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UNIJA n DERYBŲ SU 
CHRYSLERIOKBRPORACUA

STREIKAS KILO ELGINE; DAUGIAU 
STREIKŲ DETROITE

North Chicago streikininkai 
neapleidžia fabriko

DETROTT, Mich., vas. 24.
• United Automobile "\Vor- 

kers unijos viršininkai, kurie 
veda taikos derybas su Gene
ral Motors korporacija, siekia 
tokių pat derybų ir su Chrys
ler automobilių korporacija. 
Reikalauja, kad korporacija 
pripažintų šių darbininkų uni
jų ir su kitomis darbininkų 
grupėmis nesitartų.

Detroite tuo tarpu kilo dau
giau streikų kitose pramonės 
šakose. Daugume atsitikimų 
darbininkai vykdo “sėdėjimo” 
streikus.

AVAUKEGAN, III., vas. 24. 
— Su Fansteel Metallurgical 
korporacija taika neįmanoma. 
Darbininkai ir toliau pasilie
ka fabrike. Korporacijos virši
ninkai atsisako tartis su dar
bininkų skirtais atstovais iki 
darbininkai apleis užimtų fab
rikų. Darbininkai gi pasiryžę 
neišeiti iš fabriko iki korpora
cija pasižadės pildyti jų rei-

RADIKALŲ NUGALĖTOJAI NACIONALISTAI

Nugalėjusjos radikalus ispanų 
giuoja į Malagos miesto centrų.

MEKSIKOS BAŽNYČIA 
PAGEIDAUJA LAISVĖS, 

TAIKOS
Ispanijos radikalai priverčia ir 

kunigus kareiviauti
ROMA, vas. 24. — Ispani

jos radikalams pritrūkus mili
cininkų, jie priversti imti vi
sus vyrus tarnybai, kokius tik 
kur sutinka, arba sugriebia,

SAN ANTONTO, Tex., vas.
24. — Perkratinėdamas pasku
tinių laikų įvykius Meksikoje 
ir prezidento Cardenaso pas
kelbtų amnestijų, apaštališkas nepaisant to, kad tarp jų yra 

delegatas Meksikai Jo Ukse. žymus skaičius ir komunizmo 
arkivyskupas Leopoldo Ruiz y priešų. Tuo keliu radikalų ar- 
Flores, kurs čia gyvena 
mime, štai kų pareiškė:

ištrė-

onalistų pusėn ir paskiau at
vykti j Romų.

Kun. Sardon buvo civiliniai 
apsitaisęs ir jis buvo pašauk
tas į radikalų mobilizacijos 
stotį. Tpnai anarchistai ir bol
ševikai jo klausė kokio jis už
siėmimo. Jis atsakė, kad “mo-

nacionalistų pajėgos žy- 
(Acme Photo.)

“Katalikų

mijon įtraukta ir kunigų, ku-1 Rytojas”. Po tokio atsakymo 
rie savo gyvasčių gelbėjimui j neklausta, kokių religijų pa- 

Meksi- aepasako, kad yra kunigais. įšauktasis išpažįsta.

NAUJI ITALIJOS NESUTI
KIMAI SU ANGLIJA

PRANCŪZIJA PANAIKINA 
BAUSMINĘ KOLONIJĄ

Bažnyčia
koj bus patenkinta kiekvienu Kai seniau Madride radika- 
ten žygiu, kurio tikslas bus vadai paskelbė visuotinų 
ten grųžinti taikų ir religijai mobilizacijų, daugumas jau
kdavę, neatsižvelgiant į jokias npsniųjų sveikų vyrų pasislė- 
politines grupes. į P®, arba slapta paspruko iš

miesto, kad netarnauti bolše
vikams.

Buvę Madride kunigai ta
čiau neapleido miesto. Jie bu-

Kas link mano grįžimo į 
Meksiku pirmiau man reika- 

ain-

“1

LONDONAS, vas. 24. — | PARYŽIUS, vas. 24. — 
kalaviinus, tarp kurių svar-į Nauji rimti nesutikimai kilo Prancūzijos vyriausybė pla- bnga patirti paskelbtos 
blausias vra unijos pripažini-. tarp Italijos ir Anglijos dėka.nuoja panaikinti bausminę ko- ,nesDjos sąlygas. Kaip žinoma,,

diplomati-

ELGTN, III., vas. 24. — Dar 
bininkų streikai sukelti Illi
nois Watch ('ase Co. ir Elgin, 
jAmerican Novelty C'o. fabri
kuose. -Įf

Streikuoja apie 900 darbi
ninkų. Kaip tik streikininkai 
pradėjo pikietuoti fabrikus, 
kompanijos viskų uždarė ir 
paskelbė lokautų.

Darbininkai reikalauja uni
jos pripažinimo ir

mas. ■ sios pastarosios
Korporacijos prezidentas niam netaktui.

Atchison grįžo iš Springfieldo į Anglijos vyriausybė į kara- 
ir čia turėjo slaptus pasitari- liaus Jurgio VI vainikavimo 
mus su kitais korporacijos vir! iškilmes tarp kitų pakvietė ir 
šininkais. (buvusį Etiopijos imperatorių

Parvykęs Atchison pranešė, į Haile Selassie.

“closed 
atlyginimosbop”; mažiausio 

— 50 centų už darbo valandų; 
40 valandų savaitės darbo, ir 
kolektyvio derėjimosi.

CLEVELANDO POLICIJA 
IEŠKO ŽUDIKŲ

kad jis paliko gubernatoriui 
reikalavimų, kad darbininkai 
būtų pašalinti iš fabriko. Nėra 
žinoma, kų darys gubernato
rius. į , '

Kalbama, kad gal į šį strei
kų įsikiš centro vyriausybės 
darbo departamentas taip, 
kaip jis buvo įsikišęs į Gene
ral Motors darbininkų streiko 
reikalus. Taip įvyks, jei gu
bernatorius to reikalaus pasi
sakęs, kad jis neturi priemo
nių abi puses sutaikinti.

Po dešimties dienų mankšti- 
nimo kun. Sardon buvo pa^ 
siųstas į vienų frontų su de- 
pešomis radikalų milicininkų 
vadams. Tenai jam pasisekė 
pereiti frontų į nacionalistų 
pusę.

Kaip kun. Sardon, taip ir 
“Osservatore Romano” pažy
mi, kad neteko girdėti, kad 
koks kunigas Ispanijoje būtų 
perėjęs į radikalų pusę išsiža
dėjus tikėjimo. Dažnai kunigui 
tenka nuduoti nekunigu, kad 
apd raudus savo gyvybę. Ta
čiau prireikus, kiekvienas ku- 

, nigas pasisako, kas jis yra ir 
t;

vo apsirengę darbininkiškai, 
kad radikalai jų nepažintų, ir 
kai kurie jų įtraukti į milici
ją.

Tai iškelia aikštėn salezietis 
kun. Antonio Sardon dienraš
tyje “Osservatore Romano”, 
kurs buvo paimtas į milicijų, 
bet jam pavyko pabėgti naci-'ir nepaiso bolševikų keršto.

as is Meksikos pašalintas ne 
kaipo politinis sankalbininkas, 
bet kaipo Popiežiaus atstovas. 
Meksikos vyriausybė aiškina, 
kad Popiežius yra soverenas 
ir jis neturi santykių su Mek
sikos valstybe”.

lonijų, žinomų vardu “Velnio 
sala”. Sakoma, kad ateinantį 
pavasarį parlamentas galuti
nai išspręs šį klausimų. Reika
lingas įstatymas.

Minėtų bausminę kolonijų 
norima panaikinti ne žmoniš- 

skaudžiai kūmo, bet ekonomikos sumeti- 
1 mais. Vyriausybė rado, 
toje kolonijoje laikomi kri- 
minalininkai nieko negamina, 
o juos reikta užlaikyti.

“Velnio saloje” tūkstančiai 
ir jų kiekvie

no kasdieninis užlaikymas at
sieina apie 65 centai. O kur 
eargyl>a, pastatai ir kiti įren
gimai.

Padaryti planai pačioje 
Prancūzijoje įsteigti eilę bau
smingų kolonijų kriminalinin-

Tuo būdu Italija 
įžeidžiama*.

Bus įdomu girdėti, kaip An
glija teisinsią, jei ji norės tai 
daryti.

Pirmiau ir šiandien daug 
kas pripažįsta, kad Anglija kalinių laikoma’ 
neturi atitinkamų rimtų vals-

1 tybės vyrų. Keleriais paskuti
niais metais Anglijos vyriau- 
bė keletu kartų per metus 
keičia savo nusistatymus tarp
tautinės politikos klausimais.

Arkivyskupas Ruiz mano, 
kad kad katalikų sųjudis Vera 

Cruz valstybėje gal bus ten 
pradžia taikai ir religinei lais
vei.

VOKIETIJA NEDALYVAUS 
KONFERENCIJOJE ŽE

NEVOJE

Kongresas greit gaus prezidento 
nau ja N R A biliti

• i

I CHICAGĄ ATVYKSTA 
LIETUVIS SPORTININKAS

SAUGOJAMAS J. V. AM
BASADORIUS MASKVOJE

GAISRAS IŠTIKO 
LIGONINĘ

CLEVELAND, O., vas. 24. 
— Vietos policija energingai 
ieško žudiko pakvaišėlio, arba 
kelių, kurie per pustrečių me
tų atlikę ikišiol neišspręstas 
žmogžudystes, savo aukas su
kapodami j dalis ir išmėtyda
mi įvairiose miesto vietose. 
Tarp šių aukų, yra penki vy
rai ir trys moterys.

Trečioji moteriškė rasta nu
žudyta paežeryje, rytinėj mie
sto daly. Kojos, rankos ir gal
va nuo liemens nupiautos. 
Galva nesurasta, tad ir iden
tifikavimas neįmanomas. Nu
žudytoji yra jaunesnė kaip 40 
m. amž., ir svėrusi apie 120 
svarų.

Pirmiau nužudyti penki vy
rai galėjo būtį smurtininkų au 
kos, protauja policija. Bet su 
moterimis vra kas kita. Jos 
tnri būti kokio norR žudiko pa 
kvaišelio, arba kelių žudikų, 
aukos. ' . • į' «•

Per pustrečių metų mieste 
atlikta astuonios barbariškos 
žmogžudystės ir žudikai nesu
sekti. Tas ir yra ypatingiau
siu. . J

Šiandien 4:55 vai. popiet į 
Chicagų atvyksta Frank Lu- 
bin, lietuvis krapšiasvvdžio 
žvaigždė.

IIollywood Stars tymų (ko
mandų) La Šalie geležinkelio 
stotyje sutiks Hlinoiso lietuvių 
prekybos rūmų (Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi
nois) komisija, kurios prieša
kyje bus teisėjas Jonas T. Zu- 
ris. H į

6:00 vai. vakaro jvyks pa
gerbimo vakarienė Sherman 
viešbutyje.

NUŠAUTAS ĮTARIAMAS 
PAŠTO DĖŽUČIŲ KRAU-

STYTOJAS

Pašto inspektorius Owen 
Fagan bandė sulaikyti įtaria- 
mų.įį pašto dėžučių kraustyto- 
jų A. Jobnston, paroliuotų iš 
pataisos įstaigos. Jobnston lei 
dosi bėgti ir inspektorius pa
leido kulkų jam paausį.

MASKVA, vas. 24. — Če- 
saugoja visuskos agentai čia

• r* (.vii iviui\**uiiu ivumuv u<*~
ambasadorius ir Piratinius, | ,aikymas feaędicn nebus di(lM. 
o ypatingai J. (Valstybių am- , • ... _

BERLYNAS, vas. 24. — T. 
Sąjungos taryba sušaukia į 

kams. Kiekvienoj šių kolonijų konferencijų valstybes kovo 
neturės būti laikoma daugiau, 8 d. tartis ir sudaryti planus, 
kaip po 300 kalinių. Kaliniams kad visos valstybės prieina
mus parūpinta darbo. Randa- mn keliu gautų sau reikalin- 
tna, kari kiekvieno kalinio už- gOg įvairios žaliavas.

ypatingai J. (Valstybių 
basadorių, kurį visur lydi 
turi agentai.

Sakoma, bolševikai bijo, kad 
koks pakvaišęs komunistas ga-J 
Ii prieš jį kėsintis.

ke-

ŽUDOMI VISI GINKLUOTI 
ETIOPAI

Pa.,
ištiko

I,nis, kaip tik 25 centai.
Prancūzija turi apie 6,000

visam gyvenimui nubaustų ka
lėti kriminalininkų.

ADDTS ABABA, Etiopija, 
vas. 24. — Iš Romos įsakyta 
sušaudyti visus etiopus, pas 
kuriuos tik bus rasti koki 
nors ginklai.

įsakymas griežtai vykdo
mas.

Tas yra ryšium su kėsinimo
si prieš vicekaralių maršalų 
Graziani ir jo palydovus.

VOKIETIJA UŽTRAUKIA 
VIDAUS PASKOLĄ

BERLYNAS, vas. 24. — 
Vokietijos vyriausybė paskel
bė 500 milijonų markių (apie 
200 milijonų dol.) naujų vi
daus paskolų su 4 1-2 nuoš pa
lūkanų.

Vokietijos skolos šiandien 
siekia 60 bilijonų markių su
mų.

DVI MERGIŠČIOS NUBAU
STOS KALĖTI

PF.CS, Ven grija, vas. 24.— 
450 mainerių sukėlė alkio strei 
kų. Reikalauja didesnio atlygi
nimo.

BOLŠEVIKŲ LAIVAS NUS
KENDO JUODOJOJ JŪROJ

MASKVĄ, vas. 24. — Ledų 
laužytojas (laivas) Semiorka 
nuskendo Juodojoj jūroj su

Mirė skurdžius A. Bell, 69 visa 36 vyrų įgula, 
m. amž., 61 W. Ontario gat. Iš laivo šauktasi pagelbos. 
Jo kambary rasta dėžė su bo- Pažymėta, kad ledai baigia 
nais vertės apie 9,000 dol. ir triuškinti laivų. Tuojau pa-
banko knygelė su 369 dol.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

siūsta jūriniai lėktuvai ir le
dų laužytojai. Bet laivo nesu
rasta. Matyt, nuskendo,

Chicagos dvi mergiščias, M. 
Harnish, 18 m., ir L. Carlson, 
17 m. amž., teismas nubaudė 
nuo 1 iki 20 metų į Dwight 
reformatorijų.

Jos buvo sugautos su dviem 
jaunuoliais plėšikais. Teisme 
išaiškinta, kad jos aktyviai 
dalyvavo ir plėšimuose.

Jų draugai tie jaunuoliai 
anksčiau nubausti iki gyvos 
galvos kalėti,

PHILADELPHIA, 
vas. 24. — Gaisras 
Penn. universiteto ligoninės 
(West Philadelphia) D. Hay-

AVASHINGTON, vas. 24. — 
Darbo departamento sekreto
rė Perkins praneša, kad arti
miausiuoju laiku kongresui 
bus įteiktas naujas NBA bi- 
lius. Šis aktas, sako sekreto
rė, taip bus paruoštas, kad vy 
riausiasis teismas negalės ja-es iAgnew Memorial pavilijo- 

nų. 60 ligonių laimingai nukel- me rasti nieko priešinga kons
ta kitur.

VYRIAUSIOJO TEISMO 
KLAUSIMASVokietijos vyriausybė, kaip 

rašo nacių laikraščiai, nus
prendusi nedalyvauti minėtoje J Illinois State Bar Associa- 
konferencijoje. Pažymima, kad tion įvykdė referendumų ša- 
\ okiet.ija turi atgauti koloni- lies vyriausiojo teismo refor- 
jas, tai jai nereikės “maldau
ti” sau reikalingos žaliavos.

DURPES — ELEKTRAI 
GAMINTI

mų klausimu. 2,062 advokatai 
pasisakė prieš prezidento Roo-1 
sevelto sumanymų. Už 

į nymų tik 367.
suma-1

/I

titucijai, o tačiau akte svar
besnieji metmenys bns paimti 
iš buvusio NRA akto, kurį 
teismas sugriovė.

Anot sekretorės, preziden
tas Rooseveltas šį bilių tuojau 

(įteiks kongresui ir reikalaus 
greito pravedimo, kaip tik 
kongresas apsidirbs su teismų 
reformų sumanymu

------------ KAUNE BUS DIDELĖ ŠNI-
PANDELYS. — Pandėlio PŲ BYLA

pieninė pr. rot. pasistatė nau-l -----------
jų, didelį garo katilų, kuris KAUNAS. — Pereitais me- 
pritaikytas ir durpėmis kūren tais valstybės saugumo polici- 
ti. Durpes vartoja iš savo dur- |ja Klaipėdoje susekė didelę
pyno. Pieninėj pastatytas di
delis dinamo, kuris gamina e- 
lektrų visam Pandėlio mieste
liui.

ŽYDAI PERKA ŽEMĘ

Naujam NRA akte be kitko 
bus nustatyta:

Pagrindinis mažiausias dar 
bininkams atlyginimas kiek
vienoj pramonės šakoj.

20 valandų savaitės ir 5 die 
nų savaitės darbas.

Vaikų darbo panaikinimas.
To viso vykdymas ir kontro 

lė bus pavesta federalinei pre-
vienos svetimos valstybės špi
onažo aferų. Į jų buvo įmaišy
ta keliasdešimts asmenų. Kaikybos komisijai 
kurie šnipai pajutę, kad jų 
■smerktinas darbas iškils aikš
tėn, paspruko į užsienius. Ta
čiau dalis jų buvo suimta ir

SALOČIAI. —• Saločių mie- perduota Lietuvos teisingumo' gę apie 30 automobilių ir jų 
stelio žydai pradėjo lenktynuo organams. Dabar jau 8’ byla daugumų sudaužę besitran- 

baigta paruošti. Vasario mėn.jkant Chicago gatvėmis.
11 d. jų pradėjo svarstyti Lie-'--------------------------------------
tuvos kariuomenės teismas.

žydelis , Byloje buvo daug įdomių do- 
gerų kumentų, kurie vaizduoja, kai

ti pirkime žemės. Dažnai, nu
žiūrėję kur kokį labiau nusigy
venusį ūkininkų, tuoj ir apsi 
suka. Neseniai vienas
turėjo gana didelę ir 
krautuvę, bet dabar jau vietoj 
krautuvės įsigijo gerokų plotų 
žemės.

Cragino policija suėmė sep
tynis jaunus automobilių va
gius, kurie išpažino, kad pavo-

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 15 

kurių Lietuvos kaimynų tam dalies debesuota ir šalta, 
tikrus nešvarius siekimus mū- Saulė teka 6:42; leidžiasi 
sų tėvynės atžvilgiu. 5:45.
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|| DIENOS KLAUSIMAI ||

AMERIKOS UŽSIENIN* PREKYBA

imant, matome, kad prez. Rooeevelto ad- PAŽINKIME PRIEŠUS! RIKIUOKIMES I 
louustraciju pn.ke.ty daryt, n.galuna. Į KOVĄ UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĖ

Dar geriau Amerika prekiavo t>u kito- į _____ _____ _ v

“t Pakvietimas Į Lietuvių R. Katalikų Vakarinių

už $200,489,000. j Prancūziją Amerika eks-i Vaisty biy Keturioliktojo Konferencijo
portavo prekių už $129,534,000, o importavo1 --------- — -
tik už. $65,373,000. Į V okietijų Amerika eks-j Gerbiamieji:— Konferencijoj bus iauisk ii
portavo prekių už $100,584,000, o importą-1 Gyvendami didelių katuli- ta.
vo už $79,601,600. Į Italiją Amerika eks- kų Bažnyčios persekioji aų 1 Katalikiškoji Akcija, 2. 
portavo už $58,800,000, o importavo uz laiku, mes, lietuviai katuli- botiulrnio teisingumo vykti/- 
$40,254,000. Į Meksiką Amerika eksportavo kaį) privalome geriau pažin- ma.-- Priemonės kovai s 
už $76,040,000, o importavo už $418,948,000. j savo pi-j^us įr daugiau iii komunzmu, 4. Mūsų organi 

Su kai kuriomis valstybėmis prekyba ti pastangų katalikiškam v i- sac.jų stiprinimas ir katuli 
nuėjo skirtingais keliais, štai į Braziliją A-1 kiniui. Tų persekiojimų ir kiškos spaudos platinimas
merika eksportavo už $48,977,000, o im-j priešų nemato tik tie, ku- Bt to, konferencijoj rele a 
portavo už $102,000,000, j Argentiną eks- rie nesidairo kas aplink rnuj tus skaitys temomis: 
portavo už $56,910,000, o importavo už $65,-' dedasi. Ar dideli tie pa«o-
876,000.

Šiais laikais laisvos tarptautinės preky
bos nėra. Viena valstybė prekiauja su kita 
pagal sutartis. Dėdė Šamas įsileidžia pre
kes iš tų valstybių, kurios sutinka įsileisti 
jo prekes

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS • gives tliree sliudders, uipes 
— —Į bis lips witli the back of bis

'I tems ir tomu, kurie nemoku liand and animunees; ‘Tliere 
- gerti... Į was a drink.’ The drinker

Iš didelio markatnumo, ta-' might just as well have elamp- 
voršeiai, neriu savo vožniu ed a clothespin over bis uos-? 
delnu šiurkščiai paglostyti vi- for all the pleasure h? gets 
sus’ir visas, kurie ir kūrina out of a drink taken tliat

1. * Komunizmas ir kovu 
su j c c” — kun. prof. J. Va.- 
tkcvjčius, M. I. C. ir 2. “Mo

jai? Iš kur jie ateina? Kaip 
įius pažinti t Kokias bariLa 
dar jiems statyti!

Tiems klausimams išaiški-

nemoka rūdų, baltų ir kitokio way.”
terš vieta religiniame ir lau- kalel io šėtonėlio ašarėlių ger-Į Stailiškam gėrimui tų šėto- 
t iriame gyvenime’’ — dr. s ti. Sakysim, kai kada ir kai .nėlio ašarėlių gėrikas pirmiau- 

\merikos Lietuvių Ko- &!aaienė. 3. Visų centraliriu kur duodasi matyti tokių ba-' šia turi ašarėlių kvapų pauos- 
BAIGIASI ANGLIAKASIŲ KONTRAKTAS „ . >s Katalikų Federacijos Chi organizacijų apskričių atstu-i rilų, pijokų, kuri.?, kai prilim- tyti, o jų kvapą užuosti gali-

----------- | vagos apskritis nutarė šaukti vams bus duota po 5 minutes pa prie batelio tų šėtonėlio a- nm tik nepilnam stikliuke. Va-
Angiiakasių unijos kontraktas su kom- Ketui ioliktąją L. R. Kataii ' pakdoėti.

Matome, tad, kad bendrai imant praėju
siais metais užsieninėje prekyboje Dėdė Ša
mas buvo laimėtojas.

•' nti,

Kiekviena valstybe rūpinasi išgabenti fanijomia Uigsia kovo 31 d. Tai tik mėnuo kų VllkaUnių 
.iau. negu įgabenti. hlk“ beliko, kad sudaryt. nauja kontraktu kuridaug
Pasitaiko, kad taip valstybių būna idea

liškos sąlygos prekybai. Tokios ideališkos 
sąlygos yra normaliu laiku tarp Lietuvos 
ir Vokietijos. Lietuvai reikia fabrikinių iš
dirbinių, o Vokietija jų turi. Vokietijai rei
kia ūkio produktų ir miško. Lietuva tų gė
rybių pertekliaus turi. Bet šitai ideališkai 
prekybai tarp Lietuvos ir Vokietijos trukdo 
politiški reikalui.

Kai kuriais utvėjais ir Amerikų turi 
ideališkų prekybos sąlygų. Amerikai reiuia 
kavos, kurios turi Brazilija, o Brazilijai rei
kia kai kurių manufaktūros rūšių, kurių 
A menka turi. Tokių gėrybių apsimainyinus 
yra naudingus abiem pusėm. Toliau Ameri
kai reikia šilko, u jo daug turi Japonija. 
Veik visus šilko kiekis į Ameriką ateina iš 
Japonijos. Japonijai reikia automobilių, ku
lių gaunu iš Amerikos.

Visa tarptautinė prekyba negali eiti 
šitokias švelniuis būdais. Ištinka konfliktų.
Ir jų būna neretai.

Didžiuosiuose Amerikos dienraščiuose 
neretai tenka matyti straipsnių, kritikuo
jančių prez. Roosevelto administraciją už
sieninės prekybos politiką. Šiomis dienomis 
smarkiai užsipulta, kam leidžiama į Ameri
ką Japonijos puodui. Nurodoma, kad Japo
nijos puodui nukonkuruoja Amerikos puo
dų išdirbėjus. Amerikos puodų pramonė pa
vojuje. O toje pramonėje dirba 20,IKK) dar
bininkų. Jų mėnesinė alga yra apie $700,00u, 
o metinė alga apie $17,000,000. Japonijos 
puodai jau dabar užkariavo 40 nuoš. Ame
rikos rinkos.

Aišku, kad čia rimtas klausimas. Ame
rikos puodų pramonininkai prašė YVasiiiug- 
tono vyriausybes gelbėti jų pramonę. Bet 
vyriausybė dar nieko nedarė.

Kuomet iš Japonijos eina į Ameriką 
šilkas, tai jis niekam nejdiūvo, nes Anie- 
jjkoj šilkas nėra gaminamas. Kai iš Japo
nijos j Ameriką eina puodai, žaislai ir ki- 

r tokie dalykai, kurie čia gaminami, tai jau
ir susikirtimus.

Šitokiais atsitikimais naudojasi vyriau- 
(>ybės priešininkai ir kelia lermą. Respubli
konai pradėjo peikti prez. Roosevelto už

sieninės prekybos politikų.
Ar vyriausybė gali visus patenkinan

čiu būdu išrišti tokį klausimų?
Jei YVusliingtono vyriausybė pradėtų 

uždarinėti rubežių Japonijos puodams, žais
lams ir kitokiems išdirbiniams, kurie šioje 
šalyje guminami, tai tas patiktų tų išdir
binių fabrikantams ir darbininkams. Bet 
kas iš to toiiuu sektų? Kai Amerika pra
dėtų neįsileisti kui kurių Japonijos prekių, 
tai ir Japoniju pradėtų mažinti savo im
portą iš Amerikos. Japonija galėtų mažinti 
Amerikos automobilių importą. Tada nuken
tėtų Amerikos automobilių pramonė. Taigi 
vėsiems paliukam u būdu tokio klausimo iš
rišti nėra gulima.

Norint bešališkai įvertinti Amerikos 
prekybą su J u ponija, reikia pamatyti me- I 
Lili į prekybos balansų. Ką rodo praėjusių J 
metų prekybos balansus. 1930 metais Ame
rika savo prekių Japonijai pardavė už 
$204,308,000, o iŠ Japonijos prekių įsileido

Valstybių K< n- 
įvyks kovo 14 

Givuą 1937 m., Aušros Vaitų 
Kadangi dubai1 darbininkų judėjimas į- pu/ap .'os svetainėj, VVest Si- 

sismagina ir kadangi laikams pagerėjus dar- dėj.
bininkai turi teisės reikalauti geresnių ai-j Koni-tiencija prasidės šv.'

, Mišiolu.s, Aušros Vartų baž- j 
r jčioje. 2 vai. po pietų p u ;

Angiiukusių unijos prezidentu yra John 
L. Levvis. Jisai dabar užimtas darbininkų 
organizavimu kitose pramonėse. Angliaka
sių kontrakto atnaujinimas nelabai trukdys 
Lewiso darbą. Jisai turi gerą pavaduotoją, 
kuriuo yra Philip Murray. Šisai darbininkų 
'adas jau garsus nuo 1904 metų. Su kasyk
lų kompanijomis jisai jau ėmėsi daug sy
kių. Ir šiose derybose Murray loš svarbiau
siąją rolę.

n pasirašyti.

gų, tai nėra jokios abejonės, kad angliaka
sių unija reikalaus žymiai padidintų algų.

KATRA PUSE GERIAU STOVI

-idės i varstymai.

i šal elių, tai negali nei atsi-> dinasi, geriant po pusę stik- 
buo prašome Jūsų Idi’iią traukti, kai veršis nuo hrogue.' |iuko galima daugiau išgerti 

draugiją išrinkti konferenci į Kiti kikina bartenderį, kad jr daugiau pragerti. Tai bus 
jon ti s atstovus, kad jie gr>-duoda mažą stikliuką, kurį
žę padarytų draugijai pran . ' maktelėjus nebūna nei znoko,

stailiška ir kišenei sveika. 
Konvenšine kai kuriems de-

šm.ą, kas buvo svarstoma ir 
nutarta.

Rengimo komisija: K. Sriu 
bi enė, M. šriupšienė, J. Kris- 
čiūaas. A. Bacevičius.

TIES VILNIAUS KRAŠTO GAIRĖMIS

Naujausioji lenkų provoka
cija prieš nepriklausomą Lie-

lietuviškos tikrunios vaizdo, 
nors, taip sakant, ir okupa-

nei suioko. Šitoks gėrimas šė- legatams užėjo ant mislės net 
tonėlio ašarėlių yra nemeniš-įteigti škulę ir joj mokinti
kas, neštailiškas. Tai kaip gi 
reikia .jas gerti! tūlas paklaus 
manęs. Aš, žinoma, gėrimo

“meniško” gėrimo! To, ta- 
vorščiai, ir betruko. Jeigu tu
rine škulių, kurios žmogų, 

<>,škulės nėjau ir negaliu paša- j taip sakant, rozumnu padar 
kyti. Ale tegul už maii/e pasa-l(aj a,gį nereikia škulės, kurį
ko ėjęs, ar nėjęs, tokią škulę 
llarry L. Lourie, sekretorius 
National Ass’n of Alcobolic 
IJevcrage Iiujioi'ters. National

jį durnu darytų!

luvą, įvykusi sausio mėn. 16 elnėje priežiūroje! Kodėl?
<1. Zarasų apskr. Salako vai. J Čia ir glūdi visa paslaptis, Retail Liquor Package Stores 
ties Lukšto ežeru demarkacj- Į visas (klausimas ip atsaky- Į Ass’n konvenšine, Čikagoj, jis 
jos linijos gairių perkėlimu, mas, nes jei lenkai taip el-
susiluukė nelaukto išsprendė giasi, tai matyti, kad jie ko 

nors bijo. O bijoma visadosmo ir likvidavimo. Švenčio-

s taip išeksplainijo:
“A clothespin or tliree

sbudder drinker is one who

Jos teisybė
Įgis Tylutis pastanavijo po 

Y’elykų apsiženvti. Apsirinko 
ir merginą (Vincę Kačergaitę. 
Jis paniylo ją, o jinai jį. Ale 
visa bėda, kad Tylutis yra 
toks bešful, jog niekaip nedrį-

Kai didžiosios valstybės sutarė blokuoti nių Storasta, atvykęs sausio ne taip sau iš nieko bet dva- pjci<s Up a shot glass full of'so atvirai pasakyti, ką mano
siskat ir psichiniai, bijoma 
pačios tos priežasties, kuri 
sukelia baimę. Vilniaus kra-11

Ispaniją ir neleisti teikti paramos nei ra u- mėli. 25 d. į vietą, rudo, kad 
Joniesiems, nei baltiesiems, tai pradėta spe- j demarkacijos linijos gairė ti- 
lioti katra pusė dabar laimės. Prancūzijos jiraį p,lV0 lenkų kareivių nu-
Inikrušeiai tvirtina, kad raudonieji geriau ■ jxt;ta j nepriklausomosios Lie šie lenkai bijo lietuvių, nes an,i Bien tosses it off with 
stovi. Nurodoma, kad raudoniesiems savanų-'
riy nereikia, žmonų, jiems netrūksta. l<aroileuklJ ka.l.l.iviollls atkelti'gai. 
įeikmenomis raudonieji stovį ne prasčiau > 
už baltuosius.

a fine old rye, Bourbon, or po Velykų daryti. Neiškentus 
Kačergaitė, sykį jam sako;

— Zinai, ką, Igi, jei aš bū
čiau generolas, aš visai ne- 
priimčiau armijon bešfulių.

— Kodėl! — paklausė Ty-

right band, 
ures vagilėly with bis

corn in bis ges
kit

tuvos žemes. Storasta įsakė lietuviai yra to krašto šei- (.Xpe,t f,įck. The fine old li-
mininkai praeityje ir tokiais 
šeimininkuis bus ateityje. To-rę į tą pačią vietą, iš kurios

ji buvo ištraukta. Ir tuo bū-j dėl lenkui matydami, kad o- 
du didysis giuulimas išpro-Į kupacijos žiaurios prieniojičs 
vokuoti liet kuriuos veiksnius Į mažai tepaveikia, labinu st>- 
iš lietuvių pusės nepasisekė prina savo veiksmus žūt būt 
ir gairės byla tuo tarpu yra nugalėt lietuvybę ir kraštą

Abu tvirtinimai turi gero pagrindo, Rei- ■ baigta. Dabar sunku aiškinti, Į padaryti lenkišką, nes to rei
kia žinoti tą, kad abeji sako taip, kaip nori, kas yra tas atskiras asmuo,1 kalauja bendra lenkų padė- 
kad įvyktų.

Kiti, vienok, sako, kad Mussolini ir Hit
leris butiko su blokados propozicija lik po 
to, kai įsitikino, kad buitie/ jau užtektinai 
stipi ūs, kad raudonuosius įveikti.

(Įiior splasbes against the 
back of bis tliroat, guslies down lutis. 
into bis
to luini.

štomacli and begins Todėl, kai jie bijosi
Uore the drinker smerčiai į akis pažiūrėti.

lenkų okupuotas ir kad kra-(lenkams taip atrodo, ar gal 
što gyventojai negali patys ir ir kitų sumetimų turi, kad 
tuo labiau atstatytos nepri- ir ekonominė negerovė gali 
klausomosios Lietuvos akivai-! skriaudžiamam kraštui puJė-

kuris su lenkų kareiviais ir Į tis. Tuo būdu, su priemonė- 
kulkosvvdžiais griebėsi gui Į mis tokiais atžvilgiais neba
rę perkelti. Taip pat sunku siskaitoma ir liejama pyktis 
aiškinti, kad gairės atstaty-1 bei pagieža iki galo. Tačiau J 
mas Įiarė.jo iš geros, teisin- tie kovos būdai, kuriuos val
gos ir žmoniškos širdies, išstoja lenkai lietuvių tautai 
kartą sustosime tiktai ties J gerai pažįstami iš anksčiau.
Vilniaus krašto gairėmis, ties‘ Juos pirmiausia lietuviams 
bendra lenkų prapogandos pritaikė rusai, vokiečiai, kaip 
kryptimi ir padarysime tam dabar taiko lenkai. Čia, iš- 

Kadangi laukų darbininkai nebus lei- įr teisingų išvadų. Tuo tikro, nieko naujo nėra,
ūžiami į dienius, tai tas galės patikti sta- ,netu kai ,enk n|ažu|,,a „P.|viskas vr„ tas pat, Uas buv0
mbesnienis ūknunkau.s, kūne tur. samdytis priklaUiio,„„je Lietuvoj., «u-1 seniau. Taėiau nė vienas bū- Ar reikia pavyzdžiu J„ yra 

dojasi visomis piliei-ių ii ku- 
laisvėmis, okupuotojo

keliu ir ža.ln išleisti įstatymu, kuriuo bus kruil" lietuvi“‘ '“k“* "UG

LIETUVOS DARBININKŲ REIKALU

Lietuvoje einama prie sutvarkymo lau
kų darbininkų reikalo. Vyriausybė yra nu
tarusi šiais metais neleisti laukų darbinin
kų į užsienius. Toliau nutarta, kad prie val
džios statybos darbų būtų imami miestų 
darbininkai.

darbininkų. Tada tokie ūkininkai pasinau 
dodami darbininkų pertekliumi, galėtų juos yv-'“ 1 
išnaudoti. Bet vyriausybė žada tam užkirsti " Oh

sutvarkyti santykiai darbininkų ir darbda-1 
vių. i

PRAGYVENIMO BRANGUMAS

laiko susilaukia vis 
ir didesnių persekiojimų. J r 

Idai daugiau, nes matant vi
sus reiškinius tikriausiai pa- 

■ stebima, kad tie persekioji-

zdoje savo tautinių teisių nu
žeminti, parduoti ar nustoti.

Juk istorija daryti dabar yra
1 vėlu, nes ją daro pats Vil
niaus krašto gyvenimas. To-į 
dėl lenkų didžiausias uždavi
nys yra kariauti su gyveni
mu, su jo gyvu klausimu, ku
lis reikalauja kitų būdų, ne- 

-ia gu tie, kuriuos šiandien len
kai vartoju, nieko nepadeda.

Ar reikia pavyzdžių! Jų yra 
das nepaveikė lietuvių dva- labai daug, net nesileidžiant 
sios pajėgumo ir atsparumo, j tolimą praeitį, bet at.sime- 
Vadinusi, negalės paveikti ir nant iškeltus {mj didžiojo ku-

didesnių
lies, gyvenančios 
krašte.

Lenkai nuolut ieško kulti-

ti. Bet istorija primena, kad 
tai yra klaida, kurios pasė
kos atsiliepia ir kurių tenka 
gailėtis. Tai lengva numaty
ti ir lenkų pastangos grieb
tis paskutinių kovos būdų, 
kalbėle kalba., kad jie yra j>a- 
siekę kai kokią Vilniaus kiau 
siuio ribą dėl kurios reikia 
pasibiuureti. Norime padary
ti, pasiekti, norima linginey- 
ti, norima pasiekti atskiros 
tautos dalies faktą, bet tai 
negalima, nes faktas yra aiš
kus ir atviras, todėl palieka 
negražiausias kelias... feelii

atkirstos lietuvių tautos da- ro tautų apsisprendimo šū- iki paskutiniųjų.
Vilniaus

ninku tiems nuotikėaius ir
Pragyvenimus nuolatai kyla ir brangsta. | mai ne lik didėja, bet ir žiau- Aeiksniunis, kurie atsitinka 

Maisto produktui sausio mėnesį buvo bran-1 rėja. Tai yra nuo pereitųjų I Vilniaus krašte. Vilniaus len- 
gesni 0.9 nuoš., negu gruodžio mėnesį. Bet n,etų pradėto lenkų žygio pinikų spuuda pranešė, kad len-

už $171,721,000. Matome, kad Amerika Ja 
ponijui daugiau pardavė, negu iš jos pirko. 1 kijos vyriausybę uį bendradarbiavimą 
uaimėtoju yra Amerika. Bešališkai dalyką , Vokietija.

maistas suusio menesį, 1937, buvo 12.9 nuos. | ninga pasėka, maždaug nuo
pigesnis, negu buvo tame mėnesy 1929 m. . ,o JttikOf kai Vilniuje buvo

Kadangi prugyveiiin.as nuolat brangsbų! Inai.Sa|0 pį|.slld.skio
tai darbininkai mišvengtinai privalo ko\oti ... i « n i -. . .... ® ,sirdis. legul toji sinlis Inuiauz ulgų pakėlimą. . , ... . . ...į « , lenkų dalykus ir jo iieliesiuie

Badomo mieste Lenkijos socialdemokra- >^ '^s klausimas yra tas 
tų partija laikė suvažiavimą. Nutarė per-1 1 lenkų puolimui prieš
traukti su komunistais santykius, kūrinos **e^uYus didėja rr žiaurėja, 
buvo užmezgę 1934 m. Nutarė kooperuoti ^°^<?i nenorima pripažinti lie 
su demokratinėmis grupėmis. Pasmerkė Len- tuviams lygių kultūrinių tei-;Lengva suprusti ir atsakyti, 

Lė

kius. Tačiau nors lenkams Tačiau tokie šėlimo faktui 
visa tui guli būti suprantu- savaime pasireiškia savo pil
niu, jie iš seniai padarytos sekomis ir susilaukia viešo 
savo klaidos ir lietuviams sios nuomonės vertinimo, m s 
skriaudos nenori atitaisyti. Į kiekvienam yra aišku, kad 

ties Vilniaus gairėmis kuzi 
kas dedasi. Tas gaires uis.

Dabar visa tai atrodo 
čiau “lionoro” dalykas, ne-

g;ci-

kų persėk lojimai tie kaimui, gu gryno išskaičiavimo gerai 
tie žmonės, tie kryžiui, pa
prasti mediniai lietuvių kry
žiai, jei jie yra paženklinti 
lietuvių tautinėmis spulvo 
mis, kylu antras, bet nedvi
prasmiškas klausimas, kodėl 
tie kryžiai nepaženklinti le
nkų tautinėmis spalvomis?

m šių, kodėl bijoma pripužini; 
uors truputį Vilniaus krašto

kodėl čia kaltas Viluiaus 
tu viskas kraštas, kuris

l b’
sugyventi su savo kaimynais 
ir būti su jais atsiteisusiais. 
Visa klaidu puslepiumu dirb- 
liniu būdu, net ir tuo atžvil
giu, kui visus Vilniaus kraš
tus duoda ūkiškų nuosto'ių. 
Juk žinomu, ir tai seniai len
kams gerai suprantama, kad 
visus \'ilniuus kraštus jiu 
atitrauktus nuo savo ekono- 

yra miniu vieneto. Pagaliau, gal

kiai ir toliau lietuvių tuma 
turi matyti. Jas turi matyti 
ir visi kiti, kurie teisybės ir 
žmoniškumo atžvilgiu neguli 
būti abejingi. (Salimu kaip 
norima pavadinti Vilniaus 
klausimą, kad tai užtrukęs 
konfliktas ar kitui|> kaip, bet 
fuktas pusilieka faktu, kad 
tasai kluiieimus nėra išspręs
tas. Tai parodo lenkų s.nur- 

.(Tęsinys 3 puaL)
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~ LIETUVIŠKOS KNYGOS SKAITYMAS AMERIKOJE

Senoji lietuvių karta svajo- radijo imtuvus ir nuosavus 
jo apie Šviesą mūsų tautai, namus turintieji, automobi- 
kentėjo ir atkakliai kovojo dėl įliais vadinantieji ir cigarus 
spaudos laisvės ir skynė kelią rūkantieji Amerikos lietuviai i 
lietuviškajai knygai. Ačiū Die- dar nenusprendė skirtis su 
vui. Lietuvoje šiandien yra a- sapnininku. Račiūnas išleido i 
pie 30.000 šviesuomenės, išėjn- minėtos knygos kelis tūkstan-1 
sios vidurinį ir aukštąjį moks- čius ir dovanojo (!) juos vi-
la. Ten kasmet išleidžiama a- sumnenei: kas tik jos nori, pa- * • • 
pie 800-900 kią/ną! Ir jos ten siunčia ją tik už pašto išlai- 
,uoliai skaitomos. O l, o k fą dns! Kažin, ar daug šimtų lie- 
ItnifiiĮ pasiekia Amerikos lie- tuvių pasinaudojo ta Račiūno

DRAFOAH

'tuvius? Yienns 
vienas antras

kitos knvgos malone?
tuzinas ir Didvyrio kap. Dariaus se- 

tiek! uėdn, ir skaudu apie tai SPf.U0 išleido mano parašytą 
pagalvoti. knygą “Sparnuoti Lietuviai

Rengdamas spaudai J. Ra- Darius ir Girėnas“, 400 pusi., 
Čiūuo išleistą knygą “A. OI- su 100 pav. ir gerais aplamis, 
šauskas ir LIETUVA“, turė- Pelną iš jos ji skiria Dariaus- 
jau knistis praeities arcliy-' Girėno paminklui Chicago’je. Į 
vuose. šis senas veikėjas dau- Nors visuomenė labai myli ' 
ginusia knygų išleido. Tačiau 1)a,'i'J *r Girėną ir mūsų spau- 
daugiunas jo išleistų moksli- da uoliai garsina šią knygą, 
lių knygų nebuvo išpirktos ir bet per 2 metus šią knygą įsi- 

pelėjo knygynuose. Geriausiai vos tik 1000 amer. lietu- 
ėjo šios keliomis laidomis jo vnb
išleistos knygos: .T. Laukio, Su broliu išverčiau AV. Scan 
anglu kalbos vadovėlis, A. lon’o karo apysaką “Dieve, 
Lalio l.ietuviškai-angliškas žo- pasigailėk mūsų!“ Iš anksto I 
dynas ir... sapnininkas! Atei- parinkę prenumeratos, išlei-į 
vintus reikėjo mokytis anglų doni ją Lietuvoje. Am. liet.

Etiopijos galybės simbolis į Italiją.. Etiopijos sos
tinėj Addis Ababa ant karo ministerijos rūmų buvo 
ši statula — “Conųuering Lion of Judab.’’ Musolinio 
įsakymu dabar toji statula nuimta nuo rūmų ir ga
benama į Romą.

Is Tėvu Krašto

PENKI MILIJONAI LITU 
ŽEMĖS ŪKIUI REMTI

Lietuvoje žemės ūkio kultū
rinimas, kėlimas vra pa
vestas žemės ūkio rūmams.

Apie šios didžiulės įstaigos 
nuveiktus darbus per pirmąjį 
dešimtmetį kartą jau esame 
rašę. Dabar tenka nurodyti, 
koki darbai yra užsibrėžti nu
veikti šiais metais. Visa že
mės ūkio rūmų šių metų są
mata, kuri siekia 5,287.000 li
tų, yra paskirta tik žemės ri
kiui kelti. Iš šios sumos apie 
200,000 litų skiriama žaliųjų 
plotų gerinimui. Numatoma 
šiais metais įsteigti keliasde
šimt nuolatinių kultūrinių ga
nyklų, ūkininkai gaus pagerin
tų sėklų, bus padedama ūki
ninkams nusausinti savo že
mes, bus duodama pašalpų ža- • 
liųjų pievų įrankiams įsigyti, r

Dėmesį/}} į pĮjvidiniiik;/stę. ■

. .. . . . ... , ‘ vv. . , , . ... . I ’T. Tysbava savo poezijos ldopedi/o/ prenumeruoja kokskalbos, tai ir įnikdavo knygas laikraščiai labai uoliai garsi- . . . v. . !v. ...... m . .
.. , . ... ... ' ... . . irinkinj čia išleido, vos porą. siuitas amerikiečiu! Tai ir.-•imu reikalui. Girdėjau, N-mt na šią knvga ir pero metus... , ... • • I . , . .... - , .* j .. . '.. ‘ . n šimtų egz. — vien tik poezijos Į viskas... Ar nereikia rausti to-red-ja dar ir dabar tebeleidžia išplatino čia apie 500 egz.

sapnininko laidas. Matyti, kad

RINKTINĖS MIN
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

mėgėjams. Į kio reiškinio akivaizdoje? Ko-
Rodos, nemenką pasisekimą' dėl net mūsų veikėjai nebeno-

Nemaža parama numatyta į 
ir gyvulių ūkiui kelti. Nors 
Lietuvos gyvulių produktingu- ' 
mas kasmet kyla, bet toli gra
žu dar nėra tiek pasiekta.

KASDIEN IKI KOVO 6 VISI KVIEČIAMI

ATEIKITE Į 
PEOPLES GAS

COOKING
CARNIVAL

Peoples Gas Name, Michigan Avenue prie Adams Street

0 Pilnai dabar įsisiūbavęs. Lankykite Mai
šių Gaminimo Carnival, 10 dienų stebėtinų 
įvykių, kuriuos turite matyti, su mylima 
Barbara .lenkins, kuri demonstruoja kas
dieną iki vasario 27 d., kad ir vaikutis ga
li gaminti maistus kaip geriausias virėjas.

Matykite didžiąją 
parodą NAUJŲ 
1937 AUTOMA
TIŠKŲ GEST- 
N1Ų PEČIU. Už
tektinai vietos 
visiems.

*
BARBARA JENKINS
Mutyklt Šią G-nietą tnor- 
miitę gaminant vniaiua 
kaip rartauaia virėja, ru 
1937 Aulonuitlalcu OfbI- 
niu Pečium.

LAIMĖKIT GESINI PEČIŲ!
Lankykite Carnival ir įstokite į šį sma

gų kontestą. Renki gražūs $100 Ge- 

siniai Rečiai bus siūlomi už dovanas.

Gaukite Carnival Programą bet 
kurioj Peoples Gas KrautuvėjŠv. Kazimiero seserys išlei

do lietuvių kalbos vadovėlį, ... ........ . , . , . . . , ,, . .. , . , ..., . ._ . ,, , , turi Amerikoj išleistos istori-lri šviestis, kalba geriau įsmo- kiek galima pasiekti. Šiojekuriam prašė mano talkos kai-1 ...... , i,,. . . . .. , ,....... , ,. nes K. Kurpiaus apysakos. kti, ieškoti išminties minėtose srityje šiemet darbu vpac no.
bai ištaisyti ir suredaguoti, i .... , .. . , . I , ., . . , . . ...... „' .... , . 1 Marijonų Kolegija ir kaži-, dviejose ir kitose knvgose ir runa pastūmėti pirmyn. Ias-Ji.s skirtas parapijinių mokvk-1 ...... ., , . „ mieriecių Iru pranciškonių gauti daugiau įkvėpimo, nau- taruoju metu pasire’-skia dilu 1-am ir 2-am skyriui. Šios ..... . . .. 1 1 , . ......, ‘ ..... mergaičių akademijos kasmet .jesnių minčių savo kalboms, dėsnis ukininku noras priside- tiesiog iš ūkininkų. Šiemet, vi- Li'nii nkt m 287,000 litu
knvgos išleista 5000 egz., su . .... .... ! . ....... , . . , .. , . . ...■.. . , . leidžia savo metraščiu?', vien raštams ir veikimui? T agalvo- ti prie galviju kontroles. Sic- sietus reikalams vra paskirta T. . . ......gražiais apdarais, geram po- ... .... . ..... . . ... . ~ ’ Linų uknu gerinti siais me1 ’ 1 išleidžiamiems savo auklėti- ’------------x-- * ’ 1 --J------rex—.......

MODERN COOKERV. . constant mot wate« .. siient rffrigeration gas mfating

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
P.HONI W A • a s H 6 0 0 0 . „ .

kimo apie tai.
Štai, Švietimo Ministerija 

leidžia mūsų istorikų 1’. Kli-

pieriuj ir su spalvotais pavei
kslais. Kiek teko patirti, vai-!
kai laimi mėgsta šią knygą, iš-,• v . ... . r, T ., . . , . ... .. . . ‘ ‘ . .įtik tiek amerikiečiai paraše ir nio, dr. Z. Tvinleistą katalikiškoj ir tautiškoj ... ., . , .. . i. T T ., . . T. . . I išleido knygų per paskutinius ir J. Jakšto irdvasioj. Ji gerai eina, nes mo- _ _ . .. , .....
, , ., . .. ib-< metus. i istoriją. Nors šia knvga įsigv-kslo reikalas verčia. n . .. .. . » . . ‘ ; •.. .. i Gausmgiausi lietuviškos knv. kini sau ir savo vaikams! Do-

Kun. dr. Končius parašei . . ,- , * I , • .. , , ,,, . .... . i gos vartotojai yra uolus kata- vanoknn siu knygų mokyklomsknygą Šv. Kazimiero vienuoli- ... . o . . . . „įynumas yra viena . ' _ . ......... likai. Betgi madaknyges ir ki- ir jaunimo draugijoms! I egu
. , . . . , . . .. tokios tikybines knygos jau laununas skaito ir sužino dūlio kunigai, vienuolynai ir sios . x . .. . • . ...' importuojamos is Lietuvos. zią garbingą lietuvių tautos

i • . . .. -v . vienuolijos rėmėjai. I • • r 4 ‘ •
kaip pastatyti prieš mu- rx. KTTxt.’A i • -i • stal’ ka,P P>'vuo.la lietuvis praeiti. Šaukimo laimimo su- DARBINTNKO red-ja įslei-1, ..

.. koji literatūra ^menkoje! A- smukimus ir dalinus skaityki- 
’ ' ‘ merikos lietuvių rašytojai ir mP šią knygą tiems, kurie ne-

Vasario Dvidešimts Penkta 
Diena

“Vieno dalyko meldžiu Vie 
špatį, jo aš ,ir ieškau“.

— Psalm. XVI, 4.

mama.
Tai lieveik ir viskas. Rodos,

met bus įsteigta apie 50 naujų J 170,000 litų. 
galvijų kontrolės (tikrinimo) | lVmM„ RnMM
ratelių. Iš viso galvijų kon-

tais yra paskirta 287,0;)0 litų. 
Tš šios sumos ūkininkai gaus

. .. ‘ . . ... , . , . <-.• i. i i • i- | pašaipu naujoviškoms jaujomsinskio, J . Šležo, trolei siais metais yra paskar- šiemet bus daugiau de-. . ... .
. ’ . I . ... xt . 1 - • .. • . • • • • įstatyti. \ įsame krašte bus pa-arašytą Lietuvos ta apie 400,000 JLtų. Nemaža niesio atkreipta ir j jaunųjų i ’ • ioo t r r

Siekio
didelė jiasisekinio paslaptis. 
Mes geriau negalime padu- 1 
ryk
su sielas kokį “vieną <Ldk-i 
tą", dėl kurio manome gy
venki. Rsnlinistas sako: “Vie
no dalyko meldžiu Viešpati,

do kelias brošiūras 
kiek egz.).

suma pinigų paskirta ir veis- ūkininkų veikimą. Lietuvos 
linianis gyvuliams pirkti. Per jaunieji ūkininkai yra suerga- 
kelerius paskutiniuos’ils me-.nizuoti į vii ną sąjungą, žino
tus veislinių gyvulių įvežimas ma jaunųjų ūkininkų Katelių 
iš užsienio yra sumažėjęs ir sąjungos vardu. Jos veidimas 
dėl to dabar krašte jaučiamas kasmet plečiasi, šiandien visa 
jų trukumas. Sunkaus tipo SjJetuva nusėta jaunųjų ūkinin ■ 
veislinių eržilių šiemet bus j- kų ratelių tinklu. Iš viso da- 
vežta 10 ir jie bus išdalinti bar veikia 770 ratelių, ku-

statyta apie 120 tokių linams 
minti jaujų. Iš viso naujoviš
koms linų įnynimo jaujoms 
statyti bus išdalinta apie ūOO,- 
000 litų. Skiriama pašalpų ir 
pagerintoms linmarkoms įren
gti. Iš viso šiemet numatoma 
įrengti apie 1,000 naujų lin- 
imirkių. Tcm tikslui paskirta 
apie 40,000 litų.^ ... T z, T r,- poetai mažai rašo ir dar ma- moka lietuviškai skaitvti ir ūkininkams. Tuo bildu, prie Tiems priklauso 23,000 narių.Seiriju Juozas (kun. J. Zi- .. . . .. ... .... - . . ' . . . . .. . . . r> ■ ■ n-, ...‘ x , ziau jų knygų čia išleidžiama, kuriems naudingi paaiškini- gvvulm gerinimo norima pri- Šiemet jaunųjų ūkininkų rate- Bus sti pr imama ir smulkios

JO as II- ieškau'. Kristus sa- f bažnytines d-sme.- ir ,itpratfira gražiausiai mai. Roto tegu jie, kad ir ai traukti ir ūkininkus. Taip pat lių skaičius biis padidintas li
kę Mol ini is Betanijos: “Rei- Ų ,1j'’ )azJD l,HS ,n s ir auga ir plinta tik Lietuvoje! gliškai, atpasakoja ar aprašo iš užsienio bus nupirkta veisli gi 900, įsteigiant dar 130 nau-1
i- • ........ kitokius veikalus jau senai te- -T . . - T , , . . .. ' ... .. i- ■ ...... . • • •' ........................... -...... j
km tik Meno. .Marija issirin- . v . . .Nors Amerikoje gyvena nmsų )a arba svarbesnius istorijos niu bubu ir kuiliu. Be to, gv- jų ratelių. Rateliai steigiami . .. • „„„n.: _•

bedumla leisti sv. Kazimiero I . . ., i- , . ... . I . . ‘ . . . , ?' . . . , . P> >n’i n smulkias ąs žemes utautos trečdalis, het jis neper- dalykus. Be abejonės, ,/ounao- vulių ūkiui gerinti bus perka- pagal numatyta planą, kasmet,
ka nei šimtinės dalies Lietnvo- Hai įsideps mūši; praeities Jt- 'nii vietiniai veisliniai gyvuliai apie 150 ratelių. Į ( Tęsinys 4 misi.)

ž. ū. šakos 

šiais metais numatyta sti-

ko geriausiąją dalį, kuri ne
bus iš jos atimta” (Luko X, 
42). ir Apaštalas Povilas sa-

Dr-jai, Lietuvoje. 
Rrof. J. Žilevičiaus je leidžiamų knygų! Čia gyve- dpltę ir pajus stiprėjančią lie-'.

ko, “Viena tedarau'’ (Pilyp. ‘^’l! * ” 1 in" <>niRozl (>,nl i „a ištisas milijonas lietuvių su tnrybe. Jaunimas ieško tokiu 
III, U»). i ra naudinga pa- Ų kokiu tukstanciu inteligentų, dalykų, kuriais galėtų kaipo
kreipti mūsų mint is prie šių niuzi as . ran< za ls ‘H ° išė jusių vidurinį ir aukštąjį lietuviai didžiuotis. O tokiu
trijų daiktų, “vieno pagei- mokslą. Vien tiktai dvasios progų jie ras Lietuvos istori-
dautino dalyko“; “vieno rei- Rašytojas A. Tūlys_savo a turime trejetą šimtų! joje be galo!

ikalingo dalyko ; “vieno da- |'' r . . . Rodos, galime didžiuotis savoi Brangūs tautiečiai ir ypač
Lietuvos leidyklai išleisti. 1 1 * 'rvtino dalyko“.

“Vienas dalykas”, sakė Do 
vyda.s. “yrą mano širdies pa
geidavimu: aŠ noriu gyventi 
visados su mano Dievu; Jo 
šventoje bažnyčioje ieškoti, ir 
išvysti Jo grožę Jo paties 
buveinėje“.

šviesuomene. Bet netgi musų veikėjai! pagalvokite apie au- 
TIES VILNIAUS KRAŠTO šviesuomenė kažkodėl nemato kščiau minėtus liūdnus reiški- 

Įdargi blizgančių mūsų litera- nįUs ir čia iškeltus reikalus! 
tūros perlų: didžiausią Kris-Raikąs taip l>ėga ir taip silp- 
taus dovaną Šventraštį, kurį nina lietuvybę šiame krašte, 
arkivyskupas J. Skvireckas Stiprinkime ją savyje ir jau- 
gražini išvertė lietuvių kai- noje kartoje, kad ši nebūtų

GA1RŪMTS

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
tas, jų baimė ir nuolatinis \ i-
Iniaus krašto lietuvių perse- bon, įsigijo gal tik daugumas'svetima mūsų tautai! 
klojimas. Aišku, kad lenkui klebonų, o Lietuviškąją Heici-' r. .Jurpėla

“Vienas daiktas yra reika- kiekvienu atžvilgiu ieško bū-
lingas", sakė ištikimasis Vie- dų visiškai baigti šį klausi- 
špats ląjai, kuri tarnavo .Tam nią viena ar kita, kryptimi, 
su perskubia mpestimi; smurtu ar perkeliant demar 
“klausyk mano balso, priimk kacijos linijos gairę su sto 
mano žodį į savo širdį, ir ten rastos, vaivados ar marša’e 
vaišink mane“. žinia, arba be jų žinios, vi-

“Vieną daiktą“, sakė Po- so tai lenkų dalykas, be; 
vilas, “tedarau, ir tiktai vie- lietuvių tauta Vilniaus aukš
lių: užmiršdamas daiktu? už- čiausiojo bokšto kaip gairės 
pakulyje, aš laikau savo a- niekados nepakeis. Vertinda- 
kis nustatytas ant siekio, iki ma paskutiniuosius reiškinius 
vi-ns mano bėgimas bus 13- Vilniaus krašte lietuvių tau- 
bėgtas, ir vis vnrausi pirmyn, ta nesigrauž dėl kiekvieno le 
kad laimėčiau davinį”. | nkų žygio, bet taip pat gi

- - E. Campbell Finlayson1 jiems nebus abejinga. Tsb.

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

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

2324 S. Leavitt St. justin macke\vtctt, Prez. Tel. Canal 1679

THE GOOFUS FAMt
r« stecP'MG 'AX>e-lWrHOzv Fvma-t
OMVy AMBlTiOM* ▼ I. ? I'M MO 'T'H£ PVEMTV '.’. -ro BĮ

A 5LKCESS XX 
A MAM MUŠT

HE IS YOUD TO KEEP ”
UIS BACK TO TVE VJALU, 
HIS EAT2 TO -TWę O53OUMD. 
Put his vSuould’er to the 
\MHEEl_ AMD HIS MOSS TO 
THE GRINDSTONB —____ S

AUt> AMALU/ TO 
KEEP A tEVEV HEAD 
AMD HPNE BoTH Fl 
CM THE GCOOND Al 
T4E TIME

Wwy dont you-rev 
TO BE A SUCCE98 . 
ŪKE OTMER MEN?

tt
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO
(Atkelta iš 3 pusi.)

APIE LIETUVOS ŠAULIU 
TĖVį

kio šukas; sodininkystę, darži
ninkystę ir bitininkystę. Ypa
tingai bus plečiamus simIu ir 
btč.ų ūkis. Pašalpomis ir kito
kiomis priemonėmis bus skuti- 1PU» ' 
narna užvesti naujus si dus, ko 
voti su S4»dų kenkėjais, tinka
mai paruošti vaisius vidaus

Prieš šešiasdešimts metų 
Lietuvos <lvaras ir sodžius bu
vo du skirtingi pasauliai. Tuo
laikiniai lietuviai dvaro bijo
jo, Į jį žiūrėjo su nepasitikėji- 

lažnai kildavo klausimus, 
ar bajoras, vpaė dvarininkus 
gali būti geru lietuviu? 

Lietuvos šaulių tėvas Yla-
rinkui ir ilgesniam užlaikymui ' utvinskis, gimęs 1873 m. 
ir t. t. Mat, sodų ir bičių ūkis Raseinių apskr., Kelmės valse. 
Lietuvoje dar nėra kuip rei- Giaž.kų dvare, būvi bajoras- 
kiant išsivystęs ir dėl to Į šias dvaiininkus. Jis matė, kad
ūkio šakas kasmet kreipiamu 
vis daugiau dėmesio.

Reikia pažymėti, kad šiais 
metais daug pastangų bus de
dama pakelti žemės ūkio švie 
timą ir išplėsti žemės ūkio rū
mų veiklą visomis kryptimis. 
Tai, žinoma, yra didelis darba, 
Lietuvos žemės ūkiui labai 
naudingas ir reikalingu.. Tsb.

Lietuvos dvarininkai gyvena 
tik savaime, turi daug turtų ----

Traukinio katastrofa. Vieno didesnių nelaimių Il
linois - VViscon.sin potvynio srity, traukinio katastro
fa netoli Hockford, III. Vandens paplautas tiltas lūžo 
ir vienas vagonų nukrito j vandenį. Garvežys ir kitas 
vagonas spėjo perbėgti tiltą pirm negu jis lūžo.

kūrė Lietuvos šaulių sąjungą. 
Sąjungos tikslas išmokyti su- 
augusį jaunimą, tautos žie<lą, 
duoti sveiką, teisingai supras
tų dorą tautą, kuri tėvynę vi
sados gintų nė tik nuo vidinis, 
bet ir nuo išorės priešių. Nė 
vien tik kardu g nsį tėvynę, 
— šukė Y bulas Putvinskis. 
Tada jis ir pavedė šaulių są
jungai besikūrianėią Lietuvą 
kardu nuo priešų ginti, i. vids- 
tybei sustiprėjus- kelti tau
tos kultūrą.

AKIŲ GYDYTOJAI

BIZNIERIAI. mEINII- 
IfS "DRAUGE"

Skauda tokia 
sn SLOGOMS?

Greitai!
Gargaliuokite su Tikru 

Bayer Aspirin

bei valdžios, bet tuščią sielą, agronomas, buvo papratęs ste kutus naudingus kelius veįka- 
visiuuneninės pareigos nejau- Imti gamtą ir žmones. Pradėjęs lėlius.
čia. V Imtas Putvinskis tą pa- dirbti ūkininko darbą, jis pa- Užėjus 1905 iii. sąjūdžiui, 
reigą savyje pajuto nusigrįžo mylo žemę. Užvedė nau as že-.Vladas Putvinskis patenka į 
jis nuo dvarininkų, tapo kai- mės ūkio šakas, kultūrinio ligi kalėjimą. Iš jo išėjęs jis vėl
mo žmonių — lietuvių valstie- tol apleistus laukus, gėrėjosi 
čių draugu bei užtarėju. Tai savo laimėjimais, o tas kėlė 
nebuvo jo atgaila už senelių pavydą apylinkės dvarinin- 
klaidas, kuriom kartais taip kams. Jo dvare darbininkai 
giriasi tuščiaviduriai bajorė- pamatė, kad Vladas daug iš- 
liai. Vladas Putvinskis sakė, mano žemės ūkyje. Jie įsitiki- 

i kad kas turi daugiau mokslo no, kad Putvinskis juos laiko 
ar turto tas turi daugiau pa- • nė savo tarnais, bet padėjė- 
sišvęstį visos tautos gerbūviui j jais, ūkio kultūros kėlinio ben- 

i kelti. Putvinskis užmezgė arti- drais dalyvais. Jis suprato, 
mus santykius su nauju visų kad darbo sąlygos, kurios ligi
persekiojamu lietuvių judėji- tol buvo aplinkiniuose dvaruo-į Putvinskas vėl stojo i darbų, 
mu, stojo į sunkią kovą su ca- se, negali toliau pasilikti. Jis skellm, kad valstylm turės
ro valdžia už lietuvių tautos Darbininkai turi būti aprūpiu- ateitį, jeigu sutaps su tauta ir

Iišlaisvinimą. Kitas žmogus, y- ti geriau, negu iki š'ol, būtų viena kitą supras. Jis sumanė,
ipač tuolaikinis ištyžęs Lietu- sveikesni, priaugančioji jų kad reikia visa lietuvių tauta

DR. VAITUSH. OPT.
ŪKTU VIS

orniMei itii Ai,i > aki v 
Sl’Kl IAl.INTAS

Puientrvnt, Hkių jli iiipiini). kinis 
et-tt prležimtltni guivo.s akitiid imu 
'svaiginto, Hkiij a|>tt-iuinii), imtiniu, 
mu, Mkuiitluiiių akių < -ii ..ii’m.-u 
trumpu.reg.VHte Ir tolul’iir.-i,- 
pia OlHliigai akliiKiH. Vimikin.* .italu. 
kliniioMe egzaminavimai, darumu* ki- 

U- elektra, parodunda itiažluiiH'u.. kl, l- 
dua. S pučiu b atyda atkreipiamu . 

lue ialkua. Kreivos akys .įli
pi,,." 'u. A..I .. lUiHOlll >H VlllHIldo* niH- I n llil 4 v.

■ ii. la. d4 UZllt ta ii telegia- Nedėlloj i.uo Ii iki 12 Oanui li ai- 
i'., u l,>,in ,.,„l„ -IlikUrp ak>» «l il:tl-,em>- la- uklnnilo stulpas lodo, kati giliai uz- U;ii„
lieta. 14712 SO. ASHLAND AVE.
—........................... .......... .......Phone Boulevprd 7589

išiii&gy

; Apsemta apylinkė. Roek 
1929 metais kovo mėn. 5 d. *,< s uPyl*n''<> netoli Ltockfonl, mokyk

Vladas Putvinksis mirdamas 
pamatė nė vi ną savo svajonę 
įgyvendintą: dvare sulaukė 
lietuviškai (lerauklėtos darbi 
ninku kartos, nepriklausomoje 
Lietuvoje lietuviškai auklėji
mo juuniino. Jis buvo kuklus, 
tylus, taurus žmogus. Dirlio, 
vargo dėl tautos idealo, dėl 
savo užsibrėžto tikslo. Tik to-tolinu varė įtemptą darbą ū

kyje, mokykloje, visuomenėje. ,7. . . ... ...d ki žmones tania didvyriais, vi-
Ate.nis didžiajam karui savo • ... .... .. s eins gvvu pavyzdžiu, tik to-
priesų įskųstas, ps vėl paten- , • ...........1 * 1 . . kius nuoširdžiai įstisus amžius
ka į kalėjimą ištremiamas į
Kusijos gilumą. Tik kūriantis 
nepriklausomai Lietuviai, jis 

iš ištrėmimo, daugsugrjzo
vargų, nesmagumų ir apsivili- 
nių perkentęs.

Naujose politinėse sąlygose

minės Ibduvių tauta. Tsb.

11 gistruoti.
Pav. Kauni* yra ake. “Pa

žangos” b-vė, kuri turi paė
musi visų Lietuvos gelež. sto 
čių knygynėlius ir jau 7-ti m<> 
tai, kaip išlaiko šimtus nuo
latinių tarnautojų - pardavė
jų. kurių į ligonių kasą ne 
registruoja, jokių atostogų ne 
duoda ir už tai niekas joks
darbo inspektorius nesikabi-lv 
na. (Mūsų koresp.)

Ne Visiems Vienodi 
Įstatymai

RADVILIŠKIS. — Nors 
visur ir visi darbininkui - ta
rnautojai yra privalomi ii . 
registruojami ligonių kasoje, 
aprūpinami nors menka dali-į 
mi atostogų, apsaugomi šiek

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Calumet 5974

D E ISO VALANDOS:
!) ryto iki 8 vakaro išskiriant šok 

inailioniiis ir trečiadienius

DR. A, P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
_______ ClllCAtiO, ILL.

AKIŲ GYDYTOJAI

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1891 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12; 

nuo 1 :30 iki H vai. vak.
Tel. CANai 0523

LIETUVIAI DAKTARAI
Ros.:

2453 W. 69 St.

1 vos dvarininkas, nebūtų nu- karta turi būti sveika kūnu iv perauklėti, pašutinti amžiais tiek gocįa|įajt j)et daugelis y- 
! traukęs santykių su savaisiais, tvirta dvasia. Su tuo visu yra pasėtą piktą sėklą. !»• vėl tas 
nebūtų pajėgęs pramatyti tau- surišta jo socialinė reforma, darbas reikia pradėti mm jau
tos ateitį. Bet Putvinskis, nors k'tais j>agri,ndais organizuo- nimo sn kuriuo jis suaugo, su- 
silpnos sveikatos žmogus, ta- junti didelį dvaro ūkį, kad tas sigyveno. Jis sako; “Darbas 

• eiau kieto*# valios, nuosekliai vėliau išeitų naudon visiems turi tikti laimę, savo pareigų 
ir atkakliui einantis prie savo kurie dirlm. Jai matydami a- vykdymas — duoti patenkini- 
tkslo, stengėsi įvykdyti, ką bu- pylinkės dvarininkai kelią di-1mą. Sveikas kūnus ir sveika

ra visiškai neregistruotų nie-
DR, A. J. SHIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

l’el. Otiso.
LAFayette 4017

l’el. unmti.
HEMiock 628l

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Ofism vhI.: 2-4 ir 6 s P M 
Res. ofiso vai.: 10 12 A. M.

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniaie 

pairai aptarti

kur ir niekas jų nereikalauja Ofisas 4300 S. Fairneld Ave.
‘_____________  I Tel LAFayette 8016

LIETUVIAI ADVOKATAI i

OR. P„ ATKOČIŪNAS
TY A NTTRT A Q

1446 So. 49th Ct., Cicero, lll.
Ltnru., Ketv. u i’ėtu. 10--9 vai. v.

1 3147 Su Halsted St., Chicago
Pnup.i vjprrd 'r 'šnbat tun 2—9 v

i Keo. 6924 So. Talman A7i.
Res. Tel GROveuill 0617
Office Tel HEMlo k 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marquette Road
Vnl. 2-~4 ir 7—9 vak.

Ketv ir Nedėliom s susitarus

VALANDOS:
2—4 jHipiel — 7—9 vitkure

Trečiailienais ir Sekmadieniais 
_____pagal sutartį. _______Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
vo sumanęs. Jo ausid įauga vi- džiausį nepasitenkinimą, trim įdvasia— turi būti atgijančios LIETUVIS ADVOKATAS 
mos su Lietuviais sodiečiais karną, tiesiog audromis jį už-'tautos obalais. Visuomenė tu- 4631 South Ashland Avenue 
vidaus pasaulyje stambesnių 1 puldinėja iš visų pusių. Ir čia ri susidėti iš šeimų. Dirbti R<‘s- b.il.) S. Roektvell Siiect 
sukrėtimų neįnešė. Putvinskio į Putvinskis viską turėjo pergy- vaikams, ateičiai, vaikuose to-'

namuose -- Graužikų dvare venti. Jis teigė lietuviškas mo- lia.ii gyventi”. Tai Vlado Put-' 
kykius, jomis pats uolini rūpi- vinskio evangelija. ,
uosi. Lietuvių raštijoje buvo | 1919 iii. birželio inen. 24 <1.
mažai vaikams skiriu kiivge-, Vladas Putvinskas drauge su 
lių, tad jis pats parašo vai- kitais lietuviais patriotais į-'

Dėl stebėtino |>aletig\ iniino nuo 
Hkaudanėios gerklės paeinančios 
nuo slogų. Štai kų darykite: Su
trinkite ir išlarpinkite tris tik
rus Bayer Aspirin tabletus 1-3
stiklinėj vandens. Gargaliuokite tūlai iŠ 1’l‘ŪSU gabenti, 
su juo. gerokai užvertus galvų.
Tas padeda švelninančius skausmų 
lengvinančius vaistus tiesiog ant 
skaudančių, suerzintų gerklės plė
vių. Tuomi aštrumas ir skausmas 
yra kuone akymirksny palengvi
nami ir turi stebėtinų smagumų.
Sakysite, kad tai nepaprasčiausias 
būdas palengvinti gerklės skaudė
jimui kokj dar radote. Ir jūsų 
gydytojas, esam tikri, užtvirtins Jj.
Gaukite tikrų BAYER Aspirin sa
vo vaistinėj prašydami jo pilnu 
vardu — ne vien žodžiu "aspirin."

i rinkosi jaunoji Lietuvos lais
vės atgimo .jėga. Čia buvo ne
mažas centras lietuvių litera- 

Put-
vinskis surado naujų knygne
šių, kuriems visokiais atvejais 
padėdavo ir vadovaudavo. 

Vladas Putvinskis, mokytas ;
PRANEŠIMAS

Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BūkūeT
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan Stale Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyeii.s 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas REPublic 9600

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAR

6558 South YZestem Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 VHka>e 
Sekiiiadicniaig ir šventadieninis

..Meni susitarimą
Tai CANai 2345

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

Ketvergais paunl sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANai 0402

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS

I Z T( ZIN \ 
a PILNI TCZIN.M IZ 25c.

Maždaug lc už Tabletą

TO REGAIN TNERG7 
AFTER THl FLU

’Ot'hen the Flu bu įeit yoi. 
weak and discouranrd ton 
n:ed something to put . 
keen edee on vour appctite 
and to brace up vout di 
eestive tyriem to turo your 
Food into strength-fiting. 
red olood. Hostetttr t 
Stomachic Bttter* »peed> 
uprecovery You’llfeeloet 
ter u.th the fir»» dose 
Phoneyourdrugstoreriųht 
away and get started quick 
ly Amenca's tnnii sinet 
185J. Tastea <ood. doe* 
<ood 18 oz oottie. t i jO

HOSTETTM’J BITTERS

Brrr»««

Jei pritruksite OLD GOLD CI- 
GAItETTE Mįsliij l’aveikalų ir |- 
stojimu Formų’ gulite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tumeriai reikalaus.

Mes maloniai prisiusime reika
lingų kiekį Mįslių Paveikslų |»er 
s|K’eialį siuntinį. Primename, kini 
užsimokės laikvti užtektinai Old 
Gold C'igaretų stuke, kad ir jų 
nepritrūktų.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVE. CANAL 7790

Tel. Office Wentwor'h 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

VnlimdoR 2—4 po pietų, 7—8 v. vnk 
išskyrus seredomis ir snibnti'mis

Tel. Ofc. REPublic 7606
--------------------- ---- ---—■ ■ ■■ Melrose Park 620

k'al”& ZARETSKY I DR. A. R. LAURAITIS
ATTORNETS AT LAW Į DENTI8TAS
6322 So Westem Ave. I 2423 West Marąuette Road

Valandos: kasdien nuo 8.80 no plet | Antrad., k. tvlilud. Ii uenklutlb nlali
Iki 8:80 v. vak. Subatoj m c 12 Iki' ;,.|2 v. rytų: 1-5 p. p.; 8-9 v. v.

8:00 vakare , fteštinlieniuis nuo 9 v. r Iki 1 p. p.
ISA W. Raialolph St.

Valandos: kasdrn nuo 8:00 ryto 
Iki 3 00 pn plet

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir fteStadien ais 

6322 So. Westeru Avenue
PRfk,M>et 1012

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

piriiiadl. nluiM Ir tnčliidi-nlala nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

Auštadlenlata nuo 2 v Iki 9 v. v 
H. krrniilienlal. pairai sutarties

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

V’Rginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAFayette 3051 25i9 W. 43rd St.
V a lamins: 9 -10 ryto ir 5—fi vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia
nspsl sntarti

AMERIKOS LIETUVT" DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone 

bpo, ant 109° 9J59 S. Le^rPt S*
Vai. 2-4 |i|>. Ir 7-9 vuk. CANai 0706

ĮVAIRŪS DAKTARAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

PARDAVĖJAS, KURIS JJ PARDUODA!
I

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

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

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

EMIL DENEMARK, Ine.
3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

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

Tel. YARds 0994 
Rez.: Tel. PLAza 2400

V4LAND08:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak

M n/4 n Gnno 10

OFT8A8
4729 So. Ashland Ave.

2 Inbos
CHICAGO, ILL.

Telefonai MIDway 2880
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedėliomia nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
• • rw* ru»tn ir 7 ifci r •

JAU SUGRfftO Ift KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 3n metu 

Reumatizmas Ir širdies Ilgos ki 
specialybė

Valandos 11-12 A. M 2-4. 7-8 P M. 
Oyvaniino vieta 1638 So. 50 Ave. 

Phone Cicero 8656
Of^oe MM UU

OR. J. J. KOWAR
<KOWARSKAg)

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

Netlėliom ir Trečiu d ieiiiula 
Pūgai Sularlj

Rea. and Office Tel. CANa’ 0257
Res. PHDapect M59

DR. P. Z. ZALATORIS

Office Hours
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Suuday bv Ap|»oinliuent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valan.r.ia

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso Telef. BUOIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandoe: 1—3 It 7—8 

Seredomis ir Ned£l. pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
To:«*c^u REPuh2c 7368

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted.Street

Rir.ideneija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: II ryto iki 2 |>opiet

6 iki 8 vai, vakaro_______

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
• arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Berodo j pagal sutarti

Tel Ofiso BOUIevard 5913 14 
Res. KENwood 5107

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

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRgiuia 00.16
Rezidencijos Tel. BEVerly 8241

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso tai.: 2—4 ir 6—8 ». m. 

Rezidencija
8939 So. Olaremont. Ave

Vejandoz 9—10 A M
KedėUouua pa<al sutartį
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Pirmiausiai Pas Mus ( dolerio, kito dėl tokių gra- kui visų savaitę kūrena. Mo
žių paveikslų ir įdomios pra- sų neskaitlingai parapijai to- 
kalltos. Mes labai džiaugia- ji dovana laimi gera, nereikia 
mės, kud garbingi Lietuvos tiek daug anglių pirkti.

OMAHA, NEBE ASK A. — 
Mes, Ouuihos lietuviai, būsi
me pirmutiniai, kurie išgir
sime gyvu žodžiu pranešimų 
iš Eucharistinio Kongreso Fi
lipinų salose. Didž. gerb. tė
vas Cikoto, Tėvų Marijonų 
generolas, pirmiausiai sustos 
pas mus, važiuojant iš Seat- 
tle, \Vasb., į Chicago ir mums 
papasakos apie Eucharistinį 
Kongresų. Kaip dideli Ame
rikos žmonės sustoja Omaho- 
je dėl prakalbų, taip ir mes 
lietuviai išgirsime didelį žmo 
gų kaibant apie didelius da
lykus.

V. Uždavinio prakalbos 
pasisekė

Jau antrų kartų V. Užda
vinys buvo pas mus Su pra
kalbomis \asario 7 dienų. Spa 
lvuoti paveikslai iš Lietuvos 
buvo rodomi tuo pačiu lai
ku. Svetainė buvo pilna žmo
nių ir prakalbos bei paveiks
lai visiems labai patiko. Ne

svečiui neužmirštu aplankyti 
ii mūsų toliausios ir, gal, ma
žiausios kolonijos.

Oinahieduū geri aukotojai
Dėl potvynio pietų valsty

bėse pas mus buvo suaukota 
daugiau negu du kartu tiek, 
kiek reikėjo suaukoti, ltaud. 
Kryžius buvo nusistatęs su
rinkti Omahoje 36 tūkstan
čius dolerių, o Omahos žmo-

Eis k<rtu prie iv. Komumjo*

Mūsų vyčiai nutarė bendrai 
eiti prie šv. Komunijos Šv. 
Kazimiero <1 ienoje. Kadangi 
šv. Kazimiero diena yru su- 

! vaitės bėgyje, tai vyčiai nu
tarė eiti prie šv. Komunijos 
sekmadienį, kovo 7 d. Paskui 

į Ims bendri pusryčiai svetai
nėje. Nors mūsų kuopa dar
jauna, bet narių skaičius la- 

nės sudėjo 72 inkstu,dv- ||aį a„ga |J)abal. turfnw pufę

šimto narių.lerių. Lietuviai taip pat gra
žiai prisidėjo prie aukotojų. 
Aukojo dirbtuvėse ir savo 
užsiėmimo vietose, o paskui 
sudėjo ir bažnyčioje nemažų 
aukų nelaimingiems paOėti.

Dykai gauname malkų
Mūsų klebonas šių žiemų 

išprašė iš Cudahy skerdyklų 
kompanijos dykai malkų. Da 
bar kas savaitę pats kompa
nijos darbininkas atveža mu
ms malkų mokyklos ir baž-

vienas išeidamas iš svetainės j njčios apšildymui. Dženito- 
išsitarė, kad nesigailėtų nė liūs gražiai sukapoja ir pas-

Lietuvos nepriklausomybės 
frante

Mes taip pat minėjome Lie
tuvos nepriklausomybės šve
ntę. Seselės turėjo su vaiku
čiais programų, mūsų klebo
nas kalbėjo ir mergaičių cho
ras gražiai padainavo keletu 
dainų.

Žmonių nebuvo per daug 
susirinkę, bet tie, kurie bu
vo, išėjo labai patenkinti.

Vietinis

Amerikiečių Aukos 
Vilniaus Vadavimui

Pliiladdphiu, Pa., Šv. Jur- skyriaus pinu. Kubiliaus, Vi-

VVH delegatas V. Uždavi
nys, lankydamas Jungt. A- 
merikos Valstijų lietuvių ko
lonijas Vilniaus vadavimo pro 
pagundos reikalais ne tik pa
tiria nuoširdaus pritarimo 
bet ir dosnių Amerikos lie
tuvių medžiaginės paramos. 
Iš Jungtinių Amerikos Vals
tijų lietuviškų kolonijų nuo 
bal. 19 d., 1936 m., iki gruo
džio 13 d., 1936 m., per V. 
Uždavinį yra gauta surinktų 
auk u sekančui;

gio parapijos salėje $20.72. 
l’lūladelphia, Pa., Muzika-

linėje svetainėje, $13.65. 
Point Breesa, Pa., svetai

nėje $5.05.
Maizcville, Pa., $3.75. 
Malumoy City, Pa., para

pijos salėje $11.23.

lniaus parengimo pelnus $9.20. j 
“Amerikos Lietuvio’’ pik

nike $21.69.
VVS New Brituin, Conn., j 

skyriaus parengime $32.00.
Adv. F. Bakučius $5.00. 
Bridgeport, Conn., Vilniaus j 

pareng., $18.39.
VVS Hartford, Conn., sk. 

minėjime $46.01.
VVS Worcester, Mass., sk. 

minėjime $28.00.

Detroit, Mich., Šv. Antano I 
parapijos vakarėlyje $37.23.

V. Bukšnio, Detroit, Mich., 
$2.00.

M. Kutkuusko, Detroit, Mi
chigan $1.00.

P. Dereškevičių ur, Detroit, 
Mich. $2.00.

T. Jurėno, Detroit, Mieli. 
$1.00.

Birutės Smailytės, Detroit, 
Mich. $1.00.

Chicago, III. (Itoseland) 
lietuvių parapijos parengime 
$11.56.

Chicago, J11. (North Side) 
lietuvių parapijos parengime 
$10.40.

Chicago, 111. (Dievo Apvai
zdos parapijos) Vilniaus pa
rengime $28.00.

Kenosha, Wis., lietuvių pa 
rapijos Vilniaus parengime 
$16.99.

Be to dar gauta:

Per Lietuvos Generalinį 
Konsulų J. Budrį $74.80. ir 
1936 m., birželio 26 d., SLA 
seimo, Clevelande, nutarimu 
iš Tautiškų Centų Fondo 
$400.00.

Už šias Amerikos lietuvių j 
Vilniaus vadavimo darbui ski 
riamas aukas Centro Komi
teto vardu reiškiame padėkų

Dr. A. Juška,
VVSCK. pirmininkas

Inž. Z. Bačslis,
Iždininkas

Skaitytojų Nuomones

ĮVERTINKIM VEIKĖJO 
PASIDARBAVIMĄ

Ne\v Yorke, 
parapijos salėje

LLnden, N. J

Aušros Vartų
$17.16.

, $9.12.

Slienandoab, Pa., motinos 
pagerbimo iškilmėse $7.37.

Kingston, P., susirinkime 
$12.49. (atskaičius salės iš
laidas). ,

Luzerne, Pa., $9.33.
Pittston, Pu., VVS paren

gime $10.01. skaičius išlaidas $16,56.
Pittsburgli, Pa., Šv. Vince-, Alontreul (Kanados) lietu- 

nto parap. salėje, $10.04. vių Vilniaus pagrobimo mi-
Homestead, Pa., Šv. Petro nė jime $9.95. 

ir Povilo parapi jos salėje — New Haven, Conn., VVS 
$7.66. sk. Vilniaus pagrobimo mi-

Pittsburgb, Pa., Šv. Kaži- nėjime $26.05. 
miero parapijos salėje, $12.66. Ansonia, Conn.,

PERKANT DABAR SU- 
ČĖDYSIT PINIGUS

Parduodamu pas Budrikų 
lengvais išmokėjima s.

Nuolaidu iki -$5O»OO 
ant naujos ledaunės. 

Nuolaida nuo $ 10.00
iki *100.00 ant 

PHILCO radio 
mainant senų rai Lio

los. F. Bodrik, Ine.
3417 So. Halsted St.

Tel. BOUUvard 4705
Kiiririkn radtn programai;
WCFL, 97o kll. KedėltoiiilH nuo 1 IMI 8 v. vak.
\VA A E, 920 kil. l’lrmudlenlata Ir 

penktadieniais nuo 8:30 po p.
YVHKC. 1436 kll Ketvirta dliAfAia 

nuo 7 Iki 8 vai. vakare.

BARGENŲ IŠPARDAVIMAS LEMPŲ!
Išbaigimas sempelių in parodos mo
delių jūsų Public Servica Krautuvėj

'.to

..*4

® Paskubėkit! Tik kelios kiekvienos rūšies, iš 
kurių pasirinkti. Nusipirkite naują lempų savo 
namams . . . kaina, kuria sutaupysite pinigų.

Išparduodamos yra bridge, study, grindinės, 
stalui ir miegamajam kambariui lempos. Gra

žios ir naudingos. Nepraleiskite šio bargenų 

išpardavimo. Aplankykite savo Public Service 
Krautuvę—dabar!

Public Service Company
OF HORTHERN ILLINOIS

LENGVA
PIRKTI!
Mažai įmokėti. Balan

sas mėnesiniai ant 

jūsų Elektros 

Patarnavimo bilos.

Mes neturime nei medalių, 
nei šiaip jau kokių brange
nybių jam suteikti kaipo at
lyginimų. Na, ir kuo mes 
galėtume jam atsilyginti. Rei-

savo ktų prie progos susirinkti

NAUJAS GIESMYNĖLIS

Visų šalių valdžios
veikėjams už pasidarbavimų ir Stasį Piežų savo būrin pa- 

Norwood, Mass., VVS (‘Sa- teikia dovanas — atžymėji- sikviesti. Tam būry vienų, ki- 
ndaros’) sk. prakalbose $15. “įus. Visoa tautos savo pa , tų paskaitėlę padarytume™, 

Brockton (Montella) VVS ddarbavusius asmenis gerbia, ypatingai apie Vilnių. Man 
(ALRKF) sk. parengime, at-1 Jiems stengiasi atsilyginti, rodos, tam mūs veikėjui bū-

utsimokėti. tų daug maloniau 
drąsiau darbuotis.

ir daug

sk y-
Bridgeville, parapijos salė

je $12.55.
Pitlsburgh, Pa., Country 

club $20.11.
Cleveland, Lietuvių svetai

nėje $18.55.
Cleveland, piknike $13.00. 
P. .1. A. Urbonas iš Day-

ton, Ohio $1.00.
Omaha, Neb., Šv. Antano

parap. salėje $21.53.
Omaha, Neb., kun. Jusevi-

čius $2.00.
1 VVS. Maspeth, N. Y., - 
$27.29.

VVS VVuterbury (ALRKF) 
skyriaus parengme $39.00.

IŠ VVS Maspeth, N. 5.,

VVS
riaus parengime $40.81.

Alhany, N. Y., susirinkime 
$ 16.55.

Amsterdam, VVS sk. Vil
niaus pareng. $23.57.

Sclienectady, N. Y., susiri-ls 
likime $6.25.

VVS Binghampton, N. Y. 
susirinkime $21.87.

Kcranton, Pa., lietuvių pa
rapijos (kun. J. Kuro) Vii-! 
niaus minėjime $29.78.

Kun. J. Kuras, Scranton, 
Pa. $25.00.

VVS Rochester, N. Y. sk. 
prakalbose $32.62.

Niagara Falls, N. Y., pa
rengime $13.00.

Čia turiu omeny vienų jau
nų asmenį, kurs darbuojas 
mūsų tarpe, kaipo didžiosios 
Amerikos spaudos atstovas.
Juo via Stasys Pi'eža. Šis as
muo prie kiekvienos progos 
anglų spaudoj informuoja a- 
pie IJetuvų, ko iki šiol nebu
vo. Ateity Vilniaus klausimu, 
nėra abejonės, kad infonnu-j 
eijų dar daugiau reikės. Tuo1
klausiniu kiekvienas lai ra J’us Sunset 1 aik e

i so, kalba, nes lenkų įlaka 
anglų spaudoj yra galinga.

Stasys Pieža yra toks, ku
ris ir kalba ir rašo lietuvių 
tautos reikalais.

Viktoras Balanda

Kelionėje, viešbučiuose, skai
tyklose, arbatinėse, valgyklo
se reikalauk laikraščio “ Drau
go.

Žodžius ir melodijas parašė
Seirijų Juozas.

I dalis — Adventinės ir 
Kalėdinės giesmės, liarm. J.
Žilevičius. 34 giesmės 50c

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, barni. Al. Ka
čanauskas. 30 giesmė? 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, barni. Al. Kačuriaus- 
kas. 28 giesmės 35c

111 dalis-b) — Švenč. Suk-:.1
ramento giesmes, liarm. Al.
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, barni. Al. Ka- kime atūžiantį žiaurios bedie- 
čanauskas. 36 giesmės 50c. vybės pavojų visokiais priei-

IV dalis-a) — Giesmės į namais budais, ypač remiant 
Dievų, barni. Al. Kačnnaus- katalikiškųjų spaudų.

■; . < ■ ■ ...............~r . ........

kas. 18 giesmių 25c.
“DRAUGAS“

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois 

arba pas autorių 
KUN. J. ŽIDANAVIČIUB 

260 E&st Matin Street
Am s te rd am, N. Y, 

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaina ■— Piano $1., 
kitiems instrumentams po 
50c.

‘ ‘ Draugų ’ ’ perskaitęs, ne
mesk jo į žalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.

Popiežiaus paraginti, atrem-

5^-

ATSIMINKITE!

Pirmus ‘Draugo” piknikas

štai, kad ir praeitos Vasa
rio 16 dienos proga, Stasio 1 
Piežos pasidarlatvimu anglų 
s pu ūdoj tilpo d r. Basa niaus 
paveikslas ir ilgokas apra
šymas apie lietuvių 4tli of 
July.

EKSKURSIJOS [ LIETU V A
Gegužes 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenb urgą laivu “Gripsholm”

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—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 

MES PARDUODAME TIK I TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 1

-'2^1 I

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

arba telefonuokite CANal 7790

ūeago IK

l



Ketvirtadienis, vas. 25, 1937

PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS:

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

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

Telephone Hemlock 2204

mokykla, kuri reikalinga pa
ramos.

Žiema pas mus sunki, nes 
dažnai, net kasdien, mainosi 
oras, todėl daugelis serga ša
lčiu.

Pitt'buraho Federacijos 
Apskrities Metinis 

Susirinkimas

jie nuduoda pabijotais, bet 
vien tik tam, kad daugiau su
meškerioti žmonių j bendrų 

---------- frontų.
Vasario 28 d., Pittsburgho -----------

Federacijos apskritis laikys Kažin kas atsitiko su Brad
inei i n.i susirinkimų. docko lietuvių kolonija. Kuo-

Malomai prašomi klebonai met buvo šaukiami Lietuvos 
nasl-elbti ir paraginti para- nepriklausomybės sukaktį pa- 
pijonus, draugijas, organiza- minėti, jie pas save movies 
cijų skyrius, kad atsiųstų at- turėjo. Gal braddokiečiai ne
stovus Į šj susirinkimų. Bus vėmis atskirai Lietuvos nepri- 
valdybos rinkimas ir svars- klausomvbės sukaktį rdn«io? 
tomi kiti svarbūs religiniai Pittsburgho įedakci-
ir tautiniai reikalai. ja žada šį dalykų ištirti.

Nepamirškite, kad vasario
23 d., 7:30 vakare, Kv. Kaži-1 Kažin “r Donoros hrt’,vi’»
nriero parapijos svetainėje, ,ioloni'H ,Jetavos ir nePr1’ 
bos Federacijos apskritics'klaasomybės sukaktį pam.nė- 
metinis susirinkimas. t

Pittsburgho Žinių Red.

Latuožienė iš Ijeeehburgo 
atvykus pas savo tris dukre
les pasisvečiuoti, sunkiai su- 

tuvote 'nešelpti. Nors' dabar ,s*r"° paiaJyžio liga. Dukie-
lės susirūpinusios savo ma
myte, dienų ir naktį prižiūri.

Darbų čion vis daugiau at
siranda, tat ir žmonių ūpas 
žymiai pasitaisęs.

Spirginis

Na, O Kas Gi Čia?

PASKAITYK, SUŽINOSI

.10

nortlisaidiečiai vėl rengiasi 
prie lošimo ir dainų. Toks jų 
užsimojimas, gal, paragins ir

---------- kitų Pittsburgho kolonijų vei-
Pittsburglio Žinios, neteku- kė jus. Pittsburgietis

sios gabaus ir smarkaus ko-1 --------- —
respondento “Kilio”, žymiai Šis - Tas Iš West End 
susilpnėjo. Kikas savotiškais
•pakikinimais paakstindavo 
prie didesnio veikimo, bet 
nabagas prašalintas, o, gal, 
ir iškikintas iš darbo, turbūt, 
išsikraustė į tolimesnę kolo
nijų.

Iš Pittsburgho Ir 
Apylinkės

trasrerss

j.

lOMMyClAKK
nuoš. ir Baevinskas Aldona kun. Juozas Vaškevičius, M. 
— 95 nuoš., 5 skyr. — Ziau- I. C.
kas Algert — 90 nuoš. ir Či-Į Brooklyn, N. Y., kun. Jno- 
žauskas Constance — 88 nuoš., 7.0 Aleksiūno klebonaujamoje 
4 skyr. — Petrauskas Alhert bažnyčioje misijos kovo 8 —
— 88 nuoš. ir U lis Robertą — 
91 nuoš., 3 skyr. — Gailiaus

io d.
AVaterbury, Conn., kun. Juo

kas R. -- 93 nuoš. ir Žirnikas zo Valantiejaus klebonaujamo 
Margaret — 87 nuoš., 2 skyr.! je bažnyčioje, novena į šv. 
— Ziaukas Francis - SS nuoš. Juozapų, kovo 11 — 20, kun. 
ir l'rhonas Helen — 89 nuoš. J Juozas Mačiulionis ir kun. A- 
1 skyr. — Norris Donald — domas Morkūnas, M. T. C.
SS nuoš. ir Stresevičius D. —i Boston, Mass., kun. Prano
S8 nuoš.

Katės birthday baliuje. Veterinorius gvd. AVilliam 
L. Clark (vidury) Seneca Falls, N. Y., susikvietęs sve
čius mini savo katės 22-ą birthday. Dešinėj ant l»an- 
kieto stalo matosi ir cirkinis narvelis, kuriame per puo
tų sėdėjo toji katė. Bankiete, sakoma, dalyvavo 300 
svečių. Buvo kviestas ir prez. Roosoveltas ir paštų 
viršininkas Farley. Bet.., sako, pastarieji neatvažiavę.

Praeitų, sekmadienį po piet l dan,a elektros šviesa, išved- 
tretininkai laikė mėnesinį su- žiota po visų sodų. Tat, šių 
sirinkimą. Tarpe paprastų vasarų piknikieriams bus kur
reikalų, visi pasižadėjo pa
remti Tėvų Marijonų semina 
rijų, Hinsdale, III., ne la-4o 
aukomis, kaip įvairiais baž 
nytiniais į koplyčių įtaisy
mais. Mat, prie seminarijos

kas patogiau piknikauti. Sa
koma, bus įtaisyta dar ir dau-

Iš Šv. Kazimiero 
Aukštesnės Mokyklos

mokvklos

Marijonų Vedamųjų
Misijų Tvarkraštis

GAVĖNIOS METU
Canibridge, Mass., kun. Pr. 

Juškaičio klebonaujamoje ba
žnyčioje, misijos vasario 8 — 
21 d., kun. Adomas Morkū
nas, M. I. C.

Virmauskio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 14 — IG, 
kun. Alponsas Jagminas.

Velykų Metu

Omaha, Nebr., kun. Juozo 
Jusevičiaus klebonaujamoje 
bažnyčioje, misijos kovo 31 — 
baland. 11, tėvas generolas 
kun. Andrius Cikoto, M. I. C.

Pittsburgh, Pa., kun. V. 
Vaišnoro klebonaujamoje ba

, ir i i atsirado daugiau kunigų, tai Girdėjau, kad po Velykų . .6 y.
reakia daugiau drabužių ir 
visokių kitokių daiktų reika
lingų laikant Mišias šv. La-

Sv. Kazimiero 
mokiniai turėjo pragos apla-

giau pagerinimų. Pažangos nkvli Pittsburgho Artistų Pa .. ”... ,r T ® . , %, . v j . ... * Vaskevicaus, M. Iženklas. Kur m-r pažangos, rodą Carnegie muziejuj, h tu
pasireiš- dentai, sykiu su. piešimo 1110 

P. kyto.ja, perėjo visų parodų
--------- J Vasario 20 d. Duciuesne u-1, „ , . , nr 1 -

T, ., . r • iii • -4 X T.-44 1 1 • j kovo 7, kun. Adomas Morku-Praeitų sekmadieni klebo- mversitete, Pittsburglie, įvy-I g j q
nas paskelbė, kad atsiranda ko “Science” seimas. Į se:- 
keblumų su klebonijos statv- mą mokyklos atsiuntė savo

atžagareiviškiunas
kia.

Brooklyn, N. Y., kun. Ka J žnyeioje, misijos baland. 5 — 
zimiero Paulionio klebonauja- kun> Adomas Morkūnas,
ilioje bažnyčioje, misijos va
sario 21—28 d., kun. Juozas 

C.

M. I. C.
Lawrence, Mass., kun. Pra

no Juro klebonaujamoje baž-
New Philadelphia, Pa., kun. ny.čioje baland. 5 — 13, kun

Mozūro klebonaujamoje baž
nyčioje, misijos vasario 22

Providence, R. I., kun. Juo-

Juozas Vaškevičius, M. I. C.
Sbenandoab, Pa., kun. Juo

zo A. Karaliaus klebonauja
moje bažnyčioje, misijos ba
landžio 19 — geg. 2, tėvas ge

bai gražus sumanymas. Kad'ba. Vyskupas neleidžia pra-1 darbus mokslo šakoje. Mūsų! v° aJ.tekun,° klebona,1jamo.ie, nerolas kun. Andrius Cikoto, 
ir kun. Adomas Mo-

A v skapas neleidzua pra- darnus mokslo sakoie. Mi.sii , . ■ , , „ , .neroias Ri, ,, , , , , . . . . ' bažnyčioje, kovo 4 — 7, kun.1 ąi t p ;
kol nebus “cash nn- mokvkios mokiniai tmnei nn . . _ . *

Pittsburgo Padangės

Vasario 18 d., Šv. Vincen
to Moterų klūbas suruošė 
draugišką vakarėlį su skaniu 
užkandžiu ir pamarginimais. 
Visa tai paruošė Blauzdienė 
ir Beinerienė.Girdėjau, kad Pittsburgho 

lietuvių radio pusvalandis 
stumiamas tolyn. Gavus radio 1 Vasario 21 d., tretininkai-ės 
stotį, žadama pradėti. Lietu- i laikė metinį susirinkimų. Ka- 
viai katalikai biznieriai pri- daugi valdyba pereitais me- 
taria pusvalandžiui. i tais šauniai darbavosi, vien

-------  ' balsiai palikta ir šiems nie-
Girdejau, kad homesleadie- tams. Pradžioje snsirinkimo-

čių Vyčių kuoĮpa sugriuvo. 
Kai kas sako, kad panašiai 
atsitiko ir su Pittsburgho ju
ngtiniu, arba bendru choru. 
Gaila, labai gaila, kad lietu
vių jaunimas taip mažai ver
tina lietuvių organizacijas ir 
dainos ratelius.

Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai džiaugiasi, kad 
Lietuvos nepriklausomybės 

caktis buvo šauniai pami- 
Žmonių buvo pilna erd-

Piliečiu svetainė.

tik išlaikytume tame pasiry- dėti> kol nebus “casli” ap- 
žinie. Nare! mokėjimui už visų pastaty-

I mų. Kol kas dar nėra užtek- i tus, gražiai išpuoštus poste-
Šį sekmadienį, po pamaldų jtinai PiniSU- jaunuoliai rius; parodon išstatė naujų

3.30 vai., įvvks Šv. Rožan- > darbuotojai ir darbuotojos j Micro - Cbemistry aparatų,
čiaus draugijos susirinkimas. Iluonii susirūpinę, tik senes- Į Chemijos mokiniai paroda a-
Iki šiol draugija gražiai dar- i nieji kažkodėl nerangūs prie 
buojasi, kad praplatinti pa- klebonijos statymo. Sakoma, 
maldumų ir uolumų garbinti vienas komitetų priešin-
Panelę Švč. kalbųnt šv. ro
žančių. Šiais metais net Nau
jų Metų rezoliucija padary

gas. Girdi, dabartinė klebo
nija dar gera, tik reikia bis- 
kį “pamaliavoti”. Kad lan-

ta kas penktadienį kalbėti vie gai *r 'durys neužsidaro, per-

mokyklos mokiniai taipgi pa 
sirodė. Jie nusiuntė padary

Alponsas Jagminas, 
fehenandoah, Pa., kun. Juo-

rkfinas, M. I. C.
Philadelphia, Pa., kun. Ig-

zo A. Karaliaus klebonauja-, no gimblio klebonaujamoje 
moję bažnyčioje, 40-tės atlai-^ bažnyčioje, geg. 31 — birž. b, 
dai, kovo 7 9, kun. JonaSj nijsjj0^ kun. Adomas Morkū-

plaukė vasario 21 d.
J. Jakaitis, M. I. C.

Lowell, Mass., kun. Prano
V. Strakausko klebonaujamo-

nas, M. I. C.

Dabar mokiniai susidomėję 
prancūzu kalbos kontestų. A- 
ntramečiai ir trečiamečiai le
nktyniavo, kad parodžius, 
kurie galį atsiminti daugiau 
tos kalbos žodžių. Trečiame
čiai bet gi nugalėjo antrame- 
Čius.

Pirmamečiai rengiasi prie 
lietuvių kalbos kontesto. Be
rnaičiai sako, kad jie dan 
giau žino lietuviškų žodžių,

je bažnyčioje, vas. 7 10, PLATINKITE “DRAUGI”

sikreipę, tai niekis... galima 
su basliu užremti, ir šiuo ne
įlėks. Iš pašalies žiūrint, vis
gi nekaip atrodo, kad Šv. Ka
zimiero parapija, seniausia iš 
visų, o jos parapijonys nesu
geba pastatyti atsakančios
klebonijos. Čia ar nebus tik į negu mergaitės. Bet ir mer- 
kiek kaltas apsileidimas. Rei- gailės nenori pasiduoti. Rė
ktų visiems susidomėti, kibli, zultatus teks pamatyti, 

ypač prie Panelės Švč. PTK. 1 darbų ir klebonija beina Mokykloj įdėta nauja šėpa.
----------- I tant atsistotų. Komitetas tu- Dabar mokiniai galės jon su

Teko nugirsti, kad šių sn- rėtų uoliau agituoti, o ne me- ‘ledi savo darbus ir parodyti 
vaitę prie Adomo sodo prive- kus žmonėms plepėti. TCV. svečiams. Aciu klebonui už 

... pnrūpinimų šėpos.
jf ---- ■ A Per įvykusius egzaminus

šie gavo aukščiausius požy
mius: trečioj klasėj — Žilio 
niūtė Elena — 95 nuoš., ant
roj klasėj — Kaupiniūtė Til- 
lie — 94 nuoš., pirmoj kla
sėj — Baltrėnaitė Genovaitė 
— 9G nuoš.

nų daJį šv. Rožančiaus ta in
tencija, kad ne tik narės, bet 
ir visi žmonės taptų uoles
niais maldoje. Gražus pasiry
žimas. Nėra mažiausios abe
jonės, kad Švč. Panelei to-

klebonas patiekė komferenci- kios maldos patinka ir savą
ją, kurioje palietė katalikiškų 
spaudų ir ragino, tretininkus- 
es būti apaštalais kat. spau
dos.

Šv. Vincento draugija tarp 
pat laikė mėnesinį susirinki
mų.

Vasario 22 d. įvyko laido
tuvės a. a. Marytės Padaites. 
Velionė per daug metų sir
guliavo nervų liga. Paliko 
nuliūdime mylimus tėvelius, 
sesutes ir brolį. Palaidota Šv.

Džiaugiasi lietuviai katab Marijos kapuose. Dievuli, su
kai, bet laisvamaniai, cicili- teilc jai amžinų atilsį.
kėliai ir komunistai nosimi- -----------
nę, kad jų parengime maža Šv. Vincento parapijos ko- 
žmonių buvo. Mat, lietuviai mitetas ir veikėjai sutarė su- 
katalikai gerai atsimena, kad ruošti kortavimo, su kito- 
įkuoniet Lietuva iš jx> griuvę- kia.is pamarginimais vakarų 
Isių ir nuvarginta šaukėsi pa- balandžio H8 d., parap. mo 
galbos, tuomet jie ir patys kyklos svetainėje. Gerai da- 
boikotavo ir kitrs ragino Lie- ro, kad rūpinasi parapija ir

THE GOOFUS FAMILY
AOHl SCO CALU

tJcrrYŠiG EXPeriemce 1 
VAJELL.USTesJ TO vNįAPTT' HPiPPEMFO tb ME OrtCe, IM ĄLGIFRS, 
gįFRicpe.’. rru. 
pevflgyvre -oo"

me laike Ji jų išklausys. Die
ve duok, kad mes visi tikrai
taptume uolesni maldoje, o y

DAR
GALIMA

GAUTI
1937 “DRAUGO” KALENDORIŲ

Gražūs, spalvuoti kalendoriai — su visomis šventėmis. 
Atvykite į “Draugo” raštinę, arba prisiųskite 25c 
pašto ženklais.

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

NPTiVB V/rTM 
KNIFT

UIHV 
Looh Old 
Ulhen H’s So Gosy 
To looh Voong... 
ujith

Is your hair grty ’
/j it going grey?
Is it dnb, laded or strtiktd?

Pradžios mokyklos per eg
zaminus šie mokiniai, gavo 
aukščiausius požymius: S sk.
— Jagmin Eugene — 94
nuoš. ir Raškinis Albina — 
90 nuoš., 7 skvr. — Ziaukas 
Vytol — 96 nuoš. ir Ernesl 
Dolores — 8G nuoš., 6 skyr.
— Kontrimaitis A. — 90

Don’t let these tell-tale marks of age romain. 
They moko you look and feel old beyond your 
yoars. Erose them quickly and simply with 
Clairol which shampoos, reconditions and tints 
your hair back to its own natūrai-looking color 
...glowing with youthful highlights...in ono 
triple- action treatment.

BvH. T.
■flNO-TOCM FOUMO 
OUC HE HHAS VJEABNG
?T0UPFE.7

A«k your boautician. Writo for FRGE booklot, FREE 
advico on caro of hair and FREE boauty analysit.

Not with eommon, old-fishiontd htir dytt būt 

Natukally. .. witA

l«v«rly Klng, Clairol, Ine., 132 WmI 4dih St., N«w Vark, N. V.
n«oia Mnd mt Clairal baoklai, FRtl ad«><« and FPEt onalyilu

Narna.

City..

i My leaulician lt.

Addratt.

Stale.

I
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Misijos Jaunimui

BRIDGEPORT. — Atomu- 
utį sekmadienį, Šv. Jurgio 
bažnyčioj 10 vai. ryto prasi
dės misijos jaunimui. Pamok
slai bus sakomi anglų kalba.

| Pirmadienio rytų net pora vakare. Misijas vedė kun. F. 
j eilių ėjo prie Dievo stalo. Mi- Yankus, dominikonas. Per iS- 

šiosj buvo 5:30. Ir čia jauni tašų savaitę žmonės lankėsi į 
mas pasirodė skaitlingai. misijas, ypač vakarais. Pas- 

Misijonieriai kun. Dowluig Rūtinį vakarų net vietos pri
kali. llillinger iškalbingai trūko. Misijonierius sakė gra-įr ........^v,

ar labai praktiškai Dievo žo
dį skelbia. Žmonės užsiinte
resavusiai klausosi misijonie- 
rių pamokinimų. Ciceronas

Tikimosi, kad kaip per pe
reitas misijas augusieji, taip 
ir jaunimas skaitlingai lan
kys bažnyčių ir naudosis ga- CICERO. — Cicero C. V. 
vėnios laiku teikiamomis Die- o> lietuvių katalil <ų jaunimo 
vo malonėmis. Šios misijos, basketball žaidėjų ratelis vėl 
tikimasi, paruoš jaunimų lin- j laimėjo šioje apylinkėje čem- 

Pw* pijonatų. Nei vieno žaidimo 
nepralošė.

Čia visokių tautų esama, 
bet lietuviai ir pernai ir šie
met yra pačioj viršūnėje.

Ramiau laukti Kristalus 
si kėlimo šventės. Jaunuolis

Jaunimas Misijas 
Skaitlingai LankoO

CICERO. — Praeito sek

I

Garbė Ciceros lietuvių 
rupijos jaunimui, o ypač

pa- 
ga-

madienio vakare Šv. Antano j'*0 žaidėjams ir menedžeriui, 
bažnyčioje prašalėjo misijos.! El‘t\iitadienį jie stos žaisti 
Nors oras buvo blogas, bet PrieS čikagiečius. Centras 
žmonių bažnyčion, ypač jau-'
nimo, susirinko net apie 600.
Garbė mūsų jaunuoliams, kad 
supranta savo sielos verty
bę ir rūpinasi jos reikalais.

Kas Gero North Side

šv. Mykolo bažnyčioj mi
sijos pasibaigė vasario 21 d.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbtti 
Virikinti ir nuo 

Uikietijimo

PRASTI* 8AMPELIO DTKA1 
Trlner'i Rltter Wli, C*.
544 S. WHI. 8t.. Ctile 
Prtaiųak msa tampau

Visos*
Vaistinės*

.<v-

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

Grabnamių

Didžiausia pun linkių dirbtuvė Chicagoj
------- o--------

Suvirs 50 metų prityrimo
------- O--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus------- O-------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
AKTI GllAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĘ LYGIOMIS TEISĖMIS” 
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄŽININGO 
Iii MANDAGAUS PATARNAVIMO’”---

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 
DIENĄ IR NAKTJ ŠALKITE TELEFONU 

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

žius nois ir trumpus pamok
slėlius. Žmonės gėrėjos .jais. 
Pai apijauni su savo klebonu 
kun. J. Šaulinsku dėkingi 

i j«m.

Vasario 28 d. ir kovo 1 ir 
' 2 dienomis Šv. Mykolo baž- 
• nyčioj bus 40 vai. atlaidai. 
Bus svečių kunigų. Pamoks
lininkais bus sekantieji kuni-
gai. Sekai 
Martinkus 
glits Pirmatl. rytų kun. J. 
J uska iš To\vn of Lake, va
kare — kun. E. Vaitukaitis 
iš So. Chieago. Antrad. rytų 
kun. S. Petrauskas iš Bridge- 
porto, vakare—kun. M. Urbo
navičius, M. J. C. iš Wesi 
Side.

Kviečiu visus katalikus iš 
North Side ir apylinkės lan- 

' kytis į savo atlaidus ir nau 
dotis Dievo malonėmis.

Kun. J. Šaulinskas

vakare kun. A. 
iš Ohicago lieti - 

rytų

Žl?mę Praleido 
Lietuvoj

Daugelis Amerikos lietuvių 
vyksta j Lietuvų vasaros me
tu. Bet yra ir išimčių. Prie 
t:.kių pCklauso ir Vincas iStu 
Ifinas, kurs su savo žiuc’.«) 
K otri 11a, žiemavojo Lietuvoj. 
Jiedu bu\o išvykę Lietuv.n 
prieš Kalėdas ir dabar iš ten 
grįžo.

Mulpinas yra. plačiai žino
siąs ebieagietis aptiekinįn- 
ku!-, knis ibuvo savininkas di- 
• hdė< aptiekos Bridgeporte 
prie 35 ir So. Halsted st. Jo 
žmona y|a lakūno Dai m u? 
sesuo. Ji yra savininkė dvie
jų didelių sėkmingų vaikyč
ių — 3241 So. llalsted si ir 
16GS \V. 47 st. Abi moderniš
kai įrengtos ir abejose biznis 
gerai eina. Stulpinas ketina 
grįžti į aptiekos biznį. . Rap

Gražiai Paminėjo 
Sukakti

fiW-

Brangūs milteliai “sėdėjimo’’ fabrike. Fansteel 
Metallurgieal fabrike, kur dabar eina darbininkų “sė
dėjimo” streikas randasi brangių miltelių (pauderio). 
Dešinėj rankoj ši mergaitė laiko dėžutę, kurioj vienas 
kilogramas tantalum miltelių kainuoja $143.00, o kai
rėj laikomoj dėžutėj ki'logr. columbium miltelių kai
nuoja $250.00. Tokių miltelių fabrike, kur darbininkai 
“sėd,i’ yra $300,000.00 vertės.

tintųjų, dalyvavo taip pat ne 
mažas būrys jaunimo, su ku
riuo būdami nevedę Jaunieji 
draugavo. Svečiai jaunuosius 
apdovanojo, o jaunieji sve

gražiai vaisino.

Skyriaus susirinkimas jvy- t ypač kada naujų atstovių at-
reguliariai, ir norių vyksta.ksta icguiituiuii, K Iia.il', i 

skaitlingai lankomi. Šie nie- I 
tai laimingai pradėti, nes kie
kvienų susirinkimų prisirašo 
naujų narių. Dabar skyrius j 
perkėlė i-r.vo susirinkimus iŠ | 
pirmo -ekmudienio į pirmų 
trečiadi* nį kiekvieno mėnesi* 
ir bus laikomi 7:30 vai. vak 

Tikimasi, kad su vajai s va
kariene, narių skaičius dar, 
padidės ir skyrius augs, bu
jos. Koresp, i

Legalėmis atstovėmis vadi- 
! naši tos, kurios būna išrink
tos kuopų susirinkimuose. Ki- 

. tos vadinasi viešniomis. Taip
gi noriu priminti, kad kuo
pos jau privalo sumokėti me
tinę duoklę. Vardu valdybos, 

I visas prašau laiku susirinkti. 
| O. A. Nevulytė, apskr. rašt.

PRADĖKITE DABAR 
LAIMĖSITE TURTUSSųjungiečių Dėmesiui

Moterų Sjj-gos Chicagos a- 
pskrities susirinkimas įvyks 
vas. 28 d., 2 vai. po pietų,
Dievo Apvaizdos parap. mo
kyklos kambaryje. Praeito su 
sirinkimo nutarimu, visos kp. 
atstovės turi prisilaikyti ap
skrities įstatų. Kuopų rašti
ninkės malonės surašvti at-r
stovių vardus ir 
mandato formoje, kuris turi : ŠUlukis nė spėliojimas negeiboa. pvi-

būti įteiktas apskr. rašt., nes progą laimėti turtus. Skaitykite 
, 7 i “Draugą" dėl platesnių informacijų,

raštininkei sunku yra atmin- ,_____ ______________________ _
ti visų sųjungiečių pavardes,1 PLATINKITE “DRAUGĄ

$100,000 Pirma Dovana — 

Old Gold Konteste 990 

Kitos Dovanos

Nuvykite pas artimiausią tabakų 
pardavėją, kuris parduoda cigare- 
tus Ir paprašykite jo dėl oficialių 
Old Gold Mįslių Paveikslų ir pla
tesnių informacijų apie kontestų. 
Šiuos paveikslus gau^Ue absoliučiai 
dykai. Atydžiai sekite nustatymus. 
Nėra jokių apgavysčių, nė kliūčių. 
Gražumas nesiskaito. Neatidėnokl-

navardes te- Įstokite Šiandien. Vien jilsu 
' > gabumai telaimės dovaną. Čia no

kduiiitts turėjo pasiduoti. = 
Klubo ristynių vakaras bus

kovo mėnesį. Vakaras, tiki 
įnašų sutrauks daug publi
kos. Ne narys

mus
L. Norkus yra biznierius,'Iš Šv. Kazimiero Akad. 

alaus į tavernus pristatyto- Į Rėmėju 8-to Skyriaus
jas. Čia-B ūks Darbuotės

Gyvenime dažnai būna taip, 
kad jaunoji pora, pagyvenus 
moterystėje metus, pradeda 
vienas
ieškoti
ima darytis nestiprūs. Bet 
būna ir tokių porų, kurie, 
džiaugdamiesi rasta laime mo 
terystėje, suruošia paminėji
mus moterystės ryšio ir ne 
tik patys tuo džiaugiasi, 
ir savo tėvus, gimines, dren
gus pasiprašo sykiu pasi- 
džiaulgi. Prie pastarųjų gali
ma priskaityti ir Leo. Norkų, 
J r., kuris prieš metus vedęs 
Fidų Jasnauskaitę, šiomis die
nomis savo gražiai įrengtame 
name ant kampo 64 ir S. Ar
tesian avė., suruošė gražų vie 
nų metų gyveninio moterystėj 
sukaktuvių paminėjimų. Puo
toje, be aldejų pusių tėvų, ar-

I.AIDOTUVIŲ DIRKKTOEUUB

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPubllc 8340

Publika Pamylo 
Jaunę Bancevičių

MARQUETTE PARK — 
Praėjusį sekmadienį, parap. 
salėj įvyko skaitlingas lietu
vių demokratų klubo susirin
kimas, kuriame, tarpe kitko, 
nariams reikalaujant, nutarta 
surengti ristynės parapijos 
salėj ir į vienų porų pakvie
sti ristis klubo nario ' dra- 
piežno dzūko” A. Bam-evi- 
čiaus sūnų, kuris, kaipo įis- 
tikas darosi labai populevus 
lietuvių tu r po. Šitų galima 
buvo pastebėti Užgavėnių va
kare per imtynes ‘Lašinskio’ 
su “Kanapinskiu”. Pinnųjį 
atstovavo svetimtautis risti- 
kas, o “Kanapinskų” jauna
sis Baneevičius. Nežiūrint 
“Lašinsko” žiaurumo, jauna
sis Baneevičius visų laikų su 
savo oponentu elgėsi kaip

S1AI!QUETTE PARK. - 
Ir mūsų skyrius neatsilieka 

Į nuo kitų kolonijų, darbuojas 
i seselių naudai. Neseniai bu

vo surengęs buneo palty, ku
ri davė gražaus pelno staty
bos fondui.

Dabar rengias prie vajaus 
vakarienės, kuri įvyks kovo 
14, 7 vai. vak., parapijos sve
tainėj. Ypatingai Karnaus- 
kienė ir Bardauskienė, komi
sijos narės, didžiausiu uolu
mu dirba, kad vakarienė bū
tų sėkminga visais atžvil
giais. Atsilankusius žada pa
vaišinti skania vakariene, pa
linksminti įdomia programa 
ir dar laiminguosius aplova- 
noti dovanomis, nes vakario 
nės metu įvyks laimėjimas. 
Girdėjau, kad bus net šešios 
geros dovanos.

Ne tik, kad vietiniai para- 
pijonai dalyvaus šioj vake 
rienėj, bet, teko sužinoti, kud

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORBS 
BUREAU ASSOC1ATION

B. R. PIETKEWICZ, manager
Chicago2608 West 47th Street

4

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

dera ristikui, nors pati pub
lika reikalavo tuo pačiu jam bus ir svečių bei viešnių ir 
atsimokėti. Laikui bai giau Lies i iš kitų kolonijų, būtent, kun. 

prie kito priekabių jaunasis Baneevičius taip pa , Pr. Vaitukaitis, A. Nausėdie- 
ir moterystės ryšiai ėmė “Lašinskų”, kad net rė-, nė ir k.

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Pbone BOUIevard 4089

Lachawicz ir Svitai 2314 West 23rd Place 
Pbone Canal 2515

I. Li 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

PRANCIŠKUS DABUTAS
Mirė vasario 23 d., 1937 iii., 4:30 vai. popiet, su

laukęs 63 metų amžiaus.
Kilo iš Kauno rėd., Telšių apskričio, Kantaučių pa

rapijos, I'urvačių kaimo. Amerikoje išgyveno virš 30 
metų. A. a. Pranciškus buvo nevedęs.

Paliko dideliame nuliūdime Lietuvoj gyvenančius: 
seserį Juzefų, brolį Ferdinandų ir jo vaikus; o Ame
rikoj paliko vienintelę giminaitę pusseserj Eufrazinų 
Ličkus, po tėvais Pučkoraitė ir jos šeimynų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 10834 S. Michigan 
Avė., Roseland.

Ijaidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 27 <1. Iš koq>- 
lyčios 8 vai. ryto bus atlydėtas j Visų Šventųjų pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų Ims nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drangus-ges 
ir pftžystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi: Pusseserė ir Jos šeimyna.
Laidotuvių direktorius J. P. Eudeikis. Telefonas 

YARds 1741.

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

S. C. Lafaicz 42-44 E. 108th Street 
Phone PULIman 1270 
arba CANal 2515

A. Petkas
S. M. Skodas
LI. Zolp
Ezerskis ir Senos

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Pbone Cicero 21C9

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Micbigap Avė. 
Tel. PULbnan 5703
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Minėta Lietuvos 
Nepriklausomybės 

Šventė

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė Tėvų Marijonų K,w- 
gų Seminarijoj buvo paminė
ta atatinkamu vakarėliu, l'io- 
gramų sudarė daugiausia šve 
ntei pritaikinto turinio pas
kaitos, parinktos dainos, kai 
bos. Seminarijos klierikų ri
nktinis eboras padainavo ‘Kur

t Vanagaičio). Teko išgirsti ir 
solistų, kuris padainavo “Oi 
kas.” ir “Leiskit į Tėvynę” 
(Pociaus).

Šventei pritaikintas pankai 
ias paruošė ir skaitė klieri
kas J. Dambrauskas, M. I. C. 
(Lietuvos

i Dr. Jonas Basanavičius ir 
mes) ir klierikas A. Šaudys, 
M. T. C. (IJetuva istorijos

Ketvirtadienls, Yaš. 25, 1937 ’
........ " * ii— ‘

RADIO_____ ____j______ — iškalbingumo žmogus.
džiai gerb. rektorius, gerb. | Žmonės dideliu atsidėjimo 
seminarijos mokytojai ku-! klausėsi jo pamokslų.

kati apginti savo šalį,, taip ir M. I. C. šventėj dalyvavo di-į sto 
Kristaus bažnyčios kunigas 
turi būti pasiruošęs visuomet 
viso ko netekti, kad tik Kri- nigai, gerb. Nekaltai Prade

simai Vilniaus vadavimo rei-Įstaus garbė ibntų kuoplačian- tosios Švč. Panos Marijos Va 
kalais.

Kun. J. Mačiulionis, M I. 
C., apibudindamas dienos 
svarbų, išvedė labai graž’ų 
bei praktiškų patarimų. Be 
kitko, pabrėžė, jog žmogus,

i šiai žinoma ir apginama.
«' Programos pabaigoje kal
bėjo ir didžiai gerb. semina
rijos rektorius, kun. prof. 
Vaitkevičius, M. T. C., kuris 
be kitų dalykų, pabrėžė faktų,

rgdienių Seselės (kurios a«». 
bortiniu laiku darbuojasi se
minarijoje), seminarijos klie-

Pe-r misijas žmonės skait
lingai ėjo prie šv. Sakramen
tų. Ne vienas užšalėlis gavo 
dvasios sustiprinimų. Katnli-

Budriko nedėldienio prog- 
inma iš stoties WCFL, 970 
kil., 7 vai. vakare buvo iš
pildyta dideliu pasisekimu. 
Rimkaus ir Gricaitės dainn-

i.. i -i • • i • -i- .l°M' >sl H®l,s Amerika pinru-Nepi įklausomu be. ruošdamasis j kunigus, i l.ri-i!. . ... , . ., » i-, 1 line pripažino Lietuvos nešiaus bažnyčios karini likis,', , J priklausomybę. Po to, ir vi--padaro nemažesnę auka uz , , i... ... . sos kitos pasaulio valstybes!tuos Lietuvos didvyrius, pa- . , , ,
eigoje). Paskaitose iškelta Įjotus, kurie, ka.l ir „zl |pr,llaŽlno L,et”V» n(‘Pr"-a»-'
daug gražių minčių bei in- kilodami savo gyvybę, Seimas, j soma. UŽ Amerikų tris kari

bėga Šešupė’' (Sasnausko) ’ formacijos iš praeities ir da imtų, vardų, parodė drųsosl s,l^lkta sirdiDgas valio 
nega ssesupe (rsasnau.-uoj,. . • . . I Aukurų gražiai vede kuo-
“Kaip gi nemylėti man kam-1 etinio Lietuvos gyvenimo pasirašyt, po dokumentu, ku- j rjkas A Naudžiūnas, M. I.

kui jaučiasi laimingi gavę 
l ikai ir Marijonų ūkio gy/o ! progos pasiklausyti ir pasi-jvimas visiems patiko, Maka- 
ntojni. inokyti iš misijonieriaus pa- 'lų gyvenimas pasirodė įdo

minus ir juokingas, labiausiai 
patiko lietuvių liaudies dai-

i mokslų.Vakaras pasisekė ir alsi
lankiusiems teko patirti pe i Šv. Jurgio parapijonai 45-
ir.aža mnionių įspūdžių. kingi savo mylimam klebo- , ...

. T *» . , tj- * - o , . orkestrą. Kad prirengus t,»-
A. J. .d nui prel. Krušui uz pakvie- . . , - . , ,. ........................ tkia programų, kunoj daly------------------- - tunų tokio misiionieriaus. . . » .J,, , j -i vauia virs 40 asmenų, reikiaReikia pažymėti, kad kun. I ..... .. ’ ,.i,. , , . .. t daug lesų ir energijos. RaruoDrazdys vra kupinas tevy-l '? . ...... c, . , stotis pirmaeile, todėlnes meiles. Savo pamoksi uo-1 . .. ....., . . . i girdima aiškiai ir1 se net po kelis kurtus prisi- (

Dėkingumo Pa
reiškimas

BRIDGEPORT. — Pereitų!

uos, kurias išpildė didžiulė

visur 
gražiai.

pelio šito” (J. Bertulio), ‘Su-IFrie lo, skaityta Vilniaus \a-|ri«o Lietuvą paskelbė nepri- j c. pro.ran,os. paruoš,™ Į sekmadienį mūsų bažnyčioj I-T°We P*™;!
žadinkim l.ietnvų- (Kasnaos-, duoti Sujungęs išleista klausom a. Kaip valstybės vy-i ‘,in0 j. Kaman- baigės ,lv ojų savaičių misi-”"""! p"n» v.rta, imttus ,.s

' 1 .i i i 'naudingi. ties AVHFC, 1420 kai. vak.
Verta pasiklausyti.

Klausytojos

ko), “Malda” — žuvusi* rus 
už Lietuvos nepriklausom; be

kaltelė “Kas yra tauta”, ku- ras, patrijotas, visada pisi-(dūlis, M. L C., K. Stadalnin- jos, kurias vedė kun. A. Bra
doje paliesta svarbūs klau- ruošęs, kad ir visko netei-t*. kas, M. I. C. ir A. Miciūnas, zdys. Misijonierius nepapra- Linkime mūs pamiltam mi- 

sijonieriui sveikatos, o gerb.

ME5 MOKĖSIME JUMS
praloto prašome kitų sykį ir 
vėl jj pakviesti misijoms.

Sėjūnas

*100.000.001rmą Prizą
TIKRAME MĮSLĖS KONTESTE!

PAŽVELGKIME Į ŠIĄ MĮSLĘ!

Mįslė Atstovauja Jums Žinomų Vardų. Jūs Išrišate Šių Mįslę, Surinkdami 
Teisingų Vardų iš Žemiau Paduoto Surašo:

Anthony Adverse William Shakespeare
William Pilt Henry Ward Beeeher

Viriu) paduota m|«!4 aololaa Į i| haataitą. Tol yru vien tik pavyzdy*.

Ca

\

Tbii conttit, in in tntirety, copyrigbltd 1937, by P. Lorillard Co., Ine.

Rūkykite Dvigubai-Švelnius
Old Golds
IR LAIMĖKITE DVIGUBĄ ATLYGINIMĄ

Dideli pinigai nėra vienintėlis dalykas, ką galite laimėti 
šiame konteste. Didesnis pasitenkiriimas rūkymu yra antras 
prizas, kuri jūs tikrai laimėsite, kada jūs susipažinsite su 
Dvigubai-Švelniu Old Gold. Jis yra padarytas ii geriausio 
prizinio derliaus tabako Gamtos auginimo. Ir jis jums ateina 
dvigubai-apsatt gotai, dvigubame Cellophane'o pakelyj . . . 
taip kad ifls negausite sauso, drėgno ar nuvėsusio (igareto. 

lOld Gold reiškia šviežumą su didžiąja raide "S"! Stokite j 
šį kontestą šiandien ... it laimėkite DVIGUBAI!

Gaukite Oficiales Mįsles VELTUI Bile Krautuvėje, 
Kur Tik Parduodami Cigaretai. Jeigu Jūsų Krau 
tuvninkas Pritrūko, PASIŲSKITE KUPONĄ IŠ DEŠINES

TAIMEKJTE $100,000.00 ar bi kurį 

iš 1,000 gausių piniginių prizų!—

sumoje $200,000.00.
Ir kada jūs rišate ją, patirkite rūkymo gerumu 

D vi gubai-švelnaus OLD GOLD; tikro prizinio 

derliaus tabako cigareto; tai vienatinis cigaretas, 
kuris jums ateina pakelyje suvyniotas 2 eilių dvi
gubam Cellęphane . . . dvigubai apsaugotas nuo 

džiūvimo, drekimo ir dulkėjimo ... pasilaiko švie

žus bi kokiame klimate.

Pirmiausiai jūs laimėsite išrišdami tikrus mįs

lės paveikslus, mįslės, kurios iššauks jūsų suma

numų.

Žiūrėkite į mįslę kairėj. ”HEN” pridedant "RE” pri
dedant "WARD” pasidaro HENRY WARD. Tada "B” ant 
valizos pridedant "EACH” pridedant "ER” pasidaro BEE- 
CHER. Taip jūs išrišote jų! HENRY WARD BEECHER.

Ne visos mįslės konteste yra taip lengvos, kaip ši. Fakti- 
nai, mįslės darosi progresuojančiai labiau keblesnės kontestui 
tęsiantis. Tačiaus mįslių rišėjams kiekviena mįslė suteiks su
judinantį protinį susidomėjimų.

Gaukite Oficiales Mįsles išleistas sulyg diena ir pilnas 

taisykles, VELTUI kur tik cigaretai yra parduodami, ir pra
dėkite eit keliu į šviesesnę finansinę ateitį.

Jeigu jūsų krautuvninkas pritrūko mįslių bulletinų, pa
prastu būdu prisiųskite žemiau paduotų kuponų.

Pradėkite dabar šiuom linksmu keliu j ateitį!

(F.stablished 1760) 

Išdirbėjai Dvigiihai-^rflnių Old Gold Cigaretų

Data..................... .................................

OLD GOLD KONTFSTAS

P. O. Boa 9, Varick Street Station, New York, N. Y.

Tamstos: Malonėkite prisiųsti man visas oficiales mjs- 
les, kurios iki šioliai išleistos, sykiu su visomis tai
syklėmis. (dedu štampą už prisiuntimą.

Vardai MRS.............................................................................................................................
MISS (DrukuoUt nvo pavarde)

Galvi ..........................................................................................

Miniai....................................................... Valtį i ja...............

Įsitaisė X-Ray 
Aparatą

CICERO. — Br. Atkočiū
nas, kurs turi dentisterijos 
ofisų šioje kolonijoje ir Bri- 
dgeporte, įsitaisė X-ray apa
ratų. Tuo aparatu, kaip tlau- 
gels žino, peršviečiamai nufo
tografuojamas žmogaus kū
nas, arba jo dalys. B-ro At
kočiūno X-ray aparatas yra 
didelis, moderniškas ir gali
ma nufotografuoti ne tik bu
rnų, o ir bet kurių kūno da
lį. Aparatas randasi Ciceros 
ofise. Vietos pacientas

ĮSIGYKITE

Gavėniai reikalingą 
knygelę:

Atspausdinta iš maldaknygės 
“Ramybė Jums”

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

ir

Gavėnios Giesmės 
10c.

DRAUGAS PUB. CO.

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, Illinois

MARIJONŲ SEMINARIJAI AUKOS

West Sidės Aukotojų Vardai ir Jų Aukos; Šiam 
Kilniam Tikslui Pasidarbavo Uolus Veikėjas 
Andriejus Radzevičius; Marijonų Vienuolija 
Nuoširdžiai Dėkoja Visiems Aukotojams

Po 75c.: B. Markevičia, F.
Į Samulis.
1 Po 50c.: S. Šimulis, A. Gle- 
bauskas, B. Zaura, N. N., B. 
Bimford, A. Kriščiukaitis, R. 
Gercius, A. Varanius, S. Wul- 
lace, A. Radzevičius, M. Kru
šas, T. Zaura, J. M lageri s, N. 
N., M. Petrai t i'enė, N. N., J. 
Juozaitienė, P. Martus, N. N., 
A. Šinkūnas, 0. Marek, O. 
Matuzevičia, J. Molis, J. Kni
st autas, G. Jozaitis, C. Sisko, 
S. Vienžindis, A. Radžiuky- 
nas, šarkauskaA, B. Kairia, J. 
G rimulis, K. Zamaravičius, IT. 
Bush, P. I>abanauskienė, 0. 
Bačiolas, Andriejauskas, P. 
Stankevičia, A. Kilikevičienė, 
E. Raubiškis, A. Remečkis, E. 
Puplis, Tg. Pranokus, K. Sar- 
žiekas, W. Žalimas, M. Bura- 
čas, M. Karvelis, E. Motuzie
nė, S. Zičkns.

K. Grigonis 45c.
Po 35c.: A. Urarazaitė, S.

Adomaitis.
O. Leiingie 30c.
Po 25c.: B. Veber, W. Sa

dauskas, A. Glaz, A. Marozas, 
Brazauskas, O. Parsons, E. 
Malkevičia, N. V., B. Nausė
da, A. Kasilianskas, Mrs. Mc- 
Ellem, Mrs. Zaurienė, J. Bra
zaitis, J. Mačevič, E. Brukte- 
nis. B. Kazanauskas, A Ra
dzevičius, United Laundry, J. 
Balsevičius, Stockholm Laun
dry, K. Tamanauskas, N. N., 
S. Martišauskas, J. Bučins
kas, J. Mikalajūnas, L. Kru- 
šeričia, K. Kulbis, A. Jan

kauskas, J. Meldžius, A. Lu
kas, C. Petkus, M. Kundrotas, 
J. Skriskas, F. Norbut, .T. 
Bzingas, A. Wanucka, M. Ba- 
skij, P. Kalni.s, L. Žukauskas, 
A. P., E. Kiršis, S. Balickas, 
P. Burdulis, H. Ceefa, S. Pe
traitis, A. Petraitis, V. As
trauskas, Totoraičiai, V. A- 
nuškevičia, C. Maltis, A. Ma
jauskas, A. Radzevičius, U. 
Maženis, E. Saluška, Anna R., 
M. Ivanauskas, P. Mankus, 
O. Wistart, T. Kamarauskas, 
M. Sabasti.fOTias, M. Radze
vičius, K. Radzevičius, J. Be- 
rzinskas, Factura Frame Co.,

Po 20c ir mažiau: St. Bal
čiūnas, A. Valonis, N. N.
Tel. LINcoln 4424

Dėl Reumatizmo, Slojrų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Anksto Kraujo Spaudimo ir 
Redūsinimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Solphnr ir Shower 

Maudynės,
Elektros Trvtmentai ir Masožai

VTRV SKTRIVS 
1WW» riybonni Avu.

Tt*# . K tilr. 
Ir

rrt. Iki 1(1 mk 
Antr. Ir Trukt. 7:30 

ryto Iki 0 vnk.

MOTRSV SKVtttrS 
1S»7 N. Halotrd St.

Antr. Ir Krtvlr.
» ryta Iki • vnk. 

Mat aria 

Fatamantnia
•IOSK V1BTOSK PTVIR* 40 M FTV

CLASSIFIED
REIKALĄ IT J AMzl DARRININKI

Namų darbui. Moteris. Nereikės v 
ti ar akalbtl. Prižiūrėti mokyki 
valką. Būt, naktimis. $5—16. T 
lefonaa DORrhester 1585.______

Reikalaujama mergina skalbimui 
prosijlmu, su marinomis. Box fil 
"Draugas,” 2334 Bo. Oakley Av 
Chicago.

REIKALAI'J AMAS DARBININK.

Reikalaujamas vidutinio amtii 
darbininkas prityrus ūkės darbut 
Box 611. "Draugas,” 23S4 8o. Oi 
loy Avė., Chicago.


