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MADRIDAS JAU ATKIRSTAS NUO VALENCIJOS

I
UŽDARYTAS MAISTO PRISTATY 

MAS Į MADRIDĄ
PARYŽIUJE RADIKALŲ RAUDOS 

DEL MALAGOS PAĖMIMO

Kaltinama Vokietija ir Italija

54

POTVYNIS NĘlSTlĮO MEMPHIS MIESTO

J

t’.z
B

<• i Ba
«G“?; ' 7< į

POPIEŽIUS DALYVAUS
D. SAVAITES IŠKILMĖSE
VATIKANAS, vas. 10. —I Jo Šventenybė apie savo

Šventasis Tėvas Pijus XI pa-1 pasiryžimu pranešė apaštališ- 
skelia, kad .jis dalyvaus Did- ^'1 <*ereinonijų_ prefektui, mons.

SALAMANCA, vas. 10. — 
Ispanijos nacionalistų vadovv- 
l»ė paskelbė, kad jos. karinome 
nė pagaliau perkirto Madrido 
— Valencijos vieškelį — vie
natinį Madrido radikalų susi
siekimų su pajūriu, iš kur 
Madridui visų laikų buvo pri
statomas maistas ir karo me
džiaga.

Vieškelio perki rtimas įvyk
dytas apie .už 10 mylių nuo 
Madrido pietrytų šone. Legi- 
jonininkai ir maurai kariai at
liko šį sunkų darbų lyjant rr 
sningant. Apie 800 radikalų 
milicininkų nukauta. Šis did
žiai svarhus žygis atliktas po 
keturių parų kruvinų kauty
nių, kadangi radikalai atkak
liai gynė vieškelį.

žinovai pareiškia, kad Mad
rido radikalai dabar vargiai 
galės ilgiau gintis, kadangi 
jiems greit pritruks maisto ir 
amunicijos.

Madrido radikalams dar blo 
giau, kadangi nacionalistams 
paėmus Malagų, dalis, naciona 
lifctų pietinės armijos bus pa
siųsta į Madrido frontų.

PARYŽIUS, vas. 10. — 
Prancūzijos socialisto premje
ro Blumo organas, (laikraštis) 
T/Oeuvre raudoja, kad Ispani
jos radikalai prarado Malagų. 
Už tai kaltinami vokiečiai ir 
italai.

Prancūzijos radikalai greit 
pravirks, kai Ispanijos radi
kalai neteks ir Madrido.

MADRIDAS, vas. 10. — 
Radikalų vadai nusprendė pa-
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žiosios savaitės ketvirtadienį 
ir penktadienį iškilmėse Šv. 
Petro bazilikoje — Siksto ko
plyčioje.

Respighi.
Popiežius naktį praleido ra- 

miai — be skausmų. Ir sakosi 
turi vilties, kad iki Didžiosios 
Savaitės galės vaikščioti.

Memphis miestas išliko nno potvynio, Anądien kilusi audra daužė Mississippi upės 
bangas į užtvankas pietų link nuo Memphis, kaip čia vaizduojama. Bet užtvankos atlaikė 
vandens spaudimų. <Acme Photo.)

skelbti čia vis,, vyn, nuo 18 MALAGOJ PRADĖJO VEI"
iki 4.) metų amz., mobilizaci-
JU- -

(Ši žinia ypatinga. Juk ra
dikalai Madride seniai pašau
kę į privalomų tarnybų, arba 
į darbų visus vyrus. Nepa
klausiusieji sušaudyti. Matyt, 
radikalai bando įtikinti pasau
lį, kad jie Madride “tvarkin
gai” ir “demokratiškai” val- 
dosi).

MIRĖ VYSKUPAS 
SCHINNER

MALAGA, Ispanija, vas. 10. 
— Nacionalistų kariuomenė 
nesulaikomai žygiuoja rytų 
link nuo Malagos, kur link pa
spruko dalis radikalų. Paėmė 
Motril už 50 mylių nuo Mala
gos. Spėjama, kad nacionalis
tų pajėgos stengiasi apsupti 
pasprukusius iš Malagos radi
kalus.

MILWAUKEE, Wis, vas. 
JO. — St. Mary ligoninėje 
mirė vyskupas A. F. Shinner, 
74 m. amž., kitados vyskupa
vęs Superior, AVis., ir Spo- 
kane, AVash. Prieš keletu metų 
velionis nno vyskupavimo pa- 
siliuosavo dėl silpnos sveika
tos. .

MALAGA, vas. 10. — Čia 
pas klydę gandai, kad Valenci
jos radikalai planuoja nacio
nalistams pasiūlyti paliaubas.
Tačiau gen. Franco jau ne
vienų kartų yra pareiškęs, kad CHRYSLER DIDINA DAR- 
su radikalais negali būti jokių B,NINKAMS ATLYGINIMĄ 
paliaubų. Jie turi besųlygmiai

KTI KARO TESMAI
MiĄLAiGA, Ispanija, vas. 

10. — Čia pradėjo veikti na
cionalistų karo teismai, kad 
apsidirbus su paimtais nelais
vėn tūkstančiais' radikalų, 
tarp kurių yra nemažas skai
čius vadų žudikų. Valdydami 
Malagos miestų ir uostų radi
kalai išskerdė apie 13,000 gy
ventojų. Visų laikų jie užsiė
mė plėšimais ir žudymais ir 
gražiausias miesto dalis iš- 
griovė. Jų vadai yra komunis
tai ir anarchistai.

Dalis radikalų pajėgų su 
stambiaisiais vadais paspruko 
atviru pajūriu rytų link —4 į 
Almerijų. Generolo De Llano 
armijos dalis pasiųsta prieš 
Almerijų. Radikalai visu pajų 
riu bus šluojami, kad ir iki 
pat Valencijos, kur šiandien 
yra radikalų “teisėtos vyriau
sybės” sėdyba.

, ^^.4...-J ....... ■ Į ------------ ■ --------

ĮLANKOJ ĮKRITO oriai- prezidentas rengia 
VIS; 11 ŽUVO BILiy DARBO REIKALU

SAN FRANCISCO, Cal., 
vas. 10. —*• Skridęs Iš Los An-

AVASHTNGTON, vas. 10 
— Kongreso demokratų va

geles United Air Ianeakelei-, dams pranešta, kad preziden 
vinis Lėktuvas vakar vakarų f-' tas Rooseveltas rengia darbo 
krito į San Francisco įlankų įstatymui projektų.
ir nuskendo su keleiviais įgu
la — 11 asmenų.

Nelaimė įvyko netoli Mills 
airporto, kur lėktuvas turėjo 
nusileisti ir kur jo atskrin- 
dant laukta.

Įkrito vos tik už vienos ket- 
virties myliog nuo krašto, kur 
vandens giluma yra ne dau
giau kai 20 pėdų.

šiandien lėktuvas iškeltas iš 
Vandens. Viduje rasti tik 4 
jų Lavonai.

Iškeltas lėktuvas neturi in- 
žino ir vieno sparno.

SUSKUBO UŽDARYTI 
FABRIKĄ

Velionis buvo gimęs ir an- pasidnoti.
gęs šiame mieste, Tad čia ir j ------------------
grįžo baigti savo gyvenimo LONDONAS, vas. 
dienas. '

Sisibiri; meksikiečiai kataltai 
atidarė bažnyčias s

ORIZABA, Vera Cruz, Me-'talikai reikalauja, kad visoj 
ksika, vas. 10. — Po įvykusio Vera Cruz valstybėj visos baž 
čia policijos puolimo susirin- nyčios būtų atidarytos, 
kusiųjų katalikų į pamaldas Puolant privačius namus 
privačiuose namuose, susibūrė policija nušovė ne senyvų mo- 

apie 15,000 katalikų, vyrų ir teriškę, bet 14 m. amž. mer- 
moterų, ir atidarė šiame mies- gaitę.
te visas bažnyčias. Policija j Iš areštuotųjų paleisti visi, 
nesikišo į katalikų žygius. Ka-, išėmus laikiusį Mišias kunigų.

VOKIETIJA NORI ATGAU
TI VISAS KOLONIJAS

STREIKUOJA ŽYDAI STU
DENTAI VILNIUJE

BERLYNAS, vas. 10. — 
Nacių spauda pradeda rašyti, 

Šiuo įstatymu norima nūs- kad Vokietija toli gražu Uepa- 
tatyti 30 valandų savaitės dar sitenkins, jei santarvės vaJsty- 
bų visose pramonėse, už dar- bės jai grąžins tik dalį koloni-
bų mažiausiųjį atlyginimų ir 
panaikinti visokį vaikų darbų.

Prezidentas tuo reikalu turi 
pasitarimus su savo patarė
jais.

GRIPO EPIDEMIJA 

ROMOJE

VILNIUS, Okupuotu 
tava, vas. 10. — PU Ji 
vakar lenkų studentų riaušių 
prieš žydus studentus Vilniaus 
universitete, keletas šimtų žy-

jų Afrikoje. Vokietija reika- dų studentų protestan paskėl-
lauja, kad būtų grųžintos vi
sos jos kolonijos.

KAIP SIS ŽMOGULI GALI 

VESTI SKALBYKLAS

bė alkio streikų.

PALESTINOS ARABAI 
SIUNČIA DELEGACIJĄ 

I LONDONĄ

“DRAUGO” 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS jvyks 

GEGUŽĖS 29 D. 

laivu “Grlpsholm” 

tiesiog į Klaipėdą
ir

LIEPOS 2 d.
asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 
“Grpsholm” 

Ruoškitės iš anksto

10. —
Gauta žinių, kad Maskvos bol
ševikai kapituliuoja — atsisa
ko toliau remti Ispanijos ra
dikalus, kadangi nėra vilties 
jiems laimėti ir sukurti sovie
tus Ispanijoje.

ALGA IŠĖJUSIEMS IŠ TAR
NYBOS TEISĖJAMS

DETROIT, Mich., vas. 10. 
— Chrysler automobilių kor
poracija paskelbė, kad ji didi
na savo darbininkams atlygi
ntų — 5 centus daugiau už 
daTbo valandų.

Šios korporacijos fabrikuo
se dirba apie 70,000 darbinin 
kų.

AVASHINGTON, vas. 10. — 
-- Kongreso žemesnieji rū
mai šiandien pravedė bilių, 
kad sulaukusiems 70 m. am-

MILWAUKEE, Wis., vas. 
10. — Emire Level C. fabrike, 
kur dirba 65 darbininkai, sa
koma, pradėję slapta tartis 
paskelbti “sėdėjimo” streikų. 
Apie tai patyrė kompanijos 
prezidentas ir uždarė fabrikų 
pasibaigus dienos darbui. Gir
di, darbininkai tegul “sėdi” 
namie, bet ne fabrike.

Iškelta aikštėn, kad per
eitų lapkričio mėnesį tiežino-

' mi du sukčiai iškaulijo 100,- 
ROMA, vas. 10. — Gripo ()00 do|eril) ;S turtingo dviejų 

(influenzos) epidemija raumo-1 ,kaUvkfcf savi„i„ko B. Fieh- 
ja įvairiose pasaulio dalyae. bain> lū50 N„ Spauldi„, ave 
Tačiau šis Amžinasis Miestas
labai skandžiai ištiktas. Šiai 
epidemijai draugauja plaučių 
liga. Žymus susirgusiųjų skai
čius miršta.

Gruodžio mėn. 19 d. Fish- 
bain apie savo nelaimę prane
šė seklių biurui Sekliai nesu
radę sukčių, visų reikalų iškė- 

i lė aikštėn.
23 ŽUVO SU BUŠU

MANILA, Filipinai, vas. 
10. — Netoli Baguio, Bontoc 
provincijoje, nuo kelio į gilių 
uoluotų pakalnę nusirito bu- 
sas su 23 keleiviais. Visi žu
vo.

TROCKIUI NETEKO 
KALBĖTI

NEW YORK, vas. 10. — 
žinomo bolševiko Trockio ša
lininkai vakar čia turėjo gau
singų susirinkimų. Trockis iš

žiaus vyriausiojo teismo teisė- Meksikos žadėjo per telefonų 
jame ir išėjusiems iš tarny- kalbėti susirinkimui apie Sta- 
bos turi Toūti mokama pilna ai- linų ir komunistų vadų šandy- 
ga. mins Maskvoje.

Tas yra ryšium su prez. I Tačiau jo kalbos nesnlank- 
Roosevelto sumanymu peror-.ta. Pranešta kad Stalino Sali- 
ganizuoti federalinius teismus. < ninkai nukirtę telefono laidas.

CARDENAS SKELBIA 
AMNESTIJĄ

MEXICO City, vas. 10. — 
Meksikos prezidentas Lazaro 
Cardenas paskelbė amnestijų 
keliems tūkstančiams politinių 
kalinių. Taip pat panaikino 
teismuose tūkstančius iškeltų 
bylų prieš politinius nusikal
tėlius.

Vyriausybės agentai paskel
bė, kad Chicagoj skleidžiami 
5 ir 10 dolerių netikri bankno
tai. Pinigų dirbėjai sekami.

BELGŲ PARLAMENTE 

PEŠTYNES

Fishbaiin 100,000 dolerių iš
mokėjo sukčiams už “mašinė
lę” pinigams (banknotams) 
dirbti.

Įdomu, kaip šis žmogus gali 
vesti skalbyklas.

TARP NUKENTĖJUSIŲJŲ 
SIAUČIA LIGOS

WASHINGTON, vas. 10.

BRIUSELIS, vas. 10. — 
Belgų parlamento sesija nu
traukta kilus peštynėms tarp 
socialistų ir fašistų atstovų.

MINI POETO PUŠKINO 
MIRTIES SUKAKTUVES

JERUžALfi, vas. 10. — 
Palestinos arabų vadai nus

prendė siųsti delegacijų į Lon
donu, kad tenai protestuoti 
prieš Anglijos karališkos ko
misijos raportų, kuriuo pa- 
teisinami žydai už įvykusias 
suirutes Palestinoje.

Arabų vadai Anglijai įteiks 
du griežtus reikalavimus: su
griauti projektų, kad Palesti
nų padaryti nacionaliu žydų 
kraštu, ir Palestinai pripažin
ti Ravyvaldų.

KAUNAS. — Antanas Paš
kevičius, prieš keletu metų iš
vykęs aplink pasaulį ir daug 
kur keliavęs, ilgiau buvo sus
tojęs Indijoje ir Bombėjaus 
univ-tete studijavo antropolo
gijų. Baigęs, mokslus, bet Ue-

— Raudonojo Kryžiaus vy- turėdamas pinigų, dideliais

MASKVA, vas. 10. — Sov. 
Rusijoje minimos 100 metų po 
eto Puškino mirties sukaktu
vės.

riausiajai būstinei pranešta, 
kad tarp nukentėjusiųjų potvy 
niuose siaučia inflnenza (gri
pas), plaučių uždegimas ir ki
tos Ligos.

FLINT, Mich., vas. 10. — 
Dėl streiko automobilių pra
monėje apie 9 tūkstančiai dar
bininkų šeimų jau reikalingos 
šelpimo. Šios šeimos sudaro 
apie 43,000 asmenų.

vargais grįžo į tėvynę. Atvy-' 
kęs į Kaunu studentams ir or
ganizacijų narių susi rinkimuo
se padarė pranešimų iš savo 
patyrimų kelionėje ir iš stu
dijų Indijoje.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —

Šiandien giedra; temperatūra 
kyla — kiek šilčiau.
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gnnizacijų klausimas. “ Svarbiausia — turim 
organizacijas, bet yra pavojaus netekti jonas 
narių, nes daugių daugiausia mes telūriai 
nuorganizavę apie 6 nuoš. jaunimo”. Į tas 
orgunisuotasie jaunimas esąs tik jaunimo or
ganizacijose ‘‘o kur mūsų tėvų įsteigtos 
draugijos ir organizacijos dings jiems išnik
tus ” — klausia “St. Žodis’*. Ksų LRKSA 
minėjo 50 metų jubiliejų, bet ar įstengs jis 
švęsti 100 mėtų sukaktį. Negeriau esą ir su 
kitoms organizacijoms, neišskiriant nė ALK 
S ir P.

Čia ne kokių naujienų “St. Ž.” paskel
bė, bet seniai kartojamų tiesų, kad mūsų or
ganizacijos neužsitikrins ateities, jei į jas 
nesidės jaunimas. Bet kų čia dabar kaltinti, 
jei pernašai jaunimo mūsų draugijose ir

Mūsų Brolių Latvių Žeme je
Ruso “ Draugo” spe«. koresp.

(Tęsinys) ir pralenkė, p didelis latvių
Apie lietuvi* ir latvi* 11»»Wavia,ae vokieti* tautos 

..uoiueninį gyventa* ij tart* kait“™'“ i»«k« “ uwų*Į»l
čia plačiai nekalbėsiu.

Kitoks kraštas, kitos tra
dicijos, kitas auklėjimas ki
tokia valdymo tvarka ir vi
sos kitos sąlygos griežtai ski
ria Lietuvos gyvenimų nuo 
čionykščio.

n DIENOS KLAUSiMAĮ-įi

TARPTAUTINIS SEIMO3 KONGRESAS

Šiais metais Paryžiuje įvyksta didelė 
paroda. Toj 'parodoj statomas ir Baltijos 
valstybių pa vili,jonas. Vadinas, ir mūsų tau
ta ten bus atstovaujama. Šios parodos pro
ga įvyks tarptautinis kongresas svarstyti 
krikščioniškos šeimos reikalus. Kongreso re
ngimu rūpinusi “Association du marriage 
tlrretien”. Jis bus gegužės mėn. viduryje. 
Uau apie dešimts kardinolų pritarė tam kon
gresui, kuris, be abejojimo, bus svarbus. Bus 
'Raitomi referatai tokiais klausimais: “Val
stybė ir šeima”, “Bažnyčia ir šeima”, “Gi- 
adyrio kontrolė”, “Šeimos apaštalavimas”, 
“Katalikų Akcija ir šeima”, “Šeima ir 
švietimas” ir daugiau panašių klausimų.

į šį tarptautinį “šeimos kongresų” yra 
pakviesta ir mūsų Federacija. Federacija, 
imotna, ten savo atstovų nesiųs, nors ir pri
pažįsta, kad kongresas yra svarbus. Mes pa
sitenkinsime painformavę apie jį lietuvių 
katalikų visuomenę, pasitikėdami, kad tie 
klausimai, kurie bus svarstomi taęptautinub- 
me “ šeimos kongrese” savo laiku bus iš
kelti ir mūsų susiiinkiluuose bei konferen- 

. tijooe. ?

NI KOMUNIZMAS, BET STALINIZMAS

Čia visas aštrumas ga.
organiaacijose t Gal būt kalti yra orgaaiaa- Į dauginu s pasireiškia tautinia 
cijų vadai, gal būt kaiti mokyklų vedėjai, ,n® b** religiniame gyvenime.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

rotas, aklas sekimas — ne
daug kų težada broliškai tau
tai naudos.
i , •' ; ” •

Latvijoj gyvenų lietuviai 
pilietybėms šiaip skirstosi:

Latvijos piliečių 13,410. 
Lietuvos piliečių 11,617. Le
nkijos 60. Rusijos 29. Vokie
tijos 9, Estijos 1. Nansenistų 
638 ir neaiškios pilietybės 
121. Viso: 25385 žmonės. Lie
tuvai piliečių tarpe daugu-

Nes mat vienoje pusėje lat
viai liuteriai, o kitoj — lie
tuviai katalikai. Nors gyve- ma sudaro dar prieš Didįjį 

ra be kaltės šiuo žvilgsniu ir mūsų dvasi- 'ninie griežto »ub»ūhn» šian-‘karų iš Lietuvos atkeliavusių 
ninkai, tačiau labiausia tenka kaltinti tėvus, jau ir nėra, bet kai kada i uždarbiauti, kita dalis Latvi- 
kurie ištikrųjų per mažai rūpinasi savo vaikų kmU lietuviai dar ir
tautišku auklėjimu. Patiems tėvams geras šiandien tenka jausti liuterio 
buvo ir yra geras toks lietuvių R. K. Su-
sivienijimas, gera Moterų Sųjnaga, gera L . ,
DS., tačiau jų vaikams tos orgaaiaaeijos Į ir »««**»* <** 87™

netinka. Vietoj, kad apdrausti savo vaikus «««“* ‘‘etuvių, bet viena ne
lietuviškoj organizacijoj ir joj pratinti juos laimė, kad jie negali sūdo

mokytojai, kad jie nesugeba mokini uoee j- 
auklėti norų dėtis prie lietuviškųjų orga
nizacijų ir lietuviškojo veikimo, gal būt

prie veikimo savųjų tarpe, prirašo vaikus 
prie kitataučių apdraudoe kompanijų ir ki
tų nelietuviškų organizaeijų ir tuo būdu 
juos visai izoliuoja nuo lietuviškojo visuo
meninio gyvenimo.

Dėl to, kaip mes nekartų esame rašę, 
didžiausias ir svarbiausias mūsų šių dienų 
uždavinys yra auklėti tėvus, gilinti juose 
religinę ir tautinę sąmonę, kad jie pagaliau 
suprastų savo šventų pareigų leisti savo 
vaikus į katalikiškas, lietuviškas mokyklas 
ir būtinai juos prirašyti prie lietuviškųjų 
organizacijų, ypač tokių, kurios turi spe
cialius skyrius vaikams ir jaunimui. Tas 
auklėjime darbas turi būti vedamas organi 
žarijose, spaudoj ir taip pat parapijose.

SVARBU'3 KLAUSIMAS

Mano tavorščiai, gyvenan
tieji apie Bostonų, prašomi 
pranešti, ar ir So. Beeb ne 
ant rceįlistių palivarko ir gi 
buvo tvanas, kokis yra užėjęs 
ant Oliajaus ir Misisipio klo
nių! Jeigu ten tvano nebuvo, 
tai kam Maikis sau a pie ras 
renka? Nebent nori kapitalų 
padidinti. Jei taip, tai patar

ei gimusį ir augusi, Lietu-ikit ;anl peajgkaityti Markso 
vai atgimus priėmusi jos pi-! evangelijų, kur galima rasti 
lietybę ir iki šiol jos tebesi- tok© priklodas, kad lengviau 
Miko, nors jie lengvai galėtų yra praiyBti elektros

vajeru, įsivestu po žeme, ne
gu kapitalistui būti cicilistų.

gauti ir Latvijon pilietybę, 
bet jie jos neima.

Bendrai, latviai ne kaip
lMrbimta* M» Kam. d*»- «>”>“■ <*•“« hk*i«“ ki 

gama, prtayhmita* ir turtia kw«
geni* lietuvi* mama v« ke- «•’"“> k»d* J“ 
teta, tat ir ta pal,« jau u, -*v# k“lt4r* >r 4k,» *dž'“' 
viri nori save priripniinti S“Bd“ P“ ju°e P*s,k''h 
lietuviais.

rint i veikimo.

Tiesa, daug man teko ke
liauti po svetinius kraštus, 
visur rasdavau savo tautie
čių, bet tik ištautėjnsįų, kiek 
Latvijoj, — niekur neužtiktu.

Rasdavau daug lietuvių ki
tuose kraštuose, kurių mate
riale ir moralė būklė buvo

“Vyras tavo, sakau, rimtas, 
“Grjšk pas jįjį—mat jį šim-

(tas.”

— Koks skirtumas tarp dip
lomato ir plėšiko! gal paklau
sit manęs, tavorščiai.

— Skirtumas toks, kad dip
lomatas gali aukštai pakilti, 
jei būna apsukrus, o plėšikas 
aukšiai pakyla, jei būna ne
apsukrus.

tė iš šaknų, jie jan nebegali 
apsiginti bedarbiais. Kiekvie
nų žiemų čia vidutiniai esa
ma apie 13-20 tūkstančių be 
darbių. Svarbiausia Latvijos 
nedarbo priežastis toji, kad 
latviai darbams yra tingūs, 
ūkėso dirbti nei vienas neno
ri, sako, kad perilgc® darbo 
valandos etc. O miestuose fa
brikų labai maža ir tie pntyt

Balšavikų Rasiejuj tavorš
čiai varo sušaudyti tavorš- 
čius. Lauke šalta, purvynas.

— Koks blogas oras mūsų 
gyvenimo pabaigoj, — sako 
vienas varomų \ų.

Iš Maynard, Mass., koks tai — Da tavarisč, — atsako 
balšavikas Ramutis pradėjo varovas. — Ale tau tai nieko, 
rašyti karaspandencijas ant- tik į vienų galų. Mums gi 
galviu “Po svietų pasidai- !dar reikės atgal grįsti, o ryt 
rius.” š’tam tavorščiui noriu ir vėl tuo pačiu keliu klam- 
pasakvti: kipavai nuo tokio ! poti.
cntgalvio, ba tai mano locnas- Į ------------
tis ir nei vienas balšavikas — Klausyk Jonai, tu lindai 
neturi jo savo poperose var- prie manęs ženytis tik dėl pi- 
toti. nigų.

------------ ! — Visai ne! Aš su tavim
Bostono ricilistų tėvas Mai-, genijaus tam, kad apsimokėti 

kis išleistoj autobijografijoj1 savo skolas.
(savo gyvenimo aprašyme).
vienoj vietoj taip rašo: 

“Kartų būdams IHinojuj, 
“Gaspadinę paviliojau 
“Pennsylvanijoe vąhrtijon 
“Ir niekas manęs nesivijo. 
“Pagyvenęs tūlų laikų, 
“Išvijau tų bobų paikų.*

— Jes, tu maūęs jau nebe
myli, nes nepaklausi nei ko aš 
verkiu, — sako Ona Budrienė 
savo..vyrui- {

— Mano brangioji, dabar 
neturiu pinigų, dėl to ir ne
galiu klausti, ko tu verki...

daug sunkesnė, negu, kad La
tvijos lietuvių, bet jie visa-kasmet užsidarinėja. Tai tiek 
doe drąsiai «Mve priHipaŠm- dėl ekoaeminpję padėties 
Javo lietuviais esą, o eia, “ — ‘

Jei Šiandien gyvent* ,Marksas ir’did-į Kun.,-prel. John Ryan, Na«««afe. b.
Jiausiaa jo mokslo vykintojus Leninas, tik- j (terovęs Konterene jos aorfa ineo n -, levitais evve
rai > dėtus ar prie trockinink* ar kito. Uep»rt«..e.U«» direktor.ua .r tattak* to P Mtah .^tatakto «ve

I Universiteto profesorius, šiomis dienomis ka-

”,

kokios Stalino diktatūros opozicijos. Mat, 
Stalinas spiovė ant komunizmo, ra jo idė
jomis nesiskaito, nes aiškiai mato, kad jos 
nepraktiškos, neįgyvendinamos. Jis pasida
rė lyg ii* naujuoju Rusijos (dar tebevadina
mos Sovietų Rusijos) caru. Kas tik nepa
lankų žodį yra pasakęs prieš Stalinų dabar 
ųr kuomet nors pirmiau, tie areštuojami, 
teisiami ir sušaudomi. Naujojo caro ištiki
mi tarnai paaukštinami, gerai apmokami; 
duodama jiems progos praturtėti ir virsti

Įliejo Iowa valstybės legislatūros posėdyje 
Jis buvo specialiai pakviestas išdėstyti gau
singus produkcijos ir teisingos distribucijos 
k(ausimų. Garsusis sociologas ir ekononii- 
ninkas savo turiningoj kalboj pabrėžė, kad 
ši problema šiais laikais Amerikoje yra pa
ti svarbiausia. Anot jo, gausingos produk
cijos bus galima susilaukti tik tuomet, jei 
darbai eis visoje pilnumoje ir jei bus suda
lyta galimybės gausiam šio krašto produk-

vietų Rusijos buržujais. Juk toks Stalino 1 būdu bus galima ir tei-

I
taliiiK neveda nei i tamuniain* nei į sočia- • turto distribucija
ličiu*. Jis augina šalyje kn.vin*jį kapita- < ' 8io tik“!» Kuli,,,a a,'iiekli lik.1'ais
lieni*, nauji, buidluizij*. PaJiojc bolševikų kongrese pri luitais {statymais. Tam tedia- 
vuldvim, prmlšioje Italijoj nebuvo nei tei- ■ '®8» 'vtsti ''d*“1’ darl?* imtoje ir 
»>nta ari lygybės, nėra jos datar, bet k* 1 "a»totyti navionali alg* iiuminu..,*. {vedus 
kribėti apie tai, kuomet d.r labiau įsigalės loki P-t™*} ■*>«. I™ Paeitas pirkiom pa-
savotiškus, bolševikiškas, teisingiau sakant, 
staliniškus kapitalizmas.

Nėra abejonės, kad pakeisti vadinamąjį 
komnnizinų stalinizmą daug kainuoja. Kai
nuos dar ir daugiau. Bus naujų areštų, s-u- 
Šūudymų. Spocialinėee mokyklose išmokin
ti bolševikai agitatoriai, konspirateriai ir 
revoliucionieriui negreit nusiramins. Savo 
“tuoksiu” jie norės praktikuoti. O tai pra
ktikai dirva Rusijoj darosi platesnė ir pla
tesnė, nes kuo toliau, tuo didesnis taiųMis 
darosi tarp Stalino politinės linuos ir tų idė
jų, kurias skelbė Leninas, Trockis Ir kiti 
pirmieji revoliucionieriai, kurias pradžioje 
skelbė ir pats Stalinas, kurias platinti iš
mokino visokie specialiniai bolševizmo agi
tatorių kursai. . ■ b , t

Iš visko matyt, kad Stalinas visu įnir
timu užsimojo visai nukirsti galvų komuniz
mui, o iškelti savo asmenį. Tad Rusijoj da
bar veikia ne komunizmas, bet stalinizmas.

jėguiuas diirbįninku tarpu ir produkcija sa
vaime padidės. Kuomet darbininkai gaus 
didesnes algas, tuomet ir žemės ūkio pro
duktų <laugiau* išpirks. Tai pugerins ūkinin
kų būvį. ,

Teisingos distribucijos problemų rišant, 
reikia, kad darbininkai būtų gerai apmoka
mi, kad jie gautų teisingas algas, iš kurių 
galėtų žmoniškai pragyventi. Tuomet Žmo
nių masės sunaudos daugiau produktų kaip 
miestuoM* tuip ir ūkiuose ir greičiau išsiriš 
netiaibo klausimas.

RUSIA SUSIRŪPINTI

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų 
ir l’rolesįonalų Sąjunga išleido gružų “Stu
dentų Žodžio” vn.-auo mėn. numerį, žur
nalui duota ne lik gera po pi e m Ir gera spau
du, bet įr rimtas turinys. Tautos šventes 
proga iškelta labai aktualių klausimų, ku
liais reikia rimtai suslntpinti. Vedamųjam 
straipsnyje paliečiamas labai opus mūsų or-

BA2NT0IA IR EKONOMINIAI 
KLAUSIMAI

, Dar daug yra katalikų, kurie nežino, kud 
Katalikų Bažnyčia tori savo mokslų ekono
miniuose klausimuoise; kad jos doktrinos Sitų 
»rity yra pagrindinės krikščioniškai visuo
menei; kad jų nesiUtikunt ir nepraktikno- 
jant pilnas katalikiškus gyvenimą* nėra ga 
įima*. Dėl to labai yra svarini, kad ypač 
šiais laikais katalikai nuodugniai susipažin
tų su Bažnyčiom muksiu ekonominiais ir so- 
tialupais klausimais. Mes, tat, ir raginame, 
kad Vi'sįįt, kur tik galima, steigti kursus, 
pasikalbėjimo ratelius, kad geriau įsigilinti 
į aktualiuosius reikalus. Kursų paskaitoms 
h* išsikalbėjimams puikiausios medžiagos 
galima rasti Pofūešiaus Leono XIII encikli
koje “Reruin Novarum” ir Bijaus XI “Qva- 
dragesimo A nno”.

ndaiui, tiek ištautėjo.
Pastebėjęs tokį didelį ma

no tautiečių ištautėjiraų, kiek 
galėdamas stengiaus patiri) 
priežastį. <

Tuo reikalu kalbėjau* se 
keliais čia gimusiais ir augu
siais lietuvių Inteligentais, jie 
man ištautėjimų aiškino įvai
riai.

Vieni jų man aiškino žod
žiais ir įrodinėjo spauda, bei 
gyvenimo faktais, sakydami, 
kad latvis anksčiau yra bu
vęs aršiausias lietuvio prie
šas, jis lietuvį laikęs menku 
gamtos tvariniu ir kiekvie 
namu kyveninio žingsnyje kur 
tik sutikdavęs lietuvį, viso
kiais būilais jį pajuokdavęs, 
pravardžiuodavęs: leisiu ' ir 
panašiai, o lietuvis jausdama
sis tokioje keblioje padėty
je, kiek gal (dainas stengėsi 
greičiau išsinerti iš to nele
mto lietuviško kailio u* pe
reiti į latvių tautybę, pakei
sti savo pavardę į lenkiškų 
ar latviškų, kad galėtų kiek 
ramiau gyventi.

Nes lenkas: latviai skaitė 
ir tabeMkaito koltūringeeniais, 
geresniais žmonėmis už lie
tuvį. Lenkas lįuvo ir yra lat
viui daug artimesnis negu, 
kad lietuvis. ‘Latviai, reikia 
Išsakytį sergu išdidumo ma
nija. Ijatvįų tauta taip pat 
mažiau origiaųli tauta. Ir y* 
patingai tas ž*'inu santykiuo
se jų su lictiįviais. Lietuvit. 
tiesa, praeityj? dažnai buvo 
laivių dvarininko samdiniu, 
iš čia gal būti ir bua ūžėk 
likusi pažiūra “iš aukšto

Po savaitės laiko, Rygą te
ko apleisti ir grįšti kiek at
gal — Mintaujon, nes žino
jau, kad čia gyvena nemažai 
lietuvių, kurių tarp© ir ma
no senas pažįstamas tautie
tis Kostantinas Zaradskis.

Mintauja miestukas nedide
lis, kaip mūsų Šiauliai. Čia 
lietuvių gyvena nemažai, yra 
lietuviškos mokyklos, kultū
rinės draugijos etc.

čia gyvena žinomas lietu
vių meno istorijos autorius, 
uolus darbuotojas, apdovano
tas Gedimino Onlenu ir Lat
vijos medaliais, kryžiais — 
rašytojas kun. Mgs. Jasėnaa,

Esania ir iš mokytojų tar- 
po pasižymėjusių lietuvių v ei 
kūne, kaip par. mokytojas p. 
Adomaitis, tai labai malonus 
mūsų tautietis, kurs prieš ke
letą metų buvo suruošę* lie
tuvių spaudos parodų.

Apie čionykštę lietuvių mo 
kyklę, kuriai vadovauja tūla 
Polikaaskienė, teko girdėti vi 
Kiškai nemalonių kalbų, nes 
lietuviai skundėsi, kad toji 
“lietuviška” mokykla, visiš
kai neturi jokios lietuvių tar
pe įtakos nei pasitikėjimo, 
nes ji yra latvin'uno mokyk
la.

Teko misi pažinti taip pat 
su tautiečiu kurs nemažai y- 
ra lietuvių - latvių susiarti
nimo darbe nusipelnęs, mie
sto savivaldybės tarybos na
rį ponų Frentrautų.

Po 3 savaičių viešėjimo 
Latviją teko apleisti ir to
liau* keliauti į šiaurės kraš
tus: Estiją, Suomiją, Švedi
ją, Norvegiją...

Vužiuoąaut pro Latviją į

I Iš Tėvų Krašto

Tariau šiandie ekonomiškai šiaurės kraštus Estijos Im- 
liętuviai uę tik susilygino, bet Įkui, pasiteiki pastebėti ypa-

Verslininkų Sus-mas 
“Verslas” Nelies? 

Rašo

RADVILIŠKIS. - Sausio 
17 d., Dr. V. Kudirkos var
du pradžios mokyklos patal
poje įvyko vietos veislinin
kų skyriaus susirinkimas. Su 
sirinkime kalbėjo dėl lietu
vių rėmimo, kitataučių boi
koto. Bet pažymėtina tas, kad

našlė j ra verslininkų viršų 
nėję. Verslininkų valdybos ta
rpe kilo sumišimas, nes buvo 
Išsakyta gryna tiesa. Gi, vie
toje atsakymo, užklausėjų pa
reikalavo apleisti salę.

“Verslo” š. m. 1 nr. ‘ apie 
Radviliškį perdėm prirašyta 
netiesas. I’av., rašoma, kad 
K. Steponaitis yra vienas 
steigėjų versi, skyr., kuris vi
siškai steigėjų tarpe nėra ži
nomas. Apie muziejų, esantį 
mokyklos patalpose ir p. Gu-tie, kurie taip uolė kitatau

čius, patys yra didžiausi ki-il>f5 tai jo nuopelnai, nor>, 
ištikrųjų, muziejų įkūrė ne 
Guda«, o kirpėjas K. Stra
vinskas, kurs dirbo tam apie 
18 metų laiko, o dabar nese
niai tų muziejų perkėlė į mo
kyklų patalpas. Gi rėklamlie
jama kad tai mokyt. Gudo 
nuopelnai. Radviliškietis

tateučių rėmėjai.
Kuli iš atsilankiusių buvo

patiekę eilę klausimų, į ku
riuos dėl nenoro vadai neat
sakė. Pav., kaip žiūrima į 
tai, kud skyriaus valdyboje 

esuma asmenų, kurie veda 
autimoralų gyvenimų, kaip 
vienas šunadvokatis, palikęs 
skurde savo žmonų, gyvena 
susidėjęs su svetima, o gyva-

tingui žavėtinų Latvijos ga
mtos vaizdų, kaip: Gaujos u- 
pę. vadinamoji I/atvijos ftvei 
carija.

Tai labui gražios kalvoto;? 
vietos, o kalvos apaugusios 
gražiomis giriomis.

Taigi, Siaurinė Latvijos da
lis tu po gausiai gamtos aprio- 
vunota grožiu, kurio reta ka
me galima sutikti kitose vai 
stybėse.

Andr. Borkanstea

ĮSIGYKITE 
Gavėniai reikalingą 

knygelę:
Atspausdinta iš maldaknygės

“Ramybė Jums”

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

ir
Gavėnios Giesmėj 

10c.
DRAUGAS PUB CO.
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, minais

direktor.ua
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RmSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS:

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

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

Telephone Hemlock 2204

Iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės ko- Nors kai kurie pirmą syk riSkai.

Na, O Kas Čia?

NA GI ŽINIOS IS SV. KA- 
ZIMIERO PARAPIJOS

Gavėnia jau prasidėjo. Vi 
si rimtai susidomėjo savo šie- Į 
los reikalais. Visi pasiryžę i 
Gavėnios metu šių metų oba-' 
lsį ‘Tapti uolesniais maldoje’ 
būtinai j vykdyti. Ypač dauge- į 
lis pasiryžo ne tik penktadie
niais, bet ir šiaip per Gavė
nių dažnai vaikščioti Kryžiaus

■Kelius, kas labai palengvina 
■Kristaus Kančios apmąstymų, 
^kurs yra labai naudingas ke

lyje į tobulybę. Už kiekvienų 
Kryžiaus Kelių apėjimų sutei
kti visuotiniai atlaidai — kiek 
kartų apeisi, tiek kartų įsigy
si visuotinus atlaidus. Kad 
tuos atladus įsigyti, reikia at
likti išpažintį, priimti šv. Ko
munijų ir pasimelsti sulig Šv. 
Tėvo intencijos. Tomis pačio
mis sąlygomis suteikti ir da
liniai atlaidai — 10 metų ir 
10 kvadragenų nž kiekvienos 
atskirai stacijos apėjimų, kuo
met, dėl svarbios priežasties 
tolesnis ėjimas pertraukiamas. 
Tuos pačius atlaidus gali įsi-

' gyti ligoniai ir visi kiti nega
lintieji ateiti į bažnyčių, jei,

laikydami rankoje kryželį pa
šventintų su stacijų atlaidais 
atkalbės: 20 Tėve mūsų, 20 
Sveika Marija, 20 Garbė Die
vui ir 1 Tikiu į Dievų. Visus 
tuos atlaidus galima paaukoti 
ir sieloms skaistykloje. Tat 
visi turėtų pasinaudoti tomis 
malonėmis ne tik sau, bet tai
pgi teikti pagalbų ir sieloms 
skaistykloje. Patogumui, kad 
visi galėtų pasinaudoti tomis 
Dievo malonėmis vaikščioda
mi Kryžiaus Kelius, Šv. Ka
zimiero bažnyčia kasdien at
dara nuo 7 valandos ryto1 iki 
0 vai. vakaro. Bendras Kry
žiaus Kelių vaikščiojimas Šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus pe
nktadieniais, vakare 7:30.

MJK.

Praeitą mėnesį sodalietės iš
rinko komisiją, į kurią įėjo: 
A. Janauskaitė, M. Naūjelai- 
tė, A. Pociūtė, T. Žekiūtė, A. 
Naujelaitė, J. Aleliūnaitė, M. 
Kepleriūtė, O. Navickaitė ir 
R. Adomaitė. Pereitą sekma
dienį mėnesiniame susirinkime 
jos pasiskirstė pareigomis se
kančiai: A. Janauskaitė, pir
mininkė; A. Pociūtė, vice pir
mininkė; L. Aleliūnaitė, raš
tininkė; A. Naujelaitė, iždini-

Atgavimo Paminėjimas

Ateinantį sekmadienį, vasa-Į lintieji pittsburgiečiai kvie- 
rio 14) d., 3 vai. popiet, Pitts- čiami į Lietuvos nepriklauso

mybės atgavimo iškilmes, krtr 
kalbės vienas iš Klaipėdos 
krašto atvadavimo Vadų it 
to krašto buvęs gubernato
rius, dabartinis generalis Lie 
tuvos konsulas J. Budrys. 
Bus ir daugiau kalbėtojų, o 
taip pat užimanti, įvairi pro
grama.

Lietuviai, Lietuvos nepri
klausomybės apvaikščiojimo 
dienų praleis Federacijos Pi- 
ttsburgho apskr. rengiamame 
paminėjime.

ALRK Fed. Pittabusrgho 
Apskr.

burglio ir apylinkės lietuviai 
renkasi į Lietuvių Piliečių 
svetainę (1721-25 Jane st. S. 
S.) iškilmingai paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimo sukaktuves.

Šių metų iškilmių ūpų ga
dina liūdnos žinios iš Vilniaus 
krašto apie uždarinėjimą lie
tuviškų mokyklų, skaityklų 
ir kitokių kultūros įstaigų. 
Tokie brolių vilniečių perse
kiojimai privalo sukelti mu
myse patrijotinins jausmus 
iškovojimui nepriklausomybės 
okupuotam Vilniaus kraštui.

Visi laisvę ir Lietuvą my-

scenoje dalyvavo, bet drąsos 
netrūko. Choras, vedamas va- 
rgon. J. Senulio, padainavo
daug dainų. Northsaidiečiams•
netrūksta solistų ir solisčių. 
Solistė Adamoniūtė keliais 
atvejais buvo iššaukta. Ji 
maloniu balsu visus žavėjo. 
Žodžiu, northsaidiečių prog 
rama buvo turininga ir įvai
ri. Tik gaila, kad žmonių ne- 
perdaugiausia atsilankė

Northsaidiečiai, pradėję 
smarkiai darbuotis, nenuleis
kite rankų. Daugiau tokių 
vakarų!

nkė. Kitos bus patarėjos ir pa- , šis - Tas E West End
gelbininkės. Susitvarkiusi val
dyba tuojau ėmėsi ūži veikimo 
planų. Ir taip nutarė balandžio 
15 d. surengti pasilinksmini
mą su šokinis savo naudai, o 
balandžio 29 d. “card par
ty” naujos klebonijos fondan.

Pasisekimo ir Dievo palai
mos naujai valdybai. Koresp.

Įvestas Gražus 
Paprotys %

Šv. Kazimiero ankštesnėje 
mokykloje įvesta gražus pa
protys: kas pirmą penktadie
nį kiekvieno mėnesio visi mo
kiniai eina prie šv. Komuni
jos bendrai. Tą dieną visi 
susirenka išklausyti šv. Mi-
v •
SIU.

1937 METŲ 
SKALBYKLOS
THOR, MAYTAG, ABC, ir kitos

Didelis skaičius iškrautas pamatymui BUDRIKO 

krautuvėje. Kainos ant naujų skalbyklų po *49.50 
ir aukščiau.

Mūsų bernaičiai sportinin
kai gerai išsilavinę ir smar
kiai žaidžia basketball sn ki
tomis mokyklomis. Pastaram 
žaidime nugalėjo Šv. Mykolo 
mokyklos tymą.

Mergaitės irgi nenori pasi
duoti bernaičiams. Ir jos ren
giasi ir lavinasi. Mergaitės 
sportininkės mokosi naujo 
žaidimo “Hit Pin Base-Ball”

Pasisekimo!

PLATINKITE “DRAUGĄ“

Pittsburgo Padanges

Vasario 4 d., Šv. Vincento 
moterų klubas laikė mėnesinį 
susirinkimą, kuriame paaiš
kėjo, kad klubinių buvusi 
vakarienė su šokiais pafapi- 
jos labui buvo sėkminga. Re
ngėjos Perembos Onos su pa- 
gelbininkėmis dėka, dalyviai 
sočiai pasivalgę ir linksmino
si iki vėlumos. Kadangi ne 
visos klūbietės sugrąžino pi
nigus už tikietus, tat nebuvo 
galima sudaryti pilnos apys
kaitos. Visos džiaugiasi sek- 
minka pramoga.

Po susirinkimo turėjo drau
gišką vakarėlį, kuriam vado
vavo M. Balinskienė ir O. 
Balinskienė.

Vasario 7 d., sodalietės ėjo 
bendrai prie šv, Komunijos, 
taipgi laikė mėnesinį susirin
kimą, kuriame tarėsi imtis 
smarkesnio darbo, kad ren
giamas po Velykų vakaras 
gerai pavyktų.-

Vasario 7 d., Žengimo į 
Dangų parapijos choras bu
vo atvykęs į mūsų koloniją 
su dainomis ir lošimu. Suvai
dino “Grafas kaimiečio bef 
nu”. Vaidinimas gerai pavy-

Vasario 7 d. Byrd K. (Žvi
rblis) ir Blauzdžiūtė tapo su
rišti moterystės ryšiu. Jauna
vedė ir pamergės buvo labai 
pavyzdingai ir padoriai apsi
taisiusios. Altoriai sesučių bu 
vo gyvomis gėlėmis išpuošti 
ir takas bažnyčioj baltu au
deklu išklotas. Blauzdžių šei
mynėlė, tai viena pirmųjų pa
rapijom}. Visuomet stambiai 
remia Šv. Vincento bažnyčios 
reikalus. Spirgutis

Kas Girdėt North Side

Sausio 30 d. moterų klubas 
suruošė balių Lietuvos Sūnų 
svetainėje. Vardo Jėzaus dr- 
gija buvo surengus balių va
sario 6 d. toj pačioj vietoj.

Abiejų pramogų pelnas skir
tas parapijai, kad įsitaisius 
gražesnę šviesą bažnyčioj. 
Nuo moterų baliaus pelno li
ko $43.05, nes publikos visai 
mažai tebuvo. Tą vakarą pra
mogų huvo visur, taigi mūsų 
jaunieji ir senesnieji išsiblaš
kė po visus kampus. Mums 
vis rodosi, kad svetur ska
niau. Kiek uždirbo vyrai, dar 
nežinia, bet atrodo, kad mo
terų nesubytins, nprs publi
kos huvo dvigubai daugiau. 
Moterų pasilinksminimai vi
suomet atsižymi. Jos iš nie
ko moka pelną daryti. Su vy
rais visai kitokia istorija pa
prastai įvyksta. Visuomet kaž 
kas “atsitinka“. Kyla įtari
nėjimai ir nesusipratimai. Ko 
dėl taip yra? Čia reikėtų su
rasti priežastis ir jas praša
linti. Vyrai turėtų elgtis vy-

Svarbiausias įvykis North 
Side, tai mūsų jauno choro 
ir dramos ratelio pasirody
mas vasario 4 d. Conroy High 
School Auditorium. Suvaidi
nta komedija: “Grafas kab 
miečio bernu” ir sudainuota 
daug gražių dainelių. Erdvioj 
gražioj svetainėj susirinko su 
viršum pora šimtų žmonių, 
kurie negalėjo ateiti, gailėjo
si, nes vakaras visus paten
kino.

Čia reikia atiduoti didelį 
kreditą mūsų artistams ir 
choristams, o ypač jų direk
toriui Jonui Senuliui. Jie su
nkiai dirbo ir savo darbą at
liko gerai. Tas vakaras pa
rodė, kad North Side yra 
daug gražaus, gabaus jauni
mo, daug gerų vaidylų, gerų 
dainininkų, gerų solistų ir t.t. 
tik reikia tą jaunimą suburti 
krūvon, atitraukti nuo svetim* 
taučių, atitraukti nuo blogų 
draugi}, blogos įtakos.

Sveikinu jus, jauni muzi
kos ir dramos mylėtojai, ir 
linkiu sėkmingai toj dirvoj 
ir toliau darbuotis. Jūs pa
darysite savo tautai daugiau
naudos, negu “garsieji” mū
sų patrijotai. Einate geru ke
liu, taigi drąsiai pirmyn.

Mačiau svečių ir iš toliau: 
kun. A. Jurgutį iš Bridge
ville, iš S. S., iš Bentleyvillo 
ir net iš E. Vandergrift.

Vas. 7 d. mūsų artistai ta
po pakviesti vaidinti ir dai
nuoti pas kun. Vaišnorą, kur 
turėjo dar didesnį pasiseki
mą.

Lauksime daugiau.

Prosijimo mašinos po..............^29s5O *r aūkščiau.

Lengvus išmokėjimai po *1.00 į savaitę.

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

Tel. Boul. 7010—7011

BUDRIKO Programas iš W. C. F. L, 790 kil., Nedėliomis 7:00 
vai., vakare. Ketvirtadienį ii stoties W. H. F. C., 1420 kil., 
7:00 vai. vak. Panedėliais ir Penktadieniais iŠ stoties W. A 
A. F., 920 kil., 3:30 vai. po pietų.

Greit Palengvink
NESMAGU M A

SLOGU sn 
SKAUDANČIA 

GERKLE

Bridgeville, Pa.

Vasario 8 d. kun. A. Jur
gutis surišo moterystės ry
šiais Charles McCool su Mar
garita Juškyte. Sveikiname 
jauną porelę, pradėjusią sa
varankų gyvenimą ir linkime 
jai visokeriopos Dievo palai
mos.

Suprantama, mes janstu- 
mės daug geriau, jei mūsų 
sodalietės kurtų Sfetuviškns

Sutrinkite S Bayer As
pirin t abi et un 1-3 stik
lines vandens.

Gargaliuokite du kart. 
Trr palrnavInR skauRtn* 
kuone akytnlrkany.

Paimkite 1 Bayer As
pirin tabletUR «u pilna 
stikline vandens.

Kaip tik jaučiate, kad pagavę slo
gas, sekite šį modemišką būdą. 
Jūsų gydytojas, mes žinome, už
tvirtins šį būdą. Šis vaistinis gar
galiavimas duos palengvinimą nno 
skaudėjimo ir aštrumo gerklėje. 
Bayer Aspirin, kurį imsite vidu
jiniai, veiks nugalėti karštį ir 
skausmus, kurie dažnai eina kartu 
su slogom. Prašykite Bayer As
pirin jo pilnu vardu — ne vien 
‘ ‘ aspirin. ’ ’

jf .

UŽ T t ZINA 

2 PILNI TUZINAI U* 28c.
Maždaug le už Tabletę,

šeimas. Skirtingi tautiniai pa 
pročiai ir svetima gyvenimo 
aplinkuma neigiamai veikia 
žmogaus charakterį ir pastoja 
kelią Šeimos laimei.

Paukščiai poruojasi tik su 
savo rūšies paukščiais. Ne-i 
prošal} būtų ir mūsų .jauni-’ 
mui iš jų pasimokyti. Mūsų 
parapijoj netrūksta gražių 
mergaičių ir padorių bernai
čių. Tai kam lysti į “sveti
mą daržą“. Posakis “savas 
pas savus“ reikėtų taikinti 
ir šiuo atžvilgiu. Kas niekina 
savąjį “kromelį“, tas pats 
save niekina. V.&..............—............— ■ - ......-'JU“

KUMPIAI 18 LIETUVOS 
Nepaprastai Skanūs — Tirpsta Burnoj.

Kas neragavo “Maisto” Bendrovės Kumpių, tas nežino kas tai 
kumpis. Krautuvės gali užsisakyti Kumpių ir kitų Produktų iš 
Lietuvos, kaip Sūnių, Baravykų ir Saldainių pas
BALTIO IMPORT OO. 805 West 19th Bt., Chicago

Telefonas: HATmarket 3555
Krautuvės, kurios dabar laiko Kumpių iŠ lietuvos*

nridrff>ort — J. Balehunas, >100 8 Lnwe Are.; A. Budria. 010 W. llrd St.; 
A. Cibulskio. IX W. llrd PI.; P. Dombrauskaa. ĮSI W. llrd Bt.; K. Jaautla 
1101 Wallac« Bt; 8. A. Kanape. 7!4 W. Hat St.; K. Kaaparunaa. 1110 8. Un
ion ava.: 8. Mielinio. 1404 8. Union avė.; J. Nedvar. 1101 bowe Ava.; W. Sta- 
aulla. 1100 R. Union ava.; A. Urneala 1411 8. Utuanlla; P. Knaber, 1140 a 
Morgan. IMh Street — Wm. Cohena 1007 H. Halated St.; K. tr P. Ivanaus
kas, 710 W. II,h Bt ; J. Kilos. lis W. Cullerton St.;. J. Belbutla. 1140 a Hal- 
ated St.; P. Vldra, 1011 Canal po rt ava.; F. Waltchea 1*10 Canalport avė. 
Weat Side — J. Ir O. Bertanakla, 1114 a Hoyne; J. Dobrotralakl, 1111 a 
Oakley avė.; M. lr K. tKamlnskaa 1100 W. llrd St : M. Karlavlrh. 1101 W. 
Hat PI.: P. Kraujalis. 1140 Cermak Rd. Brighton Park — N. Abaravlea. 4000 
a Falrfield avė.; R. Balzekaa, 4004 B. Rocktrell Rt.; W. Bartkua. 4101 S. 
Campball ava.; J. Drevlnakl. 1000 W. 40th 8t.; A. Dtshls, 4404 a Rockvell Bt ; 
J. Ferovrlrb, 4300 B. Campbell avė.; J. <"}&>>«]. 1411 W. 43rd St.; J. Janųsaus- 
kaa. 4001 B. Washtenaw ava.; P. Saehouskla 41(0 B. Maplewood avė.; J. Šapai- 
taa avė. Morqnette Park —< Charles Mest/Market C. Rakunaa, KOI W olth 
St.; Wm. Panto, 1411 W. Olth St.; V. Grebllunaa 1011 W 71at St.; J. Jj Mat- 
kua (101 8. Artealnn St.; J. Pankua 1041 W. (01h 8t.; Pauline# Grocery A 
Market. 1410 W. Marquette Rd.; A. Proeevltlua 10(1 W. 71at Bt.; A- Veoeac- 
kaa. 1141 W. 71at St.: Tew» of laike — Joe'e Meat Market. 1114 W. 47th St.; 
North Side — Wm. Nausėda, 1040 W. Wabanaia ava

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
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Marijumi Seminarijai Aukas
Seminarijos Koplyčios Statyba Sulaukė Daug 

Rėmėjų, Bet Dar Daug Trūksta

MARIJONŲ VIENUOLIJA NUOŠIRDŽIAI 
DfiKOJA VISIEMS AUKOTOJAMS

Pastarais Dviem Mėnesiais 
Aukojo Sekantieji

Chicago, UI. $2.00; A. Piliėauskaitė — $2, 
L. W. — $2.00; Marijona Pal
činskaitė — $2.00.

Lodd , 01.
Jonas įr J. Šąulinskai — 

1.00.
Waukeg«n, III.

Mik. ir Mare. Stulginskai 
— $10.00; Viktorija Petruš- 
kienė — $6.00; Dominika Bu
rbienė — $2-00.

Brockton, Mass.
Uršulė Petkienė — $1.00.
Essandaje, B. C. Canada

F. A. Jukus— $2.00. 
Peovater, Mich.

Jonas ir Edzbieta Vadinti
nai — $2.00.

Rewtionvilk, Mass.
Joanna Krakaitė — $10.00. 

Niagara Failo, M. 7.
M. Pikelis — $2.00. 

Mahaaoy CBy, Pa.
Magdalena Danisevįčiettė - 

$2.00.
Nortfaampton, Mass.

Magdalena Kierutė — $1. 
Elizabeth. N. J.

Teresė Janušaitieiiė — $2.

Viktorija Švarcaitė, langui
— $500.00; Teodora Atroš- 
kienė (35 skyriaus surinko)
— $25.00; D. N. B. (per adv. 
J. J. Grish) — $25 XX); Chi
cago Title and Truet Co. (per 
adv. J. J. Grish) — $25.00; 
Stasys Daugėla — $10.00; A- 
ntanina Leščinskienė — $10; 
Mikalojus ir Sofija Platakiai 
$10.00; M. D. — $10.00; Mag
dalena Satkaitė — $10.00; 
Marijona ir Aleksandras Pla- 
nčiūnai — $5.00; Anastazija 
MagstavLesLenė — $5.00; Ka
zimieras Girdžiūnas — $5.00; 
Kazimieras Ūsą* — $500; 
Petras Radzevičia — $5.00; 
Petronėlė Litvaitienė — $5; 
Bonifacas Janušauskas — $5; 
O. Rašinskienė (altoriaus dio 
bulėms) — $5.00; Jadvyga 
Kiškūnienė — $400; J. Dun
da — $300; B. Naujokienė
— $3.00; Kazimieras Gobė 
rys — $3.00; M. Ališauskas 
ir šeimyna — $3.00; Pranas 
Gudas — $2.25; Aleks. Bori
sas — $2.00; Veronika Bato-

— $2.00; Kaziui, ir Pel. 
$200; J. Šaite- 

; A. K&lnšisskai- 
A. Varanavičius 

j. irjOna. Bajunau- 
$1OQ; Marijona Ta- 

— $1.00 ; On / 
— $100; N. N. 

Vincas Dargužis — 
Kazimieras Valeika — 
Kazimieras Baustinas 

$l<00; Marijona Butkienė 
$1.00; Nj Šauliuskienė —

Per E. Cgentįenę: Sofija 
JJartkus — 1.00, Julija Ito- 
luaii — 1.00, A. Jeselskienė
— 1.00, C. Juraškienė — 1.00, 
Marijona Niek lauš — 1.00.

Worcester, Mass.
Prantus Lengvinis — $100; 

kun. Aug. Petraitis $25.00; 
E. B. — $20.00; Magdalena 
ir Kazim. Kulišauskai — $7; 
Silvest. ir Elzbieta Auguliai
— $500; B. R. — $5.00; A. 
Aiadriuška — $5.00; Jonas ir 
Mėu* Puodžiūnai — $5.00; R. 
P. — $2.00; A. Kupstai —

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
Per praėjusius dvidešimt4ns metus Emil Denemark, Ine. yra atsab»mipgi pardavėjai vartoty 

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

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Avė. TeL Cravvford 4100

Mcthuep, Mssa.
Benediktas Paplauskas 

$5.00.
Springfield, 01

Ona Vyšniauskienė r— $3.
Orouge,

Ji Sruogienė — $5.00. 
Naugatvck, Conn.

Juzė ĘutwiR — $5.00.
Conn.

Antelė Guslienė «- $l.(Xk
PittėhUTgh, P».

Pittsburgiečiai (per Pauli
nę Martinaitienę) — $20.00.

Btaacbard. Plotas, Pa.
Pašvenskienė — $5.00.

Libnary, Pa.
Barbora Onįs — $1.00.

Dwby, p*.

S. Zvigoi  tienė — $t.OO.
MalbOra, Marš.

N. N. — $1.00.
Kingston. Pa.

W. Kalnoskas — $2.00.
ClaArton, Pa.

Petras Ambroza — $5.00. 
Sycamore, Hl.

Antanas Zaiagas — $300. 
Gilberton, Pa.

Magdalena Klimienė — $1, 
Marcelė Jakučionie»ė — $1.

nau Skilvio ligos ar maip nevirsKuumo ir į 
TufrMpnmįr"* visiems—Mra. Suaarna Pavlue 
Jokių bandymų su kitais liuosMUtojai*. In 
Bitterię Vynų, kun par 46 metus jaa yra Jro 
tinkamiausias vaistas nuo ■ftvirfkŠBiiąo, gaaa 
gaivos skaudėjimo, ueraraaųa miego ir panagi 

r—--- ----- - PRASYK savraue OTgAT
©*wfc *** •** *• v* *v

Visose
Vaistinės*

yy

EKSKURSIJOS | LIET U V A -
Gegužės 29 <L laivu “GripAolm”

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų 

LiepOS 2 d a asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gotbenburgo laivu “Gripshobn”

Ruoškitės iš anksto. 

Del platesnių infor

macijų ir karnų 

kreipkitės j

Į Blinrifle, 1. L., h. 7.
į Emil. Galevičieaė t— $2XW, 
Petrnėlė Urbonienė — $1.00.

Shtmaadaah, Pa.
A. Andriulionis — $10.00.

KaGtney. B. f.
P. Sprenaitienė — $2.00. 

Anglo, BĮ.
Ona ir A. Macaičiai — $5.

Liheityvitte, Oi.
S. Austin — $1.00.

Ford CSbty, Pa.
Ona Poviloitė — $1.00.

Bulpitt, III.
Morta Švinkimas — $2.0). 

SLomeskoad. Pa.
Mozė Šinkonjenė — $2,00, 

A. Bačkauskas — $2.00.
(Bus daugiau)

Vyskupo 
kaus Būč

Pe:ro rranO 
lūčic, M. 1. C. para

šyta

PAMOKSLŲ
Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytais 
pmųnksb#*.

Ktka $1.73 
DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.

Čhlęago, Iii.

Kftipg fffrilyfr Vąjatoa

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Yertė

Kun. Ant. M. Karai lakia

Vasary Vtettuelikte Diena

4‘Mano likimas tavo ranko
se” — Psahn. XIX, 15.

Amžinas Gerumus

Aš nežinau, kę ateitis turi 
nuostabaus arba nesitikėto, 
užtikrintas vien tik kad gy
venimas ir mirtis priklauso 
nuo Jo pasigailėjimo.

If jei mano širdis ir kūnas 
yra silpni panešti neištirta 
skausmo, Jis nenulauš sutrin
tos nendrės, bet sustiprins ir 
parems.

Aš neturiu nė jokios auko.- 
iš savęs, nei jokių dalbų sa-

WKST PULLMAN. — Va
sario 7 d., Šv. Petro ir Po 

vo tikėjimo įrodymui, aš ga- v*'° parap. choras, vadovau
tų! tiktai duoti dovanas ku jan* var&-
rias Jis davė ir melsti Jo mei 
lės už meilę.

Ir tat šalia Tyliųjų Jūrų 
aš laukiu apmauto irklo; nė 
jokio pikto -negali ateiti myn

LIE1LV1AI ADVOKATAI
u» ru Ot 7 ■ 8 X. J "y

Telephone: ROUleyard 281 Hl
JOSEFH J. GBISH

LIET^VLS advokatai 
Ui3l sšourb A>blund Avė juo t 
Ree. 65)5 S, BocJkweŲ Street 
T.eJephoęe: REPublic H723

J JOHN fi, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

Metropolitan State Bank name 
yalMtdos kaedlan nuo 9 iki S 
PanedėttiO. Muredoa ir Pėtiiyiikia 

1 Vpk*rala nuo < Iki 9
Tafe-foruu GAfeaJ li4*

Namai: 0459 S, Ročkai SL
1>lefcpia- REFiihllc MIK)

SUte 16J90 Prospect 1019 | n ~b’m1®,

KAL & ZARETSKY 6588 s#uth We:U-"1 Avt“e

AKIŲ GYDYTOJAI
rOim' ,JkiwĮR»ij'u‘ - j—»me l»

ATTOKNEM AT LAW 
•»aa (So. Wet<*ern Are. 

yaUndoa: kaadleo nuo »:M po «>let 
iki »:»o v. Subątoj nuo 11 iki

«:M vakare 
IMI W. Kandolpli HJ. 

Valandoe: kiutden uuo V:9U ryte 
Utį 9:00 po P)ei»___________

GtEMENT J. SVk0W
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtrnl 1840 
Vakarais ir Šeštadieniais

A ttfttri ei a vv viotTžin ri r uu ua
PR/lspect l«12

30 METU PKITYffIMAfi 
Akys egnuinnojamoB — akinta 

pritaikomi

KML JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TU. GANU 0623

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Bfi,MWEWHN
OYDTTOJA8 IR CHIRURGA8 
44i31 Ko A trEHo rirl Au»

Tet YARd« 0994 
R«s.: TNL TLAu 2400

BALANDOS: ,
Nųp 19-12 >. žydo; 2-9 ir 7-8 v. vak ' 

NMMvvnM *W M» >►> IM. OUIILEISEGAL
0ITSA9

4729 So. Astfand Avė.
2 Ii

CHICAGO. ILL.
Tcdffoųma MIDiray 2880

OfYSO VALANDOS:
»nk>r«. Mednliomiu nuo 10 iki 12 
Nw |0 Hį U ryto, nuo 2 iki 0

w» Iv 7 ,|ri 8-30 « .•

MU NrimįuiG h k!amfornijČw

SIU. SUNGLMAN
Ere kllkuoja 30 metu 

lU-utMaUiMiuu. Ir Urdlr- llg.m J., 
Bpedalybė

Valandoe 11-13 A. M 2-4, 7-g r. M 
Gyvaalųio v Let* i«»g «o. 50 A-e.

Phone Cicero 96(8 
OUice 48SO Ueat 13U? 6tr«. ’

KetvirUdietds, vos. U, 1937

nuo Ja, ant jūrų arba ant
krašto.

Aš nežinau, kur Jo salos

skaitlingas, ypač vyrais (me
rgaitės, nepasiduokit!). Išro
do, kad ateity West Pulbna-

iškelia savo burnotos painius ne gali susidaryti vienas ge-
l orę; aš tiktai žinau, kad 
aš negaliu būti nuneštas nuo 
Jo meilės ir priežiūros.

—Whittįer darbų — giedoti.
I ‘

Jei tiki j Dievų, nevargink Programos surengi i no daug 
savęs besisteugunu žiūrėti j pasidarbavo varg. S. Raila.
ateitį. Yra vieno, mintis, kuri 
turčių sutvirtinti kiekvienų 
žmogaus širdį. Tai ta kad 
Dievas yra tobulai išmintin
gas ir tobulai geras. Priim
kime Dievų ir silsėk ilties Ja 
me.

CHICAfiCJE M ET (J VISoriOMKr«4t am.? a#ro
bFfc.C’1 ALISI'AS

l'a;e*ųpriu» »Ri.ų juiapumt, natriu 

enti pne£uwtttni jriLivot. nluMd iu io. 
svaigimo. akių ajituagnio, nerv.uot.u-
U1Ų. aKuudamų. atitati*.
uuuųAutgyHtę tr LoUregysta Priren
gia tebonguj ukuuvn. V i»uu»e AUiHl- 
kiui.uuue egzttuiinavitnaa dūmimo. uu 
elektra, parodančia oiažiauslua klaL- 
dua. Specialu atyda atarei nuunu 

c-< n • i • i nioKykioe vaikuti, tyreiv^te ukya uti- 'b. Railai, buvo SU- 1 UUihnuuii. Vaaundoa ano 10 m 8 ar.
, NetU'iiŲj nuo l >’ tkl Ii. nv-rengęs margų vakarų parap. stokin-v autniauoMa <w uMuw

svetainėje. Buvę vaidinime, 5^^535$ AW.
solų ir ant galo visas cho-1
rys gražiai pasirodė. Chorą

Gražus Choro Vakaras

Pbnne Biailevard 75H9
ŪKTU v LAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI
Y«d. C&luuter >j»?4 pr# «a»aja-jo 

9 ryte Iki ft vaisai.
įkaisti tam aer 
u^adioinua ' 
uąteiadieuiue

I Ofi. A. P. S10LGA
DAntŲ GYDYTOJAS 

3250 b<!. ttahUed S>ireel

Di A J. 9BKUS
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• A>
4>M)0 S. r’nirl'ietd Avc.

Į Jei. LAFąvOte SOI6
V ALiAM‘On.

2—4 popu* — 7—1» 
TnO.iariieaiaiH ir Keki»t«u1i»iiiai»

Telephone HEMloek 2061

DR. JOSEPH KEUA
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekniailieiiiuis ir šventadieninis 

<u,«ritsrinte

Tel. Office Wenfrwor:h 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Vai atidos 2—4 |>o pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredotnis ir snbat: mis

l*r
I Tel. Ofc. RF.Puhllc 7«M 

Alclrose Park 820

DR. A. R. LAURAITIS flfl, i J, MANIKAS
DENTISTAS 

2423 West Marąusfcte Road 
guitrad., kulvil lud. ii uenktudieuuU 

9-12 v. rytų.; 1-5 p. p.: 6-9 v. v. 
geAtudiciiiuiK nuo 9 v. r. iki 1 i>- l>- 

161 BroadvraiV 
MELROSE PARK, ILL. 

Plrinadlenlula Ir trečiadikniliils nuo 
10 v. i*. Iki 9 vul. vakaro 

fti'Atailieniuls nuo 2 v iki 9 v. v 
Sekmadieniais pairai suiarltes

=
AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIj

Office Phone 
PPOs—ct ir.9« QS59 S. Leavitt «♦ 
Vai. 2-4 pp. Ir 7-0 vak. CAAal 0700

DR. J. J. KOWAR
<KOWAR8KAJG 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2403 W. D3rd St., CbKSGgo-

Nedėlioiu Ir Trcčiudtaulaie 
Dagut Sutartį

■■■ 11 ■ 1 ■ .■ 1 1" 1
Office Houre 

2 to 4 and 7 to 9 I*. M. 
Suuday by A^ipoiotuien* . . .

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandoe

Nuo 2 iki 4 ir nuo d aki 8 v«k 
NodrlionuB pagili nut artį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROsp«ct 1930

Tel. C4M 451R2

DR. S. BIEŽIS
OTDTTOJA8 IR CHIRURGĄ* 
2201 W> Cermak fioad

Valandos: 1—8 iv Y—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal eutaitį

REZIDENCIJA
S. Catfftffria Avė.

TelefciLM RRPnbUc 7888

riaušių chorų Chicagoje. Ga
rbė tėvams, kurie ragina sa
vo jaunimų j šventa ir kilnų

Svečias

AKjy GYDYTOJAI

DR. VAmUbH, OPT.

frf. OtiMo;
nAFayetu 48,17 

Tel. namų:
jtthMiuca «)28t

fifi. A. 6, MAAUSMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Aruhcr AvėOMC
otjm.' vnl.. 2-4 ir S-S j*. M. 

utine ?ąl.: 10-12 A tl.
fc »-* P. M.

Trtrfi»<ln»-ftia»t» ir tiegt»»*<li‘»M*w 
 rpnenl yitnr+i

215? W- «9 St

! fifi, f.. ATKfičttNAS
i DANTISTAS
1446 Sg. 49th Ct., Oecro, ttt

I Utam., Ketv. ir Pėtn. h0—9 R-
1 3147 So. Halsted St., Chicago
Paned.. Sered- tr StthĘ*- W *

' Res. 6924 So. Talman Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road
Vsl. 2—4 ir 7—9 vak.

Kotv ir •Nedalioms pasitarus
Tel. CANal 2345

OR. f. C. WINSUJNAS
GYDYT0JA8 18 CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel CANal 0402

OYDYTO.JA8 IR CHIRURGA8 
VULmd* |116 4070 Archer Ava.

Valandų*: 1—3 Įmpiet ir 7—8:30
vakare

RREiDFNCIJA
LAFayette 3051 2519 W. 4Srd St.
V Blandos: 9—kO ryto ir 5—6 vak. 

Trei’iudioninje ir Sekmadieniais 
oao** sntsrti

Wį ""g-r;-" t--------- g

Rm. and Office Tel. CANa* 9B67
Res. PDOspcct 6659

Dfi, P, L ZALATORIS
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

Sg. Halsted Street
RczidMuy.ie: 4600 So. ArtcsiBn An«. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popajt 

ž^.8.VltL-lakarO -
Tel. EOffbvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47dh fitoert 
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Seredoj pagal ^eutarti
Tel. 0f)» BORfcvart $913-14 
Res. KE»wood >M7

AR. A. J. BERTASH
Ofiso gal ano 1—-3; mo 6:30— 

796 West 35N? Street
Ofiąo TeL VIRginia 0036 

ReMdeiice Tel. BEVerly 8244

6:30—8^0

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue

OCiao vai.: 2—< ir S—-8 p. m. 
Rcr.Menc.l ja

r
Nedėliojau peęel <ut*rti«



Ketvirtadienis, vfcs, ll, 193?
s

Federacijos Apskrities 
Darbuote

Feder. Chieagos apskr. su
sirinkimas įvyko vas. 4 d., 
Aušros Vartų parap. svet., 8 
vai. vak. Pirmininkui neatsi
lankius, sus-nių atidarė mal
da ir vedė vice pirm. A. Va
lančius.

Protokolų iš pastarojo po
sėdžio perskaitė rašt. B. Kaz
lauskas.

Raportų iš mas-mitingo pro 
testui prieš lenkų smurtų Vi
lniaus krašte išdavė rengimo 
komisijos nariai: Pr. Vaįči- 
kauskas, A. Valančius.

Protesto rezoliucijos pasių
stos Tautų Sųjungai, Lenkijos 
valdžiai, Lietuvai, Ameriko
je visiems kongresmonams, se 
natoriams ir visiems angliš
kiems ir lietuvių laikraščiams. 
Žodžiu, mas-mitingas pavyko. 
Aukų Vilniaus Vadavimo rei
kalams sudėta virš $100.

Apskritis širdingai dėkoja 
kleb. kun. A. Briškai už da
vimų parapijas svetainės mas- 
mitingui, komisijai už nuoši
rdų pasidarbavimų suruoši
mui mas-mitingo, ir visiems 
kalbėtojams, ir publikai už 
skaitlingų dalyvavimų.

Fed. apskritis taipgi džiau
giasi, kad daug ir kitų lietu
vių kolonijų Amerikoj pase
kė Chicagų surenk darni mas-

mitingus ir išnešdami tokius 
protesto rezoliucijas.

V*sario 16 dienos reikalu
Chieagos Feder. centras ra

gina visas Amerikos lietuvių 
kolonijas Vasario 16 tinka
mai paminėti: ryto gedulo pa 
maldomis bažnyčiose už žuvu
sius kovoje dėl nepriklauso 
mybės ir žuvusius nuo lenkų 
lietuvius Vilniaus krašte, o 
vakare svetainėse prakalbo
mis, programomis ir priėmi
mu n»Eoliucijų, kokia buvo 
priimta Feder. Chic. apskr. 
sausio 17 d. Vasario 16 d. 
protestuose reikia dar pami
nėti ir vėlesnius lenkų žygius 
Vilniaus krašte.

Centro paraginimas turėtų 
rasti širdingo pritarimo viso
se lietuvių parapijose. Šįmet 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas ypatingai 
reikšmingas, nes rišasi su mū 
sų tautos patrijarko Basana
vičiaus dešimties metų mir
ties sukaktimi ir su Vilniaus 
krašto lietuvių persekiojimais. 
Nei viena lietuvių kolonija 
tenepraleidžia vasario šešio
liktos be tinkamo paminėji
mo.

Feder. Chic. apskritis va
sario 16 dienai su prakalbo
mis ragina visur kviesti jau
nuosius lietuvius kunigus.

Lietuvos Krikšto Sukaktis
Šįmet sueina lygiai 550 me

tų nuo to laiko., kai krikš-, kimui. Tų persekiojimų įr 
čionybė įvesta į Lietuvų 1387 priešų nemato tik tie, kurie 
metais. , nesidairo kas aplink mus ųe-

Šių sukaktį minint, iškyla dusi. Ar dideli tie pavojai! Iš 
ir Vytauto Didžiojo vardas, kur jie ateina! Kaip juos pa
kutis ir bažnyčių daug pri- žinti! Kokias barikadas jiems 
statė. Tinkamiausias būdos statyti?
minėti šias reikšmingas su- Tiems klausimams išaiiki- 
kaktuves yra — pasistengti nti, Amerikos Lietuvių Ro- 
1937 metais vesti Katalikiš-1 mos Katalikų Federacijos Chi 
kųjų Akcijų visu frontu. Šių engtų apskritys nubarė šauk- 
sukaktuvių minėjimo planus ti Keturioliktųjų L. R. Kata 
turėtų išdirbti Kunigų Vie- likų Vakarinių Valstybių Ko- 
nyhė bendrai su Lietuvių Ka- nfereucijų, kuri įvyks kovo-
lalįkų Federa<cija.

Kursų' reikalu
Mareli 14 dienų, 1937 m., Au
šros Vartų parapijos svetur

Kursų reikalu plačiai kai-
bėjo kursų vedėjas kun. M Konferencija prasidės šv. 
Urbonavičius, M. I. C., kun. Mišiomis, Aušros Vartų haž- 
lg. Alhavičius, L. Šimutis, A. nvčioje. 2 vai. po pietų pro

tai mūs skyrius, greitu laiku 
išaugs į milžinų. Narys

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

Orabnamių 
------- •-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj
X. ■ O 1

Suvirš 50 metų prityrimo 
—■ o ----

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chieagos Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVĖ.
arti Grand Are

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Bacevičius, A. Valančius ir 
kiti. Nutarta kursus tęsti. Į 
pagalbų kursų komisijai da- 
rinkta kun. L Alhavičius, L. 
Šimutis ir Feder. apskrities 
valdyba.

Ir komunistai virsta 
"patri jotais’’

Sus-nie pastebėta, kad šį
met ir komunistai žada reng
ti 16 vasario paminėjimų. Ir 
jie rinks aukas, tik ne Vil
niaus vadavimui ir ne Lietu
vos naudai, bet stiprinimui 
komunistų “bendro fronto’’, 
kad privedus Lietuvų prie 
tokios padėties, kokia šian
dien yra Ispanijoje.

Tad, lietuvi katalike! Bū
tinai reikia pagalvoti ir pa
siryžti neapleisti nei vienos 
prelekcijos Katalikų Veikimo 
Kursuose, kur bus dėstoma 
šių dienų padėtis Ispanijoje, 
Katalikų Akcija apsigynimui 
nuo komunistų “bendro fro
nto” ir 11

* AT/RK Keturioliktoji 
Konferencija

Visoms draugijoms kvieti
mo laiškai pagaminti ir at
stovai juos pasiėmė išdalini
mui draugijoms. Laiško turi
nys sekantis:

Gerbiamieji:
Gyvendami didelių Katali

kų Bažnyčios persekiojimų 
laiku, mes, lietuviai katali
kai, privalome geriau pažin
ti savo priešus ir daugiau dė
ti pastangų katalikiškam vei

sidės svarstymai.
Konferencijoje bu* išaiški

nta:
1) Katalikiškoji Akcija, 2) 

socialinio teisingumo vykdy
mas, 3) priemonės kovai su 
komunizmu, 4) mūsų organi
zacijų stiprinimas ir katali
kiškos spaudos platinimas.
Be to konferencijoj referatus 
skaitys temomis:
1} ” Komunizmą* ir kova su
juo” — kun. prof. J. Vaitke 
vičius, M. I. C., ir 2) “Mo
ters vieta religiniam* ir tau
tiniame gyvenime” — dr. 8.
Slakienė.

3) Visų eentralimų organi
zacijų apskričių atstovams 
bus duota po 5 minutes pa
kalbėti.

Šiuo prašome jūsų kilnių 
draugijų išrinkti konferenci-
jon tris atstovus, kad jie grį
žę padarytų draugijai prane- BRIDGEPORT. — Vasario 
Šimų, kas buvo svarstoma ir y j įvyko Vilniaus Vadavi 
kusi nufiLrfM i __ _____ __ i_:______

Ar laimės $100,000? Mario M a zonas, 34 m. amž., 
gyvenanti adresu 6500 So. Rockwell st., stenografė, ku
ri traukia į teismų Thomas L. Parker, 54 m. amž., 
Standard Electric Co. iždininkų, reikalaudama $100,000 
už pažado sulaužymų (breach of promise). Parkeris 
ginasi, kad jis “nėra nei manęs apie tokį dalykų — 
apaįvedimų”. Byla bus svarstoma Superioa? teisme tei
sėjo McWilliam kameroj.

sūnus, uždegęs e i gare t u pa
Juškaitę išmetė jų lauk į Ga- 
ruckų namų sienų. Po paduš- 
kaite teberusijo, o medinio 
namo sienų kaip bematant pa
degė.

Atsargiai su ugnimi. Šisai 
gaisras galėjo virsti tikra 
tragedija — jeigu būtų oras 
buvęs sausas ir vėjuotas. Na-, 
kties gilumoj galėjo supleŠ-, 
kėt medinis namas ir atimti, 
gyvybę jo gyventojams. Rap.

Iš ws Skyriaus 
Susirinkimo

kas nutarta.

Renginio komisija.: K. Sriu- 
Inenė, M. šrupšienė, J. Kriš
čiūnas ir A. Bacevičius.

J. Sliogens

Ką Tik Nesudegė 
Garuckų Šeimos 

Namas

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĖ LYGIOMIS TEISĖMIS“
LIETUVIAI REIKALAUJA SAZININ'JO 
IR MANDAGAUS PATARNAVIMO ” -

DYKAI—Koplyčios visose Chieagos dalyse—DYKAI 
5^ DIENA IR NAKTĮ ŠALKITE TEUTONU

YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage Av.
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų nulio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš W.U.F.ę. stoties (1420 K.) — 
Pranešėjas Povilas Šaltimieras.

KONSTANTAS
KIAURAKIS

Mirė vasari* 8 <J., 1937 ra., 
11:16 vai. ryto, sulaukęs puses 
amžiaus.

Kilo iŠ TelSi i j apskričio, Ja
napolės parap., KiJSotų kaimo.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Itoi.ilcclę, po tėvais Ar- 
Itiu-kalit, sūnų Vladislovu. 3 
dukteris; Aleksandrų Jr Fett- 
cllų. Hcsurį Domicėlę Gudlelkle- 
fi» ir Jos ftolmynų ir gimines; 
l.įvtuvoj 2 seseris: Harborų 
UuHtiilauskknę iv V ar oolitų. 
KsaiOeaę Ir Jų Belmynaa.

Kūnas pašarvotas 2616 W. 
4Sth m.

Luldotuvės Jvyks penktadie
nį, vasario 12 d. IS namų 8:3d 
vai. ryto bus atydėtaa ) Nekal
tu Prasidėjimo Pan. Avė. Mar. 
parap. bužnyėią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos u* vėllo- 
nio sielų. Po pamaldų bus nu- 
lydėtas į Sv. Kastmlaro kapines.

N uosi rdiiai kvU#taa«e v Imu* 
gimines, draugus-ges ir pašy- 
staaiun-os dalyvauti Šiose lal- 
datuvėse.

Nuliūdę: Moterie. Mtasat
lkekterys, Sesuo Ir Giminės.

L«.i Jotu vių direktorius Lacha- 
wtca ir Sūual. TeL CANai 361*.

BRIDGEPORT. — Iš sek
madienio nakties į pirmadie
nio rytų, apie 1 vad. Kotrina 
Garuckaitė išhudus pajuto dū 
mų troškulį namuose. Paža
dinus namiškius eita ieškoti 
nematomo gaisro ir susekta, 
kad dėka lietingai nakčiai na
mo kertė pamažu trūnija. Pra 
einantis detektyvas pašaukė 
ugniagesius, kuria ugnį už
gesino ir susekė josios prie
žastį. Neatsūfgus kaimynų

mo Sųjungos susirinkimas. 
Bažnyčioj susirinkimų paske
lbus sėkmės buvo tokios, kad 
sųjungon įsirašė, ir už metus 
užsimokėjo, 22 nauji nariai.

Susirinkime dalyvavo kun. 
Petrauskas, kuris atidarė su
sirinkimų malda. Dr. A. Stul
ga įnešė, kad, dėl geresni c 
susipažinimo su Vilniaus rei
kalais ateity susirinkimus da
ryti su paskaitomis. Tara iš
rinkta komisija iš Rašinskie- 
nės, Alelinnienės ir Stonkie
nės. Komisija išdavė raportų 
iš rengiamo Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimo. Pa
sirodė, komisija viskų poni i 
nėjiniui yra prirengus. Pami 
nėjimas įvyks vasario 14 d., 
parapijos svetainėj.

Visi susirinkimo dalyviai 
pasižadėjo dalyvauti tame pa
rengime.

KAZIMIERAS KBTĘJUS
mirė Vasario 9, 1937, 4 vai. po pietų, sulaukęs pusamž.

Kito iš Raseinių A ps.. Upynų parap., Gūdžių kaimo.
Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Pranciškų, po 
tėvais Zarumhuitė, tri» dukteris: Pranciškų, Marijo
nų ir Bronislavų, švogerj Reimonda Zarumba ir jo šei
mų, brolienę Onų Te rv tankmę ir jos šeinių ir gimines; 
o Lietuvoj 2 Hceeris: Barborų ir Elzbieta.
Kimus pašarvota* 4530 S. Paulina st. Tel. Blvd. 8269.
Laidotuvės įvyk® šeštadieni, Vasario 13 d., 1937, iš

UABV, INO. I.AIPOTUllU D1KUTH1ULU
KILNEK. — PRUZIN

OerlaiMtM *at*roav)ni*a —- Mot«rta patarnauja 
Phone •OHO tau W. Iktn *»•.!

LAIDOTUVIŲ DI&EKTOMU8

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS '

REPubllc 834

ininea. d
Nuoširdžiai kviečiamų vbus gimines, draugus-ges ir

pažvatamuv-iuas dalyvauti lioee ūidotuyšse.
Nuliūdę Motarii, dukterys, Bvogen*. Broliene ir Gi

minės
Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis- Tel. YARds 

1741.

Mirė Piešėjas

BRIDGEPORT. — Samdo 
28 d. Cook apskrities ligoni
nėj mirė daugeliui Chieagos 
lietuvių žinomas piešėjas Ju
stas Danelkua, gyvenęs adr. 
704 W. 31 st.

Piešėjas taip, rodos, turė
davo daug draugų, bet mirus 
jau ligoninės prižiūrėtojų bu
vo rengiamasi jis palaidoti 
Potters Fįelde, nes būva ne
turtingas.

Sužinojęs apie tai grabo- 
rius P. J. Ridikas, 3354 So. 
Halsted st„ velionį palaidojo 
tautiškuose kapuose. Rap.

SUSIRINKIMAI

Visi nariai pasižadėjo j ki
tų susirinkimų atsivesti dar 
po vienų naujų narį. Jei šis 
pasižadėjimas liks įvykintas, * dalyvauti.

Siuvėjų Lokalo 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 12 d. vasario, 
Amalgamated centro name, 
333 So. Ashland Blvd., 7:30 
vai. vak. Nariai malonėkite 

F. Prusis, sekr.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUSAU ASSOCIATION

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE
MIESTO DALYSE

P. J. Ridikas

11 B.._ r!—

a LIHrMCIOS
S. P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. Lackanicz
A. Petkus
S. M. Skalas

Ezerskis ir Suuos

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23 r d Place 
Phone Canal 2515

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė, 
Phone BOUIevard 4139

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANai 2515

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

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1848 Weet 48th Street 
Phone BOUUrurd 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703



B Ketvirtadienis, vus. 11, 1937

Šiandie Iškilmingai 
Baigiama Novena

TOWN OP LARE. — šia
ndie, vas. 11 d., Panelės šv. 

. Liurdo šventė, šv. Kryžiaus 
1 bažnyčioj bus labai iškilmin- 
’ gai baigta devynių dienų no- 

vena. 7:30 vai. bus iškilminga 
procesija. Pamokslų sakys 
kun. P. Vaitukaitis. Iškilmės 

J baigsis palaiminimu Šv. Sa
kramento.

Sugrįžo iš ligoninės
Zeųonas Čipiras sugrįžo iš 

apskrities ligoninės, po sun
kios operacijos. Zenonas lan
kė Šv. Kryžiaus mokyklų. Jo 
tėveliai yra geri parapijonai,

skaito id remia dienraštį 
“Draugų”.

Gavėnia — Atgailos laikas
Mūšų bažnyčioj per gavė

nių kas trečiadienį bus pa
mokslas ir Graudūs Verks
mai, o kas penktadienį Sta
cijos: 3 vai. vaikučiams, o 
7:30 visiems.

Stotis TO. P. L.

Gražus Parengimas

BRTDGKPORT. — Vasario 
7 <1., parapijos svetainėj su
ruošta vakarienė Šv. Pranci
škaus Vienuolyno Rėmėjų vic 
tinio skyriaus.

Programų išpildė mokyklos

vaikučiai, o juof? prirengė vie 
tinės mokytojos Šv. Kazimie
ro Seserys. Džiuginantis da
lykas, kati seserys vienos ki
toms padeda. Be to, vakare 
labai gražiai padainavo Bri- 
dgeporto lakštutė Garuckaitė. 
Programų vedė kun. Valan
čius. Prof. A. Pocius kaip vai 
kučiams, taip ir dainininkei 
skambino pianu. Išklausius 
Janulio kalbos, iškilo suma
nymas parinkti aukų Šv. Pra
nciškaus seserims. Ir surink
ta $29 su centais.

Bridgeporto žmones visuo
met remia kilnius reikalus, 
šv. Pranciškaus Seserys da 
bar yra užsibriežusios pasta

tyti mergaičių akademijų. Nepaprasta Pramoga 
Bridgeportiečiai tokius daly
kus remia.

Vakarienė buvo skaitlinga 
dalyviais. Vakarieniavęs

LRKSA 160 Kp. 
Paminės 50 Metų 

Jubiliejų

BRIGHTON PARK. — LR 
KSA 160 kuopa rengia bun- 
co party vas. 14 d., 3 vai. po 
pietų, Vengeiiausko svetainėj, 
4500 So. Talman avė. Kadan
gi kuopa rengia jubiliejinį 
vakarų, tai komisija deda pa 
stangų, kad jis pavyktų. Bus 
visokių puikių dovanų. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Rengimo KomJslja

PLATINKITE “DRAUGA” 
==a=====

MARQUETTE PARK. — 
Moterų Sųjungos 67 kuopa 
jau priruošė gražiausių ran
kų darbo siuvinių kortavimo 
vakarui, kuris įvyks gražioj 
Leoples Furniture Co. krau
tuvėj, 2536-40 W. 63 st., va
sario 18 d., 7:30 vai. vak. Lai 
mingieji gaus po porų užval
kalų. Tat verta kiekvienam 
atsilankyti ir pasinaudoti šia 
proga. Tokias puikias dova
nas gauti tik už 35c įžangos, 
tai retenybė. Kuopa ir komi
sija visus nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti. Užtikrina pilna 
pasitenkinimų. 67 kp. ypač 
kviečia ir kitų kolonijų sų- 
jungietes dalyvauti. O mes 
nepamiršim jų parengimų.

Koresp.

H

r

LAIMĖKIIE‘100.000.00r
PIRMAS LAIMĖJIMAS SUGABUMO KONTESTE I

Z

[' •

Iš Politikas Lauko
Marųuette Park Lietuvių 

Piliečių klūbas sausio 31 d. 
laikė metinį susirinkimų, pa
rapijos svetainėj.

Tarpe svarbesnių reikalų 
buvo šie; nauja valdyba ūžė- 
mė vietas ir pareiškė, kad 
darbuosis klūbo ir visuome
nės gerovei.

Raportas komisijos, kuri 
lankėsi pas pavieto nuosavy
bių apkainuotojų (assesor)
Clark, reikale aukšto apkai- 
navimo nuosavybių šioje ko
lonijoje, komisijos pirm. adv.
J. G rišli plačiai išdėstė taksų 
stovį. Pasirodė, kad nuosavy
bės yra įkainuotos žemiau ti
kros vertės, bet taksų norma : Andrės Segovia, vadinamas 
(rate) per aukšta. Lieka be-'pasaulio žymiausiu gitaristu, 
veik viena išeitis: reikalauti, gros koncerte ateinantį sek-

Lietuvos konsulas Chicagoje 
Dr. Bagdonas, dalyvaus ga
linga Budriko radio orkes
trą, žymūs dainininkai ir Ma
kalai.

Praeito sekmadienio Budri
ko radio programa pasižymė
jo ypatingu sklandumu. Kaip 
muzikaliai numeriai, taip ir 
dueto dainavimas buvo tobu
lai išpildyta. Makalų dramo
je irgi pasireiškė naujų in
trigų, kas klausytojams su
teikė daug įdomumo sekti, 
kas toliau įvyks. Visa tai ga
lėsime sužinoti ateinantį se
kmadienį tuo pačiu laiku. U.

PASAULIO ŽYMIAUSIAS 
GITARISTAS KONCERTE 

SEKMADIENĮ

ŠIS YRA PAVYZDYS MĮSLĖS
Gaukite Oficialus Mįsles VELTUI! DABAR!

Kur tik cigaretei parduodami w

Si Mįslė Atstovauja Jums Žinom? Vard?. Jūs Išrišate Si? Mįslę, 
Surinkdami Teising? Vard? iš Žemiau Paduoto Surašo 

. John Hancock 
Ponce de Leon 

Tai yra vIm tik yavyarfy*.

John Adams 
Eltner Gaatry

I U

Iš šio kontesto Jūs Gausite 

DVIGUBĄ atlyginimu . . . rūkydami

Dvigubai-Svelnlus OLD GOLDS

Dideli pinigai nėra vienintilh dalykas, k« galite laimėti iiame 
konteste. Jūs taipgi laimėsite dideli pasitenkinimą, susipažindami 
au Dvigubai-švelniais Old Gold. Tai tikrai prizo tabako derliaus 
cigaretai. Cigaretaa, kuria niekados jus nepasiekia nuvėsęs, su-» 
džiūvęs arba drėgnas . . . dėka tik dubeliavam Cellophane’o 
apvyniojimui, kuris apsaugoja kiekviena Old Gold pekelj! įsto
kite i 4 kontestų iiandien , . . ir laimėkite dviem būdais!

AR NORITE laimėti $100,000.00? Arba $30,000.00? Arba 
. $10,000.00? Arba nors vienų i* 1,000 didelių pini
ginių dekanų? »■ /

Dvigubal-Svelnūs Old Golds tiekia jums tų progų ... Old
Goid’o $200,000.00 Konteste. Tai tikrai taip manome! šiame 
konteste yra 1,000 piniginių dovanų ... sumoje $200,000.00! 
Ir dar yra ^ana laiko įstoti į šį sujudinantį kontestų.

Tai Old Gold būdas supažindint jus su puikiausiais ciga- 
retais, kuriuos jūs bent kada esate mėginę; ui yra tikrai dvi- 
gubai-švelnaus, prizinio tabako cigaretai; pristatomi jums 
švieži, kų tik iš fabriko — dėka dubel tavam Cellophane’o 
suvyniojimui, kuris apsaugoja kiekvienų Old Gold- pakelį.

Jūs galite laimėti $100,000.00 Pirmų Laimėjimų šiame džiu
ginančiame Old Gold Konteste, išrijant tikras mįsles, kurios 
jums bus pamokinančios ir kuriomis galėsite pasigėrėti — 
mįslės, kurios iššauks jūs sumanumų ir gabumų.

Pavyzdžiui, ši mįslė išrišama šiaip: pridėdami *’ELM” 
prie MR”, gauname ELMER. Tada pridėjus "G” prie "ANN”, 
o abu pridėjus prie "TREE”, gauname GANTRY. Taip, 
jūs išrijote jų! ELMER GANTRY.

Gaukite Oficiales Mįsles ir visas taisykles VELTUI, kur 
tik parduodami cigaretai. Arba, jeigu jūsų krautuvninkas 
pritrūko, pasiųskite paštu žemiau paduotų kuponų.

Pradėkite dabar! Laimėkite $100,000.00 Pirmų Laimėjimų.

kad valstijos legislatfira įsta
tymais nustatytų taksų nor
mų pagal tikrų nuosavybės 
vertę.

Klūbas tų darbų varys pir
myn drauge su Cook County 
Civic Council.

Toliau nutarta rodyti pub
likai nemokamai saugumo pa
veikslus, Laikas bus paskelb
tas vėliau.

Buvo skundų, kad dėl grei
to važiavimo automobiliais 69 
gatve tarpe Western ir Cali
fornia avė. įvyksta daug ne
laimių. Valdyba įgaliota rei
kalauti aldermono, kad mies
tas nustatytų važiavimo grei
tumų tuja gatve.

Pildomoji taryba įgaliota 
atstovauti klūbų atidaryme 
viešos patalpos (Field house) 
Marąuette Parke, kas įvyks 
kovo 15-20 d. Bet iš to k i k) 
nemalonus nuotikuų nepasiti
kėjimas vienu klūbo nariu. 
Nors jis yra parko valdybo- 
je, bet nieko nepranešė apie 
būsimų apvaikščiojimų. žino
damas, kiek klūbas pašventė 
darbo ir lėšų, prie išgavimo 
tų pagerinimų.

Neseniai per rinkimus mū- 
sų politikieriai skelbė obalsį

madienį, vas. 14 d., Orchestra 
Hali, 3:30 vai. po pietų.

Segovia yra rimtas, jaunas 
Ispanas kilęs iš Granados. Sa- 

lvo gabumais ir artistiškumu 
jis pakėlė paprastų ir menkų 
gitarų į koncertinių instru
mentų viršūnes. Amerike pir
mų kartų pasirodė 1928 me
tais. Per penkias savaites sa
lės buvo pilnutėlės kur tik pa
sirodė.

Visi raginami tikietus įsi
gyti iš anksto. Jų kainos B3c, 
$1.10, $1.65, $2.20, ir $2.75. 
Koncertų tvarko Harry Zclzer 
Concert Management.

TiL UNcoln 4424 
Dėl Reumatizmo, Slogi), Ner
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redivėnimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Li’ht, Sulphnr ir Shower 

Maudynės,
Elektros Tt-vtmentai ir Masožai

MOTRSV SKVFIl’S 
15?7 IN. Halnted St.

Antr. Ir Ketvlr.
9 ryto Iki • vak. 

Moterį*
_ Pntfunmntn !n

O<R VIKTOSK Fl'VIRŠ 40 METŲ

TTRV SKVRirs 
1HM Clyboern Are. 
Ptim. Treė . K t Ir. 

Ir ArM.
t:S4 r»t Iki i« rok 
Antr. Ir Fraltt. l.M

ryte iki 4 vak. 
MO*

ELEKTRINIAI VALYTUVAI

Atlieka S2 Darbus 
UKAI/TH-MOR

Matykite Ii ftlantRcnl 
Reikia tik pašaukti CENtral 9051 
arba rašyti lalJka. o HEALTH-MOR 
ekspertas atvykę pas Ina. Ir pe.r ke
lias minutes Išaiškins HEALTH-MOR 
m&giką. Saukite pardavėja J- F. 

lietuvių meilę ir vienybę. pėNis. Room <is. 203 No. wa-

Gaila, kad kai kurie taip greit 
pamiršo.

Pakelta sumanymas organi
zuoti namų savininkų klūbų. 
Sumanymas atmestas, nes da
rant tai būtų skaldoma jėgos 
ir žaidimas tiesiog į politi
kierių rankas. Svarba yra 
ne organizacijų skaičiuje, bet 
jų tvirtume. Reikia daugiau

baah Avė..
Jfc

Chicago.

CLASSIFIED
PARpAV^Mlt NAMAS

6 kamblių namon. Lotas 50'xl20'. 
(1200, $300 (mokėti, likusius $20 ( 
mėnesi. Saukite CEPnrcre-t 1125 
dėl platesnių Informacijų. 10724 S. 
Whlpple St.

P.\I RASOJIMAS

(Eatabllahed 1760)
Išdirbėjai DviguhaiŠvelnių Old Gold Cigaretų

GAUKITE OFICIALES MĮSLES VELTUI 
BILE KRAUTUVĖJE, KUR TIK PARDUO
DAMI CIGARETAI. JEIGU JOSŲ KRAU
TUVNINKAS PRITRŪKO, PASIŲSKITE 
ŽEMIAU PADUOTĄ KUPONĄ.

TW» reatest, Je Ja *e(Jr«ry, rs>yrJgM«J 1997, kj P. TerJKmJ Ce., fa*.

Paleškau sesers Uršulės ClckevlčM- 
tės. po vyru Sabaliauskienė. Kilo iš 

. . Vilniaus, Alytų apskr., Daugų parap..
vienybės ir susipratimo tarp Makarišklų kaimo. 30 metų atgal 

J r Įgyveno Philadelphljol. Nešinau kur
savęs. Sis klūbas rūpinasi VI- dabar randasi. Prašau Jos pačios 

, , , 'nr kas šiito apie ta man p-anešti.
sų reikalaus, kaip namų savi
ninku, taip ir nuomininkų. 
Kyla taksai, kyla ir nuomos; 
tas liečia visus.

Stiprinkime savoi jėgas, ta
pdami šio klūbo nariais. Me
tinė mokestis 50c.

Susirinkimai laikomi pas
kutinį mėnesio sekmadienį, 
parapijos svetainėj.

F. A-nis, klūbo koresp.

Bernardas Clckevlčlus, 87 57 Martjue- 
tte Avc., So. Chicago, Iii.

RRIKALALJAMI PARDAVĖJAI
Reikt) la ujamai pardavėjas parduoti
pieninės produktus krautuvėm nuo 
truko. Alga Ir komisas. K.reJnkltės 
| Kcdslc Creamery Co. 4263 Elsdon 
Avė.

RADIO
ŠĮ VAKARĄ BUDRIKO 

PROGRAMA

Šiandienų teks išgirsti re- 
guliarę įdomių Budriko radio 
programų iŠ stoties WHFC, 
nno 7 iki 8 vai. vak.

Tai bus radio valanda spe
cialiai pašvęsta nepriklauso
mybės paminėjimui. Kalbės

REIKALAUJAMA DARBININKE

Reiks'aufnma mergina skalbimui Ir 
prosljtmul su maAlnomls. Rox 503, 
"Draugas,” 2334 So. Oakley Avė.. 
Chicago.

RETKALACJAMAS DARBININKAS

Reikalaujamas vidutinio amštaPs 
darbininkas prityręs ūkės darbuose. 
Box 511, "Draugas,” 2384 So. Oak
ley Avė., Chicago.

PARDAVTMm KAILINIAI PAl/TAI

41 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui $5 00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai gaus. 
Economleal Section. Mlller Fur Com
pany 166 N. Mlchigan Avė. Atdara 
vakarala

UPHOLflTHRINO

Rakandų Taisymas
Pervilkimsa, baldų taisymas, per- 

msHavojitnss, išvalymas. Darbas ga- 
mnttiojstnaa. Apkainavimas dykai 
Žemiausios kainos mieste. Snperior 
Upbolstering Co., 327 So. Kedtie 
Ava. NEVada 7717.


