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POPIEŽIUS UEP£ PATVARKYTI 
VASARINIUS ROMUS

TIKISI DALYVAUTI VIEŠOSIOSE 
VELYKŲ PAMALDOSE

VATIKANAS, vas. 28. — , 
šventasis Tėvas Pijus XT į- 
sakė pasiųsti darbininkus į 
vasarinius rūmus — Castel 
Gandolfo, paruošti juos vasa
rai. Popiežius pasiryžęs į 
tuos rūmus nusikelti gegužės 
mėnesio gale.

Jo šventenybė nepas vei
kęs, ypač nestiprus kojose. 
Prelatai mano, kad Popiežius 
vargiai sustiprės iki pavasa
rio, kad galėtų apleisti Va-

per tris mėnesius pasveiks ir 
vasariniuose rūmuose visiš
kai sustiprės.

Be to, Šventasis Tėvas tu
ri vilties pakankamai sustip
rėti iki Didžiosios Savaitės. 
Pasiryžęs dalyvauti Didžiojo 
Ketvirtadienio ir Penktadie
nio ceremonijose ir Velykų 
dienų.

Popiežius gavo Anglijos 
kvietinių paskirti Vatikano

tikanų. Bet Šventasis Tėvas atstovų dalyvauti karaliaus 
yra kitokios nuomonės. Sako, Į vainikavimo iškilmėse.

Naciai baudžia katalikus už 
kryžių gerbimą

FORBACII, Prancūzija, vas. 
28. — Žiniomis iš Saarbruec- 
ken, Vokietijoj, Frankenliolzo 
vokiečiai katalikai sukėlė de- 
monslracijas prieš nacius, ku
rie iš mokyklų pašalino kry
žius ir jų vietoje sukabino 
diktatoriaus Hitlerio paveiks
iąs.

Katalikai tėvai sukėlė de
monstracijas priešais majoro 
raštinę ir paskelbė visose mo
kyklose vaikų streikų.

Demonstracijų vadai areš
tuoti ir aštriai nubausti.

DRAUDŽIA KRITIKUOTI 
DIKTATORIŲ HITLERĮ
BERLYNAS, vas. 27. — Vi 

daus reikalų ministeris W. 
Frick paskelbė, kad griežtai 
draudžiama kritikuoti t» ntos 
ir valstybės vadą Adolfų Hit
lerį dėl rinkimų paskelbimo

IŠ KARO ISPANIJOJE SALEZIEČIŲ ALUMNĮĮ 
SUVAŽIAVIMAS VATI

KANE

ISPANIJOS KATALIKŲ 
ŠELPIMUI

BROOKLYN, N. Y., vas. 27. 
— Laikraščiui Brooklyn Tab
lo! vadovaujant vedama aukų 
rinkimo kampanija Ispanijos 
katalikų šelpimui. Trimis sa

Piieš užimsiant nacionalistams Malagt 
ten daug gyventojų pabėgo rytų link. Pat] 
čionaiistai neužsiima žiauriaisiais darbais, 
ro radikalai, mielai grįžta atgal j Malagų.

NUMATOMAS NAUJAS
ARABĮĮ SUKILIMAS 

PALESTINOJE
LONDONAS, vas. 27. — 

Anglijos vyriausybė turi žinių, 
kad rengiamas naujas arabų 
sukilimas Palestinoje. Šįkart 
numatomas toli smarkesnis ir 
platesnis arabų sųjudis prieš 
žydus ir Angliju,

Arabai nacionalistai yra su
darę planus panaikinti Angli
jos mandatų Palestinoje, išvy
ti žydus ir įkairti arabų impe
riją, sujungus krūvon visas 
arabų gyvenamas žemes, šiai 
imperijai branduolį jie nori 
sudaryti Palestinoje.

Anglijos karališkoji komis! 
ja keletą mėnesių tyrė arabų 
žydų santykius Palestinoje, ir

VATIKANAS, vas. 27. — 
Salieziečių aliumnų organiza
cija turėjo metinį suvažiavimų 
katalikų spaudos pasaulinės 
parodos pavilijone, Vatikane.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
per valstybinį sekretorių Jo 
Emin. kardinolų Pacelli svei
kino suvažiavimų ir laimino 
dalyvius ir organizacijos dir
bamus darbus, ypač katalikiš
kos spaudos palaikymu ir pla
tinimu.

Suvažiavimui pirmininkavo 
Jo Emin. kardinolas Salotti. 
Jo Eminencija ir Mišias pon- 

MASKVA, vas. 27. - Karo tifikavo prieš suvažiavimo a-

mieštų, iš 
rę, kad na- 
lip tai da-

VOROŠILOVž 
GRASINA IMS

protestantų bažnyčioje.
Taip pat uždrausta prieš- >.... , .. , įsakoma, komisijos raportas a

rinkiminės kampanijos laiku i , , _ , i m. . . „ , , rabams bus nepalankus. Tas
įvelti nacių partiją, arba vals
tybę.

Dėja, aiškiai nepažymėta,

i
Į ir bus arabų sukilimui pagrin 
, das.

kas nedraudžiama.

“AMERICA” PUOLA PRE
ZIDENTO SUMANYMĄ

NEW YORK, vas. 27. — 
Katalikiškas savaitraštis “A- 
merica’’ paskelbė kun. P. Bla-

vaitėmis jau surinkta apie 20,- kely, S. J., straipsnį, kuriuo
000 dol.

AIRIAI ISPANIJOS KA
TALIKAMSv DUBLINAS, vas. 27. — 

Nukentėjusių Ispanijos katali
kų šelpimui airiai surinko 218, 
865 dol. ir jau pasiuntė kardi
nolui Goma y Tomas, Toledo 
arkivyskupui.

puolamas prezidento Roose
velto teismų reformų sumany
mas.

Kun. Blakeley tarp kitko 
pareiškia:

“Kai vienas žmogus kontro
liuoja tris koordinuotus ir ne
priklausomus vyriausybės de
partamentus, Dievo duotoms 
žmonių teisėms nėra saugumo. 
Tik nuo to vieno žmogaus pri
klauso pasigailėjimas”.

APKALTINTAS ŠNIPU IR 
NUBAUSTAS

AVASIIINGTON, vas. 27. 
— J. Valstybių karo laivyno 
buvęs leitenantas komandie- 
rius J. S. Famsworth čia apy 
gardos teisme pripažintas ja
ponų naudai šnipu ir nubaus
tas ketverius iki dvylikos me
tų kalėti.

komisaras Vorošilovas ir vėl 
paskelbė grųsirrfmų sovietų 
Rusijos priešaihs. Kiekvienų 
kartų grasindamas jig mini ir 
sovietų galingųjų 1,300,000 ka 
riuomenę.

Šį kartų jis paskelbė kariuo
menei įsakymų. Pareiškia, kad 
sov. Rusija pirmutinė nepra
dės karo įsiveržusi į svetimas 
teritorijas. Bet tuojau pakils 
į karų, jei koks priešas įsiverž 
į sovietų teritorijas. Jei prie
šas taip padarytų, jis įsako 
kariuomenei tokiam atsilikime 
nelaukti iš Maskvos nurody
mų, bet tuojau pulti priešų, 
ištrenkti jį iš Rusijos ir įsi
veržti į priešo žemę.

Komisaras Vorošilovas taip 
pat įsako, kad. karo laiku pa
imtiems nelaisvėn priešo ka
riams būtų taikomas gailes
tingumas, kad nelaisviai nebū
tų žudomi.

PAGROBTAS KŪDIKIS 
RASTAS NUŽUDYTAS

MIRĖ ST. BRIDGET PARA
PIJOS KLEBONAS

Mirė St. Bridget parapijos,! 
Brigbton Parke, klebonas Į 
kun. M. O’Sullivan, 79 m. 
amž.

Laidotuvės jvyks rytoj, an
tradienį.

tidarymų.

PARVYKSTA KARDINO
LAS DOUGHERTY

SAN FRANCISCO, Cal., 
vas. 27. — Iš tarptautinio Eu
charistinio kongreso, įvy- 
kusiojo Maniloj, parvyksta 
Jo Eminencija kardinolas 
Dougherty, Philadelphijos ar
kivyskupas, ir JE. vietos ar
kivyskupas J. J. Mitty.

Grįžtantieji kovo 2 d. bus 
San Francisco. Rengiamas iš
kilmingas pasitikimas. Įvyks 
vaišės Palace viešbutyje kovo 
4 d.

VYSKUPO DUFFY IN- 
GRESAS

NACIONALISTAI B0MBAR 
DUOJA MADRIDO

CENTRĄ

MADRIDAS, vas. 28. — 
Nacionalistų artilerija vakar 
bombardavo šio miesto cent
rą ir padarė didelius nuosto
lius.

Nukentėjusiųjų žmonių skai 
čius, kaip paprastai, slepia
mas. Tik pranešta, kad cent
rui kliuvo keliolika šovinių 
ir kad žmonės akimirkoje iš
sislapstė.

Valencijoje radikalai suvar
žė maisto vartojimą. Maistas 
mažomis kiekybėmis paskir
stomas.

LENKUOSE DIKTATŪRA SUSIDURIA 
SU OPOZICIJA

statyti vyriausiąjį tautos va-VARŠUVA, vas. 28. — Mar 
šalo Pilsudskio idėjų vykdy
tojo pulkininko Adomo Koco 
paskelbtas lenkų nacionalistų 
partijos organizavimas susi
duria su smarkia opozicija. 
Ypač prieš tai sukilę žydai 
ir socialistai. Katalikai ir gi 
aiškiai nepasisako už naujos 
partijos rėmimų.

Pulk. Koco sumanymas y- 
ra: Lenkijoje sudaryti vyrau
jančių nacionalistų (tautinin
kų) partijų, panašių Vokieti
jos nacių, arba Italijos fašis
tų partijai, jos priešakyje pa

dų (diktatorių) ir ši partija 
tevaldo Lenkijų.

Pulk. Koc nurodo, kad gre
timos Lenkijai valstybės turi 
tos rūšies diktatūras ir joms 
gerai klojasi. Tad ir Lenkija 
gali turėti tokių santvarkų.

Nacionalistų partijai vadu 
ir Lenkijos diktatorium nu* 
matytas maršalas Rydz-Smig* 
ly. Ikišiol jis nepareiškia sa
vo nuomonės tuo klausimu ir 
nežinia, ar jis sutinka būti 
Lenkijos autokratu valdovu.

LA PLATA,, Argentina, 
vas. 28. — Prieš keletu die
nų pagrobtas turtingo žemval
džio Simono Peyrera Iraola 
dviejų metų amžiaus kūdikis 
Eugenio rastas nužudytas. 
Plikutėlis kūdikio lavonas 
rastas pamestas vienoje kiau
lidėje, už pusantros mylios 
nuo namų.

Kone visos Argentinos po
licija pakilusi ieškoti pikta
dario.

Suimtas žemvaldžio vienas 
darbininkas, kurs pagrobimo 
dienų nežinia kur buvo pasi
šalinęs ir kol kas negali iš
aiškinti, kokiais sumetimais 
jis pasišalino ir kur jis buvo.

SYRACUSE, N. Y., vas. 27. 
— Iš Syracuse vyskupijos nu
keliamo į Buffalo vyskupijų 
vyskupo J. A. Duffy ingresas 
naujoj vyskupijoj įvyks balan 
džio m. 1 d.

Jo Emin. kardinolas Haycs, 
New Yorko arkivyskupas, in- 
greso iškilmėse pirmininkaus.

DVOKIANČIOS BOMBOS 
SPROGDINAMOS 

TEATRUOSE

NEW YORK, vas. 28. — 
Vakar vakarų net šešiuose 
Broadway teatruose suspro
gdintos dvokiančių dujų bom
bos.

Policija spėja, kad tai teat
rų tarnautojų darbas. Teatrų 
vedėjai priešingi tarnautojų 
organizavimuiai.

VOKIEČIŲ KARDINOLAI 
ATLANKĖ HITLERĮ 1

JAM JTEIKfi MEMORANDUMĄ 
JAUNIMO KLAUSIMU

BERLYNAS, vas. 28. — Jų įteikė memorandumų, kuriam
Eminencijos kardinolai Ber- I išdėstytas Šventojo Sosto nu- 
tram ir Schulte vakar atlap- sistatyinas katalikų jaunimo 
kė diktatorių Hitlerį ir jam klausimu.

Belgijos kabliui neleidžia socialistams 
išnyranti

Sovietų Rusiją lankę žmonės 
peikia sovietus

BRIUSELIS, vas. 26. —įleido knygų vardu “Mea Cul- 
Belgijos vyskupai išleido ben- pa”. Jis stačiai peikia sovie- 
drų ganytojiškų laiškų. Įspėja tus ir jų tvarkų. Jis pareiškia, 
tikinčiuosius prieš komunizmo kad jei sov. Rusija atidarytų 

atlapai savo sienas, greitai nė 
vieno žmogaus nebeliktų tame 
“raudonajam rojuje.”

Pažymi, kad rusai minta a- 
gurkais ir visi vargo ir skurdo 
prislėgti, kad tuo tarpu rau
donieji potentatai (komunistai 
vadai, komisarai) gyvena di-, 
deliam pertekliuje ir trankosi 
brangiais automobiliais. ' 
nieko nereiškia, jei už p 
menkų avalinių skurdžius pri
verstas mokėti 30 dolerių? 4 
už nusikaltimus jį laukia kui 
ka į kaktų.
Prieškariškos knygos “r 

de Bois” autorius kelis 
sius išbuvo Rusijoje. Ten 
dažnai teko pasimesti su ofici
aliais palydovais ir daug ką 
tyrė apie sov. Rusijų nuo Pet
rapilio ir Maskvos prancūzų.

Jis pareiškia, kad religiniai 
persekiojimai Rusijoje ir lo

štai iš belgų ministerių ka-Įliau be atodairos vykdomi, 
bineto buvo priverstas išeiti Mokyklose oficialiai vedamos.. 
socialistų važias Vandervelde,|priešreliginės pamokos. Krmi- 
kadangi jis simpatizavo Ispa- gai nevaržomai dalyti šv. Ko-

pavojų. Socialistai pašiepia 
laiškų. Jie sako, kad įspėji
mas nereikalingas, nes Belgi
joje nesama komunizmo pavo
jaus.

Tačiau šios šalies jaunieji 
komunistai yra susirišę drau
gingais saitais su Maskva. Va 
lonų socialistų jaunuoliai ak
tualiai susijungę su komunis
tų grupe. Flemandų socialis
tai to dar nepadarę, bet šį 
klausimų jau svarsto.

Belgijos socialistai viešai 
pripažįsta, kad jiems glaudus 
susiartinimas su Maskva ne
galimas, kaip ilgai 350,000 
belgų krikščionių darbininkų 
nebus prieinami komunistų 
propagandai.

Nežiūrint to, visoj Belgijoj, 
o ypač pramonės centruose, 
komunistai jau yra sudarę u- 

Įžuomazgas. Tas atlikta Mas
kvos įkvėpimu ir nurodymais.

MONS. RYAN PALANKUS 
TEISMO REFORMAI

MANCHESTER, N. H. — 
Nacionalės Katalikų Gerovės 
konferencijos socialės akcijos 
departamente direktorius mo
ns. J. A. Ryan čia sakydamas 
prakalhų reiškė palankumo 
prez. Roosevelto sumanymui 
reformuoti vyriausiųjį teismų.

MILVVAUKEE ARKIVYS
KUPIJAI PASKIRTAS

KANCLERIS

MILVVAUKEE, Wis., vas. 
27. — Milwaukee arkivyskupi
jai kancleriu paskirtas kun. 
Romanas Atkielskis.

ŽUVO DU ATSARGOS 
LAKŪNAI

J. V. kariuomenės oro kor
puso du atsargos lakūnai ka
rininkai šeštadienį žuvo nu
kritę su lėktuvu šalia Chica
go miesto airporto.

Žuvusieji yra: antrasis lei
tenantas C. H. Wood ir antr. 
leitenantas J. Spake.

nijos radikalams.
Savo keliu pareina žinių, 

kad Rusijų lankę žmonės iš 
ten parsivežė didžiai nepalan
kių sovietams įspūdžių.

Paryžiaus vieno priemies
čio gydytojas dr. L. F. Celine 
grįžęs iš Rusijos parašė ir iš-

munijų vaikams, bet griežtai 
draudžiami vaikus mokinti ka- 
techizmo.

Prieš pat bolševikų įsigalėji
mų Rusijoje Mogilevo arkivy
skupijoje buvo 445 kunigų. 
Šiandien yra tik du: prancū
zas ir lenkas.

PEIKIA ROOSEVELTO 
SUMANYMĄ

WASHINGTON, vas. 27. 
— Amerikos Katalikų univer
siteto tarptautinių teisių prof. 
dr. Herbert VVright peikia 
prez. Roosevelto sumanymų 
pertvarkyti vyriausiųjį teis
mų.

AMERIKIETIS NUŠOVĖ 
VOKIETĮ

BERLYNAS, vas. 28. — 
Areštuotas amerikietis apdran 
dos agentas J. J. Hughes, 26 
m. amž. Excelsior viešbutyje 
jis peršovė vokietį Oskar Ho- 
ffmann, 82 m .amž.

EUROPA GINKLUOJASI 
JŪROJE

LONDONAS, vas. 28. - D. 
Britanijos admiralitetas iškė
lė aikštėn, kad J. Valstybės, 
Anglija, Japonija, Prancūzi
ja, Italija, Vokietija ir sov. 
Rusija šiandien stato 351 į- 
vairių rūšių karo laivų. Iš to 
skaičiaus viena Vokietija sta
to 63 laivus.

Kiekviena šių valstybių 
tvirtina, kad tas daroma “tai
kos užtikrinimui.”

PLATINKITE “DRAUGĄ tf

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien giedra; maža temperatū
ros atmaina.
Saulė teka 6:34, leidžiasi 5:51
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mes” skelbia, kad Ispanijoj baltųjų eilėse Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Jie esu ispanų karininkų vadovaujami. O KRYŽIUS MOŠŲ STIPRYBE KENTE JIME 
raudonųjų eilėse yra 20,000 rusų ir pran-j ■
tusų ir jiems vadovauja rusai ir prancūzai šventoji Bažnyčia dar vie- ivo apviltas tų, kuriuos Jis 
karininkai. Taigi skirtumas yra Ispanijos nQ kartų mus priartino prie mylėjo čia, žemėje, ir atrodė, 
raudonųjų naudai. . i pat durų ftv. Gavėnios iGOo-'kad Dangus visiškai Jį aplei

ino, to švento laiko, kuriame ,do ir pamiršo. Jo visų širdį 
labai ypatingu būdu minime 1 perveriantis verksmo šauks- 
mūsų Išganytojo kentėjimus, mas: “Mano Dieve, mano Dir 
Jo karčių Katičių ir Mirtį, ve, kam mane apleidai!” 
Tai yra šventas laikas, ku- (Mat. XXVII, 46) sudrebina

ATMETĖ VAIKŲ DARBO AMENDMENTĄ

Tesąs valstijos legislatūra atmetė vai
kų darbo amendnientų. ftiuo am e nd men tu no
rėta uždrausti siundyti į darbus vaikus, ne-

/“‘L Le«islat4ra!»ūi 7

iaptis, ryžomės maldingai ap-

riame stengiamės nuodugniau

DIENOS KLAUSIMAI |Į

NAUJA EKONOMINE SISTEMA

jau šeštu kartu taip pasielgė.
Vaikų darbo klausimas yra keblus. Vi

siems aišku, kad labai geras žingsnis ap-' įėjimus, kuriais tapome at 
saugoti vaikus nuo išnaudojimo. Kartu su1 pirkti, h* mokinomės taip pat 
uždraudimu vaikų darbų turi būt išrištas p^Įįnti Įr tttbe kentėjimus, 
klausimas, kų vaikai turi veikti iki 18 me-1 kutl, mftWĮ j,,
tų amžiaus. Mokykla būtų jiems gerrausia kaį w J amžinojo

i vieta. Bet yra vaikų, nenorinčių eiti mokyk-

mųstyti Jėaaus Kristaus keu-

Tuo klausimu parašė įdomų straipsnį
prof. kun. F. Kemėšis Lietuvos dienraštyje j C“r-'.“T/-7---- “Č“' '“\2vt-i?' palaiminimo beribę.k v ,, . . . • , , ton. Tada reikėtų turėti amatmes mokyklas. '"XX Amžius . Autorius pareiškia, kad I , x • * .-ii, * >’ Jų teisybe, didesniuose centruose netrūksta. u--Krikščionių pasaulis dėl įvairių priežasčių 
jau bent 16-ka amžių yra pavėlavęs reikia
mu gilumu ii* platumu įvesti Kristaus moks
lų į -žmonių ekonominius santykius.

Apie šių laikų ekonominį krizį autorius 
šitaip rašo:

"Esame liudininkui titaniškos kovos 
tarp dviejų ekonominių sistemų: kapitalis
tinės ir komunistinės. Komunizmas, nors ir 
jaunas — puola; kapitalizmas ginasi. Mūsų 
gilių įsitikinimu nei neribotasis kapitaliz
mas, nei ateistinis komunizmas negali pa
stoviai žmonių patenkinti, ir dėl to negali 
būti ilgam laikui jų priimtos. Abidvi jos J 
deda žmogui pančius, nors kiekviena savo- 
tiškus. Komunizmas primeta savo sekėjams ' 
materialistinę pasaulėžiūrų, atima visas lai
sves ir padaro žmogų valstybės vergu; ka
pitalizmas paverčia žmogų kapitalo vergu 
ir laiko didesnę žmonių dalį netikrumo, va
rgo ir nerimo padėtyje. Abidvi sistemos ne
siskaito su tikrųja žmogaus prigimtimi ir 
hbldvl jų žeidžia. Nei viena, nei kita sistema.

Tuo, vienok, klausimos neišrišamas. Juk 
kaip sykis didesniuose centruose matome 
djkinėjančių vaikų būrius. Tokie vaikai, bū
dami be tinkamo užsiėmimo, pradeda gesti, 
įgyja visokių blogų papročių, išmoksta va
giliauti ir išsivysto į visokius kriminalistus.

Yra klausimas ar svarbesnis daiktas 
yra vaikų darbų draudžiantį amendnientų 
pervaryti, ar surasti būdus, kad vaikai ne
dykinėtų ir netvirktų.

KOKIŲ BAISUMŲ YRA PASAULYJE

Žmonių kentėjimai dažnai
mums atrodo paslaptis, o pa
saulio sūnums jie dažnai yra 
nusiminimo priežastis. Mūsų

ir sukrečia mūsų sielas, ir 
mes žvelgiame aukštyn į mū
sų Nukryžiuotąjį Viešpatį, 
mųstydami apie baisiausius 
kentėjimus, kuriuos Jis ken
čia, apie prieštaravimus, ku
riuos Jis sutinka, apie nedė
kingumų ir įžeidimus, ku
riuos Jis priima. Tada iš mu
sų gelmių išsiveržia klausi- 

linas; "DU ko gi, • Palaimin
tas Viešpatie, dėl ko gi Pats 
kenti?"

Pats Jėzaus Vardas muilus
visa prigimtis trokšta džiau-'duoda atsakymų į mūsų klau- 
gsmo ir laimės, o visgi vi-j^nų, neb J®®w reiškia Iiga- 
sohių rūšių kentėjimai sus- ^tojų arlia Atpirkėjų. Tai
paudžia ir slegia mus. Mes 
norėtume savo gyvenimo tro
škimus ir pasiryžimus įvyki
nti, įgyvendinti, bet jie daž
nai nublankstu, mūsų pašau
kimus atrodo pragaištingus, 
ir mūsų išsiilgimas dėl Ko-Tautų Lygos komisija, kuriai buvo ski 

rta tyrinėti depresijos laikus, susekė baisių jaus laimės tampa ašarų pa-'^,liių bausmę

yra vardas, kurį Jis nupirko 
neapsakomų kentėjimų kai
na.. O tų Jo kentėjimų prie
žastis, mes žinome, kad bu
vo nuodėmė. Jėzus tapo už 
status už nuodėmingų žjihv 
nijų. Jis ant Savęs ėmė nuo-

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo Pirma Diena

liaus ir paliks antrų paskui 
sa\et... Mes negailime būti li
nksmi, kol ši atsiskyrimo ti
krenybė pasilieka; šešėlis tu
ri kristi ant mūsų sielų to
lei, kolei šas klausimas paky
la mūsų, akyse, kuomet pasi
žiurome j kits kito veidų. Tas 
neturėtų panaikinti mūsų lai- .

‘‘Ar gyvenimas, ar mirtis, n,ę ng apmesti nykumu mūsų 
ar dabartiniai dalykai, ar, gyvenįlinl8, bet jis turi už-
būsiinieji. Taip visa yru jū
sų”. — 1 Kor. m, 22.

Jausmų karatumas įeina į 
mūsų gyvenimus iš žinojimo, 
kad gyvenimas vis praeina, 
ir kad visi jo susidraugavi
mai, nežiūrint kaip jautrūs, 
turi ant galo būti nutraukti. 
Daugybė mus apleido, dau
gybė daugiau dar iškeliaus, 
ir kada nors, mes nežinome

duoti mums valandžiukes jau
traus ir rimto1 mųstingunio.

— J. T. McFarland

Dėja dėl tojo, kurs niekad 
nemato žvaigždes spindančias 
pro savo cipro medžius; kurs 
bevilčiui palaidoja savo mi
rusius, nė nežiūri išvysti brė
kštančios dienos bežaidžian
čios skersai liūdnų marniu-
rų; kurs neišmoko tikėjimo 

kada, mes irgi turime išeiti1 vakm,lose tos tieso<s kuri yra
daugiau nesugrįšti. Kaip ta , . . . ... x- 1.. . , H kuinu ir pajautimui nežinotikrenybė 'sra kartais prasi-J . J
UIV.SUS išgųsdinam-iai ant mū-1n,a' kad V1
sų minčių, ir mes pasižiuro, mirties valdovas, ir kad niei

yra
mofc-

me į kits kito veidų su kiau lė niekad negali savųjų nu-
syniu: Katras iš mūsų iške- stoti. — Whittier.

guoilų — būtent, jie atgalio- (kentėjimais, mes buvome nu- 
jo už mūsų nusikaltimų. To- plauti Jo ašaromis, nupirkti 
dėl, turėkime kantrybę mūsų Jo Brangiausiu Krauju, 
kentėjimuose ir nepraraskime

dalykų. Skelbia, kad tik vienais metais pa
saulyje išmirė nuo bado ir kitokių nedatek- 
lių 2,400,000 žmonių, o 1,200,000 žmonių nu
sižudė. Tai tik pusė baisumo. Antra pusė 
baisumo yra ta, kad gelbstint maisto pro
duktų kainas iš rinkos atimta 2,500,000 ki-
logramų cukraus, 568 vagonai javų, 144,000 j’yja> m^s. vai^ll'a * *

K 4. vagonų ryžių, 267,000 vagonų kavos ir su-I ličiai ir kankina sielvartai
negali patikrinti žmonėms ramumo, gerovės • deginla 0 432^ vagonų -javų ir bW00 « skausmas
d darnaus progreso. centnerių mėsos sugelto dėl per ilgo stovė-

"Visi, ir ypač me?, katalikai, turime .... _\ juno sandėliuose.
rtailži-4 istorinę paieigų nebeatidellojant tie- ' pašvęsti, Šventoji Bažny«a
sti pagrindus naujai ekonominei sistemai, | Jei sunaikintos n sugadintos gėrynės Uav4nios mttu mus
kuri pergyventų abidvi anas kraštutines ir , būtų buvusios naudojamos maitinimui anų *• - •

1 nuo bado mirusių ir nusižudžiusių žmonių, i veJ» artl l»gm>ytojo,

kalne. Nedėkingumais netei
sybė ir kentėjimo karti kan
čia perveria net pačių mūsų 
širdį, netenkame savo arti
mųjų ir mylimųjų, mus spau-

Kad galėtume suprasti gy
venimo kentėjimus ir juos

tai jiems būt užtekę per 3 metus.
Taigi ar ne visiems aišku, kad šių lai- Kryžiaus.

j kenčiančio ir mirštančio an1

kų santvarkoj toli gražu ne viskas tvarkoj. Kentėjimo atgailojanti 
galybė

Tai yra maldingas papro
tys Bažnyčios įsteigti didelį 
kryžių — taips kad, matant 

farineriams. Pagalba reiškėsi tame, kad vai- ;r.ūsų išganytojo atviras 'žai
džia teikė paskolas tiems, kurie turėjo at- ^das, galėtume Jani dėkoti

MOKA PASKOLAS

Paveldėję nuodėmingų pri
gimtį iš mūsų pirmųjų tėvų, 
mes taip pat turime priimti 
nuodėmės pasakines, būtent, 
kentėjimus. Kas gi įtikėtų, 
kud nuodėmė yra didžiausias, 
taip, net vienintelis blogas ar 
piktas, jei Dievas gyvenime 
mūsų nvatlankytų tyrimais ir 
kentėjimais t Kentėjimai mus 
mokina, kad nuodėmė yra sie
los mirtii.' I lų mes neįtikė- 
t,i’’.;c> jei, po nuodėmės papil
dymo, kad viskas liktųsi ne-

jų nuopelno — nusiskundi
mais ar nekantrumais.

Kentėjimo apsaugojanti 
galybė

Visgi mes nuodugniai dar 
nvĮsižvelgiame | kentėjimo 
paslaptį ir galybę. Dievas 
mums siunčia kentėjimus, kad 
patenkintų Savo teisingumui, 
bet tas teisingumas yra su
vienytas su Jo pasigailėjimu,

Viešpats Jėzus padaro at
gailojimų bei atsiteisimų už 

į mūsų nuodėmes, Jis mus at- 
: pirko Savo Kraujo kaina. Ta- 
Į čiau. Jo rūpestingumas ir uo
lumas mūsų naudai tuomi ne
buvo išsemtas, išbaigtas. Mū
sų Dieviškasis Pavyzd i s vi
suose dalykuose, Jis norėjo, 
kad taip pat ir mes kentėtu
me, kaip Jis kentėjo. Dėl to 
Jis davė iškilmingų kvieti
mų: "Jei kas nori mane sek-kuns, kaip ^inoanb, viršija x

t . . v , ti, tas tegul pats savęs įssi-Jo visus darbus, nes yra be- ,
ribis 0 ten kentėjime yra ap- Ma’ ‘eSul ,raa sav0 kryzHf’ 
saugojanti gtųybfknri „„.eli; pamanė” (Mork. VIII,

,. ,, i34). viešpats Jėzus, nesda-apsaugo ir sergsti nuo blogo ’
paliesta ir nepajudinta mūsų ir pil;to kliūčių, kurios į pa- ,;nas aiįKtai. lske,t’ Sav0 J e' 
gyvenime ir gamtoje. Tačiau, vojų ržtasi jstatvti mūsų am- I,av^’ ^ryz,«» Parodo, kai- 
kentėjimai mus mokina, kad žin jj Išganymu mes visgi "los jiugaletojų - kai-
per nuodėmę Dievas yra į- turime baimėtis to naikinam z'g,ų’ ku,',e uzinokes"lu‘ tu"

ri pelnyti Dangų, nes Jis Pats 
tarė: "Dangaus Karalystė ke
nčia prievartų, ir smarkieji 
sau jų plėšia" (Mat. Al, 12). 
Jis mus kviečia sekti Jį, ir 

Į jei Jis prieš mus neša ken
tėjimo kruvinų vėliavų, ir jei 
Jis miršta kentėjimo lauke, 
argi mes taip pat neturėtu
me kentėti? Mūsų Vadas ir 
Karalius kentėjo, argi taip 
pat ir mes nekentėsime, kad 
galėtume tapti šventi, kaip 
Jis yra šventas?

Mes esame kviečiami tap
ti šventais. Tačiau, kaip

žeislas ir kad Jis nepraleis, -,jo jr prapuldančio gaivalo, 
jos be nubaudimo, be baus
mės. Kentėjimai ir skausmai,
kurie seka prieš mirtį ir jai jfcį j0 nesisaugosime ir ne 
bendrauja, ir net pati įnirtis, būsime sargyboje, 
yra "nuodėmės alga” (Komi.'

dėl to netinkamas sistemas ir kuri daug kė
liau utitiktų žmonių pageidavimus.

“Toji naujoji sistema turės būti pagrį
siu teisingumu ir meile. į josios pagrindus 
turčių būti taip pat dedamas sevikas indi
vidualizmas ir racionalus kolektyvizmas, pri- {
vatinė nuosavybe, pajamų be darbo panai- , ęVai-iiingtolio vyriausybė per depresiją 
k,n,„.a.s aauions ir grupių niavo, inieia y- * lbon n(i aviniukams ir
va ir demokratija, bet ir planingas krašto , r
(ir viso pasaulio) ūkis bei socialinė kon
trolė”.

Kadangi kapitalizmas jau baigia savo 
dienas, o komunizmas nepriimtinas, toliau 
rašo kan. F. Kemėšis, tai raikia ieškoti nau
jos santvarkos. Jos pagrindai privalo rem
tis kooperacijos principais. Valstybė čia 
turėtų susilaikyti nuo vaižvmo atskirų dar
buotojų ir jų grupių, netrukdyti jų inicia
tyvos ir savarankiškumo, o visa savo ga
lių padėti.

Ryšium su kali. Kemešio išvedžiojimais 
tinka priminti, kų pranešu National Catho-
lii Melfare ConterenttJ. Skelbia, kad koope . spUJkos gavo ir gauna iš valdžios skaistaus, kaip Jo Nekalčiau-1 mes patys nedarytume algai-

I li'k kiek tik pareikalauja. Tokios sia» Kūnas; nieko nėra taip , loji,,.., ir neatsitoistnine. Jė-
spulkos gali aptarnauti visus kredito vertus tobulo, kaip Jo Šventoji Si e- žus Kristus, ištikrųjų, atgai- 
kostumerius. 'la; nieko nėra kilniausio, kaip j lavo už pasaulio nuodėmea,

mokėti morgičius, o to negalėjo atlikti per 
kitas finansines įstaigas.

Dabar vyriausybė skelbia, kad farme 
riai tokių paskolų valdžiai jau atmokėjo I sidaviiuu pakeltume, kantriai 
41 milijonų dolerių.’ ! nešdami savo kasdieninius

Kaip miestuose namų savininkams, tuipl "kvyie,*w^ m8r
ir tarineriams toji valdžios parama buvo iš-(^<M,,e mūsų Išganytojų kaba- 
guninga. Daugelis išgelbėjo savo namus irjhM gėdos medžio, mato- 
farmas. bie kenčiantį Mesijų, Vieš-

Tolimesnė vyriausybės parama žmonėms 
buvo teikiama per spulkas. Geroj tvurkoj

esančio mumyse, kurs gali 
mus prapuldyti bei pražudy-

ni rašinėjimų skyrius rodo, kad paklausimų • 
apie kooperacijų buvo daug daugiau, negu 
apie bet kukius kitus klausimus.

PAŠALIEČIAI ISPANUOS KARE

Nuo pat pradžios Ispanijos naminio ka
ro kilo klausimos apie svetimų vaistyldų 
įfsikišimų. Pirmiausia išgirdome apie italų 
įbikišimų. Mussolini buvo puolamas už tai, 
kud siunčia ispanų sukilėliams orlaivių, gin
klų ir savauorių. Paskui prasidėjo kalbos 
apie vokiečių įsikišimų ir sukilėlių rėminių. 
Nei Mussoliniui, nei Hitleriui neaigailėta 
pasmerkimo žodžių už kišimusi į svetimos 
Valstybės ginčus. Išrodė, kad Ispanijos rau
donieji veda nelygių kovų.

Taip, vienok, nebuvo. Kitų kraslų rau
donieji nebuvo apleidę savo vienminčių Is- 
jitnijoj. Kitų kraštų raudonieji rėmė savuo
sius Ispanijoj ne vien Mussolinio ir Hitle
rio smerkimais. įvairių kraštų raudonieji 
nuo pat pradžios naminio karo rėmė savuo
sius ir propaganda ir pinigais ir ginklais 
ir ravanoriais.

Dubai- štai New Yorko dienraštis “Ti-

už Jo meilę, stengtumės su
prasti Kryžiaus paslaptį, ir 
su meilingu kantrumu ir at

paties Pateptųjį, Dievo tik
rų jį Sūnų! Nieko nėr< taip

Jo Dieviškasis Asmuo. Ir Jis 
yra vertas tobulinusios lai-

. ... , ... ... ,mės ir įialuiinininio. Tačiau,
Junglinfre Vel»lyb.« velijo, pradvje Ugdyto-

pyktis. Mat kai kurios iš jų sumanė mokea- •. “ J J

VI, 23). Prityrimas mokina, kad ke-
Ta tiesa yra raiyta raudo- »'«!»>»> y»_ reikalingi. Kie-

nomis raidėmis mūsų Viešpa
ties baisiai sužeistame ir su
žalotame Kūne. Per Savo Kry 
žiu Jis mus atpirko. Per Savo 
neišreiškiamus kefttėjfanus Jis 
atgailavo ir atsiteisė už mū
sų nuodėmes. Bet, argi dau
giau nebelieka nieko, dėl ko

točiau, tai yra sujungiant mū
sų pačiu kentėjhuus vienybė
je 88 Juomi, kad patys gali
me naudotis Jo Atpirkimo

du. imti ii svečių, elvykuunvlų automebi- J“ kaM1»- “P « i vai»iais ir

NESUTIKIMAI TARP VALSTUŲ

iiais iš kitų valstijų. Prie rubežių ant svar- kefttž)° «mt>Kua..gi, tai yra atitinkama ir tei-
besniųjų kelių kai kurios valstijos jau turi ^e,s niatome Jo rankas ir ko- singa, kad mes taip pat ken 
mokesčių rinkėjus. Tokių tvaikų jau turi .ius perdurtas vinunis, Jo ga-1 čiame. Mūsų tkentėjimų via 
California, Idalio, Ltali, Arizona, Nevv Me-.lva sužeista aštriais erškė- nybėje su JiMMta Kriitata k»- 
\ico, Colorado, Nebraska, Kansas ir Dkla- čiuųs, Jo visas Kūnas sukru- atėjimais, glūdi mūsų pačių 

kentėjimo atgailojanti galybė. 
Mūsų kentėjimai yra erškė
čiai, Imt. jie mtiHis duoda pa

noma. į vintas ir sužalotas Žaizdomis.
Tokie “karai" tarp valstijų plečiasi Mes girdžiame Jo Palaimiu, 

dėl to, kad kiekviena nori "karų" prade- tos Sielos vaitojimus, kai bu-
jusiui kaimyniškai valstijai atsikeršyti tuo 
patim.

kada nekentėti būtų versmė 
didžiausio pavojaus daugu
mui iš mūsų. Pasaulio sūnūs 
nesupranta to. Tačiau, krikš
čionys savo žvilgsnį kreipia 
j Kryžių, ir atmindami pase
kmių sąryšį tarp skausmo ir 
nuodėmės, jie supranta ken-
tėjimo reikalingumų. Jie sū-'riieg galime tokiais tapti iflV 
pranta, jog turi .kentėti, kad 'kentėjimo? Kaip aunsas 
būti apsaugotais nuo nuodė nuskaistinamas raudoname 
mės, ir kaitų atgailestauti ar|nQO Ugnies pečiuje, kad bū- 
daryti atsiteisimų už jų. ,' Įų tyresnis ir labiau šviestų,

, taip pat ir mūsų pačių sielos 
turi būti nuskaistintos kentė
jimo ugnyje, kad galėtų tap-

Kentčjimo Paiveaoiamoji 
Galybė

Galutinai, kentėjimai yra 
pašvenčiamoji galybė. Mes sa
ve vadiname krikščionimis, 
nes esame Kristaus sekėjai.
Jo Vafdos yra įrašytas į mū
sų sielas, lygiai kaip būtų, ir 
ten buvo įrašytas Jo Paties 
ašarų ir Kraujo kaina. Mes 
tapome atpirkti mūsų Dievo

Yorko valstijoj, o veik visose valstijose. Kovai su minėtais apgavikais ir suma- 
šarlatanai apsimetu kunigais, vienuoliais, n y tas įstatymas. Prasikaltėliai būtų bau- 
vienuolėmis ir kitokiais d valininkais ir la- džuuui kalėjimu ir pinigine pabauda, 
ndžioja po žmones rinkdami aukas, skelbi-. * * *

Nevv Yorko valstijos legislatūron įneš- mus, užrašinėdanu laikraščius ir kitaip pri- Maskvoj buvo minima 18 metų raudo
ta? projektą* įstatymo, kuriuo būtų bau- | gaudinėja lengvatikius. Kiti, kunigus nu- nosios armijos įsteigimo Rukaktuvės. Tn pra
ūžiami usmenys išnaudojantieji žmones po duodami, išmaino neteisingus čekius, ima ga armijos vadas Vorošilov grųsino ir na- 
religijos priedanga. j prekių kreditan ir t.t., nei nemanydami at- iltiniams priešams (trockininkanis) ir užsie-

REIKALINGO ĮSTATYMO PROJEKTAI

Tokių išnaudotojų yra ne vien New siteisti. , ūiUlUilS.

tf spindulingos ir šviečian
čios šventumo garbe. Tik ta
da mes galėsime būti verti 
mūsų Išganytojo garbės da
lininkai Danguje, jei kentė
jimais čia, žemėje, lygūs Jam 
lapsime.

A, dėl to, neškime mūsų 
pačių kryžių, kaip tikrieji 
krikščionys! Nesibijokim Kry 
šiauš, liet verčiau jį imkime 
ir pabučiuokime iš meilės dėl 
Jo, kurs buvo nukryžiuotas 
iš meilės dėl mūsų. Per Savo 
Kryžių Jis atpirko pasaulį. 
Vien tada mes būsime garbe 
vainikuoti su Juomi, jei ken-

(Tęsinys 4 pusi.)
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
Kaip Šv. Kazimieras Augo M Aš SKAIČIAU

* <

Karalaitis Kazimieras, šven- 
tuoju vadinamas ir Lietuvos 
globėju laikomas, taip pat bu
vo mažu vaiku.

Jis augo karališkoj šeimoj.
Jo tėvas, tikras lietuvis, mū

sų kunigaikščio Jogailos sū
nūs, taip pat vardu Kazimie
ras, buvo Lietuvos kunigaikš
tis ir drauge Lenkijos kara
lius. • i '

Rodos, kad toks galingas 
žmogus, net dviejų valstybių 
valdovas, Kazimiero tėvas, ga
lėjo1 savo vaikus įvairiausiais 
žaislais apkrauti, skaniausiais 
valgiais penėti ir visų valių 
vaikams duoti. Tačiau ne taip 

uvo.
Tėvas, augindamas 5 sūnus, 

—- (Vladų, Kazimierų, Jonų, 
Aleksandrų ir Zigmantų, — 
norėjo, kad jo vaikai, ne tik 
skaityt, rašyt mokėtų, bet ir 
anksčiau už kitus save valdyt 
išmoktų. Šiam reikalui pa
kvietė savo vaikams vienų la
bai mokytų ir išmintingų kuni
gų. Ir liepė jam karalius savo 
vaikus reikalingų mokslų mo
kyti, nepateikauti, jų nelepin
ti ir prasikaltusius smarkiai 
bausti.

Ir štai vos dienelė švinta, 
jau mokytojas vaikus-karalai- 
eins iš miego kelia. Net pa
čiam auklėtojui gaila nutraukt
vaikams miego, bet tėvas taip' ne lepšėmis — karaliais išau-
liepia, kad jo vaikai būtų bud
rūs. ,

Mokytojas, duris pravėręs 
ir delnais smarkiai suplakęs, 
prabyla;

— Kelkit, vaikeliai, dienelė 
švinta.

Vaikai žybt iš lovų. Nė vie
nas nesirauko. Tada auklėto
jas Dievo žodžiais vaikus pa
sveikina.

— Per amžių amžius! — vi
si drauge atsako.

Paskiau jis atneša iš lauko 
kibirų šalto vandens ir pila

KĄ MUMS KALBA GAVĖNIA

Prieš didesnę šventę yra .vaikeliams gavėnios metu? Ar 
skiriamas tam tikras laikas skiria jiems sunkių nepakelia- 
prisirengti; prieš Kalėdas — mų pasninkų? Ji nieko nepa- 
adventas, o prieš Velykas — keliamo, jokių nepaprastų pa- 
gavėnia. i reigų n-eįsako, bet tik tai liepia

Taigi gavėnios metu mes . daryti kų gali seni ir jauni. Į-•j I
j rengsimės prie tos didelės įsako susilaikyti nuo triukš- 

rentės ir pasistengsim, kad mingų pasilinksminimų — dai- 
tik baltai išsipuošę ir šva- nų, žaidimų, kai kuriomis die- 

"riais rūbeliais apsivilkę sėstu-nomis nevalgyti mėsiškų val
inės prie Velykų stalo, bet gių, atlikti išpažintį ir priimti 
svarbiausia, kad mūsų siela ; Švč. Sakramentų.
būtų tyra, skaisti. Siela bus Į Nuėjęs į bažnyčių gavėnios 
skalbti tada, kai bus nusiva-1 sekmadienį, jau neišgirsi links
imai nuo nuodėmių, panašiai • mų giesmių, kuriomis neseniai 
kaip kūnas, numazgotas nuo
visokių nešvarumų.

Dabar klausimas; kų aš tu
riu daryti? Vaikai, nežinoda
mi kų daryti, klausia savo mo-

R™1r
sveikino Kūdikėlį Jėzų. Sus
kambės graudžiai “darželyje 
alyvų” ar “pro graudžius ver
ksmus giedokim”. Tai vėl pa
matysi būrį žmonių, kurie gie-

tutės, neg jų visų labiausiai' dodami eina aplink bažnyčių, 
myli ir jos žodžiais pasitiki, sustodami prie kiekvieno pa-
Jie džiaugiasi, jei jų motutė 
linksma, ir nuliūsta, kai mato 
jų verkiančių. Mes tikintieji 
ne be reikalo vadinami Bažny
čios vaikeliais. Bažnyčia yra 
iš tikrųjų motina milijonų vai
kelių, kuria per krikštų atsi
davė jos globi. Ji širdingai 
myli savo vaikelius, trokšta 
jiems didžiausios laimės.

Tad kų sako Bažnyčia savo

veikslo — stacijos. Jie prisi
mena, kų yra Kristus dėl mū
sų kentėjęs, išreiškia savo blo
gais darbais, prižada pasitai
syti.

Jau beveik du tūkstančiai 
metų praėjo nuo to laiko, kai 
Kristus žiauriausiai nukankin
tas mirė dėl visų žmonių nuo
dėmių ant kryžiaus. Kad ir 
tūkstančių tūkstančiai metų

kiekvienam J molinius indus. 
Vaikai, nusileidę marškinius 
ligi juostai, apsiprausia ir sto
ru lininiu rankšluosčiu apsi
trina. Nusiprausę ir patys ap
sitaisę l)ėga draug su mokyto
ju ryto maldų kalbėti, tėvus 
pasveikinti ir pusrytį valgyti. 
Rytais šie vaikai negaudavo 
nei arbatos nei kakavos su sal
džiais pyragėliais, o tik iš mo
linių indų su mediniais šaukš
tais srėbdavo gerų viralų, juo
da duona užsikųsdami. Užtat, 
jie augo sveiki, raudoni ir vis
kas jiems buvo gardu. Tuoj 
po pusryčių turėdavo pamo
kas. Jų mokytojas, anais lai
kais didelę tautų istorijos 
knygų parašęs, visų valstybių 
nuotykius gerai žinojo. Ir pats 
mokytojo tėvas buvo draug su 
D. kunigaikščiu Vytautu gar
siuose ties Žalgiriu mūšiuose 
dalyvavęs, užtat šis iš tų lai
kų daug kų žinojo ir daug apie 
Lietuvos kunigaikščių garsius 
žygius vaikams papasakodavo. 
Vaikai didžiais žygiais labai 
domėdavoisi.

Po pietiniu laiku vaikai bū
davo pratinami valdyt arklį 
ir saidokų — ginklų.

Jie niekad tuščiai laiko ne
leisdavo. - ,

Taip aštriai prižiūrimi auga 
valdovų vaikai — ir todėl jie

go. Juos žmonės nekraugeriais 
— geriausiais karaliais vadi
no. Jų valdymu pavaldiniai 
džiaugėsi.’

Tiesa, karalaitis Kazimie
ras, nors ir buvo labai žmonių 
mylimas ir net gerbiamas dėl 
savo gailestingų darbų ir did
žia Dievui atsidavimo, bet sa-,siuntė, perskaičius “P 
vo karalystės žemėj neturėjo, 
nes jaunas mirė. Užtat jis dan
guj pas Amžių Karalių šven
tojo vainikų gavo, o mes, lie
tuviai, jį savo Užtarėju pasi 
rinkome. P. Kr-riė.

Grabnyčios
Dūksta lauke vijas 
Sniegą aplink suka 
Vieko nesimato 

Pro tirščiausią rūką.

Viena tik .švieselė 
Tuščiam labuke kviečia 
Grabnyčios Panelė 
Prie koplyčios kviečia.
Maža koplytėlė 
Žvakėms nustatyta 
Vėjas liepsnas blaško 
Iš tolo, matyti.
Švenčiausios Panelės 
Akys pilnos skausmo, 
Dega soste žvakės 
Del Marijos džiaugsmo.
Nors vėjas šaltas,
Nors ir žiema slegia, 
Prie ugnelės buvo 
Daug vilką atbėgę.
Apstoję koplyčią 
Dantimis kalena,
Gal mano sušilti,
Gal maldą išmano.
Čia vienas lyg klaupiąs, 
Čia kitas lyg gulą;
Uis i susikaupę 

Į ugnelę žiūri.

Vėlyvas keleivis 

Nuo Dievo atšalęs, 

Pamatęs tą vaizdą 

Sustingą išbalęs.
“Net ir vilkai meldžias,” 

Jo lūpos prašneko;

Ir skubiai nuėjo 
Melsdamasis taku.

Šventoji Marija,
Jei buvom apakę,

Imk ir mūsą širdis, 
Užžibink kaip žvakę.
Tamsiam rūke šviečia 

Šen ir ten grabnyčios, 

Grįžta tyliai žmonės 

Iš kaimo bažnyčios.

Šių poezijų Philomena Re
kašiūtė, Nek. Pras. Mok. (Chi
cagoj) 6 sky r. mokinė, pri- 

P.”

praeitų, Bažnyčia nenustos sa
kiusi per savo tarnus kunigus: Pranukas ir ^Antanukas gy- 
žiūrėkit visi, kaip labai Dievasve,J0_ yueste. Jiedu dažnai pa- 
numylėjo žmones! Jis savožmones!
Vienatinį Sūnų mums atidavė, 
Jo brangiausiu krauju mus 
nuo nuodėmių vergijos atpir
ko.

Ir kodėl Kristus, būdamas 
Visagalis, negalėjo tik vienu 
žodžiu ar vienu kokiu nors 
darbu mus išganyti ir tokias 
kančias kentėjo. Mat, norėjo, 
kad žmonės aiškiai suprastų, 
kokia baisi yra nuodėmė.

Jėzus ne tik anais laikais 
kentėjo nuo žydų — ir dabar 
kiekviena nuodėmė žeidžia Jė
zaus Švč. Širdį. Kas daro nuo- 
dėmi, tas tartum kala Kristų 
prie kryžiaus. S. P.

,Atvažiavo vokietukas su 
raudonais kailiniukais, kai 
nusivilko, tuoj visi pravirko.

Svogūnas

MALDOS GALYBE

(Tikras atsitikimas.)

Miesto vaistinės budėtojų 
vidurnaktį prikėlė durų skam
bučio balsas. Atsikėlęs atidarė 
duris. Įėjo berniukai ir pada
vęs gydytojo raštelį, paprašė 

: vaistų sergančiai motinai. Vai- 
į štai greit buvo paruošti. Ber
niukas juos gavęs išėjo. Budė
tojas, užrakinęs duris, nuėjo 
sutvarkyti vaistinės indaujų. 
Paėmęs vaistų indų, iš kurio 
buvo paruošęs vaistus ir pers
kaitęs parašų, budėtojas it 
drobė pabalo. ‘‘Viešpatie, kų 
aš padariau! Nužudžiau ligo
nį”, šaukė susiėmęs galvų. Jis 
per apsirikimų, vietoj vaistų, 
pripylė smarkių nuodų. Kų 
daryti! Palikęs vaistinę, ėmė 
įytis berniukų, bet lauke buvo 
taip tamsu, kad nežinia į ku
rių pusę bėgti. Grįžta į vidų, 
puola ant kelių ir meldžiasi: 

į “Dievo Motina, tu mano Mo- 
jtina, gelbėk mane. Viešpatie, 
neleisk, kad būčiau žmogžu-

gėlė. Ji žydi geltonai, jos žie
deliai labai smulkūs. ♦

Rūta turi ir gydomos galios. 
Senovėje ji buvo vartojama 
nnsinuodymni vaistas. Be to, 
rūta vartojama kaip priesko
nis. Vokiečiai smulkiai supiau- 
stytas rūtas tepa su sviestu
ant duonos ir valgo. Poringa-*
lai vartoja jas prie žuvies, sa
lotų vietoje arba verda iš jų 
sriubų. Kai kurie lietuviai su-

dys! ’ karštai, karštai maldau (įgnybsime žemės paviršiaus 
ja nelaimingasis. Tik štai vėl j jr djngS mūsų tauta, už kurių 
pasigirsta durų beldimas. Bu- mūsų protėvai kraujų liejo, 

kad palaikyti jos gyvybę. Tad 
gėda mums užmiršti ir atsiža- 

berninkas verkšlendamas pasi-,dgti taip brangaus turto! 
sako, eidamas parpuolęs, b°n- Mūsų tautiečiai Lietuvoje 
kūtę sumušęs, o vaistai išsilie-. apgailestauja, kad lietuvių 
ję. Nedrįsdamas grįžti namo Į.aĮba pyksta Amerikoje, nes

dėtojas pašoko ir atidarė du
ris... O džiaugsmas! tas pats

be vaistų, prašo tat naujų, tik 
neturi pinigų užmokėti.

Budėtojas nudžiugęs sura
mino berniukų, paruošė jam 
jau tikrų vaistų ir, išleidęs 
berniukų namon, vėl puolė 
ant kelių, dėkodamas Dievui 
už suteiktų pagalbų.

Žodis—Vejas,
Dardas—Meile

stebėdavo savo namų sargo 
sūnų Ignukų, sėdintį ant slen
ksčio savo butelio ir besmoki- 
nautį; sąsiuvinį ant slenksčio 
pasidėjęs.

Pranukas kartų jam pasakė: 
—Igneli, čia nepatogu ra

šyti pasiieškok sau geresnės 
vietos. Kodėl negali mokytis
kambary?

Ne, Praneli,, grįčia mūsų 
maža, o vaikai kelia didelį 
triukšmų, ten negaliu...

Pranas užsigavo, kad Ignu-. 
kas jo patarimo nepaklausė. 
Antanukas gi Ignui patarimų j

jaunimas jAmerikoje nekalba 
savo tėvučių kalba. Tiesa, lik
sime nudžiuvus lietuvių tau
tos medžio šaka, kada prarasi
me gyvybę — kalbų. O kiek 
naudos gali negyva šaka at- 
nešti? Mes esame lietuviai ir 
turime būti lietuviais... Kitos 
tautos nesigėdina kalbėti savo 
kalba... O kodėl mes?!

Po Lietuvos nepriklausomy
bės įgijimo svetimtaučiai atra
dę brangius turtus mūsų kal
boje, pradėjo studijuoti nuva
žiavę į Lietuvų, taip pat ir A- 
merikoje jau turime keletą u- 
niversitetų, kur dėstoma mūsų 
kalba. Juo daugiau kalbų mo
kėsime, tuo daugiau žinių pri
sirinksime ir labiau vertinsi
me savo kalbų, matydami kaip 
aukštų vietų užima tarp kitų 
kalbų.

Stengkimės ateityje parody
ti daugiau meilės mūsų Tėvy
nei — noriai mokykimės lietu
vių kalbų ir dažniau kalbėki
me lietuviškai.

Eugenija Norvilaitė, 
Nekalto Pras. P. Švč. 
mok. 7 skyr. mokinė, 

Chicago, III.
nesiūlė. Nertukdamas nubėgo į 
pas mamų ir išprašė, kad leis
tų Igneliui kartu su juo mo
kintis. Mama mielai sutiko, 
nes jų bute buvo dar daug 
viėtos.

Yra viena kukli gėlė, kurių piausto rūtas ir ant bulvių de- 
lietuviai, o ypač lietuvaitės la-' da. Kiti arbatų verda kaip gv- 
bai myli ir brangina — tai ru- duoklę ligoms prašalinti 
ta. Rūta — tautinė Lietuvos Nors rūta ir kitose šalyse 

anga, vis dėlto nė viena tauta 
jos taip nebrangina kaip mes, 
lietuviai.

Rūta reiškia lietuvaitės ne
kaltybę. Ji palydi jaunųjų 
mergelę prie altoriaus naujam 
gyvenimui — taip pat ir puo
šia jos karstą į amžinybę.

Branginkime ir mylėkime 
šių gražiųjų gilios reikšmės 
gėlę — rūta.

“Kad galvų kaišysi įsek tu rūtelę!
Juk žiedas meiliausias tai rūta žalioji:
Su jaja prisiekia mylėti jaunoji;
Jis ženklas vilties kaip aušrinė žvaigždelė;
Tarp rūtų, sesutė, tu tankiai dūmoji...
Lietuvei pritinka tik rūta žalioji!”

Elena A rbačauskaitė,
Šv. Juozapo mok. 8 sky r. mokinė,

Seranton, Pa.

Kalbėkime Lietuviškai Žiemę

Snaigės krinta. Rogės čiuožia. 
Vaikai džiaugiasi ledu’.

Mes turime mokintis lietuvių 
kalbos, nes koki lietuviai mes 
būtume nemokėdami lietuvis- atsisėdę ant rogučių 

kai. Kalba tai tautos siela —^linksmai čiuožia nuo kalną 

gyvybė! Nemokėdami kalbos Rogės bėga vis į priekį, 

bėga vėjo greitumu.

Koksai džiaugsmas ir linksmu
mas!
Tai smagu žiemos metu!

J. K. G.

Ismusiitaitosakos
arba

Ką mūsą seneliai pasakoja

Klijentas; — Kodėl jūs 
man visada pasakojat tokias 
baisias istorijas?

Kirpėjas; — Todėl, kad 
jums tada plaukai atsistoja 
ir man patogiau kirpti.

Apie Kūčių Naktį
Kūčių naktį, kaip tik užsto

ja 12 valandų; vanduo pavirs
ta į vynų.

Kūčių naktį 12 valandų gy
vuliai šnekasi. Buvo vienas 
bernas, jis Kūčių naktį nuėjo 
į staldų klausytis kaip ir kų 
gyvuliai šnekės. Nuėjęs užsili
po ant staldo, kad jo gyvuliai 
nematytų ir kad jis goriau ga
lėtų išgirsti gyvulius kalban
tis.

12 valandai užstojus, visi 
jaučiai ir arkliai suklaupė ant 
kelių. Jaučiai pradėjo. Sakė: 
“Praeitų metų mus prastai 
šėrė, begalo spaudė greitai 
sunkius darbus dirbti”. Ar
kliai pradėjo. Sakė; “Pasiės- 
kim, pasiėskim, rytoj gausim 
kaladę vilkti”.

Bernas suprato “gausim ka
ladę vilkti”, kad tai bus jo 
laidotuvės. Bernas išgąsčio 
suimtas nuo staldo drykt ant 
žemės. Šokdamas jis prisimu- 
šė, vos ne vos pusgyvis parė
jo namo. Ryt dienų jis mirė, 
buvo ant lentos. Arkliai ir ga
vo kaladę vilkti, vesti berno 
lavonų į kapus.

Aš ten buvau ir mačiau.
Bėgilas.

5

JUOKIS JEI PATINKA
Neapsimoka

Naktį ima skambnti vieno 
daktaro telefonas.

— Kas čia kalba? — klau
sia daktaras.

Čia Žvirblienė. Žiūrėkite, 
ponas daktare, mūsų mažasis 
berniukas, pasirodo, prarijęs 
50 litų banknotų.

— Gerai, po 20 minučių at
važiuosiu.

Po penkių minučių vėl 
skambina daktaro telefonas. 
Vėl ponia Žvirblienė prie te
lefono.

— Dovanokie, ponas dakta
re, pasirodo, kad mažasis iš
dykėlis 50 litų stalčiuj buvo 
įkišęs ir mes juos jau radome. 
Pasirodo, jis prarijęs 50 cen
tų, todėl ir važiuoti neapsi
moka.

Europietiškas kraujas

Daktaras klausia negrų:
— Ar gali būti, kad jūsų 

gyslose tekėtų šiek tiek euro
pietiško kraujo.

— Gali būti, pone daktare, 
mano senelis buvo suvalgęs 
gana daug europiečių.

Tuštuma iš bučiulystės

— Tn$ žmogus padarė di- 

dėlę tuštumų mano gyvenime.
— ,Ar jis buvo jaunystės bi- 
ulis?
— Ne, bet žaidžiant futbolų 

jis išmušė mano pryšakinius 
dantis.

r

Atsargiai pasielgė

Žmogus stoty laukdamas 
traukinio paklausė vaiko:

-i-' A-a-ar ž-ž-ž-žinai k-k-k- 
kada ateis nuo r-rr-rytų t-t- 
t-traukinis?

.Vaikas nusišypsojo ir nieko 
nesakė.

— K-k-k-kodėl nieko n-n-n 
n-nesakai ?

Vaikas tylėjo.

Mikčiotojas tuomet išbarė 
vaikų, už jo nemandagumų ir 
nuėjo sau. Šalia stovėdamas 
senelis patėmijęs kas įvyko, 
priėjo paskui prie vaiko ir 
klausė, kodėl jis tam žmogui 
nieko neatsakė.

— A-a-a-ar tu m-m-m-ma- 
nai, kad aš noriu g-g-g-gauti 
žandinių, — tarė vaikas irgi 
mikčiodamas. — Jis m-m-m 
manytų, k-k-k-kad aš jį p-p-p- 
pamėgdžioju.

MĮSLES

Bėga paršiukai užriestais 
snukiukais.

’^U

Lino liemuo, 
aukso burbuolė.

bitės geluo,
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Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip atlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatą 

Vertė Kun. Ant. M. Karuiiškis

=%

J

LINKSMUMAS IR SVEI apsunkintas silpnumu dėlei 
KATA kurios nors kitos priežasties.

-------------- i Susidėjimas tų dviejų įtek-
Linksma širdis padaro lin-'mių tuoj prives prie tikros 

ksmų veidų” (Patarlių XV, 'ligos. *'< |}
13) yra ISminčio žodžiai ir ,,o pris|5gto protiaio st0.

vio įtekme, netiktai gilelės 
(gland) atidalyiuas galii bū
ti sulaikytas, bet ‘‘nuliūdu- 

dvasia džiovina kardus”.

jo patyrimo teisumas buvo 
daugelio parodytas. Liūdnos 
priešingo sielos stovio pasė

Pirmadienis, kovo 1 d., 1937

me kryžių ant savo pečių, 
nuoširdžiai jį bučiuodami ir 
pamaldžiai sveikindami šv. 
Bažnyčios žodžiais: "0 Crux, 
ava, spės unica! — Sveikas,

kos, jei ne lygios. Žmogus, 
kurs valgo kuomet susirūpi
nęs savo vertelgyste arba nu
vargęs nuo rūpestingos prie
žiūros net nors kiti padėji
mai yra palankūs, atima pusę 
jų dorovinės spėkos nuo virš
kinimo organų. Žmogus besi
mankštindamas atvirame ore 
kuomet prislėgtas lindėsiu ar
ba kuomet randasi aptemdin
tame sielos stovyje, dažnai at
sidūsta dėl kvapo.

Didžiausias užtvaras gydy
tuos eigos kelyje, ypatingai 
jei liga yra viena su kuria 
eina aštrus skausmas, yra 
protinė sloga, kuri eina draug

naikina asmens sąmonėje ste- \oxygenas į savo namus kūno mai rastis.

kos buvo netiktai daugybės 
gyvenimų apkartinimu, bet ir (patar}įų XVif, 22). Yra prie SU *’tt ir dažnai Palieka ligos 
nriežastimi daužiau kūno ne- »•__  ; __ ____________ veiklius. Jis stovi pasveikt

si

, singa įstatymui, valdančiam

bėtinų gydymo gamtos galę, 
taip reikalingų pagijimui.

Užlaikyme sveikatos ir pa
gydyme ligos, linksmumas y- 
ra svarbiausias veiklius. Jo 
gulė gera daryti kaip gyduo
lė nėra dirbtinas kūno tink
lų paakstinimas, pasekamas 
reakcija ir didesniu naikini
mu, kaip yra su daugybe nuo
dingų gyduolių (drugs); bet 

i linksmumo paseka vra tikra 
gyvybė teikianti įtekinę per 
dorovinę pertakę, kurio pa
sekmės pasiekia kiekvienų s'- j 

stemos dalį. Jis nušviečia aki,į 
padaro išvaizdų raudona, pri
duoda tamprumų žingsniui, ir 
ugtlo visas vidujines jėgas, 
kuriomis gyvybė užlaikoma.

tinkluose, sveikata ugdoma ir 
liga prašalinama. Pirkšnių

sveikatų, nekaip kurs nors' k(,no veiki,nlu> kad jų dir. me kelyje kartais duug.au ne- 
vienas veiklius, kurs veikė |>jine laimes asine- kūninės pneaastys, ir pa- krau„as cirkuliuoja laisviau,
sugedime kūno tinklų ir ga- niui. Biogas kokio nors vei- 
minime ligos. Kiekvienas kū- kin|0 naadojilllas arba i6uau. 
no dorovinių veikunų darbų'doji)naK galntiaai sunaikins 
jauanian yra malonua; ne,na-ir
ž‘a“ pr“?wus..IT a?!0:,8uk«ls •“»« orsfuie; <»•!

nti kiek nepasekmin-

PRANEŠIMAS

Linksmumo auklėjimas pri
klauso tulu saiku nuo teisin- 

sistema, kuri gali gyvenimo gų kūninių padėjimų, vra ne
rūpesnių būti sugadinta iki galima išdirbti protų kuomet 
žmogus palieka vergu jos kūnas yra ardomas kluidin- į o Kryžiau, mano (išganymo)
klaidingai nukreiptoms ener- gaiš kūniniais papročiais, ta vienintelė v^,tis U’ (Himno 
gijoms arba parblokštas Jos čiau jis yra sielos veikimas žodžiui iš Vexilla Regis), 
išeikvotų jėgų, dabar rodo ir reikalauja tiesaus galvoji- 
klusnumų žmogaus įsakymui, mo net daugiau negu protin-
daryti jo paliepimų ir atlikti 
jo Dievo užduotų darbų.

Toli didesnės pastangos tu
rėtų būti daromos auklėti li
nksmumų. Visi gali turėti jį, 
jei jie nori. Jis gali būti mū-

g<> gyvenimo. Tas yra dažnai 
atspindis būdo, kuriuo mes 
daiktus matome. Gale žiūrėti 
į teisingųjų gyvenimo pusę, 
matyti tarp pikto kiek nors 
gero, pastebėti visa ko šie

AKIŲ GYDYTOJAI

sų iš priežasties linksmos at- Ir'.’e, Dievų dirbantį, yra lin- 
mosleros, kuria mus kiti ap- ksmunio versmė ir viena svei- 

j supa, arba mes galūne sukur- katos versmė. — Dr. Kellogg, 
ti savo pačių linksmų atmos
ferų. Dideliu siekiu jis yra 

' sielos paplotis, ir atsakantis
asmens valiai. Yra tiesa, kad 
daugelis beveik prarado ga
lę būti paprastai linksmi. Ma
žai kas turi jų jos pilnume.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTK1CA1.I.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palenffv'na aklų Įtempimą, kuria 
e»U priežastimi fu.vos akaud.-ii' to. 
<vatginio, akių aptemimo, ntrvvolu-

_________ ,____ ____________ ,nu. akaudumą akių karAii. ati'aiauKRYŽIUS MŪSŲ STIPRYBĖ trumpti.reaystv ir toiiregystę l*rtr.-»-- 
gut telKiiig.ii akinius. Visuose tlst'i- 
kiniuose »gzaminavirtine daromas suKENTĖJIME
elektra, parodančia ma/.iailsia., klai
das. Spec'.a'd atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys utl- 
taisomos. Valandos niro 1 n iki H v. 

Ir NedčlioJ nuo 1.» Iki 12. Daugely at- 
, _ . sltlkln-ų akys atitaisomo* la- akinių.žinokime, kad Kryžiuje yra k*iu<k- pipiai, kuip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVI

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
tėjome kartu su Juomi.

mūsų p&čių išganymas! Dėl

vinės sielos veikimas. Šiaip 
žmogus buvo sutvertas būti 
laimingu, džiaugtis valdžia 
ant savęs ir tvarinio aplink 
jį; nevaldyti jį žvėriška jėka, 
bet pasielgti kaipo valdovas 
ir vadas išvystymui kartos 
ir pasaulio aplink. Įvertini
mas jo vietos ir besidžiaugi- 
mas jos malonumais, buvo 
viena iš stipriausių šios val
dybos išvaizdų.

Visi augimo ir pažangos 
gaivalai guli paslėpti kiek
vieno gyvo organizmo turtuo
se, ir tiktai reikalauja tei
singo išvystymo, kad išsiplė
totų Dievo sumanymas sutvė
rimuose.

Nors šios pasėkos liūdnai 
stokoja žmogiško patyrimo, 
tačiau pamatiniai zjfižgaus 
prigimties ir likimo dėsniai 
yra visad tie patys.

Nesvarbu koks gali būti 
tas vargas susmipinusioje j 
sieloje, pasėkos ant kūno yra 
tos pačios. Kiekvienas veiki
mas yra susilpnintas, ir po 
nuolatine prislėgto sielos sto
vio įtekme, jie genda.

Ypatingai šis yra tiesa, jei 
kurs nors kūno organas yra

ciau
giau kaip sielos padėjimas 
kurs daro jų negalinčia džūau 
gtis sveiko, dirbančio kūno 
malonumais, negalinčia ben
dradarbiauti su sveikomis ei
gomis, kurios iKilaiko gyvybę 
ir jus padrąsina.

Sielos ir kūno veikimų įte
kmės ant kits kito ir ant svei-; 
katos, yra nors bent abišalis- į

LIETUVIAMS TABAKĮĮ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

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

Nelengva pardavėjums duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tumeriai reikalaus.

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

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų J 
(straigbt mortgages). «
Pinigų taupytojoms išmok ėjom 4% be jokio atroka- 
vitno. Pariedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išniokam visų nuoš’untį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

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

Jei mes jos neturime, tai ne j tyrimų ir kentėjimų,
ka dganita buvo iškreipta iS,illlkil|le d,.,s^ ir pasitikta 
jos kelio, bet verčiau kad met
leidome priešingom sielos sto
viui įsigalėti mumyse, šalia 
kurio yra nekalima linksmu-

LIETUVIAI ADVOKATAI
Teleplimie: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6.515 S. Roekuell Street

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyėios 

vifkamis nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

Btate 4686 Prospect 1018
KAL & ZARETSKY

ATTOHNEYS AT LAW 
1 6322 bo Western Avė.

Valandos: kasdien nuo >:>0 po plev 
iki 1:30 v. vak. Subatoj m c 13 ik. 

3:00 vakare 
188 W. Itaudolph bt. 

Valandos: kasden nuo 8:00 ryto 
iki 3:0o po piet., I ■

Phone Boulevard 75891
LIETUVIAI DAKTARAI

musų Dieviškasis Atpirkėjas,' Tc|.-ot'i.«
sutinkančiu atsidavimu imki-

Tel 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, ILL.

įso: Kez.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—H 1*. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. -M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNASDR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 1446 So. 49th Ct., Cicero, Ilk
DANTISTAS

Tel. LAFayette 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Tročiadienais ir Sekmadieniais

____pagal sutartį._________

Telephone HEMiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS "

6558 South Weatern Avenue
Valandoe:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šveuladieniuis 

nuirai suMitarime

lUutrtt., Ketv. ir retu. 10—9 vai. v.
J 8147 So. Halsted St., Chicago
' Pnned., Sered. ir Suhat. nno 'i—9 v.
| Keo. 0924 So. Talman Avė. 

fc«u>. lel. GKOveuill 0617
' Ollice Tel. HEMiock 4848

UK. J. J. SIMONAITIS
GfDrrOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Koad
Vai. 2—4 ir Z—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Suimtoms Ciceroj 
14 40 So. 4!Uh Ct 

Nuo G Iki 'J vai. vak. ______

TO REOAIN ENERGY 
AFTER THE FLU

’k'hen the Flu ha, .eft you 
weak and discourascd yoc 
need aomethin* to put • 
keeo edcc oo vour appetite 
and to once up vour di- 
aettive System, to turn your 
food tnto streacth-givins. 
red plood. Hostettcr « 
Stomachic Bitter! speed. 
nprecoynry Yoe'll feel net 
tet with the first dose 
Phonevonrdrugstoterisht 
asyay and Jtet started quick 
ly America'! ton i t <ioca 
1853 Tastes eood. doe« c ood. IS ox oottle. t i 50

HOSTETTER’S BITTERS J

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIUS
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
Tavornaiiįa Kituose Miestuose Siunčiame Orderius Ekspresu.

-Į CLEMENT J. SVILŪW
LIETUVIS ADV0KATA8 
83 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. Western Avenue
PROsĮicct 1012 _______

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys. egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1H01 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12i

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CANal 0523

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Fark 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
. Moterų ir vaikų ligų gydytoja
k 6900 So. Halsted St
I Valandos 2—4 j»o pietų, 7—8 v. vak. 
1 išskyrus seredomis ir subatomia.
Tel. Ofc. RERublks 7«»®
Blelrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųuette Road
Antrad., kelvlilad. M aenktadieniah 

1>-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-3 v. v.
ftofitudlenluiH nuo S v. r. Iki l p. p. 

161 Broadvray
MELROSE PARK, ILL. 

rtrniudiciiluia Ir trečiadieniais nuo
10 v. r. iki 8 vai. vakaro 

fk-Atudlenlaia nuo 2 v. Iki 8 v. v.
Hekinadienlaia pagal autarllea

Tai. OANal 2345

OR. f. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2156 W. Cermak Koad
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartĮ
2305 So. Leavitt St. 

Tek GAN ai 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 25i» W. 43rd St.
Valandos: 9 —10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pairai antarti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone

PROapect 1020 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. Ir 7-® tuk. CAhial 070#

ĮVAIRŪS DAKTARAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
i • 5»

Per praėjusius dvidesimt-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,
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

01. MAURICE UHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

T«L YARds 0994 
Rez.: Tel. PLAsa 2400 

VALANDO8:
Nuo 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8)

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

Nedėllom Ir Trcčiadlenlala 
Pagal Sutartj

Rea. and Offiee Tel. CANa’ 0257
Res. PROspeet

DR. P. Z. ZALATORIS1

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonu MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
-.i m nirto iv nn« 7 iki 8:30 e.■»

Office Houra
2 to 4 aud 7 to 9 P. M. 

Suuday by Appointrnent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliotum pagal sutartį 

Ofiao Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 
_______6 iki 8 vai. vakaro_______

TeL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet 

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

JAU SlGRItO IS KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų

RcuiiiatUnias Ir širdies llgon to 
specialybė

Valandos tl-12 A. RI. 2-4, 7-8 P. M. 
Oyv.oKno vl.ta 1688 8o so A«a- 

Phone Cicero <6 56
otru* įsjo

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIBUROA8

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
T«<var 7s<3

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea. KENvvood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.
Velendos 9—10 A. M 

NedėUoooe pagal sutarti

duug.au
wus..IT
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Iš Tėvų Krašto

Lenkijos pastangos 
įsitvirtinti Klaipėdos 

krašte

Vokietija, pagal Versalio 
taikos sutartį, išsižadėjo visų 
teisių į sritį sudarančių dabar
tinį Klaipėdos kraštų. Ji taip 
pat prisižadėjo pripažinti vi
sus sprendimus kuriuos san
tarvės valstybės padarys iš 
šio krašto atžvilgiu. Kuria 
kryptimi šie sprendimai buvo 
numatyti, rodo Paryžiaus tai
kos konferencijos pirmininko 
Clemenceau raštas, pasiųstas 
vokiečių delegacijai, kėlusiai 
prieštaravimų dėl Klaipėdoj

=a
Klausykite ŠįvakarSmurtas tik iš dalies pasisekė

Atgimusiai Lietuvos valsty
bei nesutikus prisiimti “bro
liškos” Lenkų globos, Lenki
jos delegacija Paryžiaus tai
kos konferencijoje įkalliėjo

tJustinas Mackevičius, Stan- 
dajtl Federal Savings & Lo
an Ass’n. po num. 2324 So. 
Leavltt St., kviečia visus šį
vakar pasiklausyti kas daro- 

i atiduoti Klaipėdos kraštų Lie-' si “Bartkų Šeimynoje.” Šios 
dėlto buvo; tuvai ,M>t laikinai palikti jį1 šeimynos gyvenimo įvykiai 

1 bus transliuojami iš WHFC 
stoties (1420 k.) 10 vai.

A. a. M j

valstybei. Reikšdamos tokį nu
sistatymu, .Santarvės valsty
bes, aišku, negalvojo apie 
Klaipėdos krašto grųžinitnų
\ okietijai. lr vis dėlto buvo,luvai ,M>t laikinai palikti jj 
delsiama perduoti Šį lietuviškų santarvininkų žinioje, kol pa

aiškės Lietuvos žemių statu
tas. Lenkai tikėjosi, kad jiems

Santarvėj valstybes ne tuojau

kraštų Lietuvai
Lenkų intrigos

Tokį santarvės valstybių ne
ryžtingumų paveikė ne kas ki
tas, kaip lenkų intrigos ir pa
stangos patiems įsitvirtinti 
Nemuno žiotyse. Lenkų grobuo 
niškumas čia pasireiškė visoj 
nuogumoj. Lietuvos delegatai, 
atvykę į Paryžių taikos konfe
rencijos metu, iš karto susidū-
nė su lenkais, kurie visomis 

krašto atskilimo nuo Vokieti-'priemonėmis stengėsi įtikinėti 
jos. Tame rašte teisingai nu- pasaulį, kad lietuvių tautinis 
rodoma, kad “kalbamasis atgijimas esųs tiktai saujalės 
kraštas visada buvo lietuviš
kas, jo gyventojų dauguma

“litvomanų” padaras. Lietu
vių delegatams teko sunkus

vis dėlto pasiseka šokiu ar 
tokiu būdu ]>agleinžti Lietuvos 
valsty-ltė ir įsigailėti Klaipė
dos krašte. Lenkų smurtas tik 
tai iš dalies tepasisekė. Nors 
ir 1h* sostinės, nepriklausoma 
Lietuvos valstybė pajėgė atsi
statyti ir susitvarkyti. Bet 
Lenkų intrigos 1918-1923 m. 
prancūzų valdomam Klaipėdos 
krašte nesiliovė. Ypač jos pa
gausėjo, kai 1921 m. gegužės 
mėn. pasitraukusio gen. Odry 
vieton vyr. krašto komisaru 
buvo paskirtas Pętisne, neslė
pęs savo simpatijų Lenkijai. 
Lenkų konsulato Klaipėdojkalbos ir kilmės atžvilgiu yra uždavinys atsispirti prieš guk- 

lietuviška”. Tačiau santarvės ■ tas lenkų intrigas, nes lenkai pavidalu susuktas lizdas pra- 
valstybės 1918 m. teisingos iš- tada vienu savo svarbiausiųjų d-j() u()]iai V€jkti jau birželio 
vados iš šio pareiškimo, bū- ’ uždavinių laikė trukdyti nepri- pradžioje Varšuvon vyksta 
tent, neperleido Klaipėdos klausomos Lietuvos valstybės klaipėdiškių vokietininkų dele- 
krašto atgimusiai Lietuvos atsistatymų. |gacija, kuriai lenkai prižada

kalnus- įvairiausių gėrybių.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER’S ELDCIR 
OF RITTER WINE

Tikslo siekė ir lly nutaiso 
projektu

Kuriems neteko pereitų su 
vaitę išgirsti Bartkų šėimy- 

(nos, trumpai pabrėšime kas 
į atsitiko: Pačtorius paliko Bro 
niui Bartkui vokų iš Spring- 

! fieldo. ElertU BflTtkffltė, 19 
, metų duktė, atidaro vokų ir 
džiaugsmingai praneša, kad 

, vyresnysis sūnus Bronius sek- 
j iii ingai išlaikė kvotimus ir 
kad jam suteikta teisė prak
tikuoti. Tėvas pasisako, 
kad gavęs darbų. Simas 
praneša tėvams, kad girdėjęs 
jog Elena pasižadėjo vestis 
su Broniaus draugu Vladu. 
Bronius įėjęs į namus po su- 
taisymo savo Forduko, neži
no kų Vladas jam rado.

Šįvakar atsisukę savo ra
dio priimtuvus išgirsite kas 
toliau dedasi. Kaip Bronius 
jautėsi pamatęs savo pilnatei
sio advokato paliudijimų. Ar

Rekomenduojamas
Kaipo
Skilvio
Vaistas

PRASTU ŠAMPEI.TO DYKAI 
Trlner’i Bitter Wlne Co.
544 fl. Welln St.. Chicago. 111. 
Pnataak man sampelį dykai 

▼ardai _________________________

BOLESLOVAS 
BUTKIKW!ICZE .

Mirė Vasario 27, 193T, 3 v«u_ 
ryte. sulaukęs 46 metų aini.

Kito ift Taut-affto Apskr.. KU1- 
tlnėnų parap., Kvloačlą kalnui. 
Amerikoje išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nultūdltne 
piiseeserį Teklę, švogerj Anta
ną Waltėkų. Jų kelmyną ir 
gimines; o Lietuvoj 2 neaerj 
Feliciją lr Jusefą. brolj Vla
dislovą ir pusbrolius.

TBDEUtAS
STELMOKAS

Mirė Vtusurlo 27, 1937, 11:05
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo Iš Šiaulių apskr., Beti- 
gulos parap. I’lkčiūnų kalino. 
Amerikoje Išgyveno 2 6 metus.

Kūnas pašarvotas 
Hermitage Avė.

44115 So.

lątldottivčn (vyks antradienj, 
kovo 2 d. IS J. F. Eudetk-io 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas J .šv. Kryžiaus iširo.p. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kasimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir patys- 
tumus-mae dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Pussesen-, švogeris 
ir Giminūs.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Kudeikis. T et. YARds 17(1.

Paliko dideliame nuUOdlme 
moter) Moniką, po tėvais Ra- 
žitiliukė, brolj Antaną lr bro
lienę Stanislavą lr jų šeimą, 
seserį Elr.bietą ir jos šeimą, 
gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas 453 3 So. 
Tix»y Street, Chicagoje.

Laidotuvės jvyks Trečiadie
ny .ie, kovo 3 d., 19 37. Iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas
J Nekalto Prasidėjimo švenč. 
Panelės bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tumuv-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Brolis, Bro
lienė, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. 
I.ln’evičius. Tel. LAF. 3572.

KAZIMIERAS
STRUMILAS

Mirė Vasario 26, 1937, 10 vai.
vak. sulaukęs pusės amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskr., 
Vidžgirio parap. Amerikoje iš- 
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime1 
nioterj Jadvygą, po tėvais 
kavičiūtė, 3 sūnus; Leoną, Al 
taną lr Joną, anūkus: Kasi 
mierą Jurgutj. seserj Malviną 
Htutglnskienę ir švogerj JoJfti 
broii Joną Strumilą ir jų šel 
inns lr gimines. Lietuvoj broij1 
ir seserį.

Kūnas pašarvotas 10834 8o. 
Michigan avė., koplyčioje.

Laidotuves jvyks Trečiadie
nį, kovo 3 d., 1937 m. Iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydy
tas j Visų šventų parap. baž
nyčią, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gln.inee. draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Kinai, Se
suo, Brolis, švogerts ir Gimi
nės.

Laidotuvių direktorius A- 
Petkus. Tel. CICero 2109

jis pradės praktikuoti teises? 
Kiti sako, kad jis vistiek dir
bs kaipo plumberis. Ar tai 
galimas daiktas.

Popiežiaus paraginti, atrau
kime atūžiantį žiaurios bedie
vybės pavojų visokiais priei
namais budais, ypač remiant 
,katalikiškųjų spaudų.

ATSIMINKITE!

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

Savo tikslo įsitvirtinti Klai-!'"',e,isėtu bfidu l,uv0 '‘nustaty-[pagrobimo, atidarytas laisvas 
. . • • . - - tos” Lenkijos sienos rytuose,' susisiekimas su Klaipėdosi pėdos krašte lenkai siekė ir

per žinomąjį Hvmanao pro. IK k«P I “kompensacija” už
jokią. Tame projekte Lenkijai llkl tanl tikro ‘“P5"“ >’*» '™- 
buvo suteiktos Klaipėdos uos- |k¥ spar.di.rw> i Santarvę pašė- 
to valdviiie labai plačios tei- ka Lenk,J<* planų suardymą

VaistTnėse Lenkija galėjusi būtų nau- Klaipėdos krašte. Kai su Am-

VENETIAN MONUMENI CO.. INC.
Išdirbėjai aukštesnės lūšies paminklų ir 

Grabnamių
- -------- o----------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
■----------o----------

Suvirš 50 metų 
—o-----

prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus 

---- o-----
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRANU AVĖ.

Telefonas
Chicago, Illinois

6103

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

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

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

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

oart, inb. i-ainmrinv birf.ktoiuai 
KELNER — PRUZTN

Oerlauslaa patarn&viiuM — Moterie patarnaują Avą. I

Pažinsi, kas tai yra džiaug

smas, kai pažinsi, kas tai yral

asuros.

dotis Klaipėdos uostu ir Ne- Padori, konferencija prasi
ūtum! net karo n,eta. Briuse- d5J° der>’bot -da Klaipėdos 
lio dorybių metu (1921 m. ge-lkražto autonominio rėžimo, 
gūžės ,nūn.) lenkų delegatas'Lenk,J08 v>l’all8>bė tada 
neslė,.tarnas tikrųjų Lenkijos k® ^"P® l,ksl»: 1 i'RtVlr- 
tikslų, drįso tvirtinti, kad dėl
Klaipėdos klausimo jis Įia- 
reiškęs, jog Lenkija yra juo 
suinteresuota tomis pačiomis

tinti savo įtaka Klaipėdos uo
sto valdyme ir naudojime, 
2. priversti Lietuvų užniegsti 
su Lenkija normalius santy-

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANOLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

uostu.

Tylėjo kai musę kandęs 
Gųna sunku nuodugniau ap

žvelgti visų derybų eigų dėl 
Klaipėdos krašto perleidimo 
Lietuvai sųlygų. Reikia pažy
mėti tai, kai griežtų Lietuvos 
vy riausybės pasiprieši n imu
smurtininko Įsileidimui į Klai
pėdos uosto valdymų visiškai 
palaikė ir klaipėdiškių atsto
vai, dalyvavę. Bet Santarvės 
valstybės vis dar rėmė niekuo 
nepagrįstas lenkų teises, to
dėl derybos nutrūko ir visas 
reikalas 1923 m. pabaigoj atsi
dūrė Tautų Sujungus Tarybo
je. Čia Lietuvos delegacijos 
padėtis iš karto pagerėjo ir

kius, pripažįstant Želigovs-
kad jis negali būti išspręstas į k*0 amui tų. Lietuvos vyriau- 
be Lenkijos sybei tuo metu teko atlaikyti

Kuo pasibaigė Dymanso va-Į,n^^n^^ puolimų, nes lenkų
dovaujarnos derybos, visiems Pastan£o& palaikė prancūzų ______  ____ __
gerai žinoma. Bet lenkų kon- j diplomatiJa- Ambasadorių Lj€tuvos atsakymas prieš len- 
sulas Klaipėdoj vykdė toliau konferencijos atstovas, pran- kus guajlaukė tinkam0 atgftr.

teisėmis, ir kaip Lietuva, ir

iš Varšuvos gautus norodymus 
smelktis į Klaipėdos kraštų. 
Lenkai ėmė supirkinėti Klai- 
pėdos mieste sklypus ir namus

cn»» Lanx.be, sa™ paruoš- sjo Kai ,924 m kovo mėn 
tau, Klaipėdos statuto projok- Tary|>a svars(s KlaipMos rei.

kalus, pritardama Lietuvoste numatė net lenkų 
Klaipėdos uosto valdyboje

atstovų'

ir įsteigė “Mempol” preky-Į -^išku, kad tokios sųlygo» Lie
kos bendrovę, kuri pagal 1922 t,,viai buvo nepriimtinos, jau
m. birželio mėn. įsigalėjusių 
prekybos sutartį su Lenkija 
pradėjo daryti biznius, pir
moj eilėj — politinius. Lenkai 
atvirai palaikė “freištatinin- 
kus. (Laisvojo miesto šalinin
kus), iš kurių tikėjosi sau nau
dos. 1922 m. pabaigoj atrodė, 
kad Klaipėdos kraštų tikrai 
luukia sunkus likimas.

Suardytos lenkų siajnnės
Bet 1923 m. sausio mėn. Į- 

vykiai suardė lenkų svajones, 
nors lenkai ėmę svarstyti .net 
ginkluoto užpuolimo galimu
mų. Tačiau net ir Klaipėdos 
krašto prisijungimas prie Lie
tuvos nesustabdė lenkų intri
gų. Yra žinoma, kad 1923 m. 
kovo 15 <1. Ambasadorių kon
ferencijos sprendimas, kuriuo

LAIDOTUVIŲ DlBEKTORmS

JUOZAPAS i

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 3340

atsižvelgiant vien į tai, kad 
tuo pačiu Lietuva būtų netie
sioginiai išsižadėjusi Vilniaus. 
Bet santarvės valstybės, pasi
davusius lenkų kuždėjimams 
nuo savo planų neatsisakė.

Antram santarvės projekte 
Lenkijos teisės buvo net pra
leistos. Ijcnkijai turėjo būti 99 
metams išnuomuota Klaipėdos 
uosto dalis, nežiūrint Vilniaus

užimtajai prieš Lenki jų pozi-J 
cijai, lenkų atstovas net nebe- 
Lenkijos reikalus. Taip pasi- 
drjso protestuoti ir pasitenki
no tik prašymu atsižvelgti į 
baigė akiplėšiškas lenkų brio- 
vimasis į Lietuvos pajūrį 
Lenkija Klaipėdoje nieko ne
laimėjo. Bet atkaklios Lenki
jos pastangos įsigalėti Nemu
no žiotyse geriausiai patvirti
na lenkų grobuoniškus tikslus 
visos nepriklausomosios Lie
tuvos valstybės atžvilgiu. Tsb.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. I. RhBus 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

DAR
GALIMA

GAUTI
1937 “DRAUGO” KALENDORIŲ

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

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, IM.

laclnricz ir Šonai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

I. LMems
S. P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. laMcž
A. Petkus
S. M. Skutas
L Į Zfllp
Ezerskis ir Sons

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

1410 So. 40tb Ct, Cicero 
Phone Cicero 21C9

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

J

Lanx.be


8 PBJTT Kmadienis, kovo 1 d., 1937
• * i ėi ~ n ■ n —

Tv T. —.. ,,. |HJdomios vy«v Bask£t-
ls Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj bąli Rungtyne

Vyčiai Auga

BRIGHTON PARK. — L. 
^VyAiy 36 kuopa nuolat auga. 

ios kolonijos jaunimas pra
šia suprasti Katalikiškos A- 
)ijos svarbą, ir organizuoja- 

Orgauizacija duoda pro- 
js jam lavintis sporte, loši- 

le, dainoje, ir socialiniame 
gyvenime. Bet dar yra tėvų, 

kurie lyg ir gatLfsi patarti 
savo vaikams rašytis j Liet. 
Vyčių eiles, kur jie draugaus 
su lietuviais, o ne su svetim
taučiais. Suorganizavus jau
nimą, nebūtą priekaištų, jis 
ima ištautėti. Garbė tam jau
nimui, kurie be paraginimo 
įsirašo j L. Vyčių organizaci
ją j i <

Vasario mėnesį 3G k p. įsi
rašė šie nauji nariai: O. Bam- 
balaitė, E. Vyšniauskas, J. 
Dailinkaitis, M Gavainiūtė, 
E. Gedvilaitė, Bronė ir Pet-

juje pirmoj vietoj su 25 pun
ktais stovi P. Kvietkus, po 
jo seka James Cherry (Vyš
niauskas) su 15 punktą. Vi
si kiti sako, nepasiduosią ir 
parodysiu vedėjams surprai- 
zą.

Kovo 1 d., 8 vai. vak., pa
rap. mokyklos kambaryje į- 
vyks kuopos mėnesinis sus- 
nias. Visi nariai atsiveskite 
po naują narį. Nepažįstantie
ji kuopos narių patys atvy
kite. Čia rasite draugiškus 
narius, kurie perstatys sus
inai.

Kovo 7 d. visas šios kolo
nijos jaunimas vyksta į Av. 
Antano parapiją Cicero, lll., 
kur visi. Lietuvos Vyčiai, šv. 
Vardo dr-jos, N. P. P. Š. me
rgaičių Sodaličijos eis prie 
šv. Komunijos 9 vai. Mišiose. 
Bus paminėta šv. Kazimiero 
diena.

Po pietų visi vyks į St.
įas Karaliūnai, J. Lazickai- ipjlĮjjjpg Gymnasium, Jackson 
tė, J. Naujokas, V. ± asiske-jr Kedzie ave., pamaty- 
vieiūtė, E. Petkiūtė, O. Ras-:ti L> Basketball turname-

šv. Komuniją savo parapijo
je. Po Mišių Šv. Vardo dr-ja, 
N. P. P. fe. Mergaičių Sodai i- 
cija ir Didysis Choras turės 
bendrus pusryčius pas Lietu 
vos Vyčių 36 kuopą.

Vyčių Dramos ratelis ren
gia juokingų komediją para
pijos naudai.

Po Velykų įvyks Vyčių šo
kiai, balandžio 24 (t., para
pijos salėje. Tikietų dabar 
galima įsigyti'.

Naujų narių priėmimo pasi
linksminimas bus vėliau.

Softball tymai pradės ruo
štis žaidimams. Mergaitėms 
bus pasamdytas mokytojas.

Naujų narių vajaus komisi- 
ja su kuopos talentais žada 
surengti vakarėlį. Kurie dar 
nepridavėt savo vardų, o no
rite dalyvauti, padarykite tai 
ateinančiam sus-me.^ Kurie 
norite išbandyti talentus, įsi- 
rakykite į kuopą ir bus pro
ga išbandyti talentą. Geres
niems bus duota proga, daly-

Vakar vakarą St. Phillips 
Gym įvyko Vyčių basketball 
runtynės. Dayton, Oluo su 
Brighton vyčių rungtynės y- 
pač sukėlė daug entuziazmo 
publikai, nes dėl lygaus susi
rėmimo (tie), rungtynės tu
rėjo būt prtęstos nekuriam 
laikui.

Rungtynių rezultatai yra:
Dayton, O. K. of L....... 24
Brighton K. of L......... 23

S. Skrzvdel, 18 m.; W. Skrzy- 
del, 23 ., ir J. Obroehta, 23 m. 
amž.

Be to, suimta dar ir Helen 
laikas, 24 m. amž., rasta Dom 
brovskio bute.

•Gaujai vadovavęs W. Skrzy 
dėl. *.

UŽS1ENO LIETUVIAMS 
PASIUNTĖ 7,644 KNYGAS

gaitė, B. Rastenaitė, J. Rim- 
kaitė, J. Stankus, M. Urbo
naitė, J. Valauskas, J. Vis
girdas ir P. Yagminas.

neą. Pirmas žaidimas bus 1 
vai. po piet. Įžanga 25c.

Kovo 21 d. visas šios ko
lonijos jaunimas per IS vai.

“Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 

IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

šių knygų įvairioma lietuvių 
kolonijom^ buvo siunčiami pe
riodiniai spaudos leidiniai, o 
taip pat mokykloms skiriami 
vaikų laikraščiai.

“Draugą” perskaitęs, 

mesk jo į šalį, bet duok jį

KAUNAS. — Draugija už
sienio Lietuviams remti praė
jusiais metais įvairioms pašau 
lio lietuvių organizacijoms ir J skaityti tiems, kurie to laik

Bridgeport K. of L........ 38; atskiriems asmenims nemoka-
North Side K. of L........ i-J mai pasiuntė 7,644 knygas, ku

-------------------------  rios kaštavo 15,137 litus. Iš jų
Dievo Apvaizdos vyčiai 43 pjptų Amerikos lietuvių mo-
Roseland vyčiai ......... 31

SUIMTA DAR VIENA JAU
NŲ PLĖŠIKŲ GAUJA

Chieagoj suimta dar viena 
plėšikų gauja. Ją sudarė aš- 
tuoni jaunuoliai, keturi jų pa- 
roliuoti iš bausminės įstaigos 
ir kalėjimo, o vienas — vaka
rais lankęs universitetą. Jie

.. . prisipažino atlikę apie 50 plė-vauti vakaruose, pasi inksmi- ;. ... . .....’ x . išimų. Vienam atsitikime savo minuose. Anele . . .auką pašovė.
Kelionėje, viešbučiuose, skai-j Suimtieji; įA. Dombrovski, 

tykiose, arbatinėse, valgyklo- 23 m.; L. Garbovič, 20 m.; W. 
se reikalauk laikraščio “Drau-ĮKvarcinski, 21 m.; H. Loičo-

kykloms vadovėlių ir skaity
mo knygų pasiųsta 1,175 kny
gos, šiaurės Amerikos lietu
viams — 972 knygos, Kana
dos lietuviams — 175 knygos, 
Anglijos lietuviams — 188 
knygos, Latvijos lietuviams 
— 3,917 knygų ir kitų kraštų 
lietuviams — 1,222 knygos. Be

AR ĮSTOJOT OLD GOLD 
KONTESTAN

Galite Laimėti Turtus 
šiame Konteste

ne-

raščio neturi.

r?

Naujų narių prirašymo va- ryto Mišias priims velykinę go.” na, 24 m.; \V. Brooks, 19 m.;

"Per 11 metų aš gerėjuosi Luckies”
rašo Ežio Pinza Metropolitan

Operos Basas •

E

O
1 BO?

Si

“Rašydama* «/ pareiškimą ai «*u 
Metropolitan O per o a persirengimo 
kambaryje. Ai ką tik baigiau *Le Coų 
d*Or* sėkmingą perstatymą. Lucky 
Strike, kurį dabar rūkau yra viena ii 
laimėjimo dovanų!. Bet ar ai jaučiu 
nors kokio rūpesčio, kad rūkymas 
pakenktų po labai varginančio persta
tymo mano gerklei? Visai ne! Nes ai 
atradau, jog lengvas uisirūkymas yra 
tinkamas ūbiems, mano skoniui ir 
mano gerklei. Per vienuolika metų ai 
gerėjuosi Luckies šioj šalyj ir net savo 
gimtoj Italijoj.**

GAISUS METROPOLITAN OPERA 
KOMPANIJOS ŽVAlGfoS

: PAIN 1EXP< > ELLER :t.______ 1asam M-a Us
15:o:A %

Tūkstančiai rado paleng 
vialma geliamiem* ir

skaudamiem* muskulams 
— au keliais Išsitrynimais. 

PAIN-EXPELLER
valsbatenklls Inkaras yra

L I H 1 M t N T

IŠPARDAVIMAS APEX
Skalbiamų Ir Prosinamų Mišinių. 

Keletas Demonstratorių — tikra vertybė $69.00 po

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

Jei dar neįstojote Old Gold Kon- 
testan, padarykite šiandien. Kon
testas tik prasideda. 1,000 dovanų 
sndarančių $200,000 bus duodama 
laimėtojams. Kontestas yra atspė
jimas paveiksluotų mįslių. Pirma 
Dovana yra $100,000. Nueikite pas 
savo eigaretų pardavėjų, ir papra
šykite jo dėl seto oficialių Old Gold 
Mįslių Paveikslų, DYKAI, kartu su 
pilnomis informacijomis ir įstatais 
apie kontestų. Prisiųskite savo į- 
stojimo formų tuojau. Neatidėlioki
te. Dvigubai-Šveinūs OLD GOLD 
sifilo šį kontestų kaipo planų pada
ryti daugeli naujų draugi). Skaity
kite “Draugą!’ dėl tolesnių pra
nešimų.

Tel. LINcoln 4424
Dėl
votumo,
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMftGINKIT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Light, 8ulphur ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trvtmentai ir Masoiai

>ėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
otnmo, Praatos Cirkuliacijos,

VYRU SKYRIUS 
IBBS Clybonm A»e. 
Pina.. TreC. K.t.lr.

Ir ftrtt.
7-.3B ryt. Iki 10 rak. 
Antr. Ir Pmkt. 7:39

MOTRnv skyrius 
1SV7 N. Hftl.trd St.

Antr. Ir Krtvlr.

• ryto Iki S rak. 
Motrrl. 

Potamontojoryto Iki S rok. _____
SIOSR V IRTOS R SUVIRS SS MRTV

CLASSIFIED
ANGLYS

Užsisakykite sau ant-Us dabar — 
Black Gold Lump |6.00; Mine Run 
SR.75; ScreenlnRs S4.7K; Grundy Min
ing Company. Tel. CANai 7447 arba 
"•■RDarerest 1 Ui.

» f

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

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIK FURNITURE KART
v. 3347 So. Halsted St.

* • • »u y
™™™»■■■■■■M•»

Budriko programas:
WCFL ftTfk’Kv, Nedėliojo nno 7 iki 8 vai. vak.
WAAF 920 K., Pirmadieniais ir Ponkladieniaia 3:30 po pietų. 
WHFC 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vnl. vnk.

IN eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 

pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirukymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Pinza kaip 

ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirukymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso

gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

S/' f/

Ofc 2-

! \

- EKSKURSUOS | LIETUVĄ
Gegužės 29 da laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 db asmeniškai vadovaujama ekskursija 

j Lietuvą per Gothenb urgą laivu “Gripsholm”

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ“

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

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į
99 ?!

PRIEŠ KNITfijIMUS- PRIEŠ KOSULĮ arba telefonuokite CANai 7790


