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PATS TEISMAS KĖSINASI 
PRIES KONSTITUCIJĄ

Taip pareiškia Prez. Roose
veltas per radiją

AVASTTTNGTON, kovo 10. dentas turi teisę skirti teisė- 
— Prezidentas Rooseveltas va jus, bet paskirtieji turi perei- 
kar vakarę kalbėjo per radiją ti per senato rėtį ir senato pa- 
iš Baltųjų Rūmų. Kalbėjo apie tvirtinti. Tad* apie teismo 
Reformų reikalingumų vyriau-/‘prikimšimą” negali būti kal
iajam teismuj, kurs, anot pre bos. •
zidento, nutolo nuo savo t'unk-! ., , , . , ,

’ , . . • Prezidentas pakartojo, kad
eijų — pažangaus konstitucį-1 •• .. . .... SIUO savo žygiu nesiekia
jos aiškinimo. Prezidentas pa- , . ,. , ... .. ,. . . . keisti konstitucijos, arba var-
reiskė, kad vyriausiasis teis- . ,. , . . .... . , . , . zyti laisves, tik pageidauja,
mas virto tiesiog legislatyve , , , ...„ , ... ... kad kongreso pravedami sa-vyriausybės saka, o su juridi- ,. . . .... . ; .. . ... . . nes gerovei ir atitinkami mu

sų laikui įstatymai, nebūtų iš- 
teisėjami kaipo priešingi kon
stitucijai. Aiškindamas konsti
tucijų vyriausiasis teismas tu
rėtų atsižvelgti ne vien į kon
stitucijoje pažymėtų raidę, bet 
taip pat ir į gyvenamų laiką 
ir visas pasireiškiančia^ ap
linkybes. • f

Prezidentas reiškia vilties, 
kad gyventojai kongresų šiuo 
klausimu parems, o kongresas

“SĖDĖJIMO” STREIKAS CHICAGOJ MADRIDO RADIKALAMS 
DAROSI KARŠTA

Nacionalistai triuškina svar
biausias jų pozicijas

RADIKALAI SAUKIA PAGELBON 
VISUS VYRUS

| M.ADRIDAS, kovo 10. — i MADRIDAS, kovo 10. —
, Madrido radikalai pagaliau Visu šiaurrytiniu Madrido 
• pasijuto atsidūrę į tikrų pavo- frontu nacionalistai triuškina 
Ijų. Netekti jiems Madrido ne- radikalų milicijų ir nesulaiko- 
į didi nelaimė. Bet patiems pa- mai veržiasi pirmyn.
(kliūti į nacionalistų nelaisvę Patys radikalų vadai tai 
į— baisus daiktas. Tas gi gali pripažįsta. Jie nurodo, kad
įvykti. 'milicija negali laikytis prieš

ne šaka mažai kų bendra turi 
Anot prezidento, Amerika

šiandien susilaukė tokio laiko, 
kad gyventojai yra verčiami, 
griebtis priemonių vaduoti Sa-'l 
lies konstitucijų nuo vyriau
siojo teisino ir patj teismų, ku
ris išsukęs iš nustatytos sau 
vagos. • |

Kai kas protauja, kad prezi
dentas pageidauja “prikimš
ti” teismų naujais teisėjais — 
savo, arlia partijos šalininkais, 
nurodė prezidentas Roosevei-■ šių sesijų pripažins teismui re 
tas. Tas yra klaidinga. Prezi-(formas.

“Sėdėjimo” streikų sukėlė apie 200 darbininkų Burton Dixie Co. fabrike, 1001 So. Kos- 
tner avė., kur dirbami matrosai ir kt. Jie reikalauja didesnio atlyg.nimo už darbų. (Acme.)

NAUJA UNIJA REIKALAU
JA DIDESNIO ATLY

GINIMO

ANGLIJA NUMATO SAU 
PAVOJŲ VIDURŽEMIO

JŪROJE

INDIJOJ SUKILIMAI, 
SIUNČIAMA KARIUO

MENĖ

30 mylių frontu nacionalistų' bais« žygiavimų
galingos mechanizuotos pajė
gos puola Madridą iš šiaurry
tinio šono. Anot pačių radika
lų, nacionalistai nesulaikoma', 
varosi pirmyn. Jų tikslas yra 
Alcala, paskiau Guadalajara 
ir tuo būdu užblokuoti pasku
tinį vieškelį.

ir turi užimti pozicijas arčiau 
Madrido ribų, kur yra dau
giau priemonių sulaikyti šių 
nepaprastų nacionalistų ban- 
£U- ■

Kai kurie radikalų milicijos 
karininkai yra nuomonės, kad 
nacionalistai neužilgo atakuos

12 AUGUSTIJONU NUŽU
DYTA ISPANIJOJE
VATIKANAS, kovo. 10. — 

Kunigi) augustijonų kongrega
cijas generalinė kurija ikišiol 
rado, kari Ispanijoje radika
lai nužudė dvylikų šio ordino 
narių. Kiti nariai išblaškyti, 
nekilnojamos savastys apiplėš 
tos ir sunaikintos.

133 augustijonų grupė, gy
venusi Escoriale, rugp'ūčic 
mėnesį nukelta Madridan į Šv. 
Antano kolegijų, kuri paskiau 
pakeista kalėjimu. Pereito lap 
krivio mėnesį kai kurie iš šios 
grupės išsiųsti į Alcala de He- 
naree, kur ir iki šiandien jie 
ten pasilikę, anot apturimų ži-
»’)• ’ ■ . J

Madride augustijonų vienuo

TYLIOJI KATALIKU PRO
CESIJA AMSTERDAME
AMSTERDAMAS, kove 10. 

— Kaip kas metai, taip ir šį
met Olandijos katalikai čia į- 
vvkdė savo tradicinę gatvėmis 
naktį įspūdingų tyliųjų proce
sijų. Dalyvavo daugiau klip 
150,000 katalikų.

Šios kasmetinės procesijos 
įvestos 14-ame šimtmetyje. Re 
formacijos laikais buvo nu
trauktos ir 1880 metais ir vėl 
atgaivintos. Procesijos jvestos, 
anot padavimų, kaip vienam 
bažnyčios gaisre stebuklingai 
išliko nuo ugnies konsekruota 
Ostija.

Kas metai procesija vykdo
ma su spcciale intencija šį
met intencija buvo: “Dievas

Sudaryta plieno darbininkų 
nauja nepriklausoma uti’įa 
Carnegie Illinois Steel korpo
racijos fabrikuose reikalauja 
didesnio atlyginimo. Unijos 
viršininkai pareiškia, kad kor
poracijos pirmiau pripažintas 
didesnis atlyginimas nėra pa
didintas, bet sumažintas su
siaurinus darbo valandas.

Nauja unija vadinasi “Steel 
Employes Independent La* 
hor” (SEIL). Si unija sakosi 
neturi nieko bendra su Ameri
kos Darbo federacija, nė su 
Lewiso CIO.

RANDA TIK 4 GERUS 
TEISĖJUS

LONDONAS, kovo 10. — 
Anglijoe vyriausybė labai išju 
din ta gavus žinių, kad Musso
lini pasiryžo vykti aplankyti 
Libiją ir dalyvauti Italijos ka
ro laivyno manievruose Libi
jos pakraščiais ^duTžemio 
jūroje.

Šiais italų laivyno manev
rais bus bandoma uždaryti Vi
duržemio jūrų 100 mylių pla
čiam sąsiauryje tarp Sicilijos 
ir Afrikos. Sąsiaurio centre 
yra Pantelleria sala, kurių i 
talai įginkluoja ir saugoja nuo 
svetimšalių žvalgymo.

Anglija spėja, kad Italija 
tuo būdu rengiasi apvaldyti 

j Viduržemio jūrų ir, prireikus, 
uždaryti jų Anglijos laivams.

RAWALPINDI, Indija, ko
vo 10. — Čia šiaurvakarinėj 
Indijoj pasireiškė prieš britus 
sukilimai, kurių centras yra 
Mari miestelio apylinkėse, pa
lei įlindus upę.

Anot žinių, sukilimams va
dovauja Ipi fakiras, žinomas 
plėšrusis asketikas. Jis pareiš
kia, kad gana jau britams vy
rauti Indijoje.

Britų vyriausybė siunčia ka 
riuomenę prieš sukilėlius.

LIETUVOJE LANKĖSI 
SOVIETŲ MARŠALAS 

JEGOROVAS

lynas sunaikintas, keturi nn- tesaugoja Olandiją nuo komu

WASHINGTON, kovo 10. 
— Paštų departamento sekre
torius Farley randa, kad iš 
vyriausiojo teismo devynių lei 
sėjų tik keturi yra geri ir tin
kami šalies administracijai.

Šie tinkami teisėjai yra: 
pirmininkas Hughes, Brau- 
deis, Stone ir Cardozo.

patį miestų, uždarę Guadalaja 
Radikalų vadai pašaukė tar- vieškelį, 

nybon visus užsilikusius vy-. Radikalai spėja, kad nacio- 
rus, kokius tik bus galima kur į nalistai, matyt, nesustos žy- 
sučiupti. Įsakyta, kad jie vie- giavę iki pasieks Valencijos 
nos paros laiku prisistaty tų vieškelį ir tuo būdu aklai ui- 
vadams ir tuojau bus siunčia-'darys paskutinį rytinį Mndrį- 
mi frontan. Pažymima, kad do šonų. Tada Madridą* ap-

KAUNAS. — Pereitų metų 
pavasarį Sovietų Rusijoje

----------------------- ! lankėsi Lietuvos generalinio
PAŠLEMĖKAI NEGALI BŪ-1 štabo viršininkas. Jis ten su- 

TI VALDININKAIS sipažino su raudonąja armija.
Vasario mėn., šių metų, Lietu
voje lankėsi Sovietų Rusijos 
generalinio štabo viršininkas 
maršalas Jegorovas. Jis daly
vavo Lietuvos neprikausomy- 
bės 19 metų sukaktuvių minė-

tai kova už gyvastį ■linkui bus aklai užblokuotas.

STEBĖTINI PASAKOJIMAI 
APIE MAR GANTABRIGO
ARCACHON, Prancūzija, ko 

vo 10. — Čia yra Pablo Juan 
Boo, kurs išgelbėtas iš subom
barduoto gabenančio karo me
džiagų Ispanijos radikalų lai

svo Mar Cantabrico. 
i
Į Jis pasakoja, kad naciona-

CHRYSLERIO IR HUDSON listų karo laivas Canariaa ne- 
FABRIKAI UŽDARYTI | nuskandino to radikalų laivo,

------------ ! tik sugadino ir nutempė į San
DETROIT, Mich., kovo 10.' Sebastian.

Chrysler ir Hudson Motor Be to jis pasakoja, kad At-

VATIKANAS PASIREN
GĘS PRIPAŽINTI ETIO
PIJOS UŽKARIAVIMĄ

R0MA, kovo 10. — čia pns- 
oficialiai paskelbta, kad Vati-1 
kanas pasirengęs formalini 
pripažinti Italijai Etiopijos 
mperijų. ‘

Sakoma, kad pripažinimas i 
vyks balandžio mėn. 4 d.

nai nužudyti, o kiti išblaškyti. 
Be to, du nužudyta Malagoj, 
du Talavera de la Reiną ir ke
turi kitose vietose.

Generalinė kurija neturį ži
nių iš savo ordino vienuolynų 
Calella ir Ciba r.

Nacionalistų valdomose sri
tyse augustijonai normaliai 
eina savo pašaukimo pareigas.

nizmo ir kitų pagenizrr.o for
mų’’. Tik vieni vyrai dalyvau
ja tylioje procesijoje.

PRANCŪZIJOS VIDAUS 
PASKOLA

PARYŽIUS, kovo 10. — 
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė užtraukia vidaus paskolų 
10,500,000,000 frankų sumoje.

9 SANKALBININKAI 
NUBAUSTI

DETROIT, Mich., kovo 10. 
— “Juodojo le^ijono’’ devyni 
nariai, pripažinti kaltais san- 
kalbiavimni nužudyti leidėjų 
Kingsley, teismo nubausti ka
lėti nuo 1 iki 5 metų kiekvie
nas. . i.

Policija suėmė Frank Micha 
lskį, kaltinamų klastuotų čekių 
keitimu.

VYKDOMAS STREIKAS 
TUNELIUOSE

“Sėdėjimo” streikas ir to
liau vykdomas Chicagos vidu- 
miesčio tuneliuose. Apie 450 
darbininkų laikosi savo poeici- 
jų. Prekių vežiojimas tuneliais 
visiškai nutrauktas.

STREIKININKAI GAVO “WARANTUS” 
AREŠTUOTI POLICININKUS

Apie 50 streikuojančių taxi- 
cab vežėjų Chicagoj užvakar 
areštuota už kompanijų garo- 
džių pikietavimų. Vakar jie pa 
šaukti į municipalinį teismą. 
Po trumpų išklausinėjimų tei
sėjas Green juos visus paleido 
ir išdavė “warantus” areštuo
ti du policininkus už areštuo
tųjų spardymą ir į juos šaudy

BERLYNAS, kovo 10. — 
Nacių teismas nusprendė, kad 
tie vyrai, kurie leidžiasi savo 
žmonoms ant sprando lipti ir 
jų negali suvaldyti, negali bū
ti jokiais valdininkais. Tai pa
šlemėkai, jei jie negnli vyrau
ti.

Be to streikininkų advoka
tui išduota penki “warantai” 
areštuoti streiklaužius ir kom? 
panijų sargus, kurie užpuola
ramiai piketuojančius streiki
ninkus. i

Teisme išaiškinta, kad poli 
cija tikrai žiauriai elgiasi su 
streikininkais. O juk taip ne 
turėtų būti.

AMNESTUOTAS P. KUBI
LIŪNAS

KAUNAS. — Vasario 16 d. 
išvakarėse buvo amnestuotas 
ir iš kalėjimo paleistas buvęs 
Lietuvos generalinio štabo 
viršininkais Petras Kubiliūnas. 
Kaip žinoma, 1934 m. birželio 
mėn. po nevykusio pučo jis bu 
vo suimtas ir karo lauko teis
mo nubaustas mirties bausme. 
Bet vėliau ši bausmė Respub
likos Prezidento buvo pakeis
ta kalėjimu iki gyvos galvos. 
Drauge su P. Kubiliūnu, am
nestuotas ir buvęs gusarų pul
ko vadas Juozas Bačkus. Jis 
taip pat dalyvavo sukilime.

iCar kompanijų darbininkai, 
priklausantieji United Auto
mobile \Vorkers unijai, sukėlė 
“sėdėjimo” streikų.

jime, susipažino su Lietuvos I Kompani.įog uždarė kitus fa 
kariuomene, jos įstaigomis ir , brikus ir apie 100,000 darbi- 
atskiriomis dalimis, aplankė ninku neturi darbo. (Atsisako 
kaikurias miesto įgulas. pripažinti unijų.

Chrysler kompanija kreipė
si į teismą gauti “injunction” 
prieš sėdinčiuosius keliuose 
fabrikuose streikininkus.

Į Ameriką atvyksta britų 
misija savo imperijos reika-

LIETUVA SUDARO NAU
JAS PREKYBOS SUTAR
TIS SU UŽSIENIAIS

KAUNAS. — Šių metų pra
džioje baigėsi galiojimo laikas 
prekybos sutarčių, sudarytų 
tarp Lietuvos ir kelių kitų 
valstybių. Dėl to jau sausio 
mėn. pabaigoje Lietuva pradė
jo su Šveicarija, Graikija, 
Belgija, Olandija, Norvegija 
ir kitomis valstybėmis pasita
rimus, kurių tikslas buvo tarp 
Lietuvos ir šių kraštų vėl at
naujinti prekybos sutartis. 
Derybas vedė Lietuvos diplo
matiniai ir prekybiniai atsto
vai užsieniuose.

PLATINKITE ‘ DRAUGĄ*

HARVESTER CO. DIDINA 
ATLYGINIMĄ

International Harvester Co. 
(McCormick Works) paskelbė, 
kad ji didina 5 centus daugiau 
už darbo valandą 20,000 dar
bininkų Chicagoj.

fti kompanija, didina darbi
ninkams atlyginimą ir kituose 
miestuose.

ROMA, kovoi 10. — Italijos 
diktatorius Mussolini karo lai
vu išvyka j Libiją, Afrikoje. 
Gausinga grupė valdininkų ir 
karininkų jam draugauja.

lantiko viduryje laivo įgula 
patyrusi apie kapitono susiaie 
kimus su nacionalistais ir ka
pitonas peršautas.

Boo išsigelbėjo nuo naciona
listų iš Mar Cantabrico įšokęs 
jūron su keliais kitais įgulos 
nariais. Tie kiti prigėrė, o jį 
viena prancūzų žvejų valtis iš
traukė iš vandens.

Sušaudžius kapitoną, vyres
nysis iš įgulos ėmė viršinin
kauti laive. Mėginta prisiden
gti angliško laivo išvaizda. 
Bet nacionalistų karo laivas 
pažino Mar Cantabrico.

MEXIC0, kovo 10. — Ži
niomis iš Guanajuato, ke i 
šimtai banditų (plėšikų) už
puolė du kaimus. Nužudę 18 
kaimiečių kaimus apiplėšė.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

Šiandien debesuota; maža tem 
peratflros atmaina.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 
5:52.
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PASAULIO LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
REIKALU

tokias įeigas už darbų, kad ne tik užtektų 
pragyvenimui, bet dar liktų ir juodai die
nai, tuomet Socialinio Saugumo Aktas visai 
nebūt reikalingas.

Kad darbininkui nepasitenkina tuo, kad 
senatvėje jie gaus šiokią tokią pašalpą, pa
rodo dabartiniai streikai už didesnes algas, 
už geresnes darbo sąlygas. Tas judėjiiūas 
plečiasi. Darbininkų vadai stengiasi išau
ginti galingas unijas, kad greičiau priversti 
darbdavius kelti darbininkams algas.

Panašus judėjimas ėjo Anglijoj prieš 
šešis šimtus metų. Ten 1349 m. buvo išleisti 
statutai, apsaugojanti ūkininkų interesus 
(mat, tomis dienomis industrijos nebuvo), 
kad apsaugoti bežemius ir mažažemius nuo 
susiorganizavimo ir reikalavimo didesnių 
algų. Panaši kova eina jau nuo daug amžių 
iki šių laikų. Darbininkai tebėra beveik toj 
pačioj padėty, kaip jie buvo prieš šešis šimt
mečius. Istorija sako, kad ekonominis ir 
socialinis progresas neina dideliais žings
niais.

Mūsų tautoje negreit nauji sumanymai 
įgyvendinami. Vienų pavyadį turime is su
manytos suorganizuoti Pasaulio Lietuvių Są
jungos. Nuo Pasaulio Lietuvių Kcnyrtso pra
ėjo veik pora metų, bet kongreso sumany
tos įsteigti Pasaulio Lietuvių Sųjungos rei
kalai beveik vietoje tebestovi. Tiesa, statu
tas, rodos, jau paruoštas, bet nelengva jis 
Lietuvoj įregistruoti, nes draugijų įstatymui 
stovėjo jaut ant kelio. Vis dėl to tenka iš
girsti, kad ši kliūtis jau pašalinta. Šių žinių, 
ypatingai džiaugsmingai sutiko Argentinos 
lietuvių laikraštis “Išvien”, kuris Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos įsisteigimų taip įvertina:

“Mūsų kalba jungia mus, visuomet su 
mūsų tėvais ir nesuskaitomomis protėvių 
kartomis, kalbėjusiomis ta kalba ir išlaikiu
siomis jų mums iki šiai dienai. Mūsų kalba 
primena mums mūsų kraštų su jo gyvenimu 
ir visais jo džiaugsmais ir skausmais. Mes 
galime būti toli nuo savo krašto, bet mes 
vis viena esame surišti su juo ir su visais, 
kūne yra iš jo kilę. Dėlto mūsų kalba, mūsų 
kraštas mūsų papročiai ii' mintys yra mūsų 
išsimėčiusių po visų pasaulį, gyvu ryšiu ir 
mes tų ryšį turime palaikyti.

Žmones pasaulyje jungia į kolektyvus 
vienodi nusistatymai ir pažvaigos, jungia 
materialiai interesai. F* jungia mūsų. kal
ba. Ji turi savyje kažin ‘fokio, kas atstoja 
iv nusistatymus ir interesus, ir tikrumoje 
yr» daugiau, negu tai. Taigi, visai teisingai 
Pasaulio Lietuvių Sąjunga mūsų kalbai iv 
kultūrai: ir jų išlakymui skiria centralinę 
vietą. Bet žmogus, kartu yla gyvūnas, ku
riam jo gyvybės išlaikymas ii' duonos pasi
tikrinimas taip pat visuomet rūpi. Žmonės 
labiau patraukia į save ta dr augė, kuri jiems 
teikia daugiau paramos visais gyvenimo at
vejais. Ypač tai yra svarbu žmonėms atsidū- 
rusiems toli nuo suvo krašto tarp svetimųjų. 
Dabar yra beveik visur pasaulyje naciona
lizmo vyravimo metas. Visi žiūri tik viskų 
snu ir savo tautui laimėti. Tekiame laike 
ypač brangi yra tautiečių parama svetimi- 
joje ir ji juos nenoromis riša. Latrai kiauru 
yra kad kai kuriose užsienio šalyse visoki 
pašaliniai veiksniai mėgsta tyčiomis piudyti 
tos pačios tautos žmones, kad jie tarpu sa
vęs negulėtų sugyventi, labiau kriktų ir su
tirptų piudytojų bangose. Tas ypatingai tu
rėtų versti mus labiau suglausti savo eiles 
ir nepasiduoti piudymiu ir skaldymui. iŠ 
plovimus tarpu savęs mes nieko nelaimūsim. 
Mes lik daugiau piarasime.

Pagaliau, visi žinome, kokia šiandien 
pasauly yra sunki kova dėl būvio. Svetur 
gyvenančiam žmogui tai ypač turi būti aiš
ku. Pavieniui čia labui sunku laikytis, būriu, 
o ypač draugišku, jau daug lengviau. Pa
saulio Lietuvių Sąjunga turi tikslo visus 
mus burti į skaitlingesnius vienetus. Dėlto 
jos susikūrimų kiekvienus lietuvis, kur jis 
gyventų turi sveikinti.

Jei mes susiburtume vienoje šalyje, juu 
imtų gerai, bet Pasaulio Lietuvių Sąjunga 
mus nori suburti visur, kur tik mūsų kal
bos ir giminės žmonių gyvena”.

REVOLIUCIJOS PASBKO8

Chicago Tribūne anų dienų įdėjo tikrai 
gerą p. Orr nupieštą karikatūrą, kuri labai 
teisingai vaizduoja revoliucijos pasėkas. Jis 
paėmė pavyzdžiu Rusiją. Vaizdas yra toks: 
valdžia — tai medžio šaka, ant kurios sėdi 
caras, Kerenskis, bolševikai ir Stalinas. Ke
renskio sukelta revoliucija nuplovė šakos 
viršūnę ir su ja nukrito bedugnėn carai; 
Nikalojus 11; Kervnskiui tokį pat šposą iš
kirto bolševikai; Stalinas nupiovė tą šakos 
dalį, ant kurios sėdėjo bolševikai, o Stalinui 
kiti tokį pat likimų rengia.

Ir lai dar nebus galas. Stalino įpėdiniu 
kailis dar kiti duobę kasa. Mat, revoliucijos 
padarytos žaizdos ne taip greit yra užgydo- 
uios. Rodos, kad nuo Rusijos revoliucijos 
1917 111. gana, daug laiko prabėgo, tačiau,

ŠVEDŲ DRAUGINGUMAS LIETUVAI

Žymus švedų politinis savaitraštis “Da 
bar”, švediškai “Nu” įdėjo ilgų vieno savo 
bendradarbio rašinį šia antrašte: “Lietuva, 
Lenkija ir Vilniaus klausimas”, šalę raši
nio įdėjo ir eilę fotografijų. Straipsnio auto
rius, prisiminęs paskutiniu lailku įvykusį 
gairių perkėlimo incidentų prie demarkaci
jos linijos, visai objektingai išdėsto Vilniaus 
bylos eigų, plačiai nurodydamas represines 
lenkų valdžios įstaigų priemones prieš lie
tuvius ir jų organizacijas Vilniaus krašte.

Švedų spauda 11c pirmų kartų palankiai 
atsiliepia apie lietuvų ir jos nusistatymą 
Vilniaus atžvilgiu. Politiški ir ekonomiški 
santykiai, Įdek tenka patirti is spaudos, tarp 
Lietuvos ir Švedijos yra kuogeriausi.

■* * » »
Daug kas šiandien kaliai apie komuniz

mų. Bet ar daug kas žino, kas yra komu 
niztnas ir kokiais pavojais jis grūmoja/ Tuo

APIE SOCIALINIO SAUGUMO AKTĄ

Jungtinėse Valstybėse turime įvestų 
taip vadinamąjį Socialcinio Saugumo Aklų 
(Sočiai beeurity Act). Daug kas mano, kad 
tai yra uaujas ir labui geros dalykas. Besą- j skymų paleisti apyvarton Jungtinėse Ameri-
ližkai žiūrint, reikta pasakyti, kad šis įsta
tymas nėra naujas dalykas ir ne taip jau 
džiuginantis. Ištikrųjų lai yra senas daly
kas, tik, žinoma, naujais rūbais aprengtas.

Butų daug geriau, jei būt išleistos į- 
statymas, kuris garantuotų darbo Žmonėms

Vaitkevičius. Paskaitų girdėsime Vakarinių 
Valstybių Lietuviu Katalikų Konferencijoj, 
kuri bus kovo 14 d. Aušros Vartų parap. 
salėj, Chicagoj. Svarbu, kad į šią konfe
rencijų suvažiuotų daug mūsų organizacijų 
ir draugijų veikėjų, nes jie dažnai turi su
šniurti su komunizmo ir kitokių izmų agen
tais.

• • •
Išrado, kad kai kurie Brooklyno lietu

vių laikraščiai “pinigų turi kai šieno”. Dol 
Scvikų “Laisvė” rašo, kad, girdi, tautinin
kų “Vienybė” gaunanti pinigiškos paramos 
iš Kauno. Kitaip esą ji ir dienraščiu nebūtų 
galėjusi išeiti. “V.” redaktorius sako, kad 
*‘L-vė”,meluoja ir ta pačia proga primena, 
jog “L-vė” pinigiškų fiaranią gaunanti iš 
Maskvos. Tai ir Pruseika sakęs, kuomet jis
pykosi su liolševikų dienraščių redaktoriais.

• • •
Prancūzijos vyriausybė buvo sudariusi

kas Valstybėse apsiginklavimo Lomus. Prire 
tai labai griežtai pasisakė senatorius K. Bo 
rali savo kalioj, pasą k y toj senate kovo 8 d. 
Už tų kalbų šen. Borahui reikia duoti kre
ditų. Panašūs dalykai visuomet tur. būti 
iškelti viešumon.

Rauo
KAS YRA KUNIGAIKŠČIAI 

ČARTORYSKIAI?

Kad ir nesvarbus dalykas, vo Aleksandras, Vosyliau* sū- 
visgi kai kas užsiinteresavo nūs Čartoryskis. Vengtai ste-
kokiu būdu kunigaikštis Au
gustas Čartoryskis, susižieda
vęs su kunigaikštyte Dokuos 
Bourbon, tarptautinėj spau
doj pavadintas “lietuvišku 
kunigaikščiu”. -

Tuo klausimu įdomaujan
tiems galiu patiekti sekančias 
žinutes, Oortoryskių gimines 
liečiančias.

L. D. K. Algirdas, tėvui 
Gediminui dar gyvam tebe
sant, vedė vienturtę Vitel^ko 
kunigaikštytę Marijų ir tapo 
didelių gudų žemės plotų val
dovu. Marija greit mirė, bet 
visgi suspėjo pagimdyti Al
girdui keletą sūnų, kurių vi
sus pakrikštijo rusų apeigo-

bėjosi, kad jis vartoja tuk) 
'pat herbų kaip ir karalius. 
Jeguila pareiškė, kad jis to 
ir nori, kad jo giminės Vytį 
't. y. žirgvaikį su pakeltu kar
du, vartotų savo ženklu.

Paskutinis Lietuvos ir Le
nkijos karalius Poniatovskis, 
Čartoryskirttės sūnus, rengė
si permainyti seną krašto ko
nstituciją ir įsteigti čfertory- 
skių dinastijų vieton renka
mų karalių. Carienė Kotrina 
sužinojusi apie tą, liepė pa
grobti jaunus Čartoryskličius 
ir atgabeno juos į Peterbur- 
ką, kur augino juos sykiu su 
savo anūkais, būsimais carais 
Aleksandru ir Mikalojui;;.

mis ir kuriuos padarė savo
tėviškės įpėdiniais. Tų sūnų J laisvės laiku lenkai

kai dėl smerčio Spanijos re- 
Šinitmetinės su viršum be- heliams. Balšavikai delnus tri-

tarpe buvo Konstantinas. Vė- ehistai žiūrėjo į Oartoryskius 
liau Algirdas pakviestas po kaipo teisėtų Lenkijos dinas- 
praš&linimo Jevnučio užimti tijų. Tai žinodami Habsbur-

Lietuvos sostą, Marijos vai
kams patiko gudų žemės, o 
vedęs Juljonų ir susilaukęs 
Jogailos Svidrygailoe, Skir
gailos' ir kitų, kurių jau ne- 
bekrikštijo, taisėsi jiems kad 
ir jaunesniems palikti Lietu
vą. * ;;

Algirdo ir Marijos sūnus 
Konstantinas turėjo du sūnų 
— Glebų ir Vosylių. Vosy
lius kaipo savo dalį gavo vir-kaip matome, revoliucija dar nėra likviduo- . . .

!*. Vargu ir šimtmečio užteks, kad pagy- 1 DmeP^ *•»*♦ Z
d\ti revoliucijų sužeistų Rusiją.

Tų patį, žinoma, galima pasakyti ir u- 
pie kitus kraštus, kurie pergyveno didesnę 
-ar mažesnę revoliucijų. ■ ><' '■

Černigovo ir Cartoryskc ku-
' nigaikštystes — ir tokiu bū
du jis ir jo ainiai pradėjo va
dintis Čarpyyskiais.

Kaipo šeimynos herbų Ča- 
rtoryskiai vartoja Lietuvos 
Vytį. Kada Jegaila buvo atsi
lankęs Vertįįrų sostinėj Buda
pešte, jo palydovų tarpe bu-

gai su Čartoryskiais susigi
miniavo. Arkiprimcas Stepo
nas Habsburgas, Oartorys- 
kiūtės sūnus; buvo tikras, kad 
jis atstatys Lenkijos karalys
tę ir gal būtų tai padaręs jei
gu Pilsudskis su savo legio
nais nebūtų įsimaišęs į Len
kijos atstatymo darbų.

Čartoryskiai yra taip liū
tingi, kad tikrai nei vienas 
iš jų nenoiės būti dabartines
Lietuvos karalium. Galima. * ' i '
net abejoti, ar norėtų Lenki
joj viešpatauti: šiais laikais 
karaliavimas jau ne taip pa
traukiantis, kaip buvo kitą 
syk: buvusio Anglijos kara
liaus Ehvardo atsitikimas y- 
ra kaip tik aiškiausiu to pri- 
parodymu au rūdomis šėtonėlio ošarėlė- 

Kun. M. Urbonavičius, MIC. inis linksmų vidurių užeigoj, 
buvo sustreikavus ir atsisė-

LIETUVOS DARBO ROMŲ VEIKIMAS 

Kaip Rūpinamasi Darbininkų Būkle
Pirmoji priežastis įkurti 

Lietuvos Darbo Rūmus buvo 
ta, Lietuvos darbininkija vi
sų laikų neturėjo jokios Ijen- 
dros centralinės organizacijos, 
kuri rūpintųsi .jos būkle. Tie
sa, ir prieš tai darbininkai 
buvo organizuojami į kultū
rines bei politines draugijas 
bet jos bendro darbini nkijos 
centro nesudarė. Antroji prie 
žastis kuri paskatino įsteigti
Darbo Rūmus buvo užėjusi, 

klausimu paskaitų patieks kun. pi|pf. J. ūkiškoji krizė, kurių ypač

rbininkams kompensacijos li
gi 14 savaičių, jeigu darb
davys darbininkų atleidžia iš 
darbo, šiuo įstatymu darbi
ninkai per metus gauna 14 
dienų apmokamų atostogų. Be 
to, pramonės darbininkų sa
mdos įstatyme numatytos ir 
baudos darbininkams, už vi
sų kitų darbo įstatymų ne
vykdymų. Antras svarbus ge
neralinės darbininkų atstovy
bės darbas šioje srityje yra 
Lietuvos civilinių įstatymų

skaudžiau pajautė pramonės paruošimas. Pagal juos dar-
darbininkat Esant tokiai pa-1 bininkams darbdaviai prirer- Visi Lietuvos darbininkai iš-
dėeiai, buvo gyvas reikalas 
susirūpinti darbinhikų būklės 
pagerinimu. ‘ Pirmiausia, 1934 
metais Kaune buvo sušauktas 
visų Lietuvos darbininkų at
stovų susirinkimas, kuris į- 
kūrė generalinę darbininkų at 
stovybę. Tai buvo pirmasis 
centras, kuriame jungėsi visi 
bendrieji ir opieji Lietuvos 
darbininkų reikalai.

Po dviejų metų

Per dvejus savo gyvenuuo 
metus generalinė darbininkų 
atstovybė nuveikė nemažus 
darbus ekonominei ir kultū
rinei darbini nkijoR jiadėčiai 
pagerinti. Pirmiausia, jos 
pastangom i s buvo pe ruoštas 
ir išleistas dienas pagrindinių 
dailininkų .įstatymų, būtent 
pramonės darbininkų samdos 
įstatymas. Juo uųstatonuzF da

I včiami daug greičiau išmokėti 
algas ir kompensacijas. Gre
bi to, generalinė darbininkų 
atstovybė dar paruošė pra- visumos susirinkimų. Iš savo 
monfs darbininkų - mokinių' tarpo visumos susirinkime iš- 
sanidos taisykles, darbininkų1 renkama penki Rūmų vnldy-
gyvybei ir sveikatai saugoti 
taisykles, pagal kurias fabri
kuose turėjo būti įvestos hi
gieniško?? darbo sąlygos, ge
resnis maSinų užlaikymas ir 
t.t.

Atstovybės direktyvos

t Alinimą, generalinė atstovy
bė Kaune tuojau įsteigė ben
dro lavinimu kuraus, kurie 
davė dabar v bais steigiamų 
darbininkų kultūrinių klubų 
užuomazgą. Atstovyliė pradė
jo kristi įvairius darbininki
jai naudingus ir reikalingus 
literatūros leidinius. Be to,

Į čia ir prasidėjo tikroji Dar- 
Varyduma darbininkų kul-lbo Rūmų veikla.

Ketvirtadienis, kovo 11, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Iiėgo ntto, vilko, užbėgo aut 
meškos

Šitokį priklodų, tavorščiai, 
galima prisegti ant marių 
dugno gulinčiam ar Spanijcs 
rebelių kur nors nuvilktam ši- 
pui Mar Cantabrico su visais 
eroplanais, rai febais, kulko
mis ir kitokiom vainos noči- 
nom, kurias buvo supii-kę A- 
merikos ir Meksikos balšavi-

monar- j ne įš linksmybės, kai tas ši-

dus bučernėj. Dabar iš Džio- 
lieto, 111., atėjo navyna, kad 
Frenkis Peterlin už pusės 
bloko nuo savo namų sustrei- 

ikavo, atsisėdo arinabily ant 
nepeivyto stryto, ir, sako, sė
dėsiąs tol, kol strytų komi- 
sorius neišpeivys. Pranašau
jama, kad tam Frenkiui rei
kės sėdėti iki pavasario, ba 
užėjus t lašalu i armabilo ratai 
purve įšalo. Arinabily FrenJ 
sėdi, miega, valgo ir, žinc 
visas kitas rokundas atlfc 
{ kų po to streiko bus panai 
šus jo armabilas, patys galit 
pafigeriuoti. Gal, net Varša- 
vskis nenorės priimti.

Kadangi sėdėjimai didžiu
moj išeina ant geros rokundos, 
nebloga būtų visiems Čikagos 
gyventojams susėsti jėlose »r 
paskelbti miestui sėdėjimą tol, 
kol jos nebus klynijamos ma
žiausia sykį į savaitę. Ba ki
taip to gero niekuomet nesu
lauks.

pas su visu liodu pabėgo nuo 
“vilko”—Dėdės S«uno, — ale 
nepabėgo nuo meškos. Pačiu
po jį ant marių rebeliai ir 
gudbai. Tokiu būdu zuikis nu
nešė, gal, Vieną, kitą ir lietu
viškų balšavikų dolerį, paau
kotų ant smerčio Ispanijos Ke
beliams.

Balšavikų poperos dabar 
savo tavorščiams ašaras šluo
sto sakydamos, kad ant to 
ši po nebuvo nei vienos kulke
lės. Esą, tas bodas buvo per 
•nufintas ant kito šipo.

Ką gi darys, reikia nois 
tokiom šnekom ramintis.

Visokių ir visaip dabar 
būna sėdėjimo streikų. Anų 
dien girdėjote mano šnekų, 
kaip viena mergina, po funių

Praeitą sekmadienį pas Pi l
kius buvo 15 metų ženatvės 
aniversary. Valgant išėjo šne
ka apie visokias aklas jaunų
jų meiles. 14 metų Pelkių duk
tė Zuzė klausia mamos.

—- Mamyte, ar tamsta tiki 
į aklųjų meilę, arba įsimylėji
mų iš vieno pamatymo.

— Pilnai tikiu, dukrele, — 
atsakė Pelkienė. — Jeigu an
trų syk būčiau pažiūrėjus į 
tavo tėvelį, šiur, būčiau su juo 
nesiženijus.

ji ruošė darbininkams pnskai- vėžyje, Tauragėje, Vilkaviš-
tas, organizavo pramogas, į- 
vairių švenčių puninėjimus, 
koncertus ir t.t.

Matant generalinės atsto
vybės darbininkų teigiamus

kyje, Ukmergėje, Alytuje, 
Šančiuose, Petrašiūnuose, Kė
dainiuose, Kybartuose ir Bi
ržuose. Prie klubų organizuo
jami darbininkų chorai, sCe-

darbus, buvo iškeltas suma-. nos mėgėjų būreliai, stygų o- 
nymas įsteigti Darbo Rūmus, f rkestrai, šaclunatininkai ir 
Tuo tikslu 1935 metų lupkri-Į sportininkų komandos. Klū- 
čio mėn. 1 d. buvo paskui,b- bai darbininkams ruošia kul
tas Darbo Rūmų įstatymas, tūrinius vakurus, įvairius mi- 
Kol buvo išrinkti Darbo Rū- nėjimus, o Kaune kas antra 
mai ir sudaryta jų organiza- savaitė ruošiami dideli dai- 
cija rūmų tvarkymo darbas .nos ir muzikos bei literatu 
buvo laikinai pavestas gene-.ros vakarai, kurie vadin? 
ralinei darbininkų atstovybei. ’ “lietuvišku šiupiniu”, ši 
Pačių Darbo Rūmų rinkiniai, vakarais gyvoi domisi ir

čioji visuomenė. Varydami 
darbininkų švietimo ir auk
lėjimo dalbų, Darbo Rūmai

įvyko 1936 m. gegužės mėn.

bos nariai, o Rūmų pirminin
kų skiria vidaus reikalų mi- 
nisteris. Pirmasis naujai į- 
steigtų Darbo Rūmų visumos 
susirinkimas ir jų iškilmin
gas atidarymas įvyko 1936 
melų birželio mėn. 26 d. Nuo

Platesniu mastu

Duiluninkų kultūrinį gyve
nimą plėsdami, Darbo Rūmai 
pradėjo platesniu mastu stei
gti darbininkų kidtūrinius 
kiūbus. Ligšiol jų ,įau įsteig
ta 14: Kaime, Šiauliuose, Ma
rijampolėje, Jonavoje, Pone-

rinko 30 Rūmų narių, kurie 
ir sudaro Aukščiausių Darbo,'.jau antri metai leidžia tris 
Rūmų organą, būtent, Rūmų kartus per savaitę išeinantį 

darbo žmonių laikraštį “Da
rbą”. Be viso to> prie darbi
ninkų kultūrinių klubų yra 
įsteigti darbininkams bendro 
lavinimosi kursai, kuriuose 
pernai metais lankė 1,200 da
rbininkų. Šiuos kursus neto
limoje ateityje manoma dau
giau suspecialinti, įvedant į- 
vairių amatų mokymų. Dar
bininkų švietimo darbui tvar
kyti prie Darbo Rūmų yru 
įkurtas darbininkų liaudies 
universitetas.

Vienatinė darbininkų 
organizacija

Šia proga dar galima pa
žymėti Darbo Rūmų paskir
tį bei pareigas. Darbo Rūmai 
yra visuomeninė darbininkų 

(Tęsinys o pusi.)
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prilėmimo reikalas. Nuomones 
pareiškia kun. A. Jurgutis ir 
kun. J. M. Vaišnoras. Galu
tinai pavesta valdybai tame 
reikale elgtis taip, kaip pa
sielgs Fed. Centras ir orga
nizuota katalikiška Visuome
nė.

A. Žaliaduonis Iškelia rei-

doje uždarant susirinkimą. . 
Siame apskr. metiniame su-'

sirinkime užsiregistravo se
kantieji parapijų bei organi
zacijų atstovai.

se). Visi jo dabar pasigenda-!'*1 
me, nes buvo vienas panini- j

PASKAITYK IR SUŽINOSI!vaikinų, kurs niekad ne-1 
apleisdavo jokių pamaldų ne i

Na, O Kas Čia?
Ix-w1m .MmUmii.h Kelią lindo 
Ix»wls Kreditan VIhIciiis I>u«H

Užrašai A.L.R.K. Fed. Pittsburgho Apskr. 
Metinio Susirinkimo Įvykusio Vasario 28 d. 

1937 m., Šv. Kazimiero Mokyklos 
Kambary, Pittsburgh, Pa.

Pirm. J. B. Tamkevičiiv a , Pirm. kviečia išduoti rapou 
tidarė susirinkimą kviesda-įrtą apskr. raštininką, kurs 
mas visus prie maldos, kuriai, trumpai pareiškia, kad prie 
vadovavo dvasios vadas kun.
J. M. Vaišnoras. Pirm. Tam- 
kevičius kviečia perstatyti ir 
išrinkti susirinkimo vedėjus.
Susirinkimo pirmininku per- 
fcityta, paremta ir vienbal- 
iai išrinkta J. B. Tamkevi- 

čius. Tokioje pat tvarkoje iš
rinkta susirinkimo raštininku 
A. Paleckis.

Šv. Kazimiero parapijos 62
Fed. skyriaus ir j jį priklau
sančių organizacijų atstovai: 

. kleb. kun. M. J. Kazėnas, J.
b. TainkevttiUR, K. Vai&nc tekų bei diskusijų socialinis, . , .. , T .. ... ,. . , . ras, A. Jaškunas, J. Neberas,ekonominiais dienos klausa- « « , , ,.V. Medonis, S. Sakalauskas, mais. Po diskusijų tame ret- T T... ... . „ -. .... , .. . , * . . J. Klimaitienė, R. Zunnickie-kale pnunta sekanti kun. A nė, M. Stahkauskienė, M. Be
rnotienė, Bliutienė, Kvedarie
nė, A. Sabutienė, Takažnua-

y. . y , _ . kienė, P. Norkienė, A. Sikor-suvaziavimas prašo busimos , . . „ , , ...., , .. . skis ir V. Jurkoniutė.apskr. valdybos rengti sočia-

Jurgučio rezoliucija:
“Pittsburgho ir apylinkės

Federacijos skyrių metinis I

apskr. rengiamų apvaikšfioji-!Iio P°badžio P“kai^es P*- 
mų surengimo daug darlavo-' raPIJin^ ^etamėae ’. 
si, kaip kurie apskr. vo’dy- J Prieš renkant valdybą kun. 
bos nariai ir jiems priklauso Jurgutis paaiškina reikalą ir 
kreditas. Susirinkimuose da- duoda įnešimą, kad į valdy

bą įeitų iš kiekvienos dides
nės parapijos tos parapijos 
klebonas ir du pasauliečiai, o 
mažesnių parapijų klebonas 
ir vienas pasaulietis. Po tru
mpų diskusijų K. Vaišnoras

lyvavo kada galėjo ir abelna- 
me veikime dalyvavo kiek lei
do laikas.

Toliau pirm. perstato npskr. 
iždininką J. Grebliūną išduo
ti metinį raportą. Savo ra
porte iždininkas smulkmcniS- j P®™10® įnešimą ir tapo plu
kai perskaito visas apskr. į- imtas*
eigas ir išmokėjimus. Iš jo I Renkant valdybą iš Šv. Ka- 
raporto pasirodo, kad apskr. zimiero parapijos, apart kle-

IŠ Homestead; J. Grebliū- 
nas ir A. Žaliaduonis.

Iš Bridgeville: kun. A. Ju
rgutis ir P. Jakštienė.

Šv. Vincento parap. ir 56 
sk.: kun. J. M. Vaišnoras, A. 
Paleckis ir J. Šimkus.

Dangun Žengimo parap.: 
kun. J. Misius.

Šv. Valentino parp: kun. 
J. Pikutis.

Braddock ir Donorą atstovų 
neprisiuntė.

A. Paleckis, rašt.

Smagi žinia. Praeitą savai
tę ant Carson Street numeriu 
2114, Stasys Tumas ir Jonas 
Tainkus atidarė naują gele
žies krautuvę (Hard’.vore 
Store), kuri bus žinoma T. 
and T. Hardware. Sveikiname 
jaunuolius. Šv. Kazimiero pa 
rapija jų žygiu didžiuojasi, 
nes abu yra čia gimę, augę, 
čia lietuvišką mokyklą lankę, 
abu priklauso parapijai ir y- 
ra veiklūs nariai, abu yra na
šlaičiai, abu gražiai sugyve
na su savo motinomis, abu 
dar nevedę, abu labai simpa
tiški vaikinai, vis abu ir abu, 
kur tik nepasisuksi vis susi
dursi su jais. Atėjęs į jų T. 
and T. Hardware krautuvę 
ir čia abu rasi laukiančiu ma 
loniai kiekvienam patarnauti.

Kas tik po vardu ‘hard įvare’ 
atseina pas juos viską gausi

tik šventomis, bet ir šiokio
mis dienomis rasdavo laiko, 
ne tik Mišių šv. išklausyti, 
bet ir šiaip į pamaldas atsi
lankyti.

Neseniai palaidojome Joną 
Urlakį, Barborą^ Kungienę, 
Stanislovą Lisauską, Agotą 
Palucienę, o šią savaitę ne
gailestingoji giltinė parbloškė 
net tris vyrus: Mykolą Rijiu 
kų, Juozą Karališką ir Kazi
mierą Šidlauską. Tai didelė 
žymė pasidarė Šv. Kazimiero 
parapijonų eilėse. Jie visi pa
laidoti iš Šv. Kazimiero baž
nyčios parapijos kapinėse šei
myniškuose sklypeliuose. A- 
mžiną jiems atilsį.

Savaitė po savaitės retėja 
ir retėja parapijonų skaičius. 
Ir kas bus toliau, tai apie tai 
jaunimas lhbai, labai gerai 
turėtų pagalvoti, ypač tas

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

Keturios dldelSs 
vertybes Aluose pa
vasariniuose siu
tuose.

MADA
ORRUMA8

PATARNAVIMAS
VERTYBE

#22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčiu, 
jokių mokesčių už 
pristatymų.
I tetiuvis pardavė
jas Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

Miliam A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

turi ižde pinigų $34.37. bono kun. M. ė. Kazėno, iš-

ir dar pigiau, negu kur ki- jaunimas, kurs labai uoliai 
tur. Jie net ir į namus pri- glaudžiasi prie svetimtaučių, 
stato, ko tik reikia. Tik pa- jei jaunimas nepamylės savos 
telefonuok ir Tomukas tuo- parapijos, savo tėvų sukur- 
jau pribus. Tat, paremkime [ įos įr pastatytos bažnyčios ir 
savus jaunuolius. Jiem pri- mokyklos, tai, nereikia būti

Jauniine, susiprask laiku. 
Laikykis savos parapijos, lan
kyk savo mokyklą, kurią jū
sų tėveliai sunkiai uždirbtais 
centeliais pastatė, brangink

(Tęsinys 4 pusi.)

Pirmininkas pristato rašti
ninką perskaityti praeitų me
tų susirinkimo užrašus. Per
skaičius užrašus K. Vaišno
ras duoda įnešimą priimti už
rašus kaip skaityti. A. Žalia-
dmmis purens įnešimų ir sn- Nenžbaigtų reikrelų terpe', J- B- Tamkevifiųs
rnnkM, priėmė nžrašne. j gvarstoma spaudos platinim0 K. Vaišnoras.

Pirm. perstato dvasios va- rei|ia|as p Jak5,ienė siūlo
dų kun. J. M. Vaišnorų iš- SMn(,dos |at,inimuį

įr

Iš Homestead J. Grebliū-

duoti metinį raportą. Dvasios 
vadas pabrėžia, kad laike me
tų būta daug gerų sumany
mų, bet ne visi tapo įvykin
ti dėl įvairių priežasčių. Ra
gino šiais metais toliau vary
ti: tautiškai - religinį veikimą.

Pabaigus kalbėti dvasios va 
dui pirm. perstato vietinį šv. 
Kazimiero parapijos kleboną 
kun. M. J. Kazėną pakalbėti 
į susirinkusius. Kun. M. Ka
zėnas savo kalboje nusiskun
džia, kad Fed. apskr. ir abel
nai katalikišką veikimą per
mažai remia katalikai atski
rai ir net kai kurios parapi
jos, ar kolonijos, veikime ne
dalyvauja.

Pirmininkas savo metinia
me raporte pareiškė, kad da
lyvavo visuose stlsirinkimūo- 
se (išskyrus vieną) ir kad 
dirbo Fed. apskr. naudai kiek 
galėjo.

agentą. Diskusijose dalyvau
ja kun. A. Jurgutis, J. Greb- 
liūnhs ir kun. J. Pikmtis. Ga
lutinai susirinkimas priėmė

nas.
Iš šv. Vincento parapijos,

Po metinio Fed. apskr. su
sirinkimo įvyko trumpas nau
jos valdybos susirinkimėlis, 
kuriame pasidalino pareigo
mis valdybos nariai sekan
čiai: Dvasios vadu kun. J.

apart kleb. kun. J. M. Vaiš- M. Vaišnoras, pirm. J. B. Ta- 
noro, išrinkti A. Paleckis ir 
J. Šimkus.

duosim daugiau ūpo ir pasi
sekimo. Linkėtina geriausio 
pasisekimo. Gana svetimiems 
vergauti, eikime pas savus.
Turime įvairios rūšies savų 
biznierių. Koresp.

dideliu pranašu, kad neilgai 
lietuviškas nuosavybes lietu
viai bevaldys — noroms ne 
noroms turės patiekti sveti-
miems.

mkevičius, rašt. A. Paleckis, 
ižd. J. Grebliūnas. Nariais:

sekančią kun. A. Jurgučio re- Nuo J)angun žengimo pnia-Į^UT1"
zoliuciją spaudos platinimo 
reikalu:

“Pittsburgho ir apylinkės 
Federacijos skyrių metinis 
suvažiavimas paveda būsimai 
Federacijos apskr. valdybai 
surasti katalikiškos spaudos

pi jos išrinkta kleb. kur. J. 
Misius ir jam pavesta pakvie
sti nuo savęs du pasauliečius.

Nuo Šv. Antano parapijas, 
Bridgeville, išrinkti kun. J. 
Jurgutis ir P. Jakštienė. Kun. 
J. Pikutis įeina į valdybą

Jurgutis, kun. J. Misius, kun. 
J. Pikulis, K. Vaišnoras, J. 
Šimkus, P. Jakštienė.

Iš North Side giltinė per
sikraustė į South Side ir čia 
pradėjo švaistytis po mūsų 
parapiją. Trumpu laiku pa
kirto net keletą žymesnių pa
mpi jonų: Andriuką Oželį (pa

A. Paleckis, rašt. laidotas Kalvarijos kapinė
se

PASAULYJE DAR 5,000,000 
VERGŲ

Vien Kinijoje yra jų apie 
2,000,00. Daugiausia 15 — 18 
metų mergaitės, kuriias tėvai 
už nedidelį atlyginijną par
duoda neribotai tarnybai.

agentą ir, kur gėlimą, steigti , u vienas.J • • v 1 • 1_*  • 3 ■
Kitų parapijų klebonus ir 

seserų Pranciškiečių kapelio
ną kun. J. Skripkų pakviesti

spaudai išplėtimui draugijos 
lietuvių parapijose’’.

Svarstant naujus sumany
mus J. Grebliūnas duoda į- 
nešimą rengti kortų lošimo 
pramogą (card party) apskr. 
naudai A. Sikorskis parėmė 
įnešimą ir tapo nutarta mi
nėtą' pramogą surengti.

Toliau svarstoma iš Lietu
vos atvykstančių sportininkų

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS

DABAR
Turėkite Geresnius Valgius ... 

Taupykite Laikę, Vitaminus, Skonį

ĮGYKITE NAUJĄ 1937
AUTOMATIŠKĄ

GESINI PEČIŲ

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškia

Kovo Vienuolikta Diena

“Įsižiūrėkite į lelijas, kaip

skausme, ir visa šalis pilna 
sniego ir lietaus.

Aštrus yra vėjas ir kertan
ti yra dargana, šalti ir nešva
rūs mes einame gatve; šaltas 
ir nešvarus — tas purvas a- 
pie mūsų kojas.

Veltui mes atsigrįžtame į 
Tavo dangų; debesys yra taip 
tankūs, ir dangus — deja —į

į valdybą įgaliota apskr. val
dyba.

Kun. A. Jurgutis duoda į- 
nešmą sekantį metinį suva
žiavimą laikyti Dangun Žen
gimo parapijoj, North Side. 
Įnešimas priimtas.

K. Vaišnorui įnešus pirm. 
kviečia vietinį kleboną kun. 
M. J. Kazėną vadovauti mai-

Jei pritruksite OLD OOLD CI- 
GARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojimo Formų- galite gauti jų 
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavčjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ

jos auga: jos ncverpia ir ne- .
,v. . . . _ «, .taip auksitai. Nejokia saule•audžia; sakau gi jums, ir Sa- /. v. ’ .

nešviečia matomai zmogirkailiamonas visoje savo garbėje 
neapsivilkdavo, kaip viena
ją” Sv. Luko XII, 27.

akiai.

Parodyk mums, Tu, kurs 
sykį prašalinai dėmę, mums 
nereikia veltui melstis nekal-

Mano širdis lelijų išsiilgus.
O, kad aš galėčiau iškeliauti . ~ ,
, v . . , tumu! Kristau! paliepk Savotoli uz sniego ar rasti dar- ........... . ..*/ F .. i
žą, kur lelijos auga!

2324 S.

numatyti kiek jų krautuvių koa- 
tumeriai reikalaus.

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

/

CANAL 7790

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

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

Leavitt St. justin mackewich, prez. Tel. Canal 1679

r 'J*1 * ■ ■ LA'__ :___ - -
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Patvatyk Modemišką 
Automatišką Gesinj 

Pečių!
Gerėkls skaniais vai** 
glais AUTOMATIŠ

KAI iškeptais!
Užbaigk spėjimus ir 

extra darbus 
virtuvėj!

GERA NUOLAIDA UŽ |OSŲ SENĄ PEČIŲ 
LENGVOS MĖNESINIAI IŠMOKĖJIMAI

• Su nauju 1937 metų au
tomatišku gesiniu pečium 
apsisaugosi nuo nepasise
kimų valgių gaminime. Šia
me pečiuje karštis automa
tiškai kantroliivramas. šis 
pečius turi sandarią insu- 
liaciją ir karštį užla;ko vi
duje ir neleidžia plisti į 
virtuvę!

Šiame pečiuje mėsą ga

lima iškepti “dvigubai 
greičiau.“ Automatiška’s 
prietaisais karštį pečiuje 
gali nustatyti aky mirko j.

fiiandie pamatykite 1937 
mėty automatiškus 

y e sinius pečius 
jums artimiausioj

People^ Gas Krautuvėj!

MODHN COO«(*T . CONSTANT MOT W*T»« . . MUKT MHHOMATIOH . OAt MtATINO

THE PEOPttS GAS IIGUI AND COKF COMPANY

Lelijos! nesuteptos sidabri
nės lelijos apšviesti ir papuo
šti mano kambario tamsą, 
šviesios lelijos prasimušti per 
nykumą.

Ne skaisčios spindaneios 
dienos rožės; rožės geriunsiai- 
pritinka, kuomet valanda yra( 
linksma; aš gi dabar meldžiu į 
šventaširdžių lelijų.

Kristau! pražydink vėl Sa
vo Velykų lelijas! Veizdėk, 
kaip Tavo beturčiai šaukiasi

iškilmingoms lelijoms vėl žy
dėti. — Blanche Neviu, GOOFUS FAMILYi

CHECkf.
so Do iv. rrs

movc wow,
MR. <SOOFOS'.

THCRCB CHEĄTtNG 
GOInG On Ibi THIS

TO REGAIN ENERGY 
AFTER THE FLU

Wh« th< fa hil l«ft yo. 
»«k tad diKouni^ TOn 
n«d »m«hin| to put t 
km oa your tppciiu 
and M oraca ap your di- 
CMtiva <y««m. to turn your 
foml iąto MTMĮrti-driaa. 
rad blood. Hortattar t 
Stonuchic Bittcrr ipaadi 
apracovary. Yuu'llfael bat- 
«ti w>tb tba firtt dota 
Phoneyour dnitnor.nght 
away and pat Martad datai- 
ly Amarica'r ton it tlaca !•)}. Tikm anod, doat 
•ood. 18 oa. bottl.. tl 50

■OSTEnEll BITTEIS miLAi

By H, T, EI
BŪT IF SHF Does
\T ZySAlKJ— X’LL 
HNVE TO eXPOSE HER'.

S
k
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1 DRAUGAS* Ketvirtadienis, kovo 11, 1937

Pittstargto 2iws jo labai pasigendame. Linki
me, kad kuoveikiansiai pa
sveiktų. P.

NA, 0 KAS ČIA?

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
visu kų kas savo, kas lietu- Į 
viską.

Šių savaitę sužinojau, kad 
j Adomo sodų elektros šviesa 
jau atvesta, tat piknikieriai 
šįmet galės kur kas patogiau 
piknikauti. Girdėjau, kad ten 
žadama dar ir kitokie pageri
nimai padaryti. Žadama nau
jos tvoros ne tik apie kapi
nes, bet ir apie Adomo sodų 
aptverti ir kelius patobulin
ti. Koresp.

Savu laiku buvo rašyta, 
kad Kaulas su Jonu buvo iš
važiavę ant “vįkeišino” į ko
kias ten pavojingas, nežino
mas žemes, kur krokodiliai 
pilvais šliaužioja, o “ėerapo-

Viošpatį Jėzų Švč. Sakrame-' tinai reikalingas. Keikia su-Į pas pagėtėjoų nes daugiau »la- 
nte. Visuotini atlaidai už kie- kelti kapitalų, nes mūsų vys-Įrbų atsiranda, 
kvtenų atsilankymų į tokių kūpąs nieko neleidžia daryti J jįeiBlis
adoracijų. K.1 ant skolos. Northsaidiečiai ga-

dienomis lyg 
pavasario, tat veršiukai ir 

r* viršnunėlus pagerinimus h ^ronhikai šokinėdami įuoki- 
Kas Girdėt North Sidetv>kiuti sko,os ir> b« "b«- na ir linksmina. Spirgutis

’L

rmininkė pasižymi ir sporte chemijos katalikų mokytojų 
Pittsburgo dienraščiai dažnai seime, Dnąuesne universitete,
mini Elenos vardų ir vadiną 
jų “basketball star player”.

yra mauager and 
Goldenson bueket-

Pittsburglie, vasario 20 d. A- 
kademijos biologijos mokyto
ja, Sesuo M. Gabrielė, tusi 
metu davė vienos vulandos 
demonstracijų šimtui moky
tojų, aiškindaniia naudingu
mų šių formų mokykloje, ir 
kaip su mažomis lėšomis pa
daryti biologijos “lantern 
slides”. Demonstracija pavy
ko.

Tuo pačiai laiku vienai Šv. 
Pmnciškaus Akademijos mo
kinei, Marie Schaepflin, buvo 
įteiktas garbės pažymėjimas 
už referatų, ‘‘Air Condition- 
iag in the Home”.

i ......................... . ..... —
I LIETUVIAI DAKTARAI
*fel. LAFayette 8016

Dabar ji 
eoach ot' 
bull team.Jonės, įvykins, tik reikia dau

giau “pep” ir vienybės. Bridgeviile, Pa.

Šiomis dienomis užsimokė
jo į K. Federacijų metinę duo 
klę šios mūsų parapijos drau- 

Misijos pnmidte koteiuKio 12 g|j°s: k B' K' A- Susivieni- 
d. vakar, ir baigsis bal. 18 112 kuoPu’ sudnlic,,i3
d. vakare 40 vai. atlai.lais. Moten' Attori»» draugija. 
Misijas ves garsus mūsų mi-

Mūsų klebonas kovo 6 ir 7 
d. buvo išvykęs į -U) valandų 
atlaidus K. Varulergrift, Pa., 
kur labai gerai

Kad kiek būčiau pamiršęs 
i/ tvarkiai ‘^džiausiu naujienų, kuri grei 

jo... Na, ir nuo to syk apie, gryįai lietuvišku Šv.!tu kliku iv>ks Žen-
kai” su zuikiais lenktyniau-

Sveikiname savo sportinin
kę ir linkime susilaukti dar 
didesnių laurų sporto srity
je. V.

Labai, labai apgailestauja
me k na. Juozo Skripkaus, se
serų Praneiškiečių kapeliono, 
kuris dabar yra išvežtas į 
Šv. Pranciškaus ligoninę ir | riai laukiame, 
ten pamažėli sveiksta. Mes

juodu nei šnapet... Kur 
galėjo dingti? Man labai ne
geros mįslės pradeda į gal
vų lysti, ar kaltais jie netu
rėjo kokio “reikalo” su kro- 
kodiliais. Krokodilius tai ‘dra 
piežnas’ žvėris ir karta suris* 
nes jis taip gerai rėplioja že
me, kaip šauniai nardo po 
vandenį. Begalo visi išsiilgo- 
me jų įdomių pu.sikaJbėjiinų. 
Dieve duok, kad greitai ir 
sveiki grįstų su daug naujie
nų iš tolimų žemių. Nekant-

Pik.

J

Dabar

Neuritis Greitai 

Palengvinama

Bayer TsblsUi 
Ištirpsta Kuone 

Akimirk ny
laikrodėliu. tikra, 
BAYRR Anplrtn tw- 
blrttvs pradeda tir
pti ir veikti j 2 
arkundu.. Imraklte 
Bayer Aoplrin ta- 
blrtą | Ktlklin? van- 
ilrni. Kol pasiekia 
stiklinės dugną, jau 
tirpsta. Ka. atsi
tinka stiU'.aėjg... 
atsitinka jūsų vidu
riuose.

Kazimiero parapija. Nors tus tyčioj, ta. mis.jos
parapijos klebonas kun. Jo- 
sepli Herdegen nėra lietuvis, 
bet pusėtinai pramokęs lietu
vių kalbos. Tat kun. Joseph 
kovo G ir 7 cL atliko pamal
das mūsų bažnyčioj ir grei-

sijonierius tėvas Bružikas. 
Laikas pradėti apie misijas

tai išsiskubino namo į Kast «aJvoti’ *»*<* * P™ »* W 1 •

Jau kelintas metas Elena 
Kasputytė Labai sumaniai ir 
išmintingai vadovauja Šv. A-

Mt. Providence Žinutės

Šv. Pranciškaus Akademi
jos Akademijos studentės su
rengė biologijos parodų iš 
gražiai nulietų ir nudažytų 
amebų, celių, euglenų ir kt-

Vandergrift, kad 
vai. atlaidus savo 
kovo 7 d. vakarų.

baigus 40 
bažnyčioj

Šv. Kazimiero, mūsų baž i 
nyčios globėjo, šventę labai I 
gražiai ir iškilmingai šventė
me. Ne tik visi mokyklos vai
kučiai ėjo prie šv. Komuni
jos, bet ir šiaip labai daug 
žmonių pasinaudojo tos šven
tės proga. Mūsų klebonui pvi- 
gelbėjo kun. V. Sadauskas, 

Juozapo parapijos kiebo-

Suukiai serga Marijona To- 
mkelevicienė. Kovo 8 d. tapo 
pašauktas kunigas ir suteikė 
paskutinį patepimų. Girdėjau, 
kad sirguliuoja Ivanauskienė 
ir Lukenienė, abi nuo Liver- 
pol sir. Linkiu visoms trims 
greitai pasveikti ir stoti dar
ban. Visos trys yra darbščios 
Dangun Žengimo parapijos 
rėmėjos - veikėjos.

štiš.
Kaip lietus atgaivina sau

sas vietas, taip misijos at
gaivina žmones dvasiškai.

nlano parapijos sodaliečių' tų organizmų formų klasėje 
draugijai. Mūsų mergaičių pi- studijuotų dėl biologijos ir

AKIŲ GYDYTOJAI

šis - Tas Iš West End 
Pittsburgho Padangės

30 METŲ PB1T7RIMLAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi

DR. JOHN SMETLNA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL CANai 0583

LIETUVIAI DAKTARAI I
-- :

TeL Cainmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryiu iki 8 vakare išskiriant sek- ' 
■uadieniue ir trežiadieuius ,

DR. A. P. 3TUL&A
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
________ CH1CA(!O, ILL.________

DR. A. J, SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 Ofisas 4300 S. FairHekt Avė.
I Tel. LAFayette 8016

2800, VALANDOS:
2—4 jiopict — 7—9 vakare 

Trečiadicnaia ir Sekmadieniaia 
pagal sutartį.

DR. C. J. SVENC1;iska»
Avenue ji

[JS:

DENTISTAS 
4300 Sk Fairfleld

OFISO VALANDOS:
10 vni. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį
Kovo 4 d., Šv. Vincento 

Moterų klūbas laikė mėnesi
nį susirinkimų, kuriame sva
rstė savo ir parapijos gero
vei reikalus. Pirmininkė Ieva 
Miller išdavė apyskaitų iš 
paskutinės jų paruoštos pra
mogos-, iš kurios pasirodė, 
kad arti poros šimtelių liko 
parapijos labui. Baigus susi
rinkimų, turėjo draugiškų va- 

dufctūij,. Pasla»-ųjį sureagė — ir 
užkandžio* ps rft pi no Daii na vi - 
čienė ir Beineriėnė. Tie drau
giški vakarėliai moterėlėms 
labai patinka, nes juos no
riai ir skaitlingai tanko.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALI.Y ARIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kurli | 
•sti priežastimi gaivos skautkiliao 
<vatglmo, akių aptemimo, ntrvuotu- j 
mu, skaudumą akių karšti. atraitu, 1 
trumparegystę ir tollregystę Prjrer- ! 
gia teisingai akinius. Visuose atstf-i- 
kitnuose t giairi mūvimas daromas sc 
elektra, parodančia mažiausias kiai- 1 
das. Specia-č atyda atkreipiantį t 
mokyklos vaikus. Kreivos akys a<i- | 
taisomos. Valandos nu-o 10 iki X v. , 
NedėlloJ nu® 1.» iki 18. Daugely at- į 
•dliktot-ų akys atitaisomos lie aklinų 
Rainos pigiai, kaip pimllan.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Itez.:
24C6 W. 69 St.

Tel, Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
(Mišo vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
ltez. ofiso vai,': 10—12 A. M.

• & 8—9 P. M. 
Tteeiadieuittis ir Sekiuiutieniuis

• ų atgal sutartį ■ i

Sunkus knygučių skleidimo 
darbas nors pamažu eina pil

nas, Donorą, Pa., ir labai gra- Į myn. Nenuilslmlomo-s darbuo- 
I žų pasakė pamokslų apie šv. jusi Nagreckienė, Uumbaus- 
Kazimieių. , , I kienė,TCmirfe^if

- -----—; rengiasi ir vyrai padėti. Via-
Sekmadienį, kovo 14 d., Va- das Marcinkevičius pirmas 

rdo Jėzaus draugijos nariai, stojo darban, neatsiliks, be 
ir visi vyrai, bendrai eis prie abejonės, ir kiti. Kur dingo 
šv. Komunijos. Tų dienų, kaip ! mūsų darbštusis Kazimieras 
kas mėnuo, Švč. Sakramentas ( Liaudanskis? Jis visuomet, 
išstatytas adoracijai visų «iie- moterims padėdavo, ^pkms- 

Tf$. rai beiMirai ateina ad°-! kime visi nortlisaidiečiai ir 
ruoti pirmų valandų po piet, • iki Velykų įnisikratykime tų 
paskui mokyklos vaikai, t re-1 knygučių, nes laikas pradėti 
tininkai, šv. Rožančiaus drau 1 darbas prie bažnyčios, kaip 
gija, sodalietės ir t.t. Tai lo-1 antai elektros įvedimas ir 
bai gružus ir girtinas susi- • priešakinių durų pertaisymas, 
tvarkymas grupėmis adoruoti Bažnyčios dažymas irgi bū-

Šv.

Stebėtinai Greitam 
vininrui Gaukite Tikrų 

Bayer Aspirin

Jeigu kenčiate neuritis skausmus 
Jūs norite greitą palengvinimą.

Tikri Bayer Aspirin tabletul 
duoda greitą palengvinimą. dSI 
vieno dalyko, kad Jie pradeda tir
pti kaip tik paliečia drčgnumą. 
(T6mykltą pieSInĮ virfiuj.)

Taigi — kuomet paimate tikrą Z 
Bayer ABpirin tabletą, jis prūde- į 
da tirpti kuone taip kreit kaip JĮ 
praryjate. Tuo būdu pradeda tuo- | 
Jau veikti., galvos, neuralgla ir , 
neuritis skausmai pradeda leng- į 
vėti kuone akimirksny.. (

Kovo 7 d. sodalietės ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos 
ir tuojau po šv. Mišių laikė
mėnesinį susirink

Šv. Jono draug 
kė mėnesinį susi r

mų.
ja irgi 
nkimų.

lai-

"T
Šios kolonijos lietuvių ū-

Lietuviškas Krupnikas
Dėlto milijonai perkant, aspirin 

neprašo Jų vien aspirin vardu, 
bet visuomet sako ‘‘BAYER A8- 
PIRIN" lr kitokių neima.

Pamėginkit.bitiną.

15ort
TUZINĄ

«25c
TUZINAI

Maždaug 
lc tabletas

Sakysite, kad ste-

/ iv 'lt

Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

International Wine&LiqiiorCo.
FRANK VIZGABD, Savininkas 

MES PAKDUODAME TIK Į TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
Tavernaiiks Kituose Miestuose Siunčiame Orderius Ekspresu.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard

JOSEPH J. GRiSH
LI ET U VIS A D VOK A T AS 

4G31 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephone BEI ^ublic 0723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metrapelitan State Runk naiue 
Valandos kasulien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pfitnyčios 

vakarais nuo iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai; 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPnblic 9600_____

Btate «»» Pronpert 1011
KAL SC ZARETSKY

ATTORNETS AT UW 
esaa So Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo S:ie no piet, 
Iki >:S0 v. vak. Subatoj m c 18 Iki 

6:00 vakare 
1SS W. Kandolpb St. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 
*lkl «:0ū so piet

CLEMENT J. SVIL0W
lietuvis advokatas 
SS North La Šalie Strert

Chicago
Telcphnne CF.Ntml 1840 

Antr. tr Ketvr. 7 IkJ 8 tai. vak. 
Šeėt. 3 iki 6 vai. tx> pietų, ir 

pūgai atitarti
6322 So. W«rt«rn Avenoe 

PRčKpert 1012

Tel CANai 2345

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

Ketvergaia pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tnl CANai 0408
Tel. Ofc. KJLPuVUc 7«M 
Melrose Bark

DR. Pu ATKOČIŪNAS
T\A KTTRT A

1446 So. 49th Ct.. Cicero, Ui. 
Utarn-, Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Snhąt. uuo 2—9 v.

Rea. 6924 Sa. Talman Avy.
Res. Tel. GROvenilI 0M7 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Maręuette Road 
Vai. 2—4 »r 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėlionais susitarus
Knl>utoiHM ClreroJ 
H4U So. *»tb Ct.

Nuo 6 Iki 9 vai, vak.

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

2423 Weet Marąuette Road
Antrad.. ketvli tad. ii uenktadienlab 

!l-JZ v. rytą; 1-5 p. p.; S-9 v. v. 
Šefttadienlalb nuo 9 v. r. Iki 1 p. P-

161 Broadvay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadlvnlals nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

ftefttadienlals nuo 2 v. Iki 9 v. v 
S<*km«dieniais pagal sulartiss

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRpinia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare

REZIDENCIJA
LAFayette 3051 2519 W. 43rd Bt.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti

21 CK F. KIT L ItAYEK KRYŽELIO AKIŲ GYDYTOJAI 

ĮVAIRŪS DAKTARAI

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK OI. MAUK KAHN 

t PARDAVĖJAS, KURIS JĮ PARDUODA!
Pet praėjusius dvidešimt-tris metus Emil Denemark, Ine. yra atsakomingi pardavėjai vartotų 

Jcan/, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle kary. Kiekvienas vartotas karas siūlomas čionai DRi CHARLES SEGAL 
yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas, šimtai patenkintų kostumeriy užtikrins, kad galite 

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
4631 So. Ashland Avė. 

Tol YAt<ti Q«4 Rm.: Tel. PLAm 2400 
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-8 v. vakMn/4/Uinmte rtrtrt 10 »lro 1 «4ė«orv«

EMIL DENEMARK,
3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

OFI8A8
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, IIJx 

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
-«l nn raatn Iv nrw» 7 iki 8:30 e. «

J A C RUGRiao I* lUUrOBIfUOS

DR. J. SHINGLMAN
Traktlkuoja 30 mėty

Reuniatliniaa tr Sinties llgoa lo 
"pcclalyhA

Valandos U-U A- M. 2-4. 7-8 P M 
Gyvenime vtete 1«38 8o. 60 A*e. 

Phone Cicero 3654
OUlue 49U) Wost 13(b

.Ve. .

AMERIKOS LIgTUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel CANl' ©287

Res. PROspect 6669

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Au 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popj 

6 iki 8 vai, vakaro 

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Office Phone Res. and Office 
PROscect, 1C9® 2359 S. Leavitt St I
Vai. 2-4 pp. ir !-• vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Nedėllom ir Trečiadleniaie 
Pagal ButartĮ

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSIC1AN and 8UROEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso ValauGos

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

Ofiao Talei. BUOlevari 7920 
Narni) Telef. PBOapact 1930

Tai OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Ned6l. pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
TnkrfnnM PPPnhlic 7363

Tel. Offica Wentworth 6330 
Rm. Hyde Park 3395

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

VąUndoe 2—4 oo pietų, 7—8 v. vąk. 
itikyzva 6eredoų)ti xr tubatuųue.

Tel Ofiso BOUlevard 0013-14 
Ra& KENvrood 0197

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai uqp 1—3; nuo 0:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel VIRginią 0636

Reaidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M.
Nedaliomis pagal sutarti

Reikale naudokitės patar
navimu tų profesionalę Ir 
blznierly, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.
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Iškilmingai Šventėme 
šv. Kazimiero Dienę

Sekmadienį, kovo 7 d., 9 
vai. ryto Šv. Antano bažny
čioj© apie keturi šimtai Vy
čių iškilmingai pagerbė lietu
vį, esantį šventųjų tarpe, šv. 
Kazimierų.

Iš visų Chicagos apylinkių, 
suplaukė Vyčių. Visus juos 
vedė vienas tikslas — pager
bti savo globėjų šv. Kazimie
rų.

Lygiai 9 valandų, galinkai 
sugaudė vargonai, o bažnyčia 
priėjo pilna jaunimo. Visų a- 
kys nukreiptos į tvarkingai 
įsirikiavusius Vyčius, kurie 
Fįo bažnyčios viduriu. Vienoj 
pusėje vaikinai, kitoj — me
rginos.

Kaip nepaprastai įdomu 
matant tų parinktų lietuvių 
jaunimų, organizuotų, paruo
štų tarnauti pasirinktiems i- 
d eolams.

Visi, kaip vienas, artinosi 
prie altoriaus ir priėmė šv. 
Komunijų.

Po bažnytinių apeigų, su
sirinko parapijos salėn ben
driems pusryčiams.

Sunku apibudinti tų įspūdį, 
kurį padarė tie .jaunuoliai. Vy 
čiai susilauks šviesios atei
ties, jei visada tokiu uolumu 
darbuosis.

BRIDGEPORT
Graži auka Sv. Kazimiero 

vienuolynui

Kemdama naujos Statybos 
Fondų V. Visockienė aukojo 
$100.00 vajaus vakarienes 
metu vienuolyne, vasario 14 
d.

Antrų šimtų jinai aukojo 
lempoms ir liktoriams seserų 
Kazimieriecių koplyčiai — 
didžiajam altoriai.

Be to, V. Visockienė duosni lybes Fondan.

metų iždininkės pareigas, O- 
na Sekleckienė. Ji skyriui 
priklauso 18 metų, nuo pat 
jo įsisteigimo. Visuomet tva
rki, įimta ir pasišventusi rė
mėja. Džiaugiamės vėsos su
laukusios brangios veikėjos.

Seserų prietelių ir rėmėjų 
prašome iš anksto rengtis AR 
D 2 skyr. metinėn vak mie
lieji, šv. Jurgio parap. svet. 
Venbų sekmadienį. Bus tur
tinga vaikučių programa, pri-'! 
tukinta tam laikui ir skani 
vakarienė.

įžanga tik 50c.
Lauksime daug svetelių. 

Visas pelnas eis Naujos Sta

tinio ėjo prie iv. Sakramen
to. Bėjūnas

BIZNIERIAI, GARSINKI- 
. Ttt "DRAUGE”

aukotoja ii: darbuotoja ARD 
2 skyriuje.

Dieve, atlygink tai gražios 
širdies moteriškei. Seselių 
maldose ji visuomet minima 
dėkingai. Rėmėja

Iš ARD 2 skyr. susirinkimo
Mėnesinis susirinki mas, į- 

vykęs kovo 5 d., buvo įdo
mus ir gyvas.

Tartasi apie metinį vajų, 
kurs šįmet vėl pas mus įvyks 
Verbų sekmadienį.

Prie metinės bendros Ko
munijos ARD 2 skyr. eis ko
vo 14 d.

Per rėmėjų Mišias maloniai 
pasižadėjo giedoti Franees 
Garuckaitė. Ji kasmet mums 
gražiai patarnauja per vajaus 
vakarienę ir bažnyčioj.

Po ilgos ligos, nors dar 
labai nusilpusi, bet jau grįžo 
su mumis darbuotis viena pi- 
rmųjų ir veikliųjų mūsų sky
riaus narių, einanti nuo ilgų

Beje, priimtas kvietimas į 
Vak. Valst. Konferencijų ii 
išrinktos nuo skyriaus atsto
vės. Rap.

Kovo 7 d. Tretininkų drau
gija buvo surengus buneo pa
rty parapijos labui. Amonių 
prisirinko beveik tiek, kiek 
buvo staliukų. Komisijoj da
rbavosi: J. Dimša, U. Pet- 
mitienė ir J. Maeeikiene. Ko
misijos darbas atnešė gražių 
vaisių.

Laimingiems buvo visokių 
dovanų. “Durų” dovanu., lai
mėjo penki asmenys.

Visų laikų kun. J. Petraus
kas pramogos dalyvius links
mino, kalbino ir visiems pri
davė smagaus ūpo. Sėjikas

Liutikas, Rokas

INVALIDĖ SU PASKAITOM

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSŪOATON

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

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Cfcieago, IU.—“Al vartoj* Trinerio Bitterio Vyną visuose* 
mo skilvio ligos ar iiaip nevirškinimo ir galio iirdiagai 
nkomendaoti visiems.—Mrs. Sosavna Pavlus". Nedarykite 
lokių bandymų sa ldtais liooeoutojai*. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 46 metus jaa yra {rodąs, kad Jis yra

.......... įsų, blogo apetito,
negaliavimų.

tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir p

PRAST* SAMPELIO DTXAI 
wiw «•. m« a m.

Prt*i

Visose
Vaistinėse

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LA1DOT U VIV D1REKTOK1L S

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Iš VVS susirinkimo

Kovo 7 d., parapijos sve
tainėj įvyko VVS skyr. susi
rinkimas, kuriame įsirašė dar 
šie asmenys: J. Janušonis, P. 
Muraškaitė, O. Šupieniūtė, K. 
Ūsienė, S. Petrauskaitė ir M. 
Gurinskaitė.

Išklausius LRKF Chicagos 
apskr. kvietimų į konferen
cijų, kuri įvyks kovo 14 d., 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėj, išrinkta 3 atstovai: O. 
Aleliūniene, J. Rašinskienė ii’ 
A. Budris.

Taipgi priimtas kvietimas 
į vakarienę, kurių rengia Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų vietinis skyrius. Visi na
riai pasižadėjo dalyvauti. Va
karienė įvyks kovo 21 d.

Skyrius nutarė rengti hun- 
co party. Komisijon įėjo: O. 
Aleliūniene, J. Rašinskienė ir 
A. Stockienė.

Į Nutarta, kad, kaip tik gaus 
iš VVS centro reikalingus do
kumentus, pradėti Bridgepoi- 
te naujų narių vajų.

Reikia pažymėti, kad šio 
skyriaus nariai yra pilni pa
siryžimo darbuotis Vilniaus 
vadavimo reikalais. Būnant 
susirinkime ir seKant eigų bei 
narių pasiryžimų, atrodo, kad 
jokis darbas, jokis sunkumas 
šių žmonių nebaugina. Turint 
tokių narių pramaboma, kad 
daug bus galima nuveikti ki
lnių darbų.

Susirinkiman atsilankė Kau 
nūs. Tai jaunuolis Iš Lielu- 
vos Atvykusio Jaunimo klu
bo. Jis yra to klūbo pirmi
ninkas. Kvietė skyrių uimeg- 
sti tampresnius ryšius su klfl- 
bu. Skyriaus nariai ant to 
maioniai sutiko. Bijūnas

dirbęs kur tai anglių kasyk
lose ii- miręs 1914 metais, o 
gal ir 1911 įuet. Kas žino kur 
jis (kokioj parapijoj) miręs, 
prašoma laišku pranešti Lie
tuvos Gen. Konsulatui New 
Yorke, 4b Fiftli avė. Gerbia
mi parapijų klebonai irgi pra
šomi patikrinti savo knygo
se (g. Nr. 6702). Gen. Kons.

SPORTAS
Barskis All Stars Žais 
Prieš Chicago Bears 

Profesionalius

LIETUVOS DARBO RŪMŲ 
VEIKIMAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

oiganiaocija, kuri rūpinasi 
darbininkų ir tarnautojų kul
tūriniais, socialiniais ir eko
nominiais reikalais. Savo už
daviniams atlikti1 darob rū
mai gali steigti kultūrines ir 
ekonomines įstaigas, paturi
mų biurus ir sekcijas. Kala
mi savo pareigas Djubo Rū
mai turi duoti samdomojo da

ruošia antrų svarbų įstaty
mų visai darbininkijai ir tar
nautojams — tai samdos įsta
tymų, kuris tvarkys visų pri
vačių įataikų ir įmonių tar
nautojus bei laisvųjų samdų.

Toliau, Darbo Rūmai rengia 
darbo biržų įstatymų, kuriuo 
bus steigiama centralinė da
rbo biržų ir darbo biurai. Rū
mai rūpinasi įsteigimu darbo 
teismų, kurie galėtų gerai iš,-/ 
spręsti kilusius ginčus tarp

rbo reikalais žinių, reikšti darbininkų ir darbdavių, 
nuomonę darbo našumo ir'Drauge jie ruošia, ir darbini- 
drausmės reikalais. Rūmai tu- nkų senatvės draudimo bei 
ri teisės reikšti savo nuomo- invalidumo įstatymų. Tai vis

Mrs. Osa Johnson, našlė 
Martin Johnson, žyniaus Af
rikos tyrinėtojo, kuris grįžęs 
Amerikon sausio 15 d. žuvo 
lėktuvo katastrofoj, o jo žmo- kimo, 
na, kaip matome, po kalas- j 
trofos paliko invalidas. Ve-i 
lionis buvo paruošęs eilę iliu- ! 
struotų paskaitų iš Borneo 
džiunglių gilumos. Tas pas 
kaitas dabar skaito jo žmo
na. Sekantį penktadienį, ko
vo 12 d., ji skaitys paskaitų 
Chicagoj Tliorne Hali. Per 27 
metus ji draugavo vyrui eks
pedicijoj po Afrikos džiung
les.

seniau lošė su lietuvių tymais
Bus ir kiti du žaidimai.

8:15 vai. vakare žais Judge 
Zuris Boosteriai, Chicago lie
tuvių četnpijonai, su St. Pius- 
C. Y. O. West Section C. Y.
O. čempionais.

Įžanga maža. Žaidimai pra
sidės 7:30 vai. vak. ir tęsis 
iki 11 vai. vak.

Lietuviai kviečiami atdlan

Šį vakarų, kovo 11 d., St.
Ritas II. S. gyninasrum Chi
cagos lietuvių tyuias susitiks 
su kitu profesionaliu basket
ball tymu — Chicago Bears., . . ,Į kyti ir padėti lietuvių žvaig

ždėms pasiekti aukštos spor 
te garbės.

Lietuvių tymas susideda iš 
visos Amerikos geriausių lie
tuvių žaidėjų, Kaipo Edward 
(Mooee) Krause (Rraučiū- 
nas), Peter Barskis, Antliony 
Lauraitis, Victor Ytumonaitis, 
Benny Budrikes, Peter Pet- 
rolaitis ir Joseph Kluchins- 
kas. Tai tie patys, kurie su
darė Lietuvių Amerikos Oly- 
mpic tymų ir žaidė Lietuvoje 
1935 metais.

Chicago Bears tymas vie
nas pasižymėjusių bosketltoll 
sporte. Jame randasi ir Ed- 
wafd Kovai, iš Cicero, kuris

rba Fknver Shop
mS — U’tonims

4180 Archer Avenue
PtMMtc LAFAYtMTK 5400

nę dėl visų darbo įstatymų, 
ruošti šių įstatymų projek
tus, darbo reikalais gali be
tarpiai susižinoti su kitomis 
įstaigomis bei organizacijomis.

labai svarbūs įstatymai, ku
rių laukia visi Lietuvos dar
bininkai ir tarnautojai.

Taip maždaug atrodo svar- 
. bieji darbai šios centralinės 

Eidami prie tolimesnio vei- visos Lietuvos darbininkų į- 
Darbo Rūmai dabar J staigos — Darbo Rūmų.

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

Grabnamių
---- —o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj■ ■. -o- ■
Suvirš 50 metų prityrimo

" ■ ■ ■O" 1 ■ n

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

-o-
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

52T NORTH WESTERN AVENUE
auti granu avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

j
J. L. J. I

Naudojosi malonėmis

Kovo 7 d. po pietų baigės 
Sv. Jurgio bažnyčioj misijos, 
šios misijos buvo skirtos jau
nimui, tad ir buvo vedamos 
anglų kalbu. Lietuviškai mi
sijos pas mus buvo prieš dvi 
savaites.

Visas jaunimas dėkingas 
pralotui Krušui ir jo pegel- 
bininkams uš pakvietimų iš
kalbingų milijonierių.

Reikia pasakyti, kad per 
sius misijas labai daug jau-

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAJIT, INO. I.AtlKfTtVIV IMHEKTORKl
KELNER — BRŪZTU

laidotūVTO JMfcECTOBTOB

JUOZAPAS

UDEIKI
TfiVAS

REPublic 8340

Vyčiai sportuoja
Pasibaigė antras Vyčių kre 

pšiasviedžio turnyro ratas.
Pirmų Žaidimų pradėjo me

rgaičių komandos: Brighton 
Park vs. Bridgeport Bridge- 
port laimėjo. Varžybos buvo 
gana lygios, tačiau rezulta
tas: Bridgeport — 14, Brigh 
ton Park — 12.

Gary, Indiana 29, Marąue
tte 23; Bridgeport (vyrų) 46, 
Marąuette 34, Providenee 24, 
Brighton Park 16.

Įdomiausios rungtynės bu
vo Prov. vs. Brighton. Rei
kėjo stebėtis abiejų komandų j 
vikrumu. Providenee k omam' 
da visus nustebino. Jie tik
rai užsitarnavo laimėjimo.

A.
wa.lt€r m. vnoouirr

Mirė kovo 10 d., 1937 m., 2:05 vai. popiet, sulaukęs 
35 metų amtoms. Gyven© 5514 So. l)rexel Avė.

Paliko dideliame nuliūdime mylimų moterį Agnės, 
po tėvais Catpiutė, sūnų Walter Jr., ir tėvų Jonų ir 
brolį Jonų Ir daug kitų giminių.w .

Kūnas pušarvatas 4605 So. Hermitage Avė.
lAiriotuvės įvyks šeštadienį, kovo 13 d. Iš J. F. Eu- 

deikio koplyčios 8:30 Vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus pa:

ū
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P. L Ridikas 8354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

tachawicz ir Sanai 
J. LMcius
S. P. Mažeika

2314 West 23rd Plaee 
Phone CANal 2515 

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

4348 So. Caiifornia Avo.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1X88

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. i >
Phone BOUIevard 4139

A. Petkas 1410 So. 49th Ct, Cioero
Phone Cicero 2109 ■fr

S. M. Skito 718 West 18th Street
Pitone MONroe 3377

L J. Zolp 1646 Weet 46th Street +
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

a rap. 
Velio

bažilyėių, kurioj įvytu gedulingos pamal
tam io sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 

Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges Ir 
pažystamus-a* dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Motoris, SUuua, Tėvae, Brolis. Ir Ghninfo.
Ijli<lotavių direktorius J. F. Eudeikis. Telefonas 

YARds 1741.

dos už

taurine ir Ciinurtzw5415 H ommS
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Išgirsime Bažnytinį 
Koncertą

Ar Visiems Bus
Linksmos Velykos?

Visi, kurie sveiki ir turi 
pelningus darbus bei biznius, 
benbejonės, sulaukę Šv. Ve
lykų, linksminsis ir puotaus. 
Bet kaip jausis beturčiai, su
laukę taip brangių švenčių!

Ciceras labdarių 3 kp. rū
pinasi vietiniais vargšais ir 
stengiasi, jiaga.1 išgalę juos 
sušelpti.

Velykos jau netoli. Labda
riai nori, kad ir vargšai jaus
tus laimingi, nors per tas šve
ntes.

Kad būtų galimybės padi
dinti vargšams pašalpų, lab
dariai sumanė surengti vaka
rų su vaidinimu, kuris įvyks 
kovo 14 d., 7 vai. vak., parap. 
svet. Vaidins Brigliton Park 
artistai komedijų “Dangus 
brangus”. Atsilankę pamaty
site gražų veikalų už 25 cen
tus. Sykiu paremsdte ir varg
šus. Labdarių ir bedalių troš
kimas, kad kovo 14 d. vaka
re užpildytumėt svetainę.

Labdarys

ndeikta. Per koncertų dain. 
Maleckas, vargonais akompa
nuojant muz. A. Mondeikai, Į 
giedos solo Skippos “Avė Ma- J 
ria”, o duetu Maleckas ir Ja
nušauskas Lambillotte “O so
lidari;-' Hostia”.

Vadinasi, vestsaidiečiai se- 
kmadieifį turės progos pasi
klausyti dainavimo svečių ia 
Cicero, kurių dar nėra girdė
ję-

Reikia pažymėti, kad šia
me koncerte ir Aušros V artų 
parap. choras išpildys daug 
naujų pasaulinių kompozito
rių bažnytinių kūrinių. Rap. į

Po So. Chicagą

Greitai prabėgo savaitė mi
sijų, kurias vedė pamokslini
nkas kun. A. Drazdys.

Per misijas neliko nei vie- 
ino soeikagieeio, nepasinaudo
jusio ypatingomis malonėmis. 
Skaitlingai ėjo prie šv. Ko
munijos.

Brightonparkiečiai gaus 
progos pasigėrėti bažnytiniu 
koncertu, N. P. P. ftv. bažny
čioje, ateinantį sekmadienį, 
7:30 vai. vak. Koncertų ren
gia parapijos choras, veda
mas varg. Justo Kudirkos. 
Solo giedos Ona Piežienė, An
tanas čiapas, dr. K. Svencis
kas ir dain. Kudirka.

Vargonais akompanuos sve
čias prof. Antanas Poeii s.

Pamokslų pasakys klebonas 
kun. Antanas Briška. Po ko
ncerto bus palaiminimas šv. 
Sakramentu.

lelios

So. Assiand Blvd., 7:30 vai. 
vak. Visų narių pareiga da
lyvauti šiame susirinkime. O- 
nytė Kairis Higb Scbool mo
kytoja skaitys svatbių prele- 
keijų apie Sočiai Security 
Act. F. Prusis, sekr.

MAllQUETTE PAlUv. — 
VVS skyrius laikys mėnesinį 
susirinkimų ketvirtadienį, ko
vo 11 d., 7:30 vai. vnk. pa
rapijos kamfbary. Kaip visi 
nariai, taip ir norintieji tnpti 
nariais, kviečiami dalyvauti 
: nurinkime. Valdyba

RADIO

Ketvirtadienis, kovo Ii, 1937.
- - -

Svečiai Bažnytiniam 
Koncerte

WEST SIDE. — Sekmad., 
kovo 14 d. Aušros Vartų ba
žnyčioje 7:30 vai. vakare bus 
išpildytas bažnytinis koncer
tas. Be vietinio choro, kuri 
ruošia muz. J. Brazaitis, da
lyvaus ir svečiai dainininkai 
iš Cicero Maleckas ir Janu
šauskas su savo varg. A. Mo-

Kovo 14 d. Šv. K. A. rė
mėjos rengia bunco ir korta- 
viino vakarų, kurio visas pel
nas skiriamas Statybos Fon
dui. Visų prašoma atvykti į 
parap. svetainę 4 vai. po pie-; 
tų. Įžanga 25c.

Kovo 18 d., 7:30 vai. vak., 
bus rodomi jodomieji pavei
kslai iš Kristaus gyvenimo. 
Kas dar neturėjote progos, ar 
antru syk nori pamatyti, pra
šomi atvykti į parap. svetai
nę. Nemano Sūnus

Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

Darbuojasi

Kovo 3 d., Aušros Vartų 
parap; svetainėje įvyko* ska5- 
tlingas C. A. C. Susivieniji
mo susirinkimas. Jame ap
svarstyta daug svarbių daly
kų. Nutarta vasarų surengti 
pasilinksminimų. Tai bus ben
dras piknikas — gegužinė. 
Diena numatoma liepos 10 
(šeštadienis)^ Reikia pažymė
ti, kad jaunimas jei jau kų 
daro, tai ir padaro — pui
kiai. Net kitiems duoda pa
vyzdį. Apie tai bus vėliau 
pranešta.

Svarstyta daug ir kitokių 
reikalų, pav., kaip palaikyti 
lietuvybė tarpe jaunuolių, ne
mačiusių savo tėvų žemės.

Sekmadienio svečias. Muzikas Adolfas Mondeika, 
ftv. Antano parap., Cicero, III., vargonininkas, kuris 
sekm., kovo 14 d., su savo solistais Malecku ir Janu
šausku dalyvaus bažnytiniam koncerte Aušros Vartų 
bažnyčioje. Koncertas prasidės 7:30 vai. vak.

VVS Skyriams

.Svarbu, kad Vilniui Vaduo
ti Sųjungos skyriai išrašytų 
san “Vainiaus Rytojų” (kai
na metams 2 dol.) adresas, 
Wilno, ui. Dųbrowskiego 5-1 
ir “Vilniaus Žodį”, Wilno, 
Wilenska 15 (kaina metams 
1 dol.), kad galėtų sekti lie
tuvių gyvejrųmų okupuotam 
krašte.

H
Budėdami tlėl Vilniaus, ne

reiktų pamiršti ar Klaipėdos. 
Šiam tikslui geriausiai išsira
šyti mėnesinį žurnalų “Pajū

ris”, Klaipėda. Simano Dacho 
g-vė Nr. 7. Žurnalas leidžia
mas Lietuvos Pajūriui Pro-ll
paguoti Draugijos. Kaina už
sieniui, už paprastų leidinį 
metams $1.35, už hiksusinį 
$2,55 metams. Kaina nėra di
delė, galėtų išsirašyti ir pa
vieniai žmonės.

SUSIRINKIMAI

BUDRIKO PROGRAMA
Pereitų sekmadienį vėl te

ko gėrėtis puikia radio* pro
grama iš stoties WCFL, nuo 
7 iki 8 vai., kurių davė Jos. 
F. Bndriko radio ir rakandų 
krautuvė, 3417 S. Halsted st. 
Be didžiulės Budriko simfo
ninės radio orkestros, kuri 
šauniai grojo, reikia pažymė
ti puikų dainavimų Grice.itės 
ir L. Tenzio. Jų duetų tikrai 
malonu klausytis. Pilnas lwd- 
sų suderinimas ir puiki inter
pretacija. Makalai, kaip visa
dos, prijuokino mus ir jų bus 
žingeidu iškirsti kitų sekma
dienį.

Kita puiki Budriko radio 
programa būna ketvergais 
nuo 7 iki S vai. vakaro, iš 
stoties VVHFC, 1420 kil. Pa
siklausysime. Klausytojas

Viena iš 20,000. Julia Kaz- 
menas, viena iš 20,000 Arniu- 
oro darbininkių, kuriems pa
kelta algos ir sutrumpintos 
darbo valandos. Čia jų mato
me dirbant prie pakavimo ki- 
lbasjukių (frankforts).

GARSINKITE “DRAU
Tel. LINcoln 4424

Dėl Reumatizmo, Slopų, Ner- 
votnmo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redflsinimo—PAMĖGINKIT

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

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir Masožai

VYAV «KTRirs 
1IUM Clyboom Avė.
Ura., Tn*.. K t; Ir.

Ir »r»t.
1:M ryt. Iki IS vnk.
Antr. Ir Frakt. 7t30

Iki « rak.

MOTK’IV SKVi’irS 
1587 N. Hnlatrd «t.

Antr. Ir Krtvlr.
B ryto Iki • vak. 

Motrria 

Pntarnnntoiamo’k vibtomr ptvira te metų

CLASSIFIED
REIKALAUJAMA DARBININKE

““'MERGINA NAMŲ DARBUI
Nereikės n-4 virti nei skalbti. Nak
vynė vietoj. Tel. K ev stone 3673.

Iteika’fnga mergina ar pusamždo 
moteris namų darbui. Gyvenimas 
vietoj/ 6542 So. Talman.

Siuvėjų Lokalo 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 12 d., A- 
malgatnated centro name, 333

OLD GOLD IŠMOKĖS JUMS

I mą PRIZĄ SUMANUMO KONTESTE
Vv*

SIS sujaudinantis kontestas yra surengus Dvigubai-Svelnių 
Old Gold išdirbėjų.

Tai cigareus, kuris padaryus ii prizinio derliaus tabakų; 
puikiausias, kokį tik jūs esate ragavę.

Tai cigareus, kuris nesudrėksta, nenuvesta; palaikomas 
100% Ivieius bile klimate; kiekvienas pakelis apsaugous 2 
užvalkalais, dvilinkų Cellophaneu.

Cigareus parėmus Dviguba-Pioigų-Grgžinimo Garantija.
Stokite j šj kontestą dabar — rūkykite geresnį cigaretę ... 
visados ivieiiį, dvigubai švelnų... ir LAIMĖKITE TURTUS!

SKALBYKLĖ
Su naujuoju spaudimų 
indikuojančiu ringerhi 
netik kad taupo laikų, 
bet ir jūsų baltinius. 
Si skalbyklė tikrumoj 

per savo ilgų metų 
naudingų tar

nystę —
PATI SAVE 
IŠSIMOKA

o-

Pas Mus Taip Pat Rasite
N O R G E Refrigeratorius Bei Pečii

PAVYZDINIAI PARLOR SETAI —
Patogūs, Gražūs, Garantuotos Konstrukcijos, Visokiuo
se stiliuose. Aptraukti materija, kuri turi penkių metų 
nuo “kandžių.”

.................................$49-50SPECIALI KAINA.
(Established 1760)

1,000 Stambiu PINIGINIŲ PRIZŲ... 

Sudarantis $200,000.00

r :.
AM GAUTI PASAKYTI, KOKS ŽINOMAS VARDAS YRA 

reprizINtuojamas Siame mįslių paveiksle? 
Teisingas iiriiimas randamas sekamam suraie:

Sir Thomas Lipton 
William Penn

Victor Hugo 
Ann Hathavvay

ii aagMIam padaeta m|,|« „,|,k.lt. i|am« kaatasta.
T«i yra tiktai pavyadyt.

Tbtt raotni. In lu mtlratr. raprrtrlttrd IMT br P. borlltanl Co.. Ine.

Gaukite Mįslių ir Kontesto Taisykles VELTUI
NlIO CigaretU Bufeto . .. arba prisiuskite mums ši kuponą

OLD GOLD CONTEST Data:,..;...................
P. O. Bot J. Vrrick Screot Strtion. Nrw York. N. Y.•

Taintoc Praiomc priritini mio virai oficirlei Mirlcr 
lileiHti IU link dirar. kartu m pilnom triiyklta. Čir 
idedu Kimpar prluumimuJ.

Vardai .............................................................................................

danraiar .......... .. .................................................................... ..

N*" ....................VtMf* ..............
...Ste

ĮMAINYKITE SAVO SENĄJĄ KARPETĄ

DABAR
100 KARPETŲ, nupirktos nupiginta kaina, sekančią 
savaitę bus atiduodamos už... *11-95

- JŪSŲ KREDITAS GERAS

Roosevelt Fumiture Co.
----------------------- INC.------------------------

M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, sav.
2310 West Roosevelt Road

Telefonas — SEEIey 8760


