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METAI-VOL XM

488 ŽUVO ĮVYKUSIAM MOKYKI SPRO
APIE 125 KITI SUNKIAI 

SUŽEISTI
MOKYKLOS GRIUVĖSIAI DAR 

VISIŠKAI NEPAŠALINTI

IIENDBRSON, Tex., kovo
9. — Vėliausiomis žiniomis 

New Ixmdon, mokyklos 
griuvėsiai atkasti. Viso 488 
žuvę mokiniai ir mokytojai. 
Skaičius nepatikrintas.

MINIOS TCM1JASI, KAIP POLICIJA KOVOJA SU STREIKININKAIS

■ ' fe

t

POPIEŽIUS PIJUS XI 
VAKAR LAIKE MIŠIAS!

TT

Tai pirmą kartą nuo susirgimo 
gruodžio 5 d.

VATIKANAS, kovo 19. —| Apie pusvalandį Popiežius 
Šventasis Tėvas Pijus XI pats vienas judėjo prie alto- 
šiandien kiek anksčiau atsikė- riaus. Tas reiškia, kad kojos 
lė jr atlaikė Mišias privačioj žymiai sustiprėjo, 
koplyčioj. Tas įvyko pirmų Popiežius sveikesnis ir svėi- 
kartų nuo susirgimo gruod. 5d. ksta.

SUGRIAUTA MOKYKLA 
BUVO TURTINGA

HENDERSON, Tex., kovo 
19. — New London yra naujas 
miestelis, išsistatęs pokari
niais laikais, turtingiausiam 
gausių aliejaus šaltinių plote, 
rytinėj Texas valstybėj.

' j
Mokyklos distriktas užima

<

NEW LONDON, Tex 
vo 19. — Konsoliduotos mo
kyklos griuvėsiai ir toliau pa
šalinami ir tarp JU ieškoma ’ gg ketvirtainių mylių plo

tų, kuriame yra septyni alie
jaus šaltiniai Kai kas sako, 
kad, rasi, iš šių šaltinių Išsi
sunkiantis natūralūs gazas su
griovė mokyklų.

Mokyklos distriktas įkaino
jamas daugiau kaip 16 milijo
nų dol. Mokyklos pastatymui 
išleista daugiau kaip vienas 
milijonas dol. Trumpu laiku

ko-

daugiau žuvusiųjų, arba su 
žeistųjų.

Iki šiandien popiečio apskai 
čiuota, kad apie 425 žuvę ir a- 
pie 12.5 sužeista. Nukentėju
siųjų tikras skaičius bus nus
tatytas tik išvertus visų griu
vėsius ir ištyrus rūsius. Šį dal
bų baigus ir tyrinėjimai bus 
pradėti.

Žinovai aiškina, kad nelai- vigO3 3ko|o3 j4moMtos jr (lar
mė įvyko susprogus prisisun
kusiam iš požemių gazui.

surinktas gražus fondas.

NEW LONDON, Tex., ko-^' 
vo 19. — Baisiausia nelaimė 
vakar ištiko šių aliejaus šalti
niais gausingų ir turtingų 
bendruomenę. Pasibaisėtinas 
gazo sprogimas sugriovė Lon
dono ir New Londono mieste
lių konsoliduotų mokyklų. Ap
skaičiuojama, kad žuvo dau
giau kaip 600 vaikų ir jų mo
kytojų.

Pereitų naktį pranešta, kad 
iš buvusiųjų mokykloje spro
gimo laiku 750 vaikų ir 38 
mokytojų vos apie 200 išliko 
sveiki. Daugumas žuvo, kiti 
baisiai sužaloti ir nėra vilties 
jiems pasveikti.

Tiesiog panika iškilo mies
tely po įvykusio sprogimo. Iš 
abiejų miestelių susibėgo mo- 
tincs, iš apylinkių prie alie- 

s šaltinių dirbantieji dar-j
ninkai. Policija virvėmis ap

juosė mokyklos griuvėsius, 
darbininkai puolėsi versti griu 
vėsius, Iš kurių ėmė žuvusiųjų 
lavonus ir sužeistuosius.

Neužilgo gubernatoriaus j- 
sakymu mokyklos apylinkėj 
paskelbtas karo stovis. Iš ap
linkinių miestelių atvyko ug
niagesių kuopos, gydytojai, 
slaugės. Ambulansams panau
doti automobiliai ir trokai.

Gelbėjimo darbas vyko per 
kiaurų naktį. Iš griuvėsių iš
imta daugiau kaip 400 žuvu
siųjų ir sužeistųjų. Ir dar ne
baigta griuvėsius ardyti. Dar
bas vykdomas atsargiai. Su
virtę plieniniai paramsčiai ir 
įvairių rūšių skersiniai su ace
tilenu deginami ir jų dalys su 
t rokų pagelba ištempiamos.

Visa Texas valstybė sukrė

unt

Tas yra vienos Chicago miesto gatvės vaizdas. Streikuojantieji taxieab vežėjai puola 
streiklaužius vežėjus. Policija kovoja su strei kininkais. Vyksta riaušės. Nuotrauka padary
ta trečiadienį. (Acme Photo.)

Teismas isakė areštuoti visus Ouyslnio 
streikininkus

TAS NEĮTIKĖTINA, PA
REIŠKIA MOKYKLOS

VIRŠININKAS

Greta vienas kito 
miesteliai: London ir New 
London. Prieš keletu metų a- 
biejų mokyklos konsoliduotos 
ir .sudarytas vienas mokyklinis 
distriktas. Kosoliduota moky
kla pastatyta ant abiejų mies
telių ribų.

Apie 1,500 mokinių lankė 
mokyklų, kurioje buvo mokslo 
programa nuo 5-ojo skyriaus 
iki trejų metų imtinai viduri
nės mokyklos. Turėjo pamo
koms 30 kambarių ir ruimingų 
auditorijų. Šalimais mokyklos 
vienam šone yra gimnastikai 
pastatas, kitam — pradžios 
mokykla iki penktojo skyriaus. 
Gimnazija ir pradžios mokyk
la išliko. I <

Sugriauta mokykla buvo 
naujovinė, dviejų aukštų, pas
tatyta iš plieno, konkretu ir 
plytų, apie 100 pėdų plati ir 
apie 125 pėdas ilga.

“SĖDĖJIMO” STREIKŲ 
KLAUSIMAS SENATE

AVASHTNGTON, kovo 19. 
— Senate ir vėl iškeltas “sė
dėjimo” streikų klausimas.

Kai kurie senatoriai pažy
mėjo, kad šie streikai yra sta
čiai ginkluotoji anarchija. 
Streikininkai neigia teismus ir 
įstatymus.

Nurodyta Detroitas, kur gu 
beTnatorius tik grasina, bet 
nieko neveikia.

Pareikšta, kad šalies vyriau
sybės pareiga padaryti galų 
šiai netvarkai.

NEW LONDON, Tex., ko- 
yra du vo 19. — Sprogimo sugriau

tos konsoliduotos viešosios 
mokyklos viršininkas W. C. 
Shaw, kurs matė įvykusį spro
gimų, ir kurio sūnus Sam 17 
m. amiž., žuvo, pareiškia, kad 
“tas neįtikėtina”. Jis matė į- 
vvkį, bet netiki, kad jis galėjo 
matyti tokių baisenybę.

Viršininkas stovėjo apie už 
50 pėdų nuo mokyklos, kaip 
sprogimas ištiko. Anot jo, ne
girdėta jokio trenksmo. Moky
klos stogas staiga ištren
ktas oran, plieno, konkreto ir 
plytų sienos sulūžo ir stogas 
smogė atgal į griuvėsius. Tas 
įvyko vienos minutos, gal pu
sės minutog laiku. Tai neįtikė
tina, pareiškia jis.

Shaw šešerius metus vado
vavo šiai mokyklai. Jis sako, 
kad sprogimo laiku mokykloje 
buvo apie 700 vaikų ir apie 40 
mokytojų. Kita tiek vaikų jau 
buvo apleidę mokyklų.

Jis pats vos tik buvo aplei
dęs mokyklų. Išeidamas neuž
uodė gazo kvapsnio, nenuma
tė jokio pavojaus.

Mokykla buvo šildoma gazo- 
garo sistema. Šios baisenybės 
negalėjo sukelti garo katilo 
sprogimas. Greičiausia tas į- 
vyko iš prisisunkusio kur 
nors rūsiuose natūralaus ga*

BOLŠEVIKAI NENUTRAU
KIA KOVOS PRIEŠ 

RELIGIJA
MASKVĄ, kovo 20. — Jau

nųjų komunistų sųjungos or- 
gamas Komsomolskaja Pravda 
patvirtina, kad sov. Rusijoje 
nėra religinės laisvės, nes tas 
nebūtų suderinama su bolševi
kiška demokratija, s kuri netu-

KOMUNISTAI ŠĖLSTA, 
KAD jy NIEKAS 

NEKLAUSO

MEKSIKOJE PASIRYŽTA 
TI PRIEŠ I 
TATŪRA

zo.

sta šia nelaime ir iš visų pu
sių siunčiama pagelba. Nete
kusiems vaikų tėvams reiškia
ma užuojauta.

PARYŽIUS, kovo 19. — 
Komuniniai andai sukėlė kru
vinas riaušes Clichy miestely 
ir suverčia kaltę socialiai par
tijai.

Po įvykusių riaušių jie pas
kelbė pusės dienos streikų ir

ri nieko bendra su tikrąja dc- pamatė, kad daugumas darbi- 
mokratija. j ninku jų neklauso ir nebijo.

Po streiko nepavykimo jieLaikraštis aštriais žodžiais 
išbara jaunuosius komunistus 
valdininkus už jų apsileidi
mus kovoti prieš religijų.

“Kai kurie jaunieji komu
nistai valdininkai pareiškia,

MEXICO, kovo 19. — Arti
miausiuoju laiku čia įvyks 
Meksikos nepriklausomųjų par 
tijų nacionalis suvažiavimas.

Siuvųžiavimo svarbiausias 
tikslas — sūdanti nacionalę, 
partijų kovai už demokratijų 
ir prieš komunistų, arba ko
kių kitokių diktatūrų.

Apie tai praneša laikraštis 
EI ITniversal ir pažymi, kad 
suvažiavimo surengimu rūpi
nasi komitetas, kurio prieša
kyje yra pulk. E. Oarcia Re- 
bollo. Anot pulk. Rebollo, su
važiavimas sieks, kad naciona
listų partija būtų gausinga ir i 

į tvirta. Nes tik tokia partija

DETROIT, Mich., kovo 19.
- Apygardos teisėjas A. 

Campbell šiandien už teismo 
neigimų įsakė autoritetams a- 
reštuoti apie 5,000 “sėdinčių*1 
streikininkų Chryslerio korpo
racijos fabrike. Jie ir jų va
dai kaltinami už teismo “in- 
junetion” nepildymų.

“♦Sėdintieji” pareiškia, 
jie nieku būdu 
apleisiu fabriko ir kovosiu su 
autoritetais. .

Gubernatoriug Murphy vii 
dar stengiasi streikininkus su
taikinti su korporacija. Ta
čiau tas be pavykime. Guber
natorius vengia vartoti pajė
gas, nes tas sukeltų kraujo 
praliejimą. Nežinia, ar jis iš 
to išsisuks, jei abi šalys nebus 
suvestos krūvon.

dar labiau įšėlo ir pradėjo pul 
ti socialisto premjero Blumo 
vyriausybę.

Reikalauja areštuoti eocia- 
lės partijos vadų pulk. Fran-
cois de la Rocąue ir uždraus- teSa,i užtikrinti organiškai de 

kad jei Stalino konstitucija ti visoms politinėms parti- rnnkrati.lai saugumų, 
grąžina konstitucinę laisvę j jome> Išėmus jų, komunistų, ir
šventikams, kunigams ir kitų kitų radikalų partijas, susirin-' VOKIETIJOJE 18 NUBAUS- 
religijų dvasininkams, tai ko- kiinw, Taip pat jie norėtų> TA KALĖTI
va prieš religijų jau nėra dau
giau bi'itina”, rašo 
molskaja Pravda.

“Toks manymas yra per- ( Premjeras Blumas

i kad visoms kitoms partijoms 
Komso- būtų suvaržyta ir žodžio lais

dėm klaidingas”, pažymi lai
kraštis. “Sovietų jaunimas vi
somis jėgomis turi kovoti 
prieš religijų ir neleisti jai at
gyti”.

Apie kokių grųžinamų kuni
gams laisvę jie kalba, negali
ma suprasti. Matyt, bandoma 
tuo būdu pūsti dūmus į sve
timšalių akis.

TOKIJO, kovo 18. — Siau
čia gaisras Ozawa anglių ka
sykloje, Šizuoka prefektūroje. 
Netekta vilties išvaduoti 41 
japono angliakasio.

RADIKALAI APIE “LAIMĖJIMUS”
LISABONA, Portugalija 

kovo 19. — Kelinta diena ne
turima jokių tikresnių žinių a- 
pie karo eigų Ispanijoje. Na
cionalistų vadovybė nieko‘ne
praneša.

Tik vieni Madrido ir Valen- 
cijos radikalai būbnija apie 
savo “laimėjimus” vienur ir 
kitur, o ypač Guadalajara 
fronte. Girdi, jie “blaško” ir 
“naikina” italų divizijas.

ve.
HAMBURGAS, kovo 19. — 

Už dalyvavimų kruvinose 
bando riaušės? ,Altonoj 1932 m. prieš

gražiuoju numalšinti komunis
tų sielojimųsi.

ITALIJOS GLAUDŪS SAN
TYKIAI SU VATIKANU
ROMA, kovo 19. — Italijos 

naminių reikalų ministerijos 
pasekretorius paskelbė oficia
lų raportų apie valstybės san
tykius su Šventuoju Sostu.

Pažymi., kad santykiai yra 
ko glaudžiausi ir širdingiausi 
dėka padarytam konkordatui. 
Taip yra dėl to, kad abi šalys 
laikosi ne tik konkordato turi
nio, bet ir jo dvasios.

nacius, 18 asmenų teismas nu
baudė kalėti įvairiemg termi
nams — nuo pustrečių iki 10 
metų.

RADIKALAI SIOLO TAI, 
KO NETURI

PRANEŠA APIE TAIKIN
GUS PASITARIMUS

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus, arba snigu- 
liavimas; maža temperatūros 
atmaina.

Saulė teka 5:52, leidžiasi 
6:01.

LONDONAS, kovo 18. — 
Anglijos vyriausybė patvirti
no žinių iŠ Romos, kad Valen- 
cijos radikalai siūlė Anglijai 
ir Prancūzijai plačias konce
sijas Ispanijos Marokoj už pa- 
gelbų radikalams. Tačiau An
glija ir Prancūzija nepriėmė 
pasifilymo, atsižvelgus į pavo
jingų tarptautinį stovį.

Įsitėmykite, Ispanijos naci
onalistai valdo ispanų Maro
ko, o Valencijoe radikalai tai 
savinasi. Mat, “teisėta” vy
riausybė.

Angliški laikraščiai prar 
ša, kad Chicago taxicab kc 
panijos turi taikingus paaita-^ 
rimus au streikuojančiais 
žėjais (šoferiais) ir numato
mas susitaikymas.

Policija žymiai sumažino 
streikininkų triukšmavimus 
miesto centre.

AR NELAIMĖ JVYKO, AR 
NUSIŽUDĖ

Buvęs apygardos teisėjas iš 
Benton, Ilk, Ch. H. Miller, iš 
apartamentinių namų, 1400 
Lake Shore, 22-ojo aukšto lau
kan iškrito ir žuvo.

Policija dar nenustatė, ar 
jis. nusižudė, ar gal šiap nelai
mė įvyko. Bet Miller su žmo
na 2-ųjam aukšte turėjo butų. 
Tad klausimas, kaip jis pate
ko į 22-ųjį aukštų.

WASHINGTON, kovo 19. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai 374 balsais prieš 12 pra
vedė McReynoldg neutralumo 
bilių.
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daug žaidžiama žmonių gyvybėmis. Ir vi- j 
suomenė kažkaip apsipranta au katastrofo
mis. Ir kruviniausi įvykiai jų lyg ir ne
labai bejaudina. Tai blogas reiškinys.

KBTURI IS DVYLIKOS

SlS

DIENOS KLAUSIMAI

REIKŠMINGAS POPIEŽIAUS RA8TA3

Kištus Žodini Nh KiyiMs

1917 m. spalių mėli. 10 d. įvyko garsu- Quje”. 
bolševikų partijos centrai inis posėdis,

kuriame buvo nutarta neversti laikinųjų

Rašo Gintaras
f <?• “Ištikrųjų, sakau tau, mokiniai, ir tie dešimts raup- 
\ši(tn<lien tu būsi su Aliuliui ru- Kuotų vyrų, kuriuos pagydė 

I Išganytojas t Atstu stovėjo vi
si Jo pažįstamieji ir priete-Įšėlę, neapykanta degdami liai, išėmus Jo Motinų, šv. Jo-(Kerenskio) Rusijos* vyriausybę ir paimti į žydai nesiliauja tyčiotis *» M •“ Kl 

valdžių į savo rankas. Susirinkime daly va-J mirštančio Stebukladario. O--n^’ a,1J^ eopienv, ir va
VU dvylika asmenų, iš kulių 10 balsavo uis,ras pakvimpa šelmi škais pa *» P1 b' lb Jau"

juokiuos ir koliujimais. “Jei «'b«'.”»»*« vos tik penketas
.tv . . pasekėjų liko Jam ištikimi,tu Dievo sūnūs, nuzengk nuo ,

Popiežius Pijus XI išleido dar vienų 
Įabai svarbų ir reikšmingų raštų, enciklikų.

enciklikų pavadino ‘‘Divini Kedeni to
' - ' 1
į šių enciklikų krikščioniškasis pasau- 

[Ls turėtų atkreipti didžiausį dėmesį. Šven- 
Tėvas įtikinančiais žodžiais perspėju 

fžmonijų, kad jei ji nesigriebs priemonių su
laikyti ateistiškųjį (bedieviškąjį) komuniz
mų, susidarys didelių pavojų ir šeimai ir 
vjBUomenei. ‘‘Visi, kurie tiki į Dievų tun 
covoti bedievybę” — sako Popiežius. Toji 

' kova turi eiti visuose pasaulio kraštuose, 
nes komunizmas grūmoja visam pasauliui.

Enciklikoje duodama neužginčijamų j- 
rodymų, kad bolševizmo doktrinų plitimus 
veda civilizacijų prie destrukcijos. Civili
zuotoji visuomenė energingai ir įtikinan
čiai raginama priešintis ‘‘šėtoniškai bolše
vizmo prppugandai’,r fr kviečia kata/. k ų 
kunigus ir tikinčiuosius stoti į frontų ko
voje prieš marksizmo pavojų. Popiežius grie
žtai smerkia marksistų materializmų, kuris 
darbininkams pĮižada ekonomiškų pageri
nimų, bet tikrenybėje juos pavergia. Komu
nizmas griauna socialinę tvarkų, griauna 
kultūros pagrindus, paneigia tikrųjį valsty
bės tikslų, atima laisvės teises žmogiškai 
asmenybei. Popiežius savo istoriškame rašte 
karštai ragina visus tikinčiuosius susijung
ti Katalikiškojoj Akcijoj ir kovoti prieš 
didžiausių žmonijos priešų — komunizmų, 
ftv. Tėvas išreiškia apgailestavimą,, kad net 
katalikiškuose kraštuose “perdaug yra tik 
iš vardo katalikų”. Lietuviai tokius vadinu 
“šiaudiniais katalikais”.

Popiežius Pijus XI šia- enciklika dai 
kartų įrodė, kad jis yra nuoširdus darbo 
žmonių prietelis, jų reikalų gynėjas, socia
linio teisingumo šalininkas ir jo vykdyto
jas. Jo Šventenybė ir šį kartų atsiliepia j 
darbdavius, primindamas jiems, kad jie 
neskriaustų darbininkų, kad teisingai atly 
gintų už jų darbų, nes atlyginimas tuvi už
imti pirmų vietų. Darbdaviai turi žinoti, 
kad darbininkų atlyginimas nėra išmalda. 
Darbdaviai tenesidangsto gailestingumo da-

(
rbais, kad išsisukti teisingumo uždavinių 

‘ Šv. Tėvas gerai supranta, kad darbda

vių skriaudžiamieji darbininkai, dirbdami 
nežmoniškose sąlygose, gaudami tokį meu 
kų atlyginimų, kad jis panašus yra į išmal

dų, stumte stumia darbininkus į komunistų 
glėbį, kurie pradžioj žada jiems rojų, o pa
ėmę valdžių į savo lunkus darbininkams 
pragarą surengia.

Tik tiek tuo tarpu gulima pasakyti sL- 
pie naująją enciklikų. Apie jų parašysime 
daugiau, kuomet bus paskelbtas visus jos 
tekstus. Tuo tarpu pranešta tik kai kurios 
svarbesnės enciklikos ištraukos.

perversmų ir du prieš. Įdomu, kad iš tų 
posėdžio dalyvių yra jau mirę lygiai pusė. 
Mirė dėl ligų: Leninas, Sverdlo»vas ir Der- 
zinskis. 1918 m. teroristai Petrapily nukovė 
Urickį, o 1936 m. sovietų teismo nutarimu 
sušaudyti Zinovjevas ir Kamenevas, kurie 
1917 m. kaip tik pasisakė prieš perversmo 
vykdymų. Iš gyvųjų posėdžio dalyvių tarp 
Sovietų Kusijos valdančiųjų liko tik Stali
nas, Kolontai, Bubnovas ir Lon lovas. Troc
kis ištremtas gyvena Meksikoj, o Sokol ni-

kryžiaus!” Ir vėl: “Jis pasi-: Tik niekšas — latras nesi
tikėjo Dievu; tegul Jis dabar drovėjo už Kristų kalbėti, bet 
jį išliuosiuoja ”. O Rašto žim- | panašiai ar mes pasielgtam, 
vai ir vyresnieji Jam prikai- žmonėms apjuokiant Išgany
šio ja:” Kitus išgelbėjo, pats 
savęs negali išgelbėti”.

Vienas tų dviejų piktadarių 
taip pat

tojų kinuose, knyguose, lai- 
krEŠč ’uose? Kų sakom mes, 
išgirdę šv. Vardų be reikalo 
ištartų! Koks mūsų atsaky-

kovas nuteistas 10 metų kalėti ir išvežta* 17’ \ 5 mas, kai šmeižiama Bažnyčia. ..... t-l • •- n • • ou. i- 'bet kitas galvazudis, sudraus-!•i Subiro K nriumri k h Liliui m nriA Kro mn 0

BAISIOJI KATASTROFA
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PO SVIETĄ PASIDAIRNJS

Lietuviški cicilistai sako, 
kad seniau menkės virtusios 
į žmones. O Cieeroj dabar y- 
ra žmogus, kuris virsta į šiau
dų. Bevirstant jam į šiaudų 
pilve atsirado živatas, kuris 
iš pilvo persimetė į galvų, o 
iš galvos į balšavikų poperų,
kad kun. Vaičiūno parapijoj Į ne^v,l 
per daug būna kalektų Itali-

I Sibiru. Kadangi iš likusiųjų prie Stalino 7* ‘ i arba kunigija? Deja, neretai -Į08 Musolmiui, kuris Spam-
Kolontai, Bubnovas ir Lomovas nedaug ( arna& aJltl lr atsigrę mas j meg savo au.1 jos žmones muša. Anot jo.. .............................. . .? V.loL, „„L-,.. 1‘VinS^lin I . .. _ • _iSj. . 1,kų tegali, jie tik akli diktatoriaus pakali-^ bristų, sako: 

kai, dėl to, reikia pasakyti, kad iš tų dvy
likos pirmųjų kruvinojo bolševizmo “apaš
talų” liko tik vienas Stalinas. Jis pasirū
pino vienu ar kitu būdu savo “draugų’ 
nusikratyti, kad jie jam po kojų nesimai- 
šytų. . .

Viešpatie, 8-t- 'eįgj bijodami, kad žmonės ne- 
simink mane, kuomet įeisi į vadint|) mug 
savo karalystę“. Paraktas at arha ,<davatkomi5-. Tiesa, 
leidimo žodžiais ir partebSda- žlnonių Uežuvių bjj0|ll68> „ 
mas V. Jėzaus nepavydėtina I nll„monS apie mus, tai

ŽURNALAS SU AMERIKIEČIŲ 
SKYRIUM

padėjimų, gerasis latras .tiki 
Kristaus nekaltumu. Prašo tik, 
kad būtą atmintas, o jam su
teikiama amžinoji laimė. “Iš
tikrųjų, sakau tau, šiandien tu 
būsi su manim rojuje”.

“Tiesos Kelio” Nr. 3, kurį tik gavome, 
įdėtas labai įdomus J. E. Telšių Vyskupo 
Justino Staugaičio ganytojiškas laiškas a- 
pie labdaiybę. “Mūsų labdarybė turi būti jjs netikėjo Kristaus žodžiams 
organizuota, sako \ y skirpas, nes tik tokia jr įgjavęs Mokytojų, nuėjo ii

Judas irgi buvo vagis, ta
čiau apie dangaus karalystę

žmonų mušti. Ji norėjo pa
bėgti, bet vy ras vijosi ir kam
bary pargriuvo. Norėdama vy
rų sulaikyti nuo' mušimosi, ji 
savo užpakaliu prisėdo vyro 
galvų. Vyras kapstėsi, kap
stėsi ir, ant galo, nutilo. At
sikėlus žmona pamatė, kad vy
ras nedūsauja. Pašaukė dak
tarų, kuris atėjęs rado vyrų 

nusėstų.

sugebės apiūpinti reikalinguosius ir užkirs 
kelių valkatoms išnaudotojams”. Vyskupas 
primena ir tų1, kad organieuotąjų labdarybę 
Bažnyčia praktikuoja nuo Apaštalų laikų. 
Pirmieji dijakonai buvo skilti jai vykdyti.

Straipsnių skyriuje “T. K.” deda J. 
Pauliaus “Komunizmas Lietuvoje”. Tai tę
sinys iš Litų žurnalo numerių. Straipsnis 
įdomus. Jį turėtų perskaityti kiekvienas in
teligentas. Tėvas J\ Paukštys, 'S;--J.,* Tašo 
apie “Žosistus” ir dėl mūsų religinės spau
dos; K. St. Yla apie visuomeninius teismus 
ir jų paruošimus
pamokslų.

pasikorė. Kokia baisi nelaimė'. 
Ir jam buvo skiriama nesibai
gianti laimė, vienok geros šir
dies vagis užėmė jo vietų dan
guje. Iš to supraskime, kad 
nepaisant didžiausių nuodė
mių, nusidėjėlis, nors ir mari
namas, vis dar gali dangų lai
mėti. SSSK5

rodos mažai kų ir reiškia.
Nno šios dienos nebūkime 

kiškiaširdžiais, bet visur ir vi
suomet narsiai ginkime Išga
nytojo Vardų ir garbę. Juk už 
keletu drųsiai išreikštų žodžių, 
gerųjajn galvažudžiui buvo a 
tidaryti rojaus vartai. Dieve 
duok, kad, atsisveikindami su 
šiuo pasauliu, mes taip pat iš 
girstumėm Jėzų sakant: “Šian 
dien tu būsi su manim roju-

metinė rokunda rodo, kad pa
rapijonai už sėdynes sudėjo 
didelę sumų pinigų -• net 
$32,726.03. Tai tikrai labai di
delė suma! Ne dyvai, tavorš
čiai, kad Musolinis taip šu- 
nrija, ba jeigu viena parapija 
per metus sudeda jam tokių 
siumų, tai kiek jis gauna ben
drai iš visų parapijų?

Vyrai, lekcija! Jei kuriam 
panašiai tropitųs, nesiduokit, 
kad moteris atsisėstų ant gal
vos.

Vienas tėvas besimokinan
čiam universitete sūnui para
šė tokių gromatų:

“Čia tau siunčiu tavo pra
šytuosius 10 dol., bet negaliu 
suprasti, kaip tu, studijuoda
mas matematikų, nemoki 10 
parašyti. Dešimts yra su vie-

je. M

Nuo Redakcijos. Prie \a- 
kar įlietojo p. Gintaro straip
snio “Kristaus žodžiai nuo 
kryžiaus” antraščio įvyko 
nemaloni zėceriška klaida 
vietoj autoriaus, įdėtas šv. 
Juozapo vardas. P. Gintaro

Iš tos didelės minios ant
Be to, dedama visa eilė Golgotos kalno, vien tik gal-

važudis drįsta Atpirkėjų giti- dėl lo atsprašonie. 
ti- O kur gi Jiuvo apaštalai, ir'

r h —
‘'Tiesos Kelias” yra vienintelis žurna

las Lietuvoje, kuris turi įvedęs amerikiečių 
skyrių. Tų skyrių dabar tvarko kun. S. 
Kneižys, Noruood, Mass. lietuvių poiapijo 
klebonas. Tuo būdu žurnalas padalomas į- 
vairesnis ir įdomesnis. Berods mūsų skaity
tojai jau žino, kad “T. K.” yra religijos, 
doros, mokslo ir visuomenės gyveninio mė
nesinis žurnalas. Jį redaguoja prof. kan 
dr. Pranas Kuraitis.

KO JIE SIEKIA

Moteries Pašaukimas
(Prof. kun. J. Vaitkevičiaus, t tam tikslui jis gavo ir spai-

u.Draugo’ ’MIC., kalba per 
radio pusvalandį).

Dievo apvaizda padalino vi
sų žmoni jų į Uvi lyti: vyriš
kųjų ir moteriškųjų. Vyro už
duotis vadovauti ir kovoti už

Šiomis dienomis Maskvoje vykoi viso' būvį, todėl Dievas suteikė jam 
pasaulio bedievių ir laisvamanių kongresą*, ^tipresnį kūnųį stipresnę ku

mščių ir visak kitas fizines 
jėgas, kad galėtų tinkamai 
išpildyti savo pareigas.

Čia jie svarstė upie būdų vieningai kovoti 
su tikyba, apie steigimų tarptautinės bedie
vių sąjungos, kuriai vadovautų Rusijon be
dieviai. Bedievių tūks lūs aiškiai nusakė Ru
sijos bedievių vadas Jaroslavskis (žydas Gu- 
belmann) atidarydamas kongresų:

“Mes norime visas pasaulio bažnyčias 
uždegti ir sudaryti liepsnų jūrų... Mes turi
me savo prieštikybinę veiklą dar sustiprin- j gą, Dievas jau suteikė dievo
ti. Ji pakas senojo pasaulio pamatus”. tesnę širdį, todėl moterys la-

To tikslo bedieviai siekia ne tik žod- biau yra linkusios prie Die
niais, bet ir darbais. Rusijoj, Meksikoj it negu. vyrai. Eikime sker-

Moteris gavp kilnesnę pa
reigų, būtent vesti žmones prie 
Dievo. Kad moteris galėtų ti
nkamai išpildyti savo parei-

Šitokių rokundų ant savo ;nu nuliu, o tu rašai su dviem.” 
delno padėjau tam, kad paro- dviem.”
džius, kas darosi su žmogum, -----------
kaip jis pradeda į šiaudų vir- Susirgo mano kaimynų Pat- 
sti ir živatuoti. Man ne tie vorių sūnelis Jonukas. Vakar 
Ciceros parapijonu Mueoliniui .buvau nuėjęs atlankyti, 
dedami pinigai svarbu, o pats Į Na, Jonuk, gerai išrodai. 
žmogus. Šiaudas, kaip žinote, t Matyt, eini sveikyn. Daktaras 
tinka tik kraikui gyvulių tvar-jbuvo. 
tuose, kur jis virsta tikr.u mėš-! Jes-
lu. įArgi jau ateina čėsai, kad 
lietuviai pradės virsti šiau
dais ir bus naudojami kar
vių ir kiaufių kraikui Čikagos 
s tak jardų tvartuose?

Pastarieji keleli metai Amerikai tikrai 
nelaimingi: ekonominė; depresija, potvyniui, 
sausros, žemės drebėjimai ir daugybė kito
kių katastrofų. Štai, šiomis dienomis viena
me Texas valstybės mieste įvyko tikrai šiui- 
pulinga tragedija. Mokyklos ekspliozijoj žu
vo šimtai vaikų. Tokio baisaus ir šiurpulin
go įvykių dar niekuomet nėra buvę. Reikia 
tik įsivaizduoti; netoli 700 laidotuvių viena
me mieste, liek veikiančių motinų ir tiek 

f-Kvų, tai ušarų potvynis... Ir tai ne karo 
'Buikas ir ne kareiviai žuvę fronte, bet ne
kalti mažyčiai, kurie randai mokėsi, gyve- 
NHiiui ruošėsi... Kas tame kaltas? Šios skuu- 

-»džios katastrofos priežastys turės būti nuo
dugniai ištirtos ir kaltininkai patraukti at- 
aekomybėn. Keikia jnu-akyti, kad Dėdės Ša
lip žemėj per daug yra neatsargumų, per

ISicilijoj bažnyčios jau liepsnoja. Tų patį 
jie nori padaryti ir su kitų kraštų bažnyčia-

Praneši,™ « Mr^kvos bedievių kon- () cj
greso aiškiai sako, kad bolševikų kruviniems!, . . .. ..., , . . --k-, l i.-, kime per viso pasaulio kole-darbams pritaria ir laisvamamaj. Del to ti- 
trintieji turi kovoti ne vien su bolševizmu, 
bet ir su laisvamany be.

sai - išilgai visų pasaulį, vi
sur rasime lm&nyčioae dau-

nūs; žuvis gavo pelekus, nes 
jai reikia vandeny plaukioti. 
Jei tat moteris gavo dievo» 
tesnę širdį, ženklas, kad jos 
pareiga to reikalauja.

Daug rašoma Jr kalbama a- 
pie moteries uždavinius, jos 
psikologijų, jos auklėjimų, ta
čiau tos visos kalbos ir tie 
raštai dažnai klaidina klau
sytojus ir skaitytojus, o dcž 
niausią pačių moterį.

Šiuo žvilgsniu visas pasau
lis šiandie yra suklydęs, iš
skyrus katalikiškas tautas, 
kurioms šviečia P-lės Švenč 
idealas.

Jeigu pasakysime, kad mo
teris yra toks pat žmogus 
kaip ir vyra*, tuomet imsime 
abu vienokiai auklėti, o tuom 
pakenksime abiem. Is tokio

Kaip jūs, tavorščiai, laiky
tumėt turėti tokių žmonų, ko
kia liko našlauti viena norve
gė Oslo (norvegų stalyčios 
priemiesty/. Verkdama jinai 
policijai papasakojo, kad ji 
negyvai nusėdo savo vyrų.
Buvo taip: vyras parėjo na
mo girtas ir pradėjo savo vyras.

— O kų jis sakė?
— Nieko. Paėmė tik man už 

rankoj ir pažiūrėjo, ar jo laik-
čedis ;k‘ > t,

— Na, ilgai tu dar va-
lysies dantis! — barasi žmona 
ant vyro. — Jau pusvalandis 
praėjo ir dar vis ten tebeva- 
lai.

— Nepyk, mieloji, dar tru
putį užtruksiu. Per neapsi
žiūrėjimų išspaudžiau per 
daug pastos ir nebegaliu jos 
atgal suvaryti, — pasiteisino

ras su- visais savo darbais sikūnijimas. Pirmoji mūsų 
gerais ir blogais, su visais sa- motina Ieva turėjo tų niote- 
vo paklydimais, pasidarys mo- riškumų visoje pilnumoje, bet 
teries idealas, moteris ims lai- J ji jį prarado nusidedamą, o 
kyt sau už garbę susilygint kartu su juo prarado ir savo 
su vyru, nes gafbė yra visuo-; garbingumų ir įtakų į žmoni- 
met mažesniam, jeigu prilyg- jų
sta didesniam. Taip šiandie
ir yra daroma. Moterys seka 
vyrais visuose jų ištvirkirnuo-

Be moteries pagalbos žmo
nija negulėjo pakilt aukščiau^ 
puolė kas kart žemiau irr_______________ ____

ae, girtavime, rūkyme, ™k-:kin0 kas kart labiau
ties skandaluose o net plės.-! b nor5ju3i atker5ijlt^
iriuose. Tai ženklas, kad dvi-i » , . i • i, .. . . |uz padarytų skriaudų.desimtojo šimtmečio kultūra

Kada Dievas pasiketino ge-sugdrejo įtikinti moterį, kad 
ji žemesnė už vyrų ir kad vi
sas jos garbingumas glūdi ta
me, kad susilygintų su vyru. 

Tuo keliu eidama moteris
auklėjhno išeis vyrai sumote- Praran(la ^vo moteriš-

Duugumoju atsitikimų darbininkai patys 
su u pastoja kelių pagerinti gyvenimo sųly
gas. Pavyzdį turime iš Chicagos taksi šofe
rių. Viena jų grupė išėjo į streikų, o kita 
nepaklausė. Jėgos susiskaldę ir dėl L> kom
panijom rieki eipin dėmesio į jų reikalavimus, 
nes mato, kad jų la.r]M> nėra solidarumo. 
Tokiais atvejais, jei visi darbininkai negali 
susitarti išeiti j streikų, geriau visai nestrei

jiinus, tenai vyrų daugiau ra
sime, nes kova už būvį duoda 
vyrui daugiau progos užgauti 
kitų teises ir užaitraukti bau
smę. z

Kad tokia ne kitokia yra 
moteries užduotis liudija ir 
gamtos stebėjimas. Jei kuris 
sutvėrimas gavo kokių parei
gų, gavo kartu ir atatinka
mas ypatybes ir priemones

rėję ir moterys suvyrėjusios, 
o tokie tipai yra verti ne pa
garbos, bet pajuokos. Vardu 
tat žmonijos gerovės turime 
smerkti koedukacines mokyk
las, kuriooe norima ūžt rinti 
tų skirtumų, kurį padarė Die
vus, sutverdamas vyrų ir mo 
tėrį. Moteris yra tas pat žmo 
gus kaip ir vyras, bet ne toks 
pat.

Jeigu dabar pasakysime,

lbėti nupuolusių žmonijų, ge
lbėjimo darbų pradėjo nuo 
moteries, jai sugrąžino pra
rastų moteriškumų, paliuosa- 
vo nuo nuodėmės. Nuo to lai- 

kumų, o su juom ic visų sa- ko prasideda naujas Iaikotar

kuoti. Darant tokį žygį reikia gerai suaior i tai pareigai atlikti. Raukšle- kad moteris yra žemesniu su-

vo garbingumų ir įtakų į žmo 
nes gerame, padidina savo į- 
takų blogame.

Didžiausia moteries galybė, 
kuri užtikrina jai pagarbų, į- 
takų į žmones ir jų dvasių 
yra moteriškumą*.

Kas yra moteriškumas sun
ku pasakyti, greičiau galima 
jį išreikšti pavyzdžiais, negu 
gyvais žodžiais.

P-lė švenčiausioji yra to
ganizuott lis pav. gavo pareigų lekioti, i tvėrimas už vyrų, tuomet vy> moteriškumo aukšoįųuaioai į-

pis moteries gyvenime, o per 
jų ir visos žmonijos. Štai ko
dėl Bažnyčia švenčia taip iš
kilmingai P-lės Švenčiausios 
Nekaltų Prasidėjimų. Maldo
se lygina prie aušrinės 
žvaigždės, nes, aušrinei žvai
gždei užtekėjus, neužilgo uz- •
teka ir saulė, kas pakeičia vi
sų gamtos išvaizdų.

Moteriškumų reikėtų pava- 

iTVMUje 3 pu£.)
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RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo Dvidešimta Diena

“Aš dėkoju Dievui kiekvie
name atsiminime apie juos”.

— Pilyp’ 1, 3.

Klgkitės, “kaip liepia pa
šaukimas, j kurį jūs esate pa
šaukti”. — Efaz. IV, 1.

“Tegul sako visuomet tie, 
kurie mėgsta tavo išgelbėji
mą: Tebūnie šlovinamas Vie 
Žpats”. — Psalm. XXXIX, 17.

Tvirtai laikykimės trilypės 
virvės, kuri nenutraukiama, 
prietelio norinčio, prietelic 
priimančio, ir to galingo Prie
telio mylinčio duoti tiek kiek 

'ikalinga. — Andrius Marray
.“Meilė padaro sunką dar- 
kdievišku”. Meilė negali su- 

c.aikyti, ji prabėga įstaty
mą ir palieka jį toli užpaka
lyje. Klausimas yra ne ką aš 
turiu daryti, bet ką aš galiu 
daryti? Meilė prie nieko ne
sustos. .Ji ima savo kryžių ir 
keliauja paskui savo siekį per 
kiekvieną sunkumo kalnelį ir 
kalną. Meilė nori, kad visi bū
tų dalininkais jos laimės; ji 
bėga pirmyn neperstojančiai 
šaukdama “Ką gi aš duosiu
už tokius nuopelnus?”

— Powerscourt

Be žvaigždės arba angelo 
jiems vadovauti. Tie kurk* 
garbina Dievą, ras Jį. Nusi
žeminusi meilė, o ne išdidus 
protas užlaiko dangaus var

Moteries Pašaukimas

(Tęsinys iš 2 pusi.)

tus. Meilė randa įžangą, kuo- &r* T^saios spindėjimu
met išdidus mokslas neįsten
gia. — Young.

Kovo Dvidešimts Pirma 
Diena

“Palaimintas žmogus, ku
rio viltis Viešpaties vardas”. 

— Psalm. XXXIX, 5.

moteries sieloje. Tas spind? 
j imas suteikia moteriai ypa
tingą gražumą, kuris veria 
kiekvieną akį, ypatingą ga
lybę, kuri verčia vyrą lenk
tis prieš moterį ir pasiduoti 
jos vadovavimui dvasios rei
kaluose. Moteris tat jokiu bū
du nėra žemesnė už vyrąs ji

Išeikite pasitikti iškilmin- yra skirtingas tvarinys, o sa-
gumus ir nugalėti buvimo iš
mėginimus, tikėdami į Gany
toją jūsų sielų. Tuomet tikė
jimas į Jį parems jus parei
goje, o pareiga tvirtai atlikta 
sustiprins tikėjimą; iki ant 
gulo... jūsų tikėjimas iškels 
pergalės gaesinę, ir jos gyve 
ninio peržvalgoje, kurs užsi
baigęs ir jos dirstelėjime į 
būsiantį gyvenimą, paimkite 

|žydų Karaliaus poetišką į- 
• kvėpimą. — Stopford A. Bro- 
oke.

Aš remiuosi Dievo apvaizala, 
kaip aš tikėjime turiu remtis; 
mano gyvenimo pamoka bu
vo — dėkingo pasitikėjimo 
širdis. Dar nebuvo vargo ar
ba rūpesčio našta uždėta ant 
manęs, bet Jis parėmė mano 
drebanti žingsnį ir davė man 
stiprumą panešti.

vo srityje ji yra net, aukštes
nė už vyrą, todėl norėdami

kad savo gera ir jautria šir- ?|f AlIflAMfl? PAI VAC ID 
dimi perrištų tas žaizdas, ku- ^AUUAmUd UALVUO M

nas užduoda žiauri vyro m.,- TAŠKUOTOS AKYS
ka. Ji gali eiti u* į parlamen
tą ir į visu9 kitus žmonių da
rbus ir reikalus, bet ne kaipo 
vyras, kad užimtų vyr<> vie
tą, sudarytų jam konkurenci
ją, stotų į varžytines su vy
ru, bet, kaipo moteris dirbti 
tą darbą, kunis priguli ir tin
ka moteriai, jeigu ten yra vie
tos moteriškam darbui.

Dievas nemėto savo dova
ną be tikslo. Jei jis suteikė 
moteriai dievotą ir jautrią 
širdį, tai padarė tuo tikslu,

sulyginti moterį su vyra, vi-!kad ,note<is Pala,k5't,l Diev,) 
suomei į« pažeminsime. Stei ž"'oni’i gyvenime, kad giliau 
kodėl krikš^onižkni k.dtūrin.:a‘-iaustli žmoni’ ™rgus ir 
si žmonės piktinasi ir bian Hd hretaintų irau-

duodies visiškai, priešingai, 
daromu pastangų kad ji būtą 
suklaidinta, subjaurinta ir vi
siškai atitraukta nuo jos pa
reigą, kad būtų paversta iš
tvirkimo žaislu. Stebėtinas 
daiktas, kad pati moteris ne
supranta savo aukšto pašau
kimo, todėl lenda į tas pink
les, kurias pragaras jai tai
so.

Keikia žinot, kad pragaras

gi žmones piktinasi ir b jau
risi tomis moterimis, kurion nil) “nl>kias ir mažintų jų 
sekioja vyras visose jų silp- varKoa- Koks ,ai 8™*“ P“’ 
nybėse. Juk daug bjauresnį “'^'nasl To dėliai nieks ne- 
ir skamiesnį vaizdų sudaro .Punduos moteries ten, kur _ 
girta moteris, negu girtas vy- veikia pagalbos vargstančiai ,erį turėsime lyginti prie rau
pas. I ^Jnonitak Nieks nepralenks niemi. Kaip kaulai ir raume-

moteries mažąją auginime ir nyS lygiai yra reikalingi žmo- Moteris gali dalyvauti vi- auklėjime, prie ligonio pala-, „įu., kūmd, nes žmogus !y- 
suose vyro darbuose, bet nėjo, našlaičių ir vargšų prieg-1 giai negali apseitį he kaulą, 
kaipo vyras, o tik kaipo mo-, landose, tikėjimo ir Dievo ka- kaip ir raumenų, taip ly- 
teris, tuomet atliks neapsako- ralystės įgyvendinime ant ?e-' gjcinjs reikalingas yra žino
mai naudingą darbą, susilauks niė,s. Todėl ir milijonieriai ^jai ir vyras ir moteris. Mo- 
pagarbos ir pasitikėjimo. Mo- paganų kraštuose negali ap- tcris ut yra tas pat žmogus, 
tens tat gah eiti net. į ka- seiti be moteriškos rankos pa- 1)ct ne toks knip vyras> 
muomenę, bet ne su šautuvu galbos, penkios dešimt tūks- nes jos užduotis yra skirtin- 
kaip vyras, o tik su ryšuliu, tančių visokių Kongregacijų

Nedaleisk, kad ntkietčjimas suardy
tų tavo sveikatą. Skaityk malonią 
Žinią, karią praneša Mr. Davidson:
“ Kellogg’s AU-Bran man suteikė 
tikrą laimę. Tai buvo pirmas pa
lengvinimas, kurį aA sulaukiau. Ti
kėkit man, kol gyvas būsiu aš ra-

E'naiu visus vartoti Kellogg’s AU- 
ran’!’ — C. T. Davidson. 7*22 N.

St., Saeramento, Cnlif.
Paprastas užkietėjimas gali vesti 

prie daugelio tigrų: Nemalonus kva
pas, išblyškęs veidas, taškai prieš
akiš — yra tik ženklai to blogoj griebiasi tų pačių priemonių 
knis artinasi. j Dievo karalystei griauti ant

Pašalink užkietėjimą su gardžiu ' 
gatavu valgymui — Kellogg’s All- 
Bran. Tik valgyk jm> du šaukštu 
kasdien — kroniškuose atsitikimuo
se prie kekvieno valgio. Valgyk su 
pienu ar vaisiais. Pridėk jo kepda
mas duona, pyragaičius ir tt.

Tas gardus, naturališkns būdas 
jums labiau patiks, negu pilės ar 
vaistai. Pirkis Al'l-Bran savo gro- 
seraėj. Padarė ir užgarantavo 
Kellogg iš Battle Creek?

kalingi yra raumenys žmo
gaus kūnui. Jeigu vyrą prily
ginsime prie kaulų, tai mo-

nį gyvenimą ir rasti
Aš nežinau, kas gali rastis gyvenimą mirtyje. Ir tat a>

_____ seselių dirba misijų kraštuo- 
na.ują se, už. tai katalikiškosios mi-

toliau, bet žiūriu nusižeminu- einu savo keliu pirmyn 
šiame tikėjime, mirti į didės- linksma ir ramia širdimi

NAUJOS PAVASARINES MADOS VELYKOMS

Siūlai ir topkotai tokio išdirbimo, kaip
KUPPENHElMER, C.C.C. Ir TED LEWlS 

Mūsų kainos nuo $5.00 iki $10.00 žemesnės.
CIRCLE CLOTHING COMPANY 

1616-22 No. Damen Avė.

ga.

>»tu |
-U I

1x-wIh MmIihiim Kvitą Rodo 
Ix*wi^ Kretilian V totemą

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

Keturios dldelto 
vertybes Šiuose pa. 
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBĖ

$22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu n< 
pristatymų.
I, teta vis pardavė
jas I rauk P. 
Rpeeeher Jums 
patarnaus.

žemės, kokių jis griebėsi ro
juje, būtent kreipiasi prie mo
teries ir bando atimti jai mo
teriškumą, o paskui padary
ti iš jos prapulties apaštalą 
ir įrankį. Žinomos yra maso
nų draugijos skiriamos mote
rims, kurių tikslas yra tar
nauti masonų tikslams, gadi
nti ir tvirkinti mergaites mo-, 
kyklose ir atimti joms visą' 
moteriškumą. Taigi, katalikai 
tėvai labai turėtų būti atsar-! 
gus ir budėti, turėtų žiūrėti, 
į kokias mokyklas siunčia sa
vo dukreles. Tik katalikiškos 
mokyklos apsaugos nuo pa
gedimo ir prirengs prie gy
venimo.

Moteris, apaštalaudama be
dievybėje, rengia sau didžiau 
šią vargą, skundą ir panieką. 
Moteris turi pagarbą ir gerą 
vardą tik krikščioniškoje pa
saulėžiūroje ir kultūroje, nes 
P-lės Švenčiausios pavyzdys 
atidarė žmonėms akis į mo
teries pašauk Liną į jos idealą. 
Tai kultūrai ir tai pasaulė
žiūrai išnykus, išnyks ir toji 
išimtinoji moteries padėtis, 
kurią šiandien užima. Įsiga
lėjus bedieviškajai ir pago-

iam A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

į tą pažeminimą ir panieką, 
kurioje gyveno iki Kristui, o 
kurioje gyvena ir šiandie lau
kinėse ir pagoniškose tauto
se.

Kun. J. Vaitkevičius, MIC.

ŠVEDIJOS KARALIUS AP- 
DOVANOJO K. MASILIŪ

NĄ IR DR. A. JUŠKĄ
Kad moteris galėtų atlikti 

savo užduotį ant žemės, rei- 
sijos pralenkia našumu visusjkja prirengti, reikia tin- 
kitus tikėjimus, kurie neturi kamaj ^auklėti, reikia jai su- 

ir seselių, kurios padėtų jiems teikti t}> moteriškumą, kuris 
sudaro visą moteriės galybę. 

Moteries darbas, kaip ma-j Stebėdami moteries auklė 
tome, nei kiek nėra prastės- jimą visame pasauly, o vpa-

su

mano giesmės muziką maišy- 1 dirbti jų darbą.
į ti su mano kasdieniniu rū 
pėsčiu. — Fredrikas L. Hos- 
mer.

BOTAGU UŽMUŠĖ ŪDRĄ

uis ar žemesnis už vyro dar
bą, jis taip yra reikalingas

tingai čion Amerikoje, turė
sime įpripažanti, kad moteris

KAITRAS. — Švedijos ka
ralius apdovanojo švietimo vi- 
ceminlsterį K. Masiliūną Šve
dijos Vazos ordinu, II laips
niu ir kultūros reikalų depar
tamento direktorių dr. A. 
Jušką — Švedijos Vazos ordi
nu, TTI laipsniu.

visai žmonijai, kaip kad rei- nėra ruošiama prie savo už- Į niškajai kultūrai, moteris grįš

| MOCKAVA, Prunsko valse.
,— Šio kaimo ūkin. St. Žardec- 
kas, važiuodamas Iš Kalvari
jos turgaus, Tabarauskų km. 
prie upės tilto griovyje naktį 
pastebėjo keistą žvėrelį. Išli
pęs iš vežimo pradėjo botagu 
kirsti. Nors žvėrelis smarkiai 
kilio į kojas, bet buvo užmuš
tas. Parsivežęs namo sužino
jo, kad tai brangus žvėrelis fl- 
dra. Atvykę pirkliai už kaile
lį siūlė 50 litų, liet ūkininkas 

zJ»'.už tiek nepardavė.

Jos. F. Sudrik, Ine.

Lietuviškas Krupnikas-80 Proof
LABU SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKA KRUPNIKĄ GERIANT SU KARSTA 

ARBATA. PASALINA SLOGAS.
LIETUVIŠKA KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVJ. KURIE DAR NE
SAT gėri; lietuviško krupniko, tai .reikalaukit savo tavernoj.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&UquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK J TAVERNUR. TEN IR REIKALAUKITE.
TAVERNAMS f KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU. I

3417 So. Halsted St. 3347 So. Halsted St.
Pasiūlo jums Velykų šventėms gražius rakandus, pečius radios, refrlgeratorius 

už negirdėtai žemas kalnas

2324 S

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straigbt inortgages). 4
Pinigų taupytojnms išrnokėjom 4% be jokio atroka- “ 
viino. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokam visą nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

. Leavitt St. JUSTIN MACKEAVTCH, Prez. Tcl. Canal 1679

[%
Gražus parlor setas pilna vertė $90.00 už ... *45.00
Dykai lempa.
9x12 karpetos už ............................................................... ^9.95
Studio couch po ..................  ..............................................*16.50
Didelis sutaupvmas ant elektrikinių ledaunių iki ___ *65.00

Budriko radio programom:
WCFL—970 Kil., nedaliomis nuo 7 iki 8 vai., vakare 
WHFC—1420 Kil., ketvertais nuo 7 iki 8 vai. vak.

WAAF—920 Kil., panedėlinis ir pėtnyftorain 3:30 po pietų.

Naujos skalbiamos 1937 m. 
skalbyklos po

*69.50 .
Nuolaida už seną skalbyklą

*25.00
Demonstruotos skalbyklos

po *28.50
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Iš Tėvų Krašto
% iw, Jonan Bretkūnas 

don ]»žymedavo:
— Iž tiesos Ponas Dievas

visa- prigimtu liežuviu sakomas <

Garbūs Senovės 
lietuviai

KAIP J. BRETKŪNAS 
VERTE ŠV. RAŠTĄ

Vokiečių kryžuočių ordena*, 
apsimesdamas tikėjimo plati
ntoju, be pasigailėjimo žudė 
lietuvių sentėvius. Ordenui vi-

dei Mokslas skaitymų raschtą 
yra giesmes dėl krikscaanįs- 
tęs”. Ši pirmoji lietuviška

, KAIP J. BRETKŪNAS knygU. ''UV° ™
k VERTE SV. RASTĄ *y?n'‘“° Z “"-* Lietuvoje. Ji prikėlė lietuvius
F , • .. 7 Z . gyventi ir priminė, kad jie
' Vokiečiu krvžuoeiu ordenas. . , « _ . _ . , idar taborą gyvi. Be tos kny

gos, Martynas Mažvydas iš-' 
leido dar keletu kitų knygų, |

. . . .. , kurios turėjo labai didelės rei-
atakai nerūpėjo tikėjimo plū- ,
tinimas, o jam rūpėjo tik ka
rdu ir vakiškuinu lietuvių tau
tos, 
vių,
darni ir matydami, Mažorios noma tik liek, kad jis 1555 
Lietuvos mokslo vyrai lietu- metais įstojo į Karaliaučiaus 
vių i visomis išgalėmis pradėk universitetų ir 1563 metais 
jo vokiečiams priešintis ir ug-. buvo paskirtas l^abguvos, Ryt- 
dyti lietuvių tautinį susipra- Į pijusiuose, kunigu. Jonas Bre-

Mąrtyno Mažvydo įpėdinis 
o ypatingai prūsų lietu- buvo Jonas Bretkūnas. Kada 
išnaikinimas. Tatai jaus- ’ jis gimė, tikrų žinių nėra. Ži-

timų, nors ne vienam jų teko 
nuo vokiečių nukentėti.

Pirmasis toks kovotojas už 
lietuvybę buvo Martynas Maž
vydas - Vaitkumis, gimęs 1921 
metais. 1546 metais jis įstojo 
į Karaliaučiaus universitetų, 
kuriame po dviejų metų gavo 
filosofijos magistro laipsnį ir 
buvo paskirtas Ragainės vys

kupo vietininku. Dar studen
tu būdamas Martynas Mažvy
das parašė pirmųjų lietuviškų 
knygų, kuri išėjo Karaiiau-

Po tų darbų Jonas Bret , kaip vidurnakty. Miegodavo| Jonas Bretkūnas mirė 1602 
ti. kūnas ėmėsi versti šv. Ras- labai mažai. Tik sekmadieny metais, sulaukęs 66 metų am-

Belankydamas lietuviu? Jo tų į lietuvių kalbų. Jis Šv. jis ilsėdavosi. Su knyga ran- žiaus. Paskui jo kai stų sekė
Jūs lietuvininkus šioje vokie-., nas Bretkūnas parašė ir iž- Raštų vertė iš graikų kalba koje jis išeidavo į sodų ir būriai ūkininkų ir mažų vai
kau valdomoje žemėje myl. j leido šias knygas: “-Giesmes rašyto JcMlfnalą, turėdamas ten beskaitydamas užniigda-į kų. Vaikai verkė ir barstė
duodamas jums savo šventų dvasiškas”, “Kunti jonu las”, 
žodį. Jūs, sakau, visų goriau- “ Kobrins, arba pospalitas ma
sių gavote palaimų nuog Die
vo, kadangi Jums brangiau
sias Dievo žodis vystai jūsų

ltjas” ir kitas. 1591 motais 
pasirodė gaišioji jo knyg 
“Postilių”.

PEOPLES KRAUTUVĖSE
EINA PREŠVELYKIMS DIDIS

Išpardavimas
Gražiausios Prekės Mažiausiomis Kaitromis Chicagoj!

ATSIMINKITE!

po rupka hebrajų ir lenkų vo. Jį pažadindavo vaikui, gėles. Tsb.
kalbomis biblijos. l)ėl kalbos kurie visados ateidavo jo ap- 
jis tardavosi su kunigais: Vai- lankyti ir atnešdavo laukinių 
šnara, Gedgautu, Muša ir gėlių, kurias jis labai mėgda- 
Masalskiu. Atlikęs bažnytines vo. Kartų bedirbai uitus ta:»p
apeigas, Jonas Bretkūnus si- nuvargo, kad prie stalo apal- Pirmus ‘Draugo” piknikas 
sišaukdavo lietuvininkų vai- po. .Gydytojas jum uždraudė bus geg. 30 d., Sunset Park’ę. 
kus ir jiems pasakodavo apie bent vienų mėnesį dirbti. Jo- 
Kristaua gyvenimų. Vaikai nui Bretkūnui reikėjo pa’Jsė- 

| kalbėdavo su juo lietuviškai ti. Tada susirink iis’eni.s Vai
nius jis pasakė:

tkūnas buvo kuklus ir mėg# 
paprastų5 kaimo gyvenimų. A- 
tlikęs pamąldas ar šiaip lais
vesniu laiku jis eidavo į lau
kius pagelbėdavo ūkininkams 
lankus dirbti ir dainas dai
nuoti. Toks jo būdas davė 
jam progos puikiai išmokti 
lietuvių kalbų ir suprasti lie
tuvių norus bei siekimus. Ir 
Jonas Bretkūnas gerai supra
to, kad jo tautiečius sunkiai 
slegia vokiečiai, kad prieš 
vokiečius atsispirti reikia lie
tuviams sukurti bent religinę

ir Bretkūnas, išgirdęs įdome
snį žodi, jį užsirašydavo. At
leidęs vaikius, po pietų jis 
sėsdavo prie darbo. Šv. Raš
tų versdavo greitai ir neatsi
traukdamas. Vakarienę jis re 
tai kada valgydavo anksčiau, 

AKHJ GYDYTOJAI

- - \ a;k učiai, aš gro t jau 
mirai v. Dėl mano smerčio ne
si graudink i t. Bet Garbinkit 
Dievų savo liežuviu, nes dėl 
to aš daug dirbau.

čiuje 15-įg. mętaįa. Ji pavadim 
ta “Gatvei,ta.,«.sa itakyda-

40 Metu Saugiu 
Investmentu

Šių metų Kovo 1-mų dienų, sukanka lygiai 40 metų 
Keistučio Spulkos gyvavimo. Ši įstaiga netik sutaupė 
inilionus dolerių lietuviams ir svetimtaučiams, bet ir su
teikė paskolų namų įsigijimui.

Šia pioga panešame atidarymų 143-čios Serijos: Tau
pymo skyriai yra patraukus — Paskolos daromos nuo 
penkių (5) iki penkiolikos (15) metų lengvais atmokė- 
jimais.

Raštinė atdara kiekvienų dienų nuo 9 ryto iki 5 va
karo — ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 9 ryto iki 
8 vakaro.

Naujausios Maitos labai gražūs l’arlor Se- $ 1H.75 
tai $85.00 vertės už .... a.. . . . . . . . . . . fiĮJj
Šimtai kitų gražių Parlor Setų galima pa- SArt.50 
sirinkti už numažintas kainas nuo ..........

.iki $195.00
MES JUOS DIRBAME NUOSAVOJ DIRBTUVĖJ

Pažinsi piktų, kurį padarei, 
kai pažįsi gerų, kurį turėjai 
padaryti.

“Draugų” perskaitęs, ne
mesk jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.

LIETUVIAI DAKTARAI
30 METŲ PRITYRIMAS

Akys egzaminuojamos — akinia 
pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

Tel. LAFayette 8016

DR. t J. SVENCtSKAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakarį 
Sekmadieniais ir Trcg'adicniais

Pagal Sutartį

Keistuti Loan & Building 
Association No. 1

MEMBER <PE»ĘRAL MOME LOAN BANK 

840 West 3£cd Street,

YARds 2790
JOHN P. EWALD — Sekretorius

Gražios mados lovos — pil
nas įrengimas: lova, sprin- 
gsai ir mat rasas —

$-jg.75

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
Didelė Nuclaida už Senus Baldus j Mainus ant Naujų

1937 METŲ SENSACIJA 
$50.00 vertės, šis tvirtas ir 
gražus aržuolo medžio mo
derninis Breakfast Setas už$m.9577

rURNITUREi
< AN UFAC T URING COMPANY!

•9AV JJnpJV PJS9 M
Tel. LAFayette 3171 Tek HEMiock 8400

CIIICAGO. ILLINOIS

DR. VAITUSH, OPT.
L! ETUVI8

OPTOAIKTKIUAI ,1.V AKIU 
specialistas

Palengvina aklų įtempimą, kurk 
eall priežastimi gaivos akaudėjtiąp. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aklu karsti. atCais. I 
trumparegystę tr toliregystę Priren
gia teisingai akintus. Viguose atsi'i- ' 

j kiniuose egzaminavimas daromas sv , 
elektra, parodančia ntažiauslaa klai
das. Specta.ė atyda atkreipianti , l 
mokyklos vaikus. Kreivos akvs I 
ju.isPPlQs. Valandos nu-o 10 iki .8 v. ; 

i Nedėlloj nuo 1.1 iki 12. Ouugclv nt- 1 
-ilikifi'U akys atitaisomos tie akinių 1 
kainos pigiai, kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. I 

i Phone Boulevard 7589 į 

LIETUVIAI ADVOKATAI

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant ack- 

niadieuiua ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
C1IICA00. ILL.

Telepbone: BOUIevard 2800

J8SEPH J. GBiSH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekuell Street 

Telepbone: REl’ublic 9723

J6HN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

, 2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedčlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo fi iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPnblic 9600

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK
t •

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

karų, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSaJle 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. Cravvford 4100

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

HEMiock 6286

Rez.:
24:6 W. 6? St.

i DR. A. J. SHIMKUS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
! Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

Tel LAFayette 8016
1 VALANDOS:
! 2—4 popiet —•' 7—9 vakare
Į Trečiudienais ir Sekmadieniais 

________ pagal sutarti.

Tel. CANai 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. l.eavitt St.

Tol CANai 0402

Tel. Ofe. REl’ublic 7C8fl 
Meii-ose l’ark 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marąuette Road
____________ ________________ __________ Antrad., kelvinai). Ii uenktadleniab

-v 9-12 v. ryta; 1-5 p. p.; 8-9 v. v.
State MM •eSUdienlalB nuo 9 v. r. Iki 1 p p.
KAL & ZARETSKY > įsi *»*»

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
g. Sta.llenlals nuo 2 v. iki 9 v. v 

Sekmadieniais pagal sutarties

ATTORNET8 AT LAW esaa So Wcstern Ąve. I
Valandos: kasdien nuo <:S0 po plev 1 
iki 8:10 v. vak. Subatoj m c 12 iki 

8:00 vakare
168 W Randulph St. 

Valandos: kasden ndn 9:0o ryto 
Iki 8:00 po piet

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATA8 
33 North Ls Šalie Street

Chieago
Telepbone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki 8 vai. vak. 
ficSt. 3 Iki fi vai. po pietų, ir 

pagal autart)
6322 So. Western Avenue

__ PROspeet 1012

AMERIKOS LIETUV”
Office Phone Rea. and Office 

norie eet ir'”’ o<t59 S. LeavPt S*
Vai. 2-1 pp. Ir 7-9 vok. CANai 0706

m. j. j. (owm

ĮVAIRŪS DAKTARAI

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

TaL YARda 0994 
Ras.: TaL PLAza 2400 

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

N <w1/i|inmia ,ru> IO .k. *t’J

DR. CHARLES SEGAL
OlPiaAH

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

CHICAOO, ILL.
Talafonaa MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
»al no motu ir nno 7 iki 8:30 r • 

JAU NLGRIW Ift KALIFORNJJOfe

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja S0 meti,

Reumatizmą. Ir Širdies Ilgos lo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2 4. 7-S T. M 
Gyvenimo vieta 1618 Ho 60 Are. 

Phone Cicero a 6 54

UĮp

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago
Nedėliotu ir Trečiadieniai* 

Pagal Sutartj

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOUIS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valamlos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir (i—8 P. Id
iles. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pngul sutartį 

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So Halsted St., Chicago 
Pnned . Sered. ir Subat. mm 2—9 v
Res. 6924 So. Talman Avs.
Res Tel. GROveniU 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VV. Marųuette Road 
Vai. 2—4 ii 7—9 vak.

Ketv. *r Nedėlioto:* susitarus 
Siihatoiiia Clceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo G iki 9 vai. vak._____ __

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valai.Jos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nagai antarti

DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel CANa' 0257

Res. PROspeet 6659

OR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 Ko. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. CANa! 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Vataadoa: 1-^3 ir 7—8 

Seredomia ir Nedėk pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6031 S. Caiifornia Avė.
Tnlafnnaa RY.Pnhllc 7R88

Tel. Office Wentworlh 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
if aubatoaįita.

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rm. KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VlRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. OUNSULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandoa 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

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

Reikale ta.'p gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligoųtafc.



šeštadieou-s, kovo 20 d., 1037 o r» a r' n a «

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
——

CICERO ceros katalikams ir jų vada
ms.

Verbų sekmadienį suma ir 
verbų šventinimas šv. Anta
no bažnyčioj prasidės 10:15 
vai. ųyto, t. y. 15 nūnutų 
anksčiau, negu paprastai bū 
na suma.

♦Susirinkimui šį sekmadienį 
1 vai. bus šių draugijų: Die
vo Motinos Sopulingos, Visų 
Šventųjų ir Federacijos 12 
skyriaus. Visi nariai minėtų 
draugijų ateikite laiku. Fe
deracijos /sus-mas perkelia
mas iš priežasties Velykų. 
Visų draugijų atstovai ir at
stovės turi ateiiti.

Kovo 18 d. vakare Harding 
valgykloje, mieste, mūsų C. 
Y. O. basketball tymas tu
rėjo puotų, kurioje dalyvavo 
visi žaidi kai ir kunigai. Mū
sų parap. žaidikai Ciceros a- 
pylinkėj ir šiais metais lai
mėjo čempijonatų. Chicagoje 
gavo antrų dovanų. Per vi
sų sezonų pralošė tik vienų 
žaidimų.

Po geros vakarienės visi 
žaidikai nuėjo į teatrų. Visų 
užfiuidijo pats klebonas. Vė- 
liau “Drauge” tilps žaidiku 
paveikslas.

Patarnauja Moteriais 
Ir MAUKTOS

BRIGHTON PARK. — Eu
genija ir Ona Jovaišaitės už
laiko beauty slioppe 4149 •§ 
California ave. ir patarnau
ja moterims ir merginoms.

judiname savo muskulus, ver-, MARQUETTE PARK. — 1 riaus nariai, rėmėjai ir dul
kiame, vaikščiojame, šnekume, Į Labdarių Sųjungos 23 kuopos 
geriame, valgome net žiūri-1 susirinkimas įvyks sekmadie 
me, kokiam laikui galime su nį, kovo 21 d., parapijos sve- 
įkdky-ti kvėpavimų. Galime pa- tainėje, 2 vaiaudų po pietų, 
jsijuokti. Jeigu tik nepaisytu- Visi nariai ir darbuoto jai pi a

buotojai prašomi laiku susi
rinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. Valdyba

šoiui laiku susirinkti, nes yra 
svarbių i'tukalų svarstyti.

Valdybų

Kovo 10 ir 17 d. vakarais 
po gavėnios pamaldų, parap 

^svetainėj įvyko paskaitos a- 
Fpie vėžio apendicites ir da
ntų ligas. Paskaitas davė gy-

♦Sekmadienį, kovo 21 d., 1 
vai. po pietų, paprastoj vie
loj, jvyks dr-jos “ldetuvof 
Ūkininko” svarbus mėnesinis 
susirinkimas. Bus daug sva-

MABQŲETTE PARK. -- rbių reikalų svarstymui, tai 
Marijonų Kolegijos ir Semi- visi nariai ir narės malonė- 
nąrijos Rėmėjų skyrius laikys kite aUilwkytį.
susirinkimų sekmadienį, ko

•ne savo menkų rūpesčių, vi
si turėtume geresnę sveikatų.

Juokas linksuiina žmogių 
Linksmumas nušviečia aki.-, 
i&vajzda tampa raudonesnė,

Bus išvaryti iš namų. Supę- | žengimas tampresnis, visos v i- 
riod- teismo teisėjas James F. dujinės jėgos būna sujudin

tos, kraujas geriau cirkuliuo
ja ir visi kūno organai geriau 
atlieka savo užduotis. Kūnas,

Jos pernai vasarų buvo Lie-, dtlvė leį<±i.uiiĮ HOLC
tuvoj ir kitose Europos val
stybėse. Ten susipažino su tų 
kraštų savo šakos užsiėmi
mu ir kų gero matė dabar 
savo darbe tų pritaiko.

Laikas Pasisportyti

BRIGHTON PARK. - A- 
,teina kartu Velykos ir pava- 

' saris. Ta progą reikią pasi- 
Pagerbe Savo Kleboną puošti ū- pasisportyti. O mo-

----------- | terys ir merginos to negali
NORTH SIDE. - Praėju- ' beauty shop. Ge-

(Hoąie Owners Ijoan Corpj 
prąšalinti iš nąuių Charles 
Stern, žmonų ir-tris vaikus už 
negražinamų HOLC duotų 5,- 
600 paskolų ant namo (žemiau 
atvąiz<je) adi1. 1311 N. 18 ave., 
Melrose Park. HOLC forklo
davus namų praeitų vasarų. 
Stern su šejima gyvena ant
ram aukšte, kaip nudilini n 
kai. Neseniai jis turėjo sėdė 
ti tris dienas kalėjime už ne

kuris “juoku 
jirotų taipgi juoktis.

su pasi” vers

Dėl tos priežastį es yalgio 
laikas kiekviename name pri- j 
valo būti labai linksmas ir 
malonus laikas. Linksmumas 
piie valgio yra goresnis, negu 
visos pasaulyje pijulės, arba . 
vaistai. Tat išmok juoktis. Nu
plauk rytinį piktų jausmų man

įteikia.,,, HOLC $200 iraomoe, ,|)ae k linksluai eįk

vo 21 d., parapijos svetainė- i 

je 2 vąl. po pietų. Visi sky- Į

J. žurkauskas, pirm.

I. Lukošiūtė, fin. rąšt.

f

sį sekmadienį, parap. avėtai-! 
dytojai Simonaitis, Zubric- Į nėję įvyko kleb. kun. J. -Sau
kas, Biežis ir Gussen. žmo-. linskui pagerbti bankietas, į 
nių per abu vakarus suskrin-! kurį prisirinko pilna svetaine 
ko nemažai. Ačiū lietuviams; nortlisaidiečių ir svečių, 
daktarams už tukį sumany
mų ir geras pamokas. Tik 
kažin kodėl minėtieji dakta
rai nepakvietė vietinio dak
taro dentisto P. Atkočiūno, 
kuris savo profesiją labai ge
rai žino ii- dr. Stonio. Jie 
vietiniai.

Sekmadienio, kovo 21 
vakare 7:30 vai. DRKSA 
kuopa rengia kcirtavimo ir 
bunco vakarų, parapi josi sve
tainėj. Visus kviečia atsilan
kyti. Bus daug gerų dovanų.

G.
n?

Pe^ Velykas Sv. Ajjta.no 
bažnyčioje bus tikrai įspūdi
nga. Bažnyčia per visų nak
tį bus atdara. Uniformuoti 
kareiviai saugos Išganytojo 
grabų. Prisikėlimo apeigos 
procesija mokyklos vaikučių, 
giesmės, orkestrai ir vargo
nams pritariant Velykų ry
tų prasidės lygiai 5 valandų.

Programa buvo įvairi ir ža
vėtina. Jų išpildė didysis pa
ra p. choras, aukštesnės mo
kyklos vaikinų choras jr mo
kyklos vaikučiai, seselių nie
ky tojų prirutšti. Bankieto da
lyviai. negalėjo atsigėirėti vai
kučiu dainelėmis, gražiais li
nkėjimais ir įscenizuotais vai
zdeliais, kurie vaizdavo ntrą- 
diinų tikrosios laimės. 'VjisĮ#8 
sukėsi apie klebonų. Didelį 
suijpryzų northsaįdiečiąi turė
jo kai V. Čirvinskui solo dai
nuojant akompanavo F. Smi
tas, kuris pasirodė tikras a- 
kompanistas. Bankiete svečių 
buvo iš Bridgeporto. Progra 
ma vedė J. Ramoška. Kalbėjo 
visų draugijų pirmininkai ir 
vienas, kitas iš komiteto, ark. 
Žaldokąs, Šmitas, Bertulis ir 
kiti; gražių kalbų pasakė kun. 
Jeskevičius, kuris, mirus kun. 
Svirskui, buvo keletu mėne
sių klebonu.

Po skanios vakarienės ir

Ona’s Beauty Shoppe, 1820 
W. 47 st. arba 4459 So. Ca
lifornia ave. Pilnojoj dar
buojasi Oną Paukštytė ir E- 
heonora KadJJaty įp antrojoj 
— Malvina Stąnkiūtė ir An
zelmą Šemaniūtė.i »

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA 

16 W0PL

kurių surinko nuo nuominin
ko pirmam aukšte

Būk Linksmas

ry t ių. Nusišypsojimas yra už
krečiamas. Neužilgo patėniy- 
si, kad visa šeimyna šypsosi 
ir neužilgo juokas seks nusi
šypsojimų.

Vidurdienį pąsirink linksmų 
draugų kelioms minutėms pra
leisti. Matysi, -kaip linksniai 
visą dieųa prabėgs.

Pietus irgi bųksmai pra
būk. Nors ir ąąt stalo nėr 
dąiįg maisto, lai kambaryje 
būna daugiau linksmumo.

Dr. J. L. Rice (JFLIS).

PIRKITE NAUJA 1937
RADIO VELYKOM

PROGRESS KRAUTUVE
PASIŪLO SPECIALIAI

SUMAŽINTO M KAINOM
PR1EŠVELYK1N 1 AM E IŠPARDAVIME

.1

Ko ši tauta, kaip ir kiek
viena tauta pasaulyje, reika 

Ryt vakare, nuo 7 ki 8' Augiau už viskų, tai 
vai., iš didžiulės WCFL ra- sveiko J1**0 Pr’e kiekvieno £v< Kązųniero Akademijos 
dio stoties girdėsite puikių1 valgl° ir linksmumo Rėmėjų Dr-jos smąrin^iin.as j
dainų ir muzikos radio pro- ‘ tarpe valgių. j vyks kovo 21 d., Šv. Kazimie-
gramų. Dalyvaus solistai, du-1 Linksmumas svarbu sveika- Akądemijoj.
otai ir kvartetas, B«bįko si- iUi’ l>et n,es a«’e vb*i *ei 

nepamanome, žtnonėę į tai ne

SUSIRINKIMAI
I

*

mfoninė radio orkestrą ir 
Makalų šeimyna. Tokios pro
gramos kiekvienam bus ma- 
loiiu priklausyti. Sius ,pr„.!’iid,dr>k ir Msk
gramas leidžia J. F. Budri- da"« arb» S““1'
ko krautuvės Odeagoje, ku- nuohtt susiraukę. J‘e .W 
raose dabar eina didelis S- ^P808“- 0 Pems he‘
pardavimas radįų, skalbyklų,

kreipia dė'mėsio. Ar tai ofise, 
darbo vietoje, arba namie, ap-

refrigeratorių ir namams ra
kandų. Beje, prįmintina, kad 
ABC iskad|bykl| k, laimėsimas 
įvyks kovo 26, Budriko krau 
tuvėje, 3417 S. Halsted st., 
6 vai. vakare. Jūs galite gau-

Didžioje Savaitėj, prade- j
dant trečiadieniu, mūsų baz i turiningos programos kun. J. 
nyčioje bus pamaldos kas Šaulinskas ilgoje kalboje vi- 
vakarų 7:30 vai. siems dėkojo už surengimų |_į tikietus dykai atsilankę i

-----------  vakarienės, kurios, sakė, ilgai Nudriko krautuvę. Z
L. K. Vakai’iJiių valst'jų nepamils.’ Baigdamas kalių 

konferencijoj Ciceros Šv. A n- ragino visus dar prie dides- 
tano parap. draugijos turėjo nūs vienybės tautos ir Bažny- 
virš 40 delegatų. Garbė Ci čios labi i. Lietuvytis

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

Gražių dainų, muzikos ir 
svarhių pranešimų 

programa

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj, 11 valandų 
prieš piet, iš stoties WGES 
įvyks reguliarė nedėldienio 
radio programa, leidžiama 
pastangom Progress Bendro 
vės ’ k .rautu vės, 3224 So. Ilul- 
sted str. Kaip ir visuomet,

veik visai nežinomas daiktas.
Linksmas žmogus retai sku

ndžias kokia nors vidurių li
ga. Jis retai serga.

Pradžia juoko yra susi judi
nimas. Kada mūsų palinkimus 
juoktis, būna sujudintas, tas 
ant syk pralinksmina protų. 
Linksni limo sėkmė pasiekia 

! kiekvienų kūno dalį. Žmogaus 
protas ir nervų sistema sąmo
ningai ar nesųuiuningai' .pi) 
nai kontroliuoja žmogaus kū
nų. Kontrolė yra sųmoningn 
kuomet mūsų vąlia veikia. To
kiu būdu mes, kada norime,

Vi|ų ARD skyrių prašome 
atsiųsti atstoves čusįrinkimap. 
Daug svarbių ir naujų reika
lų turime bendrai aptarti.

Iš .priežastius ilgesnių pa
maldų bažnyčioje, Verbų se- Į 
kumdienį, ARįD sąsirinkimąs 
pituddčs 3 vai. po pietų.

A. Nausėdienė,
ARD centro pirm.

B1UGHTON PARK. — Dr- 
stė Gvardijos Pirma DĮiv. Šv. 
K aziiniero Karalaičio eis i n 
corpore prie šv. Koinupijy? 
verbų sekmadienį. Visi nariai 
prašomi atlikti išpažintį su 
batoj, o nedėlios rytų 7:30 ,v., 
susirinkti į svetainę, iš kur' 
eisime į bažnyčių išklausyti 
šv. Mišių ir priimti šv. Ko
munijų. Valdyba

KELIONES I LIETUVĄ

Šis 1937 Mftdos RjC.A- Victor Ra-1 A I A50
dio — tun geriausius pagenniuius — -----
Nepaprastai -Gražiame Kabinete. Per ŠĮ
IŽpardav’Huų kaina tik ...........................

Didelė klenų Radio
Kiti Miilget Kadios 1937 i fasirinldinaa kitų gerų iš-
metų Mados Nuo dirbysčių Console Radios 

nuo

SEPiSWASTA3 NUMAŽINTOS KAINOS
Ant Kakandų — Kaurų — Rafrigeiatorių — Piovykiių 

Pečių ii- t. t.
TIK PBIEŠ VElzYKAS 

Rtrkile DaJjar — Taupykite Pinigus! 
iBFKLO’- FBOMJiRKSS KRAFTVVĖJ TVOJAU!

tA-4'1
ireCI

KENOSHA. — Balandžio 4 Kovo 14 d. Šv. Vardo dr- 
<1. J. E. arkiv. Saniuel Stricli ja susirinkime nutarė daly- 
atvažiuos į Kenoslia ir suteiks vauti “bowLing” rungtynėse 
Sutvirtinimo Sakramentų vai- Raeine. Dr-jos jaunieji nariai 
kučiams. Dabar seselės Pran- baigė ki^epšiasvydžio tiinuir 
ciškietės juos ruošia, kad ti- mentų. Nors nelaimėjo pir-
nkamai prisirengtų Sakiame- mos vietos, bet rungtynes bai-1 kalintojų. Be dainų bei ąiu- 
ntui priimti. Tėvai, kurių gė daug aukštesnėje vietoje zikos, klausytojams bus įdo- 
vaikai nelanko parapijinės nei kad pernai. Į ųiy, jšgir^ti prąne#jmius iš
mokyklos, liet nori, kaxl ir
jie priimtų Sutvirtinimo Sa
kramentų, prašomi susižinoti 
su klebonu.

programoj dalyvaus grupėj ,nen'V įtartina nepamiršti 
žymių dainininkų, muzikų ir pasiklausyti. Rap. f.

/■■■■■■■■ ■ P « • •
■ REUMATIZMAS į

Gyvojo Rožančiaus dr-ja 
laikytam susirinkime nutarė 
užprašyti šv. Mišias kas mė
nesį, pirmą sekmadienį, 8 vai.

Draugijoje yra septyni ra
teliai ir kiekviename rately
je penkiolika narių.

GEDIMINAS 8UILDING ?nd LOAN 
ASSOCIATION

4425 Bo. Fairfield Ave. — Chicago, JU.
Kaip Savininkai RekąuCly nuobavybių:—

241 W. 46 Str. — 2 (lėtų medinis nama-j 4 Ir 4 kamb.
2934 VV. 3i» Pl-jcc — 2 lietų medinis namas 4 lr 4 kamb 
4564 Ho. Hnokwell Ht. — 2 f lėtų medinis bizniavas namas.

Storas su dviem kamtarluls ir S kamb. antram* aukftte.
4623 Ho. Ht. bouls Ave — 2 lietų marinis namas 6 Ir 6 kamb.

Stiklo jas pardavimu: savo termlnkams arba kitiems už goriausius 
pasiūlymus — už pinigus ar>a užsibaigusius Mrus mūsų Bendrovės. 

PasKilymai u/.-įdaru kovo žl ilhsi* J9Ž7.

LEONARD A. GREETIS — Sec'y 
Tel. Ift. 6618

Ji
P
P
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SAUSGELE J
Neslkankyklte savęs Bkaua- f 

mais: Heumattsmu, SausgAle, v
Kaulų Galinių, arba MMIun- įf 
glu — raumenų sunkumu: nes B 
skaudėjimai naikina Jt{U)O "
vybę tr dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo.

CAP8ICO COMPOUND mos- ■ 
tls lengvai praiallna vlržmtnt- _ 
tas Ilgas; mums žlandlen dau
gybė žmonių siunčia padtko- ■ 
nes pasveikę. Kaina tuo per _ 
paAtą 5te, arba dvi už ji.01. ■ 
Knyga: '^ALTINIS SVEIKA ■
TOH" augalais gydytis, kaina 
tO centų. •

Justin ttotię J
3860 SO. HALSTED ST. -į 

Ohicato, HL

I 9 f • • f

progress krautuvės apie di
delį priešvelykįnį išpardavi
mų. Turės progos sužinoti, 
kaip prieinamhni sąlygom ga 
Įima nusipirkti visokių reik-

SVEOU

LlNUA

Nuolatinis spglsleklnųis

NBW YOHK-KLAIPEDA
Per Uothenbąrgą. Švediją,

Patogi, Greita Kedonė 
Pigios Laivakortės

Ižpl&uklĮtial laivų lt New Yorko

DRO-TTNINOHObM ......... Rland. 17
OR1PHHOLM ......................... Geguiėv 1
nnoroUNOMOLM ____ Gegules 15
t-mi*HHOIi.M 4tCguži**.s ’ŽH

■teikia
ak ortas 

k*ei>UM 
Linijos skyriai.

• 8WEDUUI AMERICAN LI^E
'■'Uh Ave. ą»wl 4. w. SI* Ht. 

Jlouk< rnU<-r Zkmter. Nes* .Vosk rClty. 
Clticago, IU., 181 N. Mlchijran Ave. 
Boston, Mass. 154 Bnylston St.
Detroit. Ml<*b., ,lp7* Kt.

J. h ALEDINSKAS, Vedėjas
3224 South Halsted Street

Tel. ūlCtojy 4226 'Chicago, Illinois
Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry

toj, nedėlioj, 11 vai. lyte iš stoties WGES, 1360 kil
% =

Gerkit ir Reikalaukit
Visoas Alinta* 
Mataal Trtj« 

Ivaigždiia 

EesUnaky

Mutual UquerCo.
4707 S. Halsted SL

Tel. YARDS 0800

\ »

Ajjta.no


H

Chicagos Sęjungietėms

Pastaruoju laiku Chicngot 
Bąjnngietėms užėjo darbyme
tis. Taigi reikalaujama kuo 
daugiausia darbininkių. Kas 
gi tomis darbininkėmis turė
tų būti, jei ne mes pačios.

Visos turime žinoti, kad su 
kovo 1 diena prasidėjo mūsų 
organizacijos vajus — ver
bavimas naujų narių. Kiek
vienoje kuopoje turėtų eiti 
gyva talka ir lenktyniavimas 
vienų su kitomis.

Depresija pamažu nyksta 
laikai gėrėja. Aišku geresnė 
se sąlygose lengviau ir nau
jų narių įtraukti organizaei
jon.

Pereitų sekmadienį, kovo 
14 d. įvykusi Chicagoje Liet. 
Katalikui 1'4-Ųii konferencija 
sukėlė mumyse daiug pasiry
žimo ir noro gyviau veiku 
visose organizacijose. Šioje 
konferencijoje Moterų Sąjun
gos vardas ir jos kilnumas 
žymiai užrekorduotas. Vajaus 
ir seimo reikalais net rezo
liucijos priimtos. Taigi, jei 
kiti apie mus taip gražiai at

vanų $5.00 tai kuopai, kuri 
įrašys į pašalpos skyrių dau
giausia naujų narių. Tat, vi
sos į lenktynes!

Kitas svarbus darbas — 
ruošimasis prie Moterų Sų
jungos 18 seimo, kuris įvyks 
rugpiūčio mėn., Cliicagoje.

Kaip išoriniu seimo pasi
ruošimu, taip vidujiniais or
ganizacijos reikalais kiekvie
na kuopa, kiekviena sųjun 
.iridė turėtų susirūpinti.

Išoriniam seimo paruoši
mui yra apskrities išrinktos 
komitetas, į kurį įeina atsto
vės iš kiekvienos kuopos. Ko-

TSvas F. Yonkus, domini r,litetas iš savo pusės daro 
konas, iš Raseinių duoda mi- gali. Bet taip pat kartu 
sijas \ isų Šv. bažnyčioj, Ro- kyje&a, jr kiekvienų kuopą 
selande. Visas jaummcs rni. :iįridėti prie darbo, 
sijas lanko ir gėust gražiais

pamokslais Sukėlimui lėšų seimo reika
lams yra išdalintos laimėji
mo knygutės. Kiekviena kuo 
pa turi stengtis knygutes pla 
tinti. Taipgi kviečiamos kuo-

Šeštadienis, kovo 20 d., J 937CKXTTgl8

dos solistai: Kaminskas, f'ir- 
vinskas ir Mrs. Malone.

Nikodemas Kulys, šv. Mykolo par. 
varg. stato Septynius Žodžius Kri
staus nuo kryžiaus sekmad. kove 
21, 7:30 v. vak. Šv. Mykolo bažn.

misųomeriaus
Misijos baigsis verbų sekm., no 7 kp. irgi žada ka suren-— . ^iiA ‘zrvt’/vnTnn » nlriTinvin 1*i,a * "v
i :30 vai. vakare.

rengia šokius. West Pullma
no 7 kp. irgi žada kų suren 
gti. Kų mano kitos kuopos!

____ ______________ Besiruošiant seimui kartu
vėli vietoje nebegalime. Įgy- jr kokjq_norg pramogėlę' nepamirškime ir pačios orga-
vendinkime obalsį: Kiekviena surengtį geimo, reikalams. Kai nizacijos reikalų. Iš anksto 
sųjungietė turi įrašyti Sųjun- kurįos kuopos jau tų daro. ruoškime naudingų sumany- 
gon nors vienų naujų narę! rp0WT1 of Lake 21 kuopa pir-,mų. Panagrinėkime savo įsta- 

M. S. Illinois valstybės di- mutinė užsirekordavo suren tus - konstitucijų. Ko truk
rektorė M. Šrlupšienė pasi- gdama bunco, kuri praėjo di-!ste netobula __ bandy-
ryžusi apvažiuoti visas kuo- džiausiu pasisekimą Marąue kįn’e Nors karto

siliepia, tai kaip mes pačios pas kviečiant į vajaus talkų, tte park 67 kp. seimo reika-
į tai reaguojame? Aišku, sto Be to, ji nuo savęs skiria do- lams po Velykų, bai. 11 d., atgyvenkime ir pa,laidokime

Elisabeth Rethberg
atranda, jog balsas ir gerklė su Luckies yra saugūs

Garsi Metropolitan 
Operos Soprano Rašo:

“Jau apie keturiolika metų, kaip gėrė- 
juosi Luckies. Kada pirmą kartą atvy
kau į Ameriką as pastebėjau, jog čia 
operos dainininkai rūko daug daugiau, 
negu dainininkai uisienyje. Dabar as 
manau, kad to prieiastimi yra, jog tiek 
daug Amerikos dainininkų atrado savo 
balsus ir gerkles su lengvu uisirūkymu 
saugiais. Tai bent mano pačios, kaipo 
nenuolatinės rūkytojos, buvo patyri
mas. Faktas, jog Luckies yra lengvas 
uisirūkymas suteikia man apie savo 
gerklę palengvinimo jausmą.”

Neseniai 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 Rethberg, 

ir taipogi luti 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 gerkleL PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
“DERLIAUS GRLETINB*

Lengvas Užsirukymas 

“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga
PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSUU

rūpinimusi 'asmeniniais reika
lais. Siekimas asmeninės ga
rbės, niekam naudos neneša.
Gyvenkime organizacijos i- 

dėja ir jos reikalais tesirū
pinkime. Savymeilės sųjun- 
gietėse neturi būti. Dirbda
mos nuoširdžiai ir trokšda- 
mjols vien gero, laimėjimas, 
aišku, bus mūsų pusėje.

S. Sakalienė,
M. S. centro vice pirm.

Moterų Sųjungos seimo re
ngimo komisijos susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, kovo 21 
d., O. Nevulytės bute, 6753 
So. Campbell avė., 3 vai. ]K) 
pietų.

Visų kom. narių prašau į- 
sidėmėti vietų ir laikų. At
skiri kvietiniai nebus siun
čiami. Prašau visų susirink
ti. S. Sakalienė, kom. sekr.

Duboiso Kantata Šv.

Mykolo Bažnyčioje

NORTH SIDE. Ir nort.li- 
saidiečiai ir svečiai nuvykę j 
Šv. Mykolo baižhyčių, 1641

Wabansi& avė., ryt vakare 
pasigėrės religiniu veikalu —
Duboiso kantata “Septyni 
paskutiniai Kristaus žodžiai 
nuo Kryžiaus”.

Religinio turinio koncertų 
mums ne dažnai tenka išgirs
ti, dėl to ji© būna nauja ny- 
bė ir padeda žmonėms ypač 
gavėnioje labiau susitelkti
dvasioje ir geriau apmųsty-  _

. . ~ Parduvimui plytinis narnas 2 po 5tl pasaulio Išganytojo kail-.SvIeSas kambariai su maudynėmis v -r-k-i , ... . . , j ir kitais pagerinimais, viduryje liečiu. Del to tikimasi, kad l*yt į tuvių kolonijos, arti mokyklų ir 
- -»T,i , v ' bažnyčių, geriausia transportacija,Sv. Mykolo bažnyčia prieis žemos taksos. Kaina tik )3200, ga-

.. v • 1 . • I Įima ant ISmokesčio. Savininkaipilna žmonių pasiklausyti 2230 vv 23 pi. Kreiptis po 5 v. vak.

Pardavimui 5 kambarių cottage. 
Kaina $700. Randasi 3452 So. Li- 
tunica avė. Sav. 34fi3 So. Litua- 
nica avė. Tel. YARds 5748.

gražaus veikalo. 

Veikale solo partijas gie-

BRIGHTON PARK
Seninusias ir geriausias naujų 

drabužių siuvėjas ir senų valy
tojas ir taisytojas.

ANTANAS LUKOŠIUS
Savininkas

2555 W. 43 st., tel. Lafayette 1310

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

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

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

VTRŲ SKTRIFS 
KIŠO Clybourn Avc.
Pirm., Tree.. K. t, Ir.

ir Ae*t.
7:30 ryt. iki 10 vnk. 
Antr. Ir Penkt. 7:30 

ryto Iki 6 vak.

MOT1BRŲ RKYRIOT 
l*-7 N. Halai ed «t 

Antr. Ir Ketvir.
9 ryto Iki 6 vnk. 

Mot ertu 
Pa tarnaut o Ja

MOSIS VIETOMS PU VIRŠ 40 MKTŲ

Verta visiems 
dvasinėj puotoj.

dalyvauti
Rap.

PLATINKITE “DRAUGĄ” A
CLASSIFIED

PARDAVIMVI NAMAS

Pardavimui namas dviejų flatų, mū
rinis. dviejų karų garadžius. Vls-

I kas ižrenduota. Randas) 4053 So.
I Artesian av. Kreiptis 1425 W. 45 
' ** ' tel YARds OtO6.

PADAVIMUI KRIAUČIŲ fiAPA

Pardavimui kriaučių šapa, moderniš
kai įtaisyta. Kaina pigi. 2407 So. 
Oaklev avį>„ tel REEIev 8658.

PARDAVIMVI MASINOS
Parduodame visokius typewriterlus.
'■adding" mažina s Ir rogisterius. 
Juozai Pauli. Mid City Tvpewriter 
Exchange. Tel. Wentworth 5305.

PiRDiVTMH K.RAITVVt
Perdavimui Hardware Ir Paint 
Store. labai pigiai dėl to kad tu
riu du bizniu. Gera vieta, lietuvių 
apylinkėj, biznis išdirbtas per 18 
n.etų. arba priimsiu pusininkų. 1421 
So. 49 Ct . Cicero. TU.

ANGLYS
Vžsisakyk anglių dabar — Black"

gold angis $4.75 iki $6.00. Wesf 
Virglnia Pocahontas mine run $7.75 
egg $9.50. Gruody Mining Go. Canal 
7447.

Mūsų Nuosavos 
Dirbtuvės Padirbti

Su naujuoju 

NORGE šaldytuvu

• GERESNĖ REFRIGERACIJA.

• MAŽESNES IŠLAIDOS.

• DIDESNIS PATOGUMAS.

Galite NORGE pirkti IŠMOKĖJIMAIS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI TĄ REFRIGERATORIŲ

PARLOR

SETAI
Pilnai

Garantuoti

Lengvi
Išmokėjimai.

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

2310 West Roosevelt Road — Telefonas — SEEIey 8760
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1Moso OriaoėooltoiiVeikJa
A. L. R. K. 1Federacijos Apskrities Skyrius

— • Fed. sk.: M. Česnavičius, 6v. Kaz. Akiui. Rėm. 6 skyr.: 
O. Zdanevičaitė, A. Crikšienė. • Kulkauskienė, Pautienė, Vai- 
8v. Antano Pad.: A. Brazis, kutienė. Saldžiausios Širdies 
A. Ivanauskits, A. Grisius. A-j No. 1: J. Gajauskas, P. Gry-

UŽRAŠAI LIET. KAT. VAK. VALSTYBIŲ 
14-SIOS KONFERENCIJOS

(Tęsinys)

Organizacijų skyrių, apskri
čių ir draugijų atstovai 
dalyvavę L. R. K. V. V.

konferencijoj

Marąuette Park (Chicago) 
--- Šv. Barboros: M. Skrebic- 
nė, P. Lileikienė aukų $2.C0. 
Viln. Vada v. Sąjungos: P. Vi
lkienė, P. Čižauskas. S. L. R. 
K. A. 163 kp.: Albina A. Po-

K. Sriubienė, M. Gerdžiūnie- 
nė, A. Šatkienė. A. L. R. K. 
Sus-mo 48 kp.: B. Kazlaus
kas, J. Mikolajnis. Šv. Anta
no Parap. Namų Sav. klūbo. 
F. J. Vitkus, J. Mažonaitis, 
A. Jovarauska.s, E. Mikutis.

Town ot Lake (Chicago) — 
Marijonų Rėm. 8 skyr.: E. 0- 
gentaitė, B. Ogentas. Šv. Kaz. 
Akad. Rėm. 1 sk.: E. Ogen-

paštalystės: T. Stučinskienė, 
O. Naujokaitienė, O. Nugarai
tė. L. Vyčių 4 kp.: S. šimulis, 
E. Daujotis, A. Bucaitė, P. 
Liutkiętč, A. Pikelytė, J. Be- 
nikuitis.

Brighton Park (Chicago) -• 
Šv. Kaz. Karai. 1 GvartL: R. 
Andreliunas, P. Kvietkus, V. 
Baliūnas. Vyčių 36 kp.: P. 
Kvietkus, R. Andreliunas, K. 
Zarumskis. S. L. R. K. A. 160 
kp.: M. Tverijonienė, P. Arti- 
šauskaa. Nekalto Pras.: M. 
Stulginskienė, M. Sadauskie
nė, O. Šakūnienė. Tretininkų:

tienė, M. Sudeikienė, E. Ged- o r> i »rv,. .. t t t ... . ’ R. Rekašiene, M. SvenciskJe-skiene, J. Mnkeliunas, L Lu-. Vi|įen.ė, J. Gedvilas. Šv. Pran.
košiūtė.

Cicero, III. — Visų šventų-

nė, J. lx»zickienė, Dobrovols-

bas, P. Vaikutis, Apaštalys
tės: kun. A. Briška, . Kazra- 
gienė, O. Petkienė, B. Petrai- 
tienė, M. BĮ iuxlieilė, F. Skro
denis, Ramašauskienė. Moto
rų Są-gos 20 kp.: Pattrick, 

i Stirbienė, Paukštienė.
AiVest Side (Chicago) — A 

Į paštalystės: Balčiūnienė.
Roseland, III. — Šv. Onos 

dr-ja: P. Debulskienė, D. Žu
kauskienė, J. Lutz, E. Genie
nė. Aukų $1.00.

North Side (Chicago) — 
Aušros Vartų: J. Perkelis, P. 
Tamavičius, A. Šakys. Šv. My 
kolo: A. Šakis, K. Lukošuitis, 
T. Mačis. Šv. Cecilijos: P.

F. Tamoševičius, K. Lukofiai-J 
tis.

VVaukegan, UI. — Šv, Ba’- 
t rami e jaus: A. J. Sutkus, V. 
Bujanauskas, V’. Jakutis, K. 
Burba, AV. Špokas. Aukų $1. 
šv. Juozapo: B. Mačifulis, P. 
Dapkus, P. Bagdonas, B. Ba
gdonas. Aukų $1.00. Šv. An
tano: J. J. Jakutis, V. Špo
kas, J. Bukantis. Aukų $1 00.

AVest Pullman, III. — Mo
terų Sų-gos 7 kp.: Fr. Juškus, 
D. Jankus. Aukų $3.00.

Apskričių — Labd. (cent 
ro) — P. PabiJonaitis, J. Šlio
geris, B. Nenartonis.

A. L. R. K. Sus-mo Cliic. 
apskr.: A. Gudaitis, E. Kon
cevičius.

Moterų Sų-gos Ch. apskr.: 
L. Simutienė, K. Sriubienė,

Rymietės. S. Knnapeckienė, įj Sadauskienė, M. Na-j Maskolaitis. Feder. 23 skyr.: O. A. Nevulytė.
\. Raubūnienė% J. Stoškienė,. šaučiūnienė, lū. Če-! A. Bacevičius, J. Lebcžinskas, Į Vyčių Ch. apskr.: J,

*

šok

jų dr-jos: J. Šileikis, J. Šiau-1 J* Jasulaitienė. Labd. Sų-gos pįeug> Toleikienė, Knistnu-' A. Kumšlytis. Šv. Juozapo: bauskas.
' - ........................... 1 kP'= S- R. Urbo-' ,ien5 Labdarių 6 kp.: j. Vt,|.

menė, P. Darša. Šv. Pran. Vie- R Zaronlski8> j. KliraaSj 
tienė. Gyvojo Rož.: V. Brn-,nuolyno K">- :i skyr: M- Sn- Kulikauskas, S. Miekevičcnė.

teris, F. Šileikiūtė. Amžino 
ž.: A. Stulginskas, K, Lie

sokas, K. Andriulai tienė, Eh. 
Urbonienė. Šv. Pran. Tret.: J. 
Vitkienė, A. Rakauskienė, E.

deikienė, 0. Vaznis, P. I)or- 
ša. Mot. Są-gos 21 kp., B. Ci- 
cėnienė, 0. Vaznienė, M. Su-

Bruknienė. Apaštalystės: J. deikienė.
šlickus, V. Treinienė, R. Va- 
lančienė. Labdarių 3 kp.: Mo- 
tekaitis, K. Sriubienė, Šeme- 
tulskis, A. Jovarauskas. Šv. 
Kaz. Akad. Rėm.: L. Šepulie- 
nė, Mažonienė. Šv. Kaz. Ak. 
Rėm. Jaunametės; E. Murai - 
kaitė ir G. Mozervtė. šv. An
tano iš Padvos: V. Grigaliū
nas, A. Valančius, A. Zaka
ras, Dambrauskis. Feder. 12

Gle-

PLATINKITE “DRAUGI"
Bridgeport (Chicago): 

Moterų Są-gos 1 kp.: Stočkie- 
nė, Janušauskienė, Vyšniaus
kienė. Labd. Sų-gos 5 kp.: U. 
Gudienė, J. Dimša, A. Bud
ria. L. R. K. A, Sus-mo 13 kp.: 
U. Žemaitienė, A. Gudaitis, 
Pr. Naujokas. Viln. Vada v. 
Sų-gos: J. Rašinskienė, O. A-x 
leliūnienė, A. Budrus. Šv. Kaz. 1 
Akad. Rėm. 2 sk.: M. Gurin

Lygsvara Ir Nuosaikumas - 
Maistingumas

rašo
BARBARA B. BROOKJS 

Namų Ekonomijos Skyriau* 
Kellogg Kompanija

Battle Creek, Michigan ’

Naujesnis

skyriaus: E. Mikolainienė, Ce- .skaitė, Giržaitienė, Abroma
nauskienė, J. Račkus, J. Rim- vičienė, Milašienė.
kienė. Moterų Sų-gos 2 kp.: . Dievo Apvaizdos (Chicago)

Visi Namy_ Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, tnanager 
2608 West 47th Street Chicigo

J

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER'S ELDUR 
OF BITTER WINE

Nebūkit
Nevirikinimo

Veryait

iampei.i IMbot’e Blttrr W1m 0».
544 WeH« St.. ■PrlMę* •ampcU irtai

Visose 
Į Vaistinėse

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4603-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Pranešimai
LUKŠA Chicago apskritie.- 

susirinkimas įvyks sekmadie
nį, kovo 21 d., 2 vai. po pietų 
Šv. Mykolo parap. salėj. Vi
sų kuopų atstovai prašomi su 
važiuoti. Yra daug reikalų 
svarstymui. Valdyta

TOVVN OF LAKE. — Dr 
stė Šv. Pranciškos Rymielės 
laikys mėnesinį susirinkimų 
kovo 21 d., 2 vai. po pietų, 
parapijos mokyklos kambary
je. Narės kviečiamos dalyvau
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstymui. Valdyba

Troškimas to, ko mes netu
rime, trukdo mus naudotis 
tuo, kų jau turime.

BEN J. KAZANAUSKAS

Simano Daukanto federali- 
zuotos Spulkos sekretorius. 
Rytoj, kovo 21 d. kartu mi
nės savo varolo ir gimimo die
ną. P-nas Kazanauskas vado
vavo minėtai Spulkai per 25 
metus. Savo pareigas ėjo taip 
sėkmingai, kad Simano Dau
kanto .Spulka tapo vena tvir
čiausiu ir galėjo federalizuo- 
tis.Tas, kuris skaito katalikiš- 

. kyjį laikraštį, tas turi neįkai- ■ ■■ =: —
nuojamą ginklą sav0 rankose. SKAITYKITE “BEAUGĄ”

STANISLOVAS 
A. POCEVIČIUS

mirė kovo 18, 1937 m.. 10:55 
vai. vak. sulaukęs 73 met^ 
amžiaus.

Kilo iš Telšių apskr., Kra
žių parap.
Amerikoje Išgyveno 35 metu3.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris Margaret Valen
tine. žentų. VVilliam, Helen 
Tubbs, žentų Orvllle, 3 sūnus 
Louis, Stanley ir Bruno, 12 
anūkų ir gimines. Priklausė 
prie D. L. K. Vytauto dr-jos.

Kūnas pašarvotas 6804 So. 
Artesian avė.

Laidotuvės Įvyks antradienj, 
kovo 23 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Gimimo 
Švenč, Panelės parap. bažny
čių, kurioj Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas f 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminus, draugus-ges ir paž|s- 
tamus-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę dukterys, sūnal,
žentai, arnikai ir giminės.

I^Udotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telefonas Yards 1138

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

| Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 
ItankietaiiLs — Idiidotnvėms — 

Papuošimams.
Plione LArAYLTTE 5800

Mes esame Įpratę savo amžių 
dalyti į metus. Naujų Metų pra
džia yra geras laikas pažvelgti 
atgal į praeitį ir priekin į ateitį.

Dalant tų maistingumo klau
sime, mes sužinome, kad tyri
nėtojui suranda, kad užtikrinimui 
žmogaus sveikatos reikia koįvai- 
riausig, maisto.

Kašinet vis daugiau suranda
ma ko nors naujo ir naudingo 
maisto dalykuose. Bet vis pasi
tvirtina tas dalykas, kad nege
ra vartoti perdaug vienos rū
šies maisto.

Visų pripažint^., Sjęad žmogui 
reikia nuo piiskvortės\iki kvor
tos pieno kasdien. Tol/au reikia 
čelų grūdų javinio nuiisto ir la
pinių augmenų, iš Inirių gauna
me vitaminų ir mineralų. Taipgi 
vaisių, augmenų, 4omeiėių, nmųos, 
žuvies, kiaušinių, sūrio, sviesto.

Pagal ištyrimus- štai kokie pa
tiekalai tinka šiėms 1937 me
tams :

BREAKFASTTnngrtrtne*
AVhrnt KrumblPM

Orlddl® , j
Maplft ffyrup

Beverage

TiUNCHEON
Oyater Rtew. Pllot CrackerH 

(’picry Cabbairo Ralad 
Chlffonado Dremalnu

Caraniel Crumb Puddlng 
Mlfk

DINNER
Cranberry Cocktall 

Pork etiopu wlth Cream
Gravy

Frled Potatoeu 
Green Beanu

Apple Nut Halad 
Crlap Hot Rolių

Coeonut Cuutard Pie 
Caffelne-free Coffee

BREATIFART
Steared Aprbotu and Datos 

Rire Krlsples
Bcrambled Eggs wlth ParQIey 

Buttcred Bran Bread Toaut
Beverage

LUNCHBOM
Corned Roef Kaulį Pattfcs 

(’reajned Peau 
Vienna Bread 

Prune Puddin*
M Ilk

DINNER
Tomato (’onuomnie

Crown RIb Roast of Lamb 
Union Btuffing 
Kcal lope d Com 
Glazetl Carrota

betture and Endlve Salad 
C’raeked Wheat Būna 

Mocha bayer Cake 
Caffelne-free Coffee

BREAKFAST 
Grapefrult 

Bran Flakes 
Raasaao 

Com Bread 
Bevera&ė

LUNCHBON 
VeRetable Chowder 

Toauted Cheeue 8andwicheo 
Plekle Ringu 
8hoo-fly Pla

| - v M ilk

DINNER
Ptneapple Juice Frappa 

Baked Steak 
Browned Potatoea 

Havory Beeta 
Cbopped Vegetable Salad 

Cloverleaf Rolls 
Cream Puffs 

CaffaitM^ free Coffee

BREAKFAST 
Baked Apple* wftli

Cranberries 
Corn Flakeu

Poached Eagu on 
Toaut Koipuki u

Beverage
lAfochEON 

Beana Baked with
8alt Pork 
Cole Slaw

Steamed Brown Bread 
Frult Oelatin

Mllk

DINNER 
Clam Brottl 
Veal Blrds

P»tat«ex Tlaahed ln Creain 
Whlpped Hquash 

Shredded bettuee, Chlvea 
Salad

Ftnger Rolla 
Ratatn Pte 

Caffelne-free Coffee

A. i
FRANK. J. PUPAUSKY

Mirė k-ovo 17 d., 1937 ru.,
8 vai. vak., sulaukęs 61 me
tų amžiaus.

Kilo iš ltaseinlų apskričio 
ir parapijos. Dainių kslino.

Amerikoj Išgyveno 45 metus.
Paliko dtdellame nuliūdimo 

dukterj Anna Zinkus, žentų 
Gene, anūkų Thomas, hrolj 
Izidorių lr Gimines.•

Kūnas pašarvotas 6418 So. 
Maplewood avė., tel. HEMiock 
1435.

Laidotuvės Įvyks punedėly. 
kovo 22 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j Gimimo 
Svč. Panelės parap. bažnyčių, 
kurioj Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai' kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

liukas
tūde: Du
, Brolis Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika. YAKds 1138.

VENETIAN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
— ■—O-'

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
O--------

Suvirš 50 metų prityrimo
- ■ o—

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

--------o- ■
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH“WESTERN AVENUE
ARTI GKAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

DIREKTORIAI

7 DIENOS Į UETUVį
ANT

BREMEN‘EUROPA
Greiti traokiniai prid pat laivų BRZ1CEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogių 

Kelionę J Kann%.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M Dili AMPC PATARNAVIMAS HmDuLHnbL dieną ir naktį
ri’v V A T KOPLYČIOS ’ VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

LaMcziSi

I. Liolen
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Litoanica Avė. 
Phonė BOUIevard 4139

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

S. M. Skodas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377• DEUTSCHLAND 

HJUMBUBG • NEW YORK
Patogiu geležinkeliai* snsiaiekima* U 

Bremen ar Bambergą

Mes Jnms pagelb«sim gauti vieitinių ir Imigra
cijos visa* jūsų Europos giminėm*.

Informacijos klauskite pas vietini agentų arba

ttaip 1646 Weat 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

LAlllŲTŪViV lįHjįUgll'yOHt'UB

JUOZAPAS

UDEIKI
TfiVAS

REPublic 8340

Ezaskis it Sodos 
P. J. Ridikas

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAKY, IND. LAIDOTUVIV DIREKTORIAI
KILNKR — PRUZIN

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauta 
Phone W. l»th Avė.

B HAMBURG-AMERICAN LINE į«Į 
NORTH OERMAN LLOYO®

130 W. BAFDOtra ET., CSIOAOO MM

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

S
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BRANGIOS DOVANOS, KURIU VISAI NELAUKĖTE
JAS GAUS VISI IR KIEKVIENAS “DRAUGO” SKAITYTOJAS

VISI ČIA ATVAIZDUOJAMI INDAI IR PUODAI YRA PAGAMINTI Iš ALUMINO. 
VISI YRA AUKŠTOS VERTĖS, REIKALINGI IR NAUDINGI KIEKVIENAI ŠEIMAI. 

JUOS GAUNA DYKAI “DRAUGO” SKAITYTOJAI.

PASIŪLYMAS, KOKIO DAR NEBUVO

31 J

,2 p!

r

Šis puikus “Beverage Sėt” krautuvėse kai
nuoja $3.50. .Jį dykai gauna tas “Draugo” 
skaitytojas, kurs gauna vieną metinį naują 

kaitytoją ir prisiimčių .. 6.00.“Draugo”

“Drip Coffee Pot.” 
Kaina $2.95. Dykai tam 
kurs suras “Draugui” 
vieną naują skaitytoją 
ir priisiųs $6.00.

v-. “Glow Lamp.” Kai
na $1.75. Dykai tain, 
kurs gaus naują “1 ba
ngui” skaitytoją pusei 
metų ir prisius $3.50.

Čia yra “Economy Cooker.” Jame galima 
gaminti keletą patiekalų. Kaina $3.50. Dykai 
tam, kas gaus vieną naują metinį “Draugui” 
skaitytoją ir prisius $6.00.

BS!

“Sauce Pan Sėt.” 
Kaina $1.50. Dykai 
tam, kurs suras vieną 
naują “Draugui” skai- 
skaitytoją pusei metų 
ir prisius $3.50.

“Drip Coffee Maker” ir “Tea Pot.” Visas 
setas kainuoja $3.25. Dykai tam, kurs gaus 
vieną naują metinį “Draugui” skaitytoją ir 
prisius $6.00.

Nei vienas laikraštis pasau
lyje nėra pasiilgs savo skai
tytojams tokių dovanų, kokius 
dabar siūlo “DRAUGAS.” 
Be jokio išėmimo visi “Drau
go” skaitytojai jas gali gauti.

“Draugo” sifilomos dova
nos yra tokios naudingos ir 
puikios, kad kiekviena šeima 
jas norėtų turėti. Bet “Drau
go” sifilomos dovanos yra 
taip gi taip brangios, kad tik 
turtingos šeimynos jas tegali 
pirktis. O štai dabar visi 
“Draugo” skaitytojai jas ga
li gauti visai dykai.

Kaip užsitarnauti tas dova
nas ? štai kaip.

Neras’me “Draugo” skai
tytojų tarpe tokių, kurie ne
turėtų lietuvių draugi}, kai
mynų, ar giminių. Daugelis 
tokių pažįstama] ar draugų nė
ra “Draugo” skaitytojais. O 
jų dauguma gyvena be “Drau
go” tik todėl, kad niekas jų 
neparagino užsisakyti. To
kiems nieko daugiau nereikia, 
kaip tik paragibimo.

Tai “Draugas” ir kviečia 
visus savo skaitytojus tapti 
šitokiais ragintojais. Už tą 
jų pasitarnavimą “Drangas” 
ir siūlo dovanas.

Padvigubinkime “Draugo!” 
skaitytoją skaičių

Su šiuo pasiūlymu “Drau
gas” į trumpą Laiką nori pa
dvigubinti savo skaitytojų 
skaičių. Dėl to bereikia, kad 
kiekvienas skaitytojas gautų 
tik po vieną naują skaityto
ją ir “Draugo” šeimyna taps 
padvigubinta. Teisybė “Drau
go” skaitytojų dalie dėl įvai
rių priežasčių tegalės to pa
daryti. .Tuk kai kurie skaity
tojai gyvena ant farmų, kiti 
mažuose miesteliuose. Bet 
laugelis padarys daugiau, ne- 
?u tikimasi. Daugelis gaus 
keletą naujų skaitytojų. To
nu būdu uolieji ir darbštieji 
itidirbs už negalinčius ir 
‘Draugo” skaitytojų skaičius
/ištiek bus padvigubintas.

Uolieji “Draugo” draugai 
privalo žinoti, kad už kiekvie
ną naują skaitytoją yra jiems 
skirtos dovanos. Kiek jis gaus 
naujų skaitytojų, tiek ir do
vanų gana.

Naujiems skaitytojams ta 
pati proga

<• • •

• •

T

VELYKINĖS DOVANOS

Velykos — Kristaus prisi
kėlimo šventė įvyksta pava
sarį, kada visa gamta atgi- 
ja. Atgija kartu ir žmogus. 
Atgijimas būna. dvejopas --- 
kūniškas ir dvasiškas. Todėl 
pilnas mūsų atgijimas bus ta
da, kada atgysime abejais at
vejais. Kaip kūniškas atgiji
mas nėra galimas be saulės

šviesos ir šilumos, taip dva
siškas atgijimas nėra gali
mas be tiesos ir religijos. Te
esie šį pavasarį mūsų pilnas 
atgijimas — kūniškas ir dva
siškas.

Šiais laikais tiesoje ir re
ligijoje ištvėrimas nėra ga
limas be katalikiško laikraš- 

Ičio. Katalikiškas dienraštis

“Draugas” šiuo sykiu duo 
da progą įgyti velykinę do
vaną ir prisidėti prie prapla
tinimo katalikiškos spaudos. 
Visi ir kiekvienas skaitytojas 
gali ,ta. pnoga pasinaudoti: 
suradęs naifją ‘ ‘ Draugui ’ ’ 
skaitytoją gaus brangią do
vaną ir prisidės prie prapla
tinimo- katalikiškos spaudos?.

KO REIKIA ŽMONĖMS

Visi atsimename Lietuvos 
žmonių posakį: visko buvo, 
tik raginimo nebuvo. Taip 
sakoma apie žmones, kurie 
atsilankę pas gimines ar pa 
žįstamus į vestuves ar kitą 
pramogą, lieka nevalgę dėl 
savo nedrąsumo, Stalas ap
krautas visokiomis Dievo do
vanomis, bet niekas jų ne
paragina ir jie lieka nevalgę. 
Tokiems mat, reikia ragini 
mo.

Kaikurems nevedei iam« 
trūksta drąsos pakalbinti

merginą apsivedimui. To
kiems reikia piršlio.

Yra žmonių, kurie neskai
to laikraščio tik dėlto, kad 
jų niekas nepakalbino užsi
rašytu

Matome, kad kaikuriems 
svečiams reikia iparaginimo 
prie stalo, kaikuriems neve- 
dėliams reikia piršlio prie 
apsivedimo. Pagalios dange 
liui reikia paraginimo užsisa
kyti laikraštį. Ragintojo prie 
stalo nėra svarbi ro-lė. Pirš
lio rolė jau daug svarbesnė. 
Svarbi rolė yra ir to, kurs 
kalbitna užsirašyti laakf^štį.

Todėl “Draugas,” kviesda
mas visus savo skaitytojus į 
talką ir prašydamas jų tapti 
ragintojais prie “Drauge” 
skaitymo, siūlo jiems už tai 
brangias dovanas.

Visi stokite į šią talką ir 
visi gaukite geras dovanas. 
Priraginkite. savo kaimynus, 
gimines, pažįstamus užsisa
kyti ‘‘ Draugą-’’ Darbas vi
siems prieinamas, dcivanos 
visiems pageidautinos. Užtat 
visi į darbą, visi ieškokime 
ir suraskinie “Draugui” nau
jų skaitytojų ir (visi gaukime 
dovanas.

“Relisb Trny.” Kaina $1.50. “Console Sėt” Kaina $2.50.
Dykai tam, kurs gaus vieną Dkyni tam, kurs gaus vieną 
naują “Draugui” skaitytoją naują metinį “Drauguo” 
pusei metų ir prisius $3.50. skaitytoją ir prisius $6.00.

“Chrome Copper Tea
Kettle ”—- Švilpiantis 
arbatinis puodas. Kai
na $2.75. Dykai tam, 
kurs suras vieną nau
ją metinį ‘* Draugui' ’ 
skaitytoją ir priduos 
$6.00.

Naujai užeiraJĮa-ntieji “Dran
gą” neprivalo manyti, kad 
jiems prie dovanų kelias už
kirstas. Naujieji skaitytojai 
turi tą pat progą, kaip ir se 
nieji. Naujas skaitytojas, su
ieškojęs kitą naują skaitytoją, 
gauna lygią dovaną, kaip ir 
senieji. Taigi naujieji skaity
tojai nėra užmirštami.

Viai į darbą. Tenelieka nei 
vienos lietuvių šeimynos A- 
merikoj be “Draugo” ir be 
brangių “Draugo” dovanų.
f

“Cocktail Shaker,” 
talpino tris paintes. 
Kainuoja $2.95. Dykai 
tam, kurs suras vieną 
naują metinį “ Di{m- 
gui” skaftytoją ir pri
sius $6.00.

Uzbonas. Talpina dvi kvor- “New Frencr Fryer.” Kai
tas. Kaina $1.75. Dykai tam, na $1.50. Dykai tam, kurs 
kurs gaus vieną naują “Drau- gaus vieną naują “Draugui” 
gui” skaitytoją pusei metų ir skaitytoją pusei metų ir pri- 
prisiųs $3.50. siųs $3.50.

“Salad Bowl,” kainuoja $1.75. Dykai duo
dame tam, kurs gaus naują “Draugui” skaity
toją pusei metų ir, priduos $3.50.


