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NACIONALISTAI VIS SMARKIAU 
ŽNYBIA MADRIDO RADIKALUS

RADIKALŲ KONTRATAKOS NIEKAI 
PRIEŠ GALINGAS PAJĖGAS

Madride kalbama, kad dalis 
milicijos planuoja bėgti

KALBASI AP’.E TEISMU REFORMAS REIKALAUJA ATŠAUKTI 
ATSTOVĄ IŠ MASKVOS

*, MADRIDO FRONTAS, 
d 12. — Nereikia siebėtis, 
i<l Madrido ir Valencijos ra-

uikalni išjudo šaukti ir ‘‘pro
testuoti”, kad prieš jų b uše- 
vikiškų ‘‘demokratijų” kovoja 
italai .savanoriai. Jų Šauksmas, 
tai desperacija matant naci
onalistų pajėgų pažangų ir ži
nant, kad arrndnud nnis die
nomis jie bus uždaryti Madri
de kai kokiam avilyje.

Radikalų vada* pripažįsta, 
kad nacionalistai šiaurryti
niam fronte vis st.iarkiail mi
licininkus žnybia, kad aklai 
juos atkirtus nuo viso rytinio 
šono, kuriuo visą karo laikų 
juo laisvai naudojosi.

Radikalų vad): nesigaili mi
licijos. Masėmis siunčia į kon
tratakas. Pasirodo, kad tnš- 
A os pastangos.

Radikalų protestai prieš »- 
talus yra vaikiški. Juk jie j>a- 
tys visų laikų didžiuojasi sve
timšalių savanorių ‘‘brigado
mis” ir nacionalistai nekel’a 
protestų.

Radikalai mano, kad jų šau
ksmai ir protestai išjudins ki

ltų šalių radikalus. Antai, ži- 
įniomis iš Paryžiaus, Prancū
zijos radikalai planuoja sukel
ti streikus, kad tuo būdu pa
reiškus sujausimu į krizę pa- 
klinvusiems Ispanijos radika
lams.

Madride kalbama, kad žymi 
dalis radikalų milicijos pasi
rengusi sprukti iš miesto ribų, 
kol dar galima tas padaryti, 
kol rytiniam šone turima dar 
spragų. Reikia abejoti, kad 
nacionalistai juos išleistų.

J. V. Senatorius Barton K. Wbeeler, dem. iš Mont., (sė
dįs) kalbasi su SEC. pirmininku J. M. Landisu vyriausiojo 
teismo reformų reikalu. (Ącme Photo.)

SIEKIAMA BEATIFIKUOTI
NUKANKMTmSffA- 

NIJŪJE KLARITUS

NE VISI DARBININKŲ 
“SĖDĖJIMO” STREIKAI 

UŽBAIGTI CHICAGOJ
kompanijųWASHINGTON, kovo 12 

- Amerikos Katalikų univer- nutraukti ‘‘sėdėjimo” 
siteto klaritų kolegijos direk-'kai:

fabrikuose 
strei-

torius kun. E. Sugranes, C.M. Dearborn Glass Co.; Ha-
F., gavo žinių iš klaritų kuri- ggard and Mnrcusson Co.; U- 
jos Romoje, kad tenai daromi I nion Bed Co.; Arrow Mill Co.;
pirmieji žygiai beatifikuoti

MILIJONAI NETURI MAI
STO IR VANDENS

RANKOTF, Kinija, k-vn 12. 
— Honau provincijos vakari
nėj daly apie du milijonai ki
niečių neturi ne tik duonos, 
bet ir vandens gėrimui, pra
neša tarptautinė badaujančių
jų kiniečių šelpimo komisija.

Daugumas žmonių malinu
si medžių žievėmis ir įvairių 
augalų šaknelėmis. Aplod.ja

HOARE IR VĖL ŠŪKAUJA
PRIEŠ ITALIJA

-------
LONDONAS, kovo 12. — 

Sir Samuel Hoare būdamas

(paskelbti palaimintaisiais) 
Barbastro, Ispanijoje, kiautu

BOLŠEVIKAI RENGIASI
“DEMOKRATIŠKIEMS"

RINKIMAMS
------------ - Į BOSTON, Mass., kovo 12. gislatūra sudarytu specialų

RYOA, kovo 12. — Rusijos Massaehusetts valstybės legis- komisijų ištirti kormmistų ak- 
gyventojai vakar pirmąkart latūros žemesniųjų rūmų vie- tyvumų šioje valstybėje. Ko- 
oriciahai patyrė, ka-p komu- no komiteto posėdyje kalbėda- mitetas tad pakvietė »r Gold- 
nistų partija vykdins pinnuo- jnns f). Goldstein pareiškė, šteiną reikšti gavo nuomonę. 
,i«8 parlai>«mtiniu» rinkimūR, Uarf Sį valstybė pirmoji turi Ool(lsteiaas atart ne8kirli 
remiantis nauja pat es dikta- iškelti reikalavimų atšaukti iš, ... , , . .
oriuus Stalino sugalvota “de- Maskvos J. Valstybių amlia- ,konnslJos> kadangi jus radl- 
uokratiska Iconstitucija. saderių, kadangi sovietų yy_ mai bus naudingi ne valstybei,

Visa rinkimų procedūra iš riausybė sulaužė padarytų su- tik patiems komunistų vft- 
Maskvos radijo stoties per de tarimų, kad ji paliaus vedusi dams. Iš komisijos paskelbtų 
vynias valandas buvo aiškina priešamerikoniškų propaganda radimų komunistų vadai gaus 
nia provincinei spaudai. Tas J- Valstybių teritorijose. naujų idėjų savo veikimui ir 
buvo daroma žod g po žodžio ' Legislatūrog komitetas synr- dar smarkiau ves priešameri- 
kadangi provincijoje nėra ste s^° iškeltų klausimų, kad lė- koniškų propagandų, 
nografų.

‘‘Demokratiški” rinkimai iš 
aiškinti taip:

Kiekvienas asmuo gali būti 
kandidatu su gųlyga, kad jis 
kaip viešai, taip slapta nėra 
priešingas diktatoriui Stali
nui. į :

Vidaus reikalų komisąrija- 
tas, kurio žinyboje yra čeką, 
prieš rinkimus patikrina vi
sus kandidatus ir netinkamus 
pašalina.

Nė vienam' sovietų prieši
ninkui nėra leista laimėti vie
tą naujam parlamente, kadan
gi tas būtų kenksminga ir pa
vojinga. - ■-

Rinkimų procedūros planą 
1 pagamino Petrapilio komunis
tų distrikto prezidentą,, Ždo- 
novas ir vasario 27 d. jis tai 

komunistų partijos 
komiteto pilnaties 
Komunistų spauda 

tačiau iki vakar apie tai uit ko 
nerašė.

Atidetcs unijas derybos su General 
Motors korporacija

PLĖŠIKAS GATVĖJE HD- 
» MOTEmę

DETROIT, Mich., kovo 12. 
— United Automobile Wor- 
kers unijos vedamos derybo3 
su General Motors korporaci- 

Užpereitų vakarą apie 9:00 Ja laikinai atidėtos,
vai. Troy gatvėje, arti 57 gat., J Pranešta, kad sutartis jau 
kaukuotag plėšikas užpuolė į pagaminta, visi klausimai ap- 
Mrs. Mary Irwin, 39 m., 5504 tarG, tačiau unijos vadai kai 
So. Albany avė., einančią na- kuriems dalykams yra prie- 
ir.o su dukterimi Mary, 13 m ’T*e sako, kad be dųi
am2 | ninku atsiklausimo n«

Žudikai pareikalavo pinigų. sutarties. . „
Moteriškei ™svyrav,is jis šo- . ««• W-
vė jai atolai į gal,, ir pabė. Jos T,w>
go Siauri, link nnkimaa, kuriame bu, iMSaty.

Anglijos užs. reikalų sekreto
rium pagarsėjo savo kerštais,
bet tuščiais, šūkavimais pi iešį’.'. .7,7 . _ J . . , . ,«• išaiškinoItaliją T. Sąjungoje, kai Mu- 
seolinio legi jonai įsiveržė į ri
ti opijų.

. Dabar Sir Samuel Hoare y- 
ra admiraliteto pirmuoju lor
du. Italija tvarkosi Vidurže
mio jūroje. Anglija spėja, kad 
Italija nori šioje jūroje įaiga-

centrinio
posėdyje.

Mergaitei suklykus, iš paša
linių namų susibėgo žmonės. 
Pašautoji klausiama tegalėję

ti abejotini klausimai-, Ifl
susirinkimas tars žodį , ar 
tas priimtina, ai almeS- 
tina. Jei korporacijos sųlygos

tik ištarti “Jig paspruko Siau- nebu9 pripažintos, bus stengia 
masi atnaujinti pasitarimus u-rių link” ir mirė 

Po keliolikos minutų tar pat j,įjaį nepriimtinais klausimais.
žudikas 57 oje gatvėj , tarpi Chrysler korporacija kol 
Homan ir Tumer avė., nžpuo kas negali susįtarti su “sėdin- 
lė kitas dvi moteriškes. Iš jų flaj8„ keliuose fabrikuose dar

Grand Slieet Metai \\ orks ir sodybas ir vyksta arčiau gele
žinkelių, kur tikisi sulaukti 
šelpimo iš vyriausybės.

Aurora Cotton Mills.
Keliuose kituose fabrikuose

grupę, šio pilietinio karo lauti'darbininkai neapleidžia savo 
nukentėjusių už tikėjimų. Toje pozicijų, bet tariasi su kompa 
grupėje yra 9 kunigai, 35 auk- njjomįs.
lėtiniai ir 6 broliai. |______________

Pereitų metų liepos r.iėiu -j 
radikalai 52 klaritus įkalino 
Barbastro seminarijoje ir vie- 
:. o mėnesio laikotarpiu jų 50 

kankinimų nužudė. Du kla
stai broliai argentiniečiai iš-

DR. TOYVNSEND 
NUBAUSTAS

YVASHINGTON, kovo 12. 
— Žinomas 203 dol. mėnesinės 
pensijos geniems žmonėms su-

laisvintį Argentinos ambasa- Į galvotojas dr. Townsend teis- 
dos dėka. Dabar šie išlaievin-1 mo nubaustas vienų mėnesį ka 
tieji liudija, kaip ta visa gru- lėti ir 100 dol. bauda.
pė mirė už tikėjimų. Jis pripažintas kaltu už kon 

greso žemesniųjų rūmų komi-
SULAIKO LAIVĄ SU KARO toto paniekų. Apeliuoja.

MEDŽIAGA
BERLYNE YRA 391,148 

KATALIKAI

TRYS NAUJI GENEROLAI

KAUNAS. — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 19 
metų sukaktuvių proga, Lietu
vos przeidento aktu, trims 
pulkininkams suteiktas gene
rolo laipsnis. Į generolus yra 
pakelti: Krašto apsaugos mi- 
nisteris inž. Dirmantas, ka
riuomenės intendantas K. Na
vakas ir pirmojo Lie
tuvos Prezidento1 karo mokyk
los viršininkas K. Musteikis. 
Taip pat du generolai pakelti 
į divizijos generolų laipsnius: 
kariuomenės tiekimo viršinin
kas Jonas Sutkus ir Kauno į-VERA CKUZ, Meksika, ko-

vo 12. — IS Ala rengiamas BERLYNAS, kovo 1). —
Ispanijos radikalams Vo|detijoi< „ortinSj

laivas au karo medžiaga paga- . i * n i.. , 1 * na apie 600,000 katalikų sulvg
bau sula’kvtaa ir nutarta ne- ... • , . „ . .-. VT , vėliausiai padarytos statisti-
siųsti. Nes ir šis laivas galėtų
pakliūti nacionaliRtams, kaip. °’io
ta, įv> o su aivų . ar .an a jr koplyčias. taR ir Lietuvo, užsieni, reika-

nC°* (Dirba 307 kunigai. Ių ministeris St. Lozoraitis.

PREŽ. ROOSEVELTAS 
ATOSTOGOSE

Ždanovag dar tada įspėjo 
centrinį komitetą, kad “demo
kratija” turi būti vykdoma
ir stačiai iš komunistų pabi

atėmė pinigines ir pabėgo. .bininkais. Valstybės gubemt-lėti ir pakenkti Anglijos inte- . ,i jos direktuojama. Kitaip ir nei
resams. igaJi Rusijos gyventojai.' Neužilgo policija apsiautė torius Murphy pareiškia, kad

Tad Hoare ii \ė1 no tik šu- turi būti vienšaliai. Tas vien- visą apylinkę ir pasiryžo būti- 'olstyliė neturi pasiryžimo kiS
kauja, bet tiesiog grasina Ita- šališkumas (viskas komunistų 
lijai.

Po ano pirmojo liūtinio šū
kavimo dėl Etiopijos Ho«jre 
nupuolė kaip muselė. Matyt, 
taip įvyks ir šį kartą, jei Ita
lija pasiryž įsivyrauti Vidur
žemio jūroje.

partijai) ir bus “demokratiš
kas”, aiškino Ždanovas.

SUŽEISTASIS MIRĖ

nai sugauti žmogžudį. i Chryslerio korporacijos
Nušautoji moteriškė buvo ’ darbininkų strei-

polieininko Roberto Trw»n žmo,*4*
na Detroitu ir apylinkes žny

bia streikai ir didelis nedar-

NĖRA TAIKOS SU 
VEŽĖJAIS

Taxicab vežėjų streikas Chi
cagoj tęsias ir nepaprastai 

gulos “ vTršininkas " ExhiaMas ' triukšmingas. Kompanijos
Adamkevičius. Vasario 16 die
nos proga, Lietuvoje visa eilė 
asmenų apdovanota Gedimino 
ordenų ir kitais garbės ženk
lais. Tarp kitų Gedimino or- 
denu pirmu laipsniu apdovano

17 UŽGRIAUTA KASYKLOJE
LOOAN, W. .Va., kovo 12. 

WASIIINGTON, kovo 12. - - Netoli čia įvyko sprogimas 
— Prez. Rooseveltas išvyko į McBeth anglių kasykloje ir
Warm Springs, Ga-, porai sa
vaičių atostogauti.

užgriovė 17 angliakasių. 
Darbininkai kasasi prie už

griautųjų, kuriems grasina 
nuodingosios dujos. 16 žu
vusiųjų lavonai jau išimta.

Pereitais metais šioje kasyk
loje žuvo 10 angliakasių.

Stanley Suchan, 30 m. amž., 
j 2226 W. 21 gat., kertamo med- 
i žio namų priešakyje, 3319 W. 
65 place, kritimu sužeistas į 
galvų. Mirė apskrities ligoni
nėje.

stengiasi sulaužyti streikų su 
streiklaužiais. Tai tuščias dar
bas.

PRIGĖRĖ PARKO 
TVENKINY

Margaret Batjes, 10 m. 
amž., 3811 W. Harrison gat., 
prigėrė Oarfield parko tvenki
nyje.

HAVANA, Kuba, kovo 12. 
Susivaidę dėl mokesčių už cu
krų, Kubos kabineto keturi na 
riai apleido savo vietas.

MIRĖ SUŽEISTAS A. 
ANTANAITIS

DALYVAUS EUROPOS ibas automobilių pramonėje. 

SKLANDYTOJŲ SĄS-
KRIDYJE

KAUNAS. — Neseniai Lie
tuvos aero klūbas gavo kvieti
mų dalyvauti tarp tautiniame 
sklandytojų sąskridyje, kuris 
įvyks Austrijoje, Zalcburgo

DU PLĖŠIKAI TEISMO 
PRIEŽIŪROJE

Vietoje bausti kalėjimu teis
mas paėmė į savo priežiūrų 
du plėšikus: Frank Valenti, 17 
m. amž., 3010 W. 63 gat, Lin- 
dblom High mokyklos mokinį, 

Dominikų Stankų, 17 m.

Southtown ligoninėje mirė 
A. Antanaitis, 60 m. amž., Idytojas J. Pyragius ir dar

mieste. Aero klūbas nutarė šia .ir 
me sųskridyje dalyvauti. Į j'. am^-> 29°^ buvusį
vyks žinomas Lietuvos skinu-

kurs anądien automobilio su
žeistas 47 gat ir Ashland avė. 
skersgatvyje.

keli kiti sklandytojai. Šiame 
sųskridyje J. Pyragius skai
tys paskaitų apie sklandymo 
sportų Lietuvoje. Numatoma, 
kad Europos sklandytojų sųs- 
kridis įvyks gegužės m. pabai
goje.

minėtos mokyklos mokinį

Jiedu pripažinti kaltais ei
lės namų apiplėšimu Chicago 
Lawn srityje. Stankus išpaži
no apiplėšęs 9 namus, 0 Va- 
lenti — 4.

ŽUVO “FUTBOLININ
KŲ” VEDĖJAS

Automobilio nelaimėje žuvo
J. J. O’Brien, 31 m. amž., DETROIT, Mich., kovo 12.
Notre Dame vienas “futboli---- Gub. Murphy atvyksta į
ninku” komandos vedėjų (mo-Į Detroitu apžvalgyti Cbrys- 
kytojų), taip vadinamas ‘track ler korporacijos fabrikuose 
coach’. “sėdinčius” darbininkus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; retkartėmis snigulU- 
vimas; maža temperatūros at
maina.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 
5:54.
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DIENOS KLAUSIMAI

SVARBIOS KONFERENCIJOS 
BELAUKIANT

Lietuvos užsienių reikalų ministerio S. 
Lozoraičio neseniai pasakytais tiesos žodis 
Lenkijai, Sovietų Rusijos armijos maršalo 
Jegorovo padarytas vizitas Lietuvai Lenki- ’ 
joj, matyti, sudarė didelio įspūdžio. Ameri-j 
kos laikraščių korespondentų žiniomis, Var-1

Slaptas Lietuvos Nepriklauso
mybės Paskelbimas

Tai buvo 1916 metais Štai, to nutarimo tekstas:
— Vyriausias Lietuvių Tau

tos komitetas Lietuvoje, daly
vaujant ir latvių atstovams, 
susirinkę sausio G d. 191G me-

Gal būt, ne daug kam žiuo- 
šuvos ponai dėl to reiškia tam tikro susi- ma, kad Lietuvos nepriklauso- 
rūpinimo. Jie ima spėlioti, ar tik LietuvaIĮmybė buvo paskelbta pačiame 
nedaro karinių sutarčių su Sovietų Rusija Didžiojo karo įkarštyje — 19 
ir ar neužaimanė gauti iš Rusijos daugiau 16 Tik visa ta ir aP8varetvb dalartuų lie-
,, -y. ---- ,xi----- rr»_i v - , --- x—’ tuvių ir latvių stovį sųryšyje

su pasaulio karu, nutarė že
miau paskelbti iš. mėtomuosius 
lietuvių — latvių tautos pos
tulatus: 1) kadangi lietuviai 
ir latviai sudaro tautinę grupę, 
visiškai atskirų nuo slavų ir 
germanų tautų r.'ip save kal
ba, taip isieuška praeitimi, 
tai jie kariu Ja Partinio karo 
iškelto principe — gera valia

karia™ medžiagos. Tai baisūs esą žygiai. kad neprikUuwMaybfc pa,. 

Lenkų politikų nuomone, Lietuvai labiau 
pakeliui daryti kariškas sutartis su Lenki
ja negu su Rusija.

Dėl šio lenkų Susirūpinimo reikia pa 
sakyti, kad palaikymas gerų santykių su, Tačiau šis slaptas nepri- 
Husija dar nereiškia, kad Lietuva turėtų klausomybės paskelbimas yra

kelbimas nebuvo įgyvendintas, 
nes 1916 metais vokiečių oku
pacija buvo pačioje savo gali-

reikšmingae tuo, kad jau pa
čiame Didžiojo karo sūkuryje

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Jotu ir notos dingo,

A, 1a R. K. Federacija įgyvendino gra
žų paprotį — kasmet rengti rajonines lietu
vių katalikų ‘konferencijas. Tokias konfe
rencijas rengia beveik visi didesnieji lietu
vių centrai — New Yorko, Naujosios Angli
jos, Pittsburgho ir Chcagos lietuviai. Reiktų 
kad ir Detroito, Clevelando, AVilkes Barre 
apylinkių ir * Philadelphijos lietuviai kata 
likai panašias metines konferencijas pradė
tų rengti. , , ; a L

Vakarinių Valstybių lietuvių katalikų 
konferencija įvyksta rytoj. Ji įvyksta Auš
ros Vartų parapijoj Chicagoj. Konferencija 
rengia, kaip ir kitais metais, Federacijos ap
skritys. Svarbiausiais dienotvarkės punktais 
numatyta: ‘‘komunizmas ir kova su juo” 
(referuos kun. prof. J. Vaitkevičius, MIC.) 
ir “moters vieta religiniame ir tautiniame 
veikime” (referuos dr. S. Šlakienė). Šiais 
klausiniais kalbės ne tik pakviesti prele- 
geutai, bet galės išsitarti visi, kas tik su 
jais yra susipažinę. Be to, sulyg nustatytos 
programos, trumpus pranešimus padarys šių 
mūsų organizacijų atstovai: A. L. R. K. Fe
deracijos, Lietuvių R. K. Susivienijimo Ame
rikoj, Moterų Sųjungos (kurios seimas šie
met įvyks Chicagoj), Lietuvos Vyčių, Mer
gaičių Sodalicijos, Lietuvių R. K. Labdarių 
Sųjungos, nuo akademijų ir kolegijos rėmė
jų ir kitų organizacijų bei draugijų. Iš Šių 
pranešimų paaiškės kaip laikosi niūsų or
ganizacijos, kų jos *vęifcftę4ttfcle yri jų ril- 

pėsčiai ir t.t. Pranešimai, be abejojimo, bus 
įdomūs, nes kiekvienam sųmoningam lietu
viui katalikui yra reikalinga ir naudinga 
arčiau susipažinti su visu mūsų organizuo
tuoju gyvenimu ir veikimu, si

Amerikos lietuvių organizacijoms, kaip 
ir visam mūsų tautiniam veikimui, ne vie
nas veikėjas mirties dekretus jau rašė. Štai, 
šiomis dienomis neseniai aš mūsų tarpo iš
važiavęs ir apsigyvenęs Lietuvoj dr. A. Ra
ukus tarp kitų dalykų Lietuvos laikraščiuo
se pareiškė: .

Prieš karų Amerikos lietuviai smar
kiai bruzdėjo. Jiems rūpėjo prispaustos 
tėvynės likimas, veikė tūkstančiai orga
nizacijų, kurios kovojo už tautos nepri
klausomybę. Dabar Amerikos lietuviai 
asimiliuojasi, tos or-jos nyksta, prieš 
karų emigravusieji lietuviai vienas po 
kito mrsta. Tik vienoj Chicagoj kasmet 
jų arti 1000 atsiduria po Žalia velėna. 
Amerikos lietuvių gyv. vaizdas nykus, 
ateities veik jokios nėra, taut. gyveni
mas silpsta. Su mirštančiais tais prieš
kariniais iš Lietuvos atkeliavusiais tau
tiečiais drauge nyksta ir tie vertingi 
lietuvių veikimų vaizduoju palaikai”. 
Panašiai yra pasukę apie amerikiečius

įr jų organizacijas ir kiti eks-amerikiečiai. 
Gal jie ir perdaug juodomis spalvomis pie
šia mūsų tautinį gyvenimų, tačiau nepykime 
ant jų. Jiems taip išrodo. Mes pacitavome 
dr. Račkaus pareiškimų rašydami apie ryt 
(vykstančių mūsų organizacijų ir draugijų 
konferencijų dėl to, kad organizacijų vadai 
tikslesnius pranešimus galėtų padaryti, kad 
jie* atsakytų į klausimų, ar ištikrųjų mūsų 
organizacijos nyksta, ar tautinis gyvenimas 
silpsta, ar, ištikro, mes čia nebeturime jo
kios ateities. Tai labui svarbu, nes į konfe
rencijų susirinks visi draugijų ir organiza
cijų vadai, veikėjai ir bendrai visi mūsų 
tautinio gyveninio judintojai ir palaikytojai.

Tad, gausingai susirinkime ir padarę 
tikslių ir teisingų savo religinio* ir tautinio 
vekiano apyskaitų, nustatykime uolesniam, 
ryžtingesniam ir platesniam veikimui gai
res, kad kalbos apie mūsų nykimų, organi
zacijų ir bendrai tautinio veikimo silpnėji
mų kuomažiausia turėtų pagrindo.

sudarius kažkokius kariškus susitarimus su 
Rusija. Lietuva ne vienų kartų yra paro
džiusi norų palaikyti gerus santykius ir su žymiems Lietuvos veikėjams 
Lenkija, tačiau pasipūtėliai, imperializmobuvo aiški Lietuvos nepriklau- 
dvasia persiėmę lenkų politikai prie to ne-' gomybės mintis, 
prileidžia. Jie nenori atitaisyti tos skriau-' 
dos, kurių jie padarė 1920 m. užgrobdami 
Vilniaus kraštų. Lenkai negali tikėtis, kad 
Lietuva sutiktų užmegzti su jų valstybe kai
myniškus ir draugingus santykius, kol toji 
skriauda nebus atitaisyta.

Kad lenkų vahlžia neturi ne tik noro 
taikiai sugyventi su Lietuva, bet kati pas 
jų yra daug blogos valios, parodo ne mažė
janti, bet didėjanti Vilniaus krašto lietuvių 
persekiojimai. Ji uždarė beveik visas lietu
vių mokyklas, visas organizacijas, ištremia 
arba į kalėjimus kemša lietuvių veikėjus, 
atiminėja radio priimtuvus, kad, gink Die
ve, jie negirdėtų lietuviško žodžio iš Kauno, 
uždarinėja lietuvių laikraščius ir visokiais 
kitokiais būdais stengiasi triuškinti viskų, 
kas tik yra lietuviška. Tiesiog reikia ste
bėtis, kaip lenkai ir drįsta skelbti pasauliui,

' kad ne jie, bet lietuviai trukdo sueiti Len- 
i kijai į normalius santykius su Lietuva ir 

dar prie to viso ima skleisti gandus, kad 
Lietuva kažkokiu neatmezgianiu mazgu su
siriša su Sovietų Rusija. Čia kaip tik tiks'Siamas laikraštis, 
priminti lenkams pasakėčių: žydas muša ir 
žydas rėkia.

1916 metai
Sųlygos 1916 metais galvoti senovišku vardu Didžioji Lie- 

apie Lietuvos nepriklausomy- tovor kunigai!:* ija su autono- 
bę buvo beveik gryna svajonė. mM°s teišeini* ab.em sudėti- 
Vokiečiai visur slopino bei nėm dalim, su vienu bemini
kokį Lietuvių tautinį veikimų 
Vokiečių žandarai gyventojus

Varšavos “Musė” (tokiu 
vardu eina juokų gazieta) sa
kosi sužinojus, kad Paryžiu
je, užsienių reikalų ministeri
joj, dingo 1914 m. nota, kuria 
kaizeris prancūzams paskelbė 
vainų. Didelio susijaudinimo,

arklių dantų ir iš jų rokuo- 
1a, ar tas arklys senas, ar 
jaunas. Ale dabar, sakoma, 
bus galima iš dantų ir žmogų 
pažinti, kokio jis karakterio. 
Tokį išradimų, sako, išmislijo

sako, dėl to nesu. Daug blo- 
cusijuugia, sudaro atskirų sa-jk'*au esu, kad Paryžiuje dingo 
vivaldę kon-*

vienas ^Amerikos dantistas. E- 
*ų, kieno dantys melsvi, tas 
yra temperamentingas, o kie
no gelsivi — tas nerūpestingas. 
Jei žinočiau tų išmisločių, pa 
klausčiau jo>, kaip pažinti ka- 
rakterį to žmogaus, kuris tu-( 
ri visus dirbtinus dantis.rudinę valstija ersalio taikog sutarties do

kumentas ir dėl to dabar vo
kiečiai darų kų nori. Sako, kai 
kurie yra matę tų dokumentų 
ten, kur seiliau kaizeris, o da
bar Hitleris pešti eina, tik a- 
bejojama ar jis dar ten kaba. 
Karaliai negali ‘“duoti sak

eli/” diktatoriams 
Italijos karalystė turi dvi- 

galvas: karalių Emanuelį ir 
diktatorių Musolinį. Karalius 
yra aukštesnis ponas ir pagal 
konstitucijų jis galėtų Muso- 
liniui “duoti saktį.” Nežiū
rint to, Musolinį yra pilnas 
Italijos gaspadorius. Tokių 
navynų patlumočijo Čikagos 
cicilistų pepera.

Italijos pavyzdžiu, tavorš
čiai, yra valdoma ir Čikagos 
cicilistų poperog karalystė.

kunigaikščio i* senovės lietu
vių kunigrtik<“:ų giminės, 2)

persekiojo be jokios priežas- toji didžioji L.«. tuvos kunigai- 

ties, o įtariamus visokiomis! kstyste susida vė iš lietuviškai- 
priemonėmis kankindavo. Per-!latviškųjų etnografiškųjų kraš 
ėjimas iš vieno valsčiaus) kita pasiremdama Baltijos ju- 
be leidimo buvo uždraustas. |ra* 3) Kadangi senovėje prie 
Apie kokius nors susirinkimus Didžiosios Lietuvos kunigaiks-

TAI ĘENT LAISVA ------

Diktatorius Stalinas, norėdamas suma
žinti visame pasaulyje kilusį nepasitenkini
mų ir protestus dėl tikybos persekiojimo So
vietų Rusijoj, išleisdamas naujųjų konstitu
cijų pažadėjo duoti daugiau laisvės. Bet baž
nyčių visvien negalima atidaryti, nes bolše
vikų policija stato tiesiog nenugalimus rei
kalavimus: bažnyčia nuo mokyklos neturi 
būti arčiau, kaip per penkiolikos minučių 
ėjimo kelių; bažnyčios triobesys turi būti 
taip gerai pastatytas, kad jokių priekaištų 
jam nebūtų galima padaryti; leidimas ati
daryti bažnyčių tik tada duodamas, jei tam 
nesipriešina vietinė bedievių organizacija 
Kadangi bedievių organizacijos veikia kiek
vienam mieste ir miestely ir kadangi jos vi
sos priešingos bažnyčių atidarymui, dėl to 
nėra jokios vilties gauti leidimai bažnyčioms 
atidaryti arba naujoms statyti.

Tokių tai tikylios “laisvę” davė naujoji 
Stalino konstitucija.

tada ir galvoti nebuvo galima, 
o jei kur susirinkdavo dides
nis būrelis kokiam klausimui 
aptarti, tai viskas buvo atlie
kama didžiausioje paslaptyje.

tystėg priklausė ir baltarusiai, 
tai jei jie pripažintų sutinka
mu su savo tautiniais sieki
mais, ir jie gali prisidėti, kai
po trečioji sudėtinė dalis su

Irgi konkursas

Vienas amerikoniškas lai
kraštis pasiryžo sužinoti, kų 
jo skaitytojai laiko gražiausia 
pasaulyje. Už geriausių atsa
kų buvo paskirta gera dovana. 
Dovana teko tam asmeniui, 
kuris prisiuntė tokį atsakų:

— Gražiausia pasaulyje bū
tų matyti žmogų, veriantį pa
vojingu lieptu savo uošvę ir 
negalvojantį stumtelti jų nuo 
to liepto.

1 m

Vokiečių okupacijos metu iie- j tokiomis pat teisėmis. 4) Ri 
tuviško žodžio skleidėjas tel u- has tuo dviejų resp. trijų su 
v o vien vokiečių Kaune leid

Dabartis”. 
Tuo metu ir gimė mintis pa

skelbti Lietuvos nepriklauso
mybę, bet tarfŽSūivo’ nepalan 
Irios sųlygųa^jnes vųjdečiai bu
vo dar per daug stiprus. Kau
ne gyveno žymūs Lietuvos vei 
kėjai: Jonas Kriaučiūnas, Sa- 
lemouas Banaitis ir prel. A. 
Jakštas-Dambrausiias. Jie su
darė slaptų triuimiratų, kurio 
tikslas buvo paskelbti Lietu
vos nepriklausomybę. Buvo nu 
tarta sušaukti didesnį pasita
rimų ir kų nors piadėti. Paga
liau, toks pasitarimas j zyko. 
Tai buvo 1916 metais sausio 
men. 10 d. Jarųe dalyvavo 8 
asmenys, visi dvasiškiai, išsky
rus Simonaitį. S. Banaitį ir 
J. Kriaučiūnų. Šiedu į pasita
rimų jau atsinešė surašytų nu
tarimų, kurį perskaitė susirin
kusiems. Tas nutarimas pava
dintas postulatais, buvo tokio 
turinio:

.V'/o V /Iriausio'o Lietuvių 
Tautos leomitclo

dėtiiiių Didžiosios Lietuvos ku 
nigaikstystės autonomiškųjų 
dalių nuspręs bendra atstovų 
komisija. 5) Su šitais postu

Po vienos suprais parės ant 
rytojaus atsikėlęs V. Nosinė 

1 klausia žmonos:

— Ar aš vakar naktį tvar
koj grįžau namo?

— Rudos, kad tvarkoj, — 
atsako žmona. — Tau parėjusPagal konstitucijų, “karalius”

lotais vyriausias .lietuvių tau-1 minkai) via didesni po- tuojau vaikas atnešė skrvbūlę, 
tos komitetas laukiasi I busi-galėtų diktatoriui “duo- - ,

fc i • , ti saktį.” Ale kai amžinų atil-niųjį pasaulio karui pasibai- j . T , v, .* . . Jazmonto cesais didžiuma
gus taikos kongresui. šėrininkų norėjo diktatoriui

Kaip matoma, šiame atsi-'^u°ii saktį, tai jų gavo- ne 
šaukime kalbama ir latvių diktatorius, ale “karalius” 
vardu- Nors pasitarime jokių
latvių atstovų nebuvo. Tai pa
daryta tik tam, kad viskas di
dingiau atrodytų. Taip pat ne 
nurodyta ir vietos, kurioje tas 
nutarimas padarytas, o po vy
riausiojo Lietuvių tautos ko
miteto žodžiais nepadėta nė 
vieno parašo, nes tas buvo ne
įmanoma. Data paimta kelio
mis dienomis ankstesnė, kad 
tno dar labiau supainiojus vo
kiečius.

o vienos 
nerado.

siuses oar šiol

nuo diktatorio. Nuo to čėso 
“karalius” ir bijo pajudinti 
diktatorių, kad vėl negautų 
sakties. Taip ir po šiai dienai 
diktatorius yra pilnas cicilis
tų poperos karalystės bosas. 

Iš 'kvitų pažinsime žmogų

iVienas įsimylėjėlis ka« va
karų ateidavo į savo mylimo
sios sodų ir prie namo imda
vo dainuoti kažkokių serena
dų, kuri prasidėdavo: “Išeik, 
išeik, o miela Julijona!”

Pagaliau kartų iš namo pa
sigirdo balsas:

— Jei tamsta nenustosi dai
navęs, tai aš tikrai išeisiu, o

Iki šiol buvo žiūrima tik‘tada jau bus bloga!

Aukščiausiojo Teisino reformavimo prie
šininkai suoigaruzavo visas savo jėgas, kai 
sulaikyti prez. Rooseveltų nuo užsimoto žy
gio. Daromas didžiausias spaudimas į sena
torius ir kongresmonus, kad jie balsuotų 
prieš sumanymų didinti vyriausiųjų teisėjų 
skaičių. Tų kampanijų varo tie patys žmo
nės, kurie prieš praėjusius prezidento rin
kinius nesigailėjo nei darbo nei pinigų agi- ...... .
tacijui prieš išrinkimų p. Roosevelto prezi- kunigaikštija puvalo susuku y

Didysis Vilniaus

Vien postulatų S. Banaičiui 
ir J. Kriaučiūnui pasirodė per 
maža,tad juodu nutarė dar su
rašyti Didžiosios Lietuvos ku
nigaikštystės pamatus. Toji 

.konstitucija surašyta iš 7-nių
Seimus punktų, kurių pavyzdinės min-

Reikėjo viešai paskelbti

Turint surašytus lietuvių-at- 
jvių tautos postulatus ir Did-
; žiosiog Lietuvos kunigaikštys-
i

darbus ir mūsų aukas, ne« rei
kalaujame sau lygių teisių gy
venti pasaulyje, kaip ir kitos 
tautos.

tės konstitucijų, reikėjo visa 
tai kaip nors paskelbti viešu
mon. Tas pavojingas ir nepap
rastai sunkus darbas buvo pa-

gruodžio 4-o dienų 1903 me
tais yra nutaręs reikalauti Liu 
tuvos kunigaikštystei autono
mijos. Autonomiškoji Lietuvos

tys buvo tokios? tikylios, žod
žio, spaudos, susirinkimų ir

Krato#

Daugiausia tokius lapelius 
platinti padėjo vokiečių suor« 

.... . .... ganizuotų kursų auklėtiniai^
, . __ ___ {kurie beveik visi buvo lietuviai.

Vokiečiai sužinoję, kad po vi
gų Lietuvų pradėta platinti vy

kuris Kaune turėjo savo spau- ' 
stuvę. Taigi, S. Banaitis ats
pausdino lapelius, kuriuose 
drauge buvo sutalpinta postu-

draugijų laisvė. Lietuvoje vy- Jatai, konstueija ir dar vyriau-

deni u. Bet, numatoma, kad kaip rinkinių 
metu milžiniška bulsuotojų dauguma pasi
sakė už Rooseveltų, taip ir dabar jis išeis 
laimėtoju ir niekelio netrukdomas galės vy
kinti į gyvenimų savo ekonominės ir socia
linės reformos programų, kuri yra reikalin
ga, jei norima apsaugoti kraštų nuo gręsian
čių pavojų.

• • •
Pranešamu, kad Sovietų Rusija rengiasi 

“demokratiškiems linkiniams”. Tačiau visi 
Ge kandidatai, kurie priešingi Stalinui ir 
jo vedamai politikai, bus “likviduoti”. Slap
toji policijų su jais taip pasielgs, kaip pa
sielgė su tūkstančiais kitų, kurie išdrįso vie
nų nepalankų žodį bolševikų komisarams pa
sakyti. Tai nebus demokratiški rinkimai, bet 
jų parodija.

ti iš etnografiškosios Lietuvos 
ir gretimų šalių, kurios pano
rėtų prie jos prisidėti. Didžio
jo seimo reikalavimų Rusija 
išpildyti nenorėjo, nors mūsų 
atstovai tų klausinių buvo po

riausioji tikyba Rymo Katali
kų, kurių turi išpažinti ir di
dysis kunigaikštis su visa sa
vo šeima; kunigaikštis yra vy
riausias kariuomenės vadas ir 
jam priklauso vykdomoji vald
žia; seimai yra du: Didysis ir

siojo komiteto atsišaukimas, 
kurio turinys buvo tok«: “Lie
tuviai, dar gyvuoja mūsų at
mintyje Didysis Vilniaus sei
mas, Dabar, kar,ui baigiantis, 
renkimės į naujų seimų, skir
dami iš kiekvienos parapijos

paprastasis seimas. Didysis bent po du atstovus, išrinkti
kelis kurtus iškėlę. Dabar alū- seimas renka naujų dinastija. | Lietuvai kunigaikštį iš seno
jo valanda, kuomet iškilo 
klausimus, jau nebe apie uuto- 
iioiuijų, liet apie visiškų Lietu 
vo» kunigaikštystės saviian- 
kiškumų. Sausio mėn G d 1916 
metų susivažiavę Lietuvos bei 
Latvijos atstovai nidat i ru 
kalanti abiem toms lalims 
drauge pilnos nepuk'auaoiny- 
1 ės.

Išnykus kunigaikščio šeimynai 
ir taip pat sprendžia konstitu
cijos pakeitimo reikaus. Pap
rastasis seimas leidžia naujus 
įstatymus, nustato mokesčius 
ir reikaluuja ministerių paaiš
kinimų. Didysis kunigaikštis 
skiria uiinisterius, tačiau kuni
gaikščio giminės negali būti 
ministe riais.

vės Lietuvos kunigaikščių gi
minės. Dar daug turėsime nu
kęsti, bet artinasi valanda ir 
mes eidami ranku į rankų su 
mūsų bendrabroliais latviais 
ir baltarusiais, numėsim pris
paudėjų jungų ir valdysime 
patys savo valdžia, savo vy
riausybe, išrinkta iš savo tar
po. Lai Dievas laiminu mūsų

riausiojo lietuvių tautos komi
teto nutarimui, pradėjo visu 
žiaurumu dalykų aiškinti. Tuo 
jau buvo padarytas kratos pas 
įtariamus asmenis, bet nieko 
nerado. Visi platintojai huvo 
įspėti ir gerai paslėpę atsišau
kimus. Tardymai ir kvotos 
taip pat nieko gero nedavė, 
nes išdaviko neatsirado. Toki 
lapeliai nė tik Lietuvoje pas
klydo po kaimus ir miestelius, 
liet dalis jų pateko ir j užsie
nius. Tuo metu Kaune buvęs 
dr. J. Purickis postulatus ir 
konstitucijų išvežė Šveicarijon, 
o keli amerikiečiai jų išgabe
no į Š- Anierikų. Tokiu būdu 
dabar ir aiškėja kodėl 191G 
metais šveicarų, prancūzų ir 

(Tęsinys iš 2 pusi.)
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Iš Tėvų Krašto
Lietuvis - Rusijos Caro ir. ji Pliekti kiekvienoje 

. | šeimoje. Be to, v įlniaus mė-
V trejas

sėlinome
nėšio komitetas netrukus «-,

---------- leis atsišaukimu į Lietuvos
Galima net pasigirti... Iže- j visuomenę, ragindamas ypa- 

tuvoje pilna visokių garseny- Į tingai paminėti šių kovų nio
bių. Tik apie juos ne daug n(?fj katant Vilniaus Kryžius 
kas žino. Argi ne “garseny- j Aušros Vertų Dievo Motinos 
bė ’ lietuvis tarnavęs pas Ku- ga, bei ir prašant jos, kad pa- į 
sijos carų virėju?... O si gar- j lengvėtų sunki vilniečių bu- 
senybė vaikštinėja po Kauno pjp ir greįėįail būtų gražinta 
gatves, arba pigioje valgyk-' lietuvių tautai jos sostinė Vi
loje kepa kotlietus ir apie jį |niu3 RU visomis religiniėmis 
niekas nieko nežino. Rusijos
caro virėjas yra tikras lietu
vis Makauskas. Prieš kara 
jis tarnavo caro gvardijoje 
virėju ir iš kariuomenės pa
sitraukęs tarnavo vieno di-j 
džiojo kunigaikščio virtuvėje, j 

— Kai kunigaikštis išvyko

R

iš

šventenybėmis ir tautinėmis 
brangenybėmis.

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
V®vtė

Kun. Ant. M Karu^šM*

viltį į stipresnę gyvybę ir 
kiekvienų dienų mes duoda
me arba sulaikome kokį nors 
mažų daiktų, kurs atsiliepia 
gyvybei ir ttiirčiai. — Zuzana 
Coolidg<e.

SLAPTAS LIETUVOS NE 
PRIKLAUSOMYBĖS PA 

SKELBIMAS
?1lx-wte M adom n Kelia Rodo 

Lrwte Kreditan Vtekins Dunda

Kovo Trylikta Diena

“Neškite kits kito naštų ir

Kovo Keturiolikta Diena

“Tikėkis Viešpačiu ir da-
— Psalm.

(Tęsinys 3 pus’..) 
Amerikos spauda rašė apie 
Lietuvos nepriklausomybės pa 

į skelbimų.
j Nors 1916 met. nepriklauso
mosios Lietuvos kunigaikštys
tės paskelbimas nebuvo įgy-

taip įvykinsite Kristaus įsta- JttvV Į vendinta.% tačiau jis turėjo
.tymų’”. — Galat. VI, 2. ’ nemaža įtakos gyventojų ats-
| Jei tn eitumei į priekį var- APlverk Pont^ju™ tvo- : parnmni prieš vokiečių oknpa- 
gingn keliu nešdamas ten ne. r<‘1'' nPie Si’ di<m*’ PriPiwyk. ‘■■jos žiaurumus ir taip pat,
pakeliama našta, įtempiamas *» vic,‘-1 ",’'lilnn dorhu ir dirT»
nepavagiančiai kiekviena nežiiWk P" P*!’"-'** )»»8 met. vasario 16 d.
dirksni ir via snkhtpdamar ir Kian,'ius '“lkills i Die Lietuvos nepriklausomybe pa-
pasi y sd urnas šen ir ten, ir jei vas padės tau panešti kas iš skelbimo aktui. Taip pat dau-

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šuknp dykai su kiek
vienu siutu arba top eoatn 
“Draugo“ skaitytojams

- i X. A < 1 1 •• I»lVI\ VHvlIUn 171 tlv 1*11X1 11 V 1«A 11j Sv. Mykolo parapijos para- , . , ..Visas Pasaulis Domisi1 pijimai stropiai darbuojasi, "j'.1 pak<‘1 ’ ,r nn* ų 
T . ru i < i • , . keliu, ar tas menkas pagal-
Lietuvos Sklandymu “ A ' A

Keturios dldelSs 
vertybes Aluose pa- 
Vftsnrlniuose siu
tuose.

MADA
ORRt’MAH

PATARNAVIMAS
VERTYBE

S22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokiu mokesčių už 
pristatymi.
I lepu vis pardavė
jas Frank P. 
Speeeher jums 
patarnaus.

kiekvienas praeinantis tiktai tr< skausmo a- gelis jaunuoli!) ėmė galvoti a-
pie lietuvių kariuomenę ir tik
rumoje kai jau prireikė sava
norių, nemaža pasiryžėlių bu
vo pilnai pasiruošęs, nes min
tis kovoti dėl Lietuvos nepri-

lei. — Marijona F. Butts. 

Kuomet Dievas randami vi-
i kad tinkamai pagerbti sa,vo ^os nria|onjp¥; atkartotas pa- duryje karalystės arba mies

te nų uoz&pų lytėjimas nepalengvintų visų to, Jis padaro jį taip tvirtų,
•' dienų? kaip Siono kalnu®, kurio ne-

T • • • v y, . galima išjudinti. Kuomet Jisi Jei eitumei prieš astrų ve- * . ....
• , a. v • . ... randasi sieloje, nors didelėsjų, kurs tave besistengianti , . _ v •-
mėtytų ir išplaktų ir sušaldy
tų iki. sutrukdymo ir sugaiši
nimo, nustojei galimybės ke
lių ir siekį ir žingsnį matyti, 
ir kas nors, jei tiktai valan
džiukei duotų tau prieglaudų Kas yra. jei ne Dievo stoka 
nuo aitrios smarkios vėjo pro- žmonių širdyse kas sudrebi- 

juos kaip lapus prie kiek- 
- vieno pavojaus smarkaus pū- 

met trumpas poilsis bus pasi- stelėjinio. — R. Leighfcnn. 
baigęs? Į }<0<lėi saulė skaistesnė už

Nėra nieko per mažai nė lietų? Kodėl naktis išveda 
nieko per daug; mes sveria- dieną? Kodėl sielos sustiprėja 

skausmai? Tai Dievo ke-

Paskutinieji Lietuvos skla
siemn, jis mane patekome-' ndymo sporto laimėjimai vi- mingai darbuojasi jų gerove*, 
avo į caro virtuvę ir aš bu-^™ pasaulyje plačiai išgar- Pagerbimo puota įvyks rytoj 
u priimtas. Ta,i buvo 1902 s,’-i° ir sudomino įvairių ša- vakare parapijos salėj, 

metais, — pasakojasi Mukau-,1"! aviacijos sluoksnius. Įva^, ========================
skas. Caras mėgdavo papras- 1,ll tautų aviaciniai žurnalai i<: partizanų būrį. Du pariiza-
tus valgius. Ir sunku patikė- plačiai lJetuvos sklandytojų naį tėvas ir sūnus Kuskailia’,
ti, kati jis daugiausia valgy- žygius mini ir Lietuvos skla-ilS Michalina® kaimo, paliko
davo avienų, keptus kiauši- udymo veikimų aprašo. Vasa-'savo šeimų ir išėjo gynti ta
nius ir lietuviškų šiupinį 1903 mčn. pabaigoje Lietuvos — tojamo savo krašto. Vienoje
m. caras lmvo Įsakęs paga- »*'<> klubas gavo iš Prahos jį. abu kartu buvo žiau , n“° a,lnus "T "“‘“J
minti visų tautų tautinius vn- laiįk4, kuriame reiškiama di- r|ai nužudyti — sukapoti į 7*’.V ”e™.StT?1 ™ 1
lgius. Aš pagaminau šašly- delis susidomėjimas Lietuvos' svotelius. Lietuvius parima- dal>ku išeiti ve t audrų, šuo- vien,Igius. Aš pagaminau šašly- uens »us«wniejiniai» uei,uvo« fotelius. lietuvius pa 
kų, latvių skabaputrų, ukrai-!sklandymu, keliama mintis , j-.ug organizavo ir negausing' 
niečių valgius ir pabaigoje ' pasikeisti su Čekoslovakija vietos inteligentai. Iš jų dau-
daviau lietuviško šiupinio.

— Kieno čia valgis? — pa
šaukė mane caras, rodydamas 
į lietuviškų valgį.

— Lietuviškas, jūsų cieso- 
riška didenybė.

— Palaukit, kas gi ta Lie
tuva? Kaunas, Vilnius. Ži
nau. Skanus valgis. Pagami
nk i t man jo dažniau.

— Aš ir pats esu lietuvis, 
— įsidrąsinau, sako Makaus
kus.

— Geri jūs žmonės... Nesn- 
kilėliai ramūs. Liepsiu tau 
pridėti po 25 rublius.

Dar ir dabar Makauskas 
jiasakoja apie visokius girta
vimus caro rūmuose, bran
giausius balius, įvairius im-

sklandytojais ir teiraujamasi gilusia pasižymėjo mokytojus 
dėl sąlygų išeiti sklandymo 1M<>ckevičiu«, kuris lenkų

klauGomybės juose buto gyva 
nuo 1916 metų. Tsb.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

nelaimės burtųsi apie jų iš 
visų pusių, visgi viduje ran
dasi nuolatinis ramumas, to
kia ramybė, kokios pasaulis 
negali nei duoti nei atimti. ZENITH 1937 RADIO

Lengvai pagauna ir mažas stotis; lengvai pagauna 
Europos stotis.

Gražus malinus balsas 
Kaina niro 50 nu^^’au'

JŪSŲ SENAS RADIO PRIIMAMAS MAINAIS

mokslų Lietuvos aero klubo ^ajp pat buvo nužudytas. Da- me ir saikuojame ir išgnldi- per 
laikomoje sklandymo mokyk- j,ar ^j^dė dalis Nemuno ir nėjanie veltui. Žvilgsnis, žo- lias. 
loję Nidoje. Lietuvon aero ant jo upės krantai jau laisvi, dis, atsiliepiantis palytėjimas' Tpbfinje m įprotis Juo
blfiknn uninn nAlmol OiioVll no _ J __ i? 1 — a? JS!_________klūbas šiuos čekoslovakų pa-1
siūlymus ir civilines avinei- Vi<“tos g>^"'oja' iwr
jos bendradarbiavimo galimu 
mus dabar svarsto. Tokiu bū
du netolimoje ateityje gali
ma laukti Lietuvos ir Čeko
slovakijos civilinės aviacijos 
darnaus bendradarbiavimo. 
Lietuvos aero klūbas gauna

I nemažų laiškų ir iš kitų kraš- 
, tų, kurie taip pat. yra labai 
, susidomėję sklandymo spor
tu, kuris Lietuvos sklandyto
jų pastangomis, padeda gar
sinti Lietuvų.

tiuėumi! Kali bf,U Lu™* pasitikėti nors saulės spindu-
I.aisvės reikšmę, netrukus j) skausIn“>; žmogus gali mirti jų, pritrūkti), Jį mylėti nors 
ruošiasi viešai ir didinga- et- alkio apsuptas aukse, duo- meilę gęsta, Jį matyti už
švęsti. nos trupinėlis gali atgaivinti priedangos.

peratoriaus dvaro tuštybes ir Rengiama L>ideiė IŠsi- 
doug kitu įdomu) dalyki). Jis į laisvin:mo šventė į 
i- caro rūmų išėjęs 1905 me-į ____
tų i evoliucijos metu.

Geoiižes Mėnuo - 
Vilniaus Kovų

Mėnuo

Kapčiamiestis. Seimf apskr 
Netrukus Kanciamiesčio ir. 
Leipalingio valsčių visuomenė j 
švęs 14 metų sukaktį nuo to 
laiko, kai Vokietijoje, prie de 
markacijos linijon, buvo sunai 
kintas lenkų partizanų gaujos 
lizdas. 1920 m. po ilgų kovų 
su lenkais buvo nustatyta ne.’-

Prieš kurį laikų Vilniaus 
Geležinio fondo komitetas nu-

Įrė įvesti Vilniaus kovų mė- iralė zona. Šioje nonoje lenkai L 
lesį ir juo pasirinko Lietu- dvar'ninkai suorganizuodavę 

voje gražiausių metų laikų — iš vietinių sulenkėjusių gvven- 
gegužės mėnesį. Šiuo metu j tojų it visokių valkatų, net ra
jau yra sudarytas Vilniaus sų kazokų, nemažų partizanu
kovų mėnesio komitetą®, į 
kurį įeina: kan. P. Dogelis^

ir plėšė ka’mus, žudė rietimus 
gyventojus. Varviškės kaime

prof. kan. F. Kemėšis, kun. i buvo jų centras — ginklų san
J. ftvogžlvs - Milžinas ir dr. 
V. Kanza. ftio komiteto tiks
las kviesti visus lietuvius ka
talikus gegužės mėnesį jung
ti savo maldas prie Aušros 
Vartų Dievo Motinos. Komi
tetas kreipsis j Arkivysknpų- 
Metropolitų, visas Lietuvos 
vyskupus, kad tų mėnesį ku
nigai, sakydami pamokslus, 
primintų Lietuvos tautos il
gesį Aušros Vartams, gilių 
pagarbų Vilniaus Kalvarijo
ms ir ypatingų meilę Lietuvos 
globėjui Šventajam Kazimie
rui. Taip pat nutarta išleisti 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
paveikslų su Vilniaus mcdale

dells, kurį nekartų lietuviai 
mėgino padegti. Vienas lietu
viu kareivis naktį nuslinko i 
Yarvjškėg kaimų ir paūc.rč į 
J rinkas. Visas kaimas sudegė. Į 
bet senas svirnelis, kuriame 
tuvo ginklų sandėlis išliko 
sveikas. Lenkų partizanų ga.1- 
ja persikėlė į anų Nemuno pu
sę ir iš ten remiama lenkų ka
riuomenės, puldinėjo ir plesč 
gyventojus. Dar ir dabar nė 
vienam gyventojui prisimena 
lenkų žiaurumai, nes kai Ke
rėms jnj buvo išpiauti įrėžiu
siai ir kitaip kankinti. Lietu
viai gyventojai prieš šiuos pir
timis susiorganizavo, jie suda-

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

%

Standard Federal
Savings 8č Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. ’ justin mackewicii, Prez. Tel. Canal 1679

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&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK I TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

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

Zenitli Radių didžiausirs pasirinkimas., Budriko krau
tuvėje nieko nereikia įmokėti, tiktai jūsų senų radio. 
Kitus lengvais išmokėjimais.

ZENITU ir kitos visos geriausios radios yra 
parduųdamos Budriko kraaitnvėse.

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

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIK FURNITURE MART
3347 So. Halsted St.

BUDRIK TEWELRY KRAUTUVE
3343 So. Halsted Street

IDO.Mt R IR *YMVH BĮ DRIKO RADIO PROGRAMAI:
WCFL—970 Kil., nedėltoinls nuo 7 Iki * vai., vak.
WAAF — 920 Kiu I’anMClInte Ir p.tnyčlnmte 3.30 po pietų 
WHFC — 1420 KU., Ketvergais nuo 7 Iki 8 v«o.l., vak.
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Marčiulaitis ir K. Lukauskas; 2 dol.: Steponkus, K. Braze-.Sr., F. Stankus, Jr., K. Kle- eis ‘in eorpore” prie šv. Ko-
po 1 dol.: K. Biakauskas, K. vieia, V. Juzėnas, K. Kueliev- viekas, A. Petrosevičia, P. J u- munijos 8 vai. ryto, Po Mišių
Klevickienė, K. Piasecki (gra* sky, A. Zalatoris ir I. Juška; mus, K. Stulgaitis, S. Stul- turės susirinkimų parapijos
borius), K. Poteliiinienė, K. po l dol.: K. Bukauskas, P. gaitienė ir G. S. Stulgaiciū- salėje.

ATSIMINKITE!
Pirmas ‘Draugo” piknikas 

bus geg. 30 d., Sunset Park’e.

Kazimierų Balius ir juo atleidžiama pirmapra
dė nuodėmė.

Powlausky (Sixth Avenue 
Studio), K. Drazevičia, K. 
Venskus, K. Paulauskas, K.

DAR GALIMA ĮSTOTI Į 
OLD GOLD KONTESTA

Pliuta, P. Pilitauskas, J. Kle tės
viekas, K. Paklausk y, A. Mo- Dabartiniu laiku mūsų kle
rkus, J. Vyšniauskas, K. Ši- bonas kun. A. Amlriušis la-

ių Puošimo draugijos
vickiene, J. Bertašienė, O. Va t-ijas. Ta pačia proga aplan- bentirai urie Sv Komuni- No,v Old (-,old k.o,1!es.tas. , . . . „ “i. ov. ivuuiuui piustlejo praėjusį mėnetį, bet dar
lauskienė, L. Bertašienė, P. savo gimines. Kun. jos po jjįgįų bus bendri pu- tebėra proga į jį įstoti. įstok 5ian-
/. V - V7 , *r • v Andriušis vra pilnai UŽsitar- dien Neatidėliok. L)ar yra užtektiGabrėnas, Niek Morris, Via- . / . •

KEhOSHA, \\KS. Ka-; Prasidėjo sveikinimai, liu- Labanaruskas, k. Šimanskas, manskas, J. Laucius, J. Kle- nkooi rytuose, kur laiko Mi- AĮt 
znmerų balius ls šįmet pusi- kėjimui. Labai įspūdingai ka- 
sekė. Pereitų sekmadieni, ko- lbėjo prof. kun. Biskis ir kun.
vo 7 d., Kazimierai vėl šve- B. Vitkus. Pastarajam suma- pietų per kolektų au

kojo sekantieji 3 dol. A. Le

Racine, Wisccnsin

Kovo 14 d. Šv. Vardo ir

ntė savo vardadienį, kuris nius sulyginti 90c trūkumų, 
pripuolė kovo 4 dieną. Tai kad būtų lygūs skaičius kolek 
buvo tikra šventė, nes visi tos jūetų laiku, žmonės dėjo 
atsilank usieji buvo patenkin- ne 90c, liet dolerius, lr ne tik 
ti ir dar parapijai pelno liko. dapiidė 90c trūkumų, bet su- Į 

Pradžiai šią iškilmių sekim dėjo untrų dideJę sumų pini- 
buvo užprašytos šv. Miš.os, gų.
kurias laikė kun. P. Biskis. „ . ... .Ke ngedai širdingai dėkoja

. i • . navęs atostogų, nes Kenošoje
hecku; *2.50 K. Piasecki; po cas Al.Saaskas F. Stankus |a|,ai sankjai d„buojasi ,Jn.

kime linksmų atostogų. Kle
bonų pavaduoja kun. B. Vit
kus.

Marijonų Seminarijos prof.,
Kazimierų intencija. Bažny
čia buvo pilna žmoni ą, y liū
tingai Kazimierų. Per Mišias 
giedojo seserys Pranci&kietės.
Altorius buvo labai gražiai 
seserų papuoštas. Per 8 vai.
Mišias seniaiietęs ėjo “in cor 
pore” prie šv. Komunijos.

Po pietų prasidėjo tradici
nis balius. Jau ketvirti me
tai, kaip šios vardinės ren
giamos. Pirmų kartų tokios 
vardinės buvo surengtos kun.
M. Urbonavičiaus laikais. Pa
sirodo, labai geras sumany
mas, nes vaidinių i>aininėji- 
mas yra svarbesnis net ir už 
gilu lino dienos paminėjimų, į Cliemiui.

virėjoms: T. Juškienei, D. Ka 
siulienei, M. Šimanskienei, K. 
Ališauskienei ir M. Čižikie- 
nei; sodai ietėnis: O. Mockui- 
tei, L. Varniūtei, O. Rimkiū- 
tei, M. Tūbeliūtei, M. Jusiū- 
tei, H. V utehen, L. Barškat- 
tei, O. Kaminskaitei ir M. 
Kraujaliūtei; taip pat patar
nautojams: P. Pliutai, W. A- 
lišauskui, W. Pliutai, A. Dru- 
kteniui ir J. Daukšai, l’rog- 
ramų vedė K. Stulgaitis, J r.

Rengėjai reiškia padėkų ir 
visiems Kazimierams, kurie 
prisidėjo aukomis, būtent: K. 
Varnui ir K. Varnienei, K. 
Mažeikai, tėvui kr sūnui, K. 

Pinigai

DĖL GERESNIO POILSIO

PEOPLES
KRAUTUVES 

REKOMENDUOJA SIMMONS

Beautyrest
. SPRINCSINI MATRAGA

sryčiai parap. svetainėj. ;llai lttiko at8,M-lti mįgles
Kovo 7 d. Altorių Puošimo • Viskiu, ką jūs turite daryti, yra 

, • . , nueiti pan vigu retų itardavėja ir pa
ltį-ja buto SU1 eilgUS kauliu- |>raSyti oficiali Old Gold Puzzle Ple
kais lošimų. Dovanas davė turės su vbomis taisyklėmis apie 
i . , • _ , , • ,, , v Į kontestą. Sek taisykles ir tuoj bū-kiekvienain stalui. Po losimo Įgi |>riil*aa į Uontt;sU. Jei j(-lsų ,mr. 
visi gavo šiltos kavos ir sktt- i davėjas tų “puzzlų” neturi, tai 

Dabartiniu laiku Kenošoje i mtus pyrago.
vieši seserys Pranciškietės M. 
Paula ir M. Aloyza, kurios 
tikrina parapijos mokyklos 
kvotimus.

Kovo 14 d. šv. Vardo dr-ja

AKIŲ GYDYTOJAI

kreijikis į “Draugų,’' o gausi vis
ką. ko tik reikia.

Laimėsi ne vien didelius pinigus,
vn 1*1 d iw, tūptu ir vakare ° tail>"gi ‘prB8‘ rŪkyti S®"*“3 \o lo u. po pietų ir vakare Ooubie-jlelloiv Old Gold cigaretus... 
bus svečias kunigas ir klau- ’ Cigaretai, kurie yra visada švieži.

Klebonas pranešė, kad kn-

sys įspazmcių. geriausios jums kloties.

LIETUVIAI DAKTARAI
30 METŲ PR1T/RIMAS 

Akys egzaminuojamos — akinia 
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo ) :.3O iki 8 vnl. vak.
Tel. CANaJ 0523

i Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTI8TA8

4300 Si. Fairfield Avenue i
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro LnU 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais '

Pagal Sutartį

aukojo po
kadangi šv. Krikštas yra pi- i 3 dol.: K. Pipiras ir K. Stnl- 
rmutinis Šv. Sakramentas su- gaitis; po 2 dod. Mažeikai, K. 
teikiamas kiekvienam žmogui šarauskas, K. Ališauskas, K. 

■ - .

40 Metu Saugiu
Invesfmentu

Šių metų Kovo 1-nių dienų, sukanka lygiai 4(1 melų 
Keistučio Spulkog gyvavimo. Ši įstaiga netik sutaupė 
milienus dolerių lietuviams ir svetimtaučiams, bet ir su
teikė paskolų namų įsigijimui.

Šia pioga panešame atidarymą 143-čios Serijos: Tau
pymo skyriai yra patraukus — Paskolos daromos nuo 
penkių (5) iki peJikiolikos (15) metų lengvais atmokė- 
jimais.

Raštinė atdara kiekvieną dienų nuo 5) ryto iki 5 va
karo — ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 9 ryto iki 
8 vakaro.

Keistuto Loan & Buildinž 
Association No. 1

MEMBER OF FEDERAL HOME LOAN BANK

840 West 33rd Street,

YARds 2790
JOHN P. EWALD — Sekretorius

Beaūtyrests Matracai vra scientifiškai padalyti dėl geres
nio miegojimo, jų viduje yra 873 suraitytos sprendžine- 
lės arba Coils, kurios staigiai prisitaikina prie žmogaus 
kūno atsigulus — be skirtumo kokioje pozicijoje žmogus 
negulėtų.

Tegul Simmotis Beautyrest duoda tikrų poilsį 
ir sutaupo sveikatų.

Šių savaitę PEOPLES KRAUTUVES Parduoda 
Beautyrest Matracus ant specialių Temis. 

Užeikite — Pasiteiraukite

e-URNITURE
M AN UPACTURING COMPA-NY<

4179-83 Archer Avenue
J. NAKROŠ1S, Vedėjas

2536-40 West 63rd Street
M. T. KEZES, Vedėjas 
CHICAGO, ILLINOIS .

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTK1CAI.I.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kuri 
e»tl prieža-sttir.l gaivos skuinl.-liiio 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų aklų karAtl. atCnis. | 
trumparegystę Ir toliregystę l’rir.-r. 
gla teisingai akinius. Visuose atsCl- ■ 
kimuose tgzaininavimas daromas s> į 
elektra, parodančia tua/iuiisiaa klat- - 
das. Specia.č atyda atkreipiama j j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 1 
taisomos. Valandos nuo lll iki >1 v. I 
Nedėlloj nuo l,i iki 12. Daugely av 
sitikin-i) akys atitaisomos be akintų 
Kaino* pigiai, kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589
LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUIevard 2800 Į

JOSEPH J. GRiSH ,
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rtx:kwell Street 

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan .State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Kerelius ir Pelnyčius 

vakarais ano 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublic 9600

State 4##» Prospect 101J
KAL & ZARETSKY i

Rez.:
24C6 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. niiiiiu:
HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofisu vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofisu viri.: 10—12 A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

j»a:;al mtartį 

LIETUVIAI DAKTARAI
f ei. Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A, F. SlULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
________ ClllCAGO, ILL._______

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 jiopiet — 7—9 vakare

Tiučiadicnais ir Sekmadieniais 
_______ paįriū sutartį. ______

Tel. CANai 2345

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

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tai CANai 0402
Tel. Ofc. REPublic 7<#«
Ucleose Park «2O

OR.A.R. LAURAITIS
DENTIST AS 

2423 We8t Marąuette Road 
Antrad., kctvlilud. b venktadienlah 

9-12 v. rytų; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo H v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais lr tredadienlais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro

v Iki 9 v. v

ATTORNET8 AT LAW 
•322 So Westen» Ave. I

Valandos: kasdien nuo I:t0 po plet' S.Stadlpnlnls nuo
Iki S:IO v. vak. 8ubatoJ m c 12 iki 

S:00 vakare 
IMS W. Kandut|>h SI. 

Valandos: kasden nuo 9:0u ryto 
Iki 1:00 po plet

GLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Cliieago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr. 7 Iki- 8 vai. vak,
Sfcšt. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutarti
6322 So. Western Avenue

PROspeet. 1012 _______

AKIŲ GYDYTOJAI 

ĮVAIRŪS DAKTARAI

sekmadieninis pagal sutarties

I

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

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

3147 So. Halsted 8t., Chicago 
Paneli.. Sered. ir Snbat. nuo 2—9 v
Re». 6924 Su. Talman Ava.
Res. Tel. GROveaiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ’t Nedėliomis susitarus 
Hilbatonis l'leernj 
1446 Ho. 49th Ct.

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgmia 1116 4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2519 W. 43rd 8t
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniaie 
nflcrtil atitarti

AMERIKOS LIETUVT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEKt
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.
3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARdi 0994 
!«.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo J0-12 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk

DR. CHARLES SEGAL
ofisas

4729 Sa Ashland Ave.
2 taboe

CHICAGO, ILL.
Telefonai MLDiray 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NedUionia ano 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
<•« iw» ni«tn ir nwo 7 iki 8-30 ». •

JAU SVOniftG IA KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja >n metų

ft«*umatluita* Ir ilrdlr, Ilgia. fa.

Valandoa 11-1J A. M. «-4. 7-8 P. M 
Oyvanlmo vieta 1«88 Ho. 60 Jk-e. 

Phone Cicero 385#
OZtoe 4W0 W«ot I8tb &ta«u

Office Phone Res. and Office Tel CANa 0257
Res. PKOsjieiet <W559

Vai. 2-4 |>|». Ir 7-1 vok. CANai O74HI

DR. J. J. KOWAR |
(KOWARSKAS) 

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

Nedėllom lr Trečiadieniais
Pagal Sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

TsL EOUlevard 7042 .

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

Suuday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

DR. Ci Zi VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sntarti

Tel. Ofiso BOUIevard 691314
Rea. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. n»o 1—3; nno 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Tai. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Tnlefenaa KRPnhbn 7HAN

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. ra.

Rezidencija
. 8939 So. Olaremont Ave. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal nutarti

Reikale naudokitės patar- 
nn AiiAaa.naa aa. .navhnu tų profeslonahi IrDR| SUSANNA SLAKIS biznierių, kurių skelbimus

randate “Drauge.”
Reikale taip gi naudokitės

savo 6v. Kryžiaus ligonine.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hyde Park 3395

Moterų lr vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valuudue 2 4 po pietų, 7—8 v. vak. 
liikyrua afeTfcdr>n;įS' ig subat&zja.



šeštadienis, kovo 13 d., 1937

CICEROS ŽINIOS
Prelekdjos Patiko

•* ° * v n a s

Kovo 10 (L, parap. svetai
nėj lietuvių daktarų rengtas 
prelekeijos apie sveikatų ge
rai pavyko.

Žmonės pradėjo daugiau į- 
riomauti apie savo sveikatų.

Svetainė buvo beveik pilna 
publikos. Dr. J. J. Simonaitis 
ir dr. Zubrickas aiškino ir 
atsakinėjo į klausimus, kaip 
žmogui reikia būti atsargiam, 
kad nepagriebtų bent kokia 
liga.

Daug vietos užimtų, jei no 
rėčiau viskų surašyti, kas bu
vo rodoma ir aiškinama.

Kurie atsilankė, visi buvo 
tenkinti ir dėkingi d ak ta
ms už jų pasišventimų sa- 

tautiečių labui.
Kovo 17 d., parap. svet. ir 

vėl bus svarbios iliustruotos 
prelekeijos. Šį sykį aiškins 
ir atsakinės į klausimus dr. 
St. Biežis ir dr. A. J. Gus- 
sen. Skaitlingai atsilankykite. 
Sužinosite dar daugiau da
lykų apie savo sveikatų. K tau 
simus geriau pasi rašykite ant 
popierėlių namie. Bus aiš
kiau ir laiko nereikės truk
dyti.

i

< ]

Į Labdarių Vakarę

Ryt vakare, kovo 14 d., vi
si parapijonaii eisime į para
pijos svet. pamatyti gražaus 
veikalo “Dangus brangus”. 
Pelnas skiriamas vargšų nau
dai.

Kviečia lajbdarių 3 kp. Va-

— - ■ '■■■- ... —

“Draugui” Nėra 
Pavojaus

Čia gimę jaunuoliai vienas 
po kito pradeda, užsiprenume
ruoti “Draugų”. Šį sykį už
sirašė n tetai ils “Draugų”
jaunas vaikinas Alex Rakus, 
bučerys J. Grigo, 1417 Se. 49 
Ct. J. Grigas vra per daugelį
metų “Draugo” skaitytojas. $-00.00. 
Matyt, A. Rakas, bedirbdar 
mas pas jį už bučerį, irgi pa

Paruoštas koncertui. Aušros Vartų parap. choras vedamas muz. J. Brazaičio. Aušros Vartų bažnyčioj 
ryt vakare duos bažnytinį koncertų. Tarpe kitų veikalų, išpildys ir paties vedėjo sulianuuonizuotų bažny
tinį himnų.

gaus dovanų. Patartina vi- ir iki šiol prisilaiko toc nuo
giems lankyti Budriko krau- monės, kad visi lietuviai ve-
tuves.

Prieš 8 metus Budrikas 
pirmas pradėjo leisti radio 
programas iš didelės stoties

stų prekybų su lietuviais. To
dėl Budriko programose ne
būna svetimkalbių skelbimų.

Žvalgas

PROGRESS
KRAUTUVE 
SKELBIA DIDĮ.

PRIEŠ VELYKINĮ

Išpardavimą
Siūlomos gražiausios prekės namams

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE

Kovo 14 d. draugija Šv. 
Antano eis prie šv. Komuni
jos 7:30 vai. Mišiose. Visi na 
riai susirinks 7 vai. ryto, mo
kyklos kambarin. Taip pat 
per tas Mišias eis prie šv. 
Komunijos Motinos Dievo So 
pūlingos dr-ja.

Namų savininkų klubo su-

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Iš Šv. Petronėlės 
Dr-jos Susirinkimo

BRIDGEPORT. -- Kovo 7 
įvyko draugijos susirinki-

sirinkimas įvyks antradienioM1US’ kuriame išklausyta eilė 
vakare, kovo 16 d. 8 vai., pa- raportų: apie narius ligonius,
rupijos svetainėj. Susirinki
me žadėjo dalyvauti visa val
dyba iš “Cicero Tax-PUyers 
Council”, apie 10 žmonių. 
Jie nori pasiklausyti, kų 
lietuviai veikia. Būtų gera, 
kad kuodaugiausia žmonių 
dalyvautų šiame susirinkime.

A. Valančius, pirmininkas 
Šv. Antano draugijos, prane
ša, kad draugijos 25 metų ju
biliejiniame apvaikščiojime, 
jis parodys didelį supryzų. 
Šv. Antano draugijos jubilie
jinis apvaiksčiojimas įvyks 
birželio 13 d., š. m.

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų skyriaus surengtoj va
karienėj pelno padaryta apie

įvykusį balių ir k. Iš baliaus 
liko gerokai ,pelno. Už tai j>a- 
dėkota komisijai: A. Nestec- 
kienei, B. Pipirienei ir A. Sa
baliauskienei.

Kovo 14 d., 2 vai. po pietų, 
parapijos svetainėj bus ’oun- 
co vakarėlis ir pagerbimas dr- 
jos garbės narių. Antanina 
G rinienė yra 1 išbuvus dr-joj 
20 metų ir neėmė ligoj pa
šalpos. Dvi jos dukterys Stel 
la ir Mary, dabar vedusios, 
taipgi priklauso draugijai.

šios narės išbuvo 10 metų 
dr-joj: O. Kazmau&kienė, F. 
Burba, P. Kirdienė, S. Afini- 
auskienė, S. Tūbelienė, O. Po
cienė, V. Gaubienė, M. Bru
žienė, O. Guniboradienė, A. 
Sodeikienė, B. Pipirienė. Vi
so 14 gaus dovanas.

Bedievių “gazietos” vėl
mėgo “Draugų”. A. Rakas pradėjo kampanijų prieš mū- 
sako: bučernėj nėra laiko ka-sy kolonijos vadus, 
da skaityti, visados esam bi
zi, tat geriau nešk man ‘Drau 
gų' į mano rezidencijų, 1506 
So. 48 Ct, Labai puiku, Alex.
Linkiu geros laimės ir nie- 

d nesiskirti su “Draugu”.
Rap.

Raštininkų draugijos Šv. 
Antano tapo išrinktas Pr. J. 
Vitkus, 1432 So. 49 avė., Ci 
eero, III. Tad visais draugijos 
reikalais kreipkitės į jį. Rap.

Lankys Biznierius Ir 
Prof esi jonalus

Į Pagerbimo Bankietę

toriaus, kuriame kviečia klū- 
br dalyvauti atidaryme viešos 
patalinis kovo 15 d. Kvieti
mas priimtas.

Beacliam pranešus, kad 13 
vardo aldermonas J. Egan iš

APIE BUDRIKO KRAU
TUVES

Budriko 
dar kaijnų

krautuvės
nepakelti

nutarė
todėl,

gavo patvarkymų, nustatanti' kad iš anksto pripirko milži
niškų galybę prekių, kada 
kainos buvo žemos, Budrikas 
pripirko didelį radio “stakų”

važiavimo greitumų ne dau
giau kai k24 mylių į valandų 
G9 ir 71 gatvėmis, tarpe We-
stern ir California avė., ka.sVk<Ų žymių išdirbysčių: Ra- 
trumpu laiku bus pažymėta dionas, Philco, Zenith, Genė
tam tikromis iškabomis, val-(raI Electric, RCA Victor, 
dyba įgaliota pasiųsti alder- Stromberg - Carlson ir kitų.

$125.00 3-jų dalių miegamų 
kambarių setai
$79.50

$75.00 gražūs Seklyčiom 
SETAI

$38.50
$80.00 3-jų dalių moderniš
ki Miegamų kambarių setai

$49.50
$40.00 gražūs, naujos mados 

9x12 kaurai
$22.50

$60.00 stalo viršų mados 
Gesintai Pečiai
$32.50

$400 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga 
. dėl namų už

$255.00
$18.00 garantuoti springsi- 

niai Matracai

$119.00 Refrigeratoriai ne
toli 5 cub. pėdų mie ros

$79.50
$75.00 puikūs console, 7-8 

tūbų radios
$29.95

$30.00 Studio Couches
$17.95

9x12 gražios Klijonkės
$3.87

$35.00 5-kių dalių Breakfast 
SETAI
$17.95

$25.00 gražūs nauji Loung- 
ing Krėslai

$12.95
Naujos Mados garantuoti 

1937 Midget Radios
$7.95

Čionai rasite radio nuo $5.00 
iki $350.00. Kodėl Budrikas 

"'SUS.^Ū T? ** M parduoda! To-
dėl, kad duoda gerų pa ta m a- j 
vinių, užlaiko patyrusius ra-1 
dio mechanikus.1 Kiekvienas 
radio yra rūpestingai pritai
somas. ’ ,

monui padėkos laiškų.

vieša programa. Kalbėjo tei
sėjas J. T. Ziiris, dėkodamas 
už jam suteiktų paramų per 
rinkimus ir pareiškė, kad vi
suomet stengsis lietuviams pa
gelbėti ir drauge su lietuviais* •
darbuotis. Po to sekė kalbos 
adv. J. G risią us ir Cook Cou
nty Civic Council atstovo Ne- 
lson apie aukštus taksus. Ka
lbų išvada ta: kad politikie
riai yra gerai organizuoti, tai 
ir taksų mokėtojams reikia 
organizuotis į bepartyves, 

Dr-ja džiaugiasi savo ge- kaip šis klubas organizacijas, 
romia narėmis ir darbuojasi ! ir spausti juos be atleidimo, 
visos iš vien. Petronėlė O svarbiausia per rinkimus 

remti ne partijas, bet sąžini
ngus ir tinkamus žmones. į 
valdiškas vietas.Iš Politikūs buko

IŠ MARQUErTE PARK 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

KLŪBO SUS-MO

Sus-mas įvyko vasario 28 
'd., parapijos salėj. į klubų

Kun. J. Simonaitis, Eliza- įsirašė 8 nauji nariai.
beth, N. J., klebonas, ir dr. 

Velykos Kristaus Prisikėli- J- <L Simonaičio iš Chicagos, j 
mo paminėjimas. Brangi Sve- brolis, šįmet mini savo 15 me
ntė. Visose tautose yra į pro- tų kunigystės sukaktį. Tat,
tis per tų šventę viens kitų i pagerbimo vakarienę, kuri
sveikinti ir linkėti viso ge
ro.

Ne visi gali sueiti ir pa
sveikinti savo mylimus drau
gus, kostumerius bei pažįsta
mus. Biznieriams ir pmfesi- 
jonalams geniausiai tinka pa
sveikinti savais kostumerius 
bei draugus per “Draugų”, 
už tai draugnešis pradės lan
kyti biznierius ir p rof e sijo
nai us rinkdamas velykinius 
pasveikinimus į “Draugų”.

Dr^ugneiys

įvyksta rytoj, dr. J. J. Simo
naitis vakar išvažiavo.

PLATINKITE “DRAUGĄ 99

Miesto saugumo komisijos 
narys įdomia kalba aišk ino j 
apie išvengimų nelaimių su 
automobiliais ir rodė judamus f 
paveikslus.

Svetainė buvo pilna žmo
nių.

Baigus programų, girdėjosi

Šaldytuvų, refrigeratorių i 
sezonas. Budrike krautuvėje 
rasite refrigeratorių: General 
Electric, Kelvinator, West- 
inghonse, Norge, Shel vadui ir 
kitų. Pirkėjai dabar gali su
taupyti iki 50 dol. ant refri
geratorių. Rakandų skyriuje 
galima gauti visa, kas tiktai 
yru reikalinga namams. Vė 
liausies ir gražiausios mados 
kainos daug pigesnės kaip ki- 
'tur. Kada Budriko prekybai 
šįmet sueina 25 metai, tai 
kiekvienas pirkėjas atminčiai

KELIONES I LIETUVĄ

$9.95
Duodame didelę nuolaidų. Lengvus išmokėjimai.

įmanu- stnus dalykus 
mis ant nau j ii.

beC®
Iš A. Malinsko raporto tra 

itsportacijos klausu n u. iŠ pSt-1 Padavimų, kad klubas pa- 
vakarinės miesto dalies pa- tiektų daugiau tokių pramo- 
aiškėjo, kud darbas varomas KV F. A nis, klubo korasp. 
pirmyn.

Skaityta laiškas nno A Ku- 
inskio, Marųuette Park direk-

GEDIMINAS BUILDING and LOAN 
ASSOCIATION

4425 So. Fairfield Avė. — Chicago, III.
Kuip Savininkai rakančių nuo*av>blų:—

241 W. 46 Str. — 2 fletų nie<Mnta natnaa 4 Ir 1 K am b.
2934 VV. *9 Place — 2 lietų mediniu namu 4 Ir 4 katnb 
4564 So. Rockvvell 8t. — 2 (lėtų medinis bizniavai naia*

storas su dviem kamtariaU ir a katnb. antrame aukMe.
4625 So. St. Louis Avė-—2 lietų marinis narna* t ir 6 ka.ni b

Stalo ja* pardavimu*, savo Suminkime arba kitiems ui (ėmusius 
PHSiQlyuiua — už pinigus ar» už*l baigusius žėrus niflsų Bendrovės 

PaMtūlynuU ni-UL-iro kovo 11 dienų 1887.

LEONARD A. OREETIS — Sec y 
Tel. Laf. 6618

■■■■■■■■■■■ar
J REUMATIZMAS.
■ SAUSGELfi "
■

Ncslkankyklte savęs skaoa- |
■ mals: Rniinatlzmu, SnunifSte.
_ Kaulų GCIImų, arba MUIun- ■ 
™ Kiu — ruumenų sunkumu: nes ■
■ skaudėjimai naikina kūno gy

vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■
■ guldo. _

a CAPHICO COMP04JKD mee ■ 
tis lengvai p rate 11 na vlrltnlnS- g

■ tas Ilgas: mums Šiandien dau-
_ gybė žmonių atunCIa padtko- ■
■ nes pasveikę. Kaina 60c per _
■ paAta 56c. arba dvi už Ji.04. ■ 

Knyga: *'#ALT1NIB SVEIKA ■
■ TOS" augalais gydytis, kaina
B 60 centų. ■

■ J u sti n Kulis •
■ 3269 80. HALSTED ST. g
■ Ohicago, I1L

% 3 O 39MC8V6S9

ŠVEDU

unua

ntmnivj * •: u U m : u

Nuolatinis susink klmas

NEW YORK—KLAIPĖDA
Per Gotksnburgg. flvedijų.

Patogi, Greita Kelionė 

Pigios Laivakortes

Ižplaukiinai laivų 18 New Yorko

GRIFtOlOLM ........
UROTTN IJGHOL.M 
DKOTTMNGHOLM 
GIUPHHOLM ...........

... Kovo 18 

... Kovo 20 

.. Ulautl. 17
.. Gegužės 1•

Platesnes žinias apie ketianp taikia 
nemokamai Ir. parduoda laivakorte* 
vlsri antoHouotl liUvakorMų agentai 
lr vlųl Švedų Amerikos Unijos skyriai.

SWED1SH AMERICAN LUTE 
aan I fftli Avė. aad 4. W. niaž 84. 
RockcteUrr Oemrr, ff<w York City. 
dblcugo, III., 181 N. Mk-hlpan Avė. 
Itoston. Ma**. 154 Itoylsloo Kt
m-trolt, MWle 107 CUfltoed

J. KALEDINSKA8, Vedėjas 
. 3224 South Halsted Street

Tel. VlCtory 4JJ<i Chicago, Illinois
Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry

toj, nedėlioj, 11 vai. lyte iš stoties WGES, 1360 kil.

Gerkit ir Reikalaukit
Visees Al

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted SL

Tel. YARDS OHOO
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

West Pullmano 

Naujienos

nėję, 6 vai. vakaro “bingo” 
ir draugiškas parapijom} su
ėjimas.

Balandžio 2 d., Fish pnrty 
ir dviračio laimėjimas.

pa* traia

PRIEŠ KIEKVIENĄ 
MOTERĮ STOVI ŠIS 

KLAUSIMAS
^^Kovo 7 d., parap. svetninė- 

> Sv. Kazimiero Akad. rė- 
pos turėjo sėkmingą vakar 
Pi su užkandžiu ir įvairia 
irograma, kurią išpildė pa- 'hnas pikinkas.

^rapijos mokyklos vaikučiai.
Garbė už tai priklauso moky
tojoms, Šv. Kazimiero sese
rims. Programai vadovavo ir 
gražią kalbą pasakė

Gegužės 9 d., Vytauto par
ke pirmas parapijos išvažia-

ŠŠ. Petro ir Pauliaus par. 
trustisams vadovaujant, para 
pijęs komitetas vienbalsiai 

kleb. nutarė surengti savo myli- 
kun. A. Linkus, be to, kalbė- Ina,u klebonui šaunų vakarą 
jo kun. J. Mačiulionis, MIC. 3° vardo ir gimimo dienos 
Žmonių buvo pilna svetainė. Pr°ga* akaras įvyks ba’nn- 
Padaryta gražaus pelno Šv. džio 18 d-> ParaP- svetainėje. 
Kazimiero vienuolijos reika- Bus vakarienė, graži progra- 
lfuns ura ir šokiams gera orkestrą.

_______ Į Visų prašome iš rn’ sto ne-
v • no j z. n •» pamiršti tos dienus. Rap Vasario 28 d., Sv. PranciŠ- r

kaus tretininkų surengta-- va
karėlis davė parapijai pelno 
82 dol. Labai ačiū už pasi
darbavimą.

Kaip ai iirodau kitiem* Žmonėms f 
Vienok daugelis moterų rizikuoja aa
vo gražumą neatbodamos vidurių 
užkietėjimo. Taa dažnai mažina ga
jumą, sugadina odą, atbukina alus, 
blogina išvaizdą.

O paprastas užkietėjimas ta'p 
lengvai ]>aialinsnia. Tik valgyk kas
dien) po du šaukštu Kellogg’s All- 
Bran su pienu ar vaisiais, tris sy
kius sunkiuose atsitikimuose. S.s 
gardus augmenims patiekalas pri
duoda reikalingos medžiagos išman- 
kštyti vidurius — ir vitaminą B, 

[kurs atgaivina visą virškinimo ka
nalą. ,

Viduriuose All-Bran sugeria dvi
gubai daugiau vandens, negu pcus 
sveria ir švelniai išdrėkina žarnas. 
Jia nekuomet neveikia taip, kaip pi
lės ar vaistai, kurie dainai negel
bsti.

Art. J. Kudirka, Nekalto Keliog’s All-Bran, turite žinoti, 
z. yra nia*stas, ne vaistas. Jis paiali-Fra.SU. S. F. M. parap. vargo- na paprastą užkietėjimą gamtišku

nminka.% kurio vedamas cho- badu — todėl jo pasekmės yra sau- 
„ »• • gios. Pirkite grosernėse. Pagamino

ras ryt vakare bažnyčioj duos , įr užgarantuoja Kellogg iš Battle
religinį koncertą. Be vietinių Creck-_____________________
ir svečių solistų, jis pats iš- prasi(lfc lygiai 7.3O „al Per
pildys keletu žynuų veikalų. koncerh> bug iSpildyti sie

šeštadienis, kovo 13 d., 1937
■ - • i.i y

minaitis pral. M. Kmšo, tai dirba keletas desėtkų lietinių 
ir krikšto tėveliai pral. M.
Krušas ir S. Lauraitienė.

daugiausia moterų.
Streikas prasidėjo po pie

tų. Darbininkes automobiliais 
vežiojo į namus pasiimti rei-

Pokylis įvyko Jonikių re
zidencijoj, Surnmit, III. Tar
pe svečių dayvavo ir dr. B. kalingiausių daiktų ir nuto- 
Nnusėda su žmona, A. AVas- mobiliais vežė atgal į dirbtu- 
key, E. Sienkevičius, Jonikai vę sėdėti, gulėti, valgyti ir 
iš Lemolit, III., dr. B. Zubrio- nieko nedirbti, 
kas ir daug kitų. { ____________ __

Jonikių dukrelei linkime 
sveikai augti. Svečias

Kovo 7 d. parapijos ofise 
įvyko klebono su parapijos: 
komitetu svarbus pasitarimas. 
Rimtai svarstyta parapijos

Bunco Party

Aušros Vartų mot. ir merg. 
dr-ja rengia bunco party se
kmadienį, kovo 14 d., A. Si- 
nevieienės namuose, 6728 S. 
Campbell avė., 2 vai. po pie
tų. Visos narės kviečiamos

I^in. Ona Piežienė. Sekma
dienį, kovo 14 d., Nekalto Pra 
sidėjimo P. Š. bažnyčioj, Bri
ghton Parke, choras rengia 
bažnytinį koncertą. O. Pie
žienė, kuri nekartą yra gra
žiai užsirekomendavus konce
rtuose, koncerte giedos su 
choru ir solo žymius bažny
tinius veikalus.

Sėdėjimo Streikas 
“Springsinėj”

BRIDGEPORT. — Visiems 
šios kolonijos lietuviams ži
nomoj “springsinėj” prasidė
jo sėdėjimo streikas praėjusį 
trečiadienį. Toje dirbtuvėje

Redakcijos Atsakymai

‘ Draugo ’ Skaitytojui. J
tamstos klausimą geriausia 
atsakys pačiam pašte valdi
ninkas, kuris priima pinigus 
taupymui.

8IZN1ER1 Al, UakSINKI- 
T*S “DRAUGE”

Vargonais akomp. komp. A 
Pocius.

Kokius Veikalus 
Girdėsime Bažny
tiniam koncerte

vei
kalai :

“Exultate Domino” (Zan- 
gel) ir “O Bone Jesu” — 
parapijos choras.

‘‘Avė Maria” (Rosewig) ir 
‘ ‘ Sveika Aušros Žvaigždė ’ ’ 
(Ett-A. Pociaus) — mergai
čių choras.

‘‘Agnus Dei” (Bizet) —
________ . r ... , BRIGHTON PARK. — N.

reikalai bei parengimai. I>a-' at'Tktl »vo drau p p gy choraĄ „ ,
rapijos naudai įvyksta sekau- &es Y pažįstamas.^ Bus daug vei^amas varg Justo Kudir- solo, dr. K. Svenciskas. 
tiftii Tinrencdmid • visokių dovanų. Įžanga 25c. kog, rengia koncertą bažny- “.Tesn Dei Viri” f Vi

Rap. čioje, sekmadienio vakare.
tieji parengimai:

Kovo 14 c., parap. svetai
Jesu Dei Vivi” (Verdi) 

— trio: Ona Piežienė, J. Ku-
-------- — -........

Įžymi Metropolitan. Operos Žvaigždė
randa Luckies jos vertingai gerklei švelniais—

l

Marjorie Laurence sako:

X'- T

fe

&

■

“Dainuoti fPagnerio operoj reikia 
turėti didelį baltą, Vagnerio operoj 
‘GoUerdammerung’ mano mėgia
miausia * Brūnnehildės* rolė yra 
labai apsunkinanti. Betgi — kaip tik 
pabaigus savo dainavimą grįitu į 
savo persirengimo kambarį atgal, 
man niekas nėra taip malonu, kaip 
uisidegti Lucky. Jis yra lengvas 
uisirūkymas — taip malonus — taip 
švelnus — jog jis nei truputėlio 
neersina mano gerklės. Ai sutinka 
su kitais Metropolitan artistais, jog 
lengvas uisirūkymas yra išmintingas 
pasirinkimas.*

dirka ir Antanas Čiapas.
“Kad Skausmas Tau Šir

dį” (Naujalio) — solo A. Čia- 
pas.

“Veni Creator” (Millard)
— Ona Piežienė, J. Kudirka, 
A. Čiapas ir choras.

“Avė Verum” (Dubois) — 
solo J. Kudirka.

“Jau Tu eini kentėti” (Nau 
jalm), “Miršta ant kryžiaus” 
ir “Malda” (kun. J. Čižaus- 
ko) — Dr. Svenciskas i,r cho
ras.

“Laudamus Te” (Bagioli)
— solo Ona Piežienė.

“Regna Terrae” (Curto)
— Ona Piežienė lr choras.

Pamokslą apie muziką sa-
kys kun. kleb. A. Briška. Po 
koncerto bus palaiminimas 
Sv. Sakramentu.

Chorui ir solistams vargo
nais akompanuos prof. Anta
nas Pocius. lėlius

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street * Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČTUS, BAČKOS

Jr

a™~
T
y

METROPOLITAN OPERA KOMPANlJOt 
PA81ŽYMEJUSI SOPRANAS

ARD Vajaus Vakarienė
MARQUETTE~ PARK. — 

Kovo 14 d., 7 vai. vak., pa
rapijos svetainėj įvyks Sv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 8 skyriaus vajaus vaka
rienė, su įdomia programa ir 
dovanų laimėjimu.

Visi parapijonai, bei pa- 
rapijonės, kviečiami atsilan
kyti į šį vakarą, smagiai pilk 
leisti laiką ir tuo pačiu kai
tų atlikti gerą darbą, būtent 
paremti seseles, ypač šiuo lai
ku, kada pradėtas naujas da
rbas — Statybos Fondas.

Kviečia Komisija

SKALBYKLĖ

Su naujuoju spaudimą 
indikuojančiu ringeriu 
netik kad taupo laiką, 
bet ir jūsų baltinius. 
Ši skalbyklė tikrumoj 

per savo ilgų metų 
naudingą tar

nystę —
PATI SAVE 
IŠSIMOKA

-y

JN^eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrini 

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų - advokatų, 

gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 

pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą. 

To pamėgimo protingumą patvirtina p-lė Lawrence, 

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

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščią erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’» Toasted” proceso

gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

Garnys Dovanojo 
Dukrelę Jonikams

Žinomų northsaidiečių biz
nierių Nausėdų dukrelė, Pius 
ir V. Jonikas, Jr., praeitą mė
nesį susilaukė dukrelės, kuri 
Šv. Jurgio bažnyčioje pakri
kštyta vardu Constance • Ma- 
rsia. Dukrelės tėvelis yra gi-

Pas Mus Taip Pat Rasite 
N O R G E Refrigeratorius Bei Pečius

PAVYZDINIAI PARLOR SETAI —
Patogūs, Gražūs, Garantuotos Konstrukc’jos. Visokiuo
se stiliuose. Aptraukti materija, kuri turi penkių m/tų 
nuo “kandžią.”

....................................SPECIALfi KAINA.

2SR'■>
z

z

PUIKIAUSIAS TABAKAI“ 
“DERLIAUS GRIETINĖ*

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

PRIEŠ KNITBJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

Tel. LINcoln 4424 
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner
votumo, Praatos Cirkuliacijos, 
AukSto Kraujo Spaudimo ir 
Redūrinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, U<ht, Sulphur lr Shower 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

SHTR1FS 
*»«. 

, K. t v Ir.
1SM Clybonrn 
rtr«., Trr... B 

Ir SaM.
7iM ryt. Iki lt rak 
Aatr. Ir
AA

Fmkt. 7tM 
S rak. I

MOTMF SKVHIFR 
IMI N. Kalnini •« 

Antr. Ir Krtrlr. 
t ryta Iki • rak. 

Matarla 
Fatamaataja

O«a VIBTOMB SFVTltS «• MKTF

CLASSIFIED
RKIKAIA UJAMA DARBIMINK*

RelkaUnsa mergins ar pusamžio 
moteris namu darbui. Gyvenimas

ĮMAINYKITE SAVO SENĄJĄ KARPETĄDABAR
100 KARPETŲ, nupirktos nupiginta kaina, sekančia
savaitę bus atiduodamos už.... ..................^11-95

JŪSŲ KREDITAS GERAS

Roosevelt Furniture Co.
INC.

M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, sav.
2310 VVest Roosevelt Road

Telefonas — SEEIey 8760
jP

Fra.SU
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chieagoj Ir Apylinkėj
KAIMUOSE STEIGIAMI 

ORKESTRAI

LIET. R. K. VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJOS ATSTOVŲ 

DĖMESIUI

Kaip visiems žinoma, ry
toj Aušros Vartų pa rapijos

syti Mišių šv. ir jtajnokslo. 
12:30 vai., parap. salėj at

salę j įvyks metinė liet. kata- stovams bus duodami pietūs.
lakų vakarinių valstybių ko- 
nferencijtu

Konferencija prasidės pa
maldomis 10 vai. ryto. Visi 
atstovai prašomi susirinkti į 
parap. salę 9:30 vai. 10 mu
sus visi eis į bažnyčių išklau-

Nauju Himnu Pradės
Bažnytinį Koncertą

t>\luz. J. Brazaičiui vado- 
Mijnrit. ryt vakare, Aušros
“f tų Iražnyčioje parapijos 
cluoras duos bažnytinį konce
rtų, kurį pradės paties choro 
vedėjo J. Brazaičio suharmo
nizuotu nauju bažnytiniu hi
mnu “Galingas, didis mūsų 
Dievas”. Be to, choras ir so
listai, dalyvaujant svečiams 
solistams iš Cicero, išpildys 
16 bažnytinių veikalų. Tarpe 
jų teks išgirsti ir Adamso Lie
tuviškai paties kleb. kun. Ur
bonavičiaus išverstų Maldų 
Marijai.

Paskutinis koncerte nume
ris bus Duboiso Trečias žodis 
Kristaus nuo Kryžiaus. Jį iš 
pildys choras su solistais A. 
Skamarakiene, A. Šiauliūte ir 
J. Akavicku.

O 2 vai. prasidės konferen
cija.

Pageidaujama, kad kliudau 
giausia atstovų suvažiuotų 
pamaldoms taip iš Cbicago, 
taip iš apylinkės kolonijų.

R. K.A

Koncertas prasidės 7:30 v. 
vakare.

Kadangi ryt Aušros Vartų

pnogiamėlLs mūsų varg. J. 
Brazaičio priruoštas ir daug 
kalbėtojų. Visi linksmai pra
leido vakarų.

Sekantieji biznieriai val
gius ir gėrimus aukojo; Do
brovolskis, Kaminskas, Sin 
kūnas, Akavickas, Žurkaus- 
kas, Rudaitis, Beržinskas, Bu 
rduiis, Gerčius, Zamaravičius, 
Stočkus, Karlavičius, Balčiū
nas, Vištort, Kaminskis, Ka- 
domskis, Malakauskas, Tra- 
nauskienė, Šemežis, Linaus 
kas, Kaupas, Misevičius, Ži
lis, Dominikas, Neffas, Štur
mas, Marozas, Rainis, Burins 
kis ir Jasnauskas. Rinko vi
sas aukas klebonas su komi
tetu Ant. Povilausku. Moterų

7 iki 8 vai. vakaro. Progra
moj dalyvaus didžiulė Budri
ko radio orkestru su naujais 
kūriniais, o daug gražių dai
nų padainuos moterų choras

žiaus parap. mokyklos kam
bary, 1 vai. popiet. Malonėki
te atsilankyti. Valdyba

parap. salėj bus Liet. Kat
Vak. vai. konferencija, tat Sujungus 53 kuopa sunkiau
tikiiuosi, kad koncerto pasi
klausyti sueis daug ir atsto
vų.

Kovo 7 d. Aušros Vartų 
parap. svetainėj įvyko meti
nė parapijos vakarienė. Sve
tainė buvo pilna žmonių. Vė
liau atvykusiam iš sporto 
pramogėlių jaunimui ir vie
tos pritrūko. Dalyvavo be
veik visi parapijonai, visa ei
lė biznierių, proif esi joną! ų ir 
svečių. Po vakarienės buvo

ZA1ŲV.SA1. — Kaimų senes
nieji žmonės nepažinojo kito
kių muzikos instrumentų, kaip Į iš Rožių Žemės ir dainininkas
armonikų, smuikas ir klarne
tas. Tik šiais instrumentui*

T0WN OF LAKE. — Ma 
rijonų Kol. ir Sem. Rėmėjų

Stu*ys Rimkus. Bus ir Ma- g .skyr. mėnesinis susirinki- 
kalų šeimyna su savo gyveni-

būdavo grodama vestuvėse bei mo džiaugsmais ir rūpesčiais, 
jaunimo sueigose. Paskutiniuo | Bendrai, tai bus tikrai šauni 
ju metu keliose vietose, muzi-i radio programa, kurių leidžia 
kos mokytojų pastangomis, IJ uozo Budriko radių ir ra-
steigiami gasūs stigų orkes
trai su smuikais, gitaromis, 
skudučiais, violenčėlėirig ir ki 
tais instrumentaia. Prie orga
nizuojamų orkestrų jaunimas 
noriai dedasi ir juose uoliai 
dalyvauja.

Troškimas to, ko mes netu

rime, trukdo mus naudotis 

tuo, kų jau turime.

kandų krautuvės, 3417-21 S. 
Halsted st. Chicagoje.

Beje, primintiua, kad išlai- 
mėjimas ABC plaunamos ma
šinos įvyks Budriko krautu
vėje kovo 26 d. Jūs galite ir
gi laimėti, tik reikia parašy- 

i ti laiškelį Budrikui ir gauti 
tikielų. V.

SUSIRINKIMAI

mas įvyks kovo 14 d., Šv. 
Kryžiaus parap. mokyklos 
kambary, 2 vai. popiet, į kurį 
tikimės atsilankys ir npskr. 
dvasios vadas, kun. V. Čižau
skas. MIC. Malonėkite skait
lingai dalyvauti. Valrtyb*

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

GAKETTE Mįnlitj Paveikslų ir Į- 
atojimo Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj praue&ant muuui te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių koa- 
tumeriai reikalaus.

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

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

šių darbų atliko: priruošė sa 
lę, pagamino valgius ir pa 
vaišino svečius. Sodalietės 
maloniai patarnavo prie sta
lų.

Prie durų prie tikietų ir I 
prie baro uoliai darbavosi ko
mitetai : Saržickis, Stumbris, 
Jesevičius, Fabijonas, Balčiiu 
nas • ir Boguslovas. Visiems 
malonu buvo pasidarbuoti, nes 
iš jų darbo parapija pelnijo 
šimtus dolerių.

Pagerbsime Savo 
Kleboną

SKAITYKITE ‘'DRAUGĄ”

RADIO
GRAŽIŲ DAINV, MUZIKOS 

IR SVARBIŲ PRANEŠIMŲ 
PROGRAMA

Urba Fiower Shoppe
|Gčh\s MylintU-ms — Vestuvėms — 

Baiiklctains — L*klotuvėmx — 
Pipuošimams.

4180 Archer Avenue
pilone LAFAYETTE 5804)

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Visi Nam ai Prisirašykite Prie

BRIGHT iK LANDLORDS
BUI ISOCIATION

B. R. (TCZ, manager
2608 West it Chicago

Rekomend s Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, srtoja Trinerio Bitterio Vynų visuomet
uuo ski r Šiaip nevirSkinimo ir galiu Širdingai
rekomei ns.—Mrs. Susarna Pavlus". Nedalykite
jokių t kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio
Bitterio per 46 metus jau yra {rodęs, kad jis yra
tinkami s nuo nevirSkinimo, gasų, blogo apetito,
galvos i neramaus miego ir panaSių negaliavimų.

PBASTK SAMPKUO DTKAI
>.*44*. W*B* BU,

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

NORTH SIDE. — Sekma
dienį, kovo 21 d., 7 valandų 
vakare visi nortbsaidiečiai 
gausingai renkasi parap. sve
tainėn pagerbti savo mylimų 
klebonų kun. Juozapų Šaulin- 
skų jo varduvių proga* Tam 
tikslui rengiama graži prog
rama, kurioj dalyvaus didy 
sis parap. choras, aukštesnė 
sės mokyklas vaikinų choras 
ir visi mokyklos vaikučiai, 
kuriuos prirengė mokytojos 
seserys Kazimierietės. Bus ir 
kalbų, kurias pasakys vieti
niai ir svečiai kunigai bei 
pasauliečiai. Tarpe kitų sve
čių pasižadėjo dalyvauti pra
lotas M. Krušas, kun. J. Bri
čka, “Draugo” red. L. Si
mutis, žurnalistas Pieža ir ki
ti. i

Kurie dar neturi minėtam 
bankietui tikietų, gali gauti 
pas bile kurį komiteto narį. 
Be to, galės gauti ir vakare 
prie kasos langelio.

Visi dalyvaukime ir paro
dykime savo dvasios vadui, 
kad ir mes jį nemažiau myli
me, kaip kad jis mus. Turime 
pasirodyti ir prieš svečius iš 
kitų kolonijų, kad mes vie
ningai darbuojamės ir kad 

.visame klebonui padėliam.
Lietuvytis

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj 11 valandų 
prieš piet iš stoties WGES 
įvyksta reguliarė nedėidienio 
radio programa, leidžiama pa 
stangom Progress bendrovės 
krautuvės, 3224 So. Halsted 
st. Kaip ir visuomet, progra
moj dalyvaus grupė žymių 
dainininkų, muzikų ir kalbė
tojų. Prie jų gražių ir rink
tinių dainų bei pjuzikos, klau 
sytojains bus įdomu girdėti 
pranešimus iš Progress krau
tuvės prekybos, apie didelį' 
priešvelykinį ‘išpardavimų. 
Klausytojai turės progos su
žinoti, kaip prieinamom są
lygom galima nusipirkti vi
sokių namams itikmenų. Pa
tartina nepamiršt pasiklau
sytu Rap.

BUDRIKO PROGRAMA

Kam nėra malonios lietu
viškos dainos ir muzika? Vi
si, kurie mėgstate dainas ir 
muzikų, ryt vakare tų malo
numų turėsite klausydami J. 
F. Budriko radio programos 
iš stoties WCFL, 970 kil. nuo

MAUETTE PARK. - 
Sekmadienį, kovo 14 d., Ginu 
Pan. Šv. par. svetainėje, tuo
jau po sumos (11:30 vai. ry
to) įvyks LRKSA 163 kuo
pos svarbus mėnesinis susi
rinkimas. Paprasta valanda 
šiam susirinkimui permainy
ta iš priežasties kad kuopos 
valdyba dalyvauja kaipo de
legatai keturioliktoj Lietuvių 
R. K. Vakarinių Valstybių ko 
nferencijoj, kuri įvyks 2 vai. 
po pietų.

Visi nariai ik- narės malonė- 
rite atsilankyti į kuopos su
sirinkimų. Išgirsite raportų iš 
praeito vakaro. Be to, daug 
yra svarbių reikalų svarsty
mui.

J. Mickeliūnas, pirm.
Ieva Lukošiūtė, nut rašt. i

i 4 w - ■ ■ ■
BRIGHTON PARK. — Šv. | 

Pranciškaus Seserų vienuoly
no rėmėjų 2 skyrius laikys' 
susirinkimų kovo 14 d., 2 va
landų po pietų. Kviečiami vi
si nariai atsilankyti ir atsi
vesti nors po vienų naujų na
rį. Bus tariamasi apie bunco 
party, kuri įvyks ketvirtadie
nį, kovo 18 d., 7 vai. vak., pa
rapijos svetainėj. Koresp.

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
skyr. mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 14 d., Šv. Kry-

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

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj
O

Suvirš 50 metų prityrimo 
— ■ o---------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

■ ■ ■ <>■■■
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

DIREKTORIAI

Dykai

Dar kartų primename, kad 
naujos Beržanskio salės ati
darymas įvyks balandžio 4 d. 
7:30 vai. vakare. Dariaus - 
Girėno legijonierių postas 271 
rengia parodų pirm vakaro 
salėj. Salės atidaryme bus 
visokių įjvairenybių, k- t, 
Floor Show, Šokiai, juokda
riai ir t.t. Nepamirškite die
nos — balandžio 4.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

Dri iofortnorin kreipkite i:
COSMOROLITAN TRAVEL 

SCBVICt
Pro?. J. AMBRAZIEJUS 
IU Bro.klyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 WalMt St, N*w*rk, M. J.

JOHN SKYS
413 R*rk StA H*rH<xd, Co*«.

VIENYK TRA*IL BUREAU 
IW t».< BroeUyn, N. Y.

G. A. KYIA 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varno* Si., Worca*lar M«»».

PETRAS BARTKEVIČIUS 
47S N. Mal* St., Montdlo, M«»i.

PAUL MOLIS

DIDELĖ
EKSKURSIJA

| LIETUVA
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Poptllarli lk»pr«tlala ftarialvla

EUROPA

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A lipt patarnavimas HITIDULHIiul dieną ir naktį
n v r A T KOPLYČIOS VISOSE U I KAI MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 

Phone BOUlevard 4089

St.. Oetrolt Midi.

LITHUANIAN NEVVS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1734 S. HaMoB St., Chicago, IH.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
|NG CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
U20 Suparter Ava.,

Clavaland, Ohio 

A. VARASIUS
204 Ali NMĮon, U*li Bulldl** 
l)M Carto* S*., rtthhunjh. Pa-

lipiau k t ii Neo Yorko
GEGUŽIS H <U 1937

Greiti traukiniai prie pet laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krinę patogią kelionę j Kauną 

ir feMą

HINIUiaMEIKM LIK 
lllll SEIMAI LLOTI

Lacha wicz ir Smtai 
1. Liuleviciiis
S.P.Maafa
A. Masalskis
A-Petkns 
S. M. Skadas
1.1. Zolp 
Ezerskis ir Sunūs

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Avė.

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 

Phone YABds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th 8treet

Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703
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Vėliausios Pasaulio įnios Paveiksluose

Marijonų seminarijos klerikai Vincas Parulis ir Jurgis Andriuš- 
ka baigia statyti Liurdo Panelės Švč. groto.

Chicago Evening American dėka

A.
statybos. Lietuviškai katalikiškai visuomenei gau
siau parėmus aukomis Statybos Fondų, darbas 
sparčiau bus varomas. Koplyčios pašventinimo die
na jau nustatyta — birželio 6 d., šių metų. Iki tam 
laikui turi būti, ne tik statyba baigta, bet ir viskas 
sutvarkyta, nes, bt1 abejonės, j pašventinimo iškil
mes suplauks tokios minios, kokių dar Marijos 
Kalneliai nėra matę

Chicago Evening American dėka

Sis atvaizdas parodo Marijonų Semi narijos, Hinsdale, III., klerikus liuosu 
laiku nuo, mokslo darbuojantis prie seminarijos koplyčios statybos. Matome kle
rikus Mykolų Jodką ir Andriejų Naudži ūną dirbant prie lango, kurį aukavo 
Chicagos lietuvių Metropolitan State Banko prezidentas Jonas Brenza.

Chicago Evening American dėka

Klerikas Stanislovas Vaičaitis, prof. kun. Vaitkevičius, M. T. C. ir prof. kun. 
Mačiulionis, M. I. C’, mieruoja koplyčios aslų, kur bus dedama mozaika.

Chicago Evening American dėkaStreikas kituose Automobilių fabrikuose. Balis 100,- 
000 darbininkų, išėjusių j streikų Chrysler ir Hudson 
automobilių fabrikuose. Fabrikai uždaryti. Atvaizde 
— minia darbininkų pikietuoja.

Naujas tiltas. Naujas tiltas per Chicago upę, kuriuo bus sujungti galai šiau
rės ir pietų vieškelio vedamo paežerių. Išvedus vieškelį, bus galima iš pietų j 
šiaurius ir iš šiaurių į pietus važiuoti neįsivėlus į vidurmiesčio trafikų. Sis til
tas vadinamas “bascule bridge”, t. y. atidaromas, kad praleidus didesniuo
sius laivus.

Ir Chicagoj yra pora ve- 
dusių vaikų. Atvaizde Mrs. 
Dorothy Bambart Hougb- 
ton, kuri praėjusiais metais 
būdama 13 m. amž. susituo
kė su vaikinu 18 m. amž. 
Turi 7 mėnesiu sūnų. Išsi
imant leidimą, ji savo am
žių padavė 18 m., o vaikinas 
21, nes III. vai. tik tokio am
žiaus sulaukę gali susituok 
ti. Už peržengimą įstatymo 
abu gali būti nubausti.

Aplink pasauli. Žymi Amerikos lakūnė Amelia Esr- 
bart, kuri prieš mntus solo buvo perskridus Atlantą, da
bar ruošiasi skristi aplink pasaulį. Čia jųi matome prie 
“1'lving laboratorv” lėktuvo, kurį padovanojo Purdue 
Uniy. ir kuriuo mano atlikti kelione. Lėktuvas kainavo 
80,000. Kelionėj draugaus Harrv Manning.

Nepaiso miesto patvarkymo. Cbicagoj tolėliau nuo 
vidurmiesčio visur yra iškabos su parašais “No park 
ing”, tačiau automobilistai to nepaiso ir prie šaligatvi 
stato automobilius, kurie apsunkina trafikų.

Aukščiausias kareivis. 30-tam pėstininkų San Francisco pulke yra aukščiau
sias visoj J. A. V. kariuomenėj kareivis George M. Dinsmore (jis čia parodoma 
atvaizde). Jis yra G pėdų 10 colių aukščio. Specialio leidimo reikėjo iš karo de
partamento, kad priėmus jį į kariuomenę. Jam reikia ne tik ekstra uniformos, bet 
ir ekstra lovos. Paprastose kareivių lovose negali išsitekti.


