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2 ŽUVO. 7 SUŽEISTA SPROGIME SO. CHICAGO
NELAIMĖ JVYKO CARNEGIE 
ILLINOIS PLIENO FABRIKE

PIKIETUOJA FANSTF5A FABRIKĄ

SPROGIMAS ŠUKELE GAISRĄ; 
NUTRAUKTAS DARBAS

Carnegie Illinois Steel kor- 
racijog fabrike, South Chi- 

<>, vakar rytą įvyko sprogi
mas. Du darbininkai užmušta 
ir kiti 7 sužeista.

Praneša, kad sprogimas įvy
ko pajėgų gaminimo pastate 
(powerhouse), kurs yra 200 
pėdų platus ir kiek daugiau 
ilgesnis.

Fabriko pastatai užima ke
letą blokų ir visi apjuosti auk
šta tvora. Po įvykusios nelai
mės kompanijos policija nieko 
neįleido į vidų, išėmus nuvy
kusius gaisrą gesinti ugniage
sius.

Sprogimą^ išardė visą pas
tato vidų ir sugriovė 250 pėdų 
aukštą cementinį dūmtraukį. 
Fabrike nutraukti darbai, ka
dangi neturėta pajėgos maši
noms.

B įApie 8:00 rytą nuėję darbi
ninkai į darbą pasiųsti namo.

Vėliausiomis žiniomis žuvo; 
John Zdanowski, 45 m.

amž.
W. J. Llovd, negras, 50 m. 

amž.
Sužeistieji:
John Krull, 33 m.
Vincent Radlowski, 23 m. 
Valenty Kostas, 24 m.
Visi trys sunkiai sužeisti ir

paimti į Little Company of 
Mary ligoninę.

Lengviau sužeistieji:
Arnold Menchek, 45 m. 
Joseph Jaskowski.
Edward Vlejski, 63 m.
A. Macak.
Šie yra kompanijos ligoni

nėje. .

PLIENO KOMPANIJOS 
KAPITULIUOJA

Didina darbininkams atlygini
mą, mažina darbo valandas

TARIASI SU PLIENO PRAMONES 
DARBININKŲ ORGANIZATORIAIS

PITTSBURGH, Pa., kovoj rastai brangus dalykas, o ko- 
2. — Carnegie Illinois Steel vos laimėjimas neįmanomas 
korporacija šiandien vakare atsižvelgus į darbininkų soli- 
jau pasirašė kontraktą su darumą ir pasiryžimus. Nese- 
C.I.O. Nužymėtos darbo va- niai stambioji automobilių kor 
landos, atlyginimas ir darbo poracija bandė kovoti su dar-
sąlygos. bininkais ir kovą pralaimėjo.

PASAULINĖ PARODA I DARBININKAS IŠPAŽINO
NEW YORKE

NFAV YORK, kovo 2. — 
Šis miestas rengia pasaulinę 
parodą 1939 metais. Parodai 
vieta parinkta ir jau darbai 
vedami žemutinėje Long Is- 
land zondo dalyje išilgai Flu- 
shing upės. Paroda užims pus 
trečios mylios ilgą ir vienos 
mylios platų žemės plotą.

Šį pavasarį bus jau stato
mos parodai pastovios patal
pos. Visi reikalingi pastatai 
bus užbaigti vasario mėnesį, 
1939 m.

Parodos srity je bus padary
ti du nemaži ežerai ir eilė 
tvenkinių.

Paroda rengiama biznio su
metimais. ApskNrciuota, kad 
irodos įrengimas atsieis ma- 

Rausia apie 125 milijonai do
lerių. Rengėjai tikisi sulaukti 
apie 50 milijonų lankytojų.

Parodoje bus pakankamai 
vietos apie 800,000 žmonių.

Rus parūpintas kogeriau- 
sias su New Yorko miesto da
limis susisiekimas.

Parodos rengimui stambiau
sius fondus skiria miestas ir 
valstybė. >

Sudaryta parodos korporaci

NUŽUDĘS KŪDIKĮ
MAR DEL PLATA, Argen

tina, kovo 2. — Suimtas dar
bininkas Jose Gancedo polici
jai išpažino, kad jis pagrobė 
ir nužudė savo turtingo darb
davio Iraola kūdikį, 2 metų 
amž.

Kokiu sumetimu remdama
sis jis tai padarė suimtasis 
negali išaiškinti.

Policija patyrė, kad Gance
do yra nenormalaus proto.

SUVAŽINĖTAS
AUTOMOBILININKAS 

SUIMTAS

Darbininkai pikietuoja Fansteel Metallurgieal korporacijos fabriką North Chicago. 
Korporacijos vedėjai paskelbė, kad jie šian dien pasiryžę atidary ti fabriką. (Acme Ph.).

PASAULIS TURI DALIN
TIS “PIENU IR MEDUMI”

BERLYNAS, kovo 2. — J. 
von Ribbentrop, Vokietijos 
ambasadorius Anglijai, Leip
cigo parodoje panaujino reika
lavimą, kad santarvės valsty
bės grąžintų Vokietijai kolo
nijas.

Tarp kitko jis pareiškė:
•! i

KUN. J. VAITKEVIČIUS 
ŠIANDIEN KALBA PER 

RADIJU
Šiandien 4:00 .popiet. įvyks

ta “Draugo” r anuo valarufos 
programa iš WEDC stoties, 
1210 kil.

“Šiam© laikraščių, telefonų, 
telegrafų, radijo ir lėktuvų 
amžiuje nėra teisinga, kad kai 
kuriose šalyse pienas ir me
dus plačiai lietusi, o kitoms 
šalims to visa trūktų. Juk tai 
visų salių gyvoji pareiga su
mažinti sąjūdžius pasaulyje' 
grąžinus pusiausvyrą tarp per 
daug visko turinčiųjų ir nieko 
neturinčiųjų. Šią pusiausvyrą

ANGLIJA PAGEIDAUJA 
TAIKOS ISPANIJOJE
LONDONAS, kovo 2. —jAn

Carnegie Illinois Steel kor
poracija Chicago ir Pittsbur- 
ghe vakar paskelbė, kad nuo 
šio kovo mėn. 16 d. ji mokės 
darbininkams 5 dolerius už 
dienos darbą ir įves 40 valan
dų savaitės darbą.

glijos vyriausybė planuoja 
taikinti-d^pHnijogk. naeiojudts- _
tus su radikalais. Pasikvie- 
sianti į talką kitas Europos 
valstybes.

Savo keliu aiškėja, kad Is-

Šis korporacijos nuospren 
dis liečia apie 45,000 darbinin 
kų tik Chicago srityje.

Kalbės gerb. kun. prof. J.
Vaitkevičius, M.I.C. Bus. jo panijos pakraščių patruliavi

mas, matyt, bus atidėtas totrečioji iš eilės Gavėnios laiko
kalba.

Be to, bus įvairių praneši 
mų ir muzikos.

RUMUNIJOJE KOVA PRIEŠ 
FAŠISTUS

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
kovo 2. — Jassy universiteto 
trys studentai suraižė ir sun-

i kiai sužeidė universiteto rek- 
. ištrenkė Versalio taikos sutar-’Į torių. Užpuolikai suimti. Pasi- 

LIETUVIS, tis. Visų tautų pareiga tai ati-! r(Xiė, kad jie yra “geležinės
taisyti, nelaukiant negeistinų sargybos” — fašistų organi-

liau, kadangi tarptautinis ko
mitetas nesuspėja pagaminti 
visų patruliavimui reikalingų 
smulkmenų.

ITALIJA VISUS VYRUS 
PADARO KARIAIS

PiTfŠ&KfcGH,
2. — Plieno pramonės stam
biosios kompanijos vienos pas 
kui kitas pasiduoda darbinin
kų organizatoriams. Pradeda 
pripažinti darbininkų organi-

Carnegie Illinois Steel kor
poracija, stambiausioji plieno 
gamintoja, pripažino Conųni- 
ttee for Industrial Organiia- 
tion statomus reikalavimus ir 
pradėjo pasitarimus su šio 
komiteto vadais darbo valan
dų ir atlyginimo klausimąja. 
Tas reiškia, kad korporacija 
pripažįsta darbininkų organi
zavimosi ir
korporacijos 

Pa., kovo panaikinta “open sbop” sis
tema. v * * -J ■

Po šio įvykio neužilgo še
šios kitos stambiosios plieno 
kompanijos; Bethlehem, Na
tional Steel, Republic, TniajDd, 
National Tube ir Yougstown

artimoj ateityj# 
fabrikuose mlą

z.avimąsi ir didina darbinin
kams atlyginimą. Kompanijos (Sheet ant Tube, paskelbė, kad 
daiga praregėjo, kad jų pas- sumažina darbo valandas iki
.angos kovoti prieš darbinin
kus yra tuščios, kad darbinin
kai reikalingi trumpesnių dar
bo valandų ir didesnio atlygi
nimo.

Šis plieno kompanijų netikė
tas darbininkams pasidavi
mas sukėlė didelį įspūdį. Dar-

40 savaitėje ir didina darbi
ninkams atlygininią 10 centų 
daugiau per valandą.

Carnegie Illinois Steel kor
poracija turi 27 fabrikus, ku
riuose dirba apie 120,000 dar
bininkų.

Ikišiol plieno pramonėje

46-os ir ITonore skersgatvy
je automobilininkas suvaži
nėjo J. Dumblauską, 44 m. 
amž. bedarbį, 1836 W. 46 gat. 
Jis mirė ligoninėje.

Automobilininkas paspruko. 
Tačiau kai kurie nelaimę ma
čiusieji pastebėjo automobilio 
laisnių numerį.

Policija tuojau susekė, kad 
automobilis priklauso smukli
ninkui Fr. Rendziakui, 4730 
La f lin gat. Išsiaiškino, kad

ir pavojingų pasaulio taikai.zacijos nariai. Be jų areetuo- 
išsiveržimų. Vokietija turi at- ‘ta daugiau studentų, 
gauti kolonijas ir apie tai ne
gali būti dviejų nuomonių.”

KELIOSE VALSTYBĖSE 
ATJAUSTAS ŽEMES 

DREBĖJIMAS

| Ministerių kabinetas nus
prendė uždaryti visus univer
sitetus, kad pašalinti iš jų vi
sus studentus fašistus, arba 
nacius.

smuklininko sūnus Mathew, 
ja, kurios priešakyje yra Gro- Į 21 m. amž., suvažinėjo Dum- 
ver Whalen. Jis pareiškia, blauską.
kad buvusi Chicago paroda tu 
rėjo apie 700 milijonus dol. 
pajamų, tad New Yorko paro
da turės vieną bilijoną dole
rių- J i'

Mathew
tas.

Rendziak areštuo-

COLUMBUS, O., kovo 2.

- Arti Bellefontaine, O., at
jaustas lengvas žemės drebėji
mas.

Anot žinių, tą pat laiką len
gvutis drebėjimas jaustas ir 
Indiana, Michigan, Wcst ,Vir- 
ginia, Kentucky ir Pennsylva- 
nia valstybių kai kuriose daly
se.

Sakoma,, Ohio valstybėje bu 
vęs drebėjimo centras.

PREZIDENTAS REIKA
LAUJA NAUJO NRA

MEKSIKIEČIAI UŽMUŠĖ 7 KARIUS

TjONDONAS, kovo 2. — An 
glijos vyriausybė planuoja fi
nansuoti naujas pramones, 
kad tuo būdu sukėlus daugiau 
darbų.

MEXICO, kovo 2. — Xalat- 
laco, Mexico valstybės, gyven
tojai griežtai priešinosi, kai 
vyriausybė nusprendė drėkini
mo vandenį panaudoti kito

darbininkų vedamus darbus. 
Darbus saugoti pasiųsta

karių grupė. Suplūdę gyven
tojai karius išginklavo ir jų 7 
nužudė.

kiems tikslams. sustabdė

ROMA, kovo 2. Italijos vy
riausybė sudarė planus visus 
tautos vyrus nuo 18 iki 55 m. 
amžiaus sumilitarizuoti. Vadi- bininkų vadai krikštauja ir pa darbininkai dirba 48 valandas 

gyvenimą turi žymi, kad darbininkų laimėji- savaitėje 
Į mai neturi ko panašaus šios 
šalies pramonės istorijoje. Iki-

nasi, visi visą 
būti kariais.

Sakoma, diktatorius Musso-

American Iron and Steel in
stitutas — plieno kompanijų

.. . t . .... .šiol kiekviena paskiri pramonė organizacija, pereitais metaishm tuo budu atsako Anglijai,!, ..... , , .. . .. ,be atkaklios kovos nepasidavė skelbe, kad kompanijos gnež-kuri nusprendė nuo 
galvos ginkluotis.

kojų iki

f

ĮVYKDYTA MIRTIES 
BAUSMĖ

darbininkams. Plieno pramonė 
nusprendė prasilenkti su kova. 
Ji žino, kad kova yra nepap-

tai priešinsis griauti 
shop”. šiandien kitokis 
pučia.

<< open
vėją*

WASHIN.GTON, kovo 2. — 
Prez. Rooseveltas pasiuntė 
kongresui specialų pranešimą. 
Reikalauja naujo NRA. Nori, 
kad įstatymais būtų nustaty
tos darbininkams ilgiausios 
darbo valandos ir mažiausias 
atlyginimas visose šalies pra
monės šakose.

SMUKLĖJE “SĖDĖJIMO” 
STREIKAS

Kariuomenė gaudo žudikus, piginimo.

JOLIET, III., kovo 2. — 
Čia vienoje smuklėje “kostu- 
meriai” sukėlė “sėdėjimo” 
streiką. Reikalauja alaus pa-

Užpereitą naktį Cooko aps
krities kalėjime įvykdyta mir
ties bausmė žudikui J. Rappa- 
portui. f

Iki paskutinės valandos žu
diko advokatas daug dirbo už 
jo išvadavimą, kas priklausė 
tik nuo gubernatoriaus.

Kadangi Rappaport visą 
laiką sakėsi nekaltu, tad gu
bernatoriaus patarimu panau
dota instrumentas, kuriuo, 
kaip sakoma, susekama, ar 
klausiamas kalinys sako teisy
bę, ar meluoja^

Instrumentas užrekordavo 
melą ir žudikui nebuvo pagel
ios-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

INAUGURUOTAS NAUJAS 
SUOMIJOS PREZIDENTAS

TURKIJOJ IR MOTERYS 
KAREIVIAUS

HELSINKIS, Suomija, ko- ANKARA, Turkija, kovo 2.
vo 2. - Inauguruotas naujas _ Ministerių kabinetas įteikė
prezidentas buvęs 
Kyosti Kailio.

premjeras Turkų seimui sumanymą, kad 
karo laiku būtų pašaukti ka-

Bnvusis gi prezidentai Svin reiviauti kaip vyrai, taip mo-
bufvud išvyko į savo ūkį.

NACIAI DIDINA PAJĖGAS 
ORE

LONDONAS, kovo 2. — 
Patirta, kad Vokietija perei
tais metais kone , patrigubino 
savo orines pajėgas. Jau turi 
daugiau kaip 2,000 karo lėktu
vų.

DETROIT, Mich., kovo 2. — 
’ Čia sukeliama daugiau streikų.

i terys n.uo 16 iki 65 m. amžiam.

LONDONAS, kovo, 2. — An 
glija kviečia Vokietiją prisi
jungti prie saugumo pakto. 
Apie kolonijas tyli.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien iš dalies debesuota; 
popiet šilčiau.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 
5:53.
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AMERIKOS VISUOMENĖS DUOSNUMAS

Potvyniai Amerikoj daug nuostolių pu
darė. Pastogės ir pašalpom pareikalavo virš 
milijonas žmonių. Amerikos žmonių d uosiui- 
nio dėka visi j potvynių nelaimę patekusieji 
žmonės buvo aprūpinti ir pastoge, ir dra- 
’cužiais, ir maistu, ir vaistais. Kad turėti 
šiokį tokį vaizdų, kaip toji pašalpa susidarė, 
čia paduosime, kaip Raudonojo Kryžiaus 
skyrius Chicagoje veikė. Originaliai' Chica- 
j.08 skyriui buvo nustatyta kvota sukelti 
$190,000, vėliau padidinta iki $950,000. Ta
čiau per dešimtį dienų Raudonasis Kryžius 
Cbieagoj surinko virš milijono dolerių. Iš 
viso surinktu $1,550,000. Sakoms, kati tokiu 
trumpu laiku niekuomet dar nebuvo sukelta 
taip didelė pinigų suma šelpimo reikalams 
per Raudonąjį Kryžių Chicagoj. Ir kituose 
miestuose rinkliava gerai pavyko. Visur 
žmonės užjautė nelaiminguosius ir gausiai 
juos sušelpė.

Bepig Amerikos Raudonajam Kryžiui 
vesti šelpimą, jei Amerikos visuomenė yra 
taip duosiu. Puošnumus labdarybės darbams, 
tai yra viena Amerikos žmonių gražiųjų 
ypatybių.

tu lietuvių kultūrinis darbas turėjo pakelti' 
tikrai skaudžius smūgius. Jie kaip tik ryš
kiam i aj ir parodo, kad lenkai nėra linkę 
respektuoti net mūsų kultūrinius interesus 
Vilniaus krašte. O tai negi gali kelti Lie
tuvoje pasitikėjimų Lenkų taikos žodžiais ii* 
darumais pasiūlymais dėl santykių suregu- 
liuviino, '-AbjU

Tiesa, Bekus mūsų elgesį su lenkų ma
žumu Lietuvoje pavadino brutaliu. Čia dau
giau negu nesuprantama. Jeigu krašte, kur 
mažumos turi lygias teises su visais pilie
čiais, kur jos turi savo mokyklas, savo orga 
nizacijas, bankus, spaudų, elgesys su jomis 
lenkams atrodo brutalus, tai kaip turėtų 
atrodyti mums Lenkijos elgesys su lietuviais 
Okupuotoje Lietuvoje, kur uždarytos orga
nizacijos is mokyklos, kur bet koks kultū
rinis darbus tikrui drakoniškai suvaržytas, 

i Sunku čia spėlioti, ar Lenkijos užsienių rei
kalų ministeris yra blogai informuotas apie 
Vilniaus krašto administracijos žygius, ar 
čia lik paprastas tos administracijos “nepa-

mano balanos

8USILAUKSIME GARBINGO SVEČIO

Švedijoj už gorčių gąsdino nuojamų gerų neša. Ir štai 
mokama 25 centai; Anglijoj ve kaip. Kažin delko mūsų 
— 35; Italijoj — 52; Vokieti- ’ spauda apskritai seka did- 
joj — 53. Reiškiu, veik du dūlės pasaulio spaudos pėdo- 
kart daugiau, neg » Amerikoj, mis. Užkemša savo puslapius 
Tai vi Y’ok AmeiikCj ir da straipsniais toli gražu mūsų 
pigiau gulėtų Imli. O tai vis skaitytojams neprieinamais, 
dėl -o, kad' ano- ialys per. Į Pa5ak,K vit0 toe> kaJ

prastas lietuvis žiūrinėja įkusi sci gasolūų »š kitur

B
PO SVIETĄ PASIDAIRIUS bagas ir kiekvienas piemuo, 

— ■ — nes lenkai, kaip žinoma, yra
Apie blynus laimi poniška tauta. Bet juk

Lietuvoje, kuip žinot, visi, kas tinka lenkams, tas negali
Sa\o neturi. Na, o Amerika ijetuviškų spaudų svetimomis kurie esat gimę Lietuvoje, y- tikti lietuviams. Juo labiau, 
tini .avo. Už av pigesnis. akįniįjS Mažai jų gerbia, už ra mada per užgavėnes rengti kad tijų gerbia, už ra mada per užgavėnes rengti kad titulų ponas naudoja sa- 

tat, kad mažai jų supranta, blynų balius. vo blankose net valstybės į-
~ , Skaito tik iš prievartos, už u n ♦ staigus, lyg kiekvienas pilietisAmerikon Vulntybčne yra kad jokia V|e „„..I K«ntapl,,„nk,z II. ltantor- ,« -------------- P

apie pustrečio šimto tikėta..- u kaip rij, Jei
čių įvairios rūšies bažnyčių.
Daugiausiai esama Pennsyl- 
vanijoj. Apie keturiolika tū

Ir da ; ’gesnis g-j tų būti.

klusnumas” Varšuvai, kokiu tam tikru lai
ku pasižymėjo ir Želigovskis. Informacijų 
apie lenkų padėtį Lietuvoj, rodos, Lenki
joj turėtų netrūkti, todėl klaidinti lenkų vi
suomenės nereikėtų. Žinoma, jeigu norima vietų lietuviškų bažnyčių skai 
tuo lenkų visuomenę nustatyti prieš Lietu- eilini užima Chicagos apskri- 
v;g galima daryti mums ir tokius nepagrįs- Į tis.
tus priekaištus, bet negalima tuo būdu mu- ________
myse sukelti pasitikėjimų taikingais Lenki-1 Lyginai dabar baisiausios 
jos žodžiais. Be nuoširdumo, kurio mes iš žlnlynaa eina Ispanijoj Ne- 
lenkų labai laukiame, santykių aureguliavi-'istory m.
.nas vargu kada nors bus galimas. iR0; ui da teip nebu.

LIETUVIŠKOJO IAIVYRO REIKALU ?.u! NetH!sa- B1“'1° Jr da ar' 
_______ siau, negu kad dabar esamu..

“Liet. Aidas” (II. 12 d.) str. “Jūrų’lliH inetuOHe Lpanijų užpuo- 
•aivynas— Lietuvos ekonominė ir militarinč, mamai. Ir taip nežmoniš- 
galybė” kelia suvojo laivyno reikšmės ir; kai šalį nuteriojo, jog vos 
organizacijos klausimų, nes jūrų laivynas, I pliki dirvonai užsiliko. Kiek

“tai yra vienas tų stambiausių mūsų gy'Ų asmenų da užsiliko, tai

kstančių. Ir lietuviškų bažny
čių yra daugiausiai. Antrų

visus maurai išsivarė vergau
ti savo kraštam Neilgai lau
kus, maurai da kartų Ispani
ja tenoti atsibastė. Bet kada-

. į a-vi/aliteli - "

taa Kauno "Kuntaply” (to- "alet« bilti valst>bei I*”““-
.. . ..V, , . kiu vardu eina linksmos min- Tu0 UrPu ® P’“biai

neva lletuydikl, o mintys ,r ne plotis yra valstybei
z,mos kažin kok.a.s en ara- lie(uviai papra8ta _ ponas, bet valstybė yra ponas
Imte ar n.eka.konan. kvepu,. ypa_ kiekvieno savo piliečio, kaz a-

Štai, ve, Jaunimo Skyrius; kl...... A1 u>. T . A.... t__ titinka vyraujančiai dabar i-„ . . . blynus. Ale kai Lietuva tapo - -
Nora, Lee, tanu,, ta, ne v.en ik|a j „ deologijai. Iš čia aišku,
jauna,,o, bet 1' . n™“# vi„ vi<okiu kate„ori iu' Utalavin,a8 piliečių bta„Wių patapę visokių kategorijų

i valdininkais, penaia, pamiršo I ponals > « nelietaviika, bet 
Kiek ištikrųjų Jaunimo šj sky ir lietuviškus blynus. Jis sa- t,k svetimybių blynas, 
rių seka, ne taip jau lengva ko, kad dar pusę bėdos būtų, “Ir lietuviškoje literatūroje, 
pasakyti; bet, Kad jį visa įeį jK,r gjų metų užgavėnes ir lietuviškuose įsitikinimuose, 
liaudis svarsto, tai jau aiš- Kauno diduomenė “ Metropo-! ir vaizduotėje lietuvaitės yra

skaitančios liaudies apskritai.

Prieš kiek laiko buvo pasklidę kailių, 
kad J. E. Vyskupas AL Reinys važiuos į Į 
Tarptautini Eucharistini.* Kongresų Manilo
je ir palteliui sustos Jungtinėse Valstybėse. 
Tačiau Vyskupas Reinys į Eucharistinį Kon
gresų nevažiavo. Nežiūrint to, Vyskupas Rei
nys į Ameriką visvien atvyksiąs.

“Dnrbininkas” šiomis dienomis sužino
jęs, kad Kunigų Vienybės kviečiamus J. E. 
Vyskupas M. Reinys sutiko atvykti ir Jung
tines Valstybes ir aplankyti nors didesnes 
mūsų išeivijos kolonijas. Atvyksiąs birželio 
mėnesio antroje dalyje.

Tai tikrai gera žinia. Vyskupas Reinys 
yra mokslo vyras. Jis profesoriauja Vytauto 
Iridžio jo Universitete. Yra patašęs ir išlei
dęs visų eilę moksliškų veikalų. Aktyviai 
dalyvauju visuomeniniame veikime. Ypač 
daug darbuojasi Pavasaininkams ir Ateiti
ninkams. Dėl to yra vadinamas Jaunimo 
Vyskupu.

Vyskupas Reinys yra vilnietis. Dėl lie
tuviškos veiklos Vilniaus krašte lenkų val
džia jį ištrėmė į Nepriklausomų Lietuvų, 
kuriai jis daug ir nuoširdžiai darbuojasi.

Tikrai yra malonu girdėti, kad Vysku
pas Reinys pas mus atvyksta. Reiktų iš ank
sto ruoštis, kad tinkamu būdu garbingąjį 
svetį priimti.

ekonominio ir politinio gyvenimo klau
simų, kuris yra būtinai reikalingas sprę
sti ir vykdyti, kuris reikia neatidėlioti
nai imtus konkretizuoti. Labai geras rei
škinys atrodo, kad šis klausimas darosi ngį jau nebuvo ko daug plė- 
opus ir judinamas pačios visuomenės gį vietoje to, apsistojo, ir 
sluoksnių. Jaunimo organizacijos, jei ne 
materialiniu būdu, tai nors moraline jė
ga gali labai daug padaryti. Ir reikia 
manyti, kad šioje plotmėje iškilęs klau
simas nepraeis be pasekmių ir šių metų 
sausio 14 d. (kada šis šūkis buvo mes
tas) mūsų tautiniam laivynui bus isto
rinė diena”.
Baigdamas straipsni autorius saūlo, kad 

“J. Visa Lietuvos visuomenė ypatingai 
turėtų susidomėti ir visais būdais ža
dinti Lietuvos tautinio laivyno organi
zavimo klausimų.

2. Visos organizacijos, o ypatingai 
jaunimo, suruoštų pas save paskaitų 
eiklus, nušviečiant tautinio laivyno reikš
mę ir jo organizavimo problemas.

3. Paremti visaip būdais mūsų tauti
nio laivyno pionierius — pirmuosius jū
rininkus.

4. Iš anksto nusistatyti programų ii 
pradėti ruoštis Klaipėdoje jūros dienai, 
kurios pagrindan būtų padėtas Lietuvos 
tautinio laivyno organizavimo reikalas.

5. Ypač suintensyvinti ginklų fondo 
rėmimų, skiriant visas šio mėnesio įplau
kas karo laivynui remti”.

kus ir užbaigtas dalykas. To
kių spaudų ne vien pati skai
to, bet ir kitam perduoda ar
ba viešai kur nors padėtų 
kėzo, kad ir bile kam jų už 
garbę parodyti laiko. Gi tuo 
tarpu “rimta” spauda iš
plautas grindis ištaiso arba 
lentynas išdanksto. Kai ku
rie mūsų spausdiniaii ištikrų
jų šioje srityje labai aukštai kai j akis tuoj metasi
pasižymėk... Grįžtam prie!frakų gausunias. Tuoj kyla 
jaunimo. Visur, visaip ir vi-1 uaugįnia^ kas gi tie i'rakuo- 
sados apie jaunimų šūkaa ^įejį jaunuoiįaj yra? Gal dip- 

galvoja, kų kitą bepradėti? janL kp&uda amžinai apie tai, j(Mnaįa^ į..^ norg reprezentuo-
Kai matai sumano toje pat 
vietoje, kur dabar stovi, iš
statyti naujų miestų. Šoka da
rban it skruzdės. Ir kai ma

vis l^ažin kų po nosimi mur
kia. Viešosios sueigos viso
kių rezoliucijų jau tiek pri
rašė, kad nei šventas jų ne

tai pasistato sai* miestų ir■ perskaitytų, lai vienok kai
užvardina jį Rabat. Rabat 
įmestai; ir dabar da stovi. Ir 
tai svarbiausias miestas vi
same Aloroke. Maurai jį taip 
auKŠtai stato, kad žiūri į jį 
į kaipo savo sostinę.

Kai kam net »<■ tokie klau
simai galvų laužo, kai ve: ku
rių daugiau gražesnių esama, 
— vyrų, ar moterų? Pana
šius užklausimus benarpliojų, 
tvirtina, kad, sako, jog dau
giau yra gražesnių vyrų, ne
gu moterų. Ypač didesnėse 
šeimose. Visuomet, girdi, be
rnaičiai atrodo gražiau, ne
gu mergaitės. Išeitų, gražių 
vyrų skaitlinė būtų ilgesnė 
už moterų.

DEL LIETUVOS SANTYKIŲ SU LENKAIS
IR SKAITYTOJUS PERSEKIOJA

ly,” “Versalyje,” Pažangos raudonveidės lelijėlės. Bet už- 
rūmuose vaišinosi rusiškais tenka utvykti į Kauną ir įsi- 
blynais, ale bėda tame, kad, žiūrėti į lietuvaites, kad įsi
suko, svetimais blynais kvepia 'tikintum, jog jos, nei literatū- 
visas lietuviškas gyvenimas, roję aprašytam, nei liaudies 
Ir tam duoda keletu plikio- dainoje apdainuotam lietuvai- 
dų. Porų jų ir aš noriu pade-j tės tipui nebetinka. O visa tai 
ti ant savo delno ir jums pa-, todėl, kad jų kadaise buvę 
rodyti. Sako: raudoni veidai yra padengti

“Reikia užeiti į kurį nors baltu prancūziškos pudros ir 
kitokios kosmetikos blynu.

“Pagaliau, moterims rankų 
bučiavimas. Net piemenimis 
būdami mes visoms moterims 
rankų nebučiuodavom, o bu- 
čiuodavom tik motinėlėms ir 
tetulėms. Tai kodėl gi dabar 
suaugę ir net pasenę turime 
bučiuoti rankų kiekvienai sep
tyniolikos metų poniutei? Iš 
pagarbos ar iš suvaikėjimo? 
Žinoma, kad iš suvaikėjimo, 
nes svetimybių pasisavinime 
mes tebesame dar tik vaikai 
ir, kaip blynus laižydami at
kištas mums ponių rankas, 
manome, kad vejamus Vakarų 
kultūrų.

“O ištikiųjų visa tai kvepia 
ne vakarų kultūra, bet vaka
rų kultūros kultinarijos pase
nusiais blynais, kuriuos, tur 
būt dėl jų apvalumo, mes e- 
same linkę priimti .už grynų 
pinigų.”

jų ? Gal milijonerių auksinis 
jaunimas, nebežinąs kaip be
pasirodyti. O gal Londono 
dendi, vaikųsi paskutinių ma
dų ? Bet pasirodo, kad tie jau

kam ir da vis rodos, kad, iš- ne diplomatai, ne ini-
tikrųjų, ko da dūksta, tai ijjonjerjų sQims ir ,ne Londo- 
da vis tik daugiau ir ’*»**•, no dendi, liet dažniausiai arba 
nių straipsnių, o po lezoliu- BIua|kfis valdininkai, arba 
ei jų stiklu sukrautų. Netie-Į dį^nieriai, arlia sniul-
.sa! Vienatinis būdas spaudai.^ reporteriai> kurie dažnai 
mūsų jaunimą ir liaudy P«-j gkoUnasi pietuills iįtą, kad ga- 
siekti, Ui Jaunimo Skyrių- ,-tų pa6irodyti frakuos€, ku. 
nu arba Prof. Kampininko He ant jų kaįp syetimaa 
rankomis. Toki ir jiems Pa-'|>iyna8
našūs skyriai, tai tikra Kini-i
jos siena^ nelaimingų mūsų' “Svetimybių blynu taip pat 
išeivijų nuo priešlaikinio iš-'kvepia prie kiekvieno žmo- 
tautėjimo apginanti. Ištikrų-1 gau» pas mus prikergtas titu- 
jų. Skęstančiam žmogui ne-1 las — ponas. Lenkijoje gal
jaugi aukso grandiniai ar gi
ntaro šniūrai rūpi! Mesk jum 
pačių purviniausių virvagalį 
ir griebk už sprando kai pik
čiausių šunį, bile tik jatn gy, 
vybę išvaduosi. Taip ir čia.

būti ponas yra kiekvienas u

GAVĖNIA
Lietuvoje Užgavėnių dienų prašyti Dievo sveikatos

. Amerikos Valstybėse da y-Baudomis ir konfiskavunais engdami • , . • • •. i r . • i ? i • i'« apie keturi milijonai pi-Vilmaus krašto lietuviškųjų spaudų, lenkai
kartu persekioja ir tuos, kurie skaito lietu-! Jlt 8

lieko, Lenkijos užsienių reikalų ministerių, [ tiškus laikraščius. “Viln. Ryt.” 11 nr. iš ILietuvoj to-.............
iteseiHal {atdarytu pareiškimu. Dr. Petriko-! Dieveniškių (Ašmenos apskr.) nusiskundžia, Į jau mažiau esama. Vadi- is taute j u 
nis tarp kitko rašo: J kad Dieveniškių pašte ne visi prenumerato- nU8*» mamytė Lietuva didžiu- Neveltui

Dr. I. Petrikams “XX Amž.” rašo apie 
Lietuvos santykius su lenkais sąryšyje su

nkių pašte ne visi prenumerato 
“Ypač pažymėtina toji Beko pareiški- riai gali gauti lietuviškus laikraščius. Vie

nio vieta, kur jisai pasisako abejojųs “tai
kiais užsimojimais” Lietuvos vyriausybės ir 
ketina Izenkijoi* santykius su Lietuva sude
rinti “su poelgiais, kuriais ta valstybė (t. 
y. Lietuva) vaduojasi Lenkijos atžvilgiu.” 
Iš to lengva spėti, kad Lenkija ketina pa
keisti savo politikų Lietuvos atžvilgiu. Tas 
pakeitimas* turint galvoj paties Beko daro
mus Lietuvai priekaištas, nebus daromas 
santykių sušvelnininttio linkme. Tai, rodos, 
kaip tik prieštarauja tiems taikingiems žo
džiams, kurių galėjome skaityti ir kalbama 
jame Beko pareiškime.

Kokiu bus toji pakeistoji lenkų politika 
Lietuvos atžvilgiui Spėlioti čia nenorime, 
Uk galime pastebėti, kad ji, tur būt, jau 
varoma Vilniaus krašto, kur paatarooŲU urė

toje lietuviškų laikraščių žmonėms peršama 
nelietuviška spauda.

Tose pat Dieveniškėse sausio 21 d. len
kų policininkas Pažtisinskis sulaikė Kasiu
lių kaimo gyv. Vikt. Lelkų, kuris ėjo iš

lę Ameriką pasivijo ir pra
lenkė. Matyk, kai laikai mai
nosi. Kas būt sakęs prieš ke
lio! ikų metų?

Dienraštį “Draugų’

visi valgydavo 12 sykių. Da- 1 tvermei.
Skęstančių mūsų tautos dalį'ržinėje pasidarę supynęs sup-f Kanapių skis pofenų 
skaisčiausios istorikų išvados davosi. Vakare jaunimas su-

dienų
teleisdavo visiems tik burnų 
išplusturuot drungnu skysti
mėliu. Kanapinskiui šeimini

taip, kaip ir saldžiausi poetų' si metęs šokdavo, žaisdavo, 
išsireiškimai tik greičiau prie Nejuste nejusdavo, kad jau 
liepto galo pristumia ir po ir 12 valanda nakties, kadinkaujant, vaikai kad ir gir-
ištautėjimo verpetu pakiša 

ji nuo jos purtosi ir
dreba.

— (XX) Važiuojant j Ra
guvų iš Ulonergės, pinniau- 

|sia patinka nepažįstamas mo- 
reikė- nunientas: mūro stulpas ir

pašto. Is jo buvo atimti lietuviški, laikraš- ,jų pagirti už sumaniai vodu- ant jo neaiški statula. Tik iš 
mų Jaunimo Skyrių. Visųpi- raguvių sužinai, kad tai be 
rma, tik jam, kaipo dienras- rankos sv. Agotos statula, bu
čiui, toks skyrius atatinka. steburiam dėl paminklo ne- 
Nors tai jau būtų visai kito- atnaujinimo atsakomo, kad 
kis klausimas. Kų norima iš- Į vietos žmonės pasiryžę atnau 
reikšti šiuo kari, tai, kad jinti, lik patys nesutinka dti 
minėtasai skyrius skaitytoja-'atnaujinimo būvio. Senesnieji 

mn laukti, kati lenkų valdžia iins areštuoti »»» patinka ir kati daugybė būtinai norį palikti tų pačių

ciut.
Toje pat vietoje sausio 28 d. lenkų poli

cininkas Kuineliatiskas sulaikė beeinantį su 
lietuviškais laikraščiais E. Juršų, kurį nu
sivarė į policijų ir paėmė iŠ jo 7 egz. Vil
nioje leidžiamo “Vilniaus Rytojaus” ir su
rašė protokolų.

Taigi, matote, prie ko .jau priėjo. Gali-

ir visas tuos, kurie išdrys lietuviškai tarp 
savęs kalbėtis.

jį seku. Žodžiu, visuomenei, paminklo konstrukcijų, o jau- 
o da ypač jaunimui, tteįkai-Įmcji — sumoderninti.

.jau reikiu užgavėti, nevalia J dėję “su pienišku, su mėsiš- 
šokti. iku” vis tiek nebūtų galėję

'to išmanyti; tuomet visiems 
tebuvo leidžiama silkė su a-Vaikai Užgavėnių dienų da

žnai vyresniųjų klausdavo, 
“kokis yra tas Kanapinskis, 
kuris šių naktį 12 valandų 
atvažiuos pakeisti La&nskį, 
užimti Lašiuskio vietų, per 
visų Gavėnių?”

Kanapinskis nuo 12 nakties 
užimdavo Lašinskio vietų per 
visų gavėnių. Jis užvesdavo 
savo tvarkų ir valdžių. Ta
pęs diktatorium rytmetį kuo
ne visus namiškius išsiųsda
vo į bažnyčių, dar burnoje 
neturėjus kruopos, posibars- 

Įtyti savo galvas pelenais, pa-

liejimu, silkė ant anglių kc 
pta; kanapgrūdžių pienas a- 
guonų pienas, kanapgrūdžių 
bei aguonų aliejus viralo už- 
baltinimui šiokiomis dieno
mis ir sekmadieniais per vi
sų gavėnių.

Ir jauni ir seni, gavėdami 
septynias savaites, geroku! 
nusiigavėdttvo. Visi laukdavo 
Velykų, kuip gervė gieilros. 
Bet niekuomet nesustodavo 
imsninkavę, neparnešdavo sa- - 
vo maldingumo. Sekmadie-

(Tesinys 4 pusLĮ
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chieagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

sagutę jei man leisi, — sprnu- 
sdamosi į priekį balsiai rėkė 
mažoji Giedrytė.

Julytės Džiaugsmas klausomybės kovų laukus. O, puikini, kad visi juo gerėtų- 
Julyte, juk ir mes esame tos si, jei kuomet ateina laikas

Lietuvos Vyčių 
Dvasinė Puota

Lietuvos Vyžių 14 kuopa, 
padedant kleb. kun. H. J. Vai- 
ėūnui, kun. M. Urbonavičiui, 
MIC., Chieagos apskr. dva
sios vadui, ir vietos kuniga
ms S. Valuekui ir .T. Kloriui, 
jau prisirengus prie dvasinės 
puotos, kuri įvyks kovo 7 d., 1 
9 vai. ryto, Šv. Antano baž
nyčioj (15-ta gatvė ir 50lh 
avė.), Cicero, Ilk

Per iškilmingas Mišias šv. 
giedos L. Vyčių choras, veda
mas S. “Jimmy” Rakausko.

Visas jaunimas, ar tai vy
čiai, ar susibūręs į kitas dr- 
[ijas, kviečiamas dvasinėn 

ton — pagerbti mūs tau-
s globėjų, šv. Kazimierų.
Ciceros visas jaunimas — 

Vyčiai, Sodalicija ir Šv. Va
rdo dr-ja dalyvaus in cor- 
pore.

Brangus jaunime! Mums 
turi būt labai brangi toji die
na, nes tik sykį į metus visi 
iš visų kolonijų susirenkam 
dvasinėn puoton, kuri visuo
se palieka neišdildomų įspū
dį. Taigi, ir šįmet skaitlin
gai susirinkim.

Po Mišių šv., parapijos sa
lėj bus bendri pusryčiai.

Bronė

Vyčių Atsakymas

įvairūs asmens dėl nežino
mos, arba asmeniškos1, prie
žasties pasiryžę visiškai pa
naikinti mūsų gorųjį vardų. 
Jie sako, kad mes nesilaiko
me konstitucijos, kad pamirš
tame, jog sudarome lietuviš
kų, katalikiškų organizacijų, 
kad pataikaujame svetimai į- 
takai. Kitailp sakant, jiems 
Vyčių pasisekimas nepaken
čiamas ir dėl to stengiasi j j 
nuslopinti. Tai elgesys fana
tikų, kurie trokšta garbės, ne
paisant kaip jų pasiekia. Aš 
su jų nuomone nesutinku ir 
tikrai žinau, kad ji sugalvo
ta be jokio pagrindo. Tai ne 
pirmas kartas, kada Vyčius 
taip perstatytų. Skaitydami 
tokius straipsnius laikraščiuo 
se, žmonės įtikinami, kad tie
sa rašoma ir nusistato prieš 
mūsų pažangų. Negalima jų 
cųltinti, nes nesupranta Vy- 
^ių organizacijos kilnumo-, jos

^incipų. Jie buvo suklaidin
ti- ;»!f

Mano atsakymas yra toks: 
1. Argi nežinote, kad kiek

vienoje organizacijoje randa
si įvairių žmonių? Vieni dar
buojasi, kad pakėlus jos var

dų ir laikosi įstatų, kiti gi 
stengiasi drumsti armonijų. 
Pradeda nekęsti lietuvybės ir 
prieina prie to, kad sako ji 
viteiškai nereikalinga. Tokie 
asmenys verti prašalinimo iš 
organizacijos. Suprantamas 
dalykas, kad be lietuviškos 
dvasios Vyčiai negalėtų išsi
laikyti. Dėl poros narių ne
galima smerkti visų organi
zacijų. Mes esame lietuvių 
vaikai ir ginsime tai, kas lie
tuviška.

2. Sakoma, kad Vyčiai ne
kreipia dėmesio į tikybų. Kie
kvienų mėnesį mūsų kuopa 
priima Šv. Sakramentų ir 
šventadieniais išklauso šv. Mi 
šių. Vyčių organ. priklauso 
daug kunigų, kurie skatino 
mus į katalikiškų akcijų.

3. Žymi mūsų narių dalis, 
yra užaugus tarp svetimtau
čių. Tėvai, nors ir buvo gert 
lietuviai nesugebėjo savo vai-: 
kuose įskiepyti lietuvybės. 
Daugelis jų nėra lankę lietu
viškos mokyklos, bet jie šian
dien džiaugiasi prasilavini- 
inu. Dėl to nereikia išmiintin- 
gesuiems jų niekinti. Pamą
stykite apie tuo.> kurie visai 
nebuvę lietuviškoje mokyklo
je, negirdėję kitur lietuvių 
kalbos, kaip tik namie ir, gal, 
dar tik retkarčiais. VistieK 
jie savo tėvų kalbų myli. Vy
čiuose randtasi tokių, kur^e 
daug yra pasidarbavę lietu
vybei. Jiems vadovaujant, A- 
merikos lietuviškasils jauni
mas žengia pirmyn. Ir lietu
vybė neišnyks.

Daugeliui atrodo, kad Vy
čiai dabar liko organizacija 
tik pasilinksminimui. Bet ar 
jaunimas visados turi rinitai 
užsilaikyti. Jaunimas ruošia 
vakarėlius, kur gražiai, drau
giškai praleidžia laikų. Be 
jokio įvairumo organizacija 
negyvuotų.

Petras J. Venslauskas

Buvo šviesus, gražus žie- tautos vaikai, nors ir šiame jį nuleisti, jis pasirodo netin 
Tačiau Marytė nei mėlyna- s vakaras. Snieguotu ke-'kr*&te gyvename, tai didžiuo kainas jūroms, jei jis negali 

Kfti Meilutei, nei mažajai Gie- liu ėjo dyi mergelės linksmai 'kad eRame lietuvaitės.
— Taip, gera jums didžiuo-drytei neleido paskambinti va 

rpelio, lik pati linksmai niū
niuodama dainelę, odos ga
balėliu žibino tai vienų, tai

šnekučiuodamos. Iš eisenos ii 
elgėsio, atrodė man žinomos, 
bet apytamsėj negalėjau pa- 

, . , žinti, kas per vienos. Pagrci-
antr* dv.raAo ratą .r did- tinau žingsnį, kad prifjaa pne 
ziavos savo dovana, kaip ir:
pats dviratis pasipūtęs saulės 
šviesoj spindėjo. “ T^bas vakaras, draugės.

Seniai matėmės, ar ne?
- Na, Maryte, ar vISOmS| _ Ju|yte „

mergaitėms leisi pasivažinėtu kur u atsiTadajI Man6ni, 
rytoj savo nauju dviračiu. —
užklausė tėvas.

— Leisiu, ttle. Tik Laimai 
Stankiūtei tai neleisiu.

— Na, jau na!
— Ot, neleisiu ir gana!
— Kodėl taip užsispyrus? 
— Aš neužsispyrus, tėte,

Laima išrinkta mūs klasės 
seniūne ir kai mokytojos nė
ra kambary mes valandžiukę 
pasikalbame. Tai kas, kad 
mes pasikalbame! O ji tuoj 
ima ir pasako vedėjai ir mes 
turime po painokų bausmę at- 
likti. Lailha negera ir aš jos 
nemyliu!

kad į kitų pasaulio kraštų iš
važiavai. Kaip gyvuoji?

— Nieko sau, — atsakė 
Julytė. .— Baigusi jažjtuntų 
skyrių gavau darbų valgyk
loj, ir iki šiol tebedirbu. Va
karais su mamyte visuomet

f

A,

Ia-wIs Marioms Ki-lli* Rodo
Vewto Krt-dltaii Visiems Duoda

išlaikyti audringam ore, jei 
jis plaukia povaliai ir nedi
delės įtalpos, jei jis gali nu
skęsti kelionėje? Laivas, ne-Į 
žiūrint kaip puikus jis bus, 
nėra niekam geras nebent jis 
gali kovoti su giluma. Ta 
yra vieta, kur jį galima iš
tirti. Visos jo gražios eilės 
ir puikumas ir grožė yra be 
vertės, jei jis ten neišsilaiko. 
Nėra skirtumo kaip puikiai į 
tu statai ant kiek šis pasau
lis yra paliestas, tavo gyve-

tis, sako rimtai Julytė. Judvi 
laimingos, lankote lietuviškų 
įstaigų, susipažįstate su lie
tuvių kalba ir istorija, tad 
drųsiai galit ir kalbėt. Bet 
aš... aš, neturiu tos progos.

— Klausyk Julyte, — su
šuko abi draugės, — jei nori 
mes pas tave vakarais atei
sime ir su malonumu pamo
kinsime tave.

— O mergaitės, kokios jūs
geros, man [bus didžiausias."™“ J™ nepasisekimus ne- 
džiaugsmas, o vakarai pasi- ^en' taip, kad tu
darys linksmesni. Aš žinau «alMn,,iai i5eiti ‘ didaW «- 

...... .. .......... tas'patiks ir mamytei, nes ji tdt! ant gyvenimo
randame darbo. Bet iš kur dažnai, taip nuliūdus. Ačiū -i'11-1- Mcs gyvensim tolyn. Mes 

mergaitės, lauksiu jūs ryt.negyvensime kitu syk, bet 
vakare gyvensime be pertraukos. Mi

rtis ne pabaiga. Ji tai nauja 
Atsisveikinusios, ižsiskyi^-jveįk,^. _ Beecher. 

tėm. Bėgau tekina namo, no

judvi grįžtate.
— Mes buvom išėjusios pa

sivaikščioti ir pakvėpuoti ty
ru žiemos oru, — atsakė Ge
nutė.

— Bet jūs labai įdomiai ka-
rėdama pasidalinti su mamy
te tuo netikėtai įgytu džiaug-

lbėjotės. Dar ir dabar jūsų smu 
akyse spindi kokio, tai neap
sakomo jausmo reiškiniai.

Genė Savičiūnaitė, akad.

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetur 
kas ir šukes dykai sn kiek
vienu siutu arba top coatu 
“Draugo” skaitytojams.

Keturios dideles 
vertybės šiuose pa. 
vasariniuose siu
tuose. j

MADA 
GERUMAS 

PATARNAVIMAS 
V E RTV B P.

$22.50
LENGVAS

KREDITAS
Jokių nuošimčių, 
jokių mokesčių už 
pristatymų.
lietinis pardavė
jas Frank P. 
Kpeeclier Jums 
patarnaus.

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

— O kodėl ji taip darot - _ Tai
paklausė tėvas. T,, ._ . ,1 . „ ... . , , Elzyte,— ir yra kuo susi-

— As manau dėl to, kad i , .. o’ Į mąstyti. Šiandien Sesele mu- 
mes jos nemylime, — pagal-1 .v,. . . ’ r o nig ai^Įjino apie nrnsų tautom
vojus atsake Marytė. ..... ,T-, . , - - praeiti ir jos garbę, nurodė

, . J ... . kelius, kuriais Lietuva ėjo,
mes darytume gera tik tiems, 
kuriuos mylime, tai šioj že
mėj būtų nepakenčiamas gy
venimas. Na, tik pagalvok!

— Man esant kare du karei
viai mano pulko nuolat bar- 
davos, nekartų aš juos įspė
jau, kad nustotų baręsi, bet

kad tapus nepriklausoma, ir 
baigdama metė vienų mintį, 
kuri mudviem krito į širdį, 
ir dabar apie tai kalbėjome.

— Kokia mintis, gal ir aš 
pasinaudosiu, — klausia Ju-

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kovo Trečia Diena

kaip griovimų pasaulio tvar
kos ir smurtų, revolineijų ir 
žudynes. i’JS

raudonas žaibas blizga ir vii-J * * *
tis neduoda spindulio, varg-) Kūno kultūros, kūno svei- 
šui jūreiviui įbrangintii, mes katos stiprumas yra visoms 
bėgame prie mūsų Tvėrėjo, tautoms vienas iš pamatinių 
— “Viešpatie, gelbėk mus, reikalų. J. Tūbelis, min. prez. 
žūnaine!” (Mato VIII, 25). ' „ • •

— Reginaldas HeLer, Veiklioje ir stiprioje jau- 
... .. = j nystėje yra įrašyta ilga ir

— DUBLINAS. Kardinolas laiminga senatvė. E. Kleneke. 
MacRory paskelbė ganytojiš-

Kuomet per sudraskytai Į 
buriąs žiauri audra siaučia, j 
kuomet virš tamsios bangos;

Darysiu Gera

“Marytė turi dviratį!” — 
Ši linksma žinia telegramo 
greitumu pasklido po visų a- 
py linkę.

Po pamokų visos mergaitės 
tos apylinkės, 'išskyrus, Ony
tę Baltaitę, kuri sirgo gripu, 
buvo susirinkusios gyd. Nor
kaus kieme apžiūrėti Elgin 
išdirbinio, naujutėlaičio dvira 
čio, kuris išdidžiai atsirėmęs 
sienos smalsių mergelių akį 
viliojo.

— Leisk, o leisk man pa
skambinti dviračio varpelį! - 
maldavo mėlynakė Meilutė.

— Aš tau duosiu raudonų

DAR
GALIMA

GAUTI
1937 “DRAUGO” KALENDORIŲ

Gražūs, spalvuoti kalendoriai - 
Atvykite į “Draugo” raštinę, 
pašto ženklais.

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.

su visomis šventėmis, 
arba prisiųskite 25c

Chicago, III.

kų. laiškų, kuris buvo skaito- 
“Nebijokite, tesustiprėja jūjmas Airijos bažnyčiose. Laiš

ke arkivyskupas griežtai sme
rkia komunizmų, kuris reiš
kiąs Dievo ir pomirtinio gy
venimo paneigimų, skelbda

i lytė.

veltui.
Nagi vienų vakarų kai bo

mbos griaudė, o kulkos lyte 
lijo, žiūriu, vienas tų karei
vių bėga, tiesiog į ugnį sku
botai griebia į glėbį ir par
neša ligoninėn sužeistų, vos 
gyvų savo bičiulį, su kuriuo 
kasdien vaidus kėlė. Mes su- 
simųstėm. Šis įvykis mus 
daug kd pamokė ir mes gi-1 
linu pažvelgėm į gyvenimų.

Mary tė ir susimųstė.

— Tu išlošei, tėte. Laimai 
mielai leisiu pasivažinėt ma-

mas žemės rojų. Tas žemės,

sų rankos” — Zak. VIII, 13.
Negana žmogui padirbti 

laivų, kad jis gražiai išrody-
— Seselė sakė: “Tautiškų bestovėdamas ant rąstų, 

auklėjimų privalo vainikuoti Kas to, jeį žmogus pa/lirb-
nuoširdi tautos meilė”, ji tų savo laivų tarp gražiai ir rojus reiškiąs ne kų kita,
paaiškino, kad nuoširdi reiš- ____________________________________ —---- ...
kia neužinteresuota jokiais a-
smeniškais išskaičiavimais.
Na, kų ar ne gili mintis? 

j — Be to, — įsikišo čia Ge- 
i nutė, — ji davė mums supras- 
• ti, kad mes privalome savo

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
tautų mylėti nes ji pati savy-

1 je yra verta didžios meilės, 
ir prie to mus ragina krikš
čioniškoji pareiga. Kaip grau 
du man darėsi, kada Seselė 
pasakojo, apie tų gražių ii 1

Jei pritruksite OLD GOLD CI- 
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

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tumeriai reikalaus.

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

no nauju dviračiu. Nuo šiol ( nuoširdžių tėvynės meilę, ku-1 
ir aš darysiu gera tiems, Ku-. ria degė mūsų broliai betu
riu nemyliu, — ryžtingai at- • yiai tuo metu, kada savo

DRAUGAS

I
sakė Marytė.

Valerija J°mantaitė, akad.
krauju laistė Lietuvos Nepri-

2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

Redakcijos Atsakai

Petrai J. Venslauskui. Strai 
panelį pataisę dedame į Jau
nimo Skyrių. Eilėraščio ne
galėsime sunaudoti. Jame vi
siškai nėra eiliavimo formos, j 
Pozaiškas. Eilėraščiams tai
syklių, reikia lengvumo, švel
numo, grožioi, vaizdų. Patar
tume geriau rašyti proza.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

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

[%

Wivn. mothen, u*ter«—they're offen - 
torceo to point the woy *o hair 
Health to their men folkl For woim« 
know that a healthy head produces 
handsome kairi And that'j why 

women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkabie foaming oil 
shampoo which firit nourishes the 
tcalp. then take* the dūli, parched 
hair and bring* it back to glowing 
health. Fom-ol i* so economical; a 
little goe* a long way. Alk your 
druggitt fOr the regular 50c tižo. ' 
Or, write ter a genercu* Iriai bot- 
tle, endosing 10c to cover pocking 
and ooitage.

FOM-OL

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. jusTfN mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

** M*



Veikiame

Trečiadienis, kovo 3 d., 1937

lengva. Reikia nemažai dar- 
_______ i hiiūnkų. Dėl to kuopos jau

Lietuvių lt. K. Labdarių dabar illia rfl»,i,,lis dalbil,itt- 
Sųjungoa centru auairinkunaa k>-' inob.hzttv.mu. Be to, tu 
įvyko naujuje vietoje - Uie.' l**'! “,ėn- 31 d- V>
vo Apvaizdos parap. wdėj. Uul° darie l'7ktta 
Jis buvo trečiadienį, vasario P'tnikas. Ir žiu reikalas ne- 
24 d. Susirinkimus buvo ga- buv° "žliHrStaa. Tartasi ir dėl 
na gausingas. IS centru ir >• Kuol"« >ra P^idalinuaios 
kuopų valdybų raportų pa- d“'bai* lr iaoB ■>“ vykda- 
aiškėjo, kari pastaruoju iai- k“d *“"><* yP*®-
ku gana daug veikiama: cen- gai bas n'!***-^ pnsiren- 
tro valdyba rūpinas organi- K1“ Prie Vainik» Dlteaoe- 
zacijos reikalais, kuopos ren-į fciaane susirinkime buvo 
gia vakarus ir kitais būdais pranešta, kad seimo išrinkto- 
darbuojasi. 3l komisija jau turėjo posėdį

ir tarėsi dėl prieglaudos sta-
Is anksto rūpinamasi ii a- (yni0 reikalų. Komisija daro 

teities darbais. Daug dirba- pianug jr> ka.bp greit jie bus 
ma, kad tinkamai prisirengti paruoStii Wp greit įie bu8

n R A tJG IB
53

Streikininkai teisme. Dalis Douglas Aircraft Co., Los Angeles, CaJif., darbininkų, paskelbusių sėdėjimo 
streikų, pašalinti iš fabriko ir atgabenti į teismų. Vienas streikininkų gina darbininkus. Kiekvienas čia 
matomų darbininkų turėjo padėti $1,000.00 bond’sų, kad nekels neramumų. Darbininkai nutarė senu bū
du pikituoti fabrikų.

Brazauskienė yra veikli 
, moteris lietuvių tarpe. Skai
to geras knygas ir laikraš
čius. Nuo jos akių neišbėga 
nei žinios apie Dayton, O., 
nei kus dedasi kitose koloni- 

J. A. VUkišiusjose.

BET NARYS ŠĖ MOS 
GALI ĮSTOTI IR 

LA’MĖTI DOVANA
$200,000 Cash Pinigais 
Duodama Dovanomis Old 

Gold Konteste 1,000 Dovanų

prie Vainikų Dienos (gegu tįektį saiuntrai apsvarstyti deSimli ^gonių daugiau. Va- kant valdybų į pirm. išrink- vės savininkas nedavė kol ne- ryse bomba sprogo. 
_ t— ot .j \ v__ ± •• *W a j ir re_ _______ il ir ..z__ i.s.. __-------------------------------------------------žės mėn. 31 d.). Nors toji die- jr, 2įnoma> klls paskelbti spau 

na dar toloka, tačiau geiiau, joje. Tuo tarpu nieko kotn- 
jei iš. anksto prie tokio įvy- kreUug dar nėra padaryta.
kio. pasiruošiama. Mat, suor- Ta(,iau koniisija galvoja ir 
ganizuoti rinklia\ų nėra taip Virina,. Komisijų sudaro: kun.

~ Jg. Albaviičius, adv. J. Gri
sius, kun. A. Linkus, ark. M. j Žaldokas ir L. Šimutis. Ui Vei
kia kontakte su labdarių val-

dinas, Šv. Kryžiaus ligoninė tas Jonas Dimša, pagelb. V. užmokės nuostolių, 
pažangų daro. Labdariai tuo Balanda, rašt. S. Trumpulis

Oi.I) GOLD Konteettut yra visiem? 
| atdaras. Konteotas susidaro iš lšri- 
į Simo Mjslluotų Paveikslų. Nueikite 
pas savo ct^aretų pardavėjų |r pra- 

. šyklte Jo dėl oficialiu Old Gold Mis- 
i lių Paveikslų, PYKAI, kartu su pll- 
1 nals etatais ir sniulktnrnn" apie 
kontestų. Įsigykite savo mįsles ir 
įstojimo formų tuojau. Kontestas kų 
tik prasideda. Neatidėliokite. Nėra 
jokių apgavysčių. Tik jūsų gabumas 
laimės. Dvlgubal-Svelnūs Old Gold 
duoda Jums progų laimėti turtų Lr

I tįikikalnis važinpin I1p Padaryti Jus turtingų visam gyveni -AUKSKainiS važinėjo Lie- ,nUi. Skaitykite "Draugų" dėl
Kiededama padanga gatve troit) Mic,, ? iaįdoti brolį. Po l>ni<;*nl4

džiaugiasi ir yra dėkingi Sv. ir U. Gudienė, «l. J. Game- „uo 19 iki 18 gatvės ateimu- i lakįotuvių "paviešėjo ten' sa j LOTU 
Kazimiero Seserims, kad jos kas, iždo globėjo. _ abi an,- šė į degtinės ir vyno olselio, vail neB Uetroiie turi llaug 1 T<į-Ofi-7 
taip sėkmingai vadovauja la- žinos narės — Ona Kazlaus- i °

LIETUVIAI DAKTARAI

GAVĖNIA
bdarių pastatytai ligoninei.

Labdarių žinelės 
Praėjusį sekmadienį BrigU-

ton Parko labdarių kuopa tu
rėjo vakarų parapijos salėj. Jurgio parap. salėj. 
Vakaras gerai pavyko.
West Pullmano labdarių kuo

(Tęsinys iš 2 pusi.)

niais bažnyčioje melsdavos dyba ir direktoriais. Komi- 
kuone visų dienų: trečių va-'sijos nuliai yra įsitikinę, kad 
landų popiet visi vaikščioda-1 labdaritų sųjungos tikslų, ar
vo Kryžiaus Kelius. Nemaža1 anksčiau ar vėliau bus gali- Jia surenK® Lietuvos Nepri 
buvo žmonių mokančių atmi-1 ma realizuoti. Tik reikia, kad
ntinai giedoti Kryžiaus Ke
lių giesmes, maldeles.

Kaltinėnų parapijų turėjo 
garsų giedorių Šukį. Jo bal-

prieglaudos fondas sparčiau 
negu ligšiol būtų auginamas.

Susirinkime buvo tartasi ir 
kitais svarbiais lietuvių lab-

kaitė ir Petronėlė Jančaus- 
kaitė. Susirinkimai nutarta 
laikyti kas paskutinį mėnesio 
sekmadienį 2 vai. popiet Šv.

Žaibas

klausomybės sukaktuvių pa
minėjimų vasario 21 d. para-

Padanga (Tajeras) 
Išmušė Duris

GARY, IND. Važiavo ko
pijos, •> salėj. .-Ši# parengimas BroadiUy gatve? PriVa-
labai gerai pavyko. Parinkta 
aukų Vilniaus atvadavimo

so gražumas ir galingumas darių organizacijos .reikalais. į reiJtaJainiS
Ligoninės padidinimas

Kaip žinoma, praėjusį ru
denį buvo padidinta labdarių

kad ir menkai tegalėjo giedo-, pastatytoji Šv. Kryžiaus Ii- ( 
ti, prisidėti prie giedojiį^p.1 Ant to epamo, kuria-įda 3° 8Ūnai
Ir šiandie aš atsiminęs Kai-1 me yra koplyčia, pristatyta Labdarį, 
tinėnų bažnyčioje giedojimus'dar keturi aukštai. Ir vidus!
gavėnios metu gėriuosi. Į jau baigiamas įrengti. Netru-1 

Pelenų dienos rytų patikęs kus pristatytoji dalis bus ati-

patraukdavo žmones prie di
desnio uolumo vaikščioti Kry
žiaus Kelius ir tuos, kurie,

Labdarių ūkį .turi išnuo
mavęs J. Šlikas, senas labda
rių veikėjas. Jis jau kelinti 
metai ten ūkininkauja. Pade-

Labd.

BR1DGEPORT. — Labda
rių 5 kuopos susirinkimas į- 

einunt į bažnyčių vienų, kitų daryta. Dabar ligoninėn bus 'vyko vasario 28 d. Svarsty-

žiavęs 19 gatvę pasuko į šiau
rę ir tuo tarpu nusmukus pa
danga pradėjo riedėti gatve. 
Visi, kurie tik matė, pradėjo 
draiveriui šaukti, kad susto
tų, bet jis kaip važiavo, taip 
ir nuvažiavo savais keliais.

Pasivijęs jį ketvirtoj gat
vėj parakiau, kad grįžtų pa
dangos pasiimti. Sugrįžus 
prie 18 g. ir Broadway rado
me minių žmonių prie krau
tuvės durų. Draiverys norėjo

senesniųjų paklausiau, ar pa
žįsti Kanapinskį. “Kokį Ka
napinskį?’’ Nugi kuris atsi
kraustė į LaSinskio vietų. 
“Je, je, mes, palydėję Lašins- 
kį, sutikome ir įsileidotne Ka
napinskį”. Bėglias

galima priimti apie penkios- ta daug gražių dalykų. Ren- j padangų atsiimti, bet kraulu-

I
TO REGAI 1)1 ENERG7 

AFTER THE FLU
Wh«n the f Iu nu įeit you 
wcik and discouraiced vou 
need urmclhmg to nut , 
keen edae on your appctite 
and to Mace up vout di 
aestive systetn. to turn yout 
food into strenitth-givini. 
red blood. Hostettcr » 
Stomechk Bittert speedt 
uprecovery You'll feel oet- 
ter with the flrst dose 
Phoneyoardruicstoreriitht 
away and (tet surted quick 
ly America ! tonic since 
1855. Tastes good. doe« 
good. 18 oi. bottle. 81 50

MOSTETTER’S BITTERS

i
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Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

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

duris, kurių stiklus sudaužė' dmugų ir pažįstamų.
į smulkius gabalė|jus. Buv; " _____
viduj žmonės manė, kad du-1 Simonas Brazauskis gavo

.............. ....... žinių iš Lietuvos, kad jo bro-
L1ETUV1AI ADVOKATAI j lis sunkiai serga ir nėra vii-

Telephone: BOUIevard 2800 ‘i«. Paveikti. Todėl «u kitu 
inCCDU I PŪ V- ibM>llu» gyvenančiu Cbicagoj,
JOSliH Ji tnioH Ua,° planus, kų daryti su gy

LIETUVIS ADVOKATAS veniniu tėviškėj.
4631 South Ashland Ąvpnue 
Res. 6513 S. Rockvvell Street 

Telephone: REPublic, 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonaa CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600

httLle 4«!0 Prospect 1818
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT GAW 
8X28 So Wentem Avė.

Valandom kasdien nuo S:80 po plev 
Iki 8:80 v. vak. 8ubatoj m c 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randolph St.

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
Iki 8:00 po piet

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012 ______

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

ĮVAIRŪS DAKTARAI

l LAFayette 4017
Tel. namų: 

HEMiock 6286

Rez.:
2456 W. 69 St.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& S—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekiiiadieniais 

pagal sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. C^umet 5p74
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DANTISTAS

DR. A. K STULGA .
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.
3147 So. Halsted St., Chicago 

Psued., Sered. ir Snbat. nuo 2—9 v.

R«b. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROveniU 0617
Office TeL HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Hubat oms Ciceroj
144G Ho. 49th Ct

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR 0H1RURGA8 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—i po|riet — 7—9 vakare 

Trečiadicnuis ir Sekmadieniais 
jmgal sutartį.

Tel. Office Wentworih 6330
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų lr vaikų ligų gydytoja 

; 6900 So. Halsted St
. Valandos 2—4 j»o pietų, 7—8 v. vak. 

iSskvrus seredomis ir subatomis.

TeL OANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR 0H1RURGA8 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare 

Ketvergais pagal autartj
2305 So. Leavitt St.

Tek OANal 04021 Tel. Ofc. REPublic 7686 
) Melrose Park 820

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
Antrad., kutviilad. lt uenkt&dlenlalr 

9-12 v. ryta; 1-5 p. p.: 4-9 v. v. 
fte.študienlalH nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 

161 Broadway
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo
1 10 v. r. Iki 9 vai. vakaro

Sefttadtentais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Hvkniadtenlata pagal sutarties.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
murnl «nt*rti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. and Office Tol. CANa’ 0287

Res. PROapect

DR. P. Z. Z ALATORI
Office Phone

PROinect 102* 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. ir 7-• vak. CANaJ O7O«

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

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

kary, 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.
; *86 ’ Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

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

TeL YARdi 0994 
Rea.: Tel. PLAaa 2400

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

10 «lr> 19

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lnboa

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai pe nietu ir aua 7 iki 8:8A v. •
JAU HUORIftO IA KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 80 metu 

Reumathmaa Ir širdies ligos lo 
apeclalyb/-

▼alandos 11-13 A M. 2-4, 7-1 P. M 
Gyvenimo vieta 1488 Ho SO A*e. 

Phone Cicero 8684
OUtee 49*0 W«et lSįh

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedėliom Ir Trečiudlenlaia 
Pagal HutartJ

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valensas

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1230

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedšl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
To^Įųaii 7yQ«

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 6913 14 
Res. KENvrood 6107 ,

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M.
Kedeboaua pagal sutarti

L
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gus metus gyveno West Si-i kad ir kitos tautos mėgsta tadieniais) International Po-jinitrovos dvare, steigiama da- 
dėj, kur visų laikų užlaikė lietuvaitės dainavimų ir įve- puri iš stoties YY AAF, 920 rbo stovykla. Dvaras jau niir 
biznį. Per pastaruosius 4 me-j rtina kaipo pirmos eilės ar- kil. Taipgi pildomos grynai pirktas iš grafo Tiškevičiaus.

lietuviškos dainos ir muzika. Netrukus bus remontooųami

Gražus LRKS A 163 
Kuopos Vakaras

MARĄUETTE PARK. - 
Vasario 21 d., parapijos sve
tainėje įvyko LRKSA 163 kp. 
vakaras. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Labai malo
nu, kad lietuvių visuomenė 
įvertina lietuviškų menų ir, 
teikia paramų rengėjams, da-' 
rbuotojams.

Programa buvo įvairi. Va
dovavo kuopos daktaras kvo
tėjas dr. J. Poška. Pirmiau
siai liaudies dainelių padai
navo dvigubas vyrų kvarte
tas, vadovaujant varg. B. Ja
nušauskui. Toliau sodo daina- 

^^vo Konstancija Skelly. Po to 
^Bfeibliką užimponavo lietuvai- 

šokikės: J. Kasmauskaiitė, 
L. Cinskaitė, J. Matecūnaitė 
ir J. Katkauskaitė. Taipgi 
jaunutis Gilbertas Mickeliū- 
nas pasakė gražų monologų, 
o centro pinu. iL. Šimutis 
pinčiai nušvietė LRKSA or
ganizacijos reikšmę.

Po to vaidinta “Užkerėtas

Burkus”, pagyvenęs ir ap- 
sirembęs ūkininaas (Juozą., 
Mickeliūnaa), “Jackus”, iš
važiavęs burliokystėji ant už
darbių ir prasigėręs sulyg 
paskutinių skudurų (Vincas 
Rukštalis) ir “šaltyšius” (N. 
l)u tolias).

Nors lošėjai nėra profesi- 
jonalai, bet dėjo pastangų pa 
tenkinti publikų. Ir, aš ma
nau, kud kurie atėjo pama
tyti veikalo, buvo patenkin
ti.

Vakaras visiems patiko.
Ieva Lukošiūtė

“Lietuvos Ūkininko” 
Draugija Auga

Po 30 metų “Lietuvos Ūki
ninko” draugijos sukaktuvių 
paminėjimo, kuris įvyko va-

Jų tėvas — neatsargaus au 
tomobilisto auka. Keturi vai
kai: Antanas, 15 m. amž., Vik
toras, 11 m., žemiau Juozas, 
16 m. amž., ir Bemice, 12 m.,sario 7 d., ne tik draugijos 

nariai, bet ir visose koloni- Dumblauskai, gyvenantieji ad-
jose kalbama apie gražų va- vešu 1836 YV. 46 st. (Town of 
karų. Į Lake), kurių tėvų Juozapų

Draugija, yra viena didžiau Dumblauskų vakar užmušė
šių Cbicagoje ir stipriausių automobilius einant skersai
finansiškai. IVaeitame mene-; Ilonoje st. prie W. 46 g. Au- 

Jačkus”, vieno veiksmo juo- J siniam susirinkime į draugi- tomobilistas Frank Rendziak,
kinga komedija, iš Lietuvos jų įsirašė žilnotnas veikėjas, sūnus saliunininko, adr. 4730
kaimiečių gyvenimo. Vyriau
sių rolę (Agotos) puikiai lo
šė vietinė artistė K. Skelly.

Metropolitan State banko ta
rnautojas, Antanas Valonus,

Laflin st., palikęs sužeistų 
Dumblauskų, nuvažiavo, bet

Didelių sceniškų gabumų tai-' būtis, S. Sanian, V. Petrai-
T. Vasiliauskas, Izabelė Ur- pašaliniams pavyko paimti au-

lūs dirbo savo ūkyj, Bryant, tistę. 
YY'is. Pirm negu įsigijo ūkį 
gyveno Marąuette Park ko
lonijoj per 5 metus. Šeimyna 
ten dar ir tebegyvena.

Gavus žinių, laidotuvių di
rektoriai I^akavičiai parsive-

WCFL BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Vasario 28 d., 7 vai. vak., 
girdėjome gražių

žė lavonų iš YVisconsin valst. Didžiulė orkestrą išpildė lie
davo lavonvežimiu. , tuvių liaudies dainas. Stebė

tinai gražiai skambėjo lietu- 
KHn« pašarvotas Lakavi-'vilJ vikoje Al„„ri.

,-Jy koplyčioj, 2314 W. 23rd koJe. ,Iaxivygn uricait(,
pi. laidotuvės įvyks penkta
dienį, kovo 5 d. Pamaldos į-

Kitos Budriko programos bū trobesiai ir pritaikomi darbo 
nų ketvirtadieniais, 7 vai. stovyklai, 
vak., iš stoties W11FC, 1420 • • •
kil. Visa valanda būna geros Daryk tiktai tų, kas tave 
muzikos. Šių savaitę girdėsi- dvasiškai išaukština ir kartu 

programų.' te St. Rimkų ir kitus pildant yra naudinga visuomenei.
programas. Klausytojas Į Hendersonaa

J
— (XX) Mažai kam žino-1 Gyvenimo kelių suraai, jei 

ma, kad Kinijos valdovas ma- skaitysi, laikraštį Ku
ršą las Ciangkaišekas ir jo pratn. Rimšių Andrius.

navo sunkių klasiškų dainų žmona yra giliai tikį katuli- 
“Pavasario Aidai” su orkes- kai. Neseniai maršalas Čiang-

vyks Gimimo Pan. Švč. Mari- t0ĮqO gražaus dainavi- kaišekas įsakė jam išrašydin 
jos parap. bažnyčioje, Mar-' 
ųuette Park.

RADIO
JADVYGA GRICAITĖ ITA
LŲ RADIO PROGRAMOJ

Jadvyga Grigaitė, gerai ži
noma radio dainininkė ir vai
dintoja, šį vakarų kovo 3 d., 
dainuoja italų radio progra
moje, iš stoties YVGES (nuo 
7:30 iki 8 vakare). Tarp ki
tų dainelių, Grieaitė dainuos

mo, su pilna orkestru, retai ti iš Europos pranašo Jere- 
kada galima girdėti. Kita nujaus pranašysčių knygų. Ir 
Gricaitės dainelė buvo “M>-'maršalas, ir jo. žmona labai 
no karžygis” taipgi su orkes dažnai skaito Šventųjį Raštų, 
t ra gerai atlikta. Louis Ten-
zis, baritonas, išpildė .tris 
liaudies daineles: ‘Y’akaras,
Sarpaliaus, “Ko liūdit sve
teliai” ir “Amatninkų dai-

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

Kretingos apskrity, Di-

AT8IMINKITE!

Pirmus ‘Draugo” piknikas 
bus geg. 30 d., Sunset Park’e.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.na”. Norėtųsi ir toliau gir
dėti Tenzį dainuojant.

O kų besakyti apie Maka
lus. Visiems, kurie girdėjo, 
Įiatiko. Atsikartoja įvykis, 
kuris buvo prieš keletu metų.

ariu “Una Voce Poco Fa”, iš' Bambalini) sugrįžo. Lauksime 
operote “Sivfiflijos Kirpėjo”, kito sekmadienio vakaro, kas 
Grieaitė yra pasižymėjusi dai toliau busi.
nuodama Budriko radio va-l Kurie turi laiko dienų, ga- 
iandose, taipgi vaidindama Ii pasiklausyti 3:30 vai. po- 
Makalų Aldutės rolę. Matyt, piet (pirmadieniais ir penk-:

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

----- ok—
Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj------ o------

Suvirs 50 metų prityrimo------ O------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

pinigus 
— > ■ ■ o-----------------

pgi parodė “Anduūnas”, ka
lvis gudragalvis ... girtuok
lis (J. Žolanda), “Valentas

REGULIARUMAS GELBSTI 
IŠVENGTI ŠALČIO

tis, A. Petraitis ir Kazimiera 
Janiūnas.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

tomobilio numerį ir vėliau jis 
suimtais. J. Dmublauskas mirė 
bevežant į ligoninę. Velionis 
buvo bedarbis, gaudavo pa- 
šelpų iš “reliefo.”

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 HORTHWEŠTERN AVENUE
ARTI GRANU AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Apsaugai nuo Šalčio geros sveika
tos kūnas yra geriau negu umbrela 
ar kalioSial.

Vienok yra tiek daug žmonių, ku
rie leidžiasi paprastam užkietėjimui 
save- pastatyti "Įveiktose" sąlygose, 
kuriose jie kai tik yra linkę persi
saldyti pirmam ftalčiui pasirodžius.

l’žsilaikykit geroj savijautoj šią 
žiemą. iftvengkite vidurių užkietė
jimo valgydami Kellogg'a ALL-BltAN 
kasdien. Jis duoda taisanti "rupu
mą," taipgi vitaminų B viduriams 
sustiprinti, be to, ir geležies dėl 
kraujo.

Kūne ALL-BltAN sugeria dvigu
bai savo svorio vandeny, sudaro 
minkštą masę ir kaip su kempine 
švelniai išvalo sistemą. Tik išval- 
gykite po du kupinu šaukštu kas
dien. LJžsisenėjusluos atvejuos val
gykit su kiekvienu valgiu.

štai, kiek geriau valgyti šį mais
tą, negu imti silpninančias piliules 
Ir vaistus! Valgykit ALL-BRAN kaip 
javinius su pienu ar vaisiais, arba 
virkite pagal receptus. Parsiduoda 
\isose krautuvėse. Kellogg In Bat- 
tle Creek padarytas Ir garantuotas.

Gražus Programas

TOYVN OF LAKE. — Sv. 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 
3 skyrius, kad parėmus Šv. 
Pranciškaus vienuolynų, ren
gia vakarėlį sekmadienį, ko- 
vo 7 d., parap. salėje. Pra
džių 6 vai. vak. Vakarėly da
lyvaus kalbėtojai kun. A. Va
lančius, Stasys Pieža, (abu 
turi sesutes vienuoles Šv. Pra 
nciškaus vienuolyne). Pakvie
sti ir mūsų vietiniai kunigai. 
Tarp kitko, bus rodomi juda
mieji paveikslai; rodys kun. 
Š. Jonelis. Komisija kviečia 
visus dalyvauti. Rap.

Serga

BRTGIITON PARK. — Šv. 
Kryžiaus ligoninėj padaryta 
sunki operacija Barborai Pe- 
traitienei. Ligoninėj randasi 
nuo vasario 22 d. Guli kam
bary No. 319. Giminės, dran
gai, kaimynai prašomi apla
nkyti. Drauge

MIRĖ JURGIS LOBIKIS

Cliicagiečiams žinomas Jur
gis Lobikis vakario 28 d. pa
simirė Mbmorial ||gon»iinėjie, 
Antigo, Wis. A. a. Jurgis il-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Laidotuvių Direktorius

^IJOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

in.,39

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

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠAUKITE TELEFONU

YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage Av. 
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų radio programų Pinnadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš YV.H.F.C. stotie* (1420 K.) — 
Pranešėjas Povilas Šultimieras.

ELMER
STURENFELDT

Mirė kovo 1 d., 1937
11:15 vai. ryto, sulaukęs 
metų amžiaus,

A. a. Eltner gimė Chicago.
III

Paliko didcliamo nuliūdime 
moterį Oną. po tėvais Virbic- 
kaltė, 2 dukteris: Audrcy ir 
HhLrley, sūnų Donald, tėvus, 
brolius, seserį, uošvienę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2049 W. 
23rd Street.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, kovo 4 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parapijos bažnyčią, 
West Side, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielą Po pamaldų bus nuly
dėtus į šv Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Vaikai, Tė
vai, Broliai, Keršio, Uošvienė ir 
Giminės

Laidotuvių direktorius Ia- 
rhatviez Ir Sūnai. Telefonas 
CANal 2515.

Phone BIMMJ

MAKT, INI). LAIDOTUVIV DIRRRTOIUAI
KELNER — PRUZIN

Geriausias pa tarnavimas — Moteris patarnauja

LAIDOTUVIŲ DIREKTORtUR

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340
Ik t* Avė.

PETRAS STRECKIS

Mirė vasariu 28 <1., 1937 m., 2:30 vai. popiet, su
laukęs 59 metų amžiaus.

Kilo iš Telšių apskričio, Lūkiu parapijos.
Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime pusbrolius Stanislovų 

Lukauskų, Karolį ir Liudvikų Smilgius, pusseserį 
Marcijonų Navickienę, krikštoduktę Julijonų Jasper, 
Leonų ir Aleksandrų Liaudanskus, Vincentų Griga
liūnų; o Lietuvoj pamotę Barbarų Streckienę ir 2 
seseris ir gimines.

Vėlioms buvo narys Švč. Jėzaus Širdies ir Palai
mintos Lietuvos draugijų.

Kūnas pašarvotas Skudo koplyčioj, 718 YV. 18th 
Street.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 4 d. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas j Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčių, 18th Street, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už vėlionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Pusbroliai, Pusseserė, Krikštoduktę ir Gi
minės.

laidotuvių direktorių* S. M. Sklidus. Telefonas 
MONroe 3377.

Laidotuvėmis rūpinasi Vincentas Grigaliūnas ir Ma
rijona Navickienė.

DIREKTORIAI
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

tA. * A 
JURGIS LOBIKIS

Mirė vasario 28 d.. 1937 m., 
7:30 vai. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo Iš Suvalkų red., Sasna
vos parapijos.

Amerikoj išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną. po lėvata Jagus- 
kaitė. 3 dukteris: Katariną Pa
šte ma k žentą Juozapą, Julijo
ną šnekutį ir tentą Bernardą 
tr Maręelę, sūnų Joną, švoge- 
rlus Mykolą ir Antaną Clrvelius 
Ir daug kitų giminių, Kanadoj 
seserį Pną Nelson, o Lietuvoj 
brolį Joną Ir seserį Mariją.

Velionis gyveno ir mirė Bry
ant, Wls.

Kūnks pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj 2314 W. 28 PI.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
kovo 5 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atiydštas J Gimimo 
Paneles ftvC. parap. bažnyčią. 
Marąuette Park, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už vClionto 
sielą. Po pamaldų bus nutydk- 
tas į Iv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir paiy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dnkterys, 
Sūnus, Aeidat, Avngertal Ir Gl- 
mMs.

Laidotuvių direktorius La- 
Ir Kūnai. Tel. CANal 2515.

A.

JįL,
T

JUOZAPAS
DUMBLAUSKIS

MirS kovo 1 d., 1987 m..
6:20 vai. vak., sulaukęs pusę 
amžiaua

Kilo Iš Lietuves.
Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Bronislavą, po tėvais 
LvaAkevlčaltė. dukterį Bronisla
vą, 3 sūnus: Juozapą, Antaną 
Ir Viktorą, seserį Lludvlgą Ka- 
taudklenę, švogerj Petrą Kz- 
tauski Ir Jų šeimynas Ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4606 8o.
Hermilage Avė.

laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. kovo 4 d. Iš koplyčios 8 
vai. rylo bus atlydėtas 1 šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
Town of Lake, kurioj (vyks ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
stelą. Po pamaldų bus nulydŠ- 
tas į* Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai k riečiam e visus 
gimines draugus-ges Ir pažy
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dūki*. Ki
nai, Šliogeris Ir Oisninfe.

Eudeikls.
lų di
Tel. YARds 1741.

LackaniczirSnai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Sky rius 42-44 E. 108 St. 
Phone I’ULlraan 1270

I. Liutem
S. P. Mažeika
A, Masalskis
A. Petkas
S. M. Skidas
HZolp

Ezerskis ir Šuns

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 

Phone Cicero 21C9

718 Weat 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

10734 8o. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 6703
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West Side Žinutes

.^ačiadięnis, kovo 3 d., 1937

Šiandien baigiasi novena 
prie šv. Kazimiero. Novenos 
vedėjas, knn. V. Čižauskas, 
MI&.. savo pamoksluose, tei
kia gražių iš Kristaus kan
čios, pritaikintų prie gavė
nios minčių. Pamokslininko 
rimtumas ir nuoširdumas su
jungtas su pamokslų įdomu
mu, pridavė novenai žmones 
paveikiantį savotiškumą.

•Kovo 4 d., šv. lęazrmlero 
šventėj, Aušros Vartų bažny
čioj, 7:45 vai. ryto, prie šv. 
Kazimiero bus laikomos iš
kilmingos šv. Mišios su asis- 
ta. Mišias laikys kun. V. Či- 
žauskas. 7:30 vai. vakare bus 
palaiminimas Šv. Sakramen
tu ir “Te Deum”.

Kun. Vincentas Čižauskas, MIC.,
— novenos prie šv. Kazimiero Au
šros Vartuose vedėjas.

J

Perėtų sekmadienį, vasario 
28 d., Aušros Vartų parapi
jos svetainėj buvo Moterų 
Sų-gos 55 kuopos bunco par
ty. Dalyvavo žmonių iš visų 
apylinkės kolonijų.

nių. Už savaitės bus parduo
dama “Draugo” spaustuvėj 
ir kituose knygynuose. Kurie 
įdomauja Lietuvos istorija, 
pasiskaitykite šių, naujausių 
“Lietuvos Istorijų Paveiks
luose”.

pijonus dalyvauti parapijos 
vakarienėj sekmadienį, kovo 
7 d., 6 vai. vakare. Koresp.

Šv. Kazimiero altorius Aušros Vartų 
bažnyčioje, prie kurio rytoj bus atlaiky
tos iškilmingos šv Mišios.

Remonto darbas Aušros 
Vartų parapijos svetainėj jau 
pradėtas ir tikimos neužilgo 
sulaukti moderniškų patogu
mų svetainės virtuvėj ir ki
tose vietose.

Pereitų savaitę plėšikai vėl 
buvo užpuolę S. Šimulį jo 
krautuvėj ir nusinešė visos 
savaitės uždarbį.

Misijos

BRIDGEPORT. — Vasario 
28 d., Šv. Jurgio bažnyčioje 
prasidėjo misijos anglų kal
ba.

Iš Tėvų Marijonų 
Rėmėjų Melrose 
Parke Veikimo .

Ateinantį sekmadienį, kovo 
7 d., J. Vaičiulio salėje Tė
vų Marijonų rėmėjų skyrius 
rengia kauliukų žaidimo va-

SUSIRINKIMAI 

Federacijos Sus-mas
_______ y

Rytoj, kovo 4 d., 8 vai. va
kare, Aušros Vartų parapijos 
salėj įvyks mėnesinis Fede
racijos Cbicago apskrities su

vargonininkai ir chorų atsto
vai. ibis svnrstoma daug da
lykų. Susirinkimas prasidės 
lygiai 9 vai. vak. Prašomi ne
pavėluoti.

J. Stanaitis, raštininkas

joj. Karės kviečiamos susi
rinkti 8:30 vai. ryto, parapi
jos salėn. Valdyba

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 8 skyriaus susirinki
mas įvyks trečiadienį, kovo 
3, parapijos svetainėj, tuoj 
po pamaldų. Visos narės kvie 
čiamos būtinai atsilankyti.

Taipgi, pranešama, kad se
kmadienį, kovo 7, draugijos 
narės dalyvaus 9 vai. šv. Mi
šiose ir bendroj šv. Komuni-

į PAIN-HPEILER k J

Ii. iii!

Patikėtinas Untmentaa. 
palengvina gėllmua Ir 
skausmus nuo lfitampy- 

my Ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER
▼alabaženklla Inkras - 
iinomaa vaiatlnėae. ,

w O M l « » A «• O U »
L I H I M E H T

IŠPARDAVIMAS APEX
Skalbiamų Ir Prosinamų Mišinių. 

Keletas Demonstratorių — tikra vertybė $63.00 po

*29.50 ir *39.50
Didele nuolaida perkant abidvi mašinas sykiu.

Jau spausdinama nauja 
“Lietuvos Istorija Paveiks
luose”. Leidžiama Lietuvos 
Vyčių Chicagos apskrities lė
šom is. Knygos leidimu dau
giausia rūpinasi kun. M. Ur
bonavičius, Petras Bložis, Juo , • ■ J *1 tzas Glebauskas, L. Šimutis, 
“Draugo” redaktorius. Ten 
ka pastebėti, kad knyga gra
žiais originaliais paveikslais 
papuošta buvo seniai reika
linga. Čia augęs jaunimas ma
žai skaito Lietuvos istorijų, 
iš vienas pusės, kad maža 
Lietuvos istorijos rankvedžių 
randama lietuvių knygynuo
se, o iš kitos pusės, kati esa
mųjų istorijų aprašymas yra 
per platus mūsų jaunimui, 
kuris veikiau įdomautųsi tru
mpu, įdomiu ir populiarišku 
aprašymu. Kadangi ši nau
ja knyga tobulai dapildo tuos 
reikalavimus, pranašaujama 
kad teks leisti keletu leidi-

AA’est Side vyčių ,rping - 
pong” turnamentas jau pra
sidėjo. Laukiame naujo eent- 
pi jono.

I Vietinė Vyčių kuopa kvie
čia visus narius dalyvauti pa
maldose Šv. Antano parapi
joj, Cicero ir paminėti šv. Ka
zimiero, lietuvių globėjo šve
ntę. Pamaldos prasidės 9 vai. 
ryto.

Kovo 1 d. mirė mūsų para- 
į pijonas Elmer Sturenfeldt. 
I Paliko nuliūdusių žmonų ir 
i2 vaikučius. Gilios užuojautos 
reiškiam visai šeimai ir gi
minėms.

Aušros Vartų parapijos ko
mitetas mums praneša, kad 
jau daug žmonių prisiuntė pi
nigus už parapijos vakarie
nės tikietus ir prašo, kad tie, 
kur dar neprisiuntė, pasisku
bintų. Tokiu būdu bus gali
ma iš anksto sužinoti, kiek 
vietų paruošti.

Dar kartų komitetas nuo
širdžiai; kviečia visus para-

“Lie deteetor.” Tai melui susekti mašina, kuri 
tam tikru šriftu parodo, ar žmogus meluoja, ar tei
sybę sako. Tuja mašina dažniausia tyriama įvairūr 
kriminalistai, kurie sakosi esu nekalti. Užvakar nak
tį, prieš sodysūant į elektres kėdę žmogžudį J. Rap- 
pnrot, kuris iki paskutinės valandos sakėsi nekaltas, 
teismui leidus, buvo panandota toji mašina, kaip at
vaizdo matome. Šriftas parodė, kad jis į kiekvienų 
klausimų atsakė melu Po to buvo nužudytas elektros 
kėdėj. .__ ,

Gavėnios metu, Šv. Jurgio 
bažnyčioj, trečiadieniais gie
dami “Graudūs Verksmai”, 
o penktadieniais apvaikščio
jama Kryžiaus Keliai. šių 
savaitę dėl misijų tų pamal
dų nebus.

karų su kalbomis. Kalbės ap jsirinkimo«» paskutinis prieš 
skridęs dvasios ■vadas, kun. 'rengiamų konferencijų. Sky- 
V. Čižauskas, pirm A. Bace- atstovai, ir visi kolonijų
vičius ir kiti.i

Darbščioji komisija, suside
danti iš: K. Kantauto, K. 
Žvirblienės, O. Skodžienės, P. 

Sėjimas Bacevičienės iir A. Švilpaus- 
~ kienės, platina tikietus ir re-

Rėmėjų Susirinkimas nka dovanas, kad vakarėlis 
— būtų gausingas publika, bet

BR1DGEPORT. — Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 2 sky- 

irius turės susirinkimų penk- 
j tadienį, kovo 5 d. Šv. Jurgio 
1 jiarap. mokyklos kambary, 
7:39 vai. vak. Visos narės ma
lonėkite ateiti ir naujų na
rių atsivesti. Atsinešk it mo
kesčių knygeles dėl patikri
nimo. nes per rėmėjų vakarie
nę Verbų sekmadienį 19 me
tų išbuvusioms narėms bus 
įteiktos dovanėles.

Atsiminkit seselių pantry 
party ir atneškit dovanėlių 
tam reikalui. Vajaus vakarie
nės komisija yra Šaltenienė, 
Jonaitienė, Ežerskienė ir Mi
lašienė. Komisija kartu su 
pirm. Vaišviliene sutartinai 
veikia — renka aukas vaka
rienei ir gerai sekas. Žaibas

Mūsų laikais tikrasis uni
versitetas yra geras laikraš
tis. Karleilas

veikėjai prašomi susirinkti.

Valdyba

C. A. Chorų Susivienymo 
susirinkimas įvyks trečiadie
nio vakare, kovo 3 d., Aušros 
Vartų parap. svetainėje, AVest •
Sidėj. Į susirinkimų kviečia- 

ir dovanomis. Nuo seniai yra ' mi atvykti visi chorų vadai,
gerai žinomi melroseparkie- 
čiai savo kilniais darbais. Tat 
ir šį kartų, tikimasi, kad jų 
triūsas ir pasišventimas ne
bus užviltas. Vietiniai lietu
viai, kuriuos dvasiniais rei- i Hot Air, Light, Sulphur ir Shower 
kalais aprūpina Tėvai Mari-

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slocų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Anksto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsipimo—PAMŠGTNKIT

GEHL’S BATHS

Maudynės,
Elektros Trvtmentai ir Masožai

jonai, susirinks gausingai pa
siklausyti savo aukomis iš
auklėto jauno ir darbštaus 
kun. V. Čižausko, MTC., kal
bos ir po to turės progos pa
žaisti ir arčiau susipažinti su 
atsilankiusiais svečiais iš ki- » 
tų kolonijų, ypač iš AVest Si- 
dės.

Komisija nuoširdžiai kvie 
Č4a ne tik vietinius lietuvius, 
bet ir iš kitur atvykti ir pra
leisti gražiai keletu valandų 
laiko. Rap.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGA”.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamai
Kaipo
Skilvio
Vaiitat

PBASTK SAMPCUO D T KAI “S
TrlMr*. 
SM S. 
PrtslMk

litu, Wla. C
WM1. St.. flbtea«a, NL

MM *kM
▼avMa

VISOM
Vaiatinteo

vritt. SKTnirs 
l(WO riyhonrn Aye. 
Mrn., , K t»lr.

Ir ArM.
7:30 ryt. Iki 10 ynk. 
Antr. Ir Prnkt. 7:30 

ryto Iki 0 ynk.

MOTIf’V «KVWirS 
lf»7 N. nnloted St.

Antr. Ir Ketvlr.
9 ryto Iki 0 yak

Mot erto 
Patarnautojo

SIOsK VIKTOSK SCVIKA 40 M KTU

CLASSIFIED
REIKALINGA DARBININKĖS

Uclkallng-B moteris ant Akės. stubos 
darbui. NSra mažų valkų, maža žel- i 
myna. Esu naft'ys Ir priverstas sam
dyti moter). Meldžiu atsiliepti. Mo
teris gali bflt tarp 40 Ir 50 metų 
amžiaus. Mano adresas: D. W. Mi
kulskis, Custer, Mich.

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

Tel. Boul. 7010—7CII

BUDRIK FURNITURE KART
3347 So. Halsted St.

Budriko programas:
WCFL 1)70 K., Nedėlioję nno 7 iki 8 vnl. vak.
WAAP 920 K., Pimiadieninis ir Penktadieniais 3:30 po pietų. 
WIIFC 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

-EKSKURSUOS | LIETUVĄ ■
Gegužės 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenb urgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

arba telefonuokite CANal 7790


