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DIKTATORIUS HITLERIS

SĖDINTIEJI” SUMIGO PRIE MAŠINŲ

J. Valstybių užsienio departa
mentas apgaili įvykį

kad J. 
to įvy- 
pro au- 
drųsiam

BERLYNAS, kovo 4. — Na jų ir jos vyriausybę žydų nau- 
cių kontroliuojama spauda pa- dai. 
reiškia, kad J. .Valstybių vy- i Spauda pareiškia,

(riausvbė neturi ignoruoti New ;Valstybių vyriausybė 
.Yorko miesto majoro La G u- kio nepraleistų šaltai 
krdia kalbos, su kuria, jis į- sis ir nurodytų tam
įžeidė Vokietijų, o ypač dikta- majorui, kad jis negali kaip 
torių Hitlerį. jam tinkama pulti svetimų vai

Majoras U Guanlia sakė 8,Tbi« 
prakalbų žydų moterų organi
zacijos metiniam susirinkime 
ir vaišėse.

1939 metais New Yorke ren
giama pasaulinė paroda. Kai
ras palietė ir persekiojamus 
ras palietė ir persekiojimus 
žydus Vokietijoje. Anot nucių 
laikraščių, jis tarp kitko sakė:

“...Įtaisyčiau parodoje taip 
vadinamų baisybių kambarį, 
kuriame atvaizduočiau pilka- 
marškininkų fanatikų vaizdus, 
kaip jie savo žygiais drums
čia pasaulio taikų. Išstatyčiau 
tokį vaizdų, kad jie gerai įsi-, 
dėmėtų ir pasimokintų”..-
Naciai pažymi, kad New Yor

ko majoras ir 1935 metais vie
šai kiritikavo ir puolė Vokieti-įnešimai.

NUMATOMA, NACIAI
PULSIS PRIEŠ KATALIKy 

MOKYKLAS
AMSTERDAMAS, Olandi

ja, kovo 4. -— Žiniomis iš Vo
kietijos, jei diktatoriaus Hit
lerio nuosprendžiu nebus pa
keistas nacių partijos nusista
tymas, reik a laukti, kad nacių 
vadai su visu žinomu savo pa
šėlimu pulsis ir sugriaus Vo
kietijos katalikų parapijų mo
kyklų sistemų.

- Kol kas neatrodo, kad Hit
leris tuo svarbiu reikalu kų 
nors veiktų. Juk naciai kovo
ja prieš katalikų mokyklas jo 
pagarbai. Jie nori ne tik kata
likų mokyklas išgriauti, bet ir

VAKAR CHICAGOJ 
PRADĖTOS IŠKILMES

Chicago miestas vakar pra- byčių varpai ir iŠ patrankų 
dėjo minėti miesto inkorpora- šaudymai. Tai buVoišlrilmh)
vimo 100 metų sukaktuves. 

Iškilmės tęsis per 6 mene-
pradžia.

Prieš tai įvyko vaikštynė,
sius. Iškilmių rengimo komite- ‘ kuriose dalyvavo užsienių kon- 
tas apie tai plačiau paskelbs. ! sulai su savo štabais.

Vakar kaip 12:00 dienų visą1 Vakare Chicago stadijume 
me mieste subliovė automobi- įvyko linksma pramoga. llaly- 
lių, garvežių, ir fabrikų švil- vavo įvairių tautybių rinkti- 
pynės, sugaudė kai kurių baž- niausi chorai.

J. V. PILIEČIAMS UŽ
DRAUSTA VYKTI) 

ISPANIJA

PLIENO KOMPANIJOS 
PRIEŠINGOS C.I.O. ŽY

GIAMS
AVASHTNGTON, kovo 4. 

— Vokietijos ambasadorius į- 
teikė protestų valstybės depar
tamentui dėl New Yorko mies
to majoro La Guardia sakytos 
prakalbas.

Valstybės departamento se
kretorius Hull pripažino, kad 
majoro prakalba nėra savo 
vietoje ir reiškė apgailėjimo, 
dėl šio įvykio.

Sekretorius pareiškė amba
sadoriui, kad jis negali imtis 
kitų žygių, kadangi vyriausy
bė neturi majoro sakytos pra- 
kalbos ir neturi platesnių in- 
formacijų apie nelemtąjį įvy
kį. Jis sakė, kad taa įvykis bus 
plačiau ištirtas. Reikalingi 
faktai, bet nė laikraščių pra-

Ši nuotrauka padai ) ia vakare Busy Bee fabrike, Rea- katalikų jaunimo organizaci- 
ding, Pa., kur darbininkai sukėlė “sėdėjimo” streikų. (Acme)!... •» •, • .• , •. •jas išnaikinti, kad jaunimų su-

WASHINGrTON, kovo 4. — 
Paskelbta, kad kas nori gauti

ISPANIJOS PAKRAŠČIŲ 
BLOKADA ATIDEDAMA

LONDONAS, kovo 4. —
Tarptautinis 27 valstybių ko 
mitetas Ispanijos reikale šian
dien svarstė Ispanijos pakraš
čių blokadų ir rado, kad jų 
reikia atidėti, kadangi neišdir
btas tos blokados plano smulk
menos.

Komitetas rytoj turės kitų 
susirinkimų ir paskelbs bloka
dos pradžiai naujų laikų.

Pereitų mėnesį komitetas 
^nusprendė, kad blokada turės 
prasidėti šio kovo mėn. 6 d. 
Kalliama, kad bus nukelta į
kovo m. 20 d.

Kaip žinoma iš šios pakraš-ą
. cių blokados išėjo sov. Rusija. 

Londone patvirtintos žinios,
, kad Maskva neturi atitinkamų 
karo laivų, kuriuos būtų gali
ma pasiųsti taip tolokai. Be 
to, mirę vidaus reikalai nelei
džia. Maskvai per daug rūpin
tis Ispanijos radikalų likimu.

KARDINOLAS PRIEŠINASI 
VAIKŲ DARBO PRIEDUI

NEW YORK, kovo 4. — 
New Yorko arkivyskupijos vi
sose bažnyčiose skaitytas kar
dinolo Hayes laiškas apie 
vaikų darbo konstitucinį prie
dų.

Kardinolas yra priešingas 
šiam priedui, kuriuo ateityje 
Washingtono biurokratams 
bus galima susiaurinti tėvams 
teises. 1 i

ZINTAKAS VISIŠKAI IŠ
LAISVINTAS

Paskelbta, kad Cooko aps
krities prokuratorija panaiki
no. prieš F. V. Zintakų, buvu
sį teismo klerkų, visus planuo
tus kaltinimus.

Tokiu būdu Zintakas visiš
kai išlaisvintas.

ISPANIJOS RADIKALAI 
PUOLA TOLEDO?

MADRIDAS, kovo 4. Radi
kalai skelbia, kad jų milicija 
puola Toledo miestų, už 40 
mylių pietų vakarų link, ir 
grasina Alcazaro tvirtovei.

Nacionalistai nieko neprane
ša apie šį radikalų žygį. Ma
tyt, yra tik paprasta radikalų 
propagandą, kad tuo būdu su
stiprinti savo milicininkų dva- 
šių. į ■

Radikalai pareiškia, kad na
cionalistai visų laikų yra už
imti Madrido apgulimu. Tuo 
tarpu Valencijos radikalai pie
tinėse srityse sudarę naujų 
milicininkų armijų ir ši dabar 
užpuolusi Toledo miestų.

Radikalai pripažįsta, kad jų 
valdomose srityse nuolat inažė 
-ju maisto išteklius. Duonos 
vartojimas suvaržytas ne lik 
Madride, bet Valencijoj ir 
Barcelonoj.

Kadangi ispanai papratę 
vartoti daug duonos, tai šie 
varžymai darosi nepakenčia
mi. . , i

LENKUOSE GAUDOMI
PINIGŲ ŠMUGELI- 

NINKAI
VARŠUVA, kovo 4, — Len

kų policija užklupo svetimų ša 
lių pinigų į užsienį šmugeli- 
ninkų grupę. Čia, Lodziuje, 
Vilniuje ir kitur suimta dau
giau kaip 50 įtariamų vyrų ir 
moterų. «|Į

Policija randą, kad šmugeli-* 
ninkai iš užsienių į Lenkiją

burti į Hitlerio nacių jaunimo P831*8 užsienių departamen
to vykti į Enropų, turi paduoti 
pareiškimus, kad jie nevyks į

organizacijų.
Nacių agentai jau šiandien 

nardo po katalikų namus ir įs
pėja tėvus, kad jie savo vaikų 
neleistų į katalikiškas mokyk
las. Girdi, tuo būdu tėvai nu
sikalstų tautos vadui Hitle
riui, valstybei ir parodytų pa- 
trijotizrao trūkumus. Žymi da 
lis katalikų tėvų pabunga na
cių grasinimų ir keršto ir giun 
čia vaikus į nacių viešąsias 
mokyklas. Ir kai kur tose na
cių mokyklose katalikų vai-

PITTSBURGH, Pa., kovo 
4. — Kai kurios plieno kom
panijos staiga apsižiūrėjo, kad 
jos be reikalo tiek daug pasi
duoda darbininkams ir prade-

Ispanijų. Be šių pareiškimų 1 da priešintis kai kuriems rei- 
neišduodami pasai.

MĖGINA GELBĖTI AIR- 
PORTĄ

įveža daug netikrų amerikoniš kams uždrausta net žegnotis
kų dolerinių banknotų, juos
pakeičia lenkų valiuta, o pas- . . . 
kiau už šiuos pinigus įsigija 
tikrųjų dolerių ir juos šrauge- 
liuoja į .užsienį.

Kaip kitose Europos šalyse, 
taip ir Lenkijoj amerikoniški

Iš mokyklų kryžiai pašalinami 
ir iškabinami Hitlerio paveiks
lai.

Anot vieno protestantų dva
sininko, kai kuriose nacių mo
kyklose prieš pietus aiškina
mas Šventasis Raštas, o po-

doleriai yra branginami ar jų piet vaikams rodoma Hitlerio
išvežimas užgintas. Jie laiko
mi valstybių bankų atsargoje.

UŽBAIGTAS “SĖDĖJIMO” 
STREIKAS CHICAGOJ

MUSSOLINI SIUNČIA SA
VO ATSTOVĄ I ISPANIJĄ

ROMA, kovo 4. — Vyriau
sios fašistų tarybos narys Ro
berto Farrinaci vyksta į Ispa
niją pas nacionalistus kokiais 
tai politiniais ir diplomati
niais reikalais.

KALBĖJO PREZ. ROOSE
VELTAS

POLICIJA NESIKIŠO I 
KRUVINĄ KOVĄ

SARNIA, Ont., Kanada, ko
vo 4. — Apie 50 darbininkų 
sukėlė “sėdėjimo” streikų 
Holmes liejykloje.

Apie 300 nestreikuojančių 
darbininkų užpuolė “sėdinčiuo 
sius”. Kilo kruvina kova. 
“Sėdintieji” išmesti laukan. 
Iš jų keliolika sunkiai sužeisti 
ir paimti į ligoninę. Kai ku
riems sulaužytos kojos, sus
kaldytos galvos.

Policija nesikišo į darbinin
kų kovų.

“Sėdėjimo” streikas Regen 
steiner korporacijos spaustu
vės septintųjam namų aukšte, 
300 So. Racine. avė., užbaigtas.

Darbo valandos sumažintos 
iki 44 per savaitę ir atlygini
mas padidintas 5c. daugiau už 
darbo valandų.

Darbininkai neturi jokias u- 
nijos, bet žada susiorganizuo
ti. ,

parašyta knyga ir pažymima, 
kad tas yra nacių “šventasis 
raštas”.

Vokietijos katalikų vysku
pai visų laikų sunkiai kovo
ja už katalikų jaunimo li
kimų. Atrodo, kad vyskupų 
pastangos bus paneigtos. Na
ciai nusprendė vykdyti pago- 
nizmų ir, matyt, savo nusista-

Chicago airportas yrą pavo
juje. Didžiųjų lėktuvų kompa
nijos seniai reikalauja airpor- 
tų praplatinti. Jos pareiškia, 
kad jei artimiausiuoju laiku 
tas nebus padaryta, čia airpor 
tas neteks pirmaeilės reikš
mės, bus rastas kitur erdves
nis airportas.

Miestas, kaip pranešta, tąo 
reikalu daug dirba Tačiau nie 
ku būdu negali nukelti kut ki
tur vienos geležinkelio kompa
nijos naudojamų bėgių, kurie 
neleidžia airportų didinti.

Kai kas įžiūri, kad šiame 
klausime yra per daug politi
kos. , r ; • i

kalavimams.
Carnegie Illinois Steel kor

poracija pasirašė kontraktų 
(sutartį) su Committoe at In- 
dustrial Organiaation (C.Į.O.L 
Kitos plieno kompanijos, nors* 
mažina darbo valandas ir didi
na atlyginimų, nenori susidėti 
su
yra viena iš unijų ir jos”ga 
pasirinkti tinkamiausių un 
pirmoje vietoje 
Association of Iron, Steel a- 
Tin Workers. . » v

Weirton Steel kompanijos 
i grupė paskelbė; kad ji nieko

bendra neturi au G&G.'* į; ’4
* , '7/ / -5 , • u *> Y-Pį

Savo keliu C.I.O. virpinu 
ir toliau •/ džiūgauja 
mais. Sako, kad per 
šis komitetas. paėmė;į savo 
kontrolę apie 2 milijonai Jar- 
bininkų. Ne visi jie organizUo-

8 METŲ VAIKUTIS OR- lli’ ***«
KESTRO DIRIGENTAS ruman Sako’ artimo> ate1^0 

I visos kompanijos pripažins 
ZARASAI.*— Gimnazijos C.I.O.— organizuotų darbi- 

salėje buvo suruoštas retas ne ninku vadovybę.
tiktai Zarasuose, bet ir visoje j - C.I.O. pirmininkas Lewig pa 
Lietuvoje dainų ir muzikos reiškia, kad neužilgo šis komi-

tymo laikysis iki kol koks ne- koncertas. Muzikalinę dalį at- tetas imsis organizuoti alie- 
tikėtas kataklizmas juos pa- liko 6-3 metų amžiaus kelioli- jaus ir tekstilių pramonių dar- 
kirg ir parblokš. ka muzikantų. Įvairias stygų bininkus. Paskiau teks ir ma-

instrumentais vykusiai pagro-1 žesniosioms pramonėms.
jo keletu dalykėlių. Orkestrui i __  ____ _____
dirigavo toks pat dirigentas, 8* GAISRAS IŠTIKO SENIAU-

SUIMTAS BANKO KASI
NINKO PAGELBININKAS

metų amžiaus Sauliukas.

UŽ STREIKĄ VISUOMENĖ 
UŽMOKĖS

Vakar vakarų Chicago ir ki, 
tų miestų visoj šaly demokra
tai turėjo surengę vakarienes, 
iš kurių gautu pelnu bus pa
dengtos rinkimų kampanijos 
laiku padarytos skolos.

Prez. Rooseveltas vakarie- 
niautojams kalbėjo per radijų.

7 DARBININKAI ŽUVO 
STATANT UŽTVANKĄ

T^ake apskrities šerifas pas
kelbė kad Fansteel Metallur
gical korporacijos fabrike, 
North Chicago, streikas aps
kričiai atsiėjo apie 12,000 dol. 
Mokesčių mokėtojai — visuo
menė, turės padengti šias iš
laidas. I ,

Suimtas Deerfield State ban 
ko kasininko pagelbininkas 
Bamey Paulsen, 21 m. amž., 
kurs išeikvojo 2,500 dol. iš 
banko fondų.

Suimtasis greit prisipažino 
prie vagystės. Pinigus dau
giausia praleidęs smuklėse.

LIETUVOS BANKO AUK
SO FONDAS

SAVIVALDYBE TURI 16 
PENSININKŲ

ŠIĄ PULLMANE BAŽNY- 
ČIĄ

Vakar gaisras Ištiko Šv. 
Rožančiaus bažnyčių Pullroa-

KAUNAS, — Buvusiems ne> 351 Kast 113 gat Sakoma, 
prieškariniams Kauno miesto kad ši bažnyčia yra seniausia 
savivaldybės tarnautojams, ku Pullmane.
rie dėl senatvės, invalidumo Į

MISSOULA, Maut., kovo 4. 
— Dirbant užtvankų Flathead 
upės klonyje, staiga nuo paša
linio aukšto kranto ūžtelėjo 
uolos ir užmušė 7 darbininkus. 
Trys kiti sužeista.

KAUNAiS. — Vasario 1 d. 
siekė 74,60 milijonų litų; už
sienių valiutos — 3,22 milijo- 

1932 metais miręs Wm. nų litų; banknotų apyvarta — 
Wrigley, kramtomosios gumos 111,63 milijonų litų. Padengi- 
gamintojas, paliko savo žmo- mas auksu sudarė 66,8 nuoš.,

KĄ DAVĖ KRAMTOMOJI 
GUMA

ar ilgametės tarnybos yra at
leisti, duodamos nuolatinės pa 
šalpos. Dabar Kauno miesto 
savivaldybė tokių pensininkų 
turi šešiolikų. Jiems per me-1 
tus išmokama apie aštuonioli
ka tūkstančio} litų.

Gaisras iškilo iš berniukų 
patarnautojų kambario.

Kunigai suspėjo išnešti kon
sekruotas ostijas ir kitus šv Ti

tus indus.
Nuostolių padaryta iki 100,* 

000 dolerių.

Chicagoj sustreikavo Wea- 
tern Union ir Postai Tele
graph išnešiotojai jaunuoliai.

ORAS
CHICAGO SKITO. — 

Šiandien debesuota ir šalčiau.
Jiai ir vaikams nuo 30 iki 40 i o auksu ir užsienių valiutomis Nori trumpesnių darbo valan-1 Saulė teka 6:18, leidžiasi 
milijonų doL vertės turtų. I— 69,7 nuoš. dų ir didesnio atlyginimo. 5:46.
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VYČIŲ IŠKEISTA LIETUVOS ĮgTORUĄ

6v. Kazimiero dienoj iš mūsų dieniuk
io spaustuvės išėjo nauja 24 puslapių ilius

truota knyga, kurios gale yra žemėlapis, ro
dantis Lietuvos sienas, nustatytas sutartimi 
su Maskva 1920 m. Knyga atspausdintą ant 
geros popieros ir atspausdinta gražiai. Kny
goje dedanti paveikslai taip pat išėjo gra
žūs ir aiškūs. . . .

Knygos leidėjais pasirašo: kun. M. Ur- 
Umuvičius, MIC., Petras Bložis, Juozas Gle- 
bauskas, Irena Pakeltis, Stasys Šimulis, ir 
Albinas Alęliūnas. Tai Lietuvos Vyčių Chi
cagos apskrities valdyba. Vadinas, knygų 
išleido L. Yyęįų apskįrtys. Jų paraše kun. 
M. Urbonavičius, MIC.

Kas toji knyga, paaiškės iš šio leidėjų 
pąreiškimo: “ Gerbdami bočių vadus, išlei
džiame šių nedidelę Lietuvos istorijos kny
gelę ta viltimi, kad ji sukels ne tuščių pasi- 
didziav imu, bet ryžtumų, pasišventimų ir 
norų giliau įvertinti bočių pastangas išlai
kyti tąųtų ir gyvų ir garbingų. Mes būsime 
laimingi, jęi ši istorijos knygelė bent tru
putį prisidės prie sužadinimo karštesnės tau
tos pieiiės ir tautui garbę nešančių užsimo-

’d’ąi toks yru “Trumpos Įuętuvoa Istori
jos Paveiksluose“ pasirodymo tįkslas. Tiks
las tikrai gražus ir kilnus.

Mes neabejojame, kad to tikslo leidėjai 
atsieks. Mūsų jaunimas, o ir senesnieji žmo
nės, šių istorijos knygelę noriai skaitys, nes 
joj trumpai ir aiškiai atpasakoti patys svar
biausieji Lietuyos istorijos įvykiai. Knygelę 
daro daug vertingesne dedamieji paveikslai 
ir žemėlapis. Knyga išleista šia tvarka: su
linktą dešimts paveikslų po vienų iš kiek
vienų amžiaus, pradedant XI amžių, ir tru- 
itųpąį aprašomi įvykiai kiekvieno amžiaus 
atskirai. Nors aprašoma trumpai, bet vis 
dėlto duodamas neblogas dešimties amžių 
mūsų tautos praeities vaizdas.

Mes visai sutinkame su p. Miku Bag
donu, kuris pratartyje, įdėtoj knygos pra
džioje sako: “Amerikos lietuvių išeivijoje 
jau nuo seniai buvo pasigendama tinkamos 
istorijos, kurioje trumpais, bet ryškiais bruo--. 
žais būtų ątpąsakota Lietuvos praeitis... To
dėl Chicagos Vyčių apskritis žymiai patar
navo visuomenei, kad pasirūpino tokių — 
‘Trumpų Lięluvos istorijų paveiksluose’ — 
geisti”. , t

Teisingai pasak> ta. Mūsų jaunimo orga- 
ttiąacija — L. Vyčiai, išleisdami šių knygelę, 
u įkišo didelę spragų.

NEPRIKLAUSOMYBES ĮVERTINIMAS

“Trimito” bendradarbis p. M. B. rašo:
UaYurankiškumns, nepriklausmnas gyve

nimas nėrą prabanga, bet nepabaigiamas rū
pestis. Tačiau kiekvienas Žmogus verčiau 
pasirenka kad ir sunkų gyvenimų, bet lais
vų, e nenori kad ir už aukso kalnus kitiems 
vergautu Taip yra ir su tautomis. Dėl to ir 
Vasario 16 d. gimė iš mūsų tautos susipra
timo ir meilės tėvynei, troškimo būti laisvai.

Kai prieš devyniolika metų lietuviai pa
reiškė savo griežtų valių atstatyti Lietuvos 
yąlstybę, tai galingieji kaimynai gerokai šy
ptelėjo ir paskubėjo duoti “naudingų” pa
tarimų: aiškiai, kaip ant delno, jie išdėstė, 
kąd tai esanti neįvykdoma svajonė, kad Val
stybės negalima remti tik vienais norąis, 
kad tum reikalinga reali materiali jėga, ku
ries, esu, lietuviams kaip tik stingų. Kai 
dabąr žmogus pagalvoji apie pirmąsias mū- 
sų nepriklausomybės dienas, tai taip Jr kyla 
palyginimas su mūsų tolima praeitimi, kai 
kūrėsi didžioji Lietuvos valstybė, dedamą 
pirmuosius pamatus, kryži.ųppių smūginių8 
skambant. Juk kryžiuočių oidiųųų bųvų (ųį^

JR

tiška vakarų Europos koalicija, pasistačiu
si tikslu neduoti susidaryti Lietuvos val
stybei. Prieš Lietuvą tada buvo kariautą 
ginklais ir plačiai išplėsta jų puolanti pro- 
pagunda. Labai panuŠiai buvo ir prieš de
vyniolika metų. Ir šioj netolimoj praeity 
prieš Lietuvų stojo galingoji ir įtakingąjį 
Europa, lyg atnaujindama prieš 600 metų 
buvusių koalicijų. Buvo netikima lietuvių 
tautos gyvybišku pajėgumu ir, žūt būt, bu
vo stengiamasi pavesti Lietuvų “didesniųjų” 
globai, tyo labiau, kad “globėjų” netrūko 
ir jie piršte piršosi, viens kitų stumdydami. 
Lietuvio atmintyje paliko kartus anų laikų 
atminimas, nes piršimosi metodai nebuvo 
švelnys...

Dėkui Dievui, visa tai' jau yra praei
tyje. Lietuvių tautą išsikovojo laisvę, kad 
ir išėjo iš tos kovos sunkiai sužalota. Ta
čiau geriau išlikti gyvam, kad ir sužeistam, 
negu įnirti, turint sveikų kūnų. Didžiausias 
mūsų rūpestis dabar yra išgydyti valsty
binį organizmų, atvaduoti Rytų Lietuvų su

Jurgis Matulevčius. Jis buvo 
prmutinis Nepriklausomos 
Lietuvos vyskupas, įsikūręs 
senoje Gedimino sosUųęjo Vi
lniuje. Jurgis Matulevičius bū

valandomis. —į šmeižė lenkai, 
o Varšuvos ir Vilniaus lenkų 
spauda negražiu būdu užpul- 
davot vyskupą Matulevičių ir 
jo vąrdu leisdavo nebūtus
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DAR APIE ARK. JURGĮ MATULEVIČIŲ

Sausio 26 d. suėjo 10 me- savo ganytojiško darbo ir to
to, kai mirė arkivyskupas nūs jo gyvybei pavojingomis

PO SVIĘTĄ PASIDAIRIUS , perą “Lietuvos Aidas’’). A- 
le kokiam šteite — Sąliamo-

Navatnas tijatras nas žino. Jei žinočiau tikrų
darnus vikąru vyskupu ir ąr- ųgasimanymus. 1925 m. len-j Gal, kuris iš jūsų, tavorš- jo adresų, organizuočiau ek- 
kiyyskupu, rodė puikų pavy- kai sudarė su Vatikanu kon-'čiai, esate girdėję, ir žinote, skursi jų ir, nusipirkę kas viš-
zdj, kaįp reikia geiibti lieto- kordotų, todėl lietuviui vys- ąle man tai naujyna, kad A- tų, kas bekopukų, kas kopūsto
vių kalbų ir savo tautų. |Įkupuį ten daugiau pasilikti merike yra navatnas tijatras, galvų važiuotume to tijatro

Jurgis Matulevičius ūkiniu 
ko sūnus. Gimė jis 1871 m

buvo neįmanomą. Iš Vilniaus kur už įėjimu tikietų mokama pamatyti, 
vyskupus Jurgis Matulevičius ne pinigais, ale valgomais

Šnekant apie tijatrus, mun 
neseniai teko matyti irgi foni 

Nuėjęs pas Anuprų 
radau kitų svečių, ku- 

kopusto galvų. Prie tikic-' ris. pasirodė esųs Panagytės 
į Nepriklausomų |o langelio atidavę tuos daik-Įboi friend ir jau sutarę po

Marijampolės apskr., Lū*inės'v)'l‘sU Ue6ia<[ H““’0“. kur « daiktais. Kiekvienas eidamas 
kaime. Tėvams miros, jaunam T*v“ Į**““ .Ap^.ta1'’ i tijatr4 pešasi kokį nors gy.

□in’eVuZn.i ZZSrZLZ' teko. dirbti ’SS ViaiUtoriumi Lieta- v,, „ Mgyv, daik„: vilt,, tijatras.
ir atjauėta, kokioj JygS-atgijo Lie-į akio darbus. Veikta mokėsiVdamus v^kupas pake. lwrMį, kumpį, laai„ių pa,tC( Panagį , 
I  ė„ j „ ' AlarHn».rwU£w Jr K0U11 V.mi. liau»as Į arkivyskupo titylų. ar kopūsto galvų. Prie tikie- ris pasituva, tani yra aišku, kad Vilniaus išvada- Marijampolėje ir Kelcų k mū
vimas yra nepalyginamai lengvesnis daly
kas, negu buvo nepriklausomybės atgavi
mas. Šiandie Vilniaus grųžjnimas Yra ne es
mės, bet tik laiko klausimas.

Laisvė yra ne tik mūsų didžiam džiaugs^ 
mui, bet ir visapusiškam tautos ateities ir 
gerovės ugdymui. Laisvė yra ne primarinis
gyvenimo tikslas, bet priemonė būtinoji stĮ, ne kar, „„„ , nukent5dav0. 
lyga tibuleti. O tobulumo svarbiausias pa-

gų seminarijoje. Anais tai
kais Kelcų seminarijoje visi 
klierikai buvo lenkai. Išimtį 
sudarė tik Jurgis Matulevi
čius. Tjek mokytojai, tiek klię 
likai puikiai žinojo, kad Jur
gis laiko save lietuviu, todėl

žyrnys yra savo garbės supratimas. Kas abe- 
joje dėl laisvės, tas nėra pats laisvas, to dva
sia yra vergiškumo kevale.

Mums visai nėra reikalo perdaug rū
pintis ir sielotis, kų svetimieji mano dėl 
mūsų ateities, nes mes patys, ateitį kuriam 
ir ji bus tokią, kokių sėklų šiandie sėjant. 
Todėl pirmausią kreipkįm savo žvilgsnį pa
tys į save, į sava dvasios, savo širdies gel
mes. Jei čia yru visa kaip reikiant, jęi mes 
stipriai jaučiam, kad galingiausi esam tik 
būdami patys vieni, neinaldaudami kitų ma
lonės padėti, tai jokis pavojus mums ne
baisus.

Bolševikų laikraščiai smarkiai putlia 
“N-nų” redaktorių dėl jo “ ti ock ieti nės -‘po
litikos“. Grigaitis, kiek tik galėdamas gina
si, tvirtindamas, kad jis tokios politikos ne
vedęs. Ta pasaką, kad “Naujienų” redakto
rius ginus troekmtus esųs • ■sąmoningas me
las“. Esu Grigaitis kovojęs prieš trockiz- 
mų” dar tuomet, kai mūsų Bimbęs, Prusei- 
kos ir Andruliui unt pilvo šliaužiojo prieš 
raudonąjį’ sovietų karo komisarų”. Matyt, 

čia yra tikras vargas: Grigaitis nori prisi
taikyti prie bolševikų, bet tie jam trockiz- 
»uų prikaišioja. Vargas ir bolševikams: var
gais negalais jie Grigaitį pritraukė prie “be
ndrojo fronto”, bet tas vis šiaušiasi kai ežys 
ir murma lyg ubagas miltus pabėręs. Iš to 
\isko matyti, kad “bendram fronte” ne vis
kas ramu.

t • ę
Brooklyno “Vienybė”, pradėdama eiti 

dienraščiu, pasisakė būsianti neutrali, tar
nausianti visiems lietuviams lygiai. Tačiau 
dabar jau aiškiai matome, kad ji savo pa
žadų nepildo. Ji akloj tarnauju laisvamanių 
grupei ir jos globojamiems “ nežaliežnin- 
kattis”. “Vienybė” dideliu pamėgimu puola

Atvykęs
Lietuvų, arkivyskupas prade
da nąujų ganytojiškų dąrbų. 
11127 m. sausio mėn. 22 d- jis 
suserku, o sausio 26 d. po o- 
pe racijos miršta. Kaunąs, o

tos gali eiti į vidų ir užimti Velykų jaunoms dienoms gud 
šitų. • bai pasakyti Nuoširdi Pana

gienė užf.undino vakari 
Valgant vaikinas Panagyti 
sako;

— Barbu t, imk man už
. - v . . plaukų, paausy ir pešk.
netekus ne tik ganytojo, bet lt‘« dov anojaiuos ne už atsi- _ sako panagytė,—
ir pavyzdingo suripraturio vi- aymejunų, ale is pasigailėji- ..a dabaf igmislįoji 
suomenės veikėjo, kovojusio 1110» znionėms duoda sū
dei lietuvybės svetimųjų tar- P‘asti» kad gavusi gėdų artis- — Ne, ne, prašau tavęs, 
pe. Sausio mėn. 29 d. arki-l^ turi arba. gerų vyrų, gerų imk drūčiai ir pešk be jokios

Pas mus artistai, ypač ar
tistės, po padai na vimo, arba

Lietuvą, tada gauna gėlių. Labai
paskendo giliame liūdesyje, (la^na* pas mug artistėms gė

-i kartu L visa

Tačiau kantrus lietuvio bū
das viskų kentė ir niekam 
nesiskundė. Po kurio laiko 
Jurgis Matulevičius pateko 
Varšuvon. 1893 m. tame Len
Rijos centre vyko svarbūs į- 
vykiai. Čia jaunam lietuviui 
teko vėl susidurti su lenkini- ulsuved,,^ «xl,

tavorščių, gerų boi friend- Bet ceremonijos, 
tame tijatre, Y*>toj gėlių, at-l _ Na> kąm Ug reikalinga! 
nešama prie steidžiaus ir pa-| _ Barbut> pragau> pagaHoi.

prie kryptos sakė ReapubU- duodama artistei tai vištų, liepiu, peš^ jgigu mftne myĮi
mo banga. Bet Jurgis buvo 
nepalaužiamas tvirtas lietu
vis ir lenkinimo bangai nepa
sidavė. 1898 m. Jurgis įšven
tinamas kunigu ir skiriamas

liau kun. ’ Jurgis Matulevi- [ve*tas ir Pa,ald(>la8 Marijam- |V18as tijatro personalas val-igriebs Panagyteį ,wž galvos, 
čius išvyko Šveicarijon, o Pol^e‘ Tsb- g° ftrtl&tU dovai,a*‘ 0 lie'.kml to ii net jrvoltu suriko.

1906 m. skiriamas Petrapilio

kos Prezidentas A. Smetona- tai Pa,Seli, tai kurkinų, tai 
Arkivyskupą* Jmgis Matule- kenų tomeičių ar kitkų. Pasi- 
vičius buvo palaidotas Kaupo taiko, kad per stęidžių artis-

Ima Panagytė dviem pirš
tais už plaukų ir švelniai peša.

— R, esi eilpna, — sako
archikatedros kryptoje, bet tei nurieda mešmelionas arba vaįkinąs> _ i>abar> tau pa- 
1934 metų rudenį buvo per- kopūsto galva. Po programo j lr su uis ^dįiaįs j^į

dvasinės akademijos profeso
rium. Didysiš Karas kun. Ma
tulevičių užklupo Varšuvoje. 
Jis ten išbuvo iki 1918 m. 
Paskui nuvyko į Vilnių. Val
stybės Tarybą pu maišiais s<»- 
vo gyvavimo metais susirū
pino Vilniaus vyskupu. Kaip 
pas Jurgį Mątulevičių atvy
ko Tarybos delegatai gauti 
jo sutikimų būti vyskupu, tai 
Matulevičius jiems maždaug 
taip atsakęs:

— Jeigu norite mane au
koti lietuvių reikalams, tai 
turįu sutikti, nors puikiui ži
nau, kud mane lenkai smar
kiai šmeiš”.

1918 m. gruodžio mėn. 8 
d. senoje Istorinėje Vilniaus 
katedroje jvjko naujojo vys
kupo ingresas. Tai buvo isto

Kaune Steigiamas

Vilniaus Inatitutąs

ka, padeda į šaltų storedžių 
ir iš čia parduoda štorams. 
Biznis tam tijatrui, sako, la
bai gerai eina.

Kur randasi tas navatnas 
tijatras? klausit manęs. Jis 
randasi Abingdone, Ameriko-

kad toji net gv.oltu suriko.
— Lisen, kų tas reiškia? —

supykus paklausė Panagytė. 
— Reiškia tų, — atsakė vai

kinas, — kad kai apsiženysim, 
tai ne tu bū&i ant manęs bo
sas, ale aš ant tavęs!

Su šitais tijątrais ir gudbui
je (tik tokį adresų davė po-,visiems

Lietuvius kunigus ir dargi tuos, kurie yra | rįnė diena, nes Vyskupas Ju-

Jau prieš keletu metų Lie
tuvoje buvo iškeltas sumany
mas įsteigti okupuotai Rytų 
Lietuvai tirti institutų. Šis
sumanymas rado gyvo pritą- . - - - r- .

. - . • k mus, paskaitas, parodas, kon- sudaro direktorius, sekreto-rimo pernai melais buvusią- ’
vilniui ferencijas iir t.t. Pats insti- riu« ir sekcijų vadovai. Vame metiniame Vilniau^ vadą-. d ji- a * • e-* ± jonvn^invJmo ' toto darbas varomas atskiro- dovybe nustato instituto dar vmio sajungcfcs suvažiavime, j v i i • i j1 mis sekcijomis, kurių yra bų planų ir jų vykdomų tva- 

Suvažiavimas įgaliojo daba-; numatyta net keletas: istori- *kų, priima ir atleidžia in- 
rtipį sąjungos centro komite-j jos ir priešistorijost geogra
fų rūpintis, kad \ iiniaus in-, fįjos ir etnografijos, ūkio ir 
stitutas artuniausiu laiku bū- Į visuomenės, teisės ir polilti- 
tų įsteigtas. Be ta, suvažia- kos. Vilniaus instituto nariai 
vimas instituto direktorium I irgi skirstomi į keturias rū- 
išrinko buvusį ilgametį Vii- gįs; tikrieji nariai, rėmėjai, 
niaus vadavimo sąjungos pi- garbės nariai ir koresponde- 
rmintnkų prof. Mykolų Bir- ntai. instituto tikruoju nariu 
ž|ciką. . < galį būti mokslininkas arba

mokslo darbų dirbti pajėgian-
pAsizyrnėję kilniais tautiškais darbais. Ji 
puola ir šmeižia kun. Pr. Jurų, kun. J. Bai
lumų ir kitus. Ji juokiasi iš katalikų pas
ninkų, garsina “nezaležninkų“ veiklų, dien
raštį veda ne lietuviškai, bet iaisvamaniš- 
kąi. Vadinas, “Vienybės” vyriausias tiks
las yra tarnauti laisvumanybei ir kovoti su 
katalikiškąja tautos daugiųna. Gaila, kud 
laisvamaniško dienraščio leidėjai ir redak
toriai drįsta dangstytis tautininkų vardu. 
Jie to vardo neverti.• t •

Chicagos bolševikų laikraštis dažnai ra
šo didžiausius pasigyrimus apie bolševikiš
kas organizacijas, apie jų pasisekimus, apįe

įgis Matulevičius katedroje 
nuo neatmenamų lajkų jau 
buvo panaikinta lietuvių kal-

DSabnr Vilniaus iivstituto 
steigimo darbai jau eina prie!i*8 žmogus, instituto rėmėju,
galo. Vilniaus vadavimo są
jungos centro komitetas yra

ba. Jų panaikino lenk i p'ųno (paruošęs šio ins|tituto įstm 
banka. Tų dienų, kai vysku- tus. Pagal juos, Vilniaus in- 
pąs sakė paųipkslų, tįaugęliui stitutas yra mokslo ir švie- 
niūsų tautiečiu iš džiaugsmo tinio įstaiga. Jo tikslas yra
byrėjo ašaros, nes visi jautė 
ir suprato tos dienos reikš
mę jau atgimusiai Lietuvos 
valstybei. Tais pąt metais Va

lkti Vilniaus ir ViUūaus kra- 
ito etnografiją, iMprijų, kul-

kiekvienas lietuvis arba Lie
tuvos bičiulis, sumokėjęs kas
metinį arba vienkartinį nu
statytų mokestį instjtoto ko
respondentu gali būti ne Lie
tuvoje gyvenantis asmuo, pa- 
sižudėjęs padėti institutui di
rbti jo varomų darbų. Ypa-

lūrų, o taip pat ūkiškus, vi- tingai instituto darbui nusi- 
cuoineninius, teisinius ir poli-' pelniusieji asmenys gali būti 

Istybės Taryba suruošė pietus tinius klausimus ir savo da- ’ renkami instįtuto garbės na- 
pagerbimui Vilniaus vyskupo rbų vaisius skelbti plačiajai riais. j
Jurgio Matulevičiaus, f tas iš- visuomenei. Savo tikslo sie-

guusingus lietuvių bolševiku minias, o tuo |p|u,egj į,e ijetųyjų atsilankė kdanias, institutas mokslo da-
lurpu anų dienų pats vyriausias to laikraš
čio redaktorius praneša, kad: “Chicagoj mes 
turim 200 lietuvių, kurie priklauso Kotu. 
Partijai. O galima daugiau turėti”. Matot, 
iš. didelio debesies — mažas lietus; iš tų 
“tūkstantinių iniuių” tik pora šimtelių prįe 
komunistų tepriklauso. Mūsų manymu, ir tai 
perdaug. Neturėtų nė tiek atsirasti lietuvių, 
kurig ęUtos sų mųsų tąutos didĮiąųaiaįs ne- 
uųiMlčįmi8 ir tikėjimo prieŠ&ią. ,

lenkai, lialtgudžia*, rusai ir 
net vokiečiai. Visi tinkamai 
pagerbė senosios Gedimam 
sostinės vyskupų

Netrukus poįitiuė pądėtis 
pasikeitė. Vilnių okupąvų le
nkai, paskui bolševik&į įr vėl

rbui telkia mokslininkus ir 
lutus asmenis, pajėgiančius 
dirbti mokslo darbų. Jis re
nka ir tirią reikiamų medžia-

steigia aavo bibltoK1

Autonominė įstaiga
Vilniaus institutas yra au

tonominė Vilniaus vadavimo 
sujungęs įstaiga. Jam išlai
kyti prie sąjungos sudalomas 
šas skįis Vilniaus vadavimo 
sųjunga, suąukos instituto rė

stituto narius, išskyrus tik
ruosius narius, kuriuos renka 
Vilniaus vadavimo sąjungos 
centro komitetas, renka slap
tu balsavimu garbės narius 
ir korespondentus, svarsto ir 
pribna instituto sąmatas bei 
darbų apyskaitas, vykdo, sva
rsto ir sprendžia visus Vil
niaus institutų liečiančius 
klausimus. /4

Vilniaus institutas yrą se 
niai laukiamas ir būtinai rei
kalinga mokslo įstaiga, kuri 
ištirtų visų lietuvių tautų bei 
platųjį pasaulį kiek galint 
dauginu supažindintų su Vil
niaus krašto savybėmis, jo 
turtais ir jo skirtingumu nuo 
kitų dabartinės Lenkijos val
domų sričių. Vilniaus vada
vimo sąjungos centro komi
tetas, kiek teko patirti, ti
kisi, kad Vilniaus institutas 
pradės veikti Kaune dar šių 
metų pavasarį. Jo įsteigimo 
ir veikimo taip pat laukia ir 
visi Vilniaus vadavimo sąju
ngos nariai bei kiti Vilniaus 
darbo rėmėjai.

kę įr padeda steigti Vilniaus nuėjai ir kiti jo darbui prita- 
skyrips kitose bibliotekoee;! riantįej asmenys. Instituto 

lenkaį. Tačiau vyskupas Ju- jis leįdzįa biuletįnius, metrą- vyriausias valdomasis orga- 
įgis Mątųįęvįčįuę nepąmetė ščius, knygas, daro prapeši- nas yrą jo vadovybė, kurių

SKAITYKITE IK PUTIH- 
KiTE WR“
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DETOITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Moterys ir Mergaites, j WFST SIDE

į Są jungę Į BiLUI U VL
Gera proga dabar įstoti į . Lietuvis adv. 4. Conradas 

Motery Sąjungą, nes vajus kandidatas į Common Pleas 
prasidėjo kovo 1 d. ir tęsis teisėjus nominacijoj nelahnė- 
per tris mėnesius, iki birže-Į-;0. Kaip ten nebūty, visgi He
lio 1 d., šių mėty. j tuviai pirmą bandymą gerai

Kurios moterys, mergaitės, atliko. Plačiai išsigarsino, o, 
niekur nepriklausote, pasiste- kas svarbiausia, lietuviams 
ngkite įsirašyti šion organi- pamoka politikos darbe. Agi- 
zacijon. Per tuos tris mėne- (tacija už adv. Conrailą nebu- 
sius įstojimas dykai. Tai ne-jvo stipriai suorganizuota. Vie 
paprasta proga. Jei kurios ir. na, per maža buvo laiko, o 
priklausote prie kitu organi- ( kita, patys profcsijonalai ne- 
zacijų, tai kodėl negalite pri- dalyvavo agitacijos darbe, iš
klausyti pne šios Motery skyrus kelis. Visą. judėjimą 
Sąjunga yra vienintelė liet. palaikė paprasti žmonės. 0- 
katalikiy motery organizaci
ja, Amerikoje. Ligoje narės; gaitas, 
gauna pašalpą, sergančią na
rę kitos narės aplanko, sura
mina. Narei numiius, pašalp- 
gaviams išmokama pomirtinė.
Je to, kiekviena narė gauna 
dykai gražy, įdomų laikraš
tį “Motery Piną’’, kurioje

»alsis savas už savąjį buvo 
Panašiame atsitikime,1

reikia įtraukti didesnė grupė j 
darbuotojų ir platesne prog
rama varyti agitaciją. Šį ka
itą iš pačių vedėjų buvo 
daug trūkumų.

telpa

galima
Daugely kuopų yra įsteigti 
įvairus kursai, kur 
daug ką išmokti.

Prie augusių kuopų, 
taipgi ir jaunamečių skyriai 
Ir jie gali daug gero išmokti, 
ir joms yra labai naudinga 
priklausyti prie šios organi
zacijos. i,

Smulkesnių žinių galima 
gauti vietos kuopose, o jei 
kur nėra kuopos, galima krei
ptis į centrą šiuo adresu: 
1927 So. 49 ave., Cicero, III.

Taigi, moterys ir jaunos 
mergaitės, nepraleiskite šios 
progos. Visos pasistengkite į- 
sirašyti šio vajaus metu. Ne*- 
laukite *kol kas paragins.

M. S. šiais melais švęs dvi
dešimties metų sukaktį nuo 
įsikūrimo organizacijos. Tai
gi ir naujos narės galės sy
kiu švęsti ir paminėti iškil- Velionė buvo pavyzdinga 
mes, kurios įvyks Chicagoje. katalikė, priklausė Amžinojo 

J. H. Medinienė, j Rožančiaus ir Šv. Rožančiaus 
Mieli, valstijos direktorė dr-joms. Paliko nuliūdime vy-

Detroite plačiai išsiplėtė 
pasiskaitymų, < sėdinčiųjų streikas. Priskai-

toma net 25 dirbtuvės, kur 
streikuoja darbininkai. Kai 
kuriose dirbtuvėse darbinin- 

yrfti kams buvo nustatytas toks 
atlyginimas, kad sunku buvo 
ir pragyventi. Darbininkai da 
bar buriasi į uniją. Tai vie
nintelė darbininkų galybė.

Vasario 24 d. mirė a. a. 
Kotrina Budrienė, 74> m. am
žiaus. Rytą buvo bažnyčioje, 
pavakary išėjo iš namo snie
gą šluoti, sukrito ir, nuvesta 
į ligoninę, mirė. Velionė tu
rėjo širdies ligą, nes prieš tai 
kelias savaites sirguliavo, bet 
tą dieną jautėsi gerai.

šv. Antano bažnyčioj atlai
kytos pamaldos, kleb. kun. I. 
F. Boreišis pasakė pritaikin
tą pamokslą. Palaidota Šv. 
Kryžiaus kapuose.

Ona Adomaitė. Daug pasi
darbavusi Šv. Antano parap. 
chore, Vyčių 102 kp. Turi 
gražų soprano balsą, keletą 
kartų dalyvavo vaidinime ir 
labai gražiai roles atlieka. 
Gražiai vartoja lietuvių kal
bą. Yra patrijotė. Daug kar
tų parapijos ir seserų .paren
gimuose žymiai pasidarbavu
si. Jos tėvai yra pirmutiniai 
parapijos organizatoriai ir 
daug jai pasidarbavę. Jos se
sutė Julytė choristė — sop
ranas, taip pat veikli dar
buotoja visame veikime. Abi 
Adomaitės yra plačiai Detroi
te žinomos. Linkime ir toliau 
joms nepaliauti darbuotis. 0- 
nytė Lietuvos Nepriklausomy 
bės paminėjimo vaidinime ar
tistiškai atliko rolę.

rą Praną, keturias dukteris; 
Marcelę, Agniešką, Elzbietą 
ir Marijoną. Budrių šeima 
buvo duosni parapijos reika
lams.

Velionės nei šaltis, nei šilu
ma nesulaikydavo nuo baž
nyčios. Amžiną jai atilsį.

Rap.

Didelis shower balius R. 
Valatkevičienei buvo sureng
tas vasario 25 d., Šv. Jurgio 
mokyklos svetainėje. Žmonių 
dalyvavo netoli šimtas.

R. Valatkevičicnė yra Mo
terų Są gos 54 kuopos finansų 
raštininkė, taipogi Lietuvos 
Dukterų draugijos vice pirm.

Kaip gerai darbuotojai vie
šnios sunešė daug gražių do
vanų.

Vakarą rengė daktaro žmo
na C. Peters, Al. Jacobe, C. 
AValls iv E. Dudenaitė.

DHICOIS ■Bl

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo Penkta Diena
“Jei kas myli Dievą, tas 

yra jo pažintas”. — 1 Kor. 
vni, 3. .

Mano Meilės kūdiki, glaus
kis artyn! Ir leisit man paju
sti tavo rūpesties slėgimą. Aš 
žinau tavo naštą, nes aš ją 
tau uždėjau; atsvėriau ją sa
vo rankoje, ir padariau jos 
sunkumą, kaip tik tokiu kokį 
mačiau tau geriausiu, ir kuo
met uždėjau jį ant tavęs aš 
sakiau: “Aš būsiu arti, ir 
tau besiglaudžiant prie ma
nęs, ši našta bus mano, o ne 
tavo”. Taip aš laikysiu savo 
apglėbiančiose rankose, mano 
paties Meilės kūdikį; čia ją

EAST SIDE
Parapijoj randasi keletas 

ligonių. Sunkiai serga Ieva 
Varanauskienė, Marijona De- 
reškevičienė, Magdė Dubėtie-

Feliksas Stanius. Gabus . 
scenos vaidyla. Atvykęs iš j 
Lietuvos pradėjo dalyvauti j 
Scranton, Pa., Šv. Juozajpo 
parap. chore, kur vargoninin
kavo dain. A. Sodeika. Ten 
pradėjo vaidinti. Atsikėlęs į 

į Detroitą daug yra dirbęs L. 
i Vyčių 79 kp. (Šv. Jurgio pa
rap.). Dabar veikia Šv. An
tano parapijos chore, turi 
gerą baso balsą ir daug kar- 1 
tų vaidino įvairias roles. Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
minėjime vas. 21 d., girtinai 
atliko Jono rolę veikale “An
tanas Leitenantas“. F. Stan
kus jau kelinti metai kaip 
vedęs, bet randa laiko pasi-. 
darbuoti lietuvybės reikala
ms. Jo žmona Agnė irgi ge
ra vaidintoja, pasižymėjo tam 
pačiam veikale. Gyvendama 
Anglijoj ji yra daug sykių 
vaidinusi ir chore dalyvavus. 
Stankams linkime visados 
taip darbuotis lietuvių tarpe.

MEN LOVE 
PEPPY G1RLS
You can becomc peppy 

this ea$y way
— - ana P*PP7 i ■■■

wlll take you place*. If you are llvely.
they wlll turite you to dancea and parties.

BŪT, If you are croea and llfeleee and alweye 
tlred out, men won*t be Intereated ln you. 
Men don't likę *'qulet” giria. Men go to 
partlea te enier themseltes. They want girto 
atong wt>o are full of pep.

LYDI A R. PINKHAMS VRGRTABLR COM- 
POUND helpa gite you pep and energy. For 
oter aisty yeara giria and women kate been 
taklng t kia famous old medicina to pep thevn 
up . • . to help gite them at rengt k, energy, 
aparkle. Notlce the giria and ttomen abeut 
you who ere full of pep. Ask thevn what makee 
them peppy. If they are hooest. many of 
them trill gite the credlt to LYDI A R. PINK* 
HAM'S VRGRTABLR COMPOUND. Ynu 
should gite LYDIA R. P1NRHAMS VRG- 
RTABLP COMPOUNDn try. Girto wlth pep 
e«e 1 v-rw attractHe to men.

paguldyk nė nebijok nuvar
ginti Tąjį, kurs padarė, pa
laiko ir veda pasaulį. Ateik 
dar arčiau; tu nesi gana arn. 
Savo rūpestį, save patį, dėk 
abu ant manęs, kad jausčiau 
savo kūdikį besilsiantį ant 
mano Širdies. Aš neabejoju, I
kad tu mane myli; tat, my-1 
lėdamas mane, glauskis ar- j 
lyn.

Bailys ir lėtasis temato, 
kad Dievas yra meilė — ir 
amžinai — meilė visiems ir 
tat jam; ir kad Dievas yra 
padaręs ir iškentėjęs visa, ką 
meilė galėjo sumanyti Jo su
tvėrimų gerovei. — Aleksan
dras Raleigh.

Būk kuo išrodaii! gyvenk, 
savo tikėjimu! Parodyk žemei 
dievišką palytėjimą; būk tuo 
ko meldeisi, kad būtumei pa
darytas, didžiojo Mokytojo 
žingsniai tebūnie tavo.

— Bonar

nė, Ona Kybartaitė, parapi
jos choro narė. Choras linki 
Onai k uogre iriausia i pasvei
kti ir vėl su visais dalyvauti.

Kleb. kun. J. Čižauskas da
žnai ligones aplanko.

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo- . 
kėjimais arba nuo I iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų fį /Q 
(straigbt mortgages). “J"
Pinigų taupytojoms išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July L 1937, išmokam visą nuošimtį už 4 

mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin mackeavtcii, Pre?. Tel. Canal 1679

-EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
Gegužės 29 d> laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 d s asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenb urgą laivu “Gripsholm”

Ix-wis Madoms Kelių Kodo 
Ix*wh> krvtlllau VLsIciiim Duoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatu 
“Draugo” skaitytojams.

Keturios didelis 
vertybės Aluose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

$22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
jokių mokesčių už 
pristatymų.
lietuvis parda vi
jau Krauk P. 
Speecher jums 
patarnaus.

William A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

Kovo 12 d., Šv. Jurgio pa
rap. svetainėj bus rodomi iš 
Lietuvos garsiniai judomieji 
paveikslai. Rodys Juozas Ja
nusas.

Paveikslai gražūs, tad vi
siems bus įdomu juos pama
tyti.

(Tęsinys 4 pusi.)

Streikuoja. Patarnautojos vienoj Woolworth krau
tuvių, Detroit, Mieli., paskelbusios sėdėjimo streiką. 
Reikalauja mokesčio pakėlimo ir unijos pripažinimo. 
Manoma, kad streikas išsiplės po visas Woolworth 
krautuves visam krašte. Šios darbininkės gali pasekti 
ir kilų departmentinių krautuvių darbininkai.

TO REGAI N ENERGY 
AFTER THE FLU

When the Flu ha, left rou 
weak ind discouraaed rou 
need somethins to put i 
kccn edie on rour appctite 
and to brač* up rour di 
aestive syncm, to turn your 
tood into streneth-aivina 
red blood. Hoitetttr i 
Stomachic Bitterr ipeed.t 
up racorary. You'll feel oet- 
tet with the firat dore 
Phoneyourdrucstoreright 
away and aet narted quick 
ly Amenca's tonic since 
1855 Tartas »ood, does 
■ood. 18 oi. bottle. *1 50

HOSTETTEI’S BITTERS

Buy gloves with what 
it suves

Nerelk mokėti 60c už 
dantų mostj. I.isterlne 
Tooth Pašte gauna/na po 
25c. Tėmyk, kaip gerai ji 
veikta. Jų vartodamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

AMERIKOS GERIAUSI. Šia
kaina!

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

O fed

arba telefonuokite CANai 7790

Digestible as milk itselil lttt GOOFOS

a «s •

it*'

6.
»<♦

... sis šiurio maistas 

su skaniu švelniu 

Cheddar skoniu.

A*rr gooo 
Oi-O HAHK GOORjSl] 
v/ATCHA Got

THERE?

SOMETVIN’ FOR 
MV GRAMOPA'. 
rrs

FAMILY
Y I’M gnuag T1

rtlM A 9ox OF 
OGARS AMD A 
FUNNEL'.’.

V/HATŠ TVAE’’
Foą?

ITS A 
OtVtCE C3F

By H. T.

FCOM SETTiMG 
TO

/HlSKEfcS H

• Let tbe famfly kava this imtritioaa 
cfaceae food oftea . . . in sand wtch<sa, faa 
caMemle diabea, and, meited. aa a amooth 
•auce (or egp or sea fcod.

C’ EEjf-- «
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Atlaidų Iškilmes

KENOJS11A. — Praeitą, sa
vaitę, vasario 12, 13 ir 14 d., 
keoošiečioms teko gera pro
ga pelnyti didžiuosius atlai
dus. Tai buvo keturiasdešimti; 
valandų atlaidai. Iškilmės pra 
sidėjo penktadienio rytą iš
kilmingomis šv. Mišiomis, ku
rias laikė d. g. Marijonų Se
minarijos rektoriais, kun. Dr. 
J. Vaitkevičius. Jam asistar 
vo gerb. kun. L. Kierstein, 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, Kenoslia, diakonu ir 
gerb. Marijuaių Seminarijos 
auklėtiniai klierikai »— St. 
Vaičaitis, subdiakonu ir Ant. 
Mažukna, apeigų vedėju. Į- 
žanginį pamokslą pasakė kun. 
Urba iš Waukegan, šv. Bal
tramiejaus parapijos klebono 
pagalbininkas. Mokyklos mo-

DETROITO LIETUVIŲ 

ŽINIOS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Misijos prasidės kovo 14 u. 
ir baigsis 21 d. Misijas ves 
kun. A. Drazdys, salezietis.

Parapijos choras, vedamas 
muz. B. Nekrašo, mokinasi 
daug gražių giesmių ii- nau
jas mišias Velykoms. Choras 

titlingas, kas penktadienį
prisirašo naujų narių.

Šį sekmadienį sodalicija
Įeis prie šv. Komunijos. Po 

.ų bus svarbus susirinki-
nas. Jame buą, svars 
ie metines sodalicijos 
les. Visos narės turi būtinai 
dyvauti.

Kompozitorius kleb. kun.
Čižauskas, gavo padėkos 

išką nuo muz. J. Šaučiūno, 
įrąrdu “Wyoming Klonio Dai 

Draugijos”, už parašytą 
tirtą giesmę Vargoninin-

Sų j ungai. Be padėkos, kai- 
dovaną, minėtoji draugija 

irisiuntė giesmės 100 egz.
Kleb. kun. J. Čižauskas 

Įaipgi džiaugiasi gavęs dide- j 
dovaną nuo poeto kun.. J.’ 

^y Janavičiaus, šešis giesmy-* 
■liūs su eiliuotais parašais, 

kiekviename.
Kaipo padėką kun. J. Či 

mskas žada parašyti muziką
geliui, kun. J. Žydanavi- 

įuus parašytų giesmių.

kinių choras, vadovaujant Se
selėms Pranciškietėms, giedo
jo naujus mišias, o kiti mo
kiniui dalyvavo procesijoje, 
kuria žmonės laimi gėrėjosi. 
Vakare buvo Mišparai per ku
riuos Tėvas Vaitkevičius pa
sakė Labai gražų pamokslą.

Antrą dieną atlaidų šešta
dienio rytą, Tėvas Vaitkevi
čius atlaikė šv. Mišias — su
mų, o Milwaukės ir Racino 
— Šv. Grigaliaus ir Šv. Ka
zimiero parapijų klebonas, 
kun. J. Martis pasakė pamo
kslą. Vakare, per Mišparus 
Tėvas Vaitkevičius pasakė a- 
ntrą pamokslą.

Taipgi pirmą ir antrą at
laidų dienų, t. y. penktadie
nio ir šeštadienio po pietų, 3 
vai., mūsų klebonas laikė Šv. 
Valandas ir sakė pamokslus.

Trečių atlaidų dienų, sek
madienio rytų, mūsų klebonas 
laikė šv. Mišias — sumų, o 
Tėvas Vaitkevičius pasakė 
pamokslų, ir kvietė visus at
silankyti į pamaldas 3 vai. 
p. p., ir į užbaigimą atlaidų 
vakare. Per pamaldas 3 vai. 
po piiet, Tėvas Vaitkevičius 
pasakė labai įspūdingą pa
mokslą pritaikintą jaunuliui, 
o vakare per Mišparus pasa
kė pamokslą kuriuo baigėsi 
atlaidai.

'Levo Vaitkevičiaus pamok
slai, pilni aiškių Lr gražių pri
lyginimų, sukėlė naujų ener
gijų prie darbo dėl tikėjimo 
ir parapijos gerovės. Visos 
tris atlaidų dienas žmonės 
gausiai lankėsi ir vakarais 
bažnyčia buvo pilnutėlė ir 
visi Apsčiai naudojosi Dievo 
malonėmis atlikdami išpažin
tį ir priimdami šv. Komuniją. 
Po Mišparų buvo iškilminga 
procesija su Šv. Sakramentu.

Šioms apeigoms seselės pra-

nciškietės papuošė labai gra
žiai altorius ir išmokino mo
kyklos vaikučius procesijoje 
dalyvauti. Parapijos choras, 
vadovaujant Lauciūtei, giedo
jo per visus tris šių iškilmių 
vakarus.

Nel3^

Vasario 19 d. Ignas Stase-,
levi&us, ei metų amžiaus, ISveulė
WPA darbininkas, tapo ne- |‘°8 Svent« Nepriklan
tikėtai užmuštas automobilio 1 sukaktį.

Vasario 21 d., mokyklos 
salėje, susirinko skaitlinga 

žmonių. Nors ir lijo,

Vasario 16 d. Pas Mus | Choia& išpildys liturginį gie 
______ įdojimą. Be to, dalyvaus sve-

SCRANTON, PA. — Kaip 
kas met, taip ir šįmet, Šv. 
Juozapo parapija iškilmingai

ir be pagalbos paliktas ant' 
kelio. Miesto policija deda1 
pastangų sugauti žmogžudį. | minia 
Visi įtarianti automobiliai ir.het tas znM>n"» nesula:kė 
jų savininkai areštuojami ty- p“tri'iot,5ko vakarėlm.

rinėjimui. Šalę lavono rastas 
lempos stikliukas yra vienin
telis įrankis piktadario įta
rimui.

Vasario 21 dieną širdies li
ga staiga mirė Ona Urbonie-

Svečių kunigų iš apylinkių 
buvo labai daug. Gerb. kleb. 
kun. J. Kuras įspūdingai ka
lbėjo apie Lietuvą, išaiškino, 
ką reiškia nepriklausomybė ir 
papasakojo, kokių didelę pa-

Kaip tiktai komitetas iš 
Lietuvos atsiųs planus, turė
sime visuotiną lietuvių susi
rinkimą, tada Mrs. Mitchell 
papasakos apie darbuotę ir 
parodys, ką ji parsivežė iš 
Lietuvos: kokias dovanas, me
džiagą ir pavyzužiu8 dėl ka
mbario.

Geistum, kud į tą susirin
kimą kuodaugiausia atsilan
kytų jaunimo. Ji kalbės an 
gliškai ir dėl to visiems bus 
suprantama. Išgirsime daug 
įdomių dalykų apie Čiurlio
nį, kurio kūryba domisi vi
sas pasaulis ir apie daug ki
tų dalykų. Įdomiu girdėti bus, 
kų amerikonai kalba apie 
Lietuvų ir jos ateitį.

Sus-mas numatomas už mė
nesio, Lietuvių Piliečių sve
tainėj, 1723 Jan st., S. S.

Petras Pivarūnas

Reikale Lietuvių 
Kambario Pittsburgho 

Universitete
čiai: daili. B. Brundzienė ir 
smuikininkas A. Kaišys iš 

Brooklyn, N. Y., tenoras K. 
lloff manas iš New York, N. 
Y., baritonas (italas) N. De
vone aš Newarko, kom p. J. 
Žilevičius ir jo solistai iš iili- 
zabeth, N. J. Pasirodys ir 
mūsų choro solistai. Pamoks
lų apie muzikų pasakys sve
čias kunigas.

Būtų labai gražu, kad tų 
vakarų prieitų pilna bažny
čia žmonių. Visi tikra.il pasi-! 
gėrės gražia bažnytine muzi
ka. Kviečiame lr iš apylin
kės lietuvius į šį gražų kon
certą.

kle-

PITTSBURGH, PA. — 
Mrs. R. C. Mitchell, sugrįžus 
iš Europos išdavė visom tau
toms raportą, ką ji nuveikė 
iankydamosi įvairiuose kraš
tuose.

Raportas buvo įvairus, t
Labiausia gyrė Lietuvų ir 

jos žmones ir Lietuva dau
giausiai įdomavosi. Apie Lie
tuvą žadėjo daugiau papasa
koti, kada turės susirinkimą 
tiktai dėl lietuvių.

Kambario planui bus patai-
„ i syti. Lankydamos Lietuvoj su

Tikietų galuna gauti kie- ... . komitetu Kaune ii•uausoma. Baigęs kalbų, pa- j bonijoje, S. Trečioko raštinėj,! , U . * - * J
kvietė kun. šupšinskų vakai>o' ljaugžeiuio spaustuvėj ir pas' b.
vedėjum. Kiti svečiai kunigai vhjUS choristus. Žinanti, dI ' Gu i s j os bai-

ė. Velionė buvo pavyzdinga žangų Lietuva yra padariusine
parapijietė ir uoli keletos ka
talikiškų draugijų narė. Abu 
palaidoti po šv. Mišių Šv. Ju
rgio kapinėse.

Vasario 6 d. “Draugo” nu
mery tilpo žinelė apie a. a. 
Joną Trakšelį parašyta, kad

nuo to laiko, kaip tapo nepri
klausoma. Baigęs kalbų,

LIETUVIAI DAKTARAI

buvo: Kasakaitis, lnčiūra ir 
Žukauskas.

Programa susidėjo iš dai- 
velionis buvęs Šv. Petro drau |nib kalbų, deklamacijų, dia- 
gijos pirmininkas. Jis buvo p°SU ’r veikalėlio. Dainas at- 

’ Šv. Petro, bet Šv. Bene- llko mokyklos choras, kūrimu 
vadovauja muzikas J. Vai
čaitis. Pianu akompanavo pi
anistės Regina Mardosaitė ir 

■Eleonora Vaičaitytė.
Kaip visuomet, vaikučiai 

pundai savo dalį atliko. 
**VfTkarėljti baigėsi Lietuvos 
himnu.

lš skaitlingos minios, kuri 
nepadaiys atsilankė į patrijotinį vakarų, 

aišku, kad serantoniečiai pil
ni tėvynės meilės. Valio, sera- 
ntomiečiams! Raporteris

ne
dikto draugijos pirmininkas.

Kazimieras Stulgaitis

Lietuvių Priežodžiai

Lašas po lasė ir uodą pra
tašo. ! .

kreiva-ll
Viena kregždė 

pavasario.
Per šv. Kazimierą 

vėžė.
Iš jo dantų neišpliksi 
Nuo vilko bėgo, ant meš

kos uzbeko.
Kepalo bemeilydamas abra

ko neteko.
Vilkas bėga, vilkas tunka. 
Genys margas, svietas dar

margesnis.

Bažnytinis Koncertas

NEWARK, N. J. — Šv. Ce
cilijos choro bažnytinis kon
certas "bus kovo 2L d. Šv. Tre
jybės bažnyčioje. Pradžia bus 
7:30 vai. vakare.

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TOS 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 I TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

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

. gia dirbti

PLATINKITE “DRAUGĄ"
LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 28001

JOSEPH J. GRiŠii !
LIETUVIS ADVOKATAS 1 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6513 S. Rockvvell 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 Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St
Telefonas REPublic 9600 

i----------------- --------------------------------- i
State 4<9» Proepect ltl> '

KAL & ZARETSKY i
A.TTORNET8 AT LAff 
eaaa So VVestern Avė.

Vaiandoa: kaadlen nuo 1:10 po plet Tel. Ofc. REPublic IMI 
Iki 8:30 v. vak. Subatoj ot o 13 iki Melrose Park MO 

«:00 vakare 
IMS W. Randolpb St.

Vaiandoa: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 3:00 po plet

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

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

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

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

RKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK,
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

l Tel. namų: 
i HEMIock 6286

Rez.
2456 W. 69 Si,

Tel. Calomet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskuiaut sek
madienius ir trečiadienius į

DR, A. P. STULGA į
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

DR.A, J, SHIMKUS
GYDYTOJAS iŠ CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadicnais ir Sekmadieniais
pagal sutarty

T*L CANai 284*

OR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANai 0402 

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir ŠeStadieniai* 

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo* — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANa] 052S

ĮVAIRŪS DAKTARAI

eirose •'•ra ozu
DR.A.R. LAURAITIS

DENTISTAS 
2423 We*t Marųnette Road

▲ntrad., kelvlilud. lt senktadieiiiatr 
i 9-12 v. rytg: 1-5 p. p.; «-• v. v. 
Beitadlanlala nuo 9 v. r. iki 1 P. P-

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniai* lr trečiadieniai* nuo 
10 v. r. Iki 9 vaL vakaro

8e*tad tentai* nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais panai sutarties

OR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda 0994 
Res.: TeL PLAza 2400

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

MMlAKmniu 1A 19

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonaa MIDvay 2880 

OFI8O VALANDO8:
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
».l nn pietn iv "T1« 7 iki 8:8(1 v v

JAU SUGRĮŽO Ift KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 meltj

Reumatizmas Ir jUnlles Ugoe Io

Valandos 11-13 A.
specialybė

3-4. 7-3 F. M
Oyvsfclmo vieta K88 Bo 60 

Phone Cicero t<6<
OUloe 4MO V«tt

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.
Tiučindieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

8147 So. Halsted St.. Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Re*. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvemll 0617 
Office TeL HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
k GYDYTOJAS p^IRURGAS 
2423 W. Marųuette Road

Vai. 2—4 ir 7—9 AUr 
Ketv. ir Nedėliotu:* susitariu

SubatoniH ClceroJ 
1446 So. 491h Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3061 2619 W. 4Srd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vale 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
muro* «n tarti

AMERIKOS LIBTUV^ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Rea. and Offiee

PROenact 2359 8. Leavitt M.
Vai. 1-4 pp. Ir !-• vak. CANai 070S

DR. J. J. KOWAR
(K0WAB8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ®
2403 W. 63rd SL, Chicago-

Nedėllom Ir Trečiadieniai* 
1'a.gal Sutarta

Office Honrn
2 to 4 and 7 te 9 P. 11. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUROEON 

4643 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofi*o Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. FROapect 1930

Tai CANa* 0267
Re*. PROspeet 6659

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. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal ■atarti_______

TeL CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomia ir Nedftl. pagal aitartj
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas HRFnMIc 7868

TeL Office Wentwortk 6330 
Rea. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
~ TlikA gydytoja 

6900 So. Halsted St
Valandos 2—\ po pietų, 7—8 v. vak.

ihek^ma seredr-a^a ir subato»ta.

TeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. KENarood 6107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 00.36

Reaidencijoa TeL BEVerly 8244

OR. T. OUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava.
Valandos 9—10 A. M. 

Nedėliomis pasai sutartį

Reikale naudokitės patar
navimu ty profesionalų Ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
sąvo $v. kry.daub ligonine.

tikra.il
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Chicagiečiai j Gary, 
Indiana

buvo siuvimo kursų ratelio zaus: P. Vaikutis, Susivieny-

Iš Waukegano Lietuvių 
Gyvenimo

Vųsario 28 d. Lietuvių Au
ditorijoj Šv. Juoząpo ir Šv. 
Baltramiejaus dr-jos laikė me 
tinį susirinkimų. Toms drau
gijoms priklauso ir Lietuvių 
Auditorija, gražus naujas, mū 
ro namas, iš ko Waukegano 
lietuviai gali džiaugtis. Sąlės 
reikalu ir šis susirinkimas 
buvo laikomas. Raportus iš-

Apvųikšoioe |v. Kaaimiero 
Dienų

Visos katalikiškos draugi
jas bendrai minės šv. Kazi
miero šventę kovo 7 d., Lie
tuvių Auditorijoj 7:30 v|d. 
vakare. Programai surengti 
įgalioti draugijų valdybų na
riai A. J. Sutkus ir G. P. Bu
bantis. Programoj dalyvaus 
Šv. Baltramiejaus choras, ve 
damas varg. S. Žiliausi Kal
bės klebonas kun. J. Cužaus- 
kas, kun. V. Urba ir kiti,davė knygų revizijos komi- , .J . . . Bus ir kitokių pamarginuuų,

siją, svetainės direktorių,. bei kQrių(>s atUks IllokyltloB vai. 
diau&ijų valdyba. raportų kak Įžung-ą dykai. Kviųoiaini
pasirodė, jog vedinas bei 
užlaikymas svetainės praei
tais metais buvo gana sėkmi
ngas. Pelno padaryta virš 

1 dvylikų šimtų dolerių. Nors 
^svetainė dar turi skolos ke- 

tūkstančių, bet valdyba 
- Hskino, jog per metus, kitus, 
■failini bus skola atmokėta.

Ši

visi atsilankyti.

“Gary, Imliai, o, lietuvius 
reikia uždėti ant mapos!"

Taip neseniai kalbėjo kun. 
S. Draugelis, energingas lie
tuvių parapijos klebonas.

Tęsdamas savo pasikalbėji
mų su šių žodžių rašytoju, 
klebonas pridėjo:

“Šioj kolonijoj gyvena da
ug* lietuvių pionierių, kurie

Pirųiąs Chicago majoras.
Vakar, kaip žinome, pradėta 
minėti 100 metų sukaktis nuo 
inkorporavimo Chicagos mie
sto. Šiame atvaizde matome 

yra prisidėję prie miesto ge-' pirmų C hieagog majorų Wil-

biliejus’’.
\Vaukegano lietuvių kolo- Kad sudominus tuo įvykiu, 

nija pąturtėjo proieisajonalaas. šį sekmadienį rengiama pa- 
Daugolis jų čia gimę Lr bai- |lapijos salėj įspūdingas va- 
gę parapijinę mokyklų. Jie karas.
ir dabar neužmiršta savo pa
rapijos. Turime lietuvius: ap- 
tiekorių, graborių, du dakta 

šv. Juozapo draugija turi'rus ir advokatų, dar trūksta
132 narius ir nuosavybės su 
svetaine $16,252.56. Šv. Bal
tramiejaus dr-ja turi 118 na
rių ir $15,900.78 nuosavybės. 
Dalink ti direktoriai 1937 me
talus: F. Sedaravičia ir B. 
Mačiulis (seni) ir J. Butkus 
ir Pr. Bukaos (nauji).

Šiame susirinkime lankėsi 
ir kun. V. Urba, kuris dėko-

lietuvio dantisto, kurio lau
kia gera proga. Neužilgo, gal,

sueiga. Sekantį pamoka bu,a 
pas Vaitkienę.

Kitus kuopos susirinkimas 
bus balandžio 5 d., 7 vąl. vak. 
Narės prašomos laiku susi
rinkti. Nemalonu kai kurios 
narės ateina valandų vėliau. 
'Ponis, kurios vėlai ateina ve
rtėtų pabaudų uždėti. Pelėda

BR1GHTON PARK. — Fe
deracijos 19 skyrius laikė uic 
nėrinį susirinkimų vasario 23 
d. Pirm. P. Kvietkus padarė 
pranešimų iš paminėjimo Vii 
niaus IG d. Vakaras pavyko. 
Aukų surinkta $13.57. Ta pro 
ga skyrius dėkoja kun. J. J. 
Jakaičiui, kleb. kun. A. Bri-ležies industrijos. B- Ogden. Jis gimė Wal-

“Jie taipgi sukūrė parapi-, l°n> N. Y., 180i> ,n- i L’hica- už pasakytas kalbas, va
jų, kuriai neužilgo sueis dvi- atvyko 1834 m. ir čia daug ,gOu. J. Kudirkai, chorui ii 
dešimts metų gyvavimo ju-J nuveikė miesto gerovei. Bu- j solistams dr. K. Svenciskuį,

vo geras kalbėtojas. Mjrė 1877 
m. Jo vardu yra pavadinta 
viena gatvė — Ogden avė. 
Įdomus supuolimas: pirmas ir 
dabartinis Chicagos majorai 
— demokratai.

. Tuo tarpu didž. gerb. kun. 
J. Jakaitis, Tėvų Marijonų

Programoj bus “Adomas ir 
Tęva’’, muzjkalinis, jumoris
tinis veikalas, kinį atvaidins 
chicagiečiai artistai, būtent 
Kastas Sabonis ir jo žmona1 Provinci«i°las buvo ^vyk?s i

pio: A. šrupšą ir V. Valan- 
tįnas, Apaštalystes: F. Vaiče
kauskas, Šv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjų: T. Norbų-

Tikrai vargo pelė.
Ne kas per paukštis, ltu<*

į savo lizdų dergia.
Svetima ranka, pirkšnim.’

maįšyti. Bėglias
tienė, Vyčių: T. Žylius ir B.
Kvietkus. Korespondentė SKAITYKITE “DRAUGĄ“

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

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

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveiksiu ir

numatyti kiek jų krautuvių kos 
tumeriui reikalaus.

Mes maloniai prisiusime rflika 
liūgą kiekį Mįslių Paveikslų per 
spccialį siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinai Old 
Gold Cigaretų stake, kad ir jų 
nepritrūktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790Kyietkaitei ir seselėms už pa

puošimų programos, taipgi 
Lewis krautuvei ųž dovanų.

Dešimtis draugijų atstovų 
išdavė raportus, kad išrinkti 
komisijų (po 3 narius) ren
gimui vakaro bažnyčios rei
kalams. Kitas sus inąs nutars 
kokį rengti vakarų.

Kreipiame dėmesį į parapi
jos jaunimo draugijas, kad ir 
jos išrinktų atstovus į Fede 
racijų. Jaunimui reikia dau
giau veikti Federacijoje.

Metinį mokestį Fed. sumo
kėjo Susivienymo kuopa, šv. 
Pranciškaus vienuolyno rėmė 
jų 2 skyrius ir S, Š. V. Jė
zaus dr-ja.

Į Federacijos konferencijų, 
kuri bus kovo 14 d., Wcst 
Side parap. svetainėje išrink 
ti: J. Valskis, O. Ivinskaitė, 
V. Miciūnienė. F. Vaičekau
skas išdavė gražų raportų iš 
apskrities susirinkimo.

Atstovai sus-me dalyvavo 
iš šių draugijų: Nekalto Pra
sidėjimo: P. Vaikutienė, Šv 
Kazimiero: P. Kvietkus ir J. 
Valskis, Choro: O. Ivinskai- 
tė, Labdarių: V. Miciūnienė 
ir Kulikauskas, S. Š. V. Jė-

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

Grabnamių

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

Suvirš 50 metų prityrimo
O-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

■ ■ o—

Romų Tėvų Marijonų Kon
gregacijas reikalais, visas 
darbas buvo sustabdytas. Ka
da grįžo gerb. provincijolas, 

bet Saboniai išmokino jį ka- i Pertvarkęs galutinai viskų, ė-

Leokadija Sabonienė, jų du-
atsiras ir daugiau prof esi jo- Į ktė Sįylvia Saboniūtė - Me
nuly. Šiai, buvusio šios para-■ Elroy, Sofija Sauris ir Mc- 
pijos varg. Pr. Bujanausko Elroy. Pastarasis yra airis,
sūnus Albertas, lanko Ar- 
niours Institutų Chicagoj; mo 
kinasi Chemical inžilnierystės. 
Aleko Jankausko sūnus Ed- 
variLas žada būti vaistinin-

jo draugijoms už aukų nupir- į kas. Yra ir daugiau siekian- 
kiniui jam dovanos. Į čių aukšto mokslo. Enrikas

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON LANDLORDS 
ASSOCIATION

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

NEBŪKIT NEVIRŽKINIMO VERGAIS

TMNER'B EUXI»
OF BITTER WINE

Rekomenduojamai
Kaipo
Skilvio
Vaistai

P*ASTK SĄVPELIO DYKAI 
Trtn4r*« Blttcr W>n» Oa.
S44 B. Well« Bt.. Ctilcagn. M. 
Prtatttsk aaa aampeg 0rk«l

Visose
Vaistinėse

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĘ LYGIOMIS TE(S£MIS” 
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
IR MANDAGAUS PATARNAVIMO ” ’ - - -

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
DIENĄ IK NAKTĮ ŠAUKITE TELEFONU U,

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

mesi ant savo pečių nešti tų 
sunkių naštų. Kad tų naštų 
pa lengvinus, susidarė komite
tas ir paskelbė koplyčios va- 

Su artistais atvyks taipgi kurio nauding urnų garbin- 
žymių chicagiečių svečių, dr. j gOjį lietuvių visuomenė su- 
Anlanas Rakauskas, pirmini-! prato ir siuntg aukas
nkas Katalikų Federacijos, ir &u,yg ^galės> ir dar vLs tebe. 
jo žmona dainininkė Elena sįun£ja
Rakauskienė; Stasys Pieža, ' .f ateinantį
Chicago Evening American

Ibėti lietuviškai.

Pirm veikalo įvyks koncer
tėlis atvykusių artistų.

reporteris, ir jo žmona, daini
ninkė Ona Piežienė; Justas 
Kudirka, vargonininkas N. P. 
P. jšv. Įparapijoą, Brighton 
Park, vargonininkas Juozas 
Sauris ir daug kitų.

dienį, kovo 7 d. Tėvų Mari
jonų rėmėjų vietinis skyrius 
J. Vaičiulio salėje 2 valandų 
lio pietų tam kilniam tikslui 
rengia kauliukų žaidimo va
karei į ir prakalbas. Darbščio-
ji komisija išplatino šimtus 

Vakaras rengiamas parapi- tikietų ir tikisi sulaukti gau
jos naudai. Iclius

Melroseparkiečių 
Gražus Vakaras 
Kilniam Tikslui

singos publikos. Melroeepar- 
kiečiai, kurių dvasiniais rei
kalais rūpinasi Tėvai Mari
jonai kiekvienų sekmadienį, 
laiko sau už pareigų parodyti 
savo nuoširdumų Tėvams Ma
rijonams. Tikisi sulaukti sve
čių ir iš kitų kolonijų. Trum
pas kalbas pasakys kun. V. 

įčižauskas, A. Bacevičius ir 
kiti.

Rengimo komisija, suside
danti iš šių asmenų: K. Žvir
blienės, A. Švilpauskienės, O. 
Skodžienės, P. Bacevičienės ir 
K. Kantauto, visus nuošird-

Gavėnias laikas — atgailos 
laikas. Neužtenka katalikui 
vien tik sėdėti bažnyčioj ir 
melstis, reikia ir gerų labdar 
ringų darbų. Tų darbų yra 
visokiausių. Juos visus išvar
dinti nėra reikalo. Kiekvie
nas geras katalikas juos su
pranta ir žino.

Vienas svarbiausių šių lab
daringų ir kilnių darbų yra, 
tai statomoji Tėvų Marijonų 
pirmoji seminarijos koplyčia.
Jų pradėjo statyti a. a. kun.

, Vincentas Kulikauskas, kuris 
dėlei silpnos sveikatos ir dau
gelio rūpesčių ne vien kaipo BRIGHTON PARK. — Mo- 
rektoriaus pareigose, 'bet ir, Sų.jungos kp. susirin 
kitose medžiaginėse slegiamo-1 kūnas įvyko kovo 1 d. Apie 
se pareigose, neištvėrė, kad •“ d’arity bunco’’ būsimų ko- 

' pasiekti savo užsibrėžtųjį tik-

LUCKY STRIKE PROGRA-1 
MOJ BUS GIRDIMA 
GARSŪS PASAULIO

DAINININKAI
“Jūsų Hit Pąrade” radio klausy

tojai turės progos išgirsti daugelio 
pasaulio pagarsėjusių dainininkų 
balsus. Kaip Lucky Strike cigaretų 
išdirbėjai ir programos rėmėjai pa
reiškė, jie susidės iš vadovaujamų 
oĮ>eros dainnnkų, pagarsėjusių sce
nos ir ilnių lošėjų, ir radio žvaigž
džių.

Šios garsenybės bus kaipo priglus 
nuolatiniams artistams, kurie šią 
programą padarė visoj šalyj taip 
mėgiama. Programa yra jterduodama 
trečiadieniais 10 vaL vak. KST per 
National Broadcasting kompanijos
raudoną tinklą ir šeštadieniais, taip- 

žiai užprašo kuoskaitlingiau- , gi 10 vai. vak. E1ST per Columbia
šiai atsilankytu J. K.

Iš Sųjungiečių 
Gyvenimo

vo 7 d., raportavo Paukštie
nė. Visos narės prašomos susiu, krito kaipo auka to sun

kaus darbo. Jo mirtis didelei nešti ir priduoti komisijai ar- 
palietė ir suparuližavo visus ba raštininkei ‘cltance books’. 
Tėvų Marijonų darbus, o ui. Galima grąžinti ir pirm bun- 
vis labiausiai, tai stotuiuosios'co

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnii? 
Cbicugos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

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 BOUIevard 4089

Broadcasting Systeną.
Kaip ir iki šiol, kiekvienoj prog

ramoj bus perstatoms ‘ ‘ Lucky Se- 
ven,” septynios populi Isriikausiaa 
savaitės melodijos. Melodijų pppu- 
liuriškumas sprendžiamą pąsiroąiant 
plataus visos šalies tyrinėjimo da
viniais sužinoti, kurios dainos vado
vauja muzikos lapų ir plokštelių 
pardavime; kurion iš jų dažniausia 
užkvieėiaiuos įžymiųjų orkestrų ve
dėjų griežti, ir kuras dažniausia gir
dimos per didžiuosius transliavimo 
tinklus ir vadovaujančias neuriklau- 
sanėias radio stotis. Be to, ir kitos 
populiariškos dainos nepriskirtos 
prie “Lucky Beven” yra perstato
ma. O štai dabar r adm klausyto
jams, kaipo priedas, bus duodama 
progos išgirsti nekuriu pasaulio įžy
miausių daininiukų bąllsąi.

Lucky Strike programos per il
gus metus buvo tarpe popoliariš- 
k i amsiu, lygiai kaip Ir Luclries, ]įu- 
rie lepiųjų cigaretų rūkytojų 1P& 
mėgiamiausiais. Pagaminti iš pųi- 
kiaasįo turkų ir naminio tabako 
Lucky Strike cigaretai yra lengvas 
užsirūkymsa, laisvas nuo tūlų erai 
nsnėio, pašalinti išimtino “tVs To- 
asted“ proceso, priemaišų. Luckies 
yra malonus gerklei.

Štai kodėl tiek daug įžymių ra
dio, scenos, filmų ir operos artistų 
rūko Luckies. Jų balsai yra jų tur
tas, tad jie ir pasirenka lengvą už- 
srūkymą, . . w ,

Lactacz ir Šutai
2314 West 23rd Place 
Pbone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

I. IkdradiB
S, P. Mažeika
A. Masalskis 
A. Petkus

4348 So. Californią Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 

Phone YARds 1138

*

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cioero 

Phone Cioero 21C9
Iš knygų revizijos raportų 

patiekė Petrošiūtė. Pasirodo, 
kuopa geram finansiniam sto 
vy. Šįmet kuopa tengs du pi
knikus: birželio 13 d. ir rug
pjūčio 8 d. Apie tai raportą- 
vo Paukštienė ir Rastenienė. 

TĖVAS į Padėkota Šakūnienei ir Do-
REPublic 8340 | vįdau&kienei, kurių namuose

koplyčios reikalų.

GARY, INO. PAIPOTUVIU DIREKTORIAI
KELNES, PRUZBr

Phnue •OO?*rUU’lM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI

S. M. Skutas 718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

farskis ir Šuns 10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703



rehJrtadienLs, kovo 5 d., 193?

Į E LietuviŲ Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Masu Jaunimas
CICERO. — Sužinojau, kad 

šįmet mū>ų lietuviškas kata
likiškas jaunimas savo meti
nę šventę — šv. Kazimierą, 
apvaikščios Cieeroje, Šv. An
tano bažnyčioje, sekmadienį, 
kovo 7 d., 9 vai. Mišiose. Be
galo tai džiuginanti žinia, kad 
L. A'yčiii organizacija nenu- 
tolsta nuo savo kilnaus obal- 
sio: Gyventi tautai ir Bažny
čiai.

Brangūs Vyčiai, gyvenda
mi tuo obalsiu jūs niekuomet 
nežūsite, nes tų obulsį moka
te vainikuoti darbais. Garbė 
jums už tai, garbė mūsų tau
tai, kad joje yra sūnų ir du
kterų kurie supranta savųjų 
žmogiškų vertybę.

Šv. Povilas manė daug vei
kius, bet kuomet veikė be 
Kristaus, jo veikimo sėkmė 
buvo menkutė ir be naudos. 
Kuomet pradėjo veikti Kris
taus vardu, jam nesunku bu
vo kentėti, nors jo priešai, 
Kristaus priešai, jį persekio
jo. *

Povilas sakė: “ Dievu je ga
liu viskų, nes Jis mane stip
rina, be Jo gi nieko”.

Ant galo Povilas galėjo sa
kyti: “Gėrę karionę karia
vau, tikėjimų išlaikiau, da
bar man laukia garbės vai
nikas, pas Viešpatį“.

Tiesa, dabar jumis, bran
gūs L. Vyčiai, irgi persekio
ja. Bet, jeigu jūs seksite šv.

West Pullmano 

Naiviei*cs

jas solistas Juozas Samoška. 
Turi gražų, stiprų baritono 
balsų. Praeitų sekmadienį per 
12 vai. Mišias gražiai su cho
ru giedojo “Alyvų Daržely”.

..... -<-•:>

Vasario 28 d., parapijos sa- į 
lėj įvyko jaukus vakarėlis, i 
kurį surengė Šv. Pranciškaus.
tretininkų skyrius. Publikos 

Kazimierę, savo tautos glo- buvo pi|na svctainė Buvo 
| bėję, ir vardu Knetaus ir su I H programai knri g n. 
Kristumi, kaip šv. Povilas,' j. jannimas _ k,abas 

įveiksite, jūsų .r nuo tautos Be žaisla kauliukais, 
ir nuo Dievo lauks garbūs Vakaro pelnas skirtas bažny-

Viešbutis prieš 100 metų.
šitoks buvo pirmas Chicagos 
viešbutis. Vadinosi The Sau- 
ganasli. Buvo pastatytas prie! 
dabartinės Lake netoli Mar- 
ket gatvių. 1851 metais gai
sras sunaikino.

vainikas. Todėl j darbų, pir
myn! Su Kristumi į Lietuvos 
jaunimo frontą, šiuo ženklu
viskų pergalėsite! Kovo 7 d vakare, parūpi-

Mes, ciceriečini, jūsų, bra- jos svetainėje, Šv. Kazimiero 
ngūs Vyčiai, šį sekmadienį1 Ak. Rėm. 7 skyrius rengia 
atvira širdimi lauksime. De-1 šaunų bankietą su įvairia pro 
vintų valandą šv. Mišiose prieigrama. Vakaro pelnas eis Šv. 

, Dievo stalo visi puotaukite,! Kazimiero vienuolijos ' reika-

čios reikalams.
Marquette Park 

Žiputės

semkite dvasinės jėgos, o jū- 
' sų gražus pavyzdis atgaivins 
visus Kristuje.

Po dvasinės puotos, kaip 
savo namuose, puotaukite mū
sų parapijos svetainėje. Susi
pažinkite, susidraugaukite be
ndram Lietuvos Vyčių tiks
lui: Dievui ir Tėvynei”.

Klebonas kun. H. Vaičūn&s, 
L. V. Garbės Narys.

lams. Programų išpildys mo
kyklos vaikučiai. Visi kvie
čiami dalyvauti ir paremti 
kilnių įstaigą.

Praeitų sekmadienį baigės 
misijos jaunimui. Misijas ve
dė kun. Jankus, dominikonas. 
Jaunimas skaitlingai lankė 
misijas, pasisėmė daug dva
sinio pamokinimo.

Tų patį vakarų prasidėjo 
misijos augusiems. Pamokslus 
sako kun. I>razdys. Misijos 
baigsis per 40 vai. atlaidus.

Parapijos choras visu sma
rkumu ruošiasi prie operetės 
“Sylvia”, kuri bus vaidina
ma po Velykų. Repeticijos 
daromos du sykius į savaitę. 
Solistai ir lošėjai mokinasi 
atskirai.

Varg, B. Janušauskas deda 
pastangų, kad operetė visais 
atžvilgiais gražiai išeitų. Re- 
zisoriauja, dain. G. Giedrai
tienė. Vakaras bus kaipo cho
ro debiutas. Choras yra su
rengęs daug gražių koncertų 
ir kitokių vakarų, bet opere
čių dar nėra pastatęs. Ši bus 
pirmoji.

Apaštalystes Draugijos
Pramogac*

PLATINKITE “DRAUGI"

ŠŠ. Petro ir Fauliaus pa
rap. trustisais vyskupijos pa- 
skirti tie patys: Juozapas Sa
vičius ir Stasys Piktužis. Gi
rdėjau, kad trustisai yra su
sirūpinę, kas bus su baland- 

jžio 18 diena? Vėliau apie tai 
' daugiau parašysiu. Rkp.

Vasario 21 d. LRKSA 1G3 
kp. buvo surengus gražų va
karėlį. Programą sudarė kal
besį dainos, klasiniai šokiai 
ir komedija “Užkerėtas Jac
kus”. Programa gražiai iš
pildyta.

Mūsų chore atsirado nau-

fįgįįįgsįsffl
-■

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

C h am p a gn e Cigaretų Popiera yra gry- 
na ... dega be skonio ir kvapo ... nėr 
galima pirkti geresnės popieros.

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

Gaivinančiai lengvesni... pri- 
imnesnis skonis ir kvapsnys... 
ir virš visko Jie Patenkina.

Parapija turėtų didžiuotis 
savo choru, jo vedėjais ir '<< 
prie jo darbų prisidėti.

Konstancija Skelly

Nauja Užeiga

T0WN OF LAKE^ - Šio
mis dienomis žinomas townof- 
iakiečiams Juozapas Biknus 
atidarė užeigų ir pirtį adre
su 4G25 S. Paulina st. Nau
jas biznierius yra rimtas žmo 
gus ir dėl to tikimės biznis 
gerai seksis. Piltis atdara ke-

lengvesnis geresnio-skonio 
cigaretas

Copyright 19)7, Lmoitt * Mvni Tosacco Co.

BRIDGEPORT. — Draugi
ja Apaštalystės Maldos ren
gia bunco party parapijos 

j naudai. Širdingai prašomi vi
si parapijonai atsilankyti, 

j Bus daug gražių dovanų. A- 
tftję nesigailėsite. Kviečiajni

1000 m .ir svečiai. Tikietas po 25c.1833 met, aunu. Rengimo K
loks medinis užeigos namas
Chicagoj 183.3 metais bu?vo 
pastatytas prie dabartinių 
Lake ir Dearborn gatvių. Va
dinosi Tremont house. Buvo BtUPGEPORT. Vilniui 
galiūnas ir kambariai pagy- Vaduoti Sųjunkos susirinki- 
venimui (boarding house). Jnas įvyks kovo 7 d., 2 vai. 
Savininku buvo Alason Swe- P° P‘*tų, punktualiai. Visi, 
et. 1839 m. sudegė. Po gaisro 1 narini kviečiami susirinkti ir 
pastatyta mūro namas, kurį P° keletą naujų atsivesti, nes 
po dešimties metų irgi gaiš-, turime pasitarti dėl tolimes- 
ras visiškai sunaikino. Koks nio veikimo Vilniaus vadavi- 
tai kontrastas palyginus šį<:mo klausime. Valdyba

SUSIRINKIMAI

otelį” su šių dienų Chicago
dangoraižiais stovinčiais apie, DIEVO APVAIZDOS PAR, 
tų vietų.

........... , šį vakarų po pamaldų
tvirtadieniais, penktadieniais t čiai 4 kuopos turės speck 
ir šeštadieniais. susirinkimų. Šia proga

Žinoma veikėja Pivaronie- 
nė su savo dukterim šiomis 
dienomis išvyko žiemos vaka- 
cijoms į Hot Springs, Ark. 
Grįš pabaigoj šios savaitės.

Stotis T.O.F.L.

Nekalto Prasidėjimo mer
gaičių sodalicija čia gražiai 
gyvuoja ir veikia. Štai, su

miname, kad sekmadienį pa
rapijos jaunimas kviečiamas 
vykti į Cicero, kur Čikagos 
jaunimas eis prie šv. Komu
nijos in corpore, minint šv. 
Kazimiero dienų. 18-tė.

ATSIIMKITE AIŠKUS

“DRAUGO” ofise randasi 
laiškai šiems asmenims: John

rengtame ‘Pre-Lenten Sočiai’i Yurpalis, Antanas Sirvydas,
parapijos salėj padaryta be
veik $50 gryno pelno.

Po Velykų irgi įvyks pa
našus pasilinksminimas, para
pijos salėje. Vakaro komisi
jų sudaro: M. Katauskaitė ir 
E. Norkiūtė.

Iš anksto kviečiame visų 
jaunimų atsilankyti ir su mu
mis pasilinksminti. Bilietai 
nebrangūs.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 14 d., 1 vai. po pietų, 
parapijos salėje.

Narės prašomos skaitlingai 
dalyvauti tų dieitų, t. y. kovo 
14, Mišiose 9 vai. ryto.

Bitė

Rėmėjų Dvasinė 
Puota

TOWN OF LAKE. Ko
vo 7 d., Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų 1 sk. narės eis in 
corpore prie šv. Komunijos. 
Tų dienų užprašyta šv. Mi
šios narių intencija. Narės su
sirinks 7:30 vii. ryto į mo
kyklos kambarį.

Taipgi tų dienų įvyks rink
liava bažnyčioj Šv. Kazimie
ro vienuolynui. Prašome pri
sidėti kiek kas išgali prie 
rėmimo šios brangios įstai
gos. K. O.

DAR

Kotrina Šakalis.

ATSIMINKITE!

Pirmas ‘Draugo” piknikas 

bus geg. 30 d., Sunset Park’e.

Skaudamos strėnos T Gau
kite maloni) Ir greitu 
palengvinimą au keliais 

ltaltrynlmala.
PAIN-EXPELLER

pilniausiu pasisekimu nau. 
dojamas nuo 1847 meti).

TeL LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slopų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukfito Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Li^ht, Solphur ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

------------- MOTRUV SKVHIFS
IMI N. Hal.trd St.

Antr. Ir Krtvlr.

• ryto Iki • rak. 
Moterį* 

Patarnautoja

vmv SKYRim 
IBM t'iyboam Avė.
Pirm.. Tree . K t,Ir.

Ir BeM.
T:M ryt. Iki IS vak.
Antr. Ir Penkt. 7:39 

ryta Iki S vnk.
IIO'B VIBTOSR FDVTKB 49 MBTV

CLASSIFIED /]
REIKALINGA DARBININKES

Rrlkallnga moteris ant dkfs. stubos 
darbui. NPra mali) valkų, maža Šei
myna. Eau na Al y s Ir priverktas sam
dyti inoterj. Meldžiu atsiliepti. Mo
teris rali būt tarp 40 Ir BO metų 
amžiaus. Mano adresas: D. W. Mi
kulskis. Custer, Mlch.

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.


