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DETROITE DARBININKAI 
GRASINA STREIKUOTI

Protestuoja prieš nepaprastus 
policijos žiaurumus

CHRYSLERIO STREIKININKAI ATVIRU 
LAIŠKU ĮSPĖJA GUBERNATORIŲ

DETROIT, Mieli., kovo 21. 
United Automobile Work- 
unijos vadaii grasina pa
ti visuotiną darbininkų

iką automobilių pramonė- 
jei apskrities, arba vals

tybės autoritetai “sėdinčius” 
streikininkus bandys jėgomis 
pašalinti iš Chryslerio fabri
ko ir jei miesto policija ne-

racija spaudžia autoritetus, 
kad teismo įsakymas būtų 
vykdomas.

DETROIT, Mieli., kovo 20. 
— Chryslerio korporacijos 
fabrike “sėdintieji” streiki
ninkai paskelbė atvirą laišką 
gubernatoriui Murphy.

Streikininkai įspėja guber-
paliaus žiauriai elgtis su dar- natorių, kad jis nesikėsintų 
bininkais ryšium su kitais jų pašalinti pajėgomis, nes 

tas sukeltų kraujo praliejimą. 
Pažymi, kad pereitą rudenį 
prieš rinkimus Chryslerio kor
poracija jiems, darbininkams, 
patarė nebalsuoti už prez.

streikais.

Tas yra nepakenčiama, pa
reiškia vadai. Ir pakartoja, 
kad “sėdintieji” nepasiduos
autoritetams, kovos už savo _ , . ,

iki Clir*vslerio kOT. ir gubernatorių
Murphy. Tačiau jie nepa
klausu*.

Nepaisant teismo įsakymo 
“sėdinčiuosius” areštuoti ir 
pristatyti teisman, gub. Mur
phy ir toliau stengiasi abi

buitį
poracjja nepasižadės su uni
jos atstovais turėti derybas.

Korporacijos viršininkai at
sako, kad jie neturi pasiryži
mo duoti žadėjimų. Tuo rei
kalu bas pasitarta tik po to, šalis kaip nors sutaikinti be 
kai darbininkai apleis netei- panaudojimo prievartos prieš 
sėtai užimtą fabriką. &ąrjx>j,* ‘ sėdinčiuosius.’ ’

Gedulo nunMos Pijaus XI laiškas 
Su. Kazimiero Se

serų vienuolyne
Vokietijos Ka

talikams

nų
bas.

MOKYKLOJ ĮVYKUSIO ŠIURPAUS SPROGIMO PASĖKOS

{Savanoriai darbininkai pašalina Nevv Londono, Tex., mokyklos griuvėsius, tarp ku- 
rasta šimtai žuvusių ir sužeistų vaikų ir mokytojų. Porą parų vyko sunkus dar-

(Acme Photo.)

TRYS BAŽNYČIOS ATI
DARYTOS VERA CRUZ 

VALSTYBĖJE
MEXICO, kovo 20. 

zaboj dvi bažnyčios - 
Miguel ir San Jose, pavestos 
katalikų komitetams ir atida
rytos. Tačiau nėra kunigų ir 
neturima jose pamaldų. Kata- 
likai kol kas tenkinasi tuo, kad 
gali į šias bažnyčias laisvai 
susirinkti ir bendrai pasimels
ti.

Ori-
San

PATYS DEMOKRATAI 
PUOLA ADMINISTRACIJĄ

TEXASE 455 ŽUVUSIEJI 
PALAIDOTA

Iš 94 sužeistųjų daugumas 
kovoja su mirtimi

Šiandien, kovo 22 d., 9:00 
vai. ryto šv. Kazimiero Sese
rų vienuolyno koplyčioje į- 
vyksta gedulingos pamaldos 
už a. a. seserį M. Lorettą, 
mirusią kovo 16 d. Hotel 
Dieu ligoninėje, EI Paso, Tes
ąs.

Seserys nuoširdžiai kviečia 
dvasiškiją, gimines ir gerada
rius suteikti velionei seseriai 
M. Lorettai paskutinį patar
navimą.

^£Xrbo PARTIJOS VADAS 

NEREMIA RADIKALŲ

LONDONAS, kovo 19. — 
Kad neprisidėjus prie fondų 
sudarymo Ispanijos radikalų 
naudai, darbo partijos, vadas 
Bailie Alex McGregor apleido 
šią partiją pažymėjęs:

“Radikalo Caballero ir jo 
sėbrų laimėjimas Ispanijoje 
išgriautų civilizaciją, demokra 
tiją ir religiją ispanų tautoje. 
Dėl to esu priešingas duoti ko

BERLYNAS, kovo 21. — 
Slapta į Vokietiją atvežtas ir 
čia kai kurioms bažnyčioms 
išdalintas Šventojo Tėvo Pi
jaus XI ganytojiškas laiškas 
Vokietijos katalikams.

Vietos Šv. Jadvygw kated-. 
roję šiandien pats vyskupas 
tikintiesiems skaitė Popie
žiaus laišką. "

Popiežius aštriais žodžiais 
smerkia nacių vykdomą kovą 
prieš Katalikų Bažnyčią ir 
tuo būdu konkordatą neigia.

Ragina kataliikus stipriai 
laikytis šv. tikėjimo ir nepa
siduoti naciams ir jų pago 
niškoms idėjoms.

ČEKŲ MOKSLININKAS
LIETUVOS UNIVER

SITETE
KAUNAS. — Vytauto D. 

universitetas artimiausiu lai
ku turės ypatingai garbingą 
svečią -- čekų mokslininką 
Fridrichą (čekiškai Bedišich) 

• Hrozny, pagarsėjusį Adeną iš

Sužinota, vyriausybė prie
šinga, kad bažnyčiose kunigai 
turėtų pamaldas. Teisybė yra 
ta, kad visoj Vera Cruz vals
tybėj kunigams uždrausta eiti 
savo pašaukimo pareigas.

Cordobos katalikams atkak
liai reikalaujant ir tenai leis
ta atidaryti vieną bažnyčią. 
Tad visoj Vera Cruz valsty
bėj iklšiol atidarytos t’P trys 
bažnyčios.

Coscomatepec katalikai tu
rėjo masinį susirinkimą, ku
riam dalyvavo daugiau kaip 
10,000 asmenų. Pasirašyta pe
ticija ir pasiųsta Vera Cruz 
valstybės autoritetams, kad! 
būtų leista atidaryti bažny
čias ir kunigams turėti pamal
das. >•; i

Pasiųsta peticija žlugo. Au
toritetai nė neatsiliepia.

AVAjSHTNGTON5, kovo 20. 
— Abiejuose kongTeso rūmuo
se karštai svarstyta darbinin
kų “sėdėjimo” streikai, ku
riais neigiami įstatymai ir 
teismai t

Be respublikonų ir demo
kratai atstovai ,už šį pavojin
gą stovį kaltino stačiai pre
zidentą Rooseveltą ir jo admi
nistraciją. Sėdėjimo streikai 
.pavadinti tiesiog anarchija, iš

BRITŲ KATALIKŲ VYSKU
PAS AIŠKINA, KAS SU

KELIA KARUS

NEW LONDON, Texas, 
kovo 21. — Čia ir aplinki
niuose miesteliuose Overton, 
Kilgore, (Tladewater ir kituo
se vakar ir šiandien palaido
ta 455 bernaičiai ir mergai
tės, žuvusieji čia mokyklos 
sprogime pereitą ketvirtadienį.

Daugumas tėvų nepažino 
savo žuvusiųjų vaikų dėl jų 
baisaus sužalojimo. Tik žino, 
kad jie žuvo ir palaidota 
drauge su identifikuotaisiais. 
Tas dar ne viskas. Iš sunkiai 
sužeistųjų žymioji dalis kovo
ja su mirtimi ir vargiai ją 
nugalės.

Paskelbtas arčiau apytik- 
resnis žuvusiųjų skaičius: 455 
žuvę ir 94 sužeista. Dviejų 
asmenų nerandama. Be to, 
žuvusių trijų mergaičių iden
tifikavimas neįmanomas.

Valstybės ir apskrities au
toritetai vykdo tirinėjimus, 
kai surasti šios baisios ne
laimės tikrąją priežastį, arba 
kaltininkus. Daugumas žmo
nių pasitenkina teorija kad 
požemiuose ir namų sienų 
tuštumose prisisunkė natūra 
lauš gazo ir jis susprogo. To
kios nuomonės yra ir Texas 
universiteto chemijos prof. 
Schoch.

Aplink buvusią puošniąja 
mokyklą belikusios vien tik 
griuvėsių krūvos, o vietoje 
mokyklos — tik aplūžusio^ 
sienos. Naktimis nesimato jo
kių šviesą. Ilgiausius 'metus 
bus liūdnų atminimų vieta, 
kur vienos minutos laiku su
naikinta visos apylinkės jau
noji karta.

,. ,, , žymiausią senovės hetitu civi-
kią nors pageJbą radikalams”. ,..........................* 1 • lizacijos ir jų raštų tyrineto-

UŽBAIGTAS LEIDYKLŲ 
DARBININKŲ STREIKAS

J4-

KAUNAS. — Kai kurių sa
vivaldybių ir miestą burmis- 

INDIANAPOLIS, Ind., ko-'trą rūpesniu, skulptoriui A- 
vo 20. — Keletą dieną čia vy-Į leksandravičiui užsakyta iš me 
kęs leidyklą darbininką strei- džio išdrožti herbai. Šiomis 

- kas užbaigtas ir iš naujo pasi-1 dienomis skulptorius jau bai- 
Todė laikraščiai. Streiko laiku gė išdrožti Telšių ir Kretingos 
leidyklos buvo uždarytos. ‘miestą herbus.

MILIJONAI BADAUJAN 
OIŲJŲ KINIJOJE

LONDONAS, kovo 19. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI pri
siuntė specialų apaštališką 
laiminimą D. Britanijos ka- 
riuomenėje ir Juros it oro lai 
vynuose tarnaujantiems kata
likams. Visų karališkų pajėgų 
katalikų narių vyskupas JE. 
J. Dey, D.S.O., apie tai pra
nešė katalikams kariams ga- 

kurios reiškiasi ginkluoti inai- nytojisku laišku.

Reikia butini oakioG blogumus; reikia 
atsikiikSiionioti

j „NEPASISEKA LAKŪNEI 

SKRIDIMAS

Hawaii Ra

štai prieš autoritetus.
Nurodyta, kad demokratai

gubernatoriai išsisukinėja nuo 
teismą įsakymo ir įsta
tymų vykdymo ryšium su 
“sėdėjimo” streikais. Jie tai 
daro remdamies šalies admi
nistracijos nusistatymu. Ad
ministracija su šių streikų pa
gelba bando gauti darbininkų 
ir visuomenės paramą vyriau
siojo teismo reformų sumany
mui, (Administracija tuo būdu 
nori įtikinti visuomenę, kad už 
“sėdėjimo” streikus reikia 
kaltinti ne ją, bet vyriausiąjį 
teismą, kurs stato kliūtis nau
josios santvarkos vykdymui. 

Kai kurie respublikonai at-

Vyskupas pareiškia, kad 
prieš keletą mėnesią jis britų 
karo jėgų katalikų karių var
du pasiuntė Šventąjam Tėvui 
— Kristaus Vikarui ištikimy
bės paraišką. Šventasis Tėvas 
dėl to savo apaštališku laimi
nimu dėkoja kariams.

Vyskupas toliau aiškina, 
kad kariai nesukelia karų. Ka
rus sukelia valstybės vyrai, 
imperijų kūrėjai, įmonininkai 
ir finansininkai, taip pat mo
kslininkai, bet ne kariai, arba 
jūrininkai.

Britanijos kariai yra pašau
kti ir įpareigoti ginti karalių,

H0N0LULU,
los, kovo 21. — Nelaūnė pa
tiko skridusią aplink pasau
lį amerikietę lakūnę Amebą 
Earbart Putnam. Iš čia no
rėjusiai toliau skristi per Pa- 
cifiką sugedo 80,000 dol. ver
tės lėktuvas. Lėktuvas sulū
žo, bet ji pati išliko sveika, ir socialę tvarką.

Lakūnė pareiškė, kad ji 
grįžta atgal į J. Valstybes.
Pataisius lėktuvą sakosi ban
dys vykdys savo pasiryžimą.

- HAffafFAX,' N. S:, Kanada, 
kovo 20. — Kun. J. Boyle 
kalbėjo Katalikių Moterą ly
gos susirinkime. Kalbėtojas 
pareiškė, kad krikščionys ne
gali būti teisinami viėn ftkrtie- 
nų svaidymu į bolševikinę Ru
siją, jei patys nieko neveikia, 
kad panaikinti nėgėm mus pa
sauly, kad patvarkyti ir pa
gerinti šiandieninę ekonominę

KONGRESAS MELDŽIASI 
UŽ ŽUVUSIUOSIUS

Popiežius Leonas XIII yra 
pareiškęs, kad visokius nege
rumus ir blogumus pasauly 
galima pašalinti ne kitokiu 
būdu, kaip tik krikščionišku 
gyvenimu, sakė kalbėtojas.

Daugelis pačių katalilcą 
šiandien nutolę nuo krikščio
niško gyvenimo. Tad be atidė-WASHINGTON, kovo 20 

- Vakar kongreso žemesniuo- lio j imo reikia į jį grįžti.
se rūmuose atkalbėta malda 
už žuvusiuosius New London, 
Tex., mokyklos sprogime.

Už įvykius Meksikoj, arba 
Ispanijoj reikia iš dalies kal
tinti ir pačių katalikų apsilei
dimą. Jie numatė pavojų, bet 
nieko neveikė nuo jo a>psi- 
drausti.

jo valdinius ir jo valstybę nuo
"tiesiog parsiškš”kad P’*’- Ta<1 kari" Pufams 

yra kilnus.
Aplamai imant, kariai dau

giau kaip kas kitas neigia ka-j 
rus, bet, prireikus ginti' savo 
šalį ir tėvynę, be atodairos su 
visišku pasiaukojimu jie eina 
savo pareigas.

darbininkų vadas Lewis duo
da nurodymus prezidentui 
Roosevetui, o šis — kongre
sui.

PETPINGAS, Kinija, kovo 
21. — Tarptautinis šelpimo 
komitetas praneša, kad badas 
smaugia apie 9 milijonus 1
žmonių centrinėje Kinijoje. {

IMASI ŽYGIŲ PRUS 
“ SŽ DINO IUOSIU S”

6 NUOŠ. PABRANGĖJO 
GYVENIMAS

AVASHINGTON, kovo 20. 
— Darbo departamento sta- 
.tistikas I. Lubin pranešė kon
greso komitetui, kad praeitais 

(trejais metais 6 nuošimčiais 
pabrangėjo gyvenimas.

PARYŽIUS, kovo 21. — 
Prancūzijos socialistą vyriau
sybė nusprendė imtis griežtą
ją priemonią prieš “sėdėji
mo” streikus, kurie par&U- 
ziuoja šalies gamybą.

JAU IR PAVASARIS
Praeitą šeštadienį prasidėjo 

pavasaris — maloniausias me
tą laikotarpis. Tačiau oras 
Chicagoj toli gražu nepavasa- 
ringaa. . ,

Vyskupas aštriais žodžiais 
kritikuoja talkininkus, kurie 
pageidautų, kad jauni vyrai 
nejstotų karo tarnybon, kad 
angi karai yra baisūs įvykiai. 
Jie pageidautų, kad valstybė 
visiškai nesiginkluotų, nes gin
klavimąsi s, anot jų, yra prie
šingas taikai, sukelia karus.

Vyskupas ragina karius vi
sados būti ištikimais karaliui, 
valstybei ir savo tėvynei.

NUTEISTAS KALĖTI LEN
KAS ŠNIPAS

M ETZ, Prancūzija, kovo 20. 
— Karo teismas pripažino kal
tu jauną lenką G. Suchockį už 
šnipinėjimą Vokietijai ir nu- 

i teisė dvylikai metų kalėti.

FEDERALINĖS PAJAMŲ 
MOKESTYS

Už pereitų metų ketvirtį su
rinkta daugiau kaip 70 milijo
nų dol. federalinių mokesčių 
už pajamas pirmąjam Illinois 
distrikte.

Automobilio sa važinėtas ir 
užmuštas S. Pavlikovskis, 65 

amž., 4628 So. Bishop gat.m
PLATINKITE “DRAUGĄ” Automobilininkus paspruko.

GAL ATŠAUKS AMBA
SADORIŲ

WASHINGTON, kovo 21. 
— Diplomatiniuose sluok
sniuose šnekama, kad, rasi, 
Vokietija iš čia atšauks savo 
ambasadorių dr. Hans Luthe- 
rį. Jį pakeis kitu.

Lutheriui pozicija pasunkė
jo dėl Nevv Yorko miesto ma
joro La Guardia užsipuolimą 
prieš nacius.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Gie

dra ir šalta.
Saulė teka 5:50, leidžiasi 

6:02.
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Vilniaus krašte administracijos palilty
je lenkai yra įvedę vadinamas praplėstas 
juostas, kurios reikalui esant, gali pasiekti 
it šimtų kilometrų ir kuriose administraci
ja turi neribotas teises. Tose juostele vidaus 
reikalų ministeris gali uždrausti Lenkijon 
piliečiams arba juridiniams asmenims įsi
gyti nekilnojamųjį turtų pagal teisės. Jis 
taip pat gali uždrausti turėti, nuomuoti, 
naudotis ir valdyti nekilnojamųjį turtų arba 
jo dalį be išanksto gauto vaivados sutiki
mo. Jis gali uždrausti Lenkijos piliečiams 
arba juridiniams asmenims teisėtai verstis 
prekyba ar pramone ir vadovauti darbams 
ar eksploatuoti įmones be iš anksto gauto 
vaivados sutikimo. Visa tai gali būt uždrau
sta be jokio priežasčių paaiškinimo, pagrin
do, be to, vaivados (gubernatoriai) tose 
juostas, kurios, reikalui esant, gali pasiekti 
ar koopetatyvų Veikimų. Čia iagi nereikia 
jokio pamatavimo. .

Skaitant šiais laikais tokius nuostatus, 
rašo ‘‘Tsb.’*, kiekvienam teisę ir teisėtumų 
gerbiančiam žmogui plaukai šiaušiasi. Len
kija ritve no|i priskirti prie kultūringų 
didžiųjų valstybių, nori naudotis jų vanlu 
tarptautiniuose santykiuose ir dift|y\fautl 
Jautų likimo jsprendihie. Tačiau kų mes 
matome Įlenki joje? Net. laukinėse tautose 
yra gerinau* tam tikri papročių įstatymai. 
Nehuslžengęs jų giminės narys naudojasi 
pilnomis teisėmis. Tik vergai nuspręsti ten 
savo liūdnam likimui. Iienkija prisigrobstė 
svetimų žemių ir tautų, bet nei primHtyvių 
gyvenimo sųlygų joms nėra patikrinusi. Vil
niaus krašto' lietuviai kenčia badų ir skur
dų, Vilniaus krašto lietuviai neturi teisės 
j savo kalbų bažnyčioje, mokykloje. Jiems 
atimtos draugijos, mokyklos. Jie kiekvie
name žingsnyje persekiojami, suiminėjami, 
kankirtaibi. Tai tikta vergija, kuri šiandien 
naikinama net laukinėse tautose. Toks bar
bariškas kitų tautų spaudimas neduoda len
kams temės vadintis teisine valstybe.

Pasienio juostų nuostatai, tai rafinuo
tos sauvalės įstatymai, tai suteikimas ad 
ministracijai laisvų įlinkų elgtis su nekal
tais gyventojais kaip patinka. Nėra kapi
talistinėje santvarkoje valstybės, kuri savo 
piliečiams uždiaustų įsigyti, turėti ar val
dyti nekilnojamųjį turtų, kuri be teismo tų 
turtų galėtų atimti. Ligšiol visur tam tikri 
apribosimai turto srityje buvo tui komi ti k 
sVėtihišaljiuns, ne savo valstybės žmonėms. 
Ryškiausias lenkų pasienio juostų nuosta
tuose yra nesia.iškitiimo principas. Kai ne
teisėtas veiksmas daromas, jis gali būti pa
teisintas tik suktais argumentais. Tačiau 
teisė kovoje su tokiais argumentais visuo
met išeina nugalėtoja. Dvi to čia patogiau
sias miglotas staigumo argumentas su be
galinės suuvalės Įgaliojimais. Žinodami ten- 
kų klastų, žiaurumų, įstatymų negerbimų, 
galime įsivaizilįloti, kas darbsi, kai toki įgu 
lindimai iš adauinistdfccijos įlankų krenta 
ant nelaimingų pasienio sričių gyventojų, 
jtto labiau, kad tos sritys pagal reikalų ga
li būti plečiamos.

Visa tui yr« skaudus smūgis Europos 
civilizacijai ir kultūrai. Tačiau pirmiausia 
įlenki ja užsitraukia ant savęs nertu,Mauna
mų barbariškumo dėmę. Ji yra sunkiai su
tepusi savo sųžinę Vilniaus pugrobuuu, bet 
tos priemonės, kurios dabar vartojamos 
prieš lietuvius Vilniaus krašte, juo labiau 
nusipelho visos Žmonijos pasmerkimo, nes 
jos ne tik neteisėtos, liet kartu ir nežmo
niškos, Žiaurios, naikinančios. Lenkija savo 
veiksmais Vilniaus krašte yia įrašiusi juo
džiausių lapų J savo tautos ir valstybės Isto1

Lenkai, persekiodami lietuvius Vilniaus 
krašte, niekam išimčių nedaro. Beniau yra 
ištrėmę iš to krašto visų eilę garbingų ku
nigų, kurių tarpe yra: J. E. Vyskupas Kuk
ta, J. E. Vyskupas Keinys, kun. Tašku nūs 
ir kiti. Vienų lietuvį kunigų sukurstyti len-| 
kų agentui yra nužudę. Kiefc Vilniaus kraš
to lietuviams kunigams, ypač tiems, kurie 
rūpinasi lietuvių gerove, tenka iškerttėti, 
sunku yra ir įsivaizduoti. Jie nukenčia dėl 
lietuviškų pamokslu, dėl veikimo v lietuvių 
organizacijose, dėl mokymo vaikų kttekiz- 
mo lietuvių kalboj ir t.t.

štai, šiomis dienomis oficialiai prane
šama, kad lenkų valstybės gynėjas iškėtė 
trims Vilniaus kiu što lietuviams kunigams 
bylas, kuriose jie kaltinami, esu, vykdyda
mi metrikacijos vaidininkų pareigas, lietir- 
vinę lenkiškus vardus. Toks tai yra kalti
nimas. Bet ištiesų kunigai yra patraukti 
teismo atsakomybėn dėl to, kad jie turėjo 
drųsos lietuvių vaikų vardus užrašyti met
rikuose ne. lenkiškai, bet lietuviškai.
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J. Štai tava Moliita”. 

Kristus, mirdamas ant kry-

lį, tai vis dėlto prarandi tik 
dalį to, kų seniau turėjai. O

žiauK, žmonijai palieka neįtai-1k’ į lwk”IWli »«* *»• Ma* 
nuojttm, dovanų. Akiicna Jin hoti viakų praiadn, netek-
buvo sugrųžinęs regėjimų; 
žmonių naudai buvo įsteigęs 
Švč. Sakramentų ir Bažnyčių,

i dama Dievo per tris dienas!
Marijos rietu, pilnų liūdinto ir 
verksmo, pervėrė skausmo ka-
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Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. KaruŽiškis
d?

Nuo kvėpavimo daug pri- kvėpavimo miego valandomis, 
klauso mūsų sveikata, stip- pagalvė turėtų būti taip su-

dovanų Jis 
pabaigos.

Prie kruvino medžio stovi 
Sopulingoji Motina ir Jėzus, 
jų pastebėdamas, sako: ‘‘Mo
teriške, štai Tavo sūnus”, ir 
atsikreipdamas į šv. Jonų; 
“Štai tavo Motina.” Juk tai 
buvo aukščiausias meilės žen
klas, nes šv. Marija buvo švč. 
Trejybės tobuliausias Įiadari- 

Dėl šių ir visos eilės kitų įvykių (dėl nys. ‘ į
uždarymo virš 700 draugijų, mokyklų, vei
kėjų įštėėmimo ir t.t.) Vilniaus lietuvių vi
sos draugijos nusiuntė Lenkijos valstybės 
prezidentui Varšuvoje bendrų platų memo
rialų, kuriame yra nušviečiamas Vilniaus 
krašto lietuvių visas gyvenimas.

Žinoma, geras tai dalykas, tačiau iš 
anksto galima spėti, kad LettkfjkJs preziden
tas į lietuvių memorialų nekreips savo dė
mesio, nes visiems yra žinoma, kad lietuvių 
persekiojimai V’ilniaus krašte via vedami 
su Varšuvos žinia- Tačiau geiai, kad lietu
viai netyli. Taip ir reikia. Būt gera, kad ir 
kitur gyvenahtieji lietuviai užstotų savo bro
lius vilniečius ir pakeltų savo balsų dėl 
skaudaus jų persekiojimo.

Nežiūrint tų visų persekiojimų, ir pa
vergtieji vilniečiai ir mes visi tikime, kad 
laisvės valanda išmuš, kad Vilnius bus at
vaduotas. Tik reikia nenuleisti rankų, dirb
ti ir kovoti.

tačiau paskutinę ir didžiausių lavljs8> iSUkro. tai .mū81'
atideda ligi pat nuodėmės buvo priežastimi tų 

jos kančių.

Jei gyvenimo krvžiai-kryze-

rnmas ir laimė. Galima iš
vengti daugumų limpančių 11- 

jgų, lygiai kaip ir šalčių, ka
taro ir materijos itžpuoliinų. 
laikant burnų uždarytų ka
da tiktai reikalinga įkvėpti

liai tave slogina, tai kreipkis nešvaraus oro. Žmonės netu
į Marijų, prašydamas Jog pa
gelbos, o Ji, kaipo tavo Moti
na, tavęs neapleis. Juk šv. 
Bernardas apie Jų ir eako: 
“— jog negirdėtas daiktas,

Nuo tos valandos šv. Jonas, 
visų ištikimiausias apaštalas, 
paėmė Jų pas save. Reiškia, 
priėmė Jų visų žmonių vardu, 
o Ji šv. Jono asmenyj paėmė 
mus savo globon. Atpirkėjas
mirė už pasaulio nuodėmes, O j asario mėn. Kaune lankė- 
savo Motinų paliko nusidėję- s* Lietuvos konsulas Svedijo-

KURIŲ DAUGUMA

rėtų kalbėti atmosferoje ne
švarumais prikftn&fofie arba 
kuomet jos temperatūra yra 
laimi žema. Jie turėtų netik
tai kvėpuoti per nosį, bet tu-

kad tas būtų palikęs nesušelp- • retų apgalėti kokį nors im
tas, kuris norėjo būti Tavo ap protį, kurs leidžia lūpoms 
ginamas, šaukėsi pagelbos, prasiskirti, nes tas teikia ga-
prašėsi užtariamas

ŪKišKI SANTYKIAI TARP 
LIETUVOS IR ŠVEDIJOS

je. Jo pastangomis tarp Lie
tuvos ir Švedijos žymiai iš-

1 plėsti ūkiški santykiai. Apre 
tuo pučiu yra ir rinito, Moti-',^ ka|bMwlBW koniiulas 
na, neg viai mea Kristaus bro- žylu5jOj ka(1 didžiausias

Iių Užtarytojų.

Esanti Kristaus Motina, Ji

liai — Dievo vaikai. Kaip že
miškoji motina žino savo kūdi
kio reikalus bei norus, lygiai 
taip pat ir Dangiškoji Motina 
rūpinasi Savo vaikų laime ir 
gerove. Ji mus apgina nuo vi
sa bloga, ir suteikia visa kas 
tik mums reikalinga. Jei iš 
pradžių negaunam to, ko nori
me, tai nesiliaukime Jos pra
šę; galutinai mums suteiks pa
norėtų daiktui

Komunistų ir socialistų spauda dažnai 
rašo, kad jų remiami Ispanijos bendrafron- 
tininkai turi daugumų. Bet, anot ‘‘Ameri
kos”, toji jų dauguma šiaip atrodo:

1936 nik vasario 16 d. įvyko rinkiniai; skausmus, ir nėra kam tavęs 
balsuoti turėjo teisę 13 ir pusė milijono}suraminti, arba neišgali nusi

kratyti savo lakiomis, a>rba kas 
kita tau širdį sunkina — ne
it uliūsk perdaug. Pažvelgk į 
Marijų, bestovinčių prie kry
žiaus, ir iš lūpų savaime Beeis 
žodžiai: “Ištiktųjų didelis, 
kaip marios, Tavo gailestis!”

Jeigu nelaboji giltinė iš gy
vųjų tarpo išrauna tavo myli- 
mųjį tėvų, motinų arba vaike-

žmonių; iš jų balsavo 9,266,000. Už dešinių- 
sias partijas pasisakė 4 mik 910 tūkstančių 
balsuotoji^ o už “bendrų frontų” — 4 mil. 
336 tūkstančiai žmonių, taigi dešinieji ir 
centro žmonės gavo aiškių daugumų, bet j 
tautos atstovybę, dėl keisto rinkimų įsta
tymo, kairieji pravedė daugiau atstovų ir 
taip galėjo sudaryti “bendro fronto” vy
riausybę.

Nebalsavę 4 milijonai jokiu būdu ne
gali būti prlskaityti prie bendrai' rentinin
kų; kairieji elementai visados veiklūs, to
dėl jie visi žygiavo prie rinkimų dėžių.

Neperdėtos apskaičiavimas rodo, jog 
prieš “bendrų frontų” buvo apie trys ket- 
virtudaliai Ispanijos gyventojų, lr kai tas 
• ’ frontas” "piudėjo lie pasigailėjimo deginti 
ir naikinti vienuolynus, bažnyčias, žudyti 
savo blėjos priešus, grasinti šaliai tretvar- Į 
kingumu ir net rimtu komunistinės revo
liucijos pavojumi, tautiški ir kariški tvirti 
sluoksniai pasirūpino energingai neatiduoti 
savo šalies į anarkistų, socialistų ir koniu- 

I nistų gaujos rankas.

MOTERŲ “ROJUS”
“Nuu.įo.ji Vaidilutė” N V. 2 šalie eilės 

rimtų straipsnių apžvalgoj deila E. Mali
nauskaitės straipsnį, kur autorė iš veikalų. 
“Išlaisvinta moteris U. ii. SSR”, “Šalis be 
sekmadienio”, “Vokietė pergyvena Rusijų”, 

Moterys raudonojoj audroj” — duoda į- 
domių žinių apie Rusijos moterį. Baigdama 
straipsnį taip apibudina dabartinę padėtį:

“Rusijos pietų lytuose tūkstančiai žmo
nių palieka namus ir liėgn nuo bado. Dra- 
koniškts valdžiom prremortPs kaip pasų prie
varta, partijos “valytnai’\ uždraudimai vi- 

I iti namuose, visiškas išsiskyrusios moters i beteisiškumas du r labiau apsuukiua moters 
likimų. Senieji -- nusiminę ir bevilčiai, jau
nieji - - fanatiškai užsispyrę užkariauti j#i- 
saūlį savb idėjomis. Bolševizmas, pažadė
jęs moteriai laisvę, atnešė vtitgų, badų it 
nusiminimų, o pažadėtasis “rojus” virto 

pragaru’

Jei kehti kokius sopulius bei

tavų įžangų mikrobams arba 
nuodingiems arba svetimiems 
atomams, kurie gal laksto 
ore, ypatingai kur dulkės la
ksto.

Kvėpavimas per burnų yra 
pavojingiausias naktį, kuo
met kenksmingų gazų dau
giausia randasi, ir nėra sau
lės šviesos juos išblaškyti; 
šaltis tuo metu yra aštriau
siai jaučiamas ir drėgnumas 
yra labiausiai erzinantis. Jei 
pasiketinusios valios neužte
nka užtikrinimui tinkamo

tvarkyta, kad ji paverstų ga
lvų pirmyn, arba raištis bū
tų uždėtas ant burnos.

Gilus ir tvaikus kvėpavi
mas ugdo gerų sveikatų ir 
yra sustiprintojas silpniems. 
Jis išskečia plaučius ir išpil
do krūtinę, gi daugiau oxy- 
geno ir ozono įtraukiama •. 
kūnų. Trumpi, sunkūs, nely
gūs kvėpavimai yra kenks
mingi; jie palaiko dirksnius 
sujudime, ir palaiko netva 
kų sistemoje. Stengkimės, 
dėl, gauti švarius, švieži 
gilius, tvarkius oro įkvėpį 
mus kiekvienų praeinančų va
landžiukę, tuomet galėsime 
prašyti su gryna sųžinę mū
sų “kasdieninės duonos”.
Nes antra svarboje kvėpavi
mui tai maistas, kurs palaiko 
mūsų kūnus kasdieninio gy
venimo veiksmuose. Švarus 
oras it švarus valgis ir mū
sų būdas jų priėmimo yra 
stebėtinai reikšmingas svei
katos ir gyvumo užlaikyme. 
—Dr. Greer.
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Baltijos valstybėse yra piges- pat vasario mėn. viduryje len
ni ir dėl to nukonkuruoja Lie
tuvos maisto gaminius. Vis dėl 
to tykiai vystosi palaukia 
kryptimi.

LIKVIDUOJAMOS LIETU
VIŠKOS ORGANIZACIJOS 

VILNIAUS KRAŠTE

perils yra dėti pastangų, kad 
tie, santykiai vis daugiau išsi
plėtotų. Trems santykiams pla
čiau išsivystyti ligi šiol kliudė 
iš dalies panaši abiejų kraštų 
ūkiška padėtis, nes ir Švedija, 
nors ir turi didelė pramonę 
vis dėl to yra žemės ūkio kraš
tas. Kalbėdamas apie Lietu
vos eksporto galimumus į Šve- 
<lijų, konsulas ypatingo dėme
sio atkreipė į vaisius. Jis sa
ko, kad Lietuvos obuoliai Šve- I _______
dijoje yra aukštai vertinami ir.
Lietuva jiems tenai galėtų K AUNAS. — Pereitų metų 
rasti gerų rinkų. Kitas svar- gruodžio 4 d. V’ilniaus miesto 
Iresnis Lietuvos išvežimo į Storasta įsakė sulaikyti Lietu- 
Švedijų dalykas yra arkliai, vių Tautinio Komiteto veiki- 
Bet arklių išvežimas yra laip mų. Dėl to buvo kreiptasi į 
pat aprilmto didumo, nes jų Vilniaus vaivadų, kad šis nu- 
Švėdijų įsiveža ir iš kitų Bai- imtų Storastos uždėtųjį drau- 
tijob valsty Irių. Kitiems Lietu- dimų. Tačiau vasario mėn. 
vos maisto gaminiams rinkų J 6 d. V’ilniaus vaivada Lietu- 
Švedijoje gana sunku rasti, vių Tautinio Komiteto veiki- 
nes maisto gaminiai kitose mo sulaikymų patvirtino. Taip

kų valdžia galutinai likvidavo 
daugelį ligišiol dar buvusių 
lietuviškųjų organizacijų visa- 
mė Vilniaus krašte. Tarp kitų, 
uždaryta ir lietuvių Ūkio drau 
gija, kuriuos tikslas buvo kel
ti žemės ūkio kultūrų ir ūkiniu 
kus mokyti geriau ir naudin
giau ūkininkauti. Matyti, kad 
lenkams yra pavojingas ne tik 
tautinis lietuvių veikimas, bet 
ir Vilniaus krašto žemės ūkio 
kultūros kėlimas.

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

Tas, kuris skaito katalikiš- 
kųjį laikraštį, tas turi beįkai
nuojamų ginklų savo rankose.

Bendras vaiztlns New Lo&don, Texas, konsoliduotos rtiokyklos po įvykusio sprogimo, kur žuvo 
Siutai vaikų. Dar vis griuvėsiuose randama vai-kūčių lavonai. Griuvėsių ardymas buriama* dienų 
if naktį.
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VARPAI SAUKIA — ALLELIUJA! VELYKOS

Upė šniokščia. Vandens 
kriokia. Krantuose ledai suk
niubę, tik mirtį sapnuoja.

Saulė šypsos padangėse šal
tį nugalėjus.

Varpai šaukia — Aleliuja!
Saulė žėri, spinduliuoja, var 

pų aidų ji liūliuoja. Iš padan- 
j gįi} iš aukšti} ji Golgotos kal- 
• nų stebi. Taip tai čia ties šia 
Uola tas Amžių Galiūnas lais
vas kaip vėjas, teisus kaip

g
ngus, visų žmonių blo- 
įvo noru prisiėmęs lei- 
liams — žmonių ats- 
sav<e plakti, prie kry- 
dti, savo amžina meile 
ančia, visus glaudžian

čių širdį ' kalaviju varstyti. 
Saulė suvirpėjo. Ji prisiminė 
Jį sopuliuose mirštantį. O 
kaip baisu. Jį tuomet aptemo: 
ilgiau žiūrėt negalėjo tik jos 
.ugninė širdis neplyšo. Ir drį
so tie žmonės taip kankinti 
patį Nekalčiausių... Kai jos J 
spinduliai atsigavo, jį pamatė 
Jo lavonų ant motinos kelių 
ašaroms laistomų, paskui žmo
nių būrelis Jį į juodų angų į- 
leido ir dideliu akmeniu už
vertė. Du ginkluoti kareiviai 
Šalyje stovėjo.

Trečių rytų saulė matė šitų

Kristaus garbei puotų rengia. 
Margučiai viskų nušviečia. 
Ties stiklo langeliu senelė sta
btelia. Varpai gaudžia! — su
šnibždėjo Žilagalvė. Ir džiau
gsmo ašara suvilgė suvystu- 
sias blakstienas, o amžino gy
venimo viltis gaivino jos sie
lų sulinkusiame kūne.

Vargšė kažkų atsiminusi nu
krypavo lovelytės link.

— Marytute, Marytute, kel
kis! Velykos išaušo. Pats pri
sikėlimas. Klausyk, varpa: 
šaukia Aleliuja!

Sumirgėjo asloje mažytės 
kojytės ir langelis gi rgštelėjo.

Mergytė ties pravertu lan
geliu atsiklaupė ir rankeles su
dėjus net kvėpuoti nustojo. 
Senelė šalia anūkės ant lazde
lės rymojo. O varpai vis gau
dė ir žmonės giedojo. Kai bal
sai nutilo, mergytė sušniuro:

— Kodėl mane tėveliai na- 
mieje paliko?

— Tu dar maža. Bažnyčioj 
žmonių tokia daugybė, sumin
tų tave.

— Kada aš užaugsiu?... ėmė 
verkt Marytė.

Tylėk, vaikeli! Mamytė pa
reis. Mudvi išleis. Tada bažny-

Velykos šventos, Velykos gražios!
Mūsų krūtinės džiaugsmu Liepsnoja 
Čionai ant stalo margi kiaušiniai 
Mama prieš valgį laimin, žegnoja.

O kiek tai džiaugsmo! Velykos gražios! 
Už lango linksmas pavasarėlis 
Linksmas šnekutis tarp sodo medžių 
Dangaus mėlynėj gied’ vėversėlis.

Dievuliau brangus, kodėl ne visad 
Galima džiaugtis tokia laimuže 
Kodėl tiek vargo juodoj žemelėj,
Kodėl taip šalta būna žiemužę.

O kad galėčiau, Dievuliau brangus, 
Tųjų laimužę aš išprašyti 
Kad ašarėlės gailios nekristi},
Kad greit nevystų žiedai raškyti.

Žinau, šioj žemėj, gražu ir gera, 
Dievulis duoda mums džiaugsmų tyrų 
Kaip šios Velykos, kai Kristus kėlės, 
Kai mūsų maldos į dangų kyla. Juozelis.

VELYKOS BE MARGUČIŲ

angų atdarytų, ties ja angelas čia bus apytuštė ir mudvi lai-
stovėjo. Ji matė, kaip dvi mo
terys tyliai prie karsto ėjo. O 
baltas angelas joms pasirodęs

svai prie pat Alyvų darželio, 
prie pat žiedais nusagstyto 
Golgotos kalno nueisime. Aš

Nukry- * aukosiu tenai savo senus kau- 
1

tarė — Jūs ieškote 
žiuotojo? Džiaugsmas Jums:Dus, pergyventų gyvenimų, tu, 
Kristus kėlės. Mirtį nugalėjo, mažutėlė, palaimintų vaikystę, 
Jisai gyvas žmonėse gyvena. *dar nepraskleistų be dulkių 
Štai anoj trobelėj sena bobutė 1 gyvenimo žiedų, bet mudvi a- 

ant lazdelės kreta, balta drobe Į bidvi vieno teprašykime, kad 
ekobnį tiesia, maldų šnibžda, į visi amžinai prisikeltume Ja-
švęstus valgius tyliai krauna,'me. P. K r-nė.

VELYKOS VAINIKUOKIT MANO 
SIELĄ

Pirmoji pavasario šventė, 
tai Velykos. Katalikų Bažny
čios taip nustatyta, kad Vely
kos visuomet švenčiamos arti- 
miausį sekmadienį po pirmos 
mėnulio pilnaties, kuri būna

Vainikuokit sielų mano. 
Meilės, džiaugsmo gėlėmis, 
Šiandien ji tik Tam gyvena, 
Kurs jos širdį aplankys.
Meri priskinkit bailų rožių, 

tuoj po susilyginimo dienos su j Pražydėjusiy, nakty, 

naktimi, kovo 21 d.

Kokia maloni ir brangi šven 
tė Velykos! Kaip ji visų lau
kiama! Šiuo laiku visa gamta 

MHftaro graži — maloni. Ka- 
Velykos yra pirma pa

vasario šventė, manytum, kad 
Kristus, keldamasis ir numi
rusių, sykiu prikelia ir visų 
gamtų — visiems suteikia gy-

- vybę.
Velykos yra džiaugsminga 

puota, o tos puotos kilniausias 
svečias, žmogus. Tie žmonės, 
kurie prirengia savo sielas tai 
puotai, turėtų jaustis laimingi, 
nes toj puotoj dalyvaus Pats

- Kristus — visų Karalius. 
Kristus savo pergalėjimu pri
duoda mums neapsakomo 
džiaugsmo, nes Savo prisikė
limu Jis ir mums pelnijo iš 
numirusių prisikėlimų.

Mes neturėtumėm bijotis 
mirties. Jis kėlėsi ir mirtis 
krito. Mums reikėtų žiūrėti į 
gyvenimų ir mirtį taip, kaip 
šv. Povilas apaštalas žiūrėjo. 
— Gyvenimas man Kristus, o

Lai jų dangiškuoju grožiu 
Siela džiaugiasi rami.

Sostą puikų man išpinkit 
Ir nuklokite takus,— 
Širdies duris atrakinkit,

Ar galimos Velykų be mar
gučių? Tur būt, ne visi atsa
kysite, taip. “Juk, jei margu
čių nebus, nebus ir Velyki}’’, 
pasakys kitas. Žinoma, kas 
taip manytų, užsimirštų, kad 
Velykos ne margučių šventė, 
bet šventė Kristaus iš mirusių 
prisikėlimo. Tačiau, kad Vely
kos be margučių nebūtų taip 
brangios ir su tokiu išsilgimu 
laukiamos — tas visiems aiš
ku. Tada tikrai nedaug teat- 
sirastų tokių, kurie nuo pat 
Užgavėnių ryto pradėtų apie 
Velykas mus tyti ir ant pirštų 
skaityti dienas. “Kam jų lau
kti”, pasakytų nevienas; “jos 
ir nelaukiamos ateis”. Dabar 
tačiau esti kitaip. Velykos — 
linksimi ausia šventė. Kodėl? 
Jei ne visų, tai bent pusę jų 
džiaugsmo sudaro margučiai.

Margučai brangūs ne tik 
pas mus; jie žinomi beveik 
visame pasauly, kame tik yra 
krikščionių. Paklausykite, kaip 
margučiais džiaugiasi šveicarų 
kaimo vaikai.

Pirmosios Velykų dienos ry
tų jų tėveliai ar vyresnieji į 
gražių pintinėlę prideda dar 
gražesnių margučių, šokoladi
nių bei biskvitinių zuikių ir

Ten nužengs pastai dangus! j paukščių. Kadangi per Vely
kiai, varpai! Tai Jis ateina | P»s juos jau yra šilta, to-
Iš altoriaus pas mane...
Jau vien meilės, 'džiaugsmo

(dainų,
Siela gieda lyg sapne... 

Parašė L. Sostakaitė (“Ž.”) 

Prisiuntė
Philomena Rekašiūtė, 

Nekalto Pras. mokyk. 
6-to skyriaus mokinė,

Chicago, III.

mirtis nauda. — Šių dienų 
Dieve, per Tavo Sūnų nugalė
jai mirtį, mums atidarei kelių 
į amžinų gyvenimų, 
kolekta).

— Tai diena, kurių Vieš
pats padarė; linksminkimės ir 
džiaugkimės joje, Aleliuja! 
Tegul visur šiandien skamba 
linksmiausiai alleliuja, aleliu
ja! — E. yįKremičiūlė, ’39

Linksma diena mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo .Šilo, 
Kėlės Kristus, mirtis krito. 
Aleliuja., Aleliuja, Aleliuja!

Viešpats Visiems 
Maloningas

Buvo gražus gegužės mė
nuo. Gamta skendo žieduose,

I paukščiai čiulbėjo miškuose 
skelbdami pavasarį. Viename 
sodelyje tarp daugelio įvai
rios rūšies medžių augo neap
sakomo grožio obelaitė. Ji 
buvo, dailiai išsišakojusi ir 
puikiai pasipuošusi baltai-rau- 
svais žiedais. Ji kiekvieno pra-,1 
eivio akį viliojo. Todėl ir ne
nuostabu, kad pravažiuojanti 
pro šalį karalaitė pastebėjus'

jų, sušuko: “O koks. grožis! Į 
Ji turi būti mano,” ir ištie- ’ 
susi rankų nusilaužė šakų. O-1 
belaitė išgirdusi pagyrimų di
džiavosi savo garbinga kilme. 
“Džiaugiuosi, kad esu obelai
te, o ne įprasta lauko žolė. 
Kam jos yra vertos? Ir kokių 
jos naudų žmogui duoda? Kur 
jų skanūs vaisiai? Va, aš tai 
nors naudinga: kiekvienų pa
vasarį savo gražiais žiedais 
puošiu karalių palocius kaip 
ir prastuolių bakūžes. Savo 
skaniais vaisiais Valgydinu 
daugelį.”

Taip obelaitei svajojant a- 
pie savo laimę, saulutė paki

bo aukštai, aukštai ir savo 
auksiniais spinduliais bučiavo 
lygiai lauko žolę kaip ir sodo 
medelį. Obelaitė suprato, kad 
Viešpats visiems maloningas, 
suprato Dievo planus, ir len
kė savo galvų žemyn ir rau- 
ro iš gėdos. Ji dabar žinojo, 
kad ir kiti augmenys taip pat 
tarnauja Dievui nešdami vai
sius paskirtu laiku.

Vertė Kazimiera Gudaitė, 

Visų Šventųjų mokyklos 
8-to skyriaus mokinė, 

Chicago, III.
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DYKAI
Gtažns kareiviškas šepetu
kas ir šukos dykai su kiek
viena siutu arba top coat.n 
“Draugo” skaitytojams

Keturios dideles 
rertybCe nuošė pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
ODRITMAS

Patarnavimas
VF.RryBft

LENOVAR
KREDITAS

Jokių nuošimčių. 
Jokių mokesčiu ui 
pristatymų.
Lietuvi* pardavė
ja* Frank P. 
Speeeher Jum* 
pa tamsu*.

$22.50

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

dėl? Todėl, kad kiaušinis turi 
panašumo su Kristaus iš nu
mirusių prisikėlimu. Mat, kaip 
iš kiaušinio gali išsirišti gyvas 
viščiukas, taip ir Kristus išė
jo gyvas iš kapo, užrišto dide
liu akmeniu. Kai mušite mar
gučius, tai atsiminkite! Ilgai
niui prie margučių taip visi 
priprato, kad dabar be jų, ro
dos, jokios Velykos. P. Jakas.

ATVELYKIS

Pirmas sekmadienis po Ve 
lykų vadinasi Atvelykis. Tarp 
Velykų sekmadienio ir Atve
lykio sekmadienio yra skirtu
mas. Atvelykis yra oktavos 
aštunta diena ir tokiu būdu y- 
ra dalis tos Velykų šventės, 
bet žemesniame laipsnyje. At
velykis yra žinomas ir kaipo 
Baltasis Sekmadienis, kadangi 
pirmais Bažnyčios amžiais at
sivertėliai buvo krikštyjami 
šeštadienyje prieš Velykas ir 
jiems būdavo suteikiami balti 
krikšto rūbai. Jie tuos krikšto 
rūbus nešiodavo sekančias as
tuonias dienas — visų oktavų.

Atvelykio Evangelija paro
do mums, kaip Kristus du 
kartu apsireikšdamas Vaka- 
rienbutį prašalino Sv. Tomo 
abejojimų į Jo iš numirusių

Velykų Džiaugsmas

Velykos, Velykos, kaip žiedas pražydęs 
Pradžiugina širdį, pašventina sielų — 
Prisikėlimų šventų, džiugų ir didį 
Jaučiam lig pavasarį bundantį, mielų.

O koksai gražumas pavasario ryto,
Upelis čiurlena prie beržų tyliųjų,
Nauja dangaus saulė pasauliui nušvito, 
Visur naujas džiaugsmas, visur Aleliuja!

Brangus Rytmetis
1 * 1 —

Ištryško toli horizonte šviesa,
Ir uolos šešėliais dabinas;
Krykštaudami bėrės pirmi spinduliai 
Žydriuoju dangum Palestinos.

Ramiai dar miegojo apsnūdus gamta,
Vėsiai tik Rytys siukinėjos,
O toli tarp uolų dažnai paslapčia
Slaptingas šaukimas girdėjos:

-- Kur Kristus!! Kur Kristus?! — karste jau nėra, 
Aplinkui tik šermenų gėlės,
Tarp jų baltariibis trumfuoja garsiai;
“O džiaukitės, žmonės, — Jis kėlės! Z.

SU GERA GALVA TOLI NUEISI

Nelabai seniai vienam kai
me gyveno trys broliai, o iš 
jų vienų vadino kvailiu ji ki
ti broliai. Vienų dienų visi 
susitarė išeiti į pasaulį turto 
ieškoti ir sykį išėjo jų vadi-

laz/lų ir stovi. Šėtonas klau
sia, kam jis jos neišmeta. 
Kvailys atsako, kad laukia 
ateinančio debesio, norįs įmes
ti į jį. Tada šėtonas jam at
sako, ka<d jis taip negali da
ryti, nes tai yra jo tėvo laz
da, ir tėvas bus labai piktas 
ant jo, jei jis nesugrųžins. 
Kvailys šėtonui sako, kad jis 
yra išlaimėjęs auksų, šėtonas 
sako, kad jis auksų gali neš
tis. Kvailys pasiėmęs auksų 
ir parėjo namo. Radęs savo 
brolius namie parodė auksų. 
Jo broliai klausė, iš kur jis 
tiek daug aukso gavo? Tada 
kvailys jiems atsakė, kad jis 
nuėjęs prie vandens, ant kak
lo užrišo simkų akmenį ir į- 
šoko, o po vandeniu rado. 
Taip ir broliai padaro ir abu 
prigėrė.

Lekcija: KITO NEVA
DINK KVAILIU, NES GAL 
PATS ESI KVALESNIS.

J. Z.

šėtonas nuėjo aukso, kvailys 
iškasė skylę ir uždėjo savo 
kepurę ant jos. Šėtonas su
grįžęs su auksu pradėjo į ke
purę dėti, dėjo, dėjo ir dėjo
ligi sudėjo visų savo auksų, i — Ar jau visi

ŽYNYS
Nusausinti pelkėm viename 

mieste per laukų reikėjo iškas
ti didelis griovus. Tam darbui 
atlikti valdžia nusamdė daug 
darbininkų. Vieno darbininko 
prapuolė pinigai. Atsirado žy
nys, kuria apsiėmė surasti va
gį. Jis vakare sušaukė darbi
ninkus į vienų grįčių, pavožė 
po rėčiu juodų gaidį, užgesė 
grįčioje šviesų ir liepė darbi
ninkams eiti paeiliui ir, trupu
tį pakėlus rėtį, glostyti gaidį, 
tai gaidys tuojau sugiedosiąs. 
Darbininkai glostė, glostė gai
dį, bet jis ir nemano giedoti.

glostėte? —
namas kvailys brolis*. Kvai-lTada šėtonui pasidarė gaila 
lys brolis išėjo į miškų ir ten; tiek daug aukso atiduoti’ ir

klausia žynys.
— .Visi, — atsakė darbinin

kai.
tuos, kurie Jo nematė, o įtikė- li ja> kaip čia sukrauti dide-; aukščiau akmenį, tai to bus ( Na, tai čia kas nors negerai, 
jo

dei tų pintinėlę paslepia kame prisikėlimų. Kristus pagyrė atsisėdo prie vandens ir mis-, sako,: “Kas iš mūs išmesime
nors sode ar darže. Tai “liz
das”.

Kai viskas atlikta, vaikai su 
stoję laukia ženklo pradėti 
ieškoti. Na, ir ieško, puldinėja, 
bėgioja, kuris suras! Kiekvie
nas nori būti tas laimingasis. 
Koks džiaugsmas, kai “liz
das” būna surastas.

Taip, margučiai Velykų 
džiaugsmas. Bet kas toks ge
ras buvo, kuris pirmas juos 

(Velykų| išgalvojo? Iš tikrųjų margučių 
istorija labai sena. Jie atsira
do kartu su Velykomis, vadi
nasi, tada, kai pirmieji krikš
čionys pradėjo švęsti Velykas. 
O buvo taip. Pašventintus val
gius Velykų ryte jie pradėda
vo valgyti nuo kiaušinių. Ko-

Mes turime tikėti ir reikale į atsisėdęs pradėjo jis iš šakų 
atvirai išpažinti Prisikėlusį. virvę pinti. Kai turėjo jau 
Kristų ir Jo Dieviškoje Aki-į pusėtinai daug supynęs, pasi- 
vaizdoje, Šventojo Eucharisti-(šėtonas ir klausia: “Kų 
joje mes dažnai turėtume sū:darysi su ta virve!” Kvailys 
Šv. Tomu nužemintai išpažin-, jam atsako: “Kai supinsiu, 

tų virvę, tai aplink vandens 
kraštus apversiu ir užraiusiu.” 
Tada šėtonas jam ,sako, kad 
jis negali tai daryti, nes po 
tuo vandeniu yra jo tėvas ir 
toliau jam sako: “Aš tau 
duosiu kų tik nori, tik ne už
rauki t to vandens. Kvailys 
jam sako: “Jei man pripildy- 
si kepurę pilnų aukso, tai aš 
taip nedarysiu.” Tada šėto
nas jam sako, kad pripildys, 
ir nuėjo aukso atsinešti. Kai

ti savo tikėjimų kartodami: 
“MANO DIEVAS, MANO 
VISKAS!”

— M. Petkeviiiūtė, '39

— Vaje, brolyti, kaip tu to
kiame
venti?

šaltame bute gali gy-

— Užtai aš čia negyvenu.

— Tai kur?

— Kieme.

liūs turtus. Bemislydamas j auksas.” Kvailys tam prita- (Uždekit šviesų, pa rodykit ran-
rė. Nuėjo į miškų, pagavo žvir kas.
blį ir atsinešė. Jis turi žvir
blį uždangęs rankomis, kad
šėtonas nepamatytų. Šėtonas* rankos baltos.

Žiūri — visų viena ranka 
juodai sutepta, tik vieno abi

sugrįžo su akmenėliu. Pašokęs 
jis išmetė akmenį į padangę 
taip, kad už dviejų dienų nu
krito. Tada taip pat padarė 
ir kvailys, bet žvirblis nu
skrido. Šėtonas laiukia, bet ne
sulaukė. Tada kvailys jam 
sako, kad jis yra išlaimėjęs. 
Bet šėtonas nenorėdamas, kad 
auksas tektų kvailiui, sako: 
“Meskim! dabar mano sun
kių lazdų, tai tada jau to bus 
auksas.” Taip pasakęs išme
tė į padangę ir už dienos nu
krito. Tada kvailys paėmęs

— Tai šitas baltarankis pa
vogė pinigus. — sako žynys: 
— Aš juodų gaidį ištepiau šuo 
džiaig ir kas tik į jį palietė, 
turi suteptų rankų, tik vagis, 
bijodamas, kad gaidys nesu
giedotų, visai jo nelietė ir to
dėl vagies abi rankos baltos.

Paruošė Juras

Marytė: — Kodėl vištos de
da kaušinius?

Darata: — Aš nežinau. 
Marytė: — Dėl to, kad višta

bijo numesti.
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WPA IŠGELBĖJO DAUG ZOOLOGIJOS 
DARŽŲ

Pagal Federal Workers Pro 
jects VVPA darbininkų, kurie 
seka (autinių grupių isto-raję, 
Neu Yorko mieste, dabartinė 
mintis apie Amerikos žmonių 
ajikstyvų istorijų yra klaidi
nga. Paprastos vietinis gyve
ntojus tiki, kad jo prabočiai 
paėję iš Anglijos.

Faktai to neremia. Iš visų j 
pasaulio šalių žmonos vyko į 
šių šalį nuo pat kontinento 
pradžios. Juos cia varė įvai
rios priežastys — vieni ieško
jo kitokio gyvenimo, kiti no
rėjo praturtėti, kitus tikėjimu 
persekiojimai savo šalyse iš
varė, kitų šalys turėjo per
daug žmonių ir neužtektinai 
darbo, daugumoje atsitikimų 
skurdas iš savo šalies varė.

Visi susipažinę su vardaas 
pirmųjų pareivių. Italai gar
bina jų garsų išradėjų Colu- 
mbų ir Jolin Cabot (Giovanr.i 
Čoboto), kuris 1497 m. rado, 
arba vėl atrado, Siaur - Ame
rikos kontinentų, šešioliktame 
šimtmetyje daug kitų išradė
jų ir misijonierių iš Italijos 
atvyko ir lošė rolę Floridos, 
Californijos, Arizonos ir Mis- 
sissippi istorijoje.

ispanai, sako, kad jie bu
vo pirmieji šioj šaly. Ispaniš
ka - Amerikoniška civilizaci
ja prasidėjo Pietų Amerikoj 
anksti prieš atvyksiant pir
mam anglui į Naujų Pasaulį. 
Jie įsteigė pirmų apsigyveni
mo vietų St. Augustine, 1565 
m. Net prieš tai pulkai šių 
žmonių atvyko į Arizona, iv 
po to į Texas, New Mexico ir 
California.

Kada anglai vyko į Virgi
nijų ir Massachusetts, geras 
skaičius skandinavų pionierių 
— švedų, norvegų ir danų, ir 
apie šimtas suomių šeimynų 
buvo apgyvenę šios šalies 
šiaur - rytinę dalį. Švedai, 
norvegai ir danai 1624 ro. at
vyko į Naujų Olandiją, kuri 
šiandien vadinama New Yor- 
kas. Vienas danų, Jonas Bro- 
nck, gyveno toje vietoje, kuri 
šiandien vadinama Bronx.

Per kiek laiko švedai turė
jo savo Naujų Švediją Ame
rikoj. 1638 nu drauge su 100 
suomių šeimynų, jie apgyve
no vietų aplink Delaware Bay, 
netoli šių dienų Philadelphi
jos. Galų gale, apie 500 suo
mių ir šimtai švedų bei nor
vegų ten įsteigė savo namus.

Naujų' Švedija užkariavo 
Petrus Stuyvesant, Naujos O- 
landi jos gubernatorius 1655 m.

.Jis tų vietų pavadino New 
Amstel. Vėliau šių olandų į- 
steigtų kolonijų užėmė anglai 
ir New Amsterdam tapo New 
Yorku 1664 m.

Jau ir tomis dienomis tas 
miestas buvo kosmopolitinė 
vieta. Jos gyventojai kalbėjo 
net 18 kalbomis.

Pirmieji vokiečiai Šiaur-A- 
merikoje pasirodė prieš Pil- 
grimų-tėvų atvykimų į Ply- 
inoutlių 1620 m. Jau 1607 m.

Yorko aristokratijų. Jis tapo 
provincijos gubernatorium, 
bet, galų gale, buvo nužudy
tas.

“ Pennsylvania-Butch ”, tai 
viena grupių, kuri po šiai die
nai vartoja kalbų originalių 
imigrantų prabočių — vokie
čių pionierių, kurie, be jokios 
paramos, nuo savo vietinės 
šalies, įsisteigė Naujame Pa
saulyje.

Lenkai sako, kad vienas 
jų tautiečių ‘‘Jonas iš Kov- 
no” atvyko į šitų šalį, kaipo

tikėjimo persekiojimas išvijo Dzūkijoje surinktos senienos. ( 
iš įvairių šalių. Pirmieji žy- Cia galima rasti ir ir senoviš- j 
dai atvyko iš Brazilijos ir kų Lietuvos, Lenkijos, Rusijos 
jie apsistojo Ne* Yorke lr ir kitų valstybių pinigų, įvai-
vėliau RJiode Islande. Kai ku rių senų gyvulių nagų, katne-
rie žydai išvyko į Maryland, ninių kirvukų ir kitokių akiue- 
kur vienas jų, Jacob Lunibro- [nų amžiaus įrankių, senesnių- 
zo, Ūpo garsiu gydytoju ir jų meilinių žemės ūkio padar- 
įgijo Anglijos pilietybę. j gų, indų, smūtkelių ir rūpinto-

Rusų imigracija ne taip ln- jėlių, įvairių senoviškų raštini, 
bai seniai prasidėjo. Bet vai . tų audinių ir nėrinių, net sė
das Nikolai Petrovich Rėza- nesniosios lietuviškos spau-
nov, ruso išradėjo, rodo, kad 
prieš 130 metų rusų jau gy
veno šiame kontinente. Taom 
laiku rusai gyveno Californi- 

Fort Ross. Reza-
kapitonas danų laivo ir kad 
jis pasiekė šį kraštų dvylika joj aplink 

bu\o vokiečių gyventojų Nau- metų prieš Kolumbo atvyki- nov stipriai veikė, kad už- 
joj Anglijoj, New Yorke, Mas- mų. Gal tai teisybė, o gal ne. kariauti visų Ramųjį Krantų, 
snchusetts, Virginijoj ir Caro- bet randame lenkų James- tada kontroliuotų Ispanijos, ir 
Linoj. Jie buvo patyrę darbi-Įtovvn kolonijoje, Virginijos įsteigti “Rusiškų-Auierikų’-
ninkai — audėjai, stiklo pu
tojai ir malūnų statytojai. Vė
liau kiti tapo tabako augin
tojai Virginijoj ir Marylande. 
17 šimtmetyje vokiečiai jau 
gyveno prie Hudson upės ir 
Delaware Bay.

Spalio 6 d., 1683 m. mažas 
“Concord” laivas (kartais 
vadinamas ‘‘The German May 
flower”) atplaukė į Philadel
phijų, at veždamas grupę vo
kiečių menonitų. Iš tų, Daniel 
Pastorius, įsteigėjas Germar- 
town, buvo mokyčiausias vy
rus visoje Amerikoje. Pabai
goje 17 šimtmečio Jacob Lei- 
sler, iš Frankfort-om-the-Main, 
Vedė

valst. 1608 m. lenkų ir vokie 
čių Jamestotvn įsteigti stiklo 
fabrikas ir kitos pramonės.

Kada olandai atvyko, dideli 
būriai prancūzų protestonų 
atvyko į Amerikos kolonijas. 
Dalis jų buvo AValloons (pra- 
ncūzai-belgai), Kurie atvyko 
su olandais. Kiti buvo pran
cūzai kalvinistai, tada vadi
nami “Iluguonots”. Jie bu 
vo fabrikantai, pirkliai ir a- 
malininkai. Jie apsistojo Nau 
joj Anglijoj, Pennsylavanijoj, 
New Yorke ir Pietų Caroli- 
noj. Užsiimdinėjo žemdirbys
te.

17 šimtmetis irgi matė at- 
uos,-edė revoliucijų, Nęw1 vykii^^i^|»^^i
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RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškie

nuo Alaskos gilyn į Naujo Pa- Aaujais 
šaulio kontinentų.

WPA darbininkai seka ir 
kitų tautų atvykimų į šį kraš
tų. FLIS.

SPARČIAI AUGA “SOD
ŽIAUS MUZIEJUS”.

don knygų, maldaknygių, ir 
laikraščių. Muziejuje yra įdo
mus senoviškas varinis skydas 
su įvariais pagražinimais ir 
užrašais. “Sodžiaus muziejus”, 
turi nemaža lankytojų, atvyk
stančių net iš gana tolimų vie
tų. Muziejus ir dabar nuola
tos auga, dažnai papildomas 

eksponatais.

Kovo Dvidešimts Antra 
Diena

“Kiekvienai dienai gana 
jos vargo”. — Mato VI, 34.

Tasai, kurs turi tiek daug 
džiaugsmo priežasčių, yra la
itai įsimylėjęs į skausmų ir 
rūstumų, kurs praranda vi
sus šituos malonumus ir pa- 
si nka atsisėsti ant savo 
ei skėčių saujalės. — Jeremias 
Tlylor.

O, prieteli mano, nežiūrėk

laukan į tų, kas pastoja ke
lių, kas jei jis išrodo baisiai 
kaip liūtas, ar Viešpats ne- 
stipresnis kaip laukiniai žvė
rys? Bet žiūrėk vidun, kur 
gyvenimo įstatymas yra pa
rašytas ir Viešpaties valia 
apreikšta, kad galėtumei ži
noti kokia yra Viešpaties va
lia link tavęs. — I. Penning 
ton.

Liūdesio Giedrėjantis Dangus
Kas žino kur debesiai yra 

nulėkę? Nepaženklintame da- 
i nguje jie nepalieka nė jokio 
jp&lsakio; gi akys užmiršta 
I tas ašaras, kurias išliejo, šir
dis užmiršta, savo liūdesį ir 

'skausmų. — Lowell.

I AKIŲ GYDYTOJAI
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akyi egzaminuojamos — akini* 
pritaikomi

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

uuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
Tol. LAFayetto 8016

DR. C. J. SVENCISKA
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avei
OFISO VALANDOS:

10 vnl. ryto iki 9 vai. vakarT -t 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

MARIJAMPOLĖ. — Rink
ti ir saugoti įvairiems Suval
kijos senienoms, 1930 metais 
Marijampolėje buvo įsteigtas 
“Sodžiaus M užėjus”, kuris li
gi šiol laiko spėjo jau gerokai 
išaugti. Šiuo metu “Sodžiaus 
M uzieųus
ima kelis kambarius, kuriuose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFTOMETKICAI.I.Y AK J U 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimų, kurk 
eeti priežastimi ga.voe skaudėjimo 
svaigimo. akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų akių kat-Ati. atCaisv 
trumpaj-egyntę lr tollregystę Pi-irer- I 
gla teisingai akinius. Visuose utsl'i- . 
klmuose egaamlnavlmas daromas ar - 
elektra., parodančia ntažiauvlaa klai- ! 
dus. Specia'ė atyda atkreipiama ) , 
mokyklos vaikus. Kreivos akys all- | 
.aieomos. Valandos nuo 10 iki H v. .

savo eksportais UŽ- i NedčlioJ nuo 1j iki 12. Daugely m- l 
1 , ei Ilk tarų akys aliUlsomits l«e akinių

Kabius pigiai, kaip pirmiau. .
4712 SO. ASHLAND AVE.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

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

Lietu viskas Krupnikas-80 Proof
LABU SKANUS GĖRIMAS. LIETU VISKĄ KRUPNIKĄ GERIANT 8U KARSTA 

ARBATA. PASALINA SIjOGAS.
LIETUVIŠKA KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVĮ. KURIE DAR NE
SAT geri; lietuviško 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 Į TAVERNI S. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU.

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

Per praėjusius dvi4ešimt-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 Ave. Tel. Cravvford 4100

S/

LIETUVIAI ADVOKATAI

fel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

OR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

į DR. A. J. SHIMKUS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
'.Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.

Telephone: BOUIevard

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone^JtEI/ubl ic 9723

JOHN 6. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pelnyčius 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwe11 St. 
Telefonas REPublic 9600

Tel. LAFayette 8016
1 VALANDOS:

28001 2—4 jtopiet — 7—9 vakare
j Trečiadicnais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Tai. OANal 2345

OR. f. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutart)
2305 So. Leavltt St. 

TeL OANaJ 0402
Tel. Ofe. REPublic 7«»« 
Melrose Park #20

DR.A.R. LAURAITIS

State 4698 Proepect 1«1»

KAL & ZARETSKY

• DENTISTAS 
2423 West Marąuette Road 

Antrad., fcelvlilad. Ii senktadlenlalr 
9-12 v. rytų; 1-6 p. p.: 6-9 v. v. 

šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 
161 Broadvraj 

MELROSE PARK, ILL.
ATTORNKTB AT LAN I Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo
esaa So Western Ave. Į 10 v. r. iki 9 vai. vakaro

valandos: kasdien nuo >:S0 po pi et1 8,-štadlenlals nuo 2 v. Iki » v. v. 
iki 6:20 v. vak. Subatoj n, o U Iki Sekmadieniais pagal sutarties

6:80 vakare 1M W. Randolph St.
Valandos: kandėti nuo 9:00 ryto 

Iki !:•« po plet
AMERIKOS LIETUVA

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. imnnj:
HEMlock 6286

Rez.:
24C6 W. 69 St.

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečia, Beniais ir Sekmadieniais 

pagul sutartį 

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted SU, Cbicago
Paned., Sered. ir Subat. nno 2—9 V.

' Res. 6924 So. Talman Ave.
Rea. Tel. GROvenill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAB IR 0HIRURGA8 

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

Ketv. ir Nedėliomis snsi tarai
Nubalome Ciceroj 
144K So. 4'Jth Ct.

Nuo S Iki » vai- 

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRpinia 1116 4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 popiet —8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFayetto 3051 8519 W. 43rd SL
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nuirai sutarti

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street 

Chicago
Telephone (TRNtral 1840 

Antr. Ir Ketvr 7 Iki 8 vai. Vak. 
šešt. 3 Iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutart)
6322 So. Westeni Avenue

PROspect 1012

Office Phone Res. and Offiee
PROscect 109° 9359 8. Leavitt
Vai. 2-4 pp. Ir 7-9 vnk. CANai O7IHI

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Nedėliom lr Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

DAKTARŲ DRAUGIJOSJLARIAI
TaL

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARda 0994 
Ras.: Tai. PLAaa 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vult 

10 19

DR. CHARLES SEGAL
0M8A8

4729 So. Ashland Ave.
2 lnboa

CHICAGO, ILL.
Talafonaa MIDway 2880 

OFtSO VALANDOS: 
vakaro. Nedfiliotnia nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, n«o 2 iki 4 
»■! tw» vdatn iv ctw» f iki 8:80 v. v

JAU SUGBItO I# KALIFOBNUOS

DR. J. SHMGLMAN
Praktikuoja >0 metų

Renmattmias Ir Mnltrs Ilgos to 
specialybe

Valandos 11-12 A. M 2-4, 7-8 P. M 
Gyvenimo vieta 1(38 Ko. 60

Phone Cicero 1466 
<VU) l&Ųt UtthU

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valaoftoe

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

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Narni} Telaf. PROspect 1930

TaL CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutart) 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave.
Tolafonaa R.R Public 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Vslsodne 2—4 po pietų, 7-—8 v. vak. 
li&kynia sorejoiMtf ir subatujnih-

CANa’ 0257
Res. PROspečl 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hąlsted Street 
Resideneija: 6600 So. Artesian Avs. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 pepi®t 

6 iki 8 vai, vakaro
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare
______Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Raa. KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano I—S; nno 8:30—8:80

756 VVest 35th Street
Ofiso Trl. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olamaiont Ava.

Valandos 8—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti

Reikale naudokitės patar
navimu ty profesionalę ir 
biznierly, kurly skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.
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J kitoms draugijoms dideliuose 
j būriuose, meilės pilnomis ši
rdimis,’ artintis prie Dievo 

-1 Stalo.
Lietuvių Sporto Šventė Chicagoje 

LIETUVOS SPORTININKAI AMERIKON 
ATVYKSTA LIEPOS 5 D.

Lietuvių Sporto Šventė 
Chicagoje prasidės 11 dienų 
liepos, Chicagos Universite
to ntadiione, įkuriame telpo 
iki 50,000 žanonių. Kadangi 
numatoma, jog j lietuvių 
Sporto Šventę susirinks tūk
stantinės minios lietuvių ne 
tik iš Chicagos ir apylinkių, 
bet ir iš tolimųjų kolonijų, 
todėl tikimasi, kad Chicagos

Ameiikoje, Lietuvių Sporto 
Šventėn susirinkusius žiūro
vus.

Antradienį, liepos 20 dienų 
talentus tinkamai, įvedtins,' įvyks RrepSiasvydžio (Bas.

ket Bali) rungtynės. Tenisotada mūsų jaunuoliai atgims' 
lietuvių dvasioje, pasijus esu 
stiprios valios lietuviais, ir 
dvasioje užsigrūdinę, ėmę pa
triotizmo žibintų eis pirmyn, 
į minias jaunesnės lietuvių 
kartos, skiepydami lietuvybės 
dvasių ir tiems, kuriuos lie
tuvybės šviesos spindulėlis1 
dar nebuvo pasiekęs, ir jų

rungtynių diena bus nusta
tyta vėliau.

Rungtynių ir pramogų pro
tarpiuose bus surengtas sve-

Kovo 14 d., paiapijos sve
tainėje įvyko bunco party, 
surengta šv. Kazlniero Aka
demijos Rėmėjų 12 skyriaus. 
Parengimas pavyko. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Visi ga
vo dovanų.

Šv. Juozapo, (šios parapi
jos globėjo) diena iškilmin-

čiams ekskursijos, ypatingos gai apvaikščiota. Bažnyčioje

universiteto stadionas prisi- širdžių uždegęs.
pildys lietuviais. Lietuvos sportininkai į Chi

Šventė prasidės didelėmis cagų atvyks liepos 9 dienų, 
iškilmėmis, dalyvaujant lie-

vaisgs ir t.t.
Amerikos Lietuvių Sporto 

Komitetas prigdruošęs Lietu
vių Sporto Šventę surengti 

iškilmingai ii svečias pri
imti kuošauniausiai. Todėl 
pageidaujama, kad ir kitų ko

atlaikyta dvejos šv. Mišios. 
Sumų laikė kun. J. Čižaus
kas, MIC., o pamokslų iškil
niems pritaikintų pasakė kle
bonas kun. Pr. Vaitukaitis. 
Daug žmonių ėjo prie šv. sa
kramentų.

.uvių organizacijomis, eliora- 
taipgi jaunuolių sporto 

rganizacijoms iš artimesnių 
r tolimesnių kolonijų. Pub

likai bus malonu dalyvauti 
šventės iškiftnfėse, kurias pa
puoš Lietuviškos dainos, kal
bos ir sporto žaidimai. Juos 
atliks Amerikos ir Lietuvos 
sportininkai. Visa tai bus 
nufilmuota ir tos filinos bus 
rodomos Amerikos lietuvių 
kolonijose, o paskui pasiųs
tos į Lietuvų.

Ši šventė bus ne tik lietu
vių tautos, bet ir lietuvių 
jaunimo, kuris didžiumoje 
lietuvių tautai nėra artimas. 
Bet kada jaunimas susirinks 
j vienų didelį būrį ir aky
vaizdoj tūkstantinių minių 
savo tautiečių pasirodys sa
vo talentais, itr tos minios jų

Tos dienos vakare įvyks jų, linijų vietiniai komitetai pa- 
sutikimo ir priėmimo balius, Stengtų panašiai prisireng- 

Sekmadienį, liepos ll die- ti.
nų, pradžia Sporto šventės Sportininkų maržrutų ir ru- 
lengvos atletikos rungtynė- ingtynių dienas kitose kolo
mis, kalbomis, dainomis ir nijose Komitetas spaudoje pa-

Kovo 18 d. vakare, parapi
jos svetainėje buvo rodomi 
judomieji paveikslai1 iš Kri
staus gyvenit.no. Paveikslai dėjote kokios nelaimės ištiko
žmonėms labai patiko.

J ■ *» fc. - d

Iš Chicago taksi vežėjų streiko. Kova tak si vežėjų su kompanija tęsiama. Streikininkai 
jmgavę taksi vidnrmiesty apverčia ant šono, apmuša streiklaužius. Dažnai įvyksta susirė 
mimai ir su policija, kuriuose daugiausia nukenčia streikininkai. Daug streikininkų policija 
suėmė ir uždarė į kalėjimų.

kitomis tos dienos iškilmė
mis.

Trečiadienį, liepos 14 die
nų, įvyks kumštynių arba bo
kso rungtynės ir piknikas.

Sekmadienį, liepos 18 die 
■nų, įvyks Oro Šventė, kurio
je publikų nustebins Lietu
vos sklandytojai, Jonas Py
ragius ir Bronius Ožkinis, o- 
re skraidydami orlaiviais ir 
sklandydami naujais, specia
liai subudavotais bemotori

skelbs sekančiu straipsniu. Visi Juozapai ir Kazimie- 
Amerikos Lietuvių rai Šv. Juozapo parapijoje 

Sporto Komitetas, pradėjo organizuotis prie me
2201 W. Cermak R<1., 

Chicago, Illinois

So. Chicagos Žinutės

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 12 skyrius ėjo in co
rpore prie šv.
d. šio mėnesio. Sykiu daly
vavo ir Apaštalystės Maldos 

niais orlaiviais arba sklandy-, diangija. tiražus pavyzdys 
tavais, kuriuos jie atsigabens
iš Lietuvos. Jų sklandymas 
daug sykių stebino žmones 
Europoje, dabar nustebins ir 

■

tinęs pramogos, kuri įvyks 
antrų sekmadienį po Velykų, 
parapijos svetainėje, parapi
jos naudai. Gražus užmany
mas organizuotai pasidarbuo 
ti parapijos labui.

Parapijos choras ligi darc 
Komunijos 7 Į pratybas Didžiosios Savaitės

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 

2608 West 47th Street Chicago

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės MAlstn

TRINER’S ELIXIR 
OP BITTER WINE

trWr’« BIHm
>»A1TT SAVPEUO BTKA1 

Blttov W1m C*.

FtriJrmff fr Nuo

VlsOBB
Vaistinė*

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA
LAIDOJIMO IŠTAIGA

»

John F. Eudiikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4005-07 So. Hemkage Avė*

4447 South Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Wiv«. mothBO, sAffart thoy ro offoo * 
forcM to point tho woy to hoir 
health to their m«n fotkl For women 
know that a healthy heod prodoces 
handtome hair! And that’» why 
wofnen 6verywhere are pointing to 
h>m-ot, the remarfcable foaming oil 
thampoo which first nourithet the 
icafo, fhen takes the dūli, parched 
hair ond brings it bock to glowing 
health. Fom-ol U so eeorfomicalj a 
little goes a long way. Ask yovr 
druggist for the regular 30c size. 
Or, wrrte for o generous trfal bot
tle, encloting 10c to cover pocking 
and oostage.

FOM-OL 1 £
•ere tfaM e etoanpoe

Urba Flowet Shoppe 

4180 Archer Avenue
topmUertiK — Ve*nv/-mx — 
Iriam- _ teMotnvčnūv — 

Papno^lfvmnw.
w,mir LAI AYEiaac SfttMt

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KftLKER - PfcUŽlN

OerUiMtek pktArntVtmahPkeee

i.MUŲirtiCjūūnKToiinM

JUOZAPAS

UDEIKI
I TfiVAS

Public 8840

ir Velykų bažnytinėms iškil
mėms. Choras yra vienas di
džiųjų Lietuvių parapijose 
Chicagoje ir gražiai bažny
čioje gieda. Vadovauja varg. 
K. Gaubis. Raporteris

šį Vakarę Bartkų 

Šeimyna

Penkiolika minutų jK^de- 
šimtai šį vakarų iš VV11FC 
stoties (1420 k.) bus trans
liuojama 5 episoda Bartkų 
šeimos. Pereitų savaitę gir-

Bronių ir Vladų. Šį vakarų
išgirsite kaip toliau jiems se-. , , . *1 kėši. Ši tikra pasaka yra lei-, 
džiama pastangomis lietuvių 
finansinės įstaigos, Standard ! 
Federal Savings and Loan į 
Ass’n, of Chicago, 2324 So.^ 
Lcavitt st.

Apari Bartkų šeimynos pa 
siklausykite Šaltiniiero įdo-1 
maus muzikališko progranio. į 
Prasideda lygiai 10 vnl. vak. 
Pirmoji dalis . leidžiama pa
stangomis laid. direkt. J. F. 
Eudeikis. Šaltimiero lietuviš-' 
kas radio programas taipgi 
transliuojamas ir sekmadie
nio vakarais 9 valandą.

Nepamirškite jiasiklausyti.
Klausytojas

Sesuo: — Maryte, aš paste
bėjau, kati tavo kompozicija,' 
“Mano mamytė’’ yra lygiaij 
tokia, kaip tavo sesutės, Ju-Į 
lytės. (

Marytė: — Sesute, mudvi 
turime tų pačių mamytę.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

DIDŽIAUSIOS DOVANOS!
“Draugo” Vajaus Kontestininkatns

Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir atgal, ir $100.00 pi
nigais.
Kelionė iš Ncw Yorko į Klaipėdą ir atgal, ir $75.00 pi
nigais.
Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $75.00 pinigais. 
Kelionė iš Chicagos į Klaipėdą, ir $10.00 pinigais. 
Kelionė iš New Yorko į Klaipėdą.
Nauja skalbimui mašina vertės 65.00, iš Jos F. Budrik, 
Ine, 3417 S. Halsted St.

ir daugybės kitų bfahgių ir naudingų dovanų.
Visi norintieji stoti kontestan kviečiami atvykti į vajaus 
kontsstininkų susiribkimą šį vakarą, 7:30 vai. Aušros 
Vartų paraji. jnokyMos kambary.

Marti
VELYKOMS

KUMPIAI^’’
tr kiti SkiinamėttAi.

Irgi parduodam Wholeaale.
BALTIC IMPDftT CO. 

805 W. 19th Btneėt
Tel. UaynuMM SS65

Sugrįžo Dr. Simonaitis

CHICAGO, III. — Kovo 14 
d. dr. ,J. Simanaitis buvo nu
važiavęs į Elizabeth, N. .L 
dalyvauti savo brolio knn. J. 
J. Simonaičio 15 metų Kuni
gystės jubiliejuje, ir kovo 19 
d. sugrįžo vėl prie darbo.

Daktaras praneša, kad pa- 
gerhimo bankietas kolpuikiau- 
siai pavyko, nes dulyvavo virš 
350 įmonių.

VIESULAS SUŽEIDĖ 7

GAFFNEY, S. C, kovo 21. 
— Viesulas ištiko šį miestų ir 
apylinkes. Sugriauta keli na- l 
šiai, daugybė sugadinta. 7 
frriuenvb- duzeibta.

TA. « A
IGNACAS JANAUSKAS

mirė kovo 20 d, 1937 m.. 2 
vtil. ryte. sulaukęs u metų 
amžiaus.

Kilu Ifi Telfilų apskr., Var
nių parap., Jučlfiklų katruo. 
Am-rtlioje išgyveno 20 metų.

Patiko dideliame nuliūdime 
draugus-ges, pažystamus-mas, 
piliečius Ir gimines. O Lietu
voje motiną Petronėlę. Prik
laus/- prie Lietuvių Piliečių 
Kllttho.

I.uhlntuvėmis rūpinasi Pet
ras Šliogeris, finu nsų sekret.y- 
rlus. Liet. Piliečių Darb. P&A. 
Kil ubo.

Kūnas pafiarvotas Uiehavl- 
čians koplyčioje, esu W. 23rd 
Place.

Luldoluvės (vyks Antradlen), 
kovo 23 d.. 1837. Ifi lAchavl- 
člaus koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas J AuSros Vartų 
fivenč. Panelės par. bažnyčių., 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuolaidžiai kviečiame vtmis į,minės, draugus-ges Ir pažy- 
stamut-nias dalyvauti Šiose 
latdol uvėse.

Nuliūdę Drangai, Pažystami. 
Kaimynui Ir Glmimės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawlcz lr Sūnai. Tel. Caaal 
2515.

-■S

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

Grabnamių 
------- o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj 
■■ ■ o-----------

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

pinigus------ O-------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

• V

-
" r’''-*

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

r\ A T koplyčios VISOSEU I Ix/\1 MIESTO DALYSE

Lachawicz ir Sanai
2314 West 23rd l’lace 
Pbone C A Nai 2515 

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

J. Liūtėmis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Peikus
S. M. Skudas
I. J. Zolp
Ezerskis ir Šunis
P. 1. Ridikas

4348 So. California Avė. 

Phone LAP’ayette 3572

3319 Litnanica Avė. 

Phone YARda 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
t’hone Cicero 2109

718 Weet 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th 8treet 

Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

gyvenit.no


B
— ■ Pirmadienis, kovo 22 d., 1937

------------- ------------------- «

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
j B VVS Susiririldmo 
I Marquette Park

; Kovo 11 d. įvyko vietinio 
VVS skyriaus susirinkimas, 
kuris nors šį karti), dėl įvai
rių priežasčių, nebuvo skait
lingas, vienok gauta naujų 
narių ir susirinkimas buvo 
gyvas.

Daug kalbėta apie išugdy
mų narių skaičių. Įnešta į- 
vairių sugestijų, kurios bus 
panaudotos, ir nutarta atsi
kreipti į VVS centrų dėl kvi
tų, paliudijimų ir šiaip rei
kalingų informacijų, kad to
kiu bildu tinkamiau prisiruo- 
šus naujų narių vajui.

' Išrinkta du atstovai į LRK 
Vak. Valst. konferencijų: Či
žauskas ir Vilkienė.

Priimtas kvietimas tdalv- ? . . . „ Ivauti rengiamoj vietinio Sv. [ 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 8 
skyriaus vajaus vakarienėj. ;

Sekantis skyriaus susirin
kimas įvyks balandžio 1 d., 
.7:30 vai. vak., parapijos mo
kyklos kambary. Visi, kaip 
vyrai, taip ir moterys kvie
čiami prisidėti prie šio idea
laus darbo. Patarlė — kur

vienybė, ten galybė — labai apie 191G met. gyvenęs Gil- 
pritinka štituniv reikale. Jei berton, Pa.
mes vienyslnės ir organizuo
tai darbuosimės, galėsim di
desnius ir naudingesnius da
rbus atlikti. Organizuota jė
ga visame kame daugiau rei
kšmės priduoda, negu pavie
nė. Geriausias būdas prisidė
jimo prie šio darbo yra at
silankymas į vietinio sky
riaus mėnesinį susirinkimų ir 
prisirašymas prie Vilniui Va
duoti Sųjungos. Koresp.

Iš Lietuvos Generalinio 
Konsulato

PAIEŠKOMI:

Adomaitienė Adelė, gyve
nanti New Yorke.

Ambrozevičius Bernardas.

Bondikas Juozas, 1931 me
tais dar gyvenęs Brooklyn, 
N. Y.

Bunevičius Mikas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Grigas Juozas ir Petras, 
sūnūs Mykolo, apie 42 ir 43 
metų amžiaus, gyvenę Wor- 
cester, Mass. ir La.wrence,

T

Augai,tienė Veronika, per 
ilgų laikų gyvenusi, o ir te
begyvenanti New Yorke, ieš
koma Konsulato. Skubus at-'\fass 
siliepimas arba apie jų žinių į
suteikimas bus nuoširdžiai į- Į dančiunas Vladas, s. Ka- 
vertinta. (10-2474). jzio> gyvenęs Shenandoah, Pa.

Brazauskas Aleksandras, | Ieškomieji arba apie juos 
gimęs Raudondvario vnlsč., I^ų žinantieji prašome atsilie

pti adresu: Consulate Gene
ral of Lithuania, 46 Fiftl: 
Avenue, New York, N. Y.

Lietuvos Gener. Konsulatas

Kauno apskr. apie 1895 met., 
gyvena Connecticut.

Tel. LINcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slopų, Ner- 
votnmo, Prastos Cirkuliacijos,
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
RedOsinimo—PAMftOINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Sulphur lr Shower ‘ Pardavimui plytinis namas 2 po 5

VISOS CHICAGOS LIETUVIAI NUDŽIUGO DRAUGO 
DOVANOMIS 

Ypač moterys jomis įdomauja
VISI ČIA ATVAIZDUOJAMI INDAI IR PUODAI TRA PAGAMINTI Iš ALGMINO, 
VISI YDA AUKŠTOS VERTĖS, REIKALINGI IR NAUDINGI KIEKVIENAI ŠEIMAI. 

JUOS GAUNA DVKAI “DRAUGO" SKAITYTOJAI.

CLASSIFIED
PAftDAVIMVI NAMAS

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

VYR V SKYRIUS 
HUSO Clyboam Avė. 
Pirm., Tr**.. K<t«lr. 

Ir
7:30 ryt. Iki 10 rak. 
Antr. Ir Pmkt. 7:30 

ryt* iki e Tuk.

MOTK'KV SKYIUCS 
l.WI N. RitlHtrd «« 

Antr. Ir Krtvlr.
0 ryto Iki • rak. 

Motrrta 
Patarnautoja

AIOSR VIBTOsR PCV1RA 40 M RTV

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

SvicAOs kambariai su maudynėmis 
lr kitais pagerinimais, viduryje lie
tuvių kolonijos, arti mokyklų Ir 
bainyčių, geriausia transportaelja, 
ž.tnos taksos. Kaina tik $3200, gn- 
llma ant Ismokesėio. Savininkai 
2230 VV, 23 l‘l. Kreiptis po 5 v. vak.

Pardavimui B kambarių eottage. 
Kaina $700. Randasi 3452 So. Li- 
ttinicu avė. Sav. 3453 So. Litua
nica avė. Tol. YARda 67 48.
Pardavimui namas dviejų flatų, mū- j 
rinis, dviejų karų garadžlus. Vis-, 
kas iSrenduota. Randasi 4053 So. 
Artesian av. Kreiptis 1425 W. 45 
«t.. tel YARds 0405.

PADAVIMUI KRIAUČIŲ SAPA
Pardavimui kriaučių šapa, modemiš
kai įtaisyta. Kaina pigi. 2407 So. 
Oakley avė., tel SEEIey 8658.

Milda Auto Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ 
MOTORS AGENTŪRA 

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

DOMININKAS KURAITIS, sav.
Bendradarbiai: SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKUS

PIRMA IR 
GENERAL

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

PARDAVIMUI MASINOS

Parduodame visokius typewriterlus,
••addlng-’’ maginas Ir registerius. 
Juozas Pauli, Mid City T.vpesvriter 
Exchaiige. Tel. Wcntworth 5305.

PARĮ)AVIM n KPAITIVĖ
Pardavimui Hardvvare ir Palnt 
Store, labai pigiai dėl to kad tu
riu du bizniu. Gera vieta, lietuviu 
apylinkėj, biznis išdirbtas per 18 
n.etų, arba priimsiu pusininką. 1421 
So. 49 Ct , Cicero. III.

ANGLYS

t'žsisakyk anglių dabar — Black
gold ang.is $4.75 Iki $5.00, West 
Vlrglnla Pocahontas mine run $7.75 
egg $9.50. Graudy Mining Oo. Canal 
7447. * '

3347 So. Halsted St.
Pasiūlo jums Velykų šventėms gražius rakandus, pečius radįos, refrlgeratorlus 

už negirdėtai žemas kainas

Gražus parlor setas pilna vertė $90.00 už ................. $^ 5.00
Dykai lempa.
9x12 karpytos už .................................................................. *9,95
Studio coueh po ............................................................. *16o50
Didelis sutaupymas ant elektrikinių ledaunių iki .... *65.00

Budriko radio programom:
WCFL—970 Kil., nedėliomis nuo 7 iki 8 vai., vakare 
WHFC—1420 Kil., ketvergaia nuo 7 iki 8 vai. vak.
WAAP—920 Kil., panedėliaia ir pėtnyČiomis 3:30 po pietų.

Naujos skalbiamos 1937 m. 
skalbyklos po

*69.50
Nuolaida už sena skalbyklų

*25.00
Demonstruotos skalbyklos

p° *28.50

£

i 11 hi

Šis puikus “Ileverage Sėt” krautuvėse kai
nuoja $3.50. Jį dykai gauna tas “Draugo” 
skaitytojas, kurs gauna vienų metinį naujų 
“Draugo” skaitytojų ir prisiunčiu $6.00.

Čia yra “Econoniy Cooker.” .Tame galima 
gaminti keletu patiekalų. Kaina $3.50. Dykai 
tam, kas gaus vienų naujų metinį “Draugui” 
skaitytojų ir prisius $6.00.

“Drip Coffee Maker” ir “Tea Pot.” Visas 
Dykai tam, kurs gaus 

Draugui” skaitytojų ir
setas kainuoja $3.25. 
vienų naujų metinį “ 
prisius $6.00.

“Chrome Copper Tea
Kettle”— švilpiantis 
arbatinis puodas. Kai 
na $2.75. Dykai tam, 
kurs suras vienų nau
jų metinį “Draugui ’ 
skaitytojų ir priduos 
$6.00.

“Glow Kamp.” Kai
na $1.75. Dykai tam, 
kurs gaus naujų “Dra
ugui” skaitytojų pusei 
metų ir prisius $3.50.

“Sauce Pan Sėt.” 
Kaina $1.50. Dykai 
tam, kurs suras vienų 
naujų “Draugui” skai 
tytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

“Relish Tray.” Kaina $1.50. “Console Sėt” Kaina $2.30. 
Dykai tam, kurs gaus vienų Dykai tam, kurs gaus vienų 
naujų “Draugui” skaitytojų naujų metinį “Draugo” 
pusei metų ir prisius $3.50. skaitytojų ir prisius $6.00.

“Drip Coffee Pot.” 
Kaina $2.95. Dykai tam 
kurs suras “Draugui” 
vienų naujų skaitytojų 
ir prisius $6.00,


