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FANSTEEL KOMPANIJA 
GAVO ‘INJUNCTION”

Darbininkams suvaržytas fa
briko pikietavimas

SUIMTAS KENOSHOJ ORGANIZATO
RIUS ADELMAN PALEISTAS

WAUKEGAN, 111., kovo' tarimuose su korporacija. Ke- 
1 — Lake apskrities apygar- li žemesnieji vadai suimta, bet
dus teisėjas R. J. Dady šian stambieji išnyko.

Vakar Ke.noshoj, \VLs., ras- 
“in- tas ir sulaikytas vyriausias 

junetion”, kuriuo varžomas ‘sėdinčių” streikininkų vadas 
darbininkams pikietavimas. Meyer Adelman, Išviso Co- 

“Injunction” nustato, kad ( mmittee for Industrial Orga- 
kiekvienus fabriko vartus gali nization (CIO.) atstovas. Ma- 
pikietuoti tik du streikininkai.1 tyt, jis bus grąžintas j North 
Fabrikas turi tik d vi ėjus į į Chicago.
kiemą įeiti vartus. ! Kitas ieškomas vadas, Leo

Toliau nurodoma, kad UŽ Krzvcki, iš Pittsburgho prane-
300 pėdų nuo vartų gali būti ( šė, kad jis savanoriai grįš į 
dar po du pikietininku. North Chicago.

VAIZDAS IS LONDONO NACIONALISTAI VERŽIA-

SALAMANCA, Ispanija, 
kovo 1. — Nacionalistų vado
vybė skelbia, kad jos karo pa
jėgos sėkmingai veikia Asturi- 
joj ir .Aragono fronte.

Asturijoj nacionalistai at
bloškė visas radikalu kcntrata

POPIEŽIUS NORI DALYVAUTI RITŲ 
K0MGREGACU0SSUS3RINKIME

BUS TARIAMASI APIE P AL. ANDRIE
JAUS BOBOLA KANONIZAVIMĄ

VATIKANAS, kovo 1. —l Šiame susirinkime bus atlik
Šventasis Tėvas Pijus XI pla
nuoja pirmininkauti generali
niam ritu kongregacijos susi-. nizuoti palaimintą 

Į Bobolą, jėzuitą.

ti pirmieji pasirengimai kano- 

Andriejų

dien Fansteel Metallurgical 
korjioracijai pripažino

“Injunctionu” draudžiama Be to, šerifas turi teismo į-
streikin jikams lankyti darbi-. sakymą virus “sėdėjusius” fa 
ninku namus, juos atkalbinėti I brike darbininkus pristatyti į 
nuo darbo, arba. jiems grasin-' teismą. Jie kaltinami už teis
ti. i ! mo sprendimo paneigimą —

Žiniomis iš Kenosha, AVis., už neklausymą gražiuoju ap-
ten areštuotas CIO. organiza
torius M. Adelman paleistas 
uždėjus 1,000 dol. laidą.. Kovo

leisti fabriką.
Fansteel fabriko vedėjai 

pranešė, kad jie patvarko fa-
10 d teisine įvyks išklausinėji- briką ir pasiryžę atnaujinti 
mai dėl jo grąžinimo į North darbus.
Chicago. Tuo tarpu darbininkai masi

Kiti Fansteel streikininkų niam susirinkime nusprendė 
a adai šaukiami į teismą už pikietuoti fabriką ir neleisti
“injunetion” prieš “sėdėji- ten nė vieno streiklaužio. O 
mą” paneigimą. j korporacija kreipias į teismą

•=-------------------- gauti “injunetion” prieš pi-
WAUKEGAN, 111., kovo 1. kietavimą.

— Pašalinus darbininkus iš Tas reiškia, kad taika toli 
Fansteel Metallurgical korpo- gražu nenumatoma North Chi- 
racijos fabriko, šerifas gavo cago. Darbininkai pasiryžę ir 
teismo “warantus” areštuoti toliau kovoti už savo teises ir 
kelis pašalintųjų vadus, kurie buitį, nepaisant korporacijos 
vadovavo “sėdinčiųjų” strei- vedėjų autokratiško nusistaty- 
kui ir kurie tarpininkavo pasi- mo.

KUNIGAS PROF. PEIKIA 
TEISMO PERTVARKYMU

BOSTON, Mass., kovo 1. -- 
Georgetou’n universiteto už
sienių reikalų mokyklos deka
nas, kun. dr. E. A. VValsh, S. 
J., peikia prez. Root-e velto su
manymą pertvarkyti vyriau
siąjį teismą.

Sako, kad šis sumanymas y 
ra vyriansiąjain teismui “im- 
pcachmentns” ir tuo būdu že 
minamas teismo autoritetas. 
Šiandien vyriausiojo teismo 
teisėjus teisia spauda, susirin
kimai ir žmonės gatvėse.

Konstitucija draudžia kon
gresui betarpiškai priversti 
teisėjus pasitraukti iš savo 
vietų sulaukus jiems 70 m. 
amžiaus.

Tokia tvarka negali būtį ii 
gai pakenčiama.

REIKALAUJA IŠTIRTI 
AMERICAN BAR ASS’N

AVASHINGTON, kovo 1. — 
Kongreso žemesniuose rūmuo
se iškelta rezoliucija paskirti

GRĮŽO MIESTO MAJORAS

kas su milžiniška:s jiems nuo- 1 rinkime šio kovo mėn. 16 d
stoliais. -----------------

Aragono fronte nacionalistų
i koliumnos veržiasi Vidurže- 
m'o jūros link, kad perkirtus 
.Valencijos radikalų susisieki
mą su Barcelona.

Msle baisybes radikalu valdonj 
Astiiiijoj, Ispanijoj

Kaip Kitose Europos šalyse, taip ir Anglijoje, visi gyven- REIKALAUJA LAIPSNIUO-
tojai raginami įsigyti dujakaukes ir pratinami jas dėvėti.
Tas yra nuo karo saugumas. Čia matomi žygiuojantieji dar
bininkai su Aujakauįcėmia ir guminiais drabužiais. O juk ge
riausia nuo dujų apsauga valstybėms susitarti karo laiku ne
vartoti jokių nuodingųjų duju. (Acme Photo.)

VYRIAUSIASIS TEISMAS 
Už AUKSO KONTROLĘ
"VVASHINGTON, kovo 1. — 

Vyriausiasis teismas šiand-en 
penkiais balsais prieš keturis 
antrąkart nusprendė, kad kon
gresas turi teisę leisti įstaty
mus kontroliuoti ąuksą.

Tuo būdu teismas panaikina 
visus seniau padarytus kon
traktus, kuriuose pažymima, 
knd išmokėjimai turi būtį so- 
novės aukso verte.

11/34 m. teismas buvo pas
kelbęs tos rūšies nuosprendį

PO 9 PARŲ DU RASTI 
GYVI

SYDNEY, Australija, kovo 
1. — Vasario d. iš Brisba- 

' ne išskrido į čia keleivinis lėk
tuvas su 7 asmenimis ir dingo.

Tik vakar atrastas susidau
žęs kalnuose už 60 mylių nuo 
Brisbane pietų link. Iš skridu- 
siųjų du rasti gyvi: vienas 
sunkiai, kitas lengvai sužeis-

komitetą ir ištirti American j tas. Kiti visi žuvę. Tarp žu- 
Bar Association (advokatų . vusiųjų yra ir du vairininkai.
sąjunga) aktyvumą politikoje.

Pažymima, kad ši organiza
cija visą laiką kovoja prieš 
naująją santvarką ir aiškiai 
nežinoma, kokiais sumetimais
tas daroma.

KONFERENCIJA NEDAR
BO KLAUSIMU

AVASHINGTON, kovo 1.— 
Prez. Rooseveltas turės konfe
renciją Baltuose Rūmuose ko
vo 10 d. su dešimties pramo
ninių valstybių gubernatoriais 
nedariu) klausimu.

TRIS NUŠOVĖ, VIENĄ 
SUŽEIDĖ

Išaiškinta, kad 
trenkė lėktuvą.

audra nu-

ITALIJOS ATSTOVAS IS
PANAMS NACIONALIS

TAMS

Chicago miesto majoras grį
žo iš AVasbingtono. Sako, kad 
jis ten norėjo gauti miestui 
daugiau iš AVPA fondų. Ma
tyt, negavo užtikrinimo.

DENiVER, Colo., kovo 1.— 
Apskrities viešosios gerovės 
direktoriaus ofiRe staiga pa 
kvaišęs negras tris darbinin
kus nušovė ir vieną moteriškę 
sužeidė.

AVASHINGTON, vas. 28. — žudyti visus kunigus. Už tai 
Kun. Pablo de Santjago, kla- buvo paskelbtos pinigiškos do- 
ritas misionierius, 133 paras vanos. Asmeniškai jam teko 
išgyveno Ispanijoj, radikalų matyti, kaip Gijone radikalai 
valdomoj Asturijos provinci- sušaudė apie 3,000 katalikų, 
joj. Galų gale jam' pasisekė ( tarp kurių buvo ir kunigų. Ki 
pereiti į nacionalistų valdomą 'tur jis matė, kaip radikalai 
teritoriją. Išsilaisvinęs jis pa- plėšė, degino ir griovė bažny- 
rašė apie savo gyvenimo tarp čias.

AVASHINGTON, kovo 1.—
Prez. Rooseveltas kreipės į
kongresą, kad sis atgaivintų i radjka|ų nuotildug ir tai pa-1 Keliose aludėse jam teko 
laipsniuotas mokestis už enk- sjunfp klaritų kurijai Romoje, matyti, kaip radikalai iš kieli- 

tt rų-Šias mokestis turėtų mokė- Romos to rašto nuorašas kų ir ciborijų gėrė svaigiuo- 
BERLYNAS, kovo 1. _ Vo- ti cukraus gamintojai. Į pris jų8tas Amerikos Katalikų

kjetigog darbo ministeris dr. | Prezidentas sako, kad tuo; univer8ifceto klaritų kolegijos 
Knoll vienoj konferencijoj būdu per metus būtų surinkta ' vjrSininkui kun. p Sugranes,
Dresdene pareiškė, kad yra apįe too milijonų dolerių. Tas ę.M.F.
pavojinga vokiečiams didinti: reikalinga subsidijuoti c.ukri- 
gyvėnliflb patogumus. Sako, njų runkelių ir cukrinių nen-

VOKIEČIŲ PATOCUMAI - 
PAVOJINGI NACIAMS

vokiečiai gyvendami patogu
muose, nepageidaus turėti vai
kų.

Diktatorius Hitleris gi pa
geidauja, kad Vokietijoje gi PROTESTANTAI KOVOJA

drių augintojus.
Tad reikia laukti

pabrangimo.
cukraus

Kun. d e Santjago rašo, kad 
jis visą laiką dienomis arba 
naktimis slapta darbavosi tarp

sius gėrimus. Buvo stačiai su
purtytas kitur matydamas ant 
karvės nugaros užmestus baž
nytinius šventus rūbus.

Savo išsilaisvinimą jis 
na tuo, kad kitados misionie- 
riaudamas Kolombijo# resjttlb

Asturijos katalikų, teikdamas likoj jis išmoko kolombiečių
dvasiškus ir įvairių rūšių ki- kalbos. Radikalų klausinSja-
tus patarnavimus, kadangi žy- mas jis šnekėdavo kolombię- 

* " 1
mimų skaičius.didėtų, kadangi 
tautai reikalinga augti skai
čiumi, turėti daugiau patrijo- 
tų ir šalies ginėjų.

PRIEŠ NACIUS
BERLYNAS, kovo.

Anot Knoll, visi sulaukę 16 rįe pasiryžę paimti valstybės 
m. amžiaus berniukai turi bū- kontrolėn protestantų bažny- 
ti įpratinti vartoti ginklus ir gįą
tiksliai šaudvti.______________

MANDŽIUKO SOSTO 
ĮPĖDINIS

HSINKING, Mandžiuko, ko

mioji dalis tikinčiųjų nesusi
dėjo su radikalais ginti Mad
rido raudonąją vyriausybę.

tiškai. Dėl to, buvo pripažįsta
mas svetimšaliu.

Kun. de Santjago iš Astttri- 
jos nuvyko į Medina de RioseProtestantų opozicijos dvasi-j Jis pažymi, kad kasdien laikė 

ninkai kovoja prieš nacius, ku Mišįąs ir ėjo kitas vieuuo- co. Reikėjo jam keliauti per

ĮSAKO ĮSIGYTI DUJA
KAUKES

PRAHA, Čekoslovakija, ko
vo 1. — A’yriausybė parėdė,

vo 1. — Mandžiuko imperate- kad visi Čekoslovakijos gy
riui Kang Teh Rosto įpėdiniu ventojai 30 dienų laiku savo
paskirtas jo jaunesnysis bre 
lis princas Pu Čieh, kadangi 
imperatorius neturi vaikų.

Sosto įpėdinis yra japonu 
l.ariuomenės tarnyboje.

l»*šomis įsigytų dujakaukes.

liarus nužymėtas pareigas. 
Tačiau visą laiką jam daug

kartų teko apsitaisyti papras
tu angliakasiu, tai sodiečiu,

kalnus^ kur yra daug sniego, 
ir slapstytis urvuose. Ties na
cionalistų valdomos teritori
jos siena buvo radikalų sulai-

arba piemeniu, kad radikalai kytas. Per porą dienų raudo
jo nepažintų, šie žygiai buvo nieji jį kamantinėjo, • paskiau 
labai pavojingi, kadangi radi- kaipo “svetimšalį” paleido ir 
kalams buvo įsakyta suimti ir liepė eiti kur jam tinka.

LIETUVOJE SMARKIAI 
NUBAUSTI ŠNIPAI

LIETUVOJE RENGIAMASI 
ĮVESTI DARBO ORDENUS

PERSTATOMAS ISTORI
NIS MALŪNAS

SUTRAI, šakių apskr. — 
SALAMANCA, Ispanija, ko' Prieš kurį laiką, šio kaimo gy

vo 1. — Čia atvyko Italijos 
atstovas Ispanijos nacionalis
tų administracijai. Jis yra Ro 
berto C&ntalupo. Turi Italijon 
karaliaus ir Etiopijos impera
toriaus įgaliojimus, kuriuos į- 
teiks vyriausiąjam nacionalis
tų vadui gen. Franco.

MOKYTOJAI TURI BŪTI 
ARIJAI

IŠ RUSIJOS PAŠALINTA 10 
VOKIEČIŲ

MASKVA, kovo 1. — Iš so
vietų Rusijos pašalinta 10 vo
kiečių, areštuotų pereitą rude
nį nž priešbolševikinį veikimą.

SUSISIEKIMAS PER NE
MUNĄ KAI KUR NU

TRAUKTAS
KAUNAS. — Staiga atši

lus ir pradėjus lyti, ant Ne
muno ir Neries ledo subėgo

ventojas J. Zokas nusipirko iš
Slavikų miestelio ūkininkės
Elsienės vėjinį malūną, kurio
viduje buvo lenta su išpiaus-
tyta data: 1795 m. Vadinas,
jis buvo statytas per trečiąjį, » ,. 'nemaža vandens. Kai kurioseLietuvos padalinimą. Malū
nas, išstovėjo 141 metus ir dar 
gerai užsilaikęs, Perstačius 
manoma dar malti.

I VILNIUS. — Vilniaus “Mfi
MUNICHAS, kovo 1. — Ba sų Artojas” praneša, kad VII- 

švietimo ministeris I niaus krašte, Breslaujos aps-vanjog
paskelbė, kad viešųjų ir priva 
Čių mokyklų mokytojai turi 
būti arijų kilmės ir ištikimi 
naciai.

krityje, badauja 6,967 šeimos 
— 31,263 žmonės. Žmonės vi
sai neturi duonos, bulvių ir 
gyvuliams pašaro.

KAUNAS. — Vasario mėn. 
viduryje Lietuvos kariuome
nės teismas nagrinėjo kelių

KAUNAS. — Paskutiniuo
ju metu kai kuriose Lietuvos 
įstaigose kilo sumanymas dar-

vienos kaimyninės valstybės bo paskatinimui darbininkamA 
šnipų bylą. Du kaltinamieji — įvesti darbo ordenuR. Jie būtų
Evaldas Koenigas ir Justi- aukso, sidabro ir bronzos. Or-
nas Lokia pripažinti kaltais ir denai būtų duodami darblnin- 
nubausti: pirmasis 15 metų kame ir tarnautojams už ilgą 
sunkiųjų darbų kalėjimo ir ir pastovų darbą vienoje įmo- 
antrasis — 10 metų sunkiųjų 1 nėję, už darbštumą ir sąžinin- 
darbų kalėjimo. Trys kaltina- gumą ir už įvairius ypatingus 
mieji buvo pripažinti nekal-1 pasižymėjimus darbo metu.
tais ir išteisinti.

PARDAVĖJOS TURI SĖDĖ
JIMO STREIKĄvietose pakraščiuose yra daug 

vandens. Todėl ne visur gali
ma pervažiuoti. DETROIT, Mich., kovo 1.

Atvažiavę į Kauno rinką iš — Woolworth kompanijos ecn 
Zapyškio apylinkių ūkininkai trinėje parduotuvėje vykdo
skundėsi, kad jiems ledu grįž
ti namo gana pavojinga.

Į Kauną grįžo iš atostogų 
Italijos nepaprastas pasiunti
nys Lietuvai Fransoni.

“sėdėjimo’ streiką apie 100 
pardavėjų mergaičių ir mote
rų. Reikalauja didesnio atly
ginimo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Gavęs ordeną darbininkas, tu
rėtų pirmavimo teisę įvairiais 
atvejais; nelaimės metu gauti 
pašalpą, lengviau gauti darbo 
kitoje įmonėje ir t. t. Šis su
manymas Lietuvos darbininkų 
tarpe kelia susidomėjimo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; kiek šalčiau.
Saulė teka 6:33, leidžiasi 

5:52.

L
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Chicagos ir apylinkių lietuviai neturė
tų užmiršti, kad kovo 14 d. Aušros Vartų 
parap. salėj įvyks svarbi lietuvių katalikų 
konferencijų, į kurių yru pakviestos visos 
katalikiškos draugijos. Draugijos į konfe
rencijų siunčia po tris atstovus. kviečiam., 
dalyvauti mūsų dvasininkai, profesijonafai 
ir visi visuomenės verkėjai. Kaip jau buvo

Kas Yra Žmogus?
(Kun. Dr. J. Vaitkevičiaus, M. I. C., Paskaita 
Per Radio “Draugo” Pusvalandy, Vas. 17 d.)

Dievo paveikslas — atsako gus- Jei mes pasakysime, kad j 
mums tikėjimo mokslas. “8a- Į žmogus yra Dievo kūrinys, j 
tvojkime žmogų stdyg mūs kad jis turi Dievo uždėtas

, ................ , paveiksią ir panrtėatou”, sa- pereigas, iš karių jam reikės
skelbtu, referutuiikunreręncijojbkaitjs kun. J Ru w ku„i„las duoti apyskaitą aavo laiku, PO SVIETĄ PASIDAIRIUS
nvnl I Vai t l.’ovuuiiu ir Ji* Si Ulflbiunu Pi r.prof. J. Vaitkevičius ir dr. S. Šlakienė. Pir
masis gvildens komunizmo klausimų, o ant
roji įnuodys moters vietų mūsų religiškame 
ir tautiškame veikime. Dėl to svarbu, kad

paskutinį savo tvarinį.
Ne Dievo, bet gyvulio pa

veikslas ir tikras gyvulys, nes
konferencijų būtų gausinga. Be referatuose;^ gyvulio kilęs, atsako tie,

SAVOTIŠKA EPIDEMIJA

Vadinamieji ‘‘sėdėjimo” streikai Jung
tinėse Amerikos Valstybėse plinta lyg kokia 
epidemija. Nuo paprastų streikų jie skiriasi 
tuo, kad streikininkai ‘okupuoja” dirbtu
vę, ten sėdi ir neleidžia jai operuoti. Teisi
ninkui įrodo, kad tokie streikai yra nelega
lūs. Nelegalūs dėl to, kad streikininkai uži
ma svetimų nuosavybę. Privatinės nuosavy
bės teisės yra garantuotos konstitucijos dės
niais. Dėl to dirbtuvių savininkai tokiais at
vejais ir kreipiasi į valdžių prašydami, kad 
privatinės nuosavybės teisės būtų apsaugo
tos.

Žinoma, didžiausi kaltininkai yra patys 
darbdaviai. Jei jie neskriaustų darbininkų, 
jei jie skirtų jiems teisingų atlyginimų, už 
kuTį galėtų žmoniškiau pragyventi, tuomet 
darbininkams visai nebūtų reikalo streikuo
ti, nes jie labui gerai žino, kari dėl streikų, 
nežiūrint kokie ie nebūtų, darbininkai turį 
daug nuostolių pakelti.

kurie yra praradę tikėjimo 
mokslų.

Prie šių dviejų griežtai sau 
priešingų nuomonių susiveda 
visa, kas yra ir buvo Įiasa- 

Okupuotoje Lietuvoje lenkai pagaliau Rytu apie žmogaus kilmę am-

iškeltų klausimų bus ir daugiau dalykų, ku
riuos konferencija turės apsvarstyti.

BAUDŽIA UŽ KRYŽIŲ FOTOGRAFAVIMĄ

priėjo prie to, kad baudžia net už kryžių 
fotografavimų. Pernai liepos mėn. Ant. Ka
džius mėgino nufotografuoti ųžuolinį kry
žių, esantį Kuršių k. Valkinyko vals., bet 
gerai nepavyko. Kitų dienų atvykusi polici
ja Ant. Radžiaus gyv. name padarė kratų 
ir pasiėmė apie 40 lietuviškų knygų. Kitų 
dienų policicja isturdė ir kitų’ asmenį St. 
Lakūnų. Po visų tardymų, Ant. Badžius ga 
vo iš Vilniaus — Trakų apskritie® Storastoo 
iaštų, kad už kryžiaus fotografavimų nu
baustas 100 auksinų baudos, arba 10 dienų 
arešto. Po to ir St. Bakūnas gavo raštų, jog 
už tai, kad leido Ant. Radžiui kryžių foto
grafuoti ir dar pats padėjo, nubaustas 200 
auks. arba 14 dienų arešto.

Taigi, matote, lenkų valdžia ir kryžius 
draudžia fotografuoti Vilniaus krašte.

žiams bėgant.

IRGI SUGALVOJO

Prof. Harry Gideonse išrado, kad, girdi, 
Prezidento Roosevelto politika darbininkų 
atžvilgiu nuodija amerikoniškųjų laisvę. Ži
noma, kiekvienas žmogus turi teisę manyti 
taip, kaip jis nori. Ačiū Dievui, Jungtinėse 
Valstybėse nėra spaudos cenzūros, kaip Ru
sijoj, Vokietijoj ir Italijoj, dėl to visi gali 
rašyti kų nori ir kaip nori. Tokių laisvę 
ir teisę rašyti spaudoje turi ir prof. Gideonse.

kitaip turėsime tvarkyti jo
gyvenimų. Pirmiausia, nega- "Idėjinis Šarlatanas”— Den
gime žmogaus savintis ir dro pruntą himnas
elgtis su juom kaip su kokiu Viena® Čikagos cicilistų 
daiktu ar gyvulių, nes jis j dvasininkas parašė ir cicilistų 
yra Dievo savastis. Negalėsi-į popery išdrūkavojo ‘‘poezijų” 
me jam kliudyti siekti tuos “Idėjinis Šarlatanas,” tik per 
tikslus, kuriuos Dievas jam misteikų neparašė, kad tai 
uždėjo, pildyti tas pareigas, lietuviškų cicilistų ir balšavi-
kurias Dievas jam skyrė. Die- kų bendro pronto himnas. Jis kienė, sako: 
vas skyrė visiems žmonėms,' giedamas per visus hendra-

savus daktarus. Padėsiu ant 
delno jums ir priklodų.

Prieš kiek laiko susirgo A- 
gota Išbliskienė. Kas tad už
rodė jai kokį tai svetimtautį 
ne tik daktarų, ale net pra- 
pesorių. Ėjo, ėjo Išbliskienė 
pas tų prapesorių, o liga vis 
blogyn ir blogyn. Netekus 
kantrybės vienų sykį lšbliš-

— Daktare, nei kiek neimi 
geryn; nuo šios dienos mano 
vizitą® bus paskutinis.

— Gal aš tavo ligos nesu
pratau, — tarė jai prapeso- 
rius. — liet, štai, žinau spė

kad jie Dievų pažintų, pildv- pruntininkų mitingus šitaip: 
Dievišku kilmę pripažįsta1^ jo ir> tu0 keliu J,.|

no vipn brikseionvs » • . , • I *^<*<**- uuiuiwpiuuuiinmų,* z? knk8tlony” danu, pasiektų amžinų laimę. Inatydamas Į^įp prunto 
neknkscionys, kurie y-.^ieks neturi teisiu sutrukdv- - . • , F F ■Mt« tam tikra kalta.1? 7 ‘ TT . . .' ,Sakl0 b'™‘rola-“. atvažiavę. į

žmogui 
bet ir
ra pasiekę tam tikrų kultu 
ros laipsnį. Prie šių pastarų
jų reikia priskaityti pirmiau
sia žydus, iš kurių ir nues e- 
same gavę pirmąsias Žinias 
apie žmogų. Paskui eina Ma- 
hometonys, Braminai, Budis
tai, Zoroastro religijos išpa
žintojai, grekai, romėnai ir 
kiti jiems panašūs. Net pri- 
mityvės tautos, kurias mes 
vadiname laukinėmis, o ku
rios išlaikė seniausius tradi
cijas, kaip štai pigmiejai, pri
pažįsta žmogui ne žemiškų^ 
bet dangiškų kilmę.

Tik labai atsilikusios Aus
tralijos, Afrikos, Okeanijos 
padermės išveda žmogų iš 
gyvulio, ar net iš augalo, ku
rį jie paskui gerbia ir skai
to sau giminingu, vadindami 
„į “totem”, iš kur ir toteniz- 
mas gavo sau pradžių.

Prie tų atsilikėlių reikia 
priskaityti ir tuos šių laikų 
gaibintcijUN, kurie bando su
vesti žmogų į giminystę su 
beždžione. Yra tai savo rū
šies totemistai su tuom tik 
skirtumu, kad beždžionės jie 
negarbina, kaip kad daro to- 
temistinės padermės su savo 
totemais.

Nėra tai jokia pažanga, bet 
atsilikimas pažangoje, nėra 
joks naujas dalykas, kurį ga
lima būtų priskaityti prie 
dvidešimtojo šhntniečio gar
sių išradimų, bet paprastos 
žmogaus minties nukrypimus 
nuo tiesos kelio, su kuriuo 
dažnai susiduriame pas neci
vilizuotas tautas.

Kad Į aiži ūros į žmogų ne
kokia “laisvė’’ yra Sovietų Rusijoj, ga- j atsilieptų žmonių gyvenime, 

nenustatytų jiems tikslų ir

ti hnogaus šioje kelionėje, kuri{i koloijij4> per mitingų
priešingai kiekvienas turi pa-'norį ku(Xiaugįausia i&fcvižinti cia,i8t«- I)uo8in j” adresų ir 
reigų suteikti jam visokerio- auklj <aUetuV()s demokratijai nuo sav?s ?ri(lr'sni rekvmen-
pų pagalbų, turi padėti jam ižgelbėtį, 
pažinti Dievų, pažinti jo va
lių ir jų išpildyti. Kas tad 
elgtųsi priešingai, kas savo 
darbais ar žodžiais klaidintų 
žmones ir trukdytų jiems sie-

IR PAS MUS TURĖTŲ TAIP BŪTI

Pustaraisiuis keleriais metais, kaip pra
nešama, Olandijoj nepaprastai esanti paki
lusi katalikiškoji spauda. Sakoma, kad yra 
parapijų, kar katalikai skaito po du ar po 
tris katalikiškus laikraščius. Vienoj parapi
joj (Herkingkeeno) neliko nė vieno katali
ko, kuris neskaitytų laikraščio. Ištikrųjų tai 
labai gražus pavyzdis visiems katalikams. 
]>ienraštis “Draugas’’ netrūku* pradės nau
jų skaitytojų vajų. Iš anksto prašome į tai 
kų. Jei kekvienas olandas katalikas galiTačiau jis rašo klaidingai. Prezidentas Roo 

seveltos, gindamas1 darbininkų teises, juos { prenumeruoti katalikų laikraštį, tai' kodei 
užstodamas, kaip tik padeda vykinti į gy- 1 ,lles» Amerikos lietuviai katalikai, to nega- 
venimų tų “amerikoniškosios laisvės” idė
jų. Ligšiol sanjalė kapitalistų daug daugiau
teisių ir laisvės turėjo negu milijonai dar
bininkų.

KOVOJA PRIEŠ HITLERĮ

Jime padaryti. Juk ir mes nenorime atsilik
ti nuo kitų kultūringųjų tautų.

Vokietijos katalikai griežtai ir energin
gai ėmė kovoti dėl savo teisių, kurias vis 
labiau ima suvaržyti Hitlerio vadovaujami 
naciai. Ypač susirūpinta vaikų mokymu ir 
auklėjimu, nes naciui visas privatiškas mo
kyklas suvalstybina ir pu verčia jas pagoniš
komis. Kardinolui ir vyskupai nurodinėja 
valdžių!, kad toks nusistatymus yra netei- 
-.ėtas, kad jis kenkia ne tik Katalikų Baž- 
nyčiaii, bet neišeis į sveikatų ir vokiečių
tautui. Naciai priėjo jau prie to, kad mo- j '!UK°- 
•tykiose ir kitose vietose nuima kryžius, o 
jų vietoje pastato Hitlerio paveikslų. Tuo 
piktinasi ne tik katalikai, bet ir protestantui.

PABŪGO HITLERIO

Prieš kiek laiko Sovietų Rusijoj buvo 
areštuota vokiečių grupė, kuri būk tai va
rius priešliolševikiškų akcijų. Tai buvo su
kėlę spaudoje sensacijų ir protestų iš Vo
kietijos nacių pusės. Buvo manoma, kad ir 
su vokiečiais atsitiks tas pati, kas atiitin 
ka visiems tiems, kurie išdrįsta kokiu nors 
būdu pasipriešinti bolševikų valdžiai ir šiaip 
jau nepalankų žodį prieš juos pasakyti. 

Į Savo priešus bolševikai l>« jokio pasigailė- 
! jimo šaudo. Su vokiečiais pasielgė kitaip. 
I .'ų nešaudė, bet ištrėmė, nes Hitlerio pa

ĮDOMUS KLAUSIMAS

Lenkų valdžia uždarinėja Vilniaus kraš
tu lietuvių mokyklas, draugija* ir visokias 
lietuviškas įstaigas, tremia lietuvių veikė
jus, kuomet lenkai Lietuvoje naudojasi pla
čiausia laisve. Brooklyno lietuvių laikraštis 
'‘.Amerika.” rašo, kad g&unųs paraginimų 
protestuoti ir reikalauti rietuves valdžios 
uždaryti Lietuvoje lenkų mokyklas ir orga- 
uriacijas. “Am.” rašo:

“Toks baisa® jau viešai reiškiamas ir
Lietuvos spaudoje. Redukcija norėtų pu- 
tirti skaitytojų nuomonę šiuo svarbiu 
klausiniu. Pasisakvkit, ar, jūsų nuomone, 
Lietuva t mėtų uždaryti lenkų mokyk
las už atitinkamų lenkų uždarytų lie
tuvių mokyklų skaičių Vilniaus kraš- 
U’”.

Ištik ro bus įdomiu žinoti, kaip paliau
ky* “Amerikos” skaitytojai — ar jie stos 
ož tai, kad uždaryti, lankų mokyklas Lietu
voj, ar palikti taip, kaip buvo?

kti Dievo užbrėžtus tikslus, 
tas padarytų nieku neišlygi
namų skriaudų ir žmogui ir 
Dievui. Padarytų skriaudų 
žmogui, nes atimtų jam did
žiausių jo- brangenybę amži
nų laimę. Padarytų skriaudų 
ir Dievui, nes sunaikintų jo 
savastį.

Čia tai ir glūdi priežastis,: 
dėliai kurios krikščioniškoje j 
pasaulėžiūroje nevalia žudyti 
mažų vaikeliu, nors jie būtų , 
dar motinos iščioje ir gręstų 
pavojumi motinos gyvybei. 
Kriminališkų nusikaltimų pa
pildo gydytojai, kurie daro 
panašias operacijas; jie yra 
žmogžudžiai tikriausioje to

solo pradeda: 
“Mdtykit šokėjų,
‘ ‘ Matykite žmogų,
“Kų šoka ir šoka 
“į dešinę, kairę,
“lr trepsi ant vietos, 
“lr lankstosi gyvas, 
“Lyg butų be kaulų 
“Gyvūnas sutvertas.”

Po to, bendro prunto mitin
gas choro užbaigiau 

“Oi, tai žmogus!
“Oi, ne žmogus! 
“Žmogum būti 
“Jis negali.
“Raivos, kraipos,
“Kai gyvatę.
“Kai jis gali 
“Būtį žmogum!”

dacijų.
Parėjus namo Išbliškienė 

atplėšė jo rekomendacijų ir 
rado ve kų parašyta:

— Kolega, siunčiu tau mel
žiamų karvę, melžk. Aš taip 
pat melžiau.

Mikčiojo jiį A\ susiprat imu i

Kaulas, kalvio Baltraus pa
galbininkas, laikė replėmis į- 
kaitintų geležį ant priekalo ir 
laukė, kad Baltrus kūju kris
tų.

— G-g-g-greičiau, — tarė
Raulas.

— S-s-a-stumk a-a-a-arčiau 
m-m-in-manęs, — tarė Baltrus.

— T-t-t-tai š-š-š-š-še.
— T-t-t-t-tr-trauk a-a-a-at- 

gal h-b-b-b-biskį.
— G-g g-g-g-greičiau aš t-t- 

tau s-s-s-s-sakau.
— T-t-t-tylėk d-d d du-du- 

durniau.
— Tu p-p-p-p-pats d-d-dur- 

nius
ležis a-a-ataušo!

jei mes paimsime žmogų kai
po gyvulį, su gyvuliška kil
me. Medžiotojas pav. nušau- 
ja kiškelį ar kitų kokį lau
kų gyventojų, visai nemany-

siekiu,M,' nelivstŲ vidaus' vai-, ,lul"“s- ka'‘ >
nors ano teises. Kiškelis ne

jau ne sykį buvo šnekėta 
ir rašyta, kad kiekvienas lie
tuvis turį remti savuosius: 
biznį daryti su savais biznie- 

žotlžio prasmėje, žmogžudžiai! ria*s’ kiekvienam pripotke ei- 
vra ir tie, jkurie kreipiasi į ti pas savus advokatus, o 
prie-gydytojų panašiais rei- kiekvienam priepuoly pas 
kalais. Dėl tos paCiois prie- - " --
žasties nevalia iudyti ligoniu nrtnri ir «K1 ir -«o» yra ,«darn,s, pagonystė
senų. sužeistų, nors jie būtų! J08 neturėt,l lurSt1' ei,le“'..........................
ir nepagydomi ir patys p,-a- |«)'vuliai nenešioja drabužių, Gyvuliškoji pazaūra , z.n,o-
švtų pagreitinti jiem. ji, mt- neturi «Į*»-
rtį. Visas civilizuotas pašau* | ‘liabužių ir žmonės, turėtų 
lis iki šiol smerkė panašius' fanaik'n'i sav^yje gėdos jau* 
darbus ir sunkiui bandė nu-lf'mQ lr drabu-
sikaitėlius. ka'P ka<l gyvulia‘ doro.

(Gyvulio gražumas priguli iš- 
Visai kitaip dalykai virsta, jnitįnui nuo jo kūno gražumo,

lima spręsti ir iš to, kaxi visi Sovietų Rusi
jos diplomatai, gyvenantieji svetimose val
stybėse, iki 15)37 m. sausio mėn. būtinai tu
rėjo įsirašyti į bedievių sųjungų, kitaip 
jiems gręsė pavojus būti pašalintiems iš 
tarnybos. Tai tokia “laisve” naudojasi Ru
sijos žmonės. J r prie caro valdžios tokių
••aikų ten nebuvo.

• 4 ♦
Moterų Sųjungos seimas šiemet įvyksta į pažiūros į žmogų, į jo kil- 

Ciiiagoje rugpiūčio pirmomis dienomis. Chi- Į |H‘.‘ uždeda ant jo vienokias 
cagos apskritys, kiek tenka girdėti, rūpestin--ir kitokius pareigas, užbrėžta 
sai prie seimo ruošiasi. Galimas dalykas,, jam kelius, kuriais jis turi 
kad šis mūsų moterų organiaacfcjoo seimas Į vaikščioti, kitaip sakant vir
bus vienas iš Įdomiausių ir gražiausių, nes sta kertiniu visos žmonijos 
Chicagos apskritys yra veiklus ir gaua ge- gyvenimo akmeniu, nieks ne- 
rai organizuotas. gaĮį praeįf, pro jgg tylomis.

Lš tikiųjų, tai nieks ir nepra
eina. Vtiose Įiasaulėžiūrose, 
filosofijose, politinės<> parti
jose ir orgartizarjjose, žodžiu 
visuose izmuoMP, fašizmuose, 
nacizmuose, komunizmuene, 
socializmuose glūdi ant dug
no atsakymas, kas yra žmo-

Reik.ia pasakyti, kad Moterų ttųjunga yra 
viena iš gyviausių ir veikliausių mūsų or
ganizacijų. Jos kuopos tikrai gražiai dar- 
bnojasi parapijose.. Jos daug prisideda prie 
mūsų tautinio ir religinio veikimo. Nėra a- 
bejonės, netik puč*i<w narės, liet visi sųntonin- 
gieji Chicagos lietuviai prisidės prie to, kad 
Įiadaryti Moterų Sujungus Seunų pasekmingu.

ž-ž-žiūrėk jau g-g-g-ge-

stybių tvarkymosi ir tarptau
tinių santykių, galėtume pri
eiti pro jus tylomis, kaip kad 
tylomis praeiname pro sveti
mų ir nepažįstamų žmogų, su
tiktų gatvėje. Bet dabar, ka

/•

gali kreiptis į teismų ir reika
lauti savo teisių apsaugos. 
Laimingas yra gyvulys, jei 
jis turėdamas greitas kojas 
gali pabėgti nuo medžiotojo, 
arba stiprius nagus ir dan
tis, kad gali sudraskyti savo 
engėjų.

Žiūrėdami į Žmogų ne kai
po į Dievo paveikslų, bet kai
po į gyvulį, būtinai turėsi
me prieiti prie gyvuliškų sa
ntykių, žmonių taq>e turėsi
me panaikinti žmonių teises 
ir pareigas, o viską remti jė
ga, kaip kad gyvuliai daro.

Prie tokių išvadų ir priėjo 
šių laikų liedieviškoji kultū
ra, Sulvg jomis tikėjimas pa
sidarė nereikalingas, nes ir

nes jis neturi dvasros, todėl 
daromos yra gyvulių parodos, 
o kas išstato Įiarodai gražes
nį gyvulį, brangesnę gauna 
dovanų. Panašios parodos y- 
ta duromos ir su žmonėmis: 
išrenkamos yru kūniškiausios 
moterys ar merginos ir pus
nuogės statomos viešumoje, 
kad susirinkusi publika iš
spręstų, kuri iš .jų yra kra- 
žiausia ir kuri verta bran
giausios dovanos.

Kad tokias parisiąs daro 
liedieviškosios kultūros šali
ninkai, visai nereikia stebė-

gų palietė ne vien privatųjį 
žmogaus gyvenilmų, bet ir vie
šąjį ir tarptautinį. Visokios 
rūšies ūmai: fašizmai, bolše
vizmai, nacizmai, socializmai 
nepripažįsta žmogui jokių tei
sių; puolu jį kada ir kaip 
.jiems patinka, atima savasij, 
utiniu gyvybę, ardo šeimas, 
atimu tėvams jų vaikus, kad 
iš jų padarytų savo partijos 
šalininkus ir budelius, žodžiu 
elgiasi taip, kaip kad elgiasi 
gyvuliai savo tarpe.

Tarptautinėje rinkoje jo
kios sutartys nieko nereiš
kia, jeigu tik jos nėra parem
tos gausingomis kariuomenė
mis ir karo Įiabnklais. Kiek
vienoje valandoje galima jos 
sulraukyt, ir kaltę primesti 
silpnesniam, nes negalės ap
siginti. Juk tokie, o ne kito- 

rtis, jie yra logingi, jie taiko, kie santykiai viešpatauja 
gyvenimui savo teorijas, reik-(kjrP .Kyvnlių. Kuris iš jų tū
tų tiul stebėtis, jeigu būtų H galingesnius ragus, aštrės-, 
kitaip. Bet kų fiasakyti apie nniH nagus ar dantis, tas ga
tuos katalikus, kurie, turėda
mi kitokių pasaulėžiūrųi, gy
venime jos nesilaiko, o žmo
gų lygina su gyvuliu, dary
dami iš žmonių gyvuliškas 
parodas. Čia ja n ne nustebimas 
apima, liet skausmą, nes yra

gyvuliui jo neturi. Gyvuliai! tai ženklas, kiek daug pažu-'

li daryt, kas jam patinka, o 
viai kiti turi trauktis jam is
kelio.

Taikindami prieštaraujaji- 
čiotu pažiūrom į žmogų, Išga
nytojo duotųjų taisyklę paži
nti medį Iš jo vaisių, turime

(Tęsinys 3 pusi.)
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

TUBERKULOZAS

(Tęsinys)

Tuberkulozo organizmas ne 
reikalauja ypatingo tako, ku- 
riuomi, įsibriovęs, jis galėtų 
žmogaus kūne žalojimų pra-1 
dėti.

Tuberkulozo bacilas rcika-

' bacilų patektų ant rankų, ku- 
! rios dėl įvairių reikalų, o 
j nekartų iš papročio, patenka 
burnon, arba jei pačiupinėtas 
tokiomis rankomis maistas ar 
indai gali palikti užterštais ir 

i tokiu būdu gali patekti tani, 
kuris juos vartos.

ITuman bacilų infekcija, pa 
einanti nuo skreplių, įvyks-lauja tiek vienos sųlygos, bu- ............................ , „ ta 1) tiesioginiu susidurimntent, patekti po oda ar ple-‘ . , . , ,

. . i i : , su tuberkulozo bacilų nešio-vele nežiūrint kaip ir kokiu I . . . . .
bndn, kada ir prie kokių ap- |‘T “ i<JJ'OT“mkn tnr‘n*‘'n 
linkybhi. Su tuo,u prasideda °P,n> tnberiralo-
tuberkulozo liga. Bacilas ne.!’* aukštutiniuose kvėpavimo 
iššaukia patologinės reakci
jos tol, kol jis pasilieka iš*
Siutinai ant paviršiaus. Bet,

takuose; 2) tiesioginiai susi
dūrus su tokio pat ligonio 
skrepliais bile kurioj vietoj,

i

jeigu sykj l>ro jį praaibriovė ir 3> ™ įvairiais
ir pateko į kūnų, tuberkulo-,llaiktais ir maisto reikmeni-Į

Medžioklėj Bialoviezo giriose. Hitlerio dešinėji 
ranka Goering (kairėj) ir Lenkijos prezidentas Mo 
scicki (vidury) po medžioklės Bialoviezo giriose. Prie
šais nukauti du vilkai.

zo bacilas gali pradėti infe- i ant kuri« l^kojpiau 
kcijos darbų bile kurioj vie
toj. Paprastai, burna ir no-

daluose esu bacilai. Sveikas 
žmogus gali gauti net ir la- 

tų bacilų 
džiovinin-

sis tarnauja šiam bacilui kai- ^,ai dožų
po infekcijos vieškeliai. Be- net vien tik 
veik kiekviename atsitikime kui ?a,e *> sukosėjus. Tokis 
tuberkulozo ligos perai paten. Ii«onis K8'1 neSiofl ^''^kulo- 
ka į žmogų priimant maistų 70 haci,us ant saTO ™-
arba kvėpuojant, ari,a abiem ,nk’- 'lapenų. Tokiam ligo-

TAUTININKŲ SUSIRINKIMAS PRIEŠ 
LIETUVOS VYRIAUSYBĘ

J. Griniaus Rezoliucija Prieš Tuos, Kurie Jam 
Suteikė Gedimino Ordiną

vės visiems, be išimties, ko
kia kad čia — Amerikoje y- 
ra, kas Lietuvoje, daugeliu 
atžvilgiu neįmanoma. (Keis- Į 
čiausia tas, kati jie tokios lai-• 
svės nepageidauja rusams pa- ; 
vergtiems budelių Stalinų).1 
Jie trokšta, kad ir vėl Lie- ! 
tuvoje, kaip dr. Griniaus lai
kais Lietuvos kariuomenės 
generolai nusiimdinėtų savo 
kepures komunistų skarmalui, 
o lenkai galėtų steigti kuo- 
daugiau savo mokyklų lenki
nimui lietuvių vaikų.

Stebėdamiesi dė] to visko, 
daugelis žmonių kalba, kati 
tas, tur būt, yra, dėlto, jog 
J. Grinius yra slaptas vieti
nio bendra fronto lyderis. Tų 
spėja žmonės ir todėl, kad 
per tų susirinkimų, šalę tau
tininkų laikraščių išstatytų 'visa to, kas yra snneraminan- 
viešumon platinimui', buvo ir (;įu įr išblaškančiu, ir viduje 
socialistų šlamštai, stiprūs at
ramos bendrojo fronto, ir kad 
prieš tūlų laikų (tai įvyko 
neseniai) Jono Griniaus sc- ira ver^as tavo ramybės nuos- 
nas sėbras, Zigmas Jankaus- tolio, ne^ kaltės, kurias esi 

papildęs, turėtų būti nusiže
minusios, bet neturėtų nie-

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Teduoda tau dangus daug, 
daug linksmų dienų.

Kovo Antra Diena
“Kristaus ramybė,... tevieš

patauja jūsų širdyse”.
— KOlos. nį, 15.

Dievas yra rami Būtybė, ir 
gy vena ramioje amžinybėje. 
Taip tavo dvasia turi palik
ti it tyru tvenkiniu, kuriame 
giedrus Dievo gyvenimas ga
li būti atmuštas. Todėl vengk

nežinome kur, mes nežinome 
kuo tas pasaulis bus, bet mes 
žinome tų, kad jis bus pui
kus pamatyti.

Su ištroškusią širdimi ir 
ištroškusiu veidu mes žino
me ir nežinome kas bus: — 
tesuteikia, mums Jėzus Kris
tus Savo malonę išvysti.

Shakespeare Tesuteikia mums Jėzus Kri
stus Savo! malonę virš visų 
maldų, kokias mūsų viltys 
gali sukalbėti, vienų, dienų ma 
tyti Jį veidas veidan.

— Kristina R os sėt td

ir išlauko.

Niekas visame pasaulyje nė

keliais.

Kad ir retai, bet visgi pa
sitaiko šiam bacilui įsibriau- 
ti pro kurių nors vietų .iš iš
laukinė^ kūno dalies, arba 
pas moteris pro gimdų, taip
gi pro mėšlinę vietą ir ašari
nes dūdeles (lacrimal duets). 
Išskyrus pastarųjų vietų, vi
suose kituose atsitikimuose 
infekcija dažniausiai įvyksta 
susižeidus. Nešvarus cliirur

niui, paėmus kūdikį ant ran
kų panešioti, gali užkrėsti jj 
džiova.

“Matomi dalykai yra lai
kini, nematomi gi amžini”.

— 2 Kor. IV, 18.

Mums yra nuostabu apie 
kų jie kalba kitame pasauly
je, ir ar jie palaiko susidomė
jimų dalykais, kurie buvo 
taip brangūs jiems tr mums, 
kol dar buvome sykiu. Ar tie 
kurie dalinosi mūsų gyveni
mais, mūsų viltimis ir skaus
mais, ir pastangomis, ar jie 
visa tų dabar žino? Ar, gal, 
tai praėjo iš jų amžinai kaip

kas, kuris be jo patarimo nie
ko svarbesnio nedaro, įdėjo 
“Vienybėje” ilgų straipsnį

pateisindamas M. Monkelevi- Pa£>nJ Sovietų Rusijai
iii,j, irgi smerkė dabartinę ' ,ir .tame /tra.psny, patarinėjo 
Lietuvos valdžių.

kad atimti ramumo nuo ta- esantis “laikinu dalyku?” 
vos. - O. Torstegen. | N,,ra (luota mums šiuos da-

Lydink savo ramumo rasas i lykus žinoti, bet mes žinome, 
iki visos mūsų pastangos ne- kad mes galime žiūrėti į sa- 
nustos; paimk nuo mūsų šie- ,vo bendrus reikalus į “daly- 
lų įtempimų ir slogų, ir leisk | kus, kurie nematomi, bet aui- 
mūsų gyvenimams išpažinti; žini”
Tavo ramybės grožę.

PHILADELPHIA, PA. — 
Po skraiste neva tai minėji
mo 16 Vasario, bei 10 metų 
sukakties dr. Jono Basanavi
čiaus mirties, 21 d. vasario, 
“Lietuvių Muzikalėje svetai
nėje” susirinko vietiniai tau
tininkai ir labai kritikavo da
bartinę Lietuvos valdžių. Ar

lietuviams nesibaidyti Masko- 
lijos, bet reikale ir vėl noriai 
glaustis prie jos...

Beje, vedėjus to susirinki- 
J. Ivanauskas pranešė

Įstabus dalykas. Tr tuo da
liai* čia visi žmonės labai ste
bis. Jonus Grinius, papuoš
tas dabartinės Lietuvos vai-; susirinkusiems, kad buvo 
džios Gedimino vyčių ordino • kviestas atvažiuoti į tųjį su- 

, • a- TVV v. . • , .... . ,, kryžium, tada, kada jo broli,» 8jrinkhnų ir Lietuvos Genera-
..................... J ’. . , 11 , -v , . dr. Ka74 Grinių savo laiku ]įs konsulas Budrys. Ir neat-

on o eeviems, urls Lietuvos kariuomenė nutupdė Vvbo tik dėl to, kad “a,plLn 
pneS por, met, per „„.ridento kėdės, nieko'kyMs neleido”. Savai nu bru-

r.^.nesake — neprotestavo; o kas klausimas: kaip būtų jau- 
,kad kų nors ir kalbėjo, tai tęsis Lietuvos valdininkas 
j labai mandagiai, labai švel- kai jo akyse taip plūsta Lie- 

Toji M. Monkieleviičiaus j niai, be mažų protestų. Pa
vyzdžiui, kartų viešai, per

įkvėpuoti tuberkulozo baci
lai gali apsistoti ant gleivinės 
plėvės kvėpavimo takuose ir 
bile vietoj gali pro jų prasi

eina į plaučių, nosies ir ko- 
serės audmenis.

Su valgiu ar kitokiu būdu 
burnon patekę tuberkulozo 
bacilai dažniausiai Jsibriaujato instrumentas taipgi gali

apgyvendinti mbcrkulozo ha-Ii hurnos koeerės ir žemutinio 
ei lūs bile kurioj kūno daly 
ii duoti infekcijos pradžių.

sano, labai plūdo “vietinius 
lietuvių katalikų kunigus.

trc-dalio mažosios žarnos au- ..kriuka„ Uetllv06 valdžios 
dmems.

mo,

(Tesinys 4 prsl.)

— Whittier
Su gilesniu lialsu nekaip 

kokia nors kalba iš marių lū
pų nuo žmogaus į žmogų, ko 
žemės neišmintis negali mo
kinti tų dvasia gali.

vvnittier
Mes nežinome kuomet, mes

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Bovine bacilų infekcija pa 
šitai ko priimant tubelknlozu 
sergančios karvės pienų arba 
to pieno gaminius.

Hun.an bacilų infekcija, pa 
einanti nuo tuberkulozo šla- 
pymo ar mėšlų, taipgi ga'i

Apskaičiuota, kati mirtin
gumas nuo tuberkulozo ligos 
siekia apie vienų iš tūkstan-

daugeliui labai nepatiko. Vie-

žvairavo į ••kalbėtojų”, o ki- 
čio. Taigi Jungtinėse Amer.-|ti> karitesni) trukdė kal. 
Ims Valstybėse nuo tuberkn- bf(i ir net r6ika|av0> ka(, 
lozn miršta kas met virš ši- twj kritikavfs Tafja0 jis 
nito tūkstančių žmonių. Susir-

kalbų, jis išsireiškė tik taip:

JOHN, YOUR 
HAIR IS A 

FRIGHTJHERE, 
ŪSE MY FOM-OL!

ni, kad išvengus emiderio,! „Bfitl} . *. Uetuv()i(.
sukandę danhs, Jhk akimis koa|icin- „riausyM

ministerija”. Tai ir viskas. O 
dabar, kada toks kritiškas 
laikas, kada kiekvienų valan
dų gali įvykti didelė katas-

PRANESIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
pyino ar mėšlų, taipgi ga'i paisė. Iš pradžių manyta, kad trofa - pasaulinis karas kadasigauti pro burnų, jeigu tų ,*11™* >'ra aP,e des,mtl kartl^ tik jis vienas, kaip Pilypas'* . Pasaul,nis karas’ ka’
---------------------------------------- Ida"gia" iš kanapių iBšoko su tXa lietuviuose reikalinga kuo-

KAS YRA ŽMOGUS? abelnai priimto apskaitliavi

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
prieiti prie išvados, ka<l tei
singa yra toji pažiūra, kuri 
pripažįsta žmogui dieviškųjų 
kilmę, nes išduoda gražiau
sius vaisius, aukština žmogų 
ir stato jį visų sutvėrimų ka-

Jei pritruksite OLD GOLD CI- 
OARF.TTE Mįslit| Paveiksli] ir Į- 
stojimo Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tumeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingą kiekį Mįslių Paveikslų j»er 
speciali siuntinį. Primename, knd 
užsimokės laikyti užtektinai OI<1 
Oold Cigaretų stake, kad ir jų 
nepritrūktų.

Wiv«». mothen, ’re offen •
forced to point th« way to hair 
health to their men folkl For won<en 
know that a heolthy head produces 

handtome hairl And that'i why 
women ev«rywhere ore pointing to 
Fom-ol, the remarkable foaming oil 
thampoo which fir»f nourithet the 
tcalp, then take* the dūli, parched 
hair and brings it bock to glowing 
health. Fom-ol ie to economiealj a 
little goet a long way. Atk your 
druggitt for the regulor 50c tize. 
Or. write for a genercut trial bot
tle, encloting 10c to cover packing 
and pottage.

fom-ol

da lietuviuose reikalinga kuo- 
didžiausia vienybė ir draus
mė, Jonas Grinius, M. Mon- 
kelevičius ir jų sėbrai ruo- 

„ .. . šia dirvų betvarkei. Jie gei-
. , , , __ : dzia, kad komunistai pasmau

; . gtų Lietuvų, kadangi jie no-

kvaila kalba, kadangi prieš
mo, .T. A. Valstybėm ka, met, ~ ka|bė> Tgnas Jjfpa jr 
yra apie vienas milukas dzin i M ft|ikas, kurhj ka|boa )>ovo
vininkų.

(Bus daugiau)

Himnas
nkelevičiaus, pliauškalų, vie 
tinių tautininkų lyderis, Jo
nas Grinius, vytis Gedimino

Musų tautos religiniame gy or(lino perskaitė pasmerkimo 
ralium ir valdovu. Užtikrina' venime atjausdavom iki šiol rezoliucijų prieš Lietuvos val- 
jnin tikrų laisvę ant Žemės, didelį trūkumų t. y. štokų | 0 J)O j0> to susirinkimo
tsavitarpę pagalbų ir visoke
riopų tobulybę.

ri Lietuvoje tokios pat lais-

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

religinio tautos himno.
Jau pats žodis himnas reJ- 

Tuo tarpu priešingoji, gre- škia maldų prie Dievo, tuo-
tindama žmogų su gyvuliu, mi skirtingų nuo kitų mal-: pildyta ir reikia tuo kūriniu
visa tai jam atima. Atima dų, kad išreikšti ne tik min- naudotis,
jam jo garbingumų, atima timis ir žodžiais, bet ir gar
laisvę, tobulybę ir laimę, ku- sais suderintais balsais

vedėjas, Juozas Ivanauskas,

užsisenėjusi spraga tapo už-

rių tai dalykų žmogus 
įgimtų troškimų.

turi Kati atsirado “himnų” ne
maldingų tai nereiškia, kad

Kadangi žmonija negali pa ir pats žodis himnas turi kei- 
pildyti savižudystės, todėl sti savo reikšmę, 
nebūnant pranašu, galima, at-J Bet kaip ten nebūtų su hi- 
spėti, kad neu/Jlgo žmonija mnais, bendrai mums kateli- 
susipras ir ims kratytis visų kams reikalingas yra himnas 
izmų, visų tų pasaulėžiūrų,' religinis, kurį galėtumėm gie- 
kurios priskaito žmogui gy-'doti bažnyčiose, kapinėse, tau 
vuliškų kilmę. Bet to negalės .liuese iškilmėse, ir kuris bū- 
padaryti, kol nesugrįš pne ^tų sykiu ir šventa Dievo gar- 
Dievo, savo Kūrėjo ir tai ne,bei giesmė ir nuoširdus išsi- 
bet kaip suprasto, o tiktai l reiškimas tautinių jausmų ir 
taip, kaip jį skelbia Katalikų ’ pageidavimų.
Bažnyčia, jiasiremdama pa- Muzikas Juozas Brazaitis, 
ties Dievo apreiškimu. Aušros Vartų parap., Chica-

Kitų kartų pasakysiu kų goj, vargonininkas, kaip tik 
reiškia IHevo paveikslas žmo- 1 sukomponavo “Galingas Di- 
guje ir kokias juireigas ant dis Mūsų Dievas”, žodžiai
jo uždeda. Putino. Reikia džiaugtis, kad

Kun. M. Urbonavičius*, MIC.
Himno kopijų su gaidomis 

kalima gauti pas “Muzikos 
Žinių” administratorių Niko
demų Kulį, 1619 N. Damen 
avė., Chicago, III.

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo I iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straiglit inortgages).
Pinigų taupytojams išmokėjoni 4% be jokio atroka- — 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant Julv 1, 1937, išmokam visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackewtcit, Prez. Tel. Canal 1679
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TAUTININKŲ SUSIRINKI 

MAS PRIEŠ LIETUVOS
.VYRIAUSYBĘ Iš Tėvų Krašto

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
tuvos valdžią kurių jis Ame
rikoje atstovauja?

Vietiniai kitataučiai (nelie 
tuviai) kalba, kad ir pats Jo
nas Orinius yra neva Lietu
vos konsulai”. ‘^Kodėl jie

Lietuvos Valstybes 
Centralinė Biblioteka

Lietuvos valstybės centra
linė biblioteka buvo įsteigta 
1919 metais. Jai pavesta rū- 

taip kalba, ar jis pats jiems , pintis įsigyti įvairių Lietu* 
pasakoja, ir ar, ištikrųjų yra Voje išėjusių raštų ir spaus- 
kokiu nors Lietuvos valdini- [ dinių, rinkti mokslo ir šiaip
nku, to nežinau. Tačiau vi
siems yra žinomas faktas, kad 
jis čia — Phdadelpliijoje, rei
kalaujantiems pagamina įvai
rius dokumentus, kuriuos lae- vatines 
tuvos konsulatas, arba Pasiu
ntinybė patvirtina; nors jis,
J. Grinius, kaip tas visiems 
yra žinomu, nėra regentu.

Lietuvos Mylėtojas

16 Vasario Tarp 
Philadelphijos 

Katalikų

PHILADBLPHIA, PA. -- 
10 Vasario tarp vietinių lie
tuvių katalikų buvo kukli, 
tačiau vienkart ir labai reik
šminga. Buvo kukli todėl, kad 
dėl labai biauraus oro, į mi
nėjimų Šv. Kazimiero salėn 
susirinko nedaug žmonių. Ma 
nyta riet, kad nieks neateis.

Reikšminga buvo todėl, kad 
tų. dienų rytų laikinas klebo
nas Šv. Kazimiero parapijos, 
kun. dr. Vytautas Martusevi- 
čius, už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės (niekeno neragi. 
namas) atlaikė šv. Mišias, o 
vakare, susirinkusiems svetai 
nėję kun. Aleksandras Bnb- 
lys, M. I. C., pasakė gražių, 
pamokinančių kalbų, kaip.rei
kia Lietuvų mylėti ir už jų 
kovoti, prakalbų. Toji kalba 
būtinai reikėtų atspausdinti 
knygelėje ir kuoplačiau pa
skleisti tarp lietuvių, taip iš
eivijoje, kaip ir pačioj Lie
tuvoj. Pažymėjimo užsipelno 
kalba, nors ir ne ilga, taipogi 
buvo Kazio Dryžos. Be to, 
surinkta ir keletas dolerių Vi
lniaus vadavimo reikalams; o 
skyrium dar ir taip įvairiems

TO REGAIN ENERG’J 
AFTER THE FLL

Wh»n the tlu n», ,oft you 
we.l ana dhcouriKed vou 
need sometbinc tu oot « 
keeo edie oa vour eppetite 
and to hrace up vou t di 
cestive System. to turo your 
lood mto etreneth-civinę 
red olood. Hostettcr* 
Stomachii Bitter* apeed* 
uprecovery Yuu'llfeeloet- 
tet ».th the f i r si dose 
Phoneyour druc store ri^hr

j
30,000 knygų, kurios buvo 
perduotos Vytauto Didžiojo 
universiteto bibliotekai. Vai 
stybės cen t rudinei bibliotekų; 
ir jcs skyriams išlaikyti iš 
valstybės ižde jau išleista 1,- 
213,535 litai. Knygos skaity
mas kasmet taip pat smar
kiai augo.

Pereitų metų pabaigoje pra 
dėjus veikti naujam viešųjų

Vertingas knygas išleistos už
sienyje, perimti Lietuvoje bu 
vusių rusų valstybinių įstai- i bibliotekų įstatymui, buvusie- 
gų knygynus ir prižiūrėti pri-1 ji valstybės centralinės bib

liotekos skyriai tapo atski
romis viešomis bibliotekomis. 
Dabar valstybės centralinė bi
blioteka ym Kaune iv yra 
viena didžiausių bibliotekų 
visoje Lietuvoje.

bibliotekas, paliktas 
be savininkų globos. Tačiau 
svarbiausias bibliotekos tiks
las — tarpininkauti tarp kny 

;gos ir skaitytojų, kati knyga 
visuomenei būtų prieinama.
Valstybės centralinė bibliote
ka nuo paprastų bibliotekų 
skiriasi tuo, kad joje yra vi
si Lietuvoje ir užsienyje iš
leisti veikalai, kuiijLe liepia 
lietuvių tautų:

Valstybės centralinė biblio
teka jau pirmaisiais savo vei
kimo metais perėmė daug re
tų ir brangių knygų iš buvu 
šių rūtų valdžios įstaigų ir 
dvarų bibliotekų, įsigijo ver
tingų knygų, išleistų dar prie
škariniais laikais. Ligi 1926 
metų apskričių miestuose bu
vo Įsteigta 10 valstybės cen- 
tralinės bibliotekos skyrių.
Juose visuose buvo 89,270 
knvgų. Nuo 1926 in. liki 1936.
metų pabaigos buvo įoteigU | Uik1ui Doviui

dar septyni šios bibliotekos

Šiemetinė lietuvog valstybinė 
literatūros premija paskirta 
rašytojui liudui dovydenui

D R A Ū O X g

I

1935 metų rudenį Lietuvoje nūs ir du novelių rinkinius
buvo įsteigta valstybinė Litera
tūros premija, kuri siekia 5,- 
000 litų. Ji kasmet skiriama 
tam rašytojus kurio veikalas4
premijos metais laikomas ge
riausiu. Pernai pirmų kartų 
valstybinė literatūros premija 
buvo paskirta klaipėdiškei ra
šytojai levai Simonaitytei už 
jos romanų “Aukštųjų Šimo
nių likimas”. Šių metų valsty
binė Literatūros premija sau
sio mėn. 26 d. buvo paskirta

skyriai. Knygų skaičiui kas
met sparčiai augo ir pasiekė 
apie 172,000 tomų, neskaitant

lietuvybės reikalams sumetė 
žmonės keletu dolerių.

Padainuota keletas gražių 
patrijotinių dainelių bei pa
gerbtas d r. Jonas Basanavi
čius. Dalyvavęs

Antradienis, kovo 2 d., 1937

nn.ln

Nuolatinis adresas: Rev. 
J. Bružikas, S. J., 259 N. 5t’j 
St., Brooklyn, N. Y.

ATSIMINKITE!

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

GALITE LAIMĖTI 
$100,000 TURTĄ

OLD GOLD KONTESTAS 
DUODA JUMS AUKSINĘ 

PROGĄ

Dujų karas prie Fansteel fabriko, šerifai ir policija prie Fansteel Metalurgical Co. dir
btuvės, No. Chicago, kur ėjo darbininkų “sėdėjimo” streikus, šaudo į užsidariusius darbi
ninkus ašarinėmis bombomis. Darbininkai buvo priversti apleisti dirbtuvę.

jaunas žmogus ir yra vienas liaadešimt metrų po žemės pa- sis Lietuves prekylms 
į iš žymesnių jaunųjų Lietuvos viršiumi, nes per šimtmečių kurig jau yra žinomas 
'rašytojų. Ligi šio laiko jis yra sto atkasimo darbai užtruks jai.
i parašęs ir išleidęs kelis romą- smiltys ir dumblas. Truso uo-j-------------------

į bėgį tų miestų giliai užnešė !...............
dar ilgesnį laikų. Pažymėtina, Kun. J. BniŽiko, S. J.,Nori atkasti pirmųjį lietuvos 

Prekybos uostų trūso ,„- kad Truso uostas yra pirina-

, Šiuo metu Prūsų Lietuyoje, 
netoli Elbingo, atliekami dide 
Ii istorinių tyrinėjimų kasinė

jimai. Jų tikslas surasti kuo 
jdaugiau žinių apie toje vieto
je senovėje buvusį prūsų vi
kingų apgyventų miesto Trū-1 
so. Neseniai buvo atkasta 40 
kapų. Kapai yra iš tų laikų, 
kai į Prūsų Lietuvų per jūras j 
buvo atkeliavę daug vikingų, Į 
Duomenys rodo, kad toje vie-1 
toje vikingai buvo apsigyvenę ; 
su savo šeimomis. Kiti radi-1 
niai įrodo, kad tame krašte a- 
nais laikais vikingų kultūra 
turėjusi nemažos įtakos į se
nųjų prūsų kultūra. Pagal pa
skutinius iškasimus, moksli
ninkai yra įsitikinę, kad įht 

Premijų laimėjusia rašytojas šimtmečius dingusio prekybos 
Liūdas Dovydėnas yra dar miesto Trūso liekanos yra ke-

už jo romanų “Broliai Domei
kos”. buvo paskirta tam tikra 
komisija, kurių sudarų: švieti
mo vieeuiinisteris K. Masiliū
nas, Vytauto Didžiojo univer
siteto atstovas prof. M. Bir
žiška, rašytoja Sofija Čiurlio
nienė, rašytojas Liūdas Gira 
ir rašytojus Juozas Grušas.

L1ETUVIAI ADVOKATAI
Nuo kovo 

Plast Main

Galite luintėi vieną iš 1.000 eanh 
dovanu Iš vIko 1200,(100 įstojant į 
ŪGI) UO1.1> CIOAltKTV Kontestą. 
Pirma dovana yra <l<»0,600. Taipgi 
yra 3»V kitub dovanot.. šia kontea- 
taa yra išrišimaa mjalių. Nueikite 
paa arttmiuuaj cigaretų pardavėjų 
ū- paprašykite jo dėl oficialių Old 
Ooid l’uisle Picturea, DYKAI, su j- 
statuis ir pilnom informacijom apie 
kontestų. Nėra Jokių apgavysčių. 
Tik jūau išrišimaa laimės. Dvigu-

UOSlUS, bal-švclnūa Old Gold siūlo Jums vi- 
. , • | ao gyvenimo progų. Skaitykite,
lStOI'l- i ■'Draugų" dėl tolimesnių pranešimų.

I LIETUVIAI DAKTARAI

7 iki 14 d.: 26U 
St., Amsterdam,

Telephone: BOUIevard 2800,N. Y.

i JOSEPH J, GRish 1 Nuo kuvo 15 iki 28 *L: 3428
1 LIETUVIS ADVOKATAS 

South
Partlienais St., Montreal, Ca-

4631 South Ashland Avenue 
lies. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 97*23

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road

1 Metrojiolitan State Bank name 
j Valandos kasdien nno 9 iki 5 
l Panedėlio, Seredos ir Pėtnyžios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Į Telefonas REPubllc 9600 

State 46#t Prospeet 1014
KAL 8C ZARETSKY

ATTORNETS AT LAW 
esaa So Wetrt«rn Avė. 

Valandos: kasdien nuo 4:20 po plei 
Iki 8:30 v. vak. Subatoj m c 12 iki 

8:00 vakare 
IMS W. Randolpl) St. 

Valandos: kandėti nuo 9:00 ryto 
iki 8:00 po plot

UETUVLAI DAKTARAI

Tel. Caimnet 5974
Of'lHO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
■nūdienius ir trečiadienius

OR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street

'Tel. Ofiso:
j LAFayette 4017
Tel. namų:

HEMIock 6286

Rez.:
2456 W. 69 St.

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pn^al sutartį

OR. P.. ATKOČIŪNAS
D A NT1HTAB

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
lltarn., Ketv. ir Potu. 10—9 vai. v.

3147 So. Salite d St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v

Rea. 6924 Sa Talman Ava
CHICAGO, ILL. j Ree. Tel. GROvenUl 0617

Office Tel. HEMIock 4848

DR. A. J. SHIMKUS or, j, j, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8018

VALANDOS:
2—4 jx>j«et — 7—9 vakaro 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VV. Marųuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedčlinnrs nusitarus

Hubutoius ClceroJ 
1446 So. 4'.»th (’l

Nuo 6 Iki 9 vai. vak. _____ _

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
Tavernatne 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

l

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatumis.

a«ay and f et atarted qutck 
ly America', tome tinet 
185 J Taates cood. doe* 
cood 18 or bottle it 50

HOSTETTEn BITTERS

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

I Tel. Ofc. REPubllc ?••• 
i Mclrose Park »2«

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųnette Road
Antrad.. k ei vii tad. h aeDktadleiilali* 

9-12 v. rytų: 1-6 p. p.; 6-» v. v.
Seštudienlui.M nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadvray
MELROSE PARK. ILL. 

I’lrtnadlenlaia Ir treCiadleniala nuo
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

ScAtadienlata nuo 2 v. Iki 9 v. v.
Npkmadlenlala pagal aulartlM.

Tai. OANal 2345

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

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel. OANal 0402 

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nntm* nntnrti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ĮVAIRŪS DAKTARAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JI 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
I

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK,
.'Nio ()gden Avė. Tel. Crawford 4100

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

TeL TARda 0994 
Rea.: TeL PLAza 2400

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

MadAlinmie etosv IO «44«a»»G

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL 
Telefonas MlDway 2880 

OFISO VAIANDOS:
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai. pa (tintu ir ««• 7 iki 8:30 v. v

Offiee Phone Res. and Offiee 
PROsuect 102” 2359 S. Leavitt St.
Vai. a-4 pp. Ir 1-9 vak. CASal O7O«

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 VV. 63rd St., Chlcago-

Nedaltoui Ir Trečiadieniais 
l'agal Sutartj 

Office Honra
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appoiottoeot

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valauėros

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedaliomis pagal Sutarti 

Ofiao Telef. BUOIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1980

Tel. CANa' 0257
Ree. 6051PROapect

DR. P. Z. ZALATORIS
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 Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal_ sutarti______

JAU SUGRĮŽO 16 KAI.IFORNUOH

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 80 metų

Reunuitlxiaa. Ir Mlrdlee llgnn ki 
epeclalyhė

Valandos 11-lt A. M 2 4. 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta 168 8 So. 60 A^®. 

Phone Cicero 8664 
OOtor 4934) Vest l3Ųi atsoU

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS DI OHTKUROAS

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

Seredomia ir Nedėl. pagal entarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
RBTOJfc 7808

Tel. Ofiso BOUIevard 591314 
Rss, KENvvood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia (1036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 2—4 ir 0—8 p. m.

Re zi danei ja
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M 
Nedėho&ng pa^al sat art)
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Mki Organizntoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Įspūdžiai Vas. 21 d. Aplankius Keturius 
A. L. R. K. Federacijos Narius

Kiekvienu dr-ja, organiza
cija, ir jiarapija, priklausan
ti Federacijai, yra jos narė.

Vas. 21 d. man buvo lai-

žių minčių apie gailestingu
mų — labdarybę ir pasiauko
jimų paliesdami gyvų, reika
lų remti TT. Marijonų iSemi-

mingiausia. Ji davė man pro- narijos Koplyčios statybos va
gos aplankyti sekančių orga
nizacijų susirinkimus bei pa
rengimus:

1). TT. Marijonų Rėmėjų 
skyriaus sus-mų, Marųuette 
Pkrk, kur klebonu yra kun. 
P. Baltutis. i

jų, kuris skaitomas skubiu 
reikalu. Kun. V. Čižauskas 
ir A. Bacevičius pranešė ir 
apie teikiamų dvasinę pagal 
bų lietuviams seneliams, pa
liegėliams valdžios prug.nu
dobė, (Jak Forest, lll. Svečiai

Sus-me dalyvavo būrelis Į susirinkimui paliko daug ma
lonių įspūdžių.

Skyriaus komisijai dar ne- 
pavyko sutvarkyti svetainės

Atidarius sus-mą, atsilankė ir dienos reikalų kauliukais 
dar trys svečiai: TT. Mari-

vietos veikėjų. Visi jau augę. 
Iš jaunimo nesimatė nei vie
no.

PBIPOIS

Saka, radę tokių priemonę gintis. Policija su šeri
fais Fansteel fabrike, sako, rado “sėdėjusių” darbinin
kų paruostų chemikalo tankų ir prie jos prijungtų žar
nų. Fsų, darbininkai to chemikalo skiptį būt panau
doję ginimuisi nuo šerifų.

gamintojų ir jos platintojų ' mus, jų dalyvius-ves, atsiine- 
Kodėl šių dienų jaunimas ša- nant ir Akad. Rėm. dr-jų (vi- 
linasi nuo bendravimo su se- sos trys dirba vien tik Kris- 
nesne karta, ko panašaus ne- taus nurodytų gailestingumo 
buvo net netolimoj praeity? darbų), jų nariai-ės patys ve 
Kodėl jaunimas vengia stoti rti pasigailėjimo. Nors ne vi- 
į lietuvių katalikiškąsias dr- sai
jas, organizacijas i I» kur ra
ndasi jaunime neapykanta | dirba įtemptomis jėgomis gai

dies ir moterų, kurios deja
vo ir raudojo Jo”! (Luko 22 
ir 23).

Šiandien ar nebus tik ta di
džioji minia, mūsų jaunimas,

, ... . , kurs, vietoje raudoti, skubiai
>ai maži būreliui, nepaisyda- . . . ... .... x .. ..*, bėga i istautėjunų, salindami savo nuovargio ir laiko, . . ... ...’1 masis nuo lietuviškojo veiki-

daug, tokie pat. ItaJyvauja lais rodyta Kristaus kančia, 
vien tik augusi? ji. Iš jauni- Paveikslai gražūs. Verta vi-j 
mo — nei vieno.

taip aukštai kitataučių Įver
tintosios ir amžinis mūsų ir 
mūsų bočių išsaugotos gra
žiausios ir vienos seniausių 
— lietuviškosios kalbos. Prieš 
uždarant emigracijų visi šei
mos nariai, seni ir jauni, na
muose kalbėjo vien lietuviš
kai. Gi šiandien namie tėva
ms užvedus kalbų lietuviškai,

mo bendrai su senesne karta 
visame gailestingumo darbe?

, , . , Daugelis šaiposi ii savo tėvųbų. O jų pačių eiles kasmet , „ .... . _.... 1 kalbos ir dažnai net iš jų pa-reteja: x. ...... . «procių tikėjimo apeigose, iš 
tų, kurie savo triūsu ir pasi
aukojimu palaiko parapijas, 

tas kat. spaudų, organizacijas, 
kurių narių eilės ima retėti 
iš šio pasaulio.

lentingus darbus nematydami, 
kad jiems kas ateitų į pagal
ių. O
etėja

Tas pat yra ir su visomis 
idėjinėmis ir frutemalėmis 
mūsų organizacijomis,

Dr-jos Gvard. Pirm. Div. 
Šv. Kaaimiero Karalaičio 

parengime

3). Po susirinkimų, B. Ne- 
nartonis ir laikrodininkas Iv.

įsiems pamatyti, jei dar bus jaun*»vji — vaikai tęsia ir bai 
kur nors pakartoti. Publikos 8*a pasikalbėjimų anglų kai 
pusėtinai. Bet ir čia jaunimo
mažai, vos keliolika, iš kurių 
reikia tikėtis bus džiaugsmo 
bažnyčiai ir tautai.

tas pats yra ir su A. L. R. K. 
Federacija. Vietoje augti, jos 
silpnėja. Gi mūsų jaunimas į 
tai nekreipia dėmesio, kad iš
laikyti senosios kartos įgy
vendintas įstaigas. Pakrikusi 
sekančioji karta neišlaikys tų

. , , . ,. milijoninių įstaigų, kurias se-apie nesusipratusius tėvus, x ... ,r noji karta savo triūsa pasta

ba.
Taip yra susipratusių le

vų namuose. O kų besakyti

žaidimo vakaro seminarijos Andreliūnas pakvietė į min. 
naudai. Komisija apsiėmė da- dr-jos Į>arengin-.ųf — bunco

Tad, iš kurios tik pusės 
pažvelgsi, visur matosi pikto 
ne silpnėjimas, bet stiprėji
mas.

Tai tokie mano įspūdžiai 
iš aplankytų keturių paren
gimų. J. 8.. kurie patys nemokėdami an 

Žiūrint į anų laikų žinom- g)ų balboS) gu va,kait
lietuviško-jos aklybę ir per tai neregėtąjonų Rėmėjų dr-jos apskri _____  _ ____ d__ r_______ t___ ______________

ties dvasios vadas, kun. V. rbų baigti prisitaikant prie' party, P. Vengeliausko svotai- žiaurybę, kyla klausunas, ai
Čižauskas, M. I. C., apskr. 
pirm. A. Bacevičius ir apsk. 
rast. J. Kulikauskas.

Skyr. pirm. B. Nenartonis 
juos pakvietė tarti žodį. Visi

nėj, 4500 So. Talman ave. Sve 
tainė pi .ra dr-jos narių ir 
svečiui. Visi žaidžia kauliu
kais. Visi linksmus. Vaišės, 

2). Viet. Labd. 23 kuopos1 malonūs pasikalbėjimai su

viet. aplinkybių.
Labdarių viet. kuopos

sus-me

šių dienų žmonijoje silpnėja, 
ar stiprėja piktosios dvasios 
Įtaka. Jei sakytum, kai šiais 
laikais silpniau veikia pikto
ji dvasia, tai kyla klausimas,

namuose vengia 
sios? Tokie tėvai yra lygūs 
supuvusiam obuoliui, įmes 
Iam į sveikų obuolių statinę, 
nuo kurio užsikrečia ir visi

tė.

Senovės kariuomenė, Rašto 
žinovai - pariziejai būdami 
mažumoj įniršę savo apjoki
me vedė Kristų į vietų Jo 
žmogiško kūno nužudymui.

Sųmoningas katalikas 
stropiai laiko pasninkus.

Sųmoninkas katalikas 
yra drausmingas ir niekuo
met nelaužo nei Dievo nei

pabėrė po pluoštų gra- suvirinkime įspūdžia’, n:až daugeliu pažįstasių ir drau-

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER’S ELIXIlft 
OF RITTER WINE

r.

ei
Rekomenduojamai

Kaipo
Skilvio
Vaittaa

PRASTU SAMPEI.IO DTK Al 
Triner*, Rltlrr Wlnr Cn.
844 R. Wrll, M.. CtilmRo. IH. 
Prtriurk Maa aampelį djVM 

▼ardaa ________________________
Visose

Vaistinėse

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

4
I

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj------ o—----
Suvirš 50 metų prityrimo 

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

pinigus
—- ■ — O-

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

_ _  527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GUANU AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

r r* *

Laidotuviy Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

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

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
DIENĄ IR NAKTf SAUKITE TELEFONU

YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage Av. 
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš W.H.fc’.C. stoties (1420 K.) — 
Pranešėjas Povilas haltimieras.

iš kur semia jėgų šių dienų 
gų. 3 valandos nejučiom it, pra neribotos blogybes: komuniz 
^jQ* Į mas, socializmai ii” visi iz-

Reikin pažymėti, kad si | mai ? Iš kur pasaulyje radosi
dr-ja yra pavyzdinga. V i«4 J tiek daug blogosios spaudos bdarių 23 kuopos susirinki- 
nariai persiėmę savo dr-jos 
globėjo*— šv. Kazimiero — 
idėjomis. Finansiniai dr ja 
taip pat gerai stovi. Nariais 
skaitlinga. Tik gaila, kad į 
tokias ir panašias draugijas 
mūsų jaunimas per mažai krei 
pia dėmesio. Jis ieško “lai
mes” svetimtaučių ur-jose, 
kur tampa svetimųjų išnau
dojami. Nedaug tebuvo jauni
mo ir šiame parengime. Bet 
kurie su savo tėveliais daly
vavo, iš jų veidų matėsi, kad 
bus idealistai ir patrijotai.

sveikieji. Lygiai ir blogųjų „ .
tėvų vaikai užkrečia ir pla-' Gl’ J» dldl muu» llau- Bažnyčios Įsakymų
tina dvasios puvimo ligų įvai-« _
riais pašiepimais. '

Turint omeny tos dienos 
TT. Marijonų Rėmėjų ir La,-

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager
Chicago

Linkiu tai dr-jai angli norių 
skaičiumi, ypač jaunimu.

Aušros V^rtų Parap. 
parengime

Iš šios dr-jos parengimo 
patekau į Aušros Vartų pa
rapijos vakarų. Čia visai kiti 
jausmai. Judamais paveiks-

ELMER
STURBNFELDT

Mtfė kovo 1 d., 1937 m->
11:15 vai. ryto, sulaukęs 39 
metų amžiaus.

A. a ^*,ner Slmė Chicago,

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Virbic- 
kaitė, 2 dukteris: Audrey ir 
Hhtrley, sūnų Donald, tėvus, 
brolius, seeerj, uoėvlenę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2049 W. 
23rd Street.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, kovo 4 d. 14 namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtus | AuS- 
ros Vartų parapijos bažnyčią, 
West. Side, kurioj )vykg gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielą Po pamaldų bus nuly
dėtas J Av Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Vaikai. Tė- 
vai. Broliai, Šorio, L'oėvienė ir 
Giminės

Laidotuvių direktorius La- 
chu'vlcz Ir Sūnat. Telefonas 
CANai 2615.

LAIDOTUVIŲ DIREKT0R1Ū8

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

A. 1 ii A.
PETRAS STRECKIS

Mirė vasario 28 <1., 1937 m., 2:30 vai. popiet, su* 
laukęs 59 metų amžiaus.

Kilo iš Telšių apskričio, Lūkiu parapijos.
Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime pusbrolius Stanislovų 

Lukauskų, Karolį ir Liudvikų Smilgius, pusseserį 
Marcijonų Navickienę, krikštoduktę Julijonų Jasper, 
Leonų ir Aleksandrų Liaudanskos, Vincentų Griga
liūnų; o Lietuvoj pamotę Ba.rborų Streckienę ir 2 
seseris ir gimines-.

Velionis buvo narys 8vč. Jėzaus Širdies ir Palai
mintos Lietuvos draugijų.

Kūnas pašarvotas Skudo koplyčioj, 718 W. 18th 
Street. , 1. , i

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 4 d. fš kop- 
I lyčioa 8.'30 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
| parapijos bažnyčių, 18th Street, kurioj įvyks gedu

lingos pamaldos už vėlionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

• Nuliūdę: Pusbroliai, Pusseserė, Krikštoduktė ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius S. M. Skudas. Telefonas 
MONroe 3377.

2608 West 47th Street
J

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas 3354 So, Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

ladiawic2 ir Snai
TADEUŠAS

STELMOKAS
Mirė Vaeurio 2-7, 1937, 11:05 
ryte, sulaukę* pusės amžiaus.

Kilo IS Kiaulių apskr., Brti- 
gulos parap. Pikčiūnų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Moniką, po tėvais Ha- 
žiultukė, broli Antaną Ir bro
lienę Stanislavą Ir jų Seimą, 
seserĮ Elzbietą ir Jos Seimą, 
gimines lr draugiu.

Kūnas paSarvotas 4533 So. 
Troy Street, Chicagoje.

Laidotuvės Įvyks Trečiadie
nyje, kovo 3 d., 1937. 1S na
mų 8 vai. ryto bu* atlydėtas
Į Nekalto PrasM'ėjlmo Švenč.
Panelė* Itažnyčlą, kurioj Jvyks 
gedulingos ptunaldon už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu. 
lydėtas i Sv. Kazimiero kapines.

Nuo&lrdžlal kviečiame visus 
gimine*, draugus-ges Ir pažys- 
lamut-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteli*. Brolis, Bro
lienė. Sesuo Ir Giminė*.

Llu'.etvlčlus. V LAF. 3572.
J.

KAZIMIERAS
STRUMILAS

Mirė Vasario 26. 1937, 10 vai. 
vak. sulaukę* pusės amžiau*.

Kilo 1S Raseinių apskr., 
Vldžglrlo parap. Amerikoje iš
gyveno 35 metu*.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Jadvygą, po tėvais Sa
kavičiūtė, 3 sūnus; Leoną. An
taną ir Joną, anūkus: Kazi
mierą Jurgutį, seser) Malviną 
Stulglnsklenę Lr SvogerJ Joną, 
broiį Joną Strumilą lr jų Sei
mus lr gimines. Lietuvoj broli 
ir seserį.

Kūnas paSarvotas 10834 So. 
Michigan ave., koplyčioje.

Laidotuves jvyks Trečiadie
ni, kovo 3 d., 1937 m. IS kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas J Visų Šventų parap. baž
nyčią, kurioj |vyks gedulingo* 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtus | Av. 
Kaziini«o kapines.

NuoSIrdžiai kviečiame visu* 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tantu**mas dalyvauti Šios* lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moterį*, Nūnai, Ne- 
hiio. Brolis, Svogeris Ir Gimi
nė*.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus Tel. C'ICero 3109

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman L270

I. Liulendus
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skutas
L1. Zntp
Ezerskis ir Simas

4348 So. Califomia Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139

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

718 We«t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1648 Wegt 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703

(
f



r 8 t>KlT?OXS Antradienis, kovo 2 d., 1937

Misijos Ir 40 Valandų 
Atlaidai

Iš Tėvų Marijonų 
Rėmėjų 19 Skyriaus 

Susirinkimo
MARQUETTE PARK. — 

Praeitą savaitę buvo misijos 
jaunimui, kuris skaitlingai ri
nkosi į pamaldas ir klausėsi 
gražią tėvo dominikono pa
mokinimų. Šią savaitę misi
jos bus augusiems. Kun. A. 
Drazdys sako misijų pamoks
lus. Kaip vyrai, taip ir mo
terys skaitlingai naudojasi 
misijų malonėmis.

Ateinantį sekmadienį mūsų J 
bažnyčioj iškilmingai prasi
dės 40 vai. atlaidai, ir baig
sis antradienį kovo 9 d. Per 
atlaidus bus nemažai svečių 
kunigų, kurie klausys išpaži
nčių. Visi marketparkiečiai 
lietuviai katalikui pasinaudo
kite misijomis ir atlaidais, o 
taipgi ir savo kaimynus-' atsi- 
vesk.it. Ypač tuos, kurie re
tai bažnyčion eina, gal ir ne
žino, kad pas mus yra misi
jos.

Reikalaujama goresnio 
susisiekimo

Marąuette Parko gyvento
jai rūpinasi, kad būtų geres
nis susisiekimas gatvėkariuis 
ir busais. Vietos aidermonas 
J. Egan buvo sušaukęs visos 
šios apylinkės gyventojus a- 
pie tą pasitarti. Svarbu, kad 
lietuviai dalyvautų ir rūpin
tųsi geresniu susisiekimu, nes 
jų čia nemažai yra. Raporte- 
riui teko būti tame susirin
kime. Stebėtina, kad ten ne

praeitą sekmadienį, Tėvų 
Marijonų Rėmėjų 19 skyriaus 
susirinkimas įvykęs Aušros

vinimu valgių gaminime ir 
vaišingume. Teko vakarie
niauti pas V. Rejūnus ir pas 
daktarą Joną ir Minnie že- 
kus. Vienur ir kitur puota 
buvo nebile kokia: patieki
mas, padavimas, skonis, kie 
kis, vaišingumas tiesiog ste
bino. Pas ubiejus buvau ]mi-

“Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
Iš STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

Serga Veikėja M. 
Sudeikienė

T0WN OF LAKE. — Sun
kiai serga plačiai žinoma vei
kėja Marijona Sudeikienė. Li-

Vartų parap. mokyklos kam
bary buvo labai skaitlingas tenkintas, malonu buvo pasi- 
atstovais. Susirinkimą atidarė šnekučiuoti, pabuvoti, 
pirm. J. Kulikauskas, pakvie- Berilas
sdamas rast. Ig. Kryževičių
perskaityti protokolą, kuris 
vienbalsiai buvo priimtas.

Šiame susirinkime įsirašė 
šeši nauji nariai, būtent: Jo
nas Stumbris, Ona Dačiolie- 
nė, Ciprijonas Druktenis, Elz
bieta Druktenienė, Dionizas
Jenkevičjus ir Domicėlė (JoS-."kil"e geriausiai sustiprė- 
parka-nė. Andrius Kadzrvi- « vėl *n»ti i visuomenės 
č.ius ir Domicėlė Gasparkie- 
nė atnaujino “Laivo” prenu
meratas, įmokėdami po tris 
dolerius, o J. Stumbris užsi
mokėjo narystės mokesftj 1 
dol. Pasirodo, kad West Sidc 
19 skyrius kas susirinkimą 
auga nariais ir stiprėja. La
bai malonu, kad vestsaidie
čiai supranta Tėvų Marijonų 
reikalus ir stoja į jų darbų 
eiles. Tokie nariai, kaip T).
GasparRienė, C. ir E. Druk- 
teniai, O. Dočiolienė, P. Šlio
gerienė, M. Stumbrienė, O.
Pocienė, Kulbienė ir kiti, tai 
yra vieni uoliausių ir veikliau 
siu.

Vienu svarbiausių reikalų 
šiame susirinkime buvo, tai 
vakarėlio surengimas haiand-

veikimą. Draugės, nepamirš 
kitę ligonę aplankyti. Gyve
na adr. 1632 W. 46tli st. Rap.

Vajaus Vakaras
* ,
DIEVO APVAIZDOS PA

RAP. — Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų 5 skyrius re
ngia vajaus vakarienę kovo 
7 d., 7 vai. vakare. Visus pa
rapijomis prašome atsilanky
ti ir paremti vakarą.

Kovo 7 d. 7:30 Mišiose Šv. 
Kazimiero akademijos narės

Suimtas. Mever Adei man, CIO organi
zatorius, laikė kalbas \Vaukegan, III., 
Pansteel Metaliurgical Co. streikuojančių 
darbininkų masiuitinge. Po kalbos poli
cija norėjo jį suimti, bet, sakoma, šoni
nėmis durimis išėjęs iš salės ir pabėgęs 
į Wisconsin valstybę. Policija jį vyjusi, 
bet nesugavuis III. valstybėje, tad išimta 
varantas suimti \\.is. valstybėj. Suimtas 
vienam Kenoslia viešbučiu. Kaltinamas 
rž suokalbį prieš teismo nuosprendžius 
išduotus kompanijai.

eis i n corpore prie šv. Ko
munijos. ^aldyba ]anj-y|į į kuopos susirinkamą,

“Dėdė” Atvažiavo

SUSIRINKIMAI

. . . zio 2o d., G vai. vakare. Vis-
simatė nei vieno lietuvio pro- . .v„ kas gražiai apkalbėta ir is-
fesijonnlo, nea biznierio. Ar
gi jiems nerūpi mūsų koloni- 
jes gerovė? Ar jie vien tik 
nori, ka«l pas juos žmonės ei
tų, o jie dėl žmonių mažai 
tesidarbnoja. Taipgi mūsų 
vietiniai klubai mažai tesi
rūpina geresniu susisiekimu. 
Ypač jiolitiški klūbai, kurie
ms yra tik balsai reikalingi, 
o ne balsuotojų gerovė. Lai
kas susiprasti. Rap.

Iš LIET. DEM. 15 WARD0 
SUSIRINKIMO

Lietuvių Demokratų klūbas 
15 wardo laikė susirinkimą 
19 d. vasario. Nutarta daly
vauti apvaikščiojime Marąue
tte Parke, kurs tęsis per 5 die 
nns, pradedant 5 d. kovo. Iki 
to laiko, manoma, bus jmsta-

“Field M namas.

rinktoji komisija pasiryžus1 
dirbti.

Taipgi plačiai apkalbėta 
Tėvų Marijonų Chicagos ap- 
skiities rėmėjų metinė vaka
rienė.

Gerb. dvasios vadas, kun.
Y. Čižauskas, matydamas 19 
skyriaus rėmėjų gražius pa- |Tpj

J Cbicagą atvyko daugeliui į jus. 
žinomas gerb. kun. Deksnis, 
dėde vadinamas. Apsistojo

kovo 3 d., 7:30.vai. vak., ir
.naujų ralių atsivesti, ka<lan- 
| ki prm-idės naujų narių va-

Kovo 14 d. įvyks k liepos
dvasinė puota 7:30 Mišiose, 

pas vaišingo kun. Ig. Alhav,- kurj(K ,lžl,raSyt(M sąjungirfi„ 
čių, Dievo Apvaizdos para- intenfija visos narfs (|a|y.
piįos kleboną. Per savo būvi- v. . . ... , .1,1 . * . vaus šioje dvasjiroje puotoje,
mą Chicagoj pasimatys su j
senais pažįstamais. Gerb. sve
čias aplankė “Draugą” ir' 
turėjo įdomų ir draugišką pa
sikalbėjimą su gerb. kun. M.

RADIO
lonavičium, “Draugo” ad- 

vra
vilniečiai.

siryznnus nuoširdžiai dėkojo niinistr,lorimn. Mat abu 
ir džiaugėsi ir patsai pasi
žadėjo nuoširdžiai gelbėti vi
suose reikaluose.

Sekantieji susirinkimai nu
tarta laikyti kiekvieną trečią 
savaitę trečiadieniais.

CICEROS ŽINIOS
Waukegan Lietuvių 

Žinutės

kas. 28 giesmės 35c
______ III dalis-b) — švenč. Sak-

Žodžius ir melodijas parašė ranien^° giesmės, liarm. Al. 
Seirijų Juozas. Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, liarm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmės į 
Dievą, harm. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAtJGAB”

I dalis — Adventinį ir 
Kalėdinės giesmės, bariu J.
Žilevičius. 34 giesmės 50c

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, barni. Al. Ka
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn.
giesmės, barni. Al. Kačanuus- 2334 So. Oakley Avė.

IŠPARDAVIMAS APEX
Skalbiamų Ir Prosincmų Mišinių.

Keletas Demonstratorių — tikra vertybė $63.00 po

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

z

BRIDGEPORT. — -Draugi
ja Saldžiausios Širdies Vieš 
paties Jėzaus laikys bertai-
ninį susirinkimą kovo 2 d.,111/ 1 *
7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Malonė 
kitę visi nariai .atsilankyti, l 
ne> randas daug svarbių da
lykų svarstymui draugijos la-

i bui. 
i Nut. rašt. rraific Bakutis

tytas

Nutarta surengti 2 pikni 1 
kus. Komisija tam reikalui 
jau išrinkta.

Po susirinkimo klūbas pa
vaišino narius ir svečius. At
silankęs teisėjus J. T. Zūris 
pagyrė klubo narius už skait
lingą dalyvavimą susirinkime, 
taipgi už interesavimąsi po
litika ir padėkojo už para
ma per balsavimus.

A. Kumskis kalbėjo apie 
Marąuette Parko ištaisymą ir 
įrengimą aikščių sportui ir 
vietų įvairiems pasiimk 
sminimanis.

Per porą mėnesių mirtis 
atskyrė nuo mūsų 4 lietuvius. 
Vas. 17 dieną po pamaldų 
bažnyčioje palaidojome Juo
zapą Vaitekūną, o Andriejų 
TJatviną 22 dieną. Amžiną a- 
tilsi duok Dieve jų sieloms.

CICERO. — Tvarka M. S. 
2 k p. pavyzd inga. Už tai ačiū 
pinu. K. Sriubienei ir kitoms 
valdybos narėms.

Rankdarbių kursai gražiai 
vyksta. Kiekvieną trečiadie
nį po pietų narės susirenka

Dainuos “Granadierių” trio. 
Graži muzika, įdomūs 

pranešimai, etc.
Šiandie, 7 valandą vakare 

užsistatę savo radio ant sto
ties WGE»S girdėsite tikrai 
gražią ir įdomią radio prog
ramą nuolat, kas antradienį, 
leidžiamą pastangom ir lė
šom Peoples bendrovės krau
tuvių. Šiandieninėj programoj 
dalyvaus vyrų trio ir kvar
tetas (Radio Granadieriai). 
Padainuos daug naujų ir gra 
žiu dainelių. Be to, bus sma-darbui, kuriuo visos pasiten 

kiną, nes dirbamieji dalykai i kies muzikos, įdomių prane-

Kitas klubo 
bus 19 d. kovo.

susirinkimas
J. S. V.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ”

J naujos bažnyčios staty
mo fondą aukojo po $100; ti
na Sadauskienė ir .Tonas ir 
Kazimiera Sadauskai.

Ona Sadauskienė jau metai 
kaip našlauja. Jos vyro mir
ties metinės sukaktuvės pri
puola kovo 6 dieną. Užpra
šydama Sadauskienė metines 
šv. Mišias už savo vyro sie
lą, aukojo ir $100 naujos l>a- 
žnyčios statymui.

Jonas ir Kazimiera Sadau
skai pasekė savo motinėlę. Tr 
jie aukojo $100 naujai bažny
čiai. Teatlygina jiems Visa
galis Dievas.

l^abai domiuosi mūsą jau
nų lietuvių šeimininkių išsila

skiriami dovanoms “bunco 
party” geram tikslui. Vėliau 
bus paskelbta diena, kada 
įvyks toji pramoga.

Visos narės prašomos atsi

Simų ir kitokių įvairenybių. 
Visiems patartina pasiklausy
ti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

%

DAR
GALIMA

GAUTI
1937 “DRAUGO” KALENDORIŲ

Gražūs, spalvuoti kalendoriai — su visomis šventėmis. 

Atvykite į “Draugo” raštinę, arba prisiųskite 25c 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner
votunio, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsi n imo— P A M ftG IN KIT

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

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai 

VYRŲ SKTKIIS MOTR’tV SKYKIUR
IM* t'lytioiirn A\e. 
I I m.. Trrč . R t.Ir. 

ir ArM.
1:30 ryt. iki 10 vnk. 
Ant- Ir 1‘enkt. 1:30 

ryto Iki o vuk.

l.vn N. llolHtrd st.
Antr. Ir Krtvlr.

H ryto Iki • vok. 
Motrrln 

Fotnrnoiilo >n
šio k y litro k reviitA to mkto

Jos. F. Budrikjnc.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIK FURNITURE KARI
3347 So. Halsted St.

Bndriko programas:
Wf’FL 970 K., Nedėlioję nuo 7 iki 8 vai. vnk.
\\ AAF 920 K., Pirmadieniais ir Penktadieninis 3:30 po pietų. 
WHFC 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vnl. vak.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Gegužės 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvų per Gothenb urgų laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

\

arba telefonuokite CANal 7790

**• ’*> ’ *
1a,

vesk.it
vesk.it

