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GRĄŽINA UŽTRINTAM RAŠALO RAŠTUI AIŠKUMĄ

Radikalas, kaip paprastai, 
rias savo laimėjimais

gi- \

LISABONA, Portugalija, 
vas. 23. — Žiniomis iš Ispani- 

s, nacionalistų kariuomenė 
rasina Valencijai, kur radi

kalai turi savo “teisėtą vy
riausybę”.

Nacionalistų kariuomenė A- 
ragono teritorijoje puola Vi- 
ver miestelį, tik už 20 mylių, Nacionalistai (la,tar 5m6si 
uuo Viduržemio jūros pakraš- jžvgi„ Gua,lajaiara ,d,.5kclj 
fių .r tik už 34 mylių nuo Va- ;uždaryti radikajan,s. 
lencijos.

Nacionalistams pasiekus jū

f
šio vieškelio išsisuka paprasti 
keliai ir susijungia su Madri
do—Gusulnlnjaro vieškeliu
šiaurry tuose.

Šiais paprastais, arba šalu
tiniais, keliais iš Valencijos 
maistas buvo pristatomas Ma
drido radikalams.
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MOKSLININKAI AIŠKINA 
DUJOKAUKIŲ NETIN

KAMUMĄ
LONDONAS, vas. 23. —

Anglijos autoritetai su dideliu 
entuzijazmu planuoja paga
minti milijonus dujokaukių; SPRINGF1ELD, 111., vas. 
gyventojų apsaugai nuo nuo-'^’L Gubernatorius Horne- 
dingųjų dujų pasitaikius ka- r‘s spiriasi, kad legislatūra 
rui. Autoritetų supratimu, tuo

tllinoiso legislaturoje puolamas 
pirkimo mokestys

Pažymima, kad jos neteisėtos; 
teismas taip pripažino

Tačiau iki šiandien teismo

tos pakraščius, Valeneija bus 
atkirsta nuo Barcelonos ir vi
sos Katalonijos provincijos, iš 
kur Valencijos radikalai aptu
ri karo medžiagą ir iš kur siun 
eiami milicininkai.

MADRIDAS, vas. 23. — 
Nacionalistų sunkioji artileri
ja su šoviniais pradėjo griau
ti paskutinį Madrido radika
lų susisiekimą su rytinėmis 
teritorijomis — Giiadalajara 
Vieškelį.

Madrido-Valencijos vieške
lis keliose vietose perkirstas.

pravėstų 
mokestis

skiriamas pirkimo 
visoms viešiosios 

i naudos kompanijoms (utili-
būdu išrasta tobuliausia prie
monė žmonėms saugoti savo 
gyvastis, kai priešas iš padan
gių svaidys dujines bombas.

Tačiau Cambridge moksli
ninkai tomis dienomis į entu- 
zi.jaziną klestelėjo nemažai šal
to vandens. Mokslininkai atli
ko nuodugnius bandymus su 
dujokaukėmis ir rado, kad ši 
priemonė gali būti gera tik ke 
lėtai valandų. Jie rado, kad 
kaukė gali būti tinkama tik vi
siškai sveikam žmogui; kad 
žemėje, ar kur kitur įtaisyti 
priešdujiniai kaml>ariai gali 
būti tinkami juose be pavo-

ties).

sprendimas neigiamas. 
Legislatūros atstovas Lyong

iš Libertyville kalbėjo:
“Šiandieninės pirkimo mo-

kestys Illinoise absoliučiai ne-
, teisėtos. Bi kas gali kreiptis

Andai vyriausias valstybės . • . , ,J ’ i teisman ir sulaikyti pardave-
teismas panaikino šioms kom- j . , , , , .. ». , ..1 . . 1 jus kolektuoti sias mokestis,
panijoms pirkimo mokestis, ,r , . , . . . . .1 ' . \ , . ’ v alstybes administracija netu-nes kai kurios iš jų buvo išlais 
vintos iš tos pareigos. Tai gi

Radikalų vadai skelbia pa
sauliui apie savo vykdomus 
“didelius” puolimus prieš na- I 
cionalistus ir dar didesnius}
“laimėjimus” visuose Madri
do frontuose ir dar Oviedo ap- 
ginime.

Jie skelbia, kad Madrido
pietuose ir vakaruose jų mili- ,no laboratorijos išrado prietaisą, su kurios pagelba grąžina- landas; kad vaikų negalima

i- -mi

M. Edivin O’Neill iš Northvestern piktadarybių suseki- -iaUs išbūti ilgiausia tris va-

ri teisės autorizuoti pardavė- 
I jus rinkti šias mokestis iš pir- 

nu-

cininkai “pliekia” nacionalis
tus. Girdi, daug nacionalistų 
aukaujama ir daug jų į nelais 
vę paimama.

Pasirodo, kad radikalai yra 
nepaprastai judrūs girtis, kad 
tuo būdu palaikius milicininkų 
ištvermę. Jie ir suklupdyti gir

mas užtrinto rašalo rašto aiškumas.

PIRMENYBĖS TEISĖS 
KLAUSIMAS DERYBOSE

(Acme Photo.) I aprūpinti d,ujakaukėmis be pa- 
— vo j a us juos užtroškinti.

dabar norima pravesti naują ... ,r . . , .. ,. .„ kejų. v yriausias teismas
įstatymą, necarant jo 08 r kad pirkinio inokes-
imties.

Šiandien buvo pasirengta 
antruoju skaitymu pripažinti 
bilių žemesniuose rūmuose, ta
čiau balsuojant negauta reika
lingo balsų skaičiaus.

Svarstant šį bilių, kai kurie 
atstovai pradėjo pulti bendrą
sias pirkimo mokestis. Šių mo 
kesčių įstatyme aiškiai pa
brėžta, kad mokesty s yra par-

tis moka ne pirkėjai, bet patys 
pardavėjai”.

Kitas atstovas tarp kitko 
pareiškė:

“Niekam neteko girdėti, 
kad pardavėjai protestuotų 
prieš pardavimo mokestis. 
Nes jie nemoka šių mokesčių, 
tik jas renka iš pirkėjų. Ir 
dar kaip? Pardavėjai surenka

Bet tolėliau pietryti; link iš i sis “laimėjimais”.

OHIO PRIEŠINASI PAŠA
LINTI GYVENTOJUS IŠ 

PAUPIO

VIENOJE DEMONSTRA
CIJOS BAIGĖSI RIAU

ŠĖMIS
TNDTANAPOLTS, Tnd., vas. VIENA, Austrija, vas. 23. 

23. — Čia įvyko devynių pot-— Atvyko Vokietijos užsienių 
vyniuose nukentėjusių valsty-J reikalų ministeris von Neu- 
bių delegatų suvažiavimas pa-.ratb. Jo pagarbai sukeltos 
gitarti, kokių priemonių im- milžiniškos demonstracijos, 
tis, kad ateityje apsidrausti Neužilgo demonstracijas sukė-
nuo potvynių, ypač didžiųjų 
upių slėniuose.

Indiana ir New Yorko vals
tybių delegatai iškėlė sumany
mą, kad iš paupių didesniųjų 
žemumų reikalinga iškelti vi
sus gyventojus į aukštesnes 
vietas. Vadinasi, uždrausti 
žmonėms paupių žemumose to 
liau gyventi, arba statyti na
mus ir juose įsigyventi.

Jie nurodė, kad šios priemo
nės jau imtasi Connecticut 
valstybėje.

Ohio valstybės delegatai ir 
kiti nesutiko- su šiuo sumany
mu. Jie nurodė, kad tuo būdu 
būtų padalyta didelė nuoskau
da šimtams tūkstančių gyven
tojų, kadangi tokiam atsitiki
me reikėtų nukelti kur kitur ir 
pačius miestus, kuriems pot
vyniai daugiausia žalos pada-

Susidaužė du greitai
Be kitko jie dar pareiškė, žino jautieji automobiliai Golf 

kad valstybės vargiai turi tei-jir Plum Grove kryžkelyje. A- 
sę uždrausti žmonėms įsigy- biejuose automobiliuose buvo

TRYS ŠIMTAI ETIOPU 
JAU SUŠAUBYTA

DETROTT, Mich., vas. 23. ROMA, vas. 23. — Iš tikrų 
— United Auto AVorkers u«i-- šaltinių sužinota, kad ryšium
jos vedamose taikos derybose 
su General Motors daug laiko 
praleista ir dar nesutarta dar
bininkų pirmenybės teisės 
klausimu.

Korporacija ikišiol šią tei
sę pirmiausia taikydavo vedu
sioms darbininkams ir norėtų,
kad ši tvarka taip ir toliau LENKIJOS ŽYDAI PUOLA 
paliktų. Darbininkų vadai gi'! DIKTATORIŠKĄ PARTIJĄ 
reikalauja, kad pirmenybės

su pasikėsinimu prieš Etiopi
jos vicekaralių Addis Abaha 
mieste jau apie 300 etiopų su
šaudyta.

Iš poros tūkstančių areštuo
tų etiopų apie 700 paleista. 
Kiti dar tardomi.

teisė būtų taikoma lygiai ve
damiems ir nevedusiems darbi
ninkams.

, . , , . i ' iš pirkėjų ne 3 nuošimčius,davimo mokestys ir jas moka . . ’

lė priešingi Vokietijos na
ciams gaivalai.

Bus daug ginčų pradėjus 
svarstyti darbininkų reikalą- j^a šydams,

VARŠUVA, vas. 23. — Len
kijos žydų spauda puola naują 
lenkų diktatorišką tautininkų 
partiją, kuri nieko gera neža-

Kilo riaušės, kurias numal- vimą įvesti 30 valandų savai-
šino iššaukta kariuomenė. Vie
na senyva moteriškė žuvo, ke
li osdeš'imts asmenų sužeista ir 
keletas šimtų riaušininkų a- 
reštuota.

STREIKAS LĖKTUVŲ 
FABRIKE

SANTA MONICA, Cal., 
vas. 23. — Douglas Aircraft 
Corporation fabrike apie 500 
darbininkų paskelbė “.sėdėji
mo” streiką.

Sulaikyti darbai ir apie 
5,000 darbininkų tuo būdu ne
tenka darbo. Y

ŽUVO DU AUTOMOBI
LININKAI

va-

Mokslininkai randa, kad ga
lima įtaisyti priešdujines pa-

pardavėjai, liet ne pirkėjai. 
Šiandien gi pardavimo mokes-

talpas, bet reikalingi įrengimai tys yra pakeistos pirkimo mo-
ir išlaidos yra stačiai pasakiš
ki. ' • <i_

kestimis ir kiekvienas parda
vėjas jas kolektuoja iš pirkė
jų-

kaip įstatymu nustatyta, bet 6 
ir daugiau nuošimčių, gi ypa
tybės iždui grąžina tik 3 nuo
šimčius. Kai kurie pardavėjai 
iš to turi didelį pelną”.

Patys demokratai atstovai
ČEKŲ KARININKAS NU

BAUSTAS MIRTIES
BAUSME

Vyriausias teismas anais už šį mokesčių rinkimo stovį 
metais nusprendė, kad šis įsta-'kaltina valstybės admiaistraci- 
tymas neteisingai vykdomas, ją.

PRAHA, Čekoslovakija, 
vas. 23. — Karo teismas pas-! 
kelbė mirties bausmės spren-! 
dimą karininkui J. Krejza, 
kurs apkaltintas espionažu.

RYTUOSE LIETUS, SNIE
GAS, ŠALTIS

NEW YORK, vas. 23. — 
i Lietus, griausmai, dideli vė-

• • Vii* • V t • 1 1 •

vemti ten, kur jie pageidauja, 
arlia suvalstybinti visus pla
čiuosius paupius.

tik po vieną žmogų. Abudu 
žuvo. Nelaimė įvyko arti Pa
latine. -' v !

tės darbą. Sumažinus darbo 
valandas, korporacija bus pri
versta samdyti daugiau darbi
ninkų, kad nesutrukdžius au
tomobilių gamybos.

Tokiam atsitikime korpora
cijai žymiai padidėtų išlaidos, 
kadangi darbininkai nesutiks, 
kad mažinant darbo valandas 
būtų mažinamas ir atlygini
mas. <

MILITARIZMAS NACIŲ 
MOKYKLOSE

BERLYNAS, vas. 23. —
Jauniems vaikams mokyklose 
yra sunku įdiegti militarizmo 
dvasią, pareiškia nacių vadai.
Nežiūrint to, vadai įsako, kad 
mokytojai jauniausius vaikus 
pratintų dainuoti patrijotines 
militarines nacių parašytas 
dainas ir supažindintų juos su- 
,Vokieti jos žemėlapiais, kad iš
moktų topografinių žemėlapių
dirbimo. Sako, tas reikalinga, kio motina yra Municipal Tu- 
kiekvienam kareiviui žinotu ‘berculosis sanitariume.

jai, sniegas ir šaltis ištiko kai 
Žydai nurodo, kad partijos kl)riai) rytinių va|atybilĮ daljs

vadai pasižada kovoti Pr'e* .Vietomis padaryti dideli nuo- 
vykdomus žydams pogromus, aįojjaį 
bet podraug pasiryžta vykdy
ti žydams ekonomišką boiko
tą. Tas gi žydams labiausia 
nepakenčiama.

ŽUVO JAUNAS KUNIGAS

DARBININKAI PASILIEKA 
FANSTEEL FABRIKE

SPRINGFTELD, III., vas. tions) akto, išsisukinėdama ko 
23. — Fansteel Metallurgical lektyvio derėjimosi su darbi- 
korporacijos, North Chicago, ninku skirtais atstovais.
UI., prezidentas Atchison at-j-------------------
vyko į Springfieldą ir tarėsi
su gubernatorium Horneriu.
Gubernatorius surengė korpo
racijos prezidentui pasitari
mus sn “sėdinčių” fabrike 
darbininku; atstovais.

Atchison po kai kurio dve
jojimo sutiko su darbininkų 
atstovais, bet ne su kuo kitu 
tartis. Tuo tarpu “sėdintieji” 
darbininkai prisiuntė C.I.O.

AUTOMOBILIO UŽMUŠ
TAS POLICININKAS

SUDEGE LEDAUNE

DETROIT, Mich., vas. 23.

JOLIET, III., vas. 23.— Po1 orKanlzatoril} Pare,a;ę. ka<l, 
pusiaunakčio aplankius ligonį lkaa kitas « vartlu tar-
važiuodamas namo kun. V. C. tis ™ k<>n>°"«'J».
Desmont, 32 m. amž., žuvo au 
tomobilio nelaimėje. Velionis

Gaisras iStiko Detroit City -ia b„v0 Sy Rajmund„ parapi
Ice and Fuel Co. sandėlius. 
Be kitko sunaikinta 7,500 tonų ' 
ledo. Gaisro padaryti nuosto
liai — 121,000 dol.

SURASTAS PAMESTO 
KŪDIKIO TĖVAS

Policija suėmė F. Shue, 
25 m. amž. tėvą, kurs andai 
savo 7 mėnesių kūdikį berniu
ką pametė Home Club for 
Working Motbers namų pri
eangyje 6625 So. Racine avė.

Areštuotojo žmona ir kūdi-

jos vikaru.

KEISTAS REIŠKINYS

Atchison tad atsisako tartis 
su C.I.O. ir pranešė gubema- 
toriui, kad jis pasirengęs ap
leisti Springfieldą. Gubemato-

TELŠIAI — Sausio 29 d. 
per mėnulį buvo matomas di
delis normalios formos šviesus,,. . , . , ,, . ibinmkai butų pasalinti is fab-kryzius, o toliau nuo jo is alne I ....» 7 tu L’n mi un nonnn <»ro7i
jų pusių lenktos vaivorykštės 
spalvos juostos.

Policija suėmė O. Hovardą,

A.utomobilio užmuštas parkų 
policininkas B. Klinke, 40 m. 
amž., jam tvarkant automobi
lių trafiką Cornelia avė. ir 
Sheridan road.

Automobilininkas G. H. 
Gamber, 57 m. amž., sulaiky
tas. Jis teisinasi, kad nema
tęs einančio skersai gatvės po
licininko.

PIRŠTAI LEIDŽIA ŠAKAS

UTENA. — Medžiai šako
ją, bet kad pirštai, pav., ran-

riaus kviečiamas jis čia ilgiau kų, leistų šakas — retas daly-
,užtruko, bet ikišiol neturima kas. Tačiau, gyvenime ir tokių
jokių pasitarimų. pirštų yra. Utenos apskr. teko

. . i . , . • , matyti ūkininką, ant kurioAtchison pakartojo guber- J
natoriui reikalavimą, kad dar-

riko, jei jie nenori 
jo apleisti.

“Sėdintieji” darbininkai pa 
reiškia, kad jie buvo priversti

graziuoju

52 m. amž., kurs vienam žmo- užgrobti korporacijos savastį 
g,ui bandė parduoti mašinėlę (were forced to seize corpora-
“pinigams dirbti”.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

tion property), kadangi kor
poracija nepildo nacionalinio

normalaus didumo rankos ny
kščio yra išaugęs pirštas, lyg 
šaka. Išaugusysis pirštas kiek 
plonesnis, bet šiaip toks pat, 
kaip ir visi — su sąnariais ir 
nagu.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota ir kiek šil-
darbo santykių (labor rela- čJau.
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DIENOS KLAUSIMAI

mova prus trockuunkvs

Rusijoj kova prieš trockininkus didėja. 
V’sose dirbtuvėse išnešamos rezoliucijos, ku
riose reikalaujama vesti griežčiausių kovų ir 
l>e pasigailėjimo naikinti slaptus fašizmo 
agentus. Mat tdip yra vadinami trockinin- 
kui. Rusijoj trockininkais vadinami taipgi 
visokie kriminalistai ir chuliganai.

Trockio šalininku esųs ir Litvinovas, 
pasižymėjęs sovietų diplomatas. Lilvinovas 
< laba r sergųs ir norėjęs išvykti gydytis j 
pietų Europų. Bet Stalinas jo neišleidęs. 
Jis gal lie j pietų Europų gaus leidimų vyk
ti, a ten, kur nuvyko ZinovieVas, Kamene- 
vae ir kiti. Maskvos laikraščiai apie Litvi- 
tiovų seniau daug rašydavo, o dabur nieko 
berašo.

UŽ PADORIĄ 3PAUDĄ

Vienas Amerikos biznierius, kurs nėra 
katalikas, bet šiaip jau padorus žmogus pa
sakė: “Kai pažiūri į tų laikraštinį bruilų, 
kurs plinta mūsų krašto žmonių tarpe, tai 
turi pripažinti, kati mes esame silpnapročių 
(moronų) tauta”.

PIETŲ AMERIKOJE REIKALINGAS 
LIETUVIŠKAS BANKAS

Taip Sako DULR Pirm. Adv. R. Skipitis

Neseniai Draugijos l’žsie- mokyklų. .Jos visos turi dvu- 
mo Lietuviams Remti pirm. sinio pagrindo laukti iš Lie- 

Didieji angliški dienraščiai nepasižymi Skipitis priėmė Lie- tuvos paramos, sakysim, kad
ypatingu padorumu, bet jie nėra brudas.! ^l,VOH sPaudos atstovus ir ir knygomis. Tuo reikalu į 
laikraščiai, kuriuos anas biznierius turėjo jiems papasakojo apie svar- Draugijų
galvoje, yra pornograliški magazinai. Lietu
vių laikraštijoj brudu atsiduoda visi betlie-

užsienio lietuviams
blausius šio laikotarpio už- lemti jos kreipiasi ir joms 
sienio lietuvių klausimus. Pi- padedama. Tačiau padedama 

viski laikraščiai — vieni daugiau, kiti ma- įmiausia adv. R. Skipitis pa- ne tiek, kiek jos norėtų ir 
žiau. Kai kurie jų be to yra anti-lietuviški. reiškė, kati šiuo metu dau- kiek iš tikrųjų reikėtų. Joms

Trečiadienis, vasario 24, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 'Kili čė*ai, kitaip daroma

Neremtai, Trofki.s žino... 
Perskaičius naujienų, kad

Jei pašalietis patyrinėtų, kų Amerikos gįausia rūpesčių sudaro Pie- reikalingos knygos ne tik už Itasiejaus trockistų “skerdyk-
lietuviai skaito, tai pasakytų, kad žymi A 
merikos lietuvių dalis skaito ne vien bedie 
viškus, o ir išgamiškus laikraščius.

Vasaris — padorios katalikiškos spau

tų Amerikos lietuvių koloni- šimtus tūkstančių litų nupir- 
ja. Mat, čia emigracija nauja k les, bet ir specialiai parašy

tos ” (halšavikai vadina teis
mu) aukščiausias bosas ta-

ir labai neturtinga, dėl to ir tos. Ii ne tik lietuviškai, bet, vorščius Tlrich kviečia Troc-

XX jAmžius rašo, kad 17 
amžiuje žmonės norėdami iš
gerti į kitų sveikatų iš man
dagumo prikaupdavo, o Ško
tijoj viena koja užsili|xluvo 
ant stalo, o kita ant kėdės.

vra labai reikalinga paramos. ir angliškai parašytos, nes kį grįžti į Rasiejų ir pasi- Mūsų čėsais dažnai galima 
kurie'duoti “liaudies teismui,” man matyti išgėrusį už kitų svei- 

įę tūkstančiai jau ten ginui- save laiko lietuviais, bet h '-, prisiminė šitokia išminčiaus katu klūpant ant abiejų kelių 
, šių lietuvių vaikų. Jais ir rei- tuvių kalbos nemoka. ŠiuoKzopo pasaka: ir žemę bučiuojant. Kiti iš

k,ta pirmoje eilėje rūpintis, klausimu jau rimtai rūpina Žiogas, kai paprastai, labai mandagumo, vietoj lipti ant 
Kųlvgos ten ypatingos, kraš- liwi ir ieškon,a bfulų’ kaiP j mėgdavo čirškėti įsitūpęs į stalų, lipa vieni kitiems ant

dos platininio menuo baigiasi. Ar daug A-i , -• .. , ., » . ,.* .. . , . A. , . r er desimti metų yra susida- vra nemaža ir tokių,menkes lietuvių per tų menesį mete skaitę
bedieviškus. anU-lietuviškus laikraščius? * .. . _ . r .1

NELAIMĖS FONDAS

Sovietų armijos vadas Vorošilovas pa
gadino savo santykius su Stalinu. Tas įvy
ko dėl to, kati Vorošilovas užsistojo už ke
letu karininkų, kurie buvo teisiami, kaipo 
trockininkui. Yra spėjama, kad Vorošilovas . 
neteks vyriausiojo vado vietos, o į jo vietų I 
būsiųs pakviestas Bliuclieris, kurs dabar yra J 
bibiro rytuose.

.Jungtinių Valstybių kongreso nutarimu 
t:«po įsteigia Disaster Loan korporacija. Pa
grindinis korporacijos kapitalas yra $2P,- 

! (100,000. Korporacija veiks potvynių suvar-j‘Ūdose, (latvėje būdami, ben 
gintose vielose. Paskolų iš korporacijos gali (liaudami su vietos vaikais 
gauti atskiri žmonės, ligoninės ir net Jiažny- gali labai greitai ir visam lai- 
čios. Bet korporacijos įstatymuose požymė- kili nutautėti. Tad jeigu prieš 
ta; kad paskola pirmiausia tuii būt teikia- 10 meto buvo galima kalbė- 
nia namų savininkams, biznieriams ir tai- (į apįe vienų kitų lietuvių 1110 
meriauis. i kyklų, tai dabar reikia jų

Skolintojai kaili paprastai turės duoti keiio,|lkus. |)abar turima
užstatų. Bet jei aplikantas užstato neturės, y )ietuviSka4J lnokyklas, ta- 
o jo praeitis rodys kad jis niekad,, nešk,e,
liūgas, kad lis savo skolas praeity rūpės-1 .. .. .. .. .... . . ... , • 1 , • . , • ! maža. Vaikams gelbėti reiketingai apsimokėdavo, lai tokie dabar gaus ir ' ..... . .

užstatu. Skolintojai mokės po 3 nuoš.,’1'-' •»*"»• Jar steigti va,k,j 
h,-t pirmieji keturi paskolos mėnesiai nesi- 'lalž"h"s- Ir- apeitai. P,e.

neims imama.! 1,1 Amerikos lietuviams re,-

tas šiltas, maža laiko žmonės, 
y pač vaikai, praleidžia 11a-

tai įgyvendinti praktiI visa 
k oje.

Speciali propaganda

Reikėtų daugiau ir apačia 
l.ies propagandinės literatu 
ros, nušviečiančios paskuti 
niųjų laikų Lietuvų, nepri- * 
klausomosios Lietuvos lannė- 1

medžio šakų. Ten jį liečirš- galvų, 
kauti išginto lapė. 1’amaniuBi, i' „„į,,,,.,;,,, į,,,/*
kad tai būsiu jai gardus, nors
mažas, užkandis, sumanė pri- į Koks musų šnekoje yra il- 
gavimn nuvilioti jį žemėn. Su- giausias žodis? Nežinote? 
stojusi taip, kad žiogas jų ma-j^n*h*t Stoskiutė is Čikagos ir- 
tytų, ji saldžiais žodeliais ė- fri nebotų žinojus, jei ne vie- 
mė girti jo čirškėjimų. j na mokykloj gramatikos lek-

— Ak, kaip miela būtų ar- cija.
čiau susipažinti su tokiu gar 
siu iriesmininku. i

PRANAŠAUJAMA PASAULINĖ NELAIMĖ

Jungtinėse Valstybėse dabar vieši visa
me pasaulyje pagarsėjęs istorikas H i lai re 
Belloc. Jisai yra anglas ir vienas žymiau
sių šių laikų kutalikų mokslo vyrų. New 
Yorke Fordliumo universitete jisai laikė pa
skaitų, kurioj be kito ko pareiškė štai kų:

‘ Civilizacija artinasi prie didžiausio kn- 
*zio. Istorijoj nėra buvę baisesnio išbandy
mo civilizacijai už tų, kurs dabar ateina. 
Tie, kurie dabar dar nėra sulaukę 40 melų 
savo amžiaus, turės progos išvysti milžiniš
kus revoliucinius perversmus”.

Belloc šitaip sakydamas turėjo galvoje 
Europų. Jo buvo paklausta, ar Amerika ga
lėtų kaip nors išgelbėti Europų nuo revoliu
cijų ir perversmų. Belloc šitaip atsakė: “Dėl 
savo labo visiškai nesikiškite”.

Koiliimizinas, fašizmas, nacizmas, bedie
vybė yra tai šmėklos, rengiančios nelaimę 
Europai.

KUO DIDŽIUOJASI AMERIKA

Nuo seniai Amerika didžiuojasi savo 
“skyseraperiais”. Bet svarbiausias daiktus, 
kdriuo Ametika didžiuojasi yra tai auto-

pirmieji 
skaitys ir už juos nuošimčių

TEISMO REFORMA IR KATALIKIŠKOJI 
SPAUDA

kėtų daugiau bent dvasinės 
paramos. Tokia parama — 
globa, atrodo, galėtų būti ba
žnyčia. Tačiau su vietos baž
nyčiomis nėra didesnio ryšio 
dėl kalbos mokėjimo. Antra, 
su vietos hažtK'čiomis susiri-

' Dėl prez. Iloosevelto Aukščiausiojo Teis
mo siūlomos reformos Amerikos visuomenė 
susiskaldę. Vieni stoja už siūlomas refor
mas, kiti griežtai priešinasi, o dar kili ne
paisančiai atsineša į tų klausimų. Kaip ki- s^‘ daugiau ii nepageidauja-

jiinus ir t.t. Reikėtų, kad 
daugiau Lietuvą galėtų lan sju iwniinillkll ~ Va,M’ sako '"okyto-
kyti Amerikos lietuvių ju'1-i ju, — pasakyk man, koks yra
nuonienė, Uetuvos dar neimi ! 'Tačiau žiogas nesileido pri- mūsų šnekoj ilgiausias žodis ? 
čius.i. zYtrodo, kati, neperdt-'Kai,ti ir atsakė:
dunt, kasmet į Lietuvų būtu { — Poniutė labai klysti, kad
galima iš Amerikos ekskui-‘ manai, kad aš nušokčiau že-!rank^ suk() j»oVV|įukas (<av<, 
sijomis partraukti po 5,(JOG niyn. Aš verčiau laikysiuos1 
žmonių. Propaganda galėt y nuo sveikos nuošaliai ir štai 
paliesti ir nelietuvius, tialė dėl ko: anų dienų ties tams

tos urvu mačiau labai daug 
sparnelių tų žiogų, kuriuos 
tamsta suėdei.

Neabejoju, tavorščiai, kad 
Trockis irgi žino tų pasakų.

Vailet mušto ir tyli.
— Aš žinau! — pakėlęs

ma, nes per jas galima nutol
ti nuo lietuviškumo. Pasista-

luose, taip ir šitame klausime vienodos nuo
monės nebuvo galima tikėtis. Susiskaldymas 
buvo natūralūs apsireiškimas. i tyta sava lietuviška bažny-

Amerikos katalikiškoji spauda taipgi ne-! čia Sau Paulo, turima ir ki- 
v i diodui žiūri į siūlomus reformas. Žymi 
Amerikos katalikiškų laikraščių dalis aiš
kiai ir griežtai stovi prieš reformas. Kili 
švelniau dalykų ima. Nėra, vienok, tokių,

tų atvažiuoti ir kiti amerikie
čiai.. kaip pavyzdžiui, yra 
Suomijoje, šių vasarų yra ki
lusi mintis atgabenti į Lie
tuvų daugiau pai tos jauno
sios Šiaurės Amerikos Lėtu 
viu jaunuomenės.

ms.
-- Na, tai pasakyk.
— Ugi rokeris...
— Dėl ko jis yra ilgiausias? 

— klausia mokytoja.
— Dėl to, kad jį galima la 

bai Ištempti.

Lietuviai veikia ir reikalin- 
i dėmesio ir kitur. Pietų

tur, tačiau kunigų lietuvių l’rancūzijoje, pav., yra kelių 
via tik trys. Tai per maža? tūkstančių lietuvių darbiniu- 
Keikia .jų žmonėms aptarimu-. kų kolonija. Ji nori įsisteigti 
ti, reikia ir mokykloms kape-! lietuvių mokyklų ir nori mo

kinio griežtai remtų siūlomas reformas. Bet! Kadangi kolonija netu-1 lytojo. Anglijoje yra norm-
dulis katalikų vadų drųsiai remia prez. Roo-1 rtinga tai vargiai ar dau-'čių mokytis lietuviškai, ten
sevelto sumunyuių reformuoti Aukščiausįjį i 
Teismų. ,

KAUNAS RENGIASI PRIE NEMUNO 
POTVYNIO

Kauno miesto savivaldybė iš anksto pra
dėjo rengtis prie galimo didelio Nemuno 
potvynio. Miesto inžinierius įspėjo, kad Ne
muno ledas labai staras ir gali1 sudaryti di
delį pasipriešinimų ir vaga gali būt už
kimšta.

giau kunigų ten sutiktų ap
sigyventi.

Prieš dvejus - trejus metus 
buvo gyvai keliamas planin
gos kolonizacijos klausimas. 
Jis ir ligi šiol dar nėra nu-

steigiaani lietuvių kalbos ku
rsai. Panašūs kursai veikia 
Mandžiuke ir kitur.

Baigdamas savų pareiški
mų, Draugijos užsienio lietu 
viams remti pirmininkas pa

zidentas visų mylimas, bet 
daugelis žmonių mano, kad 
šiam dalyke jiš klysta ir rei
kalauja per daug autoritete. 
Su pranta iii, jei geras žmogus 
yra teisėjas, jis blogo noro
mis nepadarys.
Kritika sveika.

Lietuviams nepatinka, km 
juos kas nors kritikuoja. To

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškia

Vasario Dvidešimts Ketvirta 
Diena

“Kas jus paliečia, tas pa

stojęs savo reikšmės. .Man žymėjo, kad antrąjį pasaulio 
rodos, sako adv. R. Skipitis,i lietuvių kongresą galvojama 
kelias į kolonizacijos organi- sušaukti 1938 metais, minint 
Ravimą turėtų eiti per lietu- Į nepriklarscmosics Lietuvos 
višką banką, kuris turėtų bū-’ gyvenimo 20 metų suk&kų.

Kad neįvyktų baisios nelaimės, tai nu- ų išeivijoje įsteigtas. Lietu- arba 1940 metais, praėjos pe 
tarta Nemuno ir Neries leduose iš anksto vjkko banko klausimas, ubo- nkeriems metams po pirmojo 

mobiliai. Amerikoj, veik kus septintas žmo-Į dary ti didelius plyšius. Taipgi ketinama le-
gu« tini automobilių. Anglijoj tik daugmaž ’ dų įvairiose vietose ties Kaunu sp 
kas 30-tus žmogus teturi automobilių, Vo
kietijoj lik kas GO-tas žmogus teturi uuto- 
mobilių.

Aišku, kad automobilių jš'iplatinime A- 
merika viršija visas kitas tautas. Automobi
lių sltuičiUtni be abejonės Amerika impo
nuoja. Bet ar imponuoja tos vietos, kurio
mis tie iiutomolMliui važiuoja? Kuip daugu
ma Chicagos automobilių putenka į gatvę? 
Didžiuma jų, iš garadžiaus išvažiavę, va
žiuoju per jėlas, pilnus “kenų”, pelenų k?ii 
vų ir visokio smirdinčio brndo. Kaip sutai
kyti tų faktų, kad dažnai tūkstančio dole
rių vertas automobilius vartalicdaniasi šliau
žta per atmatų krūvas kol patenku gatvėn. 
O didžiuma gatvių kokiame stovyje? Duo
bėtos Ir šiukšlių pilnos.

Ar ne smagesnis būtų gyvenimas, jei 
automobilių skuicius būtų mažesnis, o jė- 
los būtų liitosos iluo atmatų ir gatvės bū
tų lygius ir liuosos nuo šiukšlių. Anglijoj 
ir Vokietijoj daug mažiau yra automobilių, 
negu Amerikoj, bet ten miestai švaresni, o- 
ras tyresnis, gyvenimas saugesnis.

i do, daugiau pribrendęs 'r kongreso. Ais klausimas ga-
... sprogdinti. Jungiau įgyvendinamas. Tik bitinui paaiškės, kai daugiau

(vairiose vietose Jms nustatyta liūdėjimo sto-l. ... , ... . , • •• ..1 . , .... . • itam reikalui reikia daugiau paaiškės ir kiti svarbieji patys, kad galimu būt įspėti paupiais gyve- J . . .. .* ... . . .. .. ,, . • 1 pats rusiu ir tinkamų žmonių, šaulio lietuvių sųjungos rei-Piincitis žmones ir patį Ivaunų. Raudonasis 1 ‘
atrodo,Kryžius, kariuomenė, skautai bus priairen- ’ne ’uv.l,liaį<’ 

gę veikli pavojui ky lant. į pnt.i didžiausia bankui
Taigi Kaunas budi ir reikia tikėtis iš- t*s- ivitos išeivijos tokius ba- 

vetigs tokių nelaimių, kokias perkeutėjo dau- tikus jau seniui turi ir neblo- 
gelis Amerikos miestų. g«i veikiu.

Eiaurės Amerikoje
t

Šiaurės Amerikoje — Jun-
Gruodžio mėn., 193(1, bedarbių šioje sa

yra kalui. 
liū-

Tsb.

lyje buvo 8j399,000. O tame pat mėnesy,
1933, jų buvo IS nuoš. daugiau, tai yra t,-'gtinėse Amerikos Valstybėse
814,0000 bedarbių daugiau.

Dirbančių darbininkų gruodžio mėnesy,
1930. buvo 44,473,000.

Taigi veik Įmuktu Amerikos darbinin
kijos dūlis dar bedarbiuuja.

Be generolo Putnu*, kuris drauge su 
kitais trockininkais jMiteko į teismų dėl suo-

ir Kanadoje — padaryti di-

Dede Kastukas Sako
Rašo

Adv. K. J. Sa uckus

Nauji teisėjai.

nei vienas žmogus nemėgsta, Į Liečia mano akies Jėlelę . 
bet jei kitas jam rodo trū
kumus, toksai kritikavimas 
sveikas nors ir nemalonns.
(ierai tarp savęs ir taip ki
tų viens kitų kritikuoti, bet 
nereikia tai daryti iš pavydo 
arba keršto. Matydami savo 
klaidas galime daryti didis 
nę pažangų. Užmerkus akis į 
trūkumus, pažangos nebus.
Savininkams pavojus.

Savininkai namo, kur ran- 
dasj baras ir įiarduoduiua de
gtinė ir kiti gėrimai, irgi ab 
sakomingi kai kuriuose at
sitikimui se, nors jie nėra sa
vininkui baro. Asmenys, ku
rie luina nukentėję prie ba
ro, gali skųsti ir tuimo savi- Išrodo man, jei esu t'.kras 
niūkų; tokių teisę duoda llli-|aPie 5it{b ^id sumaišyta su

— Žak. II, 8.

“Jis ėmė ant savęs mūsų 
negales” (Mato VIII, 17). 
Mes mylime priglausti šių 
tiesų prie mūsų širdžių, kad 
visi žemės silpnieji, alpstan- 
lieji, puolantieji žinotų, kad 
jų išganytojus jaučia su jais 
visose jų kovose.

Jei aš tiktai tikrai žinočiau, 
kad visi šie daiktai, kurie 
mane taip vargina laivo ma
no ViešpHties pasteJiėti! Tas 

Iskausmas, kurs pjauna mane, 
[kuip js-ilis, triukšmas, nuo
vargis, kovu — kokių ramy
bę tus suteiktų!

nois valstybė.

Prezidentas Koos* veltas, ne 
patenkintas nusipendimuis iltį

desiiiam darbui Draugija už-' baldinių devynių teisėjų A- 
sienio lietuviams remti, utru- merikos aukščiausiam tebaiie, 
do, yra dar per silpna. Lie- nori pridėti dar šešis asaic-

Varguomene Kenčia 
Badą ir Šaltį

(Mūsų koresp.) 
KADVIL16K1M. — Prasi-

kiekvienu piktu ateina tokia 
laimė, kad uš geisčiau skaus
mo, ir palaikyčiau visa ne 
nuostoliu, bet luimė,,imu kas 
tik atneštų man mylinčių mi
ntį apie Dievybę, ir jausmų 
Kristaus saldaus sųjuusmo. 

Brangusis VieŠĮiatie, muilotuvių kolonija ten yra labai uis. Jis niuno, kad šie nauji ,11W. n -• e , ,.. . •. • į . • , . .,.. . . . . .... 'įdėjus nuo sausio menesio ll sirdls daugiau neabejos, kaddidelė ir jos reikalai taip pat [teisėjai bus jum ir jo idėjom 
dideli. Veikia per 40 parapi-! palankesni.

kalbia prieš Stalinų, suimtas ir kitas lietu- ,llok>khb kuriose moko- Tie žmonės, kurie pritai.n

puses šalčiams, vietos bied- 
uuomenė kenčiu neapsakomų

Tu apsupi mane dievišku su
jausimi; kad ta meilė synį

'argų, šaltį ir būvių, nes iš;t,z mane nnkrvžiuota nėra la
VIS kapitonas Smiltys, kuris buvo maršalo nia UetUMsRai. Via kazimie- lokiam pakeitimui, aiškina, niekur jokios partunoa neguu-tncilė, kuri apleistų mane, bet
Vorošilovo asmens adjutantas. Vadinas, Tro- l pr&nciškieeių ir mari- kad pažanga. gyvenimo ir se- 
elris ir lietuvių komunistų tarjie turi neina- j°nU aukštesnės mokyklos, liatvė dabartinių teisėjų ret- 
žni šalininkų. N eikiu ir privačių lietuviškų kalaUja tokio pakeitimo, pre- um.

na. O medžiui labui brangūs 
ir beturčiams pirkti neįniauo-

inukiu visad pasidalinti kiek
viena mano mažiausia rūpes- 
tiuu. — Parinkta.
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

SKAITYTOJŲ BALSAS

Beskaitydamas š. m. sausio' nku žmogui ir nusileist. Jo 
mėn. “Vytj”, užtikau Joe! argumentas, trumpai suglaus- 
Boley’s anglų kalba rašyta tas, šitaip skamba: Jaunam 
straipsnį ‘Tbe Majority View'.' Amerikos lietuviui lietuvių 
Kiek tenka žinoti, straipsnio j kalba tiek tereikalinga, kiek 
rašytojas gerai moka ir lie- ji jam materialinės naudos 
tuvių kalbą. Jis rašo lietuvi- neSa. Bet kadangi daugu- 
škojo jaunimo idėjinės orga-' hiai Amerikos lietuvių iš lie- 
nizaeijos oficialiame žurnale j tuvių kalbos jokios materia

linės naudos nėr, todėl, ji ir 
nereikalinga. Klysta J. Boley.

kurioanglų kalba; žurnale, 
esminis tikslas kaip tik yra.
palaikyti gyvą lietuvių kai- Lietuvių kalbos mokėjimas 
bą, ir drįsta teigti, kad, esą! neša ir materialinės naudos, 
mums, jauniems Amerikos lie ' nebent tam kuris ja. taip kal- 
tuviams, nereikalinga lietuvių ba, kad nieks negal pažinti jį
kalba, mes galį ir be jos ap
sieiti. Kaip skaudu, kad toks 
rašinys galėjo tilpti “Vyty- 

! Koks tai gėdinantis pa- 
doksas: Lietuvos Vyčiai,

lietuvių esant.
Paties J. Boley doleriniu

mastu matuodamas, patiekiu 
čia trumpą bet pakankamą, 
grynai praktišką, motyvą, dėi

lauk su lietuvių kalba, šalin kurio jaunam Amerikos lie-
su atgyvenusiojo, nuo moder
niškojo gyvenimo nutolusiom 
tradicijom! Kokia tai draska
nti ironija! Kas iš lietuviš
kosios idėjinės organizacijos 
veja lauk lietuvių kalbą, tas 
nei lietuvis, nei vytis, nei 
pilnutinis žmogus. Tokie ir 
Amerikai garbės nedaro. Juo 
Veikiau garbinga Lietuvos Vy 
čių organizacija tokiais nusi
kratys ,juo ji bus dvasia tur
tingesnė. Kaip itin skaudu 
toks rašinys turi būti tiems 
garbingiems organizacijos pi- 
rmtakūnams, kurie ją įkūrė 
ir išugdė į galingą dvasinę - 
kultūrinę tautinę pajėgą, ku
rie tiek širdies, tiek kilnaus 
pasiaukojimo parodė pirmai
siais organizacijos metais, ka
da ji pasiekė savo idėjinio 
gyvenimo apogėjų ’17, ’18, 
’19 metais, kada josios narių 
skaičius buvo įsivaręs į pen
ktąjį tūkstantį, kada “Vytis” 
ėjo trisdešimt dviejų pusla
pių kas antra savaitė ir nuo 
A iki Z nebuvo galima rasti 
nė vieno anglų kalbos žod-
v •
210.

J. Boley šaukia: “Away 
vrith superficial idealogv”. 
Keturiais skambiais žodžiais 
jisai nušluoja amžinai nekin 
tančius, šventus Vyčių orga
nizacijos ir visos, dar nesube- 
dievėjusios, žmonijos kilniau
sius idealus: aukoti Dievui ir 
tautai. O jeigu Boley sutinka, 
kad aukotis Dievui ir tautai

ra “superficial idealogy”, 
i kam tas sakinys buvo rei- 

alingas sąryšy su šia tema? 
Tolesnėj savo tezės raidoj, 
straipsnio autorius pasiūlo 
dvasios idealogiją jiakeisti 
konkrečiai apčiuopiama, ko-

tuviui apsimoka gerai moR?- 
ti dar ir savo gimtoji lietu
vių kalba. Visais kitais atžvi
lgiais lygybei esant, kiekvie- • 
nam doram žmogui maloniau 
bet kokių, kad ir komercinių- 
dolerinių, reikalų turėti su 
daugiau kultūringu negu su 
mažiau kultūringu žmogum. 
Bet, visais kitais atžvilgiais 
lygybei esant, tas, kuris sa
lia tobulo anglų kalbos mo
kėjimo moka gerai dar ir lie
tuvių kalbą, yra ir kultfirin- j 
gesnis ir prieinamas dides
niam žmonių skaičiui negu 
tas, kuris vien tik gerai an
glų kalbą moka. Taigi, tas, 
kuris, visais kitais atžvilgiais

•
ė:

Tni tokia bus programa A- sportininkus, kurie mano spo- 
merikoje švenčiant pirmutinę rto šventėje dalyvauti, kad 
lietuvių sporto šventę, kurio- laiką neatidėliodami, tuojau

NUMATOMA LIETUVIŲ SPORTO RINKTINE.—IŠ eilės stovi: boksininkas Bagio 
navioius, Bazaras, Puzinauskas, Puskunigis, Giedrys, Direktorius Augustauskas, Andriulis, 
Baltrūnas, Vokietaitis, ir sklandytojas Pyragius. Klūpo: Karosas, Tamulynas, Vėtra, Sac- 
kus, Bakūnas, ir Petrauskas. Aviatorius Ožkinis ir teiiisinkas Jakutis sirgo, tad nemano
mi paveiksle. 
Bu? rungtynės

Numatyta taipgi, kad Lietuvos sportininkai atvyks į New Yorkų liepos (i <1. 
Chicagoj ir kitose kolonijos.

Amerikos Lietuvių Sporto Šventės Sąstatas jtos klas«s pirmenybe.
Ir i c) Sunkaus svorio kuinšty-

Atsišaukimas į Amerikos Lietuvius Sportininkus ”es *?rp J/"‘tuvos lr Amen- 
* 1 kos lietuvių kumštininkų, uz

tos klasės pirmenybę.Tai bus šventė, kokios Ame-Amerikos Lietuvių Sporto 
Komiteto rengiama lietuvių 
sporto šventė sekančią vasa
rą įvyks Chicagoje. Šventėje
dalyvaus būrys Lietuvos spo- rainą sudarys sekanti 
rtininkų iš 13 ar 14 asmenų, tiški žaidimai: 
su tais ir du lakūnai: .Tom**
Pyragius ir Bronius Ožkinis.
Tai bus pirmutinė tokia lie
tuvių sporto šventė, kurioje
pirmą kartą lietuviai sporti- 

lygybei esant, tobulai nTokės'ninkai savistoviais.
ir lietuviu ir anglų kalbas, * • ■ ■ =>
daugiau ir dolerių sau į kiše- ranau>k<% Basanavičių, Mai
nius nrisikraus neini tas. ku- ronl- I asireiškė gabumų, ku-nius pris ikrams negu tas, k u 
ris tik tobulai kalba anglų 
kalba..

Kis motyvas palaikyti gy
vą lietuvių kalbų, žinoma, y- 
ra pats žemiausias ir tik at
sitiktinis, nes Vyčių organi
zacija, iš esmės, yra idėjinė, 
o ne materialinė. J. Boley 
siūlo pakeisti Vyčių organi
zacijos esmę, duodant jai, u>- 
uot dvasinio - kultūrinio pa
grindo, materialinį - dolerinį 
pagrindą; paminėti tradici
niai idėjinės Lietuvos Vyčių 
organizacijos 25 metų sukak
tį josios, kaip idėjinės orga
nizacijos, laidotuvėmis. Tene- 
parniršta J. Boley, kad idėja 
yra dvasinė, todėl amžina.

rie turėtų biit išvystyti ir 
naudojami eilėraščių rašyme. 
Mūsų tarpe atsirado ir tokių, 
kurios turėjo laimės aplanky
ti Lietuvų, jos gražiai nupa

je dalyvauti Amerikon Lietu
vių Sporto Komitetas pakvie
tė ir kelis Lietuvos Seimo 

j prezidiumo narius. Sporto 
šventėje dalyvauti atvyks Kū
no Kultūros Rūmų Direkto
rius Vytautas Augustauskas 
ir vienas “Lietuvos Aido” 
redaktorių.

Be viso to, kas čia pažy
mėta, programa bns papildy
ta dar kalbomis, paskaitomis 
ir puotomis.

Atsišaukimas į lietuvius 
sportininkus

Dabar, kada jau sporto šve
ntės programa nustatyta ir 
visiems aišku prie ko šven- 

t tės rengėjai einu, Amerikos' 
I Lietuvių Sporto Komitetas 

šiuomi atsišaukia į visus A- 
merikos lietuvius sportinin
kus ir jų organizacijas šiau
rinėje Amerikoje, kviesdamas 
visus tuos, kurie norės šitoje 

K. J. S. šventėje dalyvauti, kad, lai
ko neatidėliodami, užsiregis
truotų Amerikos Lietuvių 
Sporto Komiteto raštinėje, a- 
smeniai arba laiškais. Regis- 
truojantės reikalinga paduoti 
savo vardus ir pavarde*, sa
vo gyvenimo antrašus, ir pa
žymėti, ką kuris lošia, tai y- 
ra, pasisakyti kokioje sporto 
srityje nori dalyvauti.

Pageidaujama, kad regis- 
5. Oro šventė, kurios pro- j tracija įvyktų k negreičiausiai, 

gramą sudarys Amerikos ir i nes Amerikos Lietuvių Spo- 
Lietuvos lakūnai; Lietuvos j rto Komitetas turi daugybę 
lakūnai sklandys ore bemoto- kitokių darbų sporto šventės 
riniais orlaiviais arba sklan- surengimui. Kad darbas vyk- 
dvtuvais, kuriuos jie atsivež , tų sklandžiai, atkartotinai 

i iš Lietuvos. I kviečiame Amerikos lietuvius

rikos lietuviai dar nėra matę. j 4. Teniso rungtynės tarp 
Šitos didelės ir pirmutinės . Lietuvos ir Amerikos lietu- 
lietuvių sporto šventės prog- vių tenisistų, pavienių ir po

?por-

1. Lengvos atletikos rung
tynės, dalyvaujant Lietuvos 
ir Amerikos lietuviams spor
tininkams. Šias rungtynes su
darys sekanti žaidimai:

a) Trumpo tolio bėgimas 
(dash) 100 jardų, 220 jardų 
ir 440 jardų.

b) Barjierinis arba Su kliū
timis bėgimas (hurdles) 110 
jardų ir 220 jardų.

c) Estafetės arba pamaino
mis bėgimas (relay race) 4x 
110. jardų.

d) švedų estafetės (Mcd-sakojo savo įspūdžius. Pami
lo tėvelių gimtinį kraštą, pa- ley Relay Rače) bėgimas 400,
tiko joms ten, todėl ir mums 
pajėgė įspūdingai papasakoti.

Trečią valandą po pietų vi
sos suėjom į salę ir čia iškil
mingai paminėjome. Progra
ma buvo labai įvairi, įdomi 
ir turininga. Buvo paskaitų, 
dainelių ir deklamacijų.

Nors didžiuma iš mūs ne
esant buvusios Lietuvoj, ne
matėm jos gražių miškų ir 
kvapių pušynų, negirdėjom

Antanas Dranginis raibosios ggeutės kukavimo, 
lakštingalos suokimo, nemy- 

' nėm laukų aplaistytų karžy
gių krauju kovojant už tėvy
nės laisvę, bet mūsų širdyse 
dega karšta meilė Lietuvai, 
ji skverbiasi viršun ir šau
kia nenurimstančiu nalsa: 
Lai gyvuoja Laisva 
klausoma Lietuva!

Bronė Svenciskaitė,

romis.

užsiregistruotumėt žemiau 
duodamu Komiteto antrašu.

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas

2201 W. Cermak Rd.
Chicago, Illinois

Elektrikines 
Ledaunes

PERKANT DABAR SU- 
ČEDYSIT PINIGUS

Parduodama pas Budriką 
lengvais išmokėjimais.

Nuolaida iki $50.00 
ant naujos ledaunės. 

Nuolaida nuo $ 10.00
iki *100.00 ant 

PHILCO radio 
mainant seną radio

te. F. Budrik, te.
3417 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 4705

nudriko radio programai;
WCFL, 970 kil. Nedėliomls nuo 

7 iki 8 v. vak.
WAAF, 920 kil. Pirmadieniais ir 

Penktadieniais nuo 3:30 po p.
WHPC, 1420 kil. Ketvirtadieniais 

nuo 7 iki 8 vai. vakare.

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straigbt inortgages).
Pinigų taupytojams iSinokėjom 4% be jokio atroka- 
viuio. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant Jnlv 1, 1937, išmokani visą nuošimtį už 4 
mėnesius ir t«un panašiai.

!%

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justtn mackuayich, Prez. Tel. Canal 1679

300, 200 ir 100 jardų.
e) Šokimas į tolį (broad! 

jump).

f) Šokimas aukštyn su ka-j 
rtim (pole vault).

g) Metimas disko (disc 
tbrowing).

b) Ritulio stūmimas (sliol 
put).

i) Metimas ieties (javeliu 
tlirowing).

2. K re p šias vy džio rungty
nės (basket bąli), kuriose da
lyvauja Lietuvos‘ir Amerikos 
lietuviai sportininkai.

3. Bokso arba kumštynių 
rungtynės:

a) Įžanginės kumštynės į- 
vairaus svorio Amerikos lie
tuvių kumštininkų.

b) Lengvo svorio kumšty
nės tarp Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių kumštininkų, už

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—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 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

GRAŽIAI
PAMINEJOM

Jaunystės daina, pasiryži-
inercine, dolerine idealogija, mo ugnimi akademikės ver- 
arba, trumpiau, idėją pakeis- žiasi į priekį. Mūsų veikimas 
ti doleriu, dvasią kūnu, nlt- J liejasi įvairiomis srovėmis: 
ruizmą egoizmu, žodžiu, su-'klasėse, rateliuose ir organi- 
materialėt?. Jisai siūlo pa- zacijose, bet ypač daug įdo- 
mesti ryškiausią mūsų ta. - mumo sukelia ir energijos 
tybės bruožą: gimtąją kalbą, priduoda, kada yra proga pa- 
Galima manyti, kad tas, ku- čioms pasirodyt ką galim, 
ris, dėl dolerio, paniekina Die- Taip vasario 16 dieną, minė- 
vo jam skirtą gimtąją kalbą, damos brangias Nepriklauso- 
kurią kūno ausimis girdi, va- mybės sukaktuves, pasirodėm

Nepri-

rgiai bepajėgs išgirsti, malo
niu, trisdešimt sidabrinių, 
žvangėjimu, apkurtintomis 
dvasios ausimis Dievo ant
gamtinę kalbą.

J. Boley viso argumento 
pamatas yra materialinis nau
dingumas. Toks pamatas pa
togus bent tuo, kad žemiau 
materialinio naudingumo su

vertos, lietuvaitės vardo ir 
kad mūsų širdyse liepsnoja 
tėvynės meilė. Visos klasės 
dirbo gražiai lenktyniuoda- 
mos, kad paruošus tinkamą 
paminėjimą. Senjorietės su
ruošė mėgėjų programą “A- 
mateur program”. Kiekviena 
ketvirtametė prisidėjo su ori
ginaliu darbu pasekdamos Ba-

akad.



Trečiadienis, vasario 24, 1937

Iš Tėvų Krašto
Apie Seniausį Aušrininką - Varpininką 

Juozą Miliuską - Miglovarą
t

Graži lietuviu patarlė sako,1 slapyvardžiu, praulėjo ir eilė- 
katl kiekvienas žmogus yra rasėius rašyti. 1884 metaif

Dr. A. Rakauskas raoin>»- 
čiains pažįstamas, nes yra bu-i 
vęs seniau su prakalbom, bet 

- kun. A. Valančius pirmą ka-
40 Valandą Atlaidai įri vira Sulyg parapijos f uis labai patiko, nes abu ku- rt4 žmonėms laibai patiko,

DRAUGĄ 8

AR ĮSTŪJŪT OLD GOLD 
KONTESTAN

savo laimės kalvis. Tačiau it. 
laimė ne visų vienodai supra
ntama. Vieni mano. kad žmo
gaus laimė yra medžiaginiuo
se turtuose, kili savo bi'iaę 
randa idėjiniame darbe. Prie

tai gana didelė dalis mergai- 
MOUNT CARMEL, PA. -A Plaušo dr-jai. I)r-ja 

Sv. Kryžiaus lietuvių parapi-(=a^nia didžiuotis ne tik narių 
joj 40 vai. atlaidai iškilniau-, s^aa^ui,a’ veikimu, bet ir pa- 
k8* l,ras*dės vasario 28 d. per 'Ydingu narių gyvenimu.

. . , . 1 sumų; po sumos bus proeesl-Į antrų ir trečių trečia
ausi amas juos Sakramentu, kurioj dicni vakarais, bažnyčioje kle

pasirodė jo pirmasis 
čių rinkiny> 
į pasauli, Miglovara prieš a- 
kis turėjo du tikslu: lietuvių 
kalbos gražumų ir tėvynės
meilę savo eilėraščių poetiš- 

pastarųjų grupės priklauso ir j kuine. Savo poezija Miglovu- 
sausio mėn. 22 d. Šiauliuose ra pasakoja savo niaurius a-

dalyvaus vaikučiai ir mergai- ^onas sako pamokslus ir tei
tus pasipuošę gyvomis gėlė- k*a Pttl^niinimų Šv. Sakra

mentu. Po pamaldų svetainėmis

lbėjo vien tik apie Lietuvy, kuipo vienas gerų kalbėtojų, 
jos nepriklausomybę ir kiek | Racuiiečiai linki abiem vi-! 
Lietuva pažangos Įiadarė per so gero ir pasisekimo dirbti, 
1!) metų visose srityse. Neuž- tarpe savo žmonių 
gavo nei vienos partijos. Kluu .vl,ar jaunimo tarpe, 
sytojai

Galite Laimėti Turtus 
Šiame Konteste

Jei dar ncįstojote Oal Gold Kon- 
lietuvių. tcHtan, |iinlai-\kilę šiandien. Kon- 

testas tik prasideda. 1,000 dovanų 
’• sudarančių $200,000 bus duodama 
~ laimėtojams. Kontestas yra atsjM*- 

jirnas puveiksluotų mįslių. Pirma 
i Dovana yra $100,000. Nueikite pas 
, savo eigiiretų pardavėjų ir papra

šykite jo dėl seto oficialių Old Gold 
Mįslių Paveikslų, DYKAI, kartu su 
pdnomis in formaci jomis ir įstatais 
apie kontestu. Prisiųrkite savo į. 
stojimo formų tuojau. N’eatidėlioki - 

Atspausdinta iš maldaknygės te. Dvigubai-Sveinūs old gold 
I širdo šį kontestu kui|to planų pada
ryti daugelį naujų draugi). Skaity
kite “Draugų” dėl tolesnių pra- 

i nešimų. _____ ________

B.
gaudė kiekvienų jų 

žodį dideliu susikaupimu ir į 
norėjo, kad tik ilgiau kalbė
tų. Tai retas atsitikimas, kad 
publika su tokiu dėmėsiu 
kalbėtojų klausytų, nors žmo
nių buvo visokių pažiūrų.

Be kalbų, buvo dar ir ilua-

ĮSIGYKITE

Gavėniai reikalingą 
knygelę:

je laiko susirinkimus, ku
riuose klebonas duoda paš

ant įadienį vakaiais iškilmin- įr pamokinimus. Ga-
SekniadienJ, pirmadienį ir

nuoinetinius laikus Lietuvoje, gi mišparai 7:30. Atlaidų die-miręs seninusias Lietuvos au
šrininkas - varpininkas Juo
zas Miliauskas - Miglovara, i visus šalies vargus, nelaimes 8 ir suma 9:30 vai. Išpazin-į v 
Jis mirė eidamas 92 amžiaus ir džiaugsmingai skelbia Lie- čių bus klausoma vakarais P°' re.ngį^iUOse 
metus. A i tuvos nepriklausomybės atga- mišparų ir ryto nuo 7 iki 9

vinių, tikėdamas, kad nuož- vnl. Kaimynai lietuviai kuni-’ Parapijos parke, Palangoje, 
mi rusų priesjiautla bus su- gai atvyks pagelbėti išpazin- tufi didelį, dviejų aukštų va- 
tranidyta ir visiems Lietuvos čių klausyti, todėl visi Mount sarnujlli Ciau išmokėtas), ku- 

gnne žmonėms }>atekės laisvės san- J Carinei io ir apylinkės lietu-7’an,e vasarQ- sodalietės pra-

Studentas — sukilimo 
dalyvis

Garbingasis velionis 
1S45 m. kovo mėn. 12 d. Tau 
ragės apskr., Vainuto vaisė., 
Galnės kaime, neturtingų be
žemių šeimoje. Savo brolio A- 
leksandro, didelių tėvų triū
su padaryto kunigu ir net la
tvių religinių knygų rašyto-

vėnioj atvaidina kokį nors nų programa, kurių išpildė
skaudama širdimi kalba apie ( įlomis Mišios šv. bus 5, 6, 7, svarbesnį veikalų. Narės da- šv. Cecilijos choras, vadovau-

Ramybė Jums”

STACIJOS
AKIŲ GYDYTOJAIiauja visuose parapijos pa- jaut varg. J. Kailiukaičiui.

Choras dainavo dainas pri
taikintas tautinei šventei. M. 
Darkintaitė ir L. Zaleekaitė 
puikiai duetų atliko.

Vakaro vedėjam buvo kle
bonas kun. J. S. Maltis.

GRAUDŪSG]
VERKSMAI

•
ir

Ga* en: os G iesir. Z i 

10c.

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė. 

___ Cliicago, Illinois

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1 :30 iki S vai. vak.
Tel. CANa] 0523

I leidžia atostogas. Vasarnamy 
gali gyventi apie 30 mergai-' 
čių. Ne tik pačios gražiame ir Amerikos himnais. Bai- 
pušinėlyje praleidžia atosto-' giant programų klebonas pri

viai atlikite išpažintį ir pri
imkite šv. Komunijų, kad ap
turėtumėte atlaidus. Per at
laidus pamokslus sakys iškal-,

Miliauskas - Miglovara bus pamokslininkas, neseniai | dar ii kitoms soda-Į siminė, ar nebūtų geia paiin
parašė gana daug straipsnių' atvykęs iš Lietuvos, Eržvilkio liūtėms is kitų miestukų is-jkti aukų \ ilniaus vadavimui.

lė.

Visuomenininkas rašytojas

I’o ĮHiezijos kūrinėlių, Juo-

Programa pradėta tautos

i v_

zas
LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

draudžiamuose
ju, padedamas, Juozas įstojo lietuviškuose laikraščiuose, 
į Vainuto pradžios mokyklų. į .Jis kėlė, nagrinėjo ir spren

dė įvairius lietuvių tautos gy
venimo klausimus. Jis daug

tuometiniuose parapijos
Petraitis.

klebonas, kun. J. nuomuoja. Visi mėgsta ten a- Tikriems tėvynainiams prita- 
tostogauti, kadangi randasi rus sumesta $21.70, kurie pa- 
visoki patogumai. Vasarnamio siųsti Federacijos centrui, Vi-

Jų baigęs, pradėjo mokytis 
Šiaulių gimnazijoje. Bet čia 
ketvirtoje klasėje būdamas į- 
siinušė į 1863 metų sukilimų 
ir, drauge su kitais mokslei
viais, metęs gimnazijos' suo
lų, išėjo į apylinkės sukilėlių 
vado Jablonskio kariuomenę. 
Dalyvavo keliose stambesnė
se kautynėse, kol 1864 metais 
buvo nuginkluotas. Po suki
limo jis keliavo iš dvaro į 
dvarų, kuriuose mokė bajorų 
vaikus ir pats mokslinosi dva ' 

irų bibliotekose. Nuo 1872 me
tų perėjo tarnauti į Rygos 
policiją. Nors pavojinga tar- 
įyba, su dideliu atsakingu-1 
mu, bei Miliauskas, nepaisy
damas nieko, varė didelį lie-j 
tuviškojo darlio barų. .Jis su-1 
organizavo pirmų Rygos lie
tuvių “Aušros” chorų, drau
ge Su kitais prašė leidbuo iš
leisti pirmajam Lietuviškam 
laikraščiui “Aušrinei”, bet 
rusų valdžia tokio leidinio ne
davė.

Poetas
Pasirodžius pirmam Prūsuo 

se leidžiamam “Aušros’’ nu
meriui, Juozas Miliauskas sto 
jo jo uoliu bendradarbiu bei 
medžiaginiu rėmėju, net vie
nu uoliausių jo platintojų. 
Maždaug tuo pačiu laiku Juo-j 
zas Miliauskas, Miglovaros'

rušė ir lietuvių kalbos reika
lais. Giliau studijuodamas 
lietuvių kalbų, garbingasis ve 
lionis turėjo susidaręs net sa
votiškų gramatikų, kurių tik 

■jis vienas žinojo ir vartojo. 
Jis taip pat turėjo ir savo
tiškų. rašybų.

Kur ilgiausiai gyveno, ten
ir palaidotas

— * ▼— •
Nuo 1885 metų Ligi savo 

mirties Juozas Miliauskas -I
Į Miglovara gyveno Šiauliuose.
Vos susikūrus nepriklausomai 
Lietuvai, jis gavo valstybės 

i pensijų ir iš .jos gyveno. Ugi 
mirties velionis tebesigilino 

J filosofijoje. Deja, mirtis nu
traukė jo visus sumanymus, 
kurių jam nestigo ir sulaukus 
tokio gražaus ir garbingo a- 
nižiaus.

rO REGAIN ENERGY 
AFTER THE FLU

When the Flu no left you 
weik and discouresed ton 
need somethina to out , 
keco edse on vour eppetite 
end to brece up voui di 
Kcstive system, to turo yout 
Food into strenath-givina 
red blood. Hostettcr » 
Stomachic Bitters speeds 
uprecovery You'llfeel net 
ttt with the first dose 
Phonevour druftstoreriitht 
away and ftet started quick 
ly America ! tonic since 
1853 Ta«es <ood, doc< 
Itood. 18 m bottle. *1 50

KOSIETTEI’S BITTERS

Sodaliečią Veikimas 
Visus Džiugina

LAVjRENCE, MASS. -■ 
Darbštaus klebono kun. P. M. 
Juro pastangomis čia išauk
lėta didelė jaunų mergaičių 
sodaliečių draugija. Narių tu-

koplyeioj kas sekmadienis 
laikomos šv. Mišios.

Dėl to, sodaliečių vasarna
mis per vasarų būna užimtas.

Svečias

Vasario 16 Racine

luini Vaduoti.

Paulinėj imu surengė Šv. Ka 
; zimiero parapijos jaunimas, 
į būtent Šv. Cecilijos choras ir 
, šv. Vardo draugija, už kų. ra- 
' einiečiai jiems begalo dėkin
gi.

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki S vakare išskiriant sek 
mailiciiius ir t rečiudienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3253 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Res.:
2153 W. 69 St.

Velionis, dalyvaujant did
žiulei žmonių miniai, tautos 
veteranas ir kitiems lietuvy
bės darbe pasižymėjusiems a- 
smenims, sausio mėn. 24 d. 
buvo labai iškilmingai palai
dotas Šiauliuose. Tebūna jam 
lengva Lietuvos žemelė, ku-

RACINE, WIS. — Vasario Į LIETUVIAI ADVOKATAI 
14 d. raciniečiai iškilmingai 
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės 19 metų sukaktuves.
Tai buvo viena geriausių, pa- LIETI VIS ADVOKATAS
trijotiškų švenčių, kokios dar 4631 South Ashland Avenue 

l.„vO Turėkim Kės. 6515 S. R.ock\vcll Street
Telephone: REPublic 9723

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

: Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel LAFayette 8016

i VALANDOS:
2—t jiopirt — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
______ pagal sutartį.

Tel. Ofiso:
LAFayette 1017

Tel. (lamu:
HEMiock 628(

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJ A8 IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pairai nutart:

nėra buvę Racine. Turėjom 
svečių įžymių kalbėtojų, tik
rų Lietuvos mylėtojų, būtent 
dr. A. Rakauskų, Federacijos

rių .jis mylėjo ir dėl kurios| centro pirm. ir kun. A. Va- 
savo jėgas aukojo visų gyve-į lančių.
ninių. Tsb. Abu kalbėtojai raciniečia-

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD Ct- 

GAKETTE Mįslii) Paveikslų ir Į- 
stojimo Fonui)' galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva purduvėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tunicriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingą kiekį Mįslių Paveikslų ’ier 
s|M*eialį siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinai Old 
Gold Cigarctų stake, kad ir jų 
nepritrūktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Melropolitan Stale Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Puneilč'lio, Seredos ir Petnyčios 

vilku rais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

Telephone HEMIoek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Westen Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

na •ral aitui t a rimą

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

, Namai: 6459 S. Rockwell St. Valandos 2—4 j>o pietų, 7—8 v. vak. 
Telefonas REPublic 9600 išskyrus seredomis ir snbatomis

State 400 Prospect 1018
Tel. Ofc. REPubllc 7SBS 
Melrose Park 620

KAL 8C ZARETSKY i DR> A, R, LAURAITIS
ATTORNEYS AT UW 
6322 Su Western Avė. 

Valandos: kaadlen nuo 8:80 po plei 
Iki 8:80 v. vak. Subatoj nt o 12 ikt 

6:00 vakare 
IH8 W. Randolpb Kt. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 3:00 po piet.

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Western Avenue
_____ PROspeet 1012_________

DENTISTAS 
2423 We8t Marųnette Road

Antrad, ketvlilad. Ii urnktadiuntah 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.: 6-9 v. v. 

AcAtudieutala nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.
161 Broadvray 

MELROSE PARK, ILL.
I’IrmadlcnlaiH Ir In-ėladiinlais nuo 

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
ft.'StadIpnIals nuo 2 v. Iki 9 v. v 

Rekmadieniaia pairai auiarlles

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St, Chieago 
Paned. Sered it Subat. nue 2—9 v

Res. 6924 So. Talman Av4.
Res. Tet. '“GROveuill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VV. Marųuette Road
Vai. 2- 4 ir 7- 9 vak 

Ketv tr Nedėliorn s nusitarus

Tel. CANal 2345

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

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel. OANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
patys I sntarti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. CANa’ 0257
, Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 
PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!

Per praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotą 

karą, kaip ir naują Buick, Cadillac ir LaSalle karą. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintą kostumerią užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

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

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

TeL YARds 0994 
Res.: Tel. PLAza 2400

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

MoHnlinmie ano MI H šarve

Office Phone Res. and Office
PROanect 10?» 2S59 S. Leavitt St
Vai. 2-4 pp. Ir 7-» vok. CANal 0706

OR. J, J. KDWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St.. Chfcago-

Nedėlioin ir TroCIudienlata 
l'ugul Sutari)

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAOO, ILL.
Telefonas lIIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
»«l m nirtn iv 7 iki 8:80 v. v

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Apjiointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandoa

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagul sutartį

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUIevard 7042

DR. G, Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal bu!arti______

4AC SVORIO) Ift KALIFORNIJOS

OR. J, SHINGLMAN
Praktikuoja 3n nietij

ReunuitUnia.M Ir širdies Ilgos lo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 F*. M. 
Gyvenimo vieta 1688 8o. 50 A«'e. 

Phone Cicero 8656
OŪXmx5 4DU) lS(h

Tai. OANal 9128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
TaX*t^M RfiJ'Ubįc 7898

Tel. Ofiso BOUIevard 5913 14 
Ree. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 9:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reeidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.
Valandos 9—10 A r

Redėkonu* pagal sutarti
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VIETINES ŽINIOS
Chicagos Lietuviu Mo- zaitės kelionės P» tropikų ša- 

v lis. Paveikslai, kai kurie spa-
terų Klubas Svečiuose 

Pas M. Brenzaitę

Tai įvyko vasario 17 d. ad 
lesu 4940 So. East Bud av 
(ant 14-tų lubų) M. Brenzai 
tės luksusiniant apartamente. 
Tai vienas Chicagos lietuvių 
namų, kuris aristokratišku
mui nieko negalima primesti. 
Apstatytas didelės vertės ra
kandais ir brangumynais, le

kuoti, buvo ne tik įdomus, 
bet ir labai gražūs.

Praleidus inteligentiškoj ir 
kultūringoj draugijoj popietį, 
C. L. M. kiūbo pirm. Ona Ki- 
rienė, viešnių vardu, jautriai 
mūsų “hostessei” padėkojo.

M. Brenzaitė gražiai į tai at
sakė, pažymėdama, kad ji bu
vo pirmoji, kuri įvykdė su
manymus rengti svarbesnes 
lietuviškas puotas bei panai- itais paveikslais ir statulomis, 

tarpe kurių randasi ir mažę-Į gimus kultūringesnėse vieto- 
snio formato Petro Rimšos sc — viešbučiuose. Būdama 
įstabioji stovyla “Diena ir' pirmininke kiūbo “Gabija 
Naktis”. ĮSorosis” surengė pirmus lie

tuvaičių šokius Jlotel La ŠalieSuvirš 40 C. L. Al. klubo 
narių susirinko apartamente 
nuleisti popietį su neseniai 
š atostogų po Pietų Ameriką 
grįžusia Ar. Brenzaitė.

4 ^T^*.****“’I pusė “laimėjo”, nes tą “pū
liuotas didžiųjų viešbučių nu- ,, . .. . . . .. .. , .. , ,, , sę palaike ir tuometinissamdytų caterers” savo sko
niu ir puošnumu nepalygina- i ’ redaktorius, daba-
mas. l’o vaišių pa.rkviestas Į r^’n’s vyskupas P. Būcys. 
specialiai “kodak man’’ rodė Nuo to laiko: prasidėjo kul- 
paveiksius trauktus iš Bren- tūringesnės lietuvių pramo-

Red Kooni, prieš kelioliką me 
tų. Tuomet spaudoje buvo ki
lę ginčų, kam lietuviai turi 
eiti į puošnias vietas pramo
gas rengti, bet kultūringesnė 
pusė

BK£TrG£g

_
Galena miestelis vandeny. Atvaizde Galena, Ilk, miestelio svarbioji gatvė. 

Miestelį apsėmė išsiliejusi Galena upė. Potvyny jau du žmonės prigėrė, kuomet 
gelbėjimo valtis su septyniais žmonėmis atsimušė į stulpų ir apvirto. Kai kuriose 
vietose yra vandens septynios pėdos gilumo. i t

įvyko vasario 7 d., parap. sa-' I. Radavičia, W. Afelkus, F. 
lėj. Šiuo reiškiame padėkų Vaičkus, 0. Kalėdienė, A. Se- 
seserims kazimierietėms už belskienė, I. Uksienė, B. Ra- 
sudarynią gražios programos, šinskienė, A. Auksutienė, J.
komp. A. Pociui, dain. F. Ga- 
į'Uvkaitei, L. Zalitei, K. Stluz- 
dauskui ir jo draugui.

Per vakarienę amžina na
re tapo A. Kazlauskienė, au
kojusi $ 100.00, ir garbės na
re K. Laucius, aukodama $25. 
Kiti aukojo: A. Leščinskienė 
$0.00, kun. A. Valančius $5, 
Amžinojo Ro&inčiaus dr-ja 
$3.00.. Po $2.00: B. Rašinskie- 
nė, AL Runibinienė, A. Obeliū- 
nienė, Al. Mazeliauskaenė, K. 
Alisunskienė $1.02. Po $1.(1U:

Bartash, Lemont l)airy, Ale
ksas Bakery, Kučinskus 1 Pa
kery, A. Gunibaras, S. Dau
ge Ha, O. Butkienė, O. Ribi- 
nienė, V. Pankauskienė, J. 
Strazdauskienė, T. Ručienė, 
S. Bučienė, Stupurienė, C. Pe- 
traitienė, D. Sniurienė, Al. 
Vainauskienė, AI. Jonkaitie
nė.

Tų dienų bnvo rinkliava 
prie bažnyčios. Ačiū rinkėji- 
nis: V. Baturienei, P. Gorbe- 
zaitei, P. Jenčauskaitei ir šei-

S. P. Alažeika, J. Strazdaus- mininkėms, kurios pagamino 
kienė, J. P. Ewald, A. Kala- vakarienę: T. Bučienei, Al.
šinskaitė, P. Jenčauskaitė, F. 
Blankienė, L. Šukždienė, L.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELKIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbsti

Virikinti Ir nuo 

Uikietijimo

tttAgtft SAMPKUO DYKAI 
TrUn'i RIHw WIm C».
M4 8. St.. Cblean. ML
Pr1Mqak aaaa munpelj drfcal 
Vi

Visos*
Vaistinės*

gos. G tai nuopelnas Al. Bre- die patilptame ir tai ne bile gražiai išdėstydamas draugi- 
nzaitės. Į kokio. jos darbuotę ir| nuopelnus

šiai parapijai. Dėl to, nesie
ti k rų į bėtina, kad tam pačiam va- 

I kare pasižadėjo įstoti į dr-ją 
10 naujų narių.

C!

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Malonu buvo svečiuotis. 
Džiaugsmo ir geros nuotai
kos apimtos, visos sustojusios 
Al. Bienzaitei padainavo “11- 
giau.-ių melų”. Gražiai skam
bėjo lietuviška daina aristo
kratiškame name, nes jai va 
tlovavo dainininkė Šidiškiūtė- 
Gietlrairienė.

Negana, kad Brenzaitė vi
sas vaišino, bet ir dovanų su
teikt savo draugėms iš Pie
tų Amerikos.

kokio.
Gyvuok mūsų Marijona. 

Tavo asmeny turime 
“sočiai leader”.

Ilgiausių metų ir Dievo pa 
laimus visame gyvenime. N.

Gražus Draugijos 
Bankietas

GAUTA DEŠIMTS NAUJŲ 
NARIŲ

Kareivienei, AI. Malinauskie
nei, P. Gorbezaitei, C. Petrai- 

Gotautas, ,1. Sullivan, Alačei- j tienei, A. Sebelskienei, J. Stra 
kienė, AI. Ambotienė, J. Ala- zdauskienei, Sidabrienei, J. 
geliauskas, T. Janulis, A. Po- Žilinskienei.
cius, O. Šveikauskienė, AI. ■ Vakarienėj seserims pelno 
Jaunienė, AI. Kareivienė, AI. j padaryta $267.64 ir pasiųsta 

Puišienė, J. Dimša, J. Pūke- *
iienė.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems kalbėtojams, daininin
kei O. Piežienei, draugijos 
narėms, kurios prisidėjo prie 
surengimo bankieto. Visi ir 
visos priimkite širdingą lie
tuvišką ačiū. Komisija

Vakarienei valgio aukojo:!

vienuolyną.
A. Auksutienė, 
P. Jenčauskaitė, 
J. Pukelienė

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj------- o-------
Suvirš 50 metų prityrimo------- o--------

Pirkite tiesiui iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

------- o-------
Al es atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH~WESTERN AVENUE
ARTI ORAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Marijona Brenzaitė yra vai
šingumo ir nuoširdumo įkūni
jimas. 'I'iesa, jj turtinga, liet 
nešykšti. Šimtais aukoja, lietu 
vyliems reikalams, gausiai re-

BRIGHTON PARK. — Va
kario 7 d. įvyko parapijos sa- 

1 leje bankietas, kurį buvo su- 
j l uošus dr-'ja Nekalto Prasi- 
’ dėjimo Š. Al. P. pagerbimui 
1 narių, kurios išbuvo draugi- 
Į joje 20 ir 10 metų ir neėmė

Šis-1 as Iš Town ot Lake

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĘ LYGIOMIS TEISĖMIS” 
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
IR MANDAGAUS PATARNAVIMO ” ’ - - -

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
DIEN4 IR NAKTĮ ŠALKITE TELEFONU

YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage A v. 
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš VV.H.F.C. stoties (1420 K.) — 
Pranešėjus Povilus Šaltimieras.

OARV, IND. LAIDOTLVtV niRFKToRIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pilone KINIO 820 W. 15tb Avė.

min gerus sumanymus. Savo 
tintu — ji teikia malonumo pašalpos.
kitiems. Kas iš to, kad kai j Bankietas pavyko visais at
kuriu turtingų žmonių pini- . žvilgiais. Žmonių 
gni guli be naudos. AI. Bren- svet.

buvo pilna

žurnalistaszaitė moka gyventi, už tai ji Į Programą vedė 
mėgiama ir Įiopulari. O vai-<®. Pieža. Jis pirmiausia kal- 
šiiigumo pas ją ne nuo šian

ANATALIJA
BARTKAUSKAITĖ

Mirė vasario 22 rt., 1937 m., 
7:5b va!, ryto, sulaukus 19 
imlų amžiaus.

A :i. A natai i ja gimė Ame
rikoje.

I’ullko dideliame nuliūdime 
motinų .1 uozefų., po tėvais Z;i- 
lorskj; broliai t'yprijonų ir 
l'ilhuu; seaerj (lių Vlllskuitę; 
teina: Ttllle l*'illpuvli-ienę. Ue- 
hrdlktų Kukštų; dėdes; (’ypri- 
jonų Zulorskj Ir Aleksandrą 
Plikimą ir potėvų Jonų Veles- 
k) Ir gimines.

Kilnos pašarvotas 4142 So. 
Talman Avenue.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni vasario 26 rt. IA namų 8 
vai, ryto bus atlydėta j Nekal
tu l’riutldėjlnio Pan. Svč. Ma
rijos parapijos bažnyčių, kurioj 
|vvks gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėta ) Av. Kazimiero ka
pines.

Niiešn rtžial kviečiame visus 
^linines. diai.giis-ges Ir pažv- 
slainus-as dalyvauti Sloae lai
dotuvėse.

Nu.lūdę: Motina. Broliai. Re- 
MM, Tetos. Pėdė, Polėvls Ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Juo- 
Ziipns Eiirtilkis Ir Tėvas. Tc- 
lifouas REPublic 8340.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

bėjo apie šio vakaro tikslą 
ir draugijos naudingumą. Pa
skui pakvietė kun. P. Galiū
ną. Toliau kalbėjo dr. Sven- 
ciskas, grab. J. Liulevičius ir į 
jo žmona, J. Eudeikis iš town 
of Lake. Dainavo žavėjančiai 
O. Piežienė. Ant galo kalbėjo 
geri), kleb. kun. A. Briška,

Šv, Kazimiero Akad. Rėmė
jų 1 skyr. susirinkimas įvy
ko vas. 14 d. Pranešta, kad 
įvykusi bunco party Ogentų 
name davė gražaus pelno.

Skyrius rengiasi prie me
tinės vajaus vakarienės, kuri 
įvyks kovo 21 d., parapijos 
salėj.

KoVo 7 d. užprašytos šv. 
Mišios ir tų sekmadienį na
rės eis i n corpore prie šv. Ko
munijos. Susirinks 7:30 vai. 
ryto mokyklos kambarin.

Kovo 7 d. įvyks rinkliava 
bažnyčioj Šv. Kazimiero vie
nuolynui. Skyrius iš anksto 
dėkoja už tai kleb. kun. A. 

1 Sk ripka i.

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

p.l. 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

pu-

EU*.

ANASTAZIJA
PU2AUSKIENE

(Po tėvais Katkauskaitė)
Mirė vasario 21 d., 1937 m. 

11:45 vai. vak., sulaukus 
sės amžiaus.

Kilo iš Kėdainių apskričio, 
čukiškės parap., Lebėžių kal
ino.

Amerikoje išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 2 

2 marčias: Onų. ir Marijona, 
dukterj Michaliną Preglauskle- 
r.ę Ir žentą, VVially Preglauskų, 
5 anūkus: Jonų, Marijoną ir 
Marcei lų. Pužauskas, Ir E. Stel
ių ir Annų. Preglausk-us,’ pus
brolius ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Ridiko ko
plyčioje 3354 H. Halsted Htr.

Laidotuvės Jvyks kPtvorge. 
vioiutIo 25 d. lft koplyčios 8:30 
vai ryto bus atlydėta | švento 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nės

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ges Ir pužysts- 
tnus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse

Nuliūdę. Sūihis, Iliiklė, JU-n- 
tos. Anūkai. Ir <1 Iminės.

Laidotuvių direktorius Char
les Syrevtčla. Tel. CICero 294.

Marijonų Kol. ir Seni. Rė
mėjų 8 skyr. susirinkimas į- 
vyko vas. 14 d. Pirmininkui 
neatsilankius, susirinkimą ve- 

I dė vice pirm. B. Ogentas. Iš 
apskrities sus-mo pranešta, 
kad naujos koplyčios pašve
ntinimas jvyks birželio 6 d.

Nutarta surengti bunco pa- 
Į rty statybos fondui. Komisi- 
I jon išrinkta: B. Ogentas, J. 
Gedvilas, E. Gedvilienė, E. 
Ogentienė, O. Sriubienė, E.
Ogehtaitė.

Iš anksto kviečiame visus 
atsilankyti į pramogą balan- 

. džio 4 d., 3 vai. popiet, Įiatap. 
salėn. E. 0.

Vieša Padėka

BRIDGEPORT. — Sv. Pra
nciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
I skyriaus, vajaus Vakarienė

Lachawiez it Simai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

1.

S. P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. LafaiK
A. Petkos

1.1. Zolp
Ezerskis ir Šonas

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

42-44 E. 108th Street 
Phone PULIman 1270 
arba CANal 2515

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

Į
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj
Gera Proga Pas Mus 'kas- Mirčių daug mažiau, ne 

gu kur kitur,
Įsikurti

CICERO. — Užėjus depre
sijai, kaip kitur, taip ir Ci
cero gyvenamųjų namų kn,i- 
nos gana smarkiai nupuolė.
Buvo manyta, kad ilgai taip 
bus. Dabar, kadangi darbų 
daugėja, bedarbių skaičius ma i)ran,r 
žėja, Ciceroje ir jos apylin
kėj© gyvenamųjų namų kai
nos vėl pradėjo sparčiai kilti.)

AVestem Electric. Co. ilgų

J miesto valdininkus, j po
litikų lietuviams Ciceroje y- 
ra kur kas lengviau įeiti, ne
gu kur kitur. Miesto švara 
Ciceroje yra daug geresnė, 
negu kitose lietuviais apgy
ventose kolonijose.

Tragyvenimo aplinkybės ne 
ios. Lietuviai turi savo 

gražią bažnyčių, mokyklą, ge
rai suorganizuota labdarybė 
vargšams šelpti, yra pašelpi
mų ir idėjinių draugijų. Čia 

laiką mažai dirbus, dabar ka-1 . . , , Y,. , • * . ‘e ’ i trvs darbštus kurugai
priima t*) keliolika1 Y ' , . . _ . . .- • šventusiai rūpinasi ir

pasi
pūra-

rtuvėj, klebonui prašant, nu
tarė surengti bunco party se
kimui., vasario 28 d. parapi
jos svetainėj. Pradžia 4 vai. 
po pietų. Visi parapijonai pra 
šotni atsilankyti ir paremti 
sųjungiečių darbą, nes pečius 
salėj reikalingas ne vien su
jungi etėm s, bet ir kitoms dr- 
gijoms, bei parapijai. Taigi, 
laukiam paramos iš parapijo- 
nų. įžanga 25c. Dovanų sų- 
jungietės žadėjo prinešti pui
kių. Visus svečius sąjungie- 
tės mėgins kuomandagiansiai 
priimti. Sąjungiete

SAUGOKIS ŠALČIO 
KAI VIDURIAI 
UŽKIETĖJĘ

garai

. -aurr=bc===:
fas, yra nevedę, užlaiko sa
vo mylimą motinėlę. Pati se
nukė Vasilienė yra dievoto, 
moteriškė. Kiek galėdama au
koja bažnyčios palaikymui. 
Tų kilnią giminę ir dienraš
tis “Draugas” kasdieną lan
ko, atnešdamas naujų žinių 
iš Amerikos ir Lietuvos. Beje, 
Vasiliai ir Vasilienės žentai:

Trečiadienis, vasario 24, 1937

LABDARIŲ DIRVA

sdien
daibininkų. , pijos ir savo žmonių gerove.

Kurie norėtų Ciceroje įsi- Žodžiu, Ciceroje yra gera gv-
gyti gyvenamąjį namą - nuo-Į venti.

Waukegan Lietuviu 
Veikla

Žiemą, šalčio lr kitų ligų 
hiipIrenka kli kvle.no.le kamšaties vie
toje. žmonių, kurių sveikatos at
spara menka lengvai tampo, jų auku.

štai, dėlko jfU turėtumėte saugo
tis nuo paprasto vidurių užkietėji
mo Tai iščiulpia Jūsų guvumų.
sunaikina atsparų prieš apsikretlmą. Į KuniSlU IT Špokai yra seniai

Laikykitės kojose šių ilemų. Ap- bažnyčios 
slsaugoklte nuo užkietėjimo valgy- ' J '
darni natūralų valgi lluosuolojų.
Kellogg's AL1/-BKAN gausus taisan
čiojo ‘•rupumo” šaltinis. |

Kūne Killogg's ALL-BRAN suge
ria dvigubai savo svorio vandeny, 
suaaro minkšta mase ir švelniai kaip 
su kempine išvalo vidurius. ALL- 
BRAN taip gi tiekia vitaminus B 
viduriams sustiprinti lr geležies 
kraujui.

Centro Susirinkimas 
Naujoj Vietoj

fundatoriai.

KEISTAS

savybę, arba bizniui namą,' 
dabar gera proga įsigyti už Į 
prieinamą kainą. Vėliau bus 
sunkiau. Patartina, ypač lie
tuviams, čja įsigyti sau nuo
savybę, nes Cicero yra graži 
ir gerai organizuota lietuvių 
kolonija. Mieste yra visokių 
darbų ir seniems ir jauniems.

Susisiekimas su Chicaga, su 
kitomis lietuvių kolonijomis 
Chicagoje, ar kitur, yra labai 
patogus. Sveikatos atžvilgiu, 
oras Ciceroje yra labai svei-

Eksnaujienietis

Sąjungietės Užsimojo
Nupirkti Parapijai
Reikalingą Dalyką

AVEST SIDE. — Šioj ko
lonijoj būna daug įvairių pa
rengimų, kuriems dažnai rei
kalinga ir salės virtuvė.

Sųjungietės 55 kuopos, ma
tydamos būtiną reikalą nau
jo pečiaus paiapijos salės vi-

Į naujos bažnyčios statymo 
fondą aukojo po $100: Pet- 
rs Norkus, Marijona Vasilie- 
uč.

P. Norkus yra geras anuit- 
ninkas, žymus aukotojas pa
rapijos reikalams. Savo su
manumu, darbštumu išmoko 
verslo: kirpėjo ir laikrodini
nko. Abu darbai Petrui neblo
gai sekasi. Mėgiamas ir lie
tuvių ir svetimtaučių.

Vienu žodžiu, Petras Nor-

• V

nku yra išrinktas gerb. kun. 
Ig. Albavičins, Dievo Apvai
zdos parap. klebonas ir žy
mus mūsų visuomenės veikė
jas. Jis jau seniai darbuoja
si mūsų organizacijoj. Daug 
prisidėjo prie ligoninės pa
statymo ir dabar yra vienas 
iš jos direktorių. Taip pat y- 
ra musų sąjungos direkto
rium. Be to yra narys labda
rių seimo išrinktos komisijos, 
kuri stengiasi surasti galimy
bes pastatyti seneliams prie
glaudų. Sveikiname naują iž
dininkų ir linkime, kad jam 
iždininkaujant greitai augtų 
sųjungos fondas ir kad 
trukus bū't p gidėta 
senelių prieglauda.

CHICAGO HETGIITS.— Va-11
sario 17 d. mirė Juozapas Be- 
viršis. Nutarta palaidoti šv. j

štai, kiek geriau, negu Imti sil
pninančias piliules ir vaistus. Val
gykit ALL-BRAN kaip javinius su 1 .
pienu ar smelona arba vilkit pagal Kazimiero kapinėse DO nOIUal- 
reccpt.ų.

Valgykite po du kupinu šaukit:) 
kasdien. Kimiuose atvejuose su ki- k- 
Vienu valgiu. I'arslduoda visose 
krautuvėse. Kellogg in Battle Creek 
padarytas ir garam uotas.

dų šv. 
vasario

kus duosnus ir draugiškas 
žmogus. Geros kloties.

Našlė Marijona Vaši lienė 
yra motina būrio vaikų: tri
jų sūnų ir dviejų dukterų. 
Vyriausus sūnus Kazimieras 
augina, gražią šeimynėlę: vai
kus leidžia į parapijos mo 
Ryklų: abi dukterys yra ište
kėjusios. Jos ir-gi augina po 
būrį vaikučių; leidžia į pa
rapijos mokyklą, augesniuo
sius į Migli Scliool. Jauniau
si sūnūs: Vincentas ir Adol-

Prašome atkreipti savo dė
mesį visi labdarių veikėjai ir 
kuopų atstovai, kad labdariui 

i centro mėnesinis susirinkimasI ,
, įvyks naujoj vietoj, būtent '

Bėglias jyįevo Apvaizdos parap. salėj,
Union avė. ir W. Ii8 str. Su- 

ATSITIKIMAS si rink i mas įvyks šį vakarą,
8 vai. Visi prašomi atvykti 
laiku. Taip pat prašome su
sirinkti gausingai, nes daug 
organizacijos reikalų turėsime
apsvarstyti. Atsiminkim, kad

Kazimiero bažnyčioje,. ]ajkas yra jabai pa-
20 į togus labdarybės darbams.

Šeštadienio rytų, lydint vė- Į Pasirūpinkime surengti bent 
lionį į bažnyčią, jo žmona vienas prakalbas, kad išaiš- 
Liudvika susirgo taip, kad, kinti, ką mūsų organizacija 
negalėjo dalyvauti pamaldose.į veikia, gauti naujų narių ir 
Parvežus į namus, už penkio
likos minučių pasimirė.

__ '
Laid. direkt. Juozapas Eu-j 

deikis ir tėvas, palaidoję a. a. i 
Juozapų šeštadienį, šį rytų 
laidoja ir jo žmonų Liudvikų.

i “Draugą” perskaitęs, ne- 
'inesk jo į šalį, bet duok jį 
iškaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.

ne
statytų

: Labdarių vakaras

i Busimąjį sekmadienį, bū- 
paramos savo darbui. Nebūtų vasario 28 d. Nekalto
pro šalį surengti ir kokią nors Prasidėjimo parap. salėj, vie- 
pramogą, kad prieglaudos fo- Įjng labdarių kuopa rengia
ndą auginti. Tenelieka nė 
vienos kuopos, kuri pasiliktų 
nieko nesurengus 
metu.

Naujas iždininkas

įdomų vakarą su prakalbo
mis. Į tą vakarą kviečiami 

gavėnios , ne Brighton Parko lieiu- 
|viai, bet iš visų Chiacgos mie- 

nes vakaras bus 
Ypač gausin

gai tmltų susirinkti mūsų 
organizacijos nariai. Labd.

sto dalių,
Jau buvo trumpai praneš- tikrai įdomus, 

ta, kad naujuoju Lietuvių R.
K. Labdarių Sąjungos iždini-

Gary Cooper sako:
*’Sveikas protas man aiškiai sako labiau mėgti

ši lengvą užsirūkymą”

“Truputį daugiau, kaip metai laiko 
atgal aš atsiverčiau atgal į Luckies, 
nes ai gerėjuosi jų tabako skoniu. 
Ir nuo to laiko mano gerklė ran
dasi puikiame stovyje. Kadangi 
mano balsas ir gerklė man taip 
daug savo užsiėmime reiškia, tai 
sveikas protas man aiškiai sako 
labiau mėgti šį lengvą užsirūkymą. 
Tad aš drūtai ir stoviu už Luckies T*

MARIJONŲ SEMINARIJAI AUKOS

West Sidės Aukotoją Vardai ir Ją Aukos; Šiam 
Kilniam Tikslui Pasidarbavo Uolus Veikėjas 
Andriejus Radzevičius; Marijoną Vienuolija 
Nuoširdžiai Dėkoja Visiems Aukotojams

tas, ,1. Borden, B. Nakvasas, 
M. Pocienė, P. Ribickas, G. 
Muškis, T. Kazlauskas, P. Ma
lakauskas, M. Ceckienė, J. 
Ralescauski, J. Graičiūnas, V. 
Legeckienė, W. Kazlauskas, 
E. Marozas.

l^pseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūkų cigaretus, daugiau negu 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvų užsirūkymą.

To pamėgimo protingumų patvirtina p. Cooper ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsiriikymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso
gerklės apsaugų. Luckies yra malonūs gerklei 1

LOŠIANTIS CECIL B. DE MILLE 
REŽISUOTOJ F1LMOJ "THE PLAINSMAN”

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE"

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITEJIMUS-PRIEŠ KOSULĮ
ConllM IMT. Tfc. luitu Mm. (

Chicago, III. (West Side)

A. Keturakiai $5.00 
Adv. I. Kuchinskas $2.50. 
A. Kasi liukas $2.25.
Po $2.00: Y. Urbcnavičia,

A. Budris, D. Kiaurakiene, 
A. Lenartavičius ir Vik. Yu- 
knis. ”'’!WTW

A. Gediminas aukojo $1.50. 
Po $1.00: T. Yodikis, L.

Jusevičius, F. Šliogeris, P. ir 
K. Šliogeriai, IT. Vyšniauskas, 
M. Ritinąs, D. Gasparkas, A. 
Vaičiūnas, F. Siminas, J. Pa
lionis, P. Pacevičia, N. Kar- 
lavičia, Dr. G. Bložis, Dr. S. 
Biežis, K. Petrutis, K. Sau- 
noras, .T. Higgins, J. Norkus, 
I). Jankevičius, S. Fabijonas,

N. N., B. Kaminskas, G. Pe
traitis, M. Budaitis, A. Ra 
gainis, Mrs. Ervrederi's, N. C. 
TVinskunas, IT. Žebrauskas, 
A. Bučinską5!, J. Elizabieta, 
W. Taišerskis, M. Kuchinski, 
F. Javeck, M. Rackis, M. Sta- 
skas, J. Vaitkus, P. Skirman-

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slopų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Krauio Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMfiOTNKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Lipht, Sulphur ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

1
| |Fi PAIN E XP

K ž
ELLER '"SĮ

O
Skaudamos strėnos? Gau
kite maloni) lr greit* 
palengvinimą su keliais 

Išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER

pilniausiu pasisekimu nan- 
■v dojamaa nuo 18 67 meti), 
čiv A
Ii. w o n t o » A m O u $ t
lllllii, Ll N I M E M T

VVRV SKTIIirS 
ir,50 Clyhonrti Avė. 
1*1 m.. TreC . K t.Ir.

Ir AMt.
1:30 ryt. Iki 10 vnk 
An»r. Ir Prnlit. 1:30 

ryto Iki 0 vnk.
AIO-K VIKTO-K

VIOTFIC SKYPirS 
15’7 N. Hnl.trd St.

Antr. Ir Ketvlr.
9 ryto Iki fl vak. 

Moterį, 
Pntnmantn'n 

FTVtKA 40 METU

CLASSIFIED
reikAlaujama dar ri n i n k fc

Reikalaujama mergina skalbimui ir 
prosljimul su marinomis. Box 503, 
•‘Draugas,” 23 34 So. Oakley Avė., 

Phlcago.

REIKALAI 4AMAS DARBININKAS

Reikalaujamas vidutinio amžiaus 
darbininkas prityręs Okčs darbuose. 
Box 511. "Draugas,” 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago.

-EKSKURSIJOS | LIETUVĄ
Gegužės 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimą 

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenb urgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

maciją ir kainą 

kreipkitės į

arba telefonuokite CANal 7790


