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NACIONALISTAI LAUŽIA 
RADIKALŲ FRONTĄ

Naujas puolimas vykdomas 
išilgai Janama upės

LIETUS, DARGANA TRUKDO
NACIONALISTAMS VEIKIMĄ

SALAMANCA, Ispanija,,ta žinia, kad nacionalistai pa- 
kovo 15. — Nacionalistų vado j sistūmė pirmyn apie pusan- 

en. Franco pastangos užkor-'tros mylios ir Jarama slėny- 
uoti Madride radikalus ir to-'je radikalai jiems paliko ne- 

liau sėkmingai vykdomos. [mažai ginklų ir municijos.
Pradėtas naujas puolimas Daug radikalų pakliuvo j naci 

prieš radikalus Jarama pau-1 onalistų nelaisvę, 
piu, pietrytiniam fronte. Naci-' Jarama fronte nacionalistų 
onalistų pajėgos sutriuškino laimėjimai atlikti dėka naujo 
milicininkus, užėmė Pingarron ten vado jauno generolo Juan 
aukštumas ir perkirto ilgesnį Saliquet pastangomis. Pirmą 
Madrido Valencijcs vieškelio kartą šiam generolui paves-

Lietuvos Vyriausybė ir SSSR marža las Jegorovas priima kariuomenės ir or
ganizacijų paradą per Nepriklausomybės šventės minėjimą Kaune.

DRAUGAIS
THE MO8T INFLUENTLU 
LITHUANIAN OAILT «• 
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METAI-VOL XXI

NUMATOMAS VIENAS MILIJONAS 
ŽUVUSIŲJŲ ISPANIJOJE

TOKIOS NUOMONES YRA ISPANIJOS 
PRIMAS KARDINOLAS

SALAMANCA, Ispanija, ikišiol pilietiniam kare Ispani- 
knvo 15. — Izidorius kardino- joje žuvę apie vienas milijo- 
las G-oma y Tomas, Toledo nas asmenų, 
arkivyskupas ir Ispanijos Kardinolas pareiškia, kad 
primas, išleido ganytojišką šis karas ir žmonių skerdynės 
laišką vardu “Ispanijos Ga- vra Dievo rykštė Ispanijai, 
vėnia”. ' [Tauta turi susimesti ir daryti

Jo Eminencija randa, kad atgailą ir Dievui atpildą.
■ . ■ į ___________ . ____________ ' i ■ . ’ ! I"

Teismas įsake dartriniita i"1' 
apleisti fabrikus

galą.
Guadalajara fronte — šiaur- 

rvtų link nuo Madrido, naci
onalistai sumažino žygiavimą.

Nacionalistus e<utrukdė ne 
radikalų milicija, bet lietus, 
dargana ir pabliurusi žemė, 
kuriąja sunku žygiuoti me
chanizuotoms koliumnoms.

Trijueque miestelio pieti
niam šone nacionalistai iš
blaškė milicininkus, kurie at
kakliai priešinosi, šimtai ra
dikalų paguldė galvas.

tas šiame fronte veikimas ir 
iš pat pradžių jis pasižymėjo. 
Manoma, kad jis su savo ar
mija iš Jarama fronto pasuks 
į jAlcala de Henares, už 18 
mylių rytų link nuo Madrido, 
ir ten lauks atpuškuojančių 
Guadalajara fronto naciona
listų koliumnų. Tuo būdu bus 
užkorkuotas Madridas.

Guadalajara fronte radikal
iai naudoja sovietų Rusijos 
tankas ir lėktuvus. Jų naikini
mui nacionalistų vadovybė

MATYT, POPIEŽIUS ŠĮ
MET KANONIZUOS PA
LAIMINTĄJĮ JĖZUITĄ

ROMA, kovo 15. — Sužino
ta, kad Šventasis Tėvas Pi
jus XI gal šįmet kanonizuos 
plaimintą Andriejų Bol>olą,'padaryta eilė svarbių atmainių.

NUMATYTA EILĖ ATMAI
NŲ DIPLOMATŲ TAR 

NYBOJE
WASHINGTON, kovo 15. 

— Sužinota, kad J. Valstybių 
diplomatinėje tarnyboje bus

A.D.F. VADAI ATKAK
LIAI KOVOJA PRIEŠ 

G.1.0.

UPĖJE PRIGĖRĖ VISA 
7 ASMENŲ ŠEIMA

Iš Jarama froo^valsąa-gau[pasiuntė-epe«4a.Us. patrankas.

RUMUNIJOJE PRADĖTA 
KOVA PRIEŠ MASONUS

<

ANGLIJA SEKA VISUS 1 
MUSSOLINIO ŽINGSNIUS

LONDONAS, kovo 15. - I- 
t ali jos diktatorius Mussolini 
lanko Libiją, italų koloniją 
Afrikoje. Anglijos vyriausybė 
su didžiausiu susidomėjimu 
seka visus diktatoriaus žings
nius įr pasikalbėjimus su ara
bų vadais ir viršininkais.

Anglija bijo, kad Mussolini 
nepasisinlytų vadovauti ara
bams, kad arabai gali sukilt' 
prieš Angliją ir pereiti į Ita
lijos pusę. Jei tas įvyktų, An
glija greitu laiku netektų ir 
Indijos ir kitų dominijų.

Čia aiškinama, kad M.usso 
ini juk ne veltui atlanko Af
riką. Tik jo žygiai neiškeliami 
aikštėn. Kitaip gi būtų sta 
čiai sudrumsta pasaulinė tai
ka.

KOMUNISTAI NAUDOJA- 
SI KLASTOTOMIS 
NUOTRAUKOMIS

jėzuitą. Aną dieną pas Popie
žių audijenmjoje buvo prela
tas Salvadore Natueci, tikėji
mo kėlėjas, paprastai “velnio 
advokatu”' vadinamas.

“Velnio advokato” pareiga 
ritu kongregacijos snsirinki
muose, svarstant beatifikavi- 
mo, arba kanonizavimo klausi
mus, iškelti ir statyti visokį 
priešinimąsi. Susirinkimuose 
jo statomos kliūtys rimtai 
svarstomos. Paprastai Popie
žius jį pakviečia į audijenciją 
ir jam pirmutiniam praneša 
savo nuosprendį apie beatifi- 
kavimą, arba kanonizavimą.

Ritų kongregacija neseniai 
užbaigė svarstyti palaiminto 
Andriejaus Bobola kanoniza
vimo klausimą. Liko tik kele
tas formalumų atlikti.

Pal. Andriejus Bobola, ku
nigas jėzuitas, .už tikėjimą nu
kentėjo 1657 m. Rusijoje ir jo

„ __ . _ palaikai buvo Pinsko bažny-WASHINGTON, kovo 15. > n„]5evikai , pa.
- Taip vadinamas vyr.aus.y- -m- a bažnyCio8> nuvežs j Pe. 
bės “National labor rela- trapUį jr ,e||ai gu kitomis mu. 
tinus” boardas, remdamasis muziejnje.
Vagnerio darbo jatatynra nu-|fiwnMo Sosfo paftangomjs 
sprendė, kad Remington Rand pa|aikai 8tTežtj j gu_
kompanija priimt., atgal į dMj Oe<n bažny{io>. 
darbą apie 4,000 darbininkų,
ilgiau kaip pusmetį streikuo
jančių.

BUKAREŠTAS, kovo 15. 
— Rumunijos vyriausybė ir 
rumunų stačiatikių cerkvė 
griebėsi bendrai kovoti prieš 
masonų organizacijas.

Paskutiniu laiku cerkvė ir 
vyriausybė susekė, kad maso-, 
nai dirba prieškrikščioniškus i 
ir priešvalstybinius darbus. 
Tad stengiamasi išgriauti vi
sas masonų organizacijas.

ĮSAKYTA PRIIMTI Į DAR
BĄ STREIKININKUS

MĖSOS KAINA DIDĖJA

Tas įvyks grįžus prezidentui 
Rooseveltui ir IVami Springs, 
Ga., apie kovo 25 d.

- PARYŽIUS, kovo 15. — 
Prancūzų katalikiškas laikraš
tis Bien Public iškėlė aikštėn, 
kad komunistai naudojasi klus 
totomis nuotraukomis iŠ Is
panijos apie nacionalistų žiau 
rumus su radikalais.

SUNKIAI SERGA RUMUNI
JOS KARALIENĖ

BUKAREŠTAS, kovo 15. 
— Sunkiai serga Rumunijos 
karalienė našlė Marie. Sako 
ma, išdalies paralyžiaus ištik
ta.

, Dėka šalies vyriausybės vy- 
Nurodyta, kad kompanija kdomai naujajai santvarkai,

nusamdytus kitus darbininkus 
turi paleisti ir priimti strei
kuojančiuosius.

Kompanija kaltinama tuo, 
kad ji visą laiką griežtai kovo 
jusi prieš organizuotus strei
kininkus ir atsisakius pripa- ' menei mėsa pasidarys, nepri-
žinti kolektyvį derėjimąsi. 'einama.

. . ----- ,---------- -------- .

mėsos kaina didėja. Pažymi
ma, kad tai tik pradžia. Neto
limoj ateityje mėsa bus sta
čiai neįperkama. J. Valstybės 
tuo atžvilgiu prilygs nacių 
valdomai Vokietijai. Varguo-

EUROPA GINKLUOJASI ORE
WASHTNGTON, kovo 15. 

— National ĮAeronautic Ass. 
surinktomis žiniomis, šįmet 
Europos valstybės pasidirb
dins apie 20,000 karo lėktuvų.

Apskaičiuota kad šiandien 
turi kava lėktuvų:

Sov. Rusija 7,500; Vokieti
ja 5,500; Italija 5,000; Pran
cūzija 4,000, ir Anglija 3,500.

Kalbama, kad iš tarnybos 
žadąs išeiti R?W Biegbam iš
Kentucky, ambasadorius An
glijai. šį gi vieta yra svar
biausioji Amerikos diplomati
nė pozicija.

Neseniai valstybės departa
mente buvo plačiai Kalbama, 
kad ambasadorius Vokietijai 
W. E. Dodd būsiąs atšauktas. 
Dodd yra Chicagos universite
to buvęs profesorius ir politi
kai visiškai svetimas. Vokieti
jai jis patinka, nes jis visiškai 
šaltai atsineša į Hitler.o reži
mą ir jam negalvojo nacių 
tvarka.

Valstybės departame?ie gau 
ta. inofrmacijų, bet apie tai tyli 
m a, kad naujas ambasadorius 
sovietų Rusijai J. E. Davies 
nepatenkintas savo vieta Mas
kvoje.

Patirta, kad buvęs ambasa
dorius sov. Rusijai, o šiandien 
Prancūzijai W. C. Bulhtt bus 
paskirtas ambasadorium Vo
kietijai. Kaip jis giliau susipa 
žinsiąs su Vokietijos reikalais, 
būsiąs atšauktas į IVasbingto- 
ną ir paskirtas prezidento pa
tarėju .užsienių reikalais.

Ambasadorius Brazilijai H. 
Gibson, sakoma, pageidaująs 
diplomatinę vietą gauti Euro
poje. Tad, rasi, jam teks Pran 
cūzija, arba Vokietija, arba 
sovietų Rusija.

Taip pat ambasadoriais Ku
bai J. Caffery nelabai nori to
liau pasilikti Havanoje. Gal 
jis buR paskirtas į Braziliją, 
jei Gibson bus siunčiamas į 
Europą.

J. Valstybių atstovas reika
lingas Danijai. Yra žinių, kad 
gal į šią vietą bus paskirtas 
R. J. Dunham iš Chicago — 
parkų boardo pirmininkas.

AVASHINGTON, kovo 15. 
— Amerikos Darbo federaci- [ 
jos vadai atkakliai kovoja | 
prieš Lewiao C.I.O. (pramoni
nių organizacijų komitetas). 
Pažymi, kad C.T.O. yra dau
giau niekas, kaip tik “anar
chija”. Sako, kad C.T.O. gy
vuoja tik ant popieriaus, o ak
tualiai neturi reikšmės ir dar. 
bininkų vienybę ardo.

Savo keliu J. L. Lewis, 
C.I.O. vyriausias vadas, parei
škia, kad ši jo pramoninė or
ganizacija turi jau daugiau 
kaip du milijonus narių ir jų 
skaičius karkart didėja. Jis sa 
ko, kad tuojau imsis organi
zuoti tekstilių ir aliejaus pra
monių darbininkus, kurių yra 
apie 1,200,000. Paskiau bus or 
ganizuojami mažesnių pramo
nių darbininkai. Netolimoj a- 
teityje, anot I/ewiso, paskirų 
pramonių unijos visiškai nus
telbs mažąsias paskirų amatų 
unijas, kurios netinkamos 
šiems naujoviniams laikams.

Sunku pasakyti, kuri pusė 
laimės. Dėka vadams, darbi
ninkai bus suskaldyti ir turės 
didelių nuostolių.

28 ŽUVO SPROGIME

DETROIT, Midi., kovo 15.
— Apygardos teisėjas Allen 
Campbell šiandien pripažino 
Chrysler korporacijai “injpno 
tion”, kad apie 6,000 “sėdin
čių” darbininkų 48 valandų 
laiku apleistų minėtos korpo
racijos fabrikų devynis sky
rius. r . . , *. • "v?

Teismo posėdžio laiku Uni
ted Automobile AVorkers of 
America unijos keli šimtai 
darbininkų susirinko priešais 
apskrities teismo 
monstracijai, . kad 
spaudimo prieš “ injunctioįį” 
pripažinimą.

Tas negelbėjo. Teisėjas pri
pažino, kad darbininkai netei
sėtai užima fabrikus ir hus- ; 
prendė:

“Kaltinamieji darbininkai 
iki 9:00 ryto trečiadienį turi 
apleisti fabrikus, arba turi 
būti pašalinti.”

„ , . . .... .... , Valstybės eubematoriuiNelaimes pnezast.s aiSkma-! „ h jr v?| galTO8 (lžwyi.
nimas. Jis tuojau ėmėsi dari 
buotis, kad “sėdinčiuosius” 
kaip nors sutaikyti su korpo
racija, kadangi darbininkai, 
kaip paprastai, neturi pasiry
žimo apleisti fabrikų. Jų pa
šalinimas tegalimas tik pa
naudojus kariuomenę, o gu
bernatorius šiam žygiui prie
šingas*.

OSHKOSH, AVis., kovo. 15. 
— Vakar vakarą šalia Shioc 
ton, Wis., automobilis nuo 
vieškelio įšoko į Wolf upę, 
pramušė storoką ledą ir panė
rė 8 pėdų vandens gilumom

Prigėrė automobiliu važia
vusi visa septynių asmenų 
šeima: Clarencs Nichols, 35 
m. amž., automobilių dalių 
prekybininkas iš Osbkosh, jo 
žmona ir penki jųdviejų vai
kai, kurių vyriausias buvo 9 
metų amž., o jauniausias 8 
mėn. ; •

Paskui vieškeliu važiavęs ki 
tas automobilininkas nelaimę 
matė ir pranešė policijai, kuri 
su trakais ištraukė iš upės au
tomobilį su visais žuvusiai- 
siais.

ma. Nichols su šeima važiavo 
namo aplankius savo žmonos 

; tėvus netoli Shiocton.

ITALIJOJE VISKAS AP
KRAUTA MOKESTIMIS

MANILA, F. S., kovo 15. 
— Šio miesto priemiestyje 
Passay įvyko sprogimas ug-

AVASHTNGTON, kovo 15. 
National Geographic žurnale 
už kovo mėnesį rašoma apie 
mokestis Italijoje. Į klausimą, 
kaip italų vyriausybė save fi
nansuoja, atsakoma:

Daug pajamų vyriausybė ap 
turi iš valdomų geležinkelių, 
paštų ir susisiekimų sistemų; 
toliau, iš tabako, degtukų ir 
druskos monopolijų. Dėlto, neniatarškų dirbtuvėje. 28 asine 

nys žuvo ir keliolikos nesu- žmoniškai viskas brangu. Gy* 
randama. ventojai pakenčia. Jie galvoja,

kad kitaip ir negali būti.
Geležinkeliais važinėjimas 

apie tris kartus brangesnes I- 
taJįjoje palyginus tai su J. 
Valstybėmis.

Už kiekvieną, kad ir mažinu
sią daiktą, tik mokestvs ir mo 
kestys. Namų savininkai ret 
už balkonus turi mokėti prie- 
dineg mokestis.

SAKOMA, NORATA JĮ 
UŽMUŠTI

SPRINGFIELD, III., kovo 
14. — Arti Buffalo, III., au
tomobilis susidaužė su troku. 
Sunkiai sužeistas valstybės 
senatorius L. O. \Villiams iš 
Clinton, gubernatoriaus Hor- 
nerio patarėjus.

Kalbama, kad norėta jį už
mušti. Policija veda tardy
mus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PADIDINO ATLYGINIMĄ

Dryden Rubber kompanija 
padidino 25 nuoš. atlyginimą 
1,800 darbininkų.

UŽMUŠĖ KAMPININKĄ; 
IŠTEISINAMAS

*X i
Pas A. Hoagland, 35 m. 

amž., 555 No. Waller avė., gy
veno kampininkas E. Krafthe- 
fer, taiip pat 35 m. amž. Šis 
kampininkas pradėjo spirtis 
vesti Hoaglando 9 m. amž. 
dukterį.

Kilo vaidai ir muštynės. 
Hoagland parbloškė kampinin
ką ir šis amžinu miegu užmi
go-

Koronerio teismas vakar iš
teisino Hoaglandą. Nežinia, 
ką darys prokfiratorija.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota; maža tempe 
ratūrog atmaina.

Saulė teka 6:00, leidžiasi 
5:57.
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DIENOS KLAUSIMAI
KONFKBMiGUA IK JOS NUTAUBUl

Praėjusį sekma dienų buvusią Vakarinių 
Valstybių Lietuvių Katalikų XIV konfe
rencijų drąsiai gulima, vadinti pavykusiu. Ji 
pavyk#- ir dalyvių skaičiumi, ir paskelto
mis bei kalbomis, ir nutarimais. Keli šim
tai atstovų atstovavo apie šimtų įvairiausių 
mūsų draugijų. Atstovai labai domėjosi vi
sais tais klausimais, kurie buvo iškelti kon
ferencijoj. Klausimai buvo svarbūs ir aktua
lūs. Jie lietė mūsų religinį ir tautinį gyve
nimų. It nustačius, kad lietuvių ir religi
niam ir tautiniam gyvenimui yr nemaža pa
vojų, kaip iš komunistų pusės taip ir iš viso 
šiais laikais gendančio gyvenimo, konferen
cijoj nutarta visomis jėgomis stiprinti mū
sų organizuotąjį veikimų, sutraukti draugi
jas į Amerikos lietuvių katalikų veikimo 
centrų — Federaciją, didesniu uolumu varyti, 
katalikiškųjų ir tautiškųjų akcijų, auginti 
centraiines organizacijas: Lietuvių R. K. Su
sivienijimų, Moterų Sąjungą, L. Vyčius, lo
kalines. draugijas, padėti jaunimui, remti lie-

katalikų organizacijas, ypač A L R K. Mo
terų Sąjungą, ir tose orgonissacijose siste- 
matingai vesti lietuvaičių religiško ir lau- 
tiškq kultūrinio ir auklėjimo darbų, atsime
nant, kad uuo moterų kultūringumo labai 
daug pareina lietuvių religinė ir tautinė a- 
toitis šiame krašte.

VI.
iš Moterų Sujungus atstovės pranešimo 

sužinojus, kad šios organizacijos dvimečiais 
seimas šiemet bus rugpiūčio mėnesyje Cbi- 

j cagoje, dėl to konferencijos dalyviai pažada 
padėti Chicagos ir apylinkių sąjungiebems. 
kad seimo metu suvažiavusios į Cbicagą at
stoves ir viešnias tinkamai priimti ir pavai
šinti. , ___

VII. ' ' w
Nesibaigiant lietuvių persekiojimui Vil

niaus krašte, konieeeucija įgalioja Federa
cijos apskrities valdybų pagaminti tinkamų

. raštų atitinkamoms instancijoms ir spaudai, 
pareiškiant pasipiktinimų ir protestų dėl le
nkų nekrikščioniškų ir nežmoniškų elgesių gaiš tvarko krašto gynimo ir 
su lietuviais, jų organizacijomis, mokyki©-; kims reikalus. Vadinasi, nuo

Iš Tėvų Krašto
Lietuvog Ūkio Dabar pažiūrėkime ką Lietu 

vos ūkininkai per pastaruosius 
penkerius metus du ugiausi a 
sėjkf 15)30 mt javais buvo ap
sėtu. 1,231,600 ha. ankštiniais 
ir mišinių — 187,200 ha., kau-

Svarbiausioji Lietuvos ūkio 
šaka, be abėjo, yra žemės ū- 
>18. Juo verčiasi didžioji gy
ventojų dalis. įvairių ūkiškų......................... ..
rartyta, tttetekai 
daugiau negu kiti ūkio šakų
darbuotojal Vietoje pagamin
tais žemės ūkio gaminiais ap 
i lipinami krašto gyventojų 
' c'kolai ir, be to, nemažai že
mės ūkio gaminių išvežama į 
užsienius. Vž gautus iš užsie
nių pinigus, Lietuva tenai per
ka žaliavų pramonei, tais pini

mis ir kitomis įstaigomis. Persekiojamiems 
broliams vilniečiams konferencija pareiškia 
užuojautų ir jų kovoje dėl savo šventų tei
sių pažada moralinę ir materialinę panarną. 

VHL
Paremti Čikagos Vyčių pastangas įgyti, 

nuosavus namus platinant jų išleistų trum
pų Lietuvos istorijų.

IR VĖL NAUJAS KAPAS

Kaip vakar trumpai mūsų dieai'aštis 
pranešė, praėjusį šeštadienį mirė kun. Jo
nas Kuras, Šv. Juozapo parap. klebonas, 
Soranton, Pa. Velionis buvo sulaukęs suvirš

žemės ūkio našumo pereina vi
so krašto gerovė. Lietuvos 
pramonė, prekyba ir amatai 
dirba beveik tik vidaus rinkai 
Jeigu ūkiu: n kai daugiau paga
mina ir brangiau savo gami
nius parduoda, tai tada atsi
randa platesnff ir geresnė rin
ka prekybos ir amatų dirbi
niams. Tania atsiranda ir viso 
krašto ūkiškos veiklos pagyvė
jimas. priešingai, sukrėtimas 
žemės ūkio gamyboje blogai 
veikia viso krašto gyvenimų. 

Lietuves žemės ūkio svar-septyniasdešimtį metų amžiaus.
Praėjusį mėnesį, būtent vasario 23 d. | blausios šakos yra žemdirbys- 

kua. A Baltutis, LRKSA dvasios vadas ir J tė ir gyvulininkystė. Ir viena 
tuviškąsias vienuolijos ir jų vedamas mo- šiuos žodžius rašantis turėjome progos aj> antra vystosi lygiagrečiai 
kyklos, remtį visų lietuviškąjį katalikiškąjį Į lankyti a. a. kun. J. Kurą. Tuomet j:s dar Viena ir antra gamina daug į- 
sąjudį. Konferencija neužmiršo ir Vilniaus 1 ėjo savo pareigas, rūpinosi parapijos reika-
roikalų. Ir dėl jų tarė savo stiprų žodį. 
Konferencijos nutarimai yra šie:

• ' l .

Vakarinių Valstybių Lietuvių Katalikų 
XIV Konferencijos tfcalyviaij išklausę prof. 
kuo. J. Vaitkevičiaus, MIC., referatų apie 
komunizmą, geriau supratę kokiais pavojais 
komunizmas grūmoja mūsų tautai ir visai 
žmonijai, nutarė organizuotai dėtis prie anti
komunistinio sąjūdžio, koks šiais laikais ei- 

t na viso pasaulio kraštuose.
" ' " ’ ’ " “■ Uill‘11

Kad mūsą kova su krikščionybės ii- tau
tos priešininkais būtų sėkmingesnė, reikia 
sustiprinti Amerikos lietuvių veikimo cen
trą — A L. R. K. Federaciją, kuri turi ke
liolikos Amerikos arkivyskupų ir vyskupų 
pritarimų, Popiežiaus palaiminimą, yra narė 
National Catholic \Veltare Conference ir vei
kia sutartyje su Lietuvos Katalikų Veikimo 
Centru. Konferencija ragina veikėjus visose 
koloni,jose įsteigti Federacijos skyrius ir į 
juos įtraukti visas lietuvių katalikų organi
zacijas h* draugijas.

UI.
Atsižvelgiant į lai, kad Federacijos cen

tras keliais atvejais yra raginęs kolonijų 
teikėjus surengti katalikiškojo veikimo ir 
katalikiškos spaudos vajų, dėl to konferen
cija, prisidėdama prie to paraginimo, prašo, 
kad tas tlorbas būtų vykdomos. Vajaus me
tu rengti paskaitas, kuriose būtų aiškina
ma mūsų glaudesnio susiorgaoizavimo reikš
mė, socialinio teisingumo dėsniai, išdėstyti 
popiežių enciklikose apie socialinę ir ekono
minę rekonstrukciją ir keliami kiti aktua
lieji mūsų religiškojo ir tautiškojo gyveni
mu reikalai. Per vajų reiktų stengtis prirū
dyti į mūsų organizucijas naujų narių. Y- 
pač daug dėmesio reiktų kreipti į Liet. R.- 
K. Susivienijimą, Moterų Sąjungą, L. Vy
čius ir kitas kaip centraiines taip ir vieti
nes pašai pilies draugijas.

IV.
Kadangi šiemet sueina 550 metų nuo 

Lietuvos krikšto, konferencija pageidauja, 
kad mūsų veikimo centras -- A. L. R. K. 
Federacijų paruoštų tinkamus šio reikšmin
go jubiliejaus minėjimo pianus ir kad sulyg 
tų planų Federacijos apskritys tokį pami- 
nėjptią surengtų Cilicagoj. Šiame darbe drau
gijų atsiuvai pažada apskričiui kooperalijų.

V.
IskhniKius dr. S. Šlakienės paskaitos a- 

pie tai, kaip svarbią vietą užima moteris 
religiniame ir tautiniai n e gyvenime, konfe
rencija ragina lietuvaites spiestis į lietuvių

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ! kų turseno, turseno ir rneuž-
----------- sus nukratė. Tų syk nebuvo

Šiandien dedu jums ant elevatorių, tai laiptais nešda- 
delno paskaitų vieno savo ta-! vo po penkis, šešis pudus ja- 
voršč.'o iš Radviliškio. Tegul vų į 3 ar 4 aukštų per dienas, 
jis jums pašneka, delku m«s' .,Arba apio 20

bilais ir kitomis pašarinėmis 
žolėmis. 324,900 ha. ir Ki
tais augalais — 106,700 hak- 
torų; 1933 metais javais būvi,' 
apsėta 1,23.6080 ha., ankšti
niais ir mišiniu — 233,900 ha., 
kaupiamaisiais — 237,300 lm., 
dobilais ir kitomis pašarinė
mis žolėnus — 438,900 ha., ir 
Litais augalais — 109,100 hek
tarų. Taigi, per paskutiniuo
sius penkerius metus Lietuvo
je dauginus padidėjo dobilų ir 
kitų pašarinių žolių plotai.
Taip pat nemažai padidėjo ir 
kaupiamųjų bei mišinių plotai.
Iš to galima daryti išvadų, 
kad paskurini&sias metais Lie
tuvoje pradėta gaminti žymiai 
daugiau pašarų. O tai yra dėl. 
to, kad Lietuvoje žymiai padi
dėjo gyvulininkystės šaka, pa
didėjo daugiau šios šakos g&- 
orinių gamyba ir jų išvežimas “Rytais keldavom ankstį lr 
į užsienius. Javų plotai pasta-1 ėjom spragilais kulti, arba pc

einame silpnyn.
“Maistas, sakoma, yra me

džiaga, iš kurios mūsų kūnas 
būilavojasl Seniau Šventoji 
Lietuva pasninkaudavo 4 sa
vaites Advento ir 8 savaites 
Gavėnios. Mėsutės, pienelio 
ne tik dideli nevalgydavo^ bet 
ir maži vaikučiai. Į grynų van
denėlį į pjaustydavo keletu 
barštelįų, ar įmesdavo saujų 
kupustėlių, ir valgydavo su 
juoda duonele. 0 jei dar vie
ną silkę įdėdavo į didelį mo
linį Uliūdą ir šaukštą alyvos, 
na, tai skanumėlis buvo neap
sakomas.

apie
mūsų milžinų viešai rodydavo 
sylų, kaip ristininkai ir iš to 
gyvenimą darė. O kiek buvo 
tokių, kurie neturėjo progos 
viešai pasirodyti? Kiekvienoje 
liet. kolonijoje buvo po keletu. 
Sykį mamose nukrito nuo rė; 
Iių ka rūkas. Pusė tuzino le^ 
kėlė. Pasisuko lietuvis. “Bul
vių skusti su tokio jūsų ponis 
ka šyla,” pasakė jis. Šypso
damas paėmė ir vienas užkėlė 
karuką. O vis tai buvo užau
ginti juoda duonele, sausais 
baršleliais.

Dabar ne tik Anerike, ale 
ir Lietuvoje valgome malūne 
piklavotą duonelę. Mėsutės ne 
tik Gavėnioj, ale kai kam ir 
pėtnyeioj valia valgyti. Pa
duoda gaspadinė lašinių, tai 
bernas raukosi ir sako: “Kas

.. , ,. . , čia gal valgyti, vieni taukai.”
z:as pasakas senuoliai šaky- ,, , , , •, / Pailiuoda kumpi, vėl negera:,

porą sietų reikėdavo smnalti. 
Vakarais vyrai virves vyda
vo, o moterys verpdavo. Šven
tas giesmes giedodavo, gia--

vairių gėrybių, kurios lygiai 
vertingos ir lygiai svarbios. 
15)35 metų viduryje paaiškėjo 
Lietuvoje naudojamųjų žemių 
plotai. Ūkininkų valdomuose

dais, savo jauno vikaro, kun. Žukausko pa
dedamas. Dar neatrodė, kad po poros sa
vaičių jis atsiskirs su savo imapijOMUh-, ku
riems tiek daug dirbo per daug, daug metų 
Velionis dirbo tikrai nuoširdžiai. 1 u lapija piŲto^e įvyko kai kurių.‘pasi- 
buvo geroje tvarkoje. Jis ypač užsipelnė pa- peęi -paskutinį peuk-
gaj'bos už įsteigimą vienintelės lietuvių mo- (lkk) p,otajs
kyktas Scrantono diecezijoj, kurioj yra ke- _d5ju 108>ū0fr h„ktan).
heijka l.etavn, parapijų. Mokyklų lanko 4oU b. |oUi
vaikų. Juos moko Sv. K az u mero Seserys.
Vaikui auklėjami grynai lietuviškoj dvasioj.
Mudu su kun. Baltučiu tą patyrėme tą mo-, v . .
kyklą atlankę ir pasikluutę tikrai lietuviško j s’MUJŽėjo l eisiu, Kiefcmgos. ir 
programėlio, kuris ant greitųjų buvo sureng- j^^ikių apskrityse, laip 
tas. Viena iš seserų mokytojų lininis pasa-,put sumažėjo pievų ir ga- 
koje, kad praėjusį, rudenį kuo. J. Kuras bu-juyklų pietai. Ariamos žemės 
vo rezignavęs iš klebono vietos dėl senat- Į plotas padidėjo 191,600 bekta- 
vės ir sunegulėjimo. Apie tai pranešė baž-jrų. Sodų plotai padidėjo 8,164 
uyčioj žiuonėms. Bet kitą dieną aplink kle-'hektarais. Tai yra didelė aria- 
boniją tiek daug susirinko žmonių prašyti,' luns žemės ir sodų pažanga, 
kad velionis atsiimtų rezignaciją ir su jais I per paskutinį penkmetį, 19- 
pasiliktų, kad a. a. kun. Kuras ^tui ėjo jų 30.35 metais, Lietuve e aria- 
prašymo Bkhumytr. ‘-Nepateiuime Tamstos,!^ Uv() tojp 
nes mums tiek daug dirbai, sveikatos dėl 
to netekai, mes parapijonai T artintą mylime 
ir dėl to norime, kad su mumis iki mirties 
pasiliktumei” - - taip kalbėjo jo parapįjo- 
nai. Ir jis pasiliko su jais iki mirties...

Būtų tikrai gaila, jei a. a. kun. J. Ku- 
n» nepaliko »»o autobiografijos. Ji
tikrai įdotai. Mat, jo g, venbnas ir darbai, buy(>
buvo glaudžiai surišta su visu šio krašto. _
lietuvių katalikų gyvenimu: kova su len-|!JiaJno,s Zfluetb - ha.
kari, su laisvamaniais (savo laiku Scranto-1 nP^tų pk»t. 44.),100 ha. 
ne gyvenęs ilr. J. Šliupas ir ten vedė savą !n> ^ūvo 2,627,290 ha.
šlykščią kovą prieš Katalikų Bažnyčią), taip ariamos žemės, 2,18«,3OO ha. 
pat kova su lietuvių nutautėjimu. Apio tuos
dalykus velionis galėjo pupasukoti. labui daug 
tikrai vertingų dalykų, kurie Amerikos lie
tuvių istorijai duotų daug geros medžiagos.

Nors a. a. kun. Kuras buvo žinomas kai
lio originalas ir ypatingai griežtas žmogus, 
tačiau žmonių buvo mylimas, n.e» savo pa
reigoms buvo atsidavęs, nuoširdus, didis lie
tuvis patrijotas, gausiai parėmęs ir Lietu
vos it Amerikos lietuvių katalikų aktualiuo
sius reikalus.

tą laikotarpį sumažėjo apie 
2'),000 hektarų* Jie labiausia

jama; "
1930 m. buvo 2,506,900 ha. 

ariamos žemės, 2,038,800 ha. 
apsėtų plot. 467, 200 ha.

1931 m. buvo 2,59O,8OQ ha. 
ariamos žemės, 2,139,900- ha.

Pasitikime, kad plačiau apie velionį pa
rašys lie, kurie iš aj'čiau jį pažino, kurie 
drauge su juo darbavosi.

Šv. Juozapo parap. žmonėms Scrantone 
mes reiškiame užuojautą', nes žinome, kad 
a. a. kun. Kuro akmenyje ji© neteko gero, 
nuoširdaus vado ir rūpestingo tevo; Daug 
nustojo ir visa išeivija, nes velionis buvo 
vienas stiprių šulų* Amžiną atilsį suteik 
jo siakū, ViešpatieI

raišiais metais taip pat padi
dėjo, bei toli gražu uė taip 
žymiai, kaip pašarinių augalų.

Kylant bendrai Lietuvos že
mės ūkio kultūrai, ne tik didė
ja įvairiais pasėliais užimti 
plotui, bet auga ir bendras 
Lietuvos žemės derlingumds.
Tai pasiekta plačiai vykdoma 
meborarijn, tobulesniais ži‘ 
mės dirbimo įrankiais ir didės 
n’ū trąšų vartojimu. Žinoma,! tų, kai lietuviai grišdavo iš simink. Prapuolė kažin kur ir

davo. Po to gaudavo juodos 
bulbenėlės ir... miegoti. Sun
kiai dirbome, prastai valgėm, 
o žmonėa buvo stiprūs, svei
ki, kai ąžuolai, ir linksmus.

girdi, sausas. Dabar mėsą kę
su pyragaičiais, , tušina,

taiso ir vis negerai.
“Apio grūdų malimą, ar

“Atmenu, prieš 50—60 me- spragilais kūlimą nei neuž-

Lietū^oš plotų'tteMingtnną pa-l vaisku, tarnavę caro pulkūo. 
didinti dar yra nemaža gali- se, gvardijose, Peterburge,
niumų. Derlingumo augimas, 
tiesa, eina, bet dar jį reikia pa 
laikyti ir pagreitinti šiam lai
kotarpiui pritaikintomis prie* 
monėmis. Šią priemonių sura
dimu rūpinasi nė tik ūkinin
kai, bet ir įvairios ūkiškos bei 
ekonominės organizacijos ir 
įstaigos, kurios rūpinasi ii 
bendra Lietuvos ūkio pažanga.

VISAS PASAULIS PLAČIAI 
MUttJO LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUKAKTUVES

kokie jie būdavo augaloti, pe
čiuoti. Net gražu būdavo pa
žiūrėti Apie 1890 in. Rygoje 
buvo vienos policmeistris, ku
ris įsakė surasti didelių vyrų 
į policmonus. Ieškota tokių Ru 
sįjoje ir kitur, bet daugiausia 
rado Lietuvoje. Policmono 
drabužiuose lietuvis atrodė, 
kaip pomnikas. Lietuviai sto
vėdavo ant didžiausių gatvių, 
prie atoliu, stočių. Rygoje, 
prie laivų prieplaukos, daug 
būdavo visokių boinų, kuriems 
kažin kodėl nepatiko vienas 
lietuvis policmonas. Susiorga
nizavę puolė: 4 apkabino ko
jas, o kiti rankas. Viso buvo 
16 bomų. Ale kai lietuvis pa

čiais metais Lietuvos nepri- 
kbkusomybėa sukaktuvės rado 
gražaus ir plataus atgarsio | gįpurtė, tai visus kaip krab- 
daugclyje pasaulio kraštų.)
.Jas minėjo ne tik tuose kraš | 
tuose gyvenantieji lietuviai, 1 
bet ir ki tutučiai. Daugelio

girnos. Rnknojas, žmonės ge
riau valgo, lengiau dirba, o 
daug silpnesni.

“Dabar matai ką kita: vi
dutinio ūgio vyrai įdubusiomis 
krūtinėmis, dažnai palinkę, iš
blyškę. Daugelis sukatom ser
ga arba poniškom ligom, ypač 
Kaune. Mano stalyčioj Rad
vilišky yra 3 dantų daktarai 
ir visiem darbo užtenka. Taip 
gi yra 3 gydytojai ir 3 ar 4 
felčeriai. Seniau nebuvo nei 
vieno, ir nereikėjo.

“Kalendoriuose ir gazietoc 
randam patarimų, kaip svei
katą užlaikyti, o toji sveikata 
kaip eina silpnyn, taip eina.”

Jei kas iš tavorščių turį ko
kių pastabų dėl žios paskai
tos, prašau ant mano delnų.

ariamos žemės,. 2J87,5OO 
apsėtų plot. 439,700 lia.

1934 ia buvo 2,637,500 
ariamos žemės, 2,200,000 
apsėtų plot. 437,400 ha.

1935 m. buvo 2,697,600- 
Hiiamofi žemės, 2,300,800 
apsėtų plot. 396,800 ha.

Iš šių davinių matyti, 
pastaraisiais metais apsėti 

j plotai Lietuvoje didčjp spar
čiau,. negu tiriama žemė, tu s 
ūkininkai uuplates mažiuo pū- 
rijiuo plotus.1 Reikia pažymėti, 
luid uuo piiųiųjų nepriklauso- 
nio gyvenimu metų ligi 1930 
rietą Lietuvoje aukautos žemes 
plotai nežymiai padidėjp, ta
čiau apsėtą įjotų padidėjimus 
laiue luikotajpyja buvo labai 

į žymus.

lui.
I-a.

ha.
ha.

kad

kraštų spauda ta piioga Lietu
vai paskyrė eilę straipsnių, 
kuriuose šiltais žodžiais svei
kinama Lietuva. Be to, dauge
lio kraštų radiofibnuoso apie 

J Lietuvą buvo skaitomos puš
ka i tos ir duodami lietuviškos 
muzikos koncertai. Žinomai, 
plačiausiai Lietuvos nepriklau 
homybės sukaktuves minėjo jos 
kajmyuės ir sąjungininkės — 
Latvija ’r Estija.

Lu/rijoje

.Vasario mėn. 16 d. viešpata
vo šventiška nuotaika. Ryga, 
Liepoja, Daugpilis ir kiti di
desnieji Latvijos miestai, gre
ta. savų, buvo iškabinę ir lietu
vių (aulines vėliavas. Rygoje 
lieluvių-lakvių vienyl»ės drau
gija suruošė iškilmingą aktą,

jlęiūnys 3 puslj

RINKTINES MIN- 
ITYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karuiižkis
Kovo šešiolikta Diena

\ “ Tarnauk jum tobulai šir
dimi. ir su tikru noru”. — 1 
Kron. XXVIII, 9.
“Uolumu nebūkite tinginiai; 

būkite kaišti dvusiu; tarnau
kite Viešpačiui ”. — Bom. XII, 
U.

Palenkime savo sielas ir sa
kykime, “dtaa, aš Viešpaties 
tarnaitė!” (Luko I, 38). Pa
kelkime savo širdis ir paklau
skime, “Viešpatie, ko nori,

kur vakar viskas išrodė d( 
kėmis; ranka parems mus ir 
mūsų naštą, taip kad besisyp- 
sodaini iš vakarykščių baimių, 
mes sakysime, “Šis yra ne
sunkus, šis yra lengpos;” kie
kvienus “liūtas lauke”, (Pa
tarlių XXII, 13) oiunis prisi- 
atriunnt prie jo, bus surakin
tas ir paliks atvirus Gražiojo 
Pūlociaus vartus; o mums, net 
mums, silpniems ir svyruojan
tiems, kaip mes esame, parei
gos bus paskirtos ir per mūsų 
rankas palaiminimai bus per
nešti, kuriais sielos teisingų 
žmonių padarytos tobulomis 
galės džiaugtis. — Elzbieta 
Oh®clw.

Tebūnie mano meile, -oji 
pagarbi, klausanti meilė, kurikad. daryčiau?” (Ap. D IV,

6). Tuomet šviesa iš prasi vė- į ^arnuuJtt Tau ištisą dieną, su 
rūsio dangaus atsriovens ant tarnavimo budrios širdies, ku- 
įuūsų kasdieninio uždavinio,, nos niekas kitas negali :na- 
u^reikšdouia aukso grūdelius,! ty li. — A. L. Waring.
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

TUBERKULOZAS

kf1'K

Plaučių tuberkulozo tolime
snė simptomų eiga yra:

Skausmas krūtinėje, pasi
reiškiantis pas daugelį ligo
nių. Vienus jis kankina ma
žiau, kitus daugiau. Skaus
mas būva labai aštraus po
būdžio, taip kad ligonis net 
ir kvapo negali atgauti. Stai
gus skausmo pasišalinimas y- 
ra ženklu atsiradimo krūti
nėje skystimo (effusion of 
pleurai fliud).

Karštis gali prasidėti pirm 
negu kiti simptomai pasirei
škia ir, anksčiau ar vėliau, 
jis paliečia didelę ligonių dau 
gumų. Džiovininko tempera- 

ra yra ypatinga tuomi, kad

.rmalus arba truputį žemiau i 
į nonnort. Taip vadinamų mo ( 
nonuclear ir lympliocytu kū- į 
nelių nuošimtis dažnai yra 
padidėjęs.

Cirkuliacija. — Pulsas pa
greitėja. Tai gali įvykti net 
pirm pakilsiant temperatūrai. 
Pulso rata yra įvairi — tarp 
8S ir 120 į minutę., bet daž
niausiai būva nuo 90 iki 100.

Kraujo spaudimas nedaug 
tėra liečiamas ir todėl ypa
tingos reikšmės — kaipo žen
klas — nesudaro.

Pajėgų netekimas yra pa
ties ligonio labiausiai atjau
čiamas. Pirm negu įvairūs ki
ti Šios ligos simptomai aiš
kiai pasireiškia kartais pirm

8
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Rado paslėpta aukso. Senovės Megiddo miesto. Palestinoj, likučiai, kur Chicagos univ. Rytų instituto ekspedicija 
ardo aukso paslėpta apie 1400 metus prieš Kristaus gimimą. Auksas priklausęs Megiddo princui.

Iš Tėvu Krašto
(Tęsinys iš 2 pusi.)

i Kartu čekoslovakų spauda pa- Į 
sidžiaugė, kad Čekoslovakija

i Pabaltvje turi nuoširdų drau- 
' gų — Lietuvą, kurios reikšmės 
[nevertinti negalima,

kuriame dalyvavo Latvijos i Suomijoje, Švedijoje, Norve
prezidentas, m misteriai, Lietu 
vos švietimo ministeris prof. 
.1. Tok linas, diplomatai, visuo- 

negu X-spindulių pagalba pa- menės veikėjai, kultūros ir 
ytais ji būva žemiau nor- rodo ligos įsigalėjimų ir veik-!mokslo darbininkai. Per šį ak

luos, o į vakarų pakyla aukš- jmę, ligonis jau pradeda at-Jtą buvo pasakyta keltas svnr-

gijoje ir Danijoje
v

Nepriklausomybės sukaktu
vės, tiesa, nebuvo minimos 
taip plačiai, kaip paminėtos 

.trijose valstybėse, tačiau suei
čiau normos. Staigus tempe- , jausti pajėgų trūkumų itr daž-. bių kalbų, kuriose nušviesta 
ratūros pakilimas beveik vi- nai jam yra sunku ištverti Lietuvos ir Latvijos bendra-1 
sados -yra ženklu prasidedan- darbe iki dieno® pabaigai. Iš- darbiavimo plėtimo reikalin-1 
čios kokios nors komplikaci-įkarto ligonis pamano, kad gumas, nurodyta bendri ry- 
jos. i jgul tas bus tik laikinai, kad šiai, kurie abi tautas ryšo jau

Svorio Ipuolpnas pasbreliš- gal jam praeis, ir todėl sten-1 gilioje senovėje. Drauge buvo 
’ giasi tų pajėgų trūkumų pa- pabrėžtas ir lietuvių bei latvių

domėjimas Lietuva buvo nea
bejotinai ryškus ir įspūdingas.

Ix-wLh .Madoni.s Kelių Uodo 
Ix*wis Kreditan Visiems l»uoda

DYKAI
Gražus kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
vienu siutu arba top coatn 
“Draugo” skaitytojams

kia beiveik pas visus šios rū
šies ligonius ir yra labai svar- slėpti iki, laikui bėgant, jo 
bus ženklas. Ligonio svoris sveikata visiškai nesuklumpa.

tautų giminingumas, kuris ir 
dabar labai ryškus abiejų tau- 

kartais puola net nno 5 iki t Tiesa, nevisiems tenka šlapo-'tų kraujyje. Daugpilyje, Lie-

Tų kraštų spauda, ypač 
dai ir norvegai, kreipė savo 
kraštų vyriausybų ir visuome
nių dėmesį į faktų, kad lenkai 
yra pagrobę Lietuvos sostinę, 
kad jie tai padarė sauvališkai 
ir kad švedų ir norvegų vj-
riausybės darytų žygių tarp- jan kelinti metai yra susi- 
tautinėse įstaigose, kurios ga- dariusi graži tradicija, kad6 svarų į savaitę. Toks grei- tytis, bet dalis yra tokių. O'pojuje, Mintautoje ir kitur

tas svorio puolimas gali tęs- daro taip daugiausiai dėlto,'taip pat buvo suruošti atskiri
tis net keletu savaičių. Svo
ris puola, ne vien dėl stokos 
apetito, bet ir dėlto, kad jo 
kūno celės priimto maisto ne
gali tinkamai asimiliuoti.

Prakaitavimas nakties me
tu įvyksta dažnai ligonini mie 
gant ir gali būt iki tokiam 
laipsniui, kad ligonio nakti-

kad žino, jog kiti toje seimo- • minėjimai, kuriuose dalyvavo 
je nariai dėl savotiškų išro- tenykštės lietuvių kolonijos ir 
kavinių ir užsikirtimų jo nu- latvių visuomenės atstovai 
siskundimo nenorės girdėti ir j Rygog jr kiti Latvijos radiofo- 
nepa si stengs jį suprasti, ir, rai tų dienų savo programų 
nežiūrint Iras su juomi būtų, buvo paskyrę tik Lietuvai, o 
greičiausiai, vietoj užuojautos jų spauda ištisais straipsniais 
susilauks vien išmetinėjimo ir pabrėžė, kad Lietuvos, lygiai 
tinginio- titulo. Liūdni įvykiai kaip ir Latvijoje bei Estijos,

nės drapanos palieka šlapios į praeityje jau nekartų buvo r.opriklausoruybės galima iš- 
lyg būtų iš vandens ištrauk- šio elgesio paseka. Šiuo rei- saugoti tik glaudžioje sųjungo-

Nituose kraštuose
Iš kurių smulkių žinių Lie

tuvoje dar negauta, nepriklau
somybės sukaktuvės irgi buvo 
minimos. Tai parodo, kad

į šventę buvo atvykusios ir 
estų meno pajėgos.

Iš vakaro gražiai paminė
jo Vytauto Didžiojo univer
siteto studentija. Ji suruošė 
iškilmingų posėdį, kuriame da

Keturios dideles 
vertybės šiuose pa. 
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OERTTMAR

PATARNAVIMASVERTYBE

$22.50
I.FNGVAS 

KREDITAS '

Jokių nuošimčių, 
jokių mokesčių už 
pristatymų.
Lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

tiandien Lietuva domisi ir lų jyvavo universiteto vadovybė,
aukštai vertina daugelis pa
saulio valstybių. Visiems lie
tuviams visa tai yra ypatingai 
džiugu, nes toks platus Lietu
vos nepriklausomybės sukaltu 
vių minėjimas parodo, kad da
bar Lietuva pasaulyje yra nė

šve- viena.

Visa Lietuva Minėjo 
Estijos Nepriklauso
mybes sukaktuves

lėtų priversti Lenkiją Lietuvai 
padarytą skriaudą atitaisyu,
Šia proga, spauda gana pla
čiai pabrėžė ir paskutiniuc [stybėse. Vasario mėn. 16 d. 
sius Vilniaus krašto lietuuų
persekiojimus.

Austrijoje, Prancūzijoje, 11- 
lijoje, Vokietijoje ir Anglijoje

Nepriklausomybės sukaktu 
’.ės rado atgarsį tų k ralių 
spaudoje ir radiofonuose, i-

vienos Baltijos santarvės val
stybės šventė yra plačiai šve-

vyriausybės nariai, profeso
riai, Estijos svečiai ir dau
gybė studentų.

Vasario mėn. 24 d. atvyku
sieji Estijos svečiai pagerbė 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
itr prie Nežinomojo Kareivio 
kapo estų tautos vardu padė
jo vainiką. Paskui aplankė 
Vytauto Didžiojo muziejų. Pa
vakare valstybės teatre įvyko 
iškilmingas aktas, kuris pra
dėtas lietuvių ir estų tautų 
himnais.

Aktas baigtas estiškų dai
nų koncertu, kuriame dalyva
vo Lietuvos ir Estijos meno 
pajėgos. Estijos nepriklauso-

A. Levis
4716 S. Ashland Avenue

Mįslės

rn-aama ir kitose dvejose vai- to> bu.
stybėse. Vasario mėn. 16 d.|vo turblingai minimos T<)ai. 
Lietuvos nepriklausomybės 19 pj;.doje, Šiauliuose, Panevėžy-
metų sukaktuves gražiai mii- ); 
nėjo Latvija ir Estija, o va
sario mėn. 24 d. Lietuva ir 
Latvija įspūdingai atšventė E- 
stijos nepriklausomybės 19 me 
tų sukaktuves. Tų dienų Kau
no ir kituose didesniuose Lie-

je, Marijampolėje, Rokiškyje,

Surinko Bėgilas

Rylą vaikščioja ant ketu
rių, dieną ant dviejų, o va
kare ant erijų. Žmogus.

Baltos lankos, juodos avys;" 
kas išmano, tas jas gano. Kny- 
gfl- • į i

Kad atsikeltų, dangų pare
mtų; kad a raka s turėtų, va
gį pagautų. Kelias. '

Kati prašnekėtų, daug pa
sakytų; kati akis turėtų, daug 
pamatytų. Kryžius.

Sužvingo žvingalas ant aai-
Zarasuose ir kituose dideis- kšlo kalno; sidabro galva, ka-,
niuosc Lietuvos miestuose. 
Jos minėtos ir miesteliuose, 
visose mokyklose ir organi
zacijų susirinkimuose.

kalu reiktų kiekvienai šeimai Ije, kuri turėtų reikštis visose Pač gražiai ir daug apie L e- 'tuvos miestuose, greta lietu-
išanalizuoti save ir, atrastą 
netolerancijos ydų pašalinti iš 
savo tarpo. Tokis link savęs 
ir savo artimo darbas ne vie

tos.
Permainos kraujuje pasirei

škia įvairiai, atsižiūrint į li
gos eigą, plėtimosi laipsnį ir 
komplikacijas. Abelnai, rau
donųjų kraujo kūnelių skai-, nam duos progos pasidžiau- 
čius klek padidėja ir hemo-' gti gyvenimu, atlikti jame sa- 
globin’o kiekybė yra virš no- .vo pareigas link savo Sntvė- 
rmos. Baltųjų kraujo kūne- rėjo ir savo atrimo. 
lių skaičius paprastai yra no-' (Bus daugiau)

tuvų rašė austrų, prancūzų ir viskų, buvo iškabintos ir estų 
Italų spauda.. Jos savo skaily- tautinės vėliavos. Iš Estijos 
♦ojų dėmesį kreipė nė ti\ j į Kauną šioms iškilmėms bu- 

Nepriklausomybės sukaktu-J Lietuves pažangų, bet ir į ,j<s vo atvykęs estų darbo ir so- 
vių minėjimas buvo toks pats pajėgumų atsispirti savo did 'cialės apsaugos ministeris O.

gyveninio srityse.
Estijoje

Tas, kuris skaito katalikiš
kąjį laikraštį, tas turi neįkai
nuojamą ginklų savo rankose.

napės uodega. V arpas.
Miške gimęs, miške augęšj 

parėjo namo loti. Mintuvai.
Pats pliks, marškiniai ai 

tyje. Žvakė.
Maža bobelė visą svietų

do. Adata. x*

iškilmingas, kaip ir Latvijoje. 
Taline, Tartų ir kituose mies-

jųjų kaimynų spaudimui. Koskas, lietuvių - estų drau- 
pasak austrų, spaudos, li ra- gijos pirmininkas Oir Talino

♦uose plevėsavo lietuviškos vė-'vių taniai laiduoja gražią a;ei- miesto burmistras A. Uesonas

Dėdė Kastukas Sako
Rašo

Adv. K. J. Savickus

veninias yra. valstybės pagri
ndas, tat jos turėtų rūpintis 
palaikymu, o ne ardymu šei
myniško gyvenimo.

H0W OFTEN CAN YOU 
KISS AND MANE UP?

huiband* can undentand 
a? wby a wlfe should turn from a 
pteaaant companion Into a shreir 
for one wbole week in every month.

You can say "I'm sorry” and 
kba and malte up eaaier before 
marriage than after. Be wlae. If you 
want to bold your huaband, you
tron't be a three-ųuarter irlfe.

For three gerina tions one romi"
has told another how to go "■mil
ine through” wlth Lydla K. Plnk- 
bun's Vegetable Compound. It 
helpe Naturc tone up the System, 
thus leesening the diseomforts from 
the functional dlsorders whicb 
tromen mušt endure ln the three 
ordeab of llfs: 1. Turnlng from 
glrlhood to iromanbood. 2. Pre- 
paring for motberhood. 3. Ad* 
proachlng “mlddb age.”

Don’t be a three-quarter wMs, 
Uite LYDIA B. PINKHAM'S 
VEGETABLE COMPOUND and 
Go “Smiiing Through.”

Kavos. Daugelyje .vietų bnvo tį. 
suruošti paminėjimo susirinki- • = 
mai, kuriuose buvo skaitytos ' 
paskaitas apie Li« tuvą. Did
žiausias iškilmių a^tas įvyko 
sostinėje Taline, kuriame da-i 
lyvavo Estijos ministeriai, Lie 
tuvos žemės ūkio * ministeris 
RL Putvin«kos, diplomatai ir 

Šiame
akte buvo pasakyta visa eilė 
svarbių kalbų. Iš jų ypač, pa-

i ir kiti žymūs svečiai. Be to,

BAKING 
POWDER|

Sime Price Todaų, 
t is 45 yiarsAgo

25 ounces25<

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
HaHtosis (bad breath) quicU, yields 
to Listerine, safa antiseptic and 

deodorant
rflther of įtomarh dlffturbances, frod
(armvntatlon, or the erearing of febe teetb, old 
people frequeatly have halltoeia (bad breath). 
No wonder ethere conaider them a nuiaance.

Būt oow Science haa found that the regular 
u«e of Lieterine will often overcome offensive 
mouth odora due to the fermentation of tlny 
bitą of food on mouth, teeth, or dental plate 
ourfacee.

This eafe antbeptle and quick deodorant 
worka quieUy. It cleanaea mouth, teeth, and 
gum eurfaeea. Halta fermentation and putra 
faetlon, a major cauae of odom, and then 
counteracta tke odore themeelvee.

Try ualng Lbterlne e vary tiro or three daya 
See Loir much more vl.oieeome lt teavee your 
mouth. Hoir it rireeteas your breath. Lambert 
Pharmacai Co., 8l Loub, Mo.

Don’t offend others • Checb 

halitosis with LISTERINE

Karo padėtis.

Kiekvienas turi kokią nors
Amerikoj neduoda vedusiom Į nuomonę klausimu, ar tuoj Į kiti Lietuvos draugai, 
porom galimybės persiskirti. į has karas, 

oji \ alstybė yra South Caro- j Lietuvoj daugelis žmonių
a. Kitos valstybės, kai Ne- kad karas prasidęg ^sak estų spaudos, įsidėmėtinos
da, Arkansas ir Idalio, duo',^^ kįĮ„ ” -«-«—* *-»-

da divorsą už menkus užme
timus žmonos arba vyro gin-

Galo nematyt.

Tik viena valstybė Šiaurės

por<Vrad

Amerikoj yra visokių nuo»-
čuose ir galutiną persiskyri- Tnon*,J -^’R sakoma, kad karo 
mą nusprendžia po keletos sa- ne^us tol, kol \ okietija ne- 
vaičių ten gyvenimo. sudarys stiprių ryšių su bent

Illinois valstybė reikalauja, 
kad svetimšaliai, pirm ieškant 
persiskyrimo, turi išgyventi 
nors metus.

Amerikoj gyvenantieji ga
li iš Meksikos gauti divorsą 
per paštų, bet Amerikoj to
kie persiskyrimai nepripažį
stami.

Rusijoj tik dieną po vedy
bų galima eit į tam tikrą į- 
staigų, paduot savo pavardę

keliom valstybėm: Japonija, 
Italija ar kitom.

Kai valstybė pradeda karų, 
ji turi viltį laimėti, nes pra- 
laimėjant vilskas gali žūti. 
Visi žiūrim į vokiečius, bet 
nereikia pamiršti kad ir ki
tos valstybės gali užkurti bal
sių ugnį. '

Jei kuriai valstybei būtų 
užtikrintas karo laimėjimas, 
įvykis Ispanijoj duotų pui-

ir adresų, pasakyt, kad nori kiaušių progų pradėti kovų. 
persiskirti ir baigtas dalykas.

Iš to matoma, kad valsty
bės nemoka valdyti žmonių, 
o žmonės nemoka savęs susi-

/

Estijos užsienių reikalų minis 
terio ir Lietuvos žemės ūkio 
ministerio kalbos. Po visų ak
tų bei susirinkimų buvo su
ruošti lietuviškos dainos bei 
muzikos koncertai. Estijos ra
diofonai Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuves taip pat pla 
čiai ir turiningai paminėjo. 

Čekoslovakijoje

Toje draugingoje Lietuvai 
valstybėje nepriklausomybės 
sukaktuvės rado irgi nuoširdų 
atbalsį, kuris buvo gal nema
žesnis, kaip Latvijoje ir Esti
joje. Šiais metais ypatingai 
gausiai lreluvų minėjo čekos
lovakų spauda. Beveik visuose
jų laikraščiuose buvo įdėti ir 

Bet visos abejoja, ar laimės, Lietuvai labai palankūs etrai-
tad visi laukiam, kada viena 
su kita susijungs. O kai tai 
bus padaryta, tikrai gnlėsi-

valdyti. Geras šeimynos gy-: me kalbėti apie pradžių karo.

The 7 

Kraft 

Cheese 

Spreads

novv in new-design 
Swankyswig glassesl

• Sparkling glasses strewn vrith 
bright įtars... the «rw Swanky- 
swigs. You 11 want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 

j it, get acquainted
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They're 
marvelout for 
sandwiches,salada 
and appetizers.

AMERIKOS GERIAUSIftia
kaina!

psniai, kuriuose atvaizduoti 
Lietuvos laimėjimai, jos nepri
klausomybės kovos ir dvasi
niai bei medžiaginiai turtai.

ji* fOft Your

L Ves

Night and Morning
Dėl aklų pArargnulų nno SanlAs, 
VAjo ar Dulkių, vartokite kelia la
kas Murinę: Palengvina nuvargti* 
slaa akla.
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiam* 
Vlaoaa Valsti n ėaa.

Wr»?e For Free Boolc
**A W»r14 Ur Yewr MURINĘ COMPANY^fico

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

PROFESSOR NOODLE
APOSSIBLE SOLUTION ' “

Professor
My fishinęt

I ve tried to 
your problem, 
and here’s one. 
thou^ht eonus 
to my dome— 
Have you no £Yown- 
up d«u$htere, s ir, 
to v/ake you up 
when they

home? — 
. Prof. Noodle.

trlpa I’m. 
nuss in.^, sir. 
At four I 
c&nnoT rise 
Alai xn. ciocks 

fail to wake 
m e, 3 ir, 
so would
you advise? 

I ,Walton

Am-h-h 1—— 
DAU<»MTe* IS HOMt 

! IT MUŠT BB TIME
To įST UP,



Antradienis, kovo 16 d., 1937

i nuli ui, kun. J. Karaliui, She- 
iuuiduoh, Pa., kun. J. Miliaus-

_______ kui, Wilkes Barre, Pa., ir
Išvažiuodamas iš svetingos kun. J. Kurui, Scr&nton, Pa., 

Amerikos, kurioje Linksmai už vaišes ir paramą, kun. L. 
praleidau aštuonis mėnesius, PtUspaliui, Dayton, Ohio, už 
tariu širdingiausiai ačiū drau vaišingumų ir aukas, kuris 
gams kunigams ir visiems ge- didžiausiai pinigiškai parėmė., 
radariams, kurie suteikė au- kun. S. Draugeliui, Gary, Ind., 
kų Bijutiškio parapijos baž- Chicagos kunigams: prelatui

Sudie ir Ačiū Ame
rikiečiams

nyciai. M. Kaušui, kun. M. Urbona-
Pinniausia ačiū gerb. kun. vičiui, ir Tėvamk Marijonams,

J. Balk finui, Maspetho klebo- kun. A. Baltučiui, kun. Ig. A'l- 
nui, piis kurį atvykau i« Lie- bavičiui ir kun. H. Vaičūnui 
tuvos ir ilgesnį laiką išbuvau, vaišes ir prielankumą, kun. 
kaip pas tikrą tėvą. Ne vien M. Čėsnai, Sioux City, lo
kiui per tą laiką vaišino, tei- *a, pas kurį teko svečiuotis 
įkė visokeriopą paramą, liet pusantro mėnesio, už vaišes 
dar ir gausiai apdovanojo, po- ir dovanas, taipgi ir jo para- 
aukodamas Bijutiškio bažny- pijiečiams gausiai aukojusie- 
čiai daug įvairiu Imžnvtinių uis dėl Bijutiškio bažnyčios 
rūbą. Reiškiu dėkingumo žo- altoriui.
džius ir jo vikarui gerb. kun. Ant galo širdingai ačiū kun. 
P, Lekešiui už prielankumą. «T. Balkūnui, .kuris išleisda- 

feirdingai dėkoju ir kitiems mas kovo 4 dieną surengė va-
Brooklyno klebonams, kun. N. įkarėlį. Ačiū šeimininkėms: P. 
Pakalniui, kun. J. Aleksiūnui, Razickienei, P. Šimkienei ir
kun. K. Paulioaiiui. Visi pa
aukojo įvairių rūbų Bijutiš
kio bažnyčiai.

V. Baltrūnienei, taip ir vi
siems atsilankusiems už lin- 

i kėjimus: kun. P. Lekešiui,
Širdingiausia ačiū gorb. ku-J kun. J. Aleksiūnui, “Ameri-

nigui Pr. Jurui, Laureneo Šv. 
Pranciškaus parap. klebonui, 

LpUs kurį virš mėnesį svečia
vau/?. Be vaišių, dar ir stam
bią auką suteikė Bijutiškio 
bažnyčios altoriams. Gausiai 
aukojo altoriams ir jo parapi
jiečiai. Toliau kus. Pr. Strsr 
kauskui, LowelLio klebonui, 
kun. »Dr. A. Bružui, Našliuos 
klebonui, ir ja parapijiečiams 
tiž aukas, kun. P. Virmauskui, 
Bostono- klebonui, už aukas, 
Kim. Dr. J. Navickui, Maria
napolio kolegijos direktoriui 
už vaišingumą, kun. Tg. Kėl- 

, mėliui, Newarko klebonui, už 
įparanią, kun. J. šeštokui, New 
^Yorko klebonui, už vaišes,'

uin. A. Orvidui, Schenecta3y 
debonui, kun. J. Žydanavi- 
•iui, Amsterdamo klebonui už 
paramą, kun. J. Bakšiui, Ro- 
chesterio klebonui už vaišin
gumą ir jo parapijiečiams už 
aukas, kun. D. Mikšiui, lai
kinam Šv. Andriejaus klebo- 

inui, Pliiladelpbijoje, už vaišin 
gumą ir paramą, kun. Dr. J.
Martuscvieiui ir kun. Ig. Zi

ko«” administratoriui K. Vil
niškiu!, “Amerikos” redakto
riui adv. J. Laučkai ir kitiems 
dalyvavusiems.

Aš išplaukiau į Lietuvą ko
vo 10 d. laivu Bremen. Sudie 
visiems ir ačiū.

Kun. Jonas Zabulionis,

-WI-

n R A U O X B

Iš Waukegano Lietuvių 
Gyvenimo

logo mokinių Jono Kuzinskio 
ir Eleonoros Navickaitės, šv. 
Kazuuiero gyvenimas’, Šv. 
Baltramiejaus choras baigė 
vakarą Lietuvos ir Amerikos 
hiiunaU.

Vakaras visais atžvilgiais 
pavyko. Tikimės, kad ši bra
ngi lietuviams šventė bus kas 
niet iškilmingai švenčiama.

kvietimas į Federacijų* kon
ferencijų kovo 14 d., Chica
goj, ir išrinkta atstovauti pl- 
rmin. A.' J. Sutkus, Pr. Bu
janauskas ir Vincas Jaku
tis.

seselių Kashnientečių mokina-, 
mi parodė ypatingą mauda- 

i gumą savo gražiu elgesiu tr 
domėjosi programa.

Paskaitą laikė dr. A. P. 
Stulga, dantų gydytojas. Fil-

česlovo Sasnausko 
Biografija Chicago 

Public Knygyne

TO REGAI ENERG? 
AFTER THE FLV

When the Flu has įtft you 
weak and discmtraged vol 
nced somethina to P"t 
keen edae on vourappe'iie 
and to Drace up vout di 
aeetive system. to turn youi 
food into strength-givina 
red olood. Hostettcr « 
Stomachic Bittert jpeeds 
upreco»ery You'll feel net 
ter with the first dose 
Phooeyour drua stoeeriaht 
eway and fttt started quick 
ly America's tonic since

Tastes įtood. doe? 
kood. lSoz bottle. $1 50

YVAUKEGAN, ILL. -- Ko
vo 7 d., Lietuvių auditorijoj, 
paminėta Šv. Kazimiero šve
ntė. Žmonių prisirinko ko ne 
pilna svetainė, nes įžanga bu
vo dykai. Programa buvo į- 
vaii’i, susidedanti 
dainų ir deklamacijų. Prog
ramos vedėjas A. J. Sutkus,

'atidarydamas, paaiškino va- Pri© Progo* vakaro vedė-į skaitą apie dantų sveikatų ir 
karo tikslą. Šv. Baltramiejaus 1 Jai nori Urti širdingą pūdė-' pamatyti kalbančią filmą apie 
choras vedamas varg. S. Ži- ką vakaro dalyviams: klebo- I stiprius dantis. Visupimut vei
kaus, padainavo Lietuvos hi- nub Baltr. chorui, varg.1 .pažymėti kad vaikučiai 
milą ir “Šienapiūtę” iš ope- &v< Kazimiero Se-
ros “Sylvia”. Trumpai kai- seriras Parengimą vaiku- 
bėjo apie gyvenimą šv. Ka- M*0-*- ^eserei Viirifredai. 
zimiero. G. P. Bukantus, Pr.
Bujanauskas ir A. Jankaus-' 
kas. Mokyklos vaikų choras 
padainavo “Šv. Kazimieras” 
ir “Belaisvis Vilnius”. Gra
žiai solo padainavo Pr. Buja
nauskas “Lietuva brangi” ir 
“Vai varge varge”, “šv. Ka
zimieras” padeklamavo moki
nė Adelė Burbiūtė. Galop į- 
spūdingą kalbą pasakė kle
bonas kun. J. Pužauskas. Po

Paskaita lr Filmą

BK1DGEP0RT. — Kovo 10 
kalbų, kart* TOrs ant d. Šv. Jurgio parapijos uro-

sunianyta, bet jungtomis jė- kyklos vaikučiai tvėrėjo pro
ganus gražiai įsojo.

Vietinio darbuotojo lietuvių 
tarpe, Vinco Jakaičio, sūnus 
Bronislovas baigęs Marąuette 
universitete, Milwaukėj, Civil 
inžinierystės kursą darbuoja
si toje šakoje, Illinois valsti
jos departamente, Springfiel- 
de. Vis daugiau lietuvių pa
siekia aukštesnių vietų.

šv. Baltramiejaus draugijų 
laikė mėnesinį susirinkimą

Česlovo Sasnausko biogra- 
ma buvo Wisoonsin Aluntai Hją, kurią parašė komp. Juo 
Research Foundation. muj Žilevičius ir išleido muz.

Paskaitos tikslas buvo pa- j J* Brundza, įsigijo Chicago 
Enrikas skatinti jaunuolius prie gere- Public fabrary, vidurmiestyj, 

snės dantų švaros, užlaikyti kuriame lakoiua svetimų ka- 
sveikus liautis nurodant tin- ‘ lbų knygos.
karną maistą kuris gelbsti I Taipgi biografijos kopija 
dantų sveikatai. Nesveiki ir raudasi ir labrary of Con- 
skaudanti dantys ardo ben- gress — Kongreso Knygyne, 
drąją sveikatą kenkia moks- j U'asbingtone, kuris yra vie-

gos išgirsti pamokinančią pa- lo ir’ bendrai, daro nas didžiausių knygynų pa
asmenį paliegusiu.

Rūpinkimės dantų sveika-1
ta; būkime sveiki ir linksmus, i PLATINKITE "DRAUGĄ"

saulyje. Ieva Lukošiūtė

Dantis
LIETUVIAI DAKTARAI

AKIŲ GYDYTOJAI
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egzaminuojamos — akinia 
pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

4«01 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12;

□ uo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel. OANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. VAITUSH. OPT.

LIETUVIS
(H’TO.MKrttfCAbl,Y AKIU 

SPECTAIJSTAS
Paleugvtna aklu įtempimą, kurt 

Abtl priežastimi guivos skaud • lliao 
svaigimo. akiu aptemimo, nervuotu 
mo, skaudumą akių karfttl. ati’ais, 
trumpureitystę Ir toliregystf Pnrer.- I 
gia teisingai akinius. Visuose atslti- i 
klinuose egzaminavimas daromus si- i 
elektra, parodančia maliausiaa klal- Į 
dos. Speclaė atyda atkreipiamu, 
mokyklos vaikus. Kreivos akys afi-

., , • x, I. . i -alaoinoe. Valandos nuo 10 iki H vto dar padainavo fev. Balti. | kovo 7 d., Lietuvių auditon-1 Nedoiioj nuo u iki 12. Daugely j . . . , . j., , I sHIkfBJ-Ų akys alitntaoroos l»e akiniųmergaičių choras ir, i>o dm-;joj. Be kitų dalykų, puinitas Į.ąaiuos pigiai, kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE.

Phone Boulevard 7589

DUODAM PASKOLAS
Pirmu morgičiu nuo 1 iki 20 metų, mėnesiniais mo- ęrf
kėjimais arba nuo 1 iki 5 metų be mėnesinių mokėjimų /q
(straight mortgages).
Pinigų taupytojams išrn&kėjom 4% be jokio atroka- 
virno. Padedant pinigus iki Mareli 10-tos ir atsi- 

.imant July 1, 1937, išmokam visą nuošimtį už 4 
mėnesius ir tam panašiai.

Standard Federal
Savings Loan Association of Chicago 

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

' ' ii'.lM / «ji
v -5K- '

isassz.*

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

HETUVISKŪS TRDOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PlBKiT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&IiqiiorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas 

MES PARDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 »
Tavernauw Kituose Miestuose Siunčiame Orderius Ekspresu.HOSTETTER’S BITTERS

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTI8TA8 

4300 Sa. Fairfield Avenup
OFISO VALANDOS: '

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

Pagal Sutartį
Rez.:

24C6 W. 69 St.

feL Caiomet 5974
Ol’JSO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vnkare išskiriant sek- 
niudienius ir trečiadieniui

BR. A. h SIDLGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH į
LIETUVIS ADVOKATAS'

4GB1 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 

Teleplione; REPnblic 9723

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

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas CANal 1175

1 Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPnblic 9600

Dfi. A. J. SHIMKUS
tJYDYtOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
__________pagal sutarti.

T«L CANal 2345

DR. f. G. WINSK«NAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2458 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel OANal 0402
Tel. Ofc. REPublic 7CM 
Melrose Park 620

Dfi. A. R. LAURAITIS

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 6286

Dfi. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. ofiso vai.: 11)—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Ti'i’čjndjeniais ir Sekmadieniais 

„pagal sutartį ________

DR. P.. ATKOČIŪNAS
BAMTTRTAR

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

3147 So. Halsted 8t., Cbicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROveulll 0617 
Office Tai. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

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

Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Kubutonis Ciceroj 
1446 Ho. 49th Ct

Nuo 6 iki 9 vai. vak._______ _

DENTISTAS 
2423 West Marąuette Road 

__________ Antrad.. kulviilad. ii iienktadienlah
Prnnnant ' 'J-12 v- r>U*; 1'5 p" p’: 6'9 V- V>Fraepeot ĮOIS Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

\ 161 Broadvrar
ATTORNEYS AT T.a VP I MELROSE PARK, ILL.
MM So Wertern Avė. Pirma dieniais Ir trečiadieniais nuo

_ , . ,___ .. - „ , to v. r. iki 9 vai. vakaro
,ut SeStadlentals nuo 2 v. iki » v. v.
iki S.SO v. vak. SubatoJ m c 12 iki i Sekmadieniais pairai sutarties

'fttats «««e
KAL & ZARETSKY

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRglnia 1116 4070 Archer Avė.
Valstijos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 2919 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
paira) sutarti

< :»0 vakare 
IM W. Aandolph S4. 

▼alandos: kasden nuo 9:00 ryto 
iki ĮĮ:00 .po piet

filEMENT J. $YLeW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1849 

Antr. Ir Ketvr. 7 iki S vai. vak. 
šešt. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

ptunU sutarti
6322 So. Western Avenue

_________ PROspeet 1012 ________

AKIŲ GYDYTOJAI 

ĮVAIRŪS DAKTARAI

AMERIKOS LIETUVT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone Res. and Office

PROseect 199” 2359 S. Leavitt Rt
Vai. 2-4 pp. Ir l-» vak. CANal 0706

Ofi. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Nadėliom lr Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

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

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

kary, kaip ir naujų 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

DR. MADR1CE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel TARde 0994 
Ree.: T«L PLAaa 2400

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

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lnboa

CHICAGO, ILL.
Talafooaa MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. NediUomia nuo 16 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 Iki 6 
»al oo niotn ir "no 7 iki 8:30 > «

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Mamų Telef. PROapeet 1680

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomia ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Aye.
TnUrfonaa HT.PnhHc 78M

Tel. CANa’ 0257
Rea. PROapeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 8600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 (topiet 

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5918-14 
Ree. KENwood 6107

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nuo 6:39—8 >30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginią 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8944

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—-JO A- M. 
Nedėliomis pasai nutartį

JAU SVGRI6O IA KAUFCHMTI4O6
DR I CJJIfclfil II All Wn« Ji uflIrrUUn AN

Praktikuoja IA metu 
Reumatlamag Ir ilnUee ligos in 

•tHH'UIfll*
Valandos .U J2 g. m. 3-4. 7-i r. gf 

Gyv«nitno vieta KM 80 RO A«a. 
Pfcans Qo»ro leie

fry.. OiNUt

Tel. Office Wentvrorth 6330 
Re>. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SUKIS
Moterą ir vaiką ligą gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 do pietų, 7—8 y. vgk.
Uakyruš šenaiotflifr jg ąubatoų^k.

Reikale naudokitės patar
navimu ty profesionaly ir 
bienierių, kuriy skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gj naudokitės 
savo šv. kryžiaus ligonine.
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Iš Politikes buko
12 Wardo Amerikos Lietu

vių Deni. organizacija laikė 
antrų mėnesinį susirinkimų 
kovo 10 d. { organizacijų įsi
rašė 4 nauji nariai. Pastara
me susirinkime taip pat ma
tėsi žmonių, kurie interesuo
jasi organizacija, ir žatlėjo 
tapti nariais. Nėra abejonės, 
kad organizacija padidės, nes 
piliečiai supranta jos tikslų, 
kuris siekia ne vieno žmo
gaus gerovės, bet visos 12 wa- 
nlo lietuvių, būtent apsaugo
ti piliečių nuosavybę nuo a- 
piplešimų, sumažinti elektros 
ir gazo bilas, reikalauti lietu
viams daugiau miesto darbų 
šioj wardoj, kad įsteigtų žai
dimo vietas šios kolonijos vai
kams. iesų pasakius, gal mes 
tų miesto “tėtušių” nei kiek 
nepabaidoane siųsdami įvai
rias rezoliucijas, bet gali iš
eiti taip, kad, neajpkęsdami 
prašymų, jie gali reikalavi
mus patenkinti, tik žinoma, angliškai 
tie reikalavimai turi būti sta
tomi organizuotai. Nėra abe
jonės, kad, susirašę j tūksta
ntinį narių skaičių turėsime 
jėgos lankstyti ragus savo 
“wardo tėtušiams”, kopnte- 
mano, aldermano, prie kurių 
pavienis eidamas turi per blo
kų nusiimti kepurę. Jau šia 
ndien organizacija pasižymi, 
o pasiekus tūkstantinį skai
čių, be abejonės, galėsime 
daug nuveikti.

Lietuviai, ypač jaunimas, 
kuris silpnai tesižymi, orga- 
nizuokimės ir kovokim už sa-

BR ATTGIS

Iš kelio j ežerų. Chicago policija ieško automobi-listo, kuris ant Outer drive ties Foster avė. privertęs 
taip pasukti Yellow taksi, kad tas įvažiavo į Michigan ežerų. Vežėjas nuo sutrenkimo buvo apalpęs, bet van
deny greit atsipeikėjo ir išbrido į kraštų.

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

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKU PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD C£- 

GARETTK Mįslių Paveikslų ir Į 
stojimo Formų galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant uiuuis te
lefonu.

Nelengva perdavėjams duoti už- 
tektiuai šių Mįslių Pavoikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių koa- 
tuiueriai reikalaus.

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

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

f

vo teises. Šiandie mes matom 
daug darbų, kuriuos turi jau
ni vyrai. 0 kiek lietuvių tetu
ri 12 warde. Ar gimę lietu-

Bunco Vakarėlis reikia pasidarbuoti, mūsų ka- jjųq flLTO SU AUTOMO- 
ndidatai laimėtų. BILIU Į UPĘ

Moterų Piliečių Lyga ren
gia smugų kauliukais lošimų 

viai, nieko neišmano, nemoka jr (jyjtavimo vakarėlį kovo 16
rašyt',! Tat kvie

čiam visus j 12 Wardo Ame
rikos Lietuvių Demokratų o- 
rganizacijų ir bendari veikti.

Prie progos pranešu, ši or
ganizacija rengia šokių vaka
rų balandžio 4 d., Hollyvvood 
svetainėje. Kviečiu visus at
silankyti. Korespondentas

d., Sandaros klūbe, 814 W. 33 
gatvė. Bus daug dovanų, ku
rias narės suaukojo. Bus do
vanų prie įžangos tikietų 
(Door prizes). Visi kviečia
mi atsilankyti. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga 25c.

M. Zolpienė, pirm.

Senas Gyventojas

CICERO. — Šiandie, kovo 
16 tL, įvyksta svarbus visos 
parapijos Namų Savininkų 
klūbo susirinkimas. Bus tar
tasi apie vandenį, miesto la- 
bai dideles išlaidas ir klūbo 
narių pagerinimo reikalai.

Valdyba

Užpraeitų naktį Jackson 
bulvare nuo atidaryto ir ne
apsaugoto tilto su automobi
liu į upę įsivertė ir žuvo Li- 
vio Cortesia, 21 m. amž. 532 
No. Oakley blv. 'Ėmė apie 3 
valandas laiko iškelti auto- 
mobilių su žuvusiuoju.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

Urba Fiower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Baukletanis — IjiUlotuvėms — 
Papuošima ms.

Pilone I,Al'AYfc7rTE 5800

Šio Vakaro “Open 
House” Programa

Užuojauta

7
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

Suvirš 50 metų
-O- prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite
pinigus

--O-----

•4.J

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

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

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TMNEKVS ELIXIR 
OF BITTER WINE

Nebūkit

Neoirikinimo

Vergais

f P*A»TK SAMPHLin OTKAl 
Trlaar*. Blttcr WHm> Ca.
M4 8. W«O» M.. AL
PriMnAk MM aampell Arkai

VISOM
I Vaistinėse

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai

PtlUU«

Reiškiame giliausių užuo
jautų dvasinės šeimynos* na
riui Bro. Eugenijui Andrulio- 
niui, MIC., ir Andiulionių šei-

MARŲUETTE PARK. —
Šios kolonijos parkų direkto
rius A. G. Kumskis pranešė,
, . v , „ mai (Shenandoah, Penna.) raikad šio vakaro programa “O- v 
pen liouse” iškilmėms yra į 
taip vadinama Dainų ir Šo-
kių Šventė. •Programoj pa
sirodys Šv. Kazimiero akade- 
mikės tautiniuose šokiuose, 
Chicago Lawn Moterų klūbo 
choras po vadovyste Estelh- 
Pershing, lindibloom Migli 
School A-Capella, choras, ku
riam vadovaus Lucille Stock- 
dale, o akompanuos J. New- 
miller, Three Links Post ir 
Ausiliary No. 361 maišytas 
chorus, kuriai vadovaus Mer- 
tle Polsen.

Taipgi dalyvaus ir Gimimo 
Pan. Šv. parapijos didžiulis 
choras. Jam dovaus muz. B. 
Janušauskas, Anot visų pra
nešimų, choras pasirengęs kuo 
geriausiai pasirodyti svetim
taučių tarpe.

rus mylimam tėveliui ir vy
rui.

Lai Viešpats būna gailes
tingas jo sietai!

Seminarijos Vyresnybė ir 
Auklėtiniai

Gedulą ir Scrantone

Štai, prieš keletu dienų A- 
merikos lietuviai neteko vie
no savo garbingiausių, uoliau
sių dvasios vadų bei tautai 
atsidavusių sūnų, asmeny a. 
a. kunigo Jono Kuro, Šv. Juo
zapo parapijos, Scraidon. Pa., 
klebono. Velionis ilgos, nepa
liaujančios darbuotės metu A-

meiikos lietuvių išeivijoje at
sidėjusiai rūpinosi jam pave
stų sielų reikalais; prie to 
visur kur galėjo palaikė lietu
vių tautos papročius, kalbų, 
gynė tautos garbę nuo sveti
mo šlamšto. Dėl to jam teko 
nekartų pergyventi neapsako
mų sunkenybių, nesmagumų, 
kas greičiausia nemaža atsi
liepė ir į jojo sveikatų.

A. a. kun. Kuras taipgi vi
sų laikų buvęs artimas ir šir
dingas Marijonų lėmėjus, prie 
telis; kur reikėdavo aukomis 
bei parama rėmė kongregaci
jos įstaigas, darbus.

Štai, Tėvai Marijonai, bei 
Marijonų seminarija sykiu su 
Šv. Juozapo parapija, a. a. 
velionio giminėmis, priete’iais 
liūdi šioje skaudžioje valan
doje ir prašo, kad Visagalis 
Dievas būtų jo sielai ga’los- 

. tingus.

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

_ _  527 NORTH WESTERN AVENUE
AKTI GRANU AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

CICERO

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAUT, INU. LAIDOTUVIŲ I>fKKKTORIAI
KELNER — PRUZIN 

Geriausiu patarnavimas — Motarta patarnauja 
WM*o «an w. įftth

Lietuviai nenuleidžia rankų 
politikoj. Teko matyti epan
doj, kad du Cicero lietuviai 
stato kandidatūrų sekamuose 
rinkimuose: viemas į Park

, Board, o kitas į teisėjus Da
bar pasirodo, kad turėsime ir 
trečių lietuvį, būtent adv. N. 
Tumavick (Tuniavich), kuris 
vėl kandidatuoja į viešųjų 
mokyklų trustisus. 1935 ui. 
Tumavick kandidatavo į tų 
patį oBaų. Kad ir pralaimė
jo, bet buvo gana tvirtas. Da- 
bur kiti tvirti kandidatai pa
kvietė jį utgal. Visi trys kan
didatai yra. Clceroj augę Lr 
visi tinka tomą vietoms, tik 

LAlDOtUVių omEKTOtelUB

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS
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PILIPAVIČIUS
ų pamaldų šv.

nanro
Mirė kovo 17 d., 1934, o po geduli 

Kryžiaus bažnyčioj palaidotas šv.

AMBULANCE

’ijų Metų mirties sukaktuvėms prisiartinus, už
prašėme šv. Mišias už: velionio Aleksandro sielų. J- 
vyks seredoj, kovo 17 d., 1937, šv. Kryžiaus bažny
čioj, 8 vai. ryto. Ekzekvijos prasidės 7:45 vai.

Netekom savo mylimo vyro ir tėvelio. Kartu pra
žuvo mums šie pasaulio gražumas ir malonumas 
Praslinko jau trys metai, o padarytoji širdžiai žaįz- 
da neužgija. Neužmiršim tavęs mūsų brangusis ir 
myliniams iki gyvi būsiiu ir darysim atminimus. 
Pūgai mūsų šventų tikėjimų po rnųrties mes visil 
susijungsima. Todėl žinome, kad. nors tu pas mus I 
jaa nebfesugrįši, bet taip gi žinome, kad mes pasj 
tave nueisime.I minėtas pamaldas širdingai kviečiame atsilsiu 
k yri visus gimines, kaimynus ir draugus ir kantui 
melsimės, kad per užpelnus mūsų Išganytojo Vieš
paties Jėzaus Kiisla.ua a. a. Aleksandro sielai už- 
švistų amžinoji šviesa.

Nuliūdę moteris Teklė, duktė On* sūnus Clprijo-| 
nas ir

■ a, •

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TA W A T KOPLYČIOS VISOSE \D 1 R/ll MIESTO DALYSE /

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

Lackaeiicz ir Sanai
2314 West 23rd Plaee
Phone CANal 2515

Skyrius 42-44 E. 108 St. T 
Phone PULlman 1270 .

T. Ltetems' k. . , , _
4348 So. Caiifornia Ava.
Phone LAFayette 3572

t P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone YABds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

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

S. M. Skutas 718 We8t 18th Street
Phoue MONroe 3377 '

L1. Zolp 1646 West 46th Street ; (
Phone BOUIevard 5203 1

Ezerskis ir Senes 10734 So. Michigan Ava
TeL PULhnan 5703 1

Kiisla.ua
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
TIKĖJIMO IR TAUTYBES KELIU - J 

BENDRĄ FRONTĄ

Organizuotis, Daugiau Dirbti, Visur ir Visada 
Rodytis Tikru Kataliku

14rji Liet. Kat. Vakarinių siruošus Į kovą už Kristaus

A-

valstybių konferencija, įvyku
si praėjus} sekmadienį, Auš
ros Vartų parap. salėj, sutrau 
kė virš 200 draugijų, organi
zacijų skyrių 1x4 apskričių 
atstovi}, dvasiškijos, veikėjų 
ir katalikų profesijonalų ir 
daugiau kai trys valandos pa
švęsta aktualiems katalikų 
klausimams svarstyti. Konfe-

karalystę žemėje.
Baigdamas paskaitą gerb.

prelegentas iškėlė šūkį — dau
giau dirbti, o mažiau garsiu 
tis; tas šūkis rado dalyviuo
se didelio pritarimo. Abiem 
prelegentam pareikšta širdin
ga padėka.

Konferencija nutarė, kad 
tojil paskaita būtų pakartota

1—

BSIUOIB
Linksmas Vakarėlis

Šį vakarą bus linksmas ko- 
rtavimo ir bunco vakarėlis 
Sandaras svet., 1814 AV. 23rd 
st. Pradžia 7 vai. vakare. Į- 
žanga 25c. Bi s gražių dova
nų. Po lošimo — užkandis.

Vakarą rengia Moterų Pi
liečių Lyga.

M. Zolpienė, pirm.

SUSIRINKIMAI

BRIDGEPORT. — D. I, K. 
Vytauto draugija laikys mė
nesinį susirinkimą kovo 16 d., 
7:3G vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. P. K., sekr.

PLATINKITE “DRAU6I”

renciją itin gy va padarė dvi į visose Cbicago ir apylinkės 
paskaitos. Moters rolė tauti- kolonijose masiniuose lietu-
niam ir religiniam gyvenime, 
prelegentė dr. S. Šlakienė iš-

vių susirinkimuose.
Bendrai, konferencija dau-

kėlė eilę pavyzdžių iš pirmes- giausia kreipė dėmėsio į at- 
niųjų amžių moterų, kurių naujinimą katalikų dvasinių 
veikimą su pagarba mini ir pajėgų, būtiną reikalą orga-
šių laikų žmonija. Po paskai
tos apie moters rolę mūsų tau 
tinimu ir religiniam gyvenime 
kalbėjo kun. M. Urbonavičius, 
kuu. If. Vaičūnas, L. Simutis, 
S. Sakalienė ir kiti. Raginta 
moterys atstovės, kad grįžu
sios į savo kolonijas stotų į 
darbą — organizuotis į kata
likiškas moterų organ i zn c i jas, 
draugijas; ue tik pačioms or
ganizuotis. bet ir savo duk
teris rašyti ir pratinti prie 
kat. visuomeninio veikimo. Ka 
dangi religinis šeimos gyve
nimas daugiausia priklauso 
uuo moters - motinos, ragin
ta kad kiekviena moteris - kar

nizuotis, daugiau veikti, nes 
iš visų pusių nms supa ko
vojančios eilės.

Konferencijoj priimta ke
lios rezoliucijos, visi dalyviai 
žadėjo dėti pastangų, kad jos 
būtų įgyvendintos.

Konferencija visais atžvil
giais pasisekė. Tuomi reikia 
tik džiaugtis ir laukti vaisių 
iš joj padarytų nutarimų ir 
priimtų rezoliucijų. Dalyvis

Dr. A. J. Gm-rsen, patyrę* 
dantų gydytojas, ryt vakare, 
kovo 17 d., parap. svet., kal
bės apie dantų votis ir ben
drai, kaip reikia dantis užlai
kyti, kad nepraradus jų pirm 
laiko.

Dr. St. Biežis, irgi žymus 
chirurgas, patyręs visokiose 
ligose, daug padaręs sėkmin
gų operacijų, aiškins apie gali 
stone ir appendix. Prelekcijos ; 
prasidės 8 vai. vak. Daktarai 
kviečia skaitlingai atsilanky
ti ir pasiklausyti naudingų 
patarimų. Įžanga dykai. Rap.

Nuo tilto į upę. Ši šiurpi nelaimė įvyko ant Jack- 
son bulvuno tilto per Chicago upę. Kai reikėjo pakelti 
tiltą, kad praleidus laivą, pasirodė, jog vakarų pusėj 
sugedus elektra apsaugos l>arjerai nuleisti, stop signalui 
duoti ir varpui skambinta. Todėl pakelta tik rytinė 
tilto pusė. Tuo iarpu iš vakarų atvažiavo automobi
lius ir, nematydamas jokio signalo, nuo tilto įvažiavo 
į upę. Važiavęs automobiliu IJvio Cortesia (atvaizde) 
prigėrė. Vakarinės dalies tilto sargas AV. Olševski sa
ko bandęs sulaikyti, bet automobilius paslydęs ir įkritęs.

ZENITH 1937 RADIO
Lengvai pagauna ir mažas stotis; lengvai pagauna 

Europos stotis.
Gražus malojins balsas 

Kaina nuo 50 aU^^*aW‘
J CSV SENAS RADIO PRIIMAMAS MAINAIS

Baisi Nelaimė

BRIGHTON PARK. — Se
kmadienį, kovo 14 d. žuvo 

talikė visur: ir namuose ir' lietuvaitė Stefanija Norbutai-
nž narnų rodytų gražių pavyz
džių ir nei žingsniu neiškry
pti] iš kelio, kokį yra nusta
čius Katalikų Bažnyčia.

Prof. kun. J. Vaitkevičius, 
MIC., savo paskaita komuni
zmą.* ir kova su juo plačibi, 
iškalbingai nušvietė konfere
ncijos dalyviams, kas yra ko
munizmas, ko jis siekia ir 
kokiomis priemonėmis jį rei
kia kovoti. Pasak prelegento, 
šiandie pasauly bandoma Die
vą išstumti iš žmonių gyve
nimo, o jį tvarkyti žmogišku 
pi^ta, išgalvotomis teorijo
mis. Bet kai tik kur žmonės, 
atsisako nuo Dievo, tuojau 
tampa .panašūs žvėrims, jų ta
rpe kyla didžiausia neapyka
nta, vieni kitus ima žudyti 
ir t. p., žodžiu, užverda pra
garas. Kova su tomis blogy
bėmis yra viena — Katalikiš
koji Akcija. Bet toji akcija 
turi reikštis ne tiek išvirši
niais demonstravimais, kiek 
pagrindimu savo gyvenamo 
religiniais pagrindais, pakan
ta, meile ir solidarumu vie
šame veikime katalikų tarpe. 
Kuris žmogus veikia vienoj 
kurioj kat. draugijoj ir tuo 
pačiu sykui šmeižia kitą pa
našią draugiją — jis negali 
savo veikimo derinti prie Ka- 
tal. Akcijos. Arba kuris ka
talikas viešumoj gėdinasi ka
taliko vardo, kuris pajunta 
paniekinimą metant jam ka
taliko vardą, toks žmogus y- 
ra šiaudiną’* katalikas, jis vi
siškai netinka Kristaus kara
lystės apaštalavimui.

Kad būti tikru Kat. Akci
jos dalyviu, reikia visuomet 
drąsiai stota į pirmas eiles ir 
kiekvienu momentu būti pa

te, 4505 So. AVashtenaw avė. 
.Ii apie 10:30 vai. vak. 47 tos 
gatvės strytkariu grįžo namo 
ir išlipo prie Waslitenaw avė. 

: Automobilius, važiavęs be 
šviesų trenkė į ją, pervažia
vo per ją ir nulėkė. Sužalota, 
mergaitė buvo nuvežta į Šv. 
Kryžiaus ligoninę, kur tuoj 
mirė.

Vakar Eudeikio laidojimo 
įstaigoj, 4605 So. Hemiitage 
avė. įvyko koronerio teismas 
Dabar nabašninkė pašarvota 
Eudeikio koplyčioj 4447 So. 
Eairfield avė. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtadienį.

Velionė paliko lindinčius 
tėvelius Barborą ir Vincentą 
ir brolius Bronislovą ir Ed
vardą. Buvo sulaukusi 21 me
tų amžiaus.

Moterys Veikia

MELROSE PARK, ILL. — 
Moterų Sąjungos 60 kp. lai
kė mėnesinį susirinkimą ko
vo 7 d. Susirinkamas buvo 
skaitlingas. Atstovės M. Mar- 
tinkienė ir J. Aperavičienė 
patiekė raportą iš apskrities 
susirinkimo. Kiti raportai bu
vo iš rengiamo bunco vaka
rėlio. Tikietai jau platinami. 
Išrinkta darbšti komisijn iš 
F. Petraitienės ir K. Januš
kienės. Bunco vakaras įvyks 
11 d. bai., 2 vai. po pietų, 
Vaičiulio svetainėj. Bus la
bai gražių dovanų — rankų 
darbo. Viai kviečiami atsilan
kyti. Visiems dovanų užteks.

Melrose Parko mergaitės ir 
moterys kviečiamos įsirašyti 
Moterų Sąjnngon. Dabar va
jus. Įstojimas dykai. Vajus 
tęsis šį mėnesį, balandį ir ge
gužės. Mūsų kp. susirinkimai

įvyksta kas pirmą sekmadie
nį kiekvieno mėn., Prabaičio 
svetainėj, 2 vai. po pietų.

Šiuo metu serga kp. narė 
K. Kiselienė. Sąjungietės lin
kini jai greit pasveikti.

Sąjun£ietė

Iš Vilniui Vaduoti
Sę-gos Susirinkimo

BRTDOEPORT. — Skaitlį-1' 
ngas VVS skyriaus susirin
kimai įvyko kovo 7 <1.

Pinu. V. Balandai atida
rius susirinkimą, gyvai svars
tyta, kaip ir kokiu būdu išug
dyti VVS ir kaip pritraukti 

1 naujų narių.
Atsirado linosnorių: S. Pe

trauskaitė ir A. Banys verba
vimui naujų narių. Skyrius 
nusistatė energingai veikti. 
Sako: “Nenurimsim tol, kol 
Vilnius negrįš Lietuvai, ku
riai teisėtai priklauso”.

Taigi, Bridgeporto VVS 
skyrius veikia. Nepasiduoki- 
te kitų kolonijų skyriai.

Pastaromis dienomis, kaip 
matome iš laikraščių, lenkų 
represijos prieš lietuvius už- 
dairnėjant mokyklas ir kitas 
kultūrines įstaigas Vilniaus į 
krašte atsinaujina. Gal tpsį 
rodo neilgą' jų šeimininkavi
mą.

Jei tik mes, lietuviai, no-

nuleisime rankų, visi kaip 
vienas dirbsime su viltimi 
nuoširdžiai, Vilnius, su visu 
trečdaliu užgrobtas teritori
jos, grįš Lietuvai be mažiau
sios abejonės.

Į skyrių įsirašė septyni nau 
ji nariai užsimokėdami meti
nį mokestį $1.00, būtent: S. 
Petrauskaitė, J. Janušonis, P. 
Murauskaitė, O. Šiupienytė, 
K. Ūsienė, M, Gurauskaitė ir 
O. Banienė.

Kvietimas į Šv. Kazimiero 
A. R. dr-jos sk. metinę vaka
rienę, kuri įvyks kovo 21 d., 
priimtas J r nariai pasižadėjo 
dalyvauti.

Į L. R. Kat. Vakarinių Ap
stybių konferenciją, kuri į- 
vyko kovo 14 d., išrinkti at
stovais: A. Brulris, J. Rcšin- 
skienė ir O. Aleliūnienė

O. Aleliūnienė

šidiškiūtė, Justas Kudirka, A- 
ntanas Čiapas ir kiti. Prie to 
bus graži muzika ir įdomios 
žinios bei pranešimai, ypatin- 

| gai norintiems pirkti naujų 
jnamams Velykoms reikmenų, 
i Girdėsite svarbių pranešimų 
iš Peoples krautuvių, kuriose 

'dabar eina didis priešvelyki- 
’nis išpardavimas ir labai ge- 
Įra proga įsigyti naujų reik
menų sumažintomis kainomis.

Rap. XXX

Maža triobelė pilna kultu
vių. Dantys.

Mažas puodelėlis pilnas ko-v — TV v 1 • * •sės. lv.esutas.

RADIO
DAINUOS GENOVAITĖ 
GIEDRAITIėNĖ, J. KU
DIRKA, A. ČIAPAS IR

KITI

Šiandie, antradienį 7 vai. 
vakare užsistatę savo radio 
ant stoties WGES girdėsite 
specialiai gražų ir įdomų ra
dio programą, kurį nuolati
niai. kas antradienį leidžiami 
pastangomis Peoples liemlro- 
vės krautuvių. Šios dienos 
programa bus specialiai gra
ži ir įdomi, nes ją išpildys 
žymiausi dainininkai-ės. Dai
nuos Genovaitė Giedraitienė •

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, BANKEVI0IUS, BAdKUS

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slopų, Ner
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS 
Hot Air, Liyht, Sulphnr ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

VYRŲ MKTRIFS 
1MW» Clybourn Avr. 
Pirm.. Tn-I' . K t. Ir.

Ir Mt.
7:70 ryt. Iki 10 vnk. 
Antr. Ir Fmkt. 7:30 

ryto Iki 0 vnk.

MflTS'tę SKYKirs 
IP’7 N. Hal.ted St 

Antr. lr Krtvlr.
O ryto Iki O vnk. 

Moteris 
Pntnmmitojn

OIO-K VIBTOKB «rVII(A 40 MKTV

CLASSIFIED
PADAVIMUI KRIAUČIŲ ŽAPA

Pardavimui kriaučių stųm, molemiS- 
kai įtaisyta. Kaina pigi- 2407 Ro. 
Oakley avė, tel REEIev 8658.

. «s>4. t 2

5 > i
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t

Zenith Bailių didžiausias pasirinkimas. Budriko krau
tuvėje nieko nereikia įmokėti, tiktai jūsų seną radio. 
Kitus lengvais išmokėjimais. ,

ZENJTIJ. ir kitos visos geriausios radios yra 
parduodamos Budriko .krautuvėse. <

Jos. F.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIK FURNITURE HARI
3347 So. Halsted St.

BUDRIK JEWELRY KRAUTUVE
3343 So. Halsted Street

IDO.MVS Ilt ZYMęs BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
W<’FT,— 970 Kil.. nedaliomis nuo 7 iki S vai., vak.
WAAF— 920 Kil., l'anedėlialB lr pi tnyčiomis 3..70 po pietų. 
WHFC— 1420 KIL, Ketvergais nuo 7 iki 8 vai., vak.

-EKSKURSUOS (LIETUVA
Gegužes 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą he persėdimų

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvę per Gothenb urgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į
fS I

arba telefonuokite CANal 7790

rr’TUįo iį 
X


