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GUB. MURPHY GRASINA 
“SBDINTIESIEMS”

Kongrese iškeliamas “sėdėji
mo” streikų klausimas

DETROIT, Mich., kovo 17. • palaužtas, reikia laukti nepap- 
— Apie 5,000 “sėdinčių” rasto įvykio.

FILIPINUOSE DAUG AUKSO IŠKASAMA

streikininkų Chryslerio kor- Detroite plačiai kalbama a-
poracijos automobilių fabrike pie visuotinų visų darbininkų 
ignoruoja teismo- įsakymų up-| streikų visame mieste, 
leisti fabriko pastatus. Jie pa

MASKVA BIJO IR KAL
BĖTI APIE ISPANIJOS 

AUKSA
LONDONAS, kovo 17. —

Tarptautinis neutralumo ko
mitetas parūpino taisykles 
boardni, kuriam pavesta vyk
dyti Ispanijos blokada.

Komitetas planuoja svarsty 
ti Ispanijos valstybės aukso 
atsargų likimų. Valencijos ra

VALENCIJOS RADIKALŲ 
PROPAGANDA

Iš savo lizdo plačiai skleidžia 
visokius prasimanymus

VALENCIJA, Ispanija, ko-'sybės pajėgomis ir jų pastan- 
vo 17. — Radikalams tarnau-'gos greit sutirpsta-, 
jantieji amerikiečiai lakūnai Į Daug įdomiau šie amerikie- 
čia giriasi, kad jie s-u lėktų- čiai radikalų tarnai pasakoja 
vais nukovę iki 3,000 italų ka- apie Vokietijos kišimusi į Is-
rių pereitų šeštadienį Ouada-

siryžę nepasiduoti, kaip nese
niai buvo nepasidavę General 
Motors streikininkai.

Korporacijos advokatas 
kreipias į teismų, kad gauti 
teisėjo sprendimų varu strei
kininkus pašalinti. Streikinin
kai tikisi, kad gubernatorius 
prieš juos nepanaudos pajė
gų. Bet gubernatorius paskel
bė pareiškimų, kad darbinin
kai turi klausyti teismo, ki- 
taip gi jis bus priverstas veik
ti, kad palaikius tvarkų ir vy
kdžius įstatymus.

“Sėdinčiuosius” pašalinti 
šerifas reikalauja gauti ma
žiausia 600 pašerifių. Streiki
ninkai juokiasi. Juk “sėdin
čiuosius” pikietuoja tūkstan 
čiai darbininkų. Pąšerifiai pir 
miausia turėtų pralaužti pikie 
tininkų frontų. Pašerifiai ne
gali to darbo atlikti.

• % .j- 9r

Gub. Murphy tariasi su dar 
bininkų unijos vadais. Jei 
“sėdinčiųjų” ryžtumas nebus

AVASHINGTON, kovo 17.
— Senatoriai Johnson (resp. 
iš Cal.) ir Lewis (dem. iš Illi
nois) šiandien senate iškėlė 
‘sėdėjimo” streikų klausimų.
Tie pažymėjo, kad J. Valsty
bės, tai yra administracija, tu 
ri tuojau veikti prieš šiuos 
naujovinius streikus. Jei tas 
nebus daroma, neilgai laukus Į 
gali pasireikšti visoj šaly 
riaušės. Randoniej’ gaivalai 
to siekia ir laukia.

Kas gi pankui? Tik griežta
diktatūra tegalėtų grųžinti ARftUYA, kovo 17. t At 
tvarkų. O diktatūra reikštų įžvelgusi į .Vokietijos nacių

Čia matomi pastatai šalia aukso kasyklų. Juose produ
kuojamas iškasamas auksas. Filip'nų salose plačiai atgaivin
tas aukso kasimas. Apie 60 paskirų kompanijų veikia. Aukso 
produkcija didėjau Salų vyriausybė bijo spekuliacijų su Še
rais, neg tas galėtų viekų sugriauti ir palaužti aukso produk
cijų.

d kalų “teisėta” vyriausybė lajara fronte. Girdi, iš lėktuvų
panijos pilietinį karų. Girdi, 
nakties laiku tiesiog iš Vokie-

aukso atsargas užgrobė, pas i- su kulkosvaidžiais jie iškloję tijo8 atskrinda didieji junke-
italų divizijų, kuri 
Guadalajara link.

TRIUŠKINAMAS PRIEŠ
KATALIKIŠKAS FANA

TIZMAS

SEATTLE, Wash., kovo 16. 
— Kaip daugely kitų, taip ir 
šioj valstybėj ilgas laikas vy
ravo prieškatalikiškas protes
tantų fanatizmas su nuoskau
da katalikams piliečiams.

LENKIJA TAIP PAT PAS
KELBĖ GINKLAVIMUISI 

PROGRAMA

KOMUNISTU KRUVINOS 
RIAUŠĖS NETOLI PA

RYŽIAUS

Jie dar pažymi, kad italams 
Ispanijoje kariauti nėra Etio
pija. Kas kita italams buvę

asmeniškos laisvės suvaržy
mus.

Štai, Detroite, nurodė sena
toriai, darbininkai jau igno
ruoja teismus ir įstatymus. 
Tas pavojinga, nes tai įžanga 
j anarchijų.

Diktatūra būtų skaudi- ir 
darbininkams. Amerikos dar
bininkai turėtų žinoti, kokių 
laisvę ir teises darbininkai tu-j 
ri Vokietijoje, arba Italijoje.

JAPONAI KURIA NAUJĄ 
VALSTYBĘ ŠIAURINĖJ

KINIJOJ

KALGANAS, Čahar provin
cija, Kinija, kovo 17. — Japo
nai nusprendė įsteigti naujų 
valstybę greta Mandžiuko. 
Nauja valstybė vadinsis Mon- 
gokuo, sudaryta iš dalies Ča-

Kandidatės į mokytojas vie-lhar provincijos išilgai Išorės

ir kitų gretimų valstybių gin
klavimąsi, I^enkijos vy riausybė 
taip pat paskelbė “ketverių 
metų planų”. Tai dešimties 
metų programos vykdymo pra 
džia. Lenkija, kaip pranešta, 
ne vien ginkluosią, bet po
draug stiprins ir didins šalies 
pramonę, kad įsigijus karinę 
ir utilitarinę nepriklausomybę.

Pirmaisiais ketvertais me
tais lenkų vyriausybė pasiry
žusi ginklavimuisi išleisti 3,- 
400,000,000 zlotų. Tai esanti 
tik trečioji dalis tos sumos, 
kokia bus išleista -dešimties 
metų programai vykdyti.

Pramoninis ginklavimuisi 
centras bus sukurtas Sandomi- 
ro srityje — pusiaukelyje tarp 
Krokuvo ir Varšuvos.

GOERINGAS GRASINA 
HITLERIO PRIEŠAMS

PARYŽIUS, kovo 17. —
Radikalų vadai paskelbė čia 
rytojaus dienai šešių valandų 
visuotinų darbininkų streikų, vinilai rankas.
Tai protestas dėl vakar įvyku Kiek žinoma, Valencijos ra
sių kruvinų riaušių, už kurtas dikalai tik su užgrobtojo auk

savimo ir paskirstė bičiuli- 
nėms valstybėms. Seniau buvo 
pranešta, kad to aukso žymi 
dalis išsiųsta į sov. Rusijų ir 
Prancūzijų. Tarptautinis ko
mitetas norėtų apie tai patir
ti teisybę ir tarptautiniu ke. veikti prieš beginklius etiopus. 
Iru užtikrinti, kad tas auksas ! Ispanijoje italai susiduria su
po karo ir vėl turi grįžti Ispa- galingomis “teisėtos” vyriau-

• • • nijai.
Maskvos atstovas pranešė 

komitetui, kad bolševikai atsi
sako svarstyti Ispanijos auk
so atsargų likimų. Matyt, šiuo 
reikalu Maskva labai susipur-

so pagelba taip ilgai gali ka
riauti.

šosiose mokyklose buvo ver
čiamos pasisakyti kokį tikėji
mų išpažįsta. Katalikėms kone 
visadoR buvo atsakomos vie
tos, nepaisant jų mokslinio 
rekord-o, gabumų ir tinkamu
mo. ’ {

Dabar valstybės legislatūra
pravedė įstatymų, kuriuo pa- Į ----------------------
kirstas įsigalėjęs fanatizmas. STATYS VETERINARIJOS

Mongolijos pasienio.
Naujos valstybės priešakyje 

bus kinietis kunigaikštis Teh 
AVang.

Ši valstybė bus “buforinė” 
tarp Mandžiuko ir Mongoli
jos.

Toks įstatymas reikalingas ir 
kitoms valstybėms.

LIGONINĘ

ORGANIZUOS PARAGVA
JAUS LIETUVIUS

KAUNAS. — Vasario mėn. 
pabaigoje iš Lietuvos į Para 
gvajų išvyko studentas Pet
ras Liutkus. Jis Draugijai Už
sienio Lietuviams Remti pasi
žadėjo surasti Paragvajuje 
gyvenančių lietuvių, juos su
organizuoti ir, jei bus galima, 
lietuvių jaunimui suruošti 
skrajojamus lietuvių kalbos 
kursus. Pakelyje P. Liutkus 
sustos Argentinos sostinėje 
Buenos Aires ir įteiks į ten 
Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti siunčiamas kny
ga*- • 1! Ii

žygiavusi riai lėktuvai, subomba-rduoja 
radikalų pozicijas, arba mies
tus ir be nusileidimo vėl grįž
ta atgal į .Vokietijų.

Jie nematę tų junkerių, bet 
jie įsitikinę, kad kitaip ir ne
gali būti, kadangi nacionalis
tai Ispanijoje neturį didelių 
bombnešių lėktuvų.

Raudonieji advokatai prieš bažnyčių 
ab'daiyma

GELEŽINKELININKAMS 
BUS MOKAMA PENSIJA

radikalai kaltina dešiniuosius.
Streiko laiku bijoma naujo 
kraujo praliejimo.

PARYŽIUS/* kovo 17." —
Komunistai vakar sukėlė kru
vinas rianšes Clichy miestely
je, netoli Paryžiaus. 6 asme- j 
nys užmušta ir daugiau kaip ,
300 asmenų sužeista. Tarp su
žeistųjų yra ir socialisto prem 
jero Blum-o vienas sekretorių, 
kurs bandė malšinti riaušinin-
kus- r- labai storas ir tnd« »>• I iii 1940 metų iš"gekžin'keliiiin-

RianSes sakelė komunistai. Ii būti nugalėtas tik -šaut atlygbltalo bus imama 
Socialinė partija (buvusi fašis daugiau vandens, 
lų organizacija) surengė susi
rinkimų Clichy miestely. Ko
munistai pasiryžo susirinki-

4MIUIDIUS IUŪFIISiiumvuumnu ufOEkio
NEMUNO POTVYNIS

KAUNAS. —.Vasario pabai 
goję Lietuvoje atšilus orams 
ir pradėjus lyti susirūpinta ir 
upių potvynio reikalais.

Nemuno ir kitų upių ledas

WASHINGTON, kovo 17. 
— Geležinkelių kompanijos pa 
galiau sutarė siu geležinkeli
ninkų unijomis reikale pensijų 
ilgus metus ištarnavusiems ir 
dėl senatvės išėjusiems iš tar
nybos geležinkelininkams. Pen 
sija liečia apie pusantro mili
jono geležinkelių tarnautojų 
ir darbininkų.

Pensijų fondų sudarys kom
panijos ir geležinkelininkai. I-

5 nuošimčius. Kita tiek mokės

MEiXIC0, kovo 17. — Me- 
xico valstybės socialistų advo
katų grupė padarė rezoliucijų 
prieš bažnyčių atidarymų Me
ksikoje. ,

Šie advokatai savo rezoliu
cijoje pasisako, kad jie sudaro 
“socialistų frontųM, šiė gi 
griežtai priešinasi atidaryti if 
grųžinti katalikams uždarytas 
bažnyčias.

Anot šių raudonųjų advoka
tų, ypač nepageidaujamas baž 
nyčių atidarymas Vera Cruz 
ir Šono ra valstybėse, kur įsi
gali raudonieji gaivalai ir kur 
yra didis katalikų sujudi s ne 
tik už bažnyčių atidarymų, bet

mų pulti ir savo politinius 
priešininkus išvaikyti.

BERIA NAS, kovo 17. Jie jaį pradėjo vykdyti, bet
Oro ministeris gen. pulk. Goe-: susidfire gu atkakliu priešini- 
ringas per radijų aštriais zod-Įmosi. Kilo kova. Įsikišo polici

ja. Komunistai pasidirbo ba-

Kadangi pavasarį daugiau kompan^a Po 1940 metų fon ir už laisvės ir teisių gyvento 
vandens sulaukti nesitikima, 
nes žiemų beveik niekur ne
buvo sniego, todėl upių ledai

žiais grasina diktatoriaus Hįt-1

UKMERGE. — Netrukus 
Ukmergėje numatoma statyti jaHI’ 
gyvuliams gydyklų. Šiuo reika 
lu yra susidomėjusi savival
dybė ir dabar svarsto statymo 
sųlygas. Ligoninę numatoma 
statyti miesto pakraštyje. Tai

lerio priešams, kuri© kėsintų
si prieš šį nacių ir tautos va
dų. (Anot Goeringo, nutverti 
priešai bus perdėm sutriuškin
ti ir pakeisti pelenais.

Kalbame, kad, rasi, susek
tas Sąmokslas prieš Hitlerį, 
jei Goeringas taip labai srelo-

GATVEKARIS SUSIDAU
ŽĖ SU TROKU

Ties 4100 So. Ashland avė. 
gatvėkaris susidaužė su tro-

bug bene pirmoji gyvulių ligo- ku. Keliolika asmenų sužeista, 
ninė visoje Lietuvoje. 1 Iš jų keli pavojingai

NESISEKA AMERIKIEČIAMS 
KARIAUTI ISPANIJOJE

VALENCIJA, Ispanija, ko- lis arba nukauta, arba sužeis
ta. Batalijonas papildytas ki
tais svetimšaliais.

Amerikiečiai, kaip žinoma, 
kariauja už bolševikiškų “de
mokratijų.

vo 17. — Iškeliama aikštėn, 
kad amerikiečių savanorių 
“Abrahamo Lincolno batalijo
nas”, tarnaujųs radikalams, 
labai nukentėjo Jarama upės 
fronte. Žymioji savanorių da-

rikadas gatvėse. Pasigirdo 
šaudymai.

Vakare prasidėjusios riau
šės tęsės iki popusiaunakčio. 
Komunistai kaltina policijų,

pavasarį gali užsikimšti ir ap
semti net tuos laukus, kurių 
anksčiau neapsemdavo. I

Kaune Nemuno potvyniui 
jau pradėta ruoštis. Įrengia
mi stebėjimo punktai, kurie 
potvynio sričių gyventojams 
praneš, kad jau iš anksto pa
sirūpintų butais, ištuštintų 
rūsius ir imtųsi kitų apsaugos

dili nuošimtis polaipsniui bus 
didinamas iki pasieks 7 nuo
šimčių. Tai bus aukščiausias 
mokamas į fondų nuošimtis.

VAIKAI ĮSPĖJAMI SAUGO
TIS TVENKINIŲ

kad ji jiems negelbėjusi. Pati priemonių.
policija labai daug nukentėjo Ištikus potvyniui į gelbėji-
nuo komunistų pašėlimo.

ELGINE UŽBAIGTAS 
STREIKAS

ELGIN, III., kovo 17. — Hli 
noi8 Watch Case Co. fabriko 
darbininkai užbaigė streikų 
laimėję 10 nuoš. daugiau atly
ginimo.

mo darbų numatoma įtraukti 
Raodonųjį Kryžių, kariuome- 

i nės dalis, skautus, .ugniegesius 
ir kitas organizacijas.

Vasario mėn. pabaigoje,

PLATUTKITl “DRAUGĄ >1

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus; popiet šal
čiau.

Saulė teka 5:56, leidžia
si 5.-59.

jamg grąžinimų.
Ar gi tai ne tuščios

nųjų pastangos!
raudo-

TAXICAB VEŽEJŲ 
RIAUŠES

Chicagos policija paskelbė 
įspėjimų vaikams, kad jie sau- 
gotusi nuo tvenkinių parkuo
se. Tvenkiniuose ledas nestip
rus. Tomis dienomis keli neat 
sargūs vaikai prigėrė.

EILE “SĖDĖJIMO” 
STREIKŲ

Chicagoj streikuojantieji ta 
xicab vežėjai puola streiklau
žius, kelia riaušes ir tiesiog 
kovoja su policijai.

Miesto administracija gi ne
sistengia kokiu nors būdu 
streikininkų taikinti su kom
panijomis. Viskas pavesta po
licijai.

Kaip kitur, taip ir Chieago 
vis labiau plinta “sėdėjimo” 

ties Kaunu Nemuno ledas vi- streikai. Tik viena laimė, kad
dury upės buvo pradėtas kirs
ti it laužyti. Kai tik bus pas
tebėtas smarkus vandens kili
mas, tuojau netoli Kauno bus 
pradėtas sprogdinti upių le
das.

jie yra mažieji, tai policija pa 
jėgia juos tvarkyti.

ŽMOGŽUDIS

ALYTUS. — Lietuvoje yra 
keliasdešimts ežerų. Ligi šiol 
ibnvo manoma, kad giliausias

------ (ežeras yra Dauguose, Alytaus
SUIMTAS apskr. Bet dabar Lietuvos ge- 

- ografai ištyrė, kad Lietuvoje
yra, giliausias Tauragnų eže
ras, Utenos apskr. Jis yra 61

Frank Uher, 54 m. amž., 64- 
31 So. Bissop gat., nužudė 
savo žmonų ir sūnų, 24 m. metro gilumo. Didžiausias Lie 
amž., ir paspruko. Tačiau po- tuvos ežeras yra Plateliuose, 

'licija jį surado. Jus apima 900 hektarų plotų.

VANDALAI KATALIKŲ 
BAŽNYČIOJE

Į ftv. Hilarijaus bažnyčių, 
Bryn Mawr ir Fairfield avės., 
užpereitų naktį kažkaip įsi
kraustė nežinomi vandalai 
(piktadariai) ir sudaužė kele
tu statulų. Kai kurių altorių 
žvakidės ir gi sugadintos.

Policija stropiai ieško pikta
darių.

BERLYNAS, kovo 16. — 
Danijos karalius Kristijonas 
X aplankė Hitlerį. Diktato
rius pasižadėjo nieku būdu ne 
kliudyti Danijos teritorijų.
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DIENOS KLAUSIMAI

STIPENDIJOS AMRRTKTEČIAMS 
STUDENTAMS

Vytauto Didžiojo Universiteto senatas 
paskyrė penkias stipendijas Amerikos lietu
viams studentams. Stipendijomis galės nau
dotis nuo šių metų rugpiūčio mėn.

Tenka džiaugtis, kad Lietuvoj vis dau
giau rodoma susirūpinimo Amerikos lietu
vių stipendijų mūsų jaunimui Lietuvos moks
lo įstaigose yra viena geriausių priemonių 
tautybei palaikyti šiame krašte. Baigę Lie
tuvoj aukštus mokslus amerikiečiai, sugrį
žę į Amerikų, žymiai padidins lietuvių jau
nimo veiklų. To mums kaip tik ir reikia. 
Jei neišsiauginsune tikrai sųmoningų jauni
mo veikėjų, nepajėgsime tinkamai suorgani
zuoti jaunimų, kuris turės perimti dabar 
veikiančias mūsų organizacijas ir įstaigas.

Svarbu, kad parinkti tinkamus kandida
tus naudotis tomis paskirtomis stipendijo
mis Lietuvos Universitete. Reikia duoti pro
gų tiems jaunuoliams, kurie ligšiol parodė 
noro veikti savo tautiečių tarpe ir kuriuose 
pasireiškė gabumų dirbti visuomeniškąjį dar-

. i ,

kuomet dvi jos narės — Latvija ir Estija 
palaiko gerus santykius su Lenkija, kuomet 
trečioji — Lietuva visai atsisako sueiti su 
ja į bet kokius ryšius.

Tame pačiame buletine cituojama kai 
kurių suomių, latvių ir estų laikraščių tuo 
klausimu opinija. Visur reiškiama noro, kad 
Lietuva su Lenkija susitaikytų.

Aišku, kad taip. Lietuva nekaltų yra 
pareiškusi norų taikytis. Visa taikai kliūtis 

*1 glūdi tame, kad lenkai tik žodžiais dekla
muoja apie taikų, bet tikrenybėje dar nė 
vienų kartų neparodė geros valios, kad jie 
nori taikos. Juk jie gerai žino, kokių skriau
dų Lietuvai yra padarę ir taip pat žino, 
kad kol toji skriauda nebus atitaisyta, jokių 
ryšių lietuviai su Lenkija negalės užmegsti. 
Kad lenkų kalbos apie taikų nėra nuoširelžioe, 
aiškiausia matome iš to, kų jie daro Oku- 
puotoj laetuvoj su lietuviais, jų organizaci
joms ir bendrai visu lietuviškuoju veikimu.

Taigi, ponai lenkai, sustokite kankinę 
Vilniaus lietuvius ir patį Vilnių Lietuvai 
grąžinkite, tuomet kalbėkite apie taikų ir 
normalius kaimyniškus santykius.

LIETUVOS GINKLŲ FONDO RĖMĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos ginklų fondo pra- skyrių atstovų suvažiavimas 
džia siekia 1923 metų, kai .Jame buvo stvarstomi klausi- 
tuometinio kariuomenės vado mai, surišti su ginklų fondo 
gen. Stanaičio pastangomis idėjos dar didesniu skleiili- 
jis buvo įsteigtas. Jau tada m u. Suvažiavimų atidarė sų- 
pasireiškė visuotinis Lietu- jungos pirmininkas ats. pulk. 
vos visuomenės pritarimas gš P. birias. Lietuvos kariuome- 
nklų fondui ir parama sava- nes vardu suvažiavimų pa
jai kariuomenei. Bet vėliau sveikino kariuomenės vadas 
ginklų fondo reikalai apmirė, gen. štabo pulk. Raštikis. Sa- 
Šio fondo atgaivinimo mintį vo kalboje pareiškė:
1935 metais iškėlė dabartini* — Paskiausiais laikais be- 
Lietuvos kariuomenės vadas veik viso pasaulio ir ypatin- 
gen. štabo pulk. Raštikis. Jo gai Europos dėmėsvs buvo ir 
sumanymui tuojau pritarė vi-, dabar yra nukreiptas greta 
sos Lietuvos visuomeninės ir taip svarbių šiais laikais eko-
kultūrinės organizacijos. iY- 
patingai gyvai pritarė Lietu-

KOKS SKIRTUMAS

New Yorko majoro La Gardia pasaky 
tas tiesos žodis Vokietijos diktatoriaus Htt-

DAR APIE BOLŠEVIKIŠKĄJĄ 
‘DEMOKRATIJĄ’’

1
1

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Pilnam Torsui truko tik cen
tro sek re t. ir iždininkės.

Mano Edi to rijalai Apie Liet. 
Kat. Vak. Valu. 'Konferencija

Vierysit, ar ne, tavorščiai, 
kad šių metų 14-ji L.K.V.V. 
konferencija iš pradžios buvo 
daugiau panaši į moterų, y- 
pač Moterų Sąjungos, seimų. 
Tiek moterys už save, už sa
vo draugijas, tiek ir vyrai už 
moteris stikino. Nesidyvykit.

Sakysim, rengimo komisijoj
_ „ įbuvo dvi smarkios motervs sų-ma norų gyventi savo tevy-1 . ... . \ .

nėję taikoje ir ramybėje. Mes iunK,et®s ir ^rys vyrai, kurių 
vienas, tur būt, pabūgęs mo
terų, pasislėpė. Taigi, komi
sijų sudarė fifty-fifty. O kur 
būna pusę moterų ir pusę vy
rų — moterys bosas.

nominių reikalų pirmiausia į 
saugumo klausimų. Kalbant

vos kaaiuomenės kūrėjų sa- apie saugumų, kiekvienų ka- 
vanorių sąjunga, kuriai visa- rtų tenka pabrėžti visų mūsų
dos rūpėjo ir rūpi, kad Lie
tuvos kariuomenė būtų stip
ri ir tobuliausiai apginkluo-

bendrų ir nuolatos kartoja-

Ateina ir daugiau žinių apie tai, kaip 
bus renkamas Sovietų Rusijos ‘‘parlamen
tas’’ sulyg naujosios Stalino “demokratiš
kosios” konstitucijos. Pranešama, kad Stali
no paskirti rinkimų komisarai per ištisas 
devynias valandas per radio aiškino “rin
kimų” taisykles. Svarbiausi taisyklių punk
tai yra šie: 1. Kiekvienas žanogus gali, būti 
kandidatu į bet kokių valdžios vietų su ta 
Sąlyga, jei yra ištikimas Stalinui ir jei nie
kuomet ir jokiame reikale nesipriešins ‘di
džiajam vadui’’. 2. Visi įtartini kandidatai 
(kitais žodžiais, bolševikams nepageidauja
mi) dar prieš rinkimus bus likviduųti (ly
giai taip, kaip Meksikoj — jei nori būt nu
žudytas, išstatyk savo kandidatūrų į preei- 
dentus). 3. Nė vienas iš vidujinių priešų

ta. Jos pastangomis, 1935 me-j karo nenorime, nes geriau, ne- 
tų birželio mėn. 15 d. buvo gu kiti, praktiškai esame pa- 
sukviostas didelis Lietuvos o- tyrę karo baisenybes ir ivai- 
rganizuotosios visuomenės at- rių okupacijų žiaurumų. Ta- 
stovų pajsi tarimas, kuriame čiau toks mūsų nuoširdžiau-
dalyvavo daugiau kaip ,100 
organizacijų atstovų. Jie vi
si labai karštai pritarė iškel
tam sumanymui steigti sąjun
gų ginkluotoms krašto paje 
ginus remti, kurios tikslas vi
soje Lietuvoje išgarsinti gi
nklų fondo idėjų.

Palankiai sutikta ’
z i v < I rl/< » ♦ 1 ’ ‘ 4

Ginklų foodp idėja plačioje 
Lietuvos visuomenėje buvo 
labai palankiai sutikta. Jau

(tais priešais yra visi tie, kurie išdrįsta nors•** P8***1! pradžių į fondų pra-
kad ir pasiskųsti nepakenčiamomis gyveni-

lerio adresu pagarsėjo visame 
ištikro, tai yra įdotnušlnfi 
bo ne tik laikraščių redaktoriams, bet ir di
plomatams. Vašingtonas turėjo atsiprašyti 
Hitlerio dėl La Gardia įsišokimo, o Berly
nas dėl vokiečių spaudos bjauraus puolimo 
Amerikos kultūros, moterų niekinimo ir 1.1. 
Bet atsiprašymais reikalas neužsibaigė. Vo
kietijos spauda visu šlykštumu tėbeakakuoja 
ne tik New Yorko miesto majorų, bet visų 
Amerikų, o New Y’orke įvyksta masiniai su
sirinkimai, kuriuose keliami protestai prieš 
Vokietijos spaudų ir Hitlerio žiaurumus.

Skirtumas šiuose dvejuose frontuose yra 
toks: Hitlerį užgavo atskiro Jungtinių Val
stybių miesto galva, kurio nekontroliuoja 
federalinė valdžia, nes šiame krašte kiekvie
nas žmogus, ar jis bus privatinis žmogus, aa- 
valdininkas, tuii pilniausių laisvę galvoti, 
kaip jis nori, kalbėti kaip nori ir rašyti ką 
tik nusimano. Dėl to ir dėl La Gardia 
Hitlerio incidento čia buvo pareikšta viso
kių nuomonių ir spaudoj ir susirinkimuose. 
Tai buvo padaryta pačių žmonių be jokio 
įsakymo ar spaudimo iš viršaus, iš Vašing
tono. Kas kita yra su Vokietija. Ten valdi
ninkai, nežiūrint kaip aukštų vietų jie uži
ma, neturi teisės nė žodžio viešai pasakyu 
ar parašyti be leidimo iš viršaus, iš Berly
no (teisingiau — iš Hitlerio). Ten ir visi 
laikraščiai yra griežčiausioj Hitlerio kont
rolėj. Dėl to, kų kuris laikraštis parašo, už 
tų jau nebe redaktorius atsako, bet pati val
džia. 'I'at, visos atakos ir šmeižtai, rašomi 
Vokietijos spaudoje prieš Amerikų buvo di
riguojami iš viršaus, iš Hitlerio ofiso. Jung
tinių Valstybių vyriausybė ir žmonės turi 
rimto pagrindo užsigauti ir reikalauti pa
tenkinančio atsiprašymo.

lyje. Ir I ni° sąlygomis) negaJi būti įleistas į Sovietų
vęs 'dar-' Rusijos “demokratiškųjį” parlamentų.

Prie to viso, “rinkimų” komisaras pa
reiškė, kad bolševikiškoji “demokratija” tu 
ri būti iš viršaus kontroliuojama. Kitaip, ži
noma, susidarytų pavojų kruvinajai Stalino 
diktatūrai. Vienu žodžin, tik patys akliau-

dėjo gausiai įplaukti' aukos. 
Ypatingai karštai ginklų fo
ndų savo aukomis parėmė pa
tys kariai, valdininkai, ūki
ninkai, pramonininkai, preky
bininkai ir kitokių verslų žmo 
nės. Per nepilnus vienerius 
metus ginklų fondui buvo1 su-

sias, troškimas taikos netu
ri atitolinti mus nuo žiau
raus gyvenimo tikrovės. Tu
rime gerai atsiminti, kad į- 
vairios pasaulio audros visai 
be mūsų noro ir pritarimo ki
tų kartų gali ir mus įtraukti 
į ginkluotųjį sūkurį. Iš to 
turi būti padaryta išvada, kad 
turime būti iš anksto pasi
rengę savo nepriklausomybę, 
o tuo pačiu ir taikų saugoti 
ir ginti. Galvodami apie pa
sirengimų, neturime užmiršti, 
kad jau praėjo tie laikai, ka
da savo valstybę saugodavo 
ir gindavo 'tik vtena kariuo
menė. Dabar valstybės gyni
me reikalai yra taip arti su
siję su visų gyvenimo sričių

Seimo prezidiume — prie 
prezidento šono sėdėjo smar
ki moteris sųjungietė. Kitoj 
pusėj, prie kito stalo, dvi taip 
pat smarkios sųjungietės ra
šė viskų, kų konferencija šne
kėjo. Vadinas, ant steičiaus 
buvo aiški moterų persvara: 
du vyrai ir trys moterys-sų- 
jungietės.

Vyrai galėjo lengviau kvė
puoti tik mandatų ir rezoliu
cijų komisijose, kuriose buvo 
po vienų moterį-sųjungietę, a- 
lc čia pat, už jų, pinnose vie
tose, vėl sėdėjo ir rokundas 
sekė eilė smarkių moterų są- 
jungiečių: centro vais prez. ir 
“Moterų Dirvos” red. S. Sa- 
kalienė, centro daktarė-kvotė-

Nebenavyna, tavorščiai, kad 
kai kuriose Čikagos lietuvių 
kolonijose vyrai baigia susi- 
bostinti. Sakysim, tokioj To- 
leikoj vyrų jau visai mažai 
belikę. Visokiam mūsų krutė
jime moterys ir moterys. Jei 
jos, kaip dabar mada, apznai- 
mintų sėdėjimo streikų, gud
bai: visa kolonija būtų išbrau
kta nuo veikimo žemlapio.

Arba, sakysim, Vesaidė. Cii 
ir gi moterys: moteris mačiai 
salės virtuvėj ir, kaip man! 
datai rodo, viena moteris bu
vo atstovė. Vyrų — nei vieno 
atstovo. Šiuo sykiu ‘Vesaidė, 
tur būt, bus sumušus rekor
dų: konferencijoj, kuri įvyko 
Vesajdėj, iš Vesaidės tik vie
nas atstovas ir tas — moteris.

LENKAI APIE TAIKĄ SU LIETUVA

šieji Stalino pakalikai tegalės būti kandida- j aukota daugiau, kaip 1 mili-
tais į bolševikiškųjį “parlamentų“ nr j ki
tas renkamas valdiškas vietas.

Tai parodo, kad Stalino konstitucijoj de
mokratiškumo nėra nė už surūdijusių kapei
kų. Tai tik muilinimas žmonėms akių. Lie
tuvių bolševikų laikraščiai iš kailio neriasi 
girdami Stalino konstitucijų, kaipo “demo
kratiškiausių visame pasauly”, bet taip daro
ne savo valia, bet Maskvos įsakymu. Jie or- Lietuvos visuomenė buvo su-

jonas litų. Reikia pažymėti, 
kad ginklų fondų pavyzdin
gai parėmė jauni moksleiviai. 
Jie sutaupė centus, iš kūnų 
susidarė 25,000 litų suma it 
jų visų paaukojo ginklų fon
dui. Iš viso ligi šių metų sau
sio mėn. 1 d. į ginklų fondų

ganizuoja “bendrų frantų” demokratijai at- 
steigti Lietuvoje, tačiau pirmoje vietoje tu
rėtų rūpintis, kad jų “tėvynėj” Rusijoj de
mokratija būtų atsteigta.

DĖL MAUMŲ PRANCŪZIJOJ

aukojusi jau 1,308,444 litus.

Skyriai didesniuose 
miestuose

Iš ginklų fondui suaukotų

ir visų piliečių reikalais, kad ja 8 šlakien5j j, g. Cllic
jokiu būdu negalima jų gne- apsk|, pl.ezM. K Kriukienė.
žtai vienų nuo kitų atskirti. _________________________
Kariuomenė, yra tik visos -
valstybės avangardas, kuris
net geriausiai savo uždavi
nius atlikdamas, nesigailėda
mas net didžiausių aukų, vis 
tiek neišgelbės to avangardo 
saugojamų vyriausiųjų jėgų, 
t. y. visos valstybės, jeigu ji 
nebus išanksto pasirengusi 
savo avangardui sunkesnėje Į

Pavasariui artėjant, moky
toja Ona Kleckaitė savo kla
sės mokiniam^ aiškina, kaip 
iš šiltų kraštų grįsta visokie 
paukščiai, kurie žiemai buvo 
išskridę.

— Ar ir garniai būna žiemų 
išskridę į sautus? — paklau
sė mokytojos Balis Popeliu- 
kas.

— Taip, — sako mokytoja. 
— Ir garniai nepakenčia žie
mos.

— Netiesa, miss tyoerka, — 
užginčijo Popeli ūkas. — Prieš 
Kalėdas pas mus buvo atskri
dęs garnys ir atnešė man ma
žų sesutę.

Ant to ir gudbai visiems.

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karnžiškis

Kovo Aštuoniolikta Diena

nūs; dangus yra malonus, —- 
kaip kilni motina; kaip ta 
Spartos motina, kuri, duoda
ma savoi sūnui jo skydų, sa
kė, “Su juo, mano sūnau, ar
ba ant jo”. Tu sugrįši namo 
garbėje; į savo tolimus Na
mus, garbėje, neabejok, - - jei

valandoje padėti, jei ji p®ti|yų; gauk amžinąjį gyveninių, 
bus išgležusi neatspari, ne j km-į esi pašauktas”. — 1 
vieninga, ne drausminga ir
dvasiniai silpna. Kariuomenė

kovoje išlaikysi savo skydų! 
“Kovok gerų tikėjimo ko-Į Tu, Amžinybėse ir giliausio

se mirties karalystėse nesi 
svetimas; tu visur esi svetini-
žeinis. Nesiskųsk.

i vadovybė užpirko ginklų juoe 
Išrodo, kad ir Prancūzija nesidžiaugia pažymėdama, kad šie ginklai 

kairiųjų bendrafrontininkų valdžia. Ji yra yra įgyti ginklų fondo lėšo- 
podariusi tokių žygių, kuriais nepatenkinta mis. Kiekvienam kariui toks 
gyventojų dauguma. Tuo būdu duoda pro- ginklas su ginklų fondo užra- 
gots organizuotis ir stiprėti fašistiniam ele- duos dar daugiau pasiry 
mentui. Paryžiuje ir priemiesčiuose riaušės
jau prasideda. Jau buvo keli komunistų ir 
fašistų susirėmimai. Valdžios neapgalvoti Žy
giai, iškrypimai is konstitucijos vėžių, ne
kreipimas dėmesio į teisingus žmonių reika
lavimus veda žmones prie riaušių, duc<la 
progų visokiems ekstremistams susiorgani
zuoti. Tokių elementų organizavimo darbas 
Prancūzijoj dabar vedamas plačiu mastu.
Tai nieko gero kraštui nelemia.

Lietuvos kariuomenės būtinai turi turėti visų val-

žimo ir drąsos, nes jis žino, 
kad pavojui ištikus kariuo
menės užnugaryje stovi visa 
lietuvių tauta, Lietuvos visuo
menėje ginklų fondo idėjų, 
plačiai skleidžia jau minėta 
sąjunga ginkluotoms krašto 
pajėgoms remti. Sąjunga Lie
tuvos visuomenėje taip pat 
yra lg>ju*i reikalingo pasiti-

Timot. VI, 12.

Jei sielos nemarybė būtų ir 
pasaka, aš gailėčiaus į ją neti
kėti. Aš prisipažįstu, nesu taip 
nusižeminęs kaip bedieviai. 
Aš neseku jų minčių: bet kas- 
link manęs aš neparduočiau 
savo nemarybės minties šios

— T. Carlylc

Spaudos žiniomis, lenkų policija vasario 
Lenkų spaudos biuletenis, leidžiamas Va- 16 d. buvo atvykus į Vytauto Didžiojo gim- 

šingtone, pakartojo senų Lenkijos vyriausv- nazijų Vilniuje ir surašė protokolų už nepri- 
bės atstovų jiasnką, kad. girdi, Lenkija vra klausoinybcs minėjimų gimnazijoj. Įsivaiz- 
prįsirengus suroti nalttuot i santykius su Lie- I duokit sau, kaip mee čia, Amerikoj, jaus- 
tuva. Apie tai buvus informuota Lietuvos j tumemės, jei valdžios agentai imtų mus bau-
v'yTįiausybč, tačiau ji į tai jokio dėmesio 
■■kreipusi, .jokio atsakymo nedavusi. Nepa
laikymas draugingų santykių su Lietuva tru
kdyk stabilizavimui taikos visom Baltijos 
krašte. Esu Baltijos entante, pasirašyta 1934 
hl rugsėjo 12 d. negali sėkmingai veikti,

sli už kiekvienų lietuviškų darbų. Išrūdytų 
ir nenormalu ir skaudu. Vilniaus krašto lie
tuviams visoks lietuvybės dalbos visu griež
tumu yra draudžiamus. Dėl to mūsų brolių 
padėtis Okupuotoj Lietuvoj tikrai yra skau
di

stybės gyventojų medžiaginę 
ir dvasinę paramų, o visi gy
ventojai turi ne tik padėti 
savo kariuomenei, bet ir pa
tys turi būti pasiruošę savo 
valstybę ir save ginti.

Organizacijų svdkininroi i di“n0’ lai,nei’ nes ““ turiu P“- 
Snvažiavim» <lar po-svcikl- inmynie, kad aš

no Lietuvos kariuomenės k«.| ■“»">* kl“P P“te Dlevas'
rėjai-savanoriai, IJetuvos ae
ro klūbas, Vytauto Didžiojo 
universiteto studentai, atsar
gos karininkai, jaunalietuviai, 
pavasarininkai ir katalikų 
veikimo centras. Suvažiavi-

kėjimo ir paramos. Šiuo me- Įmas savo pusės pasveiki-

tu ji turi 122 skyrius, kurie 
veikia didesniuose miestuose 
ir miesteliuose. Bet dedamos 
pastangos, kad sąjungos sky
riai batų įsteigti ir likusiuo
se miestuose, valsčiuose ir 
bažny tkaimi uose.

Pinnas sų gos suvažiavimas
Vasario mėn. 7 d. Knum 

įvyko pirmasis šios sųjungot

no kariuomenę ir pavergtojo 
Vilniaus krašto lietuvius Di
deliu atstovų pritarimu sų- 
jungos ginkluotoms krašto 
pajėgoms remti garbės pir
mininku buvo išrinktas Vy
riausias Lietuvos Ginkluotų 
Pajėgų Viršininkas Respubli
kos Prezidentas Antanas Sme
tona.

(Tęsinys 4 pusi.)

— Montesąuieu

Kur mūsų Kapitonas palie
pia mums eifi, nemunnėkime. 
Tasai, kurs duoda kardų ir 
skydų, parenka ir kovos lau
kų, kuriame mes priešų ka
riausime. — Anon.

Kas tu esi, kurs skundėsi 
savo vargo gyvenimu f Nesi
skųsk! Pažvelk aukštyn, ma
no nuvargęs brolau; štai ta
vo draugininkai darbininkai 
ten, Dievo Amžinybėje; už
silikę gyvi; šventa nemunų 
jų minia, dangiška žmonijos 
imperijos sargyba. Tau dan
gus, nore aštrus, nėra neiualo-

Austrijoj Atsivertimai

Austrijos sostinėj Vienojcr 
per vienų sausio mėnesį įstei
gtos penkios naujos katalikų 
parapijos. Priežastis ta, kad 
paskutiniu laiku smarkiai pa
kilo praktikuojančių katalikų 
skaičius, ypač iš darbini ūkų 
tarpo. Kaip pirmiau visi Vie
nos darbininkai buvo perdėm 
koinunstai ir socialdemokra
tai, taip dabar grįžta katali
kų Bažnyčion.

Pažinsi, kas tai yra džiaug
smas, kai pužinsi, kas tai yra 
ašaros.

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

“Draugą” perskaitęs, ne
mesk jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.
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Pittsburgiečio Pastabos' Na, O Kas Čia?

Pittsburgiečiai gražius nu
tarimus daro, tik jų neįvyk
do, nei nebando...
“Kiekvieno lietuvio kataliko 

stuboje — katalikiškas laik
raštis’’. Toks obalsis jau pus
metis atgal praskambėjo' po 
Pittsburglių ir apylinkes ir 
visų mažų ir didelių, buvo en
tuziastiškai pribūtas. Kur jis 
nuskambėjo šiandienų?

PASKAITYK IR SUŽINOSI

Vienas plikakaktis svarbia
me susirinkime tokį įnešimų 

pakišęs; kad kiekvienas
^R-apijonas, tuom pačiu jog 
yra parapijonų, tai yra užsi
moka parapijai paskirtų me
tinę duoklę, turi gauti laik
raštį dykai. Garsiai tam su
manymui beveik visi paplo
jo ir nutilo ir dar tebetyli... 
Mažum pabūgo revoliucijos! 
Man ding revoliucijos savos 
rūšies reiktų, tik geron, nau
dingoji pusėn. įteikė tų para
pijų susirinkimuose apie tai 
pasvarstyti.

Du kalbasi.
— Tai kur dabar pasaulis 

nužygiavo ir tai kokiu neiš
pasakytu greitumu. Tik pa
mąstyk: seniau, kaip arkliais 
zovada lėkdavo, tai buvo sa
koma, “neišpasakytas greitu
mas’’, o paskui kaip pradėta 
dviračiais važinėti, tai būda
vo sakoma: “lekia kaip ait
varas”. Na, o dabar tik pa- 
mųstyk apie automobilius, ar- 
l>a aeroplanus... Tai, sakau, 
greitybė!

Šalę jo stovįs draugas, pa
lingavęs galvų, atsiliepė:

T. IIardware Store gana gra
žiai pasirodė — visus atsi
lankiusius apdovanoji įvairio

praeitais metais šituo pačiu 
laiku kad buvo. Tiesiog ne
galima ne tik išvažiuoti, bet

Bingo ir card parės nesi
liauna net gavėnioje. Pažan
ga. Gavėnios regulos savo 
keliu, o gyvenimas savo. Man 
senam tas ne visai aišku.

Visi pittsburgiečiai pasige
nda “Kiko”. Daugiau buvo 
gyvumo, kuomet “Kikas” ki- 
kino ir mūsų ydas, Pittsburg- 
ho įdomybes ir keistenybes 
ant savo mažo delno pasau-

Amerikos - Ispanijos karo 
veteranas. Rear admirolas Ri- 
chmond P. Hobson, vadova
vęs Amerikos laivynui Ame
rikos - Ispanijos kare, šiomis 
dienomis mirė New Yorke su
laukęs 66 m. amžiaus.

po pietų ir vakare prieš ir 
po pamaldų, kurios įvyks 7:30 
vak.

Ketvirtadienį Mišios ir pro- 
j1 cesija į “kalėjimų” su Švč. 
Sakramentu 8 vai. ryto, o pa
skui adoracija visų dienų iki

— Taip, tai taip mielasai ' vėlybam vakarui.
— visų tų padirbtų mašinų 
greitybė neišpasakyta, bet vis
gi, suly’g mano rokundcs, lai
kas kur kas greitesnis... Žiū
rėk, kų tik neseniai buvo pe
lenų Diena, o čia jau Verbų 
sekmadienis, Didžioji Savaitė 
ir Velykos. Taip greitai pra
bėgo ir daugiau niekad nebe- 

į grįš... Brrrrr, net šiurpulys 
apima Visų žmogų, kaip pa
muštai, kad viena Gavėnia 
žmogus esi arčiau karsto, ar
čiau mirties. Visa beveik jau 
Gavėnia praėjo, o kiek ma
žai pamąstyta laiko bėgimų, 
ir kaip mažai jo tesuvartota 
amžinos laimės įsigyjimui, o 
kiek jo veltui praleista ir da
žnai savo nelaimei...

Penktadienį rytinės pamal
dos ir procesija į “grabų”| 
taip pat 8 vai.. Adoracija vi- j įį
“ d.enų, o vakare Kryžmas j 
Keliai lygiai 7:30.

mis dovanomis, bet už tat ir Į nei suspėti atsikosti takų. Be- 
kostumerių nemažai turėjo, rašant šilas eilutes vis dar 
Tai malonūs vaikinukai, mo
ka kaip su žmonėmis ųpeciti.
Jei taip bus ir tuliąu, tni iš 
jų bus neblęgi biznieriai. Die
ve duok jiems gerų pasiseki
mų. Žinoma, labinusiai turėtų 
savieji juos paremti. Reikia 
paminėti, kati jie tarpe viso-J 
kių įvairių “hardware” par
duoda labai gerų malevų 
(paint). Patyriau pats: sykį 
užtepei, pridžiūvo tai nei pei
liu negali nuskusti — kietas, 
kaip “titnagas”. Kainos la
bai prieinamos. Įvairių spal
vų pasi rinkimui devynios ga
lybės. Koresp.

Kun. Skripkus dar tebėra 
Šv. Pranciškaus ligoninėj, bet 
jau žymiai geresnis ir tiki
mės, kad Velykoms pasveiks.
Labai išsiilgome. Praeitų sek
madienį atlankytų buvo at
važiavęs jo brolis Kazimieras 
iš Cleveland, Ohio, su visa 
savo šeimyna. Taipgi ir vie
tiniai jo nepamiršta atlanky
ti. Buvo Adomas Marčiu’ai- 

! tis, Magdalena Kepleriūtė ir

Šeštadienio rytų pamaldos 
prasidės 7 vai. ryto pašven
tinimu ugnies, velykinės žva
kės ir krikšto vandens, o pas
kui Mišios šv. Vakare Kom- 
pletorijai prie “grabo” ly
giai 7:30 vai. pamokslas ve
lykinių valgių pašventinimas. 
Išpažinčių bus klausoma po 
pietų 2 vai. ir vakare nuo 7:30 
vai.

Velykų rytmetį Rezureircija 
lygiai 6 vai., antros Mi
šios šv. 8 vai., o trečios 10:30

Pittsburgbe tiek daug pri
snigo, kad pradedama jau bi
jotis panašaus potvynio, kaip

. ’val. Visos savaitės pamaldos 
Beliko ves tik paskutinė abai jausmingos> liūdnos h.

liui rodė. Girdėjau, kad Kikas v . innma (labai reikšmingos ir taipgi
dar gyvas, tik suspenduotas. Savaitė, patr s^ar-^ visiems begalo naudingos. To-
Paleiskim jį ant “ynarole”.

Pasigendame Pgh ’o Žinio
se Jono su Kaulu. Girdėjau, 
kad jų gimdytojas gydosi St. 
Francis Hospital. Te gera sai! 
Dievulis duoda jam greitai 
pasveikti.

bioji. Tat užsimųstykime bent 
paskutinėse dienos© apie sa
vo sielos reikalus, apie josi 
amžinų laimę. j

dėl kiekvienas turėtų jomis 
pasinaudoti. M. J. K.

Pittsburgbe, taip kaip ir 
Detroite, Chicagoje ir kitur 
plinta sėdėjimo streikai. Su 
tais streikais pradedama ap
siprasti. Bet, štai, Braddocko, 
Donores ir Ilomesteado lietu
viai paskelbė tylėjimo- slrei-

’ Praeitų savaitę palaidota 
Šv. Kazimiero bažnyčioje dar vienas senas parapijonas 

Didžioje Savaitėje bus sekau- a. a. Ignas Karpavičius, ga- 
č.ios pamaldos: Verbų sekma-Į na pasiturintis sautsaidietiis, 
dienį paimu pašventinimus į-ĮŠv. Kazimiero kapinėse. F. 
vyks prieš sumų, lygiai 10:30,
vai. ryto ir tuojaus bus vi
siems išdalintos.

Trečiadrenį išpažintis 2 v.

Prie progos čia reikia pa
minėti, kad Šv. Kazimiero pa
rapijoje atsirado dar viena

__ biznierka, Petronėlė Norkienė-
labai nuostata, nes tos <1 vi'-TakSlienė. Ji užsiima plaukų 
kolonijos niekuomet baisiai l kirpimu ir barzdaskutykia au 
nekalbėjo. Bet iš Homestearl’ įvairiais

ų, Pittsburgho Žiniose aĮiie. reikia dikčiai stebėtis, nes
‘ ‘ beauty parlors ’ ’, 

i kuriuos veda jos dukterys.
ls kolonijas nei žodelio. Sa

vos rūšies įdomybė. Kad Bra-
ddock ir Donorą

vis
tebesninga. Kas bus toliau, 
sunku pasakyti.

Vargšei Onai Sahutienei ko
munistai neduoda ramybės. 
Vis dar taikosi jų apiplėšti, 
bet ji dabar gana gerai “ap
siginklavo” ir jei kas mėgins 
lysti, tai gaus gerokai per 
galvų. Kų da giau senutė da
rys, nes į tokius vargšus ir 
policija mažai teatkreipia dė
mesio. Tat turi pati apsisau
goti... Įsitaisė gerų kočėlų, ki
rvukų, lazdų, na, ir taip ap
siginklavusi budi per naktis.

Koresp.

Šis - Tas Iš West End
Pittsburgho Padanges
Kovo 14 d., Šv. Vardo drau

gijos nariai ė'jo bendrai prie 
šv. Komunijos, šv. Sakramen
tas buvo išstatytas visų die
nų viešai adoracijai, kuri bai
gėsi pamokslėliu ir palaimi
nimu.

Garnys aplankė Fletcher 
namelį ir paliko sveikų duk
relę, kuriai prie šv. Krikšto 
suteiktas vardas Barbora-O- 
na. 1

Klebonas pradžiugino visus, 
kuomet paskelbė, kad baland-

DUBIAUSIAS “DRAUGO” KONTES
TAS SUORGANIZUOTAS IR 

MU PRASIDEDA
KONTESTININKŲ mobilizacija dar tebeina

šių metų “DRAUGO” kontestas bus trumpas, bet 
smarkus. Kontestininkų mobilizacija prasidėjo nuo ko
vo pradžios ir jau pasižadėjo veikti dauguma buvusių 
kontestininkų. Bet norime, kad šalę veteranų atsirastų 
naujų jėgų. Kontesto komisija nori ir veteranai ne
pavydi geriausios kloties naujiems kontestininkams.

Kontesto taisyklės Jjau išdirbtos, kontestininkams tal
ka suplanuota. Senr kontestininkai tų viskų jau žino. 
fiiuo atsišaukiame į tuos, kurie norėtų išmėginti savo 
jėgas. Juos ir prašome tuoj atsišaukti. Generališkas 
kontestininkų susirinkimas įvyks ateinantį pirmadienį, 
kovo 22 d. 8 vai vak. Aušros Vartų parap. salėj.

PRANEŠIMAS

LIETUVIAMS TABAKŲ PARDAVĖJAMS

žio 5 d. prasidės šv. misijos, 
kurios bus jungiamos balau-’ 
džio 9 d. sn 40 valandų a.t- i 
laidais. Misijas ir atlaidų pa 
mokslus sakys gabus ir iškal
bus misijonierius kun. Mor
kūnas.

Šiomis dienomis visi suju
do į darbų ruošiamos korta
vimo pramogos, kuri įvyks 
balandžio 16 d. mokyklos sve
tainėje, parapijos labui.

SPirgutis

Kas Girdėt North Side

Kovo ll d. pas mūsų kle
bonų sustojo grįždamas iš 
Chieagos kun. dr. J. Končius. 
Kartu su klebonu atlankė Šv. 
Pranciškaus seserų vienuoly
nų, keletu kaimynų kunigų ir 
kovo- 12 d. išvyko į Mt. Car
inei, Pa., kur labai sėkmingai 
klebonauja jau dešimti metai. 
Kun. dr. J. Končius yra žy
mus asmuo lietuvių tarpe, uo
lus visuomenininkas, rašyto-

Ix-wls Madoms Kelia Ilodo 
Ix*wls Kreditan Visiems Duoda

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

Keturios dideles 
vertybes Šiuose pa. 
vasariniuose siu
tuose.

MADA
OERT’MAS

PATARNAVIMAS
VERTYBE

5(22.50
LENGVAS
KREDITAS

Jokių nuošimčių, 
Jokių mokesčių už 
pristatymų.
lietuvis pardavė
jas Frank P. 
Speeeher Jums 
patarnaus.

A. Lewis
4716 S. Ashland Avenue

jas ir mokslininkas. Pirmini
nkauja “Motinėlei” ir gra
žini jų tvarko.

(Tęsinys 4 pusi.)

SPECIJALUI
IKJPIGINIMM!

t • . •
VISAI-NAU J AS

FEDELCO
VAGUUM VALYTOJAS

TIK

$1

Prietaisu Setas Dykai

• Extra! Fedelco Vacnum 
Valytojai — ne perdirbti ir 
nevartoti, bet visai nauji 
... tik už $19.85. Be to 
jūs gausite pilnų prietai
sų setų be jokio primokė- 
jimo! Neatidėliok! Skai
čius apribotas!Jei pritruksite OLD GOLD CI- 

GARETTE 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 koa- 
tumeriai reikalaus.

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

/ *

Homestead visuomet buvo ’ Sveikiname naujų biznierkų 
garsi aiusiuj, darbščia^ ir linkime geriausio pasiseki

mo.
Petronėlė yra visiems ge- 

rai žinoma, kaip darbšti mote- j 
riškė ir uoli parapijonka.

Mūsų jauni biznieriai Tu- 
mukas su Tamkiuku T. and

1?

viena iš
nėra šių kolonijų.

NAUJOS PAVASARINES MADOS VELYKOMS DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVE.

TIK
»1 {MOKĖT

lUUaivu) užmokėsite 
mėnesiniais su e- 

lektros bila.

CANAL 7790

Siūtai ir topkotai tokio išdirbimo, kaip
KUPPENHEIMER, C.C.C. Ir TED LEWfs 

Mūsų kainos nuo $5.00 iki $10.00 Žemesnės. 
CIRCLE CHOTHING COMPANY 

1616-22 No. Damen Ave.

DAR
GALIMA

GAUTI
1937 “DRAUGO” KALENDORIŲ

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

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. Chlcago, III.

Lietuvos Piliečiams 
Pasai Nemokamai

Gautomis žiniomis iš Lie
tuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke, pranešama, kad 
Lietuvon piliečiai gyvenanti 
nuolatiniai Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse Lietuvos už
sienio pasus gauna nemoka
mai, Lietuvos konsulatuose 
Amerikoje. Gauti Lietuvos 
užsienio pasų pilietybės iro-Į 
dymai yra reikalinga turėti | 
tokius pat dokumentus kaip 
ir pirma. VI. P. Mučin&kas

•le prtetul.nl PIKAI ra 
kiekvienu Frdrleo Va
karan valytojų.

Ta aaerr tutrrnt adžtr eartJ, o roaaeu-Aor bigktr pritt U 
ftr CUtMUn uU •• dt/tml

COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC • SHOPS
OOWNTOWH—72 W. ADAMS ST. —132 S. DEARtOltN ST.

Tolo phoaa HAhUolph 1200, loeai M

4*34 S, Athlond Ava. 
2733 Milwoukoo Ava. 
4562 lroodwoy

4231 W. Modlaon St. 
2990 I. 92nd St. 

4633 Irriag Park Mvd.

11116 S. Michigan Ava. 
3460 S. Stato St.
•32 W. 63rd St.

prtetul.nl
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Pittsbgrgho Zinos
KAS GIRDĖT NORTH SIDE

(Tęsinys iš 3 pusi.) I
Praeitų sekmadienį girdė

jau bažnyčioj, kad pu> mus 
įvyks misijos nuo bal. 12 d. 
iki bal. 18. Tėvus Bružikas 
ves misijas. Visi nortlisaidie- 
ėiai džiaugiasi ir su nekant
rumu jų laukia, visi ketina 
misijomis naudotis, jas išgar
sinti ii* ant jų pakviesti sa
vo pažįstamu^ ir kaimynus. 
Misijos turi didelę reikšmę 
kiekvienai parapijai. Veitui 
mes statysime bažnyčias ir 
jas puošime, jei nepasisteng- 
sime pastatyti Ivažnyčias kie
kvienas savo širdyje. Misijos 
pagelbsti žmogui sustiprėti 
dvasiniai ir aiškiau suvokti 
savo gyvenimo tikslų. Tegul 
šios misijos atneša kuogeriau- 
sius vaisius, tegul sustiprina, 
atgaivina northsaidiečhiR, nes 
North Side lietuviai rengiasi 
prie didelių darbų šį pavasa
rį ir vasarų. Reikės daug vie
nybės, pakantos ir duosrnmo. 
Kad tie darbai pavyktų, rei
kia Dievo palaimos ir prisi
rišimo prie savo bažnyčios. 
Senesnieji turim duoti gerų 
pavyzdį jaunimui, kaip my
lėti ir remti savo parapijų 
ir savo bažnyčių, tuosyk 
žuią jaunesnieji nebėgs pa*< 
svetimtaučius. Darykime vis
kų, kad jaunimas būtų su mu
mis, nes jaunimas yra para
pijos ateitis. Jokios aukos ne- i 
turėtų būti1 persunktos. Dėki- < 
me, pastangas sesutes Pran-, 
ciškietes turėti pas save.

Bridgeville, Pa.

Kovo 11 d. pas mūsų kle
bonų buvo užvažiavęs kun. dr. 

i J. Končius iš Mt. Carinei, Pa., 
kun. J. Misius iš Pittsburgho 
ir kun. J. Pikutis, Brightnoo- 
do klebonas. Pasitarta “Mo
tinėlės” ir kitais viteuonieni- 
nio pobūdžio reikalais.

Pas mus žmonės gyvena vi
ltimi geresnio rytojaus. Visi 
laukia pakėlimo už darbą už- 
mokesnio. Ypatingai daug tu

rkiai laimėti angliakasiai. Ko
vo 31 d. baigiasi jų sutartis 
su operatoriais. Naujam kon
traktui sudaryti dabar eina 
New Yorke pasitarimai su an 
glių kasyklų savininkais. Mai- 
nierių atstovai yra nusistatę 
reikalauti šešių valandų die
nos darbo, geresnio užmokes- 
nio, dviejų savaičių atostogų 
ir t.t. Linkime darbo žmonė
ms laimėti pradėtų kovų ir 
neužilgo susilaukti geresnio 
rytojaus. V.

Mirė britų politikas. Sir
Austin Chamberlain, kaip pra 
nešama, vakar mirė sulaukęs 
73 m. amžiaus. Buvo žymus 
Anglijos politikas.

čttu žengiame pirmyn, ncpa-
' ilskime ir nenuleiskiine lan
kų.

* -
Girdėjau, kad Seserys Pra

nciškietės šįmet rėdys pas 
mus Viešpaties karstų, tvar
kys procesijų ir abelnai pri
sidės p^’e Velykų iškilmių 
pagražinimo. Bus jauku iir 
malonu D. Žengimo bažnyčio
je.

Regis, kad naujoj krikštel- 
nyčioj bus pašvęstas krikšto 
vanduo^ Reiškia northsaidie-

TO RCGMN ENERGY 
AFTEft THE FLU

Mf'htn tht Flu h«s left you 
weik tad discounaed »<xi 
need sonethina to put • 
keen edavon vour ippcfitc 
end to rote up vout dt 
aesųve System, to turn yoas 
food into streticth-givins 
red blood. Hostetttr » 
Stomachic Kttert speeds 
uprecovery vou'llfeel oet- 
te r with the First dose 
Phoneyotir dsw*>oreneht 
iw»v and act tterted quick 
iv A menes s toeit rioca 
«ood. IvCVBEk Si 50

MSTETTERV IITTttS IJ

LIETUVOS GINKLŲ FON- reikalus. Ginklų fondo idėja nis skyrių atstovų suvažiavi-,ITT kvitmdmnRu ūkininku*, knd
DO R±M. SUVAŽIAVIMAS jau yra paėmusi beveik vijus mas, suprasdamas dabartinę kiekvienais metais, sulaukę

Lietuvos kampelius. Kas ne- Europos valstybių politinę bū- j naujo derliaus, taip pat pa
gali kariuomenę paremti pi- klę ir galimus įvairius neti- gal išgales jo dalį aukotų gi-
nigais, tas aukoja javus, dra- Lėtumus, o taip put supras- nklų fondui, taip, kati k rai
bužius ir kitus kariuomenei damas didelę mūsų valstybės te neliktų nei vieno piliečio
reikalingais daiktus. Žodžiu ginkluotos pajėgos reikšmę,' turtingo ar mažiau medžia-
jau beveik visi Lietuvos gy- nutarė visokiais būdais remti:
ventojų sluoksniai supranta, ir stiprinti, ginkluotas mūsų 
kad kariuomenė yra didysis krašto j>ajėgas: 1 kviesdamas 

krašeo saugumo laidas, ūžti- visus valdininkus bei priva- 
krinantis valstybės neliečia- čių įstaigų tarnautojus prisi- 
mybę ir žmonių gyvenimo ra- dėti pagal išgalės nuolat i nė- 
mumų. mis aukomis ginklų fondui,

Nutarimai II kviesdamas dvasininkus,
Suvažiavimas apsvarstė vi- gydytojus, advokatus, prekv- 

sų eilę iškeltų klausimų bei bininkus, pramonininkus 
sumanymų, išrinko naujų sų
jungos centro valdybų ir pri
ėmė tokį nutarimų: “sųjun
gos ginkluotoms krašto pajė- 1 gulės 
goms remti pirmasis visuoti-' ~ZZZ

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Dr. Sru°g06 pranešimas
Sąjungom propagandos ko

misijos pirmininkas dr. K. 
Sruoga pranešė, kad ginklų 
fondo idėja skleidžiamu per 
radio, per spaudų, kinemato
grafuose, mokyklose ir per 
{vairias organizacijas. Arti
miausiu laiku yra numatyta 
prašyti visų organizacijų ir 
įmonių vadovybės, kad jos 
leistų sųjungos atstovui da
lyvauti jų metiniuose susi
rinkimuose, kuriuose būtų ga
lima iškelti ir ginklų fondo

ginių išteklių turinčio, kuris 
nebūtų aukojęs ginklų fon
dui ir tuo prisidėjęs prie sa
vo gimtojo krašto saugumo 
ir mūsų brangios nepriklau
som ybėa stiprinimo’

Mįslės

Tsb.

Nepaprastas Šykštuolis

Praeitų savaitę, paprasčiau
siame ir vargingiausiame lau
žyne atrastas lavonas mirusio 
šykštuolio. Jis vadinosi A. 
Liebach. Spėjama, kad vagi
liai įspėdami, kad šis laužy
no gyventojas nėra toks var
gšas. reikalaudami pinigu

nužudė. Artimieji kaimynai, 
nematydami laužyne gyven
tojo, pranešė policijai, kuri 
atrado sustingusį lavonų. 
Laužyne pasirodė dideliu usias 
valgas, nepakenčiama smar
vė, bet atidarę langus pradė
jo versti grindis ir ieškoti už
slėpto turto. Beieškant, sura
sta dėžutės su aukso, sidabro 
ir popieriniais pinigais. Su
rasta virš $50,000. Ir po šiai 
dienai verčiama ir ieškoma 
laužyne daugiau turto.

Kai atrastas lavonas ir tu 
rtas ir laikraščiuose pagar
sinta, tuojau atsirado daug 
“giminių”, kurie reiškia pre 
tenzijų prie turto.

. Pittsburgietis

AKIŲ GYDYTOJAI

Surinko Bėglias
visus kitus laisvos profesijos Prie valgio pirmasis, 
savo krašto gyventojus iš so- ■ darbo mmbasig. 
vo {»aj«mų nuolatos pagal iš- Į Pats nuo sprindžio, barzda 

aukoti ginklų fondui, nuomasto. Burokas.

ir
prie

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos —» akinta 

pritaikomiDR. JOHN SMETANA 0Rl Cl

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 8016

OPTOMETRISTAS 
!»01 S. Ashland Avenue
Valandos: kasdien nuo U iki 12; 

nuo 1:30 iki H vai. vak.
Tai. OANal 0523

DENTISTAS
4300 So. Falrfield Aveni

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

Pagal Sutartį
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
OPTOMKTOICALI.V AKIU 

SPECIALISTAS
Palengvinu aklų įtempimą, kuri 

•utį priežastimi gaivos skaudė limo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karfttl. ati’aisv 
trumparegystę lr tollregystę Hrirer- | 
gia teisingai akinius. Visuose utsCl- 
ktmuoae pgzamlnavimas daromas sv į 
elektra, parodančia ma/.iaustaa kiai- i 
das. 8pecia'č atyda atkreipimu., i ; 
mokyklos vaikus. Kreivos akys atl- j 
.aisomos. Valandos nuo 10 iki X v. 
Nedėlloj nuo lo iki 12. Daugely at- ' 
sillki*r-ų akys atitaisomos Ik aklinų 
Kalno? pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Caiumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. S1ULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

T<d. namų:
HEMIock 6286

Rcz.:
24C6 W. 69 St.

.PLATINKITE “DRAUGĄ’
S=B=

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

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago 

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

Lietuviškas Krupnikas-80 Proof
LABAI SKANUS ŪMUMAS. LIETUVIŠKA KRUPNIKĄ GERIANT SU KARSTA 

ARBATA. PASALINA SLOGAS.
LIETI VISK.} KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVI. KURIE DAR NE
SAT GERE LHCTUVISKO KRUPNIKO, TyU. REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkus

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK I iTAVEUNUS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVEKNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU.
... ■- » — i ■ y—.i ■ ■ -

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekwell Street

Telephone: REPublic 9723

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublic 9600

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
__________paga1 sutarti.
Tel. OANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St.

TeL OANal 0402

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
llez. ofiso vai.: 10—L? A. M. 

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagttl sutartį I

Tel. Ofc. REPubllc »«»• 
Melrose Park 0211

DR. P„
nANTTSTAH

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned,. Sered. ir Snhat. nno 2—9 v.

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvenilI 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomia susitariu
Suimtoms Clreroj 
1 446 So. 491h Ct.

Nuo 6 iki 9 vai, vak._______

Dfl. A, R. LAURAITIS DR. A. J. MANIUS

State 489# Proepect 1019

KAL Sc ZARETSKY
ATTORNETS AT LAW 
SS3S So Mestern Avė. 

Valandos: kasdien nuo 2:20 po plev 1 
Iki >:(• v. vak. 8ubatoj m c II Iki Į 

4:00 vakare 
188 W. Randolph SI. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto
Iki 1:00 po piet

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Antr. Ir Ketvr. 7 Iki 8 vai. vak. 
Žeėt. 3 Iki 6 vai. po pietų, ir 

pagal sutartį
6322 So. Western Avenue

_________ PROspect 1012

AKIŲ GYDYTOJAI

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DENTISTAS 
2423 West Marąuette Road 

Antrad., kclvliLad. 1« oenktadienlak 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 

Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 
161 Broadway 

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
Scfitadtenials nuo 2 v. Iki 9 v. v. 

Sekmadieniais pagal sutarties

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30
vakare

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
papsi sntnrti

AMERIKOS LIETUVT’r DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Pltoae Res. and Office

PROseect 2359 S. Leavitt St.
Vai. 2-4 pp. Ir 7*8 vok. CANai 0700

OR. J. J. KOWAR
(K0WARSKAS)

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

Nedėliom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutartį

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK M. MAURICE 1AHN 

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

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

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

PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARda 0994 
Ree.: T«L PLAm 2400

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

Mo/Ulinmit unc 10 «Wi 19

* -> /

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

DR. CHARLES SEGAL
OITSA8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonai IDDvay 2880 

OriSO VALAND08: 
vakaro. Nedčliomia nue 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai nn nratu ir nno 7 iki 8dM v. v

JAU RUGRI8O M KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 90 metų

KetininUznui. Ir Alrrilen llgnn lo 
apeoteljrbė

Valandom 11-12 A. M. 2-4. 7-2 P. M 
Oyveaiino vieta 1121 Ko to A*a. 

Pitone Cicero 2669
lXtfi

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valančios

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820
Namų Telef. PROspect 1930 

TeL CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAB 

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—9 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Tnlafnnaa RBPahllc 7MW

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų lr valku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
Modouua įr eubetovda.

Tel. CANa’ 0257
Rea. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

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 sutarta

Tel. Ofiso BOUlevard 6913 14 
Res. KENivood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3; nno 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VTRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M.
Nedėl iomia pagal sutarti

Reikale naudokitės patar
navimu tų profesionalų ir 
biznierių, kurių skelbimus 
randate “Drauge.”

Reikale taip gi naudokitės 
savo šv. Kryžiaus ligonine.



Ketvirtadienis, kovo 18, 1937

Moso Organiztiotoji Veikla
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

UŽRAŠAI LIET. KAT. VAK. VALSTYBIŲ 
14-SIOS KONFERENCIJOS

Lietuvių Romos Katalikų 
Vakarinių Valstybių 14-ji ko
nferencija įvyko kovo 14 d.,
1937 m., Aušros Vartų puru 
pijos salėje.

Konferencija pradėta šv.
Mišiomis, Aušros Vartų baž
nyčioj, kurias laikė kun. J.
Vosylius, MIC., o pamokslų 
pasakė kun. V. Čižauskas, M 
I.C.

Išklausius Mišių, atstovai
susirinko svetainėn, bendrie- sveikino pirm. K. Sriubienė, 

prašydama seimo moralės pa-

Valdybai užėnuu vietas, pi
rmiausiai pakviestas seimų 
pasveikinti dr. A. G. Rakau
skas, Fed. centro pirm., ku
ris seimui ir linkėjo geriau 
šių sekinių. L. R. K. Susivie
nijimo A. Cli. apskr. vardu 
sveikino pirm. P. Čižauskas 
Ragino bei kvietė visus ka
talikus, o ypatingai jaunimų Sostu. Jos darbuotė 14 am- 
rašytis Suvieniji man. Nuo žiuj, Vilniuje įsteigta mergai- 
Moterų Sąjungos Ch. apskr. t tems audykla, o senatvėje pa

BKIŪGIS S
čius pasakė. Ji labai grąžiai 
giedojo solo “Landamus Te” 
Bagiclio. Šį sunkų veikalų ji 
valdė kaip operos artistė. Ji 
taipgi prisidėjo prie trio, ku
ris giedojo “Jesu Del Vivi”, 
Verdio, “Veni Creator”, Mil- 
lardo, ir griausmingame “tte- 
gna Terrae” Curto.

Girtinai giedojo dr. Sven- 
ciskas ‘‘Agnus Dei” Bizeto,I.ir varg.

Laimėjo streikų. Mrs. Benjamin Paliferro su sūnum lai- rum” Duboiso. 
mėjo sėdėjimo streikų Chicagoj. Jinai gaudavo valdžios pa-Į Choras dar pagiedojo “ Fy- 
šalpą. Kadangi toji pašalpa buvo menka, tat sosikraosčius uitate Domino” ir ”0 Bone 
visus rakandus prie pašalpos stoties šalę Wieker park (North, jesu”, Zangelio.

Mergaičių choras giedojoSide), atsisėdo' su sūnum. Pažadėjus didesnę pašalpų, streiką 
nutraukė.

ms pietums.
Antrų valandų po pietų ko- 

iferencijų atidarė Fed. Chi- 
agos apskr. pirm. I. Saka- Bacevičius, centro pinu., pra- 
Is, maldų sukalbėjo vietinis nešdamas, kad Labd. Sų-ga 

klebonas kun. M. Urbonavis jau išmokėjo ūkio skolą ir 
čius, MIC., o po maldos su- prašė visų remti planuojamų

ti įstojo į vienuolyną. Toliau 
apibudino kunig. Birutę ir 

ratuos šiai org. laike vajaus, šių laikų E. Vileišienę, kuri

Lietuviai Kompozito
riai susilygina su ge
riausiais pasaulyje

BRIGHTON PARK. - Pe-

Naujiena Pas Mus

BRIGHTON PARK. -- Šv. 
Pranciškaus seserų vienuoly
no rėmėjų 2 skyrius rangia 
bunco party. Pramoga įvyks 
š’and-ie, kovo 18 d., parapijos 
svetainėj. Bus gražių dova
nų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Tel. LlNcoln 4424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
votumo, Pruatos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Red ftsinimo—PAMĖGINKIT

GLHL’S 6AIHS 
Hot Air, Lifiht, Sulphur ir Shover 

Maudynės,
Elektros Trytmentai ir M&soiai 

VYKV SKYRIUS MOTKKV NKYIUCS

Kviečiame visus atsilanky- 
Kudirka “Avė Ve- ti. Bus ir “door prize”.

Koresp.

SodaliečiŲ Pramoga

KUM* t lybvuru Avė. 
I'lim.. Tref.. K t.Ir. 

Ir SrM.
1:M ryt. Mtl IS vak. 
Autr. Ir Priikl. 7 i JAI 

ryto Iki S vak.

1!W7 N. Mulolrd Ht.
Akt r. Ir Kctvlr.

» ryto Iki • vak. 
Mulrrb 

Patarnautoja
SIUSK YIETOSK SUVOK* « M KTU

CLASSIFIED
PADAVIMUI KRIAUČIŲ ŽAPA

BRIDGEPORT. — Nekalto Pardavimui kriaučių ša|«, moderniš- 
Prasidėjimo Panelės Švenč. Į kai įtaisyta. Kaina pigi. 2407 So.
draugija rengia bunco ir ko- ^.iSL™h tcl SEElcy 8658------

PARDAVIMUI MASINOS

“Avė Maria” Rosewigo ir 
“Sveika Aušros Žvaigždė” j 
Etto ir prof. Pociaus. ! rtavi,no vakarėlį ketvirtad.,

Pritaikintą pamokslą paša- kovo 18 d- Bus «ražiV <lova- 
kė kleb. kun. Antanas Briš-Wil* • laimingiems ir gražių

Parduodame visokius typew riterius, 
“addlng” mašinas ir reyisterius. 
Juozas Pauli, Mid City Typewriter 
Kxchange. Tel. Wentworth 5305.

ka Jis apart kitko pasakė: 
“Mes šį vakarą susirinko

dovanų prie įžangos (door PARDAVIMUI NAMAS

Labdarių vardu sveikino A. buvo pasišventusi Viln aus į eito sekmadienio religinis | pagarbinti Dievą Šutvė
našlaičių reikalams ir nors koncertas N. P. P. Šv. bažny-
jau mirus, bet jos darbai pa
siliks mūsų tarpe.

Ai oje, kur susirinko beveik 
500 klausytojų, įrodė faktą,

rėją. Mes Jį garbiname savo Įžanga 25c 
balsais ir toji garbė Jam yra 
dvejopa”. J

prizes). \ akarėlls įvyks pa- t Pardavimui nanuis dviejų flatų, mū-
raniin< 7-P» vnl vnlr rU,i8> dvl«JU kaj-ų garadžlus. Vls-rapiJOS saieje 1.10 vai. \a.K. kus įįjen<luota. Randasi 4053 So.

Komisiia Artesian av. Kreiptis 1425 W. 45 
* tel YARds 0406.

giedota tautos himnas pijanu 
pritariant AVaukegun atstovui 
Bujanauskui.

Po to, Ch. Apskr. Fed. pi- 
rniin. pakvietė }>rezidiuman 
rengimo komisijos numatytus 
asmenis; pirmininku — adv. 
K. Savickų, pagelb. P. Dap 
kų iš VVaukegan ir M. Šriūp- 
šienę, raštininkėmis Albiną A. 
Poškienę (Dr. J. Poškos žmo
ną) ir Oną A. Nevulvtę, man
datų komisijon B. Kazlauską,
O. Ivinskaitę ir A. Budrį, re
zoliucijų kam. L. Šimutį, A. 
J. Sutkų iš \Vaukegan, M. L 
Gurinskaitę, J. Mickeliūną ii
P. Čižauską.

seneliams ir našlaičiams prie
glaudą.

Po tų sveikinimų sekė dr. 
S. Šlakienės referatas tems 
moters rolė tautiniam ir re
liginiam gyvenime. Po pas
kaitos dar kalbėjo kun. M. 
Urbonavičius, iškeldamas nuo 
pelnus dar kai kurių moterų: 
Sename Įstatyme Esteros ii 
Juditos, Lietuvos istorijoj ku
nigaikštienę Julijoną Algir- 
dienę, kuri nors buvo gimusi 
ruse, bet brangino katalikų 
tikėjimą ir privedė prie to, 
kad ne tik jos sūnus Jogaila, 
bet ir visa Lietuva priėmė 
krikštą ir susivienijo su Šv.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANDLORDS 
BUREAU ASSOCIATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chic&go

J

S. Sakalienė, “Moterą Dir- kad lietuvių kompoztoriai, 
vos” redaktorė, pareiškus pa- kaip Naujalis, savo veikalais 
dėką dr. S. Šlakienei, už re- susilygina su tokiais, kaip

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER'S ELDUR 
OF BITTER WINE

feratų, ragino ir ateūty. kito
se konferencijose, nepamiršti 
kelti lietuvių moterų nuopel
nus tikyboje ir tautiniam gy
venime.

“Draugo” red. Šimutis pa
reiškė, kad moters vaidmuo 
religiniame ir visuomeninia
me gyvenime yra labai ryš
kus. čia jis prisiminė, kad 
Lietuvai nepriklausomybę at
gavus moterys bendrai veikė 
su vyrais. Lietuvos Steigia
mąjį seimą atidarė moteris 
(seniausia atstovė) ir raštini
nkavo moteris (jauniausia at
stovė). Lietuvos moteris bu
vo pirmoji mokykla lietuvy
bei išlaikyti. Patarė visoms 
lietuvaitėms spiestis į Moterų 
Sąjungą, ir susispietus moky
tis kaip auklėti savo vaikus 
tautinėje ir religinėje dvasiloj. 
Nes, jei motina ne įskiepy s sa
vo vaikuose lietuvybės, mo
kykla ir kiti nepajėgs to pa
daryti. Ragino savo vaikus 
prirašyti Susivieniji man, nes 
čia ne tik apdraudžiama jų 
kūno reikalai, bet. ir tikėji
mas ir tautybė. Prie referato 
dar savo mintis pareiškė ii
J. Dimša. (Bus daugiau)

Nebūkit

Nevirikinimo
Vergait

PMA1YK SAMPBIJO DYKAI 
Trtaer'a M t trr Wta» Ofc 
•44 S. WM1» St.. Cfeleasfc 
Prlatų* a* aampell Orkai

Visos*
Vaistinėse

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAI DOT U VIŲ DI R E KTOR1 US

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKT|

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Henrttage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

a. a a
DOMICĖLĖ

MARTINAITIENĖ
(po lėtais Mikalauskaitė)
Mirė kovo 15 d.. 1937. 9:45 

vai. vak., sulaukus pusę am
žiaus.

Kilo iŠ Panevėžio apskilėlo. 
Upytės parap., ValSvilėių km.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris Bernice Simel, 
ž« ntą Juozapų ir Hattie Mar- 
tln-iltls, du sūnų Petrų, mar
čių Marle ir Juozapų, pus
broli Kazimierų Čepskj tr (ji- 
mines, o Lietuvoj 3 seseris, 
broli Ir gimines. Priklausė 
prie Sv. Kazimiero Ak. Rė
mėjų lr ApaStalystės Maldos 
dr-jos.

Kūnus paSarvotas 5733 So. 
Morgan st., tel. Englewood 
6485.

Laidotuvės |vyks petnyčloj, 
kovo 19 d. IS namų 8 vai. 
ryto bu« atlydėta | Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta J Sv. Kazimiero 
kapines.

NuoSIrdžial kviečiame .visus 
gimines, drųugus-gi-s Ir pažy- 
stamus-as dalyvuutl Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, s tinai,
fcsMas, Marti, Pusbrolis Ir 
Giminės. t

Laidotuvių direktorius R. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

Dubois, Bizet, Bagioli ir ki
tais.

Faktas įrodytas labai rū- 
peseingai paruoštu programu 
varg. Justo Kudirkos, kuris 
savo chorui ir solistams di
rigavo. Prof. Antanas Pocius 
vargonais akompanavo.

Solistais buvo Ona Piežie
nė, dr. Kazys Svenciskns, A- 
ntanas Čiapas ir pats art. Ku
dirka.

Naujalio “Kad skausmas 
tau širdį”, gali be jokios abe
jonės patapti žymiausiame re
pertuare klasinių bažnytinių 
giesmių. Ją gražiai giedojo 
solistas Čiapas.

Bet. kiek kilnią .jausmų su
kėlė Naujalio veikalas “Jau 
Tu eini kentėti!” Choras la
bai girtinai atliko šią klasi
nę giesmę.

Kitas lietuvis kompozito
rius kun. J. Čižauskas taip 
pat pasižymėjo koncerte. Jo 
giesmės “Miršta ant Kry
žiaus”, ir “Malda”, choro, 
solo giedant dr. Svenciskui, 
padarė didelio įspūdžio vi
siems kląnsytojams.

Koncerto pažiba buvo Ona 
Piežienė, kaip pats prof. Po-

Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avenue
Gėdos Myttnttrn*< —Vestuvėms — 

tauiklctams — I Jiklotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LAFAYKTTE 5800

Padėkojo solistams, .chorui 
ir varg. Justui Kudirkai.

Po pamokslo buvo palaimi
nimas Šv. Sakramentu, cele-1 
bruojant kun. S. Joneliui.

Iclius

SESUO M. LORETTA, 
C.S.C.

(Jadvyga Levgaudaitė)
Mūsų mylimų a. a. Seselę 

M. Lorettą pasiėmė Aukščiau
sias pas Save 1937 m. kovo 
1® d. 6:00 vaL ryto.

A. a. Seselė gimė 1903 m. 
gruodžio 36 d. Chicago, lllia- 
oLs. Duktė Antano Levgaudo 
ir Julijonos Paldaviėiūtes. 
Velionė vienuolyne išgyveno 
17 metų. i

Paliko nuliūdusias šv. Kazi
miero Seseris savo mylimus 
tėvelius sesutę Juliją, tris bro
lius: Antaną, Kazimierą ir 
Mykolą; tetas, dėdes ir gimi
nes.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, kovo 22 d. 9:00 vai ryw 
iš iv. Kazimiero Seserų kop
lyčios, 2601 West Marųuette 
Road, Chieago, Illinois, į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai prašome gimines 
ir pažystamus dalyvauti laido
tuvėse ir pasimelsti už a. a. 
Seselės vėlę.6t. Kazimiero Seserys ir 

Levgaudų šeima.
Ijaidotuvių direktorius — 

Lachavičius ir ®ūnai.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

LAILKJlLVię utKKKTOKlUB

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

Grabnamių 
-------o------

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

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus-■ - O

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WĖSTERN AVENUE
ARTI ORASD AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Ohicago, Illinois

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIDIII Aline patarnavimas HlflDuLHnbL dieną ir naktį
\7 V A T KOPLYČIOS VISOSE 

U I lk/\I MIESTO DALYSE

GARY, INO. OAIPOYUVIV DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZTN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone »OrtO «N W. IMh Ava.

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 3340

LEONAS MIRZVINSKIS
Jau praėjo vieni metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir brangų tėvelį.
Netekome savo mylimo vyro ir tėvelio kovo 19 d., 

1936 d. Nors laikas tęsias, 
mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia .jom amžiną 
atilsį.

Mes atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, .užprašėme gedulingas 
šv. Mišias už jo sielą šešta
dienį, kovo 20 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioj,
7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugas, kaimynus ir pažy
stamus dah-vnnti šiose pamaldose ir po pfemaldų Or 
teiti į namus, 1944 Canalport Avenue.

Nuliūdę: moteris Ona, sūnw> V Mis lovas, ssnuo 
V i; ne i ntą Mnrtjnsfticnf ir giminės.

P. 1. Rite
* * ■ ■

Ladiawitz ir Simai 
J. Liukvicius 
S. P.Mažeįą 
fl. Masalskis 
A. Petkos
S. M. Stalas

Ezerskis ir Sodos

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th CL, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street♦ ~ «
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703



o Ketvirtadienis, kovo 18,w .
Šeštadieny Čia Bus Paskelbtas Didelis Siurprizas

|| Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj Į

Vajaus Vakarienė A. Gilienė Ligoninėj ,sconta». Velionis buvo geras 
J _______ Šv. Kryžiaus parapijomis.

BRIDGEPORT. — Šv. Ka
zimiero Akademijos 2 sky
riaus vajaus vakarienė įvyks 
ateinantį sekmadienį, kovo 21 
d. 7:30 vnl. vak. Šv. Jurgio 
parap. salėj- Vakarienė bus 
puošni, valgiai rūpestingai 
pagaminti, patarnavimas bus 
kogeriausias, programa k opini- 
kiausia. Todėl visi atsilan

kiusieji smagiai laiką praleis. 
Vietiniai ir kitų kolonijų lie
tuviai širdingai kviečiami į 
malonią puotą. Komp. A. Po
cius rengia ta proga kokį tai 
siurpryzą. Rengėjos laukia 
gausios publikos. Ža.ibas

BRIDGEPORT. — Agnietė 
Gilienė, 3131 So. Eme.rald av., 
šiuo sykiu randasi šv. Kry
žiaus ligoninėj. Jai padaryta 
operacija. Tą atliko dr. Ra
kauskas. Operacija buvo sėk
minga ir ligonė greit stiprė
ja ir sveiksta. A. Gilienė yra 
plačiai žinoma darbuotoja, pa
sižymėjusi per praėjusius 
“Draugo” kontestus. Kaimy
nui, giminės ir pažįstami pra
šomi ligonę aplankyti.

Sekmadienį, kovo 21 d., mū 
sų bažnyčioj suma prasidės 
10 vai. iš priežasties ilgų Ve 
rbų apeigų.

Stotis A. 0. F. L.

Padėkos Žodis

Paskaita Apie Sifilį

Kovo 25 <1., Sočiai Service 
Institute, 708 N. Clark st., 8 
vai. vak., Dr. B. II. Break- 
stone skaitys paskaitą apie 
baisų žmonijos priešą — si
filį. Paskaita iliustruojama 
“ stereoptiecn. slides”.

Vajaus Vakarienė

T0WN OF LAKE. — Ko
vo 21 d., Šv. Kaz. A. Rėmėjų 
1 skyrius rengia vakariesię 
parapijos salėje. Pradžia ly
giai 5 vai. po pietų. Įžanga 
50c.

Rėmėjos kviečia visus. Vi
sas pelnas eis statybai.

Kovo 13 d. iškilmingai pa
laidotas a. a. Vladislovas Vi-

Kovo 7 d. šv. Kazimieru 
Akad. Rėmėjų 9 skyrius tu
rėjo metinį bankietų, per ku
rį bnvo pagerbti amžini na
riai: kleb. kun. JI. J. Vaičū- 
nas, Reikauskienė, Krasaus
kienė, Bukvilienė ir Bartkai
tė; garbės narės: AI. Feizie- 
nė ir Stankevičienė; 10 metų 
narės: Milašienė, Šeputienė, 
Miliauskienė, Šemetulskienė, 
Eva Brown, Gricaitė, Petro
šienė, Dainelienė ir Laurinai
tienė.

Šiuomi 9 skyrius dėkoja vi
siems dalyviams ir aukoto
jams — biznieriams: Berna- 
dišiui, Putrinjuii, Grigui, Blo*- 
žiui, Boeiūnui, Maseliūnui, Pa

tettibui, Bartašiui, Žvibui, Zi- 
ginontui, Miliauskams, KaL- 
karini, Arlauskui, Žvaliaus
kui, Norvilik, Shemet, Ban
kui, Stankui, Rubiui, Seoniui 
ir Midwest; vietinėm sesutėm 
už primosimą gražios prog
ramos, skyriaus pirm. Šepu- 
tienei už rūpestingą tvarką, 
komis jai, darbuotojoms, kole- 
ktorkoms, miesto valdininka
ms.

Pasirodo, yra gyvas reika
las didinti Šv. Kazimiero aka
demiją, kad būtų vietos moki
nėms ir mokytojoms.

Statybos 'Fondui rengiama 
kortavimo ir bunco vakarėlis 
kovo 18 d., parap. salėje, 7 
vai. vak. Įžanga 25c. Visas 
jMdnas eis Statybos Fondui.

Bus gražios durų dovanos. 
Visi malonėkite atsilankyti.

A J.

programa. Didžiulė Budriko 
radio orkestrą išpildė keletą 

i puikių numerių. Dainininkas
J Stasys Rimkus, pratariant o- 
rkestrai, puikiai dainavo “To- 

' Teodoro” ariją ir vainiką iš 
liaudies dainų. O ką bekal
bėti apie šaunųjį moterų cho
rą iš Rožių žemės. Gera in
terpretacija ir tinkamai pri- 

| taikintos dainos darė malo
niausio įspūdžio.

Reikia išreikšti padėką ir 
šių programų leidėjui Juozui 
Budrikui už jo gražias radio 
programas ir rūpestingą jų 
pr i rengimą.

Nepraleiskite Budriko pro
gramų kas ketvergą iš stoties 
WHFC, nuo 7 iki 8 vai. va
karo. Visa šeimyna

BUICK 

&

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

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

BUDRIKO PROGRAMA 
WCFL

“Tokios puikios programos, 
kaip pereitą sekmadienį, la
bai retai pastaiko- girdėti”. 
Taip kalbama visose pusėse. 
Ir, ištikrųjų. Tai buvo šauni

Mario Chamlee atranda
Luckies savo gerklei švelniais

Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrini- 

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 

pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Chamlee, ir 

taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 

gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerkleL
PUIKIAUSIAS TABAKAS- 

“DERLIAUS GRIETINĖ"

Su naujuoju 

NORGE šaldytuvu

Mūsų Nuosavos 
Dirbtuvės Padirbti

• GERESNE REFRIGERACIJA.• > e • t ’ v f ‘ f ,

• MAŽESNES IŠLAIDOS.

• DIDESNIS PATOGUMAS.

Galite NORGE pirkti IŠMOKĖJIMAIS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI TĄ REFRIGERATORIŲ

ĮŽYMUS METROPOLITAN 

OPERAS TENORAS PAREIŠKIA: 

“Keturiolika savaičių Metropolitan♦
Operoj ir abelnai, trisdešimt šešių 
savaičių koncertų ir operų programa 
mane verčia savo gerklei ir savo 
balsui teikti visokiariopą priežiūrą. 
Tad, supranfūma, kada rūkau, aš 
pasirenku lengvą užsirūkymą, kuris
ištikro mano gerklei yra Švelnus.*
Pirmutinį Lucky Strike cigaretą užsi
rūkiau dešimt metų atgal ir nuo to 
laiko aš jais malonė jausi.”

PARLOR

SETAI
Pilnai

Garantuoti

Lengvi
Išmokėjimai. \

3950
IR AUKŠČIAU

Roosevelt Furniture Co.I£i£
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, sav.

2310 West Roosevelt Road — Telefonas — SEEIey 8760

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITfijIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ
Gegužes 29 d. laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų 

Liepos 2 d. asmeniškai vadovaujama ekskursija 

į Lietuvą per Gothenb urgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor 

macijų ir kainų 

kreipkitės j

Thiuso II

telefonuoklte CAN ai 7790


