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POPIEŽIAUS SVEIKATA 
GĖRĖJA

Skausmai kojose silpnesni 
rečiau reiškiasi

ir

VATIKANAS, vas. 9. — 
Sužinota, kad Šventasis Tėvas 
Pijus XI sveiksta ir tik ret
karčiais reiškiasi kojose ir 
dešinėje rankoje .nedideli skau 
smai.

Popiežius kasdien vis pla
čiau ir <laugiau užsiima Baž
nyčios reikalais ir turi audi- 
jeneijas ne tik su prelatais,

bet ir kitais žymesniaisiais as
menimis.

Vatikane pažymima, kad Jo 
Šventenybė mažai tepavargo 
pereitu sekmadienį kalbėda
mas per radiju Eucharistinio 
kongreso Maniloje dalyviams. 
O Popiežiaus kalba buvo susi
jusi su dideliu susijaudinimu.

5,800 radikalu pakliuvo nelaisvėn 
paėmus Malaga

SUDARYTI KARO TEISMAI; NACIO
NALISTAI NESIVADUOS KERŠTU

ISPANIJOS RADIKALAI PRARADO ŠI MIESTĄ

Tai Malaga miestas ir uostas, netoliau šia nuo Gibraltaro sąsiaurio. Tomis dienomis 
nacionalistai paėmė Malagą. Daug radikalą pakliuvo nelaisvėn. Tarp jų yra ir vadų 
žudikų Suimtieji bus statomi į karo teismus. (Aeme Photo.).

KAS VEIKIASI SOVIETŲ 
RUSIJOJE

Stalinas daug dirba, kad 
išnaikinus priešininkus

GREIT ĮVYKS DAR VIENA BYLA 
TROCKIO SALININKAMS

MALAGA, Ispanija, vas. 9. 
— Čia nacionalistai paėmė ne
laisvėn daugiau kaip 5,000 ra
dikalų, kurių tarpe yra daug 
ir vadų ir paprastų anarchis
tų. Žymi dalis radikalų pas
pruko pajūriu rytų link. Su 
jais, sakoma, pabėgę ir stam
biausieji komunistai ir anar- 
rbistai, kurie valde zMalagą. 
Dalis radikalų vadų bandė pa- 
liėgti laivu, bet sugauti.

Nacionalistų pajėgų veiki
mas prieš Malagą buvo taip 
staigus, kad radikalai nesus
pėjo išskersti visų kalinamų į- 
kaitų. Nacionalistai paleido 
iš kalėjimo apie 300 įkaitų.

Paleistieji karštai sveikino sa
vo išvaduotojus.

Svarbiausias miesto centras 
rastas apiplėštas ir išgriau
tas. Nerasta žmonių lavonų 
gatvėse, tik kai kur krūvos 
griuvėsių. Patirta, kad radi
kalai išžudę apie 5,000 sau ne
palankių gyventojų.

Nacionalistų vadovybė pas
kelbė, kad ji nesivaduos kerš
to dvasia baudžiant suimtuo
sius radikalus. Įsteigti karo 
teismai, kuriuose suimtieji bus 
statomi ir jų likimas sprend
žiamas, atsižvelgus į nusikal
timus.

ISPANIJOS RADIKALI! 
VYRIAUSYBĖ YRA 

NETEISĖTA

MEKSIKOJ POLICIJA ŽU
DO KATALIKUS

Ir toliau nėra pažangos pasitarimuose 
Detroito

DETROIT, Mich., vas. 9.— ikų organizuotojtas, griežtai 
Nėra jokios pažangos General i priešinasi balsavimų vykdy- 
Motors korporacijos viršinin- mul

LONDONAS, vas. 9. — Lai
kraštis “Universe” atspaus
dino Ispanijos patrijoto Gil 
Robles laišką, kuriuo jis pla
čiau nušviečia apie dalykų 
stovį Ispanijoje.

’1 . ** r > • - — . . *** r '
Gil Robles, kaip ir daugu

mas kitų, tiesiog nesupranta, 
kokiais sumetimais Anglijos 
ir J. Valstybių spauda palan- 
kiauja Ispanijos radikalams 
ir jų Madrido ir Valencijos 
grupę vadina teisėta vyriau
sybe, nors jau daug kartų bu
vo plačiai išaiškinta, kad ra
dikalų vyriausybė nėra teisė
ta. , • ' ;.••••

Nereikia stebėtis, jei Rusi
jos bolševikų, arba Prancūzi
jos radikalų spauda Ispanijos 
raudonųjų vyriausybę vadina 
teisėta. Bet kai tai daro an
gliškai šnekančių šalių spauda,

Korporacijos viršininkai tad Įtari reikia pripažinti, kad ji 
atrėžia, kad jie negali savo vi vaduojasi radikalų skleidžia-

ORIZABA, Vera Cruz, Me
ksika, vas. 9. — Pereitą sek
madienį policija pnolė priva
čius namus, kuriuose katali
kai tarėjo pamaldas.

Policijai užpuolus, kai kurie
katalikų bandė pabėgti. Polici

NAUJOS LENKŲ STU
DENTŲ RIAUŠĖS PRIEŠ 

ŽYDUS VILNIUJE
•VARŠUVA, vas. 9. — Vil

niuje atidarytas universitetas 
pasižadėjus lenkams studen
tams, kad jie daugiau nekels 
riaušių ir nepuls žydų studen-

nink&i prad?^er'teudyti.Viena5 
senyva moteriškė peršauta mi 
rė ir keletas kitų asmenų su
žeista.

Areštuotas Mišias laikęs ku
nigas ir kelios dešimtys kata
likų.

Meksikoj uždrausta katali
kams kur susibūrus melstis — 
Dievų garbinti. Vera Cruz 
valstybėje jau kelinti metai 
bažnyčios uždarytos. Taip yra 
įsigalėjus radikalams.

Vyriausybė vo8 vakar ati
darė universitetą, o šiandien 
lenkai studentai sulaužė savo 
žodį, puldami žydus studentus. 
Apie 25 žydai studentai su, 
žeisti.

MŪŠIAI DĖL MADRIDO - 
VALENCIJOS VIEŠKELIO

LONDONAS, vas. 9. — Ži
niomis iš Varšuvos, paskutinė
mis kebomis savaitėmis sovie
tų Rusijoje daugiau kaip 2,000 
vyrų ir moterų areštuota.

Pažymima, kad diktatorius 
Stalinas pats asmeniškai va
dovauja čekos agentams, kad 
išnaikinti visus savo politinius 
priešininkus. Sakoma, kad jis 
paroje dirba apie 18 valandų 
direktuodamas agentams.

Šis darbas, sakoma, gali pa
kirsti jam sveikatą, tad pla
nuojama į Maskvą anksčiau 
sušaukti sovietų kongresą ir 
išrinkti atitinkamą jam pava
duotoją ir įpėdinį.

Sužinota, kad Stalino įsaky
mu teisman traukiamas Niko- 
lai Bucharinas, buvęs laikraš
čio Izviestija vyriausias vedė
jas, ir septyni kiti bolševikų 
vadai. Paskiau bus teisiami 
prieš tris mėnesius areštuoti 
38 vokiečiai, kai tinami sabo
tažu.

Dienraštis Daily Mirror pra 
neša, kad vienam Kijeve areš
tuota daugiau kaip 300 komu
nistų susekus ten sąmokslą 
nužudyti žymų komunistų va
dą Postiševą, kurs skaitosi

Stalino ištikimiausias pavaduo 
tojas Ukrainoje. Mirror ran
da, kad Kijeve ildšiol areštuo
ta daugiau kaip 40 nuošimčių 
komunistų visų vadų.

Be to Kijeve policijos susi
kirtime su trockiistaig 9 asme
nys nužudyti. Pietinėje Ukrai
noje ir gi įvyko riaušės prieš 
Stalino kruvinąją diktatūrą.

Maskvoje naminis areštas 
paskelbtas Lenino našlei Na- 
deždai Krupskajai, kadangi 
ji reiškus nepalankumo Stali
nui, kad jo pastangomis žudo
mi žymiausieji Lenino moki
niai ir sekėjai.

Apie jos areštavimą seniai 
kalbama, tačiau Stalino vy
riausybė nuolat nuginčija.

Rimti nesusipratimai buvo 
kilę tarp Stalino ir kariuome
nės vadų. Žiniomis iš Varšu
vos, nesusipratimai išlyginti 
Stalinui pasidavus kariauk 
nėg vadų norams. Stalinas pa
sisakė, kad ateityje čekos ą- 
gentai neareštuos nė Vieno 
rininko neatsiklausus kariuo
menės vadų.

Kalbama, kad Stalinas jau 
nesutinka ir su užsienių rei
kalų komisaru Litvinovu.

OPOZICIJA DIDĖJA 
KONGRESE

kų pasitarimuose su darbinin
kų unijos vadais. Korporaci
jos viršininkai pasiūlė darbi
ninkų vadams įvykdyti auto
mobilių fabrikų darbininkų 
.balsavimus, kad jie pasisaky
tų, kokios tvarkos pageidauja

sų darbininkų paduoti kelių 
vadų diktatūrai ir atsisako to
liau su jais tartie.

Gubernatorius Murphy ta
čiau vis dar turi vilties abi

ma propaganda ir 
su faktais.

nesiskaito

automobilių pramonėje ir ar puses kaip nors sutaikinti, 
jie pripažįsta savo vadų veik
lą. J. L. Lewis, vyriausias au
tomobilių pramonės darbinin-

“D R A U G 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS jvyks 

GEGUŽĖS 29 D. 

laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą .,
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto

Neįvykdžius taikos, būtų did
žiausia nelaimė, kaip reikėtų 
“sėdinčius” darbininkus pa
šalinti iš fabrikų Flinte.

General Motors korporaci
jos viršininkai pučiaei, ka
dangi darbininkų vadai netu
ri reikalingos vienybės, taip 
pat neorganizuoti darbininkai 
tolinasi nuo organizuotųjų

AVASHINGTON, vas. 9. — 
Prez. Rooseveltas reikalauja 
kongreso demokratų vadų, kad 
jie pasistengtų greičiau pra
vesti jo sumanymą — pertvar 
kyti vyriausiąjį teismą.

Tno tarpu kongrese opozicl 
ja prieš prezidento sumanymą 
didėja. Kiek žinoma, ši opozi
cija tik sumanymo peikimais 
bus galinga.

NAUJA JAPONŲ
VYRIAUSYBĖ

TOKIJO, vas. 9. — Naujo 
japonų ministerių kabineto 
premjeras gen. Šen juro Haya- 
ši paskelbė, kad naujos vyriau 
Hybės pagrinde bus šinto re
ligijos (pagoniškos) dvasia.

Šintoizmas yra mirusių 
karžygių ir didvyrių dvasių
/.•iriu n i mns. ..

I i I u ~»L

Gil Robles protestuoja, kad 
angliška spauda Ispanijos na
cionalistus, kovojančius prieš 
radikalus, vadina maištinin
kais, arba paprastais sukilė- 
iais. Toki vardai' tinka tik 

tiems, kurie sukyla ir kovoja 
prieš teisėtą vyriausybę, pa
reiškia Gil Robles, kad tuo 
tarpu Ispanijos radikalų vy
riausybė yra neteisėta. Ir štai 
vienas svarbiausiųjų faktas:

Per įvykusius rinkimus 19- 
.36 m. vasario mėnesį dešinio
sios partijos gavo 400,000 bal 
sų daugiau už “liaudies” fron 
tą (radikalų partijos). Radi
kalai patyrę apie savo pra
laimėjimą, su policijos pagel- 
ba jie pagrobė baliotus Coru- 
na, Pontvedra, Logo, Carce- 
res, Cordora ir Sevilėj ir juos' Si neteisėta radikalų vyriau 
perdirbo savo naudai. Siais sybė, įsirioglinusi į Ispanijos 
brutalumo ir neteisėtais ty-(viršūnes, visoj šaly pradėjo 
giais jie laimėjo parlamente vykdyti baisų terorą prieš de 
nykią atstovų daugumą. O kai j Šiniuosius. šis teroras ir iškė- 
susirinko parlamentas, radika- lė revoliuciją.

lai panaikino sau nepalankius 
įvykusius rinkimus Granadoj, 
Cnenca, Salamanca ir Burgos 
provincijose. Tuo būdu jie pa
didino parlamente savo dau
gumą.

Iš to pakankamai turi būti 
aišku, kad “liaudies” fronto 
vyriausybė nėra teisėta, ka
dangi ji šį sau “teisėtumą” 
įgijo neteisėtu keliu. Juk kas 
neteisėtai atsiekta, tas ir pasi
lieka neteisėta.
i

AVILA, Ispanija, vas. 9.— 
Dideli mūšiai vyksta Madrido 
pietrytuose, kur nacionalistą 
pajėgos stengiasi perkirsti 
vieškelį (plantą) vienatinį Ma 
drido susisiekimą su Valenci- 
ja.

Nepaisant atkaklaus radika
lų priešinimosi, nacizmalistai 
daro pažangą ir kyliu veržiasi 
Vaciamadrid miestelio^ link. 
Tenai yra Manzanares ir Ja- 
rama upių santaka ir per tą 
miestelį eina minėtas vieške
lis. . i r:

Žiniomis iš karo fronto, na
cionalistų viena koliumna jau 
persimetusi per Jarama upę 
ir užeina už Vaciamadrid už
pakalio.

Perkirtus Madrido Valenci
jos vieškelį, Madrido radika
lai negautų maisto ir karo 
medžiagos. Tada jie sulauktų 
paskutinių sau dienų.

5 OATVĖKARIAl SUSI
DAUŽĖ CHICAGOJ

PRANCŪZAI YRA ISPANŲ 
i RADIKALŲ NUGARKAULIS

KĄ SAKO CARDENAS 
APIE MEKSIKĄ

Užpereitą naktį ir vakar 
Chicagoj trijuose atsitikimuo
se susidaužė penki gatvėkariai 
ir, anot pranešimų, 21 asmuo 
sužeista.

Vienam atsitikime du gatvė- 
kariai susidaužė.

Kitam — vienas gatvėkaris 
smogė į automobilį ir šį užą- 
tumė ant pašalinių bėgių prie
šais važiuojantį kitą gatvėka- 
4

Trečiam — gatvėkaris su
daužė ‘ ‘ trailerį ’ prikabintą 
prie traktorio.

Pranešta, kad nukentusieji 
daugiausia negrai, vyrai ir 
moterys.

POTVYNIAI ANGLIJOJE IR 
PRANCŪZIJOJE

LONDONAS, vas. 9. — Per 
kelias paras siautę dideli lie
tūs enkėlė potvynius paupiais 
kai kuriose jAnglijos ir Pran
cūzijos dalyse. Ištikta ir Bel
gija-

MEXICO CITY, vas. 9. — 
Meksikos prezidentas Carde- 
nas pareiškia, kad Meksiko 
.nevirg komunistiška.

Jis sako teisybę, kadangi 
Meksika ir be komunizmo pa
kankamai suraudonėjusi.

PARYŽIUS, vas. 9. — Kap. 
Henri Bonneville de Marsag- 
ny, kurs tarnauja eavanorių 
Ispanijos nacionalistų kariuo
menėje, pasakoja, kad prancū
zai savanoriai skaitosi ispanų 
radikalų nugarkauliu.

Apie 30,000 prancūzų sava
norių radikalai turi. Be to, 
jiems pristatomi geriausi 
Prancūzijos ginklai ir lėktu
vai

O Prancūzija nuolat puola 
Vokietiją ir Italiją.

Chieago mieste kasdien areš 
tuojama apie po 2,000 automo
bilininkų už neturėjimą vals
tybės ir miesto “laisnių”.

UŽDAVINYS KALBĖS PER 
“DRAUGO” RADIJO 

VALANDĄ

GREIT IŠĖJO IŠ KABI
NETO

TOKIJO, vas. 9. — IŠ nau
jo japonų ministerių kabineto 
išėjo karo ministeris gen. Na- 
kamura. Priežastis — silpna 
sveikata.

Šiandien 4 vai. popiet įvyks 
“Draugo” radijo valanda iš 
stoties WEDC, 1210, kil.

Vincas Uždavinys, VVS. at- 
tova8, sakys atsisveikinimo 
kalbą.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —

Šiandien giedra ir pakanka
mai šalta.
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|| DIENOS KLAUSIMAI ||

100 ĮMONIŲ PO 100 DOLERIŲ LIETUVIŲ 
KOLEGIJAI

Tokį sumanymą iškėlė “Studentų žo
dyje” kun. dr. Jonas Navickas, Murianapclio 
Kolegijos direktorius. Kad su tuo klausunu 
geriau susipažinti, duodame žodį pačiam su
manymo autoriui:

“ Amerikos Eetuvių kultūrinis gyveni 
mas tori daug spragų. Lopcmes kaip įma
nydami. Jau keletą metų kaip pribrendo gy-

* vos reikalas naujų patalpų Marianapolio ko
legijai. Tiek gražaus mūsų jaunimo norėtų 
įstoti į savąją, kolegiją, tik deja nėra pakan
kamai patalpų, kad būtų galima ju:s pri
imti. Nauja statyba Marianapolyje yra bū
tina.

kad negalinta jo neparemti. Į jo realizavimą 
mes taip pat optimistiškai žiūrime. Mae ma
nom, kad turėtų atsirasti lietuvių patrijo- 
tų, kurie nesigailės šimtinės, kad paremti 
Marianapolio Kolegiją, kurią teisingai gali
ma vadinti lietuvybės tvirtove Amerikoje.!,. 
Ačiū Dievui, turime 130 lietuvių parapijų, 
porą šimtų lietuvių kunigų, šimtais visokių 
piofesijų žmonių, parapijose gerai besiver
čiančių biznierių ir šiaip pasiturinčių darbi
ninkų. Dėl to kas galėtų abejoti, kad neat- 
t’rastų bent šimtas tikrai sąmoningų lietu
vių, kurie paaukotų taip svarbiam reikalui 
jo Šimtinę.

Mūsų Brolių Latvių Žemėje
Rašo “Draugo” spec. koresp.

Tyras pavasario oras gi- J sur, taip pat ir čia gyventojų 
liai skverbėsi į kiekvieno gu- tarpe didžiausias įvairumas.

GAVIMU

šiandien Pelenų Diena. Prasideda septy
nių savaičių pasninkas — Gavėnia,

Kad žmonėms reikia gavėti ir pasnin
kauti, matome iš paties Kristaus gyvenimo. 
.Juk ir Kristus prieš savo didįjį žygį 40 
dienų pasninkavo ir buvo

mtos tvarinio krūtinę, ir sa 
vo švelniu, lyg Aupelio van
duo dvelkimu gaivino, žadi
no artoją iš žiemos le turgi
nio miego išeiti į laukus. 

Padangėje linksmai čireuo

Tiesa, gatvėse galima pa
matyti nemažai ir iš karinin 
kų, aukštesniųjų latvių val
dininkų, bet nesulyginama? 
daugiau čia tenka matyti pa 
prastų latvių eilinių piliorių

vyturėlis savo vilties giesme-* ir pravažiuojančių svetimtau- 
lę, tarytum dainius gamtos Čių.
platybėje. O Berlyno greita- . . . . . .. . . “ Pačios miesto gatvės taipsis traukinys visu smarkumu . . . ........ . .. . . pat nepergeriausiai atrodo.lėkė j iš mano gimtinės ll . . , - „ ,• 1 latviai savo Rygą laike

kaipo ypatingą latviškos ei 
vilisacijos padarą, kultūros • 
oertrą.

Laike savo br.vimo Rygoje, 
kelių rašytojų lydimas apžiū
rėjau Brolių kapus, kame pa 
laidoto 3000 žuvusių karių 
dėl Latvių nepriklausomybės 
ir laisvės atgavimo.

Vakarais teko lankytis La
tvių valstybės teatre. Nacio
nalinėje Operoje, Dailės Te
atre etc.

Taip pat teko matyti ir la
tvių tautinį muziejų, kurs 
randasi pilies rūmuose, kaine 
gyvena Latvijos galva — 
Prezidentas, čia galima pa-

šiaurės kraštą — mūsų bro
lių latvių žemę.

Jau buvo prašvitusi, kai 
pasiekėme Latvijos teritoriją,

r, . , , ..... ... |jų pirmąją pasienio stotį —Pasninkas ir knkšciomskaa marumuos ’ , 
yra reikalingas keliais atžvilgiais. Posnin- 1
Ravimas reikalingas ne tik dvasios, bet ir' Čia latvių žandarai atliko 
kūno sveikatai. Gydytojai šiandien jau pri-1 niurna visus sienos peržengi - 
pažįsta, kad per pasninkavimą atsinaujina I mo formalumus ir traukinys 
kūno medžiaga ir žmogus ilgam laikui jau-|vėi lėkė visu smarkumu į 
čiasi geriau, pajaunėjęs. Prancūzijos neti- Latvijos gilumą. Nors laukuot- 
Kelių vyriausybė buvo gydytojų priverstoj dar k&i kur k
inip^iuti, kad mokyklose vaikuos, aveikalf()> M viaaIlle
vra pasninkauti vieną dieną savaitėje. ,' . , , ,\ ,i.,- -i 'iwa švelnaus pavasario dve.-Dvasiai pasninkas dar labiau reikalin
gas. Fiktojai, kūniškai dvasiai apgalėti Kri- <lllias'
stus nurodo maldą ir pasninką. Dėl to Baž-I Važiuojant buvo matyti iš- 
nyėia pasninką priskaito prie trijų svar- vagotas lygumas ravais ram
biausiųjų gerų darbų: malda, labdarybė ir|(ienjui nuo laukų nutekėti.'niatyti įvairių latvių dailini, 
pasninkas. K. Br. B. “T K.” teisingai ra- j Tolumoje matėsi mūrinių, nkų grovių kūriniai, baigiant

Vienu atveju, tai nemalonus reiškinys, j šo, kad visur ir visuomet žmonijoj kas ge-,(ivjejų aukštų namų ir bemaž
re ateina lik per prisiverti™,, per paaiauku-Į vW bBT0 mttdonomis

jimn. Bažnyčios mokslas apie marinimos ir ,. ----- . čerpėmis. 1
Statybai reikia pinigų. Bet iš kur juos imti. 
Antru gi atveju, tai džiugus reiškinys, nes 
aišku, kad daugelis Amerikos lietuvių jau- 
naolių siekia aukštesnio mokslo.: jie nori 
mokintas ir tai mokintis ne svetimoje, bet 
savoje lietuviškoje mokykloje.

Oto visa mūsų gyvybės viltis. Jeigu tik 
gaMtume prisiauginti visą kadrą greitos lie- 
taviškoa šviosnomenės, mums tuomet nerū
pėtų kas mus pavaduos parapijom, organi 

r iąsyose, redakcijose ir k V-Jau Kandie ga- 
«' Urna pasidžiaugti nemažu skaičiumi kilnių 

Amerikos Lietuvių Kolegijos aliumnų, dir
bančių tautinį darbą visuomenėje. Bet vie
nų vadų neužtenka; reikalinga ir lietuviškai 
nusiteikusi visuomenė. Jeigu tik kiekvie
noje kolonijoje susidarys būrys lietuviškos 
inteligentijos, mūsų ateitis skaisti.

Iš šių sumetimų aišku, kaip reikalingas 
mums tasai Marianapolis, kuris galėtų su
talpinti šimtus mūsų jaunuolių. Yra taktas, 
kad toji kolegija smarkiai anga, sutraukda
ma pačias gražiausias mokslo jėgas. Rink
tiniam mokytojų fakaltetui galima patiekti 
dar eta*— kitas mūsų jaunimo.

Savaime kyla klausimas kaip pašalinus 
šią lėtų stokos kliūtį. Jeigu nebūtų galimy
bių, būtų tuščia kalife. Šiandie gi tų gali
mybių esama: nemažą pinigų suma šiam 
darbui jau surinkta, čia reikalinga dar vie
nas rimtas šuolis pirmyn ir būtų galima 
eiti prie numatytos patalpų statybos, škuo- 
Bii tų nepaprastų šuolį p.rmyn noria patie
kti mūsų plačiajai visuomenei, ypatingai mū
sų įstaigos Gerbiamiems Prieteliams, kurie 
nekartą Marianapolį jau parėmė, ir tikras 
esu, jog vėl parems.

Čia patiekiamas štai koks konkretus su
manymas: JEI PER METUS LAIKO — iki 
33 Dienos Vasario 1938 metų — SUSIRAS 
100 ASAMENŲ (atskirų, ar susidėjusių au
kotojų, ar net organizacijų), kurio pasiža 
da paaukoti šimtų dolerių ($100.00), ir jei 
numatytas skaičius, būtent 100 asmenų, su
brinks — tai 16 Dieną Vasario 1938 metų 
tie pažadai tari būti ištesėti. Ne taip jau 
didelis aukotojų skaičius ir ne taip jau sta
mbi pinigų suma. Bet toji suma duos mums 
galimybės eiti prie reikalingos statybos”.
. Kolegijom Direktorius prašo, kad visi 
lie, kurie pritars šiam sumanymui, t. y. 1938 
m. vasario l<i <1. sutiks sumokėti kolegijai 
$100.00, jei iš viso tokių geradarių atsiras

pasninką atitinka ir mūsų tautai. Kiekvieno 
žmogaus sieloje yra aukštesnio ir grynesnio. 4 .
gyvenimo troškimas. Krikščioniškas marini- u^’

Po kiek laiko pasiekėme

vijos miestas, maždaug pri
lygstąs mūsų Šiauliams, o

mos, mūsų pasninkas, duoda jėgų sutrau
kyti geidulių retežius. Kūniškasis ištižimas, 
lėbavimas ir pasileidimas žemina žmogų, da-^iek vėliau priartėjome ir 
įo ji tinginiu, atima gyvenimo džiaugsmą prie Rygos apylinkių. Netoli 
k veda prie nužudymo ir laikinos gyvybės, Rygoe dar buvo užsilikęs gra
ir amžinosios laimės.

Pildydami Bažnyčios įsaKymą Gavėnioj
— pasninkaudami, neužmnškime ir kitų ge
rų darbų: maldos ir labdarybės. Be to, Ga
vėnia yra labai patogus laikas katalikišką- 
jam veikimui, apaštalavimui. Taip pat rei
kia neužmiršti, kad kiekvieno kataliko pa- 
įviga yia tiuėti savo namuose religinio tu
rinio knygų ir skaityti katalikiškus laikraš
čius. Dėi to tikrai gerą darbą padarysime, 
jei bent per Gavėnią pasistengsime kiek ga
lima daugiau praplatinti katalikiškąją spau
dą.

KOMUNISTŲ ŽIAURUMAI

žus miškas, Q ąrčiau, blogi 
krūmokšniai ir vietomis tik 
viržiai teaugo smėlynuose.

Apie 7 vai. ryto, greitasai 
Berlyno traukinys sustojo Ry 
gos stotyje. Čia iš vagono iš
lipęs pamačiau kelis manęs 
belaukiančius esperantinin
kus (žmonės kalbančius tarp
tautine kalba), su kuriais nu
vykau į Metropolio viešbuti.

Viešbutyje, kiek pasilsėjus 
išėjau pažiūrėti latvių sosti
nės — Rygos.'Pats miestas, 
reikia pasakytų kad neperdi- 
džiausias, nes turi tik 380 
tūkstančių gyventąją, kurių 
tarpe 8 tūkston&ai yra pri- 
skaitonm ir maąo tautiečių - 
lietuvių.

Gatvių judėjimą* prilygsta 
vakarų Europos didmiesčių 
judėjimui, tik iš vakarų Eu
ropos atvažiavusį keleivį gal 
kiek nustebintų senovės Ve-

naujausiu modernizmu. Tai 
latvių tautinis meno muzie
jus liko įkurtas tik 1920 me
tais.

Teko matyti taip pat ir 
miesto menininkų, etnografi
nį ir karo muziejų. Čia gali 
ma pamatyti skulptūros ir 
tapybos kūrinius. Ypatinga? 
įdomus čia yra klasikinė,-, 
skulptūros skyrius. Tapybos, 
čia galima pamatyti įvairių 
tautų atstovų.

Siame muziejuj yra per 7(X)

PO SVCTĄ PASIDAIRIUS savi k ų bendras pruntas. Jo či- 
------------ gonai dabar važinėja po ko-

Sveiki, tavorščiai! lunijas ir kalektuoja aukas:
Yra buvęs toks atsitikimas. Į Spanijai nuo rebejių gelbėti, 
Atėjo. į kaimą čigonas. įėjo I demokratijai Lietuvoje at-

į vieną trobą ir prašo:
— Ponytėle, gal turi ką su

stengti, visiems politiniams ka
liniams iš džėlų išimti (tik ne

valgyti, esu labai alkanas či- halšavikų žmonių skerdykloj
gonėlis.
- Ką aš tau duosiu, nieko 

neturiu.

— Išvirk ką nors.
— Nieko neturiu, čigonėli.
— Tai duok, nors kirvį iš

sivirsim
— 6e, kari nori, vok, ma

tysiu, kaip tu jį išvirsi — ir 
atnešė naują kirvį.

Čigonas nupjovė kirvakotį, 
numetė į šalį, o galvą įdėjo į 
puodą; užpylė vandens ir ver
da. Virė, virė, paskui ėmė ra
gauti. “Būtų visai geras val
gis, tik kruopų trūkta.” Šei
mininkė atnešė kruopų. Virė, 
virė ir vėl paragavo: “Būtų 
jau visis&ai geras, tik šviesto 
reikia.” Atnešė ir sviesto. Vėl 
maišė, maišė, dar paragavo ir 
sako: “Nu, šeimininkėle, duok 
šaukštus ir druskos, dabar val
gysim.”

Suvalgė košę, o kin is pa
liko. Šeimininkė ir klausia: 
“Kada gi kirvį valgysim!”

— Oi, ponytėle, jis dar ne

— Rusijoj) ir t.t Tas ben
dro prunto vadavimas Spa- 
nijos, kalinių, demokratijos y- 
ra lygus čigono kirvio viri
mui; o žmonės, kurie duoda 
kalektaš, yra lygūs anai ne
susipratusiai šeimininkei, ku
ri, mislydama, kad čigonas 
tikrai kirvį išvirs, patiekė jam 
kruopų ir sviesto, iš kurių ap- 
«:nvikas lik sau košę išsivirė. 
T: iii ir l>endro prunto čigonai 
tik sau košę verda ir ja gar- 
džiuojasi.

Greičiau, tavorščiai, ant ma
no delno rugiai sužaliuos, ne
gu cicilistai su balšavikais po
litinius kalinius išvaduos, de
mokratiją užves.

Mokyklos principalka tikri
na vaikų mokslą. Priėjus prie 
vieno vaiko, klausia:

— Kaip tavo vardas!
— Muik.
— Gerai, Malk, pasakyk 

man, kas tai yra nugarkaulis!

išvirė Aš parsinešęs išvirsiu - Nugarkaulis... Well... Nu-
ir su vaikais jį suvalgysiu,” 
atsakė sotus čigonas.

Panašus tam čigonui, ta-
jiaveikslų, 125 skulptūros, Ivorščiai, yra cicilistų ir l>al-

“XX Amžius” praneša, kad vienais jau
nas Katalonijos kunigas pasakoja, kaip Is
panijos komunistai sunaikino jo bažnyčią.

“Įsiveržę į bažnyčią komunistai, 
reso kunigas, kirviais sukapojo altorius, nu
plėšė nuo sienų šventus paiveikslus, suk ros ė 
juos į krūvą ir įmetė į ją kryžių padegė.
Bažnyčios pogrindyje esančius grabus taip 
[Uit suauikiuo, o juose buvusius kaulus iš
drabstė. Dviems to v am s kapucinams, Juozui 
Grioiui ir Petrui Bintai, nulupo nuo veidų
odą, o keliems kunigams nupiovė liežuvius. '■ tikai ir sunk vėžiai, taip pat 
Tik vėliau, liepos 23 dieną, juos sušaudė ’r laimi miniatiūriniai tram 
Larccioncj. Kunigą Fouclare jie privertė pa- 
<į išsikasti sau duob;, į kurią sušaudę jį 
įvertė. Kun. Cadcque visai be jokio upka! 
tinnno paėmė, sušaudė ir lavoną pakabinę 
miesto aikštėje sudegino. Kunigas Tonagliee 
buvo sudraskytas į gabalus ir taip pat su
degintos. Vinių kunigą iš Avinyoneto girti 
milicininkai peršovė ir dar gyvą užkasė į 
:>mę. Vieną kunigą vėl gyvą apverto že
mėmis ir jiureiškė, kad jeigu jis išsikas iš 
žemės, tai paliks jį gyvą, tačiau savo paža
do neištesėjo: kai kunigas iš žemės išsika
sė, jį čia pat sušaudė”.

Taigi, matote, ką daro sužvėrėję Ispa- 
Beinažiuu šimtus, tuoj atsišaukti į MAJRLV- Į nijos komunistai.
NAPOIJO KOLEGIJĄ, THOMPSON, CON- . --------------------

8. ..

NKCT1CUT. Mat, tuoj norimu pradėti va- I 
jus, kuriame bus duodama proguu “pasiretok J 
šti mūsų kilniosios visuomenės tauriam lie
tuviškam duosnmnui, ir teikdamas faluny- 
bės nribsų kultūriniam žadiniui sparčiau že- 
■frti pirmyn”. 1? •-' * i

Kun. dr. Navicke sumanymas liek yra 
svarbus ir reikalingas vykdyti į gyvenimą,

PAIIRODYS NAUJAS LAIKRAITI6

Pianešuma, kad Clevel&ndo lietuviai ka
talikai su kovo mėnesio pradžia žada leisti 
naują laikraštį “Lietuvos Žinios”. Redak
toriais uaujo.įo laikraščio numatomi adv. Pe
tras Česnulis ir P. Obieleais.

Atsižvelgiant į tui, kad Clevelando gy

vajai, kurraoee tedpo 10-12 
žmonių. Susisiekimas čia dau 
giatįsiai palaikomas autobu
sais, traukimais, automobi
liais ir vežikais.

Rygos miestą, gal tikriau 
būtų pavadinus internadoaa- 
liu miestu, nes čia auatotoa 
gatvėje žmogus gali nugirsti 
kalbant: rnsi&kai, lenkiškai, 
vokiškai, oAperąntiškoi, lietu
viškai.

Emonšs iš pųtno pažvelgi
mo, ypač įei dar patekai šve
ntadienį. atrodą kad čia vie® 
tiktai {Kinų gyvenama. Nes iš 
apdarų visi čia’ lygūs.

Bet tikrumoj^, kaip ir vi-

5100 piešinių ir įvairių gi s 
likos eksponatų.

Etnografinis muziejus uži
ma 21 kambarį, kuriuose tel
pa 18,000 daiktų, čia latviai 
yra surinkę lobai daug savo 
krašto tautodailės, audinių, 
siuvinių ir šiaip įvairios ver
tingos ir įdomios medžiagos.

Tame latvių kultūros ir 
riviliaacijoe centre, kaip jau 
miaėjan, esama nemaža ir 
mūsų taitiečių, tik vieną liū
dną reiškinį reikia pripažin
ti, kad jų dauguma nėra tau
tiniai susipratę ir duodasi sa

Lietuvos politinių emigrantų 
ir laikraštie “Darbininkų Žo
dis”. Kitas laikraštis — “Lie 
tuvių Balsas” yra leidžiamas 
kiekvieną savaitę Rygos lie
tuvių, kurs aptaria visus čia 
gyvenančių tautiečių reikalus. 
Tą laikraštį redaguoja ir lei
džia uolus lietuvių veikėjas 
ir labai malonus žmogus, sta
mbus Rygoje prekybininkas, 
mūsų tautietis p. A. Vronev- 
flkis.

Čia lietuviai turi nemažai
ir visokių savo — lietuviškų 

ve kiekvienam kitataučiui is- draugijų įsteigė, bet viena iš
naudojami.

Tikrai susipratusių lietuvių 
čia esama palyginamai nedi
delis nuošimtis, maždaug 40 
nuoš.

garkaulis yra didelis kaulas, 
ant kurio vieno galo sėdi ma
no galva, o ant kito galo aš 
pats.

dėsto J. Stabinis, Burlevičius 
ir kili.

Rygoje iš švietimo įstaigų 
lietuvių esama: Gimnazija, 
kurios direktorių yra vienas 
uoliausių lietuvių veikėjų 
gerb. kun. mg. Juodavalkis. 
Be lietuvių gimnazijom dar 
yra keturios pagrindinės mo
kyklos, kurių kursas prilyg
sta mūsų viduriniosioms (pro- 
gimnezijoms) mokykloms.

Veikia čia ir lietuvių spo
rto klubas “Vytis”, kurio pi
rmininku yra pats to klū'oo 
įsteigėjas p. Burlevičius.

Rygos mieste lietuviai ka
talikai turi ir keletą savų ka-

seniausių lietuviškų draugijų 
yra “Lietuvių Pašalpos Dr- 
gija Rygoje, toji draugija y-' talikiekų bažnyčių ir vyskupą
ra įsteigta net 1894 m. balan
džio mėn. 3 d. Tos draugijos

Daugiausia susipratusių ta- pirmininku yra susipratęs mū
rpe čia esama tų, kurie čia 
gimę ir augę lietuviui inteli- 
goutai.

Daug čia teko man susitik
ti lietuvių, kurie prieš kelis 
metus tik atvyko -- tai poli
tiniai emigrantai, kurie dėl 
savo įaitikinimų turėjo su ši
rdgėla apleisti Lietuvą ir jau 
kelinti metai, kaip čia dirba 
ir gyvena. Jie sako: “laukia 
me tos valandos, kad Lietu 
vos padangė prasiblaivys, pa
lies teisingumas, išnyks tas 
b Laurus vandalizmas, kur da- 
Imr viešpatauja”...

čia yra leidžiamas jų -

sų tautietis Čiapas.
Viena iš didesnių ir veik- j

lesnių lietuvių draugijų da
bar yra “Šviesos” d-ja, toji 
draugija Rygoje turi ir nuo
savą gana turtingą biblioto-1 
kų susidedančią iš 5 tūkstan 
čių knygų tomų.

latvį — Rancaną.
.Bus daugiau)

PAMOKSLŲ
Joje r«R visiems seknuidie- 
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75 
DRAUGO KNYGYNE 

Chicago, W1.

1930 mt. tos pat draugijas Suskambėjo durų varpelis, 
liko atidarytas skyrius Ir šeimininkei atidarius duris
Raudonojoj Dauguvoj — ne
toli nuo Rygos, čia vietos lie
tuvių buvusio skontų vado ir 
mokytojo p. J. Stabinio pas
tangomis liko įkurtos klubas.

pasirodė suvargęs žmogus.
— Tamsta elgetauji! Esi

toks stiprus ir gali dirbti...
— Taip, — atsakė žmogus.

— Tsrusta, malonioji misis,

vena daug lietuvių, kurie užlaiko dvi para
pijas, turi daug biznierių, profe&ijonalų ir 
veikėjų, lalkrattįą galės ižsilalkjti. Be to, 
netoli Youugstov’u ir Dayton lietuvių kolos

Taip pat atidaryti ir Ik- esi tekia graži, kad galėtum 
tuvių kalbom kursai, kuriuose būti mūviu žvaigždė. Kodėl 

=b=s=3=3 =========: tamsta čia būni virtuvėje!
nijos, kurios taip pat galės prisidėti prie Suvargęs žmogus pakvies- 
luYilHio išlaikymo. Naujam Clevelando lie. tas į virių ir gavo tokius pie.
tovių katalikų užsimojimui linkime geria... 
fetoe kloties.

tus, kokių neturėjo visą savo 
gyvttūiuą.
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

šv. Kazimiero Dienos 
Minėjimo Reikalu

Šv. Valentino Laiškai

Mes visi žinome, kad šio 
mėnesio 14 dienų, tai šv. Va
lentino šventė. Šv. Valenti
nas buvo kunigas, kuris gy
veno Romoje trečiame šimtme 
ty, tuo laiku kai krikščionis 
persekiojo dėl tikėjimo. Šve
ntasis pasižymėjo didžia mei
le šiems Kristaus karžygia
ms. Jis nuolat lankydavo ke
nčiančius krikščionis kalėji
muose skleisdamas meilę, drą 
sų, meiliais, tėviškais žodžiais

Brangūs Vyčiai:
Sv. Kazimiero dienų, švęsti 

■a Vyčiams nėjokia naujiena. E-
same pasirengę ją švęsti su 
noru, draugiškai ir nuošird
žiai.

•. Šiais metais ta diena yra 
brangesnė, kad ji pripuola 
jubiliejiniais metais, nes 1387 
metais Vilniaus miestas, tau
tos ir šv. Kazimiero sostinė
priėmė šv. Krikštą. Pirmoji ,
Lietuvos vyskupija Vilniuje W ‘ikejmų, tek

buvo įsteigta, Lietuvos pa
dangėse Dievo malonią var
tai atsidarė ir išėjo tauta iš

-^ėjbngonizmo ir stabmeldystės 
Bunsybių į Dievo šviesą ir 
karalystę, į Kristaus malonią 
gausumą.

Ypač šiais {metais įteikia 
mums tą pažymėti, nes atsi
rado jaunimo tarpe tokią, ku
rie dabar daugiau negu kitą 
sykį niekina mūsą šv. Tikė
jimą, laiko jį už mažos ver
tės, arba be jokios vertės da
lyką.

Taigi, brangūs Vyčiai, jūsą 
garbinga pareiga yra daly
vauti bendroj šv. Komunijoj 
šv. Kazimiero pagerbimui ko
vo 7-tą dienų, Šv. Antano ba
žnyčioj (15-ta gatvė ir 50-ta

„ avė., Cicero, III.), 9-tą vai. 
ryte. ' ,

Vyčiams reikėtų susirinkti 
bažnytinėj salėj bent pusva
landį anksčiau.

Brangūs Vyčiai: “Su sa
vaisiais prie Dievo”, tebūnie 
šios iškilmėms mūsą obalsis.

Jūsą tarnas Kristuje,

Kun. M. Urbonavičius, MIC.
Cliic. Apskr. Dvasios Vadas

Pastaba

“Draugo” num., vasario 3 
d., pastebėjau Chicagos lie
tuvių katalikų jaunimo sky
riuje pasisavintą mano pseu
donimą “Laima”.

Kadangi mano pasirinktas 
pseudonimas vartojamas per 
daug metą ir yra žinomas 
kaipo mano, tat aš griežtai 
draudžiu Tamstai naudoti jį.

Laima

šiai mirti už Kristą, ar tai 
Jėzaus kūnu ir krauju paruo
šdavo jų sielą amžinai kelio
nei. O kai kalėjimo duris jam 
uždarydavo nuožmusis karei
vis, ir vydavo jį žiauriais grą 
sūrimais, tada jis griebėsi ki
tokios priemonės pasiekti ka
linių širdis, būtent, parašyda
vo jiems meilingus, pilnus 
paguodos ir padrąsinimo lai
škelius ir papirkdavęs kalė-^ 
jimo sargus nusiųsdavo tuos 
laiškelius šiems vargšams ka
nkiniams. O kiek daug jis tą 
laiškelių prirašė!

— Ak, jau neištversiu šio
se kančiose! Dieve, kodėl ma
ne apleidai?! — šaukė nusi
minusiu balsu žilgalvis senu
kas, kai jo vienttrė dukrelė 
priglaudus savo ašarotą vei
delį prie mylimo tėvo (veido, 
maldavo grįžt į namus prie 
verkiančios šeimos židinio.

Štai sužvanga kalėjimo du
rys papirktas sargas įtūžu
siai numeta pageltusį popie
rėlį prie senuko koją. Senu
kas virpančiomis rankomis 
griebia, skaito...

“Nenusimink, Kristaus ri
teri! Drąsos, drųsos. Dangaus 
vartai atverti. Ar girdi ange
lą chorą balsus?” — taip 
rašo šv. Valentinas.

“Ak, kas per laimė! Aš ne
vertas — Viešpatie, never
tas!” šnabžda švento senelio 
lūpos. Švelniai atstumia du
kterį nuo savęs ir su dangiš
ku džiaugsmu guldo sidab
ruotą galvą ant kaladės už 
tikėjimą.

“Mamyte, oi, tėti!... kaip 
skauda! Kur Jūs? Mane vie
ną palikot”, silpnu balseliu 
verkė auksaplaukė mergytė

Pamini Dickinso sukaktį. Praėjusi sekmadienį su
ėjo 125 metai nuo žymaus rašytojo Charles Dickins 
gimimo. Trys Londono Dickinso vardo klubo nariai 
vaizduoja charakterius iš jo veikalo — “Pickvvick”. 
Tarpdury asmuo vaizduoja Dickinsą, priimant “Pick- 
wicką” ir “Arabellą Allcn”.

kitoj kalėjimo kertėj.
Tuo pat momentu kitas sa

rgas, taip pat papirktas, įme
ta panašą popierėlį mirštan
čiai mergelei.

“Mažyte mano, Kristus, ta
vo meilingas Tėvas, o Mari
ja, tavo geroji motina, jau 
paruošė tau puotą tarp ange
lėlių. Dar trūksta tau perga
lės palmos ir raudono vestu
vių rūbelio. Būk drąsi, laikyk 
tikėjimo žibintą rankoje, nes 
tavo Sužadėtinis jau Ateina. 
Neužmiršk Valentino”.

“Jėzau, mano širdies de
ganti meilė — tai žibintas, 
kurį nešina einu Tavęs su
tikti”, nuolat kuždėjo mer
gytė.

Budelis pririšęs nekaltą

PROFESSOR- NOODLE
Dear Professor:

A bandit hcld me up 
lašt nitfht, and said to 

i171'' y my surpr i se: “ For caus- 
’rng you this awKward 
pli^ht, 1 mušt apolo^iie! 
He tooK my rintf and 
wetch and chain, and 
all my money too.Then 
softly said in tones 
urbane:“I thanK 
you sir.Adieu!”

R RadiaK

The method1 
which this' 
ye£<f employa» 
is really 
nothing- new! 
I’ve e ve n. 
met some 
hat. check 
boys who 
sometimes 
thanK me too! 

Prof.Noodle,

Iš Mūsų Dienoraščio

Pas mus įsigyveno gražios 
religinės tradicijos. Kiekvie
ną rytą prieš pamokas aka- 
demikės skuba į koplytėlę pa 
simelsti už savo ir Bažnyčios 
reikalus. Mes ypatingai šiais 
metais meldžiamės, kad Die
vas apsaugotą mūsų šalį nuo 
komunizmo ir jo baisią pase
kmių. Kiekvieno mėnesio pi
rmą penktadienį visos susi
renkam išklausyti šv. Mišių 
ir priimam šv. Komuniją. Ne
žiūrint, kaip toli kuri gyve
na, visos susirenkam laiku. 
Per ištisą dieną jaučiama 
dvasinės puotos atmosfera. 
Be to, Švenčiausias įstatytas 
per dieną, mes gavusios pro
gos naudojamės, ir dažnai la
nkome savo Viešpatį. Kiek
vieno mėnesio pradžioj pasi
renkam religinę praktiką, ku
rioj lavindamosi, stiprinant
valią ir ugdom charakterį.

RECEPTAI UŽBAIGTI 
1 NEVIRŠKINIMĄ

Kiekviena moteris gali apsaugoti 
savo seimų nuo paprasto nevirftkl- 
nlmc Ltydžial planuojant valgius.
Dažnai Ilgos priežastis nuo nevirš
kinimo yra trūkumas ‘kietumo” val
giuose.

Kellogg's ALL-BRAN priduoda S)
“kietumą” gerokuose kiekiuose.

Galite vartoti Atb-BRAN tokiai* 
skirtingais Ir skaniais būdais. Kaipo 
gatavų-valgytl cerealų su pienn ar 
grietino, su pridėtais vaisiais ar 
medum. Arba darykite skanius bran 
muffins Ir duonas — dėkite JJ 1 
gridille cakes, saladus ar sriubose,
Alba ant kiti) ce reali).

Tik užtikrinkite, kad kiekvienas | gavėnioj nelankyti kinų iš
josi) ftelmos narys gautų du kaukė
tus kasdieną — Ir užmlrftkite apie 
Ilgas paeinančias nuo nevlrSkinlmo.
Duokite tris kartus J dieną, sun
kiuose atsitikimuose.

Padorumo Lygos susirinki
mas. Į akademiją suvažiavo 
atstovai iš Chicagos katali- 

' kiškų aukštesniąją mokyklų. 
Jaunuoliai pasiryžo visomis 
jėgomis kovoti prieš nedo- 
rias filmas, reklamas ir skel
bimus laikraščiuose ar žur
naluose. Nutarė siųsti protes
tui kompanijoms kurią rek
lamos yra nepadorios. Kiek
viena mokykla įsipareigavo 
sekti savo apylinkėj rodomus 
kino paveikslus ir apie juos 
pranešti mokiniams. Pasiryžo

Taipgi galite užmiršti pllsus Ir 
vaistus, kuriuos niekas nenori Imti 
— Ir kurie taip dažnai neveikta, 
jei doza nėra dažnai didinama.

Kellogg’s ALL-BRAN taipgi pri
duoda vitamino B pagelbėti sustip
rinimui vidurių, ir geležies kraujui. 
Parduodamas visose grosernėse. Da
romas Ir garantuojamas Kellogg*o 
Battle Greek.

skyrus, tada, kada bus rodo
mi religiniai paveikslai.

Cicilija Kinčinaitė, akad.

Vėliausios Vyčiams 
Žinios

mergelę prie stulpo nedaug 
plakė, kai tuoj kraujo srovė 
nudažė šventosios kūnelį rau 
donų vestuvių rūbeliu ir jos 
siela, lyg balandėlis, purpte
lėjo pas Tą, kurį ištikimai 
mylėjo.

Legenda sako, kad šitie lai
škeliai davė pradžią pas mus 
taip stipriai įsigalėjusiam pa
pročiui, šv. Valentino dieną, 
siuntinėti meilė» laiškelius 
širdies pavidalu, ar dovanė-1 
les su atspausdintomis širdi
mis ir pan.

Tas kuris kitus drąsino lai
mėti pergalės palmą, pats ta
po apvainikuotas kankinio 
vainiku vasario 14 d. 270 m.

Stasė Paukštytė, akad.

Laikas bėga kaip vanduo 
upėje. Kur jis bėga, kur jis 
skuba. Nagi į amžinybę ir 
mus drauge su savimi neša. 
Dėlto dažnai turėtume apie jį 
pagalvoti, suprasti jo svarbu
mą ir jį branginti. Pradedam 
gavėnios laiką. Jis trumpas, 
bet turi priminti tą labai brar 
ngią malonę “Atpirkimo’’ 
kaina, kuria Jėzus atlygino 
Dangiskąjam Tėvui, kad mes 
galėtumėm į tą amžinybę pa
tekti. Laikas yra priemonė; 
pavartokime jį amžinajai lai
mei įgyti, pasistengkime ga
vėnioj neleisti laiko tuščiai, 
visokiems niekams, bet atli
kinėti naudingus darbus sau 
ir artimui.

Juozapina Paterabaitė,
akademike

rius nenori atsilikti nno vy
resniųjų. Susižinojom, kad 
Akadmijoe Rėmėjos labai spa 
rčiai darbuojasi naujos aka 
demijos statyba, subruzdom 
ir mes. Pereitą savaitę turė
jome “Popcom sale” pelną 
skyrėm statybos fondui. Šis 
pirmas mūsų bandymas, pa
sisekė. Visos mokinės noriai 
pirko “popcom” nes jų pi
nigėlis reiškė plytą; o plyta 
ant plytos pastatys namą. A- 
čiū ponui Belskiui, aptieko- 
riui, kuris dovanai leido nau
doti jo “Com-popper.” Pa
dalų ir toliau “biznį” varyti 
nes mes daugiausiai naudo
jamės akademija.

Elzbieta Niekytė, akad.

Sporto mėgėjų pas mus ne
trūksta. Kasdien po pamokų 
įvyksta tarp klasių žaidimai. 
Pereitą savaitę baigėsi krep
šius vydžio rungtynės. Pirmą 
v iėtą laimėjo senjorietės. Pi
rmametės labai gražiai pasi-

Sekmadienį, vasario 7« d^ 
Roselande Visų Šventųjų pa
rapijos bažnyčioje per 12 vai. 
Mišias Harriet Lukas (Luko- 
ševičiūtė) giedojo solo.

Ponas J. Rakauskas, kurs 
tinkamai įvertino jaunosios 
lietuvaitės gražų balsą, atei
tyje plačiau supažindins mus 
su jos puikiu balsu.

H. Lukas neseniai įstojo į 
Vyčių chorą. Geriausio pasi
sekimo!

Sportas Vyčiuose

Vyčių basketball komandos 
subruzdo ir intensyviai trei- 
niruojasi. Jaunieji sportinin
kai žada mus stebinti.

Šešios komandos jau tinka
moj formoj. Dar tikimasi su
organizuoti dvi komandas.

Neatsilieka ir Vytės. Lauk
sime.

Pirmos Vyčių turnyro ru
ngtynės įvyks vasario 28 d., 
St. Phillips Gymnasium, Ja- 
ekson Blvd. ir Kedzie ave\ 
1:30 po pietų.

Įžanga tik 25c.
Nepraleiskime progos po-

Mes dažnai pasididžiuoja
me, kad esame Katalikiško
sios Akcijos darbininkės. Gra rodė. Vieną dieną jos taip maįyti i^įdimą.

AMERIKOS GERIAUSI
šia

kaina!

Digestible as milk itselfl

... šis šiurio maistas 

su skaniu švelniu 

Cheddar skoniu.

• Let the fsmfly hera this 
cheese food often . . . in eandwiohea, in 
eeseerak dishes, and, meited, aa a mooth 
eance for eggs or eea food.

žu, kad esame. Bet šį mėnesį 
savo veiklą kreipsime plati
nti katalikišką spaudą. Vie
name žurnale teko skaityti: 
“Jei šv. Povilas, tas didysis 
Katalikiškosios Akcijos dar
bininkas gyventą šiais lai
kais, tai jis tajai Akcijai tuo
jaus panaudotą ir tą di
delę priemonę, kokia yra šia
ndien spauda: Šv. Povilas tuo 
jaus įsteigtą katalikišką lai 
kraštį ir per jį varytą savo 
apaštalavimo ir katalikiškos 
Akcijos darbą”.

Akademijos Katalikiškos 
Literatūros sekcija, kviečia 
visas mergaites į darbą pla
tinti katalikišką spaudą kur 
tik galima ir visokiais bū
dais. Mes pačios šį mėnesį 
tam darbui ir skirsime.

Estera Paukštaitė, akad.

smarkiai supliekė junjorietes, 
kad šios vos išdrįso žaisti su 
kitomis klasėmis.

Pradėjom “Volley bąli”. 
Žiūrėsim kurioms čia geriau
siai seksis.

Bronė Adomaitytė, akad.

Vasario 8 d. D. Varno na
muose įvyko specialus susi-

(Tęsinys 4 pusi.)

Antradienį įvyko svarbus

Stop 
Itching 
Skin

ŽEMO greitai atleidžia skausmų 
nuo niežimo Ir rtnqworm — paleng
vina niežima, ecaemų. spaugų skau
dėjimų ir kitas panažtas odoe Il
gas. Per 25 metus ŽEMO yra var
tojamas fnllijonų žmonių, kurte geria 
J| kaipo Svariausių, saugiausi ir at- 
sakomlnglauslų vaistų želm«“e. Už
tvirtintas GOOD HOU8EKEEEPINO 
BUREAU, NO. 4(74. ISO, «0, (1. 
Visose vaistinėse.

Jaunamečią Rėmėją sky- žemo
F-O« SKIN I « P I T A T I O N S

The 7

Kraft

Cheese

ISIS? Spreads

now in new-design
Swankyswig glostėsi

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare... the ntw Swanky- 
swigs. "VonTl want to coDect a 
whole sėt And while you’re doing 
it get acquainted 
with all aeven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
eandviches, salads 
and appetizers.

THE GOOFUS
ONcy am attack ’ 
OF PTOMPMMt 
Pto,SON)NG,TW«r$ AU.' 
irs THe FOORTH 
oje rve hp© 4 
.-tVtts wrcK'.'.

That ne v? cook te 
tona -to jnr fireo 1 
OMTWB 5PCT!’ I U.
Ger vatu -me
A<*ewcy mamagcr \*wo 
SVmt tuat alleged . 

COOK HERE!'.

VfcS.SiR
THMT'S
RlGHT!».

AGCNCy

V)El_l_,IT WILL Givy 
MB THE GRCArnEST 
PtEASoR* IF yfcsu 
*cui_ PINE v/rtM y 
ME TONKJHT •’ y



Trečiadieni*, vasario 10, 1937

Misi Jaunimas Artinasi Bąlanči o 
18 Diena

VALIAUSIOS VY6IŲ 
ŽINIOS

(Tęsinys iš 3 pusi.)

mikliuos. Svarstyta aktualūs 
klausiniai, liepiantieji įvyks
tantį Balandžio 18 Vyčių cho
ro vakaru.

Vakaro pirmininku išrink* 
tas D. Varnas. Jaunas ir e- 
nergingas vyras. Visi kiti pa
sižadėjo jam padėti.

Susirinkusieji vienbalsiai 
nutarė “Dainos” chorų va
dinti tiesiog Liet. Vyčių cho
ras.

1916 m., kada tas choras

Liet. Vyčių choras rengia 
nepaprastų ir grandiozinį pe
rstatymų' balandžio 18 d., G 
vai. vakare, Sokol Hali, 22 ir 
Kedzie avė.

Muz. J. Rakauskas, choro 
vedėjas, atsidėjęs lavina cho
ristus, solistus ir visų pra
mogos personalų. Vakaro tik
slas — sužavėti visus puikia 
muzika, daina ir nematytais' 
spektakliais.

Grieš muzika, galingai ai
dės šimtabalsis choras. Pakils! 
aukštai lietuviška daina, pri-J 
mindama kiekvienam lietu
viui, kad Vyčiai, čia gimę

buvo sutvertas, jis vadinosi j"u.uoliai, pamilo dailu), ku- 
Liet. Vyčių Apskr. Choras iki rl* 1”’,uvlai ta‘P “l6Ksta-
1922 'ui. Taigi, Vyčių choras Balandis — gamta nusive-

• • i . .. lka balta žiemos rūbą. Pava-pasrrinko savo pirmųjį pava- ’ *
flinįtniž , suris rengiasi atvykti. Pra-

, . . _. , dėkime tų linksnių metų lai•Choro garbės rėmėjų auka ... . . ...
kų iškilmingai. Kartu' su šil
tu vėjeliu, atsilankykite į

$2.00. Rėmėjas dykai gauna
keturis tikietus rengiamam .

. ... , , . , Vyčių choro vakarų. Visi bū-vakarui ir jo vardas bei ad- / *............
resas atspausdinamas.

Vyčiai visų darys, idant 
rengiamas vakaras pasisektų.

site patenkinti.
Įsidėmėk, gei nsis skaityto

jau, balandžio 18 dienos va-
Svarbu, kad ir kitos, Vyčius karų. Nesistebėk, jei visi lie- 
atjaučiančios, organizacidos tuviai iš visų Chicagos kam- 
rezervuotų tų vakarų ir ne-' pelių plaukte plauks į Sokol
rngtų jokių parengimų. į svetainę. Ten, žinoma, va-

Vyčiams bus didelis pusi-: žiuosi ir Tamsta,
tarnavimas, jei visų parapijų 
gerb. klebonai bei kunigai su
pažindins savo parapijiečius 
su rengiamu balandžio 18 d. 
vakaru, kuris įvyks Sokol 
Hali, 22 ir Kedzie avė.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga, Liet. Vyčių 4 
knopa rengia gražių patri jo- 
tiškų parengimų, kuris 
sekmadienį, vasario'
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 25c.

'Ateikime būtinai, nes tai 
Vyčiams pridera. Neatsilikite 
if kitų organizacijų nariai. 
Paminėkime Lietuvos Nepri
klausomybę tinkamai.

Adolfas

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Vasario Dešimta Diena

T) R A U G A' S
dėl parapijos turėtų būti pa- , riui ir Juozui Radzevičiui iž- 
vyzdžiu visiems parapijiečia- diuinkui, kurie per paskuti
nis, būtent, kad pasišvęsti į nius 5-6 metus labai sekmin- 
Dievo garbei ir savo parapi- gai dirbo dėl parapijos. Jiems 
jcs naudai niekuomet nėra vieningai dirbant su klebonu 
l>erduug. Puakstinti šia dide- tam laikotarpy daug stambių 
le auka, sekantieji aukojo mu ! darbų atlikta, parapijoj, kaip 

Adomas tai, įvesta bažnyčioj nauja ši
ldymo sistema, sėdėti hažu. 
nauji gražūs kr. ui ir t.t. Rei 
kia tikėtis, kad ir naujoji va
ldyba, į kurių įeina jauni, 
pilni gerų norų ir energijos 
vyrai, sėkmingai dirbs para
pijos labui.

zesuemis sumomis:
Buivida $25.01), p« $10.00: Jo
nus Dobrovolskis, Mat. Kava
liauskas, Kliz. Kukaitis, Juo
zas Radzevičius, Ant. I vašu ti
ška*, Petras Kailis, Ona AK 
romaitienė, Viktoras Radzevi
čius, .Jonas fšimonynas, Kaz. 
Kaikazas, Jurgis Rai Fonas, 
Pran. Klijūnas; Po $5.00 au
kavo: Marijonu Kiseliauskie- 
nė, Ant. Bartkus, Alfonsus 
Radzevičius. Renkant naujų 
I tara pi jos valdybų, tapo išri
nkti sekantieji: Alfonsas Ra
dzevičius iždininku, Pranas 
Vrubliauskas sekretoriiini ir 
Juozas Juknialis konsultoriu- 
mi. Antanas Čižauskas ir Pe
tras Noris pasiliko koiisulto
riais ir toliau. Klebonas iš
reiškė gilios padėkos žodžius

i buvusiems valdybos nariams: 
lsptuiUu> sukilėliu S.U ro.llkaUU kun. veiksnių ici.iėlųpih. Juoda uta.ni- langui $125.00, dabar Vėl dar • t - i. • • L- • l

bl Linija rodo sukilėlių fmntų. Uiėinuu Malagų, kita sukilėlių armija di- + „ .,,,1, .... ,,j- A: <*'1111 I\ai< lUUsKUl, seKiel't
dėlių kyliu pasivarė link Vuoiaruadrld, kad perkirtus kelių, einanti IS stambesne UUKa JMlSlIOlle. Bl.- TPTTT -em t> a t

Madrido J Valeneljų, kur aėdl radikalų vyriausybė. Tų kelių .radikalui vi- JekineVlČienės Į)OsiauliHvilim> į LIETUVIAI DAav.aAR.AI 
stula pajėgomis gina. Perkirtus suiisdekintų uu VuioncLja, sukilėliui gi ei
čiau paimtų ir patį Madridu.

Atspausdinta iš maldaknygės 
• Ramybė Joms”

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

ir
Gavėnias Giesir.S; 

10c.
DRAUGAS PUB. CO. 
2334 f o. Oakley Avė. 

______ Chicago, Illinois_____
LIETUVIAI DAKTARAI

%LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 28(Mi

JOSEFH j. 6R1SH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Aveniu

TOMO LIETUVIU ffltlŪS
Pavyzdinga Parapijiete ne^iūrint didelių išlaidų įvaj-1 Res. 6515 S. Rockwell Stree 

Į riems parapijos pagerinimą-1 Telephone: RKPutiiic 9723

JOHN B. BORBEN

l'el Calutiic' ur-u vBnn’ou
9 ryte iki s VbRut. 

lAukii lunt sek 
liiadlellIUn I 
irvOiaUioiliua

OR. A. P. SHJL6A
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted btreet
CUICAULI Iki .

SLLEBOYGAN, AVIS. — 
Sausio 25 d. vakare įvyko 
metinis parapijos susirinki
mas. Iš atskaitų matėsi, kad,

krenybėmis yra galimybė, bei 
iuris įvyks', “Visą gi ištirkite; kas yraJues negahme turėti ' 
io' 14 d., .j gera, laikykite*- , nebent turėsime biskutėlį lai-

— 1 TesaL V. 21. į ko vieni, kuomet galime pa-
. ... , x [galvoti kaip širdis turi plak-Ateina laikų, kuomet yra'.. . , ,, .. , .. . . . . . . iti tam, kas neklastinga, kaipiHimingiar.s.a būti vieniems, . ..... .protas gali veikti jo įgyven-

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(VVest 22nd St.)
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki t 
Panedėlio. Seredos ir Pėtr.yčios 

vakarais nuo « iki 9 
Telefonas CASnal ll75

Liet. Vyčių choras susilau
kė naujų narių. Visi rimti ir 
mylinti muzikų jaunuoliai.

Per paskutines dvi savai
tes įsirašė mergaitės: H. Lu
kas, J. Couble, A. Vyšniaus
kaitė, E. Prose, J. Poška ir 
V. Stirauskaitė ir vaikinai: 
L. Jagminas, A. Kunickas, 
H. Sipavičius, M. Couble, P. 
Rogers ir C) Rudis.

kuomet reikia ramaus laiko 
apgalvoti gyvenunų ir suži
noti ar darai kas yra teisin
ga ar kas ne. Tai reiškia bū
ti pats sau teisėju ir prisieg- 
diutu teismu, ar žodžiai, ku
riuos ištarei buvo prideranti 
atitinkamuose laikuose. Tai 
reiškia nuosprendį to, kas 
ym gera atlikimui ir išplana
vimų jo taip, kati esi vari. 
varomas pirmyn vidujine ma 
lonės dvasia daryti tų darbų, 
kurs išrodo teisingas. Tai ne
reiškia išeikvojimų laiko* tuš
čiose mintyse, nors tai gali 
reikšti primerkti savo akis 
ir pasiduoti kokiam dienos

dinimui. — Rūta Aahmore.

Tasai gyvena ilgai, kuis 
gyvena gerai! Visas kitas 
gyvenimas yra trumpas ir 
tuščias; tasai gyvena ilgiau 
šiai, kurs gali jmsakyti, kad 
gyveno daugiausiai dangiškai 
naudai.

ms, visgi išlaidos su įeigo- 
mis buvo subalansuotos.

.... - i i
Pažvelgus į narystės duok- j 

lių atskaitas, matėsi lokių na 
rių, kurie, nors ir labai no
rėtų, bet sykį parblokšti de
presijos sunku yru atsigrieb
ti finansiniai. Matėsi rr tų a t- |S,am^h St
skaita, kurie ne iš negalė įi-

, \ . 'Blate 489# Proepect IO1»
mo, bet iš apsileidimo pasili- j KAL 8C ZARETSKY 
ko kalti parapijai.

Svarbiausias iš visų nuta
rimų buvo atnaujinimas baž
nyčios vidaus. Besvarstant 
būdus, kaip sukelt tam tiks
lui kapitalo, kad nereikėtų 
skolinti, Marijona (Adomie
nė) Jekineviičienė nustebina 
visus. Ji paaukojo bažnyčios 
išdekoravimui $650.00. Praei-

Bonar tų metų ji aukojo* bažnyčios

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, III.—“Ai vartoju Trinario Bitterio Vyną visuomet 
auo skilvio ligos ar šiaip nevirikinimo ir galiu Širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susarna Pavius”. Nedarykite
ekiu bandymų m kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 

itterio Vynų, kurs per 46 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinksuniauaias vaistas nuo nevirikinimo. gasų, blogo apetito, 

anaiių negaliavimų.

!

ATTORNETS AT LAW 
6322 So. Westera A ve. 

Valandoc kandies nuo 1:30 po plei 
Iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

8:00 vakare 
1H8 W. Kandolph SI. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki i:00 po plet

OR. A. J. SH1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4300 S. Fairfield Avc.
Tol. LAFayette 8016

VALANDOS.
2—4 popiet — 7 —9 vakare 

TreZiadinaiaiK tr Hekmedmntai* 
uut'al nutarti 

Tclcplu.iic HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Westem Aveniu
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieninis ir Šventadieniais

riHt'nl Niuctif a riniH

Tel. Ofiso: Rea.:
uAiayette 4017 2153 W. 69 8k

Tel. namų:
HEMiock 628(

OR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A H-9 P. M.
Trečiadieniais ir SekutadieuMU* 

naea’ atitarti

Ketvirtadienį, vasario 11, 8 
vai. vakare praktikos. Chor- sapnui apie būsiančių laimę, 
stų dalyvavimas būtinas. šis padarymas gorų sapnų ti-

Visose
Vaistinis*

galvos skaudėjimo, neramaus miego ir pan;
PRASYK SAMPKLia DYVAI

Trln«r’a »UUr Wlm C«. M4 S. W«lta SU 
Prt«m«k ma «Mn»aU Arkai

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

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

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

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

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

CLEMENT J. SV1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012

Tel. Office Wentwor'h 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

i 6900 So. Halsted St.
Valandos 2—4 |>o pietį), 7—8 v. vnk. 

išskyrus samdomis ir snbnt mis
Tel. Ofc. REPubllc 7«M 
Mclro.se Park 020

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct.. Cicero, HL
litam., Keiv. ir Pėtn. 10—0 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
l’nned . Sered ir Snhat nue 2—0 v
#tes. 6924 8o. Talman Are.
Rm. Tel. GROyeiiill 0617 
0tf.ee Tel. HKlflocY 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketv. «r Nedčlinnrs nnsifanw 

Tel CANal 2345

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
2156 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR. A. R. LAURAITIS DR, A. J. MANIKAS
AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys eguuninnojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: ka»dion nuo 9 iki 12;

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

— .......................IRI . ■ -

ĮVAIRŪS DAKTARAI

OR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tol. TARda 0994 
Ros.: Tol. PLAaa 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v vakin !•»

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonu MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
• t ne niatn ir r>n« 7 iki 8-3(1 v • 

JAU M UHJAO 16 AALIFORNMOS

DR, J. SHINGLMAN
Praktikuoja 3n nteli, 

ReunialUnias Ir Mrdicr Ilgos jo 
.peelalybė

Valandos 11-13 A. M 2-4. 7-8 P. M. 
Gyveninio vieta 1838 80 50 Awe.

Phone Cicero 8858 
Otflce 49M Weet ISth gtract

DENTISTAS 
2423 West Marųuette Road

Antrnd.. k.-tvli lud. ii uenktadloulah 
ft-12 v. rytų: 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 

Ši.šludienlati. nuo 9 v. r. Iki i p p.
161 Broadway 

MELUOSE PARK, ILL.
I’iriiiHilicnlutH tr trrčliiilli'iiiaia nuo 

10 v. r. Iki 9 vai. vokaro 
Šeštadieniais nuo 2 v Iki 9 v. v 

Hekmadlpnini* pairai sutarties

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
VARmnia 1116 4070 Archer Ava

Valaielos: 1—3 ,ni,>iet ir 7—8:30
_ vakare

REZIDENCIJA
LAFayette 3051 8519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Treiindieniais ir Sekmadieniais
naeral atitarti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ol'fiep Phone 

nPOa '-et. iro® 9359 S. Leavitt St 
Vai. 8-1 |i|>. Ir 7-9 vak. CAAiuI O7UO

OR. J. J. KOWAR
fKOWARSKA8i 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2463 W. h3rd St., Chlcago-

Ntalėlioni ir Tteėiadieniaia 
Pagal Sutartj

Res. and Office Tai. CANa' 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. I.

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

Sunday by Appointtnent

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEOF 

4645 So. A&liland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis paaal sutarti

Ofiao Telef. BUOIevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomia ir Nedėl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA

0631 S. California Avė. 
TųlBfcaaa RRFoblic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Kcr.ideitei.ia: 6000 Ko. Arteaino Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. EOUlevard 7048

DR. G. I. VEZRTS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
______Heredoj pagal entarti______

Tel. Oftao BOUlavard 891314
Rea. KENwood 5107

DR. A. J. 8ERTASH
Ofiso vai. nuo l-r-3: n no 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso T*I. VIRglnia 0036 

Reaidenee Tel. BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofise v»I.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rerldendja
8939 8o. Olaremont Avė.

Valandos 9-10 A. H. 
Nedėliosas paf&l mtirbe

Mclro.se


* ‘ \
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|| LABDARIŲ DIRVA į Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Apie Socialinį 
Teisingumę

. Šis klausimas visiems lab
darių veikėjams turėtų rū
pėti. ir su juo jie turėtų būti 
gerai susipažinę. Nes, anot M. 
Mozūraičio, “XX Am.“ ben
dradarbio, socialinis teisingu 
mas, paties Kristaus paskel
btos ir Evangelijos šviesa iš
nešiotas po visų pasaulį, pui
kiausiai pražydo pirmaisiais 
krikščionijos amžiais, kada 
tarp tikinčiųjų nebuvo nei žy 
do nei graiko, nei pono nei 
vergo, bet visuose plakė v’e- 
11a širdis ir viena siela. So
cialinis teisingumas nebuvo 
pamirštas ir vėliau, kada Ba
žnyčia išėjo iš katakombų ir 
ėmė viešai skelbti Evangeli
jų. Vyskupo ir Bažnyčios Da
ktaro šv. Augustino mesta 
mintis apie Dievo Valstybės 
įgyvendinimų žemėje iš lėto 
tautų eilėje buvo siekiama 
realizuoti visais laikais.

Po Reformacijos audrų šv. 
'Augustino minįtis ypačiai kė
lė Anglijos Valstybės didy
sis Kancleris Palaimintasis 
Tomas Morus, kurį dar vi
sai neseniai popiežius Pijus 
XI kanonizavo. Šis Dievo ir 
žmonių numylėtas šventasis 
savo lotynų kalba parašytoje 
knygoje “De optimo Repu- 
blicae statu seu nova inšula 
Utopia“ numatė tokią, san
tvarką, kurioje pati valsty

bė rūpintųsi ir žiūrėtų, kud 
vieni per daug nepralobtų ne
teisėtai ar įstatymo keliu a- 
peitų turtu, o kiti kęstų sku
rdą ir būtų skriaudžiami.

Geriausias Valstybės valdy 
mas, pasak šventojo, ir re
miasi socialinio teisingumo 
pamatais. Malonu pastebėti, 
kad tie, kurie nepripažįsta 
Bažnyčios autoriteto, Pal. To 
nią - Morų vadina vienu iš 
didžiųjų pasaulio vyrų.

Netrūko Bažnyčioje ir dau
giau tokių šventųjų. Kiekvie
nas Bažnyčios kanonizuotas 
šventasis ar šventoji yra sa
vos rūšies komunistai atsisa
kę dėl Dievo ne tik šeimos 
laimės, bet ii’ savo turtų ir 
eavo kūno ir sielos dovanas 
paskyrę žmonijos labui, ir

Iš šv. Antano Dr-jos 
Veikimo

CICERO. — Vasario 7 d. 
buvo draugijos mėnesinis su
sirinkimas, kuriam padaryta 
daug gerų ir naudingų nuta
rimų.

Padarius pranešimų iš Fe
deracijos 12 skyriaus, drau
gija nutarė dalyvauti in cor- 
pore 16 Vasario paminėjime. 

'Gražus pavyzdys kitoms dr- 
joms.

Sv. Antano draugija su 
Federacijos 12 skyrium kvie
čia visus Ciceros lietuvius da 
lyvauti 16 Vasario paminė
jime. Nei vienas lietuvis ne
turi pasilikti tą vakarų na
mie. Bus graži programa. Ka
lbės klebonas kun. Vajčūnas,

Bažnyčia Šventųjų pripažint1 Liatuvos konsu|aa Jr M „a 

.... byloje « kanonizuojamo! . ir aJv. k„
asmens reikalauja ne vienos, 
kurios dorybės, bet visų do
rybių danuos liannonijos, pa
sipuošusios heroišku laipsniu. 
Jei kurio šventojo bent vie-

ris praeitų vasarų buvo Lie-
. tuvoj. Taipgi dalyvaus Šv.
Grigaliaus choras, vedamas 
varg. Mondeikos. Manau, kad 
bus programoj ir Šv. Anta-

na dorybė nee.ekia MermSko, ijos nloUylt|M vai.
laipsnio, kanonuos byl»lkužiai l»ro|?rMn(m vedejmn 
nutraukiama neribotam la.-lbug dr_jos Iuirys A y p<)_
kui. Kas iš to, jei žmogus ir 
pamaldus ir nenusikalsta tei
singumo dorybei, atsiskaity
damas iki paskutinio cento,

cius, laikrodininkas, 
programa bus įdomi.

Taigi,

Klebonas daug gerų patb
turtuose paskendęs, nemato runų davė visiems dr-jos na- 
skurde alpstančio savo bro-! riama-

Iš Federacijos 12 skyriaus , 
raportas priimtas.

Daug kalbėta apie dr-jos 23 
metų jubiliejų, kuris bus pa
minėtas birželio 13 d. Žada
ma kviesti visas katalikiškas 
draugijas dalyvauti to^e iš
kilmėse.

Ligonių dr-ja neturi. Ma
lonu, kad visi nariai sveiki.

Ciccroj yra vyrų, bet vie
nas dalykas, kad mažai krei
piama dėmesio į priklausy
mą tai vyrų draugijai. Su- 
bniskit vyrai ir tėveliai! Pa 
tys ir savo sūnus primšykit 
Mes, katalikai, galėtumėm vi 
sus katalikus turėti kat. drau 
gijose, jei visi turėtumėm ge
rus norus. Daug geriau ge
ram katalikui būti katalikiš
kos draugijos nariu, negu ku
rios kitokios. Tat kviečiu vi
sus vyrus rašytis draugijom

Išrinkta atstovai j Fede
racijos Konferencijų, kuri 
bus kovo 14 d., Aušros Var
tų parapijos svetainėj.

Visos draugijos turėtų iš
rinkti atstovus.

Taipgi išrinkti atstovai į 
‘ ‘ Draugo ’ ’ bendrovės šėrini- 
nkų susirinkimą.

Draugija gerai darbuojas.
Pajamų šiame susirinkime 

buvo $193.60, o išmokėta $8.33, 
Pirm. A. Valančius

lio, jis sunkiai nusideda ir 
socialiniam teisingumui ir a-
rtimo meilės dorybei. Šv. Dva— ---- -- - ■

Pranešimas iš labdarių bu
vo priimtas ir atstovai išrin
kti visiems metams: A. Va
lančius, J. Motekaitis.

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 NŪRTHWBTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĘ LYGIOMIS TEISĖMIS” 
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
IR MANDAGAUS PATARNAVIMO

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
* DIENĄ IR NAKTf ŠAUKITE TEIjEFONU

YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage Av.
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš W.1I.F.C. stoties (1420 K.) — 
Pranešėjus Povilas Šaltiuiieras.

šia apaštalo lūpomis kalba, 
kad toks žanogūs, ne tik kad 
nėra šventasis, bet dar yra 
melagis (I Jono, 4, 20).

Kas netiki katalikų socia
liniam teisingumui ir nema
to nekatalikų daromos socia
linės neteisybės, mes pasiū
lyt umėm pavartyt charitaty- 
vinių vienuolynų ir sodalici- 
jų metraščius, aplankyti rau
psuotųjų kolonijas, pasisuki
nėti po šv. Vincento a Paulo 
senelių prieglaudas ir Pary
žiaus priemiesčio kvartalus, 
tegu įsitikrina, kur ir koki 
dvasininkai yra kapitalizmo 
šalininkai ir nesirūpina socia
liniu teisingumu. Jei to maža, 
teaplanko Tolino Mažuosius 
Namelius — Piccola, Casa, kur 
tarpsta, auga ir žydi nepa- 
liaujamos artimo meilės ste
buklas. Tai kuklaus Torino 
kanauninko Cattolengo pali
kimas, kuriuo visas pasaulis 
džiaugias ir atsistebėti nega- 

(Ii. Neveltui dabartinis pep. 
Pijus XI, kanonizuodamas 
Pal. Cattolengo, šventojo ga
rbei paskaitytoj homilijoj pa-

; negyrikeje yra pasakęs:
I
| — (“Teisingai ir pelnytai
būtų galima tvirtinti, kad jei 
mums ir nebūtų kitų katali
kiškai tiesai įrodyti argumen- 

1 tų, užtektų to vieno, kų pa
darė Juozapas Cattolengo“).

Socialinį skurdų reikia ba 
linli visų pirma iš atatinka
mų lėšų ir prabangos dalykų.

Kun. Lord Vs. Dowling 
Debatavo Loyolos 

Community Teatre

Teina buvo “The Chicago 
Daily Tribūne, owned and 

edited by Colonel R. R. 
McCormick“

Deba tavi mas parodė nepa
prastus gabumus, ypač kun. 
Lord, kuris laikė negatyvę 
pusę. Jis įrodė, kad didieji 
Amerikos laikraščiai nieka
dos nebuvo teisingi Amerikos 
šaliai. Jų nusistatymas buvo 
ir yra kapitalo garbinime. Jis 
pareiškė, kad New Yorko Dai 
ly News, “tabloid paper, own- 
ed *rd edited by Joseph Me- 
dill Patteųson“ kuris buvo 
Tribūno redaktorium. Šis lai
kraštis yra vienas didžiausių 
Amerikoje ir vienas populia- 
riškiausių, kuris gauna mili
jonus dolerių vertės skelbi
mų. Bet šis laikraštis palai
kė ir palaiko Roosevelto “po-

lieies“. Kitas laikraštis, Cbi-į 
rago Tribūne, atakavo prez. 
Roosttveltų taip, kaip jau la
biau negalėjo. Jie stovėjo vie
nas kairėje pusėj, kitas deel-| 
nėję dėl to, jo v finansistaj I 
pagrąsino, kad MicCormicko į 
ir Pattersono laikraščiai ne
gaus iš jų skeliamų. Bet ka
da jie lošė abi puses, tada jie 
tarnavo ponui ir tarnui.

Kun. Lord nurodė, kad di
dieji Amerikos laikraščiai at
gyveno savo laikus sakyda
mas, kad 83 nuoš. Suv. Vai. 
spaudos yra priešinga Roose
velto administracijai, bet ra
dio įėjęs į modemišką, susi 
siekimą pergalėjo laikraščių 
propagandų. Toliau jis parei
škė, kad visi laikraščiai Suv. 
Vals. prieis prie galutino ba
nkroto. Žinoma, priežastis y- 

ra radio, kuris, kaip anksčiau 
minėta, įėjęs į pasaulinę ko
munikacijų.

Stambūs finansistai stengia 
si įsigyt savo radio stotis, 
o katrie negali to atsiekt, nuo 
muoja įvairias radio stotis ir 
dramatizuoja biznį savo nau
dai. Kun. Lord išvedimu, 
spauda laipsniškai praranda 
skaitytojus, ypač rytmetinė 
spauda. Taip pat rinkimų me
tu, jų skaitytojų skaičius bu
vo labai sumažėjęs ir dėl to 
skaudžiai nukentėjo. Tik vie
nas laikraštis gali šiandieną 
pasilaikyti, t. y. kuris turi 
ideališkus principus, bet to
kių laikraščių šiame amžiuje 
nesiranda. Visa spauda yra 
komerciniai nusistačiusi. Fi
nansistai ir industrialistai tu
ri savo laikraščius, kurie gi
na jų interesus.
Iš debatų buvo galima daug 

ko pasimokyti. Taip pat buvo 
galima daryti išvadų ir mū
sų, lietuviškai, spaudai, nors

ji nėra galutinai komercinė 
spauda. Žinoma, jai sunku y- 
ra pasilaikyt. Štai, ir ateina 
klausimas, kokį kelių lietu
viška spauda turi užimt, kad 
jų palaikyt ilgoje ateityje!

Adv. Charles P. Kai

Nepriklausomybės
Paminėjimas

Paminėjimas įvyks vasario 
21 dienų, 3 vtil. po pietų. Ka
lbėtojais bus; gerb. Lietuvos 
konsulas dr. M. Bagdonas, 
adv. Borden (Bagdžiūnas) it 
mūsų gei-b. kleb. kun. A Lin
kus.

Įžanga visiems dykai.
Durys atsidarys 2 vai. po 

pietų. Programa yrasidės 3 
vai. po pietų.

WRBT PULLMAN. — La-i P.raiolu ^vėluoti, nes La
bdarybės 10 kuopa rengiasi lb6toJMi turėb 
prie paminėjimo 19 metų su-j^ KomiaiJft
kaktuvių nuo- paskelbimo Lie-
tuvos nepriklausomybės. SKAITYKITE “DRAUGĄ“

KAZIMIERAS KETERIS
mirė Vasario 9, 1937, 4 vai. po pietų, sulaukęs pusamž.

Kilo iš Raseinių Aps., Upynų parap., Gūdžių kaimo.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Pranciškų, po 

tėvais Zarumbaitė, tris dukteris: Prancišką, Marijo
ną ir Bronislavų, Svogerį Reimohdų Zarumbą ir jo šei
mų, brolienę Onų Teiramienę ir jos šeinių ir gimines. 
Kūnas pašarvotas 4530 S. Paulina st. Tel. Blvd. 8269.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Vasario 13 d., 1937. iš 

namų 8 vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Kryžiaus par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero- ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažystam us-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, švogeris, Brolienė ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. Tel. YARds 
1741.

LAIDOTUVIŲ 1 
DIREKTORIAI^

JOHN. YOUR 
HAIR IS A 

FRIGHTJHERE. 
ŪSE M Y FOM-OL/

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

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

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — PRUZIN
Otrlaaslas patarsaviuios — Moteris patarnauja 

Ri.mr »<N»O «3U W. IkMi A«*.

LAIDOTUVIŲ 1)1 REKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

KONSTANTAS
KIAURAKIS

Mirė vasario 8 4., 1(87 m., 
11:15 vai. ryto, sulaukęs pusės 
ainžtaus.

Kilo Iž Telšių apskričio, Ja
napolės parap., Elžlotų kaimo.

Amerikoj tftgyveno 81 metua
Paliko dideliame nuliūdime 

tnoterj Domicėlę, po tėvais Ar
lauskaitė, Būnu Vladislovą, t 
dukteris; Aleksandrą ir Fell- 
cltą, BoaurJ Domicėlę Oudlelkle- 
nę Ir Jos želmyną Ir gimines; 
Lietuvoj 2 seseris; Barborą 
Uumblausklenę Įr Veroniką 
Kuinžienę Ir Jų kelmynus.

Kūnas pašarvotas 2515 W. 
45th St.

Laidotuvės Įvyks penktadie
ni, vasario 12 d. I* namų 8:30 
vai. ryto bus atydėtas 1 Nekal
to Prasidėjimo Pan. flvč. Mar. 
parap. bažnyčią, kurioj |vyka 
godullngoa pamaldos už vėllo- 
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas | iv. Kaslmlero kapines

Nuoilrdžisl kviečiame visus 
gimines, Araugue-gne Lr pažy
stam us-aa dalyvauti žios* lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Rūinm
Ihiktcrys, Sesuo Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Lacha- 
wlci Ir Sanai. Tel. CAMal 8611.

WTvst, mothers. sisters—they're often 
forced to point the way to hair 
health to their men folkl For women 
know that a healthy head produces

> handsome hairl And that's why 
women everyvrhere are pointing to

, Fom-ol. the remarkable foaming oil 
thampoo which first nourishes the

Į scalp, then takes the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing

I health. Fom-ol is so economical; a 
littfe goes a long way. Ask your

| druggist for the regular 50c size. 
, Or, write for a generous trial bot- 
( tie, enclosing 10c to cover pocking 

' ond postage..

ladiamicz ir Simai 2314 Weet 23rd Place 
Phone Canal 2515

FOM-OL

o*

i

*<*•'

J. UdnidK
S. P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. ladiamicz
A. Petkos
S. M. Skidas
1.1. Zolp
Ezerskis ir Senus

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Pbone BOUIevard 4139

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We»t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703
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Trečiadienis, vasario 10, 1037

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Smarkiai Ruošiamos 
Vasario 16

BRIDGEPORT. — Bridge
porto lietuviai iškilmingai mi 
nės Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį vasario 14, 3:30 
vsl. po piet, Šv. Jurgio parap. 
salėj. Įžanga liuesą. Pakvie
sti kalbėtojais adv. J. Borden- 
Bagdžiūnas ir “Draugo” red. 
L. Šimutis. Taip pat yra kvle 
sta vienas iš vietinių dvasiš
kių. I i f’

Be kalbų, bus turininga 
muzikalė programa, kurių ruo 
šia L. D. K. Gedimino Orde- 
no Kavalierius — komp. A. 
S. Pocius. Dalyvaus skaitlin
gas Šv. Jurgio parap. cho
ras, simfoninė orkestrą ir t.t.

Šv. Kazimiero seserys šiai 
šventei rengia ir mokyklos
vaikučius. . ' 1 i , :

Lietuviams ši šventė yra 
nepaprastos reikšmės, nes tų 
dienų Lietuva tapo laisva, 
nepriklausoma. Mes, jos vai
kai, tuomi turime džiaugtis 
ir didžiuotis.

Bridgeportas Chicagoje — 
tai lietuvių širdis; nuo seniai

čia lietuvių apgyventa. Čia 
majestotiška lietuvių Šv. Ju
rgio bažnyčia; didelė ir mo
derniška mokykla su audito
rija bei kitomis įstaigomis, 
čia gerb. pralotas M. L. Kru
šas irgi IJetuvos apdovano
tas. Čia vargonininkauja Bee- 
thoveno Muzikos Konservato 
rijos direktorius A. Pocius. 
Čia Šv. Kazimiero lietuvaitės 
seserys nenuilstančiai auklėm 
ja jaunimų ir kelia lietuvijų. 
Čia seniausias ir daug garbės 
užsitarnavusios draugijos, pro 
fesijonalai, biznieriai ir vei
kėjai sudaro didelę lietuvijos 
šakę.

Tat, visi į garbingų ir iš
kilmingų' Tautos švente.

Komisija

F " >1'£3

Dr. George Seraer, akių gy
dytojas, kalbės per radio sto
tį AVSBC 1210 kil. šį vaka
rų ir kas trečiadienį 9:30 vai. 
vakare.

tų, nes vakare prasidės mi
sijos. Rengiama tinkama pro
grama. Kalbės kun. Pranas 
Yenkus, dominikonas, taipgi 
adv.- K. Savickas ir klebonas 
kun. J. Šaulinskas. Rap.

MMBi
V BET NARYS ŠEIMOS 

GALI ĮSTOTI IR 
LAIMĖTI DOVANA

L. Gubystai Padaryta 
Operacija

BRIGHTON PARK. — Ži
nomo Brighton Park “Drau
go” agento L. Gubistos sū
nui Laurynui vasario 7 d. pa
daryta apendiko operacija Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Operacijų 
darė d-ras Strikolis. Ligonis 
guli kamb. No.- 211. B.

Rengiasi Prie 
Paminėjimo

NORTH SIDE. — 16 Va
sario, Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimui Federaci
jos vietinio skyriaus išrink
ta komisija, pasitarus su kle
bonu kun. J. Šaulinsku, nu
tarė sukaktuves paminėti 14 
d. vasario 3 valandų po pie-

Ping-Pong Tumamen- 
tas West Sideje

Lietuvos Vyčių 24 kuopa 
kviečia visus Aušros Vartų 
parapijos choristus, Nekalto 
Prasidėjimo Sodalicijos nares 
ir Šv. Vardo draugijos na
rius įstoti į ping-pong turna- 
mentų, kuris įvyks kovo 2 
d. kuopos kambary.

Kurie nori žaisti tumane 
nte, gali užsiregistruoti aut 
radienio, trečįadienio, ketvir 
tadienio ar penktadienio va
karų kuopos kambary. Įsto
jimui sųlygos labai lengvos 
— tik reikia įteikti vardų ir 
adresą su 10c mokesčiu. Ku
rie užsiregistruos, galės pra- 
ktikuot ping-poug kas regis
tracijos vakarų.

Kun. J. Bružiko, S. J. 
Adresai:

Nuo vas. 7 iki 21 d.: 64-27 
Perry Avė., Maspetb, N. V

Nuo vas. 22 iki 28 d.: 16 
Chandler Avė., Wilkes-Barre,

Alice Roosevelt Longworth

pasako, kaip senatoriai pasirenka lengvą užsirūkymą...
palanku jų gerklėms

“Ai tankiai Valgau pietus Šariato 
valgykloje, prie atstovų namų. Beveik 
kiekvienas senatorius bei atstovas ten 
rūko, ir skaičius tų, kuriuos aš matau 
išsiimant Luckies pakelį yra tikrai ste
bėtinas. Gal būt “stebėtinas” čia ir 
nėra tikusiu iodiiu. Kadangi, su per
traukomis, nuo 1917 metų aš pati 
vartojau Luckies pasiremdama sekan
čiu pagrįstu protavimu: jie tikrai yra 
lengvu, maloniu gerklei, uisirūkymu. 
Tad ir paprasčiausias galvojimas sako, 
kad šie senatoriai ir atstovai, kurių 
balsai turi pakelti nepaliaujantį viešo 
kalbėjimo apsunkinimą turėtų taipgi 
pareikalauti cigareto palankaus jų 
gerklėms . . . lengvo uisirūkymo.**

.i?

Kaip karo lauke. Kulkosvaidžio lizdas prie Fisher 
Body fabriko Flint, Mich. Vamzdis atsuktas į fabriką 
ir paiuoštas “tvarkai” daryti, jei kiltų riaušės.

1

$200,000 Cash Pinigais 

Duodama Dovanomis Old 

Gold Konteste 1,000 Dovanų

Pa.
Nuo kovo 1 iki 7 d.: 12 St 

Casimir’s St., Westfield, 
Mass.

Nuo kovo 7 iki 14 d.: 260 
East Main St., Amsterdam, 
N. Y.

Nuo kovo 15 iki 28 d.: 3426 
Partbenais St., Montreal, Ca- 
nada.

Nuolatinis adresas: Rev. i 
J. Bružikas, S. J., 259 N. 5t'i | 
St., Brooklyn, N. Y.

Patikėtinai linlmentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampa

mų lr lSsinarinlmų.
PAIN-EXPELLER
valsbaženklis Inkras 

, žinomas vaistinėse. ,
X 6 «l O t A M o U i

L I N I M E N T

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

J

1937 METŲ 
SKALBYKLOS
THOR, MAYTAG, ABC, ir kitos

Didelis skaičius, iškrautas pamatymui BUDRIKO 

krautuvėje. Kainos ant naujų skalbyklų po s49.50 
ir aukščiau.

Prosijimo mašinos po .. 

Lengvus išmokėjimai po

*29.50 ir aukščiau. 

*1.00 į savaitę.

Oi.l) GOLD Kontestas yra visiem.-' 
atduras. Konteutas susidaro iŠ 18ri- 
Simo Moliuotų Paveikslų. Nueikile 
pas savo cl<aretų pardavėjų, ir pra
šykite jo dėl oficialių Old Gold Mįs
lių Paveikslų, DYKAI, kartu sn pil
nais )ytutais ir smulkmenom apie 
kontaatų. Įsigykite savo mįsles Ir 
jstojimo formų tuojau. Kontestas kų 
tik prasideda, Neatldėileklte. Nėra 
jokių apgavysčių. Tik Jflsų gabumas 
lajinės. Dvigubal-SveinOs Old Gold 
duoda Jums proga laimėti turtą ir 
padaryti Jus turtinai visom gyveni
mui. Skaitykite “Draugų” dėl to
limesnių pranešimu.

ATSIMINKITE!
Pirmas ‘Draugo” piknikas 

bus geg. 30 d., Sunset Park’e.

Tel. LIN-oln 4424
Dėl Reumatizmo. Plosm, N^r- 
votnmo. Prastos Cirkul'tteiįo0, 
Anksto KraP’O Stna-idimn ?r 
Re<ltit<’*'’’w‘A—P A "vrPfiTN KIT

GEHI’S RATHS
Hot Air, LH’t. Snl-hur ir Shower 

Maudynės.
piaV+rns T’-’-tr-ientsi i- Ma sėjai
,-VT»tr SKVRIt’S 

C’vSoum A v*.
TI m K t l'|r

»!<’ v*r

||z I H v-r»$

w»»irą 
|K. M|.

An‘s I* KWvb\ 
q rv*n 1M n vale. 

Moteriu
........ *«*

•IO F ’viFTOHC 40 METŲ

ELEKTRINIAI VALYTUVAI

Atl’-ks S? Darbus 
hw/im-'«)w

Matykite tt Sle-'i’nn!
Reikta tik pnSnuktl rRWr.l ŠOKI 
arba reSvtl in'«ka. o HEAT.TH-MOR 
ekspertes atvvks nas t-'s. i»- nėr ke
ltas minute* ISet5ktn» PS‘I.TH-MPR 
mm-i'-a. Saukite pnrrtsvė*-, J F. 
nANTS. Roem SI 8. 203 No. Wa-
bash Avė,. Chicago. .

CLASSIFIED
PARDAnMIT TAVERNA

1 'n rd», v* *M|j| ♦atrn~nq p>n^1orr, ,,t^nry 

T'’tp1rr*o Ą nsntn| TTošrs*)

n* v’Mr., V-oinH»>
t-i <t-.i į Mrs. Corbett,
msts Tndinna Are.

REIK ALAt'.t\MT PARDAVĖJAI

r'”O
♦’rr*’’’*' 1* — V <♦ * <<
’ Kcdsic Creamery Co. 4263 Elndon 
tVK.

r, v trr u , n \ kri vivk

Tte*k-’e.,<eTna pne—*ne e’ke,*-*mut *- 
nrnslttmu, S” »ne!‘,nom,s ana,
“■n-nuaras,“ 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago.

RETK ALAP JAM AS DAR RTNINK AS

DaU—i^m temps viduti—er-ean, 
dnrh!n’-kn« nrtt--re« pi-A« dorb”-*—. 
Rmc Rtl. 2334 So. Oak-
■ ev Avė.. Chicngo.

PARDAVTMVI MARKOS

J^eseniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 

didelė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų,
»
ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 

savo ypatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina p>nios Long- 

worth i> kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir
; tą V

operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 

kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai

pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 

nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 

išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą. 

Luckies yra malonūs jūsų gerklei I

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

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIKO Programas iŠ W. C. P. L., 790 kil., Nekėliomis 7:00 
vai., vakare. Ketvirtadienį iš stoties W. H. F. C., 1420 kil., 
7:00 vai. vak. Panedėliais ir Penktadieniais iš stoties W. A. 
A. F., 920 kil., 3:30 vai. po pietų.

Sulaužytos baldu dėžės — penrnsta, 
lodė vienas tonas — $5.00. Telefo
nas LAFayette 7700.

PARDAVIMVI KAILINIAI PALTAI
43 vartoti fur kotnb"”prtimtl rusi
nsią — Greitam perdavimui $5.00. 
Pirmosios stelti. pirmiaua'al gana 
EconomlcaV Sectinn. Miller Fur Com- 
penv 166 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarai*.

TTPHOLRTEKINO

Rakandu Taisymas
Pervilkimss, baldų taisymas, per- 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga- 
rsntnoiamas. Apkainavimas dykai 
žemiausios ksinos miestą. Snncrior 
TTphnlsterinę Co.. 327 Ro. Kodais 
Ava.. NFVsda 7717

PUIKIAUSIAS TABAKAI“ 
•DERLIAUS GRIETINfi*

Lengvas Užsirūkymas 

“It’s Toasted”-Jusu Gerkles Apsauga
PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue,Phone Boulevard 0470

L*!-. .


