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POPIEŽIUS LANKĖSI 
VATIKANO SODE

VATIKANAS, kovo 16. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI laz
da pasiramsčioudanias ir dvie
jų tarnų lydimas vakar lankė
si Vatikano sode. Keliolika 
minutų Jo šventenybė tenai 
apžvalgė Rumbu mojančių ro
žių krūmus ir reiškė v'lties

neužilgo matyti jas pilnam sa
vo skaistume žydinčias.

Šventasis Tėvas pasiryžęs 
Prisikėlimo dienų (Velyko
mis) suteikti apaštališkų lai
minimų susirinkusioms tikin
čiųjų minioms Sv. Petro bazi
likos ruimingoje aikštėje.

♦ Ntw Yorke įvyko priesSitleriskas 
l masinis susirinkimas

NEVV YORK, kovo 16. — Johnson nurodė, kari Hitle- 
Madison Square Garden va- (rio naciai ir Amerikoje turi 
kar vakarų įvyko priėšhitleriš- sukūrę eilę nacių jaunimui sto 
Las masinis susirinkimas. Įvykių, kuriose vokiečių jauni-

. Kalbėjo Hugh S. JohnaonJ™“1, i‘n"PUj“ d™sis ir
buvęs NRA administratorius, no mimas. as gi 

čia neturėtų būti pakenčiama, 
kadangi plečiama priešameri- 
koniška propaganda ir užsii-

, „ . mama politinėmis intrigomis,vada Hitlerį rvšinm sn wkdo-’ • . • . . ...* • , . \ . i Prieš nacių jsigalejimų reikia
raa,s ton žyd, prraekiojiraaiaį a,kakliai kwoti
ir darbininku pavergimu. , ,, .. . . ,

Kalbėtojai pareiškė, kad A-j boikotuoti nacių prekes, šis 
njerika neturi pasiryžimo ki- reikalavimas triukšmingai pu
toms šalims nurodyti, kaip jos pažintas.

John L. Lewis, C.l.O. pirmi
ninkas ir kiti.

Puolė Vokietijos nacius ir jų

turi tvarkytis ir valdytis, bet 
gali viešai pasisakyti, kad A- 
merika neturi' būti., panašiai 
tvarkoma.
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AMERIKOS LIETUVIAI 
GIRDĖS LIETUVOS KON-
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NEVV YORKO PASAULINEI PARODAI
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Masiniam susirinkime daly
vavo daugumoje žydai, kurių
•vie«ge«rti»»d naciai nkaudžiai
persekioja.

KAUNAS. — Lietuvos vnl 
stybės radiofonas balandžio. 
mėn 12 d. rengia lietuviškos 
dainos ir muzikos koncertų 
Europai.

Koncertų rengti padeda 
tarptautinė radiofuzijos sų
junga.

Šiomis dienomis Lietuvos 
radiofonas gavo laiškų iš A- 
merikos “National Broadcas- 

, ting Company, Ine. “kuriame 
pranešama, kad ji sutinka Lie

tuvos koncertų perduoti ir į
gaurės Amerikų.

Toji bendrovė turi keliasde- 
šimts siunčiamųjų radio sto
čių Amerikoje. Tokiu būdu,

Policijos patalai apie fabriko so 
“sėdinčiais” streikininkais

LAUKIA ĮSAKYMO, KAS TOLIAU 
TURĖS BŪTI DAROMA

'• <

KUN. J. VAITKEVIČIUS
ŠIANDIEN KALBA PER 

RADIJĄ
Iš WEDC stoties, 1210 kil., 

per “Draugo” radijo valandų
šiandien girdėsime kalbant Aprūpinta ašarinėmis bom- P. Heinz sako, kad fabrike už- 
kun. prof. ’ ’ JkdkevK nj, |jOm|s miesto ir Cook sidarė 300 vyrų ir 100 mo-
M.I.C. Tai us eilinė iavėnios vieškelių policija terų. Turi pakankamai maisto
kalba. vakar pradėjo patruliuoti apie ir šilumos.

Apart kun. i ait eyn įaus yyjj8on an<j jįennp(t Manufae-' “Sėdintieji” nepadavė kora- 
kalbos bus gra ios muzikos n |urjng (jo> fabrikų, 6232 So. panijai savo reikalavimų. Bet 
įvairių pranešamų. Programa ^Pnar(j ave , j<ur apįe 4()0 dar jie nusiskundžia, kad jiems mo 
prasidės 4 vai. popiet. bininkų, vyrų ir moterų, silkė-į karnas mažas atlyginimas ir

lė “sėdėjimo*’ streikų. ! jie reikalauja didesnio.
Chicago Lawn policijos nuo- Iki šio laiko kompanija tno- 

vados kapitonas W. Collins kėjo: moterims iuž valandos 
tarėsi su fabriko viršininkais,
kas turėtų būt daroma su strei 
kininkais. Viršininkai pareiš
kė, kad tas pareis nuo kompa
nijos advokato nuosprendžio.

PAŽYMĖTINAS REKOR
DAS KINIJOS MISIJOJE darbų 18 iki 25 centų, o vy

rams — 28 iki 40c. Sako, mo
terys pasitenkintų gaudamos 
40 centų už darbo valandų, o 
vyrai — 60 centų.

Chicagoj vykdomi keli “se-

SPRINGFIELD, III., kovo 
16. — šv. Pranciškaus Ligo
ninių Seserų kongregacijos 31 
sesuo darbuojasi misijoje Ki- Gal jja kreipsis į teismų ir 
nijoje

Čia
gaus “injunction” prieš strei- dėjimo”, streikai mažose- dirb
kim nkus, jei “sėdintieji” ne- tuvėse. Didžiuose fabrikuosemotiniškiems namams

SCS pranešta, kad ton seserys mi- norės apleisti fabriko. tos rūšies streikas čia retus
• sijos dirvoje yra pasiekusios 
pažymėtinų rekordų. Viene- 
riais metais — nuo 1935 m.* Į , ’ > I j. i i J
gruodžio 1 d. 
gruodžio 1 d
pensą rUose jos rūpinosi 133,- 
298 pacientais ir padarė 44,- 
580 lankymų pas sergančiuo
sius namuose.
__ tųC - *• <.

Tri« ’pat'IAVkrr .pj Tfipestin-
New Yorko miestas rengia pasaulinę parodų 1939 metais, gumn suteiktas Krikšto sa- 

Parodoje bus galima matyti čia vaizduojamų milžiniškų baltų ’ kramentas 74 suaugusiems as- 
rutulį — 200 pėdų aukštų, ir trikampį obeliskų 700 pėdų auka-į meninis ir 1,006 kūdikiams ir 
tų. Tai bus naujanyliė. • > (Acme Photo.) - vaikams.

■ - ... ..................... . ■. ■ Į. šių seserų vadovybėje yra
I ligoninė ir šeši dispensarijai 
Tsinanfu misijoje. Be to, tuo 
pačiu laikotarpiu jos vedė 
greitosios pagelbos ligoninę 
nuken tėjusiems potvyniuose.

pi

& ifd 1936 m. 
vedamuose dis-

. *1 IrJ

PRANCŪZIJOS RADIKA
LAI BIJO GEN. FRANCO 

ĮSIGALĖJIMO
PARYŽIUS, kovo 16. —

NACIONALISTAI BOM
BARDUOJA MADRIDĄ
MADRIDAS, kovo, 16. —

Vakar popiet per kelias va
landas nacionalistų artilerija 
bombardavo Madridu. Vakare 
gi nacionalistų lakūnai svaidė 
į miestų orines bombas.

Radikalai pranešė, kad pa-,Prancūzi jos socialistų vyriau- 
daryti maži nuostoliai. Sako, pagaliau Pykina, kad
sukelti keli gaisrai. Viena
bomba sugriovė vienos apleis
tos bažnyčios bokštų ir sukėlė 
gaisra. Kitur sužeistas tik ket
verių metų amž. berniukas.

Nacionalistų lakūnai bom
bardavo ir Alcala de Hena- 
res, už 20 mylių šianrrytų link 

Į nuo Madrido. Sukelti gaisrai 
ir iš čia pasiųsti ugniagesiai.

Be to, iš oro bombaTduota 
ir radikalų valdomas Aran-

Š. Amerikos lietuviai netru-’juez miestas.
kus vėl galės girdėti lietuvis- į -----------------------
kos dainos ir muzikos koncer- REIKALAUJA BALANSUO-
tų iš savo senosios tėvynės. TI FEDERALINJ BIUDŽETĄ

Kompanijos sekretorius A. atsitikimas.

Guh. Murphy pataria daririūkans 
klausyti temo

CHICAGOJ MIRĖ SOLO- 
VE1CJKAS 16 KAUNO

ir

i

ŽUVO VIENAS KARYS 
LAKŪNAS

Ispanijos radikalai t.urės pra
laimėti karų ir įsigalės nacio
nalistai, kurių priešakyje yra 
gen. Franco.

Vyriausybė randa, kad gen. 
Franco įsigalėjimas yra pavo
jingas Prancūzijai, nes Ispa
nija susijungs su Vokietija ir 
Italija — su naciais ir fašis
tais. Šie gi yra atkaklūs Pran
cūzijos radikalų priešai.

Visi Prancūzijos karieji yra 
nuomonės, kad su italų divizi
jų pagelba gen. Franco paims 
Madridu ir paskiau visiškai 
sutriuškins Valencijos radika
lus. Tokiam atsitikime Pran
cūzija neturės kitokios išei
ties, kaip tik įginkluoti visų 
Ispanijos pasienį Pirenėjų kai

ANGLIJA PASIRYŽUSI 
PATRIGUBINTI ORO 

LAIVYNĄ
LONDONAS, kovo 16. — . . ................

Anglijos vyriausybė praneSė w’h. VM“n» .r tomobilyjo.

Užvakar staiga susirgo 
vakar Illinois Central ligoninė 
je mirė Vladimiras Soloveiči- 
kas iš Kauno, Leono Solovei- 
čiko, prekybos banko Kaune 
vyriausiojo direktoriaus sūnus.

Mirusis buvo 26 m. amž. 
Paskutines keturias savaites 
viešėjo pas E. C. Voigbt, 8144 
So. Saginaw avė. Užvakar jis

Pereitų gruodį trys seserys! staigiai sukniubo Voigbto a,u-

GREENVILLE, Ala., kovo 
16. — Nukrito ir sulūžo kariuo 
menės oro korpuso transpor
tinis lėktuvas, kuriuo skrido 7 
kariai.

Pasireiškus pavojui, 6 ka
riai vieni paskui kitus laips- 
ningai iššoko su parašutais.
Vairininkas Phillips šoko pas- sųlygos, kad dolerio- infliacija | JOHNSTOWN, Pa., kovo 
kiausia ir jo parašutas už
kliuvo už lėktuvo dalies. Jis 
kartu su oro mašina nugarmė
jo į žemę.

AVASHINGTON, kovo 16.
— Federalinės atsargos boar- 
do pirmininkas Marriner S. jnvj pašlaičiais. Visu pasieniu 

reikalavimų be r<s.įj<alingi konkretiniai ur-Eccles iškėlė reikalavimų be1 
jokio atidėliojimo balansuoti 
federalinį ,(šalies vyriausy
bės) biudžetą.

parlamentui, kad jį pasiryžu
si oro karo laivyno didinimui 
išleisti 412 milijonų dolerių 
sekančiais dvylika mėnesių. 
Nori, kad parlamentas šį su
manymų patvirtintų.

Parlamentui sutikus, .Angli
jos oro karo laivynas būtų pa
trigubintas.

Oro laivyno pasekretorius 
Sassoon parlamente pareiškė, 
kad toks stambus jsiginklavi- 
mas ore taikos laiku atrodo 
tikrai nepaprastas. Tačiau nė
ra kitokios išeities, atsižvel
gus į kitų valstybių ginklavi
mąsi. Anglija būtinai turi 
griebtis saugumo priemonių 
kai kitos valstybės galvatrūk
čiais ginkluojasi* ir didina ne
rimų ne tik Europoje, bet vi
sam pasauly.

dispeusarijų Cangtien misijo
je. šiai misijai vadaovauja ku 
nigai pranciškonai iš Švč. Šir
dies provincijos, Chicago.

Šv. Pranciškaus Ligoninių 
Seserų kongregacijos seserys 
misijos dirvoje, Kinijoje, dir
ba ilgiau dešimties metų ir 
daug darbo padariusios Dievo 
garbei ir žmonių gerovei.

Mirusiojo tėvas su kitais 
šeimos nariais Paryžiuje atos
togauja.

MIRĖ ADMIROLAS 
HOBSON

PACIFIKE DINGĘ APIE 
450 ŽVEJŲ

NEAV YORK, kovo 16. — 
Mirė real-admirolas R. P. Ho- 
bson, 66 m. amž., kurs karo 
laiku su Ispanija Kubos salo
je pasižymėjo ir pripažintas 
didvyriu.

vai, kaip tas padaryta Vokie
tijos pasieniu.

Radikalų fronto vadai pa- 
jAnot Eccles, jei to neįmano- geijauja sušaukti T. Sąjungos 

ma pasiekti išlaidų mažinimu, taryba nacių ir faSistq 
reikalinga dūlinti pajamas. |Iapanįjoje reikalu.

Šaly polaipsniui susidaro į --------------------

MIRĖ LEAVENWORTHO 
VYSKUPAS

TOKIJO, kovo 16. — Aus
tralijos ir Japonijos jūriniai 
autoritetai nepaprastai susi
rūpinę apie 450 perlų gaudy
tojų likimų.

Prieš penkiag dienas pieti
niam Pacifike siautė didelė 
audra ir su tais gaudytojais 
galėjo įvykti nelaimė, 

f Žvejų laivyne buvo apie 
270 japonų ir 180 australų.

MIRĖ ANGLIJOS VALSTY
BES VYRAS

DETROIT, MieK,-.
Iš Lansingo atvyko čia gUr, 

liematorius Murphj 
kad neįmanoma 
sutaikinti su Chryslerio auto-į 
mobilių korporacija.

Kad taip, tai gubernatoriau ’ 
pataria “sėdintiems” 
ninkama klausyti teismo nuos
prendžio ir gražiuoju apleisti 
užimtas fabriko dalis.

Anot gubernatoriaus, tas 
nėra koki juokai. Įstatymai tu 
ri būti vykdomi ir pildomi. 
Detroito miestas turi nusikru-l 
tyti “sėdėjimo” streikų ej 
demija. Šie streikai yra kor 
nistų padaras. Atnešti iš Efr<| 
pos. Gal jie pakenčiami^, 
vyrauja socialistai, bet neĮj 
merikoje. “Sėdėjimo” sttev 
kais neigiami įstatymai ir plė 
čiama anarchija.

Teismo nuosprendžiu rytoji 
rytą darbininkai turi apleisti 
Chryslerio fabrikų. Nei 
kas įvyks, jei darbininkai 
klausys teismo.

phy ir n
dttfbhtl

LONDONAS, kovo 16. — 
Mirt Sir Austen Chamberlain, 
73 m. amž., buvęs Anglijos 
premjeras, konservatorių par
tijos vadas.

TRAUKINYS NUSOKK 
NUO BĖGIŲ

TAIKA NEĮMANOMA

neišvengtina, jei federalinis 
biudžetas ir toliau pasiliks pa
laidus, t y. jei bus nesubalan
suotas. • ,, Į.

16. — St. Michael kasykloje 
nutrūko plieninės virvės ir kel 
tuvasi nugarmėjo į šafto dug
nų. Žuvo du angliakasiai.

DENVER, Colo., kovo 16 
— Leavenwortho diocezijog vy
skupas F. Johannes mirt Šv. 
Juozapo ligoninėje, kurioje 
gydėsi nuo pereito sausio mė
nesio.

Velionis vyskupas buvo gi
męs Vokietijoje.

AIRIJA NEIGIA KARA
LIAUS VAINIKAVIMĄ

DTTBLINAS, kovo 16. — 
(Airijos vyriausybė nusprendė 
nedalyvauti Anglijos karaliaus 
vainikavimo iškilmėse ir jo
kiose Britanijos imperijos sau 
gurno konferencijose.

i Taxicab kompanijos Cbica- 
I goj atmeta streikuojančių ve- 
1 žėjų reikalavimus, samdo 
streiklaužius ir palaiko nepa
kenčiamų stovį.

Žinovai sako, kad dėl kom
panijų atkaklaus nusistatymo 
taika neįmanoma.

PLATINKITE “DRAUGĄ’*

INDIANAPOLIS, Ind., kc 
vo 16. — Big Four kelen 
traukinys nušoko nuo bėg 
susidaužęs su automobiliu tid 
New Augusta, Ind.

Sunkiai sužeista garve 
inžinierius ir kūrento jas. 
to, sužeista daugiau kaip 
keleivių, iŠ kurių keli sunki

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nl 

matoma giedra ir kiek šilčiai]
Saulė teka 5:58, leidžif 

si 5.-58.
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Stelbto! y kAfttbi prleluočlamoe pareikalavua.
JlemSąiUdien, eesmadiąjuda,

Bendradarbiams lr Itoreapondeniama raitų negražina,
)ei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam tika-

a Vai. jsU • nu. puhiet. *1 **ar turinti 200,000 vyrų, kurio kasmet po 
p^Ž^^^sc^ritoTIŽfc ^u mėnesius apiuokoiiii. Be to, žymiai padi

— >1.00; Vienam mtnedui — Tie. Kitose val-

VOKIĖTU0B KARO JAOOS Žudotni Talentingi Žmonės

Anglų laikraščio “Mancbester Guai- 
dinn” tvirtinimu, Vokietija 1935 m. turėju
si 550,000 karių, o šiandien turi 800,000 ka- . _ , , , , ...
rių. Šiandien Vokietijos kariuomenę sudaro du vyrų Rusi- mu, kad demokratija yrn ne-
L00 piflkų ir 67 artilerijos dalys. Šiuo metu, i°j is*5rti 18 kotuumstų perti- veikminga ir tuo budu apsu

Aldksis L. Bykovas ii* Ni- Fašistai, komunistai ir Mi
kalojus Buiiarinas, iki nese- ciai dalinasi bendru suprati-

h rii irv,

nkina kovų su įvairiomis šių 
lftikų pasaulio problemomis.

jos. Ir, be abejonės, jie su
budę kariuomenės ir policijos karininkai bu- tik® žiaurų sovietų teismą, 
vo pašaukti į kariuomenę. Kariūnai apmo-'kaip sutikot anksčiau kiti, ly- die skiriasi kūslink paderi ni
koli ii pagreitintu tempu. Vokietija, atsargoje giai žymūs, rusai. |,IW vaisto, bet visi sutinka,

Per Praricūzijto revoliuciją kad tik diktatorius gale da-
kas tai yta pasakęs, kad “re-Jtktis padaryti gerai, Švariai

sako, Vokietijai trūksta karininkų, tad visi

—ftUTSCS. “g"" ~ae — 17.01; Pusei metu

~=5S

PO SVIETĄ PASIDAlfclUS

i
DIENOS KLAUSIMAI
t ---------e .

POPIEŽIUS LAIMINA SPAUDĄ

Amerikos katalikų laikraščiai yra susi
organizavę į Katalikų Spaudos Sąjungų, prie 
Kiirios ir tofisų dienraštis priklauso. Šios są
jungos pirinininkas Vlilčfeiit Eitzpatrick, Bal- 
tintotės Cdtholic Kfevietv redaktorius, gavo 
iš Kardinolo Pdceili laiškų, kuriame tarp 
kitko rašo;

•‘Šventasis Tėvas gavo kablegramą, ku
lių siuntėte savo ir Katalikų Spaudos Sųjun
gos vaidu, kad ulnaujinti savo ištikimybę 
ir prisirišimų prie do penkiolikos metų vai
nikavimo sukaktuvių proga.

“do Šventenybė buvo giliai suj&udintas 
garbingu sveikinimu, atėjusiu nuo tų, įkurife 
pašventė save svarbiam katalikiško žuąnalii- 
mb darbui ii* įsako man pasakyti jums, kati 
iš tėviško dėkingumo jausulo jis kaištių mel-

dlnta ir aviacija. Dar prieš metus Vokietija 
turėjo apie 30 eskadrilių, o šiandien jau tu
ri 137 eskadriles. Kiekviena eskadrilė turi 
po vienų ar keletą bombarduojamų lėktuvų, 
kurie yra nepaprastai sunkaus tipo. Tų lėk
tinų skaičius laikomas paslaptyje. Pagaliau 
laikraštis dar pažymi, kad per paskutinius 
metus ir laivynas nepaprastai padidintas.

voliticija praryja savo kūdi
kius”. Niekuomet šio pasa

to visu greitumu. Priešingos 
idėjos gabūs žmonės būna, be

kymo teisybė nebuvo įvykdi- atidėliojimo, kankinami ii
nta baisiau, kaip per pereitus 
metus Rusijoj. Šešiolika žy- 
mių revoliuoijotiierių buvo a-

šaudomi. 

iJemdktalija nėra be ydų,
tačiau ligi šiol yra geriausia

TEISINGA paštaSa

“Amerika” rašo, kad Jungtinių Valsty-jmi ir apkaltinti, 13 jų taip 
bių Meksikoje ambasadorius Daniels nese- pat buvo sušaudyti, 
niai kaistai kalbėjo apie Meksikos tariamą
pažangų ir stengėsi įtikinti^ jog Meksiku ir

pkaltlnti išdavystėj ir sUŠau- valdžios forma. Trumpo lai 
dytl pereitų ttopos rrtėnešį. Gi, kotarpio istorija, ir patyrimas, 
šių metų sausio mėnesį 17 ko-! įrodė, kad komunizmas, fašiz- 
muAistų veikėjų buvo teigfa-

jo atstovaujamų valstybę jungių broliški ry-. kuH turi būti užmokėta. už
siai.

Mano editorijalai apie. Liet. 
Kat. tak. tais. konferenciją

Visi jau apšnekėjo ir ap
rašė buvusią pereitą nedėlią 
lietuvių katalikų vakarinių 
vals. konferenciją Čikagoj. 
Ant galo duodu balsą ir aš 
sau.

Kai kas šneka, kad mūsų 
čia augęs jaunimas, kiti ir 
apsiženiję, Su krajevišku seni-

mas ir nacizmas yra mirtini 
Puodai žmonijos gerovei ir 
laisvei, nes diktatoriai yra

Tai reikšminga. Tie žmo-• šios gadynės karaliai, carai, I mu tai kaip vanduo- su aliejum 
nių žudymai yra dalis kainos, kaizeriai tik be tnonarko so-' — nesusimaišo. Daugiausiai

sto ir auksžhės karūnos. 

Priešingoji mažuma, kad ir• ; • u / diktatūrą. Taip buvo Vokie-
Fonui ambasadoriui, geriau negu kajilĮUjoj, kur Roelumu ir jo \a,bia^ '’^įipk^imla, ™dė-

kitain, yra žinoma, kokia tvarka šiandie kojai, buvo npSudytl, taip tnaž Wektwijo> rgB(la Pan wva. 
y.eapatauja Meksikoje; je. niedz.ag.ne gero- daug buvo Italijoj. Taip yr»\lm0 J(jfi (r
•ve gal; ir paz,-nge bet ar tai sūria,o vai- Rus.joo Vadinamos IHavys- 5(1„anIjoti ..
btybes iiazangos tikrąjį pagrindą! Pagaliau, t6s bylos yra iškalbingos to' . <rnTlo
koki “•broliškumo” ryšiai gali būti Su vai- įiūdraiiilrė^ «yibUi tuldžios klaidų. Ji . ne
ptyfte, kur tikintieji medžiojami ir šaudomi1

sis, kad DieVo malbnė būtų du jumis Visoje Už tarniįVimų bei klausymų mišių! Koks bro-J Diktatūra neturi Vietos opo-
būna valdžios sušaudyta. Tie
sa, reformos reikalingos vi-

piihunfoįe. Thp tikslu jis siunčia taįnstol, i jiskuntos gali būti su valstybe, kurios vai- zicijai. Valstybė turi būti vi- sttt, bet ne žmoftlų žiidymąj
valdybai ir visieliis* sųjungos 'iiariafus' ‘Apaš- Į duvai veistu verčia katalikus tėvus leisti siškal atsakominga viefto va- vien tik dėl to, kad jie nesu 

tinku su valdovų nuomone bei 
politine pažiūra.

lališką.jį Palaiminimų”.
Tas palaiminimas, žinoma, eina visiems 

tiems, kurie kokio nors būdu prisideda prie 
katalikiškos spaudos platilimo ir palaikymo 
darbo. ■ < < • • f

Šia proga norime priminti, kdd dabar 
eiua lietuvių katalikų l&ikraščių, platininio 
vajus ir dėl to nuoširdžiai prašome šiame 
vajoje padirbėti. Netrukus dienraštis “Drau
gas” paskelbs jilaUjąųio raiąus pląjįų. Pra
šome į: juoe atkreipti sa^o dėmesį ir stoti 
savo dienraščiui į talką.

sv. patricijaus Diena

Šiandien šv. Patricijaus (Patriko) šven- 
t*:. Airių tauta šių šventę švenčia labui iš
kilmingai. ftv. Patricijų mini ir kitos kata 
ūkiškos tautos, nes tai yra didis šventasis, 
labai daug Bažnyčiai nusipelnęs, savo dar
bais ir šventu gyvenimu šventojo vainiku 
apsivūihikavęs.

ŠV. Patricijus savo tuutybė nebuvo ai
ris. Dėt kad airių tautai jis pasišventė, ją 

| pfiė tikrojo tikėjimo atvedė, airiai savo tau- 
’ids globėju jį apsirinko, jį begalo myli ir
į^rbiiia.

Keikia pasakyti, kad Airija šv. Patriko 
rentą globą visuomet stipriai jautė. Daug 

unitų ji buvo skaudžiai persekiojama, kiek 
raatailgų btivo dėta, kad sutriuškinti kata
likybę airių tautoje, tačiau tiesiog stehuk- 

I liūgai išsilaikė gyva ir kaipo tauta ir gyvą 
katalikiškų tikėjimų išlaikė. Tuo airiai gali 
džiaugtis ir didžiuotis. Airių tautos katali
kiškumu džiaugiasi * ir visa Katalikų Kaž-
ly«a.

IŠLEIS LRKSA ISTORIJĄ

Garsas” praneša, kad paminėjimui Lie 
'tuvių R. K. Susivienijimo auksinio jubilie
jaus, praėjusis seimas nutarė išleisti tos or
ganizacijos istoriją.

Istorijų parašė Šughienymo gatbės na
rys kah. pro-f. F. Ketnėšid. Toje kelių šimtų 
puslapių knygoje atvaizdhojuma lietuvių iš
eivijos pradžia, jos priežastys; pirmųjų iš- 

teivių vargai ir rūpesčiai; pirmosios lietuvių 
kolonijos, draugijos, parapijos, pirmieji laik
raščiai, profesijonalai, [biznieriai; ildėjpnės 
kovos su lenkais, laisvamaniais; Sueivieny- 
mo įsteigimas, jo jaunosios dienos, attgimas, 

(brendimai, įvairiom reformbs, vargai lr pu- 
tdsekiniai; fraternalė (savišalpos), tautinė, 
kultūrinė ir rėllgifiė Veikla

Khygos kaina bus 1 doleris.
Khyga bus išleista prenumeratos keLiu.
Ši kUvga bus įtlomi ir naudinga pasi- 

Į skaityt i ne tik Sus-itio bariams, bet ir vi
siems lietuviams, dėl to laglhailie ją užsi-
renuiueruoti.

savo valkus į tokias mokyklas, kurios griež-lial. Kaipo logiškas išvedimom, 
tai priešingos katalikų tikybai; Inef vienas gytęfttojjto negali

l .v t < • i klausinėti1 tos vuRm,' arbd dū
ry tb bile žygj, kuris -silpnin
tų vieno no-rfy arba atitrauk
tų diktatorių nuo sauvališko 
tikslų.

Todėl diktatūros mašina tu-

Kaune išeinąs “Sekmadienis.” pranešu, 
kad Don Palenda, Ispanijos atstovas lJetĮit- 
vai, pasikalbėjAne su Lietuvos spaudos at
stovais pareiškė, kad Ispanijoj vyksta ne pi
lietinis, bet tarptautinis karas. Tai yru ge
riausias atsakymas “N-nų” redaktoriui, ku- . «...
ris mėgina užginčyti, tod Ispanijos lojalia-W“ P> "ai bbMrde. Dikta-
ti, eilėse kovoja iš Rusijos it kįtiii kr»ūttį »tf. J?
vesti bolševikai. Kiek kartų jau biivd pra-Įr,a,s ^el to, kad jie yrtt krUu-
nęšta, kad sukilėliai suėmė Sovietų Rusijofe jag^rlbgi ir nesąžiningi, jie
kareivių, bet “N nos” nusiduoda to nežinan
čios. Be to, juk ir iš šio krašto nemažai “ben- 
diafrontininkų” išvyko lojalistams į pagal
bų. Tokių tarpe yra ir trys Chicago lietu
viai jaunuoliai. Tas ir padaro Ispanijos ka
rų tarptautiniu, kad abejose pusėse kariau
ja iš kilų kraštų atvežti kareiviai.

* • •
“Darbfrtinkas” pastebi;
Brooklyno “tautininkų” laikraščio “Vie

nybės’’ redaktorius besipūsdamas ir bepus-, 
datdas burbulus, kad tik, nesusprogdintų tos 
■pūšlės,* kurių neseniai pradėjo leisti dien
raščiu. Redaktorius - poetas pradžioje labai 
lankstėsi kunigams ir katalikams, o dabar 
labai energingai drožia “pamokslus” kuni
gauk ir su dideliu apetitu puola Kunigų 
Vienybės Cehtro Pirmininkų ir Sekretorių. 
Tai dviveidiška politika, kuria piktinasi net 
ir rimtesnieji tautininkai.

* * *
Akademinis Draugijos Užsienių Lietu

jeom truizmo, fa&isbiio k na
cizmo idėjų skelbėjai negali 
užsiginti, nei užslėpti, kad 
diktūtntitti pastaraisiais lai
kos išžudė daug getų žmonių, 
ypač pasižymėjusių dvasinin
kų. kad palaikius žvėriškų di
ktatūrą savo valdomose štily 
se. ’ *» .1 i l / -i J 1

Duok Dieve, kad demokra
tija laiko bėgyje būtų įsteig

yra kraujageringi ir nesąžini
ngi, kadangi jie yra diktato
riais. Jei jiems stokuotų to-|ta kiekvienoje tautoje ir vi
kio ypatingumo, jie greit pa-^so pasaulio kraštuose, 
liautų būti diktatoriais. I Adv. N. V&lasrna

_____ s=
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taip šneka tokie “sportai,” 
kurie ne tik į didesnius mūsų 
mitingus nesilanko, ale net 
tokiose konferencijose nedaly
vauja. Būtų atėję, būtų pama
tę, kiek čia tarpe senimo bu
vo jaunimo. Ir prczidiulną 
sudarė fifty-fifty. Va, jo są
statas: pirm. adv. K. Savic
kus, 1 vice pirm. P. Dapkus, 
2 vice pirm. M. Šrupšienė; 1 
rašt. A. Poškienė, 2 rašt. O. 
Nevulytė; mandatų kom. B. 
Kazlauskas, O. Ivlnskaitė ir 
A. Budris; rezoliucijų kom.: 
L. Simutis, A. Sutkus, M. Gu- 
rlnskaitė, J. Mickeliūnas ir P. 
Čižauskas. Sudėjus į krūvų — 
čia augę nusveria grtfiorius. 
Ir tymas buvo puikus ir ar- 
monija gera. Vadinas, iš an- 
gelsfcų poperų “džloksų” ar 
kokio magazyno negalima da
ryti figerių, kad mūsų jau
nimas yra įstrižas senimui.

Mano rokunda, katalikams 
reikia ne divorsą nuo tų drau
gijų imti, ale jas dpklynyti 
nuo laisvamaniško durto. Te- , 
gul parodo1 kas kurių pašel- 
pinę draagiją, kurioj ant vie
no laisvamanio nebūtų de
šimts katalikų narių? “E, kų 

‘Čia, nenoriu pikdytis,” dau
gelis pasako; arba atėję į mi
tingų užsimoka savo diutes ir 
slimplna namo. Gi laisvama
nis visų laikų sėdi mitinge, kai 
prikaltas prie suolo, ir viso^i/J 
kius nutarimus ant kataliki^^^ 
narių Markso, čtliupo ar Troc
kio naudai daro. Ot, čia ir 
trlubelis. Vadinas, ant tokių 
katalikų narių, kaip ant nu
ganyto žirgo, joja sau laisva
manis pypkę rūkydaiiiOs. Ale 
dūmai pradėtų eiti kitais ga
lais, jei visi katalikai nariai 
jiems padėtų ant savo delno 
savas rokundas. Bet kol ka
talikai bus šlyną, laisvama
niai jų minkys ir iš jos viso
kias sau zabovas darys.

Iš Tėvų Krašto
Naujieji Karo Muzie

jaus varpai Kaune

Didžiojo karo metu vokie
čiai ir rusttl Išgraibstė beveik 
tisų Lietuvos bažnyčių var
pus ir kaž kur jbos išgabeno. 
Atgavusi savo nepriklausomy
bę ir padariusi su rusais tai

buvo užsimotu nieko nelau
kiant. Naujieji varpai buvo 
užsakyti Belgijoje, “Micllel” 

' firmoje, kuri savo darbais y- 
ra įgarsėjusi visame pasau- 
iyj«.

Naujieji karo muziejaus va
rpai Kaune jau turėjo būti 
prieš dvejus metus. Bet jų ga- 
mltiimas užsitęsė ilgiuu. Jie 
tik vasario mėn. vklnryje bu

Smalkusis žemaitis A. Va
lančius konferencijoj iškėlė 
divorso reikalų. Ne žmonoms 
nuo vyrų, ar atbulai, ne jau
nimui nuo senimo, ale katali
kams nuo draugijų, kur juos 
laisvamaniai jodo, ant jų 
sprando visokius prantus 
tveria ir kišenius klynyja.

Vaukegano delegatai, kurių 
galva buvo, rods, Sutkus, du 
briedžius nušovė: Vėstsidę 
apžiūrėjo ir konferencijoj'da
lyvavo. Daugiausia, nors pro 
langus, žiūrėjo į spulkas ir 
bankų. Ir ne dyvai. Visi jie 
dideli žmonės: Sutkus yra liė- 
tuviškų spulkų asoseišino pre
zidentas, kiti korporacijų, 
Vaukegane, prezidentai, iždi
ninkai, direktoriai. Sakė, kai. 
kita L.K.VAr. Konferencija 
bus VOukcgftne, jie ir čika- 
giečiams jiarodys, kų Vauke
gano lietuviai turi. Sakė, gul 
net bankų parodysim.

Tai tiek šiandie. Jei da ma
no delnks paniežtės, ryt, su
stosim ant kitų konferencijos 
rokundų.

kos sutartį, Lietuva dalį baž 
viams Remti skyrius išleido kan. prof. Fa-1 nyčių varpų atgavo ir juos Vo atgabenti j Kauną. Naujų
liijono Kemėšio parašytą knygelę apie Lie 
tiivos išeivių jauniino klausimą. Knygelė pa
vadintu “Mūsų išeivių jaunimo problema”. 
Kiiygėlė turi 16 pusi. Parašyta gyvai ir įdo
miai. Tai pirmas Akadeitunio DtJLtt sky
riaus leidinys. Ku pasitenkinimu tenka kon
statuoti taktų, kad Lietuvoj vis daugiau imama susirūpinti išeivija ir jos jaunimu.• « «

Išrodo, kad Brooklyho tautininkai ne
patenkinti “tautininkų” dienraščiu “Vieny
be”. Pati “V-bė” praneša, kad viename su
sirinkime buvo nutartu išleisti tautininkų 
reikalauns skiriamų savaitraštį. Šio judėjimo 
priešaky stovi: dr. Vencius, Klinga, Trai
naitis, Pusnikas ir Antanavičiui. Mat, ir
tautininkų fronte ne viskas ramu.« • «

Gerai žinomas Lietuvoje skulptores A- 
leksandfkvičius iškėlęs civilinę bylą prieš ži- 
rtmrią veikėją Juozų Gabrį, neseniai sugrį
žusį iš Šveicarijos. Gabrys savo laiku sudau
žė p. Antano Ktnetohos AJekenudravičiaus 
nulipdytų skulptūrą. Skulptorius reikalauja, 
kad p. Gūbrys atmokėtų jam 12,000 litų. To
ji byla duos progų kauniečiams “senovę“
priaiminli.

atgalianti į Kautią. Juts pa
mačiusi katu muziejaus vado
vybė sumanė parinkti keletu 
Varpą muziko’. Šiam tikslui 
bUVo išrinkti 8 varpai, ir Įkel
ti j sfennjį karo muziejaus bo^ 
kšlų. Juos tinkamuL suderi
nus, kasdien buvo skambina
ma gtėsmė “Mūrija”. Nors 
šie tarpai buvo ir laimi nty- 
džiui Išrinkti, tačiau imbrikai 
mažai tetiko. Pastačius dldlh- 
gus Vytauto Didžio,jo muzie
jaus rūmus ir karo muziejų į 
jhos pei keltis, bdvo nusista
tyta Įsigyti nhiijus varpus, 
kuriais būtų galima skambin
ti įvairias ntelothjas. Varpų 
muzika \akaių Europoje vra 
labui populiari lr visų mėg
stama. Nelabai tad liūtų buvę 
liet tivkinis smagu paMtodyti 
su senaisiais varpais skani- 
bėjibdttis rė visai žaviai. To
dėl nauausiUs varpus įsigyti

varpų yra 35. Jie kaštavo a- 
pie 30,000 litų. Lėšas varpams 
Įgyti pnskyrė karo muziejaus 
vaitovybė. Švęsdama savo 19 
metų nepriklausomybės suka 
ktuves, Lietuvos visuomenė 
šiuos varpus pavadino “Kovų 
varpais“. Šis vardas jiems bu
vo duotas su tam tikromis a- 
petgomiSf kurios buvo įmig
tos “Kovų Varpų” aklu.

1937 metų nuo Kristaus gi
mimo, vasario 15 d., devynio
liktosios nepriklausomybei, 
šventės išvakarėse, skelbiame, 
kad visuomenei savo inicia
tyva iškėlus, specialiai komi
sijai aptarus, karu muziejaus 
kolegijai priėmus ir kariuo- 
giami 35 varpai pavadinami 
himiės vhdoVydiėi pfttvirimus, 
karo tnuizejaus bokšte įreh- 
“Kovų Varpais“. Tie 35 “Ko 
vų Varpai” pavadinti žuvų

• (Tęsinys 4 ptial.)

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vfertė

Kun. Ant. M. Karužiškiū

Kovo Septyniolikta Diena
“Prašykite, ir bus jums 

duoto”. - SV. Mato Vii, 1.

Aš prašiau duonos: Dievas

* nkos aš atsirėmiau iki viskas 
buvo atlikto; ir aš stovėjau 
su kitais saulei leidžiantis, 
rnniio Uždavinys pilnai užbai
gtos.

Dievas išklauso maldų; ka
riais, kuomet širdys yra silp
nos, Jis duoda pač.ūus davi
nius, kurių tikintieji icškr.fl
Bet dažnai tikėjimas turi is^ 
mokti gilesnio poilsio ir pa
sitikėti Dievo tyla, kuomet 

davė akmenį jos vietoje. Tu-'jis nekalba; ries Tasni, kurio
čiau kuomet pridėjau ten sa
vo galvų, angelai padarė laip
tus Iš mano sapnų, kurie ve
dė aukštyn į dangiškus kal
nus. Ir kuomet išbudau, po 
rytojaus spinduliais aplink 
mano lMŪIsio vietų gulėjo švie
žia manna; ir šlovindamas 
Dievą, aš nuėjau savo keliu, 
nes uš buvau pavalgydintas.

Aš prašiau stiprumo; nes 
su vidudienio karščiu aš ap^ 
alpuli, kuomet rinkėjai, sald
žiai dainuodami, ėjo pirmyn 
su nunokusiomis Varpomis,

vardas yra meilė, atsiųs kas 
gerinusia. Žvaigždės gali iš
degti ir kulnų sienos neišlai
kyti. Bet Dievas yra ištiki
mas, Jo prižadai yra tikri 
tiems, kurie ieško. -*-= Myra 
Goodwin Mana.

Šėtono pilna visur. “Šėto
nas bus paleistas iš savo ka
lėjimo: jis išeis, suvedžios tau 
tas” (Apr. 20, 7). Jis turi ga
lios ne tik ant savo pastum
dėlių netikinčiųjų, tautų, liet
ir ant oro. “Josė (nuddėmė- 

kurių aš negalėjau panešti. Į se) jūs kitados elgėtės, šio 
Tuomet atėjo Mokytoja, s,t P*"““0 bMn- "ck*0”i ku-

Kavų sukruvintomis kojomis 
ir su rūpestinga priežiūra pri
kėlė rnuue. Tuomet aut Jo ra-

nigalkštj, turintį valdžios 
šiam oTui, dvasiai dabar vei
kiančiai netikėjbno vaikuo
se” (Efez. 2, 2).
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MŪSŲ JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Būkime Linksmos 
Nepasisekimuose

namo. Rūtelė tų momentų no
rėjo tik trenkt knygas žemėn, 
treptelt koja ir rėkt balsiai: 
“Kodėl aš turiu būt namie 
prie brolio? Aš nebūsiu, aš 
noriu į judamus paveikslus

— Kiekvienas Žmogus gal 
būt linksmas kai viskas ge
rai sekasi. Gera plaukti van- Man nesiseka liau
dens srove kai ji neša prie
kyn. Bet kaip jūs elgiatės ne
pasisekimuos? Pamėginkite 
kurių dienų ištirt save, — taip 
mokė mus sesutė - mokytoja.

Tų pat rytų lietuvių kalbos 
pradinių klasėje mokytoja už
klausė Rūtelę išlinksnluot 
“Gaidys”, o kaip tik to žo
džio galūnių ji niekaip ncgar 
Įėjo įsikalt j galvų. Kai ji 
atsistojus mikčiojo, Kazytė 
tik strakt kuo puikiausia iš- 
Hnksniuoja. Mokytoja pagyrė, 
Jpo pamokų ir nuo kitų mo- 
inių susilaukė pagyrimo. 

Nors skaudu Rūtelei bnvo, 
tačiau ji nepametė lygsvaros
— visoms lygiai šypsot,esi.

dieni” Tačiau Rūtelė nemetė 
knygų, nerėkė, nes ji laiku 
atsiminė: “Kiekvienas žmo
gus gal būt linksmas kai vis
kas gerai sekasi. Bet kaip 
jūs elgiatės nepasisekimuos?” 
Ir kiek daug nepasisekimų 
jai šiandien įvyko! Tačiau vi
sose nemaloniose valandose jj 
išlaikė linksmų nuotaikų, ne
jaugi šiam momente ji pra
loš visos diėnos nugalėtų ko
vų? Ne!

— Gerai, mamyte, aš pabū-j 
siu prie broliuko namie, pa
pasakosiu jam pasakaičių, — 
linksmai atsakė Kūtelė.

— Kas tau pasidarė, Rūte- 
ee? — užklausė motina, tikė-

Pietų pertraukoje .Rūtelė ,įnnios dukters triukšmingo 
eidama pietų pametė visų do- pafiipriešinimo.
lerj, kurį jai mamytė bnvo 
įdavusi pietums ir sųsiuviniui 
nusipirkti. Vargšelė Liko be 
pietų, o sųsiuviniui nusipirk
ti pasiskolino pinigų. Tačiau 
ir šį kartų Rūtelė nugalėjo 
pyktį — jos veidas giedra 
švietė.

rina Vyčiams gražių ir švie
sių ateitį.

Apgailestaujame, kad tuo 
tarpu reiškiame savo dėkin
gumų sausų žodžių pagalba.

Kun. Urbonavičius, T.ietu- 
vos praeities žinovas, parašė 
snerumpintų Lietuvos istori
jų, kurių skyrė kaip tik tiems, 
kurie trumpai paskaitę pažin
tų Lietuvos praeitį.

Lygioje aukštumoje su tu
riniu stovi ir rašto kalba. Ji 
gyva, vaizdi ir nepaprastu at
sidėjimu taisyklinga.

Išmuši taitakos Mlo |
• ta I

Ix-wls Madoms Kelią Rodo 
I<t*wis Kreditan Vlstenis I>u«da

aiškina jo gilių reikšmę žmo
gaus gyvenime. Viktutė krūp
telėjo. Ji mato Kristų netei
sini apkaltintų, o tylintį ir 
maloniom akim į jų žiūrintį.
Ji jautė, kad jos širdį kaž
kas lyg sunkiu akmeniu pri- Ir iki šios dienos visi Ci- 
spaudė. Ji pravirko. Sesutei, ceros lietuviai tebekalba apie 
išėjus iš klasės susijaudinus šv. Kazimiero dienų. Nepa*
Viktutė tyliai sako Danutei: imirš jie niekada, kaip puikiai

— Tur būt aš tų susi uvinį' skambėjo jų vargonai muz. m _ T. . ▼ *
, j k t, . , n Trumpa Lietuvos Istorijanamie palikau, — ir lenkda-I J. Rakausko valdomu Daug „ ., . .. ,. ..

...... , ..... . _ . . , i Paveiksluose snupažindins čiamos atsisėsti i suodų pamate Inako pašventė Rakauskas la- . , ....
, .. . . . . , . -ja gimusius lietuvius didinganukntus, ant gnnd„ geon.rt- nndamaa chotutua, .dnnt ge-, Įietavoa pI,eitimi> kaip Uo. 

njoa sęarava.,. Ga.leae.o apt- m, palodytų. , vojo knrioK
mta vos ištarė:

— Atleisk, Danute!
O Danutė, jau seniai susi

pažinusi su kentėjimo sve 
čiais, savo nekaltos širdelės 
Draugui pašnibždėjo: “Per 
šias kančios savaites tyliai ke
ntėsiu visus nesmagumus dėl 
Tavęs, Jėzau”.

Genė Locaitytė, akademikė

Muz. Rakauskui, visiems'iki šios dienos neišsižadėjo, 
choristams ir Ciceros Vytėms Knygutės kaina tik 50c. Vi- 
reiškiame giliausių padėka, sas pelnas skiriamas Vyčių

Pažinkime Lietuvos 
Istoriją

Visi Vyčiai didžiuojasi esu 
geri lietuviai. Džiugina Vy
čius visi Lietuvos laimėjimai, 
jaudina kai užslenka juodos 
Lietuvai dienos.

Ar visiems žinoma, kad

Savaitinė Vyčių 
Peržvalga

Nesulaikomai praėjo savai- . . A ,
tė ir kelios dienos nno tadn, «a lr “aklnga valstybė! Lie- 

t.uvos istorija paini ir įdomi. 
Jų gerai pažinti reikia gilių

kai šimtai Vyčių susirinko iš 
visų Chicagos kampelių ir

reikalams. Adolfas

SPORTAS
Lietuvių C. Y. O. 

Turnamentas

Kovo 22 ir 23, St. Phillip’s

I bąli tymai turės tumamentų. 
Lietuva praeityje buvo galin-1 Sekantieji tymai pakviesti da 

lyvanti: Sv. Antano, Gimimo 
Panelės Sv., Visų Šventųjų, 
Šv. Jurgio, Nekalto Prasidė-

Aš pas savo motinėlę 
Kaip rožė žydėjau,
O pas tave,- bernužėli, 
Kaip mėta nuvytau.

Kas tn eisi į pievelę, 
Palik mane prie pienelio; 
Kad tn eisi kūgio krauti, 
Palik mane sūrio graužti.

Mįslės

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

Surinko Bėglias
Strukus - buks vokietuks 

po karklynus lando, vabaliu
kus gaudo. Šepetys.

Du bėg, du gen, du kelių 
sken. Arkliai ir vatai.

Du sykiu gimė, vienų sykį 
mirė. Višta.

Kjo pats su pačia, brolis 
su sesere nešini tris sūrius, Į v 
pasidalydami kiekvienas ga

Keturios dldelSs 
vertybes Ruošė pa
vasariniuose SiU-ttiosr

MADA
GERUMAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

$22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčių ui 
pristatymų.
lietuvi. pardavė
jas Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

William A. Lmis
4716 S. Ashland Avenue

nis? Miegas.v i * vo po ciela sūrį. Brolis suGym, parapijų CYO basket- r . . . iv - -i i v,sesere ir švogeris. Kas yra uz pūkų paduskų
__ v j u i minkštesnis? Ranka.Kas yra už medų saldes-1

— Nieks, mamyte, aš tik ----f - -----o— ---- r—-c — . ... XT . .. - „ ,, . . ....... i- i ir išsemiamų studijų. Ne vi- jimo, Sv. Baltramiejaus, Wau-atsiminiau kų mums š ryt se- pageri* savo globėjų, lietuvi, I . .. . . T ,. ' ’ ,* c J . ciAmc rrolimo rvolivncti hrnn. I-Arron n» Indinna Unrhnr l-
šutė - mokytoja pasakojo a- 
pie nepasisekimus. Aš jums 
pasakysiu kai pareisit namo, 
— juokdamos atsakė Rūtelė.

Sekime Rūtelės pavyzdžiu
— būkime linksmos nepasise- 

Po pamokų tekina bėgo na- kimucse.
mon padėti knygas ir persi* 
vilkti suknele, kad suspėjus 
į judamus paveikslus, nes tų 
popietį buvo rodoma nepapra
stai gražus istoriškas veika
las, kurio Rūtelė jau net dvi
savaitės laukė. Bet ir čia nu-. . .
sivylė. Kai tik įbėgo į kam
barį, mamytė maloniai papra
šo Rūtelę pasilikti namie prie

Stasė Jucikaitė, akademikė

Dėl Tavęs, Jėzau

kegan, ir Indiana Harbor. Į- 
žanga 25 centai. Visi kvie-l

į siems galima pašvęsti bran
gaus laiko, idant gerai išstu- 

Plačiau ir garsiau plito pi-1 dijuoti Lietuvos margų pra- čiami. Žaidimai prasidės 7:30 
kti murmėjimai, būk Vyčiai eitį.
atgyveno savo dienas. A trinu-

šv. Kazimierų.

vakare.

do ir tokių, kurie raudomis 
aplaistė Vyčių likimų.

Jei Vyčių organizacija bn
vo šiek tiek užsnūdusi, tai 
dabar pabudo iš merdėjimo 
ir iškilminga sutartine žengia, 
budindama ir ragindama su
stingusius kibti į darbų, kurs 
laukte laukė darbininkų.'

Kovo 7 diena Vyčiams isto
rinė. Drąsiausieji optimistai 
nesitikėjo tokių Vyčių organi-

DIDŽIAUSIAS “DRAUGO ” KONTES
TAS SUORGANIZUOTAS IR 

JAU PRASIDEDA
KONTESTININKŲ MOBILIZACIJA DAR TEBEINA

IIIHV 
Looh Old 
lllhen H’i So Eosy 
TolookVoung... 
niith

Mūs uoliosios mokinės, Vi
ktutė ir Danutė, pirmosios pe
ržengė akademijos slenkstį šį 
rytų. Tuoj po jų visa virtinė 
mergelių kai1 iš rago pasipylė
pirmo aukšto koridoriuj. Vie-1 zuotos jėgų įrodymo 

mažojo broliuko, nes jiedu su nos kabino apsiaustus, antros Pirmyn, Vyčiai! Ateitis pa- 
tėte išeina išsinuomuot naujo l ankiojo knygas, o trečiosios' reikalnus iš mūsų daugiau pa

bėgo pirkti pieštukų, plunks- ■ sišventimo, nuoširdesnės veik
lių ir pan. I los. Į daubų, tad, vienas ir

Pagaliau susirinkusios klu- visi- » lai"*!™“ b”» ""įsų! 
sės kambary, smalsiai domė
jos airių mergaičių patriotiš
kais papuošalais, kurių kiek
viena jų buvo apsčiai pirsi- 
pirkus šv. Patriko, Airijos

ŠTAI KĄ PADARYKITE 
kuomet atsikeliate su 

Galvos Skaudėjimu
PASINAUDOKITE PALENGVI
NIMU PRIEŠ APSIRĖDYSIANT

globėjo, dienai minėti. Tarp

Chicagos Vyčių apskritis, j- 
vertindamas tų milžiniška pa
ramų, kurių Sv. Antano para
pijos klebonas, gerb. kun. Vai- 
črtnas malonėjo Vyčiams su

klegėjo ir juoko lialsų paai-1 taria jam nuoširdžiau

šių metų “DRAUGO” kontestas bus trumpas, bet 
smarkus. Kontestininkų mobilizacija prasidėjo nuo ko
vo pradžios ir jau pasižadėjo veikti dauguma buvusių 
kontestininkų. Bet norime, kad šalę veteranų atsirastų 
naujų jėgų. KonteRto komisija nori ir veteranai ne
pavydi geriausios kloties naujiems kontestininkams.

Kontesto taisyklės jau išdirbtos, kontestininkams tal
ka suplanuota. Seni kontestininkai ta viskų jau žino. 
Šiuo atsišaukiame į tuos, kurie norėtų išmėginti savo 
jėgas. Juos ir prašome tuoj atsišaukti. Generališkas 
kontestininkų susirinkimas įvyks ateinantį pirmadienį, 
kovo 22 d. 8 vai vak. Aušros Vartų parap. salėj.

/s yowr Aa/r grey 1 

/s it going grey?
1$ it dnb, fidtd or strtcktd ?

Bayer Tabletei 
Ištirpsta Kuone 

AkimirkLny
Pagal anatobdomo
laikrodėlio. tikron 
BAVKK Aaplrln ta
blete* pradeda tlr- 
P'l Ir veikti | >
Reknndoa. (mnklte 
Bayer Aaplrln ta
blete 1 odklinę »»■- 
dėtim. Kol paniekia 
•tlkllnėa ilngrna. Jau 
tirpalo. Km at at
tinka a'lkllnėle... 
atsitinka Jūot) vidu
rį noar.

Kuomet atsikeliate ryte su galvos 
skaudėjimu. Štai ką padarykite: 
Paimkite du grelt-velklančlus, 
grelt-tlrpstančius BAYER ASPI- 
RIN tabletus sutrupučlu vandens.

Rol npslrčtlyslte. devynis kar
tus IA deSlmts, jausite palengvi
nimą.

Tikras Bayer Asplrln duoda SJ 
greitą palengvinimą, dėlto, kad 
yra skaitomas vienu greičiausių 
bfldų palengvinimui, kok) moksli
ninkai dar ĮSrado.

Pamėginkite Šitaip. Bet prašy
kite Jo pilnu vardu. BAYER Afl- 
PIRIN; ne vien žodžiu "asplrln’'.

gildo skambus Viktntės bal
sas:

— Kas paėmė mano geome
trijos sųsiuvinį? — žibančio
mis akimis pažvelgi į Danu

tę. !
— Danute, tu paėmei va

kar ir nesugrųžinai. Kur pa
dėjai? — nekantriavo Viktu
tė. Dabar visų mergaičių žvi
lgsniai nukrypo į Danutę.

— Viktutė, juk aš tau va- i 
Kar sugrųžinau, atsimeni? Pa
žiūrėk gal suole yra, — nusi
gandusi aiškino jautrioji Da
nutė.

šių padėkų nž tokį puikų Vy
čių priėmimų kovo 7 dienų.

Vyčiai nepasitenkins vien 
mandagiais padėkos žodžiais. 
Veiklumu ir kūrybiniu darbu 
atsilyginsime tiems, kurie 
Vyčius remia.

Gerb. kun. Vaičūnas užsi
tarnavo visų Vyčių amžinų 
dėkingumų.

Chicagos Vyčių Apskritis

Atšventėme šv. Kaži miero 
dienų. Daug dirbta, daug nu
veikta. Mūsų dvasios vadas
kun. Urbonavičius buvo visas 

— Ne, nesugrųžinai. Aš tau darbo akstinas. Amžinai j

J

Don’t lot thoso toli-falo marks of age remain. 
Thoy moko you look and feel old boyond your 
yoars. Eroso them qurckly and simply with 
Cloirol which shampoos, reconditions and tinto 
your hoir back to it* own natūrai-looking color 
...glowing with youthful highlights...in ono 
triplo*oction trootmont.

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKO PARDAVĖJAMS
Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

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

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tumeriai reikalaus.

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

Ask your beautidan. Writo for FREE booklot, FR!E 
advico on caro of hair and FREE boauty analytis.

No t witfc common, oU-fathiontd Aair Jytt būt 
NATUKAU.Y...*itb

Kln«. Cialfsl. lot., 132 Wmi 44th $»., N«w Vedi, N V. 
riMM Mft0 FKC Clelrel FKf ond FSŽI anolyilt.

15c rt 
težina
tPii.Ni 25c! 
tuzinai 
Maidtng 
lc tebletas

CICRftKTTE BAYER KRYŽELIO

sakau, kad nesugrųžinai, Dau 
giau aš tau nieko neduosiu. 
Kų man mokytoja pasakys?! 
— supykusi barės Viktutė.

— Iš tikrųjų, Viktutė, aš 
tau sugrųžinau. Nemeluoju, 
aš jo neturiu...

Danutei bekalbant durys at
sidaro ir malonioji sesutė Gra- 
tia, meno mokytoja, su dide
liu glėbiu nupieštų paveikslų 
Kristaus kančios, įeina į kla
sę. Mergaitės nutyla. Sesutė 
Gratia paėmusi gražiausiai 
nupieštų paveikslų: Kristus 

į pas Pilotų, rodo mokinėms ir

dirbdamas Vyčių labui, užtik-

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

... Addr.ti.

City..

My BmihUcIok lt

By H. T. Elnio
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DRAU O X B Trečiadienis, kovo 17 d., 1937

Įvadas

Lietuvoje“ tais laikais, kuo
met as augau, lietuviškas ra
štas buvo uždraustas. Į liau
dies raukas tepatekdavo lie
tuviškas elementorius ir mal
daknygė iš kitur įnešti. Pas 
mane dar tebėra ta pati mal
daknygė, ir šiandie sveika.
Bet liaudies tuomet dvasia 
buv0 gaji.

Mano paties /not i nė lė ir tė
velis mums rudens ir žiemos 
ilgais vakarais dainuodavo 
daug liaudies dainų; paauko
davo daug įdomių pasakų; 
užmindavo reikšmingų įvai
rių nųslių; pasakydavo aibes 
priežodžių ir patarlių. Aš tų 
visa išgirdęs išmokau atmin
tinai ir visų savo amžių jų 
neužmiršau. Paaugėjęs ir iš 
svetimųjų kų nors geidžiau 
išgirsti, išmokti ir išmokau.

Iš Lietuvos į Škotijų išva
žiavau 1903 metais. Ten man 
teko žiemavoti, švęsti Vely
kas. 1904 metais pavasarį at
vykau į šį kraštų. Čia tebegy
venu niekur neišvažiavęs. Lie 
tuvių negirdėjau dainuojant 
panašių dainų; neteko girdė
ti pasakojant man žinomų pa
sakų. Kas gali pasakyti 
dainų, pasakų senumų
vendaiiias šiame krašte su- £ūtų, užrašęs knygelėje ki- vakarų, dienų ir naktį iŠ Tau-' šventyklos— karo muziejaus, į kčjo ne tik pilie statyti,
vila trisdešimt metų kų bu- palieku. Bėglias tos šventovės — kare niusue- Tautos įkurdinto Vytautui Di- įr priešo pilis imti bei gri
vau išmokęs iš savo tėveliu,

jaus bokšto savo skambiomis džiajani pagerbti. Iš čia jie rėjo savotišką pirmykščių. nais ir akmens svaidomomis
mašinomis (katapultais) po 
penkių savaičių kovos paėmęs 
kryžiuočių naujai pastatytų 
Nemuno saloje Gottesverderio 
pilį. 1384 metais Marenver- 
derį upgulus, lietuviai, greta 
naujų parako pabūklų, veržė
si į Jogailos kariuomenės gi
namų Vilnių.

Tik 1400 metais taranai ifl-

širdimis kalbės į tave, lietu- (žuvusiųjų vardu, lyg ir aidė-, tilerijų: taranus, bei akmenų 
vi, vardu tų, kurie krito ties darni iš anapus, amžinai mums svaidomųsias mašinas. Tara*

I Vilniumi, Klaipėda, Sirvin- kalbės apie kilniųjų Tėvynės nas yra visai nesudėtingas 
, tais, Giedraičiais, Radviliškiu, meilę, apie jos uždedamas pa- prietaisas. Tai sunkus rustas,

Alytum, Daugpiliu ir visose teigus ir teikiamų garbę. Iš kaustytu smailu gulu, tam ti- 
tose vietose, kur tik siekė čia jie visada — ar didingų krame pastate gulsčiai paka- 
priešo kulkos ir kur Lik Lie- Tėvynės himnų giedodami, ar bintas. Privežę prie pilies, iš- 
tuvos sūnus vedė šventa Tė- saulėtas tautos giesmes gar- siūbavę, kastytu galu daužy- 
vynės meilė. Lietuvi, savo sindanii, ar galingas karo žy- duvo niūrus. Taranus vurbo- 
žemoi laisvės susilaukęs crba gių dainas dainuodami, ar davo gilioje senovėje didieji
jau laisvoje Lietuvos žemėje graudžių maldų į Dangų siųs-Lietuvos kunigaikščiai. 1934'.. . . .„ . . ., .
gimęs. Tavo broliai, laisvės darni šauks mums. “Neužinir- J metais, esu, Vytenis, apgulęs t SOH ai
pasiilgimo vedami, Lietuvos Skite, neužmirškite, lietuviai, kryžeivių Skirsnemunės pilį,' - °’ & - ° •“’J08 muae
atstatymo metais ėjo į kovą švento atmininio tų, kurie ga- 
drųsūs, ryžtingi, be abejojimų rbingai žuvo dėl Tėvynės, žu-

daugybe taranų sudaužė tos 
pilies stiprus mūrus. Tik la-

ir baimės, pasiryžę verčiau vo, kud jūs laisvi, gyventume- bai stipri kryžiuočių kariuo-
laisvi mirti, negu gyvi ver- te. Jie — “Kovų Varpai” žu- 

1 gauti. Daug jų padėjo jaunas vusiųjų vardu visados mums 
galvas kovų laukuose už Tė- primins, kai mes-, lietuvių

l vynę, už tavo, lietuvi, laisvę, tauta, “Amžinai budėję, lais-'
Bmrw> karaliau Saliamono arklyde. Chica«o umvermte- i1,11 W *> krito “ vieni vad,u0: ,v.! F* ir “*•

to Rytų instituto ekspozicija nustatė, kad senovės iiegiddo'dwnl e“““*- kl“ . s«'-entun» ir kad mūsų
mieste, Palestinoj, šioje vietoj© buvo karaliaus Saliamono keldamiKlaipėdos vartus, tre- laisvę išsaugoti iautea atei
arklydė. Prie .šių stulpų buvę rišami Saliamono arkliai.

ranka nutvėręs lietuviškų ra
štų nemes į šalį, gal, nujaus, 
kad čia yra užsilikę jo tėvų 
protėvių palaikai artimi jo 
trokštančiai širdžiai ir sielai.

Nors aš tik 12 savo tėvų; 
kai kų ir iš svetimų žmonių, 
lupų išmokau: dainas, tauto-

Iš Tėvu Krašto
NAUJIEJI KABO MUZIE
JAUS VARPAI KAUNE

ti Radviliškio ir Kėdainių lau- 
1 kuose, o dar kiti Nemuno ir 
į Dauguvos krantuose. Jie pa
aukojo savo gyvybę — tai, 
kas brangiausia pasaulyje — 

j kad tu, lietuvi, laisvai ir ga
rbingai gyventum.

— Kabiname tuo 35 “Kovų 
į Varpus” štai čia, šitame Lai
svės bokšte, šalia Nežinomojo(Tęsinys iš 2 pusi.)

sakų, visa iki šiol laikinu ir šiųjų Lietuvos vaduotojų - gy-1 Kareivio kapo ir Nepriklau-
** t'L išlaikiau atmintyje; dabar,nėjų ir Lietuvos laisvės kovų somybės paminklo, greta 
• ^y'ikad būtų palikta, kad nepra-j vietų vardais, kas rytų ir kas tos garbės palaikų ir ž

Tau

menė, atbėgusi iš kito šono,

juose yra keletas taranų, ku
rie, aišku, primena jiems 
lietuvių kariuomenės apsigin- 

Į klavimų didžiųjų Lietuvos ku-

privertė lietuvius pasitraukti.' 
1368 metais Kęstutis tara-

! nigaikšeių laikais. Tsb.

riai galėsime irgi tik auko
mis ir pasišventimu.

Senovės Lietuvių 
Artilerija

SO METŲ PRITIKIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: ka*<dien nuo 9 iki 12; 

nno 1:39 iki a vai. vak.
T«L OANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
Lietuvos istorijos tyrinėto

jai sako, kad senovėje lietu
viai kovose su kryžeiviais ir į 
kitais priešais nemaža reikš- į 
mės skyrė pylimu. Dėl to Lie-; 
tavoje daug pilių ir buvo pri- ■

Tel. Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryto iki 8 vakare išskiriant sek- ' 
mudienius ir trečiadienius

š

ir artimųjų Lietuvoje, tąi.if 
išsivežęs svetur išlaikiau at
mintyje. Šiandie tų visų, vi
same pilnume, perduodu jau
najai: kartai.

Besiartinant pavakariui, kol 
dar galiu gerai matyti, kol 
dar tebėra skaitytojų mūs bo
čių senovės dahnįK ir pasIŽfeų 
užrašau ir atspausdinu savo 
kaštais mūs tautos dar neuž
mirštas, bet jau žūstančias 
dainas, pasakas, priežodžius, 
mįsles ir patanes. Kuomet 
lietuvis jaunuolis, ilgėdamasis 
savo tėvų bočių dvasios, pra
eities kultūros, kurių galės ra
sti dainose ir pasakose, kni
sis knygynuose, gal, pats tik
rai nežinos ko ieškųs, savo

TO REGAIN EAfERG* 
AFTER THE FLU

When ihe Flu has left you 
weak ind diicounfted yov 
need jomething to Out • 
keen edse oo vour appeiite 
snd to brace up vour di

Jtettivr jy«em. to turo your 
ood ioto nrensth-givins 
red blood, Hoaterttr • 

Stomachic Bitter; ipeed. 
■precovery Voe'tlfeel uet 
tcr ».th the firat dose 
Phonevoardrug storeright 
•aray and get atarted quick 
ly America'a tonic aince 
1853 Taatea good. doe? 
(ood 18 oz bottle tl 30

HOSTETTER’S BITTEIS

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

LIETUVIAI DAKTARAI
tel. LAFayette 8016

DR, C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfleld Avenu<
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį
Tel. Ofiso:

LAFayette 4617 
Tel. namų:

HEMlock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
OfitM vai.: 2—4 ir 6—H P. M. 
liet. ofiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
TtTČiudmitiais ir ,Sukmudieuiuis 

pagal sutartį

Rez.:
24C6 W. 69 St.

DR, A. R. STULGA
DANTŲ OYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street •
_______ CHICAGO. ILL._________ '

DR. A. J. SHIMKUS j.
_ _______ ______ _ OYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 1

LIETUVIAI ADVOKATAI Ofisas 4300 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

ženklų j statyta. Tačiau lietuviai mo-'

• * y.'-vairi ' (gA^T
■■■■■■■■■■■■■■B

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

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago

• /
2324 S. Leavitt St. justin MACKEtVICII, Prez. Tel. Canal 1679

Lietuviškas Krupnikas-80 Proof
LAB.U SKANUS G ŪKIMAS. LlETUVIfiKA KRUPNIKĄ GERIANT SU KAILSTA 

ARBATA. PASALINA SLOGAS.
LIFTIVISKĄ KRUPNIKĄ GAI JIE GAUTI TIK PAS LIETUVI. KURIE DAR NE
SAT GfcRE LIETUVIUKO KRUPNIKO. TAI .REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK | TAVERN! S. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVEKNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU.

bet
griau

ti. Tam reikalui lietuviai tu-

Telephone: BOUlevard 28001 VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

inCCDU I PDlQil Trečiadienais ir Sekmadieniais
JUuLrn Ji unlvn {________ pagal sutarti.________

LIETUVIS ADVOKATAS'
4631 South Ashland1 Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street 

Telephone: REPublic 9723

TaL OANal 8345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. OANal 0408
Tel. Ofc. REPublic 7 CM 
Mcirone Park MU

DR.A.R. LAURAITIS
DBNTISTAS 

2423 West Marąuette Road 
Antrad., ketvhlad. Ii aenktadienlalr 

taii 9-12 v- r>t4; 1’5 P- P-: 6-9 v- *• deštodieniaiH nuo 9 v. r. Iki 1 p. p. 
161 Broadvay

| JSSR SiSuS: ...

IU f.se v. vak. SubatoJ m o 1J Iki ftakmatjlenlalg paaul sutarties 
1:00 vakare 

IM W. Ranilolpb St.
Valandos: kasden nuo 0:00 ryto 

1X1 1.00 B<» nlet

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

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

State ««#• Prospect 10U
KAL & ZARETSKY

DR. Pa ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Cbicago 
Pened., Rered. ir Suhat. nno 2—9 v.
Rea. 6024 So. Talman Are.
Rea. Tel. GROvenill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

Ketv. ir Nedėliotais susitarus
Kabaloms ClceroJ 
IHG So. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak._______

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3061 8519 W. 43rd St
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir 8ekmadieniais
murai antsrti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
83 Nortk U Baile Street

Ckieage
Telephone CENtral 1840 

Antr. tr Kstvr. 7 Iltį S vai. vak.
Šefit. 3 iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutartį
6322 So. Western Avenue

_________ PROapect 1012

AKIŲ GYDYTOJAI

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Office Ptione Res. and Offiee
PROsnset 9359 g. Leavitt Rt
Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vak. CANal 070S

DR. J. J. KŪWAR
<K0WARSKA8) .

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

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutart)

Tel CANa’ 0857
Res. PROspect 6659

DR, P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 80. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro
TeL BOUlavard 7048

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK
t

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

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

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK,
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

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

Tel TARdfl 0994 
R*.: TA PLAaa 8490

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

DR. CHARLES SEGALonsAS
4729 So. Ashland Avė.

2 luboa
CHICAGO, ILL. 
įfonu MtOvray 8880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedčliomia nao 10 iki 12 
Nuo 10 iU 13 vaL ryto^ nuo 2 iki 4 
•ai (wt nietn Iv ««w» 7 Itri 8:30 • •

JAU BUGRftO ta KAAtFORnuoa

DR. J, SHINGLMAN
Praktikuoja to metu

ReoruatUnuin Ir Uedlee liana lo 
»p«cialybA

Valandos lt-13 A. M 3-4, 7.a p. u 
Gyvenimo vi»te 1«38 ko bo A»a

Pbon* Cicero Stst 
4X0 1-m

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointaaeot

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valaottue

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

Ofiao Talaf. BUOlevard 7820
Naaų Talaf. PROspact 1930

TeL OANal 6138

DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR omUROAS

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

Seredomia ir Nedėl. pagal sutarti 
RS8IDBNCUA

663J S. California Avė.
TAlefonM RRPnhlIe 7WUI

Tai. Office Wantworth 6330 
Res. Hyde Park 3396

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

V’alaodoa 2—4 po pietų, 7—6 y. v»k. 
libkyriiė ir aubato^ja.

(DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal aptarti

Tel. Ofiso BOUlavard 5813-14 
Raa. KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8^0 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Residencijoa Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė. 

Valandoa 8—10 A. M 
N«d4lio»nia pagal sutarti

Reikale naudokitės patar
navimu ty profesionalų ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. KryMaus ligonine.
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LABDARIŲ DIRVA

Jų Pasišventimas 
Nenueis Veltui

Vienus iš meno draugų gy
veno be rūpesčio. Dirbdavo, 
gerdavo, o būdavo apie kokį 
veikimų, tai jam nė neprisi
mink. Jis neatsižvelgė j tai, 
kad ir mašinai reikia tepelio 
ir priežiūros. O kų jau čia ir 
bekalbėti, kokios priežiūros 
reikia žmogaus kūnui.

Mano draugas nors dar ne
senas, bet iš girtybės gavo 
paralyžių. Negalint dirbti pri
sėjo gyventi iš valdžios ma
lonės. Čia nebuvo gerai, tai 
jis užpuolė mane, kad jį išve
žus į Oak Forest prieglaudų.

, Man toji prieglauda yra pu- 
' žj stama. Aš jį draudžiau, kad 
tėti nevažiuotų. Bet kiti žmo
nės visuomet yra linkę patar
ti kitiems apie tai, kų jie me
nkai žino. Taip, mano (Įran
gas neklausė manęs, bet pa
klausė kitų ir išvažiavo. Da- ,n’i»o. 
bar tas mano draugas keikia 
visus tuos, kurie ten jį kurs
tė išvažiuoti.

Oak Forest prieglaudoj to
kių savo likimų keikiančių y- 
ra ne vien tik mano draugas.

kų yra sušelpusi daag var
guolių. Dabartiniais laikais 
tai yra pusė bėdos, tam tiks
lui yra valdžios pagalba ir 
neturtingūs bėdoje Šiaip taip 
aprūpina. Bet prieš keletu 
metų to visko nebuvo. Jais 
visais prisėjo rūpintis Labda
rių Sąjungai. Tuo Labdarių 
Sąjunga yra nusipelniusi gra
žų vardų ir verta Visų parė-

Kyla klausimas, kas čia. pa
skatina tuos Labdarių Sųjan
gos narius darbuotis prie to 
taip ne visuomet malonaus 
veikimo. Tas visas jų darbas 
yra nespartus ir labai dažnai

NEKENTĖ! VIDURIU 
UŽKIETĖJIMU '

“kaityk Sj laišką, gaut % nuo Wm. 
C. Billings, 1930 19 at., Denver, 
Colorado: “Kai aA numigau sun
kiu* prtsryttlaa Jai jaučiu, kaip bas 
lj prarijęs. Po poros dienų man 
priaeina imti ii uos uo jaučių vaistų.

“Vienų rytų pusryčiams aš tu
rėjau All-Bran. Jis veikia geriau, 
negu bite kokie (mosuojantieji vais
tai, n ės jis kasdien mane palaiko 
gerame stovyje. ’ ’ i

Kiekvienas gerai supranta, kad 
inti vaistus visų laikų yra nesvei
kas jiaprotys. Kur kas geriau yra 
išgydyti (mprastų užkietėjimų var
tojant šį saugų natūrai.škų maistų!

KeUogg’s All-Bran jmlengvina 
paprastų užkietėjimų ,nes jis duo
da viduriams reikalingų mankštini- 
mų, kurio jam reikia. Jis sugeria 
vandens du sykiu daugiau negu

Kad atsidėjus pradėtum ieško 
ti, tai surastum iki 100 lietu- sau’ kitiems, lr kaip įsta-

nemaloftus. Jie darbuojasi ne i*1“ sve‘ia- Velniai atitaiso ir iš
valo vidurius.

vių, taip savo gyvenimo liki-
Išbaudyk per savaitę. Jei būsi 

nepatenkintas, tai Kellogg Co. su
gražins jums pinigus. Paprastai 
dviejų Sankštų dienoje būna gana, 
o kroniškuose atsitikimuose pne 

, kiekvieno valgio. Vartok su pienft
riaiio užmokesčio, nė Vienas m- vaistais. Parduodama visose grO-
nei nesitik i I certl®8e- Oamina Kellog iš Battle

Į CrOek.
Labdarių Sąjungos noriai

bu, kad per tiek daug metų 
jiems ta darbuotė nenubosta. 
O jie už tų darbų jokio mate-

mų keikiančių. Teisybę pasar 
kilus, tai juos negali už tai 
kaltinti, kati jie keikia savo 
likimų. Jų gyvenimas toj 
prieglaudoj, yra nepavydėti-

' nas. Įsitikinimui geriausia tų kaipo katalikai matuoja savo 
prieglaudų aplankyti. ' užmokestį katalikišku mastu.

Aplankius tų prieglaudų, die labai gerai žino, kad Kri-

Taip pat Streikuoja, šešios juodukė-s Chicago Sveikatos Departamente, motinų pieno 
stoty, paskelbusios sėdėjimo streikų. Sveikatos Departamentas joms už pieno uncijų inokė- 
jo po 4c. Dabar jos nori gauti po 10c už uncijų ir, sako, streikuosiančios kod laimėsiu. Svei
kutes Dep. virš. dr. H. Bundeseii sako negalįs daugiau mokėti, nes nėra užtektinai fondo 
pinigų. '

Kokia užaugo. Atvaizde Jac- 
ųueline Benson su savo moti
na., gyv. 5914 Dakin st. Dabar 
ji 14 mėnesių amžiaus. Gimu
si Svėrė tiktai 12 uncijų. Me
rgaitės galvytė blivo golfo 
bolės didumo.

kaip patyręs tų skurdų, kurį 
kenčia mūsų tautiečių dalis, 
tai žmogus trokšti pavirsti į 
vadų ir išvesti juos iš tos jų 
skaudžios - skurdžios nelait 
mės. Tuom vadu yra Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų 
Labdarybės organizacija. Ši 
sąjunga pastatė Šv. Kryžiaus 
ligoninę, kurį taip gražiai gy
vuoja. O dabar ši sąjunga tu
ri nupirkusi ir jau. išmokėtų 
ūkį, ant kurio bus pastatytas 
namas ir jame seneliai bus 
tnikamai užlaikomi.

Labdaringa Sąjunga per vi
sų ištisų savo gyvavimo lai-

4—' * J1 ’ - < ----------------------“-------------------------------------------

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BIIREAII ASSOCIATION

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

V ............... . ■ --- -------------

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER’S ELKIR 
OP BITTER WWE

Nebūkit

Ifevirikintmo
Vergais

sius atėjęs ant žemės įkūrė 
brolijų. Labdariai laibai gerai 
žino, kad mes ar turtingi ar 
varguoliai visi esame broliai 
ir sesers varde Kristaus. La
bdariai labai gerai žino ant 
kokio laipsnio Kristus pasta
tė labdarybę. Kada teisių da
ktaras Kristaus paklausė: 
“Koks yra didžiausias įstaty
mas?” Tai Kristus atsakė: 
“Mylėsi Viešpatį Dievų iš vi
sų minčių savo, iš visų spėkų 
savo, o artimų savo kaip pat
sai save’’.

Šiuomi pareiškimu Kristus 
labdarybės darbų iškėlė į pa
danges. Tuojaus po Dievo 
meilės įsako mylėti savo ar
timų. Tad Labdarių Sąjungos 

(nariai aukodami laikų ir pv- 
nigtis šiam tikslui nė kiek 
neaprigauna. Nes už labdary
bės darbus Kristus yra pri
rengęs tokį užmokestį, kad 
nei akys matė, nei ausys gir
dėjo.

Labdarių Sąjungos idealai 
yra kilnūs. Šios sąjungos na
rių širdys yra kupinos aukš
tų siekių. Tai nėra jokios abe
jonės, kad planuojamas sene
liams statyti namas jiems ne
pavyktų pastatyti.

Debesylą

Mari jonų Vedamųjų 
Pamaldų Tvafkraštis

OavėniOg Meta

Melrose Park Tėvų 
Marijonų Rėmėjų 

Vieša Padėka

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4005-07 So. Hcmitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Aukos Seminarijos 
Koplyčiai

A. Radzevičius West Sideje 
Tėvų Marijonų Seminarijos 
statymui koplyčios iš viso 
surinko $126.10. Seminari
jos Vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja už aukas. Nepaskel
btųjų aukotojų vardai seka:

Po $1.00: L. Labanovski, W. 
Baski, VV. Vyšniauskas, Wl 
Valas, C. Noro, J. Grigas, A 
Urbonas, VV. Neffas, G. Neva* 
domskis.

Po 50c.: P. Vasiliauskas, T T. 
Kauta, M. Petraitis, J. Pet
raitis, J. Kraujalis, M
kus.

Po 35c. 
Po 25c.

Zi ti

V. Valonis.
W. Brod, J. Va Lis, 

S. Bagoči finas, P. Stumbri
nė, N. N.

Po 20c.; N. N., N. N.

Dykai koplyčios visose 
Chlcagčs dalyse | __ LAIDOTUVIŲ UlBEKTOttIOH

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

RfiPublio 8340

MASPETH, N. Y., kun. Jo. 
no Balkfino klebonaujamoje 
bažnyčioje, misijos, kovo 21 
—28, kun. Alponsas Jagmi
nas, MIC.

G1RARDVILLB, Pa., kun. 
Mykolo Daumanto klebonau
jamoje bažnyčioje, misijos ko
vo 22—28, kun. Adomas Mor
kūnas, MIC.

Velykų Metu
OMAHA, Nebr., kun. Juo

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

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

LAVVRENCE, Mass., kun. 
Prano Juro klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 5—13, 
kun. Juozas Vaškevičius, MIC.

MELROSE PARK, III., Mt. 
Carmel bažnyčioje, misijos 
balandžio 11—18.

SIIENANDCAn, Pa., kun. 
Juozo A. Karaliaus klebonau
jamoje bažnyčioje, misijos, 
balandžio 19—gegužės 2, tė
vas generolas kun. Andrius 
Cikoto, MIC ir kun. Adomas 
Morkūnas, MIC.

PHILADELPHIA, Pa., ku
nigo Igno Zimblio klebonau
jamoje bažnyčioje, gegužės 31 
—birželio 6, misijos, kun. A- 
dornfls Morkūnas, MIC.

CICERO, 111., kun. Jeroni
mo Vaičūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, novena į Šv. An
tanų, birželio 4—13, tėvas ge
nerolas kun. Andrius Cikoto, 
MIC.

/
Šėtono veikimo gali nema

tyti tik tas, kas yra šėtono 
apakintas, šėtonus sukyla, šė
tonas kovoja, šėtonas nerim
sta, ir tai amžinai iki pasku
tinio teismo, kad bus otnžių 
amžiams pragare prirakintas. 
“Lygiai kaip vulkanų ugnis, 
tarpais apmalšinta, siaučia 
gilumoj ir drebina žemę, pas
kui v»4l plačiai prasiveržia ir 
sauja dangaus link, taip yra 
ir su demonų sukilimu: tar
pais jie neišdrįsta išlįsti, bet 
kitu laiku jiems rodosi atė
jus jų valanda degančiu ug
nies žibintu pulti dangų... Pi
ktas pakyla au baialu nuoaek-

Rengimo komisija vardu 
Tėvų Marijonų Rėmėjų 1 sky- j 
riaus reiškia nuoširdžiausių 
dėkingumų gerbiamiems tėve
liams: kun. J. Jenčiui ir kun. 
V. Čižauskui už jųjų atsilan
kymų mūsų vakarėlyj, kovo l ’ 
d., ir už jųjų kalbas ir parė- Į 
mimų; taipogi dėkojam aps
krities valdybai ir visiems ki
tiems, kurių dalyvavo iš West 
Side, North Side, Brighton 
Park, Marąuette Park ir Ar
cher lleights, ir visiems, ku
rie tik kokiu nors būdu pri
sidėjo prie vakarėlio pasise
kimo. Vakaro pelnas vėliau 
bus paskelbtas.

Dėkingi esame valdybai ir 
komisijai per A. Švilpauskie- 
nę.

luinu, numeta visas kaukes, 
nesibijo jokio begėdišknmo” 
(Foerster).

Neeikvok savo būtybės; gra
žink jų laisvai Tajam, Kurs 
jų tau laisvai davė; kitaip ta 
būtybė tiktai sapnas; tai yra 
tiktai būti, o ne gyventi. »

— Bon&r

Urba Fiower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlėn Myltntlcfns — Vogtinėms 

lUuik Intams — Ijiklotuvėms — 
PapaosiManfs.

Pilone LATAYOTTE 5800

f.A. I A
DOMICĖLĖ

MARTMfAITIflNĖ
(po lėtaL Mlkaloiiskultė)
Mirė kovo 15 d.. 1937. 4:45 

vai. vak., milauttun pynę am- 
ŽIiiUk.

Kito lft f’aik'Vdtlo apakrlčlo, 
VpylAs parap., V»lftvllčlt| Hm.

ArrflrlkOJ Iftgy verto H3 metus.
Paliko dideliame nulifldime 

ilvl dukterie Bėrnlce ritinei, 
tinta Juozapą (r Haltle Mar- 
tln-iltla, rtu Mflnu Petrą. maJ- 
CI4 Marle Ir Juozapu, pus
broli Kazimierą Čftpsk) lr <1- 
tnlnev, o Lietuvoj 2 seseria, 
brrtlj Ir gimines. Prlklauač 
prie Sv. Kazimiero Ak. Rė
mėjų tr Apafttalystčs Maldos 
dr Jom.

Kūrtas paftarvotas 5733 bo. 
Morjun st, tel. En<1ewood 
6485.

Laidotuvės (vyks pfttnyčloj, 
kovo 19 d. lft namų t vai. 
ryto bu« atlydėta | SV. Jurgio 
parapijos boMiVčta. kuthoj J- 
vykn irdullnffoft piMalflos uft
velionės slMą. Pu pamaldų 
Rus nulydėta Į tv. Kaatmlard 
kapinės.

Nudftlrdžlal kviečiame vlsufl 
rimines, draugus-reji lr paty- 
MAnius-as dalyvauti ftiose lai
dotuvėse

NulKMę- Dukterys, Milai, 
tento.. Marti. Pusbroli* 19 
(iimtitėe

1-etdetovlų rtOaktartun « P
Mariki Te! VARd* liSJ

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

Grabnamių
•--- --- O------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
-------o—*■

Suvirš 50 metų prityrimo——o
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 

• pinigus -------o-------
Mes atlikome darhų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WE$TERN AVENUE
Aim GRA9TD AVB.

Telefonas SEEIey 6103
GhfoOgo, IUinoia

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS— . a

A U D lll AIIPC PATARNAVIMAS
AmDULANbL dieną ir naktį

n W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I KAI MIESTO DALYSE

ladiawiK ir Suiai 
I. liiileįiciiB 
S. P. Mažeika
fl. Masalskis 
A. Petkas
S. M. Skote

3364 Bo. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Plaee 
Phone CANal 2515 

Skyriuii 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ava.
Pbena LAFayatU 8572

... --,-- z---  4
3319 LItaaaioa Ava. 
Phone YABds 1138

3307 Litttaniea Ava. 
Phona BOUlavard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2100

718 W««t 18th Street 
Phone MOMroa 3377

..

11

I. J. Zoį ■

Turskis ir Šuns
1848 W«t 48th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 Ro. Michlgan Ava. 
Tel. PULlman 5703
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Religinio Koncerto 
Pasiklausius

Pasimirė Kazimierietė 
Sesuo Loretta

AUŠROS VARTAI. Knk- Sesuo M. Loretta (Jadvyga

&

lio j bažnyčioj, prie neblogų j Levgaudaitė) mirė kovo 16 d. 
vargonų, praeitų, sekmadienį 6 vai. ryto, Hotel Dieu ligo- 
teko pasiklausyti parap. cho- ninėje, EI Paso, Texas. Bus 
rero, vedamo varg. .T. Brazai-

(iki šiol buvo laikomi kas ke
tvirtų sekmadienį). Sus mai 
bus pradedami 1 valandų.

federacijos centro ir aps
krities laiškai priimti, f Vak. 
Vai. L. K. konferencijų atsto
vais išrinkti: E. Mikolainicnė, 

j P. Čeikauskienė, J. Ročkiūtė,
parvežta Chica«on Sv. Kari- R A Pra.

Mo, ir pasigfrfti jo roliginhi miero Sesen, vienuolynan ke-' kaJ vigonig drattgijonls
koncertu. Programa buvo pla
ti, sudaryta iš rinktinių reli
ginių veikalų taip lietuvių, 
taip pasaulinių kompozitorių.

“Galingas didis mūsų Die
vas” (Brazaičio), “Viešpatie 
pasigailėk” (Leonardo), ‘Svei 
ka Marija’ (Daukšos), “O 
Bone .Tesu” (Palestrinos), 
“Meldžiam Tavęs Viešpatie” 
(kun. Čižausko) tr trečias Kri 
staus žodis nuo kryžiaus (Du- 
boiso), kuriuos giedojo cbm- 
ras, vargonais pritariant pa
čiam chorvedžiui, galėjo pa
tenkinti ir išlepinto muziko 
skonį. Visų keturių balsų ly
gumas, skambesio vieningu
mas — retas mūsų parapiji
niuose choruoRe reiškinys — 
buvo pilniausiai išlaikytas. 
Choras, imant domėn nedide
lę Aušros Vartų parapija, jo 
pajėga — didelė, pralenkian
ti net didesnių parapijų cho
rus. Ypatingu triumfu choras 
išėjo veikaluose “Galingas, di
lis mūsų Dievas” ir kun. Či- 

žausko “Meldžiam Tavęs Vie
špatie”. Čia ir šalto klausy
tojo sukėlė jausmus, kurie 
perkėlė jį į dvasinį gyveni
mų. Tuomi muz. Brazaitis dar 
kartų jrodė save esant įgu
dusiu dirigentu, sugelmnčiu 
suvaldyti asamblį iš virš 50 
asmenų.

Be choro, teko pasigėrėti 
ir jo solistėmis: Skamarakie>- 
nė Franko veikale “Panis A- 
ngelicns”, A. Šiauliūtė — Mi- 
llardo “Avė Verum”, I. Ai-

tvirtodieny), kovo 18 dia.». ir kbUa,„s skyriams jtei.
' 1 ' kti laiškai - kvietimai į Fe

deracijos konferencijų.
Sekantis susirinkimas bus 

kovo 30 d. vakare, mokyklos 
8 kambary. Susirinkimas per
keltas iš priežasties Velykų. 
Visi turėkit tai galvoje. Pra
nešimas iš VYS atstovo V. 
Uždavinio prakalbų parodė, 
kad viskas gerai pavyko. Au- 

t kų Vilniaus reikalams surink
ta $31.73. J 6 Vasariio — pa
minėjimas Lietuvos nepriklau 
somybės 19 m. sukakties — 
irgi pavyko. Aukų Vilniaus 
reikalams surinkta $20.00. Pro 
grama taip pat buvo graži. 
Dalyvavo Šv. Grigaliaus cho
ras, mokyklos vaikučiai, va- 
dov. seserims Kazimierietėms. 
Kalbėjo kleb. kun. H. J. Vai- 
čūnas, Lietuvos kons. dr. M 
Bagdonas, adv. Savickus ir 
A. Valančius.

Iš knygų reviizjos komisi
jos rajiorto pasirodė, kad 1936 
m. įplaukų buvo- $71.25, o iš 
laidų $70.10. Pinigų pas ka
sininkų yra $17G.4O..

Tai taip darbuojas Federa
cijos 12 skyrius.

A. Valančius

JanuŠauskos. Duetas Lambi- 
llotte “O salntaris” vargo
nais pritariant muz. A. Mon- 
deikai, skambėjo begalo švel
nini ir lygiai. Solo Schippos 
“Avė Maria” Maleckas paro
dė balso turtingumų ir puikų 
jo valdymų. Tai daug žadan
tis dainininkas. Gražiai kon
certų paįvairino ir pats dirig. 
Brazaitis vargonais išpildęs 
Batistės “Grami Offertory”.

Koncerto vidury, gražų, ge
rai priruoštų pamokslų apie 
religinę muzikų pasakė kleb. 
kun. Urbonavičius.

Koncertas baigtas palaimi
nimu Šv. Sakramento ir kon
certiniu choro “Tantum Er
go”.

Žmonių buvo veik pilna ba
žnyčia. Svečias

Iš Federacijos 12 Sky
riaus susirinkimo

Sus-mas įvyko 28 d. vasa
rio. Pažymėtina, kad šiam su
sirinkime atstovų dalyvavo iš 
penkiolikos draugijų, klubų 
bei skyrių, viso 35. Dalyvavo 
ir mūsų didž. gerb. kleb. kun. 
H. J. Vaičūnas. Mūsų kolo
nijoj Federacijai priklauso 
aštuoniolika dr-jų. Iš jų me
tinio mokesčio nemoka tik 
labdarių ir švietimo įstaigų 
rėmė.jai. Kitos visos draugi
jos moka po 2 dol., iš kurių

Bunco ir Card PŽirty

Trečiadienis, kovo 17 d., 1937

CICERO
Draugija Dievo Motinos So

pulingos eis in corpore prie 
šv. Komunijos kovo 21 d. Vi
sos narės kviečiamos susirin
kti į svetainę 7 vai. ryto su 
ženkleliais. Iš čia eisime 
bažnyčių 7 :S0.

riomia jie niioširdžianaini rūpinasi, įžymietni artistam* 
nes jie neišgali savo balsais rizikuo- “It’s toastcd’’ yra
ti. štai kodėl tiek daug operoa, 
scenos, filmų ir radio artistų Iš
reiškė, kad ypatiškai jie labiausia 
mėgsta lengvų užsirūkymų, kuris y- 
ra malonus jų gerklėms. Šie artri
tai pasirenki bučky Strike cigaro- 
lūs. lengvų užsirūkymų iš turtingo, 
mindans iiilri' o.

Lueky Si t re yra vienintė’i ciga- 
į 'etai, kutie suteikia jiems “toast- 

I .ng’’ proceso, kurio pagelba išvalo- 
į Ina tūlos šiurkščios, randamos viso
kiame tabike priemaišos. Ir Lucky

pagerinimus, 
jūsų gerklės 

aĮtsauga, prieš knitėjimus, prieš ko
sulį.

Pagamin i iš viduriniųjų puikiau
sio tabako lapų, Luckies turi tur
tingų skonį, skonį paeinantį kaip 
tik iŠ to puikaus tabako, kuris be 
to dar pagerintai spraginimo 
(“toasting“) proceso. Kaip tik to
kie pagerinimai padarė Lueky 
Strike* eigaretua mėgiamiausius di
delių artistų, kuriu balsai vra jų

, .1 dol. siunčiamas Federacijos
tut.ytė — Adamso “Malda i * • , r-a ,_ •,, .. ,, centrui, o kitas lieka skvnu-Z rvzvzJ- eini IrlITl II I T »•Mariją” (žodžiai kun. M. Ur
bonavičiaus), J. Povilausku 
— Kuzio “Avė Maria”, due
tuose A. ftiauliūte su A. Ska- 
marakiene — Loretzo “O sa- 
Intaris” ir A. Htunnaitc su 
L. Labanausku — Tez.iani 
“Panem de coelo”. Kai ku
rie jų taip |«t darė didelio į- 
spūdžio.

Koncertui didelio spalvin
gumo pridavė svečiai solistai 
iš Cicero: C. Maleckas ir F.

Tragedija dėl 10 m. mergaitės.
šiame atvaizde Caroline Hoaglnnd, 
10 m. amž., 555 N. Waller avė., 
į kurią, sakoma, buvo “įsiniyl •jęts” 
35 m. amžiaus Hoaglaml’ų įnami? 
(burdingierius) Fxlword Krnftliefer 
ir manęs au ja ausituokti. Sužino
ję tai tėvai įsakė Krafthefer’iui 
spiesti jų namus. Kai įnamis atsi
sakė, jis bnvo mergaitės tėvo iž- 
mestaa lank, bet. turėdamas raktą, 
vėl įėjo į vidų. Kai Krafthefer 
pakartojo “mylįs’’ jo dukterį, mer
gaitės tėvas smogė ir įnamis krito 
negyvas.. Policija bnvo mergaitės 
tėvą suėmus, bet vėliau paleido.

Šeimininkės rftpeetis. Keliant dar 
bininkams algas kyla r kainui ant 
įvairų valgomąjį) rųduktų. Atvaiz
de parodoma viena Chicagoi Sei
mininkių, kuri galvoja, kaip ynoj

. .. turtu. Jie taio gi padarė šio car-
I ų paejų dienų 1 valandų Strike suteikia visiems rūkytojams saus išdirbimo cigaretus šalies vi- 

|X) pietų bus draugijos susi- Ituos pae,'is, kokie teikiama šiems sų rūkytojų lobiausiai mėgiamus, 

rinkimas. Sus-mas atkeltas iš z- 11 ■■■ ............................... - —n— -----------------a.
priežasties Velykų.

Raštininkė

su galu suvedi,;, žemiau r,.r.o- PASIŠVENTIMAS, LAIVINI- 
ma, kiek ui hūe ir už 1 dol. hu
vo galima mėšoe nnpirkti ‘,9:w pi.
ir kiek šįmet. Pasirodo, kainos mė
sai labni pakilę ir dar kils, nes 
skerdyklų darbininkams nesenni 
pakeltos algos. Išeina, kad įvairių 
produktų tinstąs nieko nenustoja.

MASIS IR PRIEŽIŪRA
PADARO JŲ BALSUS 

“AUKSINIAIS”

» awR’W66nr
OF BggSTiAK

1*34 1*37

I POUND 
6 OUNCES

AJKHIABS WORTH
jOF VEAL ROAST

Dideliems artistams beveik kiek
vienas užvydi, nes jų balsai atneša 
jiem* garbę ir turtus. Vieniems o- 
peros karjiera, arba eilė pasirody- 
nų didžiulėse radio programose; la
joms vėl vyriausios rolės teatruose 
uit Broadway, arba filmų žvaigž- 
lžių kontraktai Hollyvvoode.

Daugumai atrodo, kad atlyginimas 
už keletą valandų ar gal ir itktai už 
kelias minutes darbo, kuris atrodo | 
lyg koks žaislas, yra tiesiog nepa
prastas. Bet kas tokiose pavirSuti- 
sėse pastabose neužmato, kad artis
tai turi pašvęsti ilgus metus lavi
nimuisi it sunkia triūsui, o dažnai 
net ir nemažai pinigo prisirengimui. 
Jie pašvenbia daug valandų prati
mams, atsisakant nuo daugelio pa
silinksminimų ir, kas visų svarbiau
sia, būti gausini gamtos apdovano
tais.

Šiems artistams jų balsai yra iS- 
tikro vertingomis nuosavybėmis, ku-

ZENITH 1937 RADIO
Lengvai pagauna ir mažas stotis; lengvai pagauna 

Europos stotis.
Gražus walo,i>us balsas 

Kaina nuo 50 ** aU^*aW*
JCSŲ SENAS RADIO PRIIMAMAS MAINAIS

reiškiame šeimininkei Karla- 
vičienei, padėjėjai Aitutienei 
ir jos draugei už paruošimą 
skanių pietų ir vakarienės.

Negalime praleisti nepažy
mėję vaukeganiečitų atstovų, 
kurie savo dalyvavimu pie
tuose ir vakarienėj ne tik į- 
nešė daug gyvumo vietinių 
atstovų tarpe, bet taip pat 

1 žymiai prisidėjo prie paden
gimo lėšų. Už tai jiems ypa
tingai dėkojame. Vaukeganie-

NORTII SIDE. — Kovo 17parodė gražų vienybės ir 
d. įvyks parapijos svetainėj, ■ atjautu no pavyzdį. Už tai 
tuojau po pamaldų 8 vai. vak.1 .l’en5s ypatingai dėkojame.

Skaudamos atržnos’ Gau
kite malonų ir greitą 
palengvinimą su keliais 

Usltrynlmala. 
PAIN-EXPELLER

pilniausiu pasisekimu nau-—tOl’T

Tel. LlNcoln
Dėl Reumatizmo, Slopų, Ner- 
yoturao, Prastos Cirkuliaęijos, 
Anksto Kcatfjo Spaudimo ir 
RfedAsinimo—PAMfiOlNKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, 8nlphur ir Shower 

Maudynės,
. Elektros Trytmentai ir Masožaikilniam tikslui1 bunco ir card 

party. Visi kviečiartii atsilan
kyti. Prisidėsite prie gražaus 
darbo. • Rengėjai

je. Šių metų skyriaus valdy
boje yra jaunų, Amerikoj au
gusių ir mokslus ėjusių žmo
nių, pav. pirm. yra jaunas, 
veiklus žmogus B. Kazlaus
kas. Fin. rašt. B. Stulginskai- 
tė, kuri jau penktas metas 
kaip yra valdyboj. S. Kučaitė 
trys metai kaip valdyboj, abi 
gražiai darbuojas. Garbė Fe
deracijos 12 skyriui turėti 
jaunus darbuotojus. Skyrius 
pageidauja, kad jų pavyzdžiu 
pasektų kuodaugiausia mūsų 
jaunimo, o jaunų veikėjų Ci
ceroj netrūksta. Šiame susi
rink im© daug buvo jaunimo. 
Norėtume, kad kitame būtų 
dar daugiau, kad dalyvautų 
atstovai Vyčių, Šv. Vardo, 
Katalikių Dukterų klubo. Šių 
trijų draugijų atstovai retai 
lanko Fed. skyr. susirinki
mus. Atstovams nesilankant 
atrodo, kad tos draugijos bū
tų likviduotos. Sekančiam su-' 
sirinkime norėtumėm matyti 
visų draugijų atstovus. Taip 
pat skyrius prašo visų drau
gijų ir klubų bei skyrių už 

isirookėti metinį mokestį. Vi
sos yra gavusios laiškus ir 
blankas.

Nuoširdi Padėka

Liet. Kat. Vakarinių val
stybių 14-siOiR konferencijos 
renginio komisija šiuo reiš
kia didelės padėkos; kun. M. 
Urbonavičiui, MIC., Aušros 
Vartų parap. kleb., už duotą 
salę ir gražias pamaldas baž
nyčioj, kun. V. Čižauskni už 
gražų pamokslą, ir gerb. pre
legentams dr. S. Šlnkienei ir 
prof. kun. J. Vaitkevičiui, M. 
I.C., už gražias konferencijai 
paskaitas, draugijoms ir pa
vieniams, kurie aukojo spau
dos daribo lėšoms padengti. 

Padėkos žodžius taip pat

Pranešimą iš Fed. apskri
ties sus-mo padarė pirm. B. 
Kazlauskas.

Nutarta skyriaus susirinki
mus laikyti kas paskutinį se
kmadienį kiekvieno mėnesio

3r»

Rengimo komisija: 
A. Bacevičius, 
M. šrupšienė, 
K. Sriubienė, 
J. Kriščiūnas

Tėvų Marijonų Rėmėjų
19 Skyriaus Sus-mas
WEST SIDE. Šiandie, kovo 

17 dienų, tuojau po pamal
dų Tėvų Marijonų Rėmėjų 19 
skyriaus Aušros Vartų para
pijos mokyklos kambary įvyks 
susirinkimas, į kurį kviečia
mi visi nariai skaitlingai da
lyvauti; taipgi prašome atsi
vesti ir naujų narių. Susirin-

r .

kūnas svarbus, nes turime 
svarbių reikalų svarstyti, ir 
labai pageidaujamas narių ir 
šiaip geros valios žmonių 
skaitlingas dalyvavimas.

Valdyba

BUICK
&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, mv.
BendradArbiAl: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKU8

VTRV SKTKIFM 
IKSO C.lyhonrn Avė. 

Tr*e . K to Ir. 
Ir SrM.

7s3S ryt. Iki i« vnk 

Antr. Ir Pmkt. 1M 
ryt. Iki « ralf.
*IO«R VIBTOKR

Monenę skyhifs 
N. n»li>trd st

Antr. tr Ketvir.

• ryt n Iki e vak.
Moteris

Pntnmastnja
SFTIKA 40 MKTV

CLASSIFIED
PADAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPĄ

Pardavimni kriaučių šapa, moderniš
kai įtaisyta. Kaina pigi. 2407 So. 
Oaklev ava., tel RF.EIev 8658.

PAROAVIMII MASINOS

rarduodame visokius typewrlterlus. 
“addlng" ma.Mn.ss Ir rpgisterhi-. 
.įnoriu l’aull. Mid City Typewrlte»r 
Kxrhange. Tel. Wrnl\\orth 5305.

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

ZENITU ir kitos visos geriausios! radios yra 
parduodamos Budriko krautuvėse.

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

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIU FURNITURE MARI
5347 So. Halsted St.

BUDRIU IEWELRY KRAUTUVĖ
3343 So. Halsted Street

IDOMVS IR ZYMVS BI DRIKO RADIO PROGRAM.U:
WCF’I.— 970 Kit., nedėliomis nuo 7 Iki S vai., vak.
WAAF — 920 Kil.. l’anedMlaia ir pi tnyčlomls 3.30 po pietų. 
WHPC— 1420 Kll., Kitvergrals nuo 7 Iki 8 vai., vak.

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

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

LiepOS 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvų per Gothenb urgę laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės j

r
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arba telefonuokite CANai 7790
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