras pra
dėjo rengtis prie Šv. Koncer
to, kuris įvyks Verbų sekma-
dienį, bažnyčioje. Bus išpil- Komunijos, taipgi aukojo iš 
dyla giesmės pasaulinių ko- kasos PaP“oSin'“i »ltoriv «»-
mpozitorių. Svarbiausia, bus la"'ai »»«<> -irau^ijy tarpe 
kantula yra ir Šv. Juozapo draugija.

Lietu vytis
Praėjusį sekmadienį mūsų 

svetainėje buvo surengta Lie-' 
tuvos nepriklausomybės su- į 
kakties paminėjimas, į kurį 
nortksaidiečiai gausingai su
sirinko, kad pasidžiaugus tau- BRIGHTON PARK. — Dr- 
tos nepriklausomybės sukak- gija Gvardijos Pirma Div. Šv. i 
tuvėmis. Kazimiero Karalaičio kviečia

______  visus narius atsilankyti į me- į
tinę bunco party, vasalo 21

Mūsų kleb. atgaivino Bv. d, Vengeliauako f. valinėje, 
Vincento a Paulo draugijų, 45ū0 So Talnlan ave Prud 
kuri susirinkimus laiko kiek- žia 3 vaiandli piatŲ Ko.

labai 
gaus

vienų mėnesį kartu su parap. 
komitetu. Praeitų sekmadie
nį keletas draugijos narių at-' įekviaias atMJankųo. 
stovavo mūsų parap. gausiu-, 
gam tos organizacijos šuva-■ Taipgi prašome atsilankyti 
žiavime. Būtų gerai, kad drau svečiV ir Pažįstamų ir links- 
gijon įsirašytų daugiau na- mfti prausti su mumis laikų.

Be to, bus bendras pasivai- 
šinimas.

Komiteto Valdyba

rių.

Klebonas baigia lankymų 
parapijonų.

Ateinantį sekmadienį, bai- SKAITYKITE “DRAUGĄ”

J.V. Senatorius Gerald’P* Nye sako:
"Aš gėrėjuos pasitenkinimu, kurį lengvas užsirūkymas

H • .? t i . * >. ...z-

suteikia mano gerklei”

■

Sg V Z(H

. i

giantis misijoms, prasidės 40 
valandų atlaidai. Ta proga, 
kai kurios draugijos savo 
laikytuose susirinkimuose nu
tarė eiti in corpore prie šv.

Eisime Kauliukais 
Pažaisti

imsi.,a yra parūpinus 
gražių dovanų, kurių

■

šv. Kaz. Akademijos 
Alumnietės Ir Vyšnių

Medis

Istorija pasakoja, kad Jur
gis Washingtonas, jaunas be
rniukas būdamas, nukirto sa
vo tėvo mėgiamųjį vyšnių 
medi savo nauju kirvuku.

Panašus įvykis bus Šv. Ka
zimiero akademijos auditori
joje sekmadienį, ves nno 21 
dienų 8 valandų vakare, ka
da alumnietės savo rengia
mam “bunco” ir koltų loši
me parodys svočia r• s, kaip 
prisirinkti dovanų nuo vyšnių 
medžio.

Kas tik nori žinoti apie šį 
nepaprastai išgalvotų “Geo
rge Wasliington Card and 
Bunco Party”, būkit sekma
dienį akademijos auditorijoje 
ir pamatykit, kokių naujeny
bę alumnietės surengė, jžan 
ga tik 35c.

Pramogos komisijos narės 
Ona Sloksnaitė, Charlotte Bu 
rba, Sopliia Simonai tiene, E- 
milija Vaitkiūtė ir A. Zaka
rauskienė kviečia visus var
du seselių ir alumniečių da
lyvauti šiame parengime.

Komisija

... '■

-9.

'A

■

"Su pertraukomis ai rūkiau Luckies 
nuo pat mano pirmutinio termino 
Senate, 11 metų atgal, ir ai visada 
ger ė jauti jų skoniu ir pasitenkinimo 
bei saugumo jausmu, kurį lengvas uisi
rūkymas suteikia mano gerklei. Ai 
esu labai -daug viešai kalbėjęs Senate, 
per radio ir pasitarimuose. Kaipo 
pasekme to, balsas yra didiiai apsunki- 
namas. Tad, suprantama, rūkant ai 
turiu rūpintis savo gerkle — ir ai 
atradau, jog lengvas uisirūkymas yra 
mano gerklei tinkamas."

GERB. GERALD P. NYE, JUNGTINIU 

VALSTIJŲ SENATORIUS IŠ NORTH DAKOTA

J

- PRAttOXB

Muzikale Programa Ir

MARQUETTE PARK. - 

Sekmadienį, vasario 21 d., 
7:30 vai. vak., parap svetai
nėje, įvyksta LRKSA 163 kp. 
vakaras. Bus suvaidinta link
sma, juokinga vieno akto ko
medija “Užkerėtas Jackus”. 
Būkite užtikrinti, kad “Už
kerėtas JaČkus” visus pri
juokins. Veikiantieji asmenys 
bus: Valentas Burkus — Juo
zas Mickeliūnas; Agota — K. 
Skelly, Jačkus — Vincas Ru- 
kštalis; Andriūnas — J. Žo- 
landa; ŠaltySius •— N. Dubo 
kas. Visi ko geriausiai išmo
kę savo roles.

Po veikalo »bus muzikale 
programa, per kurių išgirsi 
me skambių liaudies dainelių. 
Programoj dalyvauja gražia 
balsė dain. K. Skelly, talen- 

| tuotos lietuvaitės šokėjos: J.
1 Kasmauskaitė, L- Činskaitė 
J. Matecun ir J. Katkus. Tai
pgi išgirsime monologų, kurį 
pasakys jaunutis Gilbertas 
Mickeliūnas. Bus vyrų dvigu 
bas kvartetas, vadovaujant 
varg. B. Janušauskui. Vaka
ro akompanistė bus mokytoja 
Elena Žogaitė. Vakaro vedė 
jas bus kun. F. Lukošius. Gra 
žiu kalbų pasakys kuopos dak
taras kvotėjas dr. J. Poška.

Visi rengkitŠN Mekmadienį į 
parapijoH Kvlečio-
me ir kitų kuopų nariu* skai
tlingai dalyvauti. I. Lukošiūtė

Kvietimai
BRIGHTOlTPARK. — Va

sario 21 d., Av. Kazimiero 
Akad. Rėmėjų 6 skyriam ren
gia vajaus bankietų su gra
žia programa ir kalbomis. 
Kalbės kun. P. Vaitukaitis, 
rėmėjų centro pirm. A. Nau
sėdienė ir kiti. Brightonpar- 
kiečius ir rėmėjus iš kitų ko
lonijų prašome susirinkti 6 
vai. vak. į parap. salę. Pavai- 
šinsim skaniu užkandžiu, o 
seselės gražia programa.

Rengimo Komisija

šv. Antano Draugija 
Pratęsė Vajų

VISIEM3 DUODA PROGOS 
f ĮSIRAŠYTI

WAUKEGAN, ILL. — Va
sario 14 d., Lietuvių audito
rijoj, Šv. Antano dr-ja laike 
mėnesiaį susirinkimų. Iš sva
rbesnių dalykų, nutarta va
sario 27 d. bendrai eiti vely
kinės išpažinties, sekmadienį, 
6 vai. ryto prie šv. Komuni
jos in corpore. Pageidauja
ma, kad nariai susirinktų 
5:30 vai. ryto draugijų sve
tainėj. Šv. Mišios bus laiko
mos už mirusius draugijos 
narius.

Nutarta pratęsti naujų na
rių vajų. Vaukeganiečiai tu
ri geros progos įstoti į drau
gijų nupiginta kaina per va
jų. Nuo 18 iki 25 metų įsto
jimas bus dykai, o virš 25 
metų per pusę. Taigi, pasi- 
naudokit proga.

Kvietimas į Federacijos ko
nferencijų priimtas. Šv. Anta
no draugijų atstovauti įgalio
ti: pirm. J. Jakutis, G. P. Bu- 
kantis ir V. Špokas.

Organo prižiūrėtojai rapo
rtavo, jog užsisakė, bei at
naujino savo prenumeratas 14 
narių. Kas daugiau? Vyru
čiai, skaitykite savo organų 
“Draugų”. Jame telpa daug 
žinių ir iš Waukegano.

“Aš pati esu dženitorius”.

Tai chicagietė Miss Cecelia 
Rayman, savininkė 47 apart- 
mentų namo adresu 4917 
Lake Park ave. Ji jau seniai 
kovoja su dženitorių unija, 
kuri nori jų nuo dženitoria- 
vimo savo name atstatyti. Ji 
sakosi esanti užtektinai dide
lė ir stipri; ne tik anglis, bet 
ir bile kų pajėgtų į pečių į- 
mesti. Kovų, atrodo, laimės, 
nes teismui jau įteikta pasiū
lymas išduoti laikinų indžion- 
kšinų prieš unijų, kuri pike
tuoja jos namų.

Šv. Baltaramiejaus draugi
ja, sukvietus visas kitas drau 
gijas, vasarioi 16, Lietuvių au
ditorijoj minėjo Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį. Pro
grama susidėjo iš kalbų, bu
nco, dainų ir įvairių pamar
ginamų.

Šeštadienis, vasario 20, 1937

šis - Tas Iš Town of 
Lake

Vas. 11 d. iškilmingai bai
gta devynių dienų novena 
prie P. Švč. Liurdos. Per vi
sų novenų tikintieji skaitlin
gai lankė bažnyčių. Kun. Pr. 
Vaitukaitis per keturis vaka
rus sakė pamokslus. Jo ponio 
ksių niekados nenuobodu klau 
sytis. Užbaigos vakare buvo 
iškilminga mokyklos vaikučių 
procesija, prirengta seselių 
mokytojų. Choras gražiai gie
dojo. Novena baigta palaimi
nimu Šv. Sakramento.

Vas. 13 d. iškilmingai pa
laidotas a. a. Kaz. Keteris. 
Vž jo sielų atlaikyta trejos 
šv. Mišios. Velionis buvo se
nas pr.rapi,jonas, senas Town 
of Lake gyventojas.

Vas. 15 d. palaidotas a. a. 
Al. Šaučuvėnas, 20 m. amž. 
Apie velionio mirtį pagarsin
ta tiktai katalikiškame laik
rašty, dėl to žmonių prisirin
ko pilna bažnyčia ir daugelis 
palydėjo į kapus.

Reiškiame užuojautų tėve
liams, broliukui ir sesutėms.

Kaz. Mačiulis jau kelintas 
mėnuo sunkiai serga ir guli 
apskrities ligoninėj. Dabar ta 
po iškeltas į TB wardų. Pa- 

i žįstami ir draugai prašomi 
ligonį aplankyti.

Stotis T. 0. F. L.

PEOPLES KRAUTUVĖSE
GAUSITE

Nuo $-|Q.OO iki $“|QQ00

Nuolaidos už jūsų seną radio 
Pirkdami Naują 1937 

PHILCO RADIO

L- ii

Neseniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 

didelė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 

ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūkų cigaretus, pareiškė 

savo ypatišką pamėgimų lengvam užsirūkymui.

šio pamėgimo protingumų patvirtina Senatoriaus 

Nye ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 

operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 

kurie pasirenka Luckies, lengvų užsirūkymų. Jūs tai

pogi galite turėti Luckies - lengvo užsirukymo, laisvo 

nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 

išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugų. 

Luckies yra malonūs jūsų gerklei.

(to.
4t?trr£5

Lietuvių politikos ir pašal
pos klubas rengiasi prie pa
minėjimo 20 mėtų gyvavimo. 
Paminėjimas bus gcegužės 23 
d., Lietuvių auditorijoj. Pro
grama rūpinasi L. Žigas ir 
Kaz. Vaitekūnas.

Praeitam Sv. Antano drau
gijos susirinkime pamirštas 
svarbus dalykas, tai paminė
jimas šv. Kazimiero dienos, 
kuri pripuola kovo 4 d. Bet 
valdyba pasirūpins, kad ta 
diena būtų tinkamai apvaikš
čiota. Apie tai vėliau para
šysiu. Enrikas

i I

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ*

Lengvas Užsirūkymas 

“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga
PRIEŠ KNITBJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

T0WN OF LAKE. — Dr- 
gija Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys mėnesinį su
sirinkimų sekmadienį, vasario 
21 d., 2 vai. po pietų, para
pijos svetainėje. Narės nuta
rė padaryti liuosų įstojimų į 
draugijų per tris mėnesius. 
Prašomos visos narės ateiti į 
susirinkimų ir atsivesti savo 
drauges, pažįstamas. Valdyba

Geriausios progos sulaukėte išmainyti savo senų radio 
PEOrLES KRAUTUVĖSE, nea už jūsų senų radio, 
mainydami ant naujo Philco radio gausite nuolaidos 
nuo $10.00 iki $100.00! Gal būt su mažu primokėji- 
mu įsigysite naujausių ir geriausių Philco visų bangų 
radio. (Veikite skubiai. Šis pasiūlymas tik trumpam 
laikui. Būkite Peopleg Krautuvėse tuojau.

pURNITURe
A N U F A C T U R I N O COMBANY

2536-40 West 63rd Street 

4179-83 Archer Avenue
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RADIO

1

Sekmadienį Misijos 
Prasideda

CICERO. — Vasario 21 <1., 
Šv. Antano bažnyčioje prasi
dės misijos, kurios baigsis va
sario 28 d.

Misijas ves du gubūs mik 
sų arohidiecezijos mitljomo- 
riai, kun. J. l)owling ir kun. 
R. llillinger.

Misijos bus anglų kalboje, 
kad davus proga) tiems, ku
rie lietuvių kalbos arba suvis 
nesupranta, arba niažai su
pranta, o eina į mūsų baž
nyčių. Tik neseniai turėjome 
dviejų savaičių misijas lietu
viškai. Kai kuriems prašant, 
dabar bus misijos anglų kal
ba. Visi naudokitės.

’ salėj. Dėlei svarbių priežas
čių susirinkimas nukeliamas į 

Į sakmad., veaario 28 d. Bus 
GRA2I IR ĮDOMI LIETU- . toj pačioj vietoj. Kuopų at- 
VIŲ RADIO PROGRAMA stovai ir veikėjai prašomi įsi- 

LINKSUCNS KLAU- 'dėmėti. Valdyba. I
SYTOJUS

Dievo Apvaizdos 
Parap, Žinutės

misijonieriai šį sekmadienį, nes ji visiems buvo brangi, 
Ateikite, išgirsite. į visi si imte karštas maldoj

Klebonus prie Aukščiausiojo sosto ua 
jos sielų. Ant jos karsto bu
vo sudėta daugybė dvasinių 
vainikėlių. Taip pat draugi 
jos, kurių velionė buvo pavy
zdinga narė, dalyvavo su sa-

FunkUdieni, vasario 19 d. i»- vo toBkWl( ir vaiavo„lif K, 

kilmiugai palaidotu a. a. Ag- pįn£ae paskutinį žodį tar,' 
nietė Valuckianė. Dalyvavo kleb kuu j AtbavHSiuB valio, 
būrys kunigų, jos sūnaus kun. jr jos Sei)n08 vardu Jėk(1, 
Stanislovo, drangų, kali vai- daIna. visiems dalyviams ui 
guniainkai ir minia žinomų, paskutinį patarnavimų 
Velionė savo pavyzdingu gy
veniniu ir savo krikščioniško- Ateinantį sekmadienį, v-3. 
mis doryUmia tos pagarbu! Bario 21 d 3 vaL p. p. p,.,., 
pilnai užsitarnavo. Kainyno- pijos jvyk> didelf buj)

co party, kurių rengia Dievr 
Apv. Moterų Rėmėjų draugi- Į

Vilniui Vaduoti Sujungus
. 5 . visų Chicago skyrių valdybų

U' H®* uni^ P10# susirinkamos įvyks vasario 22
r»,n» ryloj U valandų priak d> 7;3y va| gv Ju,
uo ir • s.°'T * gio parap. mokyklos kamba-
WL Kaip ir visuomet, , togu- „ įul
moj dalyiaus žymūs dūminio- ... , ,
kai, nulaikai ir kai M tojai b * t,k “'t5'"’} '»‘d>'bo“ 
ui * • . . kviociamos susirinkti, bet irPrie to, girdėsite įdomių ka- .. . . .,

, .. šiaip visuomenes veikėjai, ku-lbų n svarbrų pranešimų, y- , , -,. . Ti_ . . rlems rupi Vilniaus vadayi-patingai iš Progress kraut*.- • \ ,.
. _ v • i. a nma. Be to, turune svarbiųves prekybos eigos, kuomet

čia eina vasario mėnesio už
baigimo išpardavimas su pa

Progresą Kurniture Co. k tu u

DALYVAUS MAISTŲ 
GAMINIMO KARNIVALE

Visos narės ir parapŲonal 
kviečiami dalyvauti ir pare
mti gražų darbų. Parapijai 
reikalinga parama. Valdyba

reikalų pasitarimui.
V. V. S. Veikėjai

je iškilmingas šv. Mišias at 
iaikė kun. S. Valuckis, asi
stuojant kun. P. Gašlūnui ir 
kun. J. Juškai, prie šoninrų 

Dabar gavėnios -- a.tgai- j altorių laikė mišias kun. Ių. 
los, laikas. Bus g-ra proga Albavičius, kun. P. Lukošius,
prieiti velykinės išpažinties.^ 
Už velykinės išpažinties kor
teles nereikia mokėti; jos duo 
damos visiems dykai.

Todėl, nuoširdžiai raginu 
visus į Dievo malonių puotų.

kun. A. Kiškunas ir kun. II.

siūlymu geijausiu bargenų 
visų metų bėgyje. Patartina 
visiems pasiklausyti. Rep. J.

WEST SIDE. — Vasario 
21 d., I vai. po pietų, papras
toj vietoj, įvyks svarbus dr- 
jos “Lietuvos Ūkininkas” mfi 

i nosinis susirinkimas. Bus da-
ja parapijos naudai. Renge- Kiekvienų sekmadienį iš 
jos labai uoliai darbavosi ir galingos WCFL radio stoties 
rengėsi prie šito įdomaus žąi įplaukia oro bangomis lietu-' ug reikalų svarstymui. Išgir 
dimo. Daug gražių dovani, viška muzika, dainos. Tad ir &ime kaportų iš 30 metų pu

... paruošė, kurias pačios pag a- ryt vakare nuo 7 iki 8 vai.
J. Aaičūuas, kinis t*a> put ' injT10 įr paaukojo, ir taip'pat'nusistatykite savo radio į šių 
pasakė gražų pamokslų., Pnni gUVįnko> aplankydamos mūsų stotį — 970 kil,, išgirsite di

džiulę Budriko radio orkes
trų, dainininkus ir Makalus 
bei pranešimus apie ateinan
čios savaitės išpardavimus 
Budriko krautuvėse 3417 S. 
Halsted st., kuriais bus gali
ma jiasinaudoti. Šias puikias 
programas leidžia ir tvarko 
Jos. F. Budrikaa. S.

to per porų dienų skaitbnyai i:o|onijos biznierius. Taigi ai- 
l»nkė jos kūnų šios parapijos; sUankusieji ne tik turts prc 
žmonės ir iš toliaus, som ir gOS par(.|nti jų gražų darbų

Miidjų tvarkų pozkrlk pųtyz j,roi ir p.r»pijoo vaikučiai. ir tiksl, t y. bažnySo8 deko.

i ravimo fondų, bet ir galės iš
bandyti savo laimykį, gražių 

'dovanų laimėti.
Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRBHER’S ELHIR 
OF BITTER TONE

Nebūkit
Nemrtkinime

Verffau

BBAŠTK SŠVPBUO STKA1 
TrtMrt BIMa* W)m Oa.•m g *«na au cbi

Visose 
Vaistinėse

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnaftiių
—- --o—-—

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
-------—o------------

Suvirs 50 metų prityrimo
—o------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

-——-.-e-------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERH AVENUE
' ARTI CRAXD AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103

Bažnvčios dekoravimo dai-I *
j bas, kuris manoma greitu lai 
' ku pradėti, atranda vis nau 
i jų ir stambių rėmėjų. Nauja 
.šimtine paaugo fondas, kurių 
'paaukojo gerb. Kazimieras ir 
Pranciška Ivanauskai. K. Iva
nauskas malonus žmogus ii
mūsų parapijoje hiznieriua 
kuris turi valgomųjų produk
tų krautuvę 726 W. 18 st., 
jau daug metų varo sėkmin
gų biznį. Jo žmona, kuri jam 
padeda biznyje yra taip pat 
žymi veikėja, buvusi ilgus 
metus Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų skyriaus pirmininke, 
uoliai darbavosi įvairiose pa
rap. draugijose. Gražiai au
gina porų vaikelių. Duktė Ži
lėną, gabi mergaitė, gerai mo 
kosi ir šįmet užbaigs mūsų 
parap. mokyklų.

SUSIRINKIMAI

šv. Kazimiero* Akademijos 
Rėmėjų dr-jos Susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, vasario 21 
d., 2 vai. po pietų, Šv. Kazi
miero Akademijoj. Visų ARD 
skyrių prašome dalyvauti su
sirinkime, taipgi atsiteisti už 
bilietus bankieto, įvykusio 
pereitų sekmadienį.

A. Nausėdienė

Liet. R.-K. Susivienijimo 
Amerikoje Chicagos apskri
ties mėnesinis susirinkimas 
turėjo įvykti rytoj, vasario 
21 d., Dievo Apvaizdos par.

Chicago, Dlinoia

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĖ LYGIOMIS TEISftMIS”
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
IR MANDAOAUS PATARNAVIMO’”--.

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
* DIENĄ IR NAKTĮ SAUKITE TELEFONU

YARds 174142 — 4605-07 S. Hermitage Av.
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš W.H.F.C. stoties (1420 K.) — 
Pranešėjas Povilai Šaltimieras.

JOKŪBAS RAŽINSKAS
Mlr6 vasario lt d.. 1987 m.. 

11:20 vai. vakaro, sulaukės 85 
metų amžiaua

Kilo ii Ukmergis apskričio, 
Balninkų parapijos, Pauiuolo 
vienkiemio.

Amerikoj Iftgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris: Onų Ir Uršule, bro
li Petrų, broli Kazimierų Cleve- 
land, Ohio. Ir gimines; o Lie
tuvoj 3 brolius: Jonų Ir Vikto
rų ir 8 seseris: Marijonų, Bo
sai I Jų ir Karoliną, ir daug gi
minių.

Kūnas pašarvotas Ridiko 
koplyčioj. 3864 8. Halsted 8t.

t .aid otų via JvyKs pirmadieni, 
vasario 88 d. Iš koplyčios I vai. 
ryto bus atlydėtas J šv. Jurgio 
parap. bainyčlų, Rrtdgeport. 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos uš vėllonio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas 1 šv. Ka-
simiero kaplnea

Nuoširdšlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pašy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę. Dnkterya, Brotia Ir 
< J Įminta.

Inldotuvlų direktorius P. J. 
Ridikas. Tel. UDUIevard 4019.

LAIDOTUVIŲ PIBEKTOBIŪg 

JUOZAPAS

UDEIKI
TfiVAS I

REPublic 8340

kaktuvių paminėjimo. Visi 
nariai būtinai atsilankykite į 
susirinkimų.

J. Žurkaaiskas, pirm.
I. Lukošiūtė, fin. rast.

MARQUETTE PARK. — 
Labd. Sąjungos 23 kuopos su
sirinkimas įvyks nedėlioj, va
sario 21 d., parap. svetainėje, 
2 vai. po pietų. Visi labdary
bės neriai rėmėjai ir darbuo
tojai K\ iečiami laiku pribū
ti, nei turime svarbių reikalų 
svarstyti. Valdyba

MARQUETTE PARK. — 
Marijonų Kolegijos ir Semi
narijoj Rėmėjų skyrius lai
kys susirinkimų sekmadienį, 
vasario 21 d., parapijos sve
tainėje, 2 valandų po pietų. 
Visi Marijonų rėmėjai ir dar
buotojai prauomi laiku susi' 
rinkti, nes yra Labai svarbių 
reikalų svarstyti. Valdyba

TOWN OF LAKE. — Dr- 
gija Šv. Pranciškos Rymietės 
mėnesinį susirinkimų laikys 
vasario 21 d., 2 vai. po pietų,

Gyvenimas Prasideda per Pusryčius

“Sutaupau laikų imdamas tris
dešimt minučių pusryšiama.1 ’ Tai 
sakė darMtus biznio Imogus. Jis 
aiškino toliau, kad ne visuomet 
taip darydavus. Per ilgus metus 
jis užgriebdavo tik vaisių sulčių 
ir kavos. Jis sakydavo, kad tai 
užtenka; jis uejausdavęa alkanas 
iki pietų llaiko. Kad dažniausiai 
negalėdavo konteutfuoti apt« sa
vo darbų, jia kaltiudava moder
niškų laikų skubų gyvenimų.

Laika nuo laiko peržiūrėda
vo savo papročius. K

rafto
BARBARA B. BROOK8 

Namų Ekonomijos Skyriaus 
Kellogg Kompanija 

Battle Creek, Michigan •

vęs:
laoainėjo sa- 

‘‘Kam taip ilgai ima man
pradėti f Kam ima kuone visa ry
tų įsiziūbuoti darbel” Ar Nikėjo 
daugiau miegot IAsimankžtinimof 
Kaip apie pusryėius t Jis mėųo 
valgyti pusryčius kuomet turėjo 
laiko. Atsiminė, ked valgydavo 
didelius pietus, kuriuos buvo ga
lima sumažinti.

Pusryčių programa buvo pra
dėta su žmonos pagelba. Kas ry
tų buvo kiti pusryčiui valgiai, 
(latavas-valgymui oerealas buvo 
puaryėių centras. Ji visuomet ta
rėja kalils eeraslus ir duodavo 
juos su skirtingais vaisiais. Gerė
siąs ir vaisiai su šviežiu pienu ir 
kava {tedarė atsakančius pusry
čius. Be to, buvo lengva juos pa
daryti.

“Gal siurprysss tai padaro,” 
sako mūsų bisuierius, “bet ran
do, kad atsikeliu pilnai išeimia- 
gojųe kuomet taikia, truput) anks
čiau, tad turiu laika pasivalgytl 
gerus pusryčius. Nuvykęs ofisatt 
esu pasirengęs dirbti ir dirbu Iki 
kas norint primena, kat) laikas 
sitį pertų.___ L______

Daugelis mūsų yra išradę apie 
naudų energijos-priduodančių pus
ryčių. Štai keletas receptų pus
ryčiams, kurie patiks visai šeimy
nai!

Fowl nt Mix«il Cereal 
(C«rn IkkM. bru tlakea, rtee krt«ple«> 
Br«wo Knr Whole Milk

Baroo Bran Blacultb Butter
CoffM ar Covoa 

Fralt Jul<e
Wl>al» Wk«ųt fleady-to-eat Careal

Wliok> Milk ar Craarn 
gaga gcramklad wlth L)rW Ba«f 

Utaaanion Buaa 
CefMa ar Cacv*

Bariias or (Hber Vrult tų Seaoon
Caru Flakaa

WkoH Milk ar Cream 
Bran Wa(tlea ar Ortdrtla Cakaa 

Coftao ar Oocoa

,v
BACON BRAN BI8CUIT8 
c«» all-bran Ii tsp. aalt 

t tliMta crtiųi.
dtvaU hacoi, 

4 tbapa oaolag 
baenn tat

,c«p buttarmllk 
rnpa flour 

1 tap liaklnz 
pawdar 

% lap. sa4a

Kosk all-bran in buttermilk. 
Sift flour, baking poerder, soda 
and salt togethar. Cut in dired 
bscon and fat until misture is 
likę eoarae eornmeal. Add soaked 
all-bran; stir until dough folloars 
fork scound bowl. Turu outo 
flourod boatd; knead lightly a 
few seeonda; irti or pat to Vk 
inch thiekneaa and eut with flour- 
ed eutter. Bako on lightly rreas- 
ed pan in bot oven (460* F ) a- 
bout 1J minutes.

Yield: 12 biseuits, 8^ inches 
in diameter.

Note: Sweet Milk Recipe: If 
sweet milk is usod instead of but- 
termilk, malt soda and inoreaaa 
balŪBg po«4mr te 3 taBapooga.

DIEVO APVAIZDOS Pa- 
IIAP. — Draugija Šv. AnįĖr 
no iš Padvofc laikys mėnesinį 
susirinkimų vasario 21 d.,. 1 
vai. po pietų, parapijos sve
tainėj. Kviečiami visi nariai 
būtinai dalyvauti. Turime sva 
rbių reikalų svarstyti. Taipgi 
ir 'visi buvę draugijos Šv. Jo
no Evangelisto nariai turi at-, 
telankyti į šį susirinkimų.

Alfreda Petraitis, narė lie- Nauji nariai dabar priimami 
tuvių namų patarnavimo de-^>e įstojimo mokesčio, 
partmento Peop'es Ga» Light ^brlšĮltt
and Coke kompanijos, rodys
lietuviškų valgių gaminimų 
Gazo kompanijos didžiam 
“Valgių Gaminimo Karniva- 
le,” kuris įvyks Peoples Gas 
name, Michigan Avenue prie 
Adams Street, nuo; vasario 23 
iki kovo 6 dd. Kasdienų per 
dvi savaites bus specialė pro- 
garna paluiksmfnimui ir pa
mokinimui visų, ypatingai 
Chicagos moterims. Kovo V d. 
bus “Tarptautinė Diena“ ir 
specialė prųgrama bus duoda
ma ant lietuviškų valgių ga
minimo.

GARS1NK1TĖS “DRAUGE”

parapijos mokyklos kam bary. 
Narės kviečiamos dalyvauti i 
ir atnešti po dovanų bunco 
party, kurių draugystė ren
gia parapijos naudai. Kauliu- 
kų žaidimas įvyks 3 vąl. po 
pietų, (tuoj po susirinkimo).

JUOZAPAS 
EITAUSKA3 1

mirė vasario 11 d., 10 vai. ry. 
to. sulaukęs pusės sjnšlaua.

Kilo ift Šiaulių apskr., Už
venčio parap., Kalatnlų kaimo. 
Išgyveno Amerikoj apie 26 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Sofljų, ir Lietuvoj brolj 
Dominika ir broliene.

VaaaJ-io 11 d.. 11 vai. ryto. 
U grab. Arth. koplyčios jo kQ- 
naa buvo nulydėtas j flvenč. Jė- 
aaua ftlrdlce bainyčlą. Po ge
dulingu pamaldų, buvo nuly
dėtas j Kalvarijos kapine*. MU 
ohlgan City, Ind.

Velionio buvo narys KLA. ir 
uolus “Draugo" skaitytojas Ir 
rėmėjas.

Visi giminės, draugai Ir pa- 
tjstami praioml lėtarti amūng 
atilsi ui jo sielą. O tau. a. a. 
Juoaape. lai Dievas sutelkia 
amiinų ramybe-

NulIOdusi imuna Sofija.

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS
PIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE
MIESTO DALYSE

P. 1. Ridikas
MamiczirSi
I. LiideniiK

Mažeika
A. Masalskis

ladmicz

M. Skalas

Ezerskis ir Sens

8354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 Weet 23rd Plane 
Phone Canal 2515

4348 So. Caiifornia Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ava. 
Phone YARde 1138

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

42-44 E. 108th Street 
Phone PULhnan 1270 
arba CANa! 2515

1410 So. 49th Ct, Cioero 
Phone Cioero 21C9

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1040 Weet 46th Street
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Miohigan Avė. 
Tel. PULlmau 5703
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Vėliausios Paveiksluose
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Karališkoji šeima. Italijos karališkoji šeima, kuri neseniai dar padidėjo vie
nu nariu sosto įpėdiniui princui Umberto ir princesei M a nie Jose sulaukus sūnaus, 
kuris skaitysis pirmas po tėvo Italijos sosto įpėdinis. Vidury sėdi dabartinis ka
ralius Viktoras Emmanuel. Princas Umberto su žmona sėdi dešinėj.

•C’ F . ■ »
Katė,“Hitleris.” Į dr. George Harz

gyvulių ligoninę (Chitdgoj) šiomis die-
• - .y '■ . .,

nomis atgabenta katė, kuri praminta Hit
leriu. Katės nosis, kai*5 matome atvaizde,

C' " ->
visai panaši į nazių der fuehrerį Hitleiį.

• L".

* Prisipažino kaltu. Murray Bluefield su savo žmo
na, Janet, kuris teisme New Yorke prisipažino kaltu 
pagrobime Paul II. AVendel.

Mirties kamera. Cook apskrities kalėjimo mirties kamera. Praėjusį penktadieni 
toje kėdėje turėjo būt nužudyti du Chicagos žmogžudžiai: J. Rappaport ir R. 
Swain. Bet tų pačių naktį gub. Horner bausmės įvykdymų, pratęsė vienai savai-
* ’ * ‘ • I * • * *1 ’ . Į * *

♦tei.

Ruošiamos vainikavimo iškilmėms. Parlamento aikštė Londone, kur rengiama 
milžiniška platforma Anglijos karaliaus vainikavimo iškilmėms. Tos iškilmės Lon
done bus gegužės 12 d., šių metų.

- *rI

Siekia atgauti sostą. Vienas iš Hapsburgų dinasti
jos erz-hercogas Otto, 24 m. amžiaus, planouja užimti 
Austrijos sostų ir atsteigti Austro-Vengrijos imperijų.

Valgio skanumo ekspertas, Anton C. Negri Cook 
apskrities ligoninės virtuvėj ragauja paruoštų ligo
niams maistų. Jam bus mokama $25,000 į metus algos. 

Į Plnundymas tokio eksperto, sakoma, sukėlęs nepasi
tenkinimo tarp kai kurių apskrities bordo nartų.

1

'z'

Visur atgijo judėjimas. Paskelbus streiko paliaubas Flint, Mich., atgijo judėjimas automobilių 
pramonėj ir kituose miestuose. Atvaizde parodoma ilgiausias trmaukinys automobilių rėmų, kurie 
padirbti A. O. Smith fabrike, Milwaukee, Wis., ir gabenami į General Motors fabrikus.

Figūrinio čiuožimo čempijonė. Sonija Henie (kairėj) 
garsi visam pasauly figūrinio čiuožimo čempijomė, at
vykus į Chicagų dalyvauti ledo karnivale, kuris prasi
dėjo Chicago Stadiume. Dešinėj jos motina


