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Dar nesusitaikinta sa Nortt Chicago 
streikininkais

CHRYSLERIO DARBININKAI REIKA
LAUJA PRIPAŽINTI UNIJĄ

WATJKEGAN, 111., vas. 22. Į Vienas dalykas aiškus, kad 
•— “Sodintieji” streikininkai gubernatorius vengs prievar- 
noapleidžia Fansteel fabriko,1 tos, nes tas būtų pavojinga. 
No. Chicagoj, nors tas yra [Organizuoti darbininkai remia

“ sėdmč i us ” st rėk ininkus.priešinga teisino nuosprend-
v • •Z1U1.

Šiandien įvairiais būdais iri DETROIT, Mich., vas. 22. 
priemonėmis bandyta streiki-l— Cbryslerio korporacijos au- 
ninkus sutaikinti su korpora-' tornobilių fabrikų organizuoti 
eijos viršininkais. Bet nepasi-' darbininkai pagaliau suskato 
sekė. Darbininkai visas lai- reikalauti savo unijos pripaži- 
kas yra pasiryžę turėti pasita- nimo.
rimus su fabriko vedėjais. Šie j Ši korporacija dabar atsidu- 
gi užsikirto. Reikalauja, kad ria. į General Motors korpora- 
pirmiau turi būti apleistas cijog stovį.
fabrikas ir tik paskui įvyk- Su general Motors korpora- 
sią pasitarimai. cija iš dalies apsidirbta. Da-

Gubematorius Horneris bar norima apsidirbti ir su 
korporacijos, viršininkus ir Chrysler korporacija. Nereikia 
streikininkų vadus pakvietė į i nė dvejoti, kad darbininkai ir 
Springfieldų turėti pasitari-: šiame atsitikime nelaimėtų, 
mus. Darbininkų vadai sutiko,! Jie laimės.
bet korporacijos viršininkai -----------

SENATO KOMITETAS SVARSTO TEISMŲ

J. Valstybių senato juridinio komiteto dalis svarsto prezidento Roosevelto teismų 
reformų bilių. Bilius jau grąžintas rūmams su nurodymu, kad būtų pravestas. Opozicija 
biliui neturi reikšmės. Jsitėmykite, kiek čia matosi demokratų, prezidento sumanymo rė
mėjų, ir respublikonų. Tas pat yra ir senato rūmuose. (Acme Photo).
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NACICNAl!STAI trimis frontais

PUOLA RADIKALUS
MADRIDAS POLAIPSNIUI UŽDARO

MAS IS RYTINIO ŠONO

Viena armija veržiasi į 
Katalonijos provinciją

MADRIDAS, vas. 22. — AVIT^A, Ispanija, vas. 22. 
\ alencijos ir Madrido> radika- — Nacionalistų kariuomenės 
lų vadai pagaliau patvirtina vadai pareiškia, kad Aragono 
žinias, kad nacionalistų kariuo .fronte (Madrido šiaurryti- 

, menė trimis frontais vykdo niam šone) nacionalistai sek- 
įpuolimus: ^mingai veržiasi radikalų val-

\ iena nacionalistų armija domos teritorijos gilumon. 
baigia apsupti Madridu iš ry- Kai kur radikalai sukelia kon-

kvietimų atmetė.
Sužinota, kad šiandien po

nepavy kusių pastangų abi pu
ses sutaikinti, visas reikalas 
pavesta-s gubernatoriui. Sako, 
tegul jis taiko, jei nenori prieš 
* ‘ sėdinčiuosius ’ ’ pavartoti
prievartos.

CLEVELAND, O., vas. 22. 
Policija stipriai saugoja Fi- 
sher Body Co. fabrikų, kuria
me, kaip pranešta, numatomas

ITALAI SUĖMĖ APIE 
MO ETIOPU

ROMA. vas. 22. — Po pasi
kėsinimo prieš Etiopijos vice- 
karalių maršalų Graziani Ad- 
dis Abaha mieste, italų autori- 
letai suėmė apie 2,000 etio
pų. Vedami kvotimai ir įtaria-

PAGERBĖ HITLERĮ IR ŽU
VUSIUS KARE

BERLYNAS,; vas. 22. — 
Nacių valdoma (Vokietija va
kar pagerbė žuvusiuosius pa
sauliniam kare. Iš tikrųjų gi 
daugiau pagarbos teko Hitle
rini, negu žuvusiėsiems.organizuotų darbininkų su ne

organizuotaisiais susikirtimas. *» etiopai statomi karo tab.]- £aip paprasti, gausingas 
man.Nesužinota, kiek 

tiesos.
tame yra

Lenkuose sudaroma tautine 
diktatoriška partija

VARŠUVA, vas. 22. — Pil- 
sud&kininkų suvažiavime įstei
gta nauja lenkų nacionalistų 
politinė partija. Pilsudskinin- 
kų sąjūdžio vadas pulk. A. 
Koc vakar per radiją apie tai 
paskelbė visai Lenkijai. Pažy
mėjo, kad naujos partijos prie 
šakyje bus maršalo Pilsudskio 
įpėdinis maršalas Smigly- 
Rydz.

Pulk. Koc visus opozicijos 
partijų vadus kviečia susidėti 
su nauja partija ir tuo būdu 
visų lenkų tautų sucementuoti 
stiprion vienybėm

Jis nurodė, kad gretimos

POTVYNIAI ILLINOISO IR 
WISCONSINO VAL

STYBĖSE
1

ROCKFORD, III., vas. 22.

PER DU MĖNESIUS SLAP
STĖSI MAUZOLIEJUME

Italija skubotu žygiu nori į- 
rodyti kad Etiopijos tikrai
siais valdovais yra ne kas ki
tas, kaip tik italai, prieš kū
rinos negalima kovoti.

Italijos vyriausybė įsakė, 
kad sąmokslininkams ir vi
siems italų priešams etiopams 
negali būti pasigailėjimo.

LISABONA, Portugalija, 
vas. 22. — Laikraštis Seculo 
rašo, kaip ispanas fabrikantas 
Aivaro Esteva, nacionalistų 
šalininkas, per du mėnesius 
slapstėsi savo šeimos mauzo- 
Liejumet-Malagos kapuose, kad 
nepakliuvus į radikalų nagus.

Manzoliejume yra palaidoti 
jo šeimos mirusieji. Tenai bu
vo vienas tuščias karstas, ku-

tų pusės ir radikalai bus pris
lėgti badu, jei nenorės pasiduo 
ti.

Kita armija ilgu frontu ver 
žiasi į Kataloniją tikslu paim
ti Barceloną ir visą ten pajū
rį.

Trečioji — iš Malagos pu
sės varosi pirmyn paimti Al- 
meriją, Alicante ir Valenciją.

Radikalų vadai tvirtina, 
kad nacionalistams nesiseka 
ypač pietrytiniam Madrido

tratakas. Bet visur atmuša
mos su dideliais jiems nuosto
liais.

Toliau čia pažymima, kad 
nacionalistai vis stipriau žny
bia visus šalutinius kelius Ma
drido rytiniam šone, kad Ma
drido radikalai nesulauktų nė- 
kiek sau maisto, kuro ir karo 
medžiagos.

GIBRALTARAS, vas. 22. 
— Iš ispanų Maroko daugiau

IŠBANDYMUI MOBILI
ZUOS MILIJONĄ VYRŲ

ROMA, vas. 22. — Italijos
Nepaprastai didelis lietus diktatorius Mussolini nuspren 

sukėlė potvynius šiaurvakari- (j- artimiausioj ateityje pai
nės Illinois valstybės daly ir kelbti mobilizaciją vienam mi- 
pietiniam W isconsine. Staiga jįjonuj jaunų vyrų. Tai būsiąs
iškilęs upėse vanduo užliejo 
visą eilę miestelių ir sodybų.

Anot žinių, keletas asmenų 
žuvo, kadangi kai kur potvy

išbandymas, pareiškia, fašistų 
vadai.

nacių susirinkimas įvyko vals
tybiniuose operoj rūmuose.
Diktatorius su vyriausiais val
stybes vyrais buvo karališko- 
j e loz6 jo

Karo ministeria rieMmar.'™™/8 S"1“8™’
šąląs von Blombergas prieš 
kalbėsiant apie žuvusiuosius 
pirmiausia pagerbė diktatorių, 
kurs “simbolizuoja senosios 
ir naujosios kariuomenės išti- 
tikimumą tautai ir valstybei”.

o naktimis išeidavo maisto pa 
siunti. Maistą jam pristatyda
vo jo sesuo gėlių vainikuose 
įrištų.

Aivaro Esteva grįžo iš kapu 
nacionalistams paėmus Mala
gą. Prieš porą mėnesių jo plauFieldmaršaJas pareiškė, ...

M ačiū Hitlerini, Vokietijai kai b“v0 JUO8V'’ 5iandlen gl V1 
kaskart stiprėja visais atžvli- 8lSkal suzlię’
giais. Tauta turi būti pasiren
gusi kovai. Tai geriausias tai
kai užtikrinimas.

PRADĖJO SIAUSTI VILKŲ 
GAUJOS

Šiam žmogui teko gyventi

fronte. Girdi, jie neįstengia , Ka*P 3,000 maurų karių pasiųs 
uždaryti Valencijos vieškelio. !^a i Ispaniją nacionalistams.

?Artimiausiomis dienomis, sa- 
Tuo tarpu teisybė yrata,;konWj dar keli tūkstantiai 

kad Valencijos vieškelis seniai ' hus nnkelta . Igpanij,.
perkirstas. Tai patvirtina ir į___________
patys radikalai skelbdami, kad j VALENCTJA, vas. 22. — 
jų milicija koncentruojama Radikalų vyriausieji vadai «- 
nuo nacionalistų atsiimti Vaci-!vo valdomose teritorijose pas- 

amadrido miestelį. Per šį mie
sielį eina Madrido-Valencijos 
vieškelis.

kelbė privalomai karo tarny
bai mobilizaciją 23 iki 27 me
tų amž. vyrams.'

SVEIKESNIS
ŠV. TĖVAS ŽYMIAI

VATIKANAS, vas. 22. —
Šventasis Tėvas Pijus XI žy
miai sveikesnis ir Vatikane

BAŽNYČIOS AUGIMAS 
JAPONIJOJE

terorą. Naktimis jis girdėjo! atnaujinamas normalus akty-
kapuose radikalų žudomų žmo
nių kliksmus.

vumas. Popiežus dalyvaus D. 
Savaitės ceremonijose.

niai pasireiškė visiškai netiki- 
Tjenkijai valstybės jrfu seniai Į^i ir daug žmonių negan 
paneigė įvairių rūšių politinės
partijas, audarusioe, tik vieną 
galingą tautos vieningumo 
partiją. Tad ir lenkams yra 
būtinas reikalas nusikratyti 
egoizmu ir vieningai dirbti 
tautos ir valstybės gerovei.

Pulk. Koc pareiškė, kad na
cionalistų partijos pagrinde 
bus: 1935 metų konstitucija,
Romos Katalikų tikėjimas ir 
šalies saugumo stiprumas.

progos nusikelti į pašalines 
aukštumas. • F •

Šiandien gautomis žiniomis, 
kai kur vanduo jau nuslū
go ir naujas pavojus nenuma
tomas.

NELEIDŽIA IŠVEŽTI SU
GADINTŲ VAISIŲ

LOS ANGELES, Cal., vas. 
22. — Vyriausybės inspekto
riai neleidžia iš Kalifornijoe 
išvežti į kitur šalčio sugadintų 
vaisių: orendžių, vynuogių ir 
kt ’

NUSPRENDĖ REMTI ISPA
NIJOS BOLŠEVIKUS

MJTAVAUKEE, Wis., vas. 
22. — SočiaiiRtų ir kitų kairių
jų organizacijų grupės čia su
sirinkusios nusprendė remti 
Ispanijos bolševikus, kurie, a- 
not susirinkusiųjų, “kovoją už 
demokratiją”.

KAUNAS. — Šiais metais 
Kauno apskrityje atsirado 
daug vilkų. Ypač jų priviso 
Provieniškių, Būdų, Kalnėnų 
ir Jonavos apylinkių miškuo-

VYRAI, MOTERYS IR VAI
KAI IŠVADUOTI IŠ 

GAISRO

VAKAR JVYKO PAMAL
DOS UŽ MIRUSI ABATĄ

ISPANIJOS RADIKALŲ PROPAGANDA

Ispanijos radikalų agentai 
plačiai skleidžia propagandą 
apie nacionalistų žiaurumus su 
radikalais.

Jie paduoda žinių iš Mala
gos, kad, girdi, tenai naciona
listų teroras neturi sau pana
šaus. Girdi, visi socialistai ir 
visi įtariami radikalizmu as
menys grupėmis sušaudomi.

Girdi, nacionalistams pai
mant Malagą ten būta apie 
30,000 radikalų. Iš jų tūkstan-

Oaisras siautė apartamenti- 
niuose namuose, 6920 No. 
Wayne avė. Namuose gyveno 

se. Žvėrys šią žiemą tų apy-'apie 190 asmenų
linkių gyventojams padarė ne
maža nuostolių, o pastaruoju

Daugumas jų suspėjo laiku

Vakar Šv. Prokopijaus baž
nyčioje, 18-oji ir AUport gg., 
įvyko iškilmingos gedulo pa
maldos už mirusį čekų benedi
ktinų ordino mitrinį abatą V. 
Kohlbecką, O.S.B.

J E. vyskupas W. D. O’-

TOKI.TO. — Čia Katalikų 
spaudos biuras paduoda žinių 
apie Katalikų Bažnyčios augi
mą Japonijoje.

Biuro parūpintomis statis
tikomis, šiandien Japonija tu
ri 108,934 japonus katalikus. 
Pereitais metais katalikų skai
čius padaugėjo 3,240 asmenų. 
2,947 asmenys rengiami krikš
tui.

KATECHIZMO PAMOKOS 
KALĖJIME

išbėgti gatvėn. Keliasdešimts Brien, D. D., Chicago1 ausili-
laiku jau buvo užpuolę net ke- moterų su vaikais ir vyrų po- nis vyskupas, laikė Mišias. Pa
letą praeivių. Netoli Kulnėnų 
geležinkelių stoties, Užusalių, 
Rudmėnų, Būdų ir Dauliūnų 
kaimų apylinkėse vilkai jau 
nuo pat rudens pradėjo lanky
ti ūkininkų sodybas. Jie Čia 
pagriebė nemaža smulkesnių 
ūkininkų gyvulių, šiomis vilkų

čiai uždaryta kalėjimuose.
Trys karo teismai nagrinėja 
bylas ir skelbia mirties baus
mės sprendimus.

Suprantama, kad nėra tokių 
baisybių, kaip propagandinių- ri< nunM“° »rtimi*«8i« l»‘k“

licija ir ugniagesiai išvadavo, 1 maldose be keleto vyskupų ir 
Gaisrui neleista praplisti, abatų dalyvavo ir iš Dubuąue, 

greitai užgesintas. Iowa, JE. arkivyskupas F.
Beckman.

Bažnyčioje buvo įvairių ala
vų tautybių organizacijų dele
gacijos. Buvo miesto ir valsty-

AVUIIU, Kinija, vas. 22. — 
Vietos kalėjime įvestos kali
niams katechizmo pamokos. 
Tas padaryta kun. Echaniz, 
S. J., vietos katalikų akcijos 
direktoriaus, pastangomis. 140 
kalinių lanko pamokas.

KUNIGUI MOKSLININKUI 
SKIRTAS MEDALIS

VILLANOVA, Pa., vas. 22. bėa reprezentantai.
Šiandien velionio

kai vaizduoja, kad paniekinti 
nacionalistus.

O jei ir būtų kiek teisybės, 
tai kas čia įdomaus. Jnk ku 

kuo kovoja, tas nuo to turi ir 
žūti. Ši tiesa visus liečia.

gaujomis jau susidomėjo kai — Villanova kolegijos prezi- 
kurie Kauno medžiotojai, ku dentas kun. E. V. Stanford 

pranešė, kad 1937 metų Mende 
lio medalis pripažintas moksli
ninkui ir misionieriui Kinijoje 
kun. Pierre Feilhard de Char- 
din, jėzuitui, kurs atvyksta į 
J. Valstybes.

suruošti didelę vilkų medžiok
lę.

, PARYŽIUS, vas. 22. — 
Pranoūzijos socialistų vyriau
sybė pripažįsta, kad ji turi fi
nansinius negerumus. PLATINKITE “DRAUGĄ”

palaikai 
bus nulydėti į Leslie vienuoly
ną ir ten palaidoti.

SULAIKYTAS SU ČEKIU

Policija sulaikė Earl Benne- 
field, 19 m. amž., pas kurį ras 
tas įtariamas 76 dol. čekis iŠ 
apskrities klerko ofiso. Polici
ja spėja, kad gal pavogtas.

PUOLĖ SOCIALISTŲ 
SUSIRINKIMĄ

MISAOC, Vengrija, vas. 22. 
— Nacių ir jų šalininkų grupė 
puolė čia socialistų susirinki
mą. Keliolika asmenų sužeista.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota ir šilčiau. 
Vakar žemiausia temperatūra 
buvo 13 laipsnių.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžina,
let neprašoma tai padaryti lr neprlaiuoCiania tam tiks
lai pakto tenkle-

Redaktorius priima — ano i vai. ual 6 vai. poatet. 
rUSHViMKKA’EOS KAINA: J. Amerikos valstybdss:

Metame — »a.oa; Rusei metų — Trims inene-
Masaa — >«-•«; Vienam niSneMui — 71c. Kitose vai. 
alpsaaa prenumerata: Metama — 17.00; Puael melų
— f«.OO. KopUa — .Oho.

Anglijos spauda pareiškė, kad nacių tik* 
flai yra aiškūs ir tegu naciai nebando pulti' 
Čekoslovakijos. Toliau anglų spauda nurodo,1 
kad naciai tegu žiūri, kas pea juos namie1 
darosi. Vokietija komunizmui labiau pri-

Marijonai Harbine

Bendri Bniofei į dirbti. (Šiandien ten darbuo- 
šiaurinėja Azijos dalyj, gra' keturi kun«ai * keturi

’amlGMtmNIIMS®

PROGA DARBININKAMS

brendusi, negu Čekoslovakija. Anglai įspėja ta Sibiro ir Japonijos sienos,1 1 . ***’ na> Ro-
Vokietiją ir kuro klausiniu. Jei naciai pra- randasi žemynas vadinamas /la semitaarija,
dėtų kuią, tai pirmi jų nepasisekimai karo Manchukuo, arba Manchūri- kiu'*°j lavinami klierikai ir 
lauke vestų prie naminio karo ir tada Vo-1 ja, du įhieatu Hurbiu Kirino kuni«ai yę»O»««i pa.
kietijoj ne kitus kas, o komunistai viršų provincijoje Miestas yra di-!1**®** — atversti', sugrąžinti
“»»»• dok.a ir iinomas už svarbi, i Kataliku Baž-

Taigi naciui išgirdo iš anglų kaičios tei-
sjbės.

rolę, kurią lošė per rusų - ja- nyčią. Šią seminariją yra bai-

NAUJI MOKESČIAI

ponų karą. Pažymėtina, kad ,«« 

ne vienam lietuviui, pateku
siam caro kariuomenėn, teko

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Amerikos politikieriams reikia atiduoti ^*on ne* kariau
ki ėdi tą už tai, kad jie visgi nesnaudžia. Jiie
planuoja, galvoja ir sugalvoja naujus mo
kesčius. Dabar štai Oregono ir Maryiando

Plieno pramonė pirmutinė po depresijos 
pradėjo atsigauti. Toji pramonė be sutruk
dymų kilo ir dabar tebekyla. Plieno kom
panijų šėrai kyla ne dienomis, o valandomis.

Plieno pramonė Amerikoj taip susigy- 
vino dėl naminių ir užsieninių užsakymų. 
Didžiosios pasaulio valstybės galvatrūkčiais 
ginkluojasi, o tame dalyke plienas, geležis 
ir kitokie metalai užima pirmą vietą.

Plieno pramonės darbininkai yra atsili
kę. Plieno darbinininkai yra vieni iš tų, ku
rie yra labiausia išnaudodami. Taigi dabar, 
kai pagerėjo tos pramonės padėtis, atsidaro 
proga darbininkams pagerinti savo būvį. Jau 
seniau buvo užsiminta, kad angliakasių uni
jos vadas Lewis turi akį ant plieno darbi
ninkų. Bet jisai savo veikimą pradėjo ne 
plieno, o uutomobilių pramonės darbininkų 
eilėse. Laimėjęs šioje pramonės šakoje, Le
vis turbūt ims vadovauti plieno darbinin
kams, kad juos suorganizavus ir kad page- 
imus jų padėtį, laibai galimas daiktas, kud 
netrukus išgirsime apie plieno darbininkų 
kovą už pagerinimus ir apie jų laimėjimą. j 

KAS RŪPI DARBO KONFEDERACIJAI )

Meksikos darbo konfederacija pradėjo 
smalkią agitaciją prieš atidarymą bažnyčių 
Vera Cruz valstybėje.

Neseniai toje valstybėje buvo-'įvykęs 
toks dalykas: į privatinį namą žmonės rin
kosi pasimelsti. Tani pasipriešino policija 
ir susirėmime buvo nušauta 14 metų mer
gaitė. Tas atsitikimas taip sujauajno apy
linkės katalikus, kad su tuo judėjimu turėjo 
pradėti skaitytis vietinė vyriausybė. Kata
likų judėjimas stiprėjo. Vyriausybė neįsten
gė mini.) suvaldyti ir jos atidarinėjo baž
nyčias, kurios buvo uždarytos per 12 metų.

Dabar, mat, prabilo darbo konfedera
cija ir priešinasi bažnyčių atidarymui.

Ar ue kiekvienam aišku, kaip klaidin
gai yiu nuėjęs darbininkų judėjimas Mek
sikoj t Tinkamai vedama darbininkų orga
nizacija turi žiūrėti, kad žmonių teises ir 
laisvę apginti, o ne kad jas varžyti. Tiky
binė laisvė yra pagrindinė kultūringo kraš
to teisė. O Meksikos darbo konfederacija 
stovi už tai, kad ten būtų katakombų ga
dynė.

Dėt šitame atsitikime paaiškėjo vienas 
dalykas. Yra tai tas, kad griežtas žmonių 
hnsistatymas ima viršų. Kaip tik minėtoj 
Meksikos valstybėje žmonės smarkiau stojo

kunigai, įuisijonieriai.

KontrMcoija

Šiandien, dėkui Dievui, Šv.

Jau žinote iš poperų ir ma
no kampelio, kad trys Čika
gos jaunuoliai išvažiavo Spu- 

Tėvo pastangos — grąžinti Į n įjoti rebelių mušti. Kai kas 
paklydusius vaikelius, pravos- tai rokuoja už didelį dyvąRusų - japonų karui pasi

baigus, Manchūrija teko Ja-
vulstybėse siūloma apdėti mokesčiais radijo ponijai, kuri, po kiek laiko, i Bažnyčią prieš priešų puoli- 
savininkiis. Siūloma reikalauti ifi radijų ture- * Ktoj>, ir Mklsj TjeB11 da.

tojų po $0. | nie ua. wara v €y- respublikų. Bet, iiuo me- rbaa eina lėtai, bet pažanga

_  . lne^ , tu, Mancbūrrjoje vėl vieš pa- aiškiai matosi. Marijonai vei
’ ‘jei einama prie radijų mokeaėiai, ap- ““j* Ja‘XM“L Mu““> tik tiek i “»• Jie ‘0,i isiatai«

dėjimo, tai tas pat bue daroma au pianais, 8varbu’ ka<1 esa,no-‘ valdau, rijų, prie kurkra buriamas ..............
šaldytuvais, voniomis. yra P«Janki misijomeriams ir jaunimas. Prie gimnazijos yra [ nw is lietuvių ėjęs hpanijon

Politikieriai suka galvas, kaip naujų1 kartais net medžiaginiai pare- dirbama ir našlaičių prižiū-rebelių mušti buvo Gadunavo 
mokesčių sukrapštyti, o nežiūri, kaip eko- į niia. Gyventojus sudaro dau- rojinio darbas. O kam nėra Pilypas. Jo kelionę Spanijon

lavų s, ir paremti Katalikų Gal ir būtų d.vvas, jei jie bū
tų pirmutiniai tokie “didvy
riai.” Ale, tavorščiai, jie jau 
pavėlavę pirmų to greido 
“didvyrių” medaliui gauti.

Vargšas Palvis kelių kojų — 
Ir miestelis tolumoje 
Linksmas veidas mūs Pilypo:
— f Ispaniją ryt rytą!!! 
Tiesa, reikia pas Maušiukų. 
Tuoj ir Palvj lenai suka...
• - O, čia vyrų susirinkę.
— Kur gi, sveikas, buvai din-

.į («•»
— Jūs čia vyrai snapsą lakut 
Daugiau nieko ir nematot, 
Kas nūn dedasi šiame svie

te -

kaip
nomiškiau gyvenus. Ši šalis laiminga, kad 
jai nereikia užlaikyti didelės armijos, ne
reikia bilijonų dolerių leisti karo prisiren
gimams, bet nežiūrint j tokią laimingą pa
dėtį mokesčiai didėja. Kad nors kokie nors 
pagerinimai būtų vykinami. Štai Chicago 
dar nei nepradėjo nuo šiukšlių ir visokio 
dvokiančio brudo apsivalyti, o jau moky
tojams algos nebeišinokamos. Taigi cliica- 

1 giečiams pakilo viltis susilaukti didesnių 
mokesčių, o viltis susilaukti švaresnių jė- 
!ų ir gatvių dingo.

ISPANIJOS NAMINIO KARO FRONTE

giausia kiniečiai, japonai ir žinoma našlaičių būklė gelto-.P.” aprašo taip: 
rusai. Jų tarpe randasi ir ma/nos rases kraštuose. Tat, glo- Visi šaukia, visi rėkia,

“Žemaičių Prietikius” (iš j 
Telšių) praneša, kad pirmuti-, Gana mums namuos pelėti...

J Ispaniją keliauju! 
Nusikosėjo į saujų)
Vyrai klauso, galvas kraipo,

žas lietuvių bei lenkų skai
čius. Gyventojai verčiasi že
mės ūkiu ir įvairiausių meta
lų kasimu. Pažymėtina, kad 
Kirino provincija pasižymi fi- 
kio produktais, nes žemės ū- 
kiui sąlygos ten palankios.

Tikėjimo padėtis

liejant našlaičius, tenka juos Kaip Ispanijoje pliekias: 
visakuo aprūpinti. Gimnuzi- < ;Aną dieną ponas Franko 
jos rūmuose yra įrengta ko
plyčia. Čia aprūpinama Dar
bino katalikų dvasios reika
lai. Priešų puolimui atremti,
leidžiama žurnalas “Katalikų 
Žinios” (rusų kalba). Pažy
mėtina, kad žurnalo redakto-;

Davė rusams “abarankų,” 
Arba šitas Kabalerae 
Esųs žmogus labai geras;
Ką sugauna — karti veda 
Arba gyvą karstau deda.
Bet kas moka .jam tarnauti, 
Gali daugel Titų gauti.

Greit galime nusivokti a- rįus kun. Mažoras dalyvau-* Apsiskaitę mūs Pilypas
pie gyventojų tikybą iš vy
raujančių tautų. Pravoslavai 
ir komunistai atvirai ir įtū
žusiai kovoja Katalikų Baž
nyčių. Kai kuriuose atvejuo
se tuos priešus jungia ben-

Ispanijos reikaluose įvyksta du dalyku. Į 
Dvidešimties šešių valstybių sutarimu Ispa
nija blokuojama, kad jon nebūtų įgabena
ma iš užsienio nei ginklai, nei amunicija, 
nei karo medžiaga, nei savanoriai. Sutarta,dra neapykanta. Pravoslavų
kad leisti patiems ispanams išspręsti savo
lįdihą.

Kitas Ispanijoj reiškinys, tai ten pagy
vėjimas karinių veiksmų.

Dabar išeitų taip: kuri pusė šiuo sykiu 
yra stipresnė, tai ta bns viršų. Bet klausi
mas, ar ta blokada bus įvykintai Italija ir 
Yokietia gal viena ranka blokudą vykins, 
o antra teiks pagalbų sukilėliams. Rusija 
ir Prancūzija taipgi gal viena ranka bloka
dą vy kins, o kita ranka teiks pagalbų Ispa
nijos raudoniesiems. , A

K0MUNISTŲ STIPRAJIMAS 
PRANCŪZIJOJ

1935 metais Prancūzijoj buvo išrinkta 
bendro fronto vyriausybė. Tųsyk Prancūzijos 
komunistų partija turėjo tik 80,000 narių, 
šiemet partijos suvažiavime paskelbta, kad 
narių turinti 280,000. Į tą skaičių įeinu, vy
tai, moterys ir vaikai.

Skaičius, palyginti, nėra labai didelis, 
bet atsimenant, kaip partija, paaugo per vie
nus metus ir atsimenant komunistų judru-
mų, tai darosi aišku, kad prancūzams su 

uz savo teises, tai vyriausybė ir pradėjo nuo- j komunistų augimu reikia skaitytis. Reikia 
Uidžiauti. Iš to kiekvienam aišku, ko reikia, ' ieškoti tokio auginio priežastys ir jas steng-
kad teises atgauti. t's pašalinti

TU&TĮ PRIEKAIŠTAI

Vokietijos nacių propaganda dabar nu
kreipta yra prieš Čekoslovakiją. Naciai vi
ralu pasauliui šaukia, kad Čekoslovakijoj 
komunistai stiprėja ir tuomi tas kraštas 
cfcųs pavojingas ir Vokietijai ir visai Euro-
poi- .> (J

V'okietijos nacių priekaištai yra tušti. 
Teisybė Čekoslovakija turi sutartį »u (Sovie
tų Rusija. Bet la sutartis neveikia tol, kol 
Čakoslovftkija. nėra užpulta.

Naciui Čekoslovakijos nekenčia dėlto, 
kad ten dar užsiliko demokratiška tvarku. 
Naciai varo šmeižto propagandą prieš če- 
koelovakiją dar ir dėl to, kad žiūri ar kar 
tais negaus progos tą kraštą užpulti ir už-

Kai dėl komunizmo, tui Čekoslovakija 
liuo jo liuosu. Čekai yra rimtį Žmonės ir ko
munizmo imikystės neapsuks jų galvų. Če
kai nuo komunizmo taip liuori, kaip anglai, 
švedai, norvegai, danui, olandai.

GAISRŲ NUOSTOLIAI PADIDtJO

popai stengiasi palaikyti sa
vo pusėj žmoūitj minią. Jų į- 
rankis — beveik kas savaitę 
pamokslai ir paskaitos. Susi
rinkimuose popai aiškina vi

ja pravoslavų paskaitose ir 
pamoksluose, ir atsakinėja } į 
popų prasimanymus. Dėka 
šio žurnalo, žymus skaičius 
apsišvietusių žmonių grįžo 
prie Tikrosios Bažnyčios. Žo
džiu, misijonieriai dirba įsi- 
juosę. Skaičius mažas, o dar
bo daug.

\ isa suėmus pasirodo, jog 
Marijonai misijonieriai sek-

* šokius prasimanymus apie mingai dilba jiems Šv. Tėvo
Katalikų Bažnyčią. Pavyzd- j pavestą darbą. Katalikai Sli
žiui, kalama į galvas toks pra organizuoti ir jų reikalai ti- 
simanymas, būk Šv. Tėvas! ūkam ai aprūpinami. Nemažas 
yra padaręs sutartį su maso- skaičius pravoslavų, ypač in- 
nais, išvien su jais veikia ir
jų darbus remia. Komunistų 
kovos būdai ir taktika mums 
gerai žinomi. Kadangi juos 
medžiaginiai remia Maskva, 
tat ir propaganda stipriai va
roma. Komunistai turi įsistei
gę net savas gimnazijas. Val
džia leidžia daryti visokiau
sius demonstracijas įvairiau
siose progose. Žodžiu, Kata
likų Bažnyčios priešai yra 
gerai organizuoti ir stipriai 
veikia.

tv. Tėvas susirūpino

llurbino gyventojų tikėji
mo stovį gerai žino dabarti
nis Šv. Tėvas. Dėl to ir pa
sirūpino kuogręičiausia pas
kirti misijonierius, kurie grą
žintų paklydusius pravosla
vus, stiprintų mažą katalikų

Amerikoj didėja gaisrų nuostoliai. Per
nai nuo gaisrų nuostolių buvo 293 milijonai 
dolerių, o užpernai buvo 259 milijonai do-, . .
icrių. Taigi nuostoliai ]>uaugo 35 milionais t >*'u*-, ių ii paremtų tikrąjį rao-
dolerių.

Didžiuma gaisrų yra įvykę dėl žmonių 
neatsargumo. Kaip automobilių, taip ir gai
srų nelaimių išvengsime didesniu atsargu
mu. ■i..

U2 GAILESTINGĄ MIRTĮ

Ncbiaskos valstybės legislatūroj yra 
įneštas įstatymo projektas legalizuoti euta
naziją — gailestingą mirtį. Eutanazija būtų 
taikoma neišgydomai sergantiema arba mir
tinai sužeistiems. Eutaiuizi,įa būtų vartoja
ma tik kentėtojams sutinkant.

Katalikų Bužnyčia yra griežtai pMQięr- 
kusi eutanazijų ir lako ją lygia žmogžu
dystei. I

kslą, kurį taip puola pravos
lavų popai ir komunistai, šis 
sunkus uždavinys teko Tėva
ms Marijonams. Bet Šv. Tėvo 
pageidavimas yra vienuolia
ms įsakymas. Pažymėtina, 
kad Tėvų Marijonų skaičiuje 
yra nemaža tokių, kurie ge
rai pažįsta-rusų kalbą ir len
gvai gali išmokti rytų apei
gų kalbų. Nors buvo trūku
mų. daug kliūčių reikėjo nu
galėti, vis gi 1934 metais pir
masis Marijonų būrys išvyko 
iiurbinau misionierių darbo

telektualinių žmonių, grįžo 
prie Katalikų Bažnyčios. Gim
naziją lankančiųjų skaičius 
auga, kuomet rusų palaiko
mųjų gimnazijų mokinių skai
čius puola. Jaunuomenei sta
tomos jau naujos patalpos. 
Žurnalo dėka atitaisomos klai 
dos. Jaučiama, jog priešų a- 
gitacija sėkmingai atmušama. 
Su Dievo pagalba, greitu lai
ku jų balsas, gal, visai bus 
nutildytas.

Tiesa, darbas vos pralietas. 
Trūkumų daug. Gi Dievo ka
ralystės platinimas turi būt

(Namuos sėdi jisai dykas)
—Kų čia vargti, kam dejuo

ji -
Gal Ispanijon nujoti 
Ir pus vieną n r pas antrą 
Imsiu Šaudyt iš patrankų. 
(Gerą galvą jisai turi) 
Suieškojo spintoj sūri, 
I)uonos kepalą surado,
O pas Maušą — “limonado.” 
Verkia žmona, vaikai klykia, 
Veršiai ir tie tvarte mykia. 
—Ei, nurimkit, nėr ko bliauti 
Einu ašen juk kariauti,
O už pusmečio ar metų. 
Paivažiuosiu jau su ratais, 
Nors dabar išjoju raitas. 
Na, sudie, — keliauti laikus.

, Ispaniją?! J r raitas?! 
Vienas tuoj iš galo stalo:
— Sėsk, Pilypai, gersim alų 
Už laimingų tavo kelių
Va, stikliukus visi keliam 
Šypsos mūsų keliauninkas.
— O gal šnapso su razinkom ? 
Visi geria ir galvoja,
Kiek didvyrių Lietuvoje!
Čia Pilypus žodį mušė:
— Dar du literiu, Maušiukai. 
O čia cūdai tuojau vyksta: 
Kas ant stalo — gerklėj nvk-

(sta.
Vienas geria kojas kelia, 
Antras kalba — bus vesele, 
Trečias dar — apie Pilypų, 
Kitas net ant stalo lipa. 
Gera, linksma pas Maušiukų, 
Kažkam širdį jau susuko.

Atsibudo mūs Pilypas — 
Guli asloj baniaž plikas. 
Kur kepurė, kur jo švarkas?
— Ei, sakykit, kokia, tvarka? 
Tuoj i kiemą--Palvio nėra—
Kus nujojo arklį bėrų?

* <c
Taip Pilypas Gadunavo 
į Ispaniją “keliavo.”

Stažas

SUSIRŪPINKIME

Mūsų tautos vadui yra su-1 Moralinės teologijos pr&Te- 
sirftpinę ištautėjunu. Dabar- šorius, kun. Dr. L. Savard, 
tiniu laiku apie tai daug kai- O. M. I., iš Natiek, Mass., pa- 
bama ir rašoma. Ieškoma bū-! noro išmokti lietuvių kalbos, 
dų, kaip apsisaugoti nuo to- Atvykęs pas kun. P. Jurų 
jo tvano. Surandame gana' pasakojo, kad Bostone išvui-
daug, tik, deja, praktikoj ne- 
panaudojame.

Ne visi jaunuoliai turi lai
mės lankyti lietuviškas mo
kyklas. Kol jauni, nesirūpina 

varomas, vykdomas. Suklydu- nei tautybe, nei kalba. Bet
sios sielos grąžinamos prie) užaugę dažnai susidomi savo 1 gutę ir už jų užmokėjęs 
tikrojo tikėjimo. ’ kilme, tėvų kalba ir kraštu, lerį. Knygutė gi tikrumoj

Todėl, garhramieji alrattyJ ''j'“ P1“""0* f"1“:

toju! Kurie norttumM priai? ty ! ',,v'į.,«".n“nf> l,k 
dėti prie luiaijonierių darinio- *" t' a ' ,n* ”t
tės palengvinimo, laibai kvie
čiami. Pirma priemonė, ir

kščiojęs didžiuosius knygy
nus ir krautuves, ir niekur 
negalėjęs rasti vadovėlio. Tik 
ant Washington gatvės, vie
noj knygų krautuvėj, gavęs 
kun. Saurusaičio mažų kny- 

do- 
nc-

verta daugiau 10c. Kadangi 
ji yra retenybė, tai krautu- 
vniukas išnaudojo pro.'ų. Pro
fesorius >Suvard džiaugėsi ga
vęs nors tokį vadovėlį. Da
bar iš jo, ir kun. J. Miliaus- 

nauti ra n k vedžiais, knygomis, i ko katekizmo, mokinasi lie-

K<slėl nepagelhėti, kur ga
limai Jei negalime parūpinti

ararbiuuHoji, - „udda. Ant ' l“ia»k<*t*- »al™ei I*“*-.-- 
ra, inediUMĮiirf pununa - uu-"-"ke.Mlfu.a, knvgo.n.a 
koe. Toliau - rinkimu, var- L“,UV'M kall,OJ ‘unmB Kan''' tUV,U ka",0!’- 1,kral sakanl-
tolų pašto ženklų, blizgia ;ų, 
(jcweliy) ir t.t. Aukas bei 
surinktus dalykus reikia sių
sti: Marian Miestan Club, 
ilitmdale, III. čia pat galimu 
gauti ir įvairių informacijų.

AntanH V. M&žukna

daug gražių leidinių. Bet ne- net gėda mokytesniarn žmo- 
mokantiems kalbos jie nepri- ' gui duoti į rankas tokį menk- 
einumi. Reikalinga istorija a- niekį.
pie Lietuvą anglų kalbu, o Štai, kitas įvykis. Sykį a- 
dar labiau rankvedžių, kad teinu pas kun. P. Jurą jaunus 
nemokantieji išmoktų lietuvių inteligentus įr klausiu, kur

MUKITE Iii PLATfll 
IITE “DRAUGA”

kalbos.
Pusitaiko, jog lietuvių kab 

bu domisi ir nori mokytis 
m t svetimtaučiai. Mėnesį man 
gyvenant pas gerb. kun. kleb. 
P. Jurą, Lawrence, Mass., te
ko |>utirU štuį kus.

jis galėtų guuti knygų anglų 
kulba apie Lietuvą jr ruuk- 
vedį, kad išmoktų kalbos. Su 
savimi turėjo iš viešojo kny
gyno kun. Dr. Jusaičio isto
riją. Nusiskundė, kad geres-

>. (Tęsinys 3 pusi.)
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

BRlTTols
Automobilių Darbininkai Streiką Laimėjo

Didysis automobilių darbi- jo užtektinai prisineša j ban

8

TUBERKULOZAS

Sergančių tuberkulozo arba 
džiovos liga yra daug. Mir
tingumas nuo šios ligos taip
gi yra didelis. To delei yra 
svarbu kiekvienam žinoti ne 
tik ligos tiesioginę priežastį,

kų fistulomis vadinamų tekų 
pūliai, atkosėti skrepliai, Šla
pimas, mėšlas yra pirmaei
liai užsikrėtimo šaltiniai iš 
priežasties tuberkulozu serga
nčių žmonių.

Skrepliai! yra didžiausias 
užsikrėtimo šaltinis už visus 
kitus šaltinius sudėjus krn- 

iŠ
bet sykiu prie kokių apli«
kybių ir kokiais būdais tie-: von- Tai yra todėl, kad 
sioginė ligos priežastis pate-Įv*enos pusės tuberkulozo li
uką j žmogaus kūno organus. Sa prasidėjusi plaučiuose tu-
Bendra Žinija šiuo klausimu 
duos galimybės bent dalinai

ri atdarų kelių kosėjant >r 
skrepliuojant iš plaučių pa-

pasisaugoti šio sveikatos ir tekti oran, kurinomi čia pat
gyvybės slibino.

Ligos priežastimi yra spe
cialus ligos peras pavadintas 
tuberkulozo bacilų. Yra tai

Inažas, lazdelės formos orga- 
rizmas, tiesus arba truputį 
Minkęs, apvaliais galais, ka

rtais turjs aiškių karoliukų
išvaizda.* •

Šį organizmų galima rasti 
ligonio skrepliuose arba kito
se ligos žalojamose vietose 
Zierl - Neelsen būdu.

Gimdančių tuberkulozo ligų 
bacilų yra trys rūšys, būtent, 
typus humanus, typus bovi- 
nus ir typus gaJlinacus. Už
sikrėtimas pastarosios rūšies 
bacilais pas žmones yra la
bai retas įvykis. Žmonėms be
veik visados tenka užsikrėsti 
gyvulio ar žmogaus rūšies tn- 
berkulozo bacilais.

Pirmaeilis užsikrėtimo šal
tinis, tuberkulozu yra tuber
kulozu sergųs gyvulys arba 
žmogus. Naminių gyvulių ta
rpe ši) liga pasireiškia pas 
raguočius ir kiaules. Kadangi 
virimo procese karštis sunai
kina bacilus, užsikrėtimas, va
lgant kiaulienų mėsų beverk 
negalimas. Tų pat tenka sa
kyti apie užisRkrėtimų, val
gant jautienos ar veršienos 
mėsos.

Tačiau gyvi, smarkūs tu
berkulozo bacilai išeina draug 
su pienu, melžiant sergan
čias tuberkulozu karves. Tai
gi, nevirintas karvės pienas 
yra pirmaeilis užsikrėtimo ba
ltinis pas žmones iš priežas
ties bovine (gyvulinio) baci- 
lo. Sykiu — sviestas, sūris, 
varškė ir kiti to paties pieno 
gaminiai yra svarbūs tuber
kulozo liga užsikrėtimo šal
tiniai.

Iš paviršutinių vočių ir la-

esųs sveikas žmogus kvėpuoja 
ir iš kitos pusės — iškosėti 
skrepliai nevisados taip at
sargiai sunaikinama arba jų 
šalinasi kaip tai daroma su

ninku streikas buvo supurtęs 
daug įvairių dirbtuvių, ku
rios yra surištos sn automo
bilių pramone. Didieji laikra
ščiai viešai smerkė unijistus, 
kurie tęsė “sėdėjimo’* strei
kų. Didieji laikraščiai žino, 
kad kova ėjo tarp kapitalo 
ir darbininkų. Tie laikraščiai 
aklai gynė tų klesų, kuriai jie 
patys priklauso. Darbo žmo
nių reikalais jie nesirūpino.

Patėmijau vienam laikraš
ty parašyta: “Automobilių 
darbininkai gauna 80 centų j 
valandų. Tai yra labai dide
lis uždarbis’’.

Aš truputį nusimanau apie 
automobilius, nes pats esu 
buvęs pramonininkas. Ir dėl 

“ to sakau, kad automobilių fa-pūliais, mėšlu, ir šlapimu. Iš . , ,. . , . v. ,, , , brikų darbininkui neužtenkato kas aukščiau pasakyta, te-i . , T ., . . .„ *. / ’v nei $1.00 į valandų. Ir štai
nka padaryti išvada, kad zmoi^.j ]<o 
gaus skrepliai yra didelis pi

kus. | i w H
Automobilių fabriko darbi

ninkas negali nuo darbdavio 
nieko pavogt ir padėt, knd 
jam ir jo šeimai užtektų še
šiems mėnesiams pragyventi.

Kada užeina vadinamas au
tomobilių sezonas, jis ateina 
į fabrikų, kuri yra didelė, 
šviesi, gerokai švari, pilna į. 
v ai rių mašinų. Bosas pasta
to jį, kad sykiu kontroliuotų 
vienų, dvi ar tris mašinas. 
Darbas dažniausia pavojin
gas. Jis turi duot mašinai ge
ležies, arba blėtos gabalus, 
kad ji išmuštų tam tikrų au
tomobilio dalį. Darbas eina 
nuo gabalų (piecework). Jam 
atveža 4 ar 5 didžiausius tro
lius sukapotos blėtos, o jo fu- 
rmonas pasako: “Šiam trukę 
yra 4,000 gabalų, kitam 6,000 
o trečiam 10,000. Kaip visus

Susirūpinkime

(Tęimys iš 2 pusi.)

nės, pilnesnės neradęs nei 
Lawrence Public Libary, nei 
knygų krautuvėse Bostone.

rodamas uždirbt 6 ar 7 dol 
į dienų. Praėjus sezonui dar
bininkas atleidžiamas. Jis ap
leidžia dirbtuvę be cento.

Tai pavyzdys, kaip dirba ir 
gyvena automobilių fabriko 
darbininkas. Jei jis uždirbtų _ ....
41) centą į valanda ir dirbtų Galm,a k«P J«"
per 11 mSllcią, ba abejonės'ta! t'atrii°'as k,u>- P- •’“r” 
jis ir jo Seimą būtų paten- Palart iS konsnlato bro

rmaeilis užsikrėtimo šaltinis 
žmogaus rūšies tuberkulozo 
bacilų, o nevirintas karvės 
pienas — gyvulio bacilų,

(Bus daugiau)

RINKTINES MIN- 
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. KaruŽiškis

Vasario Dvidešimts Trečia 
Diena

| pervarysi per mašina, tai už- 
Autoinobilių fabrikai dirba dirbsi $4.40”. Darbininkas 

per virš 4 mėnesius į metus., pasižiūri į skaičių ir jis no- 
t. y. dirba nuo spalių iki! ri kuogreičiausiai jį perva- 
kovo mėnesio. Automobilių ryt.
pramonę galima lyginti su j 
vovere. Rudeniui atėjus vovc-1 
rė vagia ūkininko produktus 
ir neša į medžio drevę — sa
vo gūštų, kad turėtų užtekti
nai maisto per visų žiemų.
Fabrikantai išskaičiuoja, kiek 
jiems reikalinga “maisto” ir

nunokusius kviečius?
Ar gali įdėti branduolį at

gal j riešutų, arba kiaušinį į
“Kaip vanduo, kurs nebe-i jo1 plonutį lukštų, 

grįžta”. — 2 Kar. XTV, 14. ■ Ar gali supilstyti medų at
Ar gali padėti voro tinklų 

atgal į vietų, iš kurios jis sy

Nemačiusiam reiktų pamaty
ti, kaip tas žmogus dirba. Jis 
šokinėja tarpe tų dviejų, ar! 
trijų mašinų. Išrodo lyg žai
bas jį kilnoja. Kai jis ištuš
tina tuos tris trokus, tada jau 
turi $4.40. Žinoma, jam rei
kėjo dirbt, gal, keturias va
landas. Pagal taisykles, jis 
turėtų gaut vėl tokį pat skai
čių gabalų sukapotos blėtos, 
bet dažniausiai įvyksta “kas 
tokio”, kad jis negali sulau
kti antro Uodo. Jis žiūri į 

• vienų, į kitų pusę, čia eina,

kinti. Jam nereikėtų prakai- 
tuot, nereikėtų prarast ran
kos, arba pirštų, ir jis galė
tų užlaikyt save ir savo šei
nių. Bet didieji laikraščiai ne
parodo jų gyvenimo pasau
liui, tik be pasigailėjimo sme
rkia už tai', kam jie sukelia 
dirbtuvėse streikus. Ar jau 
jų gyvenimas nėra vertas gy
venimo?

Ir kas iš tokių žmonių ga
lop pasidaro. .Tie palieka am
žini kapitalo! priešai, bolševi
kai, radikalai ir net anarkis- 
tai. Jie mato, kad automobi
lių savininkai) per 4 mėnesius 
laiko sukrauna milijonus do
lerių. Jie išmoka milžiniškus 
dividendus tiems, kurie yra 
įdėję dalį pinigų į fabrikus. 
Vadinami stockbolderiai ne
žino ne tiktai dirbtuvės, bet 
nežino net, kaip ten darbinin- 

įkas dirba, kokios yra darbi
ninkų sąlygos, net jiems ne
ateina į galvų, kaip tampa 
uždirbti tie dividendai. Bet 
tie, kurie uždirba stockboldc- 
riams dividendus, turėtų būt 
daugiau aprūpinti, kadangi 
be jų nei fabrikantui, nei 
stockliolderiams nebūtų pel-

šiūrėlę apie Lietuvų ir ten 
pat pasiteirauti, kur, ištik rų- 
jų, būtų galima gauti atatin
kamų rankvedį nemokančiam 
lietuviškai išmokti lietuvių 
kalbos.

Po kiek laiko tas pats inte
ligentas ateina nusiskųsti, 
kai! rašęs į Wasbingtonų ir 
New Yorkų ir nesulaukęs nei 
jokio atsakymo. Sako, gal už 
tai neatsako, kad mano nelie
tuviška pavardė ir kad ne
įdėjau pašto ženklelio atsa
kymui. Kun. P. Juras nura
minęs jį patarė dar palaukti, 
o jei neatsakys pats žadėjo 
parašyti.

Jei mažuose miestuose pa
sitaiko tokių, kurie nori iš
mokti lietuvių kalbos, tai 
kiek jų yra dideliuose mies
tuose ir visoje Amerikoje?

Didžiuojamės didvyrių že
mės sūnumis, o neatsiranda 
sūnaus, kuras parašytų tin
kamų vadovėlių. Tuo reikalu 
turėtų susirūpinti) Lietuvos 
vyriausybė. Kartais betiksliai 
išleidžiama didelės sumos pi 
nigų, kodėl tat nepaskirti ma 
žos dalelės iš valstybės iždo

pagaminimui rankvedžiųl O 
gal yra parašytų? Tat, kodėl 
jų neturime knygynuose ir 
knygų krautuvėse Kodėl ne- 
nurodome, kur jų galima gau
ti? Jei nėra parašytų, tai 
rūpinkimės parašyti.

Kuomet keli Vokietijos pi
liečiai Lietuvoje buvo nubau
sti mirties bausme už valsty
bės išdavikiškus darbus, visa 
vokiečių tauta šoko gelbėti 
savo piliečius. Šimtams lietu
vių čia gręsia ištautėjimo pa
vojus, o mes nesirūpiname su
rasti priemonių jų gelbėjimui. 

Kun. Jonas Zabulionis

VATIKANAS, vas. 22. — 
Hamiltono, Ont., Kanadoj vy
skupas J. T. McNally paskir
tas Halifax arkivyskupu.

JOKN, YOUR 
HAIRISA .

FRIGHT/HERE, 
ŪSE MY FOM-Oll

no. I I lį

kį buvo nutrauktas šalin?
Ar gali padėti atgal, ant 

šakos obuolį, kurs krito šian
dien ties tavo kojomis.

Ar gali padėti atgal leli
jos taurelę ant kotelio, ir duo
ti jai gyvybę ir augimų?

Ar gali sutaisyti peteliškės 
suplėšytų sparnų, kurį sutriu
škinai smarkiu kirčiu?

Ar gali vėl uždėti žiedą 
ant vynuogių, arba vynuogių 
vaisių ant jų?

gal į jo korį, aplipdyti kiek
vienų celelę vašku?

Ar gali sugrąžinti kvapsni;ten cina> 0 io Iiodo ”5ra’ 
atgal į indą, kuomet i kadan«i kit°j vietO'i nesp'Ja 
jis sykį išėjo? prikapoti gabalų. Galų gale,

Ar gali padėti knknmzą iis "auntl antr» liod«’ bel 
šilką atgal ant knknnuo, ar- diena b“«ias- ,r sn'
ba pūkelius ant žirginių — 
sakyk.

Tu manai, kad mano klau
simai yra menkos vertės, bra
ngusis? Leisk man paklausti 
tavęs dar vienų:

laukęs Uodo jis nori! pasivyt 
kitus, paleidžia pragarinę ma 
šinų, kad ji greit muštų jam 
tas blėtas. Jis tada dirba ne

Tie patys fabrikantai šau-1 
kia, kad visi unijistai yra 
raudonieji. Bet jie apsilenkia 
su faktu, kad jie patys juos 
raudonais padaro. Kol nebus 
socialio teisingumo, gero ne-, 
bus. Įvedus socialį teisingu
mų greitai iš raudonųjų pa
virs balti. Suv. Valst. vra 
turtinga šalis ir neturi tei
sės skriaust darbo žmonių. 
Gaila, kad mes anksčiau ne

kaip žmogus, bet taip kaip Į turėjome prez. Roosevelto. Iki 
laukinis gyvulys. Dažniausiai šiol nieks nėra užtaręs darbo

W)vm. mothon, tirfnry rftoyrt offen - 
forcod to point tho way lo hair 
koalth to thoir men folkl For wom«n 
know that a healthy heod produces 
hondtome hairl And that't why 
women everywhere are poinling t» 
Pom-ol, the remarkable foaming oiJ 
thampoo which firtt nourishei tho 
tcalp, then take* the dūli, parched 
hair and bring* it back to glonring 
heaMh. Fom-ol i* to economlcal j a 
finle goe* a long way. Alk your 
druggist for the regutar JOc tižo. 
Or, write for a generou* triol bot- 
tle, encloting 10c to cover paddno 
and pottage.

FOM-OL

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

vrtiolesome
Halitosis (bad breath) (jnickly yioldi 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant
(Cither becauaa of (tomaeh dteturbaneea, frod 
fermentation, or the marini of fabe teeth, old 
people frequeatly ha ve halitoeia (bad breath), 
No vonder ethera conaider them a nutaanee.

Būt dow 8eaence hae found that the refular 
nae of Uaterine will often overcome oSeoaive 
mouth odora due to tha fermentation of tlny 
bitą of food on month. teeth. or dental plato 
aurfaeea.

Thla eafe antiseptic and qulck deodorant 
works quicWy. lt cleanaea mouth, teeth, and 
gura aurfaeea. Balta fermentation and putre 
faetion, a major cauee of odom, aad then 
counteracta tue odora tbeaoalvea.

Try uainc Listerine every two or three dayn. 
See tow mvch more ertoleeome it leavee your 
mouth. Bov it aneetene your breath. tombert 
Pharmacal Co., St. Louia. Mo.

Don’t offend others * Check 

halitosis with LISTERINE

Ar gali skubotas žodis ka-! rezultatas to būna tas, kad žmogų. Adv. Charles P. Kai

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
TĖS "DRAUGE”

į mašinų įkiša rankų, aroa 
pirštų, ir būna sužeistas. Del-

— Katrė Lawrence ko 3is sužeistas? Dėlto, kad 
__________________ nežmoniškai skubiai dirbo, no

da būti atšauktas, arba ne-
Ar gali uždėti rasų atgal malonus darbas atidirbtas? 

ant kvietkų, ir suteikti! jiems 
blizgėjimų ir spindėjimų?

Ar gali uždėti atgal rožės 
lapelius? Jei galėtumei, ar 
jos kvapsnis būtų taip malo
nus

Ar gali supilti miltus at
gal į varpas, ir parodyti man

om

PROFESSOR NOODLE
M

V

Dear Professor s
Tbe Re»vy earrin.$s, 
which we wcar, 
will stretcK ourears. 
IRe papers sny! 
This news haa filled 
us with despair! 
Oh, tell ua what to 
do, I pray •

Mabelįe.

Sf&cūdUtit, tufurma/c*Į t J ~ i ••nethūuf ,
Tbcocfa,.,

GKtmuU

4eoonomy and 
SATISFACTION ust 

Doubk TėstedfDoubkAdionf
■TAR B AKI N G 
UlV POVVDER

25 ourtces for 25*
Full Pack No Slack Fillind
11 LlIONS or POUNDS HAVF BtlN 
DStD BYOUR COVlRNMtNT

are YOU ONLY A 
(REE-OUARTER WIFE?
MEN.becauee they are BMO.ean 

never underatand a three- 
quarternito—awUh irbolaalllove 

and kindneee three veaka ln a 
month and a bau cat tha rea* <4 
tbe tlme.

No matter how your back aeban
—ho* your nereea Mum—don't 
tako lt out on your huabnnd.

Por three lenerntiona one wem*r'
(tas toki aoother how to co “mn*.
Ine throuch" with Lydla B. Ptak- 
ham's Veceteble Compound It 
hetpe Nature tona up tha eyatem. 
thua leamnlnc tha dieoomforta from 
tha funetional disordern whioh 
voman ttuat endure in tha threa 
ordaala of Ufe: I. Turnlng from 
Clrlhood to aromanhood. 2. Pre- 
parin< for motherhood. 3. Ap- 
proachfng “middle a«e."

Don't ba a three-quartar elfe. 
take LYDIA B. PINKHAM'fl 
VBOBTABLB COMPOUND and 
Go “SmlUnc Throuch."

Stop 
Itching 
Skin

ŽEMO freltal ntleldCtn skausmu 
nuo niežimo Ir rlnqworm — paleng
vina niežimą, eesemą, apaugų akau- 
dėjlmą ir kitan panaAlaa odoa 11- 
tras. Per 25 metun ŽEMO yra var
tojamas fnllljonų žmonių, kurie geria 
jj kaipo ftvarlauMią, aauglauekt lr at- 
nakomlnglaualą valetą. želmoTZa. Už
tvirtintai, GOOD HOU8EKEEEPINO 
BUREAU. NO. 4874. 85c. 30, $1.
VI Bose vaistinėse.

žemo
F OH S K IM I f) P I T « 7 I O N S

Digestible as milk itselfl

... sis siūno maistas 

su skaniu švelniu 

Cheddar skoniu.

ji1' l
• Let the family have U.ia imtritiou. 
nhzvne food often . . . ln aand wicbea, in 
oanaerule diahea. and. melted. aa a amooth 
•ntoe for aggsocaan food.

Some uaeful 
hinta I< 
herewith tfive, 
aa you will 
r.otiee i ah ee««-• Mt (AUAlAl attamtJ

MtTMM OP 
MOlOiHį UP 

T

in this , 
sketeh.
Tkey’ll' 
help the 
^irls, I’m positive, 
when their eute 
ears be^in to 
streteh.

"Prof. Noodle

) fOlPtHfe OF THl 
TKt (K»FA«Ml0M( O

PA*T O» MILAFt’* 
CtiPBuft*.

klN DAHCiHO,

"TUlt FO»ITI«H,TMUS 
OeVIATlrtt TRA 
POfl»»«L«TT 

• F fTCPPlH^
OH MIS 
IAM -

C•*<!<T PuSmOM 
M* WF

VBALMlMCg ---THl MAMOS SMOMtO •« Al AM<,lt*T« ?H1 AR3u%%,
H Al T» HAAM 
V*»TH YMt HO 
C^YHTiAH J

THE GOOFUS FAMILY
K3KTT SUPPB« 19
VCY.'flLMA? 
FftlAJNO RPMCY wnw STARVA-rtoo’. •M LIFT'

lll)

IZ)
’L 1

MCrf BtACYLV ?. 
•NMBNTIMC 
15 ĄMOnHEM 
OMB OF MY 
iN-rteerTS r.

’ifmpu oorrsior
S6/ASTIMG you« TfMC 
ON THOSM 3tu_y 
INP7WUOMS Fino a im

<TUe Vbo^Moosev

MOHSebiSe, Hojey.’.l
V'/t-rH My BAAtMS 

ABK-rry
vVFVt se OM EASy 
STRerr yn-v. o-ues SAlHRY x iw

rX*M MOT

J.6CORM

By tt. T. Elmo
ERBO WV 

rr CAH
£8y ODMYOADicnNG THF" OLO P«ov^?8
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K Tėvų Krašto

Garsusis Lietnos 
Praeities Lizdas

tinitus pilis, kurių buvo nema
žai, tvindą įkė savo rankune 
Oonsevslds. Nors lenkų sei
mas nutarė grųžinti visų at bu
tų iš Radvilų turtų, bet Gon- 
sevskis Boguslavas nė artyn

Šiaurės lietuvyje yra ne- neprisileisdavo.
mažus Biržų miestas. Jis da- i
. • . .... ; Pajėga atima turtąbar yra virtęs apskrities ce.11-' •' J v
tru. Miestas, kaip ir daugelis' Tada jis sugalvojo turtų pa- 
kitų Lietuvos miestų. Tačiau jėga at uiti. ISu kariuomenės 
jame glūdi didingos Lietuvos buriu pirmiausia užėmė Kedni 
praeities lizdas, šiandien Bir-' nius, vėliau — ir Biržus su 
žų miesto gyventojai didžiuo- Radviliškiu. Kai hetmonas 
jasi savo istoriniais palaikais.' Gonsevskis pateko rusų nelai- 
Ypač garsi Biržų pilis. Biržų svėn, Boguslavas atsiėmė irki- 
pilis XVII šimtmetyje kari šita tas žemes. Kaip tėvo turtas, 
kunigaikščio Jonušo Radvilo Onai-Marijai turėjo priklausy- 
tvirtovė, tačiau šiandien ji, be ti Zabludai, Kėdainiai, Biržai, 
abejo, tik romantiška liekana. Į Orbai, Tauragė ir daug kitų 
Apie tų pilį yra užsilikusių į- žemių, Tas žemes suliejus su 
domių padavimų. Kalbama, Boguslavo žemėmis, kurių ki
tai tos pilies ilgai nebuvę ga- tos buvo įsirėžusios net j da
liniu pastatyti. Jr tik kai iš kartines Rusijos plotus, savai- 
bažnyčios išvedę jaunavedžių me susidarė valstybėlė, 
par* ir juo. įmūriję sienoje K-oarfido(as • t.„,
tada pilis nebelmns; ir ji} pa-

.... Ibo9 metais un^edo men.vyko baigti statyti. . .. . .
lenkų seimas rutsesi rinkti ka-

R A U G A S -

nei laikraščių skaitymas nors] O dėl tokių pardavėjų, pla^dar smulkaus kredito draugi- 
ir kažin kaip norėtų, bet yra čiai visuomenei skaudžiai tek- ja (bankelis) kurį veda Pr. 
neįmanoma. koperatyvas dėl keletu nesu- Žilvytis. Toji draugija įstci-

Jokios viešos skaityklos, ka davę nukentėti ir šiandie tas gta paties vavlov. Pr. Žilvy- 
me plačios liaudies masės gu- žiningų vyrukų visuomenės eio 1924 m.
lėtų šviestis ilgais rudens ir 
žiemos vakarais čia nėra.

tarpe yra nustojęs pasitikėji
mo ir gero vardo.

Nuo 1929 m. pirmininkau
ja Pr. Žilvytis, bankelio ti-

Taigi nieko stebėtino, kad Taip per vienų trumpų lai- nansinė būklė gera, per savo 
atėjus ilgiems žiemos ar ru- kotarpį čia buvo to koperaty-( gyvavuno laikų yra flkinin- 
dens vakarams, čia jaunuo- vo vedėju tūlas Jankūnas, ku- kailis davęs apie 200,000 litų 
menė ieško laiko praleidimui ris padarė nuostolių — iš-
pvamogėlių prie degtinės sti- uikvojimų per 1000 litų, po
kliuko, kortų.

O apylinkės kaimų gyve* 
tojai neturėdami kų veikti ve- 

' rda samagonų...
| Tai tiek tegalima pasakyti 
bendrais bruožais apie šiau
lėniškių kultūrinį gyvenimų, 

i Iš jų • ekonominio gyveni
mo taip pat ne kų čia daug 
galima pasakyti, nes didumu kojieratyvo pinigų 
prekybų, kaip ir visoj Lietu- sisavinti net virš

Jonušas ir Boguslavas ralių. Kandidatų tarpe į kara-

..Skundžia $500,000 sumai. Smuikininkas Rlubinoff’as 
vienoj New Yorko radio stoty. Už jo stovi Peggy Gra- 
cia, kuri už sulaužymų pažado jų vesti patraukė smui
kininkų į teismų reikalaudama $500,1X10.

jo pastojo kitas — šaulių bū
rio vadas ir rodos, žmogus 
turėjo būti padoresnis, tai ■— 
Siemaška, bet ir tas, kaip pa- 
s’roilė dar didesnis suKelus
vagis, nes jam koperutyvų
veliant daugiau liko išaikvo 
ta pinigų, negu, kad pirma
jam vadovaujant. Siemaška | 

spėjo pu- 
2000 litų.

paskolų.
Ir nei vieno ūkininkui už 

skolas bankas nėra išvaržęs, 
pardavęs jo turtų. Tas rodo, 
bankelio sumanumų ir dali- 
uui jo ekonominę būklę ir tas 
pasiekta tik per jo sumanin
gojo vedėjo pastangas ir sų- 
žiningumų. Radviliškietis

AKIŲ GYDYTOJAI

Iš paskutinės Biržų Radvilų ,ius buvo įstatytas ir Bogus- 
giminės Jonušas ir Boguslavas ,avas’ Kinkinn* išvakarėse į 

Varšuvą įžengė su savo ka
riuomenėmis Lietuvos didikai: ) 
pirmas Boguslavas Radvilas,! 
po jo Pacai, hetmonas ir kanc-1 
leris, , Boguslavo kariuome-. 
nė ėjo šitokia tvarka.- prieša
ky -- penki būriai haidukų po 
100 žmonių, būrys pėstininkų

lavo Radvilo ir Piasto Višnio
veckio. Kadangi Boguslavas 
nepriėmė seimo pastatytos sų
lygos pereiti į kutalikų tikėji-

Iš Kultūrinio Ir Eko
nominio gyvenimo

(Mūsų koresp.)

ŠIAULĖNAI. (Šiaulių up.) 
Miestelis,; įčia jlabai p'iliia pa
sakyti apsnūdęs, niūrus, o y- 
patingai rudens ii\, žiemos 

Tų j>ačių metų gruodžio m. metu. Tada susisiekimas 1 ie

voje, taip pat ir Šiaulėnuose Taigi tokie tautiškieji va- 
isi tutinai priklauso kitntau- dai daugiausia ir žemina ne 
ciams, daugiausiai žydams. tik savo ar organizacijos ge-

Tiesa, esama čia vienos la rų vardų, bet nemažiau ir
tos mažos prekybėlės, kaip ar- valstybės autoritetų kuriam
batinėlės ir lietuvių, taip pat taip reikalingas visuomenės
čia yra ir vienas lietuvių ve- pasitikėjimas.

i damas koperatyvas ‘Galybė’.I .I Be koperatyvoI kuris liko įkurtas 1938 m. va- -- 
sūrio mėn. 28 d. dėka mūsų Į
susipratusio tautiečio - visuo- 
menininko Pr. Žilvyčio pas

tangomis, kun. Oželio, mokyt.
Į B. Tiškaus. Bet viena nelai 
mė, kad per tų visų kopėta

i v-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo* — akinta 

pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:36 iki 8 vai. vak.
TeL CANa! 0523

I

čia esamu l LIETUVIAI DAKTARAI
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Caiumet 5974
OFIFO VALANDOS:

\te iki 8 vnkiire išskiriunt sek
madienius ir trečiadienius

OR. A. P. SfOLGA
it

mų, tai karalium buvo išrink
tas Piastas Višuoveckis.
Su BogUslaro mirčių baigės 

Badvilg giminė.

tyvo palyginamai trumpų lai
kų via pasitaikę ne vienas ne- 
sųžlningas jo vedėjas,, kuris 

' staigiai ir per trumpų laiko
tarpį norėjo pralobti.

DANTŲ GYDYTOJAS 
3253 S. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

buvo .dideli Lietuvos vyrai.
Vienas buvo didysis Lietuvos 
etmonas, kitas — Štalmelste- 
ris. Norėdami Lietuvų atskir
ti n.Uo Lenkijos 1655 m., šve
dams puolus Lietuvų ir Lenki- 
jų, jiedu perėjo švedų pusėn.
Tam tikra sutartimi su šve
dais surištas, Radvila tuojau 
pradėjo kovų ir su lenkais. Iš 
karto švedams sekėsi. Per 
trumpų laikų jie užėmė Varšu-
vj. Tačiau sustiprinę lenkai!1“*” bajorų. I-o
privertė švedus pasitraukti. « paU kunigaikštis, o uz.

miršta, Bogasfuuus > d“ ’'ar’iHU"n'
poteuta (rabi I liet“vib- Užpakaly jojo du ko-

.. . , 1 Valerijos būriai ir būrys hai-
. Nesulaukęs Karo pabaigos, |„OJe 
konigadstls Jonušas K-dvita^ du tf,kstwrfiu j,,,™,,, 
niršta 1656 metų spalių mėn., kariaomen, buv0 dar di. 
3 dieta), Boguslavas Radvila^. Tm atv,k„,las buvo

is 60 žmonių, du buria dragū- 31 dienų Boguslavas Radvila ka nebegalimas su aitimesniu 
nų, vienas burys vokiečių ka- imįrė. juo ^įbaigė Biržų Radviliškio ar Šiaulių 'Telenb
Valerijos, vienas gusarų pul- kunigaikščių Radvilų giminė, tu.
kas ir šešiasdešimt turkis- Boguslavas paliko dukterį į, Šiaulėnuose gyvenimas sle-

LIETUVIAI ADVOKATAI

patenka lenkų nelaisvėn. Jų a- 
biejų visi turtai atimami ir a

toks reikšmingas, kad seimas 
nutraukė savo sesijų. Ilgai ėjo

įduodami naujai Pa»^t«n derybos terp įvftiriy grnpįų 
hetinonui iGonsevskiui. Nors!
Boguslavas Radvila iš nelais
vės po kelių savaičių ir pabė
go, bet jis prieš lenkus nebe- 
kariav^ ir ėmė jiems rodyti į- 
vaįrių lojalumų. Gyvendamas 
pa* savo dėdę Branddenburgi- 
jos markgrafų Fridrichų Vil
helmų, jis ėmė rašinėti lenkų 
didikams atgailos laiškus ir, 
pagaliau, karalius Jonas Kaži 
mieras jį amnestavo.

Boguslavas tvarkė ir palik
tus Jonušo turtų reikalus. ,A-

Lietuvos, bet ir Lenkijos liki 
mų. Jame guli didysis Lietu 

dėl karaliaus linkimų. Stip- Vog betmona« kunigaikštis Ra 
riausios pozicijos buvo Bogus- dvjias

Liudvikų-Karolinų. Bet ji, už- nka baisiai monotoniškai, nuo
augusi pas Branderburgijos bodžiai. __ Į
markgrafų, į Biržus nebegrį-1 Inteligentijos čia taip pat . 
žo. Kėdainiuose, kalvinų baž- labai mažai, nes išskyrus vie- ] 
nyčios rūsyje, ant aukštų pas- tos mylimųjį klebonų, visuo-i 
tatų yr» iškeltus metalinis meninko Pr. Žilvyčio, d-ro 
karstas. Tame karste ligo šio Svirskio, med. felo. Jz. Bur- 
laiko* tebeguli užbaJsamuotas kausko bei pradinės mokyklos 
ir purpurine mantija apvilktas mokytojo daugiaus čia nebė- 
viertas tų, kurie lėmė nc tik ra.

Spauda, kiek teko patirti 
čia labai mažai teskaitomu, 
o visuomenei kuri daugumų

BOrievard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIKTI’VIS ADVOKATAS 

4031 South Ashlaml Avenue 
Res. 0515 S. Rnckuoll SDeet 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B, BOkūEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Raad
Mi-tnt|Mj|itan State Bank mime 
Valandos kasilicn nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo fi iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPnblic 9600

one:

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel LATayBtte 8016

VALANDOS:
2—4 i»opiet — 7—9 vakare 

TreČiadienais ir Sekmadieniais

Tel. Otiao: Res.:
bAf'ayette 4017 2456 W. 69 St

Tel. namų:
HEMiock tJ28(

OR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir fl-S P. M. 
Rea. ofiso »al.: 10-12 A. M.

a »-b P? tt. • 
Trečiadieniais ir Sekmadieniaii

natral antai+i

OR. P.. ATKOČIŪNAS
nANTIRTAR

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

3147 So. Halsted St., Chicago

sudaro nepasiturintieji knygų

pagal sutartį.
Teleplmne HEMloek 2961

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Westem Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare
1 Sekmadieniais ir šventadieniais

. <au«itnrima

Pnned.. Sered ir Snhftt. Oito 2—9 y.

Rsm. 6924 So. Talman Ars.
Res. TiL^GROvMili r0«17 .
Office'Tel. HEMlock 4648

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VV. Marųuette Road 
Vėl. 2—4 ir 7—9 vek.

Rųtv ir Nedėlinm a susitarus

Tel. Office W«ntwor'h 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 ,a> pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir suimtomis.

Tai. OANal 2345

OR, F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. rakate 

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

Tsl. OANal 0402Tel. Ofc. REPublic 7«»S

i DR. A. R. LAURAITIS DR. A. J. MANIKAS
Rid YourMlf 
«f G«a«ral 
Acktt <md 

Palas 
by Usto«

MUNYON'S .IMątiv* Nll*

MUNYON'S k«n«dy Ur Mim- 
maflc Falu* --------

MUMYOMl
-SUS 
_ M
- .»

M raut *ri»*«W« •» kr 
Mt*a«a »aM. •« rawl»» ai *H<a. 
•oaklai aM Sam*»a« aa raaaaai.
munVon tiMibr eotr.

Visi NamŲ Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANOLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager
Chicago2608 West 47th Street

%

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 
PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!

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

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

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

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

fltate 46*0 Proapėct 101J
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYB AT UW i

6323 So H'f'tarn Avė. DENTISTAS
Valandos: kasdien nuo S:»o no pietį 2423 West Marąnette Road 
Iki 8:>* Y. vak. SubatoJ m c 12 iki Antrad.. ketvlilad. ti x»enktadl«-tiiali 

•J-12 v. ryki: 1-5 p. P-! 6-9 v. v. 
fe.stadicnlalH nuo 9 v. r. tkt 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK. ILL. 

Pirmaillt-niuls Ir trečiadieniais nu® 
Iii v. r. tkt 9 vai. vakaro 

ftektadlcnlBls nuo 2 v. Iki • v. v. 
Sekmadieniais papai sutarties

C:00 vakare 
IKI W. Itamtolph Rt.

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki »:00 po ptet

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Salio Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vaknraia ir fteStadieniais

6322 So. Western Avenue
PRCKpect 1012

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRglnia 1116 4070 Archer Avė.

Vaiaiidoa: 1—3 pepiet ir 7—6:30
vakare

REZIDENCIJA
LAPayette 3091 1519 W. 43rd St
Valandoe: 9—10 ryto ir 9—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
murai antarti

AMERIKOS LIETUVT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone
i PROanact 102’ 2359 8. Leavltt 8»
Vai. 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANal O7««

ĮVAIRŪS DAKTARAI I

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

TeL YARda 0994 
Rea.: Tel. PLAza 2400 

V4LANDOR:
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 Inboa

CHICAOO, ILL.
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
taknro. Nedėliotai* nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4

rw» niefn Iv nno 7 iki 8-30 a. v

JAU KLUItftO I* KALIFORNIJOS

DR. J, SHINGLMAN
Praktikuoja 2n meti)

IteimuitiaiiuiN Ir SlrriicM IIkon lo 
ppaclalybė

Valandoa 11-12 A. M. 2-4. 7-8 F. M. 
Gyvenimo vieta 1638 So f.o A»’e. 

Pkotia Cicero 2«68 
Olllce 4O2S0 18(b Stettl

OR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA81

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

Ncdėlloin Ir Trcčiadlenisua 
1 •u.gal Sutarti

Res. and Office Tel. CANa* 0257
Ras. PROspeet

DR. P. Z. ZALATORIS
6659

Offiee Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN and SURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti.

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Tolafą^M R£iahUc 7M8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

lt<zitleucijs: 6696 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro
TsL DOŪlevard 7042

OR. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tei. Ofiso BOUlevard 8918 14 
Rei. KENtsood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VlRginia 9036

Reeidencijos Tel. BEVerly 8214

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
O f imi vnl.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 8d. Claramont Are.
Valandoa 9—10 A M

Nedfilioaut paptl tntart;



NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
Lietuvos Nepriklauso-,1'0 '«»>*>: turt*> k,lb4U 

t | dr. Mikelėnus, bet tapo —
mybes paminėjimas

1S-

11ARTFOKD, CONN. — 
Vasario 14 d., mokyklos sa
lėje įvyko iškilmingas pami
nėjimas Lietuvos nepriklau
somybės. Prano Pakėno lietu
viškoji orkestrą pagriežė o- 
vertiūrą, o paskui Šv. Cecili
jos choras sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Po 
to, sekė kalba adv. šalnos iš 
Bostono. Jis gražiai kalbėjo, 
kad lietuviai turi būti opti- 
mistesniais, kad nereikia de
juoti, rankas nuleisti, nuliū
sti, neveikti ir vis žiūrėti į 
tamsių ir juodą ateitį. Atbu
lai, sako būkime pasiryžę, 
skaistaus veido, energingo ry
tojaus, nenugalimos dabar
ties.

Paskui kalbėjo kleb. kun. 
Ambotas apie tai, ką Lietu
va per 19 laisvės metų nu
veikė.

Dar kalbėjo kun. Kripas, 
Čekanauskas, Medalis (vaka-

Marijoa Vaikelių Valentine 
P*rty

Vasario 14 d. Marijos Vai
keliai turėjo metinę Valen
tine party. Susirinko daug 
gražaus jaunimo mergaičių ir 

' bernai/ių. Buvo atsilankę ir 
Karkalas

šauktas pas ligonį. Žmonių 
buvo daug. Priimta tinkamos 
rezoliucijos.

Keikia pagirti kartt'ordie- ,, . . , ,v . . . .... . i kunigai: Aiubotas,u s uz jų patriotiškumų. A- (. ",
not adv. Šalnos Hartfordas lr
davė operos žvaigždę Oną Keikia pasveikinti Marijos 
Rutkauskaitę. Kun. Ambotas Vaikelių grupę, nes yra dar
yta Lietuvon valdžios apdo- bšti. Neseniai jos pardavinė- 
vanotas Gedimino ordinu, jo tikietus “hope chest” ir 
tuip pat yra Hartfordo mie- suruošė vaidinimą, kurio vi
sto Juvenile Comniission irgi są pelną paskyrė parapijai, 
apdovanotas. Vyčiai atletai lai ir toliau veikia Dievo 
jau nuo senovės ir gražiai ga- garbei ir savo parapijos ki
ršina lietuvių vardą ir t.t. bui.
Taigi, bartfordiečiai, laikyki
mės, kad taip apie mus visuo
met visi galėtų kalbėti.

MagikJi linksmino

VVareliouse Point, Conn., bu 
vo nuvykę keli magikai pa
linksminti vaikučius. Tarpe 
magikų dalyvavo ir vienas 
lietuvis, mūsų parapijos nu
rys, Juozas Kukas. Jis seniai 
jau tuo užsiima ir turi išgal
vojęs daug naujų šposų, ku
riuos aprašo magikų laikraš
čiuose. /Ynais metais jam pri
pažinta “national amateur

Žodžiu, paminėjimas buvo mugician’s avvard’’ (visoj A- 
'—= '• menkoj pirma vieta).

Vakaro vedėju buvo Medo- 
nis, Hartfordo Vilniaus Va
duoti skyriaus pirmininkas.

Solos dainavo M. Kripas, 
Kaunietytė ir, rodos, Bace
vičiūtė. Paskui keturių jau
nikaičių kvartetas (Kočiūnas, 
Kasmonaitis, Mončiūnas ir 
Rakauskas).

Neduoda sčdįti. Kaip žinoma, Fansteel Metallurgical Co. 
fabrike, No. Chicago, darbininkai paskelbė sėdėjimo streiką. 
Pasiremdamas indžionkšinu šerifas su pagelbininkais lau
žia duris, kad išvarius streikininkus. Darbininkams užsiba
rikadavus, į vidų įmesta ašarinių bombų. Sukelta riaušės.

tai ir mes būtume artimesni 
Lietuvai if lietuvių tautai.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELOUR 
OF RITTER WINE

Dainai Gelbtii

V iri kinti ir nua 

Uikietijima

piam sampsuo dttaT^
TrlMr’a Blttar W1m O.

B. Velia BU

V Įsom 
Vaistinės*

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

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj- o------
Suvirš 50 metų prityrimo-■ ■■»- O— - ■ ■

Pirkite tiesiui iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

----------0—-

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
AUTI GUANO AVĖ.

6103Telefonas
Chicago, IUinoia

Sekmadienio vakarą vater- 
buriečiai vyčiai lošė besket- 
ball su Hartfordo vyčiais. 
Taip put lošė ir abiejų mies
tų jaunesnieji rateliai (Juni- 
ors). Jaunesnieji laimėjo ha- 
rtfordiečiai, o senesnieji — 
vaterburieciai. Publikos buvo 
daug.

Vasario 27 d. hartfordie- 
čiai vyks į Waterbury runk- 

i tynėms šį sykį žada suplie- 
11 kli.

Vyčių Minstrel Show
Vyčiai žada surengti min-

lebe (senior). Jis vėl tapo iš
rinktas Tlieta Sigma Chi Fra- 
tornity prezidentu (tasai fra- 
ternity yra seniausias kolegi
joje). Be to, yra prezidentu 
State College artistų - vai
dintojų, redaktorius (manag- 
ing) studentų metinės kny-

tetą muzikos konservatoriją, 
kurią baigs birželio mėnesį 
įsigydamas muzikos Bakalau- 
rato laipsnį.

Lietuvos devyniolikos me
tų nepriklausomybės paminė
jimas su įvairia programa ir liko mums gražią atmintį ne 
prakalbomis įvyks Šv. Pran- tik savo gražia kalba, bet ir 
ciškaus parap. svetainėje, se-

“Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC <1210 kilocykles)

netikėtai pas mus svečias iš knygomis, kurias jis mums 
Lietuvos V. Uždavinys, kurj čia padovanojo. Svečiui dė- 
pakvietem vakarienei. Su juo, kojo trumpomis kalbomis ke- 
sykiu atvyko ir broliai Motu- Ii jaunuoliai, klebonas kun. 
zai. Jie visi trys vyko į Oma-'Čėsna ir muzikė Petroniūtė. 
ha, Nebraska. Svečias V. Už- Jei šį tolimą kampelį dažninu 
davinys papasakojo mums Lietuvos svečiai aplankytų, 
plačiai apie Lietuvą ir Lie
tuvos reikalus, prašė atsilan
kyti į Lietuvą ir nepamiršti Mums čia trūksta lietuviškos 
lietuvių kalbos. Apie Lietu- šilimos ,trūksta šilto lietuviš- 
vų mes dažnai labai keistų ko žodžio ir žinių, 
kalbų girdėdavome, ginli, ten
nieko gero nėra, ten tik pur
vas, nešvarumai ir skurdas.

Iš V. Uždavinio patyrėme, 
kad Lietuva, atgavusi savo 
nepriklausomybę, dabar pada
rė didelę pažangų, kad Lie- 
tuvoje yra geras lietuvių te
atras, puiki opera, kad Lietu
va turi daug gerų mokyklų, 
universitetų, konservatorijų, 
kad lietuvių jaunimas moka 
sportuoti ir tt. Vis tai mums 
buvo naujiena, nes iš mūsų 
jaunimo niekas Lietuvoje ne
buvo. Dabar jau nebijosime 
ten parvažiuoti ir kaip tik 
gausime progų, tikrai ir va
žiuosime aplankyti savo tėvų 
žemę: Utenu, Debeikius, nes 
iš ten mūsų tėvelių dauguma 
čia gyvena. V. Uždavinys pa-

gos (metraščio) ir t.t. Džiau-
glamfs jauno lietuvio gabu-'21d..' va- 
mais ir popuiiariškurnu. Toj ^are 
kolegijoje, rodos, randasi ir
daugiau lietuvių. Pranas yra 
žinomas čia Mončiūnų šeimy
nos narys.

Lietuviškos Porelės

Hartfordo laikraščiuose ti
lpo paveikslai dviejų lietu-

strel show parapijos naudai.1 valčių, kurios neužilgo susi- 
Jonas Gaučas, kuris tam va- tuoks su lietuviais jaunikai
dovauja, prašo jaunimo pri- ciais. Tai Marė Kedžiūtė (su
sidėti prie lošimo. Minstrei, lietuviu Lusas) ir Sukadols- 
turbūt, bus po Velykų. kaitė (su lietuviu Marcuss),

Visi bartfordiečiai, išėmus Lu- 
Lietuvis pamžymėjo į kuris gyvena Waterburyj. 

Pranas Mončiūnas šiomis |
dienomis susilaukė garbės. Jis 
lanko Connecticut State Col-

Jonas Mar&ulaiUs

ĮSIGYKITE

Gavėniai reikalinga 
knygelę:

Atspausdinu ii maldaknygės 
“Ramybė Jums”

STACIJOS
GRAUDŪS 
VERKSMAI 

ir

Gavėnios Giesmes 

10c.

DRAUGAS PUB. C0.

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, Illinois

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

Card Party

Vasario 28 d., mokyklom sa
lėje bus kortavimo vakarus. 
Iiengiu parapijos draugijų 
Vienybė. Pelnas eis nupirki
mui lėkščių. Hartfordo lietu
viai mėgsta sueiti ir korto
mis palošti. Mėgiamiausias jų 
lošimas “pinochle”, o pas
kui “sėt back”.

“VISI GIMĘ LYGIOMIS TEISĖMIS” 
LIETUVIAI REIKALAUJA SPININGO 
1 lt MANDAGAUS PATARNAVIMO ” ’ - - -

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
3^ DIENĄ IK NAKTf ŠAUKITE TELEFONU

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.H.F.C. stotie# (1420 K.) — 
Pranešėjas Povilus Šultituieras.

ANATALIJA
BARTKAUSKAITĖ

Mirė vasario 22 d.. 1937 in., 
7:bo va!, ryto, «ulaukus 19 
metų amžiaus.

A u. Anatalija gimė Ame
rikoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną J u oze t ą. po tėvais Za- 
lorsk); broliai Cyprljoną ir 
I'illurū; Menei-) Oną. Vlitskaitę; 
tetna: Tillle Pilipavičienę, Be
nedikte Kukėtą; dėdeB; Cyprl- 
Joną Zatorakj ir Alekkandrą 
Pilk uną Ir potėvą Joną Veles- 
k) Ir gimines.

Kūnas pakarvotas 4442 Ko. 
Talmun Avenue.

laidotuvės jvyks kelvlrtadle- 
nj, vusurlo 25 d. IS namų X 
vai. ryto bus atlydėta i Nekal
to Prasidėjimo Pan. ŠvC. Ma
rijos purapllos bažnyčią, kurtoj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vėlionėb sielą Po pamaldų bus 
nulydėta J Sv. Kaslinlero ka
pines.

NuoSudžiuI kviečiame visus 
atminės, diaugus-ces tr pažy
stam us-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nu.iOde: Motina, Broliai. Kr- 
Mrtri, I'etos, l»ėdė, Rolės Is Ir 
Giminės.

Lai d otų vii, direktorius Juo- 
rapus Eudilkls Ir Tėvas. Te
lefonas REPublic 8340.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIOB

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

Bedieviai ir nezaliežninkai 
irgi “paminėjo” Lietuvos ne-Į 
priklausomybės dieną vasario 
14 d. Programoje dalyvavo, ir 
kalbėjo: dr. Paul A. Oskar 
(Užkurys), dr. C. J. Mikolai- 
tis, St. Mockus, J. Stundžia. 
Žmonės stebisi, kaip katali
kai gali dalyvauti nezaliež- 
ninkų parengimuose. Svečias

Trumpos Žineles

LAWRENCE, MASS. — 
Vasario 14 d. kun. P. Juru* 
ir kun. J. Zabulionis buvo 
nuvykę į Ixywcllį, M&bs., pas 
kun. klcb. Strakauską su pra
kalbomis devyniolikos metų 
Lietuvos nepriklausomybei pa 
minėti.

Vakare Šv. Pranciškaus pa
rap. svetainėje buvo rodomi 
judomieji! paveikslai: Tėvų 
Marijonų Kolegija, Mariana- 
poly, Chicagos Pasaulinė Pa
roda ir “Kabinta”. Paveiks
lus rodė pats klebonas kan. 
Juras. Jis turi savo aparatus 

ir nemažai filmų.

Vargonininkų permainos
Varg. A. Visminui išvažia

vus, jo vietą užėmė jaunas 
muzikas P. Sakas, kuris da
bar* lanko Bostono uulversi.

V. Uždavinys Sioux
City, Iowa Lietuvių 

Jaunimo Tarpe

SIOUX CITY, I0WA. - 
Vasario 6 dieną Sioux City, 
lietuvių kolonijos jaunimas tu 
rejo savo šventę — žaislus ir 

į vakarienę, kurioje dalyvavo 
mūsų klebonas kun. J. Čė&na 
ir to vakaro organizatorė ir 
vedėja muzikė vargonininkė 
Petroniūtė. Visiems buvo di
delis siurpryzaH, kai tik pra
dėjus vakarą, atvyko visai

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

1 > A

F/

P. I. Ridikas 
Lacliawic2 ir Sanai
I. LiiilevmBS 
S. P. Marika
A. Masalskis

Nuteisti "mirti. Du" Chicagos 

žmogžudžiai: Stanley Muraw- 
ski ir Frank Whyto. Abiem 
paakirtą, mirties bautfnė.

rakis ir Suk

8354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Plaee 
Phone Canal 2515

4348 So. California Avė. 

Phone L AI'a y et t e 3572

8319 Lituanica Avė. 

Phone YARds 1138

8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

1410 So. 49th Ct.t Cicero 

Phone Cicero 21C9

718 Weit 18th Street 

Phoue MONroe 8377

1646 West 4Sth Street 

Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PUUmao 5703



Sugar crcck flooda 
' Albany.

WAUKESHA
Four hundred men’are 

thrown out of work when 
eight annealing^fumacea 

” ’ are put out at General Mai- 
leabie company by the 
flooded Fox river.

BELOIT
Baaements in 

busineaa diltriet 
flooded when 
the Rock river 
reachee high of 
nearly41Ml feet.

fiUBuęui

MONROE.
largcpart of’Green 

under r«everal feet

Antradienis, Vasario 23, 193?

Šv. Kazimiero Akad. 
Statybos Fondo 
Vajaus Aukos

Vajaus Fondas pradėjo spa 
rčiai augti. ŠKA Rėmėjų me
tinėje vakarienėje, kurioje da
lyvavo virš 400 asmenų, su
dėta ga.usi suma sekančių au
kotojų: Elzbieta Norvaišienė 
$200; V. Visockiene $100; M. 
Vyšniauskienė $100; M. Jau- 
nienė $100; Šambarni $23; J. 
ir B. Naujokai $23; J. Rakš
tis $23; adv. J. GriSius $10.

Po $3.00 aukojo: kun. P. 
Vaitukaitis, dr. M. Bagdonas, 
E. Ogentai, S. Shlepowicz, B. 
Lindžienė, L. Sknistukas, M. 
Narvidienė, dr. Paukštu, Pro- 
sevičienė, O. Bielskienė, B. 
Stirpei kienė.

Po $2.00: dr. Atkočiūnas, 
Z. Gedvilas, Abramavičiai, .T. 
Zalatorienė, M. Stankaitė.

Po $1.00: E. Ačius, N. A- 
čienė, B. Abromaitė, L. Aba
ravičius, Ambrozienė, J. Bar- 
čius, J. Birgelienė, J. Butkū- 
nas, N. Baranauskienė, R. 
Bal iauskas, Z. Bartkaitė, J. 
Baliauskas, T. Baubkienė, A. 
Bacevičius, S. Bernotaitė, J. 
Buividienė, A. Bardauskienė, 
K. Čeipienė, S. Gilbulskienė, 
B. Cicėnienė, A. Cutrienė, V. 
Dambrauskienė, V. Deveikie
nė, D. Drangelienė, Daugir
dienė, Druktenienė, A. Drum
sta, Dimša, A. Brčienė, J. 
Garuckas, Z. Gedvaitis, .T. Ge
dvilas, E. Gedminienė, M. 
Gurskienė, U. Gudas, GaJai- 
kienė, L. Gotautas, K. Gri
gaitienė, S. Jančienė, Jane- 
liūnas, M. Janušauskienė, K. 
Jonelienė, S. Jucienė, Juške
vičienė, J. Kiškūnienė, A. Ki- 
nčinienė, Z. Krupilienė, Kra
sauskienė, J. Kumskis, O. Ku
nevičienė, P. Lapalavičia, A. 
Ijocaitienė, R. Mačienė, A.

Mačukonienė, M. Marinais, A. 
Mališanskienė, Miliauskienė, 
K. Nausėdienė, E. Navickas, 
Nedvarienė, B. Nenartonis, N. 
Peters, M. Petrošaitė, Piktu
rna, O. Reikauskienė, A. Ro
kas, E. Ruskis, Radauskienė, 
Reputienė, A. Šilienė, A. šed- 
viras, M. Riinonelienė, K. Si- 
reikienė, D. Slėnis, Stukaitie- 
nė, Rtradomskienė, M. Stul- 
ginskienė, M. Sudeikienė, M. 
Talakauskienė, V. Vileikis, F. 
Žaldokas, M. Užemeckienė, B. 
Zilkevičienė, J. Žolanda, A. 
Zugy.

S. K. A. Rėmėjų skyr. au
kos: šv. Kryžiaus parap. 1 
skyr. — $40.00, Šv. Jurgio 
parap. 2 skyr. — $23.00, Šv. 
Mykolo parap. 3 skyr. — $10, 
Visų šventų parap. 4 skyr. — 
$10.00, Nekal. Pras. parap. 
6 skyr. — $30.00, ŠŠ. Petro 
ir Povilo parap. 7 skyr. — 
$15.00, Marijos Gim. parap. 
S skyr. — $32.00, Šv. Antano 
parap. 9 skyr. — $5.00, Ro. 
Boston, 11 skyr. — $33.00, 
Ro. Chicago 12 skyr. — $30 
(aukojo Julijona Merkienė), 
Jaunamečių skyr. iš Cicero 
— $10.00, Jaunamečių skyr. 
iš akademijos — $10.00.

Vilimės, kad Jums ir ki
tiems toliau mums padedant, 
greit taps tikrenybė tai, ko 
šiandien trokšta visų mūsų 
širdys. '19*

Aukotojoms-ams širdingą 
ačiū reiškia

Šv. Kazimiero Seserys ir 
ŠKA Rėmėjos

Nuoširdžiai prašome ir ki
tų eiti mums j talkų. Aukas 
malonėkite siųsti: Sisters of 
St. Casiroir, 2601 W. Mar
ųuette Road, Chicago, TU.

kademijos rėmėjų metinėje 
vakarienėje.

Dėkojame gerb. klebonams: 
A. Baltučiui ir P. Vaitukai
čiui. ir Aušros Vartų parap. 
asistentui kun. V. čiiauskui, 
M. I. C., ui suteiktą malonu
mą atsilankymu ir visiems 
gerb. Chicagos klebonams už 
paraginimą parapijom} remti 
ŠKA Rėmėjų parengimą.

Ypatingą padėką reiškiame 
vakaro vedėjui, mūsų gerb. 
kapelionui kun. B. Urbai.

Rėmėjų skyriams už uolų 
pasidarbavimą rengiant įvai
rias pramogas Akademijos 
Statybos Fondui, bilietų par
davėjoms, tarnautojoms prie 
stulą, akademikėms, kurios ne 
sigailėjo laiko ir vargo, kad 
gražiai pamarginus vakarėlį: 
giesmėmis, eilutėmis ir gra
žiu pamokinančiu perstaty
mu. Už viską visoms tariame

V • — Iačiū:
Kalbėtojams už reikšmingas 

kalbas.
Džiaugiamės, kad mūsų 

kvietimą priėmėte ir giliai 
branginame Jūsų suteiktą 
mums pagalbą — aukomis.

Gailestingieji prieteliai, dė
kingomis širdimis meldžiame 
Aukščiausiąjį gausiai Jums 
atlyginti.

Šv. Kazimiero Seserys

about i

MOHJtOE 
OWHTOWN<*

ROCKFOftD 

ATANKA

. • .
DIXOH

MILWAUKFF.
Bender road 

distriet undetf 
water and ium- 
mer homei in 
Sunny Point in> 
undated. lea 
jame dynamited.

WAUXtSHA*: 
JAHISVILUĮ T
“ morr

Elektrikinės
Ledatmes

PERKANT DABAR SU
GĖDYSI! PINIGUS

Parduodama pas Budriką 
lengvais Išmokėjimais.

Padėka Vajaus Vaka
rienėje dalyvavusiems

Maloniai ir tikru nuoširdu
mu reiškiame ačiū mūsų uo
lioms rėmėjoms-ams, rflpestin 
gai rėmėjų Centro Valdybai, 
geradariams ir visiems sve
čiams taip skaitlingai daly
vavusiems Šv. Kazimiero A-

Mokyklai 25 Metai

CICERO. — Vasario mėne
sį sueina lygiai 25 metai, kaip 
Ciceros lietuviai katalikai j- 
sisteigė savo parapijinę mo
kyklą. Surasta, kad mokyk
la atidaryta su 70 mokiniais, 
kurie prieš tai mokinosi mie
sto viešoje mokykloje.

Pirmutinės mokytojos buvo 
dvi — svietiškės merginos: 
Marijona Andziulytė (dabar
tinė Frank Mary Getz) ir 
RaynoMs, airė.

Mokyklos pradžia buvo su
nki, bet Ciceros kolonijai ji 
turėjo daug reikšmės ir at
nešė daug gerų vaisių. Mo
kykla subūrė lietuvius kata
likus į vieną apylinkę, vadi-

Nnolaida iki *50.00 
ant naujos ledaunės. 

Nuolaida nuo $ 10.00
iki $100.00 ant

PHILCO radio 
mainant seną radio

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

Tel. BOUlevard 4705
Budriko radio programa I-
WCFI.. 870 kil. Nedėllomls nuo 1 Iki 8 v. vak.
WAAK, 920 kil. Pirmadlenlala Ir 

Penktadlrnlain nuo 8:30 po p.
WHEC. 1420 kil. Ketvirtadieniais 

nuo 7 Iki 8 vai. vakare.

D1XON
Rock river 

reachea new lev- 
el a t Diaon. Doi- 
en f a mili es d ri v - 
en from homei. 
Severai houses 
carried away.

GALENA
Galena river goea from 

13 to neady 28 feet in eight 
houra. Three dead. Dam- 
age heavy. About 300 per
sona were forced to leave 
homes in early morning. BELVIDERE

Kiahwaukee 
river reaches all 
dme high at Bei- 
videre. Re.sidenta 
of riverfront 

' area removed in 
boa ts.

BBLVIDME

BURLINGTON
VYorkmen pilė sandbags 

on banks of White river 
where water waa within 
two feet of a bridge and 
three feet of electric line 
treitie.

~7%&.

Nauj,as potvynis. Braižiny parodoma dalis Illinois ir Wiscx>nsin valstybių, 
kur, dėl daug iškritusio lietaūs, išsiliejo Galena, Fox, AVliite, Kishwaukee, Rock 
ir kitos upės apsemdamos miestelius ir apylinkes. Dėl potvynio netoli Rockfoid, 
III., įvyko traukinio katastrofa, kurioj sužeista devyni keleiviai.

namą Grant Works. Mokyklos ties.
įsteigimas snsti<prino lietuvių 
dvasią ir davė galimybės au
gti ir stiprėti Šv. Antano pa
rapijai. Už tai didelė garbė 
priklauso buvusiam Šv. An
tano parapijos klebonui kun. 
A. Bžerskiui. Jis pradėjęs pa
rapijų, antrais metais pradė
jo organizuoti mokyklą. Gar
bė pirmajam klebonui už tai 
ir pirmiems Sios parapijos 
pionieriams, ^urie dirbo iš 
vien, kad (kultūrinti ir švie
sti šios kolonijos lietuvių vi
suomenę, augančių jaunuome
nę.

Šv. Antano parap. mokyk
la turi daug auklėtinių - alų- t 
mniečių. Gia tik priminiau | 
kada mokykla tapo atidary-1 
ta. Vėliau patieksiu platesnę 
jos istoriją. • I

Kovo mėnesį bus šaukiama 
bendras visų šios mokyklos! 
alumnų susirinkimas. Būtų 
negražu praleisti progą, t. y. 
nepaminėti mokyklos sukak-

Visi ruoškimės šįmet minė
ti šv. Antano parap. mokyk
los jubiliejų. Ypač ruoškitės 
šios parap. mokyklos alum- 
nai- nės, bei baigusieji šią 
mokyklą.

Šv. A. M. Aimanas

SUSIRINKIMAI

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų 
(straigbt mortgages).
Pinigų taupyto  jums išmok ė jom 4% be jokio £troka- 
vimo. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi
imant July 1, 1937, išmokam visą nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

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

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 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

gramu, kurių leidimu (jau 8 
metas) rūpinas lietuvių ben
drovės Peoples Furniture Co. 
krautuvės, 2536 W. 63 st. Ir 
4183 Archer avė. Programo
se visuomet dalyvauja žy
miausi lietuvių meno talen
tai: dainininkai, muzikai, ka
lbėtojai ir t.t. Šiandie daly- 

i vaus G. Giedraitienė - Šidiš- 
kiūtė, Akvilė Ančiūtė, A. (’ia- 
pns ir kiti. Padainuos daug 
rinktinių kūririų ir liaudies 
dainelių. Be to, bus gražios 
muzikos, įdomių pranešimų. 
Nepamirškit pasiklausyti.

Rap. XXX

AV. 33 pi., 7:30 vai. vak. Vi
sos narės malonėkite atsilan
kyti, nes yra daug svarbių 
dalykų svarstymui. Taijigi at- 
siveskit ir naujų narių.

Valdyba

RADIO
Primintina radio klausyto

jams, kad šiandie 7 valandą 
vakare bus transliuojama rc-

Moterų Piliečių Lygos su-
į y

sirinkimas įvyks vasario 24 
d., Fellow Sbip ITouse, 831 ‘ guliarė antradienio radio pro

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CT- 

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

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai Šių Mįslių Paveikslų ir

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

DRAUGAS

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

arba telefonuoklte CANal 7790

numatyti kiek jų krautuvių koB- 
tumeriai reikalaus.

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

CANAL 7790

A. Į A 
ANASTAZIJA 
PUŽAUSKIENĖ

(Po tėvais Saiku-,įskaitė)
Mirė vasario 21 d., 1 937 m., 

11:45 vai. vak., Miiankua pu
sės amžiaus.

Kilo M Kėdainių apskrii'-lo, 
Krakių parap.. Maironisklų kai
mo. .

Amerikoje išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 2 

sūnus: Martinu ir Stanislovų, 
dukterj Michalina Preg-iauskte- 
ny ir žentų, Wlally Pregiauskų. 
5 anūkus: Joną, Marijonų Ir 
Marcellų Pužauskas, lr E. Stel
ių ir Annų Preglauykus, pus
brolius h- daug kitų giminių.

Kūnas paSarvotas Ridiko ko
plyčioje 3354 S. Halsted Str.

Laidotuves įvyks ketverge, 
vasario 25 d. TS koplyčios 8:30 
vnl ryto bus atlydėta j švento 
Jurgio parap. bažnvčių, kurioj 
(vyks geduling.-ie pamaldos už 
velionės siela. Po nnma’du bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
ne*.

NunSirdžin-1 kviečiame vl-ms 
gimines dmiigii«-ge» Ir pa*v»t-i- 
niiis-ns dalyvauti Šiose laido-

NubP-’c: Sūnūs DnM-ė, Sem
tas Anfikai. Ir Giminės.

I.n'dotnvlu dt^-okto-his Cb->’-- 
leB S.vrevičia. Tel. CICero 294.

Tel. LINeoln 4424 
Dėl Reumatizmo, Slogu, Ncr- 
vdtuuio. Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Krauio Spaudimo ir 
Rcdfls’nimo—PAMFGTNKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Lieht, Snluhar ir Shower 

Mandvnės,
Elektros Trvtjn'mtai ir Masožai

«Kveir, 
l'»7 N. Hnlstrd St.

Anfr. Ir Ketvlr.
9 ryta Iki 8 rak. 

Moteris 
PntarnsntoM

VYRŲ <JKTni»”» 
t-ifie Crhanm Are.
Hmm.. Trr* . K t Ir 

Ir «Mt.
7:3« rvt Iki »» r«k 
Antr. Ir fenkt. 7:38

rvt o Iki 8 v»k. ____
SIO-K VIKTORU FPVIR* 40 MKTP

CLASSIFIED
REIKALAUJAMA DARBININKE

Relkn'nulama mergina skalbimui Ir 
proiri.llmiil su mašinomis. Box 503, 
"Draugas,” 2334 So. Oakley Avė., 
Pblengo.

REIKALAI J AMAS DARBININKAS

Reikalaujamas vidutinio amžiaus 
darbininkas prltvręs ūkės darbuose. 
Box 611, “Draugas,” 2334 So. Oak- 
lev Avė.. Chicago.

EKSKURSIJOS Į LIETU VA
Gegužės 29 do laivu “Gripsholm” 

tiesiog j Klaipėdą be persėdimų 

Liepos 2 d o asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvę per Gothenb urgę laivu “Gripsholm”

T-TT-....  ' j


