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MASKVA ATSISAKO PATRULIUOTI 
ISPANUOS PAKRAŠČIUS

LONDONAS, vas. 26. — ^žią bus blokuojami Ispanijos 
Maskvos bolševikai visą laiką pakraščiai. Buvo pasikirstyta 
triukšmingai reikalavo kad pozicijomis.
Europos valstybės uždarytų Šiandien sovietų ambasado- 
Ispanijos pakraščius, kad ten rius Anglijai Maisky staiga 
nė viena kariaujanti puse ne-'pranešė tarptautiniam nesiki- 
gautų iš svetur savanorių pa- Šimo komitetui, kad Maskva 
gelbos ir karo medžiagos. Ir atsisako dalyvauti Ispanijos 
patys dar karštai pageidavo blokavime. Nepadavė priežas-l 
dalyvauti Ispanijos blokavi- ties. -Girdi, toks sovietų nueis-’ 
me. tatymas.

Jų reikalavimas jau vykdo-j Matyt, Maskva nenori pu
mas. Ispanijos pasieniai jau sa-uliui pasirodyti su netiku- 
uždaryti. Kovo mėnesio prad->iais savo karo laivais.

ELGINE PIK1ETININKAI UŽKANDŽIAUJA

Pikietininkų grupei šalia Illinois Watch Casc Co. fabriko parūpinti užkandžiai. A-
(Acme Photo).

NORTH CHICAOO STREIKINII 
PAŠALINTI IŠ FABRIKO

TAI PADARE PAŠERIFIAI IR POLICIJA 
SU BOMBOMIS

WAUKEGAN, III., vas. 26. 'buliukais be jokių kitų vadų
— Pašerifiai ir policija šian- tarpininkavimo.
dien anksti rytą netikėtai puo- Iš vakaro gubernatorius 
lė “sėdinčius” streikininkus Horneris buvo pasiūlęs korpo-
— apie 80, Fansteel Metallur- racijai, kad ji pripažintų dąr- 
gical korporacijos fabrike ir bininkų uniją ir C.I.O. (Cd- 
su ašarinėmis bombomis paša- mmitfcee of Industrial Organi- 
lino. Kalbama kad pašalintie- zation). Bet korporacija atme- 
ji, matyt, bus patraukti tieson tė pasiūlymą ir šerifas, su po- 
už teismo panieką. Teismas licija naktį sudarė puolimo 
prieš keletą dienų jiems įsakė planus, ką ir įvykdė.

Nacionalistai išklojo Madrido radikalo 
irisą batalijona

CASE DE CAMPO, Madri-i Sunaikintas visas batalijo- 
das, vas. 26. — Madrido radi-'nas, daugiau kaip 1,000 radi
kalų batalijonas, sudarytas iš į kalu. Daugumas jų nukauta, 
ispanų milicininkų ir svetimų kiti sužeista.
šalių savanorių, šiandien atli- Tai radikalų vadų despera- 
ko nepavykusį desperatišką tiški žygiai. Nes Madride da- 
puolimą prieš nacionalistų už- rosi per karšta.
imtą Segovia tiltą.

. Radikalų grupės paskui gru 
peš puolėsi prieš nacionalistų

pie 700 darbininkų streikuoja.

ŠEN. BORAH SIŪLO DAR
BO PRIEDU KONSTI

TUCIJAI

RADIKALAI RENGIAS AP
LEISTI MAORIDA

AVASTTINGTON, vas. 26. — 
Senatorius Borah, resp. iš I- 
daho, pasiūlė kongresui pra
vesti konstitucijai priedą, ku- 

LISABONA, Portugalija, j rjuo autorizuoti paskiras val- 
vas. 27. Žiniomis iš Ispani-' 8tybes išleisti įstatymus, tvar-

. r , . j°s’ Oviedo fronto Traspelano kančius atlyginimą, darbo va- 
pozicijas ir nacionalistai su bare sukėlė puo-,landag ir kitus socialės
kulkosvaidžiais radikalus kai-Į limą jr nukovė ir sužeidė dau- Į reikalus be vyriausio-
po pėdus guldė. i giau kaip 600 radikalų.

Ispanija susilankė tūkstančiu 
karo našlaičiu

PARYŽIUS, vas. 25. — Su patrankų baubimai, arba 
Ispanijos karo baisenybėmis bombų sprogimai. Jie su tais 
jungiasi ir karo našlaičių tik-' reiškiniais apsipratę 
rai baisus likimas. O šių naš-
laičių, kaip teko patirti, yra ponijoje pasakoja, kad jiems 
daugiau kaip 50 tūkstan-

jo teismo kišimosi.
Šen. Boraho sumanymas tu

rėtų pakeisti keturioliktąjį 
konstitucijos priedą.

UŽBAIGTAS ALKIO STREI
KAS KASYKLOJE

PECS, Vengrija, vas. 26. — 
Užbaigtas angliakasių alkio

Lankusieji karo frontus Is-' streikas čia kasykloje. Streiki
ninkai suskilo į dvi grupes ir 
per naktį tarpusaviai kovojo. 
Viena grupė norėjo streiką 
tęsti, kita buvo priešinga.

Prieš rytą abi grupės pada
rė paliaubas ir nusprendė ap

teko vienur ir kitur matyti 
čių. Daugelis tų vaikelių yra badu mirusių, arba sušalusių 
penkerių ir net ketverių metų , vaikų lavonėlius. Sušalusių 
amžiaus. , , | vaikų lavonai rasti ir Guadar-

Radikalų valdomuose mies-' rama kalnų urvuose, 
tuose jie palaidai, susalę ir iš-l ^ik pabaigus karui ir na- ! leisti kasyklą. Taip ir padary- 

>nalistams laimėjus išlikų- , ta.
siems gyviems našlaičiams pa!

AVILA, Ispanija, vas. 26. 
— Iš paimtų nelaisvėn radi
kalų milicininku nacionalistai 
patyrė, kad Madrido radika
lai skubiai rengiasi miestą e- 
vakuoti (apleisti).

Sako, miestui trūksta mais
to. Moterys demonstruoja gat
vėmis šūkaudomos: “Duokite 
duonos ir kum, arba pasiduo
kite 1” i •

Kelinta diena į Valenciją 
aplinkiniais keliais siunčiami 
ginklai, amunicija ir visokia 
karo medžiaga. O milicininkų’ 
vyriausios pajėgos parengia
mos prasimušti nacionalistų 
kontroliuojamu Valencijos vie 
Skeliu.

Sakoma, radikalams tas yra 
skubota, nes reikalinga Valen
ciją ginti nuo nacionalistų.

Madrido radikalų gi skelbi
mai apie savo “laimėjimus” 
yra tik paprastas negudrus di 
dėlių nepavykimų slėpimas.

SOCIALISTAI PRANCŪ
ZU VEDA STAČIAI į J 

NELAIMI

apleisti užimtą svetimą savas
tį, bet jie neklausė.

Kaip tik fabriko pastatai 
grąžinti atgal korporacijai, 
šios prezidentas Aitchison pas 
kelliė, kad streikininkai fabri
ke padarę mažiausia 32,500 
dol. nuostolių ir jiems atsako
mas darbas.

Paskiau prezidentas patai
sė savo pareiškimą. Jis mano,

Netikėtai apgulti darbinin
kai iš pradžių bandė gintis su 
gelžgaliais ir kitais daiktais. 
Tačiau per langus paleistos a- 
šarinės bombos greit juos pri
vertė dumti laukan.

Autoritetai praneša, kad iš 
darbininkų nė vienas nesužeis
tas.

SPRINGFIELD, I1L, 
26. — Gavęs žinią apie

PARYŽIUS, vas. 26. — Ne
paprastą įspūdį šiandien šukė- Jk-ad 80 streikavusiųjų darbi- 
lė buvusio Prancūzijos prem-'įlinkų mažiausia 40 buvo prie- dinčių” streikininkų pašalini- 
jero Flandino kalba parla- ši ngi vykdyti “sėdėjimo” mą iš fabriko North Chicago, 
mente. Įstreiką. Tad šie, rasi, bus iš'gubęrnatorius Horneris parei-

Flandinas pareiškė, kad naujo priimti į darbą. Bet a- škė, kad Lake apskrities
šiandieninė Prancūzijos soci
alistų vyrįausybę Prancūziją 
veda stačiai į nelaimę — ka
tastrofą.

Premjeras socialistas Blu- 
mas anądien pareiškė, kad jo 
vadovaujama vyriausybė jau 
išsėmė visą legislatyvę pro
gramą ir reikalinga turėti per
trauką, kad gauti progos su
tvarkyti sociales reformas.

Socialistų vyriausybė taip 
pat išsėmė ir nacionalį kredi-

pie kitus negali būti kalbos. 
Toliau jis sako, kad korpo-

fas padarė teisėtą ir 
darbą. Anot gubernatoriaus,

racija nepripažins jokios uni-/‘sėdėjimų” streikai nepateisi 
jos. Sutiks tartis tik savo dar- narni.

ISPANIJOS KOMUNISTAI 
SUNAIKINO ŠVENTOVĘ
BAYONNE, Prancūzija, 

vas. 26. — Gauta žinia, kad 
Ispanijos komunistai ir anar-

DARBININKAI APLEIDO 
LĖKTUVU FABRIKĄ

SANTA MONICA, Cal., 
vas. 26. — Apie 350 sėdinėtų
jų streikininkų pagaliau sava-

cbistai apiplėšė ir sudegino noriai apleido Douglas Air- 
tą, pareiškė Flandinas. Radi- |Sarsi9 Covadonga šventovę, už craft korporacijos fabriką, 

kur keletą dienų streikuota. 
Darbininkai kapituliavo, kai

kalų fronto vyriausybė šian- j mylių nuo Oviedo. 
dien jau negali rasti skolinto- Nužudę šventovės sargą, ra-

DVIEM ĮVYKDYTA MIR
TIES BAUSMĖ

rtlkę valkiojasi gatvėmis. Nak 
t imis gi kur užkabariuose, ap
leistuose pastatuose, arba na
mų angose miega. Radikalai 
visas religines prieglaudas ir 
kitas įstaigas apiplėšė ir iš
griovė, o vienuoles išvaikė. Tad 
šiandien nėra kas galėtų naš
laičiais rūpintis. Radikalai 
našlaičių likimo

eibaigs vargai.

KONGRESAS PRAVEDĖ 
TEISĖJŲ PENSIJŲ BILIŲ

WASHINGTON, vas. 26. 
— Kongresas pravedė bilių, 

nepaiso. j<urjū0 numatoma vyriausiojo 
Jiems labiausia rūpi gelbėti teįRmo teisėjų 70 m. amž. sa- 
komunizmą ir bolševikizmą, vanor}g atsitatydinimas su pil 
taip pat savąjį kailį. na

Kitaip yra pas nacionalis-! Bilius pasiųstas preziden
tus. Nacionalistų autoritetai ‘ tm. 
rastus našlaičius paveda prie

KEISTAS PRIEŠINIMASIS 
BILIUI

AVĮASHINGTON, vas. 26. 
— Senatui įteiktas priešlin- 
činis bilius, kuriam pietinių 
valstybių senatoriai priešina-

Užpereitą naktį net penke- 
riemg žudikams Illinois vals
tybėje turėjo būti įvykdyta 
mirties bausmė. Tarp jų buvo 
dvi moteriškės.

Fardonų komisijos patari
mu gubernatorius Horneris a- 
biem moteriškėms mirties bau
smę pakeitė 199 metų kalėji-

jų, nė valstybės bonų pirkėjų.
Flandinas ragino dešiniuo

sius parlamento atstovus im
tis priemonių kaip nors gelbė
ti Prancūziją nuo gręsiančių
jai nelaimių.v

Buvusiam premjerui kal
bant parlamento rūmuose bu
vo ir premjeras Blumas su 
visais savo kabineto nariais.

NUŠAUTAS ALKOHOLIO 
PARDAVĖJAS

81. Į'
Jie pažymi, kad bilius esąs mu, Tas reiškia, kari jos ne- 

priešingas konstitucijai, ka- j gali būti išlaisvintos.
dangi kongresas tuo būdu ver 
žiasi į naminius valstybių rei
kalus.

glaudoma, arba suranda vie
tas privačiuose namuose.

Tik vienam Madride yra de>- 
šimtys tūkstančių išalkusių ir 
nno šalčio pusiau sustingusių konfiskavimais engdami Vil-
našlaičių. Nors jie jaunutėliai,',niaus krašto lietuviškąją spau- 
bet žino, kur ieškoti maisto ir dą, lenkai kartu persekioja ir 
kur galima jo rasti. Dažniau- tuos, kurie skaito lietuviškus 
šia jie grupėmis žingsniuoja į laikraščius. Štai, Ašmenos ap
karo frontus kur įsimaišo tarp skr. Dieveniškių pašte ne visi 
kareivių ir gauna maisto ir daž prenumeratoriai gali gauti lie
nai tikamesnį guolį. Kas jiems 
rūpi kulkosvaidžių tratėjimai,

LENKAI VILNIAUS KRAŠTE ATIMINĖ
JA LIETUVIŠKUS LAIKRAŠČIUS

KAUNAS. — Baudomis ir nėms peršama lenkiška spau
da. Tose pačiose Dieveniškėse 
sausio mėn. 28 d. lenkų polici
ninkas sulaikė su lietuviškais 
laikraščiais beeinantį E. Jur- 
punktą, iš jo atėmė laikraščius 
šą, kuri nusivarė į policijos 
gerokai apstumdė ir dar žadė
jo iškelti bylą už lietuviškų 
laikraščių skaitymą.

Dviem žudikams (abu neg
rai), atsakytas pasigailėjimas 
ir jiems bausmė įvykdyta.

Žudikui Rappaportui atsa
kytas pasigailėjimas, bet dėl 
žydų švenčių jam bausmės vy
kdymas atidėtas iki antradie- 
nio. ’ I I

Moterų žudikių pasigailėji
mui daug nusvėrė faktas, kad 
90 metų laiku Dlinoise nė vie
nai moteriškei nebuvo panau
dota mirties bausmė, o Cook 
apskrityje — niekad.

Cicero avė., šalia Cbieago 
airporto, rastas automobilis 
ir jame nušautas alkoholio 
prekiautojas Tony TsaRosa, 
32 m. amž. Be to, automobily 
rasta penkių galionų skardinė 
su alkoholiu..

Policija pareiškia, kad nu
žudytasis nepriklausė alkoho 
lio prekiautojų gaujai ir dėl 
to jis “pašalintas”.

ŽUVO 7 BELGŲ KARI
NINKAI

tuviškus laikraščius. Vietoje 
lietuviškių laikraščių, žmo- SKAITYKITE “DRAUGĄ”

dikalai pagrobė visas brange- teismo įsakymu šerifas su 300 
nybes, tarp kurių ir Švč. P. įginkluotų vyrų rengėsi pulti 
Marijos statulos vainiką su fabriką ir areštuoti “sėdin- 
brangiaisiais akmenėliais, taip čiuosius”.
pat Ispanijos karališkų vaikų! Tai dar neviskas. Apskri- 
krikšto rūbus. I ties “grand jury” visus “sė-

Sunaikinta šventovė buvo .dinėiuoaius” įkaitino už sveti- 
šalia bažnyčios, kurioje palai- nro’ “savininųsi”

Dėl to išėjusieji iš fabriko 
buvo paimti į teisiną ir, eako-

doti karalių Pelayo ir Alfon
so I palaikai: Karalius Pela- 
yo buvo Asturijos monarchi- m0- bn» kaukiami tieson. 
jos įsteigėjas 737 m.

NAUJAS ARKIVYSKUPAS 
MEXICO MIESTUI

VATIKANAS, vas. 26. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI va
kar paskyrė naują arkivysku
pą Mexico miestui. Juo yra 
Morelia vyskupijos JE. vys
kupas koadjutorius Luigi Mar 
tinez.

BRIUSELIS, vas. 26. — 
Policija areštavo belgų fašis
tų “rexistų” partijos vyriau
siąjį vadą L. Degrellee.

SUIMTAS STAMBUS BAN
KŲ PLĖŠIKAS

BEDFORD, N. Y., vas. 26. 
— Trys plėšikai apiplėšė Nor
thern Westche«ter banką, Ka- 
tonah, N. Y., ir su 17,000 doL 
paspruko.

Neužilgo ties Armonk mies
teliu policija visus tris suga
vo. Tarp jų buvo ir plėšikas 
Merle jVandenbuah, kurio vy
riausybės agentai ilgą laiką 
ieškojo.

BRASCIIAET, Belgija, vas. 
26. — 40 svarų dinamito sus
progo militarinėj stovykloj. 
Žuvo 7 karininkai.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

PARYŽIUS, vas. 26. —i Šiandien iš dalies debesuota ir
Kažkokiais reikalais vyksta į 
Ameriką J. Valstybių ambasa
dorius Prancūzijai Bullitt.

šalta.
Saulė teka 

5:49.
6:35, leidžiasi
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DIENOS KLAUSIMAI

KITAS KARAS

Ne kartų teko kiekvienam skaityti apie 
tai, koks bus kitas karas. Daugelio tvirti
nama, kad kitas karas negalės ilgai tęstis. 
Viena, negalės ilgai tęstis dėlto, kad visų 
finansai silpnai stovi; antra, negalės ilgai 
tęstis dėlto, kad maisto greit pristigs, o 
trečia, dėlto, kad patobulėjo staigaus Ir 
gimto užpuolimo būdai.

“Karys“, Lietuvos kariuomenės orga
nas, išvedžioja visai kitaip. “Karys“ pri

m i ja, kurios priešakiu pastatyti jo išbandy
ti ištikimi vadai. 8a vyriausiu raudonosios 
armijos vadu Vorošilovu Stalinas sutaria. 
Yra žinoma, kad jiedu susiginčija, bet pa
sirodo, kad tai lik draugiški ginčai.

Litvinov, kaip Maskvoje tvirtinama, ri
mtai sergųs. Sakoma, kad Stalinas nelabai: 
mėgstųs Litvinovų, bet už j j užsistoję Sta-1 
lino uošvis Kaganovič.

KAIP SU SEMINARIJOS KOPLYČIOS 
STATYBA

Darbas iš vidaus jau 
varomas

Kaip neseniai minėta, nau
joj Marijonų seminarijos ko-

ltiftuiių,"kttip'kad" buvo uhioniuote pa.?)?“'’...*“. ‘£d*į“.1 
skelbta, Maskvoj neįvyko. vimo darbas. Mis darbas pa-

‘lengva dirbamas, kadangi ko- 
lliUikvoj uuolatai einu gundai apie s»- p|yiioe juboM) jr „|lt ,į, 

kalb.ua nužudyt. SUling. Bet aiSku yra u., b(lg^ jv>irl luij 
kad btaknas bando uue.kratyU nuo viaų tod„ iu)B kiek w

forma, kuriu sudaro iš viso 
keturios raidės. Pirmos dvi 
(Alpiia ir Omega), — vienu 
iš dešinio šono, kita iš kai
rio, —- primena mums Patį 
Galynių Viešpatį, Kuris šiuos 
žodžius (aJpha ir omega) va 
rtodamas yra pasakęs: “Aš 
esu Alplia ir Omega, pradžia 
ir pabaigs“. (Alpha ir ome S:\iyeiiams .stroinaa prikludaa visas tos ženatvės ceremoni-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS liūs“ sugavo, jiems gerokui 
košės {krėtė, kad papasakotų

senųjų komunistų vadų. Tuo jis panaSua j ga yra pinautinė ir jaukuti-
savo atvirų priešų Hitlerį. Kai Stalinas ap-, , x- « s >
sidirbs su savo naminiais priešininkais, tai,, *Ob oriuos, as į
sakoma, nebūsiu stebėtina, jei Stalin 
Hitler išties vienas kitam rankas.

u

IŠNAUDOJIMAS ETIOPUOS TURTŲ

Italija, užkariavusi Etiopiją, negali jos 
plačiai išnaudoti dėl savo* silpno finansinio 
stovio. Todėl prie Etiopijos gamtiškų turtų 
išnaudojimo Italija -prileidžia ir Vokietijų.

Vokietija ir Italija susidraugavo dėl 
to, kad abiejų šalių santvarka yra veik vie
noda. Vokietijai reikia {vairios žaliavos, ku
rios ji gali gauti iš Etiopijos. Tam tikromis

dėjus, darbas bus kur kas 
sparčiau varomas. Ir dabar 
kur sienos paprastos, be jia 
gražinimų, ten darbas juk 

1 gerokai išvarytas.

Įsižiūrėjus į paruoštus pla
nus, ir sprendžiant iš to, kiek 
jau atlikta, pasirodo, jog nau 
jos koplyčios vidus turėsiu* 
gražių formų, išvaizdų. Jei 
tik visam šiam darbui bu* 
turėta reikalingų lėšų. Gėri
mės mes, lietuviai, ir dažnai 
stebimės svetimtaučių gražio 
mis bažnyčiomis, koplyčiomis 
bei įstaigomis. Kodėl mes. 
lietuviai, negalėtume turėti 
nors puošnios seminarijos ko

nė raidė iš graikų kalbos a 
becėlės). Pačiam gi monogra 
mos viduryje yra dvi raidi 
susikryžiuoti: tai — pirmos 

1 dvi laidės — Kristaus vardo, 
1 kaip jis graikų kalboje yra 
. rašomas.

sav
Visiems singeliams dedu ant jus. Ant galo, kodu policija

, . . . , su varant u nuėjo tų bliondin-;o delno strosnų pnkiodų t , • , T •1 kų sureštinti, ji buvo jau pa-ir perspėjimų: bėgit, kad net 
’ Į kulnys sėdynę siektų, už šim

to mailių nuo visų gražių ly
čių, kurios jus pasidaboja. Ba
jei jūs nebėgsit, tai kokia

sislėpns. Vadinus, Obrainas iš 
to triubelio išeis vmeriu; 

ir pati
bliondinka kalabuzen atsisės, 

T Į ale kiek žmogui triubelio, eks-

piršliai,“ o. gal,

(bliondinka pasigavus jus už
Visų šių antrų monogramų šimto niajnų nUsįveš ir apsi-|pensų Ir 8ar,nttt°8 

apsupa gražiai išdirbta žvai-1 ^nys. joks pripotkas, tavorš
čiai, buvo sučiupęs vienų Či-

. , ... , , . išlygomis Italija ir įleido vokiečius i Etiopi-
wetm tų, kad kare laimi tas, kieno neivai { imtis jiems reikalingos žaliavos. Etiopi- 
ty,riešui , tai yra kaių lobiu ta tauto, ku- jog išnaudojimo tikslu Vokietijoj susidarė 
rms kanų ir piliečių dvasia nenupučia, ne- keturios kompanijos.
uuoimeua, jei ir pralaimi daug mūšių, jei .
priešininkas ir įsibriauja į jos teritorijų. J Vokietijoj dabar eina keturių metų pla- ___ ________________ _____
Toliau nurodoma, kad staigiai ir griausmui- į nas. Einama prie išvystymo pramonės ir , Z Tėvai Marijonai nau 
gals puolimais negalima tautos paklupdyti. I užsieninis prekybos .Pirmas.žingsnis to. pta. I šios

VI L- J* ” lira Aom rJi uitjuAi ji* *o ’ iįes lietuvių katalikų nauda7jon. Moksline vokiečių ekspedicija jau ten I. . .*............
yra. Dabar vyksta prekybinė ekspedicija.

gždė.
lenką pastebėti, jog šiai ųagOS Obrainų. Susipažino su

antrai monogramai braižinį vįena bliondinka, kuriai jia la-
nu pieša vienas Marijonų Se- |)aį pridabojo, ir sumislijo
minarijos auklėtinis, klierikas jinai su :uo apsižcnvti.
S. Vaičaitis, M. I. C.

_ J Kadangi Obrainas prie že-
Kvitų knygutės Ą natvės buvo labai stoborn, tai

Naujos seminarijos koply- bliondinka ceremonijom atlik
tine statybos fondo sukėlimui ii pasamdė du “piršlius,“ ku- 
vartojama įvairūs būdai. A- r t stoborn Obrainų kidnepi-

Gerai, tavorščiai, mūsų tė
vai sakydavo: ženatvė, vaike
liai, tai ne barankų suvalgyti.

dwpi su kinais 1933 metais ii' ispanai da
bartiniame savo naminiame kare. Negali ti
kėtis greitai karų laimėti, jei ir turi žymių 
persvarų karo technikos srityje. Galų gale 
po ilgo karo laimės svyravimo, laimi tas, 
kurio nervai ilgiau išlaiko karo įtempimų. 
Tad šiuo metu, rašė “Karys“, daugiausia 
ruošiamasi ilgam varginančiam karui.

Toliau “Karys“ rašo, kad pasak žuio- 
naujas pasaulinis karas yra neifiveagia-

PRAMONĖS, KURIOS LABIAUSIA 
PAKILO

Daug pramonių ir biznio šakų per de-

įr rūpinasi išeivijai paruost, 
tinkamų ateičiai dvasios va 
dų. Todėl, juo patogesnės, ge
resnės bus Tėvų Marijonų se
minarijos auklėjimui aplinkv 
bės, juo plačiau ir geriau jie 
įstengs pasitarnauti Amerikos 
lietuviams. Išpultų, kad tu-

part kitų priemonių, šiam ti
kslui yra paruošta tam tik
ros knygutės, kuriomis gera
širdžiai seminarijos rėmėjai 
ir geradariai vaikšto po žino

no ir nusivežę už šimto mai
lių jį su ta bliondinka apže- 
nijo. Nors “šliubo“ čėsu, kai 
paklausta Obraino, ar tu imi 
tų bliondinkų ,už pačių, jis

pi esi jų susmuko. Vienos jų atsigavo, kitos 
tepradeda atsigauti. Kaip va real estate biz

vn naujas pasaulinis karas yra neifivengia- i tik pradeda atsigauti. Bet yra pramonių retų kiekvienas katalikas pri 
O tas uuujas pgsq.nl in K karas kils ta- i Ir biznių, kurie žymiai pakilo. Didžiausių

da, kai bus apytikrių žinių, kad jau randasi i šuolį pirmyn padarė radio priimtuvai. Ta 
jėgų lygsvara taip besi i engiančių karan koa* biznio šaka per penkis metus pasidvigubino.

1929 metais radio priimtuvų buvo parduota 
4.4 milijonai, o praėjusiais 1936 metais jų 
parduota S.S milijonai.

iicsSjų. Kol viena pusė jaučiasi silpnesnė, tai 
jos diplomatai durys visokių nuolaidų, bet 
karan nestos. Italija, lysdanin į Ąbisinijų 
nebijojo Anglijos grūmojimų, nes Mussolini 
žinojo, kad Anglija savo grūmojimu negali 
Unkuinui puremti jėga.

NIBU0 NELAIMIŲ

šideti prie Marijonų semina
rijos koplyčios auka ir kito
kia parama, žinant, jog tai 
darydamas jis atlieka sau ge
rų da.bų, nekalbant apie at 
lyginimų, kokį jis nusipelni- 
ja pas Viešpatį- . 

“Terrazo“

nes ir renka aukas seminari- gvoltu šaukė: No, no, no, no!, 
jos koplyčios fondui sukelti.
Nors esama žmonių, kurie 
neišgali! kopėčios statybai

• Kai aš vakar šitų Obraino 
story papasakojau vienam ta- 
vorščiui, Vincui Ciepcikui, jis 
tik nusijuokė. Sako, bėgti nuo 
merginos ?! Nesulauktum! E- 

jis nuo seniai jau turįs 
akį ant Bronės Strimelaitės ir 
ir pasiutiškai jų mylįs. Tik 
triubelis, kad esųs bešful jai 
apie tų pasiutiškų meilę pa
sakyti. Pereitų nedėlių, sako, 
nuėjęs pas Bronę, nunešęs jai 
baksų kendžių ir kai susėdę

ale justice of peace tam ne-^prunte šnekėti, kaž kaip atė- 
blyvino: atskaitė kas reikia ir jus į galvų jam tokia mįslė. 

! atliktas biznis. Po “šliubo“ —Beje, Brone, — sako Vin
cas, — pereitų naktį supna-suteikti aukos, tačiau visi ga Į Obrainui dar būnant stoborn 

li šiam reikalui šitokiu būdu pasirašyti ženatves laisnį, jis vau, lyg, rodos, prašiau tavo 
rankos, kad po Velykų ženy- 
tumėmės. O, ji, kad žinotum, 
sako, net pašokus iš džiaugs
mo sušuko:

— Vinceli brangus, ot, vy
ras, vyras tu butum, jei ne
miegodamas ir neimpnuoda- 
mas paprašytum mano ran
kos!

Taigi, po Velykų, pasakė

“piršlių“ buvo išrengtas iii 
apatinių ir prie lovos pririš
tas 60 valandų. Ale kai ir tas 
nieko nemačijo, “piršliai“ jį 
parvežė Čikagon ir išmetė ant 
Milvokės atryto.

Rokunda tuo, žinoma, nesi
baigė, l,a, jei sykį suriša! rau
kas su ne savo lyties žmogum, 
lenciūgas jau ant kaklo uždė-

pasidarbuoti, būtent, pasiim
ti vienų kitų kvitų knygutę 
ir su ja pereiti <per pažįsta
mus, prašant aukų koplyčios 
statybai.

Tenka pastebėti, jog nema
ža gerų žmonių šias knygu
tes jau platina. Esama taip 

! gi ir tokių žmonių, kurie ne
gana to, kad pety# duoda au
kas, bet dar pasiima Šių kny
gučių ir jas stropiai platina.
Ypač Čikagoje šis darbas ge
rokai įsisiūbavęs; žinoma, y- 
ra ir žmonių ir iš toliau, (k. 
a., Mass., Penna., N. Y., Con- 
neet. ir kitur) kurie knygų 
cių yra pasiėmę.

Štai, Andrius Radzevičius : rzevičienė (amžina garbės ns 
)š Aušros Vartų parapijos. • rž) _ jiQO; Iv. Juonapo pa

Vadinamas “terrazo“ yra 
tam tikra rūšiė dirbtino ma 
rmuro, kuris vartojamas gri
ndims, palangėms ir kitur 
kur reikalinga vietoj medžio 
stipresnė, kietesnė medžiaga. 
“Terrazo“ yra panašus į ce
mentinį grindų išgrindimų, tik

Ateinantį gegužės mėnesį Olandijoj į-1 bkįrjaKį tuo, jog be cemento, 
vyks parlamento rinkimai. Olandų katalikų primaiš(Mria> prįbarst4>ina ma- 
partija išanksto susirūpinot rinkimais ir va-

šaldytuvų 1936 metais parduota 2 mi
lijonai, o 1929 metais tik perpus tiek. l’asi- 
dviguldno pardavimas ir skalbiamųjų maši
nų. Padidėjo pardavimas ir elektrįkinių pe
čių ir “oil burnelių“.

f. «. SrniU, Auiur.Mn «r linee pr«u- ilin*t(>“ Sakos nežinojo, kad
dobtos, pareiėkė nenusimenu dėl įvykusių buv“ d«Į»*«l“- J«nm depresijos metu buvo

I’.’ .................... . . . ,. . ’ /I /1 a 11.31 r» • * įu’MLruin 4 xr ’ *
pastaraisiais laikais lėktuvų nelaimių. Sako, 
kad tos nelaimės nenubaidys žmonių nuo Į 
keliavimo lėktuvais. Jisai pasakė: “Žmonės 
MVlioivė keliavę traukiniais, nors nelaimių 
aat geležinkelių netrūko“.

fc Čia galima priminti, kad žmonės dabar 
mažiau bijo lėktuvų nelaimių, negu seniau 
nelaimių ant geležinkelių. Tada daug gar- 
tjių žmonių netikėjo į geležinkelių ateitį. 
Amerikoj vienas svarbiausių argumentų prieš 
geležinkelius buvo tai karvės. Kaip, girdi, 
traukiniai galės eiti greitai ir saugiai per 
farmerių laukus, kuomet ant geležinkelių 
karvės gali sueitį.

Rusijoj didžiausias argumentas prieš 
geležinkelius buvo sniegas. Puškinus, rusų 
didysis poetus, kurio šimtmetinės mirties 
sukaktuves buvo minėtos šiemet, vasario 19 
d., mirė neinutęs nei geležinkelio, nei trau
kimo. Rusijoj pirmus geležinkelis buvo ati
darytas spalių 30 d., 1837. Bet Pus kurni gy
venant geležinkelių klausimas Rusijoj buvo 
jau gyvus. Puškinus ir visa Rusijos visuo
menė ir vyriuusybė labai jaudinosi geležin
kelių klausimu. Puškinas dėl geležinkelių 
Štai kų yra pareiškęs: “Pavyzdžiui, sniego 
užpustymas. Tani turi būt išrasta nauja 
mašina. Apie žmonių siuntimų arba daibi- 
Miakų samdymų sniegui nukasti nuo gele
žinkelio negalima nei mintyti, tai nesųmonė“.

Daug žymių žmonių apsiriko geležin
kelių klausimu, daug žmonių apsiriko ir ki
tų išradimų pradžia.

L . KAS DĖDAMI RUSIJOJ

Vėliausiu iš Rusijos į paiyžių atvykę 
asuunys pasakoju, .kud Rusijoj daromi rim
ti politiški užsimojimai. Visame vyrauja 
Stalino valiu. Jisai remiasi raudonąja ar-

didžiausia “prosperity’

RENGIASI PRIE RINKIMŲ

dai darbuojasi, kad išdirbti programų. Da
bar Amsterdamo mieste partijos pildomoji 
taryba laiko posėdį ir svarsto programų.

Olandijos katalikai nuo seniai yra pa
sižymėję judrumu ir kartu rimtumu. Olan
dijos katalikai dėjo ir dės krikščioniško tei
singumo ir meilės pagrindus ekonominėse, 
soeijalėse ir kultūrinėse srityse. Stoja už 
šeimynos uĮisaugojimų, už visų bedarbių da
rbais aprūpinimų ir už sugyvenimų visų 
krašto gyventojų.

BANDYS ATSISPIRTI

žutėlių dirbtino marmuro ak
menėlių, kariuos vėliau taiu 
tikromis mašinomis nulygina 
ir nušveičia. Tokiais akmenė
liais galima sudaryti visokiau 
šių formų ir galima primai
šyti kokių tik norimu spalvų

Čikagoje, pasiryžo seminari 
jos koplyčios fondui surink 
ti nors $100. O, žiūrėkime, 
paskutinėmis dienomis turi

tas ir jį gali nuimti tik vi- Vincas, ir bus veselė, į kurių 
sagalis džiodžis. Čia vėl triu- j ir tave, šaunus propesoriuu, 
helis, ekspensai. Ir Obrainas jiakviesim.
turėjo ilgai korte faituotis, į Ant to ir gudbai visiems, 
kol, pagalios, policija “pirš- į Tiurliu. '

Penna. (metų buvo visai nedidelis, pri-*
DUQUESNE, Marijona Mu- jungus dvaro apylinkes ir Kre 

tingsodžio kaimų, gerokai pa- 
dijo. Tarp Kretingos ir Bajo
rų miestelio anksčiau buvo gu- 
nyklos, liet dabar jos išrėžy
tos sklypais, kuriuos daug kas 
{Mtrka ir rengiusi užstatyti na
mais. Tarp kita ko Kretingos 
miestui padeda augti Klaipė
dos miesto magistratas (val-

rapijos — Scrantone — Tre 
tininkai — >15.

Masą.
Ona Kupstienė (Morning

jis surinkęs jau artį $6-». Jei1 dale) (amžina garbės narė) 
ir toliui panašiu tempu va- _ ^oo Antanas Kupstas ir 

šeima, Worcester — ųoO.Naujoj semioarijoa koply- r>b*s, t*1! neabejojame, jog 
čioj “terrazo“ darbo atlikta i’s ^ur ^as toliau šimtinės
nemažu. 6ia medžiaga išgrį
sti takai iš abiejų šonų ir

dasivarys.
Ona Čepaitienė, Seranton,

Į koplyčios viduryje. Ypuč. surinkusi atsiuntė $20;
pie altorius suderinta gražio* ; Valeikiene, Kingston, Pa. už- 
spalvos ir forma. Ir kitos ko- “Laivų ’ ir atsiuntė is
plyčios dalys, kaip palangės, 
laiptui, prieangis iš šios me-

Vokietijoj Hitlerio įsakymu protestantų 
bažnyčia turės rinkti naujų sinodų. Iš to
aišku, kad Hitleris dar nėra diktatorius pro- į užiagos padirbdintas, 
testuotų sinode. Tai per rinkimus tikisi pra
vesti sau patinkamus kandidatus ir tada Monogramos'

Hljnais <lyba), kuris visokiais būdais
O. Dubeikienė (Lietuvos bo varžo statybų Klaipėdoje. Iš 

nų) — $50. Krasauokienė (jau viso kol Kluipėdos miesto ma
ne pirmų kartų) — #10. J. F. gistratos varžys statybų, tol

kitų surinkusi aukų apie $4, 
Tie žmonės apsiėmė uarbuo

Eudeikis (laidotuvių direkto
rius) — $10. Pranas ir Petro
nėle Dekantai — $5.

Seminarijos vyresnybė ge-
tis ir darbuojasi niekeno ne- rjJ# aukotojams giliai dėkinga
prašomi, tik iš reikalo supra
timo.

ir tikisi, jog atsiras daugiau 
panašių rėmėjų, kurie užjaus

per sau paklusnių sinodo valdybų ves pro- Pačiame koplyčios įėjime ' Kviečiamų tat, visi į šį da- jį kilnų darbų ir sulyg išga- 
testantiskų bažnyčių. Bet yra tokių protas- prieangyje, grindyse padirbta i'bų — platinti seininarijoa ko' igS jį parems. Dariai tiesa 

'plyčios naudai kvitų knygų- |(|aug atlikta, bet ir daug ne
tęs. Kas norėtų gauti šių kny
gučių, prašome kreiptis į se

to ntų vadų, kurie rcikaiauja pilnos rinkinių 
laisvės, valdžios nesikišimo ir pale ulinio ureš 
luotų im-itorių.

Nieko į m nu sau s Hitleris neguli padaryti
kululikų Bažnyčioj.

* * *
Lenkijos vyriausybė iš Maskvos ga\o 

smarkų protestų už tai, kad Lenkijos uoste 
Gdjnivj lenkų policininkas sumušė sovietų

monograma (raidžių sustaty
mus ų kuri vaizduoja Marijo
nų Kongregacijos raides M. 
I. C. Visos raidės gražioj ir 
patraukiaučioj formoj ir ma
sinančiomis spalvomis suderi
ntos. Kita monograma, yra 
pačioj koplyčioj, prieš didįjį 

jūreivį. Jūreivis prasikalto tuo, kad atsi- • «-lt°rių. Gnu presbiterijos vi-
sakė pagerbti pravažiuojantį svečių — Vo
kietijos nunisterį Godingų.

duryj, priešais didįjį altorių,' gauta sekančios, 
grindyse įtaikyta tam tikru aukos:

mmuiijų ar “Draugų“, “imi- 
vų“, įr knygutės kaip ma
tant bus prisiųstos.

Aukos
Paskutiniu laiku semitui ri

jos koplyčios statybos fondui 
stambesnės

atlikta; o prie pabaigos, 
lėšos juo daugiau reikalin
gos. A. J. M-

KRETINGOS APSKRITIS 
TIRŠČIAUSIAI APGYVEN

TA VIETA LIETUVOJE

Kretinga, Palanga, Gargždui 
ir Jakūbuvas turės geriausius 
sųlygas augti ir klestėti. Ypa
tingai geros sąlygos turi Kre
tinga, į kurių ateina geležinke
liai ir plentus ir iš kurios tie
siami nauji keliai. Kretingu ir 
jos apskritis pastaruoju metu 
pradedama tirščiau apgyventi 
ir dėl bendro Lietuvių tautos 
varžymosi į jūrų. šventosios 
miestelis taipgi jau išplanuo
tas ir viliu paruošiamieji sta
tyboj dųrliui. Numatomu, kud 
artimoje ateityje Kretinga vi
sai suaugs su Bajorais, Pa
langa susilies su Nimerzute, o 
prie šventosios miestelio iš
augs pats moderniškiausiusKRETINGA. — Kretingos 

miestus, kuris prieš keliolikai Lietuvos žvejų uostas

kalb.ua
pgsq.nl
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IŠ KUR VOKIEČIAI ATSIKRAUSTĖ 
Į PRŪSŲ LIETUVĄ

WPA ATNAUJINA ISTORINES VIETAS
- N

Prieš keletą šimtų metų toks pasisveikinimas viešose 
Prūsų Lietuva buvo grynai vietose būtų Jėzaus vardo iš- 
lietuviškas, lietuvių gyvena/ niekinimas. 1931 metais apie 
mas kraštas. Atsidaginę j lie ( 20,000 salzburgiečių atvirai 
tuviškas žemes ir galutinai atsisakė nno Romos ir perė- 
išnaikinę bei nutautinę seno- jo į evangelikų tikėjimų. Sa
vęs prūsus, vokiečiai prade- lzburgo vyriausybė pabūgo,

' **!

o plačiu mastu kolonizuoti ir 
kitas lietuvių gyvenamas že
mes j pietus nv.o Nemuno. 
Smarki Prūsų Lietuvos ko
lonizacija prasidėjo 18-jo ši
mtmečio pradžioj, kai čia bu
vo atgabenti kolonistai iš Sa
lzburgo. Salzburgiečių vardas 
Prūsų Lietuvos istorijoj su
tinkamas gana dažnai, todėl 
pravartu bus žinoti, kas bu
vo tie atėjūnai ir kuriais tik-

kad visi krašto gyventojai 
nepereitų į evangelikus ir 
išleido vadinamų “Emigraci
jos Patentų”, pagal kurį vi
si atskilę nuo Katalikų Baž
nyčios turėjo per 8 dienas ap
leisti Salzburgą.

Friedrichas Vilius pakviečia 
juos į Prūsų Lietuvą

Ištremtieji Salzburgo evan
gelikai apleido savo gimtąjį

Beveik kiekviena vieta, ku-ii
r i tik surišta su Jurgio Wa- 
shingtono gyvenimu, yra dė
kingos tautos pažymėta ir 
tinkamai užlaikoma. Kas die
nų ilgos eilės svečių lanko 

i įlaug tų Wasbingtoino atmin- 
i <eai vietų, kurių gana daug 
randasi valstybėse prie At- 
lantiko pakrančių.

Bet, kiti mūsų didvyriai 
nėra taip plačiai laikomi at- 

, minty.

Bangelis jų beveik visai

daugely vietų šiandien kiek 
nors atitaisyta \VPA projek
tu atnaujinimui istorinių vie-

Vietos, kurios šiandien pa
tų.
taisomos, turi ilgesnį krono- 
loginį laikotarpį, negu mūsų 
tauta turi metų... tris ir pusę 
šimtmečių. Nuo pataisymo

visokius atminimui daiktus, 
išgrobstė viso namo vidų. Tai 
buvo po to, kai Lindbergas 
sodo perskrido Atlantu.

Pataisymas Epbraim Mc- 
Dowell’o namo Banville, Ke- 
ntncky, primena šitų garsu 
gynekologų (mokslas apife 
moterų sudėjimų ir ligas) i 
pradėtąją pilvinės chirurgu 
jos. Milijonai moterų šiandiel 
gyvos vien tik šio žmogau

siais jie Į Lietuva atkeliavo, kraštą ir traukė į Vokietija.
Tremtiniai iš Salzburgo |be j°kio Plano >r Slohos- Tr’

I štai, Prūsijos karaliui Frie- 
Salzburgas yra Austrijos aricbui Viliui T atėjo į gal- 

provincija, kaip ir Tirolius ir vą mintis panaudoti tuos tre-
Pietų Vokietijos kraštai — 
Bavarija, Badenas, buvo kra-

mtinius Prūsų Lietuvai kolo
nizuoti’. 1732 metais jis pa

Šiai šeimai teks #500,000.00 dovana? Turtingas 
kanadietis Charles Vanee Millar mirdamas testamen
tu paliko $5000,00.00 tiems tėvams, kurie bėgau de
šimties metų (tarpe 1926-1936) susilauks daugiausia, 
nemažiau 10, vaikų. Spaudoj buvo skelbiama, kad at
sirado net kelios skaitlingos šeimos. Bet šie tėvai, 
John Nagle, sakoma, stovi arčiausia prie laimėjimo 
tos didelės dovanos. Buvo gandų, kad Millar gitainėa 
bandys sukriauti velionio testamentą, bet paaiškėjo, 
kad gandai netikri.

užmiršti. Jų patarnavimo zmo , . ,_o. ,. i kartą apgyveno l.»84 m. eleza-miai beveik niekas nei ne-l, .. v. • , . o._ . , . betieeiai, vadovaujami Sirprimena. .Tų namai sugedę ir ... , .. m ., . ’ , . v ... . John VVbite. Tai yra Virgimanet paminklai, pažymėjimui . TA . . . , . ., ., . , , . , Darė gimimo vieta. Mažai
jų palaidojimo vietų, kai kur „ . y. . - , . . v-/ 1 , „ žmonių šioje salyje težino,jau i dulkes pavirtę. , , .d 1 ' Kad Viirginm, l>are buvo pir-

Taip buvo su Pierre Cliar- mas gimęs baltas kūdikis šio-
les 1/Enfante, kuris taip pui- je šalyje.
kiai išplanavo garsų ir gražų j- gir jQjin namas, pirmi gu- 
Yv ashir.gtono miestą, ^’i^U i bernatoriški Amerikos rūmai, 
sostinę. Ir tik Didžiojo Karo I irgi tarpe įtaisyt,, is. 
metu patrijotizmas priverti tor;ni|J viet„

pulkininko Charles A. Lind 
bergo jaunystės nmno, WPA' pastangomis, liet jos visai nei 
siekia į pataisymą seno vi š- nežino, nei niekad negirdė, 
kos Roanoke Salos, su Fort jo vardo. Kentucky valst. me-' 
Ralejgb netoli North Caro-1 mkalė draugija pereitais ma
lina kranto. Tą salą pirmą J tais nupirko namą ir pavedė 

Kentucky State Park Bordui.
AVPA davė pinigų atnaujini
mo darbams.

AVbitfield Namą, Rev. TTe- 
nry Whitfield pastatė Guil- 
for d, Connectieut valstijoj, 17 
šimtmetyje ir tą namą jo ko- 
lonijn naudojo susirinkimams. 
Vėliau, kada indi jonai juos 
užpuolė, tas namas huvo jų 
tvirtovė. Šį namą irgi atnau
jino WPA darbininkai. Da-

štas, kur naujai paskelbtas , k\ietė salzburgiečius į Prū- 
Martyno Liuterio tikėjimas kad Prūsų lietuvių že- 
susiiaukė smarkaus persekio- 'riC5 apgyvendintų tikrais vo- 
jimo iš katalikų pusės. Užtat
visi anksčiau suminėti kraš
tai iki šiai dienai išlaikė ka
talikybę. Prasidėjęs nesugy- 
venimas taip katalikų ir e- 
vangelikų Salzburgo gyven
tojų, tęsėsi su pertraukomis 
apie porą šimtmečių. Šis ne- 
sugyvenimas ypač paaštrėjo 
1727 metais, kai popiežius 
Benediktas XIII įsakė visie
ms katalikams sveikinantis 
sakyti: “Tegul bus pagarbin
tas Jėzus Kristus”. Dalis sa-
lzburgiečių tam įsakymui pa- i metų nuo salzburgiečių atsi- 
si priešino, aiškindamiesi, kad dauginimo matome, kokią di-

kicčiais. Tš Berlyno salzbur- 
g iečiai buvo nugabenti į Ka
raliaučių ir iš čia, vyriausy
bės šelpiami, pasklido po vi- 
; ą Prūsų Lietuvą; Per trum
pą laiką jų čia įsikūrė apie 
12,000.

Atėjūnai nuslopina lie
tuviškumą

dėlę žalą šie atėjūnai padarė va atvaizduojama taip, lyg 
lietuvių tautai. Dėka jiems, salzburgiečiai būtų tą kraštą 
vokiečiams pavyko nuslopin- savo rankomis sukūrę. .Jie ne-, 
ti Prūsų Lietuvoje lietuvis- nori pripažinti, kad tose žo
le iną ir suvokietinti daugu- mėse jau nuo amžių gyveno 
mą Prūsų Lietuvos gyvento- ir savo prakaitu kiekvieną 

kampelį aplaistė žmonės, va
dinami lietuviais, nuo kurią

jų - lietuvių.
Istorijos klastotojai

Salzburgiečių atsidanginimo 
į lietuvių žemes 200 metų 
sukaktuvėms paminėti prieš

vardo ir pats krašto pava
dinamas paeina. Bet vokie-‘l 
čiai yra dideli istorijos klas-1

žmogų suieškoti jo kapą ir 
perkelti jo palaikus į Arling- 
ton kapus.

Ir taip huvo su daugeliu
mėisų garsiųjų, pasižymėjusių M i nnesotos valstijai. Narna* 
moksle ir politikoje žmonių. I buvo reikalingas didelio re- 
Bet laimė, kaxl toji padėtis1 monto, nes žmonės, rinkdami

bar namas stovės dar kitą 
Pulkininkas Lindbergas pe šimtmetį. Jis yra vienas pe

reitais metais savo nejudina- Į niausiu namų Connectieut vai. 
mą turtą pavedė Little Falls, Statytas 1639 m.

Georgia valstijoje “Liberty-

(Tęsinys 4 pvsl.)

DUODAM PASKOLAS
Pirmu inorgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų J 
(straiglit mortgages). ™
Pinigų taupytojams išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokam visą nuošimtį už 4 
mėnesius ir tani panašiai.

x Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

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

, -i-i ................ i totojai. Jie sugeba net Lietu-kurį laiką Vokietijoje huvo ' ” l... vos žemes Salzburgu paver-;išleista knyga, pavadinta: Die B 1 ,
tl* 1 V TX* 1 • 1 . st I. TS J. I

knyga, pav
Salzburger. Die Geschichte 
und namentlicbes Verzeichnis 
der im Jahre 1732 in Litauen

sikurti. Bet šiandien po 200; eingvvanderten Salzburger’’ šama, kad Brazilijos kavos 
(Salzburgiečiai). Trumpa isto departamentas nutarė kas 
rija ir sąrašas 1732 metais į dien sudeginti po 100,000 mai 
Lietuvą atkeliavusių salzbur- šų kavos, kad tuo būdu pa- 
gieeių). Šioje knygoje Lietu- laikyti jos kainą.

Pradžioj Prūsų lietuviai tre 
mtinius labai užjautė ir pa
dėjo jiems naujose vietose į- Iš Rio de Janeiro prane-

Sr

IŠPARDAVIMAS APEX
Skalbiamu Ir Prosinamų Mišinių. 

Keletas Demonstratorių — tikra vertybė $69.00 po

*29.50 ir' *39.50
Didelė nuolaida perkant abidvi mašinas sykiu.

-
>• .... 71■

Jos. F. Budrik,Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

BODRIK FURNITURE MART
3347 So. Halsted St.

Budriko programas:
WCFL 970 K., Nedėliojo nno 7 iki 8 vai. vak.
IVAAF 920 K., Pirmadieniais ir Penktadieniais 3:30 po pietų. 
WHPC 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

Del informacijų kreipkilit j:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS 
IM Gr.nd St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 Walnut St., Now«rk, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL IUREAU 
03 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St., Worco«tor M ati.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
47B N. Maln St., Montallo, Man.

PAUL MOLIS
1730—24th St.. Dotrolt Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1734 S. Halttad St.. Chicago. III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
M70 Suporto? Ava.,

Clavaland, Ohlo

A. VARASIUS
704 All Natlont Bank Bulldlng 
1200 Canon St., Plttiburgh, Pa.

DIDELĖ
EKSKURSIJA

Į LIETUVA
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Populiariu Ektproilnlu Garlaiviu

EUROPA
Išplaukt iš Nerr Yorko

GEGUŽĖS 16 d., 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną

ir Klaipėdą

HAMBDRG-AMERICAR LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

THE GOOFUS FAMIIV
ANO RJOlHlffMORr, 

SkXJ 't'ALk TO
Mt.T WANT 'Tbo TO 
Shomj mow R«wct« 
AFTPR AU., MV

ON TMF Gooo 
RVFL0W c f?

h
T

- EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
Gegužės 29 de laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 d e asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvę per Gothenburgę laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

v/hv dost you stop 
HARPIN* OM VOOt? PNCC&t5«sl 
AtJD HCP IMTO A 300 FOR 
.A CHANGE ?

>6 •

JL

arba telefonuokite CANal 7790

“TPE 8ASOONS OFF PtGFHM.
9W MOENlMG.NOON AND N1GHT 
x <5crrrA lutėm totub expvoiT$ 
OFrtS NO8LF FOP8EARS'.'. 
ToNORROVš, HE’LL TVlLL M e 
THHT TWFy eVEM CREATED

hverse.i Sopfbsjr.
•J? > L

Thicaso lig

By H. T. Elmo
T-rfe Tėte OLD STOR>r

8»LL". tuf less a mam1 
^MOUM-Tk T<37~Twe , 
More ne BoASTt OF "THC 
Dreos OF MIS ANCeCTDf?Sj

r

1 1
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RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė v

jua. Ant. M. Karuž.škū

[nario Dvidešimts Septinta 
‘ Diena

{‘Padaugink nuims tiRėji-

Paiai mintas yra tasni žmo
gus, n urs gali pasitraukti nuo 
pasaulio būli vienas su savi
mi u t u Dievu. Pasitraukus 
prigulu-& yra dažnai pilniau
sia ii iuitingiausia savo ap
dovanojimais, ir yra visad, 
gul, loji, kuri kuo teisingiau
siai sj. inešusi su nematomais 
daik ais. Tokio žmogaus dva
sia pabeka, kol dar ant že- 

. nrje. į. ainiu Dieviškos Buty-lųp. - Luko XVII, 5.
Vtš girdžiu, kad žmonės vi- oostu. Švelni, rami, ir pa- 

meldžiasi ir prašo dau- «' verčia visus, kurie
^giau tikėjimo; bet kuomet aš P-•isiartinu jos, išsprukti iš 
jų atydžiai klausausi ir ap-, žemiško gyvenimo vargų ir j- 
čiuopiu tikrųjį jų maldų tiks- e-ti 1 įamunių ir giedrumų 
lų, tai labai dažnai pasirodo, dvasiškų dausų. Ji yra tyli 
kad visai ne daugiau tikėjimo ' liudininkė tiesai ir nekalty- 
jiems trūksta bet permainos j ji veda žmones nemato- 
nuo tikėjimo j matymų. Tikė- niai į aukštesnį veikimo laip- 
jimas nesako, “Aš matau,* snį, ir patraukia dangų ir 
kad tai yra man gera, ir tat žemę arčiau į krūvų stipru-
Dievas turėjo tai atsiųsti”, ■ mu fedVO pačios aukšto tiks-Jersey valst 
bet “Dievas tai atsiuntė, ir io. lino giliau žmogus įeina 
tat tas turi būti man gera’ . į tokių prigimtį kaip ši, tuo 
Tikėjimas vaikščiodamas ta- brangesnis yra turtas, kur; 
msoje su Dievu tiktai mei- jis randa.
džia Jį laikyti jo rankų drū- Yra širdžių, kaip šulinių, 
čiau, net nė neprašo Jį atkel- žalia; apaugusių ir gilių, kaip 
ti tamsos taip, kad žmogus Vasara kada matė; ir vėsūs 
pats galėtų rasti sau kelių. ' jų vandenys yra, taip, vėsūs 

— Phillips Brooks ir saldas, bet turi ateiti sem 
tis pats — Karolina S. Spen

y

Streikas S*nta Monikoj. Atvaizde Douglas Air- 
eraft Corporation fabrikas, Santa Monica, Calif., kur 
5,600 darbininkų išėjo į streikų. Korporacija fabrikų 
uždarė. Sulaikyta darbas kelių milijonų dol. užsaky
mų, jų tarpe ir vyriausybės užsakymas padirbti 150 
lėktuvų.

Tarpe kitų atnaujintų vie
tų yra Trent House. 'I ų na 
mų pabtatė pulkininkus Wil 
.ūmi Trent, Trentonc, Ne a

Taip Inga įstatymas, atly-
cer.

rZ

Iš Tėvų Krašto

gan valst., Fort Schuyler,Į 
New Yorke, Fort Negley, Na- 
shville Tenn., ir Fort Hali 
Boise, Idaho. W.P.A.I.S.

Old Town Hali, Fairfield, 
Connecticut valst., irgi atnau
jintas kaip ir Lincoln Pio
neer kaimas, Rockport, Ind., 
Hanby House, Westerville, 
Ohio, kur Benjamin Russeli 
Haniby parašė garsių, dainų 
“Darling Nellie Cray”, se
nų ginki inyčių senoj New Ca- 
slle, Delaware, kaip ir grupę 
fortų, tarpe kurių randame)

ĮSIGYKITE

Aklas Lietuvos 
švietėjas

Cimpinėja, lazdele tarškinu 
į vieškelio akmenis, aklas se
nelis elgeta ŠepeLiotas, slan
ki o.,a ixi Viduklės apylinkę, 
rankioja pas ūkininkus duo
nos riekes ir visuomet šyp
sosi. Niekas niekuomet nema
tė to aklo elgetos susikrim
tusio, rūgo.jančio. Apako jis 
dar jaunas būdamas ir šian
dien kad ir sukako jam 81 
metai, jis nėra matęs ir ne
žino kaip atrodo jo sūnaus 
žmona, marti, pas kurių jis 
priglaudžia savo senus kau
lus.

Ištisas istorijas apie tų se-
Atspausdinta tt maldaknygės nd>, 

‘ Ramybė Jums”

STACIJOS

ginimo įstatymas, kurs riša 
mūsų gy tnhnų ant žemės ir j Mintį;* yra gilesnė už vi- Fort Loudoun, Loudoun, Ten- 
donguje į vienų; Tikėjimas šokių kalbų, jausmas gilesnis nessee valst., Fort Holmes,
negali gyventi ten, kur visa už visokių mintį; sielos nie- 
yra matymas ir jautimas, bet kad negali išmokinti kas bu- 
tikėjimas gali gyventi ir gie
doti, kuomet šie yra dingę.

Mes liūdime ir murmame,
nes mes galime matyti tiktai WPA ATNAUJINO ISTORI

vo joms pačioms mokinama.
— Kristoforas Pearse Cranch.

vienų vienų siūlų, kurs pra 
lekia tyloje; kuomet jei tik
tai matytume būsiančius dai
ktus, nr.'.ų lūpos išduotų gie-

NES VIETAS

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
Hali”, namas Alexander Užu 
mil ton Stephens, konfedera-

Palauk tat, siela n,ano, U ‘vice-preaident., pautoty-
. ... . .. i 1 tas prieš namini karų tampaapsiuvmek aptemdinanti dT- f ... . .r I į&tonne ir vieša pasdinksnn-

Binę, o ne dejavimų.

besj skaisčiu auksu, kurį Vil
tis visad gali paskolinti; ir j 
jei šiandien tu esi skausmu 
prislėgta, lauk iki rytojui o 
tl-Vo liūdėsis užsibaigs.

— Enrikas Burtou

Va.’»r’? Dvidešimts Aštunta 
Diena

“ įvaiky kies ramiai”.
— Jobo XXII, 21.

nimo vieta. Žemės turi apie 
900 akrų. AVPA da.-'įninka: 
turėjo apdirbti visų žemę, ka
di taisė tų namų.

ant Mackinaw salos, Mielu

GRAUDŪS
VERKSMAI

ir ‘
Gavėnios Giesmes 

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

Chicago, Illinois

tų kraštų knygnešys Bikina.> 
prikalbėjo aklųjį nešioti iš 
Prūsų knygas.

— Kad gi aš kelio nėra 
siu, iš pradžių dvejojo Šape 
Imtas.

LIETUVIAI ADVOKATAI

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojinio Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu. ... t

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
t u Hienai reikalaus.

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

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

nenorėjo duoti. Vienų kartų, 
sako, atėjai, o kitų kartų ir 
neberasi. Be to, kaip gi kny- 

- ■ ■ ■■■ j- -'f' i gas išplatinsi Nuėjau i>as
— Aš būsiu tavo lydovas. Martynų Jankų, verkdamas 

Vedžiosiu tave, kaip aklų ei prašiau: Pinigų nepaėmė. Tik 
getų, o tu tarboje vietoje! žiūrėk, kad neprigautų, tarė

1

išeinant.

(Tęsinys 5 pusi.)

AKIŲ GYDYTOJAI

duonos, neši knygas.

— Sutiko Šapeliotas ir iš
tisus metus knygnešio darbų 
dirbo.

Ale kiek vargo būdavo, pa
sakoja užkalbintas senelis. —
Kol dar- dviese vaikščioda
vom, tai nieko. Pats Bikinas 
su Martynu Jankum susi
kalbėdavo, pats pinigus mo
kėdavo ir knygas bei laik
raščius parinkdavo. Bet po 
penkerių metų bendro darbo, 
jį žandarai pačiupo. Septy
nis mėnesius iškaJintas Ra
seiniuose Bikinas buvo išvež
tas į Archangelsku ir ten iš
buvo penkerius metas.
- lai kaip gi Tamsta vie- ,4/u AdriLAiML) AVt.

DK. VAITUSH, UPT.
LrtlLi ti V lO

UElUMLlnlCALl.l AKIU 
& rt VA Al^l&» 1 zlb

P&aeutfViu* Mfcių jlciupintii, kuilb 
e all piieutauihi gaivos okuudtjiiiiu, 
»vui<iuw, tiMų aptemimu, nvivoutu- 
U1O, SRIlUUunių U<klU atvttnll. db'.lllou 
u uuipaiegyslę ir lonregy&ię fnreu- 
gid lei&mfcul uKiuiua. v įbaust diol'.l- 
utiiiuobb cgfcuiuiudvuuas uuioiuuo t»u 

’ emaliu, pui oudUcia maziauohm Kl«ai- 
Į Ud&. o pečiui e dlyca ttikreipidind i

moKykioa \dikUs. Ricaus urj a ull- 
, ld»ao»noo. Vaidinius UU-O i U itvl d V.
iNeuviioj ouo u iki i.z. Uau&cl> nv- 

j ai URMU* M dk)S UI lUllbOMIOa OC URUliy. 
urtuioe Kaip pirmiau.

BOUlevard 2800Telephone:

JOSEPH J. GRISH
L l ET U VIS A D VOK AT AŠ
4631 South Asbland Avenue 
Kės. 6515 S. liockvvell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BUkūEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panodėlio, Seredoa ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600 !

-Hiate 4890 Prospect 1019
KAL & 2ARETSKY

AT-rOltNEIS AT LAVV 
esaa bo. tVestern Avė.

Valandos; kasdien nuo S:SO po piet 
Iki 8:10 v. vau. S u Datoj nic 12 ta.

8:00 vakare 
IMS W. Kamlolph 81.

Valandos: kasden nuo 0:0u ryto 
Iki S: 00 po piet.

i

TO REGAIN ENElISy 
AFTER THE FLU

When the Flu h»» teft you 
vak and discovraited vou 
oeed jomething to put « 
keen edse on vour appetite 
and to brace up vour dl 
ee.tive system, to turo your 
food into «ren»th-aivint 
red blood. Hoaterttr * 
Saonuchk B -ter< apeedr 
upracovery You’llfeeluet 
ter witb the first dote 
Phooeyour dnutitorerinht 
lwv aad eet atarted quick ly America'a tonic tįnce 
1S5J. Taatea (ood. doe« 
good. 18 oz bottle t i 50

MSTETTEn BITTEMS

I
1

V•» -.21 z -

/ -tt 
'S? ■ <4*

i 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 Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

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

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais 

6322 So. Western Avenue 
______  PROspect 1012 _______

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMA8 
Akyi egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:3O iki 8 vai. vak.
Tel. OANal 0523

ĮVAIRŪS DAKTARAI

aas likęs knygas platindava. 
— Oi. sunku, sunku buvo...

Kas aklam patikės! Iš pra
džių Prūsuose man nė knygų

LIETUVIAI DAKTARAI
Zel. Caiumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL.

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 HEMlock 2061

DR. JOSEPH IELLA
DENTISTAS

6558 South Westem Avenue 
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare
Sektuadientai8 ir šventadieniais 

pagal 8Mitąrimą
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

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

Valandoa 2—4 Įto pietų, 7—8 v. vuk. 
išakyrua seredomta ir subatomia.

1 Tel. ore. REPublic 76»e
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųaette Road
Antrau., kelvlilu.il. ii įienktadlenlair 

0-12 v. rytų; 1-5 p. p.: 6-9 v. v. 
šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

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

šeštadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais patęal sutarties.

rnone boulevard 75aa 

LIETUVIAI DAKTARAI

Kės.:
2458 VV. ub St.

i ei. u t įso; 
iiAiayetie 4017

L et. usnių, 
nhaiioek 628C

LIK. A. li. RAKAUSKAS
UYDYTUJAS IK CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
U t įso vai.: 2-4 ir 0-0 P. M. 
ttes. otiso vai.: 10-12 A. M.

<X O-» P. M.
Trečiadteaiots tr seauiadieni&is 

pu^sl sutarti 

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49tn Cl., Cicero, Iii.
Utaru., Ketv. ir retu. 10—9 vai. v.

3147 bo. Halstetl St., Cnicago 
Faned., bered. ir bubat. uuo 2—9 v.

Keu. 0924 So. Talman Avė.
Keu. lel. GKUveaui Ubl7 
uilice lel. DDMioct 4040

DR. J. J. 3IMUNAITIS
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VV. Marųuette Kuad
Vai. 2—4 ir i—9 vak.

Ketv. tr Nedelionr.a suaitarua
Subatoms ClceroJ 
1446 So. 4!lth Ct.

Nuo 6 iki U vai. vak._______

TaL CANal 2345

DR. f. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2156 W. Cermak Koad
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

________ Tek CANal 0402________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valaudos: 1—3 pojuet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
murai autarti

AMERIKOS LIETUVIO DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

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

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

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

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

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

TeL YARdi 0994 
Ree.: Tel. PLAaa 2400

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

M<wt£l,nm.a ano 10 ik. 19 Hiana

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL 
Telefonai MIDvay 2880 

OFI8O VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomie nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
»al rw» m«tn Iv nnn 7 iki 8:90 v. v 

JAU »UGRJ*O tš KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 melų 

Reumatizmas Ir širdies llgon to 
nprcialvbė

Valandos 11-12 A. M. «-«. 7-8 F. M. 
Gyvenimo vieta 1828 So. 60 A^e. 

Phone Cicero 8(68 
Offlce 4030 Weet ISfb StnaJ

Rei. and Office
2359 S. Leavitt St. 

Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KA8)

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chlcago-

Nedėlioiu ir Trečiadieniais 
Fugul Sutartį

Office Phone 
PROapect 1028

Office Houre
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Suuday by Appointinent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomia pagnl sutartį

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Beredotnis ir Nedol. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Talofcsaa R£Hbhc 7868

Tel. OANa’ 0257
Rea. PROapect 6659

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUlevard 6913-14 
Rea. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginin 0036

Reaidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė. 
Valandoe 9—10 A- lf.

Nedčhonug pagal sutarti d

A \
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Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. AVestern Avė., Chicago

KLAUSIMAS: Norime pir- diiu. Nežinodamas žmogaus, 
kti namų ir padėjome depo- aš jo nesmerkiu, bet jūsų va- 
zitų pus vienų realestatinin- dinamas title gali būt labai 
kų. .Jis mums įkalbėjo pirkt supainiotas, anba gali būt ir 
namų “on a eontraet“. Kų!geras. Tokiam atsitikime yra 
tas reiškia! Ar patariama taip tik viena
nuosavybę įsigyti ėmusiai peržiūrėt visas po-

Iš levu Krašto
ATLAS LIKTUVCO 

ŠVIETĖJAS

(Atkelta iš 4 pusi.)
Kas jau čia žemaitį, kad 

ir aklų prigaus. Mano pirk
uiitū7kuonogieT |toi “P >mikiai PrilPrBU Pi- 

nigus atskirti, kad kitas ne
mokantis taip greit nesuskai
čiuos. O tikrus, dorus lietu

je] pirksi nuosavybę “on a vius aš iš balso pažindavau,
eontraet’neturėsi tikros nuo KLAUSIMAS: Radęs laik- Apsinakvoju, būdavo^ ir jei 
savybės teisių, arini vadina- rūsty skelbimų, kad tam tik- tik vyras per ne lyg plony- 
ino deed. Turėsit mokėt su- ra firma pastato namų už £įu bubu kalba, o dai- po tru- 
lygtų mėnesinę mokestį tol, mažų {mokėjimų, apie $500. pūtį kosti, tokiam nerodyda- 
kol bus visa suma išmokėta. Nuėjau ir padėjau $5(X). Tas vau knygų. Apgaus, arba. dar 
Tiktai tada gausite Vikrųjį namas dar nepastatytas, bet blogiau išduos. Dėl ko gi? — 
deed'ų. Vieno dalyko reikia aš išskaitiiavau, ir įsitikinau, O dėl to, kad tokie vyrai yra

. m „ -«i • * pieras. Gal jus title yra be-.ATSAKOMAS: Reiškia tus. ' _ Jvertes.

Ibi- blogi žmonės. Moterys taip 
bar aš jų negaliu rasti ir at- pat... Tačiau moterų reikia 
eiimt $500. Kų turiu daryt? ! saugotis tik tų, kurios per

ATSAKYMAS: Gaila, kad dau« j“ storai Ne
pasirinkote bizniui daryti as- zi“u- «al "Kamėjai k‘ta*P 
meniu, kurie neverti žodžio, P^kej“. bet «'ven>-

apsisaugoti. Jeigu sutinkate kad negalėsiu išmokėt, 
tokiu projektu pirkti namų, 
žiūrėkit, kad Real Estate fi
rma būtų labai aisakominga 
ir teisinga. Kitaip nepatar
čiau pirkti nuosavybės “on
a eontraet” planu. arba „įtikėjimo. Jeigu •aJ"“’ lBt W P™“**- Oerie-

KLAUSIMAS: Pirkau na- mens negali surast, turite tei- 
mų. Real Estate agentas in- sę užvest kriminalį aktų, neš 
Formavo, kad yra $3,000 pir- jis nelegaliu būdu išgavo iš 
mų morgičiu ir visi taksai jūs $500. Greičiausia, jo skel- 
užmokėti. Paėmėm jo žodį ir'bintas ir buvo tuo tikslu, kad 
užmokėjome $3,000. Gavome išgaut iš žmonių pinigus, 
ir deedų, Ar mes dabar esa
me tikri namo savininkai ?

ji žmonės manęs neskriaus
davo. Patys ir knygas pasi
rinkdavo ir pinigus sumokė
davo. Jei kuris truputį ir mė
gino, tai mano pirštai iš vir
šelio, ar popierio viršaus kny- 
kas išskirdavo. — Ar ne ka
rtų rusai ir nepačiupo? — 
Visaip būdavo... Mat, kai šu
nį c štavo mano palydovų Bi- 
kinų, rusai truputį įtarė ir 
mane. Einu kartų netoli Ra- 

o mane stražnikas ir'

savivaldybių ir plačiųjų apy
linkių gyventojų. Kartais nau
jų rūmų statyba trunka kele
rius metus, tačiau tikslo pa
siek ama. Štai, kadi ir Kėdai
nių gimnazijos rūmų staytbu, 
kuri yra gyvas pavyzdys, kaip 
Lietuvoje rūpinamasi nauju 
švietimo ir kultūros židinių 
augimu.

1922 metais «?nieji Kėdai
nių gimnazijos rūmai, kuriuos 
kunigaikštis Kristupas Radvi
la 1625 metais buvo pasistaty
dinęs reformatų mokyklai, bu
vo perduoti švietimo ministe
rijai. Tačiau tie seni niūrūs 
rūmai nebuvo tinkama didelės 
gimnazijos patalpoms. Jie nuo 
latos buvo taisomi ir lopomi, 
tačiau ir pagrindinis rūmų at
naujinimas jų negalėjo pritai
kyti gimnazijos reikalams. 19-

31 metais iš vietos švietimo ir 
saviva'dybės įstaigų bei vi
suomenės atstovų buvo> suda
rytas naujų Kėdainių gimna
zijos rūmų statybos komitetas. 
Netrukus buvo įkurtas ir rū
mams statyti fondas, kurio 
p'rmųsias lėšas sudarė gimna
zijos mokinių komiteto.

; apskrities ir miesto savivaldy- 
| bių aukos. Be tot apskritieji 
savivaldybė gimnazijos staty 

•bai paaukojo 100,000 plytų, 
miesto savivaldybė nemokamai1 
tiekė elektros šviesų ir gimna
zijos statybos darbus rėmė ki
tokiais būdais. Pati rūmų sta
tyba buvo pradėta 1935 m. 
rugsėjo mėn., o liaigta 1936 
metų spalių mėn. 23 d. Rūmai 
kaštavo 362,277 litus.

GARSINKITĖS “DRAUGE"

KLAUSIMAS: Aš noriu pi
rkti namų, kuris buvo for- 

A’lSAKYMAS: Labai keis- klozuotas. Morgičiu savinin- 
ta, kad taip pirkote namų,1 kas nori man parduot popie- 
liktai pasitikėję žmogaus žo- rų, vadinamų “Master’s Cer-
■ ' ■ =====-------- ----------- tilieate’*’. Ar patariama pirkt' geinių _ ______
NAUJAS GIESMYNĖLIS tų popierų ir ar galima gaut crp( uį karšenijos. “Kur lie

Melodramos autorė. Chicagoj eina įdomi byla, vadina
ma melodrama. Atvaizde Maiguerite Eustice, kuli, kaip 
iškilo aikštėn, buvo pasamdžiusi du asmenis pagrobti 
Chicago Corporation counsel O’Bricn. I’agiobtas s buvo 
nugabentas į Morrison, III., ir ten prieš jo norų su ja 
sutuoktas. O’Btien kreipėsi j teismų, kad panaikinus tas 
vedybas. Pradėta vesti tyrinėjimai. Šiomis dienomis po
licija suėmė kidneperius. Sulaikyti ir visi kiti tos melo
dramos dalyviai, taippat jos tėvas dr. VV. M. Eustic\ 
Elizabeth, III, Išduotas varantas, liet kai bail fa« atėjo 
su va rantu, ji laivo pasislėpus. • Pasislėpė ir jos motina. 
Angliška spauda pilna sensacijų apie šių bylų. Kuo ji 
baigsis, dar nežinia.

T!K TRUMPAM LAIKUI
PROGRESS KRAUTUVĖJ

— gausite —
NUO '1O IKI !1OO 

Nuolaidos Už Jūsų Senų Radio 
PIRKDAMI NAUJĄ 1937 METŲ

PHILCO RADIO

tuviškos knygos?” 0 man <lar,**lin* Tašoma. Ir nešiojau liuese ir kaimuose išdygsta vis
ATSAKYMAS- h dreba. Turiu šešias k”«“ vis« laik* ko1 rusai "«“•» «raMf *»i«tta» ir k»l-

leitait inaUBli kelet9 kaiendo-- le|d» lietuviams spaudą... Ai- taros židiniai. Pernai visas
rių ir dar kaž kokių storų »i»met būdavau linksmas, kai kraštas džiaugėsi, kai Telčiuo. 
knygų. “Aš gi aklas sakau,! tarl'on nian liesdavo storų se, Joniškėlyje ir Panemunėly.

1 . ...... “Ot čia tai gudms je buvo atidaryti nauji gimna-

tikrenybę to namo.

Žodžius ir melodijas paraše ,, 
Seirijų Juozas.

1 dalis — Adventinės irA
Kalėdinės giesmės, luini). J.
Žilevičius. 34 giesmės 50c

Mu.ster’s Certifikate”, per
kama tiktai morgičiaus savi
ninko teisės arba “rights”. knygų.
Pasibaigus “redeinption pe- 
riod” ir namo sav. norint at- 

II dalis — Gavėnios ir Ve- si imt namų, jis turi tei.sę at
siimt. Žinoma, jums turėtų 
atiuokėt tiek, kiek “Master’s 
Certifikate” yra vertas, ar
ba kiek morgičiu buvo ant 
namo įskaitant lėšas už for- 
klozavimų.

lykų giesmės, barni, 
čanauskas. 30

111 dalis-a) 
giesmės, barni

giesim
Al. Ka- 
•.-• 50c.

Gegužės mėli.

Al. Kačauaus- 
kns. 28 giesmės 35c

III dalis-b) — Švenč. Sak
ramento giesmės, barni. Al. Sųmon ingos katalikas 

nei pats nei kitiems neleidžia 
III dalis-c) — Birželio mė-1 keikti» nepadorius šokius šo- 

nesio giesmės, liarin. Al. Ka-A** ur nepadoriai rėdytis.

Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

čanauskas. 36 giesmės 50c. 
IV dalis-a) — Giesmės į

Dievų, barni. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois 
arba pas autorių 

KUN. J. ŽIDANAVIČIUS 
260 East Main Street

Amsterdam, N. Y. 
Taipgi galima gauti LIE

TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kuiną — Piano $L, 
kitiems instrumentams po 
50c.

kuriems galams man knygos’’.
Sulaikė, nevidonas, iškrovė ir,
viskų surado. 0 kas čia, a? suonwt ,r vUkwii nefidavau panašių įsta’gų rūmai. Juos 

tokius? šaukė batonams, žinoma,, lietuviai- savo lėšomis pasistatydina
ms. Daug dar man žmonės švietimo įstaigos,
skolingi jialiko. Jei dabar ga- ---------------
lėčiau juos pažinti, pamaty
ti — skaudžiai pabarčiau.

'daiktas”,•manydavau vi- zįjų pradžios mokyklų ir kitų

Žinome mes 
rusas ir nuvedė mane pas is- 
praunikų. “Kas tau tas kny
gas davė!” — klausia rus- 
tus, turbūt isprauniko balsas. 
“Nieko nežinau”. Aš prašiau 
duonos. Gal koks piktas žmo
gus bereikalingų daiktų ir 
įmetė... “Naktį šaltojoj išlai
kę, paleido.” Jei dar kartui 
pagausim, tai sušaudysim, — I 
tarė išleisdami.

— Nieko nebijau, — pasa-

Naujas švietimo Kul
tūros Židinys

KĖDAINIAI. — 
Lietuvos miestuose,

Sųmonmgas katalikas
dalyvauja katalikiškose orga- koja toliau aklas knygnešys. B 
nizucio.se, remia jų veikimų — Čia ne jūsų žemė, maniau. 'B 
ir kitus ragina prie to darbo Jei jūs tų knygų bijote, tai ■ 
prisidėti. matyti, kad jose apie jūsų ■

« ■ a ■ a a a »

reuuamos

KELIONĖS i LIETUVĄ

Kasmet
miest*'-

ŠVEDU

UNIJA

|O11N P. EYCAI I >
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 
apdraudos ciuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk 

840 West 33rd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VeS
RAŠTINĖJE

fa -

REUMATIZMAS . 
SAUSGELB J

Ncslkankykile savęs skaua- B 
mals: Kcuniatlsmu, SuuagSle,
Kaulų Gfillmų, arba MMIun- ■ 
Iflu — raumenų sunkumu: nes g 
skaudėjimai naikina kflno «ry 
vybę (r dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo.

CAPR1CO COMPOUNt) mos- ■ 
Us lengvai prafialina vtrėmln*- g 
tas ligas; mums Aiandlen dau
gybė žmonių siunčia pn»18ko- ■ 
nes pasveikę. Kaina Idc per 
pažta B5c, arba dvi už f 1.06. ” 
Knyga: •«AbtlNI8 SVEIKA B
TOH" augalais gydytis kaina 
(6 centų. ■

Justin Kulis ”
3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago. HL

Bžcraiiu
Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
I’er Gothenburgų, Švedija

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės

Išplaukimai laivų iš New Yorko
OKIPSftOLM .......................... Kovo |g
ltltOTTM.XiHOI.ir ............ Kovo 20
nitOITM.VoHOl.M ......... Itland. 17
GHIPSHOI..M ..................... GfęniKs 1
Platesnes žinias apie keboię teikia 
nemokamai lr, parduoda laivakortes 
visi autorituoll laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Linijos skyriai.

SWED1SH AMERICAN LINE 
03(1 Flfili Avė. and 4, W. Kist St 
Rockefoller Center, Ncw York City 
Cliicngo, III., įsi K. Michigan Avė* 
Itontoii, Mass. 154 Hoylston Rt
llctrolt. Ml« li., 107 ClIKord St.

Geriausios prtgos sulaukėte išmainyti savo senų 
ant naujausio 19-17 M. PHILCO ar kitokio radio Pr 
Krautuvėj, nes už savo senų radio, mainydami ant 
PHILCO radio gaus te nuoiaidos nuo $10 iki <

Gal būt šu mažu primokėj mu įsigysite nauja,usį 
riausį PHILCO visų bangų radio. Veikite tuoj

fttB pasiūlvinas tik trumpam laikui. 
BUKITE l’RDGREEK KRAUTUVĖJ TUC *

3224 South Halsted Street
lel. \ iCtory 4226 Chicago, Illinois

nizucio.se


«

SPORTAS

Amerikos Stipriausią Krepšinio Komandą 
Vadovauja Lietuvis

LUBINAS APLANKĖ 
CHICAOĄ

Pereitą ketvirtadienį Pra
tę Lubinas, dabartinis Jun- 
inių Valstybių geriausias 

repšiasvydžio lošėjas, sykiu 
n savo komanda, pasaulio 

meisteriais, aplankė Cbicagą. 
Lietuvių delegacija, kuriai va 
dovavo teisėjas Zūris, nuvy
ko j stotį pasitikti sportinin
ką. Stoty lietuviai gavo pro
gos pasikalbėti ir su kino ar
tiste Greta Niessen, kuri tai
pgi atsilankė į stotį pasisvei
kinti su savo studijos lošė
jais. |

Pasikalbėjime Brevoort vie! 
šbutyj su Al Kum ski u, J. Po-, 
ška, J. Juozaičiu ir adv. Sa-! 
vieku, Lubinas papasakojo, 
kad iškarto Lietuva jam ne
patikus, bet kai susipažino Į 
su sportininkais ir pamatė- 
gražų Kauno miestą, tada pa 
keitė savo nuomonę.

Būdamas Lietuvoj pereitą 
rudenį, aplankė savo tėvų gi
mtinę ir sugrįžęs Kaunan tre
niravo tuos krepšiasvydžio 
sportininkus, kurie šią vasarą • 
atvyks Amerikon. Jo įspūd-1 
žiai apie pažangą jaunos Lie
tuvos yra kuogeriausi. 

Lietuvių Biznierių Sąjunga

žaidime su Hollvwood Uni- 
versals komanda, kurią Ame
rika išrinko ją reprezentuoti 
olympiniuose žaidimuose. Ši 
komanda, laimėjus rungtynes 
Berlyne, įsigijo pasaulinio 
meistero vardą. Tuo laimėji
mu Lubinas pagarsino lietu
vių vardą vakarų fronte, Ju
ngtinėse Valstybėse ir visam 
sporto pasauly.

Po bankieto Lubinas širdi
ngai dėkojo atsilankusiems už 
gražų priėmimą ir žadėjo at
silankyti Chicagon sekančią 
vasarą, kada atvažiuos Lietu
vos sportininkai.

Jo komanda lošė Chicagoj, 
o dabar rungtyniaus kituose 
miestuose. Dėdė Kastukas

Sveiki, Čempijonai,
Vyčiai Daytoniečiai!

Visi Chicagos Vyčiai did
žiuojasi sulaukę krepšiasvie- 
džio eempijonus, Vyčius, ku
rie jau trys metai sėkmingai 
apgynė savo Amateur Cham- 
pionsliip.

Dayton, Ohio, spauda per- 
piloyta straipsniais, kurie iš
gyrė mūsų svečių stiprią ir 
nenugalimą komandą.

Lubinui pagerbti surengė va
karėlį Sherman viešibutyj. Tei 
sėjai Zūriui, pirmininkui tos 
sąjungos, paprašius, kalbėjo
konsulas dr. Bagdonas, J. Ma- , . . , , . ..
ckiewicz, adv. Va Saite, Kel- .g rungtis prieš
ly, sportininkas Klufliinsk&s- ®^>HWC1US'
ir kiti. Po šių kalbėtojų Lu- Kaip baigsis šios varžy- 
binas papasakojo apie savo bos* Ar Brighton Parko Vy- 
jaunas dienas. Susirinkusiems čiai pajėgs atsilaikyti prieš 
sakė, kad iš pat jaunystės jis svečius?
sakėsi svetimtaučiams esąs Kaip baigsis, sužinosite at- 
lietuvis. Los Angeles mieste silankę į St. Phillips Gymna- 
pasižymėjo krepšiasvydžio sium — Jackson Blvd. Ked

Nekantraudami laukiame 
turnyro, nes ibus tikrai įdo
mios rungtynės. Brighton Pa
rko Vyčių 36 kuopos koman-

I
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zie avė. Turnyras prasidės 1 
vai. po pietų. Įžanga — tik 
25c.

Vyčiai, nepraleiskite pro
gos dalyvauti turnyre, nes 
tikrai pamatysite stebėtinai 
puikų ir meisterišką lošimą.

Vasario 28 d. turnyro 
rungtynių tvarka

Marąuette Park vs. West 
Side.

Brighton Park vs. Dayton, 
Ohio.

Cicero vs. North Side.
Bridgeport vs. Brighton 

Park.
Roseland vs. 18th St.

Kadangi visi labai susido
mėję daytoniečiais, tai paduo
dame jų komandos ir Brigh
ton Parko žaidėjus.

Line-up

Brighton Park
Naujoka F.
Jagminas F.
Dalinkaitis C.
Visgardas G.
Vyšniauskas G.

Dayton, Ohio

S. Waitkus F.
A. Aleksinas F.
G. Želinskas C.
F. Galdikas G.
J. Satkus G.

Daytono Vyčiais Rūpinasi 
Marąuette Parko Vyčiai

Mūsų seniai laukti dayto
niečiai atvyks šiandien po 
pietų. Pasitiks juos Marąuet
te Park Vyčių priėmimo ko
mitetas. Vaišės, susipažinimas 
ir visos kitos pramogos įvyks 
Juozaičio rezidencijoj.

Juozaitis ir visi Marąuette 
Vyčiai stropiai planuoja Day
tono Vyčiams gerus laikus, 
nors ir ne ilgai žada Chica
goje viešėti.

iIZNIERIAi. GARSINIO 
“(IRAIJGF"

Prie fabriko, kur darbininkai “sėdi.” Vienas Fansteel Metalurgical Co. fabrikų, No. 
Chicago, kur darbininkai tęsia “sėdėjimo’’ streiką. Lauko pusėje piketuotojai atsivežę 
anglių ir pasistatę pečių šildosi.

VIETINES ŽINIOS
.----------------------

Novena Prie Lietuvos 
Globėjo šv. Kazimiero

Nuo antradienio Aušros 
Vartų bažnyčioj (Chicagoj) 
laikoma novena prie šv. Ka
zimiero, lietuvių tautos glo
bėjo. Novena baigsis kovo 4 
d., šv. Kazimiero šventėj. Ry
tais ir vakarais pamokslus sa
ko kun. V. Čižauskas, M.T.C. 
Žmonės labai interesuojasi 
pamokslais, kurie susideda iš 
gražių pavyzdžių bei stebuk
lingų įvykių iš šv. Kazimiero 
gyvenimo. Žmonės pradeda 
gausiau lankyti novenos pa
maldas. B.

Iš Labdarių Darbuotės

TOAVN OF LAKE. — La
bdarių Sąjungos 1 kuopos mė 
nesinis skaitlingas sus-mas į- 
vyko vasario 21 d., parapijos 
svet. Pirm. M. Sudeikienė pra 
nešė apie rengiamą vakarą 
haland. 11 d., parapijos sve
tainėj. Bus atvaidinta kome
dija “Dangus brangus” (ar
tistai bus iš Brighton Park, 
vadovaujant šriupšienei). Po 
komedijos šokiai. Pradžia 6 
vai. vakare. Įžanga 25c.

M. Sudeikienė pranešė ap- 
iankusi Sadauską. Sudeikienė 
ir Gedvilienė pranešė apie su
vargusią senelę Valskienę, ku 
rią reikalinga sušelptu Tuoi 
reikalu rūpintis apsiėmė M. 
Sudeikienė ir O. Martušienė. 
Jei bus reikalas, nutarta tei
kti pašalpą. Atstovėmis į 
Federacijos Konferenciją ap
siėmė: P. Dorša, S. Šimkienė, 
E. Gedvilienė ir Urbonienė. 
Kvietimas į Šv. Kaz. Akad. 
Rėmėjų 1 skyr. vajaus vaka
rienę (kovo 21 d.) priimtas. 
AtstoVėa pirm. M. Sudeikienė 
ir R. Urbonienė; auka paski

rta $3.00. Nutarė duoti do
vaną tai narei, kuri ateis pir
mutinė į susirinkimą. Centro 
susirinkimuose dalyvauti ap
siėmė pirm. Sudeikienė, P. 
Dorša ir B. Cioėnienė.

Labdarių 1 kuopa čia gerai 
gyvuoja turėdama darbščBjų 
narių ir veiklią pirm. M. Su- 
deikienę. Labdarys

Sąjungiečių kursai

TOAVN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos siu
vimo kursai įvyksta kas an
tradienį. Pastaruose suėjimuo 
se pas E. Gedvilienę ir Šim
kienę dalyvavo gražus būre
lis narių ir smagiai laiką pra
leido. Dėkingos sąjungietės 
namų šeimininkėms už malo
nų priėmimą.

Bunco party Moterų Sąju
ngos 21 kuopos apskrities nau 
dai bus sekmadienį, kovo 14 
d^ 6 vai. vakare, parapijos 
svetainėje. Visi kviečiami at
silankyti. Sąjungiečių pramo
gos visuomet visus patenki
na. Bus daug įvairių dova
nų, daugiausiai rankų darbo. 
Lauksime visų. Sąjungietė

Piknikai Vytauto Parke

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

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

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

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

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

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

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

Šv. Mykolo parap. — lie 
pos 25 d.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 30 d.

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

ŠŠ. Petro ir Povilo parap
— gegužės 9 ir rugpiūčio 1 d. 

Šv. Kazimiero parap. — lie
pos 11 d.

Liet. Vyčių — liepos 5 d

Labdaringosios sąjungos — 
gegužės 31 d.

Šv. Kazimiero Akademijos 
— gegužės 16 d.

Dienraščio “Draugo” — 
rugsėjo 6 d.

Kun. A. Linki’s

Kauliukų Žaidimas

BRIDGEPORT. — Sekma
dienį, vasario 28 d. AVood- 
mano salėj, 3253 Lime st., į- 
vyks kauliukų žaidimas, kurį 
rengia Šv. Onos dr-ja. Pra
džia 4 vai. vak. Visi kviečia
mi atsilankyti. Tą pat vaka
rą ibus galima įstoti į dr-ją. 
Naujoms narėms nuo 20 iki 
25 metų amžiaus įstojimas 
dykai, nuo 26 iki 35 metų 
amžiaus įstojimas $1.00. Narė

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

Chryslerio reprezentantai. Lester L. Colbert ir Her- 
manL. Weckler, kurie derybose su United Auta AVorkers 
viršininkais atstovaus automobilių pramonės magnatą 
Chryslerį.

DASH DLXUtN
HOW CAN 

I EVELF? REPAV VOU TOP 
SAVIN® MV PET DGAGONjP 
OH - GP?EA-T ONE - I SHALL 
E>E VOUF? SLAVE FOREVEP/ 

SHALL GO WITH VOU INTO •

By Dean Carr

AR
TURITE

M
PARDAVIMUI ?

Wtv«». mother*. iixfer»—tftoyre offen • 
forced to point the way to hoir 
health to their men folkl For women 
know that a healthy head produces 
handtome hairl And that't why 

women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remorkable foaming oi) 
thampoo which firit nourithet the 
scalp, then taket the dūli, parched 
hair ond brings it back to gtovring 
health. Fom-ol ic so economicalj a 
little goes a long way. Ask you r 
druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generout trial bot- 
tle, enclosing 10c to cover packing 
ond poslape.

Skelbkitės “Drauge,” kur 
jūsų skelbimą matys tūks
tančiai pasiturinčių lietuvių.

Norint ką pirkti, praneš
kite plačiajai lietuvių vi
suomenei per skelbimą

Drauge.”
Skelbimai “Drauge” duo

da geriausius rezultatus.

FOM-OL

..a,
MALDAKNYGES I

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ............................. $3.73

Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ................................. $4.09

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

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

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

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Ulincis
-------------------------- - - ■

PROFESSOR NOODLE

f
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj

Misijų Užbaiga j

CICERO. — šį sekmadienį, 
vasario 28 d., 3:30 po pietų, 
iškilmingai baigsis fev. Anta-1 
no bažnyčioje misiįiop. Bua 
Šventoji Valanda, pamokslai, 
suteikimas Šv. Tėvo palaimi’ 
nimo ir palaiminimas Šv. Sa
kramentu.

Brangieji, lubai gražiai mi
sijomis naudojotės. Raginu 
gražiai ir skaitlingai baigti. 
Garbė jums, šv. Antano pa
rapijos jaunime, kad supran
tate Dievo žodžio reikšmin
gumų. ir Dievo malonės sielos 1 
gerovei reikalingumų ir nau
dojatės. Pradėjote gražiai, ap
vainikuokite savo darbus taip 
pat gražiai. Kas gerame iki 
galo ištvers, bus laiminga*.

Jūsų klebonas

yru plačiai žinomi ir gerui 
pažįstų savo profesijas dr. J. 
J. Simonaitis ir dr. Zubriskus. 
Jau daugelis eiceriečių pasi
naudojo jų patarnavimu ir 
visi patenkinti.

Ciceros CYO jaunimas vėl 
atnaujino “Draugų” ištisiems 
metams. Reiškia, “Draugas” 
lankys jų klūbruimį kasdien 
per visus 1937 metus. Labai 
puiku! Visi vyrai turėtų pri
sirašyti prie taip kilnios dr- 
gijos, ypač jaunimas.

Užuojauta

Mirus Ag. Valuckiemi, ma
mytei dvasios vado kun. St. 
Valucko, visi nariai Šv. Var
do dr-jos CYO reiškia gilios 
užuojautos savo dvasios va-
dui. Valdyba

Ciceriečiai seniai jiageida- 
vo lietuvio gydytojo. Dabar 
susijaukė net dviejų, kurie 
atidarė ofisų virš Family 
Drug Store, 144G So. 49 ct., 
pačiame lietuvių centre. Tai

Serga senas “Draugo” skai 
tytojas Jonas Petrošius, 1434 
So. 31 ct. Ligonį prižiūri dr. 
J. J. Simonaitis ir dr. Zubri- 
skas.

Linkini greit pasveikti.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbsti

V iri kinti ir nuo 

Utkietėjimo

f PRASTI IAMPEI.I0 DTKU 
Trtner’i Bitter WIm Co.
544 B. Wells St., Chicago, BL 
Pririoak ui aunpali *U

Visose
Vaistinėse

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

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj------ O-------
Suvirš 30 metų prityrimo 

--------o ■
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
----------o

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĘ LYGIOMIS TEISĖMIS“ 
LIETUVIAI REIKALAUJA HĄ2IN1NGO 
IR MANDAGAUS PATARNAVIMO’”--- 

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
> JMEN4 J R NAKTf ŠAUKITE TELEFONU 3^ 

YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage A v. 
LAFayette 0727 —- 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mu*ų Lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarai*, 10:00 v. v. iš IV.H.F.C. btotieą (1420 K.) — 
l’ia neša jas Povilus fealtimim'UM.

Ciceros ir apylinkės lietu
viai pusižymėkite kulendoriu- 
je kovu 10 ir 17 d. Tose die
nose bus kas tai nepa.prusto 
Šv. Antano imrap. svet. Tė- 
mykite “Druuge”, bus pla
čiau pranešta. Rap.'

Ad. Zvalauskas, 1003 
49 ct., žymus biznierius, ge
ras “Draugo’’ rėmėjas buvo 
sunkiai susirgęs. Bet dabar, 
ačiū Dievui, yra vilties, kad 
pasveiks. Rap.

So.

Iš Parapijos Namu 
Savininkų Klubo 

Veiklos

CICERO. — Parapijos Na
mų Savininkų klūhas, labai 
gražiai gyvuoja. Susirinkimus 
laiko kas trečių antradienį 
kiekvieno mėnesio. Kiekvie
name susirinkime įsirašo nau
jų narių — namų savininkų. 
Klubo pirm. Pranas Vitkus 
gražiai veda susirinkimus, ku 
ne laikomi parapijos moky
klos kambaryje. Reikale, su- 

Į sirinkimai laikomi didžioje 
parapijas svetainėje.

Šis klubas pirmutinis bu
vo pakelti balsų, kad reikia 
kovoti prieš visus užpuolikus, 
nedorėlius. Net Chicagos an
gliški laikraščiai apie tai ra
šė ir pats majoras Kelly at
siuntė klūbui padėkos laiškų.

Kiūbas daboja vietinę įme
sto politikų, padeda piliečia
ms, lietuviams nuosavybių ir 
vandens taksus tinkamai tva
rkyti, kelia lietuvių vardų 
šioje šalyje.

Vasario 7 d., Įiarapijoe sve
tainėje kiūbas buvo suwengęu 
gružų koncertų, prakalbas ii 
šokius. Koncertas prasidėjo 
laiku. Morton Sterling Iligb 
School beno nariai puikiai iš
pildė muzikalų programų.

Vakaro kalbėtojum buvo vi 
siems gerai žinomas III. val
stybės gynėjo padėjėjas adv. 
Kai. Jis labai vaizdžiai kal
bėjo apie reikalų ir svarbų 
šio klubo lietuvių tarpe. Kal

PADĖK0NĖ
4*

ALFREDAS
EAUeUVENAS

KiiiIh mirė vanurlo 9 d., Ir la
ito palaidota* sąnario 15 d . 19- 
37. o dabar HhIh flv. Kazimiero 
kapliiftae amžinai nutilęs ir no- 
gulėdamas, atidėkoti tiems, ku
rie snteikg Jam paskutini pa
tarnavimą Ir palydėjo JJ ) tą 
neišvengiamą amžinybėn vielą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi Jo prasIAaliniiną ift mūnų 
tarpo dėkojame mūwų dvunlft- 
kam tėvui kun. Statkui, kuris 
utluikė įspūdingas pamaldus už 
Jo sielą.

Dėkojame Sv. Mišių aukoto
jams. geltą uukolojams. dėdei 
Juozui ItuSimlit iŠ llinghamlon, 
N. Y., ir visiems giminėms ir 
prletellums.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui .1. K. Eudelklul, kuris savo 
■feru Ir munduglu patarnavimu 
gurhingut nulydėjo J) j amžinas- 
1), o mums palengvino per kęsti 
nuliūdimą ir rflpesėlus. Dėko
tame grabneėlams Ir visiems, 
kurie puguodė inus mūsų nuliū
dimo valandoje Ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
a. a. Alfrede, lai Dievus sutei
kia. amžiną atilsf.

Nuliūdę lieka; Tėvai, Brolis, 
ists.,.rys, ir Giminės.

LAIDOTOVIV DIBEKTORIUR

JUOZAPAS

UDEIKI
TCVAS

REPublic 8340

Nori iškelti miestelį. Sba\vnectown, seniausias U 
linois miestelis, stovintis Tjhio upės klony. Dėl buvusi* 
potvynio, išsikėlę į aukštesnes vietas gyventojai dabar 
svarsto sumanymų — visų miestelj perkelti toliau nuo 
upės, į aukštesnę vietų, kad išvengus galimų ateity 
potvynių.

bėjo ir apie “Gold Bonus”, i liai, jums tik kvailių, nekul-
kinių ir lietuviai daug pirko, 
o šiandie tie bonai mažai, ar
ba suvis neturi, vertės. Adv. 
Kai kalba visiems labai pati
ko.

Vienas šios kolonijos žmo
gus, nesuprasdamas adv. mi
nties pradėjo nerimti, ir atsi
stojęs, kuomet aov. i\al kab 
bėjo, norėjo kalbėtojui truk
dyti ir savo “spyčių” saky
ti, kurie nei pats, nei kiti 
žmonės negalėjo suprasti. Sve 
tainės ir klubo vakaro tvar
kdariai kalbėtojui S. Baku
čiui liepė atsisėsti ir būti 
rainiam. Bakutis neklausė, 
tuokart vakaro tvarkos pri
žiūrėtojai jį išvedė iš svetai
nės. Vietoj nurimti ir ramiai 
eiti lauk, jis pradėjo kumšti
mis aplink esantiems “užsi
moti”. Už tai jis pasijuto e 
sus jau ne svetainėj- o ant 
šalygatvio strapaliojųs ir sa-. 
vo “spyčių” gatvėj sakus. , 

Kadangi tų'vakarų buvo i 
labai slidu, S. Bakutis, besi Į 
artindamas prie svetainės šie- ! 
nos parpuolė. Priežastis par- j 
puolimo dar neištirta: dėl sli- 
durno parpuolė, ar dėl kito
kio kojų “silpnumo”. Sunku 
čia pasakyti.

Po to įvykio Chicagos ci- 
eilistų popiera prirašė, prilotu 
liavo.įo apie tai būtų nebūtų 
daiktų, būtent apie parap. 
svetainėje peštynes, kunigus, 
klebonų ir kunigų tėvus. J 
tų j c va b- nieks Tiem a no atsa
kinėti todėl, kasi koresponde 
ntas “parapijonas”, Jokūbas 
ir Pilypas gali tik barškėt, o 
ne protauti.

Bedievukai nabagai labai 
norėtų mus katalikus sukir
šinti,' suerzinti, vienus prieš 
kitus nu.fatyti, bet, nubagė-

turingų ži.ionių tarpe sekasi. 
Kurie lankėsi j paiap. svetai
nę, i bažnyčių tie jums sako: 
eikite prie savo abazo. Tai
gi ir kurie tų vakarų svetai
nėje buvo, matė ir žino, kas 
ir kaip buvo. O svetainė, y- 
pač tų vakarų, buvo pilna 
žmonių. Ir adv. Kai malė.

S. Bakutis yra geras žmo
gų*. Jeigu jis kada nors pa
daro klaidų, tai žinos, kaip 
savo klaidų atitaisyti. Jeigu 
jis, kaipo katalikes, socialis
tų, bolševikų neva “korespo
ndentui” sakė kų nors, o tas 
melagingai viskų šlamšte sa
votiškai prirašė, tai ne Ba
kutis kalias, bet tasai kores
pondentas — melagis. Lygiai 
kaip buvo pripeckiota apie 
Tėvus Marijonus, S. Bukaus
kų, taip kvailai pavaryta ir

PADĖKONi

f
■

a. a a
JOKŪBAS RAŽINSKAS

Kuris mirė vasario 18 d. lr 
tapo palaidotas vasario 22 d., o 
dabar Ilsis flv. Kazimiero kapi
nėse amžinai nutilęs Ir negalė
damas atidėkoti tiems, kurie 
sutelkė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo Jį j tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes. dukterys Uršulė ir Ona 
Ir brolis Petras, vienuolis Ma
rijonas, dė.kojame kun. A. Va
lančiui. kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas. Dėkojame, vargoni
ninkui Fortui ir vtslems Sv. 
Jurgio parap. bažnyčios tar
nams.

Dėkojame laid. direktoriui P. 
J. Ridikai už mandugų patar
navimą; grabnefliains. Sv. MI
SI Ų ir gėlių aukotojams. Dėko
jame flv. Kazimiero kapinių 
darbininkams; St. I.lnauskui, 
kuris savo karu nuvežė lr par
vežė brolius Marijonus; gege
lėms Kazlmlertntėms už maldas, 
ir kunigams ir broliams Mari
jonams už flv. Mišias ir mal
das. Ačiū P. Snirams. Valiau- 
gams. Kisieliams, Meilioms, J. 
Rimaviėiui. Ačiū visiems, kurie 
atsilankė į šermenis ir dalyvavo 
laidotuvėse; o tau. a. a. Jokū
bai, lai Dievas suteikia amžiną 
atilsį.

Nuliūdę lieka: dukterys Ur
šulė ir Ona, brolis Petras ir 
Giminės.

EI,ENA MARTIN A1T1ENfi 
(po iii nuli vyru I’ikilienė)

(po tėvais Galkiutė)
Mirė vasario 26 d., 1937 m., 3 vai. ryto, sulaukus 

pusės amžiaus.
Kilo iš {Šiaulių apskričio, Joniškiu parap., Šimkūnų 

kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime dukterį Ruse Pickcl. 
Velionė buvo narė ftv. Pranciškaus Tretininkų. 
Kūnas pašarvotas 3957 S. Rurkwell St. Telefonas 

LAFayette G579.
Laidotuvės įvyks pinnadienį, kovo 1 d. Iš namų 9 

vai. ryto hius atlydėta į ftv. Jurgio parap. bažnyčių, 
Bridgeport, kurioj įvyks gedulingos painaldo* už ve
lionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į ftv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdusi duktė.
Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika. Telefonas 

YARda 1138.
Prašom Nesiųsti Gėlių.

apie minėtų įvykį. O jei tik
ras katalikas diktuotų ko- 
kium tai bedieviško laikraš
čio korespondentui, tai tas 
katalikas būtų toks, koks ir 
j>ats korespondentas. Tikras 
katalikus, susipratęs žmogus 
niekuomet tokių kvailybių ne 
darys, t. y. pats save šmeiž
ti. j

Po koncerto ir gražios adv. 
Kul kalbos, prasidėjo šokiai. 
Žmonių, pilna svetainė sma

giai linksminosi. Pelno va
karas davė nemažai.

Mes, Namų Savininkai ir 
Šv. Antano parapijonai dėko
jame adv. Kai, Morton Ster- 
ling Iligb School benui, vi
siems dalyvavusiems, o ypač 
klebonui kun. Vaičiumi, kuris 
visuomet mus gražiui pamo
kina, su mumis darbuojasi ir 
mūsų parap. pastatė pirmoje 
vietoje.

6. A. Parap jonas

DAR
GALIMA

GAUTI
1937 “DRAUGO” KALENDORIŲ

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

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. < Chicago, III.

r^=
Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

DIREKTORIAI
NARIAI CHtCAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 

Phone BOUlevard 4088

Lachawicz ir Simai 2314 Weat 23rd Place 
Phone Canal 2515

1. Liuku
S. P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. Lacbawicz
A. Petkus
S. M. Skudas
1.1. Zalp
Ezerskis ir Sūnūs

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 

Phone YARds 1188

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOŲJevard 4139

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

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Pbone Cicero 2109

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

1644 Weat 46tb Street 

Pitone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULhnan 5703

1
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šv. Kazimiero Diena 
Ir Mūsų Jaunimas

Visų Parapijonų 
Reikalas

Artinasi didžiojo lietuvių 
globėjo šv. Kazimiero diena!

TV ĖST SIDE. — Sųjungie- 
t.*s 55 kuopos stropiai ren-

RADIO
PROGRESS LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMA

Su šv., Kazimiero gyveni- giasi prie banko, kuri Įvyks 
mn esame maždaug susi pa-! rytoj, 28 d. vasario, parapi- 

Vargindamas savo k ii-1 jos svetainėj, 4 vai. po piet.žinę.
nų visokiais būdais ir nepa
siduodamas jokioms pagun
doms šv. Kazimieras duoda 
jaunimui gražų pavyzdį.

Labui pritinkama ir reka- 

linga, kad visas lietuvių ka-

Kadangi visas pelnas ski
riamas parapijos naudai, to
dėl kviečiame visus parapi
jomis atsilankyti ir paremti 
šį sumanymų.

Prie to kai kas turės ir
talikiškas jaunimas pagerbtų laimę, nes leidžiama gera do- 
šv. Kazimierų. ivana, būtent lovos užtiesalas.

Lietuvos, Vyčių organizaci- rankomis siuvinėtas, kurį pa- 
’ja pasirinko sau globėju šv. < dovanojo M. Aitutiene.
Kazimierų. Kaip kitais me
tais, taip ir šįmet rengiasi iš
kilmingai apvaikščioti savo 
globėjo dienų sykiu su visos 
Chicagos lietuvišku jaunimu 
Kadangi šv. Kazimiero diena 
pripuola ketvirtadienį, apvui- 
kšėiojimas įvyks sek m., ko
vo 7 d., Cieeroje, kur randa
si Vyčių 14 kuopa.

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskritis ir Ciceros kuopa nuo 
širdžiai kviečia visus buvu
sius vyčius, mergaičių soda- 
licijas, Sv. Vardo draugijas 
ir visų jaunimų ‘dalyvauti iš
kilmėse.

Ciceros vyčiai su kleb. kun. 
II. J. Vaičiūno pagalba nu
statė tokių dienotvarkę: vi
sas jaunimas susirenka 8 vai. 
ryto, kovo 7 d., Sv. Antano 
parap. salėn, 15 st. ir 49 court. 
Prįeš devintai mušant visi 
vyks į bažnyčių išklausyti šv. 
Mišių ir “in corpore’’ pri
imti šv. Komunija. Per Mi
šias giedos Vyčių choras.

Po Mišių parap. salėje bus 
bendri pusryčiai. Taigi, visas 
jaunimas į Cicero, kovo 7 d.!

A. Jaukšaitė

Pramogos komisijoj darbuo 
jas S. Balčiūnienė, J. Klikū- 
nienė ir M. Aitutienė.

Sųjungietė

Primintna, kad rytoj, 11 
valandų prieš piet iš stoties 
\V( i ES girdėsim reguuarę se
kmadienio radio programų, 
kurių leidimu jau daug me
tų rūpinas Progresą bendro
vės krautuvė, 3224 S. Hals
ted st., ir tų programų išpil
dyme visuomet dalyvauja žy
mūs dainininkai-ės, muzikai, 
kalbėtojai ir t.t. Ryt progra
moj bus rinktiniai talentai, 
kurie rengiasi pavaišinti ra
dio klausytojus naujom

Čia ‘ sėdi’’ streikuojanti darbininkai. Fanstel Co. 
priklauso keturi atskiri netoli viens kito fabrikai. Nors 

.streikininkai “valdo” tik du fabrikus, bet ir" kituose 
dviejuose sulaikytas visoks darbas. Atvaizde minia 
darbininkų simpatizatoriu susirinkus prie fabriko,

iš kur, vienok, sėdėtojus valdžia pašalino.

Rėmėjų Vakarienė

BRIDGEPORT. — Verbų 
sekmadienį, kovo 21 d. Šv. 
Jurgio parap. salėj įvyks Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų vietinio skyriaus rengia
ma vakarienė. Komisija jau 
pradeda savo darbų ir tos va
karienės reikalais jau lanko 
geni darbų lėmėjus biznie
rius ir kitus. Teikitės neat-

PROFESSOR NOODLE

-U

WHEN HUBBY KEEPS HOUSE
Dcar Professor:-

Mu darlinf spousi 
is keepiiųf houseepin$ 
wh.de I’ve been 
len weeRs at 
the sbore.
1 thinK it’s best 
for me to reet, 
So should ’ štai/ 
Kere ten week$
more

MsOuVnce

19 Skyriaus Sus-mas stai> ™ priežasties trumpo lai 
_______ j ko, nes 3:30 vai. klūbas ro-

Sekmadienį, vasario 28 d., judamus saugumo pavei- 
ir Tėvų Marijonų Rėmėjų kalus, taipgi kalbės teisėjas

rinktinėm dainom ir muzika. į skyriaus (West Side) įvyksT. ^uris» 13 vardo ahler- 
Be to, bus daug svarbių ži- susirinkimas Avšros Vaistų
nių ir pranešimų. Nepamirški- parapijos mokyklos kambary, 
te pasiklausyti. Rap. J. j tuojau po pamaldų, apie 4

vai. po pietų. Prašomi visi

monas .T. Egan, adv. J. Gri
sius ir atstovas iš Cook Cou- 
nty Civic CoNincil. Jžanga lai
sva. F. A uis, klūbo koresp.

|If he’s Kept house 

ten weeKs alone, 
return af. once—’tis 
best, mų dear.
For by the time 
you*v« eleancdĮ 
vour heme, 
you’ll need 
anotKer 

|rest,my dear!1 
Prof. Noodle.-

r?
WCFL, 970 KIL. dalyvauti ir sulyg praeitam

----------- susirinkime pasiryžimo, kiek-
Budriko radio valanda nuo vienas narys atsivesti po nau- 

7 iki 8 vai. vakare kiekvienų, jų narį. Bus svarstomi svar- 
nedėlios dienų. Šį nedėlios va būs reikalai, tat ir pageidau- 
karų dalyvaus Tenzis, Gricai-i jama, knd kuoskaitlingiausiai 
tt, Budriko orkestrą, kvarte- susirinktumėt. Valdyba
tas, Makalai ir daug ekstra
special. ŠV. JUOZAPO DRAUGIJOS

Programos leidžiamos ir N AKTAMS
aut trumpųjų bangų, taip kad NORTH SIDE. — Draugija 

sisakyti prisidėti kuo kas ga- \ turintiems naujų radio visur Juozapo laikytam susi- 
Viena iš k°misijos 1 nesunku pagauti ir aiškiai rinkime nutarė eiti in corpo- 

girdėti. 1 ro prie šv. Komunijos per 40
Verta pasiklausyti. valandų atlaidus, kurie pra-

Lietuvis ridės sekmadienį, 28 d. va- 
______________ Įsario. Nutarta nesiųsti naria-

Margas ir Juokingas 
Vakaras

BRIGHTON PARK. — La
bdarių Sųjungos 8 Kuopa re
ngia įdomų vakarų sekmadie
nį, vasario 28 d., 7 vai. vak.. 
parap. salėj.

Bus atvaidinta, graži kome
dija “Dangus brangus”, taip 
pat bus ir šposų rodytojas 
Mackevičius. Komisija

Susivienvmo Chicagos ma a‘virakv. het Prane5ti P«r
» * .linnrooh ** TYn« Tl era * * T'nrlol

Kuopų Deiųėsjui

Rytoj, vasario 28 d., 2 vai. 
pa pietų, Dievo Apvaizdos 
parap. salėj šaukiamas Susi
vienymo Cbicago apskrities 

’ susirinkimas. Visos kuo|>os 
prašomos atsiųsti atstovus.

dienraštį “Draugų”. Todėl 
šiuo raginu visus draugijos 
narius iš valtaro prieiti išpa
žinties, gi sekmadienį, pen
kiolika minutų prieš astuo
nias susirinkti į parap. sve
tainę. Iš čia visi sykiu eisi
me Į bažnyčių. Susirinkimas

BRTDGEPORT. — Labda
rių 5 kuopos sus-mas sekma
dienį, 28 d. vasario, parapijos 
salėj, 2 vai. po pietų. Mel
džia mvisų narių susirinkti, 
nes turime daug svarbių da
lykų svarstyti. Taipgi! atsi
veskite nors po vienų narį.

Valdyba

SACRED HEART MANU AL 
MALDAKNYGĖ

Tai PIRMA maldaknygė, 
kuri talpina savyje taip GI
LIAS DOGMAS apimančias 
dievotumų į Švenč., Jėzaus 
Širdį paprastoj, lengvai su
prantančioj ir gražioj kalboj, 
kurių bile kas galį suprasti ir 
pamilti. Ši ideali maldaknygė? 
išleista Švenčiausio^ Jėzaus j 
Širdies garbei. Maldaknygė i 
atspausdinta anglų kallmj, ir 
yra visų labai mėgiama. Pas
taruoju laiku iš spaudos išėjo , 
jos antroji laida. Dabar gali-!

193T METy MADOS
GENERAL MOTORS. *. • T

FRIGIDAIRES

JAU PSLN AS PASIRINKIMAS
PEOPLES BENDROVĖS 

KRAUTUVĖSE

šerifo kovos su streikininkais. “Sėdintiems” 
Fansteel Metallurgical fabriko darbininkams paneigus 
teismo indžionkšinų, šerifas su pagelbininkais bandė 
ašarinėmis bombomis juos prašalinti iš fabriko. Šiame 
atvaizde trys deputies patys bėga nuo paleistų ašari
nių dujų, kuriomis prisipildė oras.

nutarė užprašyti ir šv. Mi- 
Kurios kuopos neturi išrinku- yi^ns mirusius narius Tn*r jų įsigyti šiomis kaino-
sios atstovų, tų kuopų lai £jos draugijos, be to paaukojo mis—audekl. virs., raud. lapų 
\ald\bos atsilanko, ū ra daug (p-,j gėlių altoriams papuošti kras. 85c.; juod. gerais virs.,

per atlaidus. paauk, lapų kraš. $1.10; Mo-J
V. Rėkus, raštininkas rocco odos virš. paauk, lapų
---- ------------  kraš. $1.35; DeLuxe laida, Pin

T)IFA O APVAIZDOS PA- yfnrocco oda, auksuoti rankų
KAP. - Br-stės Susivieniji- pa<]ai|injmai vir5p|ių vHuryjj 
mo Brolių ir Seserų Lietuvių raU(]ona paauksaotaia lapl, 
konstitueijinite susirinkunas j- kra-tajfl į210 paJtaa nžmok5.
vyks sekmadieni, vasario 28 (as rJiMkvnui» siųskit šiuo 
d., 1 vak po pietų, parapijos adresu.
sve*. Visi .ariat malonėkit Catholic BoOk PubHshlng Co. 
dalyvauti, nes šis susirinki-, 25? Wes( ,7Ul stree, 
mas yra labai svarbas/ Bus

svarbių reikalų svarstymui.
Vaidyba

t % K:yeabs
TICTIONA

Bendro Trijų Apskri
čių pikniko reikalu

Bendro* trijų Chicagos aps
kričių: Federacijos, Moterų 
Sąjungos ir Susivienymo pi
kniko reikalu komisijos na
rių susirinkimas įvyks šešta 
dienio vakare, vasario 27 d., 
8 vai. Feder. Chic. apskr. pi
rm ui. T. Sakalo bute, 6747 S. 
Artesian avė. Visų trijų aps
kričių komisijos nariai pra
šomi būtinai atsilankyti. At
skiri kvietimai niekam nebus 
siunčiami. I. Sakalas,

Fed. Chic. ap. pirm.

svarstoma naujai perredaguo
ta konstitucija.

K. Batutas, uut. rašt.

Marųuette Park Lietuvių 
Filiečių klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 28 d., 1 vak po pietų, 
parapijos svetainėj.

New York, N. Y.

VTRV SKTI»ir« 
1IKMI Clyhoam Avė. 
Pirą.. Trr*. R t, Ir.

Įsidėmėtina: pradžia vienų' tum 4t. rnTie mk
Antr. Ir Prvikt.

:• Iki 9 vnk.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Hlocnj, Ner- 
vntumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Ankfito Krauio Snandimn ir 
Redūsmimo—PAMfiOTNKIT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Lirht, Snlnhnr ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trvtmentai ir Masožai

MOTRPV SKV»ir* 
1W N. Hitlatrd St. 

Antr. Ir Krtvlr.

valandų anksčiau kaip papra- n*
#, ryto Iki a vak. 

Moterį* 

Pntamnnto la
SIOMR VIBTOMt SFVI1M 40 M KTU

=

1.1TTLE BUDDY

d.

ĮiPC-

PRICES 
AS L0W AS

$108
NO MONEY DOWN 

EASY TERMS

Peoples Krautuvės užprašo visus lietuvius, kurie pagei
daujate geriausio refrigeratoriaus už priei n antausių kai
nų, kuoveikiausiai atsilankyti į bile vienų Peoplea Krau
tuvo pamatyti naujus Frigidaircs ir dažinoti kaip jų 

žemos kainos yra, kaip le.ngvūs išmokėjimai, kaip 
mažos išlaidos vartojimui elektros jėgos.

Nauji Frigidaires yra aukščiausiai ištobulinti kaip bile 
kokia kitas refrigeratorius markete. Dabar Peoples 
Krautuvėse jų kainos yra labai prieinamo#, bet perma

toma, kad greitai pakils. Patartina pirkti dabar. 
1937 metų Frigidaires, Peoples Krautuvėse rasite 17 skir
tingų modelių, kurių kaina nuo .. ......... #108

iki didžiausios mieros .. ..........#395
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

Penkių Metų Patarnavime Garanei a

rURNITURE
MANUFACT UB INfl COMPANYi

4179-83 Archer Avė.
Tel. LAFayette 3171

2536-40 W. 63rd St.
Tel. HEMiock 8400

wh.de

