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VILNIUJE LENKAI KARO VETERANAI 
ŠUKELE ALKIO STREIKĄ

VYRIAUSYBES REIKALAUJA PARC- 
PINTI JIEMS DARBĄ

Jie paskelbė, kad streiko ne
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ELGINE STREIKININ KAI PIKIETUOJA

-M

VILNIUS, Okupuotoji Lie
tuva, vns. 25. — Negalėdami 
gauti jokio darbo dvidešimts 
pasaulinio karo veteranų in
validų šiandien paskelbė alkio 
streikų, užsidarę ir užsibari
kadavę vienam privačiam a- 
partajnente.

nutrauks iki lenkų vyriausybė 
ras jiems bet kokj pelningų ir 
tinkamų darbų.

Jie pažymi, kad su vyriau
sybės mokama maža pensija 
nieku būdu negali gyventi.

šventasis Tėvas suteikė ariijtncijas 
kardinolams

VATIKANAS, vas. 25. —.kad Jo Šventenybė planuoja 
Sėdėdamas specialėje kresėje išleisti eneiklikinį laiškų kovai

• i—— «<■ -*-v. r***“

Streikininkai pikietuoja Illinois AVatch iCase Co. namus, Elgine. Streikininkai rei
kalauja unijos pripažinimo.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
šiandien suteikė audijencijos 
keliems kardinolams ir ki
tiems prelatams.

Iš patikimų šaltinių patirta,

su komunizmu.
Tas liudija, kad Popiežius

jaučiasi žymiai sveikesnis, nes 
enciklikos parašymui reikalin
ga turėti daug stiprybės ir e- 
nergijos.

Italai sušaudė paskutini savo priešą 
Etiopijoje

ANGLIAKASIAI PASIRY
ŽĘ MIRTI KASYKLOJE

ADDIS ABABA, Etiopija, i 
VflR. 25. — šiandien čia pas
kelbta ir Italijos diktatoriui 
Mussolinini pranešta, kad su
draugingų etiopų pagelba ita- PECS> Vengrija, vaa. 25. -
lai kariai pagaliau sugavo ir 267 aagliakasiai užsidar5 ka. 
sušaudė buvusio imperato-' 8ykloje jr prancS5> ks(J jic 
naus Hade Selassie žentų ra- ^,ireng? ŽM> jei jiems aUy.

NEATIDĖTAS KATALIKŲ,CHRYSLER KORPORACIJA 
ŠVIETIMO SĄJUNGOS ! SUTIKO TARTIS SU

SUVAŽIAVIMAS
AVASHINGTON, vas. 25. 

— Nacionalės Katalikų Švieti
mo sąjungos (National Catho- 
lic Education association) se
kretorius kun. dr. George Jo
hnson paskelbė, kad šios są
jungos suvažiavimui laikas ir 
vieta nekeičiama. Kaip seniau 
paskelbta, suvažiavimas įvyks 
Louisville, Ky., kovo 31 ir ba
landžio 1 ir 2 d., nepaisant to 
miesto skaudaus nukentėjimo 
nuo potvynio.

Sąjungos žurnale “Bulle- 
tin” paskelbta suvažiavimo

DETROIT, Mich., vas.

Daugiau airiu apie radikalu terorą 
Malagoj

KATEDRA JAU IŠVALYTA 
IR DISINFEKTUOTA

GIBRALTARAS, vas. 25. Į jai matydavo, kaip snimtiio- 
— Kai Malaga mieste (Tspa-'sius bažnyčiose, arba vientio- 
nijoj) įsitikinta, kad naciona-1 lynuose, kunigus komunistai 
listų kariuomenė tikrai paims'miesto gatvėmis lydėdavo į 
miestų, dešimtys tūkstančių kapus, kur jie viešai buvo nu
gyventoji}, vyrų ir moterų su žudomi. Su vienuolėmis ta- 
vaikais, galvatrūkčiais pajū- čiau taip nepasielgta. Joms

. riu pabėgo rytų pusėn — Al- 
merijog link. Jie bijojo maurų

lėkšta laivais apleisti Malagų. 
Tūkstančiai nacionalistų ir jų

ir legijonininkų keršto. Bet šalininkų nužudyta. Daug žmo- 
nacionalistų kariuomenės dar- nių užmušta stačiai ištren- 
lys nevykdė jokio teroro ir kiant juos iš namų į gatvę per
pabėgusieji atgal grįžta j Ma
lagų. Negrįžta tik tie, kurie

langus. Naktimis nužudytųjų 
lavonai gatvėse išgulėdavo iki

(Acme Photo.) prigėrę radikališko raugo, ir rytmečiui. Rytais b&vo sume-

KATALIKU ĮSTAIGOS LA
BAI NUKENTĖJO POT

VYNIUOSE
LOUISVILLE, Ky. — čia

— Chrysler (automobilių) ir apylinkėse katalikų bažny- 
korporacijos prezidentas W. čios ir įvairios katalikiškos įs- 
P. Chrysler sutiko tartis su taigos labai nukentėjo siautu- 
United Automobile AVorkers šiam potvynyje. Tikras’ nuos- 
unijos vaidais, kad išvengus tolių pinigiškas didumas dar 
77,000 darbinii^kų streiko. Ne neapskaičiuotas^ Tik žinoma, 

kad nuostoliai bus nepaprasvisi šie darbininkai priklauso 
unijai. Tačiau sustreikavus 
kad ir nežymiam skaičiui, tuo
jau netektų darbo visi.

tai dideli.
Bažnyčių tarpe skaudžiau

siai nukentėjusi yra seniausio-

kurie komunistams ir anar 
chistams gelbėjo vykdyti tero 
rų — žudyti gyventojus.

Chicago Tribūne korespon
dentas atlankė nacionalistų 
paimtų Malagų. Jis patyrė, 
kad per septynis mėnesius ra
dikalams valdant miestų gy
ventojai gyveno neapsakomų 
baimę. Mieste nebuvo jokių 
šviesų. Naktimis tik gaisrai 
ir iš šautuvų šaudymai kai ku 
rias gatves nušviesdavo.

Komunistų ir kitų radikalų 
vadai visų laikų vadavosi sa
vo piktais ir barbariškais po
linkiais. Jiems vadovaujant 
buvo plėšiamos ir deginamos 
bažnyčios, įvairios įstaigos,

tami į t rokus ir išvežami kur 
į laukus.

Iš katedros pašalinti visi ąl- 
toriai ir šventųjų statulos, o 
krikštynė ir šventinto vandens 
indai pakeista prausyklomis. 
Daug miestelėnų ir sodiečių 
kelis mėnesius gyveno kated
roje. Ten laikyta karvės, ož
kos, asilai ir net*šunes, Tarp 
gyvenančių katedroje, ypač 
tarp vaikų, siautė įvairiai li
gos ir kasdien būdavo miru
siųjų.

Šiandien katedra jau tinka
mai išvalyta ir disinfaktuata. 
Tų darbų atliko kariai. Kelias 
dienas jie vertė laukan mėšlų 
ir purvus, o paskui visų vidųUnijos vadai pageidauja s.u i 3 istoriška Our Lady of Por- 

tland bažnyčia, kuri yra ant 
upės kranto.

Labai sugadinta ir Šv. Be
nedikto bažnyčia. Kitos bažny 
čios mieste taip pat nukentė
jusios. Dideli nuostoliai pada
ryti klebonijoms, parapijų mo
kykloms ir vienuolynams.

Chryslerio korporacija turėti 
tokias pat derybas, kokios 
šiandien vedamos su General

sų Dėstą Demtu, kurs ikišiol gjnirnas nebus padidintas. Jie programa ir tvarka. Pažymė- Motors korporacija.
buvo laikomas svarbiausiuoju' 
italų priešu Etiopijoje.

Sušaudytasis visų laikų vei
kė prieš italus pietinėj Etiopi
joje, ten vadovaudamas gau
singoms etiopų sukilėlių gru
pėms. Jį sugauti buvo pa
siųstos kelios italų karių baus- 
minės ekspedicijos. Tačiau 
tas negelbėjo.

Pagaliau viena jo vadovau
jamų etiopų grupė pasidavė i- 
talams ir šie etiopai patys su
gavo rasų ir tuojau padavė i- 
talams.

Italų kariuomenės vadovy
bė tvirtina, kad jai pavyko 
užimti devynias dešimtųsias 
Etiopijos dalis. Ir paskutinė 
dešimtoji dalis greit bus už-

uždarė geriamų vandenį ir į 
kasyklų pumpuojamų orų. Be 
to, j kasyklų sunkiasi vanduo.

Policija pastatyta saugoti j 
kasyklų įėjimų ir trobesius. ,au-
Komunistų sukurstyti anglia- j Pačiam Louisville mieste 
kasių namiškiai, daugiausia sparčiai vykdomas atstatymas 
moterys, sukėlė demonstraci- *r grįžta normalinės sųlygos. 
jas ir puolėsi prieš policijų. Rengiantis suvažiavimų komi- 
To sėkmėje 3 riaušininkai tetas užtikrina, kad suvažiavi- 
nušauta ir kelios moterys su- * mo dalyviai Louisville mieste

ta, kad seniau parinkta vieta1 United Automobile AAorkers 
suvažiavimui mažai nukentė- variai dabar planuoja susi
jusi nuo vandens ir nėra rei- remti su Fordo kompanija, 
kalo suvažiavimų nukelti to- kur darbininkai neturi jokios 

organizacijos.
Apsidirbus su šiomis stam- tinėse įstaigose buvo įtaisytos 

biomis automobilių kompani- prieglaudos nukentėjusiems,
jomis, organizuotų darbininkų arba šelpimo stotys.
vadai lengvai galės palaužti 
visas kitas mažesnes automo
bilių kompanijas. Tokiu būdu

žeistos. kelioms dienoms 
patogias vietas.

gyventi ras

VYSKUPAI KARO VE
TERANAI HORNERIS TURI VILTIES

DARBININKUS SUTAI
KINTI SU DARBDAVIAISPARYŽIUS, vas. 25. — Le- 

Pny vyskupijos vyskupas P.,
Durieux paskirtas Chambery! 
arkivyskupu, o Calais kanoni- 25. — Gubernatorius Ilorneris 
kas Evrard — Meaux vysku- pasiuntė savo naujų taikos

SPRTNGFIELD, III., vas

parduotuvės ir privatūs na-;išplovė, išmazgojo. Katedros 
mai. Kunigai kasdien buvo visos brangenybės dingusios, 
šaudomi grupėmis. Gyvento- Paliktos plikutėlės sienos.

MIRĖ MOKSLUI PASIAU
KOJĘS ŽMOGUS

TARYBA ISTEJSejA NE
TEISĖTĄ ĮSTATYMĄ

imta.
Energingesnis veikimas' pu. 

prieš etiopus sukilėlius prade-j Arkivyskupas Dnrieux ir 
tas po įvykusio etiopų kėsini- vyskupas elektas Evrard yra
mosi prieš vicekaraJių.

PAX ROMANA KONGRE
SAS PARYŽIUJE

pasaulinio karo veteranai. A- 
budu tarnavo karo lauke. Ar
kivyskupas buvo pėstininkų 
pulke seržantu.

planų Fansteel Metai lurgical 
korporacijos viršininkams ir 
“sėdintiems” darbininkams 
korporacijos fabrike, North 
Chicago.

Gubernatorius reiškia vil-

AVASHINGTON, vas. 25. — 
Potvynių neištiktose bažny-!Mirė Ispanijos Amerikos karo 

veteranas Ch. Sonntag, 64 m. 
amž.

Pasibaigus minėtam karui,

Illinois valstybės legislatūra 
pravedė įstatymų, kuriuo Chi
cagoj iš tarnybos paleidžiami 
sulaukę 63 m. amž. policinin
kai ir ugniagesiai. Neseniai

Cincinnati mieste jau kone 
visos katalikiškos mokyklos 
atidarytos.

Sonntag savanoriai pasiaukojo į valstybės vyriausias teismas

FRIBURGAS, Šveicarija, 
vas. 25. — Tarptautinės Kata
likų Studentų federacijos, ži
nomos vardu “Pax Romana” 
vyriausioji būstinė paskelbė 
būsimam federacijos tarptau
tiniam kongresui programų.

Kongresas įvyks ateinančių 
vasarų Paryžiuje. Posėdžiai 
tęsig šešias dienas.

MAJORAS GRIŽO IR VĖL 
IŠVYKO

Chicago miesto majoras grį 
žo iš Floridos, kur kelias sa
vaites atostogavo, ir vėl ap
leido miestų, šį kartų išvyko 
į Wasbingtonų.

Andai jis iš Floridos buvo 
atlankęs Washingtonų.

užsikrėtęs geltonuoju drugiu, 
kari gydytojai gautų progos 
giliau ištirti šių baisių ligų ir 
rasti priemonių su ja kovoti. 
Jis pasveiko. Geltonasis dru
gys nugalėtas.

Matyt, mirusis bus palaido
tas nacionaliuose Arlington 
kapuose, tarp palaidotų šalies 
didvyrių.

sugriovė šį įstatymų dėl to, 
kad Chicago miesto taryba 
tuo reikalu neturėjo pravedė
si jokio ordinanso.

Griuvus įstatymui paleisti 
iš tarnybos 205 policijos ir 
ugniagesių departamento na
riai tikėjosi ir vėl grįžti tar
nybon. Dabar gi miesto tary
ba pravedė reikalingų ordi- 
nansų (įstatymų) ir mėgins 
pakelti tų teismo sugriautų įs
tatymų. Iš naujo visas reika
las paklius į teismų.

antomobilių pramonės darbi- j----------------------
ninkai bus suorganizuoti į PATVIRTINO VAIKŲ DAR- 
vienų galingų unijų. Į BO PRIEDĄ

Chryslerio korporacijos vir- j -----------
šininkai sutiko turėti derybas Į TOPEKA, Kas., vas. 25. — 
su United Automobile Wor- Kansas valstybės legislatūra 
kers unijos vadais patyrus, patvirtino vaikų darbo konsti- 
kad General Motors derybos turinį priedų.
su tais vadais sklandžiai veda- Tad jau 28 valstybės yra 
mos ir artimiausiomis dieno- patvirtinusios šį priedų.
mis bus padaryta sutartis. į------------------------

------------------------ I MIRĖ NUO PERSIGAN-
DIMO

Staiga mirė John Cichy, 7 
metų amž., 1657 w: 18 gat. Jis 
labai persigando, kaip jo se
sers vyras St. Galica naktį 
bandė įsilaužti į namus ir “at
siskaityti” su savo žmona, ku 
ri jį buvo pametusi.

Policija suėmė triukšmada
rį Galicų.

MIRĖ MIEŽIŠKIŲ KLE
BONAS

MIEŽIŠKIAI. — Miežiš
kiuose, Panevėžio apskr., sau-

ties, kad abi pusės pasitenkins |o 16 d. netikėtai išsiskyrė iš 
jo pasiūlymais ir taika bus už, gyvijų tarpo Miežiškių parap.
tikrinta.

PENKTINUKES JSIGIJU 
SIOS TURTUS

TORONTO, Ont., Kanada, 
vas. 25. — Dionne penktinu- 
kėg mergaitės turi įsigijuaios 
543,046 dol., kurie pakeisti vy
riausybės bonais.

klebonas, Panevėžio kapitulos 
kanauninkas, kun. Petras 
Strelčiūnas. Mirė pasirgęs tik 
9 d. plaučių uždegimu.

AVASHINGTON, vas. 25. — 
Darbo departamentas pareiš
kia, kad nėra kas svarbaus, 
jei šaly plinta “sėdėjimo” ir 
kiti streikai.

Koronerio teismas išteisino 
pašto inspektorių O. Fagan, 
kurs nušovė bėgantį įtariamų 
pašto dėžučių vagį A. John 8- 
ton, 16 m. amž.

SAVAMOKSLIS SKULP
TORIUS

GIRKALNIS. — Pami- 
tuvio kaime gyvena jaunuolis 
Pr. Kigalainis, kurig nėra lan
kęs jokios spec. mokyklos, ta
čiau paprastu peiliu išdrožinė
ja įvairias statulėles. Viena jo 
Švč. P. Mari jog statulėlė pas
tatyta Stakių bažnyčios šven
toriuje. Be to, jis dar gana 
gerai lipdo iš molio ir neblo
gai piešia.

GROTON, Conn., vas. 24. — 
Policija pašalino iŠ Electric 
Boat Co. fabriko “sėdėju
sius” 82 streikininkus ir fab
rike atnaujintas darbas.

6 JAUNI PLĖŠIKAI AŠ
TRIAI NUBAUSTI

Teismas nubaudė kalėti nuo 
vienerių metų iki gyvos gal
vos kiekvienų šešis jaunus plė
šikus. Trys jų lankė viešųjų 
vidurinę mokyklų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota ir šalta.
Šiandien saulė teka 6:41, 

leidžiasi 5:46.
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LDIENOS KLAUSIMAI

VAIKŲ DARBAS IR BAŽNYČIA

Kongresas yra perleidęs amendmentą, 
draudžiant) vaikų darbą iki 18 metų am
žiaus. Bet buvo padaryta pastaba, kud a- į ^,e 
mendmentas įeis galion po to, kai 36 valsti
jos jį patvirtins. Jau 27 valstijos tą pudarė, 
bereikia, kad dar devynios valstijos patvir
tintų ir amendmeulas taps įstatymu.

Šiuo sykiu keletoj valstijų eina disku
sijos dėl patvirtinimo minėto amendmento.
Tos diskusijos jau ne naujos. Kai kur da
bar, kaip ir seniau katalikų aukštoji dva- 
siškija nepritaria ir priešinasi šiam vaikų 
darbo umendmentui. Kai kurie iš to daro 
klaidingas išvadas ir šaukia, kad Komos 
katalikų vyskupai stoja už vaikų darbą. Bet 
taip nėra. Vyskupai ne vaikų darbą gina, 
o tėvų teises. Buvo baimės, kai kurie ir da
bar tebobijo, kad vaikų darbo amemmientu 
bus 8usiaurintofe tėvų teisės, o perdaug iš
plėstos valdžios teisės vaikų atžvilgiu. Buvo 
baimės, kad galės būti nepageidaujama vai
kų taip vadinama regimeutacija, kokią ma
tome Vokietijoj naciams' vadovaujant.

Laikas jau parodė, kad Amerikoj tokio 
pavojaus nėra ir katalikų frontas prieš vai
kų darbo amendmentą silpnėja. Matome, kad 
Massaehusetts valstijoj Bostono kardinolas 
O’Connell dar stoja prieš amendmentą, o 
Texas valstijoj EI Paso vyskupas Schuier 
jau remia jį.

Ktaalikų Bažnyčia aiškiai ir griežtai 
stovi už tai, kad tėvų teisės prie vaikų turi 
būt apgintos. Kada nėra pavojaus, kad val
džia tų teisių nesusiaurins, o atliks Ką nors 
vaikų ir visuomenės labui, tai Bažnyčios 
tam pritarimus užtikrintas.

Darbininkai kovoja už pagerinimą įvai
riais būdais. Kartais darbininkai griebiasi 
ginklų, kad iškovoti geresnį būvį. Tada jie 
pagatavi žudyti tuos, kurie stoja jiems ke
lmu. Kurtais duibininkai* elgiasi visai prie
šingai — pugutavi patys žūti, jei negaus 
pagerinimo. Kis pastarasis darbininkų gink
las yra bado streikas. O

Budo streikų išrado Vengrijos angliaka
siai. Tai jvyko prieš du metus. Tas streikas 
tąsyk pagarsėjo po visą pasaulį.

Dabar tų pačių kasyklų darbininkai 
griebėsi to paties ginklo — vėl paskelbė 
bado streiką. 40G angliakasių liko po žemo 
ir pareiškė, kad iš ten neis tol, kol nebus 
išpildyti jų reikalavimai. Kasyklas apsiau
tė kariuomenė ir daboja, kad kiti 4000 an
gliakasių neprisidėtų prie streikininkų.

Penktadienis, vasario 26, 1937n n a r* o 4 s

VAL BADO STREIKAS

Sausio 21 <1. Detroite mi- po kiečiaus) ir visų apleistą 
rė a. a. vyskupas Miehael dirvoną. Arčiau prisiglaudus,
J. Gallugher. Sekant spaudos j du aiškiau paniški, kad ir au- 
balaną, įnirtis ir laidotuvės kščiausia kultūra kur kas la- 
išėjo taip kukliai, it, rodos, biau tvenkia laukinio gyvu- 
velionies būta 6t tik šiaip lio užgaida, negu Kristaus 
jau paprasto vyskupėlio ir, meile.
daugiau nieko. Tikrenybėje, ------------
gi visai kitaip būta. Delko Kai kas sako, jog angis 
gi spauda taip šaltokai į gar- kaitą kitą įgėlęa arba tuo- 
bingo senelio palaikus pasi 'jau stimpa arba jei ir ne, tai 
žiūrėdama prabilo! Į šį klau- kitu kart įkasti jau negali,
rimą tegul geriau atsako tie, Kaip tik priešingai. Kiek ka-]Pasaka- J,nai raSo; 

i ką spaudai burną užčiaupė, rtų angis kauna, tiek kartų “Buvau daug girdėjus apie
O mes tuo tarpu į jo amželį savo auką užnuodija. Ir tam

IDEALIŠKA SANTVARKA

Sustreikavusieji angliakasiai gaudavo po 
$3.60 savaitėj, o reikalauja po $6.48 savai-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS publiką, vedėjas sako, kad čia,
---------- 1 girdi, susirinkus visa smeto-

Nevierininkams gera lekcija nėlė. Tuo tarpu pas duris prie 
... ... garderobo žmonių kamša ir

.. . ... . .. toks lermas, kad jokiu budulietuviškų balsavikų popevv .. , ,, .. . -negalima pagauti kalbėtojo žo
džius. Sėdėdamas pas durispripažino tiesa tai, ką laikė

Kuomet kur nors streikuoja darbinin
kijos aristokratui, tai yra tokie, kurie gau
na, sakysime, po $1.00 valandoj, o reikalau
ja po $1.25, tai tokie kartais ir neverti vi
suomenės simpatijos. Bet kuomet streikuoja, 
ir dar taip tragiškai, tokie darbininkai, ku
rie savo uždarbiu negali nuo bado apsiginti, 
tai jie užsipelno simpatijos ir paramos.

KIEK GAUNA IR KIEK TURĖTŲ GAUTI

Daugelis mano, kad prieš depresiją mes 
Amerikoj turėjome visuotinos gerovės laikus. 
Bet nežiūrėkime, ką kas mano, o pažiūrė
kime, ką rodo statistika.

Tyrinėjimai rodo, kad 1929 metai,, ka
da “prosperity” buvo pačiame įsisiūbavi
me, tai pusė Amerikos šeimynų uždirbdavo 
mažiau, kaip po $1,500 į metus. 0 penkta 
dalis šeimynų uždirbdavo mažiau, kaip po 
$1,000 į metus. Prisiminkime, ką šeimyna 
galėdavo padaryti su tokiais uždarbiais, ka
da buvo tokia brangenybė.•

Šiais laikais pragyvenimas apie 12 nuoš. 
pigesnis, negu buvo 1929 m. Už tad dabar 
ir uždarbiai menkesni. Todėl didžiumos dar
bininkų padėtis tebėra skurdi.

Williani Green, Amerikos Durno Feue- 
iacijos prezidentas, sako, kad kiekviena šei
myna šioje šalyje metinių jeigu turėtų tu
rėti ne mažiau, kaip po $3,600. Taigi di
džiumos Amerikos darbininkų šeimynų įei- 

( gus reikėtų padvigubinti arba patrigubinti 
i it tu dar neužtektų.

Visose pramonės šakose darbai eitų ge
riau, jei žmonės galėtų daugiau gaminių iš
pirkti. Žmonės ir išpirktų, jei pinigų turėtų. 
Todėl ir sakoma, kad darbininkų algos turi 
būt keliamos. Tada jų perkamoji galia pa-

visai iš antros pusės ži minė
jam ir matom tai, ant ko 
spauda akį primerkė...

Vienas jo kunigų, Father 
Coughlin, atsiekė aukščiau
sios garbės radio iškalboje.
Iškildamas pats, kėlė paskui 
save ir savo vyskupą. Iškilo 
abu. Pasišiaušė užvydas. Pra
dėta pešioti juodu abu be jo
kio reikalo. Net ir iš šalies 
stovinčiam tieji pešiojiunai at
rodė labui skystai. Nenoroms 
teko jų pasigailėti. Nepaisant 
vienok, stambiausių persekio
jimų, jiedu, kai uolu, kaip 
buvo, taiip ir paliko ncpuju- 
dinami. Už ką visas teisus 
pasaulis ir po šiai dienai juos 
da giria.

Keista. Ko nepadarė did
žiausi priešai, k opui kiaušiai 
atliko nelaboji mirtis.

Nors tai tik viena pusė ve- 
iionies nuopelnų. Nemažiau 
pasižymi kailio tikins i,r su- sai k jiem8 
manus ganytojus. Asmenini

jokio galo nėra. Geriausiai, 
su angių nesigalynėk.

Šiandien orlaivis iš New

vienas žmogus suerzintas to
. XT n , įlermo neiškenčia ir atsisukęs Mot Springs ir New Orleans,!. , . ....

T .... . u duris pusbalsiai, sako:La., šilto vandens versmes.»4 7. ; . ,— Kokia čia smetonėlė; čiaį Nemačiau savo akimis, atro
dė, kad tai tik pasakos apie . visos išrūgos.

tokius gamtos įvykius. Juk tai . KT * i, »•
Yurko nuskrenda , San Fr.n-; stebuklai, kad is žemes eina 
Cisco per kelioliką valandų. Šiltas vanduo. • yra
Ir tai, rodos, da negana greit. į Taigi, tavorSeiai, Enuna vi-i — Nugi, nugi, — sakau, —
Arklių gadynėje imdavo a_ |Kįeiltf npvierininkams davė ge-! kuolui galį įrodyti.
pie penketų mėnesių. deras in( |(,k,.ijtĮ kU(| annp(a. I _ Per ar(imo

arklys numukdavo apie pen- gJ.a[>(, gerus darbus žmo-‘meilę, — sako Nastulka, — 
kiolikų eilių kiečiausio p le g8l,s jaukia rojus, o už Ido- Į paklausiau Vinco Uobriuko:
no pasakų, nekalbant „pie gns—pak|u. visokie nevierinin- 
laikų ir nuovargį žmogaus. |aik„ pasaka> kaip kad ir 
Taip Inila da tik visai- nese- j Hat
nia1, jSpringse iš žemės eina ver-

’• dantis vanduo. Tiesos patik- 
Kas skaito ir seka Lietu-■ rinti ; „<)t Springu8 gaiilaa 

vos-spaudų, galėjo pastebėti ,,„važiuoti ir atga, 
ve kų. Iki neseniai Lietuvos Į kaip paJarS Enu„a> a,e į 
spauda labai marguliavo »ve-: anapOs grab<)j
timais išsircikmmis. Visokios ga|ima t„kio tripo padalytt 
edieijos, subtrakcijos, režimai, - „uvažiavai ir jau gudbai.
konsoltu-ijos, -principai, stt8e" ęjiekae nėra grįžęs ir pasakęs, 
stijos, koalicijos, sekcijos, ko- nei§mauėUai vadina
nvencijos, kondoleeijos sur-i y|.a tjkru (ikriau.
prizai, fundai, akcijos, kapri- tiesa

— BilI, jei aš pamatyčiau, 
kad vaikai muša usilą ir juos 
nuo to darbo sulaikyčiau, ko
kią aš parodyčiau meilę?

— Alis tyčerka parodytum 
asilišką meilę, — atsakė l>o- 
briukas.

Kari T. Compton, preaideiitas Massa- 
cbusetts Technologijos Instituto, sako, kad 
ideališku santvurka būtų šitokia: “Tai būtų 
bendruomenė, kur visi darbai būtų atlieka
mi kaip gulima lengviausia ir kaip galima 
greičiausia ir kur būtų gėrybių daugiau, ne- ; jr prasidėtų didesnis gaminių pa.rei-

airis. Tai vienok paprastoms 
airių užgaidoms nelinksta. 
Jam visi lygtis. Niekam jo
kios žemiškom laimės neužvy- 
di. Kus kaip išmano, tegul 
savo bažnyčiose gieda ir me
ldžiasi. Už gėdą laikė gązdi- 
nti ypač lenkus ir lietuvius 
visokiomis nevykusiomis pa
skalomis, novu iš Komos at
vežtomis. Pasėkos to vienui 
plačiam pasauliui gerai žino
mos. Ačiū jam, tai ten, kur 
ateiviai turi išsistatę puikiau-

Enima Parmallis už tokią 
lekciją nevierninkams tikrai 

įverta mano švelnaus delno pa
glostymo.

galiai akis vargino ir ausis 
diegė. Nekartą galvoti reikė, 
ar skaitai lietuvių raštą, ar, 
gal, kokių ispanų jovalą? Ir 
kas tai matė, sakysim, pap- į SmetunėJė...
rastą Lietuvos lašinuką, “ba-į Baigiant programą vakaro 
komi” užtituluoti! Net dau- vedėjas apzuaimina turįs dar 
tis sugeliall! Daukantai, Poš-‘ kelis kalbėtojus. Tarpe kitko, 
kos, Vulančiai nuo tokių iš- norėdamas pakumpti montuoti
sireiškimų laukais bė.gtų. Ne 1.. ......
ką smagiau ir amerikietis jau 
eiasi. Galų gale mūsiškio vai-

Leugvų ir sunkių gėrimų 
taverne suėjo du pažįstami: 
Čalis Pantis ir Jonas Kablys. 
Išmetę po štainą užvedė šne
kų apie namų reikalus.

— Duok pakajų, — sako 
Pantis, — maniškė pasidarė 
tokia pikta, kad kai supyksta, 
tai dantimis taip griežia, kad 
net kibirkštys eina.

— E, brol, tai niekis, jiuma- 
tytum maniškę supykusią, — 
atsiliepė Kablys. — Supykus 
ji taip sugriežia dantim, kad 
einančia iš burnos lieptum aš 
net pypkę užsidegu.

'-užtektinai kud patenkinti būtiniausius 
žmonių reikalus ir kur visi turėtų darbus 
arba užsiėmimus”.

Prezidentas Compton yra vienas iš žy
miausių Amerikos mokslo vyrų. Jo nusa
kymas apie ideališką santvarką, yra geras. 
Aišku, kad visi norime, kad darbus galė
tume atlikti ko lengviausia ir ko greičiau
sia. Tada turėtume užtektinai liuoslaikio 
atilsiui, pasilinksminimams, lavinimuisi. Tai- 
g-gi aišku, kad visi norime maisto turėti ne 
vien, kad nuo bado apsiginti, drabužių ne 
vien, kud kūną pridengti ir nuo šalčio apsi
ginti, pastogę norime turėti ne vien tik to
kius kad kuip nors pernakvoti. Aišku, kud 
norime iki soties sveiko muisto turėti, šva
rių gerų drabužių ir sveikatingų, patogių 
namų. Pagalios sukoma, kud ideališkoj san
tvarkoj visi turime turėti darbus ir užsiė
mimus. Ar visi norime dirbti! Čia tai jau 
neigiamai rcikiu atsakyti. Yra tiek ir tiek 
žmonių, kurių idealas yra patekti ant Mre- 
Liefo” ir taip laikytis iki gyvos galvos. Ide
ališkoj santvarkoj tokie piliečiai nepagei
daujami. Ten viri turėtų dirbti ir pelnyti 
sau pragyvenimą.

Ar atsiek tina tokiu ideališka santvar
ka! Abejonės būti negali. Jokių gamtiškų 
gėrybių netrūksta. Išradimų ir mašinų jau 
tiek turime, kad darbai gali būt atlikti 
greitai, gerai ir lengvai. Tai kas kaltas, kad 
tokios ideališkos santvarkos neturime/ Jos 
neturime dėl to, kad prie jos neiname. O 
neiname, kud vadai į tokią santvarką dar 
neveda. Kai kurie gal ir bando vesti, bet 
sekėjų neturi. Jų balsUs pasilieka balsu ty
ruose.

kežo “durtinas feisas” net
smagiau nuskamba už tokį,
sakysim, neva Lietuvos “ba- 

eitu. bužuyčuu. Ir lueldžmei jo Į koMQ„ kokįkdlavim&s. Gaminių pareikalavimą seks ga
mybos pagyvėjimas. Atsiras daugiau darbų, 
pramonės ratas mis smarkiau suktis.

Tai va, prie ko veda algų pakėlimas.
Bet algų pakėlimas turėtų eiti ten, kur jos 
yra mažiausios, o ne ten, kur jos jau da
bar nemenkos.

Lenkijos žydai labai susirūpino, nes kai- ___ ____  ___ _______  _
1 burna apie jų teisių suvaržymą. MarSalasi dėlto gi auklėkite sau savo da n.el ,,ePnMlėtoe. Reiškia, 

visųpirma .jos aruodus išsem-Į

se taip, kaip buvo išmokyti 
savo tėvų tolimoje Europoje, j 
Prie bažnyčių, džiaugiasi gra- j 
žiomis mokyklomis, svetainė
mis, vienuolynais. į mokyk
lų reikalus irgi be reikalin
gai nesikišo. Reiškia, jūsų

kitą pusbrolį.
Net smagiau aut krūtinės, 

kai matai, kad ir Lietuvos 
s j mudu tikros pažangos eilėn 
įžengia. Žinoma, mūsų kalba 
taip savo miklumu turtinga, į

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

... i kad kol kas jos galimybėsmokyklos. Jus rssistatet. Ir

Vasario Dvidešimts Sesta 
Diena

•s
“Aš paversiu ties jais ta

msybę šviesa ir kas kreiva 
tiesiais keliais”.

- Izaijo ZLII, 16.

vis atsiveria: gerumas tuo
met yra pasibaisėjimu, ir 
piktos dvasios gyvena žmo- 
nyse. Bet kuomet jis teisin- 

|gai galvoja, apakinančios švie 
į sos šaltinis prasimuša iš pi- 
(kto tumsos numalšinti jo tro- 
įškiinus. — Iš Rytinių Salių
j Poezijos.
* •

bi yra mintis visų baimių
numalšinimui, “Kas kreiva, 
bus tiesu-; kur nelygu, bus ly
gūs keliui” (Luko III, 5).

— Morta Opps Oliver
Virš klauainėjiuio ir mela- 

kime, o tik paskui, jei ko gystės kovos aiškiai girdisi
Kydz-Sinigly per radio pareiškė, kad Len- jaunimą taip, kaip jums sma 
’*ijoj žydų |)H>giomų nedaleisiąs, bet lenkų (,,įau<
tauta turinti vesti kovą už ekonominę ne-' ° Geriau apsidairius, ir tokių ^tur skolos ieško-Į malda iš apsunkintos jauno katalikas yra giliai
piiklautoiuybę. !. „hUoj,f pavyztlžiu» jau voa "llne- 0 to“ P“*01’” Seliillerio SiiKitea, “Kuo aš religingas. Be dvasi

• » • kelius vienur kitur' užmačius, relkfs- tikrai ir r'""tai
amžinus utilaies vyskupo Gal-! u‘’""k Bave “P»‘»“k»'»»-
lagherio du labiau pasigailė- P™““"'*1: “•»»« k»">«»

tis ir taip jau begalo kebli.
Veik pusė lietuvių užsienyje

2,681 žmogus. Nusižudžiusių vyrų buvo du K|(.|. Lštikrųjų, šičioimi in-1Kkurhttt- Jie veik verčiami

Ameriku baisėjasi savo automobilių ne
laimėmis ir žmonių žuvimu tose katastro
fose, o Japonijos bėila yra saužudystėse. Vien1 f, tenka, 
sostinėje Tokioj praėjusiais metais nusižudė

sykiu daugiau, negu moterų.
• • •

Anglijos mokytieji išleido knygą, ku- 
nioj išrodinėju, kad dabartiiuai būdai ap
ginti imu nuodingų dujų karo metu esą dar 
netikę. Dabartinės priešdujinės kaukė.-, uc- 
išgelbėtų žmonių nuo užtroškimo nuo nuo
dingų dujų.

• • •
Anglijos buvusis karalius Edvardas ga

li rinitai susirūpinti. SSimpsouieuė, dėl ku
rios jis atsižadėjo D. Britanijos sosto, pra
dėjo flirtuoti su graiku, kurs yra labai pra
lobęs lošimais. Pikti liežuviui kalba, kad 
Simpsonienė greičiau ištekės už graiko, ne
gu uz eks karaliaus.

dijonų būta Koiumbo laikuo- gražią savo kalbą svetimais
re, runku įepiti. Tai Vienok p;’*1"“1’ Be‘
jie skaitėsi milijonais Vadi
nusi jų būta guiui daug. Gi 
šiandien jų juu vos tik apie 
pusė milijono skaitosi. Ir to-

L

tus ? Klaidžiūuas dykynėje, 
nakties užpultas, be jokios 
prieteliškos rankos, kuri ve
stų mune, be jokios vadovau- ; 
jančios žvaigždės, kuri paro-t 
dylų man kelią. Abejonė, ne-

Kiekvienas sąmoningas 
ir tvirtai 

dvasiom kultū
ros jokio* reikšmės neturi 
grynai medžiaginė kultūra.

2. Sąmoningas katalikas ka
sdien rytą ir vakarą trumpai 
pasimeldžia. Ypač vertina be
ndrą visos šeimos maldą.

gi namie ĮMisilikusieji turčių; tikrumas, skepticizmas! Bet,.,

3. Uoliai sekmadieniais ir 
šventadieniais dalyvauja la

ją visomis pajėgomis apgin
ti ir nuo svetimų šašų draus- 
ti.

Tiesu, tu vedi mus eaugiui 
per gyvenimą, neši žibintą 
prieš niiiM tamsoje mirties pa
kulnėje, ir nuvedi mus namonji skaitlinė kasdien mažėju. “Kas tik išpažins mane

Neužilgo cr visai jų nebus, i žmonių akivaisdoje, tą ir aš i i ^un8U’ kmne tu uzgnnei.
Kitaip sakant, jau kur kas 
(iaugiau yra aršiausių krimi
nalistų, kalėjimuose nuvary
tų, kurių užlaikymas gana 
brangiai valstybei atseina, ue- 
gu labai padorių indų, ką 
meiliai ir uoliai knaisiojasi

išpašinsta aavo danguje esan mano Dieve, palaikyk mano
aojo Tėvo .kivaudoje; o ku iirdi Pu«« ivent.n,e
ma»«. lisigta, fanonii) aki- P“1^' lM.k« kur’" y“1*

žnytinėse pamaldose ir bent 
kas mėnesį eina šv. Sakra
mentų.

4. Sąmoningas katalikas 
skaito tik aiškiai katalikiš
kus laikraščius ir knygas. Ka- 
tnlikišką spaudą visur plati
nu ir remia.

vaisdoje, to ir ai išsiginsiu 
savo danguje esančiojo Tėvo 
akivaisdoje”.

Sv. Mato 1U, 32-33

myli labiausiai mus aplanky
ti“. — Nežinomas.

Kuomet žmogus klaidoje 
graibosi, naktis po nakties

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGI”
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Iš Tėvų Krašto

DR1ŪMS

<... N«rth«rn States Power Co.
r v 400—

Shoe Worker» in New England 
1,800

Skaitytojų Balsai 

MŪSŲ PARENGIMAI

“Pieno Centro” Veikla 
1937 m.

1936 metais už Lietuvos sie
lių ir Lietuvoje buvo jaučia
mas ekonominio būvio gerėji
mas. “Pienocentrui” tie me

deli kiekai j Prancūziją ir 
Švediją. Pereitais metais už 
kiaušinius užsienio valiutos 
gauta apie 5 milijonus 1 itų, 
prieš 2,2 mil. lt. 1935 metais. 
1937 met. penkmečio plane nu
matyta eksportuoti 60 mil. 
štukų kiaušinių. “Pienocen
tras” tikisi, jei sąlygos nepa-tai taip pat davė žymesnių 

vaisių. Lietuvos kooperatyvai, blogės, tų kiekį sn kaupu iš
pieno perdirbimo bendrovės ir 
pasikiri ūkininkai per praėju
sius metus parodė daug susi
domėjimo ir jautrumo pieni
ninkystės ir kiauš'ninkystės 
reikaluose, kaip kiekių, taip ir 
kokybės atžvilgiu. Visoje Lie
tuvoje pieno pristatymas į

pildyti.

Sūris

šalia sviesto ir kiaušinių 
“Pienocentras” 1936 met. ek
sportavo apie 20 tonų sūrio. 
Danginus sūrio išėjo Prancū- 
zijon. Sūrio gamyba TJetuvo-

pieninesi mažiau ar daugiau J8 galės plėstis. Pas
padidėjo. Ypač sujudo Suval

ios ir Dzūkijos sritys. Kiek 
Įžcsnę pažangų padarė Že- 
litija, kurios sviesto gamy

bos plėtimų sulaikė vasaros.
Tačiau ir tenai ūkininkų susi
domėjimas pieno ūkiu yra di
delis.

Pienas

Praeitais metais “Pieno
centro” atstovaujamų per 200 
kooperatynių pieninių prista
tė 14,310.286 klg. išvežimui 
tinkamo sviesto, kurį “Pieno
centras” išeksportavo į 22 į- 
vairius kraštus. 1935 metais 
buvo eksportuota 12,101,165,25 
kg. Vadinas, per 1936 metus 
sviesto eksportas padidintus 

>per 18 nuoš. Tokio sviesto ek
sporto padidėjimo neturėjo uė 
viena Pabaltijo valstybė. Lie
tuvos sviestas buvo ekspor
tuotas į Angliju, artimuosius

taraisiais metais pasaulinėje 
rinkoje labai padaugėjo kazei- 
no (džiovinto lieso pieno) pa
reikalavimas. Šių metų “Pie
nocentro”. programon įe.ina 
kazeino* gamybos ir eksporto 
išplėtimas.

Obnolies eksportas

Ferro Stamping Co., 550 
Bernard Schw*rh Co., 400 
Wester-Eii«nlohr Ine.. 500

Woolen Mills, Bag end j 
Drug Compenies 

500

Streikų antplūdis. Šiame J. A. Valstybių žemėlapy parodoma, kuriuose miestuose ir 
kokiuose fabrikuose šiuo metu streikuoja darbininkai, šiuo metu visose J. A. V. streikuo- to priimamo ar išleidžiamo* a- 
ja daugiau kai 40 pramonių darbininkai, kurių bendras skaičius siekia 25,000. Daugely

Praėjusiais metais “Pieno- vielų darb™nkai streikuoja nauju būdu — “sėdėjimu.” 
centras” pirmų kartų ėmėsi i“
obuolių eksportų. Per praėju
sį sezonų “Pienocentras” jų 
eksportavo apie 426 tonų maž-

Praneškite Apie 
Akluosius Amerikos

kada gauna laiškų, ypač iš to-, Lietuvos aklojo karo invali- 
Umo krašto ir iš garbingo as- j0 knygų “Ties likimo sos- jW. Coulter str., Chicago, III. 
mens. Ir jio mielai atsakinė-

, virOKnA1., TA . x ... .. - . ja aklųjų raštu parašytais lai-daug uz 1Ą500 l,t,,. Raug.au- Lietuvos aklieji rašo knygas -kais> prMMami &befe)* regi.
šia buvo eksportuota Vokieti-1 
jon, bet mažesnės siuntos nuė
jo* Šveicarijon, jAustrijon ir I 
Anglijon. Buvo bandyta pa
siųsti gerai išrūšiuotų ir gra
žiai supokuotų obuolių. Taip 
paruoštus obuolius buvo ban
dyta iš Lietuvos eksportuoti 
pirmų kartų. Iš viso Lietuvos 
sodai daugumoje tėra tik mė-

Rytus, Vokietijų, Amerikos į sodai’ kuriuos<‘ didesni. 
Jungtines Valstybes ir į i6 vienos atmainos obuolių kie- 
kitų kraštų. Visose rinkose

neakliesiems, perrašinėja 
knygas į aklųjų raštą, susi
rašinėja laiškais su neak
laisiais,- nori žinoti apie ak
luosius Amerikos lietuvius;

ntiems, kurios pagalba gali
ma lengvai skaityti.

‘ Ar Tamsta negalėtumėt pa
siteirauti Čikagoj esančiuose

ir leidiniai jų reikalais.

Aklas Lietuvos karo inva
lidas Pranas Daunys, 1933 
metais išleidęs. Kaune 125 
puslakščių knygų (neaklie- 

kių surinkti sunku. Vis dėlto šienus) — atsiminimus iš ko- 
vidaus rinkai “Pienocentras” vų dėl Nepriklausomybės ir
supirko ir sukrovė į savo vai
sių šaldytuvus apie 300,000 kg.

aklųjų gyvenimo, pavadintų 
“Vargo Keliais”, šiais me
tais išleido novelių rinkinį, 
pavadintų “Ties Likimo* Sos
tu”. Rašydamas Arėjui Vit
kauskui apie jo knygos - po- 

Nemažiau kaip eksportas Cmos “Numirėlis iš Karsto”

Vidaus rinka

Lietuvos aklųjų pramogos aklųjų institutuose, (jei to-

'"Lietuvos sviestas įgijo dau
giau populiarumo.

1936 metais į Lietuvos iždų
užsienių valiutos už sviestų į- 81™'”'1! Lietuvoje atmainių 
plaukė apie 33,5 mil litų prieš
24 mil. 1935 m.

Kiaušiniai 

Kiaušininkvstei j “ pienocentrui ” rūpėjo ir vi-Į (pirmiau spausdintos “Drau-
metai taip pat buvo įdomūs. daUs rinkos ~ n,iest’’ ypač ge”) — išvertimų į aklųjų 
Kiaušinių supirkimas per koo- Kauno ir Klaipėdoje, gerais raštų Lietuvoje, Pranas Dau- 
neratvvnc ridai iinntrn Pieno Peiktais aprūpinimas. nys sako: “Tamstai tur būt

praėjusieji

peratyvus smarkiai išaugo. 
Buvo supirkta 7Q-349,084 Stuk. 
prieš 34,247.207 Stuk. 1935 me
tais. Taigi, supirktų kiaušinių 
kiekis padidėjo 129 nnoš. Su
rinktam kiaušinių kiekni pa
ruošti esamų sandėlių nebeuž
teko.- Teko atidaryti naujų 

įdėlių. Iš viso veikė 5 san- 
iai; Kaune, Klaipėdoje, Pa 
rėžyje, Šiauliuose ir Taura

gėje. Kad kooperatyvuose dar

Įrengta Kaune centralinė pie
ninė moderniškiausia visam 
Pakaityje. Ji galės apdirbti a- 
pie 30 mil. kg. pieno per me
tus.

1936 metais “Pienocentras” 
Kauno aprūpinimui ir pakau- 
nės ūkininkų ir esamų punktų

nys
jau ir atsibodo laukti iš ma
nęs atsakymo. Aš visų laikų 
delsiau dėl to, kad kartu ga
lėčiau Tamstai pasiųsti savo 
novelių rinkinį “Ties likimo 
sostu”.

Tamstos poema jau perra
šyta į aklųjų raštų. Tų dar

bas būtų sklandesnis “Pieno- savo krautuves. Praėjusiais 
centras” prie kiaušinių sande- metais įsteigtos ir užkandinės. 
Iių buvo surengęs kiaušinių

^supirkinėtojams paruošti kur
sus. Taip pat buvo* plečiamas

priėmė per 10 mil. kg. pieno.1 bų atliko aklųjų instituto au- 
Klaipėdoje ligi 1936 metų Išlėtinę Jadvyga Dambraus-
“Pienocentras” teturėjo tik kaitė- Poem* 3au visi skaito 

-- aklieji1, tie, kurie jau mo
ka skaityti ir alsuoja Tams
tos kūrinio ritmu. Atlygini- 

Tokia yra trumpai sutrau- nio u£ perrašymų į aklųjų ra-

kiaušinių supirkimo punktų 
tinklas, įtraukiant į kiaušinių 
supirkimų darbų daugiau koo
peratyvų. 1936 metais kiauši
nius supirkinėjo 240 koopera

tyvų, o 1935 met. — 195. Di
džiausių veiklumų superkamas 
kiekiais parodė Tauragės, Ma
žeikių, ir Raseinių apskr. koo
peratyvai. Dalis supirktų kiau 
šinių buvo sunaudota vietoje, 
kiti eksportuoti. 1936 metais 
kiaušinių eksportuota 66,541-

kns, 1936 met. “Pienocentro” 
darbų apžvalga. Šiais metais 
“Pienocentras” rūpinsis plės
ti pieno gaminių ir kiaušinių 
paruošimų ir eksportų, tobu
linti vidaus rinkos aptarnavi
mų, plėsti kazeino ir kitų pie
no gaminių gamybų ir kreipti 
dėmesio į vaisius. 1935 metais 
už “Pienocentro” eksportuo
tas prekes į Lietuvos iždų į- 
plaukė užsienio valiutos apie 
26 mil. litų, praėjusiais me
tais — 39 mil. Litų, 1937 me-

o_. .tais tikimasi tų skaitlinę dar874 Stuk., o 1935 metais — 26,- .... .. * ,r ,.-/v ta • t padidinti. Psb.758,470 štukų. Daugiausia p
Jciaušinių eksportuota į Angli
ju, mažiau į Čekoslovakiją,
Vokietijų, Šveicariją ir nedi- PLATINKITE “DRAUGI”

kių ten yra), ar nesi rastų ten 
vienas kitas lietuvio aklasis. 
Ar moka jis lietuviškai, ko 
mokosi, ar gabus? nes lietu
vių ten gi didokas skaičius, 
kurių tarpe gali atsirasti ir 
šios nelaimės ištiktųjų. Bū
siu už tai Tamstai labai dė
kingas. Gal su tokiais aklai
siais galima būtų susirašinė
ti, jei dar visai nepamiršę 
lietuviškai. Arėjų Vitkauskų 
Kauno aklųjų instituto auk
lėtiniai pažįsta seniai dėklą 
muodami “Pasakyk, tu, man, 
mainyte!..”. Dabar dar savo 
pažintį pagilina.

Šį kartų Tamstai siunčiu 
tik 2 nr. “Aklųjų Dalios”,, 
kiti visi tos rūšies leidiniai 
išpirkti ir sunkiai begalimi 
gauti. Kai gausite šį laišku
tį ir siuntinėlius, labai pra
šau parašytį atsakymų.

Su tikra pagarba
Aklas Liet. karo Invalidai 

Daunys, Kaune, Ukmergės pi. 
110”.

Visų Amerikos lietuvių, ku 1 
rie kų nors žino apie akluo
sius Amerikos lietuvius, pra
šau man atsiųsti žinių, kad 
būtų galima akluosius lietu-! 
vius Amerikoje ir Lietuvoje, 
suartinti, duoti progos jiems 
pasiįvairinti savo nelaimingą 
buitį susižinojimais. Taip pat

štų niekas nenori ir neima.
Minėtai mergaitei Tamsta ga
lite parašyti laiškelį, nes ak
lieji būna labai patenkinti.' per mane galite užsisakyti

THE GOOFUS FAMILY By H. T. Elmo

Įsmens ypatybes tikrai nupie
štų.

Tokiuose atsitikimuose 
kaip būtų malonu, kad ren-

Dažnai mes nusiskundžia-' gėjai pakviestų tam tikslui 
me, kad mūsų parengimai ne-, pasirengusius vieną ar du ka-
būna sėkmingi*. Rengėjai ap 
gailestauja, kad jų pastangos 
nebūna įvertinamos.

Mums atrodo, kad tas nn-

lbėtojus, kurie mums naudin
go kų pasakytų, iš ko būtų 
galima daug ko pasimokyti.

Nedažnai mes, lietuviai, su-
siskundimas yra uepamatuo- einame Į skaitlingesnius bū
tas. Mūsų parengimai, kurie relius. Bet kaip sueiname, iš
būna nesėkmingi, yra nesek- ( naudokime tas sueigas. Išnau-
mingi dėl to, kad jie yra ne«-Į dokime taip, kad sueigų da-
įdomūs. įlyviai uennobodžiautų. Išnau-

v. . dokime taip, kad atsilankę į
Tik pažiūrėkime. Kada mes . . „ . ;1-,__. 1 . tas sueigas nesigailetumem

rengiame kokias išleistuves
nr priimtuves, iš eilės šau
kiame kalbėti 
susirinkusius.

betveik visus 
Tš tu kalbu

mes girdime tik pasiteisini
mus. Klausytojai nerimauja.

ir kad uesijaustumėm sueigo
se, kad laikų tuščiai leidžia
me. Tada mūs parengimai 
bus sėkmingi.

Tik prisižiūrėkime į mūs 
vienintelio dienraščio “Drau-i Puotos vedėjas prašo dėmė- .•’ < . , *ko” parengimus. Kaip moka-

sio. Bet to dėmesio nėra i kų' . ,, . t . 1 f ma plomios programos sure-
kre.pt. Ot, ta.p žmogus se- Ka(]a Q . rpn.
<u, nekantrauji ir lauki ka- _ , . . . , XT’ , .. .... ; ge koncertų, pakvietė net K ewda ta litanija pasiteisinimų _. . v . v, .. ; A orko operos žvaigždę ir muspasibaigs. O kaip būtų pa. taip suįdomino, kad ir šinn-geidaujama, kad kas tikrai die dar malonu prisiminti. 

Kada tie rengėjai rengia
tu”, kurios gausite net tris eęetainS^, Uetu-
už dolerį. Rašykite mano ad- And.teyj, tai pnkv.e- 
resu: Arėjas Vitkauskas, 2138 < ia prof- A’ Pocil?’ 0 tas

(Tęsinys 4 pvsl.)

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo- 
kojiniais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų JĮ /q 
(straigbt mortgages).
Pinigų laupytojams išrnokėjom 4% be jokio atroka- 
viino. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokanti visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai. '•>

Standard Federal
Savings 8č Loan Association of Chicago 

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

■ n A EKSKURSIJOS | LIETUVĄ
Gegužės 29 d> laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenburgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės j

■Thicaso

arba telefonuokite CANai 7790
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Reikšmingai Paminėta 
Lietuvių Diena

Vas. 21 d. Šv. Antano pa
rapija per tumių. kurią laike 
kleb. kun. 1. K

ta $100.00. tiražus atjautimas 
vargšės Lietuvoje.

‘ ‘ A pvainikuota Lietuva'
vaizdelis, muzikų Dailiuos ir 
Onos Bakšaičių prirengtas iš 
šių mei ginų: .J. Cerikaites, L.

1> risis, da- jja(.vins^aį^s> Yuod.ruki- • 
ri «w.mi.n« ui toną. Lie. I nn|(-S) N Klui(.kaitės> v R>.'

tuv«. laisvės kovoju. ir I y Ma„kaitfe) e Jo.
kankruius, taipgi p«.kc pn-1 llisif,tl,s y. NaroskaiUs, J 
taikintų pamokslą, bažnyčioj 
buvo renkamos aukos Vil
niaus krašto lietuviams; su
rinkta $80.00.

Vakare Lietuviu svetainėj

SKAITYTOJŲ BALSAI jtogumų, būtų įrengtas switn-1 nors pirmiau, ir kad rūkyto užsirūkymui, tad Luckies nau’ 
jing-pool. Prie dabartinių ap- jai vis labiau linksta į leng-.doja tik viduriniuosius lapus,
jlinkybių, turint omeny, kiek vų užsirūkynių. Daugelis va- 

(Tęsinys iš 3 pusi.) i dabar žmonių yra be darbo, dovaujančių operos, radio, 
gus, būdamas Bethoveno Ko-1 tokio pagerinimo įrengimas scenos ir filmų artistų nese- 
nservatorijos vedėjum, su pu- daug n.i nekainuotų. O tok> niai pareiškė, jog jie labiau- 
galba savo studentų orkestros įrengimas piknikų rengėjoms šia mėgsta Lucky Strike ei
bei chorų, vėl į programų j- pagelbėtų sukviesti daugiau garėtus, lengvų užsirūkynių iš 
deda tiek širdies, kad daly- svečių į piknikų. Tada nore i- turtingo, brandaus - kūno tu
viams tikrai būna malonu. Į ketų piknikų rengėjams be- bako. Sis artistų pamėgimas 
Tik laukiame, kada daugiau
lokių programų bus. pėsčio, ai

Neužilgo ateis vasara. 1 a- Tada visi, kurie važiuojame jie atrado Luckies maloniai
rupijos, draugijos ir laikius- t Michigano ežerų, galėtume gerklei, 
čiai rengs piknikus. Tie pik- važiuoti į Vytauto daržų

veik žilas gaivus gauti iš rū- yra tuo svarbus, kad jų bal- 
posčio, ar piknikas jtavvks. sai jiems yra taip svarbūs. Ir

kurie dar pagerinami išimti
nuoju “toasting” procesu pa
šalinti tūlas aštrias erzinan
čias priemaišas, visuomet ra
ndamas visokiame tabake.

Taigi rūpestingas tabako 
išrinkimas ir moksliški ap- 
dirbimo metodai patiekia 
mums lengvų užsirūkymą, 
taip mėgiamų vadovaujančių 
operos, radio, scenos ir fii 
nių artistų.

Adv. Alex Oonrad. Detroi
to lietuvių remiamas kandi
datas į Common Pleas Court 
teisėjus. Platesniam išgarsini 
mui' vas. 28 d., Lietuvių svet., 

rengiamas visų lietu-

Kantrauskaitės. Gitaromis a-
kouipanavo D. ir O. Bakšui-
tės. Merginos, iMtsipuošusios
lietuviškais rūbais, su g;lių
vainikais, žaisdamos dainavo

buvo patrijotinė programa, jr atsinešė po didelę žibančių
kurių atidarė mokyklos vai- raidę, kurios sudarė žodį ‘Lie
kų choras padūmuodamas tUva’. Kitos Amerikos ir Lie-

Lietuva ir Viršaus kai-1 tuvos vėliavas laikė gražio- i ■ • iiu\os iniKe giazio vn. va|{avasų Programoj da-
riMlHI ’ Mormutog hnxrr» I ; ___ i_______ ; _ _____ »i_t f c «

yvaus chorai, solistai, kal- 
loniai padainavo šių dainų po a(Jv €onra<t teisėjas Mur- 
vienų punktų: “Lietuva bra-'phy ir keletas jįetuvių. 
ngi”, “Lietuvaitės malda’’
“O, Lietuva’’, “Kur Kernu- ,, -. ... v , ,.

5-kiių veiksmų drama tikrai; nas įr Dauguva”, “Graži” ir • ‘ UZ. V,elJ* kandl'
girtinai suvaidinto, dėka ga’- “Leiskit į Tėvynę”. Vaizde- L°“.dhUg

.) va i

neliai ’. Mergaitės buvo l>a-1 inįs spalvomis apšviestas. Ma' j 
sipuošusios tautiškais rūbais.

Ak ordinu solo gražiai “Sa
nta Lucia” išpildė M. Rukše- 
naitė.

nikai dažnai minus irgi nepa
vyksta. Jie nepavyksta dėl 
to, kad niekas nenori važiuo
ti dulkių gerti.

Tiesa, turime Vytauto dar
žų, kuriuom tikrai galūne di
džiuotis. Daržas moderniš
kiausiai įrengtas ir dulkių nė-

Viktcras Balanda

REKORDINE 1936 METŲ 
CIGARETŲ GAMYBA

Antanas Leitenantas’,

bienis vaidyloms. Vaidino O. pls darė nepaprastų įspūdį;
Adomaitė — Lamiėnier.c.- ro
lėj, O. Brazienė — Marytės, 
J. Tumas — Leitenanto, u. 
Bacvinkaitė — Tarnaitėm F. 
Stankus — Jono, J. A. Cress 
— Gydytojo, A. Stonkienė — 
Mortos. Kalbėjo moksieivis 
neseniai atvykęs is J .u tuvos 
čia mokintis E. Miliuke', ičius. 
Piano solo skambino A. Ku- 
litis. Reikšmingų kaiba pasu-

Pereitais metais Jungtinėse 
Valstijose buvo pagaminta 
daugiau cigaretų, negu bent 
kuriais kitais cigaretų garny

rą. Jam© įrengta viskas, ko nie(ajs metų eigai e-
tų gamyba siekė 153,166,336,- 
000 cigaretų, palyginant su 
1935 metais 134,607,741,000

pikniko rengimui reikia ir 
dar ne bent kokie, bet tokie,

Kovo 1 d. visi lietuviai ba-į kokiU ™ daržas ne’
turi. Įrengta vaikučiams žai- 
smavietė, basebolo aikštė, net

pagelbės laimėti jaunam, enc-

rodos, kad tikrai IJetuvoje. 
Lietuviška daina žavėjo vi
sus. Didelė garbė muzikėms 
Bakšaitėms, kad čia gimusios 
ir augusius rodo tiek patrijo- 
tizmo imk Lietuvos.

rgingam lietuviui, 
lietuviai laimės.

daui ir

jdčta darbo, bet jis liks ilgai 
nepamirštas.

Šiuo pnkninėjhnu net ir 
.jaunoji karta buvo suįdomi- 

Parapijos choras, vedamas nĮa. Koresp.

moderniška bouling alleys. 
Žodžiu, darže yra visokį© pa
togumai.

Tik, ant nelaimės, vasaros 
metu visi norime pasimaudy
ti. Kiek tas daržas būtų ver
tesnis, kiek ten daugiau sve 
cių, ypatingai jaunimo privee- 
ziuotų, jei, prie visų kitų pa

muz. J. A. Blažio, galingai 
padainavo patrijotines dainas. 
Pirmiausiai merginų chorui 
žaidžiant, duetų ‘Vilija upių'

ke kun. I. h. Boiei.ds prives-• jaįnavo O. Adomaitė ir L 
damas kelis pavyzdžius, kaip 
lietuviai skriaudžiami it žu
domi Vilniaus krašte, o Lie
tuvoje lenkams duota pilna 
laisvė, ir net vienam lenkui 
mokytojui mok» didelę pen-' 
sijų, kuris visų laikų rusams 
ir lenkams darbavosi. Taip
gi pažymėjo, kad kai kurie 
Lietuvos aukštį asmenys net

Bacvinskaitė. Merginų cho- j 
ras pakartojo antrų punktų.: 
Bendras choras padainavo! 
“Oi, skambink”, “Atbuski 
lietuvi”, “Broliams vilnie 
eilinis” ir “Vasario Šešiolik
toji” (J. Žilevičiaus), ant ga
lo Amerikos ir Lietuvos hi- į 
mnus. Programa publikai, ku
rios buvo pilna svetainė, imi-

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS

kas tada buvo metinės oiga- 
retų gamybos rekordu.

Šis 18,000,000,000 cigaretų 
gamybos padidėjimas tik į 
vienus metus ryškiai parodo 
didėjantį cigaretų šioje šaly
je populariškumų. Pere tų 
metų gamybos viršininias pi
rmykštį rekordinį metų, pu 
vyzdžiui, buvo didesnis, negu 
ištisa 16,427,086,000 cigaretų 
gamyba 1914 metais.

Nereikia ir abejoti, kad da 
bar daugiau vyrų ir moterų 
rūko cigaretus, negu kada

atostogoms vyksta į V aršu-j
vų. Smerkė tokių elgesį. Pas-' proglui..os surengimui daug 
kūi kreipėsi į publikų, ai ne-J 
galėtų po kelis centus paau
koti vienai našlei, kurio, vy-

nukovė.rų lenkai Jšpasalų 
Padaryta rinkliava, surinkta 
dar $20.00. Tat viso surink-

TO REGAIN ENERGY 
AFTER THE FLU

I .riMSf/H. I

'JPhen the Flu has .eft yoo 
weak enil discuur«xed vot 
need *omething to put ■ 
keen ednon voor »pp«t:te 
tnd to hrace up vout dt 
t e tti ve System, to turn y our 
lood into strenath-tivint 
red olood. Hostetttr • 
Stotnachk. Bitter? <peed> 
uprecovery You'll feel net 
tet tvith the firv dose 
Phonevotirdrua etoreristht 
iwij tnd tet narted quick 
ly Americt's tonu sinet 
185} Tastes «ood, does 
good. 18 Oi. oottle. 11 50

Jei pri truksite OL1) GOLD CI- 
GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojimo Formų1 galite gauti jų 
daugiuu tuoj pranešant mums te
lefonu.

• Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tumeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingą kiekį Mįslių Paveikslų per 
speciali siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinai Old 
Gold Cigaretų stake, kud ir jų 
nepritrūktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK 1 TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
Tavernaiihs Kituose Miestuose Siunčiame Orderius Ekspresu.

Lucky Strike cigaretai yra Į
laisvi nu© tūlų šiurkščių ar- PlOOIllIflTėC HIlDAIlkCN 
žinančių priemaišų išvalytų UAnOlNMItd UnAUUL 

išimtino gerai žinomo “It’s
Toasted” proreso, kasi yra 
gerklės apsauga prieš knitė-

AKIŲ GYDYTOJAI

jinius, prieš kosulį. Šiems ga-i 
įsiems cigaretams tiktai pui | 
klausias tabakas superkama 
ir žinoma aukščiausios kai 
uos už šį tabakų, “derliaus i 
grietine” mokama.

Prie to, kadangi cheminis 
išnagrinėjimas parodo, jog 
viduriniai tabako1 augale la 
pai yra tinkamiausi lengvam

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Caiumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Hatsted Street
C111CAGO, ILL.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

' JOSEPH J. GRISU
1 LIETUVIS ADVOKATAS 
i 4631 South Ashland Avenue 
. Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2291 W. Cermak Road
Metro|M)litnn State Bank naiue 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
l’anetlėlio, Scretlos ir Pėtnyčios

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
__________ pagal sutartį.

Telephone HEMIock 2061

OR. JOSEPH KELLA
DENTI8TA8

6558 South Westeru Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal atraitarriaji
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų figų gydytoja 
6900 So. Halsted SL

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

Telefonas REPublic 9600 Tel REPubWc
Prospect 101S j

HOSTtTTEH S BITTEM

ĮVAIRŪS DAKTARAI

State 48 9# ___
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT GAW 
BS22 80. TV este m Avė. 

Valandos: kaadlen nuo S:80 po plet 
Iki 8:80 v. vak. Subatoj m c 1J Iki 

•:0S vakare 
IKK W. Raiulolph Kt. 

Valandoa: kasden nuo 9:00 ryto 
iki 8:00 po plet

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADV0KATA8 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Wcstern Avenue 
PROspeet 1012

Melroise Park B20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad.. ketvlrlad. lt senkt&dteulalr 

9-12 v. rytų.; 1-6 p. p.; 6-9 V. v. 
SeHtudteniuis nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Piruiudteniais tr trečiadieniais nuo
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

fl.-fttadienlaia nuo 2 v. Iki 9 v. v.
Sekmadieniais pagal autartlea

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

uuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. OANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
Res.:

2456 W. 69 St
Tel. Ofiso:

LAFayette 4017 
Tel. namų:

HEMiock 628C

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A (5-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sntarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted SV, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2-—9 v.

Res. 6924 So. Talman Avs.
Res. Tel. GROveaill 0617
Oflfee Tel. HSMldck 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketv. tr Nedėliomis ausi tarus 

rai. CANal 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St. 

________ Tel. OANal 0402________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd 8t.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagnl antarti

AMERIKOS LIETUVI^ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIA
Res. and Offiee Tel. CANa’ 0257

Res. PROspeet 66fJ

DR. P. Z. ZALATORIS
Office Phone

PROspeet 1028 3359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vak. OANal O7OB

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

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

kary, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle kary. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK,
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
4631 Sa Ashland Avė.

Tel. YARds 0994 
Ree.: Tel. PLAu 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vxk

DR. CHARLES SEGAL
OYT8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonus MIDw»y 2880 

OFISO VAIJiNDOH: 
vskaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
»•! fw» rnetn rr nur. 7 iki 8:30 e. •

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8XAS) 

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

Nedėliom lr TrrčiudieniiUs 
lugnl Sutartį

J Ari IA KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 90 metų

Reomatlsmas tr Alrdles llgm to 
specialybė

Valandos 11-12 A. M 2-4. 7-8 F. M. 
Gyvenimo vieta. 1688 8o 50 Ar». 

Pborr Cicero 8656 
OJlco 41MO iStb StMLl

Office Honrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by A|ųwiutuent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGDON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 0HIRUMA8

2201 W. Cermak Road
Valandos: 16 h 7 -8 

Beredomia ir Nedėl. pagal sa tartį 
ftRZTDENCUA 

0631 S. California Avė.

GYDYT0JA8 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. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913 14 
Res. KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3: nno 6:30—R:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036
Reaidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremost. Avė.
Vaisyta &-10 X.

Nedėliomis pagal sutartį

v?
Z
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KUNIGAS DESMOND’AS - PAVYZDYS 
JAUNIESIEMS KUNIGAMS

Rašo Stasys Pieža

Vidurnakty suskambėjo te
lefonas.

Kunigas Vilūnas C. Des- 
mond’as pažadintas, Šv. Rai
mundo parapijos klebonijoje, 
Joliet, III. Jis buvo vikaras 
toj parapijoj. Jo arkivysku
pas Kardinolas Mundelein, 
paskyrė ten tik prieš šešis 
mėnesius. Bet jau buvo ap
sipratęs; pažino parapijos 
žmones, o parapi jonai j j.

— Heilo, — dar mieguistu, 
lėtu balsu atsiliepė. Taip, tuo
jau atvyksiu. Prisirengkite 
— ir užkabino telefoną.

Tuojaus pradėjo rengtis. Jį 
šaukė viena parapijos šeima 
pas ligonį.

Jaunas kunigas, garbinuotų 
plaukų, mėlynų akių, stipraus 
fizinio sudėjimo. Veidas si
mpatingas, spindantis inteli
gentiškumu.

Greit apsirengęs nubėgo j 
bažnyčių, pasiėmęs šv. Ko
munijų, įsėdo į automobilių 
ir išvažiavo pildyti savo pa
reigų Dievui. Jo širdis degė

pasišventimu. Vidurnaktį pas 
ligonį, be jokio atsisakinėji-
1110.

Bet kun. Desmondui nete
ko atlikti savo misijos...

i Jo kūnų atrado pereitų ant
radienio rytų apvirtusiame 
automobiliu je ant kelio jNo. 4, 
už vienos mylios nuo Lock- 
port, III. Šalia jo, taipgi ra
do Šv. Sakramentų, rožančių 
ir krapyklų.

Beskubant pas ligonį su šv.
Sakramentu, jaunojo kunigo

' automobilius paslydo nuo ke
lio, peršoko trijų pėdų gi lo
vį, apvirto ir smogė į tvorų.

Velionis buvo tiktai 33 me
tų amžiaus. Jis buvo sūnus 
Kornyliaus Desmondo šeimos. 
Tėvas yra detektyvų seržan
tas.

Aukštuosius mokslus, jau
nas kunigas baigė Ųuigley 
Preparatory Seminary. Jų bai 
gė 1923 metais.

Per penkis metus pradinė
je seminarijoj jis daug atsie
kė. Savo klasės buvo pirmi
ninku ir redaktorium “Le

Miegokit Stipriai, Temkinkitžs Maistu

TRINER’S ELEKIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelboti 

Virikinti ir nuo 

Vikietėjima

MLAITK SAMPKUO DTKA1 
Trfaar*i Bitter W>ao Co.
#44 B. VeOe g«„ OiImc*. B#L 
PrMgak m#m Munpelį 
Tarta _________________________

Vaistinės#

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

Grabnamių

Didžiausia pujniiiklų dirbtuvė Chicagoj
- — • ■ - O------

Suvirš 50 metų prityrimo------ O------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
— - o------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WE$TERN AVENUE
AUTI GUANU AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Petit Seminaire” (seminari
jos žurnalo). Rašantis šiuos 
žodžius buvo kun. Desmondo 
žurnalo redaktoriaus padėjė
ju.

Velionis pasižymėjo kaipo 
poetas. Yra parašęs daug gra
žių eilėraščių slapyvarde ‘Wi- 
Ides Haor’.

šv. Marijos seminarijoj Mu
ndelein, III., jaunasis kunigas 
Vilimas susipažino ir su lie
tuvių poezija, išversdamas 
daug lietuvių eilėraščių. Šiam 
darbui jaunam kunigui page
lbėjo rašantis šiuos žodžius.

Vienas jo vertimas Putino 
“Rytas” yra tilpęs “Studen
tų Žodyje”, kovo - balandžio 
numeryje, 1934 metais.

Originalas šiaip skamba;

Štai pro kalnų saulužėlė 
Spinduliuota atsikėlė. 
Suspindėjo, sublizgėjo,
Pėdais rasos nuriedėjo...

Spinduliais tat apraizgę tas
Sveikas, saulės rytas!

Tu visur keli gyvybę,
Tu puoši jaunų tvirtybę.
Spinduliuotas, vainikuotas 
Kaip mūs’ amžis Irumpam

duotas.
Tut svajonių aptaisytas,
Sveiks, mūs’ amžio rytas!
Kun. Desmondo vertimas a- 

nglų kalba seka:
Spilling o’er liill at break of

day,
Claiming the world for its 

gold - cromned sway. 
f ai r blushing, f irę - glo'ving,
Dew pearls to all tlirosving...

The mantled sky thou art 
adorning,

llail sunny moming;
The iclior of life is thy fair

gucrdon,
Tliou strengthen’st us to bear 

all burdcn.
Star - stealing, rase-fl&ming, 
Even lil'e’s youth shaming.

As beauteous are the iho’ts 
adorning,

My lil’e’s ąuick morutng!
Rašančiam šiuos Žodžius 

kun. Desmondas yra pasakęs:
“Lietuvių poezija graži, ri

tminga, lyrinė, kas tinka an
glų - auksams. Mėginkime iš
versti gražiosios lietuvių po
ezijos anglų kalba ir išleiski
me knygų”.

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
Du Kartus Minėta 

Lietuvos Nepri
klausomybė

kainų, meilę ir jai tarnybų. 
Kalbėtojas taip paveikė

jaunučių lietuvių sielų, nes, 
po kalbos, sustoję padainavo 

į “Lietuva brangi’’, kuri ska-
Antru mbejo jau ne kaip daina, bet 

bridge- kaip karštos meilės giesmė.
BRIDCEPORT. —

syk praeitų savaitę 
portiečiai minėjo Lietuvos ne-' Klausytojui, tarp kurių buvo 
prklausomybės sukaktį. Apie ir apie keturias dešimts vie- 
pirniųjį minėjimų “Draugas’ šnių seselių - mokytojų, ro
jau rašė. Antrųjį minėjimų dos, tosios dainos dvasia ir 
surengė šv. Jurgio mokykla1 tekvėpavo. Nevaržė jie nei
savo svetainėje sukakties die
nų.

| šeūnyninį minėjimų mo
kykla pasikvietė savo myli
mų prelatų M. L. Krušų, ku
nigus asistentus, savo tėve
lius ir pažįstamus.

Šventės ūpo palaikymui, 
mokykla paruošė tokių prog
ramų, kad, be sceninės da
lies, visa svetainė bendrai, it 
viena didelė šeima, prisidėjo 
prie minėjimo.

Mokyklos pirmamečių orke
strą, elegantiškoj geltonoj - 
mėlynoj uniformoj, šauniu ma 
ršu sveikino į svetainę įėju
sį prelatų ir jo sveoius, kun. 
M. švarlį ir tėvų pranciško
nų. Visa publika sustojus plo
jimu juos širdingai priėmė.

l’o maršo, orkestrai lydint, 
visa salė sugiedojo Lietuvos 
himnų. Tuotn tarpu ant sce
nos vaikinai įnešė Amerikos 
vėliavų ir Lietuvos trispalvę 
sykiu ir jos herbų, Vytį ir 
pantomimų jie, rodos, suliejo 
į vienų tautos spalvas ir gie
smės mintis.

Paskui kalbėjo prel. M. L. 
Krušas. Vaikų akys žėrėjo 
gyva šviesa, kai pasakojo 
jiems apie nepriklausauįybės

PADĖK0NĖ

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĖ LYGIOMIS TEISĖMIS”
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
1 lt MAN D AG A US PATA RN AVI MO ” ’ - - -

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI
4- DIENĄ IR NAKTĮ ŠAUKITE TELEFONU

YARds 1741-42 — 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 Povilas šaltimierus.

AGNIEŠKA
VALU0KIENĖ

Kuri mirė vasario ,4 d., ,r 
tapo palaidota vasario 19 d.,
1937, o dabar Ilsis ftv. Kazi
miero kapinėse amžinai nuti
lus ir negalėdama atidėkoti 
tiems, kurie suteikė Jai pasku- 
tin) patarnavimą ir palydėjo ) 
tą nclAvcngliamą amžinybės vie
tą.

Mes atmindami Ir apgailė
dami jos prasiftallnlntą iž mtt- 
si, tarpo dėkojame mūsų dva- 
stftluiin tėvui kleb. kun. Alba- 
vlė.lut, kunigams Valčūnul, Oa- 
slūnui, bukoS, ui ir KlžkOniri. 
kurie atlaikė JspCtdingas pa
maldas už jos sielą. Dėkojame 
kun. Vaičūnul už pamokslą 
bažnyčioje ,r kun. Albavlčlut 
už pamokslą tarpinėse. Dėko
jame visiems kunigams, kurie 
dalyvavo pamaldose.

Dėkojame ftv. Miftitj aukoto- 
|ams.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui S. M. Skudul, kuris sa
vo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėto ją ) 
amžinusi,. o mums palengvino 
perkasti nuliūdimą Ir rūpes- 
p< sčlus. Dėkojame grabneftianis 
Ir vlslema, kurie paguodė mus 
mūsų nuliūdimo valandoje lr 
pagailos, dėkotume visiems da
lyvavusiems laidotuvėse lino- 
nėnu>; o tau a. a. Agniete, lai 
Dievas suteikia amžiną atilsj. 
Nuliūdę, lieka: Tėvas Ir Nfinus.

LAIDOTUVIŲ D1REKTORIU8

Phone 9000

OAKV, IND. LAIDOTU! V DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriau#,<■ pataroavtinaa — Moterį# patarnauja

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

Bendro Trijų Apskri
čių pikniko reikalu

Bendro trijų Chicagos aps
kričių: Federacijos, Moterų 
Sųjungos ir Susivienymo pi
kniko reikalu komisijos na
rių susirinkimas įvyks šešta

dienio vakare, vasario 27 d.,
; 8 vai. Feder. Chic. apskr. pi- 
! raini. I. Sakalo bute, 6747 S. 
Artesian avė. Visų trijų aps
kričių komisijos nariai pra
šomi būtinai atsilankyti. At
skiri kvietimai niekam nubus 
siunčiami. I. Sakalas,

Fed. Chic. ap. pirm.

PLATINKITE "DRAUGI”

Tų darbų nutraukė nelai
minga mirtis.

Į kunigus J. E. kardinolu b 
Mundelein įšventino 1929 me
tais.

Per aštuonis kunigavimo 
metus, kun. Desniond pasi
šventusiai dirbo CYO organi
zacijoj. Jis užsitarnavo titu
lų: “A friend of the boys”.

•Seminarijos klasė 1929 me
tų šiandie liūdi savo kolcgia- 
nto...

lleąuiescat in pace jaunam 
kunigui Desmond’ui, Kuris 
žuvo pildydamas savo parei
gų Dievui.

Kun. Desmondo trumpas 
gyvenimas — gyvas pavyz
dys jauniesiems kunigam*!

ašarų, kai vaikučių balsui 
griaudeno juos ta Maironio 
daina.

Valandos rimtis truputį at
sileido, kai nuo scenos ren
gėjai iššaukė laimėtojų nu
merius ir išdalino dovanas. 
Mat, savaitę prieš šventę mo
kykla leido laimėjimui dova
nų — “Shirley Temple” lė
lę lietuviškuose rūbuose. Lėlę 
laimėjo Leonardas Puišis.

Tiek buvo ir nepriklauso
mybės sukakties minėjimo.

Paskui sekė veikalas, ku
rio vaidinimo tikslų rengėjai 
iš anksto paaiškino, būtent; 
Kalėdinės programos artisčiu- 
kų buvo prašyta pakartoti 
nusisekusį veikalų “Liksim 
čia pat”. Dėl to, prie šios 
progos, prašytojų norų ir pa
tenkino.

Veikalas yra vertimas iš 
anglų kalbos. Originalas pa
rašytas Jean Lee Latham.

Nors vaidinimas užėmė be
veik valandų, bet, matomai, 
visa publika, su vaidintojais, 
perjgyveno ir skausmus ir! 
džiaugsmų taip, jog, užsibai-1 
gus vaidinimui, galėjai jaus- j 
ti publikų atsidūsant sykiu 
su visa laimėjusia Ginaieių1 
šeima. Lošimo protarpiais, 
pažvelgus į žiūrovų veidus, 
įdomu buvo sekti jų pergy
venimus: ir vargų, ir kovų, 
ir džiaugsmų. Reiškia, kiek
vienas scenos dalyvis sugebė
jo būti gyvu tos pasakos as
meniu.

Uždarius scenų, ir <Jar aky
se bemirksint ašarai, orkes
trą, vedama mokytojo prof. 
A. S. Pociaus, pridėjo sma 
gų maršų — finalų šiai pro
gramai. Ne saviškis

— Netrukus Vatikane bus 
atidaryta nuolatinė filatelijos 
paroda, kurioje bus išstatyta 
Vatikano ’ ir įvairių kitų val
stybių pašto ženklų.

PRAN0IBKUS DARBUTAS
Mirė vasario 23 d., 1937 m., 4:30 vai. popiet, su

laukęs 63 metų amžiaus. t
Kilo i.š Kauno rėd., Telšių apskričio, Kantaučių pa

ra pijo s, Purvačių kaimo. Amerikoje išgyveno virš 30 
metų. A. a. Pranciškus buvo nevedęs.

Paliko dideliame nuliūdime Lietuvoj gyvenančius: 
seserį Juzefų, brolį Ferdinandų ir jo vaikus; o Ame
rikoj paliko vienintėlę giminaitę pusseserį Eufrazinų 
bičkūs, po tėvais Pučkoraitė, Švogerį Stanislovų Lie
kų, ir jų šaimyną.

Kūnas pašarvotus koplyčioj, 10834 S. Miclūgan 
Avė., Roseland. Dėl informacijų šaukite BOUIevard 
5850.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 27 d. Iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydėtas j Visų Šventųjų pa
rapijos bažnyčių, kurioj Įvyks nedalingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapiheR.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdimi: Pusseserė ir Jos šeimyna.
Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 

YARds 1741.

%

DAR
GALIMA

GAUTI
1937 “DRAUGO” KALENDORIŲ

Gražūs, spalvuoti kalendoriai — su visomis šventėmis. 
Atvykite į “Draugo” raštinę, arba prisiųskite 25c 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. J. Rita
Lachawic2 ir Si
I. Liuten
S. P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. ladoinc
A. Petkus
S. M. Skutas

Eztrskis ir Sumiš

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

42-44 E. 1081 h Street 
Phone PULlman 1270 
arba CAN ai 2515

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We«t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

l



B aaa
Penktadienis, vasario 26, 1937

■.!. į Į. . ii.. ■ —■

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

North Sides Žinutės

Gražiai baigėsi misijos. 

Džiaugiamos pasinaudoję pa
mokinančiais kun. Yonkans, 
dominikono, pamokslais, ku
ris per visų savaitę aiškino 
tikėjimo tiesas ir ragino lai
kytis tu tiesų, kad apturėti 
amžinąjį gyvenimą.

Parap. choras visu smar
kumu rengiasi prie šv. kon- 
ceito, kuris jvyks verbų sek
madienį. Bus išpildyta ‘‘Se
ptyni Kristaus Žodžiai nuo 
Kryžiaus”. Choras daro pra
ktikas net kelias į dieną; be 
to, choras yra užkviestas ir 
kitokį programą išpildyt sek
madienį prieš verbas. Cliori- 
stai-tės lankykite praktikas.

North Side biznierius V. 
Nausėda ilgą. laiką ligos ka
muojamas. Dabar pradeda at
sigauti ir vėl stoti į visuo
meninį veikimą. Northsaidic- 
čiai tuo labai džiaugiasi.

Praėjusį sekmadienį Pečiu
liai pakrikštijo savo vientur
tį sūnelį .Juozuko vardu. Į 
krikštynas sukvietė gimines, 
draugus ir iškėlė puotą, ku

f f ' -

Siolaikiniai fabrikai... 
švarūs kaip jūsų vieškambaris 
namie ... tai ten Chesterfields 

gaminami.

Champagne Cigarėtų Po pi era yra gry
na ... dega be skonio ir kvapo ... nėr 
galima pirkti geresnės popieros.

Lengvi nunokę tabakai yra pasendinti 
dviems metams ar ilgiaus . . . kaip puikūs 

vynai yra pasendinti.

Gaivinančiai lengvesni,.. pri- 
imnesnis skonis ir kvapsny s... 
ir virs visko Jie Patenkina,

g-ė'"'" • .

• '

lengvesnis geresnio-skonio 
cigaretas

■■■ •: •x •'

rioje dalyvavo ir klebonas su 
kun. Yonkum. Krikšto tėvais 
buvo V. Nausėda ir Tamoše- 
viėiūtė. Pečiuliai yra biznie
riai: turi nedidelę dirbtuvėlę.

Tarpe northsaidiečių pašte 
himną rengimasis prie kažin 
ko. Bengiasi didysis ir vi.'i 

, kiti parap. chorai; rengiasi 
, mokyklos vaikučiai, seselių 
vadovanjami. Kas įvyks, vė
liau sužinosime.

Ateinantį sekmadienį mūsų 
bažnyčioje prasidės 40 valu 
ndų atlaidai. Klebonas visus 
ragino rengtis prie tų atlai
dų, kad pasinaudoti ypatin
gomis Dievo malonėmis.

Lietuvytis

Po So. Chicagą

Šią savaitę Šv. Juozapo 
parap. bažnyčioje kun. Draz- 
dvs veda misijas. Dideliu iš
kalbingumu pritraukia daug 

j žmonių. Rytais ir vakarais 
' žmonių prieina pilna bažny
čia.

Praeatąi sekmadienį pakri
kštyta Ona Odorosi, duktė P. 
ir J. Odorasi. Tėvas įtalas.

Jaunutei linkini išaugti lie
tuviškoj, katalikiškoj dvasioj.

Vasario 19 d. palaidota A. 
šimokauskaitė, jaunutė, vos 
13 ir pusės metų amžiaus. 
Skaudi nelaimė tėveliams pa
laidoti antrą dukrelę bėgiu 
poros mėnesių.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 12 kuopa rengia bun- 
co ir card party sekmadienį, 
kovo 14 d. parap. svetainėj. 
Pelnas skiriamas Sv. K. A. 
statymo fondui. Visi prašo-. 
mi atvykti minėtą dieną į 
bunco party. Nemuno Sūnus

West Pullmano 
Naujienos

Vasario 21 d., parapijos 
svet. įvyko JJetuvos nepii- 
klausomybės 19 m. sukaktu
vių paminėjimas. Žmonių su
sirinko vidutiniškai. Išpildy
ta patrijotiška programa. 
Reikia pažymėti, kad viskas 
buvo surengta pasidarbavimu 
labdarių Są-gos IG kuopos, 
kur daugiausiai <li»r1ba Zig. 
Gedvilas. Jis pasakė įžangi
nę gražią kalbą ir po to pa
vedė programos vadovavimą

Studentai plėšikai, šiomis dienomis kriminaliam 
teisme nuteisti kalėjiman nuo 1 metų iki gyvos gal
vos šeši Chicago jaunuoliai, kurių trys studentai Stein- i 
metz High school. (1) T. Maršalą, (2) G. Dalaksa,
(3) F. Picomere, (4) J. Schwcnn, kurio byla bus iš 
naujo nagrinėjama, (5) F. Vnrisco, (6) Sam Scaccia 
ir (7) R. Pepitonč. Visi jie buvo ginkluoti, plėšikavo. į

kleb. kun. A. Linkui, kuris 
pasakė gražią kalbą. Gale ka
lbėjo plačiai visų žinomas 
adv. J. Borden (Bagi I žilinu.'). 
Jo kalba visiems patiko. Au
kų Vilniaus vadavimui suri
nkta 21 dol.

Reikia pagirti parapijos 
chorą, kuriam vadovauja va-* 
rgon. S. Raila; cnoras ati
darė programą Lietuvos him
nu, be to padainavo trejetą 
patrjjotiškų dainelių. Buvo ir 
trio, kurį išpildė J. Peredna, 
V. Daugintas ir V. Šiužąs.

West Pullmano kolonija žy
miai auga, pavyzdžiui, prie 
127 ir Emerald avė. statoma 
daug naujų namų ir gražios 
rezidencijos. Vieta graži.

Pietų pusėje teka graži Ca j 
lumet upė, o į vakarus pi a-; 
tus Halsted bulvaras. Norin
tiems apsigyventi, puiki pro
ga.

Jau grįžo iš ligoninės Ona 
Railienė. Dabar gydosi na
mie, bet dar negali vaikščio
ti.

Vasario 28 d., parapijos 
svet. G vai. vakare, Šv. Pran
ciškaus tretininkai rehgia 
programėlj ir laukiukais žai
dimą. Vakarėlio pelnas eis 
bažnyčios reikalams. Visi pra
šomi dalyvauti. Rap.

PLATINKITE “DRAUGI”

ARD 9 Skyr. Ruošiasi
Dvasinei Puotai Ir 

Bankietui

CICERO. — Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjos rengiasi ap
vaikščioti savo globėjo šv. 
Kazimiero dieną. Rėmėjos mo 
šia dvasinę puotą narių in
tencija. Visos narės dalyvaus 
toje dvasinėje iškilmėje.

Tą pačią dieną vakare į. 
vyks vajaus bankietas. Šis 
dalykas, kaip žinome, įvyks
ta tuk vieną kartą į metus. 
Tadgi bus proga visiems se
serų prieteliams parodyti sa
vo atjautimą dalyvaujant ba- 
nkiete. Bilietai 50c. Progrn- 
ma bus graži. Rėmėjos nuo
širdžiai kviečia visus cirenie- 
čius ir apylinkės lietuvius at
silankyti į parap. salę.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 2 d. 7:30 vai. vak., pa
rap. mokyklos kambaryje. Vi
sos narės prašomos atsilanky
ti, kadangi ypatingai svar
būs dalykai bus diskusuoja- 
n.i: vajus, vakarienė, kovo 7 
d. dvasinė puota ir kiti.

Moterys ir merginos įsira
šykite j Šv. Kazimiero Akad. 
rėmėjas! A. J.

Chicago Heights 
Žinios

Vasario 7 d. įvyko gražus 
metinis parapijos bankietas, 
vakarienė. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė ir visi1 grįžo 
pasitenkinę.

Programa buvo trumpa, 
graži, įvairi. Jai vadovavo 
pats kleb. kun. A. C. Marlin
iais. Vakaro kalbėtojais bu
vo dr. A. G. Rakauskas, chi- 
cagietis, D. Bergan, buvęs 
Cbicago Heights miesto ma
joras, dabartinis postmaster, 
J. Zimny, komisijonierius. 
Tap dance atliko J. ir G. Ba
rtusevičiūtės (visai mažytės 
mergaitės). Duetą padainavo 
S. Godeiytė, M. Finlay. Pro
grama baigta Lietuvos him
nu. Paskui tęsėsi pasilinksmi
nimas. Turėjome ir daugiau 

, svečių iš Chicagos. Bankietas 
visu šimtu nuošimčių pavy
ko.

Kovo 4 d. mergaičių soda- 
1 i cijos draugija, kuriai pir
mininkauja B. Mikalauskaitė, 
rengia bunco ir card party 
draugijos naudai. Parengimas 
įvyks parapijos svetainėj, 7 
vai. vak. Mergaitės darbuo
jasi, kad bunco pasisektų.

Kovo 7 d. įvyksta didelis 
bunco ir card party parapi
jos naudai. Prasidės 4. vai. 

,po pietų. Kiekvrenam staliu
kui bus duodama dovana ir 
bus patarnauta “refreshmen- 
ts”. Įžanga 35c. Parengimu 
rūpinasi kleb. kun. Mortin- 
kus.

Kovo 4 d., šv. Kazimiero 
mūsų parapijos globėjo šven
tė. Tačiau šventę iškilmin
gai minėsime sekm., kovo 7 
dieną. 9 vai. ryto šv. Mišios 
kurios bus su įstatymu Sv. 
Sakramento ir iškilmingi mi
šparai 3 vai. po pietų. Rap.

BIZNIERIAI, 6ARSINKI* 
TtS “DRAUGE”

Mirė Emilija 
Kraįeriūtė

Trumpa telegrama daln. O. 
Fiežienei is Rioc.bester, N. Y., 
pranešė, kad ketv., vasario 
25 d., Rocbester General H- 
gonihėj miTė slaugė Emilija 
Krajeriūtė. Velionė buvo slau 
ge ir tarnavo toje ligoninėj. 
Mirties priežastis komplika 
cijos, kurios susidarė po pada 
rytos operacijos.

Velionė kas vnsaljf. per 
atostogas atvažiuodavo Chi
cagon, dėlto čia turėjo daug 
dpnugų-ių, pažįstamų. Chica
gos lietuviai vargonininkai 
taip pat ją pažino prieš du 
metus atlankę Rochesterį su 
koncertu. Velionė svečiams 
buvo parodžius gražaus Sei 
mininkavimo.

Teko girdėt, kad kai kurie 
jos draugai čikagiečiai išvj- 
ko Rocbesterin į jos laidotu
ves. Ic.

Susilaukė Sunaus

BRIGHTONPARK. — Ka
zimieras ir Sofija Marozai, 
4345 So. California avė., va
sario 17 d. susilaukė sūnaus. 
Gandro sutiktuvės įvyko Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Sūnui va
rdas skirtas Roy - Charles.

SUSIRINKIMAI

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos mėnesinis susirin
kimas jvyks vasario 26 die
ną, 9 valandą vakare, Dak
tarų Strikolio - Vezelio ofi
se, 4645 S. Ashland avė. Šia
me susirinkime bus svarsto
mi labai svarbūs klausymai.

Dr. J. J. Šimkus, rašt.

Kun. J. Bružiko, S. J.,

Nuo kovo 7 iki 14 d.: 260 
East Main St., Amsterdam, 
N. Y.

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

i nada.
Nuolatinis adresas: Rev. 

J. Brnžikas, S. J., 259 N. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

i" . PAI N EXPELLER
\ r

Skaudamos atrtnoa? Gau
kite malonų lr greitų 
palengvinimų en keliais 

Maltrynlmala.
PAIN-EXPELLER

pilniau ai a pasisekimu nan. 
dojamaa nuo 1887 metų.

Tel. LDfcoln 4484
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
RedOsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Light, Sulphnr ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

TTRŲ RKTRirfl 
IMS riybaani Av..
Pirm., TreC., Kilt Ir.
V:SS ryt. IkTie v»k.
Antr. Ir Fmkt. 7iN

ryte Iki S rak. ___Aiosit TivrosR Rrvnu ta mktv

MOTKRŲ SKYFirS 
įsrj N. HehrtrA St.

Aatr. Ir Krtvlr. 
t ryte Iki S rak. 

Meterle 
Patarnautoja

CLASSIFIED
REIK ADA UJAMA DARBININKE

Namų darbui. Moterie. NerelkSe vir
ti ar skalbti. PrMOrėtl mokyklos 
valkų. ROtl naktimis, f 5 —»«. Te
lefonas DORchmtnr 1585.

Reikalaujama mergina skalbimui Ir 
proetjlmul su maftinomla Boa 601. 
‘'Drangas,** 8114 So. Oakley Avė., 
Chicago.

REIKALAUJAMAS DARBININKAS

Reikalaujamas vidutinio smilaus 
darbininkas prityręs ūkta darbuose. 
Box III, "Drangas.** 2184 So. Oak
ley Ava.. Chicago.


