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LIETUVA SIEKIA KARO PAKTO SU SOV. RUSIJA
VARŠUVOJE SAUKIAMA, KAD 

TAS NEPAKENČIAMA
GIRDI, LIETUVA TURĖTŲ DĖTIS 

SU LENKIJA
VARŠUVA, kovo 11. — 

Lietuves neoficialus karo sto
vis su Lenkija po Vilniaus už
grobimo š’andien čia pasidarė 
didžiai reikšmingas klausima.;. 
Lenkai ypač išjudo po Lietu

tuva nori susirišti mihtariaia 
paktu su sov. Rusija, kad ga
lėtų būti pagelboje Maskvai, 
kilus Kurijos karui su Vokieti
ja.

(Varšuvoje pažymima, kad
vos užsienių reikalų ministerio šis Lietuvos žygis yra nepap- 
S. Lozoraičio kalbos per radi- rastai rimtas ir negali būti pa 
jų iš Kauno pereitų šeštadieni. ■ kenčiamas. Sako, Lietuva tu- 
Ministeris atšovė Varšuvai, retų dėtis su Lenkija, bet ne 
kad už neoficialų karo stovį y-'sov. Rusija.
ra kaba pati Lenkija, bet ne Sako, Lenkija seniai norė.u
Lietuva. ,, ,

Lenkijos užsienių ofisas pri-
si suadryti blokų 
skvų, bei Lietuva

prieš Ma- 
atsisakius

pažįsta, kad Lenkija būro p’A-(susidėti su Lenkija ir tas neį
siūlus Lietuvai padaryti ne-|Vykę.
puolimo sutartį, neliečiant Vili

,, • D . T • t. Varšuvoje kalbama, kad vmaus klausimo. Bet Liet-'vn . ..
... .. . . , , ,T., k'etiia lemianti Lenkija, kad
tai atmete pažymėjusi, kad Vii ’’ .., • ji spaustų Lietuvų ir vilnmusmaus klausimos visados yra 1 4
aktualus klausimas. Be Vil
niaus grųžinimo Lietuva

noirnaliUčklausimo užmegsti 
ryšius ;ui Varšuva.

-u- ^.LLetuvos ministeris 
j raitis išvyko į 

Žiniomis iš Kauno, Lietuva j tenai vyksiąs į Paryžių (Iš
turi derybas su Maskva. Lit- Chicago Daily Tribūne).

Ii.daryti su Lenkija jokių 
tarčių.

Lozo- 
Berlynų, o iš

NACIONALISTAI ARTI 
GUADALAJARA

Nacionalistų puolimas radika
lams netikėtas

UŽ NEPASISEKIMUS RADIKALAI 
KALTINA ITALUS

HENDAYE, Prancūzija, ko
vo 11. — Žiniomis iš Ispsni*

pės visur bando sulaikyti na
cionalistų pajėgų veržimusi.

jos, nacionalistų puolimas I Bet visur milicininkai triuški- 
prieš Madridu šiaurrytini«.ni narni 
šone vis labiau ir plačiau iš-
\ystomas. Yra žinių, kad na i- 
onalistų vadas gen. Franco pa
galiau nusprendė užduoti mir
tingąjį «mūgį Madrido milici
ninkams. Į minėtų frontų su- 
1 raukta gausingos kariuome
nės dalys ir galybės tankų ir 
artilerijos.

Nacionalistų priešakinės me 
i hanizuotos sargybos yra jau 
netoli Guadalajara miesto, per 
kur Madrido radikalai ikišiol 
apturi kiek maisto ir karo me
džiagos. Žiniomis^ iš Madrido, 
radikalai yra pasiryžę iki pa
skutinio savo milicininko ginti 
Guadalajara, kadangi šio mie
sto netekimas reiškia radika
lams smūgis.

Radikalų milicininkų vadas 
gen. Miaja pareiškia, kad šis 
nacionalistų puolimas radika
lams ir jam pačiam yra visiš
kai netikėtas ir skausmingas. 
Nelaukta šiame fronte puoli
mo ir, kaip rcukifirt, nepasi 
i engta gintis.

Milicininkų gausingos gru-

-į-

Lietuves Nepriklausomybės Šventės minėjimas prie Nežinomojo Kareivio kapo Karo Mu
ziejaus sodnelyje, Kaune.

EILĖ ‘-SĖDĖJIMO” STREI
KU CHICAGOJ

Gen. Miaja už šiuos radika
lams nepasisekimus kaltina i 
talus. Girdi, kelios italų divi
zijos pastatytos į šį frontų.

Madrido radikalų vadai 
skelbia, kad jie į nelaisvę paė 
rnę apie 40 italų. Tad ir šau- 
kia, kad, štai, italai gelbsti na
cionalistams. Didelis daiktas. 
Kas gi gelbsti radikalams V 
Gal jie vieni kovoja už ‘ bol 
ševikanę demokratiją”! f 
šiuos klausimus jie neatsako.

Čia sprendžiama, kad šį kar 
tų Madrido radikalai suklups. 
Paskui to paties likimo susi
lauki, Valencijos raudonieji.

Streikas užsibaigė Cbicago 
tuneliuose ir tuojau kilo kele
tas kitų “sėdėjimo” streikų į- 
vuiiiose miesto dalyse.

(Vakar darbininkų “sėdėji
mo” streikai vyko:

Chicago Mail Order Co., 511 
So. Paulina gat.

Maggard and Marcusson Co. 
lirbtuvėje, 1109 West 37 gat.

Ludlow Typograph Co., 30- 
32 C’lybourn avė.

Continental Cushion Sprieg 
Co., 4925 So. Halsted gat.

Dearbom Glass Co., 2500 
W. 21 gat.

Union Red Co., 1001 So. 
Kostner avė.

Arrow Mill Co., 4420 26 gat.

“Sėdėjimo” streikus sukel
tas ir Hurley Machine Co. fa
brike, 1945 So. 54 avė., Cicero. 
Praėjus kelioms valandoms pa 
darytos paliaubos ir streikas 
nutrauktas iki ateinančio an
tradienio.

Visuose atsitikimuos • darbi
ninkai reikalauja didesnio at
lyginimo. Viskas pabrango, su 
gaunamu atlyginimu neįmano
mas gyvenimas.

AŠTRIAI BAUDŽIAMI PINI
GŲ ŠMUGELININKAl

SUTINKA DERĖTIS SU 
STREIKININKAIS

Yellow Cab kompanij< 8 vir
šininkai pranešė, kari jie j>aga- 
liau sutinka tartis ir deiėtia su 
streikuojančiais taxicab vežė
jais.

Šių vežėjų streikas nepap
rastai triukšmingas. Daugiau 
vežėjų areštuota.

ŠV. TĖVAS KARDINOLŲ 
SUSIRINKIME

Dalyvavo daugiau kaip 
dvidešimts kardinolų

VATIKANAS, kovo 11. —(vo daugiau kaip 20 kardinolų, 
Šventasis Tėvas Pijus XI yra kuriems pirmininkavo pats 
žymiai sveikesnis ir plačiau Šventasis Tėvas.
imasi darbo valdyti Bažnyčių. Į Sakoma, susirinkimas įvy- 
Ikišiol liga siaurino Popiežiui kęs Etiopijos klausimu. Po- 
akty vumų. • piežius planuoja tame italų nž

Šiandien įvyko1 kardinolų Į kariautam krašte sudaryti pen 
slaptas susirinkimas Popie- kias bažnytines provincijas ir 
žiaus apartamentuose. Daly va-1 praplėsti rnisionieriavimų.

Protestavo Vokietija, protestuoja 
ir Amerika

MAR CANTABRIGO LAI
VAS NENUSKAN

DINTAS
CORUNA, Ispanija, kovo 

11. — Radikalų laivas Mar 
Cantabrico su karo medžiaga 
iš u\mėriknw'---nš»Hi!»kani,iint;»s 
Biskajaus įlankoje. Naciona
listai laivų nuvilko į Fcrrol, 
kur bus iškrauta karo medžią 
ga kaipo nacionalistų karo 
grobis.

Nacionalistai pageidauja su
laukti daugiau radikalų laivų 
su karo medžiaga.

GREEN TIKISI LAIMĖTI
KOVĄ PRIEŠ LEWISĄ
Amerikos Darbo federacijos 

prezidentas Green kalbėdamas 
per radijų pareiškė, kad fede
racija laimės kovoje prieš Le- 
\viso pastangas skaldyti šių 
darbininkų organizacijų. Šios 
organizacijos principai išban
dyti ir jie yra stiprūs.

Anot Green, šiandien visoj 
šaly yra apie 9 milijonai 
darbių.

KOLONIJŲ KLAUSIMAS 
NESVARSTYTINAS

Taip pat pareiškė, kad fede
racija remia prezidento Ruošė 
velto sumanymų vyriausiojo 
teismo reformų reikale.

MILANAS, Italija, kovo 11. 
— Mussolinio dienraštis Po- 
polo d’Italia paskelbė, kad po
licija susekusi didelį pinigų 
šmugeliavimo sąmokslų ir jo 
dalyviai patraukti tieson ir 
nubausti 52,000,000 lirų bau
da

JAPONŲ PREMJERAS 
APSAUGOTAS

TOKIJO, kovo 11. — Japo
nų premjerui ir jo personalu’ 
pastatytas ofisas, kuriame 
premjeras bus apsaugok s nuo

ŽENEVA, kovo 11. — Tarp 
tautinėje žaliosios medžiagos 
(žaliavos) paskirstymo reii<a- 
lu konferencijoje paskuti ū- 
mis dienomis imta karštai sva r 
styti kolonijų grųžinimo Vo
kietijai klausimas.

Pagaliau konferencijom ve
dėjas pertraukė šiuos pvarsty- 
mus pažymėdamas, kad konfe
rencija sušaukta ne kolonijų 
grųžinimo reikalu ir kolonijų 
klausimas neturi būti svarsty 
tinas.

NACIAI IR TOLIAU PUOLA 
NEW YORKO MIESTO 

MAJORĄ

BERLYNAS, kovo 11. — 
Nacių laikraščiai ir toliau 
puola New Yorko miesto ma- 
jjrų La Guardia dėl jo atakų 
prieš Hitlerį.

Hitlerio rinktinosios sargy- 
1?or organas “Sehwarzes ker
ps majorų karikaturuoja plėš
riąja gorila.

SACRAMENTO, Cal., Uvo 
11. — Kalifornijos legislatū- 
ros žemesnieji rūmai pravedė 
rezoliucijų už Mooney pa leidi-

galimų prieš jį pasikėsinimų, mų iš kalėjimo’.

HITLERIS SUVARŽĖ MI- 
NISTERIO VEIKLĄ

BERLYNAS, kovo 11. — 
Sužinota, kad diktatorius Hit
leris žymiai suvaržė bažnyčios 
reikalų ministerio Kerrl karš
tų pasirengimų protestantu 
bažnyčios rinkimams.

Sakoma, tas padaryru dėt 
pasireiškusio protestantų tar
pe triukšmo prieš Kerrlio sa 
varankiavimų.

Vidaus reikalų minisbriui 
pavesta pagaminti rinkimų 
tvarkų.

GRANDĮ PRIPAŽINTAS 
GRAFO TITULAS

ROMA, kovo 11. — Italijos 
ambasadoriui Anglijai Dino 
Grandi pripažintas grafo titu
las. Tas yra jam atlyginimas 
už karštų ginimų italų Žygių 
Etiopijoje.

VYRIAUSIASIS TEISMAS 
SAUGOJA KONSTITUCIJĄ

DETROIT, Mich., kovo 11.. 
— Kalbėdamas per radijų 
kun. C. E. Coughlin pareiškė, 
kad vyriausiasis teismas sau 
gdja konstitucijų. Ir kai šian 
dien bandoma šį teismų refor
muoti, tai bandoma palaužti 
pačių konstitucija.

Kun. Cougiiiin sako, kad J. 
Valstybės gyvena nepaprastai 
rimtų krizę, kai kesinamųsi 
prieš teismų ir konstitucijų. 
Tas gali sukelti šalyje per
versmus.

Konstitucija yra taisytina, 
bet jų gali pataisyti tik patys 
žmonės — gyventojai. Nei 
kongresas, nei kitas negali 
konstitucijoje daryti keitimų 
be pačių žmonių atsiklausimo, ‘ 
kadangi konstitucija priklauso; 
žmonėms — to “we, the peo-, 
plės”.

AVASHINGTON, ko-o 11. 
— J. Valstybių užsienių de
partamentas įsakė savo an bu- 
sadoriui Berlyne įteikti pro
testų Vokietijos vyriausybei.

Kelinta diena nacių spauda 
be paliovos pūdą New Ynrk“ 

i miesto majorų. Ir 
biaurioja pačias J. Valžhbi 
įstaigas ir niekina Alticll 
žydų moteris.

Oficialiuose sluoksnįBose nu 
rodoma, kad ambasadoriai 
Berlyne įsakyta ne protą*?.'jį6- 
ti, bet tik įspėti vokiečių vy
riausybę, kad ji sustabdytų 
nepakenčiamus savo spaudos 
įsikarščiavimas.

Spėjama, kad tuo būdu na
ciai dar daugiau bus išjudinti 
prieš Ameriką.

NEMOKA PRITEISTO 
ATLYGINIMO

VEŽĖJŲ STREIKAS 
ŠKOTIJOJE

GLASGOAVAS, kovo 11. — 
Autobusų kompanijos daugiau 
kaip 10,000 vežėjų sustreikavo 
ir visoj Škotijoj nutrauktas 
autobusais susisiekimas.

SUDEGĖ DANŲ PREKYBI
NIS LAIVAS

Boston, Mass., kovo 11. — 
Čia uoste sudegė danų preky
binis laivas Laila, prikrautas 
salietros. Keletas vyrų sužeis
ta. Nuostolių apie pusantro 
milijono dolerių.

DU KŪDIKIAI ŽUVO GAISRE
T. Cellini namuose, 253 E. 

25 gat., Chicago Heightr, kilo 
gaisras.

Kadangi taa įvyko nakties 
laiku, nesuspėta viduje susi
orientuoti, kad pasprukus iš 
nelaimės.

Tad žuvo du kūdikiai. Vie

nas 11 mėnesių sunkiai apdegė 
ir mirė ligoninėje. Kitas — 2 
metų amžiaus, rastas viduje 
negyvas.

Išaiškinta, kad gaisras kilęs 
iš jkaitusiųjų sukryžiuotų e- 
lektrog vielų, kurios netinka
mai buvo sujungtos.

Chicago policijos kapitonas 
J. Goldberg 1933 metais va
žiuodamas automobiliu sužei
dė 15 m. amžiaus berniukų ir 
padarė jį invalidu.

Teismas pripažino iš kapi
tono 3,500 dol. atlyginimo in
validui. Kapitonas nemoka. 
Bandyta tai išgauti iš kapito
no 5,000 dol. gaunamos meti
nės algos. Teisme nurodytu, 
kad negalima to padaryti su 
mokama miesto alga.

AVASHINGTON, kovo 11. 
— Senato juridinis komitetas 
veda viešuosius išklausinėji
mus vyriausiojo teismo refor
mų reikalu.

Pakviesti reikalų žinovai. 
Visa procedūra nepaprastai 
triukšminga. Reiškiasi asme
niški užsipuldinėjimai.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — De

besuota, nepastovus oras; ma
ža temperatūros atmaina.

Saulė teka 6:06, leidžiam 
5:53.
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i DIENOS KLAUSIMAI

VILNIEČIŲ VARGAI IR MES

su jo vedamu darbu ir jį pritaikyti prie Is
panijos gyvenimo.

Tuos bedievių organizacijos darbus žy
miai pastūmėjo į priekį Stalinas, duodamas 
jtu stambių finansinę paramų. Ir jei ištikro 
jo vadai atsisuktų prieš jį, prieš Stalinų, 
būtų tikrai reikšminga ir Stalinui pridarytų 
daug nesmagumų. Taip gali ir būti. Juk 
dažnai atsitinku, kud tie, kurie kasų duobę 
kitiems, patys j jų įpuola.

STALINAS IR TROCKIFINKAI

SOCIALINE APDRAUDA IR TIE, KURIE 
| DAR JOS NEPRAŠĖ

Sočiai Hecurity Board jau asmuo prasikalsta arba ki- 
sulaukė daugiau kaip 23.600,- -taip verčia kitų dėmesį pilė 
000 aplikacijų nuo darbinin- savęs, ateivio atsitikime, sa
kų socialinei apdraudai. Tai kyknne imigracijos viršinin-

J^enkų persekiojimas Vilniaus krašto lie
tuvių nebeturi jokių ribų. įsivaizduokit sa.u, 
to krašto lietuviai nebeturi teisės nė folklo
rų rinkli. “Vilniaus Žodžio” žiniomis, Vil
niaus — Trakų apskrities Storasta uždraudė 
Lietuvių Mokslo Draugijai linkti Vilniaus - 
Trakų apskrityje lietuviškų folklorų: dainas, 
pasakas, burtus ir t.t. Lietuvių Mokslo Drau- ! 
gijai pagrūmojo uždarymu, jei ji nesustos 
rinkti folklorų.

Okupuotoj Lietuvoj ir didesnių kome
dijų atsiranda. Štai, “Vilniaus Rytojus” 
rašo, Švenčionių valdininkas tardė dekanų 
kun. D. Gailiušą, jo vargonininkų Mikucki 
ir vienų Švenčionių gyventojų V. Maininską. 
Įširdęs policijos valdininkas klausinėjo kle
bono, kodėl neseniai krikštyto V. Maminsko 
berniuko vardas metrikų knygose užrašyta 
Algimantas Miclial M^minskas, o ne Mamin- 
ski. Po tardymo berniuko vardas ir pavardė 
metrikų knygose pakeista taip: Olgimont - 
Miclial Maminski.

Leonas Trockis, kuris dabar gyvena Me
ksikoj, prieš porų dienų spaudos atstovams 
pareiškė, kad Stalino klika Sovietų Rusijoj 
dabar gyvena priešmirtinę agonijų. Jos die
nos esančios suskaitytos. Tačiau Sovietų Sų- 
junga gyvens ir plėsis. Stalino opozicija, ku
li esanti ir didelė ir galinga, pastatysianti 
Rusijos gyvenimų ant naujų pagrindų. Ta
čiau Stalinas visai kitaip mano. Jis mono, 
kad trockininkų opozicija neverta nė supu 
vusio skatiko. Nukirsiųs opozicijos vadams

du ir pusė milijonai mažiau, 
negu pilnas skaičius visų da
rbininkų, kurie, pagal įstaty
mų, gali prašyti senatvės pe
nsijos.

Yra galimas daiktas, kad 
daugelis) neu^jjiregiatiuvusdų 
yra vyrai ii- moterys, kurie 
dabar laikinai nedirbo. Gal 
jie mano, kad jiems nereikia 
pasiųsti aplikacijas dėl socia
linės apdraudos. Kiti mano, 
kad, gal, šios aplikacijos rei
škia kokių nors formų atei
vių “registravimo”, ir kad

kų, tik tada jie bandys rasti 
informacijų apie tokius asme
nim.

Aplikacijos blankos, kurias) PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 
visi darbininkai, piliečiai ir
ateiviai, lygiui turi pasiųsti 
Sočiai Security Board stato 
tik kelis lengvus klausimus: 
vardų, adresų ir gimimo vie
tų, spalvų, lytį, darbdavio va
idų ir adresų, tėvo ir moti
nos vardus. Neklausia, ar 
apiikantas yra pilietis, ar a- 
teivis; jeigu ateivis, neklau
sia kokiu būdu jis arba ji

galvas ir tuo viskas bus baigta. . - , ♦ v • e v 1 ♦"Mūsų manymu, nebus lengva nei vie- tos informacijos, kurias jie atvyko 1 feuv. valstijas.

• a a ■'i * _ 1 ________ f A_ TV .

Matot, Vilniaus krašto lietuviai ir prie 
savo vaikų teisių nebeturės. Uždarė lietuvių 
mokyklas, kad vaikai nebeturėtų progos lie
tuviškai mokintis, uždraudė bet kokį vaikų 
organizavimų, .o dabar draudžia tėvams ir 
baudžia kunigus, kad metrikų knygose lie
tu viš k ai vaikų vardai užrašomi. Lenkinamam 
Vilniaus krašte uždraudžia rinkti lietuviš
kas dainas, nes norima užmarinti viską, kas 
lietuviška ir kad nebeliktų niekot, kas to 
krašto jaunajai kartai galėtų priminti bu
vusį praeityje Vilniaus lietuviškumų.

Tačiau, nežiūrint tų visų skaudžių per
sekiojimų, lenkams neims taip lengva visai 
Sunaikinti lietuviškų veiklų Vilniuje. Lietu
vių pasiaukojimas ir pasiryžimas išlaikyti 
gyvų lietuviškumų yra taip didelis, kad 
jokia jėga jų veiklos negalės sustabdyti. 
Bet, kad toj didelėj ir sunkioj kovoj kuo- 
įnažiausia kristų aukų, mes visi, kurie gy
vename šioj laisvoj šaly, padėkime vilnie
čiams, pamilkime jų pastangas ir moraliai 
ir medžiaginiai. Ligšiol mes truputį lyg ir 
permažai domėjomės savo brolių padėtimi 
Okupuotoj Lietuvoj. Tiesa, spalių mėn. 9 d. 
ir vasario, 16 d. kalbėdavome apie Vilnių 
ir aukų parinkdavom, bet neturėtumėme tik 
tuo pasitenkinti. Reikia dirbti daugiau ir 
sisteinatingiau. Reiktų dažniau kelti pro- 
testo Iralsų prieš lenkų smurtiškus žygius, 
reikia duosniau ir dažniau aukoti persekio
jamiems broliams. Mūsų Federacijos apskri
čiai ir skyriai, kurie drauge yra ir Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyriai turi akyliau sekti 
Vilniaus lietuvių gyvenimo ir veikimo eigų j 
ir vadovauti kolonijoje garbingam sųjudžiui 
dėl Vilniaus krašto atvadavimo.

nani nei kitam. Trockbiinkonis bus sunku 
prieiti prie Stalino ir jo adjutantų, kad pa-' 
stūmėjus jį nuo diktatoriaus sosto. Ne taip 
greit ir opozicija bus galima sutriuškinti. 
Tikrai nepakaks vienam kitam vadui galų 
padaryti. Jei kuomet trockininkų judėjimas 
pasieks bolševikijos (raudonųjų) armijų, pi
gu suprasti, kas tuomet atsitiks. Gali būti 
tokia revoliucija, kokios pasaulis dar nėra 
matęs.

Katalikų spauda džiaugiasi nepaprastai 
dideliu pasisekimu Tarptautinio Eucharis
tinio Kongreso, kuris buvo praėjusį mėnesį 
Maniloje. Kongrese buvo atstovaujami visų 
rasių žmonės, virš 60 paskirų tautų. Be to, 

J filipiniečiai parodė begalo didelį prisirisi-

pristato Sočiai Security Bo 
ard gali ateityje būti vald
uos vartojamos kitiems tiks
lams, ypatingai susekimui a- 
teivių. Bet ir vieni ir kiti kly
sta.

Kiekvienas darbdavis į s ta- 
tymo reikalaujamas gauti nuo 
kiekvieno jo darbininko jo 
socialinės apdraustas suskai
tes (account) numerų, taip 
kad jis galėtų užrekorduoti 
algas, pagal kurių darbinin
ko senatvės pensijos bus ro- 
kuojamos. Taigi svarbių kad 
kiekvienas darbininkas turė
tų socialinės apdraudos sąs
kaitos numerį. Tie, kurie lai
kinai nedirba, turės prašyti 
sąskaitos numero kaip tik 
vėl pradės dirbti. Tas ym jų 
pačių naudai.

Jeigu darbininkas nori iš
sisukti nuo kokio “užregis
travimo”, arba nekreipimo į 

vis dėlto yra, jį dėmesio, neprašydamas to

Socialinės apdraudos

Ntnijį/nų “poetai”
Cicilistų Naujynos tikrai 

gali didžiuotis savo “poe
tais,” kūrimus giesmę, ar dai 
nų, parašyti lengviau, negu' 
korespondencijų apie suprais į 
parę suriesti. Sakysim čika- j 
gietė Stella Judvaitis. Ji, gal, Į 
dar korespondencijos nėra ga
zietai parašius, o dainas “ra
šo” taip izi, kaip kendę čiulp
tų ir Naujynos drūkavoja.

IR BEDIEVIAI PRIEŠ STALINĄ

mų prie Kristaus ir Katalikų Bažnyčios. Jie 
ne tik šauniai prirengė patį kongresų, iškil 
mingai priėmė Popiežiaus Legatų Jo Emin.
Kardinolų Dougherty, bet patys lobai gau
singai (keli šimtai tūkstančių) kongrese da
lyvavo. Žodžiu, Maniloje įvykęs Eucharis
tinis Kongresas buvo dar vienas Katalikų 
Bažnyčios triumfas.

♦ » *
Pasirodo, kad Berlyne 

daug katalikų. Jų skaičius siekia netoli še- j j{įos sąskaitos, jis turi su- 
šių šimtų tūkstančių, būtent 591,148. Jiems prasti, kad, jeigu jis nepa- 
patarnauja 307 kunigai 305 bažnyčiose ir 
koplyčiose. Kaip žinoma, dabartinė Vokie
tijos nacių valdžia dai o visokias kliūtis ne 
vien Berlyno, bet visos Vokietijos katalikų 
veikimui. Kadangi to krašto katalikai yra 
gerai organizuoti ir sąmoningi katalikai, dėl 
lo jie dideliu ryžtumu kovoja už savo tei
ses. Linkėtina, kad jie tų kovų laimėtų.

kaitų aplikacijos privalo bū- Viena jos dainų yra tokia: 
ti išpildytos tuo vaidu, ku- 
rittotn prašytojas darbe žino
mas. JĮekordų tikslams nieko 
nereiškia, ar tai yra ateivio 
tikies vardas arba vaidas, po 
kuriuo jis gyvena nuo atvy
kimo į Amerikų. Jeigu dar
bininkas vėliau norėtų, kad 
jo sąskaitos nuineras neštų I 
kitų vanlą, o ne tą, kuris pa-1 
žymėtas originalėj aplikaci
joj, gali paduoti tam tikslui 
prašymą, pasiųsdamas raštu 
į Records Division of the So
čiai Security Board, Balti- 
more, Aid., pranešdamas, ko
dėl jis nori, kad tokia per
maina. įvyktų.

Kadangi darbininko algos 
bus taksuojamos jam išpil- 
dojit, arba neišpildant, socia
linės apidraB^os' aplikacijos,
tai yra jo palios naudai pra- 0 da'Mr «,™8,’m I>»skadyti 
dėti socialinės apdraudė s«. °r'«naI« Dagilėlio
skaitą kad ateityje galėtų I k,lr' lJ09 atspaus
gauti senatvės apdraudę ku- <lrata Jo e,ll» nnk,M “Dai-

duos apliktacijos, greičiau 
kreips i save dėmės}, ir, gal, 
pakels klausimų, kodėl jis 
sukas nuo įstatymo, kuris 
aprūpina jį pensija senatvėj.

Faktas, kad Sočiai Security 
Board davė užtikrinimų, jog 
informacijos aplikanto paduo
tos socialinės apdraudos rei
kale, bus laikomos konfiden
cialiai. “Tik valdžios darbi
ninkai, kurie turi oficialų at- 
sakoniunių sąryšyje su socia
linės apdraudos darbu, galės 
prieiti prie tokių informaci
jų”. 3 Vi p Bordas pranešė. 
Manyti, kad valdžia tyrinės 
kiekvienų aplikantų arba net 
kiekvienų darbininkų, kuris 
sako, kad gimęs užsienyje, y- 
ra fantastiška. Tik kuomet

Pranešama, kad ir Sovietų Rusijos be
dievių vadai — Jaroslawski, Lukaševski ir 
Dborin būsiu patraukli teismo atsakomybėn 
dėl to, kad ir jie yru surišti su veikimu 
prieš Stalino diktatūrą. Slaptoji policija ne- 
seniai krėtė jų butus ir organizacijos cen
trų. Ištikro, Stalinui darosi riesta, jei ir jo 
paties suorganizuotieji liedieviai ėmė veikti 
prieš jį.

Ta pačiu proga reikia priminti, kad, 
šveicarų spaudos agentūros “Kipa” prane
šimu, Rusijos bedievių organizacija savo 
specialinėse mokyklose ruošia apie 50,000 a- 
gitatorių ir propagandistų, kurie turės vesti 
“bedieviškųjų misijų” viso pasaulio kraš
tuose. Tos “specUUinės bedievių mokyklos” 
yra užlaikomos valdžios pinigais. Jų tikslas, 
kovoti ne tik su krikščionybe, bet su viso 
mis tikybomis. Net Ispanijon kairiųjų (ben- 
drafrontininkų j ambasadorius Maskvoje Fac- 
cua lankėsi bedievių centre, kad susipažinti

Esuiu aš ant svieto 
Kaip ]Miukštclig viena, 
Giesmeles sau giedu 
Aš per kiauras dienas.

Turiu kambarėlį 
Ne suvis taip mažą,
O prie pat langelio 
Ir sodnelį gražų.

Mėgstu ten žiūrėti 
Kaip paukšteliai gieda,
Kaip) skraido bitelė 
Apie puikų žiedą.

Arba kaip sutemsta 
Ir mėnuo pakyla 
Paukšteliai sumigę 
Visur ramu, tyla.—
Kada nei vėjelis 
Medžių nelinguoja,
O linksmi [>aukšteliai 
Dainų nedainuoja.

Sėdžia prie langelio 
Žiuriu į aukštybę 
Mintyse aš jaučiu 
Gamtą, jos galybę.

Stella Judvaitis,
Chieago, JU.

Maskvos bolševikai išleido įstatymą, ku
riuo apribuojama dvasininkų skaičius. 10,000 
gyventojų tegalės tuiėti vienų kunigų, ku
ris turės aprūpinti visus tikinčiųjų reikalus.
Meksikoje savo laiku įvestas daug griež
tesnis kunigų atžvilgiu įstatymas. Bet žinant 
kokiose sąlygose kunigams tenka dirbti So
vietų Rusijoj, jų padėtis ten nėra geresnė.
Su tuo įstatymu yra taip, kaip ir su Sta
lino konstitucija, kuri viename paragrafe 
būk tai duoda tikybai laisvę, bet kituose 
paragrafuose jų atima.

• • •
Minint Lietuvoje Estijos nepriklausomy

bės šventę, Estijos ministeris Lietuvai p. O.
Gpikas priėmė spaudos atstovus ir jiems 
papasakojo įdomių dalykų. Taip daugelio 
kitų dalykų, p. Opikas, pasukęs, kad tiky
biniu atžvilgiu estų daugumas protestantui 
pažymėjo, kad yra šiek tiek ir katalikų ir 
kad paskutiniais melais kyla susidomėjimas 
katalikų tikyba. Keletas estų jaunuolių stu
dijuoja užsienio aukštosiose mokyklose, ren
giasi tikybinei veiklai estų tarpe. Pastebė 
tina, kad Estija, kur tuo tarpu visai nedaug 
tėra katalikų, turi Apaštalų Sosto nuncijų, 
kuomet katalikiškoji Lietuva jo neturi.

......................... .. .... i suvirs 400,000 vyrų, neper-
Rok, v^umeni vaidina e,y d,enų gyvo-||muk.anm. 

mine moteris / Kokių vietų ji įtun užimu mu
sų religiniame ir tautbiiume veikime f Į šiuos 
svarbius klausimus atsakys dr. S. Hlakieuė 
kuri būsiinųjį sekmadienį Vakarinių Valsty
bių Lietuvių Katalikų konferencijoj (seime
lyje) skaitys referatų. Į konferencijų lau
kiama atvykstant atstovų iš Indiana ir Wis- 
consin valstybių, taip pat iš tolimesnių Il
linois n tiestų.

ri teisėtai jam priguli.
Tūkstančiui aplikacijų ua- 

siekia Wage ltecords Office 
of the Sočiai Security Board. 
Jas siunčia tam ofisui puš
tas. Jei kuris darbininkas dar 
nepasiuntė aplikacijos dėlei 
kokios nors priežasties, lai 
kuogreičiausia nueina į paš
tų ir ten paprašo Form SS 5. 
Greitai tą blankų išpildę pa
siunčia, arba sugrąžina vie
tiniam paštui; Į trumpų laikų 
apiikantas gaus užnumeruotų 
Socialinės Audmudos Korte
lę. Paštai dabar skiria “So
čiai Security Accounts” į 
dvi arba tris dienas po ga
vimo u plikant o aplikacijos..

FLIS

“IS ŪKIO Į RINKĄ”

dinta jo eilių rinkiny 
nos-Dainelės.”

Esu ant šio s\ieto, 
Kaip paukštelis vienas,

Giesmes savo giedu 
Aš per kiauras dienas.

Turiu kambarėlį 
Nevisai taip mažą,
Priešais ties )wt langu 
Dar sodelį gražų.

Mėgiu tę žifirėti,
Kaip pankštetiai gieda,
Kaip bitelės skraido 
Apie puikų žiedą.

Alba kaip sutemsta,
Vėjelis aptilsta,
Močiutės notura 
Apsnūsta nntilsta.

Kada ir medelis 
šakų, nebliuguoja,
Užmigęs paukštelia 
Dainų urbdainuoja.
Sėdu prie langelio,

Žifiriu į aukštybę 
Mislimis apniąstau 
Viešpačio galybę.

Oi didi pasaulė,
Kas gal apsakyti,
Mažiau kiek apmatom,
Galim išmanyti.
Pagal savo saiką,
Visa sutaisyta 
Ranka visogalio 
Gudriai surėdyta.

Pažymėtina, kad Stella, kai 
“atsisėda prie langelio” ir 
pažifų-i j aukštybę, mintyse ji 
jaučia ne Viešpačio, ale 
“gamtos galybę.” O, gal, pa- 
čiog Naujynos tų strofų pa
taikė, ba cicilistai sako, kad 
Dievo nėra.

Susižavėjusios ta Stellos 
‘daina” Naujynos rašo: “Ki

ti skaitytojai yra raginami pa
sekti p. Jirdvaitės pavyzdžiu 
ir priduoti savo eiles.”

Šitoks “dainų rašymas,” 
tavorščiai, vadinaniag plcuia- 
tu, tai yra, raštiška vagyste. 
Taigi, Naujynos ragina «a\o 
skaitytojus prie plegiatizmo.

kų” programa apima J 3,000,- gų apleidimų kelių, kuriuos 
000 šeimynų, kurios gyvena mūsų kaimų žmonės vartoja,
nuo kitų atskirtose vietose. galime kaltinti pačių visuo-
•Jos iš aštuoniolikto šimetme- menę, nes ji užmiršta, kad 
čio egzistavimo bus perkel- ' laikai pasikeitė ne tik mieš
tos į dvidešimtąjį šimtmetį, tuose, bet ir kaimuose. Ne-
Moderninis mokslas, moderni
niai pagerinimai, menas, mu
zika, literatūra — visi tie da-

matysime tos dienos, kada ti
kis bus vien sau ekonominė 
vienutė, kada drabužiai bu-

lvkai dabar pasieks jų slenk- ’ vo namie austi, kada niedžio-
; stį per naujus WPA išvestus ' tojo šautuvas pristatė visų 
kelius. inaistų, kurio nelmvo galima

Dabar lengviau bus pasle auginti ūky. Tada, prasti ke- 
kti mokyklas ir bažnyčias.

Šį pavasarį Amerikos ūki- pačiu sykiu dalis nedirbančių ,nos 
ninkai, vykdami į rinkų, ras, į darbininkų gavo progos užsi-

Knygynai, krautuvės ir juda
mųjų paveiksiu teajtijvi ne
bus tolimos vietos, kurias ga
lima lankyti tik gerame ore, 
o kai kuriems kalnų gyven
tojams buvo visai neprioina-

kari keliai yra daug geresni, 
negu iki šiol buvo. Ras, ypa
tingai tie. keli milijonai ūki
ninkų, kurių kelias veda per 
130,000 mylių pataisytų nnt- 
raeilinių vieškelių, kurie nuo 
jų žemės priveda prie rinkos 
centro.

WPA darbininką arini.jo, iš 
suvirs

per perei
tos metus ir pusę prie vieš
kelių taisymo. Galima saky
ti, kad jie iškasė ūkininkus 
iš dumblyno.

Paskyrimu $168,000,000 o- 
bolsiui “iš ūkio į rinkas”, 
darbininkai atliko milžiniškus 
pagerinimus aut kelių. Tuo

dirbti. Daugely vietų, ypatin
gai sausros valstijose, kurių 
javai buvo sausros sunaikin
ti, gavo darbo prie taisymo 
vieškelių.

Tai pirmas toks žingsnis 
visoje Amerikos istorijoje — 
pagerinti antraeilinę vieškelių 
sistemų.

Naudos, tiesioginės ir ne
tiesioginės, toli sieks. Ūkinin
kams bus lengvesnis priva
žiavimas prie rinkos centrų, 
trumpesni bus keliai turista
ms, miestai bus sujungti, daug 
bus padirbta saugių, gražių 
šalikelių ir t. p.

Ūkininkui tiesiuginių nau
dų bus daug. “Iš ūkio į rih-

Sveikatos atžvilgiu, per
mainos, kurias geri keliai į- 
vykdė, yra tiesiog revoliuci- 
jonlškos. Gydytojai galės at
vykti be trukdymo. Žmonės 
visur galės naudotis ligoninių 
įrti Tankumais ir slaugėmis. 
Galima bus reguliariai sekti 
vaikų sveikatą.

Ekonominiu atžvilgiu nau
jais keliais ūkininkai sulauks 
didesnio pelno greitesniu pri
statymu produktų suvartoto- 
junis. O suvartotoijfuiis bus 

geriau, nes gaus šviežesnius 
produktus.

Kas yra važiavęs siauru, 
duobėtu keliu, gerai žino kaip 
ta© sveika mašinai. Už šj fi

liai darė mažai skirtumo. Šia
ndien skirtumas yra tai 
skurdo ir ekonominės apsau
gos.

Valstyliės kų tik pradėjo 
apie tai mąstyti ir kų nors 
nuveikė, kuomet depresija 
pertraukė gerų darbų. Tada 
Federal Works Progipma 
svarbiausių projektų nedirba
ntiems skaitė “iš ūkio į rin
kų” kelių pagerinimų.

Suvirš 14,000 kelių patai
symo projektų WPA jnu pra
dėjo veikti. Vietiniai rėmėjai 
pristato medžiagų, o WPA 
atlieka darbų.

Trylika milijonų ūkininkų 
du bar gali “atgal žiūrėti į 
nuošalų kelių” ir atsisukę 
Miatyti stovint prieš juos ge
ibesnes dienas.

Kelionėje, viešbučiuose, skai
tyklose, arbatinėse, valgyklo
se reikalauk laikraščio “Drau-
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Kaip Įvykdytas 1936 M. Liet. Valst. Biudžetas

Jau yra apskaičiuota, kaip 1936 metais buvo įvykdytas 
Lietuvos valstybės biudžetas. 1936 metų valstybės biudžetas 
buvo suvestas 289 milijonų litų sumai. Tačiau Lietuvos vals
tybės iždas gavo 302,802,065 litus pajamų ir turėjo 288,783,760 
litų išlaidų. Tokiu būdu, iŠ praėjusių metų Lietuvos valstybės 
biudžeto vykdymo liko 14,018,305 litai arba, kitaip sakant, to
kia suma pinigų yra perteklius.

Dabar įdomu pažiūrėti, kiek ir kokių pajamų j Lietuvos 
valstybės iždų įplaukė 1936 m. Jas vaizdžiai parodė ši lentelė.

Tiesioginių mokesčių gauta..................... 44.092,168 litai.
Netiesioginių mokesčių ir akcizo gauta .. 68,412, 717 litų.
Rinkliavų mokesčių gauta........................ 19,234,954 litų.
Monopolio pajamų gauta........................ 30,030,514 litų.
Valstybinių įmonių pajamų gauta............48,567,084 litų.
(Valstybinio turto pajamų gauta ............. 26,433,598 litų.
Atsiteisimų su valstybės iždu gauta.........  4,077,666 litų.
Įvairių pajamų gauta ............................... 5,191,662 litų.
Žemės mokesčių gauta........................... 17,889,371 litų.
Nekilnojamo turto mokesčių gauta ....
Pagrandinio prek. ir pram. mok. gauta 
Prekybos ir pramonės pelno mok. gauta .. 8,031,631 litų.
Darbo pajamų mokesčio gauta ................. 4,706,980 litų.
Lyginant su 1935 metais, praeitų metų valstybės iždo pa

jamos daug geriau plaukė ir buvo didesnės iš visų sričių. Tai 
ryškiai parodo šie skaičiai, kurie vaizduoja iždo pajamas 19- 
35 metais:

Tiesioginių mokesčių gauta........................  38,458,868 lit.
Netiesioginių mokesčių ir akcizo gauta .. 65,993,282 lit.
Rinkliavų mokesčių gauta........................  17,026,850 lit.
Monopolio pajamų gauta............................  25,590,035 lit.
Valstybinių įmonių gauta.............45,412,616 Iii.
Valstybinio turto pajamų gauta................  17,627,809 Ii*,
Atsiteisimų su valstybės iždu gauta.............3,918.724 lit.
Įvairių pajamų gauta.................................. 4,826,251 lit.
Žemės mokesčių gauta............................... 16,219,610 lit
Nekilnojamo turto mokesčių gauta ............. 7,007,581 lit.
Pagrindinio prek. ir pram. mok. gauta .... 2,430,802 lit. 
Prekybos ir pramonės pelno mokesčio gauta 7,099,119 lit.
Darbo pajamų mokesčio gauta.................... 3,220,185 lit.
Visų sričių pajamų geresn's plaukimas į valstybės iždų 

rodo neabejotinų Lietuvos ekonominio gyvenimo persilauži-

SSSR maršalas Jegorov’as (vidury) dalyvauja Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime. Dešinėje stovi Lietuvos kariuomenės štabo viršininkas gen. št. 
pulk. Černius, svetimų valstybių atstovai ir karo attache’s, organizacijos ir tūkstan
tinės žmonių minios.

Šių stovylų ūkininkai nugra- ,/■• 
mzdino į Gineivos upę. Kitų 
biustų rado Kemzūra. Tai ‘ 
akmens figūra vaizduojanti 
vyrų, turintį ųžuolų lapų vai
nikų ir rūstų barzdotų veidų.1

Tai greičiausiai Perkūno 
stovy la buvo suskaldyta, nes 
reikėjo pamatams akmenų. 
Kitose vietose buvo sunaiki
nta dar 4 figūros.

Manoma, kad akmens fi
gūros yra ne kas kita kaip 
mūsų prabočių dievai, ku
riuos jie prieš 600-700 metų 
smarkiai garbino.

Apie šiuos radinius ir jų 
sunaikinimų jau sužinojo ir 
Valstybės Archeologinė Ko
misija.

Ln*wl» Madoms Heilų Uodo 
Iaevris Rrtslltan Visiems Dunda

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

Kctnr’os didelCs 
vertvhės šiuose pa- 
v»«b Hnluose siu

tuose.

MADAnFBI’MAS
PATARNAVIMAS

VERTYBE

LENGVAS
KREDITAS

Jokiu nuošimčiu. 
Jokiu mokesčių už 
pri statymų.
1 Ietimis nerdavė- 

Frank P.
Sppcchcr Jums 
natnmaiis.

Kasmet banko valdyba šau- jo. JI pernai siekė arti 5 mi- 
8 097 858 litų ‘^a me^n*us akcininkų susi- lijardų litų. Banko aukso ir 
2 519 546 litų rinkimus. Ir šiemet vasario (užsienių valiutos atsargos pe 

13 d. įvyko metinis akciniu- mai metų pradžioje siekė virš

820,000 litų. Metinio banko Į 
balansas suvestas 441,683,011 !f
litų sumoje. Metinis akcinin
kų susirinkimas pernai metų

Asmenų Paieškojimas

Lietuvos Pasiuntinybė (Li- 
tbuanian Legation, 2622 — 
16th Street, Northwest, A Vadi

A. Lrais
4716 S. Ashland Avenue

kų susirinkimas, kuriame pa- 46 milijonų litų, o metų ga- Lietuvos banko apyskaitų pa-[ *n£ton’ C.) sekančių asme-
aiškėjo banko 1936 metų vei-.le siekė virs 77 milijonų li
kimas. Drauge buvo plačiai (tų. Taigi, per metus Lietuvos 
nušviesta ir visa dabartinė banko aukso ir svetimų va-
Lietuvos ūkiškojo gyvenimo 
padėtis. Banko valdytojo pa-

Liutų atsargos padidėjo virš 
31 milijono litų. Panašus pa

vaduotojas J. Paknys pareiš- ( didėjimas per visų banko vei
kė, kad 1936 metais rodė to- Į kimo laikų yra buvęs tik 1929 
limesnį Lietuvos ūkiškosios metais. Banknotų padengimas
padėties gerėjimų. Visa tai 
pirmiausia pasireiškė įvairių 
žemės ūkio ir pramonės ga
minių kainų kilime. Daugiau-

auksu pernai siekė 66,2 nuoš., 
o auksu ir svetima valiuta 
69,9 nuoš. Tokio aukšto Lie
tuvos banknotų padengimo

šia pakilo javų kaina, gyvu- auksu ir svetimomis valiuto- 
lių ir kitų žiemės ūkio pro- mis dar nebuvo nė vienais 
dūktų kainos. Taip pat pakilo metais.
ir pramonės gamybos, žalia-' 
vos ir medžiagų kainos. Pe
reitų metų rudenį pramonės 
įmonėse dirbančiųjų skabrius 
siekė beveik 24,000,000 asme
nų, tuo tarpu, kai 1935 menių į gerųjų pusę. Tai reiškia, kad ekonominė krizė, kuri ke

lerius metus trukdė Lietuvos ūkiŠkųjį gyvenimų jau sparčiais tais jų buvo tik 22 tūkstan- 
šuoliais vejama iš viso krašto. Iš pereitų metų likęs valstybės į čiai, o 1934 metais — 19 tūk- 
biudžeto perteklius 14,018,305 litų sumoje yra perteklius į šių'Staučių asmenų.
pietų Lietuvos valstybės biudžeto pajamas. T su. | Kapitalų Ir pinigų rinkoje

buvo jaučiama aiški

Lietuvos banko pajamos pe
rnai siekė 6,200,000 litų. Iš
laidų bankas turėjo 5 mili
jonus 360 tūkstančių litų. 
Taigi, pernai metų Lietuvos 
banko grynas pelnas siekė

Lietuvos Banko 
Veikimas

1936 M. GAUTA 820,000 
LITŲ PELNO

kyti valstybės iždo aukso at- 
i sargas. Banko centras yra 
Kaune, bet jis turi savo sky
rius visuose apskričių mies
tuose. Bankas sutvarkytas a-

pemai
ūkiškojo gerėjimo linkmė. Ba 
nkuose ir kitose Kredito įstai
gose visų laikų indėliai didė
jo. Kai kurduose bankuose 
buvo jaučiamas net pinigų 
pertekliaus spaudimas. Indė-

Lietuvos Bankas įsteigtas 
1922 metais. Jis yra emisijos

kciniais pagrindais, tačiau 
daugumų akcijų turi valsly-' lįai padidėjo ne tik bonkuo-
bės iždas. Dėl to iš Lietuvos 
banko veikimo ir jo balansų

bankas arba, kitaip sakant,!Spren(jžiama ir Lietuvos vai- 
jam yra pavesta leisti Lieta-, 
vos valstybės pinigus ir lai-'

se, bet ir valstybės taupomo
siose kasose ir kitose krašto 
kredito įstaigose.

Lietuvos banko apyvarta 
1936 metais taip pat padidė-

tvirtino. Šiais metais palikta 11prašo atsiliepti: 
ta pati banko valdyba, tik 
perink ta taryba ir revizijos 
komisija.

Rad c Senovės Dievukų 
Stovylas

Rudens metu Ariogalos a- 
pylinkės ūkininkas Morkus 
savo laukuose rado akmeninę 
moters figūrų, prie kurios bu
vo pritvirtintas geležies ga
las. Jis buvo surūdijęs. Ūki
ninkas manęs, kad figūroje 
rasiąs aukso, tad jų' sudaužė. 
Gineivos upės šlaituose dar
bininkai rado granitinę vyro 
figūrų, vaizduojančių garbi
niuotais plaukais stipruolį.

1) S. Ozalas, seniau gyve
nęs 15368 — 4th Avenue, Pbo- 
enix, lll.

2) A. Lastauskas, seniau 
gyvenęs: 203 Sevmour Ave
nue, New Britain, Conn.

3) J. Jazukevičius, seniau 
gyvenęs: Tacoma, Washing- 
ton.

4) T Bielskus.
5) L. Martinkus.
6) J. Gilus.
7) Pauline Ambrose.
Pasiuntinybė prašo atsilie-

Padėka
Veterinarijos Akademijos 

Taryba Kaune reiškia didžių 
padėkų p. Kripaičiui Juozui, 
gyv. Ann Arbor, Michigan, 
už padovanotas Veterinarijos 
Akademijai vertingas knygas 
ir išrašytų žurnalų “The Jou
rnal of the Veterinarial Medi- 
cal Association”.

Ši dovana yra Veterinari
jos Akademijai ypatingai bra 
ngi, nes ji parodo mūsų bro
lių lietuvių Amerikoje susi
domėjimų šia nauja mokslo 
įstaiga Lietuvoje ir norų jai

pti ir visų tų, kas j>ažinojo i padėti sunkiame kūrimosi lai- 
viršminėtus asmenis, ir pra į kotarpyje.
nešti, ar tie asmens teb-gy- Veterinarijos Akademijos 
vena Amerikoje, ar bus kur Taryba
išvykę, jei tebebūtų gyvi.

Lietuvos Pasiuntinybė,
2622 - 16th St., North west.

Washington, D. C.
PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

GARETTE Mjslių Paveikslų ir Į- 
stojimo Fomnp galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tumeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingą kiekį Mjslių Paveikslų per 
speciali siuntinį. Primename, kad 
užsimokės laikyti užtektinai Old 
Gold Cigaretų stake, knd ir jų 
nepritrūktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVE. CANAL 7790

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. KaruŽiškis

Kovo Dvylikta Diena

“Kas myli savo gyvybę, 
tas praras jų, ir kas neken
čia savo gyvybės šiame pa
saulyje, išlaikys jų amžina
jam gyvenimui”. — Sv. Jono 
XII, 25.

Jei skausmas būtų ištrem
tas iŠ šios žemės, gyvenimas 
paliktų visiškai nevaisingas. 
Nė tautos, nė atskiri žmonės 
nedaro istorijos ramybėje. 
Mes visad stengėmės pada
ryti gyvenimų kuo jis niekad 
negali būti — saugus, pasto
vus, ir lygus. Jei šios pastan
gos būtų pasekmingos, šis 
skaudus būvis turėtų maža 
vertės.

Pasigailėjimas ir reikalas 
padaro visų žmonijų giminin
ga. Nėra kastos kraujuje, ku

rs teka vienos spalvos; nė ka
stos ašarose, kurios riedi dru
ska pas visus; nė neužgimsta 
žmogus su kilmės žyme at
spausta ant kaktos, nė su 
šventu siūlu ant kaklo. Kurs 
daro piktus darbus — nedo 
ras. — Edwin Arnold.

Paklausyk tat šitos pamo
kos; paklausyk ir išmok: ta
sai kurs nori apsaugoti savo 
sielų, turi išdrįsti atsigrįžti 
ir pakelti puolusius pakelyje; 
turi padaryti savo sielų ver
ta apsaugojimo kokiu nors 
darbu, kurs auga ir auga, 
kaip nuga vaisinga siela. — 
Joakimas Miller.

TO REGAIN ENERGY 
AFTER THE FLU

When tha Flu haa įeit you 
««k and diuouraaed you 
nred tomathing lo put a 
kaen edae oa your appmite 
and to oraca up your dl- 
f e«i»e ay ateiti, to turo your 
food into atrengih gi»m« 
rad blood. Hoatattar a 
Stomachic Bittert apaada

r.You'UCedt 
it do

EirrS&ssi

(ood. lt oa bottla. ll 10

BOITETTETI BITTEM į

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA"

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

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

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

GOOFUS FAMILY
I TMlMK VT's ASOUT 
TAME x Gcrr mysmlf 
SOMC SCCNW«V'

T

rfs TEERiBuet 
x iook
HOltSt S MtBCki 
IM mis GfcRMCNT’.

u£l

a
P).
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OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

vvholesome
HaRtosis (bad breath) ųuickly yields 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant
(ilthcr beeauae of atomach diaturbancea, feoo 
fermentation, or the tvearing of falae teeth, old 
people freųueatly have halitoeia (bad breath). 
No tronder athera conaider them a nulaance.

Būt now Science haa found that the regular 
oae of Liaterine will often overcome offenaivo 
mouth odora due to the fermentation of tlny 
hite of food on mouth, teeth, or dental plato 
aurfaeea.

Thla safe antiaeptle and quick deodorant 
arorka ųuicUy. lt cleanaea mouth, teeth, and 
jum aurfaeea. Balta fermentation and putre 
faetion, a major cauae of odora, and then 
counteracta t^a odora themaelvea.

1 ry uaing Liaterine every two or three daya, 
See Low mvch more w) Genome it leavee your 
mouth. How lt aveetena your breath. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louia, Mo.

Don’t offend others • Check 

halitosis with LISTERINE

The 7 
Kraft 

Cheese 
Spreads

now in new-design 
Swankyswig glassesl

• Sparkling glasses strewn with 
bright stars... the new Swanky- 
8wigs. Vou'll want to collect a 
whole aet. And while you’re doing

get acųuahited 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sand wiches, aalads 
and appetizers.

kraft

l3**s

//•'for y°uR

elYes

Night and Morning
Dėl akių pnvar«ilsių nuo Kaulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargic 
sias akis.
Saugus Kūdikiams Ir Suauguslema 
Visose Vaistinėse.

VVrife for Free Book
”A World oi Comfort for Yoor Iv*" MURINĘ COMPANY(d„£,Jt4JŽ

V/HV -TRAT sorr 
fits >ou Just 
likt A

-rvvrr's 
tPC

'(({t 7//‘

By H. T. Elmo
I VVPlNT ome “THPiT 
FlTS ME LIKC A

SUIT.M
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VEST SIDE
Pereitų, savaitę lankėsi De

troite mokyklos reikalais Šv. 
Pranciškaus vienuolyno moti
na M. Aloyza ir sesuo M. 
Paula. Seserims patarnavo 
automobiliais P. Grybas 
I). B. Brazis.

ir

Verbų sekmadienį vakare, 
Šv. Antano parap. vaikučiai, 
sesutėms vadovaujant, para
pijos naudai vaidins gražų 
veikalų “Bernadeta”. Kiek
vienam verta veikalas pama
tyti. Vaidinimas bus Lietu
vių svetainėj.

Girdėti, kad Cleveiande pra 
dės eiti naujas katalikų laik
raštis. Be abejonės, ir Detroi
tas prisidės prie paramos sa
vo vienminčiams.

Moterų Sųjungos 64 kp.'

būna. .Jis laiko tik vaistus ir 
kaip tikrus vaistininkas vie
tos žmonių remiamas ir mė
giamas. Jo šeimų grynai lie
tuvišku. Nekalbant apie pa 
ei lis tėvus ir vaikai, duktė 
Birutė, mokytoja, ir sūnus 
Vytautas, suaugę, puikiai lie
tuviškai kalba ir galvoja.

Kai buvo pirmų kartų, pe
reitų rudenį, atsilankęs ėia 
VVS delegatas V. Uždavinys, 
tai M. Smailienė vežiojo sve
čių po lietuvių biznierius pa- 
dėdama jam parinkti prenu
meratos “Mūsų Vilniui”, 
nors ir teko jai ir svečiui su
sidurti su kai kuriais nema
lonumais, bet anot, Smailie- 
nės ‘‘tautos labui reikia vis
kų pakelti”.

Vasario mėnesį, besilankant1 
ėia Uždavinkui antru kartu,1 
J. J. Smailis pasikvietė pas 
save svečių ir j>er jį paauko
jo Vilniaus Geležiniam Fon- 

tdui 50 dolerių. Iš vieno žmo
gaus tokia auka, tikrai dide-

A. 1 A.
KOTRYNA BUDRIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vas. 24 d. Šv. Antano bažny
čioj buvo pamaldos, kurias at
laikė kun. I. F. Boreišis. Pa
laidotu vas. 27 d., 1937 m., Av. 
Kryžiaus kapuose.

Paliko nuliūdime vyrą Pra
nę ir keturias dukteris: Mar
celę, Agniešką, Elzbietą ir Ma
rijoną. Šermenimis daugiausia 
rūpinosi vyras ir Marcelė.

A. a. Kotryna paėjo iš Lie
tuvos, I^nikuvos parapijos. Bu
vo 74 m. amžiaus. Pavyzdinga 
katalikė, prigulėjo prie Amžino 
ir šv. Rožančiaus Draugiją.

Šeimyna reiškia nuoširdžiau
si ačiū kun. I. F. Boreišiui, 
laidotuvių direktoriui D. B. 
Braziui ir visiems šermenyse 
dalyvavusiems.

Septyni Kristaus 
Žodžiai Nuo 

Kryžiaus

Šių kantatų parašė garsius 
prancūzų komp. Dubois. Su
lietuvino kun. Serafinas1. Ka
ntata vaizduoja pasaulio Iš
ganytojo pasiaukojimų už 
žmonijų ant Kalvarijos kal-

Pirmas žodis, pradedamas reiškia 
baritono balsu:

“Tėve, atleisk jiems, nes 
jie nežino kų daro”.

Gi tenoro balsui ištarus žo
džius:

i “Tad visi suriko!” 
į Minios vardu ehoraa triuk
šmingai gieda:

“Kaltas Jia mirties, veskit 
nukryžiuoti”.

“Te jo kraujas bus ant 
mūsų ir ant vaikų mūsų”.

Antrų žodį pradeda tenoro 
balsas:

“Šiandienų būsi drauge sn 
manim rojuj.

Tiesų, Aš tau sakau”.
Sekant baritono balsui:
“Viešpatie, atsimink ir ma

ne, kuomet būsi karalijoj sa
vo Tėvo”. -

Šie žodžiai išreiškiami pui
kiu duetu pritariant chorui 
ir vargonais.

1 rečių zodj pradeda biri- f
tono balsas; 5 ,

..tc r. -i v. . v . galvų mirdamas atiduod pats‘ Moteriške, štai, eta, tavo * save .
Tenoras: — “Tuomet buvo 

valanda šešta ir saulė veik 
užtemo ir tapo visur tamsu 
iki valandai devintai. Šyvas! IeL Ca.umet 5974 

plyšo bažnyčioje, drebėjo že
mė, plyšo uolos ir visi kars
tai atsivėrė!”

Choras baigia giesme:
“Garbinam Tave Kristau, 

nuoširdžiai Šlovinam Tųve.
Nes Tu per Savo šventų 

kryžių atpirkai ptteaidj

pasityčiojimų1 Verbų sekmadienį, kovo 21 
žodžiais: d. šių kantatų išpildys Ap-

“Ah! Kurs ardai ftventyk- reiškimo P. š. parap., Brook-

miKUOM

lų Dievo, lyn, Y., choras vedamas
Jei «ai Kristua, Sunarni Die- j niūz. Jono Jankaus. Kantata 

bus giedamu bažnyčioj, privo,
Nužengk dabar nuo Kry

žiaus,
Mes tai išvydę Tau tikė

sim,
Jei esi žydų karalius, risi- 

gelbėk. Ah!” ‘
Šeštų Žodį pradeda tenoras:
“Tėve, į Tavo rankas pa

vedu Mano dvasių.
Tėve esi mano Dievas”.
Chorai sekant: — “Išga

nymas mano tikras ir virtis.
Į Tavo rankas pavedu Sa

vo dvasių, esybę Mano”.
Septintų žodį pradeda sop- jnrfnj 

rano balsais:
“Šaukdamas garsiu balsu 

Jėzus tarė!”
Seka baritonas ir choras:

tariant vargonams 7:30 tai. 
vak.

Nedažnai šis puikus veika
las statomas dėl tė, ka*! rei-

“Dievas, Ispanija Ir 
Franco”

Ispanijos nacionalistų spau 
dos žiniomis, šiuo metu iuv 
ciomdistų užimtose srityse 
rengiamasi įsteigti frankistų 
partijų. Miestuose ir mieste
liuose tos' partijos — organi-

kalinga gerų solistų ir stip- nariams- vadovaus Ku
rmis choro jo išpildymui. Tad r’a'*‘ Vyriausiasis partijos o- 
patariama šia proga pasinau- į '‘g**1*2**5^0® vadas bus gen. 
doti, ateiti ir išgirsti, kaip i'anco. .lis neturės neipa- 
liarinoningai, triukšmingai A- ' lal’*Uų nt*i padėjėjo. Partijos
preiškimo choras su gerais devizas bus; “Dievas, Inpa- 
operų solistais įspūdingai š’ų n*Ja *r raneo ’. į partijų 
kantatų išpildys. j bus priimami vien tik katuli-

Kleb. kun. N. Pakalni - iš Į ____  _
sakyklos paaiškins kantatos

Spindulys • -
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

pradėjo naujų narių vajų.' ® . .
Kaipo contralinė organizacija '«• Tai Pavyzdys ki-^o. Todėl, kantata labai tin-
tari didelės reikSmėe ir dide-1Už •» auk* J' J- Sarai-;ka gavėnios metai.
lė yra nauda moterims ir me
rginoms priklausyti Moterų 
Sąjungai. Jos kuopos randa
si veik visose lietuvių kolo
nijose. Visur galima nuvažia
vus rasti geseriškų paguodų.

Rap.

ils būsiųi įrašytas į Vilniaus 
Geležinio Fondo Aukso Kny-

i Kantatos turinys yra toks: 
j Po trumpos vargonų į va- 

;■>, kuri yra Kaune prįe VU- „„Į^ta soprano bai-

Vieša Padėka
v

Siuomi reiškiu širdingą ar
čiu Detroito* lietuviams, ku
rie mano kandidatūrų rimiė 
ir draugijoms, kurios prisi
dėjo su parama, biznieriams 
už aukas; žodžiu, visiems ir 
visoms. Mano pasiryžimas bus 
visada kokiu nors būdu lietu- ’

uiui Vaduoti Sųjungos cent
ro.

Turėtų ir kiti turtingesnie
ji Amerikos lietuviai savo va
ntų pašyti į garbingų Aukso 
Knygų. Tuo ne tik sau tikrų 
garbę pelnytų, bet ir taip su
nkų, skaudų Vilniaus reika
lų paremtų. VVS delegatas 
kiek teko girdėti, dar čia,

pasigirsta soprano 
sas žodžiais:

“Visi
kelių-Aį^^ 

Tėmykit ir žiūrėkit, 
Ar yra skausmas 
Panašus į mano F

žmonės, kurie tuo
• *• .;Adė'

zės sknctiesio.
tuvofi gegužės mėnesio vidu
ryje. Reikia pasinaudoti jo 
tarpininkavimu ir siųsti au
kas Vilniaus Geležiniam Foti-

.... . .... ,dui per jį, kad įrašytų į Au-
v.ų reikalais pn« kiekvienos1^ NeMtihai kick.
progos, kiek galint pasidar-l_______ _
buoti. Vienybėje dirbant, da-1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 
ug galima laimėti ir, nėra a ( 
bejonės, kud ateityje ir poli-į 
tikoj lietuviai pasirodys ga- į 

lingesni. i
Su tikru nuoširdumu

Adv. Alex ConrAd

Didele Auka Vilniaus 
Geležiniam Fondui

HAMTKAMCK, MICH. — 
Tyliai užsidaręs gyvena llnm- 
trameke lietuvių provizorius, 
ne “di*ugstorininkas”. Jo 
vaistinėje nerasi įvairiausių 
kitų prekių, kaip paprastai

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTA8 

4300 S-1. Falrfleld Avenut
OFISO VALANDOS:

10 viii. ryto iki 9 vnl. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

DR. JOHN SMEIANA
OPTOMETRISTAS 

IMU t S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12. 

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANa] 0529

Sūnus”.
Sekant soprano balsui: 
“Stovi motina verkdama, 
Štai ant kryžiaus regėda

ma, Sūnų savo prikaltų”. 
Tenoro balsas:
“O, kap širdį jai skaudėjo, 
kada mirštant Jį regėjo 
tokiuose tai skausmuose”. 
Čia taipgi gieda choras. 
Ketvirtų 'žodį vien baritono 

balsas labai grąžai išrp^ia
rasi:.....

“Mano Dieve, delko aplei- 
’daį Tu mane?

Visi prieteliai mano toli 
stovi nuo manęs,

Užmetinėjo jie man viso-

LIETUVIAI DAKTARAI

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL.

j; ’» DR. A. J. SHIMKUS

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6-—8 E. Al. 
Urz. ofiso vai.: 10—12 A. Al.

& 8—9 P. AT.
Trečiadieniais ir Hekinadieniais 

’pagal sutartį Į-____

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 4300 S. Falrfleld Avė. 

TeL LAFayette 8016

Rez.:
24 Z 6 W. 69 St.

vienas turi aukoti po tiek, 
kiek paaukojo J. J. Smailis,
ir už mažesnes mimu. Aukso.Irtas metas ir iždavė kuriems 4631 A^l“'ld„Av™"'

Amerikoje, prabus Ugi gegu- i Knygon įrašo, tik į kitus sky- tikėjaus... (
Išvažiuoja Lie- ' rius. VVS Delegato V. Uždą- i Penktų žodį pradeda teno- i

vinie adresas šitokia: Mr. V.

2800 . VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadicnais ir Sekmadieniais 
________ pagal sutartį.________ .

Bes. 6515 S. Kockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

Uždavinys, 46 Fifth 
New York City.

Avė.,

ma.
Ona Pucetaitė

ras:
“Žydai, eidami pro šalį, ant 

Jo burnojo,
kraipydami savo galvas ir 

pašiepdami”.
Gi choras triukšmingai iš-

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorGo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

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

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

vakarais nno 6 iki 9 
Telefenae CANal 1175 

Namai: 6459 S. RockvvefT SL 
Tetefon— RBFaMic 9600 

State 4698 Proopect 1819

KAL & ZARETSKY

Tel. OAHal 2346

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vsl.r 2—4 ir 7—9 vnl. vakare

Ketvertais patai sutartį
2305 So. l.eavltt St.

Tel CANal 0402

ATTOHNBTS AT LULW 
•SIS So Western Avė. ,

VaMndoa: knaAlso nuo pa ptev t
Iki S:M v. rak. Su bato J m c 12 >kl 

• :<F0 vakare 
188 W. R*«Wl St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 2:00 po plot.

Tel. Ofc. REPublic 78»«
Melrose Park .2(1

DR.A.R. LAURAITIS
DEHTISTAS 

2423 Wwt Marąnetta Road
▲ntrad.. ketvlilud. h penktadienialr 

9-12 v. ryta; 1-5 p. p.; «-9 r. v.
4eStadi«nlala nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

191 Broadrrav
i " MELROSE PARK, ILL
; Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. t. Iki 9 vai. vakar* 
ftpfttadienials nuo 2 v Iki 9 v. v 

Sekmadieniais paaal sutarties

DR. P„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, 111.
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Cbicago 
Paned., Sersd. ir Suhat. ano 2—9 v

! Res. 6924 So. Talnan Ava.
Res. Tel. GROveuill 0917 
Office Tel. HEMlock 4849

OR. J. J. S1M8NAII1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuefte Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. n- Npdėliomia anaitaroa
Subiitonis Clceroj 
144U So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
ValanJoe: 1—3 pojiiet ii 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 4Srd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
navai mtnrti

CLEMENT J. SV1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
39 North La Baile Streat

Chicago ,
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr. 7 Iki 8 vai. vak, 
SeSt. 3 iki 6 vat. po pietų, ir 

pagul sutarti
6322 So. VVestern Avenue

_______ PRO^peet 1012 _______

AKIŲ GYDYTOJAI

ĮVAIRŪS DAKTARAI

AMERIKOS LIETUI” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Ree. and Offiee Tel. CANa’ 0257

TftO* 9369 S. Lenvitt Rt ! R<’8'
Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vak. CANat 0708

DR. J. L. KOWAR
(K0MARSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd SL, Chfcago-

Ncdėliom ir Trečiadieniai*
Pagal Sutarti

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
Per praėjusius dvidesimt-tris metus Etrril Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartoty 

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

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK,
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

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

TeL YARda 9M4 
Rea.: TeL PLAaa 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-S v. vok. 

9r«MK«mi> «rrm Ift ikr »*»

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAGO, ILL.
Telefonai UDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedilionia nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
•nl r>« niato ir nnn 7 iki 8:30 v. v

Office HonrB
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN and 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanfroe

Nno 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 vak. 
Nedaliomis f mirai eutartį

Ofiso Telef. BUOlovard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomia ir Nedčl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. CaHfornia Avė.
Tolafonaa RTtPnhllc 7M*

4AU 8UGRISU 18 KALIFORNIJOS

DR. J. SHMGLMAN
Praktikuoja SO meti)

Reumatizmo. Ir Mrdlee Ilgos k> 
specialybė

Valandos 11-tJ A. M. 2-4, 7-8 P. M 
Gyvenimo vieta 1838 So. 60 A»e. 

Phone Cicero 2668
mo Ut*t JS{4) StrąM

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų Ir vaiky ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
Us>k\ m# scredoųųe u* eubatoų^s.

DR. F. I. IALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6606 So. Arterian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal eutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5913 14 
Ree. KENwtMd 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 00.36

Reaidencijoe TeL BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reridencija
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal sutartį

Reikale naudokitės patar
navimu ty profesionahj fr 
biznierių, kurly skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.
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Musu Organizuotoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Apskrities susirinkimas į- 
vyko kovo 4 d., Aušros Var
tų parap. svet. Sus-mą atida
rė pinu. Jg. Sakalus pakvies
damas atkalbėti maldą kun. 
V. Čižauską, MIC.

Protokolą iŠ paskutinio po
sėdžio perskaitė rašt. B. Kaz
lauskas. Vienbalsiai priimtas.

Pranešimai iš vasario 
16 dienos

Veik visose kolonijose kuo- 
iškilminginusiai .paminėta Lie 
tavos Nepriklausomybės pas
kelbimo Šventė.

Vilniaus vadavimo reika
lams šįmet aukų surinkta žy
miai daugiau, negu kitais me 
tais. Visos aukos priduotos 
ALRK Federacijos centrui. 
Visur nuotaika buvo maloni. 
Ir ne vien Cbieagoje bei jos 
apylinkėse, bet visoje plačio
je Amerikoje, ir kitur, kur 
lietuvių gyvenama.

ALRK Federacijos centro 
sekr. L. Šimutis pareiškė, kad 
centras patenkintas apvaikš- 
čiojimu vas. 16 d. ir kad tuo
mi ima interesuotis ir mūsų 
jaunimas. Tai malonus reiš
kinys.

Dėl kilusio1 sumanymo — 
tverti Vilniaus Vadavimo Są 
jungos Chic. apskr., kaipo at
skirą organizaciją, susirinki
mas pabrėžė, kad visi VVS 
skyriai 'bendrai veikia su 
Federacijos skyriais, kur to
kie skyriai yra, ir vėsos su
rinktos aukos siunčiamos per

Federaciją Vilniaus Vadavi
mo Sąjungos centrui, Kaune. 
Paskalos, kad iš surinktų V 
VS skyrių aukų ir nario mo
kesčio Federacija pasilaiko 
sau nuošimtį, yra neteisin
gos. Federacija ne tik jokio 
nuošimčio nepasilieka, bet iki 
šiol nėra atsiskaičius sau nei 
už tų pinigų persiuntimą. Vi
sos aukos, surinktos Vilniaus 
vadavimui siunčiamos tiesiog 
Kaunan VVS centrui iš ku
rio gaunama pakvitavimas ir 
kurį Federacija skelbia spau
doje.

Be to, dar pasirodė šiai 
kas: Steigiant VVS Chicagos 
apskritį, neturint centro, rei
kėtų jam gauti čarteris, o 
gavimui čarterio draugijai, 
kuri išimtinai rūpinasi rin
kimu aukų Vilniaus vadavi
mui, gali kus nors pastot^ ke
lią. Nei(eik^a manyti, kad 
lenkai neseka Amerikos lie-, 
tuvių veikimo Vilniaus rei
kalu. Gi VVS skyriai, veik
dami bendrai su Federacija, 
kuri turi čarterį, gali veikti 
niekeno nekliudomi. Tai žino
jo ir VVS atstovas V. Užda
vinys ir dėl to visur buvo 
informuotas tverti skyrius, 
kad jie bendrai veiktų su Fe
deracijos skyriais. Kur nėra 
Federacijos skyriaus, ten V 
VS skyrius yra ir Federaci
jos skyrius ir laikosi Fede
racijos kongresų nutarimų.

st
Unijos yellow taksi lokalo Chicagoj pirmininkas, konferuojsi 
su federalės vyriausybės atstovais: John E. O’Cotmor (No. 
2) ir Thomas M. Tinn (No. 3), kurie tarpininkauja tarp uni
jos ir kompanijų.

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, TO.—“Ai vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip aevirikinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems-—Mrs. Susavną Pavlus”, Nedarykite 
Jokią bandymą au kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 46 metus jąu yra {rodąs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaud&jimo, neramaus miego lr panašią negaliavimų.

------------------ F UI SYK SAMFTįJO DYKAI
bimm wįįm*c»^« L w»n»

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLŪRDS 
BUREAU ASSOCIATION

Visose
Vaistinėse

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO JSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCEs
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4005-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Trijų Apskričių Bendras 
išvažiavimas

LRK Susiv. Chic. apskri- 
ties, Moterų Są-gos Chi c. ap
skrities ir Federacijos Chica
gos apskrities bendroji ko
misija pranešė, kad išvažia
vimui - piknikui paimtas Da
mbrausko daržas 11 dienai 
liepos. Komisija daro išva
žiavimo planas, kurie neužil-l 
go bus paskelbti spaudoje. 
Komisiją sudaro: Federacijos, 
apskrities P. Fabijonaitis, A. 1 
Bacevičius ir B. Kazlauskas. 
Nuo Susivienijimo J. Mieke- 
lifinas, I. Lukošiūte ir Ig. Sa
kalas. Nuo Moterų Są-gos K. 
Sriubienė, M. Šrupšienė ir O. 
Nevulytė.

Spaudos Vajaus Reikalu
Federacijos apskritis krei

piasi į visų kolonijų veikė
jus, kati pasitarę su vietos 
klelionais, gavėnios metu su
rengtų parapijose spaudos va
jų pritaikintomis kalbomis 
parapijų svetainėse. - 

LRK Vakarų Valstijų
Keturioliktoji konferencija
Konferencija, kaip jau ske

lbiama, Įvyks kovo 14 d., Au
šros Vartų parapijos svetai
nėj, West Side.

Konferencija prasidės 10 v. 
ryto pamaldomis. Po pamal
dų bus bendri pietūs, o 2 vai. 
prasidės konferencija.

Pageidaujama, kad dr-jų 
atstovai dalyvautų patnnldo- 
se. Dr-jų atstovai turi suva
žiuoti 9:30 v. ryto į parapijos 
salę. 10 vai. išmušus visi eis 
bendrui išklausyti šv. Mišių 
ir pamokslo.

2 vai. po pietų prasidės 
svarstymas svarbiausių šių

ratus skaitys temomis; 1) Ko
munizmas ir kova su juo — 
skaitys kun. prof. J. Vaitke
vičius, MIC., ir 2) Moters vie
ta religiniame ir tautiniame 
gyvenime — skaitys dr. S. 
šlakienė. 3) Visų centralinių 
organizacijų apskričių atsto- 
vams-ėms bas duota po 5 mi
nutes pakalbėti.

Apskritis prašo visų kolo
nijų veikėjų kreiptis į savo 
gerb. klebonus, kad teiktųsi 
bažnyčiose paraginti atstovus 
bei svečius skaitlingai daly
vauti konferencijoj.

J. Šliogeris

kalbos ir Lietuvos istorijos 
kursus. Visi kursantai laike I
30 dienų gauna nemokumai 
butą ir maistą, o keliorėB iš
laidas turi iš savo lėšų ap
mokėti. Kursų pradžių liepos 
mėnesio pirmose dienose. No
rį stoti į kursus turi išnnk- 
sto pasiųsti DULR pareiški
mus ir gavę mūsų teigiamąj 
ytsakymą apie priėmimą |1 
Uos kursus gali vykti į Lu»-J 
tuvą”.

Girdėti, kud Lieti^s spor
tininkai šios vasaros metu re-į 
ilgias! aplankyti Amerikos j 
lietuvius; būdami patys jau-( 
ai, jie ypač norėtų susitikti I 
čia su lietuviškuoju jaunimu 
ir jaunimo organizacijomis, 
veikiančiomis švietimo, kul
tūros bei sporto srityse. To
kis jaunimo susitikimas yra 
beabejo labai reikalingas. 
Kad tasai susitikimas būtų lr 
įdomus ir naudingas ir kad 
paliktų amžinai neišdildomą 
įspūdį, — reikalinga kiek' 
nors pasiruošti. Čikagoje tam. 
tikslui veikia specialia komi
tetas, bet ar yra kas daroma 
kituose miestuose kaip Bos
tonas, Baltimoire, Philadelp- 
bia, Pittsburgh, Cleveland, 
Detroit etc. Geistina, kad vi
sose didesnėse kolonijose ne
atidėliojant susidarytų speci
alūs komitetai iš “jaunosios 
ir senosios kartos’’ atstovų ir 
kad tie komitetai laikytų ry
šį su Čikagos ir New Yorko 
komitetais.

(XX) Prancūzijos kataliki
škasis jaunimas 1937 m. lie
pos 18 d. Paryžiuje ruošia ta
rptautinį katalikiškojo jauni
mo kongresą, į kurį kviečia
mi atstovai ir iš užsienių. Ko
ngresą® svarstys aktualiuo
sius jaunimo klausimus.

dienų reikalų: 1) Katalikų

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

akcija, 2) socijalinio teisin-
1 gurno vj kdymas, 3) priemo
nės kovai su komunizmu, 4) 
mūsų organizacijų stiprini
mas ir 5) katalikiškos spau
dos platinimas.

Be to, konferencijoje refe-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic

R. Skipičio, DULR 
Pirm., Kvietimas

Gerb. R. Skipitis, Draugi
jos Užsienio Lietuviam#; Re
mti (DULR) pirmininkas, pra 
šė paskelbti spaudoje šitokį 
jo pakvietimą:

“lr šiais 1937 metais Pa
langoje suruošime užsienyje 
besidarbuojantiems lietuvia- 
,nis švietimo dįrvoje lietuvių

Urba Fiower Shoppe
Gėlės Myllnlh-ttis — Vestuvėms — 

llaii k IcLani- — l^ekloUivėm-- — 
(*npiioAtmanis.

4180 Archer Avenue
Pilono IjAFAV't/rt’K RftOO

moję bažnyčioje, kovo 15—28, 
misijos, kun. Juoz. Vaškevi
čius, MIC.

MASPETH, N. Y., kun. Jo
no Balkūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, misijos, kovo 21 
—28, kun. Alponsas Jagmi
nas, MIC.

G1RARDV1LLE, Pa., kun. 
Mykolo Daumanto klebonau
jamoje bažnyčioje, misijos ko
vo 22—28, kun. Adomas Moi 
kūnas, MIC.

Velykų Metu
OMAHA, Nebr., kun. Juo

zo Jusevičiaus klebonaujamo
je bažnyčioje, misijos kovo 31 
—balandžio 11, tėvas genero
las kun. Andrius Cikoto, M. 
I. C.

PITTSBURGH, Pa., kun. 
V. Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje, misijos, balandžio 
5—13, kun. Adomas Morkū
nas, MIC.

LAWRENCE, Mass., kun. 
Prano Juro klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 5—13, 
kun. Juozas Vaškevičius, MIC

MELROSE PARK, III., Mt. 
Carmel bažnyčioje, misijos 
balandžio 11—18.

SJIENANDCAil, Pa., kur,. 
Juozo A. Karaliaus klebonai 
jamoje bažnyčioje, misijl 
balandžio 19— gegužės 2, 
vas generolas kun. Andrį 
Cikoto, MTC ir kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

PHILADELPHIA, Pa., ku
nigo Igno Ziniblio klebonau
jamoje bažnyčioje, gegužės 31 
—birželio 6, misijos, kun. A- 
domns Morkūnas, MIC.

CICERO, III., kun. Jeroni
mo Vaieūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, novena į šv. An
taną, birželio 4—13, tėvas ge
nerolas kun. Andrius Cikoto, 

i MIC.

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

Grabnamių •
— o-

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

Pilkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

■ o- —
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRANO AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

|t>V2;

Pažinsi piktą, kurį padarei, į 
kai pažįsi gerą, kurį turėjai 
padaryti.

Marijonų Vedamųjų
Pamaldų TvadkraŠtis 

Gavėnios Metu

WATERBURY, Conn., kun. 
Juozo Valantiejaus klebonau
jamoje bažnyčioje, novena j 
šv. Juozapą, kovo 11—20, kun. 
Juozas Mačiūlionis, MIC. ir 
kun. Adomas Morkūnas, MIC.

BOSTON, Mass., kun. Pra
no Virmauskio klebonauja
moje bažnyčioje, kovo 14—16, 
kun. Alponsas Jagminas, MIC.

BROCKTON, Mass., kun. 
Juozo Švagždžio klebonauja-į

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

1. Riftas
ladiawicz ir Si

8854 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

■nm
WALTSX, M. VIBOOUNT

Milė kovo 10 d., 1937 m., 2:05 vai. popiet, sulaukęs 
35 mėty amžiaus. Gyveno 5514 Bo. Drenel Avė.

Paliko dideliame - nuliūdime mylimą moterį A<nea, 
po tėvais Carpiutė, -sūnų Walter Jr., įr tėvą Joną lr 
brolį Joną ir daug kitą giminių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 13 d. Iš J. F. Bu
drikio koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 6v. Kry
žiaus mrap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už Velionio sielą. Po painaklų bus nulydėtas į ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuošinlžiai kviečiame visua gimines, draugus-ges įr 
pažystamns-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Tiras, Brolis, ir Giminės.

laidotuvių direktorius J. f. Eudeikis. Telefonas
YARds itll.

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
PhonePULbnan 1270

iiiluvirinc I. LnHcVIClllo

S. P. Mažaka

A. Masalskis
A.Pittas

įįtt
Ezerskis i Šuns

4348 So. California Ava. 

Phone LAFayette 3572

8819 Lituanica Are. 
Phone YARds 1138

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cieero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street

Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

kramento ir pasakyta pamo- į 

k sius. 3 vai. po pietų buvo 
iškilmingi mišparai ir palai
minimas. Oi kovo 4 dienų, 
šv. Kazimiero dienoje, buvo 
bendra vaikučių velykinė šv.1 
Komunija.

Atlaidai Dievo 
Apvaizdos Bažnyčioje

eturiasdešimts valandų a- 
įvyks kovo 14, 15 ir

dd. Pradiia sekmadienį su 
ingoms šv. Mišioms ir

esija. Pirmadienio ir ant Mūsų gel.b. ldeb > kun A 
radienio rytais paskutinės šv., ę Martinkus savo penkių 
Mišios 9 vai. Vakarinės pa- klebonavimo laike įgy-1

vendino šioje parapijoje daug 
gražių papročių: jų tarpe ir 
draugijų velykinė bendra šv. 
Komunija gavėnios metu. Ko
vo 7 dienų gražiai pasirodė 
moterų draugijos ir moterys. 
Gi kovo 14 d. bus jaunimo 
bendra šv. Komunija.

mas. Daug svarbių dalykų rei 
kės svarstyti. Taigi visi na
riai dalyvaukite.

Draugija rengia pavasarinį 
šokių vakarų ImJandžio 24 d. 
Muzika grieš plačiai žinomo i 
Al. Alzos Northwestern U. 
\Vildcats.

Draugijos įbasketball tymas 
kuris laimėjo antrų vietų C. 
Y. O. lygoje, dalyvaus šukių 
vakare ir bus perstatytas pu
blikai.

Jonis Petraitis, Jr., rašt.

Būkime Su Labdariais

L. Labanauskas, Aušros 
Vartų parap. choro solistas-te- 
noras sekmadienį, kovo 14 d., 
bažnytiniam koncerte, Aušros 
Vartų bažnyčioje, duetu su

jnaldos 7:30 vai. Pamokslams 
sakyti pakviesti gerb. kuni
gai B. Urba, A. Valančius, V.
Urba, A. Linkus, J. Juška ir 
S. Draugelis. Taip pat daly
vaus ir kiti Čikagos ir apyli
nkių lietuviai kunigai. Ypač 
Šios parapijos lietuviams ka 
talikams teikiama nepaprasta
proga dabar gavėnios metu Kovo 4 d. mergaičių soda- 
aprūpinti savo dvasios reika buvo surengusi bunco
lūs ir pasinaudoti tų brangių įr kortavimo vakarų parapi- 
dienų malonėmis. jos svetainėj, draugijos nau-’A. Šturmaite išpildys Terzia-

Kun. Ig. Albavič'us klebJ^8’- ^I®»’J?a‘tės turėjo gražios i nio “Panem de ooelo.” Kon-
publikos.

Nauji Veikalai Bažny
tiniam koncerte

AVEST SIDE. — Sekmad., 
kovo 14 d., ne tik vestsaidie- 
čiai, bet ir Vakarinių Valsty
bių Liet. Katalikų Konfsren 
cijos dalyviai tin)'»s progos 
pasiklausyti bažnytinio kon
certo, Aušros Vartų bažnyčioj, 
kurį rengia muz. J. Brazaitis 
su savo choru ir svečiais so
listais iš Cicero. Šiame kon
certe choras išpildys nemaža 
naujų bažnytinių veikalų taip 
pasaulinių, kaip ir lietuvių 
kompozitorių. Pav., Leonardo 
“Viešpatie, pasigailėk’’ (cho 
ras), Palestrinos “O Bone 
Jesu“ (choras), kun. Gižaus 
ko “Meldžiam Tavęs, Vies- 
patie”, (choras), Daukšos 
“Sveika Marija’’ (choras). 
Solistai: Aitutytė, Povilaus- 
kas, Skamaiakienė, Šiau’iūtė, 
Šturmanė, Labanauskas- ir 
svečiai iš Cicero Maleckas ir 
Janušauskas taip pat išpi’dys 
žymius veikalus.

Koncertas prasidės 7:30 v. 
vak. įžangos nebus. Rap

Kovo 7 d., 4 vai. po pietų 
įvyko' parapijos bunco ir ko
davimo pramoga. Ijošėjų pri-

certas prasidės 7:30 vai. vak.

ir vienas navynų “parapijo
nas’’, labai “karštas patri- 
jotas”. Nabagas į puodus

sirinko daug ir padaryta gra-. žiūrėdamas paplepėjo ir iš- 
žaus pelno parapijai. Rap. dūlino lauk. Šis “parapijo- 

---------------------- nas’’ jokiuose Lietuvos ge-
Ciceros Žinios

Kovo 7 d. virš 600 L. Vy
čių ėjo prie šv. Komunijos. 
Iškilmės darė labai gražaus 
įspūdžio. Aiškiai malėsi, kad 
Vyčių organizacija eina užsi
brėžtuoju obalsiu: Gyvenam 
tautai ir Bažnyčiai.

Vyčių Chicagos apskrities 
choras per savo dvasinę puo
tų — švr. Mišias, gražiai gie
dojo. Chorų vedė Visų Šven
tųjų parap. varg. Rakauskas. 
Choras skaitlingas, turįs da
ug geros medžiagos.

rovei suruoštuose vakarnese 
nedalyvauja ir neauk oja. Jis 
yra trockinės popieros platin
tojas, o marksinės gazietos 
mėgėjas. Tai matote, prie ko 
“dasiauklėjo”.

Iš šio vakaro seserys Kazi- 
mierietės turės gražaus pel
no. Ačiū atsilankiusiems.

Kovo 8 d. mūsų klebonui 
kun. Vaičūnui suėjo lygiai 19 
metų kaip atėjo Ciceron kle
bonauti. Su parapi jonų para
ma, sugebėjo nevien reikalin
gus triobėsius pastatyti, liet 
ir skolų baigia mokėti.

Chicago Heights 
Žinios

Kovo 7 d. iškilmingai mi
nėjome savo parapijos glo
bėjo — šv. Kazimiero šven
tę. 9 vai. ryto atlaikyta šv. 
Mišios prie išstatyto Šv. Sa-

Šv. Kazimiero Akademijos 
draugija kovo- 7 d., 7:30 va- šį penktadienio vakarų, po 
kare buvo surengus šaunių gavėnios pamaldų, parap. sve- 
vakarienę su turininga pro- tainėn renkasi visi bnigusie- 
grama, parapijos svetainėj, ji ir bagiusios Šv. Antano pa- 
Žmonių susirinko daug. Bu-1 rupijos mokyklų.
vo veik visi miesto politikie-' 
liai. Jie paaukojo $50.00 se
serims Kazimierielėms —
Statybos Fondui. Programų 
išpildė parapijos mokyklos 
vaikučiai, seselėms Kaz:mie- 
rietėins vadovaujant. Mokyk
los benas, sesers Salvatoros 
vedamas, j|hhni puikiai pa, 
griežė net keliolikų kūrinių.

Į. vakarų buvo atsilankęs

Šv. Antano parapijas Šv. 
Vardo Jėzaus deaugija eis 
velykinės išpažinties šeštadie
ni, kovo 13 d., o sekmadienį, 
7:30 Mišiose “in corpoy}” 
prie šv. Komunijos. Visi na
riai būtinai turi dalyvauti.

Kovo 15 d., 18 vai. vakare, 
bus svarbus dr-jos susirinki-

CICERO. — Labdarai la
bai džiaugias rėmėjais ir biz
nieriais, profesijonalais, ku
rie uoliai remia labdarybę. 
Šiandienų labdariai jau ne
kalba apie ūkio skolos mokė
jimų, nes skolos nėra, ji at
mokėta. Dabar visi skatikai, 
kurie įeina į labdarybę, ski
riami našlaičių ir senelių prie 
glaudai.

Ateina Velykos, reikia su
šelpti beturčius. Labdarių 3, 
kuopa rengia gražų vakarų, Į 
kuriame Brighton Park artis-, 
tai vaidins ‘Dangus brangus’. 
Vakaras bus kovo 14 d., pa
rapijos svetainėj.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
dalyvauti ir paremti labda
rių pastangas.

Valdyba ir Komitetas

Gražus Vakaras

GARY, IND. — Virš 200 
žmonių susirinkę Šv. Kazi
miero parapijos salėn pamatė 
“Adomų ir Ievų” ir pasiklau
sė įdomių kalbų, kurias pa
sakė žymūs chicagiečiai ir vie 
nas kleboną* net iš Lietuvos.

“Adomų ir Ievų” vaidino 
Saboniai iš Chicagos. Lošėjai 
tiek prijuokino publikų, kad 
karštai plodami delnais kai 
kurie net šaukė “bravo”!

Saboniams vaidinti veikalų 
padėjo (jų Jžfentas MjcElroy.
Ir tikėsite, šis ai rys kalbėjo 
lietuviškai, gal, dar Goriau 
net už kai kuriuos lietuvius.

McElroy, Sabonių duktė, a- 
kompanavo pianu.

Pirm vaidinimo Sabonienė 
ir Saurienė padainavo duetu 
kelias lietuvių liaudies dai
nas. Be to, Saurienė dar gi
rtinai padainavo solo.

Dain. K. Sabonis “pačes- 
tavojo” garieeius savo solo. 
Tarp kitų dainų buvo ir “Ei
nam, boba, pupų kult”.

Svečias iš Lietuvos kun 
Deksnis gražiai nupiešė da
bartinį Lietuvos gyvenimų, pa1 
tardamas tiems, kurie turi 
pinigų, važiuoti Lietuvon ir 
apsigyventi.

Taipki buvo perstatyta pu- Į 
Mikai ir dvi kitos žymios dai- ’į 
nininkės: Rakauskienė, žmo- Į 
na daktaro Rakausko ir Ona 1 
Piežienė, žmona žurnalisto 
Stasio Piežos.

Dr. Rakauskas pagyrė ga
lioti ų lietuviškumų, patarda
mas sekti “jų vadų kun. S.
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PAIN-EXPELLER
Talabadoaklia Inkaras yr»| 

andojamas por 70 motv

Streikas po žeme. 450 Chicago 
Tunel Co. ir Chicago AVarehouse Te
rminai Co. darbininkų išėjo į strei
kų. Sulaikytas visoks traukinėliais 
prekių vežiojimas. Atvaizde vienas 
streikininkų prisnūdęs sulaikytam 
traukinėlio vagone.

Draugelį, kuris, sakė, tikrai 
yra jūsų draugas”.

Pieža paskatino jaunimų 
prie lietuvių veikimo ir ra
gino niekuomet neužmiršti 
lietuvių kalbos, vienos seniau
sių pasaulyje.

Po programos kun. Drau
gelis parodė svečiams atre
montuotų bažnyčią, naujus 
vargonus ir kitus parapijos 
trobesius. Ištikrųjų, gariečiai 
varosi priekyn!

Klebonas taipgi pavaišino 
svečius klebonijoj. Iclius

Kumskis Užleido Savo 
Vietą J. Juozaičiui

MARQUETTE PARK 
“OPEN HOUSE ’ 

BANKIETAS

Penktadienis, kovo 12 d., 1937. » t, , * 9__ -_____ • - - - r

Svarbus Vajiniitku 
Susirinkimas

Ekstra! Visų “Draugo” va- 
jininkų atydai! šį vakarų 
šaukiamas labai svarbus su
sirinkimas “Draugo” didžiu
lio vajaus reikalu. Viri buvu
sieji vajininkai kviečiami ai 
vykti su savo pažįstamais.

Vieta — Aušros Vartų pa
rapijos salė. Lai’ias — 8:30 
valandų vakare.

Motinų klūbo susirinkimas 
neįvyko praeitų antradienį iš 
priežasties 40 vai. atlaidų. Su
sirinkimas įvyks šį vakarų, 
kovo 12 d. po pamaldų. Visos 
narės malonėkit susirinkti.

Pirm. B. Ambrose

įvyksta pirmadienį, kovo 15 
d., 6:30 vai. vak. Tai bus su
sipažinimo bankietas. Tikietai 
$1.00. Jau suvirš 30 organi
zacijų užsisakė vietas va
karui, tad visi raginami iš 
anksto įsigyti tikietus, nes 
šiandien paskutinė diena da
ryti rezervacijas.

Al. Kumskis, gavęs žinių iš 
Chicagos parkų vadovybės, 
kad jis yra paskirtas Mar- 
quette Parko direktorium, re- 
zigravo iš lvailifo vietos prie 
teisėjo 'J. Zūrio. Jo vieton 
paskirtas lietuvis J. Juozai-' 
tis. *

Anų dienų “S-roj” buvo j 
paskelbta, kad pas Nash lan
kėsi lietuvių delegacija. Ši 
žinia yra klaidinga- Jokia lie
tuvių delegacija nei pas Nash 
nei kitur nesilankė. Apie tai 
sužinojom iš patikrintų šal
tinių.

PLATINKITE “DRAUGA”

SUSIRINKIMAI

Tas, kuris skaito katalikiš- 
kųjį laikraštį, tas turi neįkai
nuojamų ginklų savo rankose.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slopi), Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT

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

Maudynės,
Elektros Trytmentai Ir Masožai

VYRU SKYRIUS 
UKSO Clybrarn Are. 
rirm.. Trrč. Kati Ir.

Ir ArM.
*1:30 ryt. iki 10 rak. 
Antr. Ir Trakt. 7:30 

ryto Iki # rak.

MOTR”U SKYTITS 
1527 N. Hnlotrd St.

Antr. Ir Krtvlr.
H ryto Iki S rak. 

Moteris 
Tntnrnnutoja

410-K VIKTO'K SrVIItA 40 MKTV

CLASSIFIED
REIKALAUJAMA DARBININKfc

MARQ0ETTE PARK. —
RelkuMnga mergina ar pusamžio 
moteris namų darbui. Gyvenimas 
vietoj. 5542 So. Talman.

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKUS

- EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
Gegužės 29 do laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persedimų 

Liepos 2 d o asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenb urgę laivu “Gripsholm”

♦


