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MADRIDAS, vas. 17. — 
aeionalistai visais frontais 

puola radikalus. Valencijos ra
dikalai yra desperacijoje. Ra
dikalų gaujos savo valdomose

KA PLANUOJA PRANCŪ
ZIJOS KOMUNISTAI

* 4 1 1 1 I * ' 1 * 1 R
PARYŽIUS, vas. 17. — Pran

srityse žudo gyventojus, plė- cūzijo8 vyskupų įspėjimai ti
žia ir griauja išlikusias bažny- kultiesiems prieš komuniz- 
čias. Visur atnaujinamas tero-.mo pavojų daug žalos daro 
rns. Tai prieš savo galę. ne tik Prancūzijos komunis

tams, bet ir sovietų Rusijai. 
HENDAYE, Prancūzija,1 Tad įvykusiame neseniai pran 

vas. 17. Kruvini mūšiai ei- Į eQzlj komunistų partijos suva- 
na Madrido pietrytiniam ir žiarime iškeltas'planas su Ma- 
Siaurrytiniam šonuose. Nacio- <,kvag page4ba pasiųsti į Ru- 
nalistų pajėgos, kurios visą Prancūzijos katalikų, vy- 
laiką. nepaisė Madrido rytinio rij įr moterų, grupę, kuri as- 
atviro Šono, dabar stengiasi ir meniškai gautų progos patirti, 
šį šoną aklai uždaryti, taip ktwj Rusijoje nėra taip bloga, 
kad Madrido milicininkai i r . kaip vyskupų rašoma, ir kad 
svetimų šalių radikalų sava- komunistai nesu katalikų, arba 
norių brigados būtų visiškai krikščionybės priešai.

radifea,‘li Konservatorių ir katalilriS-
T Madrido*" nulikalai gWįū ^.Pajuokia Sį komos 

. . . . . , . . mstų planų pareikšdama, kadpmaipsniui patenka j naciona- r

POTVYNIAI KALIFORNIJOJE

Paskutinėmis dienomis dideli lietūs sukėlė potvynius 
Čia vaizduojamas užlietas butas Venice mieste.

įvairiose Kalifornijos dalyse.
.(Acme Photo).

liptų tinklus. Madrido ginėjų 
iriausiasis vadas gen. Miaja 

aučia didelius nepasiseki-
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komunistai negaus progos su- 
vilti katalikų. Spauda nurodo, 
kad komunistai nesikreips 
i

būtu skirti ka-
,r . ., m j •• i vyskupus, kad šių nuirs su Madridu. Tad ps su 1 j •

savo štabu apleido Madridu iri f ,
taukai tai grupei, bet jie paapsistojo rytuose tolokai nuo 

miesto. Iš tenai jis vadovauja 
miesto ginėjams. Žvalgytojai 
yra nuomonės, kad gen. Miaja 
greit bus atkirstas nuo Madri
do ir jis neturės žeme betar
piško susisiekimo su miestu. 
O Madrido radikalai milicinin 
kai iš niekur nesulauks mais
to, amunicijos ir karo medžia
gos.

Madrido atkirtimui nuo ry
tų šono prieš milicininkus vei
kia dvi nacionalistų armijos. 
Viena jų pietrytuose, kaip ži- 
loma, perkirto Madrido — 
Valencijos vieškelį. Kita ar
mija leidosi į Madrido rytinį 
šonų iš Onadarrama kalnų. 
Veržiasi Guadalajara link — 
rytuose.

Žiniomis iš Barcedonos, ra
dikalai giriasi, kad jie ten 
sulaukę vieną olandų laivą, 
kūrino jiems atvežta “nepap
rastai daug” ginklų ir karo 
medžiagos.

O iš Valencijos radikalai 
skelbia pasauliui, kad Madri
do milicininkai atmušą visus 
nacionalistų puolimus.

ANGLIAKASIŲ UNIJA 
PAKYLA KOVON

Reikalauja 30 vai. 
darbo; didesnio atlyginimo

NEW YORK, vas. 17. — 
Angliakasių 'unijos — United 
Mine Workers of America, 
valdybos nariai pradėjo dery
bas su minkštųjų anglių kasy
klų operatoriais tikslu kad pa
darius naują sutartį, kadangi 
šiandieninė sutartis baigiasi 
bal. 1 d. ’

Pradėjus derybas angliaka
sių atstovybė raštu įteikė ka
syklų operatoriams mainerių 
reikalavimus, kurie turi būti 
pripažinti j įtraukti į na,uju 
kontraktą.

Angliakasiai reikalauja:

Šešių valandų dienos ir 
penkių dienų savaitės darbo.

50 centų daugiau atlyginimo 
už dienos darbų.

Pusantro karto daugiau at
lyginimo už viršlaikio darbą 
ir dvigubo atlyginimo sekma
dieniais ir kitomis šventėmis.

Mažiausia 200 dienų darbo 
per vienerius metus.

Dviejų savaičių apmokėtų 
atostogų.

Toliau seka kitų darbo sąly
gų nurodymai ir reikalavimai 
ir skirtumai tarp šiaurinių įr 
pietinių anglių kasyklų.

POPIEŽIUS SVEIKSTA, 
BANDO VAIKŠČIOTI

NACIAMS NEREIKALIN
GAS GILUS MOKSLAS

VATIKANAS, vas. 17. — 
Sveikstantis Šventasis Tėvas 
Pijus XI kasdien bando pats 
vienas vaikščioti gydytojo d r. 
Amanti akylioje priežiūroje.

ISPANIJOS RADIKALI!
PROPAGANDA AMERIKOJ

Central Liorns klubo susirin
kime Chicagoj kalbėjo Ispani
jos radikalų vyriausybės kon
sulato taip vadinamas kancle
ris Louis Peree.

Tarp kitko jis pareiškė, kad Gydytojo patariamas Jo Šven
Ispanijos “sukilėliai” per rin- tenybė nužengia tik po keletą

žingsnių. v~ .... ...
Pereito pirmadienio rytme

tį pats vienas nužengė keletą 
žingsnių į gretimų koplyčią ir 

kresėn klausyti

tys nori sudaryti grupę iš sa
vo šalininkų, pasisakiusiųjų 
katalikais. Kas gi iš to? Jie 
nuvyks į Rusiją, ten bus pa
vedžioti, jiems bus parodytos į 
geriausios, Maskvos manymu

kimus neturėję liaudies para
mos ir šiandien jie to neturį.

Girdi, jei Ispanijos liaudis, 
juos remtų, jiems nebūtų rei
kalinga svetimų šalių savano- ten atsisėdo 
rių pagelba.

Be kitko Perez dar pareiš
kė, kad radikalų vyriausybė 
nepaduota komunistams, ir 
kad radikalai nesą katalikų ir 
Bažnyčios priešai.

Tokia tai bodševikiška pro-

BERLYNAS, vas. 17. — 
Diktatoriaus Hitlerio sargy
bos vadų susirinkime Nurem- 
berge nacių vadas ir didžiau
sias žydų priešas Julius Strei 
cher sakydamas prakalbą pa
reiškė, kad per gilus švietima- 
sis naikina žmogaus charakte
rį-

Anot jo, tie asmenys, kurie 
per daug įsigilina į mokslą, y- 
ra pavojingi bendruomenei.

Meksikoj policija neleidžia priesbazny- 
tiniii demonstraci jo

RUMUNIJA ĮSPĖJA KAI 
KURiy VALSTYBiy 

ATSTOVUS
BUKAREŠTAS, vas. 17. 

— Kalbėdamas parlamente 
Rumunijos premjera* G. Ta-

ORIZABA, Vera Cruz, vas. 
17. — Valstybinių socialistiš- 
kų mokyklų mokytojai pradė
jo planuoti surengti savo mų- 
komų vaikų
dąmonstrąęįjas.

Patyrė apie tai katalil 
tuojau šie ėmė bfftft 
peš, kad gukoneveikti planuo
jamas demonstracijas. Katali

taikomų Mišių.
Jo Šventenybė reiškia vil

ties, kad iki Velykų kojos vi
siškai sustiprės ir galės daly-. . . . , , . , ,... t, . .. ... ... _ Imoksliniais rekordais, liet rei-vauti Prisikėlimo iškilmėse, , . .___. ...
kovo 28 d., Šv. Petro baziliko-

Jis sakė, kad parenkant jau 
nimą į nacių organizacijas ne
reikia vaduotis vien jaunuolių

tarescu įspėjo Vokietijos, Ita
lijos, Japonijos, Portugalijos kų nusistatymas pasirodė taip 
ir Lenkijos atstovus Rumuni- {griežtas, kad policiniAi autorį- 
jai, kad jie nesikištų į Rūmų- Į tetai pabūgo ir ,uždritbdė Šjfį 
nijos vidaus reikalus. kų vaikštynes.W 1 • .. • .4

ke.
paganda vykdoma šioj šaly. Ir

«“ "" TELŠIUOSE IŠRADĖJAS

ti ir grįžusieji namo paduos U!imUmie' *» n™Pagand, be 
“džiuginančią” žinią apie bol j0“0* alodair08 pakartoja, 
ševikinį “ rojų".

Maskvos bolševikai seniau 
ir dar šiandien ten nuolankiai
pasitinka ir vaišina iš įvairių _____ . _ ..
krantą pakviestas grupes pa- V*RS “
pasižiūrėti raudonąją ūkio pa- atT5'k°
žangos. Ten vyksta daugiau-

GEN. GOERINGAS 
VARŠUVOJE

kia pirmiausia atsižvelgti į jų 
charakterį.

Geriausi naciai yra tie, ku
rie nėra apsisunkiną giliuoju 
Švietimosi, kurie
protauja.

Vadinasi, Streicheris gilaus 
mokslo,

bijo lyg pelėda šviesos. Krikš
čionybės griovimui juk nerei
kalingas mokslas. Gali tai da
ryti bile koks purvais ir plau-

HONDURASO VYRIAUSY
BE KOVOJA SU SUKI

LĖLIAIS

sda pačių komunistų kviečia
mieji radikališko plauko as
menys, kad virtUB Maskvos a- 
gentais. Gerųjų katalikų bol
ševikai neįsileidžia. O jei ir 
padaro kokią, išimtį, tad jiems 
ten laisvę suvaržo taip, kad 
mažai ką matytų ir nieko ne
girdėtų.

Taip yra ir su Prancūzijos 
komunistų planu. Jie nesuvila 
katalikų. Įvykiai Rusijoje ir 
Ispanijoje ryškiai vaizduoja, 
kaip komunistai yra dideli 
krikščionybės, o ypač katalikų, 
priešai, pareiškia minėta spau 
da.

ringas^ kurs su Lenkijos pre 
zidentu Moscickiu medžios o 
kupuotos Lietuvos šiluose.

Medžioklė prasidės vasario 
27 d., tad gen. Goeringas gaus 
progos čia gerai pasisvečiuoti 
— politinius klausimus aptar
ti

Į medžioklę pakviestas ir 
Dancigo senato prezidentas 
Greiseris.

Lenkų polici ja su didžiausiu 
stropumu saugoja gen. Goe- 
ringą.

KUBOJE SUIMTAS ĮTA
RIAMAS JAPONAS

TEGUCIGALPA, Hondū
ras respublika, vas. 17. — Ofi
cialiai paskelbta, kad vyriau
sybės kariuomenė atmušė suki 
Belių grupės puolimą prieš 
Jfrogresso garnizoną, šiauri
nėj Honduraeo daly.

DIDESNI MOKESČIAI 
MOKYKLŲ IŠLAIKYMUI

SPRINGFIELD, III., vas. 
17. — Legislatūra pravedė bi- 
lių, kuriuo padidinami mokes
čiai Chicagos mokyklų išlaiky
mui. Skirta net 45 milijonai 
dolerių.

HAVANA, Kuba, vas. 17. 
— Prieš porą savaičių čia su
imtas įtariamas jaunas japo
nas, kurs, anot policijos, pasi
sakęs, kad yra japonų karo 
laivyno karininkas Yukichi 
George Ozawa

Policija spėja, kad jis pri
klauso gausingąja! japonų šni 
pų grupei

TELŠIAI. — Telšių gyven
tojas Markevičius, yra užpaten
tavęs ičradimą, karį pradeda mokalo_ ypaž tikrojo^ 
šiomis dienomis eksploatuoti.
Jis išrado praktišką dalyką: 
sukombinavo prie vasarinio 
vaikų vežimėlio* pritaisomas
žiemos metu rogutes. Rogutės kais apž8lę9 bįlfevikaa 
pritvirtinamos prie vežimėlio 
ašių, automatiškai paleidžia
mos į darbą, priminant atitin
kamą sraigtą koją ir vežimėlį 
patraukiant atbulą. Vežimėlio 
ratukai 3 cm. pasikelia ir išsi- 
kiša rogutės. Nesant sniego ir 
norint, kad vėl veiktų ratukai, 
rogutės pasikelia, o ratukai iš- 
sikiša.

Savo išradimą išradėjas ap
draudė Latvijoje ir Estijoje.
Rengiasi apdrausti ir kitose 
valstybėse.

Šių valstybių atstovai daly 
vavo iškilmėse Laidojant Ispa
nijoje nukautus du rumunus 
kovoje prieš radikalus. Jų la
vonai iškilmingai čia parvežti 

nuosekliai per Berlyną, kur naciai žuvu- 
siuosius pagerbė.

Kas blogiausia, kad žuvusie
ji buvo rumunų “geležinės 

-i sargybos” vadai. O ši organi
zacija Rumunijoje yra išteisė
ta. Tame ir gludi rumunų vy
riausybės nepasitenkinimo pa
grindas. .

Katalikų tarpe kalbama, kad 
vaikų demonstracijų surengi- 
mo planas yra komunistų dar
bas.

Apie 6,000 katalikų sukėlė 
demonstracijas Panuoo mies
te. Reikalavo atidaryti bažny
čias. Policija ir kariuomenė 
nesikišo į katalikų subruzdi
mą.

10 DARBININKŲ NUKRITO 
NUO STATOMO TILTO

IŠ PRANCŪZIJOS SAVA
NORIAI PLŪSTA J 

ISPANIJĄ

MIRĖ NUO ŠUNIUKO 
{KANDIMO

SURAŠINĖJO ARKLIUS

ROKIŠKIS. — Tris dienas 
buvo surašinėjami tinkami ka
riuomenei arkliai, pakinktai 
ir vežimai. Iš viso Rokiškio 
valsčiaus ir miesto buvo at
vesta komisijai 850 arklių ir 
apie tiek vežimų. Teko įsitikiu 
ti, kad nemaža ūkininkų turi 
labai gerų arklių. Ūkininkai 
noriai vedė komisijai arklius 
parodyti

I/)NDONAS, vas 17. — Ka 
dangi ateinantį šeštadienį ža
dama uždaryti Ispanijos pa
sienius, kad sulaikyti savano
rių siuntimą, iš Prancūzijos 
dabar galvatrūkčiais siuneia- 

į rai savanoriai Ispanijos radi- 
, kalantis į talką prieš naciona
listus.

Kas gali žinoti, paskiau gal 
hua sunku, arba ir visiškai ne

Mrs. V. Godker, 60 m. amž., 
(Argo, mirė Berwyno ligoninė
je nuo savo naminio šuniuko 
įkandimo kas įvyko šįmet sau
sio 6 d. Jį šuniuką po to išva
rė laukan ir tas nežinia kur 
dingo.

Pasirodė, kad šuniukas buvo 
pasiutęs.

SAN FRANCISCO, Cal 
vas. 17. — Nuo statomo sker
sai Golden Gate milžiniško 
tilto iš 200 pėdų aukštumo jū
ron įkrito 10 darbininkų. Ma
tyt, visi žuvo.

Nelaimė įvyko nutrūkus pa
stoly virvėms. Apačioj tilto 
ištiesti darbininkų saugai tin
klai neatlaikė krintančiųjjų 
sunkumo.

DIDELIS GAISRAS KAIME

ŠAKIAI. Mickų km. — nak 
bus galima, duoti pagelbos ties metu sudegė Jono Ružo 
Valencijos radikalams. (dveji tvartai ir klojimas kartu

* • - 1* • V __ t
PASKIRTAS KOMISIONIE- 

RIUS FILIPINAMS

su visais gyvuliais, pašaru ir 
mašinomis. Liepsnoje Žuvo 11 
raguočių, 17 kiaulių, 12 ariu, 
50 naminių paukščių, 100 
centn. bulvių, 100 oentn. rank
elių, daug šiaudų ir šieno, 2 
vežimai ir kito turto. Gaisras

WASHINGTON, vas. 17. —
Prez. Rooseveltas komisionie- 
rium Filipinų saloms paskyrė 
buvusį Indiana valstybės gu-1 kilo iš bulvinė®, kuri tą vaka-
bernatorių P. V. McNutt. rą buvo kūrenama.

KOVA DEL TEISMŲ 
REFORMŲ

WASHINGTON, vas. 17. — 
Kongrese prasideda kova dėl 
teismų reformų sumanymo. O- 
pozicija reikalauja šiam reika
lui konstitucinio priedo, bet 
iie vien- kongreso sprendimo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas sniegas, popiet šal
čiau.
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mybės Aktą. Tai buvo begalo drąsus žygis,
nes tuomet Lietuva dar buvo vokiečių oku-l -u ’ x, , , . - j,. .■ ,puota. B. to, ir kiti kaimynai tykojo Uotu-! hi^‘“tų VaW‘ ««•» <« tmkamumo
v, praryti. Dėi to reikėjo, kad atairaatų kas ų la?8* .elwniA ^a‘
imtus t, drąsųjį Tarybos žygį vykinti , gy- ro 8*“^1 “ar““: 
veninių, kad apgintų jį. Šiandien su didžiau-, s“iah tei®^.)aa CĮiafles bvans 
.;ia pagarba turime minėti Lietuvos kariuo- Ilgitės, 75 m.; sandraugi- 
meuę, kuri apgynė Lietuvos Nepriklnusoiny-' ^ai teisėjai; Wilhs Vau De-
bę nuo trijų galingų priešų; rusų, vokiečių vanter, 78 m.; Jaanee Clarke 
ir lenkų. Ypač su didele pagarba minėkime t McReynolds, 75 m.; Leuie 
tuos, kurie savo galveles paguldė tam, kad J Deinbitz Brandais, 80 tn.; Ge- 
apginti Lietuvos Tarybos paskelbtąjį Nepri- 'orge Sutherland, 75 m.; Pieree 
klausomybės Aktų. Jei ne jų pralietas brau |Butier, 71 m.; Halan F. Stone1

Į DIENOS KLAUSIMAI
BRANGINKIME TAUTOS DIDVYRIŲ 

ATMINTI

(Viena iš “Dr.” red. kalbų, pasakyta 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvių pro-

........ j
“Jei po amžių kada skaudūs pančiai 

nukris ir vaikams užtekės nusiblaivęs dan- į 
gus, mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis, 
jiems nesuprantamos bus”.x

Taip rRše mūsų tautos pranašas poetas 
Maironis, Jr teisingai.. Praėjo tik. devynio
lika metų nuo tos dienos, kuomet Lietuva 
tapo nepriklausoma valstybė, bet kiek daug 
jau yra mūsų tarpe, kurie nedaug arba vi
sgi nieko nežino apie tuos kruvinus, erš
kėčiuotus mūsų tautos kelius, kuriais ji ėjo 
prie laisvės ir nepriklausomybės. Jiems ne
žinomi yra tautos vyrų darbai, kovos ir kan
čios ir dėl to kuo toliau, tuomažiau beįver-

jas, tas dokumentas būt pasilikęs paprastu 
popieros gabalėliu.

Švęsdami šių šventę, su džiaugsmu gali
me konstatuoti, kad nei vyskupo Valančiaus, 
nei dr. Basanavičiaus, nei knygnešių, nei Vi
lniaus Seimo, nei Tautos Tarybos, nei karei 
vėlių darbai ir pasiaukojimas, nei mūsų pa
galba nenuėjo veltui.

64 m.; Benjamin N. Cardozo, 
67 m.; Owen J. Roberte, 62 m.

bei naudingumo užimti valdi
škus ofisus, tai senato ir že
mesniųjų rūmų nariai, kūne 
jau artinasi prie 70 m. am
žiaus, ir dar jaučiasi tinka
mais vėl būti išrinkti, turėtų 
rimtų kliūčių susitikti su sa
vo valstijų arba distriktų pi
liečiais būsimuose rinkimuo
se.

Kiekvienas advokatas žino, 
kad patyrę teisėjai padaro ge-

Ketvirtadienis, vas. Il8, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS į pie 25,000 elgetų verčiasi sa-

Ir mano delnas už tokius 
šliubug

•*>

tinarna jų nuopelnai.

L

< r.

Jei bile kitas J. A. V. pre-iresnius nuosprendžius. Olivei 
zidentae būtų pasiūlęs planą, Wendell Honies, kuris buvo 
— padidinti Aukščiausiojo'vyriausiojo teismo teisėju, pa 
Teismo narių skaičių nuo 9 rašė daug svarbių opinijų jas 
iki 15 ir paliuoeuoti nuo tąT- būdamas apie 91 m. amžiaus, 

į nybos 70 m. amžia MU federa- Jo senatvėje parašytais juuos
Lietuva nepriklausoma ir visais atžvil- Jiniu8 kaip preaiden-

giuis didelę pažo,,g,I daro! PooSiasi jos kai- palukė kon
mai ir miestai, stiprėja ekonomiškai ir kul
1 miškai, atsivadavo Klaipėdos kraštą ir Bal gresui, tai šiandien mažiau

f j jos pakraštyje puikiai ištaisė uostą, vartus 5
6is pareiškimas įvyko są

ryšy su Vyriausiojo Teisiųo
į visų pasaulį. Tauta kasdien darosi švieses
nė, kultūringesnė ir sąmoningesnė.

Tiesa, yra dar trūkumų, ytą taisymų.
Bet su laiku viskas bus padaryta, jei tik ne
priklausomos Lietuvos vairininkai bus įsiti
kimi idealams tų, kurie vedė mūsų tautų į 
laimėjimų, į laisvę. Mūsų tauta laimės ir
kovų dėl Vilniaus, jei tik rimtai tam žygiui tuojama, būk prez. Roooevel- 
pasiruoš ir bus vieninga. • | tui nepatiko tretininko, kaip

Mes, Amerikos lietuviai, juk ir mylime ang|ttį sako umpire, nposprę- 
Lietuvų, jai dirbome ir dirbame. Dėl, tondžiai| ui jig aųmanę« pakei- 
džiaugiamės kartu su visa tauta ir, kiek ga-'sti tj) tretinink^ Nėra abejo- 
lėdami, ryžtamės būti ištikimi savo senųjai kad nuveltas,
tėvyne, išlaikyti brangių lietuvybę, savo te-, kirdamas į Uusi tei. 
vų kalbų, nes, kaip toj dainoj teisingai pa- r . .. . . .. ,sakyta; “Lietuviais esame mes gimę, lietu- SIW^ ai „
viais norime ir būt, tų garbę gavome užgi- 1 su P»‘tmėius i e ono-Į

Sakoma, kad laisvamanių 
tėvas Šliupas Lietuvoje labai 
mučijasj dėl įvedimo “civilio 
šlrubo,” o Amerikos lietuviai 
laisvamaniai su tarp durų sto
vėjimo daktaru net aukas ren- 

e tokio
parėdko. Kibą laisvamaniai 
nežino, kad ir dabar Lietuvoj, 
juokiasi iš savo tyčerio, gavu- į kaimų.” 
bai.” > Antai, iŠl RadrJiškh

prondžiais gėrėjosi ir giriai Ra užvediniui Lįetuvo 
visi advokatai ir teismai.

Sekantieji senatoriai bus 
priešingi minėtiems preziden
to užmanymams, nes dar jie 
nenori, kad kas kitas užimtų

keliais nuosprendsiais, kuris'jų vietas: Carter Glass, Vir- 
panaikino prezidento kai ku
riuos įvykdintus federalinius 
įstatymus. r partyviuis, 75 m.; William

Dabar daugiausia koinen- Gibbs McAddo, Califortiia de 
uiokratas, -73 m.; Arthur Ca- 
pper, Kansas respublikonas, 
72 m.; AVilliam E. Borah, 1- 
daho respublikonas, 71 m.; 
Hirani VY. Jobnscn, Califoi
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mę, jai ir neturime duot pražūt!”

VYKSTANČIŲJŲ Į LIETUVĄ IttMB8IUl

Ž > Kas met nemažas lietuvių amerikiečių

vo amatu su automobilių 
gelba. Šias mašinas elgetos 
eužvejoja iš “automobilių ka
pinių,” kur amerikonai išme
ta sunešiotus automobilius. 
Mlgetoms dažnai pavyksta 
šias: mašinas sutaisyti ir pa
leisti apyvarton. Besiartinda
mi, į sodžių, elgetos palieka 
mašinų ir baigia kelių pėsčio
mis. Pasiėmę paskankamų 
duoklę šie elgetos vėl sėda 
prie vairo ir dumia į sekantį

Ši “L. A.” Lietuvos lietu
viams naujiena sykiu yra ir 

na.

vienas mano te*vorsc,ų pranc-
...- kwl ir Radvili5kv ReseTli i -y—

ginta demokratas, 79 m.; Ge- . . tt . ... ... , Amerikos lietuviams nauja... . .. . . . i buvo toks i įvilis siiubas,orge VV.f Norris, Nebraaka be ,kurį davė įstaigos tarnautojas 
gramer škulės tyčeriui S.
K-nuI, kai jį sučiupo pas sa
vo zoną. Po “civilio šliubo,” 
sakoma, “jaunikis” kurį čėsų 
užpunčiuotom akim ir gužuo
ta galva turėjo lovoj išgulėti, 
o tuo tarpu tautiško jaunimonių respublikonas, 70 m.; Ja- .. . .

mes Hamiltou Lewis, Illinois “■’aua<>» l’“'”™
smų teisėjus, kurie sutinka i demokratas, 70 np; William

Ring, Utali demokratas,
minenus pažiniomis, 
pakeisti vyriausiojo 
nuosprendžius. 7

gulėtu 70 m,; EIĮison D. Smith, So.
teismo

Prezdento p^aneš’nne kon-me
aug gerų Ir

Carolina demokratas, 70 nu; 
TheocĮore F. Green, Rhode 
lsland demokratas, 70 m. ir 
James H.. Hughes, Delaware

skaičius
met bus daugiau norinčių važiuoti į Lietu 
jrą negu pernai. Mat, laikai yra šiek tiek 
pagerėję.

Kadangi didelė dauguma važiuoja į Lie
tuvų pavasarį, dėl to jau laikas pradėti rū- kurios liečia žemesniuosius ir 
pintis* tos malonios kelionės į tėvynę reika-1 vyresniuosius fedėraliniufe tei 
lais. Ypač nepilieciai turi išanksto apsirū- sinus bei reikąlinguųių Jau

kai kurios pranešfano dalys 
sutiks prailgintus beslginčiji- 
nius. Tos pranešimo .dalys,

' *

pinti reikalingais dokumentais. Kaip žino
te, dienraščio “Draugo” laivakorčių skyrius 
turi visų laivų kompanijų agentūrų ir ap
rūpina visais kelionės reikalingais raštais.

Bet svarbiausia mes norime atkreipti 
dėmesį į tai, kad ir šiais metais viena laivų 
>iRi,įa, būtent švedų (Swedish American 
Line) vienų savo laivų siunčia tiesiog į Klai- 

, pėdą. laivas “Gripsholm” išplauks iš New 
Į Yorko gegužės mėn. 29 d. Mes patariame 
p tuo laivu važiuoti kuodaugiausia, nes tuo 
1 būdu paraginsime ir daugiau laivų plaukti 

tiesiog į Klaipėdą. Tai yra svarbus dalykas.

giau teisėjų, bus -bendrai ad
vokatų patvirtintos.

Rašančiam šiuos žodžius 
rodos, kad kongresas nepra
veš, 15 teisėjų ir 70 m. suma
nymo, dėl sekančių priežas
čių: Federalinė konstitucija 
draudžia paskirti senatorių 
arba žemesnių rūmų atstovų 
į kitų valdžios civilinį ofisų, 
kuris buvo įsteigtas per tą

’buvo be vado ir skautai be 
skautininko. Dabar net vaikai 
juokiasi iš avo tyčerio, gavu
sio “civilį šliubę.”

Vadinasi, nereikia nei įsta
tymų. Ir be jų žmonės gali 
norintiems duoti “civilį šliu-

Iš Amerikos

“Lietuvos Aidas” rašo:
“Jungtinių Amerikos vals

tybių policija paskutinėse sta
tistikose apskaičiuoja, kad a-

.r

Jei būtų negalima pasitikė- 
ri ant 9 teisėjų valdyti vy
riausiojo teismo pajėgas, tai 
gali, laiko bėgyje, kilti klau
sines, ar vienas asmuo galės 
valdyti pildomąsias jėgas, ar
ba gal tauta, kartais, k,aįdiįngaį suprantam
daus kabineto susidedančio is
15 narių, kaip yra Didžiojoj 
Britanijoj. Žinoma, Jungtinių 
Amerikos Valstybių valdžia 
yra sulyg konstitucijos pada
linta į 3 šakas, būtent, pildo
moji, legislatūrinė ir teismiš- 
ka.

Nauja Dalyba, be abejonės, 
daio reikalingas reformas ir

terminų, į kurį jie buvo iš- bando permainyti istorinę, fe

Praeitų ųedėlių, po piet už
ėjau pas Dušaičius pinaklio 
pakirsti. Belošiant išėjo gin
čas apie pirmenybę. Dušaitis 
užsispyrė ginčyti, kad vyrai, 
ne moterys, turi turėti pirme
nybę.

— O kuo jau tu pamatuo
ji, — užkirto Dušaitienė.

— Žiūrėk, ir Dievas pir
miausia sutvėrė Adomų, o 
paskui levą, — atrėžė Dušai- 
tis.

— O dėlko gi Dūevas pir
miausiai sutvėrė Adomų, a J 
Pasakyk, kad toks mandras/ 
— užsipuolė Dušaitienė.

— Tu nieko neišmanai, — 
atsakė Dušaitis. — Dievas pir
miausiai sutvėrė Adomą dėl 
to, kad jis ramiai, žmonos ne
trukdomas, galėtų rojų apžiū
rėti.

Šiandien minėdami ^ottfvos Nepriklau
somybės devynioliktąsias metines sukaktu
ves, jokiu bi.du negalime praleisti nepami
nėję pirmojo lietuviško laikraščio “Aušros” 
leidėjo, lietuvių tautos patriarcho dr. Jono 
Basanavičiaus, kuris mirė Vilniuje lygiai 
prieš 10 metų, būtent 1927 m. vasario 16 d. 
Jis mirė toje dienoje, kurioj prieš 11 metų 
pats pirmas pasirašė Nepriklausomybės De- 
kleraciją, skelbiančių, kad KUO. Imu dienos 
Lietuva nutraukia visus ryšius su kitomis 
valstybėmis ir tampa nepriktausoipyi ^val
stybe.

Dr. Basanavičius “Aušrų” išlekiu 1883 
iu. Jis jų redagavo, gyvendamas Prahoje, o 
spausdino Prūsuose, nes tais laikais, anot 
poeto, laetuvoj buvo “tamsu ir juoda”, mū
sų tautų spaudė žiauri rusų caro letenu.. Tai 
buvo skaudieji spaudos uždraudimo laikai. 
Pirmame “Aušros” numeryje dr. Basanavi
čius tarp kitko rašė; “Per ilgus tuos amžius 
mūsų giminė buvo paniekinta ir prispausta, 
jog už tiesų dyvytis reikia, kad tik per Vieš
paties malonę ji iki šiolei dar gyva liko. 
Senovės gadynė apgyvenus kuone dvigubų 
žemės plotų ji šiandieu taip dkieį visose ša
lyse susimažino, jog prilygsta tiktai šešėliui 
senosios mūsų Lietuvos...” Dėl ta Basanavi
čius, atpasakojęs, kad Lietuvoje viskas yra 
sunaikinta, kad užgeso toji žvaigždė, kuri
tėvų tėvams švietė, kad liko 4ik vargai ir , 
snuki verguvė, sako, kad vis dėlto: “LUco * 
dar kuliui mūsų garbinga, apie kurių įneš 
galime drąsiai su mokintu vyru ištarti: Rai
ba yra mūsų istorija, šiaip — viekas pra? 
gaišo, o ir tas mūsų vienintelis sk&ribas — 
kalba, taipgi nyksta”.

Pirmos dr. Basanavičiaus “Aušros” nu
meris ir jo raštai Lietuvoje sukėlė tikrų 
dvasinę revoliucijų. Tai buvo pasėtas pirmus 
tautiškas grūdas Lietuvos žemėje, kuris iš
dygo, išaugo į stiprų nepriklausomos Lietu
vos medi ir, štai, jau per 19 metų neša vai
sius.

Bet neužteko tų grudų pasėti kad ir į 
derlingų žemę. Reikėjo jį laistyti, prižiūrėti, 
auginti, nub šaltų vėjų ir audrų saugoti. Čia 
Basanavičiai į talką atėjo visa eilė veikėjų, 
atėjo į talką knygnešiai, kurie, savo gyvybę 
statydami į pavojų, slapta nešė “Aušrų” ir 
kitus laikraščius ir knygas iš I’tflsų ir pla
tino po Lietuvos kaimus, miestelius ir visų 
Lietuvos kraštų. Ne vienas tų knygheŠių sa
vo galveles paguldė. 'Jei ne jie, ne jų iyžtu* 
mas ir pasišventimas, Basanavičiaus pradė
tas darbas vargu bnt atsiekęs savo tikslo. 
Dėl 4e, minėdami Basanavičių, minėkime ir 
knygnešių biungią atmintį. Jų dėka Lietu
voj ėbiė švisti, jų dėka iškovota spaudos 
laisvė* be kurios ir Lietuvos Nepriklauso- 
myltes Akto nebūt buvę. Spauda paruošė 
tautų durbui ir kovai dėl savo teisių.

19IS m. vasario 16 d., susirinkusį Lietu-

Viena, kad kelionė yra patogesnė, o kitai rinkti. Taipgi, jei 70 m. am- ‘Bėralinę, juridinę sistemų A-
paremiame Uettivos uostą, prisidedame prie 
sustiprinimo lietuviškojo elemento Klaipėdo
je. Dėl to vykstantieji Lietuvon, turėkime 
tai galvoje.

PABALTIJO VALSTYBES IE LENKAI

Neseniai vienas Prancūzijos laikraštis 
įdėjo straipsnį, kurio autorius rašo, kad, gir
di, Lenkija iš pagrindų keisionti savo polr 
iikos linijų. Artimiausioj ateity Lenkija dė
sianti pastangų užmegzti glaudžius polit'uiius 
santykius su visomis Pubaltijo valstybėmis 
(žinoma, ir su Lietuva), Belgija ir Olandi
ja. Taip pat Lenkija sieksianti artimo bend
radarbiavimo ir su J ūmiųjų jūrų valstybėmis.

Geras tai ženklas. Tačiau Lenkija tene- 
sitiki sueiti į glaudžius santykius su Lietu
va, kol negrąžins jai užgrobtojo Vilniaus 
krašto, kuriame lenkai pastaruoju laiku su 
didžiausiu inirtiinu ėmė naikinti viską, kas 
tik lietuviška.

l/enkų politikai jau, rodos, turėtų žino
ti, kad, Vilniaus negrąžinus, Lietuva su jais 
neturės jokios kalbos. Tai yra nusistatymas 
ne vieno kurio Lietuvos politiko, bet visos 
mūsų tautos.

• t
Šio krušto organizuotieji katalikai vis 

dar tcbeveuu intensyvią kovą prieš nepado
rias filmas ir visokias šlykštybes teatruose, 
kurios demoralizuoja žmones. Prie toe ko
vos turi dėtis ir lietuviai.

žiaus precedentas būtų įstei-1 menkoje. Adv. N. Valazina

Mm Orgsazmtaji Ve*ta
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

Platintum Katal&išlųft 
Spaudu

Plutinkim kata lik i&kąjų 
spaudą visi, visada ir viiur. 
Katalikiškoji spauda, tai gin 
klas kare su bedievybe. KaJ 
tų karų laimėti Dievo garbei 
ir Bažnyčios naudai, reikia 
mums visiems katalikam- at 
sižvclgti į Kristaus sekantį 
įspėjimų:

“Jei jūsų teisybė nebus pi
lnesne kaip Rašto žinovų ;r 
puriaiejų, jūs neįeisite į dan
gaus karalystę” (Mato 20- 
-M).

Nlį Kristaus griežtų įspėji
mą mes visi girdime iuubj- 
čioje iš sakyklos kas me ai, 
penktoje Viešpaties dienoje
po Sekminių.

Gal
manom, kad Kristus šiuos į 
spėjimus taikė tik anų laikų 
pasipūtėliams puikybėje Ra
što žinovams ir pariziejams. 
Bet, deja, taip nėra. Ir jei 
mes katalikai vaduojame.-* tą- 
ja viltimi, ta viltis mur ra
čius skaudžiai apvilia. Nes 
ką Kristus sakė anų laikų 
žmonijai virš 1900 metų at

nės kaip ir 10 Dievo prisaky
mų.

Kasgi yra iių dienų tie 
“Baito*' žinovai — pa

rmejai - veidmainiai?
Jais yra visa bedieviškoji 

spauda — komunistų, .socia
listų — laisvamanių ir ntf 
bespalvė spauda.

Pariziejai žinojo Kristų e- 
saut Dievu žmogaus kūne iš

gal, tas lyguti liečia ir nius Į Jq Dieviškų darbų — stebuk- 
visus. Tie Kristaus žodžiai ne 1 lų kiekviename Kristaus ži-

susilpnėjo ir niekad nesutilp-

I
Ant vien tik šio Kristaus į- 

spėjinio, rodos, visus katali
kus turėtų perimti šiurpi bai
mė — išgąstis. Ant šio Ktis- 
taus įspėjimo, rodos, vksionis 
katalikams parėjus iš bažny
čios reiktų sudeginti visus ue- 
katalikiškus - bedieviškus lai
kraščius ir knygas ir ta^ vie
tas, kur jie buvo sudėti iš- 
jdauti, kad neliktų nei dul
kių ten, kur jie Imto suaėti.

Ar taip mes, katalikai, da
rom . Jei nedarom, tai re’kia

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kon. Ant- M. Karuiiikiz

Vasario AstucniclikU Diena

“Teneimsigąsta jūsų širdis: 
jūs tikite i Dievą ir į mane 
tikite“ — «H»© ElV, 1

Nėra nė jokios gyvenimo 
kelionės, kuri neturėtų savo 
debosiuotų dienų; ir yra ne
kurtas dienos, kuriose mūsų 
akys yra taip ašaromis upa-

pradėti daryti nuo šiandien,! hintos, kad randame sunkiu 
dalyku matyti savo kelių ar
ba išskaityti Dievo prižadus. 
To dienos, kurio turi savo 
skaisčius saulėtekius, pasek
tus ūmais perkūnuviiuais ir 
netikėtais liūdesiais, ym tos,

kad nekristų ant mūsų Kris
taus ištarmė: “Kas jūsų (lio- 
žuyčios) neklauso, manę? ne 
klauso, neklauso, nei mano T<- 
vo, kurs yra danguje”.

Gal mes, katalikai, aukš
čiau ir pastaruosius Krutaus kurios ištiria kuo skaudžiau

(Tęsinys 4 pusi.)

nok dvasinio įstatymo regė
jimo matymas jianašus į kū
niško matymo regėjimų. Kuo
met ūmai išeiname iš dienos 
šviesos į kambarį net biskuti 
aptemdytų, mes nieko negali
me išvysti; bet ninsų akies 
lėlė aš lengvo padidėja iki 
nematomi daiktai palieka ma 
lomi. Net taip tikėjimo akies 
lėlė turi palaimintų padidėji
mo pajėgų tamsioje nuostolio 
valandose, taip kad tuos su
randame, kad tai mūsų my
linčio Tėvo ranka laiko išty
rimo taurę, ir netrukus tamsa

lieka garbės apšviesta. 
Keturioliktas šv. Jono sky

rius hiekad nekrinta su to
kia muzika ant mūsų ausų, 
kaip kuomet pagauname jo 
saldžias gaidas tarpe kokios 
baudoti audros peiV'auhų. 
“Teneimsigąsta jūsų širdis: 
jūs tikite į Dievą, ir į mane 
tikėkite... Aš nepaliksiu jūsų

per Jo bažnyčių įspėjimus šiai tūlas mūsų malones. Vįe- našlaičiais”. — Oųyler.
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PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS:

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

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
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Kun. J. Misiaus Kalba, Pasakyta Nepriklauso
mybes Šventėje, Vas. 14 d., Pittsburghe, Pa.

ji (Lietuva) ir padarė Vasa-: turime užtektinai. Dainuok 1- 
rio 16 d., 1918 m. Čia nuo m« lietuviškai, nes daina ga 
pelnas, be abejo, atatinka mū-Į lihga. ienų žodžiu būkime 
sų senesniems veikėjams - va- li^tn^iais ne tik svetainėse, 
dams, aušrininkams, dalnia- 1 het *r kasdieniniame gyvehi- 
ms, poetams, knygnešiams, ■me-
slaptom spaustuvėms, na, ir 
močiutei žilagalvei, kuri ne
pabūgo ruso žandaro ir savo 
vaikelį mokino iš lietuviško 
elementoriaus lietuviško pote
rėlio. >

AR jSTOJŪT OLD GOLD 
KONTESTAN

Galite Laimėti Turtus 
Šiame Konteste

Kų darome mes, Amerikos

Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimas

Vasario 14 d., Pittsburgho 
Federacijos apskritis suruošė 
tinkamų programų Lietuvos

Brangūs Lietuviai:
, Štai, jau sukako 19 metų, 
kaip Lietuva, mūsų tėvynė, y- 
ra laisva ir nepriklausoma. 
Čia susirinkome šiandienų tų 
sukaktį paminėti. Tų darome 
beveik kas metų ir kas metų 
toji sukaktis mums darosi vis 
brangesnė, vis reikšmingesnė; 
ji virsta mūsų tautos švente. 

^Aįirdėjau, kad Maryland va- 
Bos gubernatorius pa<kel- 

BBr Vasario 16 d. nacijonale 
diena ir įsakė, kad Amerikos

kaimiečio pastogėje — lietu
viškos kalbos. Visas priešų 
žiaurumas, visos priešų pas
tangos subirėjo į šipulius, at-

lietuviai, kad lietuvybę išlai-' nepriklausomybės aukakt. pa
kyri, kad ji nežlugtų, kad di- Į minėjimui. Žmonių iš Pitts- 
džiausioji Lietuvos šaka — burgho ir apylinkės prisirin-
išeivija vieno milijono skai- ko pilnutėlė erdvi Piliečių 

klubo svetainė.simuSurioz į Šiaudinę grįtelę, • WUJ* nuuudzn.t^ C.a pnes- 
iš kurios Lietuvos atgimimas Pandos nera’ *a la,Kval «“-|, ,lsklhne Pradata AroenkM 
prasidėjo. O kaip mes, An.e-11™’ kalMti-. ka,P "o™*. I
rikos lietuviai, su ištautėji-1 ska*^V *r $ norime, gv. Kazimiero dainos cko-
mu kovojame? Kodėl taip lank^ti n»>kykl» kokį* nOT‘-
greitai ,«asiduodame svetimai me- Ta&au a‘°-

ka, turbūt, kaip uk ir palau
žia mūsų lietuviškų nugar-

įtakail Kur mūsų atsparu 
mas, kur mūsų bočių dvasia 
ir nepalaužiama valia! Tik | ka“'i’ atima visiSkai ‘t*’“"

______ __________________ pusė Šimto metų, kaip apsi-1 8™tima* >Ukai- Uzte“'
ir Lietavos vėliavos plėvė- gyvenome laisvoj Washingto- ka mažiausios pajuo oš, - 
suotų tų dienų. Gražus pavyz , no žemėj, o jau lietuviškai ■ ^nka tarti žodį hunky ir
dvs kitų valstijų lietuviams kalbėti nebenorime, lietuviais
siekti panašaus pripažinimo.

Taigi, gerbiamieji, susirin
kome pasidžiaugti, kad esa
me laisvos tautos nariais, ne

lietuvis galvatrūkčiais krato
si lietuvybės, savo pavardės, 
savo kalbos ir visko kas lie
tuviška. Gaila, bet taip yra.

prisipažinti drovimės, jau 
dangstomės svetimomis plun
ksnomis, meiliau pasivadina
me žydu, kinu ar japonu, tik (Kas darytina! Kas pagimdys 
ne, lietuviu. Kas bus dar už, tuos galiūnus, kurie išgelbė- 
50 metų ? Gal, mūs nei pėd-, tų Amerikos lietuvius nuo iš
lakų neliks. Ir tas, be abejo,! tautėjimo? Kas priauklės 
įvyks, jei nesukrusime gelbė- mums vadų, panašių aušrini- 

laisvės ir nepriklausomybės, o lis’ nesurastae priemonių,'„karns. Ar gims Amerikos lie 
ypač sustiprėti dvasioje, pa-l>Ml) 1:e‘>"ybei Amerikoje, tuvių tarpo Maironis, Basa

kaipo pasididžiuoti, prisimin
ti tas kovas už laisvę, tų ko
vų dalyvių, prisiminti tuos 
kelius, kuriais Lietuva siekė

palaikyti.
Lietuvai tapti laisva ir ne

priklausoma valstybe nebuvo 
tuvystei pavojus yra be galo taip lengva, atrodė dalykas 
didelis čia Amerikoje. Visi | beveik negalimas. Atrodė, 
matome, kaip greitai tirpsta [kaip sapnas, kaip graži sva- 
niūsų eilės, kaip mūsų jauni-ljonė. Tačiau negalimas tapo 
mas bėga prie svetimų, jun-'galiniu; sapnas, svajonė tapo

sisemti atsparumo, kad pa
tiems nepraradus tautinės sų- 
raonės, lietuviško jausmo. Lie-

giasi porosna su svetimtau
čiais, savo kalbos nemoka, o

tikrenybe. Reikia visgi nepa
miršti, kad laisvės atgavimas

gfi ir moka, tai nemėgsta. Kas: neįvyko tik pripuolamai. Rei- 
atsitiks su Amerikos lietu- kėjo visos eilės pasišventėlių,
viais, duokime, už 50 metų? 
Baugu apie tai ir pagalvoti, 
o galvoti reiklu,..

Reikėjo daug šimtmečių iki 
Lietuva tapo beveik palaido
ta, reikėjo net trijų galingų 
kaimynų: vokiečio, ruso ir le
nko iki Lietuvos vardas ta

kurie perdaug metų ugdė lie
tuvių tautinę sąmonę, tauti
nį susipratimų. Tam žygiui 
įvykinti reikėjo daug darbo 
ir vargo pakelti, daug krau
jo pralieti, daug gyvasčių pa
aukoti. Vienu žodžiu, reikėjo 
priruošti lietuvių tautų, kad

po prašalintas nno Europos M iSdrl’“« P^eihti laisva 
žemlapio. Tačiau net šimtme-jir nepriklausoma valst.ja ir 
čių priespauda nesugebėjo už, Paskelb™«’ «ikalui pri
slopinti paskutinio lietuvys-1 sėjas, apginti savo krūtine, 
tės žiburėlio, švyturiuojančio] savo nepalaužiama valia. Kų

navičius, Kudirka, Tumas,

Jei dar nestojote Old Gold Kon- 
testan, padarykite šiandien. Kon- 
teetas tik prasideda. 1,00d dovanų 
sudarančių $200,000 bus duodama 
laimėtojams. Kontestas yra atspė
jimas paveiksluotų mįslių. Pirma 
Dovana yra $100,000. Nueikite pas 
savo cigaretų pardavėją ir papra
šykite jo dėl seto oficialių Old Gold 
Mįslių Paveikslų, DYKAI, kartu su 
pilnomis informacijomis ir įstatais 
apie kontestą. Prisiųskite savo j- 
stojimo formą tuojau. Neatidėlioki- 
te. Dvigubai-Švelnūs OLD GOLD 
aiūlo šj kontestą kaipo planą pada
ryti daugelį naujų draugų. Skaity
kite “Draugą” dėl tolesnių pra
nešimų.

Krautuvninkai! 

Restoranų Savininkai! 

Prekybininkai!

SUTAUPYKIT $60
IKI

ANT

mojimai lieka bergždžiais. 
Pittsburgho Federacijos a

pskrities valdyba pilnai pri
taria, kad Pittsburghe būtų 
įsteigtas katalikiškas laikraš
tis, kuris, be abejonės, pa
stūmėtų religiniai tautinį vei
kimų. Nors nelengvas tai da
rbas, bet kitos lietuvių kolo-

vaistus nuo: tos ligos, taMnijos mums aiškiai įrodo, kad 
Lietuviškos pradžios ir aukš- tai galimas daiktas.

ras išpildė dainų programų. 
Pirmuoju kalbėtojum buvo

kun. J. Misius. Savo patrijo- 
tiška turininga kalba palietė 
Amerikos lietuvių jaunimų, 
kuris sirguliuoja ištautėjimo 
liga. Kalbėtojas nurodė ir

KRAUTUVINIŲ ŠALDYMO PRIETAISŲ

tesnės mokyklos.
Toliau sekė Šv. Petro ir

Povilo mokyklos mergaičių 
driliai su pritaikintomis dai
nelėmis, Šv. Pranciškaus Se
serų auklėtinių - akademikių 
pritaikintos deklamacijos, dai 
nos ir jų orkestrą visiems 
patiko.

Principalę kalbų pasakė ge- 
ner. konsulas J. Budrys. Pla-

Tat, Pittsburgho ir apyli
nkės apskrities užsimojimui, 
bendrai' stokite į darbų.

Federacijos Apsk. Valdyba

l-Va H. P. Compressor 

Sutaupysite $125

Na, O Kas Čia?

NAGI ŽINIOS IŠ ŠV. KA 
ZIMIERO PARAPIJOS

Vaičaitis! Be jų mes žūsime, čiai nušvietė neapsakomų na- 
paskesime svetimose bangose, rsumų Lietuvos kariuomenės, 
sutirpsime, kaip sniegas nuo kuri, išgujus priešus, užtik* 
saulės. Lietuviška mokykla, rino nepriklausomybę. Ir mus 
tavyje mūsų viltis. Tėvai Ma- visus karštai ragino nepamir- 
rijonai, sesutės Kazimierietės šti Lietuvos. Buvę pardavi-

nėjami ir Vilniaus vadavimo 
ženkleliai. Iškilmės baigtos 
Lietuvos himnu.

Pittsburgho Žinių Red.

ir Pranciškietės į jus kryps
ta mūsų akys. Pagaliau, Tė
vynė Lietuva atsiųsk mums 
lietuvybės misijonierių, kurie 
ne dolerių pas mus ieškotų,
bet Lietuvos garbę, pažangų Pittsburgho Federacijos 
ir grožį mums skelbtų.

Baigdamas, gerbiatfriejų no 
rėčiau į jus sušukti: būkime
lietuviais- patrijotois ne vien Vagario pittsb ho
,k ** ,r ^‘^0- Fe(leracijos kritis |aik

to VnavnoB’.iTVin tralini i otrek v *

Apskrities Metinis 
Susirinkimas

je. Nesiųskiitfe vaikų į sve
timtaučių mokyklas, nes tu
rime savas, nei kiek nebloges
nes. Nesigrū8kime į svetim
taučių bažnyčias, nes savos 
pašonėje, nelįskime į sveti
ma sorganizacijas, nes savų

metinį susirinkimų. Maloniai 
prašomi klebonai pagarsinti 
ir paraginti parapijomis, drau 
gijas, organiz. skyrius kad

Vasario 24 d. Šv. Motiejaus 
apaštalo šventė. Apie jo gi
mimų, jaunystę ir darbus ma
žai žinoma. Žinoma tik, kad 
vaikščiojo su Kristumi, buvo 
vienas 72 mokinių ir buvo 
liudytoju, kų Kristus veikė 
ir mokino iki pat Jo į Dan
gų įžengimo. Po to apaštalai 
dar pasiliko Jeruzalėje iki 
Šv. Dvasios atsiuntimo. Ka
dangi Judo nelaiminga mir
tis apaštalų skaičių sumaži
no, peš skaičius 12 turėjo 
reikšti 12 Izraeliaus giminių, 
tat apaštalai nusprendė tų 
skaičių atitaisyti išrenkant 
kitų Judo vietoje. Šv. Lukas 
Apaštalų Darbuose tų įvykį 
taip aprašo:

“Tose dienose Petras, at
sikėlęs brolių tarpe (buvo gi

•Kol jų busi Kelvinator 
compressor ,units —1936 
ir an'kstyvesni modeliai- 
dabar siūlomi geroku kai
nų sumažinimu. Dydžiai 
... % iki 1V£ horsepotver 
jėgos— sutaupymu nuo 
$60 iki $125! Nelaukite! 
Įsitaisykite vienų dabar 1 
Tik kelis teturime. Visi 
naujutėliai... pilnai ga
rantuoti.

“Meter-Matic”

pinieni saikas,

pritaisytas prie

jūsų Šaldytuvo,

leidžia jums
mokėti už prietaisus varto
jant juos. Į meskite vieną ar 
du pinigus i dieną!

Phone RANdolph 1200,

- Local 170

LENGVAS IŠMOKĖTI!

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Commerclal Refrtgeration Dlvision 

72 West Adams Street

Pažinsi, kas tai yra džiang-.
=

ATSIMINKITE!

smas, kai pažinsi, kas tai yra] Pirmas 4 Draugo” piknikas 
ašaros. į bus geg. 30 d., Sunset Park’e.

atsiųstų atstovus į šį susirin- faj būrys arti šimto dvidešim-

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor

macijų ir kainų 

kreipkitės į

•EKSKURSIJOS f LIETUVA
Gegužės 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų 

Liepos 2 d> asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gotbenburgą laivu “Gripsholm’

kimų. Bus valdybos rinkimas 
ir svarstomi kiti svarbūs re

liginiai ir tautiniai reikalai. 
Nepamirškite, kad vasario

ties žmonių) tarė: Vyrai bro
liai 1 Turėjo įvykti Rašto žo
džiai, šventosios Dvasios iš 
anksto' pasakyti per Dovidc

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS
28 d., 7:30 vakare, Šv. Kaži-i burnų apie Judų, vedėjų tų, 
miero parap. svetainėje bus kurie sugavo Jėzų. Jis buvo
Federacijos apskrities meti
nis susirinkimas.

Pittsburgho Žinių Red.

Federacijos Pittsburgho
Apskrities Sus-mas

Vasario 8 d. apskrities va
ldyba laikė susirinkimų, ku
riame buvo svarstomi aktua
lūs reikalai Tarpe jų buvC' 
ir paminėjimas Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių. 
Buvo svarstomas taip pat ip 
Lietuvos sportininkų priglau
dimas. Bet daugiausiai svar
styta klausimas reikale ka-: 
talikiškos spaudos. Šis klau
simas kiekvienam lietuviui 
turėtų būti ant širdies, nes 
kitaip sunku priešas nugalė
ti. ,

Nors nuo daug matų šis 
klausimas buvo judinamas ir 
net buvo drąsūs užsimojimai, 
bet iki šiai dienai tie užsi*

paskaitytas tarp mūsų ir bu
vo gavęs dalį šitoje tarnys
tėje. Už neteisybės algų jis, 
tiesa, įsigijo dirvų, bet pasi-j 
koręs pusiau perplyšo, ir vi- Į 
si jo viduriai išėjo. Tai pa
sidarė žinoma visiems Jeru
zalės gyventojams, taip kad

(Tęsinys 4 pusi.)

Jei pritruksite OLD GOLD CT- 
OARETTE Mįslių Paveikslų ir Į- 
stojimo Formų- galite gauti jų
daugiau tuoj pranešant mums te
lefonu.

Nelengva pardavėjams duoti už
tektinai šių Mįslių Paveikslų ir

numatyti kiek jų krautuvių kos- 
tumeriai reikalaus.

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

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CANAL 7790

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 Wina&LiquorCo.
, FRANK VIZGARD, Savininkas

MES PARDUODAME TIK I TAVERNAS. TEN IR REIKALAUKITE.

4611 So. Ashland Avenue,Phone Boulevard 0470
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Ketvirtadieni*, vas. 1/3, 193/

Kaip
PALENGVINTI

SLOGAS
už “| 5c

DU LENGVOS BŪDAI
NEGU pirkti brangius vaistus pa
lengvinimui slogų nesmagumų, 
pamėginkite būdą kuone visi gy
dytojai užtaria kaipo modernišką 
būdą —tikrą BAYER ASPIRIN. 
Dabar kainuoja tiktai 15c už tu
tiną tabletų, arba du pilni tuzi
nai už dvidešimt-penkis centus.

Štai kaip vartojate jį: Du BA
YER tabletus kuomet tik jaučia
te, kad gaunate slogas, imant au 
stikline vandens. Pakartokite, jei 
reikalinga, ]>agal nurodymų pake
ly. Jei tuo pačiu laiku skauda 
gerklę, gargaliuokite su trim Ba- 
yer tabletaia 1-3 stiklinėj vandeus 
dėl palengvinime kuone akymiric- 
sny. Bayer Ašim rin veikia nuga
lėti karštį, ir skausmus ir gėlimus 
slogų. Palengvinimas ateina greit. 
Paprašykite savo vaistininko dėl 
tikro BAYER ASPIRIN jo pilnu 
vardu — ne vien žodžiu * ‘ aspirin. ’ ’

tos tarnystės ir apaštalystės, 
nuo kurioe atpuolė Judas, kad 
eitų į savųjų vietų. Paskui 
jie metė apie juodu burtus.
Burtas puolė ant Motiejaus, 
ir jis buvo prisxaitytas prie 
vienuolikos apaštalų” (Apašt.
Darbai I, 15-26>

Po atsiuntimo Dvasios Šv. 
kuomet apaštalai išsiskirstė,
Motiejus iš pradžios buvo Ju

dėjoje, paskui už Kapinių 
jūrų, o iš ten nukeliavo į 
Macedonijų. Kaip Klemensas 
iŠ Aleksandrijos, kurs tuo 
laiku buvo tuose kraštuose, 
aprašo, šv. Motiejus skelbda
mas Kristaus mokslų pabrie- 
ždavo apie primarinimų savo 
kūno ir jo geidulių.

Kaip tik dabar Gavėnios 
metu mums reiktų prisiminti 
Šv. Motiejų ir jo pamokini
mu bent kiek labiau pažaboti 
savo kūno geidulius, sušilai-
kyli nuo visokių sn.aguriavi-’kimų. B priežasties Lietuvos ^c1ttietta7t?ykstaTkuu 
mų ir palaidaus gyvenimo.' nepriklausomybės paminėji-
Tam juk ir Gavėnia... MJK.

ngų, pakol neatgavo laisvė* 
ir nepriklausomybės. Šiandien 
Lietuvoje nebeiti ūmuoju. liū
desio dainelių, bet jaunimas 
vitu krūtine traukia gražias

abejas Mišias. Daug vyry ėjo 
prie Bv. Komunijos. Buvp tai 
Vardo Jėzaus sekmadienis. 
Malonu yra matyti, kaip žmo
nių pantulduinas augu, kaip

PLATINKAME KATALI
KIŠKĄ SPAUDĄ

ms’
vo m

nesako, kad nėra Die

lietuviška* d&inaa. Tat ir pas mūsų lietuviai grįsta prie sa 
mus tegul skamba mūsų dai- vo lietuviškos parapijos. Kaiu
nos, ne tik parengimuose, bet 
ir šiaip kasdieniniam© gyve
nime. Kokios jos gražios, ko
kios jų jausmingus meliodi- 
jos... Tik dainuok ir norėk...

KProsp.

Sis - Tas Iš West End 
Pittsburgho Padangės

Vasario 14 d., Šv. Vardo 
draugijos nariai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Šv. Sa- 
k ramentas buvo išstatytas vie 
šai adoracijai.

via blaškytis po svetimtaučių 
parapijas — jiems mūsų sė

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
ngsnyje, bet pariziejų — vei
dmainių puikybė neleido jie
ms Kristų pripažinti Dievu.

Bedieviškosios spaudos ga

Čia jau aiškiai pasirodo pa- 
riziej iškas gudrumas.

Ir ant to, katalikas atsine 
ša iškarpas iš “Naujienų’* 
numerio 83, iš balandžio b 
dienos, 1935 metų, puslapy 2, 
kur dėstoma Biblija klaidm 
gai — atvirkščiai didesniais

minto jai ir jos platintojai tai 
reikia. Jie turi gana savųjų, pgi žino, kad yra Dievas. Ta
Iš mūsų jie tik pasijuokia. ,ciau jie veidmainiškai bando Dievo išniekinimui. To paties 

.užginčyti Dievo esmę. Ir tai numerio 5 puslapy biauiiai
Pamaldos Dangun Žengimo veda žūtbūtinį karų. Ir tuo- 

bažnycioj gavėnios metu esti uti pripažįsta Dievo buvimų, 
sekančios — ti^adieniais Taigi, jei bedieviai žinotų, 
(seredomis) rožančius, litani- kad tikrai nėra Dievo, tai ir 
ja apie kančių Viešpaties J«- t*» jų karas jiems nebūt Tei
saus ir palaiminimas. Penk- kalingas, neg nebūtų su kuo

pta dieniai* (pėtny&omis) sta- mi kariaut.
cijos ir palaiminimas. Sekma-
dieniais mišparai su palaimi
nimu Šv. Sakramento.

Tam, su Dievu karo vedi
mui bedieviškoji spauda sa 
votiškuose kursuose turi gu 
driai išmiklintus agentus.

Kas sekmadienis po pietų daugelio, vienas pa
Su»ivi«.y.MO R. K. A. 35 va)an(U katekuu„ol

kuop. lMke menesui! ims.r.n.1^^ SeserjJ

UŽ TUZINU 
2 PBbJfl TUZINAI UŽ 36c.

Maždaug lc už Tabletų

Pittstosto žnts
NA, 0 KAS ČIA?

(Tęsinys iš 3 pusi.)

Mūsų biznierių vakariene 
Užgavėnėse pasisekė. Sakoma, 
kad gryno uždarbio liko su 
virš $200.00. Šiais laikais, tai 
labai graži suma. Garbe mu
sų biznieriams už parėmimų 
savo parapijos. Šie biznieriai 
prisidėjo prie vakarienės pa
sisekimo: A. Murvu laitus, Mrs. 
P. Bogurskis, P. Dumbaus- 
kas, K. Stravinskas, J. Pe
traitis, Al. Seračinskas, C. ’J. 
Woshner, C. Gutauskas, A. 
Tainulaitis, E. A. Schultz, S. 

įSiinon, Agota Sutkaitis, G. 
i Stankus, K. Wassel, G. Young 
j Dr. S. Godlewski, Dr. J. J. 

Weber, Dr. Jos. Dugan, J. 
Pakrosnis^ P.Gedreni, J. Pil

nio, kitos draugijos savo su
sirinkimus atidėjo į sekantį 
sekmadienį.

Vasario 14 d., po sunkios 
širdies ligos mirė Antanas I- 
vanauskas. Velionis buvo su
manus biznierius, turėjo val
gomų daiktų krautuvę. Buvo 
taipgi stambus Šv. Vincento

Agentas bando katalikui į- 
J? Vaišnoro parapijos pamų Piršti bedieviškų laikraštį 
kyti. Vaikų skaičius kaskart ‘‘Naujienas”. Jis ištolo, ne- 

; žymiai bando pašiepti ir pei-
I kti dienraštį “Draugų *. Ap- 

Mūsų choras jau pradeda sukriai, prieina prie žodžių, 
vartyti Velykų giesmes, o pc kirdi, “Naujienos ir “V.. 
Velykų, gal, vėl mus palink
smins koncertu.

girdi, “Naujienos

LIETUVIAI ADVOKATAI

• ĮSIGYKITE
Vyskupo Petro Pranc3- 
kaus Būdo, AL L C. para
šyta

PAMOKSLŲ
Joje ras visiems sekmadie
niams ir šveutėms garsioje 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75
DRAUGO KNYGYNE

AKIŲ GYDYTOJAIapšmeižti katalikų kunigai u 
tai kunigai vienuoliai, TI 
Marijonai ir broliukai.

Matai, čia “Naujienos”.
Skaityk tu pats, sako žii il
gus, nes jei aš skaitysiu, tu 
sakysi, kad iškraipau saki
nius.

Ageotas skaito. Paskaitęs
sako* “Tai čia spnas hpI <> »H|| Įtempimą, kur UŠKICO. uai čia •sena.'-, net ~ ««ti prletaettmt gaivos Skaudėjimo.
įliptu 11 n tn<* npvftftu imu svaigimo, axiy aptemimo. nt-rvuotu -Ilieių. numeris, . neveria jau skaudamą aklą katėti. atramų
kn-inti i tai dėmesin’’ urumpaj-egyatę ir totiragystt Fnrec-JItrt įpu J un atmesio . Klu teisingai akinius. Visuose atsl»U

KaiaJikaa iam atsakn- ti« kiniuos* ugzatuiaavimaa daromas ai rumaiucas jam apsalto, ue elektra, parodančia mažiausias klat
niltllPris miiip <Ateb. HpoctaJė atyda atkroipuujiA >’.a, numeris senas, Del jame mokyk|O8 valkus. Kreivos akys ati-

wt n <> 1y1ji j ftifzV tip J ta«HOui*>a. Valandos nue 10 iki M v. parasyu šmeižtai niexau ne- NedėlloJ nuo ,kl 12
niKcn. 1 atufcur-ą akys ai įtaisomo*, be utdaią

’ KbIimk* pigiai* kaip pirmiau.
Matydamas negalįs sulošti 4712 SO. ASHLAND AVE. 

pariziejaus rolę, agentas iš-Phone Boulevard 7589

DR. VAITUSH, OPT.
U KTU via

OHTOMKTK1CALLY AKIU 
SPtfltTAUIKTAS

Pa:engv<n» aklą įtempimą. kuris

sinešdino. (Bus daugiau) LIETUVIAI DAKTARAI 

LIETUVIAI DAKTARAI

Telephoaie: BOUlevard 2800,
JOSEPH J. DRISH !

LIETUVIS ADVOKATAS J 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. KnrkwelP Street

Na, o kų veikia mūsų mo
terys! Moterys užsibriežė di- 

bažnyčios rėmėjas. Paliko di- del| darbą
deliaipe nuliūdimai žmonų su laiku; 500 knygu.
mažais vaikučiais. Icių J)O visų^įttsburghų ir ii Telephone: REPublic, 9723

pylinkes. Milžiniškas dalbas, į/Mm n flnfiflCM
bet moterys moka dirbti ir JulIN Oi DviiUtn

l^ai gerasai Dievulis sutei
kia jam amžinų atilsį. Laido-
luvėB įvyko vasario 17 d. islkų nutaria, tų išpildo. Jei LIETUVIS ADVOKATAS 
Šv. V incento bažnyčios. j North Side moterys užklius' 2201 W. Cčftnak Road 

------------- lant South Side, West EndJ MetropoRtan State Bank name
Juozas Jenkevičius ir Po . Homesteed, prašau nerūstau-’ Panedėlks SeredL’J’pėtnyčks 

vilas Tašas jau eina sveikya , d įr šluotos1 nepaimti, Dic 1 vakarais nno 8 iki 9
po sunkios plancių uždegimo Į VAi. atlygins už gerų darbų į jųatnaj764^ S^Rockwell St

lai. Galūnei 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte ilu H vakare tuMkiriant Hek- 
imulicuiuu ir trečiadienius

DR. A. P, STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO, ILL.

DR. A. J. SHIMKUS

Rea.:
2468 W. «9 Sk

lei. Uliuo.
LAFayetto 40X7

fel. uainų.
CTMltob 628C

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P. M. 
Rea. ofiao vai.: 10-12 A. M.

ft 8-9 P. M.
Trcčindrnninin ir Btraidinnimt 

parai, •atarta

ta dirva buvo praminta jų 
kalba Akeldama, tai yra, 
Kraujoi dirva. Nes Psalmių 
knygoj© parašyta: Jų buvei
nė tebūnie apleista u- teuebfl- 
nie kam joje gyventi! Ir: Jo 
pareigų tegul kitos gauna! 
Taigi, yra žmonių, kurie bu
vo niūsij draugystėje per vi
sų tų laikų, kuomet Viešpats 
Jėzus tarp mūsų įeidavo ir 
išeidavo, pradedant nuot Jo
no krikšto iki dienai, kurioje 
jis nuo mūsų paimtas; reikia, 
kad vienas iš jų būtų draug 
su mumis liudytojas jo prisi
kėlimo. Jie pastatė du: Juo
zapų, kurs vadinasi Barsabas 
ir buvo pramintas Teisiuoju, 
ir Motiejų; tuomet jie meldė
si, sakydami: Tu, Viešpatie, 
kurs žinai visų širdin, paro
dyk, katrų iš šitų dviejų iš
sirinkai, kad imtų vietų ši-

stelnmkas, J. Chubis, Jos. ligos. Linkinį jiems greit pa- j Bet visgi> North Side mo-j Taiefongg REPnUic MflO
Rizikas, J. Kizis.

Kun. M. J. K

Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjime, vasario 14 d., 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras dalyvavo ir gražiai pasi
rodė. Iš tikrųjų, lietuviška 
daina žmogui daug priduoda 
ūpo ir pakelia jausmus. Rei
ktų mūsų jaunimui daugiau 
susidomėti choru, jį paremti 
ir gaivinti gražias lietuviškas 
daineles. Nors pranašaujama, 
kad mes žūsime amerikoniz- 
ino bangose, bet, man atrodo, 
kad kol mes dainuosime lie
tuviškas daineles, niekad ne
žūsime. Juk reikia atsiminti, 
kokius vargus ir priespaudas 
per ilgus metus lietuviui ke
ntė,įo ir kaip jie buvo perse
kiojami, bet, niūniuodami dai 
neles, uešė sunkų svetimų ju-

sveikti. Spirgutis

Kas Girdėt North Side

Pramogos ir pasilinksmini
mai sustojo. Atėjo gavėnia 
— atgailos laikas. Northsai- 
d iečiai skaitlingiau pradėjo 
lankytis bažnyčion į pamal
das. , I ' ’

Praeitų sekmadienį bažny
tėlė buvo beveik pilna pe1

terys savo tikslų pasiektų, pa-j Mau pTw»p«rt i«i»
tys nortbsaidiečiai turėtų jas ' KA.L dC. Z.ARETSKY 
paremti ir tai visi. Aš ma
nau, kad jie tų padarys. Jie 
jau ne sykį įrodė duoenunių 
ir prisirišimų prie savo para
pijom. Tai mūsų parapijai dar 
daug ko reikia, dar daug rei
kia lopyti ir statytu Pažan
gų visgi darome. Tik prisidė
kime prie darbo visi. Dirb
kime ir Dievas padės.

Valandos: taMdtaa noo 1:14 po |rt«i 
Iki l:>0 ▼. vok. aMbatoJ ai c lt Aa 

vakare
1M W. Randolpb M. 

T»1an«— fcMfea «uo ryto
W »:•> »x> plat-

GTDYT0JA8 IK CHIRURGAS ' 
Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 

1 TaL LAFayette 8016
VALAKDO6:

2—4 popiet — 7—8 vakare
Trcčiadicnais ir Sekmadieniais

_________ pagal satartį.

Telephone HKlOoek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

4558 South W«rtern Avenue 
Valandos:

Nuo 8 ryto iki 8 vakare
Rekoiadictuaia u šventadieniniu 

narni «n«i1nrinia

OfMENT J. SV10W
LIETUVIS ADVOKATAS

Chieago 
Telephone CENtral 1846

6322 So. W«tera Avnoe
PBGopeat 1012 ________

Tel. Office Wentworth 63S0 
- Bes. Hyde Pa«k 8S95

DR. SUSANNA SLAKIS
Motorų ir Taftų Bgų lydytoja 
6900 So. Halsted St

i Valandoa 3—4 ne pietų, 7—8 v. vak.
e rėdo m i • ir enbatumiRiSakvma aer

Tel. Ofc. REPnblIo 7600 
Tai*

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK IANDLORDS 
BUREAU ASSOCIAnON

i B. R. PIETKEWICZ, numger 
2608 West 47th Street Chicago

AKIŲ GYDYTOJAI

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETIOSTAS 

1601 S. Ashland Avenue 
Valandoa: kasdien nno 8 iki 12;

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0628

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

8488 Wtet UaniMtta Road
Aatrad., ketvlila.il. Ii iteaktadlenlali
9-U v. rytą: l-« p. p.; «-» v. v. 

fieAtadlentalM nuo > v. r. Iki 1 p. p.
1«1 BrMderav 

MELKOSE PARK, ILL.
Pirmadieniais 1r lr»-čladl«-nlal» nue 

lo v. r. Iki 9 vai. vakaro 
Arfttadlenlats nuo Z v. Iki 9 v. v 

IMtmadlenlata paoal autartloa

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, ffl. 
U tara., Ketv. ir Petn. 10—8 vaL v. 

4147 So. Halsted St, Ckicago
<?^rpd ir Mnhnt. nno 2—9 v.

i Rtoa 4884 8e. Tatean Ara- 
&m. Tel. GRCveaUl 807 
Office Tei. HRMleck 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GTDYTOJ/.S IR CHIRURGAS 

2423 VV. Marųuette Road 
VaL 2—4 ir 7—9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis aųsitarna 

TaL CANai 2846

OR. F. G. tflNSKUHAS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
VaL: 2—4 ir 7—B vai. vakare 

Kotveraaia pagal sutartį
2305 So. Leavltt St 

_________ TeL OANal 0402________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

VIB#taia 1116 4070 Archer Ava.
Valandoe: 1—3 popiet ir T—8:30 

vakare
RKZ1DKMCUA

LAFayette 8061 2510 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
murai antarti

AMKRIKOS LDSTUV^’ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARĮ 

Offire Phone
PKOenoct 16P» «36S 8. Learitt S*
Vai. 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANai 0704

ĮTAIKŪS DAKTAKAI

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

Per praėjusius dvidesimt-tris metus Eoul Denemark, Ine. yra atsakotningi pardavėjai vartotų

kary, kaip ir naujų Buick, Cadillac ir LaSalle karų. Kiekvienas vartotas karas šafranas nonai 

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

PIRKTI SU PASITIKfiJIMU pas — '

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

DR. MAURICE KAHN
0TDYTOJA8 IR CHIRURGAI 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL T Aidi 0894
: ToL PLAm 2400
VALANDOS:

Tae 10-12 t. zyto; 2-3 lr 7-8 e. v«k.
limmU to IH 14 -«—•

IARUSSE6AL
omu

4729 Sa. AddMd Ave.
S Uh

CHICAOO, OL.
TelefoaH HQ>way «80

OFISO VALANDOB:
NeMkafc toto 18 fti B 

Km 10 iki n orto. «■ f U « 
vU nitoa h m 7 M

4AŪ SUOKJtU O RAL1FORMU1*

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 10 mato 

ReamaUsnias Ir Mnliea Ilgo" Jo 
specialybė

Valaaėoa 11-1J X. M. t-4. 74 P M 
Grtoiaii i vieta 14M ®O M Arą.

TTitme Cicero
OCOoa 4880 Wttt t»Š» Stto^

OR. J. J. KOWAR
fXGVAR8KA8) 

GTDYT0JA8 IR 0HIKUR0A1 
2403 W. O3rd St. Chicago-

MedcMoni ir TrečUdlealtoe
Pagal Hutart)

Re*. *nd Offiee Tat CANa' 0267
Res. PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS

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

Scmday hy Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8IGIAM «s4 8URGEON 

4645 Sa Ashland Avenue
Of»o Valandos

X* t iki « h- m> 6 iki 8 vak. 
NeMtmaia pagal atitarti 

Oftaa MaC. BGOtovard 7880
1880

OR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAI XI

2201 W. Cermak Road
Valandoa: 1—8 ir 7—8 

Seredomia ir NadKl. pagal eotartį 
REZIDENCUA

6631 S. Callfomia Ave. 
Totifccii RSPųbUe 7888

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 8o. Arteaian Ave. 
VALANDOS: 11 ryt* iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

TaL BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTIBTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nao 8 Tyto iki S vakare 
______ Seredoj pagal mrtarii______

TaL Ofiao BOUlavard 6818-14 
Rea. KENwaed 6167

08. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nno 1—3; oao 6:30—8:30

756 West 3Stti Street
Ofiao TaL VIRglnia 0086 

Reaidence Tai. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resldendja

Valandoa 8-10 A lt 
Nediliaaūa pa«aJ aotariv

ketvlila.il


t

KelvirlaJienla, vas. 16, 1037

VIETINES MS
Didelė Atmaina Nejudomo Turto Taksavimo 

Sistemoj

taksų parodo si lentelė:
Hyde Park aptaksuota — 

$590,027,07, iškolektuota — 
$34,979,66, nuošimtis išmokė
ta 6.

Jefferaon aptaksuota — 
$796,113.14, iškolektuota —

Jobu S. Clark, asesorius, pa $259,000, tai asesorius sako,' $17,089.91, išmokėta 2 nuoš. 
darė naujų modifikacijų, tak-'jog, jei 600,000 piliečių bus | aptaksuota — $588,
savinie rakandų, mašinų ir, paliuosuoti nuo mokėjimo ta- 160.48, iškodektuota — $12,- 
tokių įstaigų, kurios turi ver- 1 "x ~“J " : ------- - -
tės nedaugiau $400.00. Tokios 
įstaigos bus paliuosuotos nuo 
taksavimo. Vadinamas Perso
nai Property taksų skyrius 
buvo praktikuojamas per dau 
gelį metų ir niekados nebuvo 
prieita prie rezultato. Bet 
John S. Clark yra gerokai 
patyręs šioje šakoje ir per
matė, kad yra reikalingas pe
rtvarkymas taksuojamo® ma
šinos. Jis pažymėjo, kad vie
no piliečio judamojo turto a- 
•ptaksavimas kainuoja $1.50 
ir ta suma pasiekė apie 600,- 
000 žmonių, kurie yra įrašy
ti į knygas, kaipo taksų mo
kėtojai.

Įspūdingas Vasario 16 
Paminėjimas .

ROSELAND. — Vasario 14 
d. mūsų kolonija gražiai pa
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės 19 in. sukaktį. Vaka
re parap. salė buvo pilna žmo 
nių.

Programos vedė jum Jiuvo 
vietinis kleb. kun. J. Paskau-

ksų už judomųjį turtų, nerei- 962.87, išmokėta 2 nuoš. 
kės eikvot laiko, pašto ženk-j take View aptaksuota — 
lų ir bus sutaupyta tūkstau- f $388,449.20, iškodektuota — ska5’ kuris Praeit3 vasarų la- 
čiai valandų. Jis įrodė, kad, $23,509.21, išmokėta 6 nuoš. jnk€“ Lietuvoj. Labai gražiai 
paliuosavus mažus taksų mo-. North Chicago aptaksuota pap^koj0 apie dabartinį gj- 
kėtojus, Cook County šutau- $60,221.11, iškolektuota — $p,-'venim^’ Pažan8^ visose sri- 
pys $641,000, nes atspausdini- 870.99, išmokėta — 16 nuoš. Į ir U
mui 600,000 taksų bilų, pas- Rogers Park aptaksuota — 
kui įrašymui žmonių vardų $86,936.89, iškolektuota — $8,- 
ir adresų, išsiuntinėjimui rei- 810.86, išmokėta
kia didelės mašinos ir toji 
mašina taksų mokėtojams kai 
nuoja, kaip minėjau, $641,- 
000. Taip pat asesorius įro
dė, kad 1933 metais iškolek
tuota tiktai 43 nuoš. taksų,
1934 m. irgi 43 nuoš., o 1935 
m., 53 nuoš.

Jolin S. Clark padarė apy- 
Išrinkimas taksų iš tų 111a-j skaitų distriktų, kiek yra ap- 

žų mokėtojų atsieina per virš taksuota nejud., turto, 
$259,000.00. Jų taksai siekia

kiek
taksų užmokėta ir koks nuo-

netoli $1,000,000. Bet, kadan '
gi iškalėk ta vilnas kainuo.a Apyskaitų nejudomo turto

Rekomenduojamas Kaipo. Skilvio Vaistas

TRINER'S BUŽUI 
OF BITTER WINE

Nebūkit

Nevirikinimo

Vergaū

PBASTK JAKPEL1O DYKAI 
TviMr’o Blttkr WtM ©•.
•44 S. WeK« »».. <»>lea««. Kk

VISOM 
Vaistini «ą

VENETTAN MONUMEOT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
... . ■■ o-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagolj
— ■ o------------

Suvirs 50 metų prityrimo 
■■■ ■ »-------

Pilkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus -------o-------

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVENUE
AUTI UK.VNU AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĘ LYGIOMIS TEIS6MIS”
LIETUVIAI REIKALAUJA SĄBININGO 
IK MANDAGAUS PATARNAVIMO ”

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI 

X- DIENĄ IK NAKTĮ SAUKITE TELEFONU
YARds 174142 — 4605-07 S. Hermitage Av.
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš W.U.F.C. stoties (1420 K.) — 
Pranešėjus Povilas šaltimieras.

Ant galo dar parap. cho
rą* padainavo keletu gražių 
dainų. Programa baigta bie 
tuvos ir Amerikos himnais.

Valio, Koše ando lietuviai, 
kad taip granai, putrijotiš- 
kui paminėjo! • ietovoe 19 m ' 
nepriklau; omy ’mV sukaktu- ' 
ves! |• . . ’ • • t

Daugiau tekia vuklu.no!
Buvus

KASDIEN IKI KOVO 6 VISI KVIEČIAMI

Wcst Pullman 
Vasario 21 d.

West PulĮmanąs ruošiasi
paminėti Lietuvos nepriklau-

į------------------- ----------- •r~ 0-----------~ ; somybės 19 metų sukaktį va-
10 nuos. niukino vaikinius lošimo, ku-1 sario 21 d. Ka,bės Lietuvos

Po to buvo įvairumų.’ Šv. 
Kazimiero Seserys gražiai 1Š-

(Loop) South Chieago ap- riuo nusirinkusieji tiesiog ge- konsulas Chicagai dr. Mikas 
taksuota - $85,340.52, dko-jėjoai. Parap. choras, veda-1 Bagdonas, adv. j. ĮĮorden it
lektuota — $16,486.68, limo-j mas varg. Rakausko, padai- klebonas kuu. A. Linkus, 
keta - 19 nuoš. , navo lietuviškų dainų. Bo to, Muzikalę programą įSpi|dyS

parap. choras, vedamas varg.
u u™- r a- ,a IUil*i-6.s choras pastžymi lmud.es, MUrėjol(> ap.

damosnis. Kiti pamargmimai; vaihMioli taatw, 5ve„, M.

West Chicago aptaksuota (gražiui dainavo ir moterų cho 
- $696,541.85, iškolektuota - ras v“din- “Sak^-M^™1'’'- 
$21,917.70, išmokėta — 3 nuo
šimčiai. 1 ; 1 1

ATEIKITE | 
PEOPLES GAS

COOKING
CARNIVAL

Pooplee Gos Name, Michigan Avenue prie Adoma Street

• Atsidaro vatario 23 d. Lankykite Mais
tų Gaminimo Carnival, K) d’enų stebėtinų 
įvykių, kuriuos turite matyti, su mylima 
Barbara Jenkins, kuri demonstruoja kas
ti ienų iki vasario 27 d., kad ir vaikutis ga
li gaminti maistus kaip geriausias virėjas.

Matykite didžiųjų 
parodų NAUJŲ 
1937 AUTOMA
TIŠKŲ GESI- 
NIŲ PEČIU. Už
tektinai vietos 
visiems.

City of Chicago aptaksuo
ta — $3,291,790.56, iškolek- 
tuota — $145,627.88, išmokė
ta — 4^/2 nuoš.

Country Towns aptaksuota 
— $639,960.79, iškolektuota - 
$105,151.11, išmokėta — 16^ 
nuoš. ’

Iškolektuota — 6 nuoš.
Vadinas 94 nuoš. visai ta

ksų nemoka. Clark pažyma, 
kad tai priežastis didžiausio 
sumaišymo ir nepopaliųrės ta 
ksavimo proKJedūros. Einant 
mūsų įstatymais, įvykdinimui 
legalio taksavimo ir praktiš
kos procedūros, asesoriaus de-

buvo atlikti muzikaliais įran 
kiais, kas irgi publikų paten
kino.

PO pertraukos kalbėjo kun. 
M. Urbonavičius, M. L C., 
Aušros Vartų parap. klebo
nas. Jo turininga kalba visus 
sužavėjo. Neseniai jis visai 
lietuviškos kalbos nemokėjo, 
o dabar taip gražiai lietuviš
kai kalba. Kun. Urbonavičius 
yra istorikas, dėl to labai į- 
domiai kalbėjo iš Lietuvos is
torijos. Pasak. gerb. kalbėto
jo, Lietuva daugeliu atžvil
gių ne po ilgam pralenks ki
tas tautas. Roselandieeiai nie-

voj kolonijoj, galite tų pada
ryti vasario 21 'd. atvažiuo
dami į H’est Pullmano para
pijos svetainę, 12227 S. Eme-
rald avė.

Durys atsidarys 2 vai., o 
piograma prasidės 3 vai. po 
pietų.

Nei vienas nepasilikime ne
dalyvavę tautos šventės iškii 
mėse... Įžanga dykai.

Komisija

Sęjungieciy Pramoga

BARBARA JBNKINS
M&tyhit ilą 4-motų mer- 
g*it« K.miB.at valstija 
kaip Kurtuu.ta virėja, au
1937 Automatltku Oeal- 
niu Pečium.

LAIMĖKIT GESINI PEČIŲ 1
Lankykite Carnival ir įstokite į šį sma
gų kontestų. Penki gražūs $100 Ge
sintai Pečiai bus siūlomi už dovanos.

Gaukite Carnival Programų bet 
kurioj Peoplęs Gas Krautuvėj

MOOKN COOKHV. . CONSTANT MOT WAR( .. JU.INT UIFIlGHATtOM . GAS HEATIMG

THE PEOPLES GAS tlGHT ANO COKE COMPANY

MAKŲUETTE PARK. — 
Moterų Sų-gos 67 kp. jau pii- 

i kuomet nepamirs kun. M. Ur- • paruošus priimti svečius 
partamentas turėtų eit į kiek- bonavičiaus reikšmingos tal<į(Savo šaunių “card party”,

bos. Širdingai jam • įurį įvyks šį ketvirtadieni,
Ant galo kalbėjo vietinis w lg, 7;3() vaL vak> Peop.

vikaras kun. V. Cfernau&kas. . g purnįture q0 krautuvėj 
taip būtų, tada iškolektavi-'jo kalba taip pat buvo nuo-Į(ant aukšto) w
mas taksų atseitų penkis ka- girdi, patrijotinė. Nors jie st

nėra matęs Lietuvos, bet pa- Rengimo komisija: J. Osin 
sirodo seka jos gyveninių ir 
žino daugiau, negu kuris Lie
tuvoj augęs. Jis pranašavo, 
kad Amerikos lietuviai ne
nyks, bet nuolat stiprės ir bus
ištikimi Lietuvai. į darbo siuviniai (pora už-

■ t , ■ i ■'.■filius valkalų). Taipgi bus daug

vieno piliečio namų, biznio į- 
staigų ir padaryt sprendimų, 
kiek vertas jo turtas. Jeigu

rtus daugiau, negu dabar. 
Pagal jo išvedimų, jis tu

rįs teisę paliuosuot tuos 600,- 
000, kurių turtas siekia ma
žiau $400 vertės. Taip dary
damas, taksų mokėtojams su
taupys $641,000 į metus. Taip 
pat taksų mokėtojams bus di
delė ramybė. Dabar jie gauna 
vadinamų “Scliedule”. Nesu
prasdami jo numeta į gurbų.

skitnė, V. Ručinskienė, B. A- 
mbrozienė, A. Poškienė deda 
pastangų, kad atsilankusios 
pilnai būtų patenkintos. Do- 

Ivanų bus kuopuikiausių, ran- DIREKTORIAI
NAMAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

3

t

AGOTA VASKIS
<»«. tėvais Vadais)

Mirė vasario 17 d., 1M7 m.. 
3 vai. ryto, nulauku* 26 mo
tų amilaus.

Kilo 16 Suvalkų rėd.. Kaime
lio parapijos.

Amerikoj Hgyvcno 26 metua
Paliko dideliame nullftdlme 

vyrą Kazimierą, tėvą Jurgi 
Vaičaiti, motiną Antaniną, po 
tėvais Onuaattė, 2 brolius: An
taną Ir Jnooapą, seserį Oną ir 
AvogcrJ Slgmontą Kundrotus, 
dėdę Pranclftkų Onussit| Ir Jo 
žmoną Alekmndrą, uoftvlenę 
Petronėlę Vaiklenę Ir ftvogor- 
ką Mortą, Ir gimines, draugu* 
Ir iKižjstnmus; o Lietuvoj bo
butę levą xOnunaltlefię. dėdę 
Joną OnusaltJ ir tetą Oną 
Oila.

Kūnas pašarvotas 3126 8o.
Union JUre.

Lalrlstąvės Įvyks ReėtadlenĮ, 
vasario 26 d. Ii namų S vai. 
ryto bus atlydėta Į iv. Jurgio 
parap. bažnyčią, Bridgeporit. 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos Iii vilionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta Į iv. Ka
zimiero kapines.

Nuoilrdilal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr paJ.y- 
■tamus-aa dalyvauti itose lai
dotuvėse.
• Nuliūdę: Vyra*. Tėra*. Bro

liai, Sssrao. Avogerls, Dėdė, 

I'ocvleaė, AuoMrHt* Ir < limbam.

I .n nlotuvi >i direktorius R. M. 
H k ūdas. Tel. MONroe U77.

Vėliau gauna taksų bilų -...door priaes... Tat ¥erU at_
aitankyti, kad išbandžius « 
vo laimę.

Kuopa ir rengimo komisija 
visus nuoširdžiai kviečia at
silankyti, užtikrina pasiten
kinimų ir malonų pabuvoji
mų. K°resp.

—-.................... ..

PLATINKITE "ITOR"

su jomis daryt, dažniausia 
jas meta į gurbų. Bet jų iš
siuntinėjimas ųtseina $259,000.

John S. Clark paėmė labai 
praktiškų ir pakeidaujauių 
procedūrų. Už tokį sumany
mų piliečiai jam išreikš pa
dėkos žodį.

Adv. Gharlea P. Kai

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

P.LIMkas 3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

ė

laduwicz ir Snaai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

I. Liiferins 4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

LAIDOTUVIŲ DIREKT0R108

F
 JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

iREPublic 8340

AGNIETE VALUCKIENE 
(M ttnll lMUtU)

Mirė vasario 14 <1., 1937 m,, 10 vaL vakaro, nulaukus pusės 
aaUiauH.

Kilo iŠ Taunųjėg apskričio, Laukuvos panip., Palokisčio kaiuot.
Amerikoje iftgyvrno apio 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vyr^ PuMeiškų, 3 tūitua: kun. 

SUniatovą, Praiteirtkų ir Kazimierų, Meorį Julijonų Baiticnf. 2 
pusbroli'*: Petrą Norbutę įr Mateaią Paukauskų, pusseserj Ve
roniką Žemgulienę, ir gimines; o Lietuvoje 2 nešeria: Emilijų 
P«aie<lyt»*nę, ir Oną.

Velionė buvo narė 8.LK.K.A. 104 kuepON, Tretininkų, Maldo* 
ApaAtalystės, Amžinojo Rožančiaus, ir Šv. Onos dr-jų, 8v. K»- 
giruicro Akad. Rėu. ir Labdarių kuopos.

Kūnas pa&urvotas 725 West 19th St.
Laidotuvės jvyka penktadlęnj, vasario 49 d. U namų 8:30 vaL 

Oto bua atlydėta i Diavo Apvaiadoa pampijoa bažnyčių, kurioje 
įvyks grdnhngOM pamaldos už vėliouėa rialų. Po pamaidų kua 
nulydėta j šv, Kaaimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus ginauea, <lr»ugm>-gea if pažyata- 
muM-as dalyvauti žioae laidotuvėse.

Nuliūdę; Vyru, Mota kr ©fmtatfa.
Laidotuvių direktoriui S. M. Skudaa. Tel. MONroe 3377-

S. P. Mažeika 8319 Litnanica Avė. 

Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Are. 
Phone BOUIevard 4139

S. C. Ladairic 42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

A. Pilkas
S. M. Skalas

Ezerskis ir Simus

1410 Sa 49th Ct, Cicero 

Phone Cioero 2109

718 We«t 18th Street 

Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203
■ imu ii r ' 1 i" ■1

10734 So. Michigan Avė. 
TeL PULlman 5703 m

vuklu.no
lmud.es


£5,

|F Iš Lietuvių Gyvenimo CI
U------------------- ma . a,. —

įicagoj ĮrApylinkej |

RX gfrSB
Užuojauta

saa ==
fcetvktadienls, vae. 18, 1937

Kaip Pamneta 
Vasario 16-ji

BRIDGEPORT. — Vasario 
14 d., šv. Jurgio parapijos 
svetainėj įvyko Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimas. 
Programą vedė dr. A. Stulga.

Programą atidarė Beetho- 
Veno Konservatorijos vedėjas 
prof. A. Pocius. Pirmiausia 
orkestrą sukrojo Lietuvos ir 
Amerikos himnus, giedant vi
sai publikai. I šabai nuosek
liai apie Lietuvos reikalus kaį 
Įliejo pralotas M. Krušas, adv. 
J. Bagdžiūnas, misijonierius 
kun. A. Drazdys ir “Draugo” 
red. L. Šimutis. Klausytoja

ms visų kalbos patiko ir karts 
nuo karto buvo lydimos gau-1 
singu rankų plojimu.

Prof. A. Pociaus vedamas 
parapijos choras padainavo 
keletu patrijotiškų dainų. Po 
to dainavo antifoninis choras 
susidedąs iš: A. Šeriūtės, J. 
Kiškaitės, A. Balčiūnaitės, A. 
Valangaitės, A. Vilkelytės, E. 
Gasparkaitės ir H. Šarkaitės. 
Kaip vieno, taip ir kito cho- 
ro dainavimais visus žavėjo. 
Bridgeportiečiai didžiuojasi 
turėdami tokį muzikos žino
vą, kaip prof. A. Pocių.

Šv. Kazimiero seserys (vie
tinės mokytojos) prirengė mo 
kyklos vaikučius, kurie atli
ko dalį programos.

Vakaro vedėjas dr. A. Stul
ga gražia kalba paragino vi
sus dėtis prie V. V. Sąjungos. 
Kylo sumanymas parinkti au
kų. Po dolerj aukojo: M. švei- 
nauskas, A. Mališauskas, O. 
Balčiūnaitė, R. Vilkas, S. Me- 
kinis, A. Juodys, P. Stardys, 
F. Vaičkus, A. Gudaitis, K. 
Kaspariūnas, A. Budris ir T. 
Kaptienė. Smulkių surinkta 
$21.25. Viso $33.25. Pinigai į- 
teikti vietinės V. V. S. iždi
ninkui dr. A. Stulgai, kuris 
pasiųs V. V. S. centrui.

Sėjimas

GARSINKITĖS “ilRAUGE"

CICERO. — Valuckų šei
mynai ir gerbiamam savo ku
nigėliui Stanislovui Valuckui, 
skausmo ir liūdesio valando
se, mirus motinėlei, reiškiu 
giliausios užuojautos. Dieve, 
per mūsų maldas ir šv. Mišių 
aukas ramink jus, o Agnietės 
sielai duok amžiną atilsį.

Kun. H. J. Vaičūnaa

Laimėjo Automobilių

Brightonparkietis džiaugia
si savo laime. Apie tai jis 
taip rašo:

“Šiuomi noriu visiems pra 
nešti, jog aš turėjau laimės 
išlaimėti gražų 1937 Oldsmo- 
bile, kurį šv. Kryžiaus ligo
ninė leido išlaimėjimui bi

lietukais po dešimts centų. 
Labai džiaugiuosi savo laime 
ir patariu visiems prisidėti 
prie rėmimo gerų tikslų.

“Dėkoju Šv. Kryžiaus li
goninei.

“Labai di Kingas,

Bruno Juskic

4409 S. Fairfield avenue, 
Chicago, Illinois

Sudeikienė darbuojasi, 
vakaras pavyktą.

kad

(U

Moterą Sąjungos 21 kuopos 
siuvifho kursą pastarasis va
karas įvyko veikėjos M. Su- 
deikienės nartuose Užgavėnė
se. Susirinko gražus būrelis 
sąjnngiečią ir linksniai laiką 
praleido. Dėkingos sąjungie- 
tės Šndcikienei už vaišes.

Town of Lake Žinelės

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
rėinėjų 3 skyr. rengia gražų 
vakarą kovo 7 d., 6 vai. vak., 
parapijos salėj. Bus rodomi 
gražūs judamieji paveikslai 
(rodys iš Brighton Park), 
kun. S. Jonelis; kalbės kun. 
A. Valančius; bus ir kitokių 
pamarginimų.

Komisija ir sk. pirm. M.

DAR YRA PAKANKAMAI LAIKO LAIMĖT TURTĄ !

Vasario 10 d. iškilmingai 
palaidotas a. a. Kazimieras 
Šimkus, Antano Šimkaus bro
lis. Velionis buvo pavyzdingas 
žmogus. Reiškiame giliausią 
užuojautą A, Šimkų šeimynai. 
Šimkai yra geri parapijonai, 
gausūs aukotojai, nuolatiniai 
“Draugo” skaitytojai. Šim
kienė priklauso prie dauge 
lio idėjinių draugiją ir joms 
pasidarbuoja. Jos* dukrelė 
Magdalena yra pirm. N. P. 
P. Š. M. Soda licijos, taipgi ir 
Jadvyga kita dukrelė veikia 
sodalicijoj. Rap.

Pradėkit Šiandien! {stokit į OLD GOLD Kontesta DABAR... ir Laimėkit

PRIZĄ
IŠSPRĘSKITE ŠIAS MĮSLES . . . Galite laimėt 5-100.000.00

PRIZAI

• - • -___________________
—--------

sario 19 d., d-rą Šimkaus ir 
Svenoisko ofisuose, 4300 So. 
Fairfield avė. Susirinkimo ti
kslas yra supažindinti ristis 
narius su naujam nariais, gy
dytojais.

Bowling lygos žaidimai į- 
vyksta kas sekmadienį, 3 v. 
popiet, Westerti Recreation, 
prie G3rd ir Western avė. 
Šiuo laiku dr. Šimkus stovi 
pirmoj vietoj. P.

1,000 ŽMOGIŲ MTfefi 
GRIPU

Užėjus gripo epidemijai 
Anglijoje ir Vai i joj e, per vie
ną savaitę mirė 1,100 žmonių. 
Iš jų 663 mirė Londone.

PLUMBERIS-ADVOKATAS

M|SLIS-FAVEIKSLAS NO. 1 M1SUS-FAVIIKSLAS NO. 2 MISUS-PAVEIKSLAS NO. 3

Si mįslė atstovauja viena vardų
•urate. Parašykite tavo aprendimų ant įstojimo for 
mos, kuri randari lio puslapio daliniame kampa.
Waahin(tton Irving laclt Loodon
John Ringlina Marie Antoinetre
Roecoe Artmckle George Waahingtoa
Oacar Wilde Sir Waltet Rflmgh
Noah Web«er Robert Lemia f
Willlam Pitt Lillian Ruasell

Si mįslė atstovauja vienų vardų lamiau paduotame 
•urale Paralyklte aavo sprendimų ant įstojimo for
mos, kuri randasi lio puslapio daliniame kampe.
Charles Dickens 
Mark Tsrain 
T nes Gainsn 
Charles Lamb 
Anns Psvlowa 
Geoflrey Chaucer

Stepheo Decatar 
Kudyard Kipliog 
Carrie Nidon 
Israel Zanawill 
William Penn 
Roben Brosraing

Si mįslė atstovauja 
•urate. Paralykite savo 
mos, kuri randasi lio pusti
Thomis Carlyle 
Horate Wslpole 
John Stuart Mill

Warren

Christopher Columbus 
tucj Shellry

Oiivėr Cromw<tl 
Johaną Strause 
Benjamin Franklin 
John Quincy Adatos

M|SLIS-PAVIIKSLA$ NO. 4 M1SLIS-PAVEIKSLAS NO. S M1SLIS-PAVEIKSLAS NO. 4

Si mįsle atstovauja 
•urate. Paralykite savo sprendimų ant įstojimo 
mos, kuri randasi lio puslapio daliniame kampe.

Si mįslė 
•urate. Paralykite savo 
moa, kuri randasi lio
Cotton Mather 
Stephen Foster 
Harry lloudini

Si mįsle atstovauja vienų vardų I 
•ursfe. Paralykite tavo sprendimą ant įstojimo for
mos. kuri randasi Mo puslapio dešiniame kampe.
Millifd Fillmore 
Irannr d’Arc 
Daaiel Defoe

Henry Clay 
Wiley Post 
Diamond Jim Brady 
Leif Ericson 
Thotnas Jefli 
Julius Caesa

Pocahootae 
Waltcr Raleigh

i.mes Oalethorpe 
tumeli Saae 
Robert Fultnn 

Thomas Meighan
Tbit (tatttt, ta itt tatrrrt}, ccpjritbtrJ, /9J7, bj P. IjtrilIarJ Ca.. lat.

Jane Auateo 
Georgą

Franz Scbubert 
King Canute 
Juliat Capulet

_____ Waahlngton
Pstrick Henry

Jesnne F.agela 
Nicolal ' ’

James Mos 
Peny Shell
Rudolph

WilUtm ______
Robert Morris 
Admiral Dc*ey 
Henry Ward Beecher 
Eugene Field 
George Eastman

Pradėkit Šiandien! Viskas, Kas tik Reikalinga [i 
Jūsų Įstojimui Randasi Čia Pats

Jūs galite laimėti $100,000.00 pinigais! Ne
praleiskit jūsų amžyj progos vien tik todėl, 
kad jums nepasitaikė jstot j ij kontestų pat 
pradžioje. DAR YRA UŽTEKTINAI LAI
KO {STOJIMUI! Ir pakankamai Liko yra 
išspręst žavėjančias mįsles sulyg Taisyklių.

Pradėkit šiandien. ISspręskit pirmas iešias 
mįsles viršuj perspausdintas. Pasiųskite savo 
sprendimus, iidirbtus ant dešinėj įstojimo 
Formos, sykiu su trimis Old Gold gelto
nais pakelio apvyniojimais (arba tam tikrais 
Kompanijos paraiais).

Jūs tuojaus būsite įtraukti j kontestų; ir

tuojaus męs jums pasiųsime Oficiales Kon- 
testo Taisykles ir visus iki šiai dienai mįslių 
išleistus paveikslus, taip kad jūs galėtumėt 
lengvai pasivyt bėgančios savaitės mįsles.

Niekad jūs neturėjote geresnės progos 
laimėt tokį stambų piniginį turtų. Jums ne
reikia atsidėt ant laimikio arba spėjimo. Tai 
yra sugahumo kontestas — išbandymas jūsų 
proto. Jūs galite LAIMĖT, jei tik turit PA
SIRYŽIMO laimėt, ir vartokit tikrų pasis
tengimų, atsargumų ir intelrgentilkumą. 
Laimikis jūsų!
gonfmful (galsnfli, mįslės grn^Muojančiai eina annkyn 
— tai tlbraa Hbantfymaa jOaų groto Ir sumanumo.

ISTOKIT DABAR ! VARTOKITE ŠIA ĮSTOJIMO FORMA*

1- mas Prizas
2- ras Prizas . .
3- čias Prizas . .
4- tas Prizas . .
5- tas Prizas . . 
4-tas Prizas . .
7- tas Prizas • •
8- tas Prizas . .
2 Frizai po $1.500.04 . 
2 Frizai pa $1.000.00 . 
10 Frizų po $500.00 . . 
20 Frizai po $250.00 . t 
50 Frizų po $100.00 . .
Viooos {imta* prizų po 

$50.00 kiekviena* .
Aituonl (imtai prizų po 

$10.00 kiakviaaa* .

$100,000.00
. $30.000.00 
. $10,000.00 
. $10.000.00 
. $5.000.00
. $5.000.00
. $2,500.00. $^§6o.oo

$3,000.00 
$2.000.00 
$5,000.00 
$7.000.00 
$5,000.00

$5,000.00

$0,000.00

Kas būtų tikėjęs, kad bai
siuose depresijos laikuose ne
turtingos Bartkų šeimos vy
riausias sūnus, Bronius, galė
jo eiti mokslus ir pasilikti ad
vokatu? Bartkų šaima, susi
dedanti iš 4 asmenų, vargo, 
ir maitinosi vienintelės 19 
metų dukters-darbininkės už
darbiu. Bronius, dirbdamas 
kaipo plumberys dienomis, sa
vo keliais centeliais lankė va
karinę mokyklą, svajodamas, 
vargdamas, melsdamas, kad 
kurią dieną galėtų likti advo
katu.

Pirmadienio vakare, vasario 
22 d., Standart Federal Sa
vings & Loan Ass’n pastan
gomis šioji lietuviška pasaka 
bus transliuojama iš W.ILF.C. 
stoties (1420-K) 10 vai. vak. 
Pasiklausykite, ir pergyvenki
te šios šeimos vargus ir rū
pesčius.

l$VISO 
1,000 PRIZŲ $200,000.00

’ Siunčiant savo sprendimus, kas savaitę pri
dėkite 3 Old Oold apvyniosimus arba tam 
tikrus Kompanijos par alus i f arsimi les) su- 

ly< Oficialių Tabyklių.

)

Praturtekit Visam Amžiui!
Itaf Jum* Progai t

it $100,000.00. 5t>;Pridėkit dabar! 
kaip;

Siame puslapy) yra 6 mįslių paveikslai. 
Kiekviena mįslė atstovauja žinomų vardų. Tei
singas vardas, atstovaujamas kiekviena mįsle, 
galima rast vardų suraie, atspaustam apačioj 
kiekvieno paveikslo. Atsargiai studijuokite 
kiekvienų mįslę. Suraskite teisingų vardų, at
stovaujama kiekviena 6-lių mįslių čia atspau
stų paveikslų. Paralykite savo sprendimus 
ant apačioje paduotos ĮSTOJIMO FORMOS. 
Visos iki iiai dienai iileistos mįslės ir pilnos 
Oficialia Taisyklės bus jums tuojaus pasiųs
tos DYKAI.

(Eatabllahad 1764!

lidlrbijai Dvlgubal-Svelnliį 
OLD GOLD Cigaratą

Vafentia

Susipažinimo Bankietas 
Pavyko

Lietuvių Nacijonalio Aero 
klūbo susipažinimo bankietas 
pavyko. Bankiete dalyvavo 
klūbo nariai ir nemaža sve-- 
čių, klūbo rėmėjų, taip pat ii 
teisėjas J. Zūris.

įžanginę kalbą pasakė d f.
J. Poška, klūbo pirm., kurį 
pakvietė B. Jakaitis, plačiai 
nušviesdamas klūbo tikslą ir 
užsimojimus aviacijoj. Paskui 
buvo iškviesti kalbėti kiti šios 
idėjos šalininkai. Visi džiau
gėsi plačiais klūbo užsimoji
mais, žadėdami paramą. Ant 
galo kalbėjo lakūnas A. Kie- 
la, kuris ateinančią vasarą į ' toliau įvyko? Kaip 

rengiasi skristi į Lietuvą ir kftgi naujam ^^^1? Ko- 
kuns čia pat turėjo paties dėi iS pradžių jis vis dar
nulietą modelį lėktuvo, ku jp^mberiavo? Visi tie kiaušy- 
rįuo mano skristi per platųjį ' ; bns atsal(Vli pirmadienio
vandenyną. Modelis tikrai 1 '
gražus ir taip sukombinuotas, Į užmirškite pasiklausyti! 
kad sykiu yra ir namų pa-1 ......__________________sykiu yra ir namų pa _____ ________
puošalas. Modelį nuliedino uucoln 4424
lakūnas A. Kiela. Jis yra in
žinierius ir lėktuvą ateinančią 
vasarą ketina pats statytis sn 
jjagalha žymių inžinierių. Mo 
delį galima užsisakyt pas pa
tį lakūną Kielą, arba klūbo 
valdyboj. Kaina $5.00. Tame 
pat vakare užsisakė net keli 
asmenys.

Po skanios vakarienės ir 
kalbų klūbiečiai linksminosi 
ligi vėlumos. Lietuvytis

RADIO
Budriko nedėlinė programa 

buvo išpildyta kuopuikiausia. 
Dainuota vien liaudies ir lie
tuvių patrijotinės dainos. Ska 
i n bėjo labai gražiai Budriko 
kvartetas ir orkestrą. J. Gti- 
caitės dainavimas visus pa
tenkino. Įspūdingą kalbą a- 
pie Lietuvos nepriklausomy
bę pasakė Lietuvos konsulas 
dr. Bagdonas. Aldonos Ma- 
kaliūtės romansas su Greičiu 
taipgi visiems patiko. Pagei
daujama daugiau tokių pro
gramų. Žinoma, leidėjams di
delės lėšos, bet yra didesne 
nauda visiems klausytojams.Girdėjęs

SUSIRINKIMAI

Dėl Reumatizmo, Slogu, Nėr-' 
votumo, Pražios Cirkuliacijos, 
Auk8to Kraujo Spaudimo ir 
Redflainimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS 
Sot Air, Lirht, Sulphur ir Shower 

Maudynės,
■bktro, TrvtmcuUi ir Masožai

HKVRirs 
Clyhnsim A»».

.. Trrč . K t.Ir.

^Llrt
IV* C»y 
rt-oa.. Ti

tma rrt mi ta mk 
Anfr. Ir Fmkt. 7:M

MOTZ'U, SKYTiri 
N. Hslsrtra St. 

Asrtr. Ir Ketvlr.
• rate Iki f rak. 

Mat erta 
atarta, a fkl a rak, _ __ _o-R viETOMz fimu ta mktv 

stl

I
CLASSIFIED

ĮHhMvTMTi '
« kambarin naman. J.rtaa 50’<12-0'. 
11200. 1200 ImokOtl. likusius 220 Į 
mėnesi. Saukite CEDnrcreat 1126 
<101 platesnių informacijų. 10724 a 
Whlppls St.

REIKALAUJAMA DARRIKINKC

Prlkalsiilamn pri t r rusi Rurrourha- 
Mfion Hnpkins knv<vedyot0s meilinos 
operelterka. Atsmaukite McVlttle. 
tąso g State Rt.
Reikalau lamos moterys sortuofcl sku
durus. Prityrusios. Nuolatinis dar
bas lr geras uimokeenla. 1201 No.

at-
Reikalaulama merfrin* skalbimui tr 
prooijlmul au maOlnomle. Box 002, 
"Prauras,” 2224 Ho. Oakley Ava.. 
r?h I rago.
RICriCALATTJAMA mergina pagelbA- 
tl prie namu darbo tr nrtOtūrAtl vte- 
no vaikučio. Aauklte KETstone 2764.

RKIKALAUJAMA8 DARBININKAS
ftėtialauiamas Jaunaa 26-20 m. am-
Klaus rvras. Amerlkonas-lletirvta. pa
imti įsteigta lAveilottma skalbinių 
flaundrv route) CtoaroJ. (tvarus, gra- 
♦l«l lOmdantls Ir geras darbininkas. 
Centennlnl Laundry, 1417 W. Roo- 
sevelt Rd.

Reikalau temas vidutinio amflaus 
darbininkas prityręs OkAs darbuose. 
Bo« 611, ••Draugas,” 2124 Ba. Oak- 
iry Ava., Cbleago.
■M‘1.1 . i1.," u1. ;
PARDAVIMUI RAIDINIAI PALTAI

Lambda Mu Delta, Lietu 
vių Oydytorjų ir Dantistų dr 
gija turės ‘smoker’ rytoj, va»

vartoti fur kofsl, priimti mai
nais Orei ta tn pardavimui 11.00.
Plrmotlns ateiti, plrmlauotat gaua 
Keonomleal Beetlon. Miller Fur Cam- 
pany 144 N. Mloblgan Ava. Atdara 
vakarala


