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PREZIDENTAS ROOSEVELTAS 
SIEKIASALIAI GEROVES

NORI, KAD VYRIAUSIAS TEISMAS 
PAŽANGIAU AIŠKINTŲ 

KONSTITUCIJĄ

Visus demokratus ragina remti 
teismų reformų planą

PAŽYMI, KAD SKUBUS 
REIKALAS

AVASHINGTON, kovo 3. — mokratų partija, kuria ja 27 
Prez. Rooseveltas vakar vaka-! milijonai piliečių pereitų rude-

GREEN KOVOJA PRIEŠ
LEWISO ĮSIGALĖJIMĄ
AVASHINGTON, kovo 3. — 

Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas W. Green paskel
bė karų Connnittee of Indus- 
trial Organization (C.I.O.) va
dui J. L. Lewisui, kurs, skal
dydamas federacijų, organi-

NETOU BARGELONOS VATIKANAS TURI DU AT- 
NUSKENDO GRAIKU j STOVUS ISPANIJOJE 

LAIVAS ' VATIKANAS, kovo 5. — 
Iš 1937 m. pontifikalinio met
raščio “Annuario Pontificio”PORT VENDERS, Prancū

zija, kovo 3. Graikų kub.li- iSUž,įn()nia, kad Šventasis Bos
nis laivas ‘ Loukia iš ( ons- Įas šiandien Ispanijoje turi du 
tanca, Rumunijos, vežė, 3,0(X) diplomatinius atstovus; vienas 
tonų gazolino radikalams. Kad radikalus, kitas pats naci- 

zuoja kitų darbininkų organi- ne8Usi(>kti su ispanų naciona- onalistus.
zacijų. listų karo laiva:s, “Louka ’ * j0 Kmin. kardinolas Goma,

Green pareiškia, kad Ameri- Pluktas šiaurės link nuo Bar- Toledo arkivyskupas ir Ispa-
kos Darbo federacija susidūrė Tenai smogė į vanile-j njj()R primas, yra atstovas na- 'adų.
su krize ir turi kovoti, jei no- n*n? m*n4, susprogo gazolinas eionalistams. Pas radikalus 
ri išlikti gyva, kadangi C'.I.O. ’r i kelias minutas kubdinis Valencijoje yra JE. ark. Sil- 
veržiasi j visų pramonių dar- ^a*vas nugarmėjo į juros dug- vį0 Sericano.

GRAIKŲ VIENUOLIS APIE 
RUSIJOS “ROJŲ”

BOLŠEVIKAI FANATIKAI KANKINA, 
ŽUDO GYVENTOJUS

BERLYNAS, kovo 5. — buvo priversti žygiuoti per di- 
Sov. Rusijos vyriausybė iš delius sniegus ir šaltį į kon- 
koncentracijos stovyklos išlai- eentracijos stovyklų. Žygiuo- 
svinoi vienų graikų stačiatikių jant dar daugiau kalinių išmi- 
vienuolį. J j gruzino Graikijai rė, neatkeldami baisaus nuo- 
už išlaisvintų ten vienų komu-vargio ir šalčio, per dvylikų 

parų neturint jokios pastogės. 
Tad iš 10,000 kalinių vos apie 
300 išliko gyvi ir su dideliu 
vargu pasiekė stovyklų.

rų per radijų kalbėjo demokra
tams vakarieniautojams. Jis 
ragino demokratų partijų lai
kytis griežtojo solidarumo ir 
visomis priemonėmis remti 
teismų reformų sumanymų.

nj reiškė pasitikėjimų, nelauk
tų su reformų vykdymu ketve- 
rių, arba keturiasdešimta, me
tų, bet veiktų tuojau, be jokio 
atidėliojimo. To laukia ūkinin
kai, darbininkai ir milijonai

bininkų unijas. Tas nepaken-
Iš 22 vyrų įgulos žuvininkai 

išvadavo du pavojingai apde-
čiama.

Organizuotų darbininkų va
dų tarpe pasireiškusi kova ir gusius. Kiti visi ir kapitonas, 
skaldymųsis džiugina pramoni niatyt, žuvo. 
ninkus. Be abejonės, jie tuo

Šios reformos yra skubios,, kitų. 
sakė prezidentas. Būtina: rei- ’ Vyriausiųjam teismui refor- 
kalinga vyriausiųjam teismui mų sumanymas nėra koks tei- 
padidinti teisėjų skaičių ir su- smo “prikimšimas”, pažymėjo

naudosis.

varžyti kitus visus fi-derali- 
nius teismus, kad jie netrukdy 
tų vyriausybės žygių. Būtinai 
reikia iškovoti ekonominę lai
svę ūkininkams, darbininkams 
ir mažiesiems įmonininkams.

Prezidentas nurodė, kad jei 
teismai nebūtų varžę vyriausy 
bės. žygių ir visų jos planų

prezidentas. Sakė, kad jis, 
prezidentas, tuo būdu nesiekia 
jokios diktatūros. Taip pat 
neturi nė mažiausio pasiryži
mo būti kandidatu trečiųjam 
tarnybos terminui. Tik dirba, 
visų gyventojų gerovei ir ša
lies pažangai.

Per rinkimus nugalėti prie-

J. VALSTYBĖS PASIAIŠ
KINO VOKIETIJAI

siekti gerovės, kad nebūtų su- šininkai kovoja prieš vyriau- 
griovę kongreso pravestų NR- sybę, sakė prezidentas. Tačiau 
A ir kitų įstatymų, ūkininkai1 jie neiškelia naujų geresnių 
būtų jautęsi laimingesni ir planų grųžinti šaliai gerovę, 
darbininkai nekeltų streikų ir'Jie negali to padaryti, kadan-
betvarkės, kaip kad šiandien 
darosi visoj šaly.

Prezidentas pabrėžė, kad de

gi kitoki planai neįmanomi Iš
laisvinti milijonus iš ekonomi
nės vergijos.

OVIEDO KARO FRONTE 
RADIKALAI PLIEKIAMI

SALAMANCA, Ispanija, 
kovo 5. — Čia gauta žinia, 
kad radikalams nesiseka pul
ti nacionalistų Oviedo fronte. 
Ginantieji Oviedo nacionalis
tai sutriuškino dar vienų radi
kalų milicininkų puolimų. Šim

DIDELE DOVANA JĖZUI
TŲ DRAUGIJAI

NEW YORK, kovo 5. — 
Mrs. Nicholas Brady dovano
ja Maryland New York pro
vincijos jėzuitų draugijai savo

^tai milicininkų nukauta ir su- rūmus “Inrefanda”, Ixmg Is- 
>&ista.

Paimti nelasvėn milicininkai 
pasakoja, kad radikalų vadai 
stačiai su kančiais kapoja mi
licininkus, kurie reiškia neno
ro dalyvauti pražūtinguose 
puolimuose prieš nacionalis
tus. Kai kur milicininkai pi te 
patrankų prirakinami, kad iki 
žūsiant nepasitrauktų.

landė.
Šie rūmai nepaprastai dide

li. Turi 87 įvairaus didumo 
kambarius. Rūmams taip pat 
priklauso 100 akrų žemės plo
tas. Viskas yra vertės apie 8 
milijonai dolerių.

AVASHINGTON, kovo 5. — 
J. Valstybių vyriausybė šian
dien formaliai pasiaiškino Vo
kietijai, iš naujo pareiškusi 
apgailėjimų dėl New Yorko 
miesto majoro La Guardia sa
kytos prakalbos žydų moterų 
susirinkime. Vokietijos naciai 
pasijuto, kad majoras įžeidė 
jų dievinamų vadų Hitlerį ir 
per ambasadorių iškėlė pro
testų.

J. Valstybių vyriausybė rei
škė vokiečių ambasadoriui ap
gailėjimų ir pažymėjo, kad tai 
viskas, kų gali daryti, kadangi 
šalies konstitucija Amerikoje 
pripažįsta kiekvienam žodžio 
laisvę.

Spėjama, kad šis incidentas 
bus uždarytas.

YPATINGA ŠVENTE TE
KĄS VALSTYBĖJE

AMARILI/), Tex., kovo 5. 
— Texas valstybėje šiandien 
minima “uošvienių diena” 
(mother-in-law day). Tuo re- 
kalu gubernatorius buvo pas
kelbęs proklamacijų. Ši šventė 
inauguruota prieš 4 metus.

VOKIETIJOJE AREŠTUO
TA 300 MAINERIĮI

METZ, Prancūzija, kovo 5. 
Saare nacių policija areštavo 
apie 300 vokiečių mainierių, 
grįžtančių per sienų po dienos 
darbo Pmcūzijoje. Ir už tai, 
kad jie gautų už darbų fran
kais atlyginimų visus frankus 
iškeitė markėmis.

Prancūzijoje frankns mo
kama daugiau markių, o Vo
kietijoje — mažiau. Vokiečių 
vyriausybė gi patvarkė, kad 
dirbantieji Prancūzijoje volde 
čiai darbininkai tegali ten, už 
sienos, tik vienų trečdalį gau
tų frankų iškeisti markėmis, o 
kitus frankus parsinešti namo. 
Darbininkai iškeitė visus fran
kus ir grįžo tik su markėmis.

Išlaisvintas vienuolis vardu
Jevgcni, priklausantis graikų 
kalno Atos vienuolijai, nuo 19- 
14 metų buvo Rusijoje kokiais 
tais religiniais reikalais. 1920 
metais jis areštuotas Rostove 
už religinį veikimų. Jam esant 
Rostovo kalėjime bolševikai
,ten nužudė 123 pravoslavų 

panijos atstovai: vienas Valen (ataiiatikiių) dvasini„kus. Vie- 
cijos radikalų, kitas gi nacio-1 nas pravosĮaVų arkivyskupas

Kardinolas Goma skaitosi 
“provizionalis pusoficialus at
stovas”, o ark. Sericano — 
“d’affaires ad interim”.

(Vatikane taip pat yra du Is-

nuilstų.
Metraštyje tačiau pažymi

ma, kad Vatikano atstovo Va- 
lencijoj ir Valencijos atstovo 
Vatikane pareigos “suspen
duotos ’ ’.

MADRIDO RADIKALAI 
NETURI DUONOS

GIBRALTARAS.- kovo 5. — 
Žiniomis iš Barcelonne, Madri 
dui labai trūksta visokio mais
to, o ypač duonos.

Barcelonos radikalai uždiau 
dė ten penktadieniais kepti 
duonų. Sutaupyti miltai bus 
siunčiami į Madridu.

O Madrido bolševikai visų 
laikų šaukia, kad Madrido-Va- 
lencijog vieškelis neperki rstas 
ir radikalai juo naudojasi.

RUSIJOS CERKVĖS VISA- Jei šie vieškelis nebūtų per- 
DOS KUPINOS ŽMONIŲ kirstas, Madrido raudonieji tu 

------- -— retų pakankamai maisto, o y-

ir vienas paprastas dvasinin
kas kalėjime mirė nuo bado.

Paskiau bolševikai apie 10,- 
000 kalinių, tarp kurių buvo 
ir minėtas graikų vienuolis, iš 
siuntė į koncentracijos stovyk
lų Kotlase. Visi kaliniai su
varyti į prekinius vagonus ir 
užrakyti. Ėmė astuonias paras 
geležinkeliu nuvykti į skirtų 
vietų. Bolševikų sargyba kas 
trečių dienų atidarinėjo vago
nus, kad pašalinti iš jų miru
siųjų lavonus ir gyviesiems 
palikti kiek kokio nors maisto.
Mirusiųjų lavonai buvo išme
tami stačiai laukan ir pakely
je paliekami.

Nuvažiavus į skirtų vietų, iš
stoties dvylikų dienų kaliniai daromi į prieglaudas.

Kotlas stovykloje laikyta a- 
pie 300,000 kalinių. Marijins- 
ko stovykloje būta apie 400,- 
000 kalinių. Tai vis daugiau
sia nekalti žmonės, bolševikų 
k rauge ringo fanatizmo aukos. 
Jų daugumas rado sau ten ka
pus. Vienį nukankinti, kiti pa
prastai nužudyti, o dar kiti 
nuo bado žuvę.

Anot pačių bolševikų lai
kraščio Izviestija, šiandien 
Maskvoje daugumas suaugu
sių vyrų ir moterų jau po tris 
kartus, arba daugiau, yra vedę 
ir persiskyrę. Apie dvi treč- 
dalys divorsininkų turėjo vai
kų, bet tik viena dešimtoji d|« 
lis divorsuotų porų rūpinasi 
savo vaikų užlaikymu. Daž
niausia motinos, arba tėvai pB 
atsiskyrimo pameta savo vai» 
kus ir išvyksta į kitus mies
tus, kari išvengus atsakomy
bės. Ir retam atsitikime jie 
surandami. Palikti vaikai už-

RADIKALŲ ŽYGIAI PRIEŠ 
TOLEDO VIEN PASAKOS

LEIDŽIA DARBININKUS 
ATLIKTI PATAISYMUS

Ji

NUSIGĖRĘS VAŽIAVO 
AUTOMOBILIU

Teismas nubaudė 10 dienų 
kalėti J. Bružų, kurs, sakoma, 

Jėzuitų draugija planuoja būdamas nusigėręs neatsargiai 
valdęs automobilį.ten įsteigti seminarijų.

412 MILIJONŲ DOL. ORO 
LAIVYNUI

I/ONDONAS, kovo 5. — An 
glijog vyriausybė nusprendė 
vieneriais metais išleisti 412 
milijonų dolerių oro laivyno 
didinimui.

AVASHINGTON, kovo 5. — 
Amerikos vyriausybė nuspren
dė kovo 31 d. visiškai uždary
ti savo pasiuntinybę Etiopijo
je.

fili n y ir u n,
ii

MASKVA, kovo 3. — Ne- pač duonos, o Barcelona nes-
paisant bolševikų bedieviškos kirtų beduoninių penktadienių, 
propagandos ir pašalusiojo

BAŽNYČIOS GAISRAS — 
KOMUNISTŲ DARBAS

veikimo prieš krikščionybę, ru 
sų pravoslavų neuždarytos eer 
kvės kas šventadienis yra ku
pinos tikinčiųjų. Bolševikai y- Gaisras sunaikino visų šv, 
ra bejėgiai išplėsti iš žmonių Rožančiaus bažnyčios vidų,

LISABONA, Portugalija, 
ko-vo 5. — Madrido ir Valen
cijos radikalų skelbimai, kad 
būk radikalų kariuomenė puo
lanti Toledo ir tikisi paimti 
garsiosios Alcazaro tvirtovės 
griuvėsius yra vien prasima
nymai, lygiai taip, kaip jų

Teismo nustatyta tvarka 
streikininkai pikietuoja Fans- 
teel Metallurgical korporaci
jos fabrikų, North Chicago. 
Pikietininkai praleidžia einan
čius į fabrikų darbininkus at
likti ten pataisymus, kas buvo 
sugadinta “sėdėjimo” streiko

širdžių tikėjimų.

NACIONALISTAI BOM
BARDAVO MADRIDĄ■b

MADRID.AS, kovo 5. — Na
cionalistų artilerija vakar 
bombardavo šio miesto rezi
dencinę dalį. Anot radikalų 
vadovybės, civiliniai žmonės 
daug nukentėjo. Radikalų žod
žiais, milicininkai visados 
“stebuklingai” Išlieka nelie
čiami.

26 VINCENTENAI UŽMUŠ
TI ISPANIJOJE

Vokietijos kariuomenės paradas Berlyne diktatoriaus Hi 
tlerio akyvaizdoje. (Acme I’boto.),

PHILADELPHIA, Pa., ko- 
Misijų kongregacijos 

vadas kun. C. L. Souvay, C. 
M., metiniam savo pranešime 
iškelia aikštėn, kad Ispanijos 
radikalai yra nužudę Sv. Vin
cento draugijos 26 vienuolius, 
kurių tarpe yra 18 kunigų.

Pullmane. Padaryta daugiau 
kaip 100,000 dol. nuostolių. 
Vedami tyrimai.

Ugniagesių viršininkas mar
šalas Corrigan rado, kad baž
nyčia buvo padegta. Gais
ras vienu žygiu iškilo ant var
gonų viškų ir berniukų patar
nautojų zakristijoje.

Iš vakaro per pamaldas baž
nyčioje vienas svečias kunigas 
sakė pamokslų apie komuniz
mų. Tad spėjama, kad gaisras 
greičiausia bus komunistų dar 

i 1 ji < |f '

STREIKUOJA YELLOW 
CAB IR KITI VEŽĖJAI

pranešimai apie kitus “laimė- laiku.
jimus.” ' 1 I Waukeganų grĮžo ir poli-

„ . . a cijai pasidavė streikininkų va-Nei nacionalistai, nei kiti ko , . . , TTX .. , .das Adelman. Už jį užstatytaski patikimi šaltiniai nepatvir
tina tos paskleistos žinios. Ži
nių gi paskleidė radikalams 
tarnaujantieji užsienių kores
pondentai.

VARŠUVOJ UŽDARYTAS 
SOCIALISTŲ DIENRAŠ

TIS

VARŠUVA, kovo 5. — Len
kijos vyriausybės nuosprend
žiu čia uždarytas subolševikė- 
jusių lenkų socialistų laikraš
tis “Dziennik Populamy”.

vo 3. Chicago sustreikavo Yellow 
Cab ir Checker Cab kompani
jų vežėjai.

Reikalauja didesnio atlygi
nimo.

NACIŲ PRIEŠKOMUNIS- 

TIŠKA FEDERACIJA

6,000 dol. laidas.

MIRĖ SPROGIMO SUŽEIS
TAS

Mirė Vincent Radiowski, 
kurs anądien sužeistas įvyku
siam sprogime Camegie Illi
nois Steel korp. fabrike, So. 
Chicago.

PARVYKO AMBASADO
RIUS

NEW YORK, kovo 5. — Po 
rai savadčių parvyko J. V, 
ambasadorius Prancūzijai W. 
C. Bullitt.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —

BERLYNAS, kovo 3. — Vo 
kietijos stambieji naciai pla
nuoja su svetur gyvenančiais Šiandien giedra ir šilčiau. 

•Vežėjai pikietuoja kompani- naciais sudaryti pasaulinę Saulė teka 6:16, leidžiasi 
jų garadžius. prieškomuništiškų federacijų. 5.48.
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DRĄSŪS PREZIDENTO 2YGIAI

I'režideiito Roosevelto kalba, pasakyta 
praėjusį ketvii|odienį demokratų partijos 
uAnkiete Vašingtone, parodė, kad vyriausy
bė yra pasiryžusi visu griežtumu vykinti 
savo planus, kurie savo laiku buvo sutruk
dyti Vyriausiojo Jungtinių Valstybių Teis- ] 
mo. Prezidentas yra nusistatęs tuoj refor
muoti Teismų, kad jis vyriausybei daugiau 
hebėkliudytų. Teismo reformos pianas, kaip 
žinoma, yra įneštas į kongresų. Dėl jo gin
čijasi politikai ir spauda. Reformos prieši
ninkai apipylė kongreso ir senato narius 
protestų laiškais ir telegramomis. Tačiau 
abejojama, ar protestai sustabdys vyriausy
bes užsimotų žygį. Rooseveitas aiškiai pa
sako, kad jis, būdamas atsakonungas kraš
tui ir partijai, nė valandėlės negali laukti 
išsila is v ulinio iš legalimų abejojimų, kuo- 
inet yra skubus reikalas rišti sunkias ir 
keblias problemas, tuoj išleisti socialinius 
u ekonominius įstatymus, kad pagerinti da
rbo žmogaus būvį, nes atidėliojimas gali 
užtraukti kraštui didelę nelaimę, be to, su
kelti revoliucijų, ar privesti prie diktatū- 
l'ofc. Anot prezidento, potvyniai, sausros, že- 
IbŠs ūkio produktų perviršis, streikai ir 
kitokios betvarkės nevisuomet išrišama pri- 
ptfūfamai — “cateh-as-ean basis”.

Paviršutiniškai imant, prez. Roasevelto 
žygiai išrodo perdaug drąsūs. Drąsiai jis 
elgėsi bankus reformuodamas, Naująją Da
lybą (New Deal) įvesdamas ir kitus žygius 
darydamas. Bet, ačiū tai jo drąsai kraštas 
būVo ištrauktas iš didelės ekonominės de
presijos ir šiandien visi aiškiai jaučiame, 
k&d. vist dalykai pakrypo į gerųją pusę. Be 
abejojimo, kad ir Vyriausiojo Teisino refor- 
litavlmas yra drąsus žygis. Bei drąsa šian
dien visur yra reikalinga. Įšėlusio buliaus 

laikysi griebdamas jam už uodegos. Rei- 
bnti tiesiog už ragų. Taip ir su depre- 
Tik reformuojant krašto ekonominį gy- 

ir įgyvendinant socialinį teisingu
mą, tebus galima išvesti kraštą iš ekono
minių sunkumų ir apsisaugoti kruvinų re
voliucijų, kurias norėtų surengi,! kraujo iš
troškę komunistai ir fašistai.

Jis bent trumpai paduoda, kada tos tautos 
Chicagoj apsigyveno, ką gero joe įnešė į 
miesto gyvenimą. Apie lietuvius pasakyta 
tik tiek: “The best tunnel budders of Chi
cago are found among 100,000 Lithuanians 
vho cacuie Lere from the Buitie Sea”.

Pasirodo, kud mes, lietuviai, visur esa
me per daug kuklūs. Mes ir ten, kur gali
me apie save šį tą pasakyti spaudoje, kaž
kodėl vengiame. Jei tame rašinyje, apie kurį 
mes čia kalbame, pasakyta gana daug apie 
lenkus, vokiečius ir kitus, kodėl lietuvis a- 
įie lietuvius bijojo šį tą daugiau pasakyti. 
Juk lietuviai nemažai prisidėjo prie kultū
rinio Chicagos gyvenimo, o ne vien tik prie 
tunelių statymo kaipo paprasti darbininkai. 
Jau laikus drąsiau ir daugiau apie save kal
bėti. Kuklumas yra gera ypatybė, bet per 
didelis kuklumus šiuo atveju irgi nėra svei
kas. Dėl to per didelio kuklumo mes dažnai 
ir atsiliekame nuo kitų tautų.

LA GARBIA IR HITLERIS

VYČIŲ DVASINE PUOTA

Dievo Paveikslas Žmoguje
(Kuh. Dr. J. Vaitkevičiaus, M. I. C., Paskaita
Per Radio “Draugo” Pusvalandy, Vas. 17 d.)

Tikėjimo mokslas mums sa- bės, mokslai, akių ir ausų 
ko, kad žmogus yra šutvei- įspūdžiai, žodžiu, kiekvienas 
tas sulyg Dievo paveikslu ir turi savotišką gyvenimo idea- 
panašumu. Yra tai taip dide- lų, savo dievaitį, už kurį jis 
lė ir taip svarbi tiesa, kad kovoja ir galvų guldo. Kai 
negalima pro ją praeiti tyla- \ žmonių veidai skiriasi vie- 
mis. Daugelis žmonių jų gir- nas nuo kito, taip ir jų idea- 
di ir kartoja, bet nesupran
ta jos reikšmės ir nedaro tų

PO SVIETĄ pasidairius

išvadų, kurios plaukia iš jos. 
Ji atsako į tuos svarbiausius 
žmogaus gyvenimo klausimus, 
kurie kankino amžiams bė-

ir šiandie.
Prieš apie dešimts metų Cnicagos mies- Pinnas tų klausimų,
majoras Thompsonas vedė kovų prieš tni koks žmogaus idealas.to

Anglijos karalių, sakydamas prieš jį piktas 
kalbas, išbraukdamas iš mokyklų vadovėlių 
viskų, kas tik buvo parašyta apie Anglijos 
karalių. Dabar panašių kovų pradėjo New 
Yorko majoras La Gardia, tik ne prieš An
glijos karalių, bet Vokietijos diktatorių Hi
tlerį. Kalbėdamas viename žydų moterų su
junkime La Gardia pasakė, kad 1939 m. 
kūsinčioj parodoj New Yorke turėtų būti 
pastatyta baisenybių salė (Hali of Hotrrors), 
kurioj reiktų patalpinti “tą ructmarškinį fa
natiką, kuris grąso pasaulio taikai”. Tas 
“rudmarškinis” — tai Hitleris. Hitlerį gin- 
d.nna vokiečių spauda smarkiai užpuolė New 
Yorko majorą. Dėl to incidento valstybės 
departamentas turėsiąs pasiųsti Vokietijai 
atsiprašymą. Matot, kaip teisybės žodis dik
tatoriams yra nemalonus.

UKRAINIEČIAI VEIKIA

Kibą ir man, tavorščiai, 
lai. * IR j||| reikės atsisėsti savo kozauny-

Tačiau, pažvelgę į žmogaus J čioj, ba ant Amerikos dabar 
prigimtį jau tik gamtininko užėjo sėdėjimo mada. Tik 
akimis, prieisime prie ižva-, triubelis, kad aš nesu linkęs 
dos, kad vienas tik gali būt prie visokių ma<įų vaikymo, 
žmogaus gyvenimo idealas, i Uaugel vj(,tų kaip žinote>

gant mokyčiausių žmonių ga-; būtent tas, kuris atatinka jo sSllėjima8 eina ant po
lvas ir širdis, o kankina dar prigauti. Štai turime rauko- tik dar neiSmis,ytaj ko.

se medžio sėklų. Paklauskime bMu Mty atsis5.
koks jos yra idealas, prie ko .
ji veržiasi! Aišku, kad ji U ‘
veržiasi virsti medžiu ir tai 1 ienur žmonės susėda clio- 
ne bet kokiu, o tiktai tokiu, ™ (grupėmis), kitur ,kvinte 
koks jų išdavė. Pušies sėkla

Visi žinome, kad mus gy
venimas nestovi vietoje, bet
bėga, kaip kokia upė ir ne
ša mus kas kart tolyn į atei
tį. Vakarykščia diena, kuri 
praėjo amžinai, amžinai jos 
nepagausime.

Nors mes nežinome tos a- 
teities, į kurią žengiame, ta
čiau jaučiame, kad ji priklau
so nuo dabarties, todėl visi 
dirbame ir krutame, kad už
tikrintume sau geresnę atei
tį. Žino gerai ūkininkas, kad 
rudenį neturės ko pjauti lau
kuose, jeigu pavasarį nebus 
tų laukų apsėjęs. Žino tai ir 
tautos ir jaučia, kad, jeigu 
nedės pastangų šįandie sa
vo būviui pagerinti, sulauks 

sku 
jungo.

Tos tad mintys ir verčia vi
sus ir paskyrus žmones ir tau
tas nesnausti, bet dirbti ir

Amerikos ukrainiečiai kai kuriais atve- .al. ....... . i • m a-v, • netolimoje ateitvie vargo,jais mus, lietuvius, pralenkia. Tautiškasis , . . ’ .• . •• • i rdo, o gal ir svetimo juVeikimas pas juos gyviau eina negu pas ’ ° J
mus. Jų chorai, jų aviacijos klūbai savo, vei
kimą plačiai turi išplėtę. Jų tautiškoji pro
paganda taip pat vedama plačiu mastu. Štai, 
ukrainiečiai jau turi nufilmavę savo garsią- sielotis šiandie, kad sulauk
iu operetę “Natalka Poltavka’’ ir ją rodo 
Amerikos didmiesčiuose. Tai daug prisideda 
prie išgarsinimo ukrainiečių tautos vardo.
Sį darbą atliko šiame krašte gyvenantieji 
ukrainiečiai. Mat, Ukrainoj tokių darbų di
rbti jie negali, nes ji svetimųjų tebėra pa
vergta. Mūsų tauta ir nepriklausomą val
stybę tuii, tačiau dar savo filmų industri
jos įsisteigti neįstengė. I !^i •

PASAULIO SPAUDA APIE POPIEŽIŲ

Chicagos Lietuvos Vyčiai gražų paprotį 
įgyvendino. Jie kas met kovo pradžioje tin
kamu būdu pagerbia savo organizacijos ir 
vfcibs kautos globėją Sv. Kazimierą, Lietu- 
Yfcš Karalaitį. Neatsilieka nuo to ir šiemet. 
Bitoj 9 vai. ry lą vyčiai renkasi į Šv. Antano 
bažnyčią Ciceroj išklausyti šv. Mišių ir in 
corpore priimti šv. Komuniją. Šias iškilmes 
ptroš pamokslas apie šv. Kazimierą, Vyčių 
choro giesmė* ir po pamaldų bendri pusry
čiai salėj. Tai gražu ir pavyzdinga Nėra 
abejonės, kari tokia organizuotojo lietuvių 
katalikų jaunimo pagarba savo tautos šven- 
Uįain tikrai yra maloni. Reiktų, kad ne 
lfr Vyčiai, bet visas mūsų jaunimas, visi 
Išlavini katalikai tokiu gražiu ir iškilmin
gu būdu savo globėją šv. Kažinuerą pagerb
tą ir jį gerbdami patys stiprintus ir dva- 
hmiu ir tautiniu atžvilgiu, nes toks susistip- 
riniinas mums visiems yra reikalingas.

Niekuomet dar istorjoj spauda nepa- 
šventė tiek daug vietos ir dėmesio Šventojo 
Tėvo darbams, kiek praėjusiais keleliais 
metais. Ypač daug rašė ir rašo Jungtinių 
Amerikos Valstybių spauda. Visi didieji 
dienraščiai perspausdina Popiežiaus encikli
kas. Popiežiui sergant, visi laikraščiai pa
duoda smulkmeniškas žinias ne vieną, bet po 
kelis kartus į dieną. I’er radio beveik kiek
vieną valandą buvo pranešama Popiežiaus 
svekatos stovis. Taip yra dėl to, kad Popie
žius Pijus XI visomis savo jėgomis rūpi
nosi visų pasaulio kraštų žmonių ne tik reli
gine, bet ir materialine gerove.

PER DAUG ESAME KUKLŪS

Chicago American įdėjo sava raporte- 
rio St. Piežes rašinį apie įvairias tautines 
grupes, gyvenančias Chicagoj. Anot jo, at
skirų tautinių grupių Chicagoj gyveną net 
30. Ateiviai sudarą 70 nuošimčių visų mies
te gyventojų. Dėl te šis miestas esąs didžiau
sias Jungtinių Valstybių “melting pot”.

Apie lenkus, vokiečius, airius, žydus, ita- 
ir švedus Pieša aprašo šiek tiek (plačiau.lūs ir

Vienas komunistų laikraštis praneša, 
kad Ispanijoj susidarė K. Požėlos vardo lie
tuvių batalljonas, kuris kovosiąs drauge su 
lojalistais prieš sukilėlius. “Vien.” abejoja, 
ar atsiras tiek lietuvių, kad galėtų sudaryti 
bataiijoną. Bet vis dėl to, matyt, mėgina
ma. Juk ir iš Chicūgės išvažiavo trys lie
tuviai berniokai pas Ispanijos komunistus. 
Vienas jų yra “smarkiojo bendrafrontinin- 
ko” dr. A. Rutkausko sūnus. Mat, atsiranda 
tokių lengvatikių jaunuolių, kurie pasiduo
da “senių - besmegenių” suvedžiojami.

• • •

1939 m. New York© įvyks pasaulinė 
paroda, kuri bus suorganizuota šūkiu: “Pa
saulis lytoj”. Dalyvauti šioj parodoj yra 
pakviesta ir Lietuva. Ją pakvietė pats pre
zidentas Rooseveitas. Be abejojimo, lietu
viai šioj parodoj vienokiu ar kitokiu būdu 
bos atstovaujami. Kaip žinoma, New Yorke 
- • Brooklyne gyvena uaug lietuvių.

tų geresnio rytojaus. Štai' ko
dėl visi mėgstame kalbėti a- 
pie pažangą ir džiaugiamės, 
jeigu ją pastebdūie kokioje 
nors srityje. Atsilikimas arba 
šustojlmas pažangoje yra ne
malonus ir nemaloniai skam
ba mūsų ausyse.

Bet čia tuojaus ir susidu
riame su klausimu, kas suda
ro tą geresnį rytojų. Kokių 
gėrybių turime ieškoti, kad 
užpildytume mūsų gyvenimo 
trūkumus! Kitaip sakant, ko
kia turi būt žmogaus gyve
nimo vedamoji mintis, sulyg 
kuria planuodamas savo gy
venimą, susiilauks geresnio 
rytojaus. Toji vedamoji min
tis ir yra žmogaus idealas.

Iki šiol visi ėjome iš vien, 
visi sutikome, kad reikia rū
pintis rytojam ir dirbti dėl 
jo. Bet kada priėjome prie 
klausimo į kurią pusę turi
me kreipti savo žingsnius, ko
kia turi būti žmogaus gyve
nimo vedamoji mintis, prade
dame nesutikti ir viettl nuo 
kilų skirtis, o net vieni ki
lus kovoti.

Vieniems atrodo, kad svar
biausias žmogaus gyvenimo 
reikalas tai maistas, pastogė, 
drabužis ir visi kiti kūno pa
geidavimai. Kadangi tuos da
lykus galima gauti už pini
gus, todėl pinigų rinkimas, 
ekonominis gerbūvis pasidaro 
jų gyvenimo idealas, visi ki
ti reikalai neiuri vertės, o 
nei patraukimo} jų akyse.

Kitus vilioja aukštos vie
tos valdžioje, todėl veržiasi
į jas teisėtais 
būdais. Trečius

tais, sikstetais, kvartetais, dū- 
veržiasi virsti pušimi, eglė —įetais ir net solo. Antai, Ok- 
egte, ąžuolo — ąžuolu, rugio laimina City vienam ofise 

stenografė atsisėdo prie savo 
taipraiterio ir tol sėdėjo, kol 
bosas pažadėjo jai vasarą ve-
keišiną duoti.

Vienur žmonės susėda tam, 
kad bosas pėdę pareizuotų, ki
tur žmonės pagarsina sėdėji
mą dėl kitokių rokundų, kaip 
vienam saliune: suėję kostiu- 
meriai susėdo ir atsisakė ger
ti tol, kol nebus nupiginti 
drinksai. Pasitaiko ir tokių, 
kurie nežino dėl ko sėdi. Pri- 
klodui, Čikagoj vienoj bučer- 
nėj rytą atėję darbininkai ra
do ant floro sėdint nepažįsta
mą merginą. Bosui liepiant 
atsikelti, kad nesumaišytų po 
kojomis, ji refiuzino. Kai, pa
galios, pašauktas policinohas 
ją pakėlė ir j>aklausė sėdėji
mo priežasties, ji pasisakė ne
žinanti. Sakė, tik atsimenanti, 
kad buvus vienam naktiniam 
klube, turėjus fūnių su kele
tu stikliukų rusvų šėtonėlio a- 
šarėlių ir po to atsidūrus bu-

grūdas — rugiu, kviečio — 
kviečiu. Jeigu dabar mes ba
ndysime iš pušies sėklos iš
auginti ąžuolą, obelį, ar kitą 
kokį medį, mes sunaikinsime 
sėklą, bet savo tikslo nepa
sieksime.

Panašiai darosi ir su žmo
gum. Kai pušies sėkla sutver
ta sulyg pušies paveikslu, 
taip žmogus yra sutvertas su
lyg Dievo paveikslu. Kai pu
šies sėkla turi savyje pušies 
pradus, taip žmogus turi sa
vyje Dievo pradus. Kai pu
šies sėkla, augdama, turi duo
ti iš savęs pušies medį, taip 
žmogus, augdamas, turi duoti 
iš savęs Drevė paveikslą. Die
vas tad yra žmogaus idealas 
ir Dievo linkui turi eiti visa 
žmonija, jeigu nori sulaukti 
geresnės ateities. Tą mintį ir 
reiškia Išganytojas sakyda
mas: “IėšfcGfcite visūpinha
Dievo karalystės ir jos tėi 
sybės, o visa tai bus jums 
pridėta”. (Mato 6, 33).

Nesunku dabar bus atspė
ti, kad eait žemės tol nebus 
ramybės, džiaugsmo ir tos 
gėrovės, kurios hifls širdis 
trokšta, kol visi nepakreijpe 
savo pastangų prie vieno ide
alo, būtent prie Dievo.

2. Antras klausimas-, kuris 
kankina žmoniją, tai laimės 
klausimas.

Visi trokštame būti laimi
ngais, todėl bėgame nuo skau- 
mų, o ieškome džiaugsmų ir 
malonumų. Šiuo žvilgsniu mes 
neturime net liuosos valios, 
nelaimės tad sau trokšti ne
galime. Net ta?, kuris save 
žudo, laimės vardu tai daro. 
Gyvenimas jam pasidarė taip 
skaudus, kari pasiryžo pabė
gti nūo jo, mahy damas pabė
gti kartu ir nuo kentėjimų.

Bet kame yra žmogaūs lai-

ir neteisėtais 
vilioja gar-

cernej
j

Bridgeporto kolonijoj, Illinois 
Meat Co., 3939 Wallace St., 
bueemėj. Taja naktine “strei- 
kierka” buvo Miss Frede r- 
ieks, 27 m. amž., 1308 So. 
Michigan Avė.

Daugelis pasako, kad sėdė
jimas yra gera priemonė ką 
nors laimėti. Tiesa, vieni sė
dėjimu jau laimėjo, kiti, gal, 
dar laimės. Bet, kad sėdėjimu, 
arba atsisėdimu, visi laimėtų,

1 to nebuvo ir nebus. Sakykim, 
škulėg vaikai. Per keletą mė- ( 
senių jie sėdi škulėj, o ką laimi ? 
Visokie raberiai kai atsisėda 
džėloj, ką laimi! Ubagas sė
dėdamas kur prie tvoros, ar 
daug laimi! Perekšlė višta, 
kai atsisėda ant kiaušinių, ar 
daug laimi! Kai neseniai Či
kagoj, taip pat ir kitur, buvo 
labai slidu ir daugelis turėjo 
smarkiai “atsisėsti” ant 6aid- 
voko, arba stryto, ar daug 
laimėjo? Aš pats esu tai pa
tyręs ant savo sėdynės.

Šitą gerai žino ir lietuviški 
balšavikai. jie yra pirmuti
niai prie visokių išmislų. Jie 
išmislijo maršavimus strytais, 
kari kokį tavorščių iš džėlos 
išėmus, demokratiją Lietuvai 
laimėjus, Spanijos rebelius su
mušus. Bet prie sėdėjimo, lė

liai, nepuola. O tikrai naudin
gi būtų, kad jie atsisėstų, taip 
gi, kad atsisėstų jų caras Sta
linas, Hitleris, Musolinis ir 
kiti nenuoramos. Ate ne. Tai
gi, matome, kad sėdėjimas ne 
visur ir ne visiems išeina ant 
laimėjmo.

Baigęs šias rokundas vis gi 
ir aš pabandysū atsisėsti. Tai
gi, gudbai, tavorščiai, iki atei-

ant floro. Tai buvo nančio utarninko.

tas, kuris nori būti laimin
gas, turi stengtis prašalinti 
iš savo gyvenimo kentėjimus. 
O kaip prašalinti kentėjimus! 
Reikia prašalinti jų priežastį 
troškimus, arba norus. Ken
čiame tada, karia ko norime 
ir negalime pasiekti. Noriu 
pav. gert ar valgyt, o čia 
negaliu turėti tų dalykų, to
dėl ir kenčiu. Noriu gyvent, 
todėl bijau mirties ir ken
čiu, kada kas a«:ma man tą 

gyvybę. Tada tik nustosiu 
kentėjęs, kada prašalinsiu no
rą gyvent. Laimė tat sulyg 
Budda yra savo rūšies užmi
gimas, kuriame užgęsta visi 
troškiniai. Tą nejautrumo bū
klę jis pavadino “nirvana”.

Rodos yra tai beprotiškas 
mokslas, o tuo tarpu tą mok

inė! Tą klausimą* bandė rišti slą išpažįsta šimtai milijonų 
didžiausi žmonijos genijai ir Azijos gyventojų. Daugiau, 
pąliko neišrištą. Aristotelis, juo pradeda užsikrėsti ir fei- 
grekų filosofijos genijus, gy- į vilizuotų Kraštų dvidešimtoje
venęs ketvirtame šimtmety 
prieš Kristų, smulkmeniškai 
išdėstė, kad tos gėrybės, ku
rių didžiuma žmonijos trokš
ta kaip štai turtai, garbės, 
valdžios, kūno ar dvasios y- 
įiatybės negali padaryti žmo
gų laimingą. Bet kas gali, jis 
nesugebėjo surasit

BuritŽa, Arijos gyventojų 
švietėjos, pasakė, kad nelai

šimtmečio inteligentai, mok
slininkai, kurie turėjo nelai
mę prarasti Dievą.

Kas traukia juos prie Bud
rios mokslo, kur glūdi jo ga
lybė! fcnogus yra sutverta? 
sulyg IMevo paveikslu ir pa
našumu. Kadangi Dievas yVa 
nepabaigtai didelis, todėl ne
pabaigto didumo žymes gavo 
Ir žmogus. Tos žymės glūdi

nię sukelia kentėjimai, todėl žmogaus prote ir valioje. Pro

tas ieško tiesos. Bet proto 
talpumas yra taip nepaibaig- 
tai didelis, kari nėra ant že
mės tokios tiesos, kuri galė
tų tą talpumą užpildyti ir 
perpildyti. Akis merkiasi nuo 
perdidelės šviesos, ausis ap
kursta nuo perdidelio garso, 
viduriai suserga nuo per 
daug įdėto į juos maisto; o 
protas niekad neserga, nesi- 
merkla, ji r netapk urs ta nuo 
per daug didelės tiesos. Tie
sa, pavargsta mokslininkų' 
smegenys nuo įsitempimo, bet 
protas ne. Kad žmogus gyve
ntų tūkstantį metų ir vis 
krautų žinias į savo protą, 
vis vien o neperpildytų, netf 
vis vien jo neperpildytų, nes 
jame spindi Diėvo diduma?.

Panašiai darosi ir su žmo
gaus valia. Nėra ant žemės 
tokios gėrybės, kuri pilnai 
patenkintų žmogi), todėl visa- 
kuo apsidžiaugiame: ir tur
tais, ir garbėmis, ir mokslais 
ir vėl dejuojame, vargstamo 
ir kenčiame.

Tie, kurie tikime, kart žmo
gus yra Dievo paveikslas, ži
nome, kad nėra tokio daikto 
ant žemė?, kuris galėtų už
pildyti nepaboigią musų pri
gimties talpumą, kad tai ga
li padaryti vienas Dievas, 
todėl apsiginkluojame kantry- 

(Tįsinys 3 pust).
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DIEVO PAVEIKSLAS 
ŽMOGUJE

(Tęsinys iš 2 pusi.)

be, gyvename vi? I imi ir lan
kiame Dievo pažadėjimų iš
sipildymo, kada kiekvienu a- 
šaia bus nušluostyta.

Dėt dabar įeikime j širdį
to žmogaus, kuris prarado ti-1... -" * ir moralybė!!!.

šaulį ir paskirus asmenis, ir 
bintus, ir valstybes: kai—man 
k:.s padaro skriaudų, tai blo
gu; kai aš kitam, tai gera. 
įsigalėjo nuomonė, kad nėra 
tikro skirtumo tarp gera ir 
bloga, visos moralės taisyk
las ir įsakymai esu tik tam 
tikrų laikų kuiliuos išdava, 
laikams pasiklotus, keičiasi

kėjimų į Dievų, kuris laikini 
nuo sutvėrimo to, kų gali su
teikti vienas Dievas. Kadan-, 
gi ir jis yru Die»o paveiks | 
las, totlėl jaučia savyje ne-: 
pabaigtai didelį troškimų tie
sos ir gėrio. Ragaudamas su-! 
tvėrimų ir nerasdamas juose,' 
ko troško, o ir nematydamas,' 
kur gaii surasti savo troški- i 
mams maisto, turi paskęsti 
nuliūdimi*, beviltyje ir pesi
mizme. Jam tuomet Blukios 
filosofija, atrink) tarsi koks 
’iganynias, todėl prie jos jis 
kr kreipiasi. Jeigu tad išgir
site žmogų peikiant gyveni

mu), savo užgimimų, žinosite, 
iš kokio šaltinio tie nusiskun
dimai plaukia iš Buddos fi
losofijos.

3. Trečias klausimas, kuris 
kelia daug ginčą, lai bloga ir 
gera žmonių gyvenime. Am
žiams bėgant vieni vienus 
dalykus laikė už .gerus, kiti 
kitus visai aniems priešin
gus. Juodukas paklaustas 
misijonieriaus, kas yra vagy- 
sta, atšaki", kad vagysta bū
na tada, kada jam kas j pava
gia jo jautį. Bet jeigu jis 
kitam pavagia, tai nesu va
gystes, tai gera.

Toji Afrikos juoduko mo
ralė praiknla apimti visą pa-

Tokias nuomones gali skel- ; 
iii i tik tie, kurie yra užmiršę, j 
kad žmogus yra Dievo pa
veiksiąs. Kai maiistas yra 
geru.- tada, kada palaiko g>- 
\ ybę rr sveikata, blogas kada 
naikina, taip ir darliai; tie 
yra geri, kurie tobulina žmo- 
gi je Dievo paveikslų, tie blo
gi, kurie jį naikina.

Išeina, tad, kad be Dievo 
geresnio pažinimo neišspręsi
me gyviausių žmogaus gyve
nimo klausimų, nes žmogus 
yra Dievo paveikslas.

ĮSIGYKITE

Gavėniai reikalingą 
knygelę;

STACIJOS
Atspausdinta iš maldaknygės 

‘ Ramybė Jums”
GRAUDŪS
VERKSMAI

ir
Gavėnios Giesmes 

10c.

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, Illinois

RADIONAS

Vienintelis radio, kuris pagauna gerai visas stotis. 
Budriko krautuvė vien’ntėlė vieta įsigyti, ar išmainyti 

savo seną radio ant 1937 metų tobulo 
redio — RADIONA.

Budriko krautuvė pripildyta visomis naujomis 
PHILCO, ZENITH, RCA VICTOR, GENERAL 

ELECTRIC radiomis.
DUODAMA MDELŪ NUOLAIDA V2 SENA RAMO

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

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIK FURNITURE MARI
3347 So. Halsted St.

Budriko programas:
WCFL 979 K., Nedėlioję nuo 7 iki 8 vai. vak.
WHFC 1420 K.. Ketvirtadieniais nno 7 iki 8 vai. vak.
\VAAF 920 K., Penktadieniais ir šeitadieniais 3:30 po pietų.

Jokit; nuošimčių. 
Jokiu mokesčių už 
prinlutyniij.

Ilfjtnls pttnlatč- 
,(»- Pratik P. 
SĮM-ft-ber Jums 
patarimus.

Lietuvos praeities paminklas. Šiame atvaizde matome didingų 
Kėdainių, kunigaikščių Radvilų, pilį. Laikas jų baigia naikinti.

4716 S. Ashland Avenue
slaptį į paviršių, ir išdidžiai 
išnešti jį į kraštų. Žodžiai 
yra tais vieninteliais laivais, 
kuriais mes galime atlikti sa
vo keliones minties jūrose, o 
silpni ir menki jie yra, iš- 
tikro. Mes varžomės dėl pri

taip su Dievu. Jo išsireiški
mo fonuos yra per aiškios mū
sų supratimui. Yra beveik 
negalima praverti akių neiš- 
vydv.8 kokį nors dievybės iš
reiškimų. — J. T. MacFarland

pažinimo, dėl išsireiškimo, dėl i Jei dainuojantis kvapas, a- 
išsitarimo galybės, bet kar-Įrba atsiliepianti styga būtų 
tais mes veltui varžomės. Ne- Į (Tęsinys 4 pcsl.)Teisių Skyrius

Rašo Chas Kai, 6322 S. AVestern Avė., Chicago

KLAUSIMAS: Nusipirkau psaugota nuo apiplėšimo, ta-

Tiek težiiok, kiek gali nu
ryti.

da galima bylų laimėt.

KLAUSIMAS: Einant ša- 
lygatviu pasijutau parmušta 
ir buvau be sąmonės. Atsipei
kėjus man pasakė, kad auto
mobilius smarkiai važiavo ir 
iŠ gatvės plyta išmušta mane 
užgavo. Dabar turiu galvoj 
skausmų. Kas turėtų būt at- 
sakomingas už šį sužeidimų?

ATSAKYMAS: Pagal fak
tas, miestas yra atsakomin- 
gas už blogų gatvę. Kitaip 
būt neįvykus nelaimė.

KLAUSIMAS: Geras drau-! 
gas mokėjo už mano tėve gy
vybės apdraudų. 1920 metais 
tėvas kur tai išė„o ir dau
giau negrįžo. Draugas ir po 
šiai dienai moka i:ž jo ap
draudų. Aš sakau, kad tas 
mokėjimas yra be vertės. Ar 
teisybė?

I ATSAKYMAS. Pagal įsta
tymus, jei žmogus yra din- i

!gęs per 7 melus, įstatymais 
buvo apiplėštos, byla greičiau ! laikomas „drusin. <iaJi mi
šią Imlų be vertės. Bet jei I ,raukti n,0]t5jb„., ir pareika- 

,10 j laut iš kompanijos, kad iš
mokėtų apdraudų.

krečia. Kų

Kada pir-

bungalc*w ir negaliu įeit gy
veni, kadangi žmonės gyve
na. Aš nežinojau, kad jis tu
rį leasų metams. Dabar jis 
iš manęs juokus
turiu daryt

ATSAKYMAS:
kote namų, taip pat pirkote 
ir leasų. Nuomininko negali- 
ma prašalint kol jo leasas ne
bus pasibaigęs. Reikėjo apsi- 
žiūrėt prieš perkant.

KLAUSIMAS: Padaviau
vienam siuvėjui suknelę išva
lyt. Kaip nuėjau atsiimt, jis 
pasakė, kad plėšikai įsilaužė 
ir pavogė visus drabužius, 
taip pat ir mano suknelę. Siu
vėjas nenori man atlygint 
nuostolio. Ar galima jį ap
skųst?

ATSAKYMAS: Tokiam at
sitikime galima skųst, bet a- 
pie laimėjimų bylos yra klau
simas. Jeigu siuvėjas laikė 
geroj apsaugoj ir tikrenybėje

i būt galima įrodyt, kad 
krautuvė nebuvo tinkamai a

Kaip Jaučiate?
ŠIUO LAIKU

Pavargę. T Bejėgi R? £10- 
rėklte Į aavo laikrodi — 
leltėmyklte laika. Tuo pa
čiu laiku rytoj palyginki
te kaip Jauėlatėe! Tuo 
laikotarpiu, euatoklte aavo
valatlnėj, Ir ė| vakaru išgerkite puodeli 
Oarfleld Arhatoe.
ft| Vakar?—“ISyatyklt Vidurine"—Janaklte 

Geriau Rytoj!
Merkite nuovargi- Duokite Oarfleld Ar
batai išvalyti neaumaltue likučių.. Veikla 
greitai Ir maloniai. Oerklte kaip papraR- 
t? arliatg. 10c — Ite.

r!*n Š f !*“ SAMne .» OorS.a.
' HMdach.Sowd.r—olioOodlaldlM 

a etedlorcaeuiaotiea.aridindit.ition 
oed t. ' k.ap omr letld.," V/tlTt^

Ox«FICLO TBA CO. ruot. I. IftOOKiyN, M. y.

TO REGAIH ENERG’J 
AFTER THE FLU

When the Flu ha» teft you 
weau and ditcouraged vou 
need something to put • 
keen edge on vour appetitc 
and to biace up toui di

?
iestive jystetn. to turn youi 
ood toto strength-giving 
red olood. Hoitetitr • 
Stomachic flittert speed* 
uprecovery t ouilfeet o-*t 
te t uith the first dore 
Phoneyour drug storeright 

away aod Įttt starteri quirk 
ly America ! tome slnce 
1853 Taates good. doe! | 
good l8uz oottle SI 50

HOSTETTER’S BITTERS Į

THE GOO7US FAMILY

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų . 
(straigbt mortgages). ■
Pinigų taupytojams išmokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokant visų nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

%

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

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

EKSKURSIJOS | LIETUVA -
Gegužes 29 d- laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimą 

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenburgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

arba telefonuokite CANal 7790

LISTEU,ITzyt 7 M 
GOiMG TO SELV 
MY CAR*. DO Vot) 

TO SEF it 2

1 TOtss sete mv auto 
BOT ITTS M y C»w \a/AV To ESCAPE 
SANgflUPrcyTtL CAU. up MV 
F»esy> rzzy possibve- he s

CEKT^uolY 
HAUK.ru 
8^ Right /

HAUK.ru


KIEKVIENAI DIENAI 
RINKTINES MINTYS

(Tęsinys iš 3 pusi.)

duota kiekvienam paslėptam 
skausmui, kokios nesibaigia
nčios nieliodijos lietusi, taip 
liūdnos kaip žemė, taip sal
džios kuip dangus! — Holmes

Kovo Septinta Diena
“Įstatymo vykinimas yra

meilė“. — Rom. XIII, 10.

Meilė pr&randania neapsi- 
galvojimu, neapsisvarstymu. 
ir saumyla, daugiau nekaip 
kpkiu kilu būdu. Ar nori pra
rasti savo meilę* Ji yra kaip 
lie seni Venecijos sliklai, pui
ki, laiba, ir švelni; supilk j 
vieną visą didelĮ tavo meilės 
turkį ir stiklas jį išlaikys, 
bet tegul vienas sauvaliavi
mo arba nepaisėjimo nuodu 
lažas ten įsigauna, ir stiklas 
sutrupa į tūkstantį trupinė
lių.

Kur yra tiktai koteliai ir 
erškėčiai pridengti susi raito
jusiuose lapuose, negyvuose 
ir ruduose, tai daržai, km 
tiktai matome vietą, kur ro
žės būdavo!

— Elzbieta Akers Allen

('ia matome kelis ukrainiečių aktorius, kurie vaidina

n RA u o A S Šeštadienis, kovo 6 d., 1937

•geležinkelio liniją. Geležinke- sisiekuną oru vidaus keliais, būti prieinami ir ūkininkams, 
liais susisiekimui tobulinti yra Šį sumanymą manoma įgyven- nes jie galės būti lengviau į- 
statomos keturios autoiuatri- dinti jau ateinančiais 1938 nie- vykdomi ir pigesni. Tinkamai BRIDGEPORTAS — Gudu 
eos su prikabinamais vago- tais. Pirmoji oro susisiekimo sutvarkius ir išplėtus visas su krautuvėj, 901 \\ 33 st •>»
nais. Dvi iš jų bus pabustos linija numatoma steigti Kaų- sisiekimo rūšis bei tinklus, ma- iį|Ua gttutį velykinių atviru-
Kauuo-Klaipėdos ruože. Ue to, nas-Klaipėda-Palanga. Ncnuu- noma, kad susisiekimas Lietu- įr lietuviškoj ir
šiemet bus pradėta statyti 100 latinis oro susisiekimas, tiesą, voje galės būti žymiai nupi- angliškoj kalbose. Pasirinki-
prekinių ir keturi keleiviniai, jau dabąr yra, Lietuvos aeru, gintas. Tai, Ih* abėjo, prasidės lnag ubieją rūšių yra gausus.
moderniški ir patogus vago- klubas laisvu susitarimu pilie- prie geresnio judėjimo ir__________________
nai. Kartu šiemet bus pradėti č»U« veža savais lėktuvais. Oro smalkesnio tempo išaugimo vi- 
visos eilės geležinkelio- stočių susisiekimų įvedus, pagreitės šame krašte. .. Tsb. 
statybos ir atnaujinimu dar- kai kuriose vietose ir kores-
bai. Šiauliuose bus pastatytos pondencijos pristatymas, nes
naujos geležinkelių dirbtuvės, keleiviniai lėktuvą* galės ir

paštą vežioti. Paštų srityje
taip pat daromi dideli patobų-

Lygiagrečiai su plentų tink- lininiai. Pašto įstaigų tinklas
lo bei gebžinkebų statyba, krašte yra beveik pakankamas.

1 daug dėmesio kreipiama ir au- •iiuo tarpu pašto agentūrų tm-

Velykiniai Atvirukai

AKIŲ GYDYTOJAI

Aut-abusais susisiekimas

Lietuvių Priežodžiai

Gaidys ir per tvorą perlė
kęs lesa.

operete.] “Natalka Poltavka. Operetę (trinioje) bus galima , , • • • • . • • «. . . . z,.n T, tobusiais susisiekimui tobulin- ,, , ,matyti Sonotone teatre (bb E. \ un Buren st.) nuo šiandien . t •'kis plečiamas visu smarku-
iki kito šeštadienio kasdien. ti. Žinoma, kad autobusais su- 

' sisiekimas būtų tvarkingas, pa-
f

Iš Tėvų Krašto

mu. Jis Ims plečiamas ir atei
tyje. Išaugus tinkaman agen-

... „ , . turų skaičiui, telefonai gale.'siekimo sakoms nesudarytų •__________________________
konkurencijos. Yra sumanu LIETUVIAI ADVOKATAI 

girnas autobusai

Į stovus, pigus ir kitoms susi

susisiekimą

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTO.MrrKMMI.I.Y AKIU 
KPEC1AI4HTĄS

-.•i-* i , - ~ .1 Palengvina akių įtempimą. <urlb
tiildejO K8(l sJOlllblUilj Itlt? I eau priežastimi gu .vos skaudė |h >10.

Kad vieną siigaučiau, devy
nių bereiktų.

nežino kur. ‘valgunp, akių aptemimo, nnvuotu- 
ipo, skaudumų aklų kaiAti. ati’aisu 
trumparegystę lr toliregystę l'iir.-- - 
gia teisingai akinius. Visuose atsi'l- 
Kimuose «gzatniua vimas darumas si> 
elektra, narodatn'la mažių ilsia;! klai
das, 8pcc‘.a.i atvda atkreipiamu j 
mokyklon vaikus. Kreivos akys a<:- 
talsouios. Valandos niro iii iki K v. 
MeilėnoJ nuo l.i iki 12. Buugvly m-, 
vilikUi ų akys ai įtaisomos la- akinių. 
Kabiu.* pi(ian kaip |>li|iilaii.
1712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ph'ine Boulevard 7589

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

l«01 S, Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. CAN ai 0523

Teleplione: BOLlevard 2800
tu rūpinamasi praplėsti ir au-1 JOSEPH J. GRišH

Iri KTU VIS ADVOKATAS

Geležinkelių susisiekimo tobu- tinklą su išėjimais į Kauną ir lxr*lu^ valstybės žinįon. gar (
lin imas į Klaipėdą. Šiais metais pra-,

dedamas statyti siaurasis ge- to^)Usais .............
ležinkelis Panevėžys - JoniS-'luo tll<slu kltu- South Ashland Avenue

• _4 • se krašto vietose numatoma Kės. balo S. Kockvvell Sireet
Telephone: Public 9723

susisiekimo ruožus.

Ruošiamas didelis projektas
ir geležinkeių tinklui plėsti bei kelis. Taip pat artimoje atei-Į
tobulinti, pravedant naujas Ii- tyje yra numatyta pravesti atdaryti visą eilę naujų susi 
nijas praplėčiant šiauriuosius siaurąjį geležinkelį pro žei-1 siekimo hjožu. 
geležinkelius ir t. t. Pagal mėlį — Vaškus linijoje Jonis-. Susisiekimas oru
ruošiamą projektą, išmėtyti kis-Joniškėlis. Numatoma pa
siautieji geležinkeliai numato- tenkinti ir Šiaurės Lietuvos

mylėjote, aukščiaus Dievas Į ma sujungti į vieną bendrą gyventojus, atvesti į Zarasus iškeltas sumanymas įvesti su- 
perarti, gi žemiau kalias, ir 
visos mūsų valandžiukės eina 
perjpiv.itas! pro mūsų mielas i 
tokiam pasakymui. Gyvenime I 
ir mirties paslaptys atkersi-1 
na lengvo siekio meiles; ne-1 iftAui'8e jokios permainos 
Į^Įyna-nfT tokią, permainą.

— Ponia Browning

Nesakykite, kad nė sykį ne- 1935 metais Lietuvoje buvo

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

O! nemesk meilės nuo sa
vęs! Šiame karčiame pašau j 
lyje, laikyk prie savo širdies į 
tą vienatinį užsilaikantį ska-į 
Tbą; saugok, sergėk jį — ne-: 
leisk nė jokiam kvapui to 
blizgaus žemčiūgo skaistumo

I
aptemdinti. — Felicija He- 
mans.

/<*•M

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS OEVYNERIOS
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 Boulęvard 0470
'Pavėniams Kituose Miestuose Siunčiame Orderius Ekspresu.

JOHN B. BOrtUEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Mctioi*olitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panetlėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL
_____ Telefonas REPubljc 9600
State 4(90 Prospect 101*
KAL 8i ZARETSKY

ATTORNEY8 AT LAW
0399 Ru IVcstern Avė. 

Valnndof.: kasdien nuo (:(0 no pt«> 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nį c 12 Ik)

(.90 vakare
IMS W. I{aii<l»ti>h St. 

Valandos: tęasden nuo 9:90 ryto 
iki 3:60 po piet

CLEMENT J. SVILOW
lietuvis advokatas 
33 North La SaUe Street

Chicago
Telephone CENtral 1840
Vakarais ir Šeštadieniais

6322 So. Western Avenue
PROspeet 1012

AKIŲ GYDYTOJAI

Pel. Oaiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. e. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

'tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namu:
HEMloek 6286

I

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS 1$ CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tel. CANal 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel OANal 0402
TeL Ofc. REPublic 7«»«
Mclrose Park 620

Rez.:
2456 W. 69 Si.

DR. A, 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ol'iso vai.: 2- 4 ir 6—8 P. M. 
Uez. ofiso vai.: Hl—12 A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pą^al kutaitį 

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49U1 ct.. Cicero, III.
Utam., KcU. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 8«. Halsted St., Chicago 
Pnitrd- Scred. ir Suimt, piki 2—9 v

Re.,. 6924 So. Talman Av«.
Įtek. lel. GROveaill 0617 
Office TeL HEMloek 4648

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuelte Koad
Vai. 2—4 ir 7—9 vak 

Ketv. •* Nedėl,nma niikitarus
SuliatouiH < "Iceroj 
1446 So. 4!Mh Ct

Nuo 6 iki 9 vai. vak._______

DR. A. R. LAURAITIS OR. A. J. MANIKAS

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

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

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

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

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

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
463) So. Ashland Avė. 

Tsl. YARd* 0994 
Res.: Tel. PLAza 2400

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

DENTISTAS 
2423 West MarągktH Road 

Antrad., ketvliiud ii penktadieniai.
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.: ( S v. v.

Šeštadieniais nuo 9 v. t. iki 1 P p.
, 161 Broadw»»
■ MELROSE PARK, ILL 
i Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki 9 vąl. vakaro 
I Šeštadieniais nuo 2 v. 110 > v. v 
| Sek uis d tentais paagl sutarties

AMERIKOS LIETŲV^ PAKTAM V DRAUGIJOS NARIAI 

Re,. ąnd Offios OANa' 0257

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VlRaima U16 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 
vakare

REZIDENCIJA
LAFayette 3051 25i9 W. 43rd St.
Valandos; 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
n»?al anterti

M oHėbnmK n no 10 
..............— ■■■■.-

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labus

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki <
• • rw» ir 7 iti Q-30 « •

JAU 8VGR{«O IA KALIFORNIJOS į

DR. J. SHINGLMAN i
Praktikuoja 30 metų

ReunuttlMiaa ir širdies ligos io 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M 
Gyvenimo vieta 1838 Ko 69 A^b. 

Phone Cicero 8668
4«sn U'rS IK,K ao-m »

DETECTIVE RILE
THE MANO*f=HN'S MEN IN SHAN6HAI 
RECIEVE THE RADIOED ORDER 
THAT CALLS FOR THE DEATH OF 
DETECTIVE RILEV-------

Office Phone 
PKOs—et. ino® 9S6| S. bH’U* 81
Vsl. 2-4 pp. Ir 7-t vak. CASial Q7Oė

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd SL,

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Suuday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namą Telef. PROipect 1939 

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
itnUfnnaa KV!Pnhl<e 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Re». Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų lr vaiką ligą gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
itokyMtf MMdoiLtf ir eubatopua.

Res. PROapect 6659

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1621 So. Halsted Street
Rczidenci įa: 6600 So. Aricsinn Avė. 
VALANDOS: H rjto iki 2 popiet
_____ 6 iki 8 vsl. vakaro________

Tsl. DOUlevsrd 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUlevard 591314 
Res. KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėliomis pacrnl sutarti

Reikale naudokitės patar
navimu t y profesionalų ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
tavo šv. Kryžiaus ligonine.



Laukiame SvečiųSavaitinė Vyčių 
Peržvalga 

Ruko Adolfas
Cicerus Vyčių kuopa, ir vi

sa Ciceros parapija, prisire
ngus priimti visų jaunimų ir 
svečius dvasinei puotai kovo 
7 d., pagerbimui Vyčių glo-

Vyčiai, pareiškime jam pa
dėkos žodį ir palinkėkime pa 
sisekituo, nes neužilgo ji« tu
rės apginti savo čempijoua 
tų.

Esu tikras, kud J. Platak 
įairMŠys į Vyčius.

Iškilniingai Minėsime 
Šv. Kazimiero Dieną

Sekmadienį, kovo 7 dienų, bėjo, sv. Kazimiero, 
šv. Antano bažnyčioj (15-ta Koka tai įspūdingas regi- 
g-vė ir 50-ta avė., Cicero, 111.) nys bus matant lieiuviėkų 
lygiai 9 vai. ryto, Vyčiai iš .laimimų rožėmis pasipuošusį 
kilmingai pagerbs šv. Kaži- prisiartinant prie Dievo sta- 
mierų dalyvaudami bendroje 1°- Ke vienam tėveliui ir mo- 
šv. Komunijoj. tinėlei džiaugsmo ašara nu-

Vycių krepšraaviedžio tur- 
uyiųs tikrai baigsis pasiseki
mu. Daug dirbtą, daug nuvei
kta. Ypat inkai daug darbavo
si mums visiems žinomas ii.

PpūdžmiU Jaunimo " /*"•** ligonių visų tautų. 198b m. Slankyti išbandymui savo lai-,KOlieies-
MISIJŲ | buvo išegzaminuota 150,000

ligonių. Iš jų priimta į ligo-
Jaunulio imaijoa mūsų ba nb 49,000, kitieiug įteikta, * . , t

žnyčioje labai gražiai pavy- |>agttlbtt ir vaistai ir pasiųsti j ' 1 er bUUC°. ‘Vyks 
‘ko. Kas vakaras per visų sa- į namus gydytis. SUpnapro&ių,triW «raži« dovan^ ku’
vaitų >ummo lankėsi tarp rttndasi čionid apie 136. Gy. ----- . =
penkių ir šešių šimtų. l'žbai- «jytojų ym suvirš 150, sl&u-
goję, vasario AS d., po pietų, 2.900. Viso. su visais da-

mės gražioms dovanoms, ku
rias sudovanojo druugijos na- BIZNIERIAI, GARSINKI- 

HS “DRAUGE”
gių 2,900. Viso, su visais da- 

erdvi bažnyčia buvo pilna jbuiinkaia, gyventojų šioje į- 
vien jaunimo. slaigoje yra apie 4,500.

Baigiant misijas pamaldos
susidėjo iš: Šventos Valau-1 nh užlajkymas tos į-

Kipavičius, kurs tvarkė visų dos, Rožančiaus, pamokslų, j- staigos Kainavo suvirs $3,300,- 
turnyro eigų. Tęsk ištvęrinin žadu, suteikimo atlaidų, Šv. ^0.
gai pradėtų darbų, Henrikai, Tėvo palaiminimo ir Misijų Ligoninėj randasi knygy- 
o mes Vyčiai remsime tave Kryžiaus adoracijos. Palaimi- nas, kuriam yra 19 skirtin-
morališkai. nimų Šv. Sakramentu suteikė gomis kalbomis knygų. Jos

Šiais kritiškais laikais, ka 
da bažnyčios priešai įvairiau
siomis priemonėmis drumsčia 
tikinčiųjų ramybę, Vyčiai už 
ima pirmųsias eiles kovoje 
prieš gausingus priešus.
* Mūsų pareiga, Vyčiai, da
lyvauti $v. Kazimiero pager
iamo dienoje, nes tuoni įro
dysime savo jėgas, kurios vi
sada paruoštos tarnauti Tau 
tai ir Bažnyčiai.

Pageidautina, kad visi su
sirinktų bent pusvalandį prieš 
9 vai., nes būsime tada tikri, 
kad tvarkingai atliksime vi
sas ceremonija*,.

Vyčiai Spurtu°ja
Sekmadienį, vas. 28 d., pa

sibaigė pirmas turnyro ratas. 
Seniai teko matyti tokias į- 
domias rungtynes.

Daug gero pranašauja Bri- 
gliton Purk komanda, kuri 
taip puikiai atsilaikė prieš 
l'ayton, O. Daytoniečiai lai
mėjo, tač.iau jie čempijonai. 
Nelengva jiems atsėjo tas lai
mėjimas.

Dayton Vyčiai — 24

riedės, kad jos sūnus arba 
duktė yra toje grupėje.

Po šv. Mišių, svečiai nuo
širdžiai bus pavaišinti pus
ryčiais ir palinksminti prog
rama. ,' * * *

Vyčių 5magas Parengimai Pa^8 klebonas, asistuojant k u- atvežamos iš viešojo knygy- 
1 nigams: miBijoaiieijįui l)owl- no kas pirmadienį ir trečia-

Balandzio 18 d., Sokol Hali sulnUakonu, kun. A. Kiš- dienį.
— 23^5 S. Kedzie avė., Liet. buintii diakonu. ) ,

Sis aplankymas duos pro- 
Po palaiminimo prasidėjo ' gos arčiau susipažinti su į- 

Misijų Kryžiaus adoracija, staiga, pamatyti įvairius ka-

Vyčių choras rengia nepapra 
stų perstatymų ir šokius. 

Jau seniai visi Vyčiai ren
Jaunime, tavęs laukiąme! 1 gįW!aį tam vakarui, nes iš an kas darė nepaprasto įspūdžio, m barius, kuriuose gydoma į- 

M&rijona Daunys ksto žinome turėsiu kų tai ne- kas drjstų sakyti, kad , vairios ligos, operacijų kam-
-rr- — paprasto. Kviečiame visų lie

tuvi jų dalyvauti. Nustebuisi-North Side — 12
U 1* l me tamstas negirdėtomis dai

mūsų jaununas silpsta tikė
jime, tas nežinotų kų kalba. 

Per visų savaitę kas rytų

bariai, lavoninė, vaikų war- 
da.s ir k. Po apžiūrėjimo bus 
arbatėlė. Kalbės įstaigos už-

Planchunas
Andrus
Valaitis
F. Adomaitis
S. Adomaitis
Savickas
Daugirdas

Viso

002 nomis, muzika ir linksmybe-' skaitlingai ėjo prie šv. Ko- vaizdu, Michael Zimmer, nuo
0 0 
0 0 
0 2 
0 d 
0 1 

0 0 0

6 0
Providence — 43

B F P

mis. munijos, o sekmadienio rytų slaugių kalbės viršininkė Ne- 
vvniun. Bus išstatyta įvairių 
rankdarbių, kuriuos ligoniai

, . -visas parapijos jaunimas pn-1 radzia lygiai o vai. vaka *. _ x ,, . . .t. , , .. . , eme sv. Komunijų. Devintųro. Atvažiuokite anksti, kad . , . ,..v. . ... , , . , ,, . r ’ valandų jaunimo Mišiose, net išdirba. Jeigu Kas kam pa-
gau ūme geresnes vie as. keturi kunigai turėjo šv. Ko- tiks, galės nusipirkti. Įžangos

MOTINOS!
Peoples Krautuvėse

RASI T E

Naujausius ir Gražiausius
Kūdikiams Vežimėlius
Ui mažiausias kainas mieste

B. Čepuliams
C. Vengus
C. Goldickas 
S. Norikas 
G. Zelinskas 
F. Goldickas 
E. Augaitis 
J. Aleksinas

Viso
Brighton Park

Valauakas
Yagminas
Kvietkus
Naujokas
Dalinkaitis
Vizgardas
Vyšniauskas

B -p* p
0 0 1; Viso
2 0 0 
3 12 
0 0 0 
3 12
10 3 
0 0 0 
2 0 2

Vilkas
Bekonaitis
Ponzevic
Uitis
Sankauskas
Varnas
Greben
Salkunas

5 2 1 
0 0 1 
2 0 0 
0 0 0 
7 1 1 
1 0 2 
0 0 0 
5 0 0

20 3 5;
Roseland — 31

B F P
Savlcz
Yuskus
Povilonis
Benedict
Jagminas

Viso

0 1
3 0 
2 2

11 2 10 Viso 13 5 5
— 23 Pereito sekmadienio Lietu-
B F P vos Vyčių Chicakos apskri
ti 0 1 čio basketball turnamento žai

0 0 dimų rezultatai:
0 lį----------------------

1
0
2
4
0
2

Brighton Park Vyčių 3G 
kuopa rengia nepaprastų ‘Gu- 
iety Dance’ balandžio 24 d.. 
I. C. Ballroom, 44th Califor
nia avė.

Muzika Eddie Sal. Jis ge
rai žinomas amerikiečių tar
pe, tikrai patenkins kiekvie
nų šokių mėgėjų. įžanga 35c.

Rezervuokime tų vakarų, 
nes Brighton Park Vyčiai 
kviečia kiekvienų atvykti ir 
pasilinksminti.

muiliju dalinti.
Mūsų lietuviškas jaunimas

nebus. Visos prašomos susi
rinkti laivėj ant pirmų lubų

yra ir dųosnus. Užbaigos mi- ne vėliau kaip l valandų po 
sijų rinkliavoje aukų sudėjo pietų.
virš $200.00. Vadinasi, jau- | J>ėl informacijų galima pą- 

'i’’“"”''“ .saukti M. Zolpienę,

Pamatykite “Natalka 
Poltąvka”

nimas supranta, kad dvasios 
darbų dirbant reikalingu yra 
ir medžiaginė paiaiųa.

Garbė Ciceros katalikiškam 
jaunimui už susipratimų.

Širdingai ačiū diecezijos 
misijonieriams: kun. J. Dowl- 
ing ir R. HilU^iger už gra
žius pamokslus, mūsų klebo
nui už jų pakvietimų, visiems 
kunigams už dvasinę pagal
bų. Jaunuolis

2578.
Yards 

M. Zolpienė, pirm.

Bunco Pramogėlė

NORTH SIDE. — Sekma
dienį^ kovo 7 d., bus Šv. Ro
žančiais , draiųpjos metinė 
bunco party parapijos sve
tainėje. Pradžia 7:30 vai. va
kare. įžanga 25c.

Draugingieji mūsų tautai 
0 “ ukrainiečiai nufilmavo savo 

2 0 0 gražųjį veikalų (operetę) ‘Na
talka Poltavka’ ii- jį per sa
vaitę rodys Sonotone teatre

Ekskursija į Apskrities 
Ligoninę

Lietuvių Moterų Piliečių 
Lyga rengiasi apsilankyti ap-

KELIONES I LIETUVĄ

(60 E. Van Buren st.) Chi- Srities ligoninėn (Cook Cou- 
cagoj. Šių filmų bus galima i ldy Hospital) kovo 8 d. 
matyti nuo šeštadienio kovo 6 įstaiga užlaikomai pilie- 
d. iki kovo 12 d. tam pačiam
teatre. Svarbiausių rolę ope
retėj vaidina Metropolitan o- 
peros artistė Thalia Sabanįe- 
eva. Muzika, gražios ukrai-

1 31 šį sekmadienį, kovo 7 d.,
1 2 St. Phillips Gyni, 1 vai. p. p.,
3 ljbus dar įdomesnės rungtynės.
0 l! Vyčiai pakvietė Mr. Joe lkieČių dainos įr ?okiai. 

Platak (Platak is) dalyvauti

«■■■■■■■■■■■■
J REUMATIZMAS 
« SAUSGELE

Viso 0 3 ’J kovo 7 <1. turnyre. Mr. J. l’la-
Bridgeport — 38 tak jau antri metai kai turi

B F P National Handball černpijono
6 0 0 titulų.

0 0 Visi geriausieji Chicagos
J. Budrik 
B. Budrik 
F. Rainis 
A. Budrik 
J. I^iskey 
.1. Tcnzie

2
5
4
0
1

18

0 0 sporto klubai varžosi, kad J. 
1 0 Platak lankytų jų parengi
1 0 mus. Vyčiams garbė, kad jis 
0 0 neatsisakė ir atvyks pabūti
2 1 mūsų tarpe.

Neaikankyklte savęs skaus- 
S mula: Kcuiuatlzniu. SauKKSle, 
_ Kaulų GSUmų, arba Mėšlun- 

. i" glu — raumenų sunkumu: nes
ISIS veikalas nufilmuotas u- ■ akaudSJImat naikina kūno (TY 

, .... .... ‘ .. . _ vybę Ir dažnai ant patalo pa-krainieeių veikėjo Vasile A v- ■ guldo.
, , . . . H CApairo COMPOUND mos-ranienko, kooperuojant grupei

ŠVEDU
AMatW»
VtNUA

rwiu»miTiirji'iWA
Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
I’er Gothenburgą., Švediją

Patogi, Greita Kelionę 
Pigios Laivakortės

Išplaukimai laivų Iš New Yorko
GKII*StlOI,.M .............................. Kovo IK I
IlKorrMNt.HOtM ........... Kovo 2»

, , . ,, . . I OKOrrM.VGHOU-U .......... Bland. 17tis lengvai prašalina vtršminė- » *, .. ,
tas Ilgas; mums šiandien dau- ” GIWVbHO1..M ...................... Gegužes 1 )
gybė Žmonių .lundla PadSko- ■ p,a,csnea ,t„)a8 np,p ke,lorę tpi|da l 

“NataUia Podtavka? narna- . S3a*Kl.U. «« uį i,,»a »
Amerikos ukrainiečių. Verta 

pamar
tyti. i

60 sentų.

yra ■ Justin Kulisseniausia ukrainiečių opere- 
tė. Jų parašo Ivan Kotlarevs- 
ky 1818 m.

“Natalka Poltavka”

“Iattinih SžA/imfA- m V,H* auiorizuoii iu.i\HKorciŲ agentui'^y<r Si. •; - A-"'-"-”- U"U..-k»An
• SWED1SH AMERICAN LINE

8269 SO. HALSTED ST. 
GhicMo. DL

*
(»:t« Flflh Avė. and 4. W. 51st Ht. 
Korkefeller Cenler, New York City. 
Chirugo, III., 181 N. Mleliignn Avė. 
Boston, Mass. 154 Itovlston Ht.
Oetrolt. Mieli., 107 Cllfford Ht.

j « W • 9 ■

DASH DIXON By Dean Carr

£TORKt.lN<

Šis Modemiškas Englisb Coach yra žinomąa, kaipo, 
du iš vieno, nes jį galima pakeisti iš Bogės į Strolerį. Be 
to, turi gražiausių išvaizdų ir visus geriausius įrengi
nius.

Peoples Krautuvės pasiūlo už specialiai 
sumažintą kainą

Tikros Storkline išdirbystės 
šis gražus ir tvirtas pilnus 
mieros Englisb C°a<‘h par
siduoda už specialiai suma
žintų kainų

Vaikų setukai — Juvenife Furniture ,— Krihės, Ba- 
sinettes Chiforobes — Cbests aukšti krėslai parsiduoda 
už mažesnes kainas negu kitur.

PEOPLEC
IrURNITURE J

MANUPACTURING

4179-83 Archer Avė.
Tel. LAFayette 3171

=

V©
2536-40 W. 63rd St

Tel. HEMlock 8400

C O M P A.

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL YARPH 0800



šeštadienis, kovo 6 d., 1937

Iš Lietuviu Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj

Misijos

ROSELAND. — Kovo 7 d., 
7:30 vakare, Visų Šv. bažny
čioj prasidės misijos, kurias 
duos tėvas J. Jonkus, domi- 
nikonas, iŠ Raseinių.

Pamokslai rytais bus sako
mi 9 vai., o vakarais 7:30.

Kadangi gavėnia jau bai
giasi ir Velykos čia pat, vi
si katalikai privalo atlikti ve
lykinę išpažintį j>er šias mi
sijas ir naudotis visomis Die
vo malonėmis. Visas jauni
mas, kuris supranta lietuvių 
kalbų, irgi privalo lankytis 
į šias misijas. Tie, kurie ma
žai lietuviškai moka arba vi
sai nemoka, tiems bus misijos 
duodamos anglų kalboj savai
tę' vėliau.

Kun. J. Paškauskas

Roselande Bunco 
Party

Sekmadienį, kovo 7 d., 3 
valandų po pietų, Nekalto 
Prasidėjimo sodalicija rengia 
smagių buneo party. Kviečia
me visus praleisti popietį su 
rmunis parapijos salėj. Per
skaitę šį kvietimų, kiekvie
nas pasižadėkite ateiti, o mes 
maloniai priimsime, laikų li
nksmai ir naudingai pralei
sime ir dar apdovanosime. 
Nepamirškit.

Jadvyga Saldukaitė, rašt.

Visi Gėry Darbų 
Rėmėjai, Važiuokit 

Į Melrose Parkų

Kas notri atlikti gerų lab
daringų darbų, tevažiuoja se
kmadienį, kovo 7 d. 2 vai. po 
pietų į Vaičiulio salę (171 No. 
23rd Avenue, Melrose Park, 
III.), kur yra rengiainass kau
liukų žaidimo vakarėlis su 
prakalbomis. Trumpas kalbe
les pasakys Tėvų Marijonų 
Chicagos apskrities rėmėjų 
valdybos nariai: gerb. kun. 
V. čižauskas, A. Bacevičius 
ir kiti.

Visi lietuviai gerai žinote, 
kad ateinantį biiželio mėn. 6 
d. baigiama statyti Tėvų Ma-

rijonų seminarijos koplyčia, 
bus apvainikuota gifa&omis 
pašventinimo iškilmėmis. To
se iškilmėse dalyvaus J. E. 
Kardinolas Jurgis Mundelein, 
Chicagos arkivyskupas. Tat, 
kad šios iškilmes kuogeriau- 
siai pasisektų ne tik skaitlin
gu atsilankymu lietuvių ka
talikų, bet ir dedamos rėmė
jų pastangos,' kad kiek gali
ma daugiau sukelti ir finan
sinės paramos. Tat šiuo lai
ku visur, kur tik randasi Tė
vų Marijonų rėmėjų skyriai, 
darbuojasi kiek galėdami, vie
ni rinkdami po lietuvių kolo
nijas aukas, kiti rengia įvai- 
įius vakarėlius. Vienas tokių 
vakarėlių ir įvyks ateinantį 
sekmadienį Melrr e i „ik lie
tuvių kolonijoj, į kurį rengi
mo komisija kviečia visus 
tuos lietuvius rėmėjus, kurie 
tik nori atlikti mielaširdingų 
darbų, važiuoti į Melrose Pa
rkų. J. K.

Cicero Žinios

Draugija Šv. Antano lai
kys mėnesinį susirinkimų ko
vo 7 d., 8 mokyklos kambary. 
Norintieji įsirašyti draugi jon, 
kurie neturi 30 metų amžiaus, 
bus priimami dykai.

Šv. Antano draugija yra 
didžiausia ir turtingiausia 
draugija Ciceroje. Turtas y- 
ra sųžiningų žmonių ranko
se, t. y. Šv. Antano bendro
je.

Laisvamaniams nekaip se-,.į • ‘
kasi. .Ai vedamoj paskolos 
bendrovėj dviejų lietuvių dr- 
gijų turtas veitf kaip ir žlu
go. Resyveris vienai draugi
jai paskyrė vienų namų, ki
tai — kitų. Vienai draugijai 
teko namas negrų apgyven
to j vietoj. Tavorščiai taip 
melžė dr-jų, kad vienas cici- 
iistų laikraščio koresponden
tas ant savo medinio namelio 
buvo pasiėmęs net $6,000.00 
paskolos.

respublikonų tikietu. Nors tai 
maža vieta, bet mes, lietu
viai, visi kaip vienas, turime 
balsuoti už savo žmogų. Adv. 
L. Kizas yra rimtas žmogus 
ir tinkamas tai vietai. Nesi- 
duokime svetimtaučiams, kad 
jie mums diktuotų, už kų l>a- 
lsuoti. Balsuokime už L. Ka
zę.

Kovo 7 d. parapijinėj svet. 
bus gražus vakaras, Šv. Ka
zimiero Akad. naudai. Bus 
vakarienė, perstatymėlis ir ki
tokie paįvairinimai; išpildys 
mokyklos vaikučiai. Seselės 
jau nuo seniai ruošiasi prie 
to vakaro.

, Manoma atgaivinti Lietu
vių Respublikonų vyrų ir mo 
terų klubų. Seniau buvo la
bai stiprus kiūbas. Rap.

Gražiai Veikianti 
Moterų Draugija

BRIGHTON PARK. — Va. 
sario 28 d. įvyko susirinki
mas dr-jos Nekalto Prasidė- 
jimo Š. M. P. Sus-mę atida
rė pirm. P. Kvietkienė. Šiame 
sus-me pasirodė, kad dr-ja 
laikosi gerai, kad įsirašo ne
mažai naujų narių.

O. Kazragienė išdavė rapo
rtų iš buvusio dr-jos bankie- 

: to. Pelno liko virš šimtas dol., 
už kų nuoširdžiai padėkota 
komisijai dėl gražaus pasi- 

įdarbavimo. Dr-ja paskyrė do- 
'vanas narėms, kurios daugiau 
šia pardavė bankieto tikie- 

' tų. Dovanas gavo: T. Norbu- 
tienė, M. Stulginskienė ir O. 
Vaičienė.

Nors jau anksčiau buvo ra- 
per klaidų buvo praleista ke- 
letos asmenų, kurie dalyva
vo programoje, būtent varg. 
J. Kudirka,, kurs padainavo 
keletu dainelių, K. Zaromskis 
ir M. Stankaitė, kurie gražiai

-BRitTGAS

mų parap. salėje. Pradžia 7 
vai. vok. ►Pelnas skiriamus

1 vienuolynui.
Ne tik Ciceros, bet ir Chi- 

rago lietuviai nuoširdžiai kvie 
čiami dalyvauti.

Metinės sesutės rengia gra
žių programų. Per vakarienę 
bus pagerbtos narės, išbuvu
sios dr-joj 10 metų. Joms bus 
> u tei k ta dovanos.

Vakurienėj bus žymių sve
čių iš kitų parapijų: kun. U- 
rba, centro pirm. Nausėdie- 

i nė ir kt.
Visų lauksim. A. J.

BET NARYS ŠEIMOS 
GALI ĮSTOTI IR 

LA’MĖTI DOVANA
$200,000 Cash Pinigais 
Duodama Dovanomis Old 

Gold Konteste 1,000 Dovanų

Gaisras bažnyčioj. Vakar buvo trumpai pranešta apie kilusį gaisrų seniausioj Pūlinia
me šv. Rožančiaus bažnyčioj, kurių matome šiame atvaizde. Yra įtarimų, kad bažnyčia 
padegta. Praėjusį trečiadienį toj parapijoj buvo priešbolševikinis mas-initingas. Chicago 
gaisrininkų viršininkas veda tyrinėjimus. Nuostolių padaryta $100,000 sumai.

pakalbėjo.
i Nutarta eiti velykinės išp. 
kovo 6 d., o kovo 7 d., 8 vai. 
ryto “in corpore“ prie šv. 

! Komunijos. Taipgi ateinantis 
i susirinkimas, iš priežasties 
I Velykų, įvyks savaitę anks- 
, čia. u — Verbų sekmadienį, 
kovo 21 d., tuojau po pamal
dų.

Patartina visoms moterims 
ir merginoms priklausyti prie 
šios draugijos. Korespondentė

Šv. Kazimiero Kirai. 
Dr-jos Narių Dėmesiui

MARQUETTE PARK. — 
Draugija Šv. Kazimiero Lie
tuvos Karalaičio eis išpažin
ties G d. kovo, o sekmadienį, 
prie šv. Komunijos. Visi na
riai sekmadienį turi susirin-

Adv. L. Kizas, visu smar
kumu varosi, kad laimėjus 
rinkimus balandžio mėnesio 
pradžioje. Jis ema į teisėjus

DIENOS | LIETUVA
ANT

BREMEN* EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivą BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 

Kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas ii 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitiniu ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Tn formacijos klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD »

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO
n

kti 7:30 vai. ryto į parap. į veskit į tų pramogų ir taip 
svetainę, kad visi galėtumėm I pat reikale nepamirškit pirm. 
eiti in corpore į bažnyčių Mi-1 R. Andreliūno, kuris ne tik 
šių šv. išklausyti, 8 vai. | laikrodžius ir kitokius daik- 

i tus pataiso, liet ir naujus pi- 
1 giau, negu kur kitur, par
duoda. J. K. Šioks.

Vakarienė

Tų pačių dienų įvyks drau
gijos mėnesinis susirinkimas,
1 vai. po pietų. Visi nariai 
turi atsilankyti. Bus svarsto
ma daug svarbių reikalų ir 
pasitarta apie bunco vaka
rų, kuris įvyks balandžio 11 Sekmadienį, kovo 7 d. Šv. 
d. Norime atkreipti narių de- į Akad. Rėmėjų 9 skyrius 
mėsį, kad Rapolas Andreliū- len^a vakarienę ir progra- 
nas, draugijos pirm., perkė
lė savo krautuvę į naujų vie
tų adresu 6324 So. AVestem 
avė., kur įrengė didelę ir gra
žių auksinių, deimantinių ir; 
kitokių daiktų krautuvę. Jis i 

žadėjo aukoti gražių dovanų Į 
dr-jos bunco vakarui. Taigi 
visi draugijos nariai atsilon- 
kykit ir savo draugus atsi- j

OU) GOLD Kontestas yra visiem? 
atdiu-aa. Kontestas susidaro tš išri
šimo Alisliuotų Paveikslų. Nueikite 
i>as savo cigaretų pardavėją, ir pra
šykite jo dėl oficialių Old Gold Mįs
lių Puveikslų, DYKAI, kartu su pil
nais {statais ir smulkmenom apie 
kontestą. Įsigykite savo mjsles ir 
įstojimo formą tuojau. Kontestas ką 
tik prasideda. Neatidėliokite. Nėra 
jokių apgavysčių. Tik jūsų gabumas 
laimės. Dvlgubai-Švelnūs Old Gold 
duoda jums progą laimėti turtą lr 
padaryti jus turtingą visam gyveni
mui. Skaitykite "Draugą” dėl to
limesnių pranešimų.

Rid Yoursalf 
of General 
Aches and 

Paine 
by Using

MUNYON'S Ifomedy for Rti.u 
m.tic F.».r F«in«--------- -----------Sl.00

MUNYON'S SolIdlfUd 
Llnimcnt . ............... .... ...... - . . ........ AO

MUNYON’S Ui.tb* Filis
F.w F.w Br.nd ........ ...........2S
At your druqql«t'« or by mali. 
poit.g. pald, on racoipt of prico. 
loohlat and Samplai on rapuatt.
MUNYON REMEDY CORP.

Dapt. 5 Scranton. Fa.

MALDAKNYGES

PAGALIAU
PEČIUS
KURIO JŪS 
LAUKĖTE * 

Naujasis 1937

NORGE

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

Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ................................ $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ....................................... $1.73

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

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

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO“ KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicaga, Illincis

ĮfW»«Y'S TMC 
MATTER. 

IcttURtįuS?

PROFESSOR NOODLE

Pas mus rasite NORGE skalbyklas, prosijimo 
mašinas, pečius ir elektrinius refrigeratorius.

— LENGVI IŠMOKĖJIMAI —

• Oazę taupinanti šilumos kon
trolė —

• Patobulintas koncentratinis de
gint u vas —

• Pilna akmeninės vilnos izolaci- 
ja —

• Pasirinkimas penkiose spalvo
se —

AS UONC, A? 

1'tA CAATY 

Į I MltįHT AS 
,«U ACT 

tme PAR.T 

fwooF -vyoof*

Dear Professor:
A čolle^e prof. 

Says most of ūš 
are bu^house 
and insarte! 
He’s £ot me 
SCareJ deltrious! 
I fe ar for mų 
poor brain!

L- Shad

T »

Roosevelt Furniture Co.i£i£
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, sav.

2310 West Roosevelt Road — Telefonas — SEEIey 8760

Pont take thiG 

cbap too 
senously 
for maKin£ these 
mcan eraeks. 
No doubt the 
poor prof. 
chanced to sec 
JacK Dempsey’ji 
irxome tox !

Prof.Noodl*,

‘it’, .'ii
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Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės

Ateinantį sekmadienį ren
giamas vakaras 6v. Kazimiero 
Seserų vienuolyno naudai. 
Tai metinis Šv. Kazimiero A- 
kademijos vietinių rėmėjų pa
rengimus, kuriuo norima pa
remti šių brangių įstaigų. Re
ngiama šauni vakarienė su 
gražia programa, kurių išpil-

remė savo bažnyčių ir įvai
rius lietuvių katalikų reika
lus. Visų vienuolijų ir kitų 
įstaigų velionis buvo garbės 
rėmėjus. Didelis nuostolis pa
rapijai a. a. Petro netekus, 
bž jo maldingų gyvenimų ir 
gerus darbus amžinų atilsį 
suteik jam Viešpatie!

krų “surprizų” bažnyčios ma- 
liavojimui, balandžio 25 d. • 
rengia “surprise balių”. Ir 
šv. Onos draugija nemanc 
pasidtiotf. Jau ir. o senų lai-j 
kų tos draugijos narės jiasi-; 
žymėjo savo nepaprastu su-' 
manumu ir uolumu parapijos 
darbuose. Jų pa:engimus į- 
vyks gegužės 7 d.

pildyme visuomet dalyvauji 
žymūs dainininkai-ės, muzi
kai, kalbėtojai ir t.t. Taip Ir 
ryt dienos programai užpra
šyta rinktinių talentų, kurie 
rengiami pavaišinti radio klau 
sytojus naujomis ir rinktinė
mis dainų ir muzikos melio- 
dijomis. Prie to bus daug 
svarbių žinių ir pranešimų. 
Nepamirškite perklausyti.

Rap. 1

Programos leidėjas ir .ve
dėjas Jos. F. budrikes pa
darys atatinkamus praneši
mus apie biziiio eigų ir spe
cialius išpardavimus jo krau 
tuvėse per ateinančių savai
tę, kuriais klausytojai galės 
pasinaudoti, sutaupydami

šėjus palinksmina.

Tarpe klausimų randasi ne
mažai apie Standard Federal 
įstaigos planus, valandus ir

I sus klausimus, kuriuos prisiu
site.

Bartkų šeimyna yra leidžia
ma oro bangomis kas pirma-

1.1. Pradedant ateinantį pir- dienio vakarų, 10:15 vai. iš
madienį pirm pasakos pirm. 
J. Mackevičius atsakys į vi-

W. 11. F. C. stoties (1420 K.).
K lauš y lojus.

daug pinigų. S. -

APIE BARTKŲ ŠEIMYNĄ

Jau nebetoli mūsų parėpi-! 
jos metinė šventė — 40 va-
landų atlaidai, kurie įvyks 

Jys mūs, mokyklos vaiku- kofo ir „ d šios
caar. Pakviesti taip pat įzy-

Gražus Vakaras

mūs kalbėtojai. Praeitų sek
madienį gerb. klebonas ragi
no šios parapijos žmonės kaip 
kasmet taip šįmet apie šv. 
Kazimiero šventę, mūsų tau
tos globėjo, atsiminti seselių 
reikalus, kurios darbuojasi 
knūsų parapijoje, suteikiant 
joms atatinkamų dovanėlę. 
Taip pat buvo išdalinti voke
liai rinkliavai bažnyčioje.

Šių savaitę įvyko dvejos 
iškilmingos laidotuvės*, a. a. 
Juozapo Pociaus ir Petro 
Streckio. Pirmasis ilgų laiką 
sirgęs, paliko skaitlingų šei
mynėlę: žmonų ir jau suau
gusius vaikus, užbaigusius 
mūsų parapijos mokyklų. A. 
a. Petras Streckis tik keletu 
diehų Ligos prislėgtas netikė
tai persiskyrė su šiuo pasau
liu. Jis buvo nevedęs ir labai nauja organizacija, į kurią 
pavyzdingas lietuvis katali- įėjo būrys veiklių parapijo- 
kas. Per daug metų uoliai [nų. Jie pasiryžę padaryti ti-

.... -i- ■ — ~

TOVVN OF LAKU. — šv. 
lapijos katalikai raginami pa Pranciškiaus vienuolyno rėmė- 
sinaudoti gausiomis Dievo jų 3 skyrius rcngia vajaU}J. 
malonėmis. Tai bus tinka- vakarą kovo d
minusia proga gavėnios me-ld) parapijos saiėje. Pradžia 
tu šv. Velykų laukiant ap- 6 va, vak Ttune vakare knn I 
rūpinti savo dvasios reikalus. s Johelife rotlys judamus pa. ' 
Mūsų draugijos gausiai auko- veikslus. Ktlbėp kun. A. Skry 
ja gėlėms altoriui papuošti pka, Valančius, J. Juška, 
ir paiengti Išganytojui sostų, ytsi seselių prieteliai malonė- 
Tikrai pagirtinas darbas. kite atsUahkyti.

Rėmė ja
Dievo Apv. Mdterų išėmė

jų draugija atsiekė savo tik
slų. Jų bunco party atnešė 
šimtinę pelno, kurių draugi
ja paskyrė bažnyčios puoši
mui. Trumpu laiku dar įvyks 
trys dideli parengimai. Sma
lkiai veikia Maldos Apašta
lavimo draugija, rengdama 
tam pačiam tikslui “Margu
čių vakarų” balandžio 4 d.
Apaštalystė varosi prie kelių 
šimtinių. Vėl neseniai išdygo

MIRDAMAS DIRBDAVO

Prieš dvi savaites, Edvar
das Gramontas, apie 46 m. 
amžiaus, grįžo į namus, 4314 
S. Ashland avė., iš grosernės 
ir kepyklos, kur buvo nusi
pirkęs mėsos ir duonos vaka
rienei. Jam beeinant du vai
kėzai šoko ant Grainonto, su
mušė, apdaužė galvų ir, pa
ėmę jo duonų, pabėgo. Gra
montas sugrįžęs namo pats 
nusijuokė, kad vagihiams te
ko tiktai duona.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDIORIK
BUREAIIASSOCIATION

B. R. PIETKEWlCZ, manager 
2608 West 47th Street Chieago

^==

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINĖR'S ELIXIR 
OF BITTER WlHE

Rekomenduojamas
Kaipo
Skilvio
Vdislat

PBASTK SA1»PELTQ DTlAl 
Trlner’t Rtttcr WIrc C«.
M4 8. *'A1| Bt.. Olcat*. 18. 
Priatnak aampelt dykai

Visose
Vaistinėse

SENIAUSIA Ir pigiausia 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
L Ai UOTU VI į’ I) 1R E K T(IRIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemitage Avė.
444) South Fairfield AVetiue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GARV, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

Oertanalaa patarnavimas — Moterį* patarnauja 
Phone SIMM) ---- —

SUDRIKO PROGRAMA

Ryt vakare, t.y. sekmadie
nį, nuo 7 iki 8 vai. iš did
žiulės WCFL radio stoties, 
pastangomis Jos. F. Budri
ko radio ir rakandų krautu
vės, bus leidžiama puiki lie
tuviška radio programa, ku
rioje dalyvaus Budriko ratilo 
orkestrą, Makalai, solistė 
Jadvyga Griciaitė, daininin
kas L. Tenzis ir kiti.

Pereitų pirmadienį iš \V. H. 
F.C. buvo giblima antra.epi
zodą Bartkų šeimos apysakos, 
pasirodo, kati lietuvių visuo
menė .dornaujasi šia pasaka, 
nes daug laiškų jau prisiųsta 
į leidėjų ofisų, Standard Fed- 
ęral Savings & Loan Ass’n, 
2324 S. Leavitt St. Pirm. 
Justinas Mackevičius praneša, 
kati kartu su įvairiais patėmi- 
jimais apie pasakų randasi 
daug klausimų apie Bartkų 
šeimynos lošėjus. Laiškai lo-

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

GARETTE Mįslių Paveikslų ir {- 
stojimo Formų1 galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių koa- 
tumeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingų kiekį Mįslių Paveikslų per 
speciali siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinni Old 
Gold Cigarctų stake, kad ir jų 
nepritrūktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

Šių Laikų Pajai
raSo

BARBARA B. BROOKS 
Nainy Ekonomijos Skyriaus 

Kel.ogg Kompanija 
Battle Creek, Michigan

| Antrų dienų jis skundėsi, 
kad jam skauda galvų. Bet 
nieko iš to nedarė. Po kelių 
dienų, kadangi gėlimas Kas
dienė darėsi sunkesnis, nuėjo 
pas \Yilson and Co. gydyto
jų vaistų. Tas jam davė vai
stų, bet galvos skaudėjimas 
nesustojo.

Kovo 3 tl. ryte staiga su
sirgo. Buvo nuvežtas į Cook 
apskrities ligoninę, kur tų pa
tį vakarų pasunirė. Vakar ry
tų įvyko koronerio tyrinėji
mas. Buvo rasta, kad Gramo- 
ntas mirė nuo suskaldytos ga
lvos — ‘concussion of the 
brain ir škuli fracture’.

A. a. Edvardas Gramontas 
bus laidojamas pirmadienį iš 
.J. F. Eudeikio koplyčios, 8 
vai. ryto kūnas bus nulydė
tas į Šv. Kryžiaus parap. ba
žnyčių, o iš ten į Šv. Kazi
miero kapines.

Šių laikų virėja atmeta seno
viškus valgių gaminimo būdus. 
Per pastaruosius tyrinėjimus įro
dyta, kad reikia padalyti daug 
pakeitimų ir padaryta. Šių laikų 
gerai, išplanuoti pietus daug kuo 
skiriasi nuo mūsų tėvų tėvų lai
kų, o jiajus čia užima svarbių 
vietų.

Seniau j>ajus nebuvo rokuoja- 
nias geru užsigardavimu po sočių 
pietų. Daugelis darbininkų juos 
valgydavo per pusryčius, kad su- 
sistiprinti sunkiam dienos darbui. 
Bet vakaras jo vengdavo ir jo ne
liesdavo per pietus. Jie rokavo 
jį tinkamu tik šventėms.

Vėliau papūtė nauji vėjai ir 
pajai pradėjo populėrizbotis. O 
buoliniai, arbuziniai ir vyšniniai 
du r tebėra madoj, bet žymių at
mainų jau padaryta. Atsirado pa
jų visai negirdėtų j iries 20 metų. 
Pajus žmonės pamėgo ir jie užsi
liko. Atsirado naujų rūšių — 
minkštų, lengvų, ękiffon. (Kas 
girdėjo apie chiffon Įmjus prieš 
karų?). . t .

Įvairių ir gaidžių pajų ruiių 
dabar mums siūloma. Dabar pa
jais galime baigti pietus dėl už- 
sigardaviino, o ne dėl apsunkini
mo vidurių. Štai keletas naujos 
rūšies pajų:

PECAN PIE
1 all-bran puatry 2 < up« llght com

Mhcll 
Egg w Ii i te 
3 egg®
1 thnp. HUgar
2 tbMpM. flour

sirup
1 tup. vanllla eatract

tup. Mfl.lt
1 rup whole pecan 

nut meats

Prcpare all-bran pastry shell. 
Brusli liglitly with beaten egg 
wbite. Beat eggs until light. Com- 
bine sugar and 'flour and add to 
eggs; mix well. Add sirup, l'lavor- 
ing and salt. Sprink,c peeans in 
prepared pastry shcll and add 
fi'lling. Bake in nioderate oven 
(375"F.) for about 45 minutes. 
Yield: One 9-inch pie.

1LL-BRAN PASTRY
% eup thortenlng 
5 timpa. cold water 

(niore or Icm)

’A rup all-bran 
1 ’Ą rupu flour 
% txp. «alt

Itoll all'bran until fine and 
eombine witb flour and salt. Cnt 
in shortening. Add water, a lit- 
tle at a time until dougli is moist 
cnougli to bold togetlier. Roll out 
on liglitly floured board to about 
1-8 ineh in thickness.

For Pastry Shell: Plaee loosc- 
ly in pan. Trini edge of pastry, 
leaving abont 1-2 ineh beydnd rira 
of pan. Fold extended edge under 
and finte. Priek pastry shell with 
a fork and bake in bot oven 
(450uF.) frorn 10 to 15 minutes. 
Yield: One 2-erust pie or two 
8-incli pastry sbclls.

FRESll RASPBERRY PIE
1 ųuart red raflpbeiriesi tb«p. gelatin 
1 eup® water ’Ą <up celd watvr
1 eup sugar % tHp. aalt
1 ’/j tbapM. rornstareh I tbap. lemon jub e

1 10-lnth corn fiake erumb pie Mhcll

Wash and pick over raspberr- 
ies. Cook one eup of the berries 
with i'/2 cujis water until soft. 
Mir sugar and eornstarch tlio- 
roughly; add strained bot liųnid 
Irom cooked berries, stirring con- 
stuntly. Cook and stir until thiek 
and clear. Add gealtin which has 
been soaked ir 1-4 eup water. 
Add lemon juice and salt. Cool 
until niixture bogins to thieken, 
then add remaining berries. Tum 
into com fiake erumb pie shell. 
Cliill. Serve with sweetened whip- 
ped cream if desired. Yield: One 
10‘inch pie.

CRL'MB PIE SHELL
1-3 eup butter % eup nugar
I eup fine corn fiake or rlce kriapie ertamba

Mėlt butter in pie pan. Add 
sugar and erurnbs; mix tborough- 
ly. Press mixturo cvcntly and 
finnly around sides and bottoni 
of pan. Chill before adding fill- 
ing. Yield: One 8, 9 or 10-incli 
shcll.

•Roll or grind 4 eups com 
flakes or 3 ciųis rice krispies to 
yield 1 eup fine erumbs.

RADIO
PROGRESS LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMA

Primintina, kad rytelį, 11 
valandų prieš piet iš stoties 

, WGES girdėsit reguliarų se
kmadienio radio programų, 
kurių leidimu jau daug me
tų rūpinas Progress Bendro
vės krautuvė, 3224 So. Hal- 
sted st. ir tų programų iš-

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ PI REKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

Public 8340
8J0 W IMh Ava.

PADEKONE

ELENA MARTINAITIENE
(Po pirmu vyru Pikilienė; po tėvais Galkiūtė)

Kurį persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 26 d., 
1937 m., ir palaidota kovo L d., o dabar ilsiai šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai nutilusi ir negalėdama 
atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarna
vimų ir palydėjo jų į tų neišvengiamų amžįnybėe 
vietų. • r r i

Aš duktė Rosc Pickel dėkojame šv. Jurgio para
pijos dvasiškianig — Jo Malonybei pralotui M. L. 
Krušui, kun. Petrauskui ir kun. Valančiui už gedu
lingas pamaldas. Dėkojame vargonininkui A. Pociui 
ir graboriui S. P. Mažeikai už malonų patornavimĄ 
Toliau dėkojame šv. Mišių ir gėiių aukotojams ir 
draugijoms, kurių velionė buvo narė.

Ačiū visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, 
draugauiK ir kaimynams. 0 tau, brangioji motinėle, 
per užpelnus mūsų Išganytojo Viešpaties Jėzaus 
Kristaus teužšviečia amžinoji šviesa.

Nuliūdusi duktė llose Pickel.

VENETIAN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
---------o--------

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

Suvirs 50 metų prityrimo------ o------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
-o-

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH~WEŠTERN AVENUE
AUTI GRANO AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

Z-.-L-rr —

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

lachawiczir Sunai 2314 West 23rd Plaee 
Phone CANal 2515 

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

J. Ualtndiis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skodas

Ezerskis ir Senos

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703
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\YEKT SIDE. — Aušros Vartų 7 a rapi Os me
tinė vakarienė rytoj šeštų valanda vak. jvyks pu- 
rapjios salėj. Čia suseis Įiarupijonui pasišnekė
ti, pasidžiaugti parapijoj nuveiktais gerais dar
bais ir jiasivaišinti Dievo dovani mis. Parapijos 
bizieriai: Dabrovolskis, Kaminskas, Šinkūnas, 
Karlaviė us, žurkauskas, Akavb-kas, Budaviėins, 
Beržauskis, Zaniaraviėius, Burdulis ir Gervina 
aukoja maistų — kiti gėrimų. Vakarienės pasi
sekimas užtikrintas. Praeitais metais labai gerai 
pasis kė, pasiseks ir šiais metais. Rep.

Kaz. Akademijos Rėmėjų 6f 
skyriaus metinė dvasinė puo- | 
tu. jvyks sekmad., kovo 7 d. j 
Malonėkit visi mului #usi- j 
rinkti į mokyklos kambarį j 
7:30. č'ia pasipuošę ženkle-

1 liais eisime “in corpore ”• prie 
šv. Komunijos S vai. Mišiose. 
Kurie neturite ženklelių, ga
lėsite įsigyti mokyklos kam
baryje.

Tų pačių dienų, 3 vul. p. 
p., laikysim susirinkimų mo
kyklos kambaryje. Prašome 
skaitlingai susirinkti, nes su
sirinkimas svarbus. Pirm.

>1

X

.: v..

H®

SUSIRINKIMAI nijimo 100 kuopos siusi rink i- 
_______ [mas įvyks sekmad., kovo 7

.. « m .. A « .v. d., 1 vai. 7>o pietų 7>arap. mo-
Reikale Trijų Apsxncių kyk)os kambary. Visi nariai

Rengiamo Pikniko

WE8T SIDE. — Visos Šv. 
Kazimiero Akad. Rėm. 10-to 
skyr. narės malonėkite daly
vauti bendroj šv. Komunijoj 
per 8 vai. šv. Mišias, Aušros 
Vartų bažnyčioj.

Susirinkimas jvyks kovo 10
prašomi atsilankyti. Valdybai d. po pamaldų, parap. mokyk

los kambary.
Bendras susiiinkimas Fe- BRTDGEPORT. — Draugi-

deracijos, Susivienymo ir Mo- jos Šv. Petronėlės susirinki- 
terų Sųjungos Chicagos aps- mas įvyks nedėlioję, kovo 7 
kričių komisijų piknikui re- d., 1 vai. įx> pietų, p>arap. sve- 
ngti įvyks šį vakarų, kovo 6 1 tainėj.
d., 8 vai. vak., kom. iždinin-1 
kės M. šrupšienrs bute, 4240
B. California avė. Visi komi- , ■ . . .. -(kietus. Romasi ja nori rapor- 

laaku 1

Narės malonėkite atvykti 
(ir užsimokėti už {baliaus ti-

sijos nariai prašomi 
gusi rinkt i. Sekr.

WEST SIDE. — Susivie-

tų sutvarkyti.
0. Kliučinskaitė, rašt.

. M. Dobrovolskienė, pinu. 
E. Bitinaitė, rašt.

T0\VN 0F~LAKE, — Mo
terų Sųjungos 2i kuojas mė
nesinis susirinkimas įvyks ko
vo 7 d., 1 vaJ. 7>o pietų, pa
rapijos mokyklos kambary. 
Visos narės prašomos susi
rinkti, nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti. Valdyba

"ir *
Keikta saugotis nepažįstamų. Kad moterims na

muose reikia saugotis nepažįstamų žmonių, rodo ši dig- 
rama. Mrs. Vinpssky, 1540 Lake Sbore drive, užvakar 
įsileido į vidų nepažįstamą, kuris sakėsi atnešęs Jai 
siuntinį. Įsileidus į vilių jis jai žėrė j alus pipirų, 
kaip diagramoj parodoma. Moteliai suklikus, piktada
rys pabėgo.

BRIGHTON PARK. — Šv. Simano Daukanto draugija
laikys mėnesinį susirinkimų 
sekmadienį, kovo 7 d., 12 vai.

Carole Lombard sako:
•if -n

"Savo dainavimo mokytojo patariama aš
persimainiau į Luckies”

“Savo naujame (Swing High, Stcing 
Low’ paveiksle, pirmu kartu visoj 
mano filmų karjieroj aš dainuoju dai
ną. Tam atlikti, aš praleidau mėnesius 
laiko imdama dainavimo pamokas. 
Kadangi su šiuo padidintu apsunkini
mu mano gerklė gerai nesijautė, tad 
mano dainavimo mokytojas man pa
tarė, kad pasirenkant cigaretus aš išsi
rinkčiau lengvą uisirūkymą. Ir todėl 
aš persimainiau į Luckies. Nuo to laiko 
aš atradau, jog lengvas uisirūkymas ir 
mano gerklė puikiausiai sutinka.”

llįl

VĖLIAUSIOS PARAMOUNT P1CTURE8 
“SW1NG HIGH. SWJbG L.GVV”

F1LMOS ŽVAIGŽEt

N,eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

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

pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Lombard 

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

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 

gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei. PUIKIAUSIAS TABAKAS" 
“DERLIAUS GRIETINE*

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

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
O»r>tgM IMT. t*. AaevleM raMat. Cuawa

MARIJONŲ SEMINARIJOS AUKOS

Seminarijos Koplyčios Statyba Sulaukė Daug 
Rėmėju, Bet Dar Daug Trūksta. Marijonų 
Vienuolija Nuoširdžiai Dėkoja Visiems Au
kotojams. Vasario Mėnesyje Aukojo Sekan
tieji:

Massashusetts lis — $1.00. WORCESTER:
MORNJNODAI.E: Ona Ku- Antanafi lr -Manj°na Antanas 

pstienė - $100.00, KO. BOS- ir SlariJoaa Kl'p!'-tai “ $10; 
t«.v -\polcniju Repšienė - CM,llJa ~ $IWX);TON;
$5.00, Mariutė Kibnoniūtė — 
$3.00, (<na Bačinskienė — $2, 
Leonora MrAiuIienė — $2.00; 
Julijonas Mačiulis — $2.00; 
Julijonas Mačiulis, Jr. — $2; 
Vincentas Mač-iulis — $2.00; 
Ieva firabaitienė — $1.00; 
(per M. Kilmoniiitę) B. Ka
raliūtė — $1.00 ir Juozas Di-

Pranas ir Petronėlė Mankai 
— $5.00; Pranus ir Marcelė 
Jurgelioniu i — $5.00; Mag
dalena Gražiukjenė — $5.00; 
Ona Karpavičienė — $3.00; 
LAAVRENCE; Elena Jodkie- 
nė — $5.00. C'A M BRIDO E: 
M. Gluokenis — $2.00.

(Bus daugiau)

Chicagos Lietuvių auditorijoj. 
Susirinkimas svarbus, todėl 
kiekvienas narys būtinai pri
valo dalyvauti. Turime yjia- 
tingai pasitarti reikale ren
gimo draugiško išvažiavimo 
birželio 13 d.

Kurie turite pripildę apli
kacijas įstojimui draugijon, 
būtinai atsilankykite. Lai ne- 
pamiršta ir tie, kurie žadėjo 
įsirašyti. P. K., sekr.

DRIDGEPORT. — Kovo 7 
d., 2 valandų po įdėtų, para
pijos svetainėj jvyks Vilniaus 
Vadavimo Sųjungos mėnesi
nis susirinkimas.

Lenkai, kaip įmanydami, 
jiersekio.ja lietuvius Vilniaus 

{krašte. Toji priesjiaudu, kaip 
matome, aštrėja kas dienų. 
Tad, ir mums diena iš dienos 
reikia stipriau organizuotis, 
kad galėtume jiems 7>agelbė- 
1 i.

Į susirinkimų kviečiami na
riai. Pildykime ir savo pa
žadus. Atsiveskime susirinki- 
man nors 7>o vienų narį. O 
jeigu kurs nebus kviestas į 
susirinkimų ateiti, lai ir be 
kvietimo ateina. Valdyba

PLATINKITE “DRAUGI”
Tel. LINcoln 4424

Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Red tisini m o— PAMfiOINKIT

GEHL’S BATHS

Hot Air, Light, Sulphnr ir Showe> 
Maudynės,

Elektros Trytmentai ir Masožai 
VYRŲ SKTItlVS MOTRUV SKYHIFh

IIMO Clyboarn Avr. 
Treė., K t,Ir. 
Ir ft.&t

7:M ryt. Iki vak. 
Antr. Ir l’rnkt. 7:M 

ryto Iki e rak.

1J21 N. Ilnl.lrd St 
Antr. Ir Ketvlr.

9 ryto iki S vak. 
Moterį. 

Pntnmniitola
SIO K VIRTOsR !»CVII<* $0 M KTU

CLASSIFIED

PARDAVIMAI KRAITTVVft

Pardavimui Dpllcaieaaen Ir OronnrnP. 
Klok t rlklnlnl cmintnrlnl. Garo npAH- 
dymaa. Gyvenamieji kambariai. Ren- 
<la prieinama. Parduodam dėl llpron. 
Tel. RNOIewood 3305. Kalbėkit ang
liukai.
Pardavimui vyrų drabužių Ir reik
menų (men't fumlnhlngn) krautu
vė Geroj vietoj, prieinama kaina. 
2209 W. Cermak Rd.
Marųuette Parke du blsnlavl kam
piniai lotai paratduoda labai pigiai 
dėl llgoa. Kreipkitės 6820 So. Camp
bell avė. 2-roa lubos.

MATYKITE
PROGRESS KRAUTUVĖJ

Naujus “Super Duty”

1937 METŲ MADOS 
FRIGIDAIRE S

SU “METER MISER”

YEARS 
PHOTECT!O\\

New Prices as
Low as

$ so
NoDown Payment

Nauji Frigidaires turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi Refrigeratoriai ir pilnai atsako 5-kis prin- 
cipalius refrigeratoriaus reikalavimus.

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko’ daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto a7>saugų
4— Geresnį užtikrinimų — pilnų garantijų
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumų

Naujų Frigidaires kainos yra 
visiems prieinamos, šeimyniškos 
mieros nuo ....................................

$H4
Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

Uito II

3224
Tel. VTCtory 42Š

South Halsted Street
Chicago, Illinois

•A#


