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MEKSIKOS VYRIAUSYBĖ LEIDO ATI
DARYTI VIENA BAŽNYČIA

KITĄ BAŽNYČIĄ KATALIKAI PAJĖ
GOMIS ATIDARĖ

(’ORDOBA, Vera Cruz., ko.; ORIZABA, Vera Cruz, ko
vo 3. — Centro vyriausybės vo 3. — Maitinta miestelio 
nuosprendžiu (sakoma, paties parapijos katalikai susibūrę 
prezidento Cardenas jsaky- pereitą sekmadienį pajėgomis 
» u) leista katalikams eia ati- užėmė savo bažnyčią, kariu

g^^ryti vieną bažnyčią. grupės saugojamą.
iitnlibni tnJ cntilzn uu rlul. . ,

i Kariai ėmė šaudyti j mimą 
ir keliolika kataliką sužeidė.

Katalikai tai sutiko su ,tli«l 
ž ausiu džiaugsmu. Pažymima, 
kad vyriausybė išklausė ją 
klabinimo su peticijomis.

Kol kas dar neišaiškinta, ar 
leista čia atidaryti tik vieną, 
ar visas bažnyčias.

Vera Cruzo valstybės gu
bernatorius tyli apie šį įvykį.

Nepaisant to, parapijiečiai nu
bloškė karius nuo bažnyčios, 
ją atidarė ir suplūdo į vidų.
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Šis specialus žemėlapis rodo, kur jaustas paskutinėmis
į dienomis įvy kęs žemės drebėjimas. Lima apylinkėse buvo 

Pradėjus varpuoti susirgo, drebėjin)0 epntras. 
daugiau kataliką ir kariai pa
sitraukė.

IŠ “DEMOKRATIŠKOS” 
SOV. RUSIJOS

SPRINGFIELDE KOVA DĖL 
PIRKIMO MOKESČIŲ

CHICAGO MIESTAS MINI 
100 METŲ SUKAKTUVES

ANGLIJOS PARLAMEN-'plieno kompanijos vienos
TAC DPM'A PIMKIA PASKUI KITAS PASIDUODA■Zį CAL,NGAM “—M

LONDONAS, kovo 3. —
Anglijos parlamentas po ilgų 
ir karštų svarstymų ir ginčų 
paguliau 243 balsais prieš 134 
pripažino vyriausyliės ginkla
vimosi pragromą, kurini vyk
dyti bus reikalinga
ooi

SĄJŪDŽIUI

IR KITOS STAMBIOS PRAMONĖS JAU 
RŪPINASI DARBININKAIS

PTTTSBURGIT, Pa., kovo' Carnegie Illinois Steel kor- 
3. — Committee for Imlus- poracija, 120,000 darbininkų, 
trial Organization paveikė Bethlehem, 85,000 darbinin- 

Plieno kom- kų.
paskui

7,500,000 plieno pramonę
pilnijos vienos paskui kitas

_ mažina darbininkams darbo
valandas, didina atlyginimą ir 
gerina darbo sąlygas. KasPRANEŠA, ITALAI VYKDO 

SKERDYNES ETIOPIJOJE —a,,™. ,,
_______ _ darbininkų uniją.

Commtittee for 
Organization nėra

PARYŽIUS, kovo 3. — Vie
tos ir Londono spauda plačiai 
rašo apie italų vykdomas bai
sias žmonių skerdynes Etiopi
joje.

Po į vykusio jo pasikėsinimo 
prieš vicekaralių maršalą Gra- a

Tndustrial 
jokia uni

ja. šis komitetas tik organi
zuoja visų pramonių darbi
ninkų unijas ir jis skaitosi vv-

Republie, 52,000.
.Jonės and Laughlin, 25,000. 
National, 20,000.
Yougstomi Sheet and Tube,

pripažįsta 16,000.
In land, 9,000.
National Tube, 8,000. 
Pittsburgli, 7,000.
Columbia., 5,500.
Otis, 3,500.
Timken Roller oBearing,

SPRINGFIELD, Tik, kovo Chicago majoras Kelly pas- 
3. — Legislatūros žemesnieji kelbė, kad šiandien yra Chiea 

BERLYNAS, kovo 3. — Ži-1 Takičistane bolševikai gami- rūmai nepravedė administra- go miesto “čarterio” diena —. 
nioinis iš Maskvos, sovietų vy- na dideles krikščionių šventų- cijos Diliaus, kuriuo nustato-, 100 metų miesto inkorporavi-'
riausybė nusprendė, kad visi jų ir kitų religijų vadų statu- mos 3 centų pirkimo mokės- mo sukakt.uv
užsienių diplomatinės ir kon- las. Jos Ims naudojamos jau- lys visoms viešosios naudos
sulinės tarnybos nariai priva- nųjn komunistų grupių šaudv- kompanijoms, išėmus vandens
Tomai priklausytų bolševikų mų pratimams. Bedievių orga- vartojimą.
bedievių organizacijai. jnizacijos vadai tai sumanė ir Biliaus pravedimui truko

Užsienių reikalų komisaras sovietų vyriausybė sumanymą' atstovų balsą. Sakoma, atei-

ziani italu kariams įsakyta be ^ns’ alka P,a,nnn<‘s 
atodairos žudvti visus ’ visur su niinėtu knniitPtu (C I O.), 
sutinkamus etiopus, vvrns, mo I PriPaž!*ta darbininkų uni-
teris ir vaikus. •'as< Ko1 PaskirV pramonių

darbininkai dar nrganizuoja- 
Anot žinių, per tris dienas lnj, juop fas komitetas pava- 

kaiiai žudė etiopus. Sakoma, d.uoja derybose su pramoninin
Nuo šiandien iki spalių m. i ka<1 ’sžlWbta aP»e 6,000 asme- |.ajs Suorganizuotų darbinin- 

9 d. šios sukaktuvės įvairiau-1 nl’\neS^aitant ko'’1’ tukstanviiJ | kų unijos paskiau pačios turės

riasiasis organizuojamų uniją 8,500 darb. 
autoritetas. Kurios kompani- Toliau seka American Steel 

skaitosi an(j M’ire Co., Sharon, Whee-

res.

Įvairiau
siomis pramogomis bus mini-

ling ir Continental.

Organizuojamų plieno pra
monės darbininkų direktorius 
iš C.I.O. Pb. Murray pareiš
kia, kad tai yra pirmasis toks 
milžiniškas darbininkų laimė
jimas .Amerikoje. T r tai be ko

Litvinovas neseniai pripažin- pripažino 
tas bedieviu organizacijos, ,, . . Taip šiandien vra “demo-

garbes nariu. Jis apie tai , .... • •. kratiskoj Rusijoj, kuriai au-
kalbėdamas pareiškė, kad šiuo 
‘‘ pažymiu ’’ daug didžiuojasi.
Jo žmona ir vaikai taip pat 
priklauso bedievių organizaci
jai ir komisaras skyrė 400 rub vadai tarpusaviui skerdžiasi. 
lių bedievybės propagandos 1 Ateis laikas, kad jie vieni ki- 
fondui. Visi sovietų ambasado- tus išnaikins. Tik tada Rusija

nančią savaitę atstovai bns sn- 
regimentuoti už bilių.

Daugelis atstovą yra nuo-

mos. šiandien vakarą pramo
ga įvyks Chiea^o-stadijunie.

areštuotųjų.
T š Romos

tokratas Stalinas parūpino' monės, kad bilius priešingas
konstitucijai ir vyriausias val-
stvbės teisinas jį panaikins,

Nestebėtina, jei komunistų . ', • i „s’ •' i iw. / kadangi išimtis daroma uz 
vandens vartojimą.

“demokratišką” konstituciją.

Majoras pageidauja, kad 
šiandien “čarterio” diena bū
tų minima triukšmingai — į- 
vairių rūšių švilpynėmis ir 

• varpais.

betarpiškus reikalus su 
nuginčijamos viais Rpt niinėtas komitetas 

skleidžiamos žinios apie tas
skerdynes Etiopijoje.

dariniu vos (^a Pa<‘*9 pramonininkų

Netolimoj ateityje C.I.O.

MADRIDE VARŽOMAS 
DUONOS VARTOJIMAS

liai yra bedievių organizaci
jos nariai.

ŪKYJE UŽEITI ALIEJAUS 
ŠALTINIAI

%

išsilaisvins iš 
go.

komunistų jun-

GRJŽO KARDINOLAS 
DOUGHERTY

Teismas gi ne -- vieną kar
tą nurodęs, kad iš pirkimo 
(jie sako “pardavimo”) mo
kesčiu niekas negali būti išim
tas.

ANGLIJOS KATALIKŲ VY
SKUPAS CHICAGOJ

CLAY CIT.Y, III., kovo 3.
— Netoli šio miestelio Eugene kovo 3. — Iš įvykusio Manilo-1 
AVeilerio ūkyje rasti aliejaus je tarptautinio Eucharistinio 
šaltiniai. Pure (lil kompanija kongreso grįžo Jo Emin. kar- 
jau paėmė 260 akrų ūkį nuo-įdinolas Dougberty, Pbiladel- 
mon ir pasirengė produkuoti pbijos arkivyskupas, 
aliejų.

SAN FRANCISCO, Cal.,

DEVYNI PRIPAŽINTI 
KALTAIS

DETROTT, Mieli., kovo 3. 
— Devyni “juodojo legijono” 
nariai teismo pripažinti kal
tais už sąmokslą nužudyti

Chicagon atvyko J E. vysku-j po 10 uncijų duonos. 
I>as M. McGrath iš Wrexham i 
vyskupijos, ^Angljoje. Vysku-' 
pas grįžta iš įvykusiojo Mani
loje tarptautinio Eucharisti
nio kongreso.

Jo Ekscelencija vienai savai 
tei apsistojo pas savo brolį I).
J. McGrath, 1726 No. La Šalie 
gat.

visą laiką pasiliks visų paski
rų pramonių uniją vyriausino- surengs bendrą konferenciją 
ju vadu. Tai bus savo rūšies visų plieno kompaniją atstd- 
centro valdyba. ivą. Bus parūpintas darbininką

Carnegie Illinois Steel kor- bendras kontraktas su visomis 
poracijai pasirašius sutarti s.u , kompanijomis. ;

MADRIDAS, kovo 3. eia (jj q , kitos visos plieno kom- ------------------------
per maža maisto, o su duona į panj jos sus|<ubo ir gi gerinti Žiniomis iš Detroito ir kitą
>ia blogiausia. Radikalų vadų ,|arj)O si}]Vgas savo darbiniu- valstybių miestą, kai kur vyk- 
įsakyta, kad kiekvienam asme- ka,ns ‘ dorni> kitup suMiami / nanjį
niui kasdien galima įsigyti tik pjjpno kompanijos iki “sėdėjimo” streikai. Šie strei-

šiandien sumažino darbinin- kai reiškiasi ne tik fabrikuo- 
kams darbo valandas ir padi- se, bet parduotuvėse, restora- 
didino atlyginimą: nuošė, taip pat ir kasyklose.

Maisto vis dar kiek prista
toma aplinkiniais keliais.

PRIVALOMA KARO TAR
NYBA PRANCŪZIJOJE

PARYTUS, kovo 3. — So
cialistų ministerių kabinetas jitlkp j „markiai eina naujų tro 
nusprendė, kad visi berniukai besiu statyba. Pirmiau kiek

viename kaime būdavo lient

NYKSTA PASKUTINES 
DŪMINĖS PIRKIOS

SĖDĖJIMO” STREIKAS 
CHICAGOJ

TYTUVĖNAI. - šioj apy- Apie 100 darbininkų sukėlė 
“sėdėjimo” streiką Regene- 
teiner Corporation darbavie
tės septintąjam aukšte, 310

! priemiesčio laikraščio leidėją
. . ... . , i *• i • i ’I° Eminencija buvo Popie- a. L. Kingsley.Apskaičiuojama, kad sis lai- .. . . . _ , b •. . , . . ziaus legatu minėtam kongre-mingas ūkininkas kas menesį

kompanijos daugiaugaus is
kaip po 500 dol. atlyginimo.

Gretimuose ūkiuose taip pat 
gręžiamos skylės žemėje — Į 
ieškoma aliejaus.

GAMINS SINTETINĘ 
GUMĄ

MERSEBERG, Vokietija,

GENERAL ELECTRIC 
TARIASI SU UNIJA

nuo 6 iki 18 m. amž., būtu
CHICAGOJ DAUG MOKĖS- privalomai militarizmo moko-' po kejįart dūmines pirlšias, ku- So. Ropine avė. 

ČIŲ NESUMOKĖTA mi, o nuo 18 ikį 20 m. amz, rios savo bloga išvaizda ga- 
privalomai parengiami kariuo- tindavo kaimų ir viso krašto 

vaizdą. Dabar dūminių pirkių 
reikia ieškoti su žiburiu, nes

kad už pereitus paskutinius du BUVĘS ISPANIJOS PREZI- Į jas baigia iš gyvenimo išvarv-

Chieago miesto majoro skir- menės tarnybai. 
ta>s specialus komitetas rado, I

ATGAIVINAMA IŠNYKĘS 
PAPROTYS

NEW YORK, kovo 3. — 
General Electric, kompaniją 

kovo 3. — Čia sudaryta kotu- tariasi su savo darbininkų u- 
i panija gaminti sintetinę (prie- n i ja darbo valandų ir atlygini-

metus mieste ir apskrity nesu
mokėta daugiau kaip 486 mili
jonai dol. mokesčių.

DENTAS LAIKRAŠTI- 
NINKAUJA

įti gražūs tvarkingi gj'venami 
namai.

moninę) gumą. tuo klausimais. APIPLĖŠTAS UNIJOS 
OFISAS

Darbininkai reikalauja trum 
pesnių darbo valandų ir di
desnio atlyginimo.

Jie neturi unijos, bet orga
nizuojami.

Visuose korporacijos depar
tamentuose dirba apie 1,200 
vyrų ir moterų.

Darbininkai skundžiasi, kad 
jie priverčiami dirbti visas

PROTESTANTŲ DVASI
NINKAI PAKILO PRIEŠ 

NACIUS
BERLYNAS, kovo 3. — J Dievo žodį taip, kaip yra nūs- 

atvirą ir griežtą kovą su na- tatyta Šventąjam Kašte. Jis 
ciais pagaliau pakyla vokiečių siekia, kad protestantų dvasi- 
protestantų dvasininkai, kurie' įlinkai skelbtų lik tai, kas yra 
priešingi protestantų bažny- nacių pripažinta ir kas jiems 
čią ]>aduoti nacių valstybės naudinga.

riui Baus Kerrl, kurs anot dr.
Dibelius, siekia užginti protes
tantams dvasininkams skelbti • Street and Electric RaiBvay 

ofisą, 328 So. Ashland bulv. 
275 doleriai pagrobta.

POLICIJOS VIRŠININKAS 
ATOSTOGOSE

Tas ir yra svarbiausias pa
grindas kovoti su naciais, pa-

PARYŽIUS, kovo 3. — Ra
dikalų pašalintas Ispanijos 
prezidentas Alcala Zamora y-

------------ ! ra beturtis ir čia šiaip taip
Trys plėšikai vakar užpuolė daro gyvenimų laikrnštinin- 

Amalgamated Association of kaudamas.
Radikalai užgrobė jo visas

NELEIS J UŽSIENI LAUKŲ 
DARBININKŲ

KAUNAS. — Žemės ūkio 
rūmų valdyba, apsvarsčiusi septynias savaitės dienas, apie

savastis Ispanijoje.

JAPONŲ UŽSIENIŲ MI- 
NISTERIS

TELŠIAI. — Jvyko gausus 
Telšių blaivybės brolijos susi
rinkimas Kalbėjo kun. prof.
Juodaitis ir kunigą seminari
jos auklėtiniai abstinentai.
Naujon valdybon išrinkti: M.
Borisevičintė, Kažaitė, Bart
kus, Giževičius ir Mažeika.
Nutarta katedroje vėl giedoti
šv. Bernardo giesmę: “Atsi-i kontrolei, 
mink, o Maloningiausioj)”,I Dvasininkas dr. Otto Dibe- 
kur vysk. Valančiaus laikais liūs iš protestantų katedros reiškia dr. Dibelius. Protes- 
buvo giedama visose bažnvčio- Berlyne, paskelbė atvirą laiš- tantų bažnyčia turi būti lais- 
ge. ką bažnytinių reikalų ministe- va ir nepriklausoma, sako jis.

Cbicago policijos viršinin
kas J. P. AUman išvyko j a- 
tostogas. Savo vietoje jis pali
ko kap. J. Prendergastą, uni
formuotos policijos viršininką.

TOKIJO, kovo 3. — Užsie
nių reikalų ministerių paskir- . " . 7 i * 
♦ * i a ♦ i i darbininką),tas Naotake Šato, ambasado 
rius Prancūzijai.

lauko darbininkų samdymosi 
reikalus, iš anksto nutarė da
ryti žygių, kad šiais metais 
lauko darbininkai į užsienį 
ja,) nebebūtų išleidžiami. Kad 
ūkininkai lauko darbininkų 
nestigtų, nutarta taip pat da
ryti žygių, kad prie valdžios

PLATINKITE “DRAUGĄ”

80 iki 84 valandų, ir už valan
dą gauna vos 42 1-2 c.

Jie reikalauja 60 valandų ir 
50 centų už darbo valandą.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — Nu- 

rtatylMj būtu imami tik n,i«rtų motonias ,Wus. 5illa. Vakar

aukščiausia temperatūra buvo 
G. A. Notis neužsimokėjo *56 1.

6:20, leidžiasi“sales” taksų. 
,nėn. kalėti

Nubaustas 3 Saulė 
5:45.

teka
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TAIP IR R1 Pirmasis Lietuvos Šventasis

*hl “imtu lUdakistortn* priima — nno 4 :»*1 ( vai. ponlet.
PRKMbMJCrtATOH KAINA: d. Amerlko* vaietybdee: 

M*4hm* — *<.*»; Puael m*tų — 11.40; Trim* mėne
siam* — *>.00; Vienam mtneeiui — 74c. Kito** vai* 
Mybd** prenumerata: Motam* — *7.00; Pusei metų 
— *4.00. Kopt]* — .0»o.

I DIENOS KLAUSIMAI 

MŪRŲ TAUTOS GLOBĖJO DIENA

Šiandien mūsų tauta mini savo globėjo 
šv. Kazimiero dienų ir siunčia maldas į dan
gų prie to, kurs taip plačiai ir kilniai iš
garsino mūsų tėvynės vardų. Mes savo mal
dose esame drąsesni, nes esame įsitikinę, 
kad mūsų tautietis šv. Kazimieras būdaimu 
danguje užtars mūsų reikaluose pas Aukš
čiausiąjį, kaip nekartų jau yra padaręs ne 
tik atskiriems žmonėms, bet visai lietuvių 
tautai. Šv. Kazimieras yra lyg tas žiedas, 
kurį mūsų tauta įpynė { Katalikų Bažnyčios 
šventųjų vainikų.

Jungtinių Valstybių plieno korporaci
jos pakėlė algas savo darbininkams. 350,0001 
darbininkų gaus žmoniškesnį atlyginimų už 
savo sunkų darbų. Iš to pasidaro keleriopa 
nauda: darbininkai geriau gyvens, daugiau 
pinigų bus išleista j apyvartų ir tai teigia
mai atsilieps į krašto ekonominį gyvenimų.

Yra dar ir kitas žymus laimėjimas. Plie
no korporacijų vadai pripažino darbininkų 
unijas. Vadinas, organizuoti darbininkai ii 
toliau galės išlaikyti tų, kų yra laimėję ir 
apsisaugoti nuo skriaudų, kurių daug yra 
patyrę praeityje. Dabar ne taip lengva bus 
kapoti darbininkams algasi ir dažnai be jo
kio pagrindo mėtyti juos iš darbo.

Keikia pasakyti, kad plieno korporaci
jų vadai ne savo iniciatyva pakėlė darbi
ninkams algas ir unijas pripažino. Juos prie 
to privedė pačių darbininkų sųjudis ir ryž
tumas pagerinti savo būvį. Besočiai kapi
talistai, pripratę krauti sau didelius turtus 
darbo žmonių skriaudomis, be spaudimo iš 
darbininkų pusės nebūtų darę takių nuolai
dų. Darbdaviai gerai jaučia ir tų, kad dar
bininkų teisingiems reikalavimams simpati
zuoja ir Prezidentas Rooseveltas, kuris ke
liais atvejais yra griežtai) pasisakęs už so
cialinio teisingumo vykdymų.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Pasninko dieną — pasninkauk

Tai, kų šiandie jums ant 
savo delno padėsiu, bus ne pa
saka, ale tikras atsitikimas, ir 
tai buvo ne kokioj ten nežino
moj karalystėj, ale mūsų Lie
tuvoj, dargi Žemaitijoj “šven
toj,’’ Gadunavo mieste. Buvo

Kazimieras, Lietuvos šitaip:
Karalaitis. I

- “Užėjus šįmet šalčiams Ga- 
Kv. Kazimieras gimė 1458 sitaikė su bažnyčia, atitaisy- Įdonavo gyventojas Kr. suma-

metais spalių mėn. 3 d. Kro
kuvos mieste. Jo tėvas, len

damas blogus tėvo santykius ng dykai pavalgyti avienos, 
su popiežiumi, prie karaliaus Bet kur gausi: tvartai stiprio 

kų karalius ir didysis Kietu-j dvaro įvedė didelį padorumų, mįg spynomis užrakinti ir ne 
vos kunigaikštis Kazimieras gyveno taupiai, stengdamas^ bandyk įlįsti. Tada jis užlipo gyti.

ukvatninkaans ant mėsos pas
ninko dienų. Jei tasai gyven
toja* pasninko dienų būt pas
ui kavę-s, šėtonėlis nebūt jo 
prikusijęs eiti avino vogti. 
Jei būtų nėjęs avino vogti, 
policija nebūt užuodus avino 
kvapo. O jei nebūt avino kva
po tam Gabunavo piliečiui ne
būt reikėję, kaip avinui, už 
avino galvų šaltoj kalabnzėj 
pasėdėti. Kuris žmogus pra
deda nedėlioj silkę krimsti, 
o pėtnyčioj lašinius mauro^ 
— tokio lukaut, tavoršči 
Ant jo sprando jau šėtonėlis 
sėdi ir gali prie visko priku-

A
{

ŠAUTUVAIS PAREMTA POLITIKA

Mums, lietuviams, šv. Kazimieras yra Į iš Didžiosios Britanijos užsienių reika- 
labai brangus. Ypač brangintinas jis yra _ lų ministerio A. Edeno kalbos, pasakytos 
Šiais naujoviškais laikais, nes šie laikai yra
panašūs į tuos, kada gyveno šv. Kazimierus

(1440—1492), buvo Jogailos 
sūnus. Kazimieras savo sū
nus mokytis buvo^ paskyręs 
išlavintų kajnfcbununkų Jonų 
Dlugošų, kuris savo 13 kny 
gų istorijoje plačiai rašo a- 
pie didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių gadynę. Iš Dlugošo 
pir niausią šv. Kazimieras ir 
tui ėjo susipažinti su savo tė
vyne. Jis, kaip ir kiti keturi 
jo broliai, turėjo tapti kara-

aiomis dienomis parlamente, paaiškėjo, kad 
dabar Didžiosios -Britanijos užsienių politi
ka yra paremta ne žodžiais ar raštais, bet 
šautuvais. Jis pasiūlė parlamentui apsigink
lavimo planų, kurio įvykiUimas kainuos 7 
bilijonai ir 500 milijonų dolerių. Didelė dau
guma parlamento narių balsavo už Edeno 
planų. Tai yra atsakymas Vokietijai ir Ita
lijai, kurios iš visų savo jėgų ruošiami nau
jam karui. Didžioji Britanija, turinti tiek 
daug ekonominių įr kitokių interesų pasau
lyje, negalintu atsilikti nuo kitų apsigink
lavimo atžvilgiu. Jai susidaro pavojus ne
tekti kai kurių kolonijų. Dėl to nestebėtina, 
jei ji, ligšiol pasitikėjusi Tautų Sąjunga ir 
jų palaikiusi, ima keisti užsienių poetikos
kursų ir ginkluojasi. _. ...

Keikia pasakyti, kad jei didžiosios vai- va^ovu- Su patai ėjų būriu n 
dvasios. Savo skaisčiu ir nekaltu Į Jybės šiandien iš pašėlimo ginkluojasi, la-1^,000 kariuomenės, šv. Ka- 
šv. Kazimieras Karalaitis patrau- biansia kalti yra komunistai ir fašistai, ku- riniieras išsirengė į Vengriją.

Bet jo žygis nepasisekė. Ve
ngrai išsirinko kitų karalių 
— Motiejų Karviuų. Neįgijęs

(1459- -1483). Jam gyvenant, į Lie tavų pra
dėjo veržtis noras atpalaiduoti visų gyveni
mų nuo kilnių siekimų. Iš vakarų krašto 
plaukė į Lietuvų pagonybės dvasia, skelbc 
karų Katalikų Bažnyčiai, norėjo išgriauti 
jos nustatytų tvarkų, atitraukti tautų nuo 
krikščioniško gyvenimo ir doros.

ėv. Kazimieras nors buvo jaunutis, bei 
gerai suprato savo laikų dvasių ir jos pa
vojingumų savo tautai. Dėl to jis jai davė 
pavyzdį, kaip gelbėti taip smarkiai nelai
mių slėgiamų tautų. Jis pasirinko geriausių 
kovos būdų: savo šventu pavyzdžiu jis svie
te visai lietuvių tautai, visiems žmonėms.

sumokėti tėvo skolas ir išpir 
kti užstatytus dvarus. Rūpin
damasis krašto gerove ir sau
gumu, naikino galvažudžius, 
kurių tada daug buvo privi
sę.

Pertekęs turtais, gyvelnin

ant stogo, pradrųskė šiauduo 
se skylę ir laimingai nusileido 
l\nrtan. Išrinko gerų avinų, 
patį riebiausį, užsiritino ant 
kupros ir išlipo pro tų pa/ių 
skylę. Parsinešęs supiausto į 
gabalus ir patenkintas džiau-

mas karališkuose rūmuose, jis ginsi turėdamas avienos. Bei
nepaskemlo šio pasaulio tur
tuose ir reikaluose. Sv. Kazi
mieras, dar mažas būdamas, 
pasirodė maldingesnis už ki

limui. Išmirus ciesorių Haps- ^us brolius. Dienomis dirbda
burgų giminės šaliai, viespa- mas karaliaus raštinėje, nak-
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Jis išsižadėjo savęs, išližįnį^jo visų pasau
lio tuštybių, kad likti nepaliestu visa nai
kinančios
gyvenimu
kė prie savęs žmones, pakėlė tautos dvasių, 
jos vardų išgarsino.

Ir šiais laikais pugonizmas ir atvira 
bedievybė veržiasi į mūsų tautų. Jai pavo
jui yra nemažesni, kaip ir šv. Kazimiero 
laikais. Nuo tų pavojų sunku bus apsaugoti 
tautų, jei tik žodžiais su jais tekovoaime. 
Jei norime vesti sėkmingų kovų, sekime šv. 
Kazimiero pavyzdį, persiimkime jo dvasia 
Ne vien tik žodžiais, bet darbu, malda ir 
gražiu pavyzdžiu veskime tautų išganingais 
keliais.

Mūsų ja ui kimas ypač turėtų mylėti šv. 
Kazimierų, gilintis į jo šventų gyvenimų, 
kiek galėdamas, sekti jo pavyzdį. Besigilin
dami i šv. Kazimiero Karalaičio gyvenimų, 
rasime sustiprinimų katalikiškame ir tau
tiškame veikime.

CHICAGOS JUBILIEJUS

Šiandien sueina šimtas metų kai Chica
gos miestas gavo sau vadinamąjį čarterį. 
Ta proga miesto valdžia, bendradarbiaujant 
organizacijų, pramonės ir prekybos vadams, 
vengia, visų eilę iškilmių. Jubiliejaus minė
jimo iškilmės prasideda šiandien. Jos bus 
Cilioago IStodiume. Programoj dalyvaus ir 
lietuviai. Rengiant įvairias pramogas, ma
noma patraukti Chicago n žmonių iš visų 
Amerikos kraštų, tuo būdu padidinti miesto 
judėjimų ir, žinoma, biznį pagerinti. Kada n- 
oi Chicaga yra vadinama “ateivių miestu,” 
dėl to į jubiliejaus minėjimų stengiamus! 
įtraukti visos Chicagos gyvenančios tauti
nės grupės. Pakviesta yra ir lietuviai, ka
rių komiteto priešakyje stovi teisėjas Jonas 
T. Zūris.

Nedaug pasaulyje yra tokių miestų, ku
rie taip greit būtų išaugę, kaip Chicaga, 
kad išaugo. Kur prieš šimtų melų buvo tik 
balos, miškai ir pievos kuriose tik lauki
niai svogūnai teauga, šiandien yra keturių 

. milijonų gyventojų nuėstas, didelis susisie
kimo, mokslo, kultūros, pramonės ir preky- 
Ikjis centras savo didumu antras Amerikoj, 
ketvirtas pasauly. Dėl to chicagiečiai turi
kuo didžiuotis.

rie yra persisunkę utilitarizmo ir imperia
lizmo dvasia, gręsiančia pasauliui nauju ka
ru, naujais kraujo praliejimais ir chaosu.

VIS DĖLTO SMARKIAI GERIA

davusiai Vengrijoje ir ^e^^jtimis jis ilgai melsdavosi. Du
joje, Šventojo tėvas, remda-1 ypač Vilniuje, iš karo- 
mnsis savo žmonos Elžbietos jįaug rfįraų atvykdavo mels- 
Hapsburgaįtė^ teSfeėm|s, no- . bažnyčių ir radęs jų už- 
r jo dar 13 įlietų vaikelį Ka- ^rytų, klūpodavo prie baž- 
zdnierų pastatyti Vengrijos

Centralinio statistikos biuro duomenimis, 
praėjusiais metais Lietuvoj degtinės iš viso grlž° namo.

sosto, susikrimtęs ir bijoda
mas net savo sostinėje vie
šai rodytis, šv. Kazimieras 

0 Nuo to laiko,
pagaminta: 38 1. — 3,131,905 ltr., 40 1. — kaip sako istorikas caro, jis
994,760 ltr., 50 I. — 244,795 ltr. ir 95 1. — 
217,150 ltr. Tais pačiais metais įvairaus sti
prumo degtinės JMkrduota gėrimui ir degti
nės dirbinių fabrikams iš viso 4,589,676 ltr. 
nž 27,149,918 lt., o susisiekimo ir pramonės 
reikalams degtinės (100 1.) parduota 1,199,- 
512 ltr. už 2,134,669 lt.

1935 m. gėrimui ir degtinės dirbinių 
fabrikams degtinės iš viso buvo parduota 
4,098,310 ltr. už 23,991,352 lt., o susisiekimo

atsisakė nuo pasaulio ir ėmė 
daugiau atsiduoti religinėmis 
praktikomis.

Lietuvos didikai tuo laiku 
norėjo atskiro sau valdovo. 
Kazimieras, 1447 m. įgijęs ir 
Lenkijos sostų, pats buvo pa
siėmęs vesti ir Lietuvos rei
kalus. Lietuviai kartais, ypač 
1.478 metais Bresto seime, prair pramonės reikalams parduota — 490,402 

ltr. už 1,368,954 It. Tuo būdu praėjusiais šydavo, kad Kazimieras duo- 
metais iš degtinės valstybės iždas turėjo per tų valdyti Lietuvų vienų u
3,9 mik lt. pajamų daugiau, negu 1935 m

Valstybės iždas gal būt džiaugiasi pa
didėjusiomis už degtinę {pigomis. Tačiau 
dėl didėjančio girtavimo reiktų susirūpinti. 
Dažnai girdisi skundai*, kad Lietuvos žmo
nės neturi iš ko ūkius gerinti, geriau apsi
augti, vaikus į aukštesnes mokyklas leisti, 
laikraščių užsiprenumeruoti, tačiau degtinei 
pinigų netrūksta. Valstybei būtų daug svei

kiau, jei toji didelė pinigų suma ne degti 
nei, bet reikalingiems gyvenilmo reikmenims 
būtų sunaudota. Tauta būtų sveikesnė, stip
resnė ir kultūringesnė.

* * *
Naujosios Anglijos lietuvių katalikų sei

melyje, kuris buvo vasario 22 <1. Wbrceste- 
lio mieste, kun. Kaz. Uthonavičius, mūsų 
veteranas veikėjus ir rašytojas, skaitė įdo
mių paskaitų apie katalikiškų spaudų, lie
tuvių kolegijų ir socialinį teisingumų. Jam 
buvo uždėta nelengva pareiga vienoje pas
kaitoje atsakyti į tris labai aktualius ir 
svarbius klausimus. Gerb. kun. Urbonavi
čius tų jam uždėtų jMtroigų puikiai atliko. 
Kad taip yra, įsitikinsite patys perskaitę 
paskaitų, kurių netrukus savo dienraštyje 
perspausdinsime.

savo sūnų — Sv. Kazimierų, 
ar jo brolį Jonų Albertų.

Nepatenkinti Mirusėję ku
nigaikščiai nusprendė nužu
dyti Kazimierų. Kada jis su 
savo sūnums Šventuoju persi
kėlė į Vilnių, tai per vieno 
kunigaikščio vestuves buvo 
sumanytas sumoksiąs (1481),

nyčios durų. Karališkais pa
togumais maža naudojosi. Po 
gražiais rūbais jis vilkėjo 
šiurkščius
žius.

policija užuodė ir užsuko pas 
Er. Policininkas kraipo gal
vų, riečia nosį — kambaryje 
kvepia aviena, bet visų kam
barį iškratė, ir nieko nerado. 
Ant krosnies didelis katilas 
verda, sriuba riebi ir kvepia 
aviena, tačiau avienos ir t* n 
nei a. Supykęs policininkas ei
na j daržinę, verčia dobilus 
ir šienų. Ir štai dobiluose lan
da avino galvų, ištrauktų iš 
katilo, dar tebegaruojančių.

Reikėjo bizūnot būt buvęs 
karalium

Anglijos teismuose iki šiai 
dienai yra užsilikęs senoviš
kas būdas keroti nusikaltėlius 
bizūnu. Nepilnamečiai bizūno 
gauna už vogimus, chuliganiz
mų, o augę už santykiavimus 
su svetimomis moterimis arba 
vyrais ir t. p.

Jei Eduardai AVindsoi'ui 
būt buvę teismo priskirta ge
rokas skaičius bizūnų, šiandie 
jis būtų Anglijos karalius. A- 
le teismai, mat, karalių ne
liečia.

Pusistengtų atsakyti

Kaltininkas bandė teisintis, 
apgailos drabu- kad paslėpęs mėsų nuo kaimy

nų, kuriems nenorėjęs rodyti
Dažnai naktini iž n.inkS- V'r<‘'is Bet

tas lovos pakilęs jis guldavo?01“" P™"!*™0 e-
ant plikos žemės ir skaudžiais "*< kallaB ,r ^ar laukia a- 
pasninkais save marino. Vos
26 metų sulaukęs, džiovos ka
nkinamas šv. Kazimieras mi
rė 1484 metais Gardine. Ne
trukus popiežius atsiuntė sa
vo įgalittinį Zachariju Kere
li, kuris ištyrė šv. Kazimie
ro marinimųsi, skaistybės do
rybę ir nepaprastų maldingu
mų. Jo brolis Zigmantas II- 
sis Didysis Lietuvos kunigai
kštis ir Lenkijos karalius pa
sirūpino, kad popiežius Leo
nas X pripažintų jį šventuo
ju. Taip ir įvyko. 1521 me
tais šv. Kazimieras tapo pri
pažintas šventuoju ir Lietu
vos globėja. Tsb.

titinkamos bausmės.’’

— Praauk, liaukis! — sako 
tėvas mažam sūnui. — Jei tu 
būtum mano vietoj, o aš tavo 
ir .aš tau dažnai užduočiau 
tiek daug klausimų, kų tu da
rytum f

— Aš, tėveli, pasistengčiau 
atsisakyti į visus jūsų klausi-

Čia geras priklodas visiems 1 mus.

LIETUVIŲ TAUTOS KRIKŠTAS 1387 M.

(Naudotasi Maironio ir Aleknos Istorijomis)
kiekvienos tautos istorijo- barzdų garbiniuotų, ant gal- 

je randame religijos išpaži- vos liepsnos tvaskėjo, ranko- 
nimų. Reiškia, kiekviename se turėjo vilyčias, kurias už- 
žmoguje yra, įgimtas jausenas, pykęs leido į pasaulį žaibo 
kai yra Dievas. Iki kol tik- pavydalu. Šiam vyriausiam 
rasis tikėjimas nepasiekė bet dievui buvo pašvęstas ųžuolo 
kurių tautų, toji tauta posi- medis. Štai kodėl ųžuolo ine-

Nuo redakcijos. Atsargiau 
patikrinus Vengrijos istorijų, 
reikia pasakyti, kad šv. Ka
zimieras; Vengrijos sostų re
ngėsi užimti ne kaipo Itaps- 

nors susitarimas buvo laiku hurgŲ įpėdinis, bet kaipo V ia-
susektas ir jo kaltininkai li
ko nubausti, bet šis sumoks
iąs jaunam šv. Kazimierui pa
darė įspūdį. Jis buvo išsių
stas į Lenkijų. Visiškai juo 
jiasitikėdamas, tėvas jį pa
skyrė valstybės pakancleriu 
Jaunas karalaitis labai gerai 
per dvejus metus pildė savo 
pareigas.

Būdamas tėvo vietininku 
Lenkijoje, šv. Kazimieras pa
matė, kad jo skverbimasis j

dislovo Jogailaičio, tikrojo 
brolio savo tėvo, žuvusio ka
ro su turkais ties Varna,.

Šv. Kazimiero kanonizacijų 
paskelbė įpėdinis popiežiaus 
Leono X Adrijonas VI.

Sąmoningas

darė savo religijų vadovau
dama nujautimu apie Dievų. 
Dėl to ir tautos skyrėsi savo 
religijomis. Lietuva taipgi ne
atsiliko, bet sudaro savų re 
ligijų gaibindama svetimus 
dievus jiems aukas dedami. 

Lietuvių Senoji Religija

Lietuviai buvo gamtos ga
rbintojai. Mūsų bočių mito
logijoje randame, jog buvo 
trys pirmaeilinieji dievai, ku
rių aukščiausis buvo Perkū
nas, apie kurį buvo sakoma, 
kud jis išperėjo pasaulį. Su
lyg savo įvairiausių ypatybių, 
Perkūnų žmonės įvairiausiais 
vardais vadino. Pavyzdžiui,

visuomet esęa gavo va- 
yra sąžmingM mvo pareigo- Pn>mži„;
M, teisinga santykiai »u,|jo karė>t kaipo
arLitiuų p»vy»linga« reilnduo- kl|riam pli¥ft)ėj„
se su jaunimu.

Sąmoningas katalikas
kus uėli, Auka pirma. Įdo
mu, kaip lietuviai vaizdavo

Vengrijos ir Čekijos valsty-i yra veiklus, nes žodžių neuž-'Peikimų. Būk jis esųs ara
bės nėra naudingas. Jis su-Į tenka, reikia darbų. J žieus vyras, drąsaus veido,

dis buvo garbinamas ir ne 
šiandien lietuvių tarpe y 
užsilikęs ųžuoloi medžio bra7 
ngin.iras.

Pinnaeilinių dievų tarpe 
buvo Patrimpas. Patrimpas 
buvo vaizduojamas kaųio gra
kštus jaunikaitis, linksmo vei 
do, dievaitis pavasario, lai
mės ir ramybės, ypatingas 
globėjas gyvulių ir javų. Šio 
dievaičio garbei lietuviai lai
kė žaltį paguldytų javuose, 
kurį penėjo patys žinyčių ku
nigai.

Tntysis dievaitis buvo į- 
vnitiauaiain vardais vadina
mus; Velnias, Pykttolis, Pra
garas. Buvo tai rūsto veido, 
išblyškęs, senis. Pykuolis kaip 
tik ir kėlė visuose didžiausių 
baimę. Galime suprasti, kaip 
didelė buvo ši baimė, jeigu 
buvo aukojamos kruvinos au
kos Pykuolio rūstumui nu
malšinti.

(Tęsinys 3 pusi.)
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LIETUVIŲ TAUTOS 
KRIKŠTAS — 1387 m.

D n I F G I S s

(Tęsinys iš 2 pusi.)

anais laikais atsirasdavo taip 
vadinamos bobos - verkėjos, 
k Lrias samdydavo turtinges
nieji, kad giedotų ramias

;pi'»e numirėlio. Deginant nu- Da ūkautas mini, kad lietu- •H. . , , ....... .. . . narelio kūnų, buvo deginamuviai guboje senoveje neturė
jo savo žinyčiose padarytų 
dievaičių statulų ar paveiks
lą. Tiktai nuo dvylikto šimt
mečio pradeda lietuvių tarpe 
atsirasti stabai, kuomet pra
dedama susipažinti su kito
mis tautomis, ypač su vokie
čiais. Maironis taipogi pabrė-

ir įvairiausi reikmenys. Mat 
kitame gyvenime jų reikės. 
Sudeginus kūnų, pelenus su
pildavo į indų, virš kurio bu
vo supilami kalnai. Juo tur
tingesnis, garbingesnis numi
rėlis, juo aukštesnis, didesnis 
kalnas.

Jogaila ir Vytautas

Lenkijos sostui likus be vy- 
; riškio valdovo, lenkų didikai 
I ieškojo Jadvygai vyro ir ka
rtu Lenkijai karaliaus. Akys 

j visur buvo kreipiamos. Nors 
Jadvyga buvo įsimylėjusi į

bendrabutį prie Pragos uni- Į 
versiteto. šiuo reikalu ir pats 
Jogaila rūpinosi.

Popiežius Urbonas 6-sis, ga 
vęs žinių apie Lietuvos krik
štų, tuoj įsteigė Vilniuje vys
kupijų ir įskaitė Lietuvų j

1x*wIh Modoms Kelių Kodo 
I.cwis kreditan Visiems Duoda

Austrijos kunigaikštį Villiel , krikščioniškų tautų skaičių.

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

žia, kad lietuvių mitologija j Garbinti dievus, buvo sta
tumui skiriasi nuo graikų ir tomos žinyčing. Kadangi ug- 
romėnų, kati jų garbinami lis buvo laikoma kaipo šve- 
dievai nesilaikė meiliškų san nta tai ir dide&niose žinyčio- 
tykią su žmonėmis, juo la- se buvo ta ugnis amžinai ku-
biau, nesipačiavo. Mums le
ngva nuosekliai pravest min
ti, kad lietuvių nuomonė a- 
pie Dievų buvo kilnesnė už 
graikų ir romėnų. Juk pona
vimas reiškė žemiems geidu
liams pasidavimų. O geidu- 

negalime su

derinti su dievais. Lietuvia
ms tai buvo nesuderinami da
lykai.

Lietuviai tikėjo į metem
psichozę. Reiškiu, žmogui mi
rus, jo siela vėl įsikūnyda
vo. Padorūs žmonės ėjo į da
ngų, kur vien linksmumas, 
saldus miegas, medus, balti 
rūbai juos tenkino. Piktieji 
gi persikūnydavo į gyvulius 
ir į gamtos dalykus.

Apie mirusiųjų laidojimų 
raudame šiokias žinias. Pir
miausia, numirėlių kūnus de-

ronauia vaidelučių. Taipogi 
kadangi dievai buvo skais
tis tat ir buvo reikalaujama 
knd šios vaidelutės taipogi 
paaukotų savo skaistybės vai
nikų šiems dievams.

Mindaugas

Pirmasis tikrojo tikėjimo 
spindulys įspindėjo Lietuvon 
Mindaugo laikais. Mat, Min
daugas prispaustas kryžiuo
čių ir pastebėjęs, jog Lietu
va yra apsupta krikščionių, 
pasidavė krikštui Tat, norė
damas galingu savo tautos 
priešu, kryžiuočiais, atsikra
tyti, kurie geidė ginklu Lie
tuvon atnešti Kristaus moks
lų, 1251 metuose kartu su sa
vo žmona, vaikais, priėmė ka
talikų tikėjimų. Tuolaikinis 
popiežius tai sužinojęs tuoj 
pasiuntė; savo atstovų, kuris

Gali išaugti į nemažų miestų. Nežymus Clay City, 
III., miestelis, kuris gali išaugti į nemažų miestų. Ne
toli jo, Eukene Weiler ūky, 2,600 pėdų žemėje užtik
ta aliejaus. Vienas šulinys jau išgręžtas, iš kurio iš
pumpuojama apie 100 bačkų aliejaus į dienų. Sakoma, 
bus išnuomuota 250,000 žemės aplinkui. Miestelis pa
sidarė gyvas, nes privažiavo daug inžinierių ir kito
kių specialistų bei darbininkų. Miestelio majoras jau 
daro planus modernizuoti miestelį: statyti vilešbutį, 
atidaryti didesnes krautuves, valgyklas ir 1.1.

mų ir buvo jam pažadėta, bet 
Lenkijos didikai vis šalinos 
nuo Austrijos ir Hapsburgų 
giminės. Nutarta pakviesti 
Lietuvos valdovų Jogailų sn 
Jadvyga susituokti. Lietuvai 
kaip tik šiuo laiku buvo nau
dinga įgyti stiprių padėjėjų 
kariaujant vokiečių ordenų.

Prašydamas Jadvygos ran-

Bunaikintas Perkūnas
Įvedus katalikų tikėjimų, 

tuoj buvo naikinami bočių 
tikėjimo reiškiniai. Vieton 
Perkūno, buvo garbinamas ti
krasis Dievas. Buvo gesina
mos žinyčiose ugnys. Sugriau
tąją žinyčių vietose statomos 
bažnyčios. Vieton netikros u- 
gnies, pradėjo bažnyčioje vie

Keturios didelės 
vertybės šiuose pa- 
vasariniuose siu
tuose.

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

SS22.50

gindavo ant la.užo ir ne laido-Į apvainikavo Mindaugų Lietu-
davo, kaip šiandien įprasta. 
Pašarvojus kūnų randame, 
jog susirinkdavo žmonės ir 
giedodavo raudas. Berods, ar 
tik dar šio papročio liekanos

vos karaliumi. Tiesa, kai ku
rie kryžiuočių misionieriai 
vyko Lietuvon lietuvių krikš
tyti, bet greit paaiškėjo, jog 
ir šiems misijonieriams rūpė-

vergimas, kaip jų sielų išga- tuvų krikščioniškus kunigus, 
nymas. Vokiečiai pradėjo me
gzti visokiausius smurtus, ka
riavimus, savo prižadus lau
žyti. Tat nenuostabu, kari 
Mindaugas, matydamas tokį 
kryžiuočių elgesį, vėl atpuolė 
į savo senųjų tikybų. Gaila, 
kad vokiečiai, apsidengę Kri
staus vėliava, skriaudė lietu
vius, nes, jeigu jie būtų buvę 
persisamonėję tikrąją Kris
taus karžygių meile, Lietu
vos krikštas būtų šimtmetį 
anksčiau įvykęs.

Mindaugas pitrmųjį Kris
taus mokslo spindulį įleido 
Lietuvon, bet vokiečių ordeno 
godulystė, pareigų užmirši
mas, tų spindulį neskleidė, 
bet gesino. Tiesa istorinis fa
ktas, kad jis stengėsi vėl su
sitaikinti su Šv. Tėvu. Reiš 
kia, gal tai buvo paviršutinis, 
akių dėlei, įsižadėjimas.

Gediminas 1316—1341

kus Jogaila žadėjo pats su i gpatauti Tikroji Meilė, kuri. 
visa tauta priimti krikštų,, uždega kiekvieno krikščionio f 
Lietuvos žemes prijungti prie . širdį.
Lenkijos, atkariauti Lenkijos Kryžiuočių viltis kada nors 
prarastas žemes ir užmokėti j užkariauti Lietuvos žemes, 
Austrijos Vilhelmui tinkamų jos gyventojus pavergti pre-

LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
jokių mokesčių už 
pristatymų.
I letiuvls pardavė
jas Frank P. 
Speeeher jums 
patarnaus.

A. Levis
pavesdamas jiems bažnyčių pilligų sluną, nes Jadvyga bu jtenzijų, jog jie ™šų Kristaus I 4716 S. Ashland Avenue

nepasiliko mūsų tarpe! Net jo daugiau lietuvių kūnų pa-

savo krašte. Kunigų kryžiuo 
čiai nepraleido ir bažnyčių 
sudegino”.

Kryžiuočiai nujautė Gedi
mino gerus norus. Net pats 
mistras Beffart vyko Romon 
perkalbėti) popiežių, jog Ge
diminas esųs veidmainys. Žo
džiu, vėl kryžiuočiai Dievo 
žodžio skleidimų sulaikė. Ge
diminas pasipiktino tokiu kri
kščionių elgesiu ir atsižadėjo 
galutinai krikšto. Vėl Lietu 
vos tikėjimo šviesa pasiliko 
be didesnio užsiliepsnojimo. 

Algirdas

Algirdui viešpataujant, vėl 
randame kalbas apie krikštų. 
1349 m. Kęstutis pasižadėjo 
lenkų karaliui Kazimierui, 
jog lietuvių tauta trokšta kri
kštytis. Bet noras greit pra
ėjo. Devyniems metams pras
linkus, popiežiui Jųocentui G-

vo jam pažadėta. J mokslų, visai užgeso. Tikėji-------
su laiku taip praskaidrino 
lietuvių tikėjimo dangų, kad 
šiandien didžiuma lietuvių iš- 
pažįsta Vienų Tikrų Dievų.

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė I

Kun. Ant. M. Karužiškis

kuomet beklaidžioja iš kelio, 
Jo išsisemiantis kantrumas.

' pasilieka, Jis pagydo mane, | 
kuomet esu paliegęs, atperka 
mane, kuomet esu slegiamas, 

į ir myli mane tuo pačiu laiku, 
kaip Jis bara mane; manoi

Tikrojo tikėjimo užsiliku- 
sis spindulys nuo Mindaugo 
laikų rado pritarimo Gedimi
no asmeny. Žinome, kad Lie
tuvos žemės Gedimino laikais 
prilygo kitoms galingoms tau 
toms. Jų tik skyrė tikėjimas. 
Čion vėl kryžiuočiai pasirodo

jam bevaldant Bažnyčių, ra- krikštas. Pažymėsiu kai ku- 
udame, jog vėl Lietuvos ku riuos suvažiavimo nutarimus: 
nigaikščiai nori krikšto. Net lietuvis stačiatikis negali su
pate Kęstutis buvo asmenis- situokti su katalike iki ko!

Pažymėtina, kad vargiai į nio spindulys, kuris pirmų 
Jadvyga norėjo išsižadėti sa- kartų praskaidrino Lietuvos 
vo numylėtinio. Vis, ji buvo j tamsųjį dangų, Mindaugo lai- 
didikų kalbinama pamesti že-1 kais, pradėjo skaisčiau sp:n-
miškų meilę ir savo pašiau- j dėt i. Tas pirmasis spindulys Antanas V. Mažukna, MIC 
kojiniu atversti Lietuvos tau
tų. Galutinai Jadvyga sutiko.

Ir taip, 1386 metuose Jo
gaila,' lydimas Lietuvos ku
nigaikščių ir didikų, nuvyko 
Krokuvon, kur tapo pakrikš 
tytas kartu su palydovais, 
kurių tarpe buvo ir Vytau
tas. Po to, susituokė su Jad
vyga ir tapo Lenkijos kara
liumi.

Sutvarkęs reikalus Lenki
joje, Jogaila grįžo Lietuvon 
kartu su Jadvyga lydimas 
Lenkijos diduomenės ir dva
siškuos. Vilniun buvo sušau
ktas suvažiavimas ir tuoj pra 
sidėjo Lietuvos gyventojų

SPECDOI
NUPIGININItl!

Kovo Ketvirta Diena
“ Viešpats, mano ganyto

jas. nieko man nestigs, Jis 
atgaivins mano sielą; veda 
mane teisybės takais dėlei sa
vo vardo”.

— Psalm. XXII, 1, 3.

Viešpats yra mano Gany
tojas, Jis veda mono sielą į 
malonias ir žalias ganyklas, 
aš gi vilsiuos Jo ūksmėje, aš 
vaikščioju Jo šviesoje, ir rė

akys gali būti sulaikytos nuo< .ne Kristaus tikėjimo skleidė-

išvydinio Jo veido — Jis ve-! 
da mane, ir vis veda, teisy-' 
bės takais, keliais, kuriuos 
Jis žino, kur niekas man pik
to negali padaryti.

Viešpats yra mano Gany
tojas, Jis ištiesia stalų aky- 
vaizdoųe tųjų, kurių bijau, 
patepdamas mano galvų sal
džiu krikštu, visad arčiau be- Į mas visą) Lietuvą popiežiui | ganymas.

jai, bet naikintojai. Bijodami 
pralaimėti kariavimo priežas

kai nuvykęs pas ciesorių Ka
rolį 6-jį ir patvirtino šį ku
nigaikščių norą. Tų patį me
tų Karolius pasiuntė pasiun
tinius į Lietuvų paraginti lie 
tuvus prie krikšto. Bet pirm 
krikšto Algirdas pareikalavo,

tį, otrdenas trukdė Gedimino kad kryžiuočiai grąžintų už- 
krikštui. Mat, Gediminas ge- kariautas žemes ir paliktų
rai suprato, jog Lietuvai rei
kės su laiku krikštytis. Reiš
kia, Gediminas troško krikš
to. Net yra istorinis faktas,

neįsižariės savo tikėjimo. Tai 
pogi vyriausybė negali teis
man traukti dvasiškijos. Pa
raginti lietuvius bajorus pri
imti krikštų Jogaila suteikė 
jiems ypatingų privilegijų, o 
liaudžiai Jogaila parsivežė 
dovanų iš Krokuvos ir dali
no apsikrikštantiems.

Kadangi trūko misionierių

VISAI-NAUJAS

FEDELCO
VACUUM VALYTOJAS

TIK

$1

Prietaisu Setas Dykai

Lietuvų ramybėje. Algirdas
teisingai to reikalavo. Bet mokančių lietuvių kalbų, tat 
tų’ reikalavimų kryžiuočiai at pats Jogaila ir Vytautas va- 
metė, nes jiems dar rūpėjo žinėjo ir mokino žmones nau 

kad Gediminas rašė laiškų iri žemių užgrobimas, žmonių jojo tikėjimo. Padavimas sa-
siuntė pasiuntinius pavesda- t pavergimas, o ne jų sielų iš- ko, kad pats Jogaila išvertė 

iŠ lenkų kalbos “Tikiu į Die-
siartimlamas. Jo apstumas a- 
prūpina kiekvienų mano trū- 

u maistų iš Jo malonės; 'kuiną, gausa Jis laimina ma-
ja vėsų vandenų ir ramy- 
s upių, kurios blizga gyvy

be betekančios, atgaivindamas 
mano širdį ir išbudindamas 
mano stiprumų Jis veria ma
ne, man pirmyn bežengiant.

Mano sielų Jis sugražina,1 ver.

nes

Jonui 22-jam kaipo visų kri
kščionių valdytojui. Rašo Ge
diminas: “Mes ne dėl to ka-

no stalų, kiekvienų dienų at- riaujame prieš krikščionis,
neša savo marinų, atgaivin
dama mano stiprumų, — do
vana pirm nei prašyta jau y- 
ra mano — Mcrta Capps Oli-

DAR
GALIMA

GAUTI
1937 “DRAUGO” KALENDORIŲ

Gražūs, spalvuoti kalendoriai — su visomis šventėmis. 
Atvykite į “Draugo” raštinę, arba prisiųskite 25c 
pašto ženklais.

DRAUGAS
|^2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

kad naikinti jų tikėjimų, bet 
ginamės nuo baisių neteisy
bių kryžiuočių. Šitai iš prie-

Visgi Algirdas nors ne kri-: vų Tėvų” ir kitas maldas, 
kščionis krikštu, bet tokiu Į Vietose tiek daug žmonių ė- 
buvo dvasioje. Tai matome iš jo krikštytis, kad misijonie- 
prielankumo, ,ku4 jis uodė riai krikštijo būriais, suteik- 
krikščionims Lietuvoj bėgy- darni kiekvienam būriui vie- 
venantiems. Kartų stabmel- ( nų vardų.
džiams nužudžius 14 praneiŠ-, Greituoju sunku buvo tin- 

> ikonų vienuolių, Algirdas nu- kainu prisiruošimu gerai kri-
.1 1 lrlavnirlirm

žasties nedorybių ir persekio
jimų kryžiuočių, karalius Mi- Ikirsdino kaltųjų galvas. UŽ kštų priimti Didžiausis trū 
ndaugas turėjo įsižadėti tikė- tai net buvo pranciškonams kuinas buvo — kunigų stoka.

leista parsitraukti daugiau Kad prirengus tinkamų kuni- 
vienuolių į Vilnių. 'gų, karalienė Jadvyga įsteigė

jimo, o priešpėdinis mūsų Vy
tenis veltui užprašinėjo į Lie-

4>

• Extra! Fedelco .Vacuum 
Valytojai — ne perdirbti ir 
nevartoti, bet visai nauji 
... tik už $19.85. Be to 
jūs gausite pilnų prietai
sų setų be jokio primokė- 
jimo! Neatidėliok! Skai- 
č.us apribotas!

| TIK 
’1 JMOKĖT

llalaii'o, užmokėsite 
mėnesiniais su e- 

lektron blla.

r ■ .

•»

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

mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings 8C Loan Association of Chicago 

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

M. prtrtnlsal DYKAI w 
klek virau Pedelro Va- 
Icnnm valytojų.

Ą% vt* oau/ ttbtr nttt, »higbtr lt (barftti f»r CJtMiniiUn

COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC ® SKOPS
DOWNTOWH—n ADAMS ST. —132 S. DEAMORN ST. 

T.laphona RANdolph 1200, locol 66

4834 &. Ashland Ava. 
2733 Mlhvaukoo Ava. 
4562 Broadway

4231 W. Madlson St. 
2930 C. 92nd St. 

4633 Irvlng

11116 S. Mlchlpon Ava. 
3460 S. Stot. St.
•52 W. 63rd St.

I



DBA V G X M > Ketvirtadienis, kovo 4, 1917

PinSBURGHŪ LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS:

l’ittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, 1’ittBburgh, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone flemlock 2204

kų tik gavusi iš “welfar©’* 
pragyvenimui. Bet jai pra
dėjus šaukti sukilo kaimynai 
ir plėšikai paspruko. Spėja
ma, kad tai vietinių komunis
tų “boysai”, kurie gerai ži
nojo apie senutės gaunamų 
pašalpų iš “welfare”.

Suibatienė pamaldi senutė. 
Negalėdama darbo dirbti, di-

rn cijos apskritis šiais metais 
žymiai sustiprės kalima 
tikėtis, daug nuveiks. Dieve,
duok.

K Pittsburgho Federa-;nieko Jakutis lankyda-|^..d;™»; 

cijos apskrities meti
nio susirinkimo

I mus Pittsburgho ir apylinkės tyčioje ir kai kada ištvir 
: lietuvių kolonijas platintų ka-
įlalikiškus laikraščius ir nau-

---------- 'dingas knygas, tikslas nebus
Vasario 28 d, Pittsburgho' P"!-ielllas- TodS vienbalsiai 

Fed. apskritis laikė metinį "u,arta: kad šb» ">etų valdy-
susirinkimų, kuriame dalyva
vo virš 40 atstovų nuo para
pijų, organizacijų ir įvairių 
draugijų.

Išklausius valdybos prane
šimus, svarstyti neužbaigti 
reikalai, tarp kurių buvo ir 
gyvas reikalas katalikiškos

ba pasirūpintų surasti veik 
lų agentų, kuris pasidarbuotų 
praplatinimui katalikiškos 
spaudos.

Kitas svarbus reikalas bu
vo — klausimas paskaitų ir 
prukalbėlių. Visi atstovai pi
lnai sutinka, kad paskaitos

spaudos. Besvarstant ir dis- ir P>-akaH»lis apw raudį, e- 
kilsuojant, kilo sumanymas kononunį «V dienų klausinių, 
sumušti spaudos vaju. Bet,, H^urgto ir apylinkės lie- 
kiekvienas atstovas gerai ži- ,uvius ^interesuotų
no

bar tokių Sv. Kasimiero pa-, riau išėjo. Kažin kas pasi<la-, Netikėtai teko sužinoti, 
rupijoje labai mažai, o šįmet rė mergaitėms! Reiks žiūrėti kad po Velykų Sodalietės re- 

ar bernaičiai ir vėl nugalės • ngiasi prie vakare. Jeigu tas 
mergaites. Šį sykį mergaitės teisybė, lauksime jų pasiro- 

lesniais maldoje pildoma. Die nusistačiusios nepasiduoti. Į- (dymo su lošimu ir dainomis 
vas laimina visus geros va-1 domus kontestas.
Uos žmones. Te Jie padeda ----------

o šįmet
jų skaičius dar sumedės. Nau-1. Į jų Metų rezoliucija: Bfiti uo

Vasario 28 d., po ilgos li
gos, aprūpinta Sv. Sakramen
tais, mirė a. a. Agota Palių 
cienė. Palaidota iškilmingai 
iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
parapijos kapinėse šeimyniš
kame sklype, kovo 3 d. Ve-

visiems ir ištverti gerame.

PTK.

kėlius apibara, blogai daran- lionė buvo viena pirmųjų pa
čius sudraudžia. Žinoma, ko-1 rapijonkų Šv. Kazimiero pa

rapijoje, duosni parapijos rei
kalams ir yra nupirkusi daug

is Šv. Kazimiero 
Aukštesnės Mokyklos

f mūsų mokyklos didįjį ka
mbarį įdėta nauja šėpa viso-

1 munistams tas labai nepatin
ka. Matyt, norėta jai atker
šyti. .

Užėjo laikai, kad nei varg
šas žmogus neturi ramybės.
Komunistai pavydi ir varg-
šui keistos centų gautų pra-į - žinomas bj2.
gyvenimui Jw norėtų, I nS, v’eikli Tf Allk.; „ierius Marėiulaitis padova-
v‘si avauų, o B» u*i5a^ būna i nojo mokyklai voveraitę. Stu-
tvtis i Rusiioe iu numylėta lgas ua J(>S gailestingus dar- dentai džiaugiasi, nes ne vi-

•1 '|)įį< N^rČ s,,r mnt'vti įritino orro-

įvairių bažnytinių drabužių. , . , , , ....‘ .... . kieme meno dalykams sudek.Ir vargšams buvo labai gai- r- . • x, A. „„ Kambarys su nauja šėpa at-leshnga. Yra įsauklejus, dvi rod(> labiau
našlaites mergaites. Per daug tnl„kiM,U8,
metų priklausė Tretininkų

Mūsų bernaičiai) sportinin
kai lavinasi, kad palaikius 
viršuje Šv. Kazimiero vardų. 
Iki šiol nepasidavė kitoms: 
mokykloms. Dar turės kelU 
lošimus, kurie parodys, ka* 
laimėjo čempijonatų. Linkime 
bernaičiams pasisekimo išlai
kyti vardų. — geriausias bas- 
ketbaH tymas Pittsburgho ka
talikiškų mokyklų tarpe.

Girdėjau, kad sunkiai serga 
(Tęsinys 5 pusi.)

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
UETUVIH

OPTOMETKICALI.T AKIŲ 
BFMC1AL1KTAS 

Į Palengvins aklų Įtempimą, kuris 
nutl prietastiint gaivos skaudėjimo. 

Tie Te •k,«J aptemimo, nervuotu-CUo “ A 15 VV vot JLkllU mo, skaudamą akių karAtl. atBaisu 
. 1 ra < - I trumparegystę Ir tollregystę Bnr.-r-

PittSDUTffhO r^adances '•“* akinius. Visuose atst’t-8 D [kiniuose tgzanaiuavimas daromus su
__________ 'elektra, parodančia mažių u* tau klat-

j dae. Specia-ė atyda atkreipiama ,
Vasario 28 d.. ŠV Jurgio mo*ykf<M» valkus. Kreivos akys atl- 

’ ■ ® tulKomas Valandos nuo 10 iki 8 v

“rpjų” Koresp

Šių savaitę švenčiama mū
sų bažnyčios globėjo šv. Ka
zimiero šventė. Apie iškil-

Praeitų sekmadienį Federa
cijos Pittsburgho apskrities

_ . .'i~~ °. ~ v. Tikslui siekti sumanyta su-,metiniame susirinkime į va- narašvsime kitame nu-
, kad, be veiklaus ir sųzi- / Hdvbos taryba iš Šv. Kazimie- meb k,»me nu
---------------------------------- įuosti bendras kortavimo va- • ...................... meryje. Girdėjau, kad yra pa-ro parapijos ir įvairių drau- J'1 J , ,. .. - T kviestas su pamokslu kungijų išrinkti sekantieji: Juo-

zas Tamkevičius, Kastas Vai
šnoras ir kun. M. Kazėnas.
Gerai, kad į tarybų įeina vi
si klebonai ir po du pasau-

Tikras
Greit-Veikiantis

karas. Iš dalyvavusių atsto
vų atsiranda tokių, kurie pa
žadėjo gauti dovanų pramo-

Sadauskas iš Donorą, Pa.
Koresp.

sur galima matyti tokius gra
žius gyvulėlius.

Pirmamečiai varžėsi už tai, 
kurie, mergaitės, ar bernai
čiai, žino daugiau lietuviškų 
žodžių. Bernaičiai kiek ge

Kareivių dr-ja laikė mėnesi
nį susirinkimų, kuriame vien
balsiai sutarė dalyvauti uni
formose Velykų rytų prisikė
limo iškilmėse.

taisomus.
Nedėlioj nuo lu iki 12. Daugely ni- 
sitlkfci-ų akys atitaisomos be akinių. 
Kaiuot- pigiai, kaip plriiriaii.
4712 SO. ASHLAND Aj^, 

Phone Boulevard 7589^^ 

LIETUVIAI DAKTARAI

)

Bayer Aspirin 
1c už tabletą!

gai.

Bayer T»Wp'«I 
Ištirpsta i.Hvite 

Akimirksny
Fugitl Hiivtubdnino 
Įfclkrodtllo. tlkriu, 
BAYER Attpirin ta- 
blatas pradrda tir
pti ir veikti i 2 
m-kunda*. Imrsklte 
Bayer Auplrin ta- 
kieta i stikline van- 
aen«. Kol pasiekia 
Miklintu durna. Jau 
Beartu. Km ati
tinka rtlkltntje .. 
atsitinku jūsų ridu- 
riuooe.

Giltinas buvo įnešima.-, 
kad į valdybų įeitų kiekvie
nas klebonas ir po du svietiš
kai iš kiekvienos kolonijos. 
Tikimės, kad tuo būdu šįmet 
religiniai ir tautiniai; reikalai 
Pittsburglie bus žymiai pa- 
stumti pirmyn.

Pittsburgho žinių Red.

Na, O Kas Čia?

PASKAITYK IR SUŽINOSI

Pusė Gavėnios jau praėjo, 
liečius iš kiekvienos parapi- Kažin kiek mes Gavėnios ma-
jos. Manding, būtų buvę dai
gėliau, jei būtų prie jų dar

lonėmis pasinaudojome ir ant 
kiek tapome geresniais ir to-

pridėta^'f’+'yfarapiji/' vSf^6<tf-’Ji]’bulėSrfiais. Čia turėtų kiek
ninkai, nes, paprastai, jieurs vienas gerai užeimųstyti ir,
įvairiuose parengimuose ten-1 jei iki šiol dar nieko nepa-

LJETUVIA1 ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800-

JOSEPH J. GRiSti !
LIETUVIS ADVOKATAS | 

4(>31 South Ashland Avenue 
Res. 6315 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic, 9723

JOHN B. BORDEN

LIETUVIAI DAKTARAI

rei Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek- 
mužlietiioB ir trečiadienius

OR. A, P. STULGA
DAKTV GYDYTOJAS 

3259 S. Hateted Street
CHICAOO, ILL.

Stebėtinai Greitam Paleng
vinimui Gaukite Tikrų 

Bayer Aspirin
Dabar galite gauti Tikrą. BAYER 
AS1TK1N tubietą už maždaug lc 
blle vaistinėj.t

Dabar, du pilu! tuzinai, pato
gioj klfteninėj blekutėj, už 25c! 
l amžginklte Aj naują pakelį. Nau
dokitės tikru Bayer dalyku be 
galvojimo apie kainą!

Ypatingai darykite tai, jei no
rite greitą palengvinimą nuo gai
vos skaudėjimo, neuritis arba ne
uralgijos skausmų. Jsitgmykite 
pietinį vlrSuj. lr atsiminkite. BAY- 
EK ASPIRIN greitai veikia.

Perkant, prašykite Jo pilnu var
du—BAYER ASPIRIN — ne vien 
žodžiu “aspirin”. Gaukite Jo kuo
met norėsite greitą palengvinimą.

Praeitų savaitę nežinomi 
plėšikai mėgino įsilaužti į 0- 
nos Subatienės vargingų bu
tų ir išplėšti iš jos paskuti
nius centelius, kuriuos buvo

ka svarbiausia rolė sulošti, 
tat jie turėtų būti labai arti 
ir prie paties planavimo tų 
parengimų. Žinoma, tas nie
ko blogo, tik artimiausiame 
tarybos susirinkime > turėtų 
būti padidintas narių skai
čius, jtakviečiant jon visus 
vargonininkus. Girdėjau, kad 
ir iš kitų parapijų tarybon 
parinkti žymūs veikėjai. Ma
noma, kad Pittsburgho Fede-

L1ETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredoa ir Pėtnyėios 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwett SL 
Telefonas REPublic 9600

daryta, — antrų pusgovėrų 
galima padirbėti savo sielos 
reikalams. Ypač. vyrai antrų 
kovo mėnesio sekmadienį, 
kuomet bus išstatytas Švč.
Sakramentas visų dienų, tu-1 
retų bendrai eiti prie šv. Ko-
munijos. Nei vienas vyras ne-1 iz at g/ ARETSK V
turėtų pasilikti be velykines 
išpažinties arba jų atidėti iki 
verbų sekmadienio, kaip se
niau tinginiai darydavo. Da-

16c u*
TtltNĄ

2 PlfcNl
ruiONAr 

MMMBug
Iv tablctas

SlCRtKITE BAYER KAUŠELIO

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

International Wine&LtquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

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

DR. A. J. SUMUOS h
GYDYTOJAS. IE CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fafrfiėtd Avė. 
Te). LAPkyette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečindienafs ir Sekmadieniais
__________Baitai snUrtj.

TeL GAltel MM
BR. F. Bi WMSIWNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2156 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare 

Ketvergais pagal eukart|
2305 So. Leavltt SL 

Tel OANal 0408ATTORNEYS AT LAW 
esn Ho Wes*en» Avė.

Valandos: kasdien nvo 1:S« dq ptei Tel. Ofe. RCPubtto YSM 
iki M:SO v. vak. SubatoJ tuo IS Iki Melrose Pkrk <26 

<:0» vakare 
188 W. Randolph St.

Valandos: kasden nuo >:uo ryte 
Iki 8:00 po Plet

CLEMENT J. SVHOW
LIETUVIB ADVOKATAS 
SS North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir fteStadieniais

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012 _______

eitose rara sžo

DR.LR, LAURAITIS
RBVT1B1RS 

2423 West Marnuefcte Road
Antrad.. ketvlilad. h senktadienlab 

į 0-12 v. rytą; 1-5 >. pi; «-t v. v.
I SeStadlenlata nuo 9 v. r. tkt l p. p.

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais Ir trečtadlentato nuo 
LO v. r. Iki 9 vai. vakare

ftvfttadlenlate nuo 2 v. tkt 9 v. V. 
Sekmadieniais pasai sutartlee.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. narni;:
HEMlock 6286

BR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Treėiudieuiais ir Sekmadieniais 

{ingai sutartį

UR.. P. ATKOČIŪNAS
n A MTIRT AR

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

5147 So. Halsted St., Chicago 
Paued., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.
Ree. 6924 So. Talman Avė.
Rm. Tel. GROveaill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

Ofl. J. I..SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. it Nedaliomis susitarus
Slibalonis Clceroj 
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

Rer..:
2456 W. 69 St.

DR. A. J. MANIKAS
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: I—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nnvsl antsrti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
AKIŲ GYDYTOJAI

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

Pler praėjusius dvidešimbtris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

kary, kaip ir naujy Buick, Cadillac ir LaSalle kary. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai 

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

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

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinta

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0529

~
ĮVAIRŪS DAKTARAI

BR. MABMfiE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRUROAfl 
4631 So. AsMand Avė 

T«L TARdk 0994 
Raa.: TaL PLAsa 2400

VALANDOS:
Nuo 70-12 v. ryte; 2-3 ir 7-8 v. vak.tema i V* >Wea48U

DR. CHARLES SEGALOFBAS
4729 So. Ashtantf Avė. 

t teboa
CHICAOO, ILL.

Telefonaa MDDUte 1890
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedfiliemte nno. 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vak ryte ano 2 tei 4 
•»! no niaftrr. Hk Mkh 7 8:88 O. v

Offiee Phone Rea. and Offiee Tai. CANa’ 0257
PROenect 102* 98N S. Leavltt 89. į
Vai. 2-4 pp. Ir 7-» vak. CANal OToa

M. J. L KOWAR
(K0WAR8HA8)

GYDYTOJAS IR OHRUROA8 
2403 W. 63rd SL, ChfcHgo-

Nedėliom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Office Hotrra
2 lo 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URHE0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 1 ir no 8 iki 8 vak. 
NecHHiomis pagal sutartį 

Ofiso Telaf. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PBOspact 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomia ir NedBl. pagal zatartl
REZrDRNCIJA

6631 S, California Avė.
Tolefnnaa RRPablIa 7868

JAV SUGRĮŽO I*. UALIFORNMOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja JO metų

ReunoiUaniaa lr Alrrtfea Ngos lo 
■n«M*iaaJ vKA

Valandos 11-11 A?kL 3-4. 7-8 1» U
Gyvenimo vieta. 1S»8 Bo »9 Aro. 

Pkona Cicero MM 
OUloe 4M0 Weat 18(b SttoU

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų k vaikų Rfų gydytoja 
6000 So. Halsted SL

Valandoa 2—4 uo pietų. 7—8 v. vak. 
teakytua seredomis ir subatusūs.

Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1831 So. Halsted Street

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

6 iki 8 vaL vakaro 

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. YEZEL’I
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

s#

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Rm. KHNvrood 5167

BR. A. L BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3; nno 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofieo Tel. VlRginia 0036
Reaidencijos Tel. BEVerly 8241

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

. Valandos 9—10 A. M. 
NedpHomie pasai sntartj

fiefkate naudokitės patar
navimu tų profesionalų ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate ‘Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.



Kelvhtadleius, Eovo ?, 1937 *7

Pittsburgbo Žinios
Iš West End Padanges

(Tęsinys iš 4 pusi.)

Juzė Žvirblienė. Guli ligoni
nėje. Žalimienė taip pat vis 
dar sirguliuoja. Linkime jo
ms greit pasveikti.

Sv. Vincento parapijos ko
mitetas su klebonu pradėjo 
darbuotis ruošiamai po Ve
lykų pramogai parapijos la
bui. Jiems padeda mokyklos 
vaikučiai.

Šios kolonijos lietuviai ga
vėnios metu skaitlingai lan
ko bažnytėlę sekmadieniais 
ir paprastomis dienomis, ku
riose būna pamaldos.

Spirgutis

Kas Girdėt North Side

Giltinė pradėjo švaistytis 
North Side lietuvių tarpe. 
Trumpu laiku įvyko net tre
jos laidotuvės. Vasario 17 d. 
pasimirė Steponas Šobiauskis. 
Vas. 22 d. palaidotas North 
Side katalikiškose kapinėse. 
Dangun Žengimo bažnyčioj į- 
vyko gedulingos pamaldos.

Vasario 20 d. beveik stai
ga mirė Aleksandra Levanie- 
nė, 41 metų amžiaus. Aukštas 
kraujo spaudimas buvo mir
ties priežastimi. Iškilmingos

laidotnvfci įvyko vm. 24 d. 
Dangun žengimo bažnyčia 
buvo pilna žmonių, nes ve
lionė buvo plačiai žinoma ir 
visų gerbiama, priklausė Sus
ino 87 kuopai ir moterų kl& 
bui. Atlaikyto* trejos šv. Mi- 

.šios. Prie šoninių altorių Mi 
šias laikė kun, A. Jurgutis iš 
Bridgeville ir kun. J. Pikutis 
iš Bright wood. t n laidota ftv. 
Kazimiero kapinėse, kur Le- 
vanų šeima įsigijo nuosavu 
lotų. Paliko dideliame nuliū
dime vyrų Pranų, du sūnus 
ir dvi dukreles, daug gimi
nių ir prietelių. Giminės net 
iš Baltimore ir C am bridge 
Springs buvo atvykę laidotu- 
vėsna. Net penki dvasiniai 
vainikai pusė velionės kars
tų. Dvasiniai vainikai — šv. 
Mišios — nevysta taip grei
tai, kaip gėlės.

Ilsėkis ramybėje musų ge
roji Aleksandra. Mes ilgai il
gai tavęs nepamiršime.

Vasario 25 d. mirė Antanas 
Vainauskis. Palaidotas kovo 
l d. North Side kat. kapinė
se. Gedulingos pamaldos įvy
ko Dangun Žengimo bažny
čioj. Kūnas buvo pašarvotas 
brolio vaikų namuose. Gra
borius Adofcnas Mazčiulaitis 
iš S. S. mandagiai patarna
vo laike visų trijų laidotu 
vių. Jis remia musų parapi
jų, pareinkim ir mes jį.

Vasario 28 d. tapo pakrikš
tyta Jono ir Adelės Motonių 
dukrelė vardu Mary -.Jane.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHION PARK LflNDLORDS 
BDREAU ASSOCIATION

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

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELDOR 
OF BITTER W1NE

Jt.lromenduojanuM 
Kaipo
Skilvio 
V ai t tat

044 g. W«ito Rt.. Chlrata. I*. 
Prlatoak naa Munpeit dykai

Visose
Vaistinėse

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
SV. KAZIMIERO DIENOS MINĖJIMO 

REIKALU

Brangūs Vyčiai:
ftv. Kazimiero diena švęsti Vyčiams nė .jokia naujiena.

Esame jmsirengę jų švęsti su noru. draugiškai ir nuoširdžiai.
ftiais metais la diena yra brangesnė, kad ji pripuola 

jubiliejiniais metais, nes 1387 metais Vilniaus miestą.*, tau
tos ir šv. Kazimiero sostinė priėmė šv. Krikštų. Pirmoji Lie 
tuvos vyskupija Vilniuje buvo įsteigta, Lietuvos padangė***
Dievo malonių vaitai atsidarė ir išėjo tauta iš pagonizmo 
ir stabmeldystės tamsybių į Dievo šviesų ir karalystę, j 
Kristaus malonių gausumų.

Ypač šiais metais reikia nuims tų pažymėti, nes atsi- 
lado jaunimo tarpe tokių, kurie dabar daugiau negu kitų 
sykj niekina mūsų šv. Tikėjimų, laiko jį už mažos vertes, 
arba be jokios vertės dalykų.

Taigi, brangūs Vyčiui, jūsų garbinga pareiga yra daly- ujnias, paveikė į jauno kuni
gauti bendroj šv. Komunijoj šv. Kazimiero pagerbimui kovo sveįfcatų. Tat, išbuvęs try 
1 tų dienų, ftv. Antano bažnyčioj (15 la gatvė ir 50-ta avė., 1
Cicero, III.j, 9-tų vai. ryte.

Vyčiams reikėtų susirinkti bažnytinėj salėj bent pusva
landį anksčiau.

Brangūs Vyčiai: “Su savaisiais prie Dievo”, tebūnie 
šioms iškilmėms mūsų obalsis.

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

vas generolas kun. Andrius domas Morkūnas, MIC.
Cikoto, MIC ir kun. Adomas * ti, i t„ , CICERO, III., kun. Jeronr-Morkūnas, MIC. i ,j ’ | mo Vaičuno klebonaujamoge

| PHTLADELPHIA, Pa., ku-1 bažnyčioje, novena į šv. An- 
kaviškio seminarijoj. Kunigu, nįgO jgUo zimblio klebonau Į tanų, birželio 4—13, tėvas ge- 
įšvmtintae 1928 metuose. Ku- jenoje bažnyčioje, gegužės 31
nigo pareigas pradėjo eitij—birželio 6, misijos, kun. A- 
Vilkaviškyje ir vėliau Prie- ________________________

nerolas kun. Andrius Cikoto, 
MIC.

Nors trumpai norisi parei
kšti apie misijonierių — au 
ksaburnį kun. Albinų Drazdį.

nuošė.

Visų laikų svajojęs apie 
misijų darbų, galutinai, 1932 
m., palieka Prienus, vyksta 
į (talijų ir įstoja j saleziečių 
vienuolynų, kur jau nuo se
niau buvo kelios dešimtys 
lietuvių jaunuolių. Ten ruo
šėsi misijų darbui, skelbti 
Dievo Žodį žmonijai.

Oro ir maisto atmaina, be
'abejonės, ir vienuolyno gyve

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

GARETTE Mįslių Paveikslą ir Į- 
stojimo Formų* galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant nuims te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mjalių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tumeriai reikalaus.

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

DRAUGAS

Apie Misijonierių
Kun. Alb. Drazdį

Būtų per didelė ir sunki' Vidutinio ūgio, gražaus, lie 
užduotis įvertinti misijonie- Į tuviško, veido, malonaus ir 
liaus veiklų žmonijos sielų draugiško būdo kunigas yra
gerovei. Be abejonės, kiekvie
no milijonieriaus troškimas

kilęs iš Pajevonio valsčiaus, 
Vilkaviškio apskrities. Vidu-

yra — sielų išganymas ir Die!r“llus mokslus ėjo Mariampo- 
vo bei artimo meilė. gimnazijoj, o paskui Vil-

lika mėnesių saleziečių mi
sijų įstaigoje suserga. Svei- 
katis atgavimui jis grįsta į 
Lietuvų. Mirus kun. Petrai
čiui, So. Chicagos buvusiam 
klebonui, saleziečiai paveldi 
jo turtų ir tokiu būdu įsigy
vena Lietuvoje.

Kun. Alb. Drazdys vėl sto
ja saleziečiams į pagalbų. A t 
gavęs šiek-tiek sveikatų, sa
leziečiai Lietuvoje siunčia 
kun. Albinų misijoms į Ame
riką, kad jų vardu skelbtų 
Dievo žodį, o uždarbiu ir au
komis remtų pirmųjų salezie
čių įstaigų Lietuvoje. Dr-as

2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

VENETIAN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
— o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj ■ ------
Suvirš 50 metų prityrimo 

-- - ■ 6------
Pirkite tiesiai iš dirbtnvės ir taupykite 

pinigus
—■ ■ o------

Kūmais buvo Juozas Moto
ms ir Mary Krikštoniūtė.

Marijonų Vedamųjų Pamaldų Tvarkrastis

Gavėnios Metu

Rožančiaus draugija perka NEW PIULADELPHIA, 
‘labai gražių kamžų savo kle- kun. Mozūro klehonau-
bonui, o Unno Lavitienė įtai
so net 4 kamžiukes ministran- 
tams. Gerų žmonių nestinga 
N. S.

no Kelmelio klebonaujamoje 
bažnyčioje, novenų į šv. Juo- 

jzapų, kovo 11—19, tėvas pro
vincijolas kun. Jonas J. Ja
kaitis, MIC.

AVATERBURY, Conn., kun. 
Juozo Valantiejaus klebonau-

J

Girdėjau, kad northsaidie
čiai jier gavėnią galvoja, kaip 
išvengti “nekaltų klaidų“, 
kurios gana dažnai pradėjo 
pasitaikyti mūsų tarpe. Yra 
pasiryžę ne tik patys nebe 
daryti “klaidų“, kurios nuo
stofrūs neša, bet ir kitus pri
daboti, kad klaidų tyčia ne
darytų. Taip ir reikia, vyrai.

Bridgevills, Pa.

jamoje bažnyčioje, misijos va
sario 22 — kovo 7, kun. Ado
mas Morkūnas. MIC.

PROVIDENCL, R. I., kun.
Juozo Vaitekūno klelionauja- j jamoje bažnyčioje, novena j
moję bažnyčioje, kovo 4—y. š v. Juozapų, kovo 11—20, kun. 
kun. Alponsas Jagminas, M. Juozas Mačiulionis, MIC. ir 
I. C. kun. Adomas Morkūnas, MIC.

BOSTON, Mass., kun. Pra 
no Virmauskio klebonauja

. , . ~ .. , .moję bažnyčioje, kovo 14—16,
jamoje bažnyčioje, 40-ties at* Run Aip^ Jagmina4ų miC. 
laidai, kovo 7—9, kun. Jonas BROCKTON, Mass., kun.

m i Juozo Švagždžio klebonaujaLOWELL, Mass., kun. Pra- , v . -ik oo„ , ’ . . , moję bažnyčioje, kovo 15—28,no v. fetrakausko klebonau- • •• , T -ir •misijos, kun. Juoz. Vask ev t.

SHENANDOAH, Pa., kun. 
Juozo A. Karaliaus klebonau-

Laidotuvių Direktorius

jgJOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

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

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
lĄ DIENĄ IR NAKTĮ SAUKITE 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 TV.H.F.C. stoties (1420 K.) — 
l’ranešėjas Povilas ftaltiiuieras.

Vasario 28 d.kun. A. Jur 
gutis pakrikštijo Igno ir O 
nos Mažiečių dukrelę Ona - 
May. Linkime naujai pribu- 
vėliai augti kūnu, stiprėti 
dvasia ir, už metų desėtko, 
kito, sučiulbėti lakštingalos 
balsais. Linkime mažai Ony
tei paveldėti savo tėvelio mu
zikaliai - vokalius gabumus 
ir savo švelniu balseliu ža
dinti priaugančios kartos pra- į 
kilniuosius jausim s.

Praeitų sekmadienį vietinio 
Federacijos skyriaus atstovai 
dalyvavo Pittsburgho ir a- 
pylinkės Federacijos skyrių ’ 
metiniame suvažiavime ir grį
žo į namus pasiryžę išvysty
ti dklesnę tikybiniai - tautinę 
akcijų savo kolonijoje. V.

jamoje bažnyčioje, vasario 7 
—10, kun. Juozas Vaškevi
čius, MIC.

BROOKLYN, N. Y., kun. 
Juozo Aleksiūno klebonau ja
moje bažnyčioje, misijos, ko
vo 8—16, kun. Antanas An
driušis, MIC.

NEWARK, N. J., kun. Ig-

.t.A. JL A 
JURGIS LOBUOS

Mirė vu.aa.rto 28 <1., 1937 m., 
7:30 vai. ryto, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo lft Suvalkų red., Sasna
vos parapijos.

Amerikoj išgyveno 43 metu*.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Oną. po tėvais Jagus- 
kaltė. 3 dukteria: Katarlnų Pa
šte rnak žentų Juozapų. Julijo
nų Snekutj Ir žentų Bernardų 
lr Marcelę, sūnų Jonų, tvoge- 
rlus Mykolų Ir Antanų Čirve liūs 
Ir daug kitų giminių, Kanadoj 
seserj Onų Nulson, o Lietuvoj 
brolj Jonų Ir seserį Marijų.

*l B ry-

PLATINKITE -DRAUGĄ’

GARY. INO. LAIDOTLVTV OI REKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias pa tams vliuaa — R o taria p art man ja
***> <ao W. l&tfc Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

Vėllonis gyveno Ir mirė 
ant. Wis.

Kūnas pašarvotas Lachavt- 
člaus koplyčioj 2314 W. 23 PI.

laidotuvės Įvyks penktadieni, 
kovo 6 d. IS koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas 1 Gimimo 
Panelės Rvč. parap. bažnyčių, 
Marųuette Park, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už vėlionlo 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas | 8v. Kazimiero kapines, t

NuoSIrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
stam us-aa dalyvauti Atašė lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Dukterys. 
Sūnus, žentai, Avofertai Ir fil
minės.

Laidotuvių direktorius Lacha- 
wlcc ir Sūnal. Tel. CAMal 3614.

čius, MIC.
MASPETH, N. Y., kun. JoU 

no Balkūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, misijos, kovo 21 
—28, kun. Alponsas Jagmi
nas, MIC.

GIRARDVILLE, Pa., kun. 
Mykolo Daumanto klebonau
jamoje bažnyčioje, misijos ko
vo 22—28, kun. Adomas Mor
kūnas, MIC.

Velykų Metu
OMAHA, Nebr., kun. Juo

zo Jusevičiaus klebonaujamo
je bažnyčioje, misijas kovo 31 
—balandžio 11, tėvas genero
las kun. Andrius Cikoto, M. 
I. C.

PITTSBURGH, Pa., kun. 
V. Vaišnoro klebonaujamoje 
Itažnyčioje, misijos, balandžio 
5—13, kun. Adomas Morkū
nas, MIC.

LAWKENCE, Mass., kun. 
Prano Juro klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 5—13, 
kun. Juozas Vaikevičiua, MIC.

MELUOSE PARK, IK, Mt. 
Carinei bažnyčioje, misijos 
balandžio 11—16.

SHENANDOAH, Pa., kan. 
Juozo A. Karaliaus klebonau
jamoje bažnyčioje, (nuėjau, 
balandžio 19—gegužės 2, tė

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
. Chicagos Lietuvių

527 MOflTH WESTERN AVENUE
ARTI GRANO AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. 1, Rite 
Lactowna ir Swai
1. Udetridus
S. P. Maaila 
AJUkis 
fl. Ptttns 
S. M. Skalas
,11— ma » Į^I

LLZūlp
Ezerskis ir Suims

3354 So. Halsted St. 
Pbone BOUIevard 4089

2314 Wėst 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270. . . .A- ■ —....... .

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 

Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703



t

VIETINĖS 2INI0S
Iš Melrose Park 

Kolonijos Veiklos

Melroseparkiečių obalsis: 
f Tėvų Marijonų darbai — tai 
* visų darbai. Šios kolonijas 
k lietuviai gana gražiai susior- 
Į ganizavę ir gražiai gyvuoja 
’ Jų parengimai priklauso ne 

nuo vienos kurios nors drau
gijos, liet visų lietuvių ben
dradarbiavimas. Tai gražus ir 
kilnus nusistatymas vieni ki
tiems gelbėti. Už tai jų pra
mogos pasižymi ne tik mo
raliniai, bet ir medžiaginiai
sėkmingos.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
7 d., J. Vaičiulio salėje 2 va
landų po pietų Tėvų Marijo
nų rėmėjų vietinis skyrius re
ngia kauliukų žaidimo vaka
rų su kalbomis. Kalbės apskri 
ties dvasios vadas, kun. V. 
Čižauskas, A. Bacevičius, ap
skrities pirm. ir kiti.

Šiam parengimui išrinkta 
darbšti komisija, būtent: A. 
Švilpauskienė, P. Bacevičie
nė, O. Skodžienė, K. Žvirb
lienė ir KL Kantautas. Jinai 
platina tikintus, renka dova
nas, kad vakarėlis būtų sėk
mingas visais atžvilgiais.

Tat, viršminėta komisija ir

kviečia ne tik vietinius lie
tuvius, bet ir iš kitų koloni
jų atvykti pas melroseparkie- 
čius pasisvečiuoti ir gražiai 
pasižmonėti. Vakarėlio tiks
las kilnus, nes visas pelnas 
skiriamas Tėvų Marijonų Se
minarijos koplyčiai. Rap.

Pramoga Pavyko

MARŲUETTE PARK. — 
Moterų Sų-gos G7 kp. korta- 
viino vakarėlis pavyko. Sve 
čių, viešnių iš visų miesto 
dalių ir pakraščių atsilankė 
virš šimtas. Matėsi daug įžy
mių veikėjų ir retų viešnių, 
pav. M. Paulauskienė iš In
diana Harbcr, B. Sadūnas iš 
Blue įsi and ir kiti Osinskie- 
nės draugai. Už jfavykimų 
šios šaunios ir pelningos pra
mogos kreditas ir padėka pri- 
klausoi siuvimo kursų užma- 
nytojai L. Simutienei; ji ne 
tik užmanė, bet daug triūso 
padėjo. Kita — tai darbščio
ji F. Burbienė, kuri darbo 
atliko už desėtkų. Kuopa a- 
čiuoja komisijai, kuri daug 
pastangų dėjo, ypač Osinskie- 
nei, pirm. komisijos, B. Am- 
brozienei, V. Kačinskienei. 
Gaila, kad A. Poškienė nega-

n W 4 TT CJ Ą s

Iš “Powerhouse” tik griuvėsiai beliko, šioje vie- toje stovėjo milžiniška Carnegie Illinois Steel fabriko, 
So. Chicago, powerhouse, kurioj užvakar įvyko sprogi mas. Sprogime žuvo du darbininkai, kurių vienas J. 
Zdanovski, gal, buvo lietuvis, ir apie septyni sužeisti.

ATSIMINKITE!
Pirmas ‘Draugo” piknikas 

bus geg. 3d d., Sunset Park’e.

Popiežiav.“ įiaraginti, at rem
kime atūžiantį žiaurios bedie
vybės pavojų visokiais priei
namais budais, ypač remiant 
katalikiškųjų spaudų.

; Tel, LINcoln 4421
Dėl Reumatizmo, Slopų, Ner
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redfls’n i mo—P A M P.GTNKI T

GEHL’S BATHS
i Hot Air, Lirht, Snlphur ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trvtmentai ir Masožai 

VVRV SKYRUS MOTK^’ę *»KV”irs
15ft0 CrytHHirn Avė. 
1*1 ra Trr* K t. Ir. 

Ir *•-«(.
7:’<O ryt Iki 10 vok 
Antr Ir Prnkt. 7:30 

ryto Iki C vilk.

l'-7 X. Rnlotnl St.
Antr. Ir Ketvlr.

M ryto iki H vak. 
Motrrta 

Putnmaiito'n
*»«» K V1KTO-K »i:VIR* 40 MKTę

CLASSIFIED
REIKALINGA DARBININKĖS

Įėjo pasidarbuoti iš priežas
ties motinėlės ligos. Kuopa 
ačiuoja dovanų aukotojoms,: 
J. Osinskienei, A. Aleksiūnic- 
nei, C. Kliaugieneų A. San- 
damavioienei, A. Mickeliūnie- 
nei, V. Kučinskieriei, F. Bur
bienei, Ambrozienti.

! Vietinės Moterų Są-gos kuo j 
pos susirinkimai įvyksta kas 
trečių an trini ienį. iSe-kantis
sus-mas bus “sočiai”, su už
kandžiu.

Su pirma diena šio rnėne-

Relkaltnga moteris ant GkSs. stubos

šio ir vėl galima įsirašyti Mo- 11 d. Todėl prašome visų na įnėn. Susirinkimas bus nepa- '„yna.*'
rlyti inoterj. Meldžiu atsiliepti. Mterų Sų-gon be įstojimo mo

kesčio. Tat verta vietinėms 7:30 v 
lietuvaitėms pasinaudoti pro
ga. Kuopa jau laukia D. Ka
minskienės, M. Žilvitienės ir 
kitų. Koresp.

SUSIRINKIMAI

MARŲUETTE PARK. — 
Svarbus V. V. Sųjungos Mar
ųuette Parko skyriaus susi
rinkimas turėjo įvykti kovo 
4 d. Dabar perkeltas į kovo

J, V. Senatorius Reynolds
sako: "Luckies yra palankūs

mano gerklei”

N eseniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 

didelė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 

ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūkų cigaretus, pareiškė 

savo ypatišką pamėgimą lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 

Reynolds ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 

operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 

kurie pasirenka Luckies, lengvą užsirūkymą. Jūs tai

pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 

nuo tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 

išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugą. 

Luckies yra malonūs jūsų gerklei.

/ I
“Iškalbumas ir geras tabakai yra 
dvi Pietų tradicijoa. Ir Lucky Strike 
parodo man, kaip ataiduoti abiem ii 
jų. Nes šia lengvas užsirūkymas netik 
patenkina mano skonį, bet ir palieka 
mano gerklę gerame stovyje. Pereitą 
rudenį North Carclinoj — kada man 
teko turėti viri kalbų — aplan
kiau Lucky Strike dirbtuvę. Ai manau, 
jog Lucky Strike Toasting’ procese 
atradau paslaptį to, kas padaro šluos 
cigaretus taip palankiais mano gerklei. 
Nuo pamatymo ^iek pašvenčiama 
ypatingos priežiūros ir išlaidų padaryti 
Luckies jūsų gerklei švelniais, ai tapau 
didesniu, negu kada nors prieš tai, 
lengvo užsirūkymo šalininku.”

(R.

GERB. ROBT R. REYNOIDS, JUNGTINIU 

VALSTIJĄ SENATORIUS IS NO. CARCLINA

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINE”

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

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

rių susirinkti minėtų dienų,' prastai svarbus.
v. parapijos avėtai-! P. J. Cižauskas, pirm.

terls gali būt tarp 40 ir 50 me 
amžiaus. Mano adresas: D. W. 
k u lskls, Custer, Mich.

Pas mus rasite NORGE skalbyklos, prosijimo 
inaš'nas, pečius ir elektrinius refrigeratorius.

— LENGVI IŠMOKĖJIMAI —

PAGALIAU

KURIO JUS 
LAUKĖTE * 

Naujasis 1937

NORGE
• Gazą taupinanti šilumos kon 

trolė —
• Patobulintas koncentratrnis de 

gintuvas —
• Pilna akmeninės vilnos izolaci 

ja —
• Pasirinkimas penkiose spalvo 

se —

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

2310 West Roosevelt Road — Telefonas — SEEIey 8760

EKSKURSIJOS Į 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

telefonuoklte CANal 7790


