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POPIEŽIUS PIJUS XI 
SMOGIA HITLERIUI

Nacių pagoniškus žygius vadina 
paiku darbu

4
NACIŲ SPAUDA BANDO TEISINTIS 

KONKORDATO REIKALU
VATIKANAS, kovo 22. —,bai ir Bažnyčiai priklausoinie- 

ventasis Tėvas Pijus XI ift- ji dalykai, j kuriuos valstybė 
ido kitą enciklikinį raštą, šį neturi teisės maišytis. Popie- 

’artą Vokietijos nacių adresu, ž us pareiškia, kad tie visi, ku- 
ši enciklika vakar buvo skai- rie bando Dievą — aukftčiau- 
toma Berlyno katalikų bažny- siąją religinę esybę, pakeisti Modernusis Kaunas. Vytauto Didžiojo. Muziejus Kaune. Kairėje bokštas, kuriame kar 

bo amerikiečių padovanotas Lietuvai Laisvas Varpas, o vidury Lietuvos Laisvės pamink
ys. % į .

Radikali milicininkai skandžiai nukentėja 
Guadalajara fronte

NACIONALISTAI PRADEDA NAUJĄ 
PUOLIMĄ TUO FRONTU

čiose.
(Vakarykščiam “Drauge” 

apie tai trumpai buvo paminė
ta).

Enciklika paskirstyta j tris 
dalis.

Pirmąja dalimi Popiežius 
nušviečia, kaip naciai neigia 
ir peržengia 1933 metais pa
darytą konkordatą su Šven
tuoju Sostu. Tikėtasi, kad su 
šia sutartimi (konkordatu) 
bus uždarytas nacių konflik
tas su Vatikanu. Tačiau skau
džiai nusivilta, nes naciai su 
konkordatu pradėjo nesiskai
tyti. Popiežius pažymi, kad 
konkordatas buvo padarytas 
ne vjen Bažnyčios reikalų su

kilo kitu, tie yra nesąmoningi 
paikumo pranašai.

Trečiąja enciklikos dalimi 
Popiežius užtikrina savo gyvą, 
nesuteptą meilę visiems Vo
kietijos gyventojams. Ir tiems, 
kurie nuo Bažnyčios suklydę 
ir pasitraukę. Reiškia vilties, 
kad jie susipras ir grįš atgal 
į motiną Bažnyčią. Įpareigoja 
katalikus, kad jie nepasiduotų 
nacių atkakliems žygiams ir 
kovoti) už savo teises ir laisvę.

Žiniomis iš Berlyno, nacių 
spauda bando aiškintis, kad 
Vokietija kitaip interpretuoja 
konkordatą, negu kaip Vatika
nas pageidautų. Ir pažymi, 
kad krttikordatas nesą* koks 

metimu, bei^podraugrir paėtnir heliečiamas, arba nekeičiamas 
dalykas. Vokietija, girdi, gali 
jį keisti taip, kaip to reikalau
ja susidarančias valstybėje są
lygos.

Čia pažymima, kad toks na
cių išsisukinėjimas yra vaikiš
kas ir negudrus.

Vokietijos valstybės gerovei. 
Antrąja dalimi aiškinama

ir apibudinama tikėjimas Die
vą, tikėjimas Kristų, tikroji 
Bažnyčia, Popiežiaus autori
tetas, doroviniai reikalai, tėvų 
teisės ir pareigos ir kiti tiky-

PARYŽIUS DAUG VISKO
“GIRDI” APIE ISPANIJĄ
PARYŽIUS, kovo 22. —

Niekur niekas tiek daug visko 
“neišgirsta” apie Ispaniją, 
kaip Prancūzijos socialistų vy 
riansvbė ir Paryžiaus radika
lai.

Paskutinį kartą vietos radi- Į Rand, kuri posižymeju-

CLEVELANDO VYSKUPO 
PROTESTAS

CLEVELAND, O., kovo 21. 
— laikraštyje Catholic Uni- 
verse Bulletin paskelbtas .JE. 
vyskupo J. Schrembso -protes
tas, kad šv. Patriko dieną 
minint vaikštynėse leista da
lyvauti tarptautinei1 šokikei

ai nepadoriais šokiais. 
Vyskupas pareiškia, kad jis

kalai “girdi”, kad Vokietija 
ir Italija jau įginkluoja ispa
nų valdomus Maroko dalies begalo nustebintas, kad Airik '

akraščius išilgai Viduržemio 
iros — nuo Ceuta iki Melilla. 
Kas blogiausia, “girdima”, 

kad Melilloj ir Ggutoj stato
mos tvirtovės, o pajūriu išve
damas kietas militarinis vieš
kelis.

Šiais “gudais” bauginama 
Anglija, kad ji pagalvotų Gi
braltaro likimu.

jos globėjo pagerbimui įsileis
ta minėta šokikė.

PARYŽIAUS KOMUNISTŲ 
DEMONSTRACIJOS

Deja, šie visi “girdai' 
turi pagrindo.

ne-

NACIONALISTŲ RIAUŠĖS 
PORTO RIKE

SAN JUAN, Portorika, ko
vo 22. — Ponce mieste porto- 
rikiečiai nacionalistai sukėlė 
demonstracijas ir riaušės. 7 as 
menys žuvo ir daugiau kaip 
50 su žeista.

Policija suėmė 68 riaušinin
kus. Tarp suimtųjų yra ir mo- 
torų. - J • ■ 'i

TEISĖJAS HUGHES PEI
KIA PREZIDENTO 

SUMANYMĄ
AYASHINGTON, kovo 22. 

— (Vyriausiojo teismo teisėjas 
pirmininkas Hughes pagaliau 
atsiliepė apie prezidento Roo
sevelto sumanymą šiam teis
mui padidinti teisėjų skaičių, 
kad visi sprendimai būtų spar 
čiau vykdomi.

Teisėjas Hughes prašomas 
tuo reikalu parašė laišką sena
toriui AYheeler, dem. iš Mont., 
kurs vienas pirmutinių yra 
priešingas prezidento sumany* 
mui.

Teisėjas pareiškia, kad tei
sėjų skaičiaus didinimu nieku 
būdu nebus atsiektas teismo 
sprendimą spartesnis darbas, 
bet visokis darbas bus tik 
trukdomas.

Pažymi, kad paskirgtyti 
tarp teisėjų darbai neįmano
mi, kadangi tas būtų priešinga 
konstitucijai. Svarstymams ir 
sprendimams visų teisėjų ben
dras darbas reikalingas.

Teisėjas tad nemato reikalo 
didinti teisėjų skaičių.

PARYŽIUS, kovo 22. - Ko 
munistai ir radikalai vakar su 
kėlė dideles demonstracijas 
laidojant penkis komunistus, 
anądien žuvusius Clichy mies
telio pačių komunistų sukelto
se riaušėse.

RAUDONIEJI AGITATO
RIAI SUKRIA STREIKUS

• ’ »
Iš Chicago policijos tarny

bos išėjęs Įeit. Make Mills, 
kurs šiandien yra policijos de
partamento 1 pramoninio sky
riaus civilinis viršininkas, pa
reiškia^ profesionaliniai agita
toriai su komunistiškais polin
kiais skleidžia darbininkų “sė-4 t
dėjimo” streikas, šiam darbui 
jie išlavinti New Yorko mies
to darbo kolegijoje. Jie yra, 
taip vadinom^ «wdikalų “smo
gikai” ir šiandieninės streikų 
bangos “ nugarkaulis”,

Komunistiškų polinkių pra
džią šie vyrai yra įgiję užsie
niuose, O. New Yorko darbo 
kolegijoje supažindinti su agi
tacijos metodais. Jie skirti 
darbininkus organizuoti į uni
jas. Jų pastangomis « u keliami

SALAMANCA, Ispanija, 
kovo 22. — Žiniomis iš nacio
nalistų šiaurrytinio karo fron
to, šimtai radikalų milicininkų 
žuvo miško gaisre tarp Torija 
ir Trijueųue, Guadalajara šo
ne. Nae:onalistai iš lėktuvų už
degė mišką susispietus į jį tū
kstančiams milicininkų. Nebu
vo kitokios priemonės juos iš
vyti iš miško, kaip tik sukelti 
gaisrus, kas ir padaryta. Na
cionalistų apskaičiavimu, apie 
3,000 milicininkų žuvo.

Toliau pažymima, kad ne 
vien blogas oras sutrukdė na
cionalistams veikimą Guadala-

DETROITE NUMATOMAS 
VISUOTINAS DARBININ

KO STREIKAS
r ' •

DETROIT, Mich., kovo 22.
— United Automobile AVor
kers of America prezidentas 
Homer Martin įpareigojo šios 
organizacijos visus skyrius 
sudaryti' streiko komitetus ir 
laukti streiko paskelbimo.

Planuojama paskelbti visuo
tiną čia streiką. Martin panei- Dienrašty La Croix spausdina 
šj<ia,xkad šis streikas nekliudys jo pasakojimus.
General Motors korporacijos 
ir kitų kompanijų, kurios turi 
pądarusios sutartis su darbi
ninkų unijomis.

Visuotinu streiku norima 
protestuoti prieš mieRto poli
ciją dėl jo brutalaus elgimosi 
su “sėdinčiais” streikininkais 
įvairiuose šio miesto fabrikuo
se, dirbtuvėse ir kitose darbo

BARCELONOJ IR TOLIAU 
VYKDOMAS TERORAS
PARYŽIUS, kovo 22. — 

Vienam žymesniąjani asme
niui pasisekė pabėgti iš Ispa-

vii! 8^’re*^a*' streikams, jie įtaigose ir įmonėse. Rytoj
pasitraukia į šalį, kad nesu- vai<arĮj įvyks masinis darbi- 
durti su policija. Jie yra radi- nįnUų susirinkimas streiko 
kalantis brangintini įrankiai ir plausimu.

IŠŠOKO Iš SKRINDANČIO 
LĖKTUVO

BAKĘRFIELD, Cal., kovo 
22. — Iš skrindančio iš San 
Francisco į Los Angeles ke 
leivinio United {Airlines lėktu
vo iššoko Anatole Maren, 
AVPA darbininkas iš San Fran 
ciseo. ; i

Nusižudymo priežastis neži-
nnn,l>- ___________ i ill.1.

BERLYNAS, kovo 22. — 
Vokietijoj privalomojo darbo 
tarnybos armija šį pavasarį 
bus padidinta iki 325,000 as- 
rnenų.

todėl saugojami nuo areštavi 
mų.

Šie mokslinti agitatoriai 
šiandien dirba visuose pramo
nės centruose, anot leitenanto 
Mills. Jie agituoja darbininkų 
tarpe. Autombbilių pramonės 
darbininkų streikas Detroite 
yra jų žygių pasėkos. Kaip ži
noma, darbininkai streikuoja 
ne didesnio atlyginimo sume
timais. Bet streikuoja, kad jie 
sukurstyti streikuoti, suagi
tuoti taip daryti. Šių streikų 
svarbiausias tikslas yra pakir
sti ir sugriauti kapitalizmą ir 
išvesti kelią komunizmui.

Miesto majoras C'ouzęns pa
reiškia, kad streikas mieste 
bus nepakenčiamas. Sakosi jis 
įpareigos policiją kovoti prieš 
streikus ir visus streiko vadus 
sukimšti į kalėjimus.

Šis majoro pareiškimas dar 
labiau išjudino darbininkų va
dus.

NORMANDIE ATLAIMĖJO 
GREITUMO REKORDĄ

laivas
pasiekė
rekordą

Prancūzų linijos 
“Normandie” vakar 
New Yorką padaręs 

Į iš Prancūzijos. Plaukė tik 4 
Anot Mills, Lewiso Commi-!dienas^ 6 minutas ir 23 sekun-

ttee of Tndustrial Organi za-Į das, ir tai per audras. Tuo 
tion (C.I.O.) priešakyje yra'būdu laimėjo greitumo rekor- 
trys broliai agitatoriAi: Wal- dą, kurį buvo praradęs praė-

PRIEŠ “SĖDĖJIMO” STREIKUS

Chicagoj autoritetai tariasi 
ir planuoja pradėti energingą 
kovą prieš “sėdėjimo” strei
kus, kurie daug žalos daro vi
suomenei.

“Sėdėjimo” streikais, be to, 
peržengiami valstybės įstaty
mai, kuriais griežtai uždrausta 
užimti svetimas savastis.

Kalbama, kad policija iš ina visuomenė.

miestinių teismų gauą “Ga
rantus” areštuoti vykdančiuo
sius “sėdėjimo” streiku*. 
Daugiausia teks darbininkų 
vadams ir agitatoriam*.

Apskrities prokurorą* ir po

licijos viršininkas pareiškia, 
kad pirmoje vietoje turi bflti 
palaikoma tvarka ir saugoja

ter, Roy ir Victor Reuther. 
Walter ir Roy yra gyvenę ko
kį laiką rov. Riusijoj. Ten jie 
propagandai mokslinoai. Grį
žę į Ameriką jie baigė reika
lingas propagandai “studi
jas” ir šiandien plačiai dar
buojasi darbininkų tarpe. Dar 
bininkų organizacijose jie 
randa sau vienminčių, įparei
goja juos kurstyti darbinin
kus, patys gi pasitraukia į ša
lį ir po to įpareigotuosius tik 
direktuoja.

jusį rudenį.

jara šone. Kai kurios apsu
pamosios koliumnos nesuspėjo 
savo žygiavimu prilygti kyliu 
lx*iveržiančiai priešakinei ko- 
liumnai Torija bare.

Kad apsaugoti pėstininkus, 
nacionalistų vadai sulaikė žy
giavimą ir leido radikalų mili
cininkams “paniand rauti”. 
Kiek palaukus hacionalistų ar 
tilerija išblaškemilicipinkų da 
lį, o kita susimetė į minėtą 
mišką, kur ją ištiko nelaimė.

Nacionalistai atnaujina žy
giavimą
frontu.

visu šiaurrytiniu

NACIONALIS EUCHARIS
TINIS KONORESAS J.

VALSTYBĖSE

NEW ORLEANS, La., ko
vo 22. J. Valstybių sekantis 
nacionalis Eucharistinis kon
gresas įvyks šiame mieste. Iš
1,r,ldz:i; b»TO kon 
gresui ruduo 1939 ipetais.^ 

Dabar grįžęs iš tarptautinio 
Kataloniją valdo komunis- JCflObaristinio kongreso M:

te! su anarchistais, kurie vy
riausiąją sėdybą turi Barce- 
lona mieste, šiame mieste gy
vena ir iš Madrido pabėgęs 
radikalų “teisėtos” vyriausy
bės prezidentas. Radikalų “mi 
nisterių kabinetas” yra Va- 
lencijoje.

Barcelcnoj ir apylinkėse 
kaip seniau, taip ir šiandien 
vykdomas teroras, nukreiptas 
labiausia prieš kunigus, vie
nuolius ir visue katalikus. Da
lis kunigų ir vienuolių išsis
lapstę. Raudonųjų gaujos die
nomis ir naktimis visur tran
kosi, puola įtariamus namus ir 
daro kratas, kad radns kuni
gą. Naikina namuose randa
mas šventųjų statulas, paveik
slus, kryžius ir viską, kas ka
talikui yra brangaus. Rasti 
kunigai be jokio klausimo sui
mami ir jie yra dingę.

Komunistų ir anarchistų 
leidžiami laikraščiai prikimšti 
bjauriausių raštų prieš kuni
gus, pasaulininkus katalikus, 
prieš Bažnyčią ir krikčionybę. 
Atvirai pasisakoma už bedie
viškąją Ispaniją. Sužinota, 
kad bedieviška kampanija ve-

Cooko apskrities iždininkas 
paskelbė apie 900,000 žemės 
sklypų parduoti dėl taksų ne-|kunigus ir vienuolius. Pažymi
mokėjimo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus; maža tempe
ra turo* atmaina.

Saulė teka 5:48, leidžia
si 6:04. ,

loję vietos J E.
Rummel paskelbė, kad nacio
nalis kongresas čia įvyks 1938 
metais rudenį.

—■T-
KAMPANIJA PRIEŠ 

RĖLIŲ DEGINIMĄ

PRAHA, Čekoslovakija, ko
vo 22. — Čekoslovakijos kata
likų vyskupai iškėlė kampani
ją prieš numirėlių lavonų de
ginimą (kremavimą), ką pla
čiai peršia masonai ir įvai
raus plauko radikalai. Tuo bū
du jie siekia išgriauti krikš
čionišką mirusiųjų lakioj imą.

Numirėlių deginimas yra 
griežtai priešingas Bažnyčios 
mokinimui, tad ir imtAsi kam
panijos užkirsti kelią bedievių 
žygiams.

NUMATO NELAIMĘ 
EUROPOJE

WASHTN0T0N, kovo 21. 
— Valstybės sekretorius Hull 
kongreso komiteto išlaidų ski- 
rimui posėdyje pareiškė, kad 
vienerių metų laiku reikia 
laukti Europoje militerinė*, 

dama nurodymais stačiai iš ar^)a ekonominės katastrofos. 
Maskvos, kur bedievybė* va
dai yra įgudę. Gyventojai tie
siog patariami išsižadėti reli
gijos ir įpareigojami žudyti

ma, kad už tai jie nebus kam 
nors atsakingi.

Baisūs dalykai įvyktų Ispa
nijoje, jei būtų lemta radika
lams laimėti karą. Kas šian
dien darosi Barcelonoj, tas vi
sas raudonasis teroras apsiau
btų visą Ispaniją. Kas linki 
radikalams pasisekimo, ta* pa

Kad nuo to apsidraudus y- 
ra reikalinga Europai mažinti 
ginklavimąsi ir padaryti drau
gingas prekybos sutartis.

Šiandien Europa atrodo 
kaip ugniakalnis, kurs staiga 
gali prakiurti.

15 Jaokson Par ligoninės per 
langą iškrito ir žuvo ligonis 
J. Heme*, 56 m. amž.

geidauja Ispaniją matyti krau 
juose ir liepsnose.
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{ DIENOS KLAUSIMAI j
APIE MŪSŲ VADUS IR VEIKĖJUS

Buvęs (Chicagoje Lietuvos konsulas A.'
IKalvaitis Kaune skaitė paskaitų, apie mūsų, 
Amerikos lietuvių inteligentijų. Anot “Liet. 
.Aido”, A. Kalvaitis pirmiausiu kalbėjęs a- 
pie mūsų laikraščių redaktorius. Apie juos. 
jis taip pasakęs:

“Išeivijos kultūrinio gyvenimo prie
šakyje dažniausia stovi laikraščio redak- 

’torius. Jis ir politinės linijos nustaty-, 
kųas, jis ir vienminčių grupės vadas. 
Tiesa, jo redaguojamas laikraštis pilnus 
.polemikbs, barnių bei diskusijų ir visa 
tai nepažįstančiam Amerikos lietuvių 
gyveninių sudaro blogų įspūdį. Bet tu
rint galvoje griežtų partinį išeivijos .pa-? 
sidulinimų, kurios šaknys siekia prieš-- 
karinių laikų, kai kovota dėl Lietuvos 
laisvės arba vystyta kurios nors grupės, 
partiniai idealai, jas iir kultūringiausias 
redaktorius vargu galėtų išvengti.

Amerika biznio ir uždarbio šalis, bet 
redaktorių materialinis atlyginimas la
bai menkas, dažnai mažesnis už papras
to darbininko. Tas rodo, kad išeivijos 
laikraščių reduktoriui yra idealistai, ma
žai kreipiu dėmesio į materialinį apsi 
rilpinimų”.
čia, žinoma, daug teisybės pasakyta. 

Tik gal ne visai tiksliai atpasakota mūsų 
laikraščių polemikų priežastis. Mūsų laik- 
niščiuoee daugiau polemizuojama ideologi
niais sumetimais negu Yies?5giniai ’partrji- 
■niais. Visi —- ir laisvamaniškieji, ir bolševi
kiškieji, ir socialistiškiaji Laikraščiai visais 
laikais vedė ir dabar tebeveda šlykščių ko
vų prieš religijų. Toji kova prasidėjo dr. J. 
Šliupo laikais. Katalikų laikraščiai turi at
sakyti bedievių šmeižtus ir atremti jų ata
kas. Katalikų laikraščių redaktoriai ne ko- 

■ kios partijos reikalus gina, bet palaiko svei
kas ii' išganingas religines itr tautines idė
jas, saugoja lietuvių visuomenę nuo pavo- 

i jtngų nuodų, kuriais bolševikai, socialistai 
? iT laisvamaniai nori jų užnuodyti. 'O kad 
; •priešreligiškųuų laikraščių redaktoriai tarp 

savęs veda šlykščių asmeninio pobūdžio po- 
‘ ‘tamikų, į tai nedaug kas dėmesio tekreipia. 

il)ėl do nereiktų kaltinti visus Amerikos lie-
* ‘tuvių laikraščius. v w [,

Kad <tni^»ų laikraščių redaktoriai men- 
| kai yra apmokami, tai tiesa, dų atlyginimas

• buvo laimi menkas bet tais gerais laikais, 
kuomet paprasčiausias dirbtuvės darbinin
kėlis tiek uždirbo, kad pajėgė ausitaupyti 
ir namus nusipirkti. Labai retas kuris mūsų

P laikraščių rdiįakturius tų pajėgė padaryti 
Toliau p. Kalvaitis pasakęs:

‘ Kalia redaktoriaus stovi lietuviškos 
jMirapijes Hdėbonus, kuria taip pat be 
tiesioginių pareigų Užima ir visuome
nės vado -pareigus. Ir jį mutante drau
gijoje kaipo orgauiz,atariu' ‘bei prttkal- 
bininkų. Jam prisieina rūpintis if lie-

deja, vaikučiai nematė. Čia DULR at-. 
liko didelį dailių siųsdama pradinėms 
mokykloms vadovėlius ir knygas. Ir 
mokytojos* ir mokiniai dabar jau jau
čia, kad jų pastangos išmokti) lietuvių 
kalbų kieno nors įvertinamos. Patsai 
mokytojų seselių materialinis aprūpini
mas yra labai menkas. Dažnai joms pri
seina gyventi senose neuanirtariškose pa
talpose, neretai ir algos joms laiku ne->

* išmokomos. Jų darbas kropštus, pilnas 
krikščioniškos meilės, atsidavimo savo 
pašaukimui didelio prie Lietuvos prisi
rišimo’’. R
Papasakojęs apie mūsų -inteligentus, p.

Kalvaitis neužmiršo prielankų ir teisingų 
žodį pasakyti apie patį mūsų visuomenės 
branduolį — darbininkus. Jų vaidmenį jis 
taip nustato:

“Dažniausia visuomenės vadai nusta
to visuomeninio darbo gaires, patį gi 
darbų atlieka atskirų grupių kultūri
niai darbininkai. Didžiauriae jų skai
čius — paprasti fizinį darbų dirlių dar
bininkai, uolūs Lietuvos patriotai. Pra
dėdami kiekvienų svarbesnį kultūrinį

Kadai žudai N> Nyra
IRašo Gintaras

4. “'Mmo Dieve, mano Dieve, širdis dažniau dega gailumu 
korlSl Mane apleidai t” j arba uždruustais geismais,’ kai

tuo 'tarpu 6vč. Jėzaus Širdis 
degte dega meile link mūsų. 

Ar esi visų apleistas ? Gal

Atpirkėjo veidas visas1 suti
nęs, pamėlynavęs, o kūnas 
kraujais apkrekėjęs. Į šėlstan
čių minių meta Jis žvilgsnį, 
ieškodamas bent vieno sura
minančio žodžio, bet nėra kam 
įpilti balzamo į sopančių Jo 
širdį. Išdaviko bučiavimas vis 
dar dega Jo veide. * O kur gi 
dingo 'Petras, kuriam buvo 
žadėjęs dangaus raktus ? Ko
dėl pabėgo apaštalai, ku
riems buvo siūlęs amžinųjį gy
venimų! Nebuvo matyt nei rai
šųjų nei aklųjų, kuriuos buvo 
Jis pogydęs. Verbų eekmodie-

tnve slegia kartais juodos ne
vilties ir liūdesio mintys! Ar 
tau kada užeina noras spardy
tis prieš pareigos akstinų, — 
pasipriešinti Dievo parėdy
mams, — numesti šalin vargų

nį, tiesa., 'buvo pagarbintas; 
darbų, reikalaujantį tom tikrų lėšų, pa-(šiandien gi Jis paniekintas ir
tys pirmieji dė3a aukas ir tik jau vė
liau eina į plačiųjų visuomenę, raginda
mi jų sumanymų paremti. Jie ir sudaro 
mūsų gausingos veikliosios išeivijos 
branduolį. Jie sudėjo kapitalus įvairiems 
Lietuvos kultūrinūno tikslams. Jų pas
tangomis ir šiandien dar laikosi įvai-1
rios išeivijos organizacijos. Kiek gražių 
ir jaudinančių tos mūsų dosniosios pa
triotiškos visuomenės pavyzdžių teko 
matyti. Darbininkas po ilgo sunkaus 
darbo ne kartų vyksta į susirinkimus, 
toli i kitų kolonijų, kur svarstyti kokj 
nors tautinį klausimų”
Daug kas Lietuvoje įsivaizdina, kad 

pas Amerikos lietuvius nedaug tėra idealiz
mo. Jie tik dolerių gaudytojai. Kiti dalykai 
•jiems nerūpi. Dėl to amerikiečiai dažnai 
taip ir buvo traktuojami. Parkeliavusieji į 
Lietuvų jie tiek huvo verti, kiek ddlerių 
parsivežė. Pagal vienų ’kitų “pagyrų puo
dų” spręsdavo apie visus amerikiečius.

Dėl to tenka įtik džiaugtis, kad Lietu-, 
voje susidarė žmonių grupė, kuri pasiryžo 
tenykščių visuomenę supažindinti su mūsų* 
gyvenimu ir veikimu. Gerai, kad kviečia 
su paskaitomis tokius žmones, kurie dau
giau ar mažiau su mumis yra susipažinę. 
Iš jų Lietuvos visuomenė sužinos, kad ir 
pas mus yra idealistų, patrijotų, kuriems 
nuoširdžiai rūpi lietuvių tautos reikalai.

visų apleistas: Kadangi atėjo 
pasaulin nuodėmių naštų pa
nešti, tai dabar visa sunkeny
bė tartum prislėgė Jo sielų, ir 
ne iš gero šaukiasi į dangų: 
“Mano Dieve, Mano Dieve, 
kodėl Mane apleidai!”

Išgnny tojas ir įmus nekartų 
šaukiasi: “Kodėl Mane aplei
dai?” Kai viskas eina kaip 
ant sviesto, mes užmirštam 
Jam padėkoti už mums suteik--« • '1 t
tas dovanas, k. a. sveikatų, 
laimę, pasisekimus ir t. t., o 
kuomet nelaimės nagai įdrės- 
kia mums pečius, tai tik tuo
met užeinam pas Jį pagelbos 
prašyti. Mes save skaitome Jo 
draugais, bet perėtai užmirš
tam Meilės Kalinį, pasislėpusį 
Tabarnakule. Prį&teliai ieško 
draugystės, bet ar mes aplan
kome dažnai mūsų Geriausių- 
jį Prietelį? Jo garbei kartais 
užžiebiam žvakutes, bet mūsų

BAŽNYČIA <STOVI UŽ TIESĄ

Kuomet Popiežius Pijus XI išleido savo 
taktų apie komunizmų, lietuvių bolševikų 
laikraščių redaktoriai tuoj sušuko, kad, gir
di, žiūrėkit, kaip Popiežius neteisingai el
giasi — komunistus smerkia, bet nieko ne
sako apie fašistus. i

Dabar, vyrai, galite nusiraminti. Šven
tasis Tėvas ir apie Vokietijos nacius pasa
kė griežtų ir teisingų žodį. Jis smerkia na
cių neteisingus, žmonių sųžinės laisvę var
žančius žygius, smerkia už nesiskaitymų su 
savo duotais žodžiais, už laužymų sutarčių, 
konkordato.

Šia proga reikia pasakyti, kad Bažny
čia nebijo pasakyti teisybės bet- kurios val
stybės vyriausybei, ar ji bus komunistiška, 
ar faMstišku, ar demokratiška, ar monar- 
chiška. Bažnyčia visuomet stovėjo ir stovės 
už teisybę, gynė, gina ir gins prispaustųjų 
ir persekiojamųjų žmonių reikalus.

Popiežius pasmerkė komunizmų, jis sme-
rkia ir nacizmų lasų fašizmų ir smetfks kiek- 

tuvybės tvirtove — parapijine mokyk-.vienų izinų, kuris kels raukų prieš Bainy- 
la. Surasti 'parapijoje užtektinai lėšų < čių Ir kėsinsis atimti žmonėms tas laisves, 
unokykloni patalpai, mokytojams algos Į kurios kiekvienam žmogui yna. įgimtos.
apmokėti — nelengva. Tad ir jis> .kartu 
su parapinių komitetu rangia įvairius, 
buzatus, išvažiavimus, piknikus, kurių 
pelnas skiriamas pradinei mokyklai iš
laikyti”.
Kunigų klebonų nelengvus pareigas p. 

Kalvaitis teisingai ui (tasakojo. Temingai pa
sako ir upie mūs,} seseles vienuoles, kurios 
mūsų gyvenime vuidiuo svarbų vaidmenį. A-’ 
not jo:

“Sva^'ių ypač lietuvybei palaikyti 
uždavinį atlieka niekytojos seselės ka- 
zimierietės ir pranuiškietės. Be valdžios 
nustatyto pradinės mokyklos kurso, jo
ne pi’isienm surasti laiko įterpti prog-, 
raiiioii lietuvių kalbos ir istorijos pamo
kas žr, svarbiausia, įkvėpti į jaunas uu-. 
las prisirišimų prie tėvų krašto, kurio,“

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS kaimynams. ‘Bet atėjo čėsas ir 
jis pasielgė .taip, kaip tas vil

Bruklyne, kaip iir Čikagoj, kas, kuris, medžiotųjų veja- 
vra visokio plauko nedavierų, mas, įsiprašė pas gaspadorių, 
kurie sakosi esu lietuvininkai, žadėdamas visų amžių jo ban- 

vargėlių naštų LO gal šėtonas | gyvena iš lietuvių kišenės, o dų nuo kitų vilkų saugoti.
dirba tam, kad lenkų išperos: Gaspadorius pasigailėjęs vil- 
nezalėžninkai, Šliupo, Markso ko, pakišo jį į papečkį (ten 
vierog ir Stalino molotukas su vištų nubuvo). Medžiotojai at- 
piautuv.u užponavotų mūsų sekė vilkų iki gaspadorio na- 
tautų. Apie tai duoda žinoti rrų ir paauetę pėdas. Gavę 
“Amerikos” dėdė šermukšni-1 užtikrinimų, kad jokio vilko 

čia nebuvę, visi nutarė 
tų gaspadorių pernakvoti

pakiša tau pagundų, girdi: 
“Beproti ! kam velki vienui 
vienas gyvenimo kryžių? I*R- 
srnaudok gyvenimu!” Vienok 
nenuliūsk. Kristus nuolat eina 
šalia tavęs, padedamas tau
nešti visus kryžius-kryželius, įn®> kurio per kiek laiko nesi- 
’Pagundos ar širdgėlos metu [čVdėjo ir tik dabar pasisakė,1 
Išganytojas arti mūsų vieno- lka<1 išvažiavęs Spanijon gerai pailsėti. Per večerę-i 
met. “Ir, štai, esu su jumis
per visas dienas ligi pasaulio 
pabaigos”.

Šiais laikais nekuriu praei
dami pro bažnyčių, nė kepurės 
nekelia; kiti— galvos nenu- 
lenkia, išgirdus Šv. Vardų iš
tarus. Tiesa, tai mažas pagar
bos ženklas, bet visgi užtektų 
mums prisiminti V. Jėzaus 
buvimų. Tačiau ar daug iš mū
sų taip daro?

Nežiūrint, kaip skaudžios li
kimo rykštės nebūtų ir nepai
sant, kaip sunkius kryžius tu
rime nešti, visame kame tvir
tai pasitikėkime 'Dievo gailes
tingumu. Pasisekimuose at
minkime V. Jėzų, o nelaimėse 
ieškokinte paguodos prie Išga
nytojo kojų.- Ir nesigailėkime 
ištiesti pavargėliaina^^ri®^08 
rankų. Tai darydamas, niekad 
neišgirsi Kristaus priekaišto;
“Kodėl Mane apleidai?”

mano balanos
Ir kas negirdėjo apie Nie

kų! Yra, matyk, jisai pirma
eilis muzikas ir kompozito
rius išeivijojej Bevargonimin-- 
kaudamas lai i vienur, tai ki
tur, o daugiausiai, žinoma, 
Amsterdam, N., Y., daug lie
tuviško gero, į vpač .jaunimo 
palūpiuose, įd|da. Sudėsto ir 
išleidžia grynai lietuviSkos 
■muzikos šokiams. Šieji užsi
mojimai nuskamba į tolini i au 
sius iT tarusiausiius plačios 
Amerikos užkampius. Dabar 
jau ne naujiena matyti ne 

’tlk savus, b4t itf svetimus 
jaunuolius titrai tautiidus

Vilniaus Geležinio Fondo Komitetas nu
tarė įvesti Vilnių us mėnesį ir juo pa.sirinkc 
Gegužės mėnesį. Sudaryta Vii niu,ils mėne
sio komisija su kun. I’. Dogeliu priešaky, 
kurios tikslas — kviesti visus lidtuvins ka
talikus gegužes mėnesį jungti suvo maldas 
p, ie Aušras Turtų Dievo Motinos. Komisijų 
kvies visuomenę statyti Vilnimis kryžius 
Aušros Vartų Dievo Motinos garbei, pra
šant jos, kud Įrtlaiigvftų sunki Vilniečių 
būklė ir greičiau sugrįžtų lietuvių tautai 
jos sostinė Vilnius.

Ir mes, amerikiečiai, turėtumėme pasi- 
ruošti, kad drauge su visa tauta per gegu
žės mėnesį pasidarbuoti Vilniaus reikalai,w 
ir |»simelsti prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos. i

sronras

už reporterį. Ale rašyt negalė- džiotojaa nemažai kaulų ir \
jęs, be, sako, jei parašai apie pustuščių bonkų po stalu, lo- 
trankistus, tai jų cenzorius vomis bei papečkin primetė;
viskų subrauko, o jei -parašysi 
teisybę ąpie balšavikus (ga- 
zietose vadinamus lojalistusj, 
tai jie tave prie sienos pri
statys ir eviekų į galvų įkals.

Grįžęs Brukvnan dėdė -šer
mukšninė, -sako, radęs brukly- 
•nietiškų gyvenimų tiek apžė
lusį, kad reikia greito ‘ravėji
mo. Ypač jam praoitnna, kad 
vienas tautiškas poetas, išsiža
dėjęs -savo tautos, kuri esanti 
seniai išmirus, ir kalbos, kuri, 
anot jo, seniai -užmiršta dabar 
tapo buvusios ipatriotingos 
lietuviškos gozietos 'vyriausia 
galva. Gal gružu ir sveikinti
na kad visokio plauko neda- 
vieros'glaudžiasi prie lietuvių, 
tik reiktų apsižiūrėt, (kokios 
jų intencijos. Mat, yru sako
ma, kad vilkau visuomet miš
kan žiūri. Tas poetas, savo 
alkano pilvo maldaujamas, pa
sižadėjo būti visada ištikimus

kūrinių <lalis pasauliui nepa
rodyta. O pasirodyt turėtų.

Nežiūrint į tai, nūn Niekus “ 
be vietos, be grašio ir be svei
katos baigia skursti sunkaus 
darbo pavieškeJyje. Kenčia ir 
vargsta vyrukas, it kokis pi
kčiausias piktadarys. Joi ne 
ilgametis ir jo artimas dran
gos kun. Žydahavičius, gal, 
reikėtų tikrai badu mirti. Pa- 
sidėkojant šio Lietuvos sū
naus gaileatimguiinui, Niekaus- 
ai n želi o siūlas da laikosi.

Mažai dėkingi esam Dau
kantui, Valančiai, Maironiui,

! ir kitiems. Nieko naujo, joi
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Knn. Ant. M. Karužiškis

vilkas gavo progos savo ‘alkį 
<ir troškulį numarinti ir tada 
iš džiaugsmo vilko balsu atau
gti. Medžiotojai vilkų papeč- 
kyj. užbadė.

Gerai, kad iš Špatui jos na
mo grįžo dėdė šermukšninė. 
Darbo čia įv&lias, visų nega
lima nei aprėpt

Ties Krendio siena, už ku
rios gyvena Stalinas ir aukš
ti komisarai, vaikščioja apsi
ginklavęs sargybinis. Pripuo
lamas praeivis, kaimietis, ne
suprasdamas, kų jis čia daro 
tuščioj gatvėj, klausia sargy
binį.:

Kam tu čia pastatytas, 
sūneli f

— O, kad per sienų neper
šoktų koks žulikae!

— Ar iš ^vidaus, sūneli! — 
nuiviui paklausia kaimietis.

Kovo Dvidešimts Trečia 
Diena

“Visuose savo keliuose at
simink jį, tai jis ves tavo 
žingsnius’ — Patarlių III, 6

‘“Jis mane veda”
me XXII, 2.

— ffsal-

nei ateities, pas kurį viena 
diena yra kaįp tūkstantis me 
tų ir tūkštontis metų kaip 
viena diena, kuomet atlieka
me savo darbų didžioje daba
rtyje, palikdami ir praeitį ir 
ateitį Tajam, kuriam .jos vi
sad esančios, ir nebijodami 
nieko, -nes Jtt» yra mūsų a- 
teityje tiek, kiek Jis yra mū
sų praeityje, tiek ir toli dau- 
•giaų, kaįp nies galime .jausti 
Jį esantį mūsų dabartyje. 
Šiaip dieviškos .prigimties da
lininkai, rilsėdrimies toj to
buloj Visatoj, kurioj ir mt 

Mes esame panašūs į Tųjį,^ .prigimtis yra amžina,
pas kurį nėra nei praeities

novės -Louorius turėjo mažiau 
momj Mktin:<to trepsint. Vi-,taip nežmoruSkai reniu n«lė-jir ju-ginys
sai netikėtuose kampeliuose k ingi ir Niekui. 0 betgi <lė-.tįkrtti
Snvilz.. numutvH mito. Ifillrri ♦ 11 rilIlHtlfcll liflfi .1 ll-U . . . *. • ,

į Muzikos mėgėju r! neatidė
liokite priglausti visų atme-

tenka pamatyti “Noriu mite 
go” bešokanti Ne tik šokant, 
bet ir damūojant. Tai -vieni
ntele lietuviška dainelė, ku
rių ir AtaMraCs jaunimas it 
medų rijo.

Ne vien tik šokti ‘mūsų 
jaunimų Niekus mokė. Dai
nuoti taip |xit. Ne tik dai
nuoti. bet ir giedoti. Tam 
tikslui Išleido gerokų glAbelį 
bažnytinės kūryboe. Štai, ve, 
sakysim, jo mišparai: labai 
prieinami, gražūs ir tiesiog 
lružnyriniai. ‘Norėtųsi sakyti, 
“"Noriu miego*’ ir mišparai 
plačiausiai Niekų išgarsino.

Nors tai tik lašelis to, kan 
da tik juodylo rašalu kve
piu. Reiškia, da didesnė jo

kingi turėtumėm būti. Juk 
tai mūsų vienmintis. Ir da 
kokis! Net ir dabar; ne tiek 
galvoja apie .maistų, sveika
tų ir pastogę, kiek apie A- 
nierikots lietuvių likimų.

Muzikai ir muzikos sekėjai 
daug k no gulėtų Niekui pri- 
gel lieti. Tegul, dalei skilu, at
sirastų kad keliolika asmenų, 
kurie pas jį jo kūrinėlių pa
sipirktų, ir jau kai matai- jum 
kančhm palengvintų. Gi jo 
padėtis taip prasta, kad net 
ir pašto ženklelis jam bran
gus. Anaiptol, ne dolerių lau
kia.

štų muzikos Vytautų.

Paprastu žmogaus akies a- 
šara, o ūr tai ant tiek brangi, 
kad ne visi ir jų turėti guli 
Nors ir mažais tai visgi ir 
tokių žmonių taikos, kų aša
roti negali. Verkia, kaįp sa
komu, širdim, o ne ašara Ge
rai,šių puvyzdį sutelkia 'kūdi
kiai. Kiekvienas kūdikis ver
kiu tuojau užgimus. Bet, tik 
retas kuris pradeda ašaroti 
prieš keturis mėnesius. Vadi
nasi, tik po keturių mėnesių 

Šių rtraipsnelių radijui to- ant vaiko akies pasirodo u ta
ko Niekų akmeniai aplanky-1 ra. Pas kai 'kuriuos ir da vė
li. Neduok Dievė! Vargiai se- (Tęsinys 3 pusi.)

vaikščiojame be baimės, įpilni 
vilties ir d ruso* ir stiprumo 
pildyti Jo valių, laukdami ne
sibaigiančio .gera, kurį Jis 
visad duoda taip skubiai, 
kaip Jis gali rasti mus gulin
čius jj jjriimti. — ’Jurgia Ma<c- 
Don&ld.

“4 -žaliųjų ganyklų?” Ne 
visados; kartais Tasai, Knis 
žino geriausia, maloningume 
-veda .mane varginančiais ke
liais, .kur randasi sunkūs še
šėliai.

Tat, ar aš gyvenu ant aukš
tų Jr .puikių kalnų viršūnių, 
arba nesaulėtose klonyse, >kur 
šešėliai guli kas Lūs J . Jis yra 
ten. — Enrikas -H. Barry.

Laikykis dabartinio mažo 
colio, kurs prieš tave, ir at
lik toje mažoje valamlžiukė^ 
je tų, kas jai priklauso.

— M. A. Kelly



Antradieniu toro a., ios?

TUBERKULOZAS

(Tęsinys)

Simptomai viduriuose ank
sčiau ar vėliau atsiranda pas 
kiekvienų džiovininkų. Virš
kinimas muisto tuomet žy
miai nusilpnėjo, ligoniui kar
iais pyksta širdis, ypač tuoj 
po valgio ir retkarčiais net 
priseina vemti daugiausiai iš 
priežasties didelio kosėjimo, 
netnalonaus kvapo burnoje, 
Ulba nurijus skreplių. Netva
rka su valgiu dažniausiai bū
va priežastimi nustojimo u- 
petito.

Sukietėjimas vidurių gali 
tęstis per visą ligos eigų, ne
žiūrint net kad paliestose tu-

t
rkulozu žarnose yra atsi
rastos opos.

Paliuosavimas vidurių la
bai retai pasitaiko ligos pra
džioje, bet vėliau jis įvyksta 
dažniau. Daugely atsitikimų 
viduriai pasiliuosuoja varto
jant daug plieno sumaišyto 
su grietine, žalių kiaušinių 
ir nusišaldymo. Pasirodę vi
duriuose simptomai yra ženk 
lu, kad ligonio žarnos yra 
paliestos tuberkulozo.

Veisimosi ir šlapimo siste
mose nenomiald.nų pasireiš
kia žymiai mažiau, nebent 
ligos eigoje įvyksta kompli
kacijų. Pradžioje ligos šlapi
mas beveik visados yra nor
malus, bet vėliaus jame atsi
randa baltiino, o kartais ir 
išmatų — casts vadinamų.

DRAUGO” PASIULYMUNAUDOKITĖS
IR GAUKITE DOVANAS

Tuberkulozo bacilų taipgi ga
li pasirodyti šlapime.

Menstiuadį^a pas ^moteris 
gali būt nenormalaus pobū
džio, arba tekėjimo kiekybė 
gali sumažėti bei pasirodyti
ne laiku, o ligai labiau įsi
galint, menstruacija gali vi-'kiną ligoniui kvėpuoti, 
siskni pranykti. Ligoniui su- j kiam atsitikime yra reikali-
stiprėjus, ji vėl pasirodo. Šios 
ligos dėlei pirmutinė mens
truacija pos jaunas merginas 
kartais labai ilgai nepasiro
do.

Nėštumas yra galimas ne
žiūrint kokiame ligos laips
ny ligonė būtų ir tuberkulo
zo plėtimosi gali sustabdyti 
iki po gimdymo, po kurio li
ga ypatingai greitai plečiasi. 
Sergančios tuberkulozu moti
nos piene galį rastis tuber
kulozo bacilų.

Plaučių Tuberkulozo 
komPlikacijos

Žemutiniame kvėpavimo ta-

Bronchiectasis, kuris gali būt 
pūliuojančių, dvokiančių, ka
rtkartėmis krauju nudažytų 
skreplių šaltiniu. Jis labai 
sunkina ligonio padėtį ir po
draug mažina pasveikimo vil
tį. Taip pat plaučių audme- 
nyse gali pasireikšti Emphy- 

o kartais gali kilti ne- 
tuberkulozinė pneumonia. Be 
jau minėtų gali atsirasti Pneu 
motliorax, arba prie esančio 
tuberkulozo gali* prisidėti mai
syta infekcija.

t i

Krūtinėje ir ant plaučių 
esančios plėvės (pleura) į- 
vyksta įdegimas nežiūrint ar 
tai būtų pradžia, vidurys ar 
pabaiga ligos eigos. Įdegimo 
vieta gali būt maža arba galil 
apimti visų plėvės paviršių. 
Šio įdegimo dėlei nekartų 
plėvės sugyja — (adhesions). 
Plėvės įdegimui įvykus, krū
tinėje dažnai atsiranda sky
stimo (effusion). .lis pasun- 

To-

nga iš krūtinės skystimų iš
imti.

Viršutinis kvėfpavimo ta
kas prie kurio priklauso ge
rklės dalis vadinama larynx, 
kaine randasi balso stygos 
labai dažnai tampa paliestas 
tuberkulozo, kurių į šių vietų 
persimeta iš plaučių, ir, dau
gely atsitikimų paliečia .bal
so stygas. Dėl esančios šioje 
vietoje infekcijos, pirmutinis 
simptomas yra, nuolatinis ba
lso šiurkštumas. Skausmas 
gerklės šonuose pajaučiama 
tik tada, kuomet infekcija 
gerklėje žymiai išsiplečia, gr 
skausmas ir negalėjimas kaip

ke pasitaiko taip vadinamas1 reik nuryti 'maisto pasireiš-
kia sutinus ir žaizdoms atsi
vėrus ant gerklės dangtelio 
vadinamo epiglottis. Nors tu- 
berkulozas šioje gerklės vie
toje yra viena iš pavojingiau
sių komplikacijų paeinančių 
iš jau esančio plaučiuose tu
berkulozo, ir net temdo aiš
kesnį ligonio likimų, vienok 
nėra tai ankstybos mirties že
nklu. Pradžioje, o kartais net 
ir vėlyvesnėje ligos eigoje da
žnai, dažnai yra galimybės ti
nkamu gydymo būdu ligos

PKIffOAs
plėtimosi sustabdyti ir gerk
lė gali dalinai pasitaisyti ar
ba net visiškai išgyti, kuomet 
tuom tarpu esanti plaučiuose 
džiova gali visiškai aprimti 
ar pablogėti.

IŠ apifrntos tuberkulozu ge
rklės liga gali persimesti į 
koserę. Čion dažniausiai ne
trukus atsiveria opa, kuri 
nuolatos plečiasi, nes plėti
mosi veik nėra galimybės su
stabdyti. Ligonis tada kenčia 
didžiausius skausmus, gi mai
sto ar gėrimo nuryjimas ka
rtais visiškai nėra galimas. 
Tokia ligonio padėtis veda
jį prie ankstyvos mirties.

♦
(Pabaiga bus)

IS PO MANO BALANOS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
liau. Kitaip sakant, ašara 
kaip ir būtų supratimo šešė
lis. Kur ašara, ten ir supra
timas; kur supratimas, ten ir 
ašara. Jei taip, tat ir išeitų: 
kas greičiau ir jautriau su 
sigraudina iki ašarų, tame ir 
supratimo daugiau esti. Gi> 
kas giriasi ašaroti negalįs, ta
me ir supratimo dažniausiai 
nedaugi ausiai būna.

Šikšnosparnis turi geroko 
dydžio sparnus. Bet už tat 
labai mažų snapų ir galvų. 
Taip kad retai kada iškyla, 
virš keliolikos pėdų. 0 ir tai 
tik tamsoje. Ir dėl to gi mi
nta vien tik uodais ir kitaife 
jietns punašiais vabalais. Ir 
pats apie tai geriausiai iš
mano. Reiškia, savo trūku
mus pažįsta. Ve dėl ko taip 
retai kada viešai pasirodo.

L Iš Tėvų Krašto
Lietuvos Pajūryje 

Statomas Žvejį; 

Miestas

Lietuva turi 96 kilometrus 
Baltijos pajūrio. Čia gyvena 
keletas tūkstančių žmonių, ku-

Stebėtina! Žmonės mažų gal
vų norėtų virš Dievo malo
nės skraidyti.

Seserys Kazimierietės savo 
nuosavybėje, netoli Pliiladel- 
pliijos, Pa., turi labai retos 
nuovokos baroną. Kad ir to
liausiai bus ir didžiausiame 
avių būryje, kaip tik išgirs
savo vardų, viskų šalin tren
kęs, kai šūvis atūžia! Ir pas- ‘ gi būtų daug didesnis. Tada 
kui, tiesiog atsikratyti nega- žuvis Lietuvos ūkyje užimtų^ 
li. Tik po ilgų išvadžiojimų,Paderama vietų, kokių ji iš- 
sutinka atgal prie savos šei-tikrųjų turėtų užimti, 
mynos grįžti.

šv. Tamošiui Akviniečiui 
Dievas davė ir da pridėjo 
Gema iš karališkos šeimos. 
Kaipo vyras, savo gražumu 
stebino visų akį. Kaipo mok
slo vyras, ir po šiai dienai' 
da sau lygaus neturi. Apart, 
gal, tik vieno dalyko: iškal
bos. Kada prireikdavo jam 
čallx>ti, atrodydavo it kokis 
visai neišmanėlis. Tr dėl to 
gi jį kiti mokiniai teliuku 
praminė. Tai vienok, vienų 
kartų tūlasai profesorius iš
sireiškė: “Neužsim imkite,
vaikai! Kai šisai teliukas su
bliaus, visas pasaulis jo bai
sų išgirs”. Atminė.

ri»» verčiasi žvejyba. Žvejyba 
Lietuvos valstybės ūkyje vis 
dėl to nesuvaidina žymesnio 
vaidmens. Tai yra dėl to, kad 
ji ligi šio laiko nėra tinka
mai organizuota. Žvejai dirba 
palaidai, kiekvienas savo nuo
žiūra, neturi darbui naujų ti
nkamų priemonių ir neturi 
geros rinkos savo darbo vai
siams. Tolimesnėse nuo jūros 
Lietuvos vietose žuvis retai ' 
vartojama, tuo tarpu kai pa
jūryje kartais ji būna visai 
menkai vertinama. Šis reiški
nys iškyla dėl to, kad nėra 
kam žuvį pristatyti. Jeigu 
būtų gerai suorganizuotas žu
vies pristatymas į bet kurių 
vietų, tai jos suvartojimas ir-

Uodo baseinas bus apsauj 
tas nuo smėlio užnešimo jū- 

Visa tai turėdamos prieš a- jros bangavimo metu. Basei- 
kis, kai kurios Lietuvos val-!nas bus toks, kad laivai ga-, 
džios įstaigos ryžosi šį reika- lės įplaukti į jį jr audros me
lų perimti į savo rankas. Žve
jybos ūkį pagerinti norima, 
organizuojant tinkamų žuvies 
sunaudojimų, tinkamų žvejy
bų ir žvejams ateinant į tal
kų, nes jų būklė yra tikrai 
sunki. Žvejybos centru bus 
padarytas Šventosios uostas. 
TJetuvos ministerių kabinetas 
nutarė, kad dabar Šventosios 
uoste būtų atliekami statybos 
bei uosto pritaikymo žvejų 
reikalams darbai. Uosto mo
lūs numatoma prailginti daT
400 metrų, kad galėtų į uos-?1"- bažnyčia, vaksfiaos sav 

• ta įplaukti ir didesni laivai. (Tęsinys 3 pusi.)

Ix*wU Madoms Keli* Rodo 
M*wIh Kreditan Vtatems Dunda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetūr] 
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
‘ ‘ Draugo ’ ’ skaitytojams

Keturios didelis 
rertybls Anose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OERVMAH

PATARNAVIMAS
VERTTBft

£22.50
EENGVAS 

' KREDITAS
Jokių nuofilmčIiL, 
Jokių mokesčiu ui* 
pristatymų.
Lietuvi* pardavė
jas Frank P. 
Kpeecher Jums 
patarnaus.

Wil6am A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

tu. I&ant uostui, daugelis žve
jų netoli jo apsigyventų. Dėl 
to yra sudarytas žvejų mies-s
to statybos planas. Pačiam 
žvejų miestui kurti yra suda
rytas tam tikras fondas, šio 
fondo lėšomis bas statomi ti
nkami, patogiai įrengti gyve
namieji namai žvejams. To
kius namus žvejai galės įsigy
ti nuosavybėn, patogiomis, le
ngvomis sąlygomis. Žvejų 
miestelį manoma pavadinti 
Pašvenčiais. Jame bas moky-> 

i

Visi skaitytojai talkon! įdėlis ir visos dovanos būtinai 
“Draugas” pakvietė visus reikalingos kiekvienai šeimy- 

savo skaitytojus į talkų. Už nai. Savo darbu prisidėsite 
mažų talkų siūlomos didelės prie praplatinimo Katalikiš- 
dovanos. Naudokitės proga be
at'nlėliojimo. Prikalbinkite sa
vo draugus, gimines, pažįsta
mus užsisakyti “Draugų” ir 
už tai gaasite jums reikalin
gus ir naudingus daiktus. Do
vanos duodamos už 'metinius 
ir pusmetinius skaitytojus.
Dovanų pasirinkimas yra (li

‘ Glow Lamp”

Kum nėra reikalinga 
gera lempa! Štai jums 
gera lempa dykai. Yra 
tai graži, metalinė, ne- 
sukuliama lempa. Yra 9 
colių aukščio. Šilkinė 
virvutė f»% pėdų. Tin
ka pastatyta ant radio, 
ant rašomojo stalo, ant 
svečių kambario stalo, 
•miegkambary. Kainuoja 
$1.75. Dykai tam, kas 
gaus naujų “Draugo” 
skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

kos Spaudos ir kartu pelny
site dovanas.

Tenelieka nei vieno, kurs 
nepasinųuduotų šia proga!

“Economy Cooker”
Yra tai puošnus puodas, susidedąs iš keletos 

dalių, kuriose vienu sykiu galima gaminti ke- 
tetų patiekalų. Viename puode galima paga
minti pilnus pietas visai šeimynai- Visos to 
puodo dalys talpina devynias kvortas. Kartu 
su puodu duodama knygelė su paaiškinimais, 
kaip tų “Cookerį” vartoti ir aprašyta kokias 
patiekalus galima jame gaminti. Krautuvėse, 
šis puodas kainuoja $3.50, o “Draugo” skai
tytojai gali jį gauti dykai. Tik reikia gauti 
vienų naujų “DRAUGO” skaitytojų ir prisiųsti 
$6 00- . j____ _ i . Ik

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 3347 So. Halsted St.

Pasiūlo jums Velykų šventėms gražius rakandus, pečius radios, refrlgeratorius 
už negirdėtai žemas kainas

Gražus parlor setas pilna vertė $90.00 už ... *45.00
Dykai lempa.
9x12 kerpėtos už ..................................................................

Stud i o couch po ................................................................ $ 16.50
Didelis sutaupymas ant elektrikinių ledaunių iki ___$65*00

Budriko radio programo.:
WCFL—970 Kil., oiedėliomis nno 7 iki 8 vai., vakare 
WHFC—1420 Kil., ketvergaia nno 7 iki 8 vai. vak.
WAAF—020 Kil.,'panedėliaiu lr pėtnyčiomia 3:30 po pietų.

Naujos skalbiamos 1937 m. 
skalbyklos po

*69.50
Nuolaida už senų skalbyklų

*25.00
Demonstruotos skalbyklos

p° *28.50

£

1



n A U G IB • Antradienis, kovo 23 d., 1937

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Trijų Draugijų 

Kortavimo Vakaras

HARTFORD, CONN. — 
iro 14 d., mokyklos salėje 

draugijom: Gyvojo Ro- 
nČiaus, Tretininkų ir Ma- 

i jos Vaikelių surengė kor- 
bvimo vakarų su programa. 
Juonių prisirinko pilna sa- 

Po žaidimo duota užkan- 
lxs. Pelnas ėjo jiapuošimui 

lyčios altorių per Vely
tas ir 40 atlaidus.

Programoj buvo kalbos, 
muzikos ir monologas. Muai- 
;os patiekė1 Kripų (Mato)

dos, Continental, kuria nežiū
rint tautos, ara kalbos, visi 
guli susikalibėti.

Kortavinto vakaras

Mokyklos salėje buvo su
jungtas jauti pijo* draugijų, 
vienybės kortavimo vakaras.

l)raugidų vienybė darbuoja
si, kad' parūpinus parap. sa
lei reikalingų indų.

Marianapolio Studentai 
Hartforde

Marianapolio kolegijos stu
dentai Ha-Vforde, mokyk Hs 
salėje, \aidino dramų “Naš
laitis” ir komedijų ‘‘Šykš-

šeimyna. donas; ir Mykolas tuolis”. Į vakarų atsilankė
lainavo keletu dainų, o pa

tui ir tėvas Matas. Kalbė-
daug žmonių ir gėrėjosi Tė
vų Marijonų auklėtiniais bei 

klebonas kun. Ambotas, jų lietuviškumu. Kalbėjo ku- 
Vaškelis, kun. Karkau- nigai Abromaitis, Pauliuko- 

skas, ir kun. Kriptas. Paskui nis, Karlonas ir Krapas. 
Jonas ir Mykolas Kripukai
alliko mažų veikaliukų. Rei-1 
kia pagirti draugijų sumany-' 
mų surengti tokį vakarų.

Lietuvaitė Pasižymėjo

Bažnyčios Šventinimo 
Sukaktuvės

Kovo 7 d. suėjo 10 metų 
nuo pašventinimo m ūsų baž
nyčios. lškihningas Mišias šv.

■'"•BoJtjBskMUjV .1 *. i MA&lte

Rašt. S. Dilijoniūtė prane
ša, kad Bridgeporte, parap. 
salėj, seki^adienį, balandžio 
11 d., po piet bus kitas su
sirinkimas. Po sus-tno užkan 
dis. Kviečia katalikiškų jau
nimų atsilankyti.

CLC leidžiamo bertaininio 
laikraštėlio (CLC Cbronicle)

Kaune Viešėjo Latvių 
Tautinis Teatras

J Kaunu buvo atvykę lat
vių tautinio teatro artistai

buvo įteikti Lietuvos valsty
bė* teatro^ garbės ženklų: dir. 
Beržiniui, dir. Ošikui, drama
turgui Zenbergui, rėžis. Leji- 
niui ir kitiems. Valstybės te
atre suvaidino J. Rainio

revirituoti Uetuvo. »«tatybė8|veikBn)ų dra„,4 . ..p„aki vs.
teatrų, kurio dramos artistai 
pereitais metais buvo nuvy-

jali’
«..«* vnr»«me, , : Bv,,a ir vaidin. ,.priei STai*“ ir broliikai
redaktoriai (kun. Oradeckas Srovę.. *, taatrakJ atvyko 

I ir Jonas Grtbliūnaa) praSo latvių taatinio teatro “"P suvaidino I ūsk
i žinučių ik Conn. vai. lietuvių toriug Ut,,.aiais ku|,Qros de. 

kolonijų, .šiaip straipsnių, ei- p^,diwktoriu( V. Vy 
lučių ir t.t. Jaunimui P'ogn1 xan,,ag auini„klJ ,lraillGtl ta. 
lavinti savo gabumus. Į aĮro dbektOTiui Aioka8> „.

Rengiamasi ir prie didžiu- l šytojae A. Erosus ir dramatu-: 
lio metinio bankieto, kuris rgus Jonbergas, 
bus New llavene, Hotel Taft,

taiip pat suvaidino “Pūsk 
Vėjai i.Tealtra dįirektoriius 
Berzinis pareiškė, kad artis
tai ratai kur susilaukia to
kio entuziastiško pritaruno, 
kaip Kaune.

r “Drauge” buvo rašyta a- atlaikė kun. Krapas, asistuo- 
pie Jurgį Gumbų, kuris su,.jant diakonu kun. Pauliuko-
Tadu Špeliu pasižymėjo dir
bime orlaivių modelių. Rašy
ta, kad Gumbų šeimyna gabi 
muzikoje, mene ir t.t.

Kovo 14 d., Buslinell Me- 
mbrialr Colonial kambariuo- 
.-«• Ieva Gumbiūto su kitu sve
timtaučiu davė grožių muzi
kalu programų. Vietos Įnik- j 

soiai pažymėjo, kad Ieva, 
turi gražų ir stiprų kontral
to balsų. Reiškia, ir kita lie-1 

praitto* hartfordietėv paiįjžvU 
Jfcėjo. Galliūe sulaukti k'fšfc 
Onos Katkauskaitės. Pasise
kimo.

Ieva Gumbiūtė yra Burton 
Cornwall mokinė. Jos sesutė 
yra gabi smuikininkė.

Pasikalbėjimas su dviem 
lietuviais radio mėgėjais

Teko kalbėti su dviem lie
tuviais radio mėgėjais, bū
tent, A. Leonaičiu ir Elyo- 
šiuku, kurie kalbėję radio 
pagalba, su lietuviu Kaune. 
Vieni kitiems žadėjo* rašyti 
laiškus, o paskui ir per ra- 
dio susikalbėti.

Elyošlus yra mokytojas ra- 
dio ir turi jau keletu moki
nių.
'" Ignas Rūkas, Burnside, ir
gi yra radio 'mėgėjas, sako 
juu kalbėjęs su Europos, A- 
zijos ir kitų kraštų gyvento
jais. Jie turi savo kode, ro

mui ir sulnliakonu Vincui 
Švedui. Pamokslų sakė kun. 
Pauliukonis. Po piet buvo iš-

Taip senovėj gaudavo vandens. Archeologai nustatė, kad 
senovės Megiddo mieste, Palestinoj, karaliaus {Saliamono lai
kais, gyventojai vandens parsinešti turėjo šaftu 140 pėdų 
nusitesti ir dar, 300 pėdų ilgio tuneliu eiti kol pasiekdavo 
šaltinį.

gegužės 15 d. vakare. Bus į- 
donti programa.

Dr. Mikolainis naujoj 
. vietoj

Dr. Mindaugis MikoJainis 
persikėlė į naujų vietų ant 
Capitd avė, skersai bažny
čių. Nauja vieta daugiau lie
tuvių apgyventa, tat bus pa
togiau ir pačiam daktarui ir 
lietuviams.e

Dr. Mikolainis yra Šv. Pra
nciškaus ligoninėj štabo na
riu, o jo sesutė Aldona lan
ko Šv. Juozapo kolegijų.

Tas, kuris skaito kat&likiš- 
Valstybės teatre įvyko iš- kęjį laikraštį, tas turi neįkoi-

kilmingas aktas, kurio metu nuojamų ginklų savo rankose.

30 METŲ PRITYRIMAS 
4kye egsaminuojamos — akinta

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

l»01 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12, 

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

b... ------------ . ,

LIETUVIAI DAKTARAI

i LIETU V UI DAKTARAI 
Tel LAFayette 8010

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS 

4300 Sa. Fairfield Avenue!
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai, vakaro 
Sckiuudicniaia ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

jant kun. Pauliukoniui ir Kri- 
pui. Atsilankė daug žmonių. 
Be to svečiai kunigai Mari-

kilmingi mišparai, kuriuos i jonai iš Marianapolio padė- 
laikė kun. Švedas, a si sti jo išpažinčių klausyti.

A=
M

Iš CLC veikimo
CLC (Conn. Valstybės lie

tuvių jaunimo katalikų drau 
gija) nesnaudžia. Štai žinios- 
iš jos veiklos.
.--■T.-

TtS “DRAUGE” 
BIZNIERIAI. GARSINKI-

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straight mortgages).
Pinigų taupytojoms išrnokėjom 4% be jokio atroka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 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 mackeivich, Prez. Tel. Canal 1679

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
, LIETUVIS advokatas’
! 4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723
• ■-» a -» .. 4 .

JOHN b; BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlie, Seredos ir PSinyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

Tel. Oalumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryto iki 8 vakare išskiriant sek- ';
niadienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. A. J. SHIMKUS
Gydytojas ik chirurcias' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienius ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

TaL CANal 2345

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

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel OANal 0402
Tel. Ofc. REPublic 7SM
Melroae Park *80

DR.A.R. LAURAITIS

, Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namu:
HEMlock 6286

Rez.:
2416 W. 6981

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį •

Lietuviškas Krupnikas-8OProūf
LABAI SKAM8 G ŪKIMAS. LIETUVIŠKA KRUPNIKĄ GERIANT SU KARŠTA 

ARBATA. PASALINA SLOGAS.
LIETUVIŠKĄ KRUPNIKU GALITE GAUTI TIK l’AS LIETUVJ. KURIE DAR NE
SAT GĖRIį LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI .REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK I TAVERNUH. TEN IR * REIKALAUKITE. 
TAVERNAM8 I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU.

SUte 4<M Prcapact l»ll
KAL & ZARETSKY

ATTORNETB AT LAW 
am Bo Wl»tara Avė. 

Valandos: kasdien nuo (:>• po plev 
iki l:>0 v. vak. Bubatoj m o lt Iki 

i-eo vakarą 
188 W. Randotpb SL 

Valandos: ksadse nuo 8:00 ryto 
__________Iki » 0Q pa pft

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salto StoMt 

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. ir Ketvr 7 iki t vai. rak. 
SeSt. 3 Iki < vai. po pietų, ir 

pa<al sutarti
6322 So. Western Avenue 

PROspaet 1012

DENTISTAS 
2423 Weet Marąuette Road 

Antrad., kutviilad. ii uenktadleniab 
9-12 v. rytą; 1-6 p. p.; 6-9 v. v. 

1818 šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 
161 Broadarap 

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais ir trefiiadieniais nuo 

10 v. r. iki 8 vai. vakaro 
ftrfttadtenlals nuo 2 v. Iki 9 v. v. 

Sekmadieniais pagal sutarties

< DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III. 
UUm., Ketv. ir P«tn. 19—6 vat »• 

3147 8o. Halsted R., Clica«O 
Paneri.. Sered. Ir Snbat. msa 2r-9 r.

Ras. 6924 8a Tolimui Ar».
Ras. Tel GROtmUI 0617 
Offlea Tat HHMtoch 4846

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
Vai. 2-4 ir 7—9 v»L 

Ketv. ir Nsdčliomis soti tarną
Hubatoms Cicero)
1446 Ha. 49th Ct.

Nuo C iki 9 vai, vak.

DR. A. J. MANIKAS
gydytojas ik chibubgas 

VlRsteto 1U6 4070 Archer Ava.
ValauJos: 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 
naeal sutarti

AierrąTKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DftAtTOttOg MAMAI
Tel. OANa’ 0257

Rea. FBOepeet 0659

OR. P. L ZALATORIS
Offiee Phone Ree. and Office

PROsnact 109* 2359 S. Leavitt St. f
VaL 2-4 pp. ir 7-8 vale. CANal 0708

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Nedėltora lr Trečiadieniais
Pagal SutartJ

ĮVAIRŪS DAKTARAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 
PARDAVĖJAS, .KURIS JJ PARDUODA!

Per praėjusius dvidesunt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

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

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

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

DR. MAURICE KAHN
gydytojas n chirurgas 
4631 So. Ashland Avė. 

TA YAKto 0994 
Ratu TeL FLAn SM0

VALANDOS:
Nuo 10-18 ». ryto; 2-3 ir 7-9 v. vok 

NMUlinmta ia 1M t*

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
FHTSIOIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Nosį} Telef. PROspect 1930

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

ttesideneija: 6600 Se. Artaaian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto 1U 2 popiet 

6 iki 9 vai vakaro

TeL BOUIevard 7042

DR. G. L VEZELTS
DANTISTAI

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stnet 

Vai: aao 9 ryto iki 8 vakaro
Bwvdoj pagal

TeL Ofisą BOUIevard 5913-14 
Res. KENirood 8107

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai nao 1—9; nuo 6AA—8:30 

796 WMt 3Sth Street

—

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 Ashland Avė. 
2 lnboe

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedlltomia soorlO iki 12 
Nuo 10 iU 12 vai. ryto, nan 2 Ud 4
-aJ no nlato l» eaa T iki AafO o. «

JAO MUGRI8D Ii KALIFORNIJOSDR. TSHINGLMAN
Praktikuoja so moto 

Rmaiatlaman Ir Mrrtlcn Ilge* to nteMatoM
Valandos 11-fl *. 6, 8-«. 7-8 F M 

Gyvenimo vieta 1818 8o 68 A*a. 
Phone Cicero 8486Wpt MMP

Tel CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

Seredomia ir Nsdėl pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
^įlafamM RKTVhHn

Ofiso Tel. VIRginia 0039
Reddendjos Tel BEVerly 3244

DR. T. DONORUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai: 2—4 ir 9—3 p. m. 

Reridencija
8939 Ba. Clotomonk Ava t

Valandos 9—10 A- M.
— p—sutarti
Reikale naudokltaTįratar- 

navimu tų profesionalų Ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Valandos 2-. no pirt,. ,.fc I taip gi naudokis
ia*kyru4 eubato^s. I$3VO SV. Kryžiaus ll^otlilfc.

Tel Offica Wsnfwortb 6330 
R«8. Byde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų Ir vaikų Ilsų gydytoja 
6900 So. Halsted St
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj fcTmifcKto K“s± Uosto 
'az*nga

Palaidojom D. 
Martinaitienę

ENGLEiVOOD. — A 
Domicėlė Martinaitienė pa
laidota kovo 19 d., Sv. Kazi
miero .kapinėse. Iš namų nu
lydėta į Šv. Jurgio bažnyčių, 
kur už velionės sielų atlaiky
ta trejos šv. Mišios su ekzek- 
vijomis ir pasakyta pamoks
las.

■Suraminimui šeimynos, 
draugai už a. a. Domicėlės 
sielų užprašė apie 40 šv. Mi
šių.

'Viešpatie, duok dangų a. 
a. 'Domicėlei, ramaus būdo

u.

lotinai.

Vieša Padėka ,>»«čių kompozicijų ir links-
_______ j mų pavasario liaudies daine-

Labdarių 3 kuopa, Cicero, to klausytojams bus
buvo surengus vakarų kovo 
14 d., kuris pavyko ir davė 
-gražaus pelno, kuris bus su
vartotas beturčiams šelpti.

Širdingai dėkojam lošėja
ms veikalo “Daugus bran
gus’’ ir dialogų (Pas gydy
tojų), Brighton 'Purk artis
tams, ypač rezisoriams Šriup- 
štuns, taipgi kalbėtojams kun. 
H. J. Vahč.finui ir kun. V. 
Čiaauskui, MIC. Taipgi ačiū 
Ciceros biznieriams už para
mų, o publikai už skaitlingų 
atsilankymų, gi Vaišnorui už 
patarnavimų automobiliu dy-

L.1 kai

Tėvų Marijonų Chic. 
Apskrities Rėmėjų 

Susirinkimas

Tręčiadienį, kovo 24 d., Tė
vų Marijonų Chicagos aps
krities rėmėjų įvyks susirin
kimas Aušros Vartų parap. 
mokyklos kamjbary, tuoj po 
pamaldų. 'Prašome visų kolo
nijų atstovų ir prietelių kuo- 
akaitlingiausiai atsilankyti, 
nes turime prieš akis Chica- 
gos apskritiem metinį bankie
tų, koplyčios pašventinimų ir 
kitus dalykus. Tbt ir pagei- 
-daujama būtinai iš visų ko
lonijų atstovų atvykti į virš 
minėtų susirinkimų.

vaidyba

&

i

lAštuvoe pajūry statomas 
Avėjų miestas

(Tęsinys iš 3 .pusi.)

valdybė, pultus ir kitos visuo 
menei reikalingos 'įstaigos.

nepaprastai svarbu ir įdomu 
girdėti apie geriausias vie
tas dėl velykinių pirkinių, y- 
patingaį apie papuošimų Ve- Miestelis kus Statomos dali 
lykoms savų namų naujom 
reikmenim, nes šiomis dieno
mis l*eoples krautuvės tęsia 
speeialį priešvebykinj išpar
davimų labui numažintam kai 
nom. Nepamirškit pasiklau
syti. Rap. XXX

mis.

Vienintelis Lietuvos langas 
į platųjį pasaulį — Klaipė-

ga davė paskolas 84 savo na- į kroiukos. Kalbamoji kronikų 
riams. ' pradėta demortteruoti Kaunu

Revizijos komisijos vardu kinuose, o vėliau ji bus -Ufi- 
apie sųjungos veiklų suvnžia siųsta ir provincijos kinams.
vintui pranešimų padarė lt laetuviškos kino kronikos ga
Matulionis. Suvažiavime gy- mintojai taip put nusiuntė 

dos uostas metai iš metų au-.jvaį į>uvo diskusuotas sųjnn- 180 m. kino kronikos, kuri 
dabar rodoma Rygos kinuo
se, o vėliau bus pasiųsta ’l 
Est’rjų.

ga, gėrėja ir visai Lietuvai:^ naniQ statymas. Nutarta
jo reikšmė didėja.

Taip, 1935 metais į Klai-
įsteigli kooperatyviniajs pa 
grindais bendrovė namui sta-

Rengimo Komisija ir 
Valdyba

RADIO
Peoples Bendrovės Krautu

vės duos specdalę prieš 
velykinę radio programų

Šiandie, antradienį, 7 vala
ndų vakare, kviečiame užsi- 
statyti savo radio ant stoties 
WGES ir pasigrožėti specia
liai gerai prirengta radio pro 
grama Velykų šventėms. Pro
gramoj dalyvaus Peoples Pa
rlor kvartetas, Sabonių šei
myna, Antanas Čiupus ir ki
ti, kurie išpildys daug žavė-

Tai Mrs. Lucille Ninnemen, 
2936 Belleplaine ave., kurių 
už “reckless” važiavimų au 
tumobiliu teisėjas George B 
Weiss nubaudė 10 dol. ir už
draudė automobiliu važiuoti 
per 6 mėnesius.

•‘Vargšė’’, negalės autonm 
, biliu važiuoti per 6 mėnesius.

Paruošiant žvejams tinka
mas gyvenimo sųlygas, yra 
stengiamasi juos aprūpini.; ir 
geromis žvejybos priemonė
mis. 'Vernai metais buvo pa
statyti'ir žvejams perduoti du 
motoriniai, modemiškai įre
ngti žvejybos laivai. Šiemet 
bus pastatyti trys tokie lai
vai. Moderniškų žvejybos lai
vų bus parūpinama žvejams 
kasmet po keletu, ligi jų su
sidarys pakankamas skaičius 
Be laivų, jiems numatoma pa
rūpinti patogiomis sųlygomis 
ir kitų žvejybos priemonių.

Pagaliau, yra labai svarbūs 
ir žuvies sunaudojimo gali
mumai. Žiūrimas, kad žvejai 
turėtų kur žuvį dėti, nes ki
taip, visas jų aprūpinimas 
puikiausiomis žvejybos prie
monėmis, neduotų jokios nau
dos. Tuo tarpu yra įsteigta 
“Žuvies“ bendiavė., kuri pe
reitais metais pastatydino mo
derniškas žuvies užšaldymo 
ir apdirbimo įmones. Čia žu-

pWm uokU, buvo įplaukę 95 tyti «uvažiavitHaK ^jungos 
lietuviški laivai. 3Vi rodos 
kad po Lietuvos vėliava plau 
klojančių laivų skaičius pa
didėjo. Atplaukusiais jūrų 
laivais 1935 metais buvo į 
Lietuvų atvežta įvairių pre
kių -už 91,791,034 litus, o 1936 
metais įvairių prekių atvež
ta jau nf< 152,292,700 litų.
Prekių •išvežimas iš Lietuvos

valdybai leido skirti namų 
statybai ligi 40,600 lt.

PRAVES KANALIZACIJĄ

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BMGHTflN PARK LANDLOROS 
BUREAU ASSOTI8N

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

Miegokit Stipriai, Terftinkitės Maisto

s * t- t iTUSNEire 
OF BITTER TONE

GcIMf

Ulkietljin—

nubtr* lAlttttlO 9TKA1

VfoOM
Vaistini..

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAJDOTUVię DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Viai Telefonai YARDS 1741-1742 
4805*07 So. Hemitage Ave.
4447 South IFalrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

VWrw. fflotton, liimi Itay’ra orien • 
forced to point rite woy to hair 
health to their men fottl For women 
k«*>w rimt a healthy head pradėm 
hctndtome kairi And that't why 
women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkable foamlng oil 
thompoo whieh fir* nourithe* the 
tcalp, then tcrttei the dori, parched 
hoir and brings lt back togtaering 
health. Fom-ol ic co economkalj o 
little goe» o long way. Ack your 
drvggiit for the regular 50c (be. 
Or. write tar a generauMrtt bot- 
tie, encloting 10c to cover packing 
ond oottage.

FOM-OL >

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avenue:
tiėlAs Myltetken*—WMtev*ms—j 

llaiilu<iatii> — IjtUkiliivvin- _ 
Pnpnoštaimnih.

Himne LAJh’AVlITTE *800

Geria 
niua«< tnnn

e ART, TN1>. IMVTMUTUVIU DIREKTORIAI
««L»ER — PRUZIN

.reavtiuaa — 'Sta

Keičiasi Kino 
Kronikomis

Pubaltės valstybių kultūri
nį bendradarbiavimų plečiant, 
jau prieš kurį laikų k'lo su
manymas pasikeisti tarp sa- i 

vęs vidaus kino kronikomis. 
Kovo mėn, pradžioje Kaune 
gauta apie 150 m. estų kino

VIKAVKfKIS. — Miesto 
savivaldybė nusistatė šiemet 
realizuoti kanalizacijos suma
nymo įgyvendinimų. Iš prad
žių kanalizucija bus pravesta 
centrinėse miesto gatvėae, o 
toliau, ir mažesnėse gatvėse. 
Prie miesto kanalizacijos pra
vedimo darbų gaus darbo ne
maža miesto bedarbių. 

PLATINKITE “DRAUGĄ“

į užsienius per Klaipėdos uo
stų taip pat žymiai padidėjo.
1935 metais buvo išvežta už 
116,856,156 litų, o 1936 me
tais — nž 155,732,235 litus.' ?=• 
Tuo būdu, 1936 metais per 
Klaipėdos uostų iš Lietuvos 
įvairių prekių išvežta dau
giau už 39,000,000 litų, negu 
1935 'metais.

1936 metais į Klaipėdų at
plaukusiais keleiviniais ir 
prekiniais jūrų laivais atvy
ko lj776 keleiviai, tuo tarpu 
kai 1935 metais buvo atvykę 
1,653 keleiviai.

Iš to matyti, kad prieš dve
jus metus keleivių judėjimas 
per Klaipėdos uostų buvo gy-' 
vesnis. Didžiausia jūrų ke-.

VENEDAN MONUMENT CO.. INC.
Išdh bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Orabnamių 
——------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
— ' O"-

Suvirš 50 metų prityrimo
-- --  "O-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

—■ - o---------

vis paruošiamų taip, kad var- liais atvykusių keleivių dalis 
tojimui tinka ilgesnį laikų ir buvo Amerikos lietuviai. Prieš
bet kuriuo metu. Iš čia žuvis 
gali būti pristatoma į toli
miausias vietas, jeigu tik kas 
jos pareikalauja. Tačiau vi
sai kitoki reikalai būtų, jei
gu miestuose ir miesteliuose 
būtų įsteigtos žuvies krautu-’ 
vės. “Žuvies” bendrovė, kaip 
ir numato padaryti, kad žuvis 
būtų prieinama visiems kraš
to gyventojams. Žvejybų tin
kamai sutvarkyti iš karto nė
ra įmanoma. Tai' ilgų metų 
darbas. Juk ^Lietuvoje ir gy
vulių bei pieno ūl^is ne iš ka-

keletu metų Amerikos lietu
vių į Lietuvų atvykdavo dau
giau. "Tačiau rpask utini uąju 
metu jų skaičius sumažėjo, f 
nes atsirado sunkmetis. Tai 
ir yra svarbiausia priežastis,1 
kodėl keleivių atvykimas per 
Klaipėdos uostų sumažėjo. 
Praėjusiais 1936 Įlietais, jau 
vėl pastebimas keleivių skai
čiaus didėjimas. Tiesa, 'tais 
metais gražiai vystėsi ir 'Bal
tijos jūras keliais atvykstan
čių keleivių iš Švedijos, No
rvegijos, Dancigo, Vokietijos

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORJiTWESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVE.

Telefonas SEEIey 6103
. Chicago, Illinois

rto davė dabar pasiektų mil- 1 ir kitų kraštų skaičius.- , 
žiniškų vaisių. Gal būt, kad
ateityje ir žvejyba Lietuvos 
valstybės ūkyje užims žymią 
vietų.

Buvo Suvažiavę Lietu
vos matininkai ir 
kultūntechnikai

Namai CHCAeos, ciceros lietuvių 
LAKJOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LAIOOIU viy 
DIREKTORIAI

S

AR NORI LAIMĖTI 
TURTUS?

Praėjusį mėnesį 014 Gold cignre- 
tų kompanija paskelbė visos Atnc- 
rikos rūkytojams kontestą ir pa
skyrė $200,000.00 dovanoms. Pir-. 
moji dovana bus $100.000. Tai .pir
mu sykiu šio krašto istorijoj to
kiu didelė dovana yra paskirta. Si
mu upie šį kontestą žaibo greitumu 
pasklido nuo Atlanto iki Paoifiko. 
Kontestan įstoja imončg gyvenan
tieji didniiesšiaose, miestuose rr fer
mose. Jau .keletą sykių ‘^Drauge” 
buvo skelbta apie. tą kontaktą.

Bet šio koiltrsto darbo tėra tik 
pradžia, šiam kontestui einant už- 
siinteresavimus juomi didūs. ‘ 4-P«b- 

zlai” bus vis indomeatu ir .ptocmu. 
Jei dar neįstojai į kontestą, tai uta* 
turi laiko tą padaryti. 8*k nurody
mus ir būsi priimtas į Jcontastą

Eik ]*as artimiausią cigaretų .par
davėją ii* paprašyk jo ofiftjjalį Old 
Gold Puzzle Pietures. Jei 'krantu 
vininkas jų neturi, tai kreipkis į
“Draugą” ir gausi “punhis.*’

Kartu atsimink, kad sykį |»«bim- 
dęs Double-Mellow Old Goldus, pa
mėgsi juos. Geriausios jums klo
ties.

UAIlMJTPVlŲ DIREKTORIUM

JUOZAPAS

UDEIKI
TBVAS

REPublic H340

VELYKOMS

?U¥0g 'KUMHAIs
Ir kiti Skanumėliai. •

Irgi parduodam Wholesaie.
BALTI0 IMPORT 00. 

806 W 19ib Street
Tel. Uannat-kK 8555

Kaune įvyko Lietuvos nia-: 
ttninkų ir kultūrtechnikų sęt-J 
jungos, turinčios per 400 na
rių, suvažiavimas. Suvažiavi
mų atidarė ilgametis sųjun
gos pirmininkas inž. M. 
tChniieliauskas ir padarė pla
tų pranešimų apie sųjungosĮ 
veiklų. Šiuo metu prie mati
ninkų ir kultūrteohirikų <ą- 
jungos jau gražiai veikia 4 
Hekeijos (būtent: foto, meno, 
gRodessijos ūr intelektualinio 
taviniiųoMi sėkcija.

-Numatoma tfteigti rr -5 «t- 
keijų — mtiliorocijot- klausi
mam* gvildenti.

Sųjunga ĮutlaLko glaAulžius, 
santykius ir su kitų kraštų, 
speciuludais: keičiasi mokslo 
laidumus, informacijomis ir 
ruošia, ekskursijas. Pernai bu
vo suorganizuota didelė kul
tūrtechnikų ekskursija >į La-’ 
Įvijų fmelioracijonis duriamu 
apžiūrėta, šiemet bus suruoš
ta didebč matininkų ir kul- 
tfirtacluiikų ekskursija į Es-' 
tijų.

Taip pat rūpinunmsi sųju- 
llgOS Uatių i l'ži iminės būk-, 

.'lės pagerinimu: peniui sųjųu-

mbhuce PATARNAVIMAS
DIENĄ TR NAKTĮ

Kvl/f A I KOPLYČIOS VISOSE U i R A l MIESTO DALYSE

ladniczirSoni
2314 West 23rd I’Iace 
Phone CA*N«1 2515 

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

LitnCVICtitS
nū/SKd

tl Masalskis

A. Piltas
—*-

S. M. Statas
1.1. ŽSp

hmlasiSK
PlBiditas

4348 So. California Ave. 

Thone LAl’ayette 3572

3319 Lituanica Ave. 

Phone YABds 1138

3307 Litnanica Are. 
Phone BOUtevard 4139

1410 So. 49th Ct„ Cioero 

Phone Cicero 2109

718 W«8t 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 Weat 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

10784 «o. Michi 
Tel. PULlmoto 08

Ave.

3354 So. Halsted St.

Phone BOUIevard 4089
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

A. A. SESELE M. LORETTA ILSISI 
RAMYBĖJE

Laukdamos (fžiiaugsmingos. 
Velyki) šventės, sulaukėme 
gedulo svečių — mirt). Tam
siu? debesys ir vėl apdengė 
Šv. Kazimiero .Seselių vienuo 
lynų. Troškome pamatyti a. 
a. Sesutę M. Lorettą sveikų, 
linksmų; tačiau 'mirties an
gelas apvylė mus, išskirda
mas jų iš mūsų tarpo, pačia
me gyvenimo pavasaryje.

A. a. Seselė gimė 1903 m., 
gruodžio 16 d., Cliiengo, III,, 
duktė Antano Levgaudo ir 
Julijonos Paldavičiūtės. Pa
augusi lankė Visų Šventųjų 
mokyklų ir šv. Kazimiero 
Seserų Akademijų. Gabios 
studentės veide visuomet spi
ndėdavo gyvybė ir džiaugs
mas, o jaunutė širdis troško 
geriau pažinti Dievulį, siekti 
kas aukšta gpažtb kilnu. Pa
siryžta stoti vienuolynam Čia 
ji pasižymėjo pamaldumu, 
darbštumu ir linksmumu. Jos 
draugiškos meilės šypsena 
traukte traukė visus prie sa
vęs. Ji mėgo muzikų, turėjo 
ir didelį talentų šioj srity. 
Dažnai linksmino drauges —

Sesutes ir ligonius sanatori
joje. Ji bandė tapti viskas 
visiems ir visomis jėgomis 
tarnavo tam, Kuriam ji pa
sišventė, visiškai atsidavė ry- 
ždamos, kaip žvakė ant alto
riaus, sudegti Jo garbei.

Sėk’mingai mokslų baigus 
pradeda mokytojavimo darbų 
1921 m. Mokė šiose mokyk
lose: — šv. Baltramiejaus, 
Waukegan, TU.; Nekalto Pra
sidėjimo Pan. Šv., Chicago, 
TU.; ir Šv. Kazimiero, Pliila- 
delpliia, Pa. švelni, meili, ge
raširdė mokytoja daug troš
ko, kūrė svajonių — bet mū
sų pramatyti takai, ne Die 
vulio planui.

Sunki liga jų suima, pa
kerta jos darbų, bet ji nenu
simena, tikisi pergulėti ligų 
ir dar gyventi, dirbti... Iš
vežta Šv. Kryžiaus sanatori- 
.įĮorv Dmiing, New Mesjoo. 
Po penkių metų gydymos pa
siduoda operacijoms. Vienų, 
antrų sėkmingai išlaikius, pa
siduoda ir trečiajai. Kelioms 
dienoms praslinkus, ji prade
da silpnėti. Antradienio rytų

kovo 16 d. ten pat ligoninė
je, atlaikytos šv. Mišios Se
selės intencija. Po šv. Mišių 
jos Sužiedotinls pabeldžia į 
duris, nebeleidžia ilgiau ken
tėti. Nors skausmo ašaromis 
pripildytos akys, bet malo
nia šypsena atiduoda sielų 
Mylimajam, Kuriam jų pa
puošė.

.Ti mirė — liūdi jos sena 
motutė, tėvelis, sesutės, bro
leliai, tėta, dėdė, giminės, 
gailisi draugės - Seselės ir 
buvusieji mokiniai.

Brangi Sesute M. Lorettn, 
ten, kur Meilės Karalius vie
špatauja, melsk Jo stiprinti 
mus šioj žemės kelionėje.

Šv. Kazimiero Seserys

Šv. Kazimiero Akad.
Rėmėjų 1 Skyriaus 
Bankietas Pavyko

T0WN OF LAKE. — Pra
eitų sekmadienį Šv. Kazihiie- 
ro Akademijos rėmėjų 1 sk. 
įvyko kuklus vajaus vakarė
lis, kuris susidėjo iš dviejų 
dalių. Pirma dalis, tai buvo 
labai gražus programėlis, pri
taikintas gavėnios laikui, į 
kurį atsilankė daug žmonių.

Po ‘•sportavimo”. Automo
bilius yra geras daiktas. Bet 
kud ir gerų daiktų, jei tik 
jį neprotingai vartosi, įves į 
triubelį. Pažvelgkit į šių clii- 
cagietę, Mrs. Marie Colby. .Ji 
turi automobilių; bet važinė
jo nieko nepaisydama kol 
“sykis nemelavo”, t. y. atsi
dūrė teisme. Negalėdama už
statyti $200 bondso, nugabe
nta į kalėjimų. Jos byla bus 
nagrinėjama hal. 27 d. Vadi
nas, daugiau kai tris savaites 
turės galvoti apie ‘‘sportavi
mo” pasekmes.

Programėlį išpildė Šv. Kry
žiaus parap. mokyklos vai
kučiai. Seselės Kazimierietės 
daug darbo ir 'širdies įdėjo 
prirengiami vaikučių ir pji- 
gražinitmui vakarėlio. Prog- 
ramaų vedė talentingas, čia

Lanny Ross sako:

"Luckies niekad nei truputėlio neerzina
mano gerklės”
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“Jau dabar ilgokas laikas, kaip 
gerėjuosi Luckies. Jie yra lengvu 
uisirūkymu ir jie niekad nei trupu
tėlio neerzina mano gerklės . . . tas 
pats ir su mano balsu. Turbūt kiek
vienas iino, jog daugelio valandų, 
pratimai yra reikalinga paruošti va
landos perstatymui . . . ypač tokiai 
programai, kaip kad naujasis *Skou> 
Boat*. Bet aš abejoju ar jie supranta, 
koks yra nepaprastas jausmas valan- 
dėliai atsikvėpti, visiškai pamiršti 
apie darbą, ir užsirūkyti Lucky.”

N eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrini 

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 uisirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Ross, ir 

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

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirūkymo, laisvė nuo tūlų šiurkščių erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” f 

gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei. PUIKIAUSIAS TABAKAS-* 
"DERLIAUS ORIBTlNt"

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

PRIEŠ KNITfijIMUS—PRIEŠ KO8UU

augęs jaunuolis, Jonas Mato- 
maitis, kuris labai gražioj lie
tuvių kalboj sėkmingai va
dovavo.

Bejp, mokyklos vaiiročianis 
programėly prie piano Okom- 
jwnavo muz. Vladas Daukša.

Anitroji dalis — tai va
jaus vakarienė, į kurių atsi
lankė tiek daug žmonių, kad 
tiesiog svetainė buvo kimšte 
prisigrūdus; daugeliui prisė
jo visų laikų stovėti.

Iš Tėvų Marijonų 
Rėmėjų Skyriaus 
Marcjuette Parke 

Susirinkimo

Praeitų
Marijonų
Marquette
sirinkiinų,

Amerikoj ir dar kartų at
vyksta į Chieagų, nes publi
ka to reikalavo. Toji grupė 
turės savo vaidinimus prade
dant Velykų dienų, kovo 28

. d. ir baigiant balandžio 1 die-
Tėvų f nų, ketvirtadienį. Trečiadie

nį bus du spektakliai po pie
tų ir vakare. Tai bus visiems

Kėmėjų skyrius1
Parke turėjo su
kuria buvo , įlnoma»rn didžiuliam Audito

“kaulingas noriais ir turiniu-! rilun teatre ,5 Taiia03 į
gas svarbiais imtarimaia. I York,,, o is N.w Yorko 
susirinkimu, atailankė Chica- j Monte Carlo, paryiių jr 

Vokaricnf, matyt, darbščios ! sos apskrities dvasios vadas, j [-ondoną. Ix>n.lone pakviesti 
i komisijos, buvo labai kuk- Įkyn. V. Čižauskas, MTC., ir ęfieiaUai vainikavimo iš- 
liai sutaisyta; taipgi buvo priloti apskrities valdybos na-|lulniei ir vaidins Cpvcnt C.a- 

j taikintas trumpas programė- r*a’- Svarbiausių susi rink itno1 r(jens Anglijos knrsliuii ir 
nutarimu buvo ruošiama pra- korollenei dalyvaujant, 
moga, kuri įvyks balandžio Ai grupf> tai tikrai yra pn_
2.» d. C i mimo Pan. Šv. pa- šaulio garsenybė. .Toj daly-
rapijos salėj 2 vai. po pifetų., vauja tokie artistai šokėjai,
Taipgi kun. V. Čižauskas,! kttip. Le(>nid Massine, Devid

MTC. ir'MIC., sveikino susirinkimų ir. Lk.,lin(1> (Jwrge Zwjtch> pauJ
I kvietė, kiek galint gelbėti ap- pwtroff> Ronian JaKiBM<y> Ta.

• • :skričiui surengime metimoI Toumanovu - --Vakarienes programui va- , , • . , • • , __ «»«u» luiuiutnuvu
1 • v. , . v bankieto, kuris jvyks gegu-; ^ kH Tikietusdovavo irgi čia augęs, darbs- L. Q , . . y . , ie anų. AiKieius
tus ifliinnolis tai kun Toms' ** AU Vartų para gaj„na nusipirkti.tus jaunuolis, tai kun. Jonas sal^ Nariai maIonhli ____
Juik». Labai malonu matyti, pritarf |r ,mnkieto tj.
kad jau visur pradeda vie- kietų ,,,atinimnL Nesi radus
sumoj rodytis jaunoji gent- 
kartė. Labai sveikintinas da
lykas.

lis, kuris susidėjo vien iš ka
lbų. Gražias ir turininkas ka
lbas pasakė: gerb. klebonas j 
kun. A. Skripkus, svečiai ku
nigai: Pr. Vaitukaitis, B. Ur
ba, V. Čižauskas 
A. Nausėdienė.

daugiau svarbių reikalų, su
sirinkimas baigtas. Rap.

IS GENERALINIO 
KONSULATO

Paieškojimai

Visgi negaliu praleisti pla
čiau nepaminėjęs gerb. kleb. 
kun. A. Skripkaus kalbos, ku
ris labai gražiai nurodė, kad 
pirmoj vietoj visados reikia 
turėti savo parapijų, bet ne
galima pamiršti ir visų kil
nių organ i zac ijų, kaip tai: 
Seselių Kazimie.riečių, Sese
lių Praneiškiečių, Tėvų Ma
rijonų įstaigų, Labdaringos 

i Sų-gos ir kitų. Taigi, iš gerb. 
klebono kalbos, matyt, kad 
jisai visa širdilni rūpinasi ne 
vien parapijos reikalais, bet 
visais kilniais ir kultūringais 
darbais.

Tuomi, vakarėlis ir baigė
si, ir tikimės, kari townofla- 
k iečiai ir daugiau panašių 
pramogėlių Surengs. Už tai 
didelė garbė priklauso rengi
mo komisijai ir taip skait
lingai publikai už nuoširdžių 
paramą. Svečias

Gražus Pokylis
BRIDGEPORT? — Buvo 

surengtas gražus pokylis Ru 
Mazilianskienei pagerbti. Ji
nai priklauso daugeliui drau
gijų, Lietuvių Moterų Pilie
čių Lygai ir yra uoli veikė
ja. Dėl to turi daug draugių.

Pokylis buvo surengtas sla 
pta. Kuftnet jos draugės pa
beldė j duris ir visos ant 
sky pradėjo eiti į vidų, Ma
ziliauskai labai nustebo. Tik
tai tuomet “atsigavo”, kaxla 
draugės pasveikino jų 54 me-

Radio Anouncerį 
Juozą Užklupo

‘ ‘ Jucizapinės, ta i .Tu ozapi - 
nės, bet vyrai, negųzdykit 
žmogaus!” — sušuko Peop
les Furniture Co. radio va
landos vedėjas ir tos kompa
nijos direktorių valdybos na
rys Juozas Krukas, kuomet 
būrys jo draugų užklupo jį 
namuose šv. Juozapo dienos 
išvakarėse. Tai buvo tikras 
su.pryz.as. P« sunkaus dienos 
darbo sugrįžo namo ir ren

Kučinskienė - Jalušauskai- 
tė Veronika, gyvenusi apie 
Minersville, Pa.

Milevičienė (Miller) - Ja- 
lušauskaitė Anelė, gyvenusi 
Pennsy, vania valst.

Juodis Juozas, kilęs iš Pa- 
seinio k., Seinų vaisė., Ame
rikon atvykęs prieš karų (10- 
2556).

Kopūstas Juozas, s. Petro, 
1922 met. gyvenęs East Pitts 
burgb, Pa.

Kontvainis Mykolas, Lietu
voje gyvenęs Trumplaukės 
k., Ylakių valse., Mažeikių

gėsi ramiai ilsėtis, kuoinetLftP^kr.', 1906 m*, fcttva^iavęs
Peoples Co1. direktoriai ir ki
ti, J. Nekrošiui vadovaujant, 
ėmė baladotis į duris ir rei
kalauti, kad juos įleistų. Ne-

Amerikon, ir gyvenęs Brigli- 
ton, Mass.

Kreivėnas Juozas, Kazys, 
Dzidorius ir Jonas. Visi kilę

žinia nei kas nei iš kur. Bet iš Beržinių k. Keturvalakių 
įleisti reikia, nes (kad juos,valse., Vilkaviškio apskr. 
bala) duris gagėjo išlaužti. j Liutikas Roksas, iš Garg- 
Duris pravėrus, Juozas pa- žilų m., Kretingos apskr. ma
gnatė, kad tai buvo jo drau-’noma, kad žuvęs anglių ka- 
gai su “proventu”, atvykę Į syk lose apie 1911 'm. Žinių 
jį pasveikinti. Tr sveikino jį suteikimas apie jo mirimo 
iki pirmieji gaidžiai ėmė gie- vieta bus didžiai įvertinta, 
doti. ' Bukauskas Teofilius, s.

Taigi, nors nebuvome kvie-, Stasio, Amerikon atvykęs; 
sti svečiai, tačiau gerai tilt-1 prieš karų iš Navasorių k., 
siteikusio Juozo Kruko ir jo Liubavo valse., Marijampolės 
malonios šeimos draugijoj ti- apskr.
krai smagiai porų valandėlių • Lukošiūnas Mykolas, gyve- 
praleidome. Dalyvis nęs Philadelphia, Pa. apie

1926 met.
Lietuvos Generalinis Kon

sulatas, _
46 Fiftb Avė., Nev York, 

N. Y.

Atvyksta Garsi Rusų 
šokėjų Grupė

Garsioji rusų šokėjų grupė 
iš Monte Carlo (Ballet Bus

tų sukaktuvių proga ir įtei-1 se de Monte Carlo) baigia 
kė gražių dovanų. Ten buvusi savo pasekmingų maršrutų

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

„^BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVI6IU8, BACKūS

3ri

Pardavimui plytiniu nam&a J po S 
*vle*0s kambarini nu mnudvnAt-.is 
ir kltaln pafrerlrrimnln, viduryje lie
tuvių kolonljon, arti mokyklų ir 
balnyčių, rerlaunla trannportaclja. 
ž.'mott takaon. Kaina tik |S200. rn- 
llma ant lAmokrnčIo. Savininkai 
Ž23O M *211 PI. Kreiptu po S v. vak.

Pardavimui B kambarių cottaac 
Kai r. a $700. Randant S4BŽ So. L.I- 
tunlca avė. Sav. I4tt Ho. l.ltua- 
nlr-a avė. Tel. YARda B74J.

PARDAVIMUI MARINOS
barduodame vlnoklua typenrrlterlu“
"addlnĮr" mallnan Jr reglatertua. 
Juokui Pauli. Mid City Typewrlter 
Exrhaii<e. Tel. Wentworth 5S0S.

ToL LINcoln 4414
Dėl Reumatizmo, Slojrų, Ner- 
▼otumo, Prastoa Cirkuliacijos, 
Ankšto Kraujo Spaudimo ir 
Redflsinimo—PAMĖGINKIT

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

Mandynėa,
Trytmentai Ir

RKTRITia 
ra Av*. 
■Hrtr.It MsM

IiM ryt Ori it vak.

Moranu atCTnręa 
1»»7 K. Halatvd «W 

Aatv. Iv K*tvlv.

• ryta Iki e vak.
Plaki. 7iM 

irta Iki e vak. PateraavUJeMORB vivroen arrnu i* mbtu
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