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LENKAI VERŽIASI PER DEMARKLI- 
NIIA LIETUVOS PUSĖN

TAI DARO GINKLUOTI KAREIVIAI, 
NEPAISYDAMI PROTESTŲ

Vakar iš Kauno gavome to- GAIRĖ DAR NFATSTATY-

NUŠOVUS PLĖŠIKĄ KODĖL GEN. FRANCO 
NEGALI PAIMTI MADRIDO

POPIEŽIUS NEPAISO GY
DYTOJO NURODYMŲ

LA
kių kablegramų: t

SAUSIO 16 DIENĄ 50 
LENKŲ . KARET,VIŲ SU

ULKOSVA1DŽIATS PAS
TŪMĖ DEMARKACIJOS

TA.
Vadinas, neužtenka dar 

<o, kų lenkai yra nuo Lietu
vos atplėšę ir okupuotam Vil
niaus krašte persekioja lietu
vius, liet stengiasi dar giliau

*

GAIRŲ LIETUVOS PUSĖN, I įsiveržti į Lietuvą ir dar dau- 
NEI’AISYDAMT LIETUVOS giau skaudžių nesmagumų niū 
POLICIJOS PROTESTO.Įsų tautai pridaryti.

Suiro taikos derybos automobilio 
pramonėje

GENERAL MOTORS SULAUŽĖ 
PALIAUBŲ SUTARTĮ

DETROIT, Mich., saus. 18. neturi pasiryžimo derėtis su 
— Organizuotų darbininkų tai 
kos derybos su General Mo
tors korporacija šiandien neį
vyko, kadangi korporacijos vi
ceprezidentas Knudsen sulau
žė paliaubų sutartį.

Pereitų penktadienį padary-

vienais organizuotais darbi
ninkais. Girdi, korporacija y- 
ra nusistačius turėti derybas 
su įvairiomis darbininkų gru
pėmis..

Kai šiandien čia turėjo būti 
atidarytos taikos derybos. U-

toj paliaubų sutartyje pažy- nited Automobile AVorkers va- 
mėta, kad General Motors su i dai pareiškė, kad jie negali
jokia kita darbininkų organi
zacija neturės jokių derybų, 
kaip tik fu viena United Au
tomobile AVorkers unija.

Nepaisant to, korporacijos 
viceprezidentas Knudsen, kurs 
pasirašė paliaubų sutartį, su
sisiekė su priešinga unijai 
darbininkų grupe Flinte, 
Mich., žadėdamas ir su ja tu
rėti pasitarimus.

J tai atsižvelgus, “seilin
tieji” streikininkai Fisher Bo
dy fabrikuose Flinte nuspren
dė neapleisti fabrikų ir numa
tytos derybos visiškai suiro.

Korporacijos vicepreziden- 
dentas Knudsen priede dar 
paskelbė, kad General Motors

eiti į derybas, kadangi korpo
racijos viršininkai apvylė or
ganizuotus darbininkus. O 
korporacijos viršininkai pa
reiškė, kad jie nesutinka pra
dėti derybų, nes, girdi, darbi
ninkai neapleido fabrikų Flin
te. .

Gubernatorius Murpliy atsi
sakė vykti į AVasbingtonų, kur 
planavo dalyvauti prez. Roo- 
sevelto inauguracijos iškilmė
se, ir imasi naujų priemonių, 
kad iš naujo patraukus krū
von abi puses. Reikia abejoti, 
kad jam tas sektųsi, kadangi 
General Motors korporacija 
kovoja prieš darbininkų unijų 
ir jai nerūpi taika.

* ' i'
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Policininkas Harold Haight rodo, kaip jis nušovė paro- 
liuotų plėšikų, kuris buvo kėsinęsis ji apiplėšti. Kitas plėši
kas suspėjo pabėgti ir pasislėpti. (Acme Photo.)

VOKIETIJOS VYSKUPAI j VISOKIŲ NELAIMIŲ PASI-

MASKVA PRIEŠ SAV ANO- VYRIAUSYBE SUPIRKINE-
RIŲ SIUNTIMĄ

MASKVA, saus. 18. — Į An 
glijos vyriausybės kvietimų, 
kad sustabdyti savanorių siun 
timų į Ispanijų, Maskva atsa
kė neigiamai.

Maskvos vyriausybė pažymi, 
kad ji negali to daryti be kitų 
valstybių bendro sutarimo.

Maskva nusprendė laukti Vo 
kietijos ir Italijos žygių tuo 
reikalu. •

BUŠŲ IR GATVĖKARIU 
DARBININKŲ STREIKAS

TERRE IŲAUTE, Tnd., 
saus. 18. — Čia streikuoja bu- 
sų ir gatvėkariu darbininkai. 
Apie 62,000 gyventojų palikti 
be jokių susisiekimo priemo
nių. t ■ **

Darbininkai reikalauja di
desnio atlyginimo.

(t

JA KIAUŠINIUS

PAS POPIEŽIŲ• . - —4* •

VATIKANAS, saus. 18. - 
Papildomomis žiniomis, vakar 
Šventasis! Tėvas Pijus XI, 
kaip kasdien, apleido lovų ir 
audijencijon priėmė skubiai iš 
Vokietijos atvykusius tris kar
dinolus ir du vyskupus.

Audijcncijoje buvo: kardi
nolas von Faulhaber, kardino
las Bertram, kardinolas Schul- 
te ir vyskupai Preysing ir Ro- 
loff.

Audijencija vyko ilgiau vie
nos valandos.

ATokietijos vyskupai čia at
vyko visiškai netikėtai. Arokie- 
tijos naciai siekia pavergti vi 
sų vokiečių jaunimų, įėmus ir 
katalikiškąjį, kas priešinga 
Ar atikn.no sutarčiai su Vokieti
ja. Vyskupai buvo reikalingi 
Popiežiaus patarimų. Jie tai 
atsiekė.

Grįžę namo vyskupai sieks 
pasimatymo su diktatorium Iii 
tleriu.

SUS1RENKA ANGLIJOS 
PARLAMENTAS

TAIKO KINIJOJE
KANTONAS, Kinija, saus. 

18. — Kilo gaisras greitai va
žiuojančio Canton-Honkong ke 
laivinio traukinio vienam va
gone. Per keliolikų mylių in-

AVASITINGTONE, saus. 18. 
— Iš Madrido atvyksta į A- 
merikią radikalų koresponden
tas L. Fisher. .Jis yra bolševi
kinis agitatorius. Sios šalies 
spaudai jis paduoda žinių a- 
pie nacionalistų “žvėrišku
mus” puolant Madridu. Bet 
jis nutyli apie radikalų žvė
riškumus. Ir jis protauja, kad 
Madridas nepaimamas ir ne
gali būti paimtas.

Kitokios nuomonės yra ka
ro korespondentas Francis Ale 
Cullagh. Jis užgina nacionalis 
tų žvėriškumus ir išaiškina, 
kodėl gen. Franco negali pa
imti Madrido. Tr nurodo, kad 
Madridas vis gi bus paimtas.

Anot MeCullagb, gen. Fran
co seniai galėjo paimti Madri
du. Jis to nedarė, nes reikėjo 
išgriauti didesnėji miesto da
lis. Kad negriovus miesto, 
gen. Franco mėgino sukelti 
pasiaubų tarp raudonųjų ir 
neperkirto jiems kelio į Va
lenciją. Pasirodė, kad raudo
nieji nepaiso Madrido likimo. 
Svarbiausias jų šūkis yra vis
kų griauti ir naikinti. Anar
chistai, komunistai ir socialis
tai nusprendė pasilikti Madri
de, nors visas miestas būtų 
išgriautas.

Kad taip, tai gen. Franco 
jau planavo griauti miestų ir 
nacionalistų lakūnai mieste iš-

VATIKANAS, saus. 18. — 
— Vakar po ilgo sėdėjimo kre 
sėje šventasis Tėvas Pijus XI 
pasijuto iš naujo didelių skau
smų surenkamas kojose. Dr. 
Milani patarė tad Popiežiui 
ramiai daugiau ilsėtis ir kaip 
šiandien visiškai neapleisti 
lovos.

Nepaisant skausmų ir gydy
tojo patarimo, Jo Šventenybė 
ir šiandien apleido lovų. Nu
keltas specialėn kresėn. Priė- 
mė kardinolų Pacelli, valsty
binį sekretorių, (ir kardinolų 
Lauri.

Vatikano prelatai stebisi 
Popiežiaus nepaprasta energi
ja ir skausmų nepaisymu.

Vokietijos naciai grasina kataliku 
kunigams

BERLYNAS, saus. 18. — šių į koncentracijos stovyklas.
Vokietijos oro ministerio gen. 
Goeringo organas Nazional 
Zeitung Essuose pakilo kovo
ti prieš katalikų kunigus. Lai
kraštis pažymi, kad kai kurie 
katalikų kunigai, girdi, vykdo 
sabotažų prieš nacionalsocia- 
lizmų. Girdi, jei kunigai ne
paliaus taip darę, jie atsidur-

Iš tikrųjų gi tas “sabota
žas” yra. kunigų pastangos 
saugoti katalikiškų jaunimų 
nuo nacių pagonizmo.

Katalikams gyvenimas Vo
kietijoje tikrai nepakenčia
mas. Jiema uždrausta leisti 
laikražčius, arba ka<ip kitaip 
kovoti už savo teises.

Rytoj Ims prezidento Roosevelto 
inauguracija

mėtė atsišaukimus, kari mote- 
žinierius nežinojo apie gaisrą J ryR |r vaįj.aj būtų nukelti į 
ir traukinį sulaikė, kada lieps- jį^rrytjnę Madrido dalį. Nu-
noB jau buvo apsiautusios tris 
vagonus.

Apie vienas šimtas kiniečių 
keleivių žuvo ir mažiausia a- 
pie 80 sunkiai sužeista. Kai 
kurie pasidrąsino išokti iš va
gonų. Tie žuvo, arba sunkiai 
sužeisti. Iš trijų vagonų beli
ko tiki metalinės dalys.

KALINIŲ RIAUŠES KANA
DOS KALĖJIME

Žiniomis iš AVashingtono, 
žemės ūkio departamento se
kretoriaus AVallace nuosprend
žiu vyriausybė supirkinėja 
kiaušinius ir juos skiria šel
piamiesiems bedarbiams.

Tuo žygiu norima padidinti 
kainas, kari iš to daugiau nau
dos būtų ūkininkams. LONDONAS, saus. 18. —

Nestebėtina, jei kiaušiniai Rytoj sesijo-n susirenka An- 
brangsta. Pati vyriausybė sunĮg]jjOg parlamentas skirti išlai- 
kina darbininkams gyvenimą. \bj ginklavimuisi, karaliaus 

Jurgio AT vainikavimo iškil-
NACIONALISTAI PAĖMĖ 

MARBELLA
GIBRALTARAS, saus. 18. 

— Ispanijos nncionnlistų pie
tinė kariuomenė paėmė Mar- 
bella miestų, kurs skaitosi 
“raktu” į Malagų.

Madrido apylinkėse kiek ap
sistoję veiksmai prieš radika
lus.

mėms ir algų karališkos šei
mynos nariams, taip pat abdi- 
kavusio karaliaus Eduardo už 
laikymui. Numatomi gyvi ir 
karšti svarstymai.

Chicago saugumo teisme 6 
automobilininkai vakar nu
bausti kalėjimu už neatsargų 
važinėjimą.

MATYT, VOKIETIJA GRĮŠ 
T. SĄJUNGON

ROMA, saus. 18. — Iš pati
kimų šaltinių patirta, kad Vo
kietija, matyt, prisidės prie 
naujo Lokamo pakto ir grįš 
T. Sąjungomrodyta, kad ta miesto dalis 

bus apsaugota nuo puolimų ir 
nuo bombardavimo, kad rau
donieji negautų progos šaukti 
pasauliui, kad, štai, nacionalis Mussolini įtikino Goeringą,

kad Vokietijos grįžimas T. 
Sųjungon jai būtų naudingas, 
o ypač šiais Europoje suiručių 
laikais.

GUELPH, Ont., Kanada, 
saus. 18. — Apie 700 kalinių 
vietos reforma tor i jo j (kalėji
me) sukėlė riaušes, padegę 
kalėjimo vidų. Riaušės tęsėsi 
apie dvyliką valandų. Sužeis
ta daug kalinių ir eilė sargų. 
Žymi dalis kalinių paspruko 
iš kalėjimo. Kalėjimo vidus 
sunaikintas, i

tai žudo Madrido 
vaikus.

Tuo pasinaudojo raudonieji. 
Užuot siųsti moteris ir vaikus 
į tą miesto dalį, radikalai ten 
įsteigė sau amunicijos ir karo 
medžiagos sandėlius. Kokį 
riksmą paskiau jie sukėlė, 
kaip nacionalistai patyrė apie 
įsteigtus jų sandėlius ir su o- 
rinėmis bombomis išgriovė 
tą miesto dalį.

Gen. Franco yra ispanas 
katalikas. Jis myli savo šalį 
ir visus jos žmones — darbi
ninkus, sodiečius ir kitus. Jis 
myli savo šalies bažnyčią, is
torinę jos praeitį jos krikščio
nybę, tradicijas, literatūrą,

moteris ir

Aiškinama, kad riaušės su
keltos dėl nepakenčiamo kali-! senienas, dainas, šventuosius

• * X V* 1 *1 J IrrklVkfl

AVASHTNGTON, saus. 19. 
— Rytoj įvyksta preridfrtd 
Roosevelto antroji inauguraei- 
ja.

Iškilmių programa tokia:
11:00 ryto. — Vyriausiojoj 

teismo nariai susirenka ant pa 
statyto inauguracijai iškėlimo 
valstybės rūmių priešakyje.

Tai Hitlerio atstovo gen. i 11:40. — Ten pat susirenka 
pulk. Goeringo čia lankymosi kongreso žemesniųjų rūmų na- 
tokios pasėkos. Kalbama, kad nai-

11:50. —Susirenka senato
nariai.

12:00 dienų. — Atvyksta 
prezidentas ir viceprezidentas 
ir prasideda iškilmes. Mons. 
Rvan atkalba maldų. Demo
kratų senatorius Robinson pri 
siekdina viceprezidentų, o vy
riausiojo teismo teisėjas pir-

51 nuošimtį darbininkų suor- mininkas — prezidentų. Po to 
ganizuoti plieno pramonės u- • prezidentas Rooseveltas sako 
nijon. Į inauguracinę kalbų.

1:30. — Inauguracinis para-

Chicago srityje plieno fabri 
kų darbininkų organizatoriai 
skelbia, kad jiems pavyko jau

ir kalbą.
Raudonieji tai visa žino. 

Jie įsivaizduoja, kad tai did
žiausia generolo silpnybė ir 
bando tuo naudotis. Jie įsiti
kinę, kad gen. Franco ne
griaus Madrido miesto, kuria 
me yra daug istorinių tautos 

PARYŽIUS, saus. 18. — paminklų, daug tautos meno 
'Gauta žinia, kad ispanų lėktų-'.ir kitokių brangenybių. Radi- 
vas išmetė keletu bombų į kalama tai visa yra menknie- 
prancūzų karo laivą A’idurže- kis. Kas kita generolui Fran- 
mio jūroje. , co.

nių maisto. Riaušių laiku tarp 
kalinių buvo , girdimi šauks
mai: “Duokite geresnį mais
tų!” M

Šiame kalėjime laikomi kali 
niai, kurie nubausti trumpiau 
kaip dvieju« metus kalėti.

Tačiau radikalai skaudžiai 
apsirinka. Gen. Franco turi 
dvi priemones Madrido paė
mimui ir vienų tų priemonių 
panaudos ir sutriuškins radi
kalus.

Jis gali atkirsti vandenį 
nuo Madrido. Be vandens nė 
keletos parų radikalai negalė
tų išbūti Madride.

Kita priemonė, tai sudegin
ti ir išgriauti visą miestą su 
sukeliamomis gaisrus bombo
mis ir Ispanijos sostinei skir
ti kitą kurį miestą.

įAnot MeCullagb gen. Fran
co greit bus priverstas panau
doti vieną iš minėtų priemo
nių. Komunizmas Ispanijoje 
turi būti parblokštas ir palai
dotas.

das. (
5:00 vakaro. — Gubernato

riams ir jų žmonoms arbatėlė 
Baltuos© Rūmuose.

9.-00. — Inauguracinis kon
certas Constitutional auditori- 
. . > 
JOJ.

POLICIJA GAUDO PARO- 
LIUOTUS ŽUDIKUS

Chicago policija pradėjo 
gaudyti iš kalėjimų parolino- 
tus žudikus, kurie apnyko 
miestų, užsiima plėšimais ir 
žudymais.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; popiet kiek 
šilčiau.

DRAUGO” METINIS KONCERTAS BUS SAUSIO 31 DIENĄ LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, BRIDGEPORTE

atikn.no
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PROTISTŲ REIKALU

Alūsų veikimo centras — Federacija pa
ragino lietuvių kolonijų veikėjus rengti ma
sinius susirinkimus ir juose išnešti protes
tus dėl lenkų smurto Vilniaus krašte.

Pirmasis atsiliepė į Federacijos centro 
paraginimų Federacijos apskritys Chicagoje. 
Praėjusį sekmadienį jis surengė gausingų 
mitingų, pakvietė visų eilę gerų kalbėtojų, 
kuriems išaiškinus Vilniaus krašto lietuvių 
padėtį, priimta protesto rezoliucija, kurios 
tekstų rasite šios dienos dienraščio nume
ryje.

Kaip matysite, rezoliucijoj nurodyta vi
sa eilė skaudžių faktų.

Lenkai su didžiausiu įnirtimu puola lie
tuvius ir jų organizacijas, norėdami sutriuš
kinti Vilniaus lietuvių ne tik tautinę, bet 
kultūrinę ii- net religinę veiklų. Net grynai 
ekonominė lietuvių ūkininkų draugija už
daryta, kuriai niekas kita nerūpėjo, kaip 
tik to krašto lietuvių ūkininkų ekonominiai 
reikalai.

Tuo būdu lietuviai turi pakelti daug 
moralinių ir medžiaginių nuostolių. Jų va
dai, veikėjai ir jų šeimos turi ir asmeniškų 
medžiagiškų nuostolių ir skausmų, nes užda
rinėjami į kalėjimus, ištremiami ir kitokiais 
būdais kankinami.

Lietuviai, nežiūrint kokiame pasaulio 
krašte jie gyvena, matydami savo brolių 
kančias pavergtame Vilniaus krašte, neturi 
užmerkti akių, neturi tylėti. Jų tiesiog šve
nta tautinė pareiga yra kelti savo griežto 
protesto ir didžiausio pasipiktinmio balsų 
prieš lenkų valdžių, kuri, prasilenkdama su 
visokio žmoniškumo dėsniais, daro kruvi
nas skriaudas mūsų broliams okupuotoj Lie
tuvoj.

Dėl to išvada turi būti aiški: visose lie
tuvių kolonijose masiniai susirinkimai, ku
riuose priimamos panašios resoliueijos, ko
kių šiandien skaitysite “Drauge ’. Priimtas 
rezoliucijas nereikia užmesti, bet jas pasių
sti spaudai, Tautų Sąjungai, ši« krašto ir 
kitų kraštų vyriausybėms.

Bet nepasitenkinkime vien tik protes
tais. Mūsų protestai turi būti. paremti sustip
rinta medžiagine parama Vilniaus krašto 
lietuviams ir daug gyvesniu veikimu dėl 
Vilniaus atvadavimo.

APIE KATALIKŲ VADŲ SUVAŽIAVIMĄ 
KAUNE

nas, dr. Skrupskelis, dr. J. Lefcnoaaa, M. 
Galdikienė, kan. P. Dogelis, prof. K. Paki
tus, prof. Pr. Dovydaitis, dr. Pr. Dieltaia- 
kuitis, di’. A. Maceina ir A. Valaitis.

Konferencija tikrai buvo gausinga. Joj 
dalyvavo 4b7 Lietuvos katalikų vadų ir 
veikėjų. Jų tarpe buvo ir šeši amerikiečiai, 
Vadinas, ir mes ten turėjome savo atstovybę.

Protesto Rezoliucija Dėl Lenkų 
Smurto Vilniuje

Praėjusį sekmadienį įvykusiame Chicagos lietuvių ma
siniame susirinkime priimta tokio turinio rezoliucija:

Reaolution
At a maas-fflMting held on January 17, 1937 at the Im 

moculate Conoepttion Parochial Hali. 4400 So. Fairfield Avė 
nue, Ghiea<x», IK, ander the auspioes of the Lithuanian Ro
man CfcftboUe Federatton of America, attended by over 2,000 
Ameriean Uthaaniana and realhnng the intolerant conditions 

nė kas kart gyviau susirūpina Katalikiškąja W1<i*r which the Uthuaniun* Ii ve in the Vilnius territory,
Akcija ir socialine bei ekonomine žmonių ' *h« foH^^ing rasaIttion waa adopted:

' —in the Vilnius territory of Lithuania

Iš buvusios Lietuvos katalikų konferen
cijos paaiškėjo keli dalykai: 1) katalikų or 
gunizuotoji jėga augu, 2) priaugo daug nau
jų energingų ir išuioksŪntą katalikų vadų, 
3) organizuotoji Lietuvos katalikų visuome-

padėtimi.

Kadungi toji konferencija buvo ypatin
gai gyva ir įdomi, dėl to įdėsime platesnį 
jos aprašymų.

LAIŠKAS SLIUPTARNIAM6

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Inidavotų kitų raudonų palo
vių, kokį pasi būdavo jo Bos-

Sveiki, drūti! tone besteigdamas darbinin-

Amerikos laikraščių korespondentas, pra 
nešęs žinių apie buvusių Lietuvos Katalikų 
Veikimo Centro konferencijų, kurioj būk tai 
buvę Išneštos rezoliucijos, su kuriomis nesu
tiko Lietuvos vyskupai ir išrinkta tokia val
dyba, kuri reikalaujanti bažnyčią žemių iš
dalinimo, vis dėlto ir mūsų, ypač kairiųjų 
spaudoje sukėlė tam tikrą sensacijų.

Perskaitę tų žinių, mes tuoj paraščių, 
kad ji nėra visai tiksli. Mes spėjome, kad 
greičiausia iš kilusių konferencijoj ginčų 
dėl socialinio teisingumo vykdymo taktikos, 
anglų spaudos korespondentas padarė išvadų, 
kad, girdi, jaunoji Lietuvos katalikų 
inteligentija yra tokia radikališka, kad vis
ką yru pasiryžusi griauti. Taip spėdami mes 
neklydome. Nieko lokio baisaus konferen
cijoj neįvyko. Tiesa, kad dr. Maceinos ir 
d r. Diclininkaičio paskaitose iškelta sociali
nis klausimas, liečiantis ir dvasiškijų, tiesa, 
kad tai sukėlė gyvų, ir ;meu sakytume rei
kalingų, diskusijų, tačiau jokio skandalo ne
įvyko. Visa konferencija sutartinai) priėmė 
rezoliucijas ir centro valdybą nudarė žmo
nės, kurie turi vyskupų ir jiasitikėjimą ir 
pritarimų. Valdybų sudaro: prof. kan. Pr. 
Kuraitis, kun. V. Alieleška, gyd. J. Balčiū-

Praejusių vasarų Amerikoje lankėsi dr. 
J. Šliupas. Jani čia pavyko iš kai kurių se
nesnių draugų gauti aukų ir katučių jo 
prakalbose prieš katalikybę. Pavyko jam 
išmelsti iš SLA apie tūkstantis dolerių į- 
vairiais būdais. Už ta.ii dabar SLA organui 
Šliupas parašė kalėdinį laišką, kuriame vėl 
prašo paramos jo “veiklai”.

Didžiausias Šliupo rūpestis ir tikslas: 
išgriauti Lietuvoje katalikybę ir išvyti, jei 
ne išžudyti, katalikų vadus, ypač kunigus, 
kuriuos jis visu įniršimu savo laiške puola, 
net atvirai kai kuriuos pavardėms suminė
damas ir intriganų vardu išvadinamas. Mums 
atrodo, kad iutnganu pavadintasis kunigas 
galėtų Šliupą teisman patraukti.

Kų gi siūlo ši “laisvamaniška davat
ka”, šliupas, katalikybės vieton Lietuvoje? 
Na gi, naujų “religijų!” — laisvaluanybę. 
Jo tikslas — išgriauti dabartines krikščio
niškais pagrindais lietuvių mokyklas, gim
nazijas, ir jų vieton pristeigti laisvamaniškų, 
kuriose nebūtų dėstomos katalikiškai kri
kščioniškos moralinės tiesos, bet, anot Šliu
po, laisvamaniškos etikos arba moralybės 
tiesos. j,.$<.

Šliupas nurodo ir jo projektuojamos 
busimosios gimnazijos programų. Esą ji nie
kuo nesiskirsianti nuo valdžios gimnazijų, 
tik būsią įvesti “nauji” mokslo dalykai:
1) palyginamoji pasaulio religijų istorija,
2) piliečių teisės ir pareigos (etika), 3) evo
liucijos ir 4) eugenikos mokslas.

Jei Šliupas būtų mokytojas ar buvęs 
mokinys naujoje Lietuvos mokykloje, tai 
jis gerai žinotų, kad jo “naujieji” dalykai 
visai nebenauji ir Amerikos lietuvių auko
mis išlaikyti tokią gimnazijų, kaip Šliupas 
norėtų, nėra jokios prasmės. Neturėtų nau
dos iš to nei išeivija, nei juo labiau tos gi
mnazijos mokiniai, jei Šliupui pavyktų kiek 
jų sumedžioti.

Mes manome, kad iš šio Šliupo sumany
mo nieko neišeis, kaip nieko neišėjo ir iš 
ankstyvesnio jo skėtė rio jimosi po Ameriką. 
Be drumzlių ir nesantaikos, kurią Šliupas 
Amerikoje pasėjo ir tebesėja — nieko dau
giau nematome. Katalikiškai tautiškų Lie
tuvos visuomenė turi tai suprasti ir Šliupo 
“ laisvamaniško davatkiškumo” nepaisyti. 
Mūsų amerikoniški šliuptarniai, jei neturi 
kur pinigų dėti, gali juos Šliupo kišenėn 
sukrauti, o istorija pasakys, kam toji kišenė 
pasitarnavo.

whtah waa by force unlawfully occupied by the Poles 
on Oefeober 9, 1990, the Lithuanians are being merci- 
leooly aad refeenUeesly persecuted; and

WHERRA8, during the night, on November 25, 
99, 27 and M, 1938, the Polish polioe made wholesale 
antavfal mida upon the homes of Lithuanians, fright- 
cning, ombarrasing and inconvenienoing their f am: 
lfea; aad

WHBRKAS, during the past two montha, the Po- 
liah gorenunant authorities have elosed the Lithuanian 
religious, educational and cultural institutions main- 
tabted by the Booiety of St. Caaimir, thereby causir.g 
great merai and material loss to the Lithuanians of 
the Vilnim territory; aad

WHXRRA8, the Polish authorities have waatonly 
and witiwmt just cause liąuidated the Lithuanian Cen 
Irai Oommittee, whose object is to extend charity and 
proride education to needy and poor Lithuanians of 
the Vilnios territory; aad

WU*RAB, schools aad libraries have been dos- 
ed and even orphaaagea are being iaterferod with by 
the Patiek authorities with the aid of the local police 
fereoe; and

WHBRXA8, radio reoeiving sets are being con- 
ftoated and taken away from Lithuanian homes, and 
Lithuanian publieations suspended without just cause 
and their editors arrested, fiaed and imprisoned with- 
out a fair trial; and

WHEREAS, leaders of tlie Lithuanian religious, 
educational aad cultural institutions are being without 
cauae arrested aad prosecuted, thereby terrorizing their 
families aad Lithuanians in general in the Vilnius 
territory;

THEREFORE, be it resolved, that we, American 
eitisens of Lithuanian exiraction, voace our protest 
agamst the inliumau, intolerant and cpprėssive acts 
of the P^hsh govemment towards ther Lithuanians in 
the Vilnius territory and, in the name of hulnanity 
aad justioe, appoal/to the Congress of the United Sta
tes and the League of Nations to interoede on behalf 
of the peraecuted peoplc and to take such steps as

Aną dien jiasidėjęs ant sa-i kanis cicilistiškų rojų ir ves- 
vo delno “XX Amžių” skai- damas ženatvės biurą.
čiau apie naują didelį Angli- -----------
jai trinbelį. Kaip žinote, į.e- į Praeitų nedėlią Anupras 
seniai viena moteris. — Simp-! Drąsuolis sėdęs į automobilių
se.uienė — vos nesukėlė An
glijoj revoliucijos. Dabar, sa
koma, Anglijai grąsina net 
du milijonai senmergių. Jos 
suorganizavo bendrų pruntų, 
kurį pavadino — “spinser” 

i (gal “spinster” — nevedusi 
mergina). Sako, j«s reikalau
ja teisių gauti Įiensiją, kokias 
gauna ištekėjusios moterys ir 

- našlės sulaukusios 55 metų

su savo jauna žmona išvažia
vo į laukus pasivažinėti. Su
stoję prie vieno farmerio iš
lipo nusipirkti šviežių kiauši
nių. Jiems einant pro vartus 
kur buvęs nebuvęs pasirodė^ 
fannerio bulius. Nusigandęs 
Drąsuolis su žmona pasileido 
liėgti atgal. Pamačius, kad bu
lius nesivėja, žmona sako;

— Matai, koks tu melagis,
amžiaus. Vadas tų Anglijos Bėgai, kiek įkabindamas, net 
“spinsterių” yra Florens mane užpakaly palikai. O 
Witte. Vadinasi, Angliją ap-1 prieš ženatvę man sakydavai,
nyko moterys.

Bostono cicilistų tėvas Mai- 
kis savo gazietoj, kaip aną 
dien šnekėjau, skundžiasi biz
nio sumažėjimu. Mat, lie stei
gimo darbininkams cicilikiško 
rojinis ant žemės, seniai! jis 
turėjęs dar ir kitą pajamų 
šaltinį — iš mergoms kava
lierių, o kavalieriams mergų 
že.natvei paieškojimo. Dabar 
tas skyrius tai}) susiraukė, 
kai, sako, reikėsią ji visai už- 
daryti, kaip jau seniai yra 
užsitlaręs buvęs Čikagoj “ Pir
šlio’’ ženatvės kiūrąs.

kad dėl manęs nepabijotuni 
net pačiai giltinei į akis pa
žiūrėti.

— Mano brangioji, — atsa
kė jai net uždusęs Drąsuolis.

— Giltinės nepabijočiau, bet 
čia pati matai, kad tai ne gil
tinė, al'e bulius.

Praėjusį trečiadienį vėlų va
karą einu namo. Ant vienų 
porčių po dedto parlydėjęs 
vaikinas merginą kalba jai 
meilius žodelius.

1. /$/ i, . '
— Dear Barboryte, — sa

ko vaikina*, — aš tave taip 
myliu, kad galiu po tavo ko
jomis pakloti visą savo turtą!

— O kiek gi jo turi ? — pa
Aš pasiūlyčiau jam projio-

may be necessaiy to prevent contdnuatien of such in-.ziciją — persimufinti į Angli- 
human, intolerant and oppressive acts of said govern- ’ją ir ten atidaryti kavalierių i klausė mergina.
meni; aad

BS rr rU&TKER RESOLVED, that copies of 
this reaolution be sent to the Department of State of 
the United States, to the Senatore and Congressmen 
of the United Statas, to the League of N&tion and 
to the press.

ANASTAZAS VALANČIUS,

paieškojimo tiem dviem mili-1 — 14 centų >sXritkariu namo
jonam senmergių biznį. Užtik- i»arvažiuoti, — atsakė vaiki- 
rinu, kad tnunpu laiku pasi- nas.

spėjamu, buvo prostitutė, Ile- 
Chitirman o/ Z/ac Matta-nuclvig miką užkrėtė biaur ia liga.

it. Maža to. Brunetė, kur ', I pasitikėjo valdininku, neku 
“sužadėtiniu” ir nevyko.

z

Prieš kiek laiko, rašydami apie di- 
dėjunčius nelaimes su lėktuvais, pažymėjo 
me, kad vyriausybės atitinkami organai da 
rytų žygius ištirti dėl ko taip yriu Pasiro 
dė, kad tokios pat nuomonės yra ir sena
torius Copeland, kuris irgi pareiškė, jog 
yra reikalas darytį investigacijų ir smulk
meniškai ištirti priežastis, kodėl tiek daug 
nelaimių įvyksta su lėktuvais, lštikro, ar 
tik neperdaug lėktuvų kompanijos žaidžia 
su žmonių gyvybėmis.

• • •
Kauno laikraščiai praneša, kad dabar 

įdomiausias veikalas Lietuvoje yra K. Pui
dos epochinis romanas iš lietuvių tautos 
didybės — Vytauto Didžiojo laikų — “Ma
gnus Dux”. Tai esąs geriausias originulis 
istorinis romanas. Šioji kny/a turinti 500 
puslapių. Jos kaina 5 litai. Išleido Spaudos 
Fondas. Redakcija kol kas šią veikalo nėra 
gavusi. Kaip greit gausime, plačiau apie jį 
parašysime.

IGNAS SAKALAS.
Secrtldrg o/ l!>c Mfiss-mc<( timj

“Meilės Skelbimai”
tino vardu “Mūsą nti nekilnojamo turto P),04H) 

Kraštas “ 49 nr. įdėjo litų vertės, ieško rimto gyve- 
Vytanto K. Labūnaičio irimo draugo — ūkiuinkai- 
straipsnį, kaip visokiau čio”. Perskaitę šį nekalto js>- 
si valkatos, ižtvii&ėliai, būdžio skelbimą daug kas
baltąją vergią pirkliai 
ir tiems panašūs vilio

ja sau nekaltas aukas 
ir dažnai net visiškai 

jas pražudo. Iš keleto 
jo duotą pavyzdžią, čia 
išspausdiname tik du. 
Tačiau ir jie dau< pa
sako. Redakcija.

susižavėjo. Po triją savaičių 
skelbimo autorė gavo keletą 
desėtkų laiškų iš įvairių Lie
tuvos vietų.

Pora dieną juodaplaukė 
skaitė laiškus, studijavo Ino- 
grufijtts ir pagaliau išsirinko, 
pačią naiviausią auką — ūki
ninkaitį uteniškį Henrikų.

Tam tikros krypties epau-I Brunetei pageidaujant, Hen-

lletkarčiais laikraščiuose 
skaitome skelbimus, esą tur
tingas išeivis lietuvis ar ki
tatautis, kažkuria gyvenęs ar 
lankęsis Lietuvoje, nori už- 

į mėgsti santykius su lietuvai
tėmis, kurios sutiktų išvykti 
užsienin ir už jo ištekėti... 
Šios rūšies “vedybiniai” ske
lbimai dar pavojingesni. Štai 
j «a vyzd y s.

Pereitų metų žiemų viena 
ūkininkaitė pradėjo susiraši
nėti su Argentinoje gyvenan
čiu Lietuvos rusu, kuris ve
dybų tikiu skelbėsi laikrašty
je. lėliškas vijo laiškų. Po 
kurio laiko abudu susitarė. 
Argentinietis pažadėjo ir tik
rai atsiuntė jai laivakortę. 
Mergina, degdama džiaugsmu,

doje (Dienoje, kuri leidžia
ma žydą) kiekvieną savaitę 
dedami skelbimui, kuriaife siū
loma flirtas, iheilė ir vedy
bos. Nuobodžiaujančios jioitiv- 
tės ar nuotykių iešką kava
lieriai, neretai ir vedę žmo
nės tuoe skelbimus seka ii 
bando savo ištvirkaujančių 
laimę. ’' į ’

Koki viso to vaisiai! Štai, 
pereitą pavasarį viename sa
vaitraštyje mirgėjo kuklus 
skelbimukas: “Inteligentiška 
panelė, brunetė, Kaune turi-

rikas išvyko Kaunan posima- apleidžia gimtąjį kaimų, iš-
tyti su išrinktąja. Stotyje, su
tartoje vietoje, Henriką suli
ko kiek raukšlėto veido, sti
priai išsi pudravo si mergina. 
Abu užėjo į jos iš anksto už
sakytą antros eilės restora
nėli. Pietūs, vynas, papirosai 
— viskas iš jos malonės. Pa
galiau po visos puotos Hen
riko galva apsvaigsta ir jis 
saldžiai užmiega. Kiek mie
gojo, nežinių. Atsibudęs kam
baryje nerado juodaiitaukės 
ir kišenėje piniginės su 130

vyksta Kaunan, iš kur vyks 
Argentinon. Kauno geležinke
lio stotyje, prieš |iat trauki
nio išėjimą, merginų iškvietė 
kriminalinės policijos valdini
nkas ir pranešė jar tai, apie 
ką ji niekuomet nebūtą ir 
pagalvojusi. Jų perspėjo, kad 
“sužadėtinis” esąs baltųjų 
vergių pirklys. Vuldininkas 
patarė nevykti, nes ten jos 
laukia skaudus likimas — pa
tekti į paleistuvystes namus. 
Laimė, kud mergina daugiau

Pasirodo, kud argentiniečių 
ruso skelbimu laikraštyje su
sidomėjo ne tik ūkininkaitė, 
bet ir mūsų kriminalinė po
licija. Per atitinkamus sveti
mų valstybių organus ji pa
tyrė, kad skelbimo autorius 
yra baltųjų vergių pirklys 
(snfKrkinėja jaunas mergaites 
paleistuvystės namams). Bu
dri kriminalinės policijos akis 
sekė ir jų susirašinėjimų. Iš 
laiškų sužinojo kada ji iš
vyks.

Tokių “meilės skelbimų’’ 
aukomis dažniausia būnu le
ngvabūdės mergaitės, tačiau 
kultais kliūva ir vyrams. Ži
nokime, kad doras ir save 
gerbiąs jauriuolis-ė sau drau- 
gų-ių pakankamai randa ir 
netolimoje apylinkėje. To
kiems nėra reikalo garsintis 
žydų laikraščiuose. Aplamai, 
su mažai j>ažįstatnals vyriš
kiais ir visokiais “piršliais“ 
bei “aukso kalnų” siūlyto
jai* mergaitės turėtų būti 
atsargesnės.

O kokį vaidmenį atlieka 
tokius skelbimus dedanti spau 
da, — čia nekalusiu, nes yra
aišku: t ui dorovės ardytojai.

Iki 30 metų ueženolas, iki
50 nebagotus ir dvės neturės.
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. Q. Rakauskas

nei lašo. Tarpe valgių gerti 
vandens nuo astuonių iki 
dvylikos stiklų kasdien.

Maudynę imti drungname 
vandeny yra geriausia. Vi
duriai privalo būt visados 
liuosiau išsituštinami ir tuo 
reikalu galima paimti retkar- 

jčiais citrate of magnesium iš 
ryto prieš pusryčius. Kai ku-

x j- , riems yra naudinga sykį armutines širdies ląsteles padi-i , . .., , du j savaite vidurius isplau-dėjnnas, 2) eseneiale livper- .. . . . . . , . ,. ' . , . ti. Vaistai ir in doza tenkatensia, 3) inkstų ligos, 4) . . . x .... . A .
® skirti gydytojui atsižiūrint iarterini sukieteiunas, 5) ne- .... . .... . ... , .kiekvieno ligonio reikalų,suderintas endoknmų liaukų

PER AUKŠTAS KRAUJO 
SPAUDIMAS

Kraujo spaudinių tenka va
dinti per aukštu tik tada, 
kada jis nuolatiniai siekia 
mažiausia 100 mm. lig.

Svarbiausiomis šių padėtį 
žmoguje iššaukiančiomis prie 
monėmis yra 1) kairėsės že-

veikimas, (i) kraujo kiekybės 
padidėjimas, 7) suriebėjinias, 
8) kraujo tirštumas ir krau
joplūdis ant smegenų.

Per aukšto kraujo spaudi- 
To ženklai bei ligonio nusi

skundimai yra įvairūs. Kai 
kuriuose atsitikimuose žmo
gus jaučiasi visiškai norma 
lūs ir sveikas ir tik iš nety
čių pasitaiko gydytojui jį už
eiti ar tai ieškant .darbo dir
btuvėje arba norint apsidrau
sti. Galvoskaudis, svaigulys,

V. B. iš Chicago, TU., skun-1 
džiasi kenčiąs nuo sąnarių 
gėlos. Tuo reikalu jis rašo 
sakydamas: “Per pastaruo
sius du metu vartojau beveik 
išimtinai daržovių ir vaisių 
maistą. Skausmas sąnariuose 
vietoj mažėti, padidėjo. Be 
to, jaučiuosi žymiai silpnes
niu. Pastaruoju laiku, netur
tas privertė pamesti pasidi- 
džiavimą ir apsilankyti pas 
lietuvį gydytojų. Jis rado pū
lių mano šlapume ir sakė, kad

sunkumo ir pilnumo jautimas mano liga greičiausiai paeina 
nuo pūliavimo inkstuose. Ma
lonėkite pasakyti man ar in
kstų liga gali sukelti nega
lavimų sąnariuose? ir kodėl 
oš taip ūmai silpnėju?

Atsakymas: Nėra mažiau 
sios abejonės, kad įsisenėju- 
ii liga tamstos inkstuose yra

galvoje yra labai dažnūs nu
siskundimai.

Gydant tokį ligonį, būtinai 
reikalinga surasti kraujo 
spaudimo padidėjimo priežas
tys ir jos pašalinti, o taipgi

Karališkos vestuvės Tlaęjoje. Olandijoj neseniai įvyko vestuvės 
Lippe-Biesterfeld. Čia matome jaunavedžius važiuojant istorine 15 
vėse dalyvavo visų valstybių ambasadoriai, pasiuntiniai ir armijos

sosto įpėdinės princesės Julianos su vokiečių princu Bembard zu 
šimtmečio karieta “Groote Kerk.” Aplinkui garbės sargyba. Vestu- 
diplomatai.

sunormuoli kitus jo Sveika-įV' 
tos trukumus. Jeigu dantyse^*
tonsiluo, c, cr bet kurioje l’£os priežastimi. Ar

i ’nndt s; ligos peru židt-?be inkstų ligos'yra kas nors 
daugiau pas tamstą netvar
koje, iš to kas jūsų laiške ra- 

svarbu vurėti protinį poilsį' ir negalima pasakyti. Sva
ramybę, o taipgi — gerų ii- r^’u todėl bus labai, jei toji 
gų valandų kūno poilsį; Pa- esaina inkstų liga, bus tinka- 
sivaikššif jimas ir golfas su|IPa’ gydoma kas ir į tamstos 

sveikatą atsilieps teigiamai. 
Tuomet minimas tamstos sil
pnėjimas pasikeis tvirtėjimu.

toje ’nncifs, ligos perų 
niai, juos būtinai reikia pa
šalinti. Takiam ligoniui yra

saiku, lik ne iki nuovargio 
yra geriausia kūnui mankšta.

Geros atostogos taipgi išeina 
ant naudos. Ypač naudinga 
praleisti jas ten, kur yra šal
tiniai. Vieną dieną į savaitę 
pagulėti lovoje irgi naudinga. 
Maistas reikia sureguliuoti. 
Mėsos ar žuvies valgyti tik 
sykį į dieną ir tai labai ma
žoje kiekybėje. Grūdų val
giai — eereals, daržovės, o 
ypač vaisiai turi būt varto
jami kodaugiausiai. Kavos, 
arbatos, jei nedaug ir ne sti
prios, galima vartoti. Svai
giųjų gėrimų neimti burnon

Vyskupo Petro FranclS- 
kaus Bučio, M. I. C. para
šyta

PAMOKSLŲ
400 puslapių knyga.

Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75
DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

PROFESSOR NOODLE
Dc»r Professor:-

NAUGHTY CONVICTS

I note they found 

a štili įnj&il* 
The keepers sure 
were n&ppin’!
And I’m compelled 
Lo S a, y T f a ii — 
to 9ce how this 
could happen!

A.

RINKTINĖS MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

“Dievas užmigusius per Jė
zų atves draug su juo”.

------- 1 Tesal. IV, 14.

Buvo manyta turėti pagar
bi mirties baimė; o baimė jos 
turi savo naudų. Mirties še
šėlio klonyje baisios miglos 
pakyla; tat tegul mintis apie 
Dievų ir spindi iš mano sie
los, o ji išaukština miglas, ir 
padarys jas auksines su dan 
gaus šviesa. Mūsų gyvenimas 
yra kasdieninis mirimas, kaip] 
Povilas sako; ir ilgiausias, jis' 
nėra tokia labai ilga mirtis. 
Nes žmogus gali būti kažinI

1 kaip jaunas ir tvirtas, vienok 
yra galima, kad tas medis 
augs kur jis bus paguldytas; 
ir yra dieviška laikrodžio lė
kštė, ant kurios valanda jo 
mirties nurodoma; ir kurs bus 
jo kapas; ir jo kūno laukia
ma.

Bet ar aš negyvenu Dievu- 
je? Ir aš bijosiu mirti Dievu- 
je. Ar tai aš kurs palaikau 
aš tat turėčiau bijoti jos su- 
savo širdį plakančių? Ir ar

ketų bijoti tai valios, kuria 
ji plaka, — Dieviškos valios.

— Williiam Mountford

Miegas yra mirtis. O, pri
versk man ištirti, miegojimu, 
kas yra mirti! Ir taip švel
niai paguldyti savo galvų ant 
savo kapo, kaip dabar ant, 
savo lovos. Nežiūrint kaip 
aš silsėsiuos, didysis Dieve, 
leisk man ant galo vėl išbustl 
pas Tave!

— William Mountford

Sulaikymui ir išgydymui Ii < 
gos, nėra jokios kitos įtek 
mės taip galingos, kaip sau 
lės šviesa. Mes negalėtume 
daug dienų gyventi, jei orą/ 
nebūtų saulės šilumos ir švie 
sos apvalytas.

— Sincerus

PRIEŽODŽIAI

Surinko Bėglias 
Kas greitai valgo, tas grei

tai ir dirba.
Viena bėda ne bėda, pen

kios, šešios tai bėda.

Kol saulė patekės, rasa a- 
kis išės.

Diena su galu.
Namai pragarai, be namų

negerai.

Ant vietos ir akmuo apže- 
lia.

Nesigailėk anksti kėlęs ir 
jaunas vedęs.

1 h ė moment that 
th.is news was 
špili e d, 
it proved to 
m e, ^adzooks’ 
that all our 
jaCils are simply 
f illed — 
with much too 
many crooks! 

Prof. Noodle.

Dienraščio “Draugo” Metinis

KONCERTAS-BALIUS

.1

Sausio-January 31 d., 1937 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Street

CHORAI — SOLISTAI — DAINOS — MUZIKA — ŠOKIAI 

Pradžia 5 Vai. Po Pietų

KNEW!UFACTS YOU

3HCMABLE WEM OP AMOEUT ** 
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By H. T. Elmo
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

Lietuviai Pasižymėjo tį y™ vieni
veikliausių kuopų visoje A-

11ARTF0RD, CONN. - 
Hartford lligh mokykloje spo 
rte šiomis dienomis pasižy
mėjo lietuviui vaikinai ir už 
tai gavo raides. Pirmoje vie
toje stovi Juozas Kazlauskas. 
Gražų apie jį aprašymų įdėjo 
“Hartford Couraut”. Jis ga
vo du svederius (mėlynų ir 
baltų, nes tai Hartford lligh 
spalvos). Jis pudarė tris var- 
sity raides įvairiose sporto

menkoje.

OLC penkių metų sukaktu 
vių lokiai

Parap. salėj neseniai pami
nėta CLC penkių metų su
kaktis šokiais, kuriuose da
lyvavo virš 200 jaunimo. Ma
tyt, mūsų jaunimas, ir iš ki
tų miestų, nori arčiau tarp 
savęs susipažinti. Būdavo, vie 
num kampe susispietę vater-

votiškas pasitenkinimas, kad į ekonomijoj irgi stebėtina, grįžę jie garsino Lietuvos va- 
gero daro. Šiems geradariams Tas, kuris gėdinusi vadintis rdą tarp jaunimo, kur tik ėjo, 
reikia kartais priminti kas lietuviu, neturi ko gėdintis, ir patys jaučia, esu geri lie- 

į jaunimui svarbu. Jei nori pri-1 bet tauta gali gėdintis iš jo
■ siartinti prie jaunimo, turi neišsilavinimo.---------- prie jaunimo
Įmnvngt. tokius parengimus, I KikUma 
I į kuriuos jauni, o ne seni, į-1

srityse. Už futbolų iš visų tik- ^uriečiai, kitame — hartfor- 
tai jis vienas gavo raidę. Užidie*itti’ kiUm iž kito mie8to; 
basketbull gavo lietuviai Pra
nas Klimas ir Edvardas Kon- 
drack. Už čempijonatų plau-
kime raidę gavo Albertas A< 
ksomaitis.

Bet tų vakarų visi buvo su
simaišę.

Komisijų sudarė L. Mašio
tas (pirm.), O. Kasevičiūtė, 
V. Kripaa, E. Kasmonaitis, E. 
Mačiūnas, M. Kripas ir J. 
Kasmonaitis.
Marijos Vaikelių Vakaras

Sveikiname!

Sporto Broadway

Skaitant laikraščius dažnai 
tenka matyti lietuvius inian- Marijos Vaikelių dr-jos me
čius dalyvumų įvairiam spor- tinis vakaras buvo sausio 10 
te. Bportus sveikas dalykas, d. Košta gražus veikalas 
Senovės grekai išminčiai sa- Dievo Gailestingumų”,
kydavo, kad sveikame kūne, Lošimų išlavino sesutės Pran- 
sveika siela. ’ Dievas davė ciškietės. Žmonių buvo pilna 
mums kūnų ir jame įkvėpė ne Vakaro pelnas paskir-
mhtingų siely. Bažnyčia už-, tas parapijai. Marijos \ aike- 
giria dorų, sveikų sportų, nes' lini stropiai darbavosi, kad 
jis išblaško daug pagundų.
Sportu užsiėmęs jaunuolis ne- paaziy hope-cTipšt^. Tiaugia
eikvoja laiko ant kampų ar .šiai tikietų pardavė O. Mani- 
pulrumiuose. Sportas yra ir J kaitė. Jai dr-ja už tai įteikė 
jauniems ir seniems, bernai- giežią auksine dovanėlį

Miegojo tris savaites. 4 metų vaikutis M. Nietert, 
Auroroj, pradėjęs sveikti nuo influenzos, staiga susir
go miego liga. Išmiegojęs tris savaites pabudo. Gydyto
jai tikisi, kad vaikas pasveiksiųs.

domaujas. Šokiui 
sporto rungtynės
žavės jaunuolį.

1 . _
Mūsų ateitis priklauso nuo

jaunimo, tad svarbu jiem- Ga- į 
barti n i u laiku pu ta niauti pa
ruošiant pasilinksminimų ta
rpe lietuvių ir raginti juos 
ten lankytis.
Nuo istorijos

Žmogelis, kuris gėdinasi
1 vadinti

l'ie sportininkai, kurie iš- 
visados su-'vyko Lietuvon 193Ū m., dar 

| dabar vis kalba apie nialonu- 
Į mus tos kelionės. Tokia rek

lamų tautai yru naudingu ir 
reikalinga.

Paklausk Ed Kiauše, Bu- 
drieko, Barskio, Shedvvillo, 
Petrolaičio, Žemaitytės, Luko, 
Yunzauaiėio, arba Lauraičio, 
apie įspūdžius Lietuvoj, ir 
išgirsi, kud jų kiekvienas žo-

tuviai. Žygis atvykstančių 
sportininkų iš Lietuvos dar 
prisidės prie tokios reklamos 
ir sumegs artimesnius ryšius 
tarp jaunimo abiejų šalių.

Švariausia tauta yra ta, k u 
ri daugiausia vartoja muilo. 
Pasirodo kad švariausia tau 
ta būtų šiaurės puslaukiniai 
eskimai; jie muilo suvartoja 
daugiausia, nes jį... valgo.

lietuviu,

sijos. Išvardintose valstybėse! 
suminėta ir Lietuva. Lietuva, 
sako, yra kaip tiltas, arba j 
vieškelis, Vokietijai į Rusi jų, ( 
bet kadangi Rusija stipriai 
apsiginklavusi, taipgi ir Len
kija, ir kitoti valstybės, tai 
sunku manyti, kad Vokietija 
drjstų pulti Lietuvy, idant 
galėtų tuo keliu pasiekti Ma
skvą.

Dieve duok,

Dėdė Kastukas Sako
Rašo

Adv. K. J. Savickus

Jaunimo gyvenimas

pranta tos tautos garbingo; 
istorijos. Tie žmonės vis gy
veno toj pačioj vietoj pašau- į 
ly.e. Jie nieko iš kitų tautų 
nereikalavo. Jie užkariauda- į 
vo priešus, kurie norėjo juos 

j užkariauti. Jie vis buvo ra 
| mūs ir simpatiški žmonės. Jų 
dvasia stebėtina; jmj penkiųJaunimas Amerikoje krei-i 

pia daugiausia dėmesio į metų svetimtaučių va
rtų. Jis pats dalyvauja, žai-| hlvmo, jie vėl laisvi. Jų dū
diniuose, arba turi glaudžius bartinė padanga kultuioj ii 
ryšius su sportininkais ir ru
ngtynėmis. Rimtesni dalykai LIETUVIAI ADVOKATAI

nes i&tikniiii 1 ietuva ^yveni,no jiems nesvarbiaus, . Telephone: BOUIevard 280(1T* ti c/o Liiiln n v* i*l «i • l.r• JOSEPH J. 6RISHnukentėtų, kaip pasauliniam 
kare. . i • .^jm

Amerikos generolus Ulysses 
S. G raut vienų syk teisingai 
pasakė, kad “karas — tai

nuo jo.

čiams ir mergaitėms. Lietu
viai sporto dirvoje visus gra
žiui pasižymi. Lai taip būna 
ir toliau. Bet sportas turėtų

“Hope chest” laimėjo Ieva 
Ivanauskienė. Beje, vakare 
kalbėjo kleb. kun. Am botas 
ir kun. Kripas. Varg. V. Bu-

buti tiktai antra ranka šie-' rdulis akompanavo šokiams ir 
lai gražumui užlaikyti ir mo- giedojimui. Klebonui įteikta 
kslui įgyti. Tas ir svarbu at-, gėlių. Po visam buvo šokiui, 
mininti. Vyčiai besketbolininkai

Naujas profesionalas Vyčių besketbolininkų ty-
Šiomis dienomis jaunas lie- mas lošime su smarkiu Mid- 

tuvis atidarė ofisų 50 Trum- dletovvn Speed tymu. Keliais 
bull st. Kambarys 102. Tai punktais pralaimėjo. Rungty, 
akių gyd. Gayson - Gasčiū- nės įvyko Hartford I oot
nas. Jis turi šešių metų pa
tyrimo, nes dirbo pas žino-

Guard salėje.. Didysis žaidi
mas buvo tarp Middletovvn

mus\Amerikoj llarvey and Speed girls ir Cleveland Fis- 
Levv.is Opticians. (Sveikiname cher girls.
naujų lietuvį profesionalų ir 
linkime pasisekimo.

Vilniui Vaduoti Sąjunga

Vilniui Vaduoti Sųjunga 
laikė susirinkimų, kad pasi
tarti dėl Lietuvos Nepriklau-

yru palankus tėvynei.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

Piano Akordionas Yra Lengvas Išsimokinti

k. u., savo tauta ar išlaiky
mas jos dvasios.

120 basu akordionas

Pradinis akordionas už

^16,5°
PILNAS KURSAS LEK

CIJŲ DYKAI

Čęg.oo

Senesni tautiečiai, ypatiš- 
kai ar per organizacijas, no
ri, kad jų dukterys ir sūnūs 

^tuviai.- Jie i 
supranta, kad už tokį darbų 
nebus jokios padėkos, tik Sa

Sausio 19 d. Ona. Katkaus-, 
kaitė atvyksta iš Nevv Yorko 1 
su Lavvrence Tibbet, Lily Pons 
ir Charles Kullman į Hart
fordu ir Bushnell Memorial 
dalyvaus Rigolett’os operos 
rolėse. Teko girdėti kad ti- 

' kietai jau seniai išparduoti.

Draugijų Parengimai

Sausio 16 d., Hartford Tra- 
de Sehool Vyčiui lošė su Me- 
riden Endees rateliu.

Lietuva Pasaulinėje 
Spaudoje

Hartford Sunday Couraut
somyhės paminėjimo Nusaiio^i^ straipsnis J. J. Bosdan 
1G. llartloido Vilniui Vuduo- Įeina; taika priklauso nuo tų 

valstybių, kurios randasi tar
pe Vokietijos ir Sovietų Ru-

L j 

1 '/1

George Bonnet. buvęs Pra 
ncūzjos finansų ministeris, pa 
skirtas ambasadorium J. A. 
Valstybėse

Teko atlankyti LaSalette 
kolegijų, kur viršininku yru 
Dr. Mykolas Cibulskis, o mo 
kslo prefektu dr. Lutkus. Ko
legija dal>ar stato naujų au 
ditorijų susirinkimams, teat
rams lošti.

LaSalette turi savo teatro 
gildų, kurios pirmininku yra 
kun. Lutkus. Prie gildos pri
klauso ir viena lietuvaitė.

LaSalette lietuviai kunigai 
ir bijdiai gauna, lietuviškų 
laikraščių, juos skaito ir yra 
begalo svetingi. Kun. dr. Ra
žaitis, kuris dabar Ameriko
je duoda misijas, yra kartu 
su LaSalette kunigais: dr 
Cibulskiu, Lutkum ir Riddle 
mokinęsis Gregoriane, Romo
je.

ANSONIA, CONN. - Sau *
• *r 1šio 23 d. Katalikų Vyrų klū- j 

bus rengia vakarų. Klubas 
narių turi 60.

Jie dalyvauja Ansonia Cbu- 
r»h League sprte. Kleb. kun 
Karkauskas ragina daugiau 
vyrų rašytis į šį klubų.

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

JOHN B. BOflBEH
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
Metropolitui State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki S 
Panedėlio. Seredos tr Pėtnyčtos 

vakarais nuo « Iki 9
Telefonas OANal 1)75

i Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPubllc »•<><»

liete 4899 Prospeet 1014
KAL & ZARETSKY

ATTORNETS AT UAVV 
•523 So. Westem Avė.„oa. —

Valandos: kasdien nuo 8:30 po plev 
Iki 8:80 v. vak. Suhatoj nuo 12 Iki 

8:00 vakare i
IK* W. Itandnlph Kt. 

Valandos: kasden nuo 9:00 ryto , 
Iki 1:00 po plet 

Marijos Vaikelių dr-ja re 
ngia šokių vakarų Rače 
Brook C'ountry Club, Orange, 
Conn., sausio 30 d. Komisija 
nuoširdžiai kviečia Ansonijos 
ir apylinkės lietuvius, ypač 
C:.C narius, atsilankyti.

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtml 1840 
Vukarais ir Šeštadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspect 1012

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER’S ELKIR 
OF BITTER WINE

Nebūkit
Nevirikinimo

Vergais

nStTK SMtPKtAO DYKAI 
Trlaer's BiMar e*.
M4 B. W*H« B).. HL
I*rtKu«k mmpnli dyka)

Visose
Vaistinėse

I

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MENESĮ, EMIL DENEMARK, INC. 3860 
OGDEN AVENUE, DUOS SPECIALI NUOLAI
DĄ 10% ANT BILE VARTOTO KARO JŲ STA
RE.... NE VIENO KAINA NEBUVO PAKEL- 
TA... .PRIEŠINGAI, VISŲ KARŲ KAINOS BU
VO STEBĖTINAI NUŽEMINTOS... .ATSI- 
MINKTE! 10% ŽEMESNE KAINA PRIEDŲ! 
BET TURITE ATSINESTI SĮ SKELBIMĄ.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

NAUJI RAMOS:
ZENITH,
PHILCO,
RAD1ONAS,
RCA VICTOR,
GEN. ELECTRIC

Lengvai ir greitai pagauna 
stotis.
Duodame $50.00 nuolaidūs 
už Jūsų senų railio ant mo
delio paveiksle.

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

Tel. Boul. 7010—7011

Pasiklausykite žymaus Lietuvių Progmuio i.š VVCEL, 1)70 kil. Ne- 
(lėlioinis kaip 7 vai. vak. pMiiedėliaia ir Pčtnyčioiuis VVAAF — 3:30 
po pietų, Ketvergais WHfr’C 7 vai. vakare.

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago direktorių susirinlūme vėl 
nutarta mokėti dividendą ant visų taupymo

skyrių gruodžio 31 d., 1936.
Su pradžia 1937 matų kviečiame lietuvius tau

pyti šioje b ndrovėj, kur indėliai apdrausti Iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insnnanoe 
Corporation, Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

Association of Chicago teikia paskolas ant namų 
Chicagoje ir Chicagos priemiesčiuose. Duoda pas
kolas nuo 5 iki 15 metų lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas.

’ederal Savings
Jano loan association 

OF (MKAGO

2202 West Cermak Roąd 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.
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Amerikos Lietuvių
Narijonalis Aero 

Klubas

RYTOJ RENKASI TĖVŲ MARIJONŲ 
DRAUGIJOS RĖMĖJAI

••• t
Tikimasi Daug Atstovų Is Visos Chicagos Ir 

Ciceros Kolonijų

Papiastai tokius dalykus Sausio (5 d., Sandaros šve
ntes neskelbtam tarp savęs, įvyko susirinkimas,

kuriame Amerikos Lietuvių 
Nacijonalis Aero klubas įstci-

Rytoj renkasi Tėvų Mari
jonų Cliiragos apskr. rėmėjai 
j Aušros Vartų parap. moky
klos salę lygiai 7:30 vai. va
kare. Šaukiamas susirinkimas 
labai svarbus, tat ir pagei
daujama visų Chicagos ir Ci- 
seros kolonijų skyrių atstovų 
kuoskaitlingiausiai atsilanky
ti. Taipgi kviečiami ir visi 
“Laivo” skaitytojai, Tėvų 
Marijonų prieteliai dalyvauti 

ksus-me. Darbo prieš akis tu
rime daug, tat ir būtinai rei
kalinga, kad kuodaugiausia 
darbininkų atvyktų.

\ ienas svarbiausių darbų 
artinasi — tai pašventinimas 
Tėvų Marijonų Seminarijos 
koplyčios su auditorija. Kad 
tos iškilmės būtų apvainikuo
tos kuogražiausiai, tat ir rei
kalinga daug ir prie visokių 
darbų talkininkų. Baigdamas 
dar kartų prašau trečia

ris nors nebuvo skaitlingas, 
bet gausingas visokiais nuta-

H»et šis nepaprastas įvykis at
vykstančių tautiečių reika
lauja, kad jokių ginčų neat
sirastų tarp mūsų, kurie juos 
sutiksime. Matyt, trūksta rei
kalingos koope realijos. Dvi

į komisijos, dirbdamos tų patį
rimais. Jame teikėsi daly vau- darbų, suskaldys bendrų vei- 
ti ir naujai paskirtas dvasios kimų ir iš to vien mūsų var-
vadas kun. V. Orlauskas, ku
ris plačiai supažindino rėmė 
jus su dabartiniais Tėvų Ma

das nukentės.

Pamirškime savo asmems-

gtas. Klūbo tikslas bus popu- 
lerituoti Amerikos lietuvių 
jaunimo tarpe aviacijų ir ka
rtu jmlaikyti artimus ryšius 
su Lietuvos civile bei karine 
aviacija. Be to, duoti progos 
mūsų jaunimui arčiau susi
pažinti su aviacijos pažanga. 

Klūbo priekyje atsistojo en-
rijonų darbais ir kvietė kad kuinus. Jei nepatenkinti val-
ir ateityje neužmirštų prisi
dėti. Sus-mas su džiaugsmu sn

dyba, atminkime, kad tiks
las yra didesnis už visus na-

tiko gerb. dvasios vadų ir rius* Mes dirbame jaunimui,
svečių ir nusitarė trumpoj a- 
teity surengti bunco party. 
Diena dar nepaskirta, bet ne
užilgo bus paskelbta spaudoj.

Rap.

Dirbkime Kartu

Kur tik pasisuksi, visur ra
si kokį nors nepasitenkinimų. 
Randasi veikėjų tarp lietu
vių, kurie nepatenkinti su 
sporto komitetu, kuris ren-

kad išlaikyti jo lietuviškų 
dvasių. Visi, kurie norite da
lyvauti šioj sporto grupėje, 
turėsite progų tai daryti se
kantį trečiadienį, sausio 20 
d. Vieta bus vėliau paskelb
ta.

Pamirškime kas jau atsiti
ko. Dirbkime toliau kartu ir 
atvirai, sųžiningai. Čia ne po
litikos reikalas; dirbame jau 
nimui ir tėvynei, tad dirbki
me kartu. Adv. Savickus

dienio, sausio 20 d. dienos giasi priimti atvykstančius
vakaro neužmiršti, bet atsi
lankyti į Aušros Vartų para
pijos salę. ... • v v •

Marąuette Parko Tėvų 
Marijonų skyrius dirba

Praeitų sekmadienį markeL 
parkiečiai Tėvų Marijonų rė-

sportininkus šių vasarų iš 
Lietuvos. Jie skundžiasi, kad 
neturėjo progos išrinkti val
dybų arba dalyvauti susirin
kime, sakydami, kad viešo 
susirinkimo dar nebuvo. Kai 
kurie iš jų dabar suorgani
zavo naujų sporto ir aviaci-

mėjai laikė susirinkimų, ku- jo« komisijų.

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais

jjaauksuotais lap. kraštais, ............................  $3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo

tais lapų kraštais, kaina ................................ $4.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk

suotais lap. kraštais .......................................  $1.75
Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................ $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš............................................ $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........................... 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ......................   $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis .............. $2.50

{Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illincis
"S

A. I A
KAROLIS MEŠKA

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
sausio 16 d., 1 vai. po piety, 
1987 m., sulaukęs 50 m. amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Vai- 
dokiių parap.. Čelčės kaime.

Amerikoj įgyveno 27 metus.
Paliko dideliams nuliūdime 

moterį Barborą, pe tėvais Ma- 
setlūnaltė. sūnų Antaną, 2 duk
teris: Prancišką Bumbalienę ir 
Seliną, žentą Kazimierą, pus
seserę Veroniką Barauskienę, 
ftvogerj Alex Maseliuną ir gi
mines O Lietuvoje — brolj, 
seserį Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2352 So. 
Emerald Avė., tel. Yurds 2193.

Laidotuvės įvyks trefi., sau
sio 2<> d.. 9 vai. ryto Iš namų 
j šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas J Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Karolio Meškos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoši.rdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę: Moteris, Sūrius,
Dukterys, Jtental, Pusseseres, 
Broliai. S»,serys ir Giminės.

laidotuvių direktorius K. 1*. 
.Mažeika. Tel. Yards 1138.

JUOZAPINA
BERŽINSKAS

(po tėvais Rokosz)
Mirė sausio 17 d., 1937 ni„ 

5:25 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Lenkijos. Viszeizniatz.
Amerikoje išgyveno apie 36 

metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Petrą, sūnų Juozapą, 
marčią Vincentą, sesers duk
terį BronisLavą Walūnas ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 3240 W. 
Evergreen Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
sausio 20 d. Iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. My
kolo parapijos bažnyčią, North 
tildė, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv.’ 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 

aklyvttpU šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Mar
ti ir Sesers Duktė.

1-atdotuvių direktorius Louis 
A. Kolssak. Tel. ALBany 3600.

tuziastas, jMitiijotus įvairaus 
sporto mėgėjas dr. J. Poška. 
Jis išrinktas klūbo pirminin
ku. Pirmu vice pirm. išrink
tas buvęs U. S. kariuomenės 
uviatorius dr. F. Pulsuoki, 
antru vice pirm. — lakūnas 
A. Kiela, kuris nusistatęs a- 
teinančių vasarų transatlanti
niam skridimui į Lietuvų be 
sustojimo. Sckr. išrinktas Y. 
Rėkus (Lietuvytis), iždinin- 
ku B. Jakaitis, Be to, klūbo 

, valdyboje kitas vietas užėmė 
[visuomenės darimotojai: Ba- 
| eevįčjus, Dimša, Vaidyla ir 
į kiti.

Kati supažindinus lietuviš
kų visuomenę su klūbo tiks
lais, steigiamajam susirinki
me nutarta surengti susijiU- 
žinimo bankietų, į kurį ma
noma kviesti visus visuome
nės vadus, draugijų darbuo
tojus bei mūsų profesionalus 
ir biznierius, taipgi ir visus 
šiai idėjai pritariančius as
menis. Bankietui rengti iš
rinkta komisija.

Toliau klubas Žada pavasa
rį surengti lietuvių aviacijos 
dienų. Pirmai aviacijos die
nai rengti jau sudarytas ko
mitetas, kuris dės pastangų 
nutarimų realizuoti.

Kas mėgsta sportų kviečia
mi įsirašyti į klubų.

Lietuvytis

^-Gražus Mokinių 
Vakaras

sų Šventų parapijos svetai- ilgia vasario 7 d. šaunų va- 
nėj. Tai buvo mokyklos vai- karų. Manoma turėti 100 mu- 
kūčių programa, sausio 10 d. zikantų koncertų su dainomis,
Žmonių buvo daug ir liko pa
tenkinti programa.

Per programų vaikučiai li
nksmino atsilankiusius gryna 
lietuviška kalba. Programa 
susidėjo iš dainų, šokių ir 
drilių ir veikalėlio “Kalėdų 
Dovanos” (komedija). Visi 
lošėjai gavo po dovanų. Pra
džioje programos gražių įža
nginę kalbų pasakė klebonas 
kun. J. Paškauskas ir kun. 
V. č’einauskas. Prie progra
mos dang prisidėjo ir mūsų

gi po koncerto bus šokiai. 
Taip pat turės “barų” įvai
rių išlaimėjinių. įžanga į ko
ncertų ir šokius dykai. Mano
ma, sutraukti skaitlingų būrį 
svečiu.

Kun. Bružikas, S. J., 
Štai Kų Rašo;

Jau arti 10,1100 žmonių pet 
“Žvaigždę” užsisakė Šv. Ra
štų! Tai nepaprastas įvykie 

darhStus varg. S. Makauskas. istorijoje) kad lietuviai tiek
Sausio 12 d. buvo rodomi ,laUE Sv ltu5to 

judamieji paveikslai iš Lie
tuvos. Žmonės skaitlingu at
silankymu parodė, kad

pageidautų. 
Matyt, kyla lietuvių tautoje 
didžiausias tikėjimo dvasios 

| atgimimas, (lai sukrėtė Ispa- 
mjli savo tėvynę Lietuvų ir>njjos jr šalių įvykiai, ar
ja inteiesuojasi. M. D. Į.jįog priežastys, bet nepapra-

Ciceros Žinios

Namų Savininkų klūbo su- 
Į sirinkimas įvyks šiandie va
kare, sausio 19 d., 8 mokyk
los kambary. Susirinkiman 
žadėjo atsilankyti miestelio 
asesorius 11. SzsvartzeI ir kiti 
miesto valdininkai. Tad svar
bu, kad visi namų savininkai 
ateitų susirinkiman

Namų Savininkų klubas re- mai Kaunas.

štai sveikintinas dalykas!
Kas dar norėtų įsigyti Nau

jo Testamento Šv. Raštų, ga
lite tai padaryti, užsisakyda
mi arba atsinaujindami Jė
zaus Širdies laikraštį, “Žvai
gždę” atsiunčiant sykiu ui 
“Žvaigždę” ir Šv. Raštų tik 
$1.50 šiuo adresu: Rcv. J. 
Bružikas, S. J., 259 N. 5tk 
str., Brooklyn, N. Y. arba 
tiesiai į Lietuvų: Jėzuitų N’a-

ROSELAND. — Vertas pa
minėjimo gražus vakaras, Vi-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTI:VIU DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrffeld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

AGOTA PREIŠKIENĖ
po tėvais Paplauskaitė

mirė Kilusio 16. 1937, 4:85 vai. 
ryte. sulaukus 44 metų amž.

Kilo tš Marijampolės Aps., 
Rūdos parap.. Gllunlškėn kai
mo. Amerikoj išgyveno 27 m.

Paliko dideliame nuliūdime, 
vyrą Juoaapą, sūnų Vaclovą Ir 
marčią Porėtą, brolį Vincą 
Paplauską, dvi pusseseris Mag
daleną ir Jos vyrą Kaz. Ka- 
kanauską, Marcelę ir jos vyrą 
Jankaitį, brolį Vincentą, pus
brolį Aleksandrą Paplauską Ir 
piisnesarj Petronėlę Trašklenę 
ir daug kitų giminių, o Lietu
voje motinų Oną, tris seseris: 
Oną. Magdaleną ir Antaniną, 
ir brolį Joną.

Kūnas pšarvolas 6921 South 
We«tem Avė. Tel. Pros. 8885.

Laidotuvės įvyks Trečiadieni. 
Sausio 20 d.. 1937, tš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta J Gimi
mo flvenč. Panelės parap. baž
nyčią. kurioje. įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
tą. I'o pamaldų bus nulydėtu 
į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gcM Ir pažya- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai- 
dotuuvėae

Nuliūdę Vyras, Sūnus. Mar
ti, Broliai, Pusseserės, Pusbro
lis. Ir Giminės.

laidotuvių direktorius A. Pet
kus. Tel. CICaro 2109.

A. * A 
MARIJONA

KRENCIENĖ
(po tėvais .Im-ailė)

Mirė sausio 17 d., 1937 m.. 
5:20 vai. po pietų, sulaukus 
senatvės.

Kilo iš Tauragėn apskričio, 
Kaltinėnų parapijos, Kušlių 
kalino.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

4 sūnus: Juozapą, Kazimierą, 
Jurgį Ir jų šeimynas, ir Alek
sandrą; 3 dukteris: Pauliną 
Čebatariūnienę, Oną Best ir 
Joanną Mačernis ir jų šeinius, 
anūkus, anūkes ir gimines; o 
Lietuvoj sūnų Pranciškų ir jo 
šeimą, ir brolį Juozapą Jucių 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6617 So. 
Washtenaw Avė..

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, sausio 22 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta J Gimi
mo Pan Svč. Marijos parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos ui vilionės sle- 
lą. Po pamaldų bus nulydėta J 
Šv. Kaglmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stainus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys,
Anūkai-ės ir Giminės.

laidotuvių dlretkorius A. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

GAKV LAIDOTUVIŲ DtlDEKTOKIJU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublIc 8340

ANTANAS VALULIS
Mirė sausio 18 d,, 1937 m., 

4:45 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo Iš Šiaulių apskričio, Už
venčio parapijos.

I’aliko dideliame nuliūdime 
moterį Sopėta, po tėvais Ra
manauskaitė, dukterį Sophia, 
3 pusbrolius: Antaną Virbicką. 
Juozapą ir Vincentą Ivošklus 
ir gimines; o Lietuvoje seserį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj. 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, sausio 21 d. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjiuo parapijos baž
nyčią, Brlghton Park, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos uz 
vėlonio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiui kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy
sta rnus-Hs dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris.
Iiisbroliai ir Giminės.

Duktė,

Inidoluvių direktorius S. I*. 
Mažeika. Tel. YAKds 1138.

VENET1AN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
------o------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagoj 
— —o------

Suvirš 50 metų prityrimo 
■ — —o------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

------ e------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTeRN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ|

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

lataitz ir Šutai
S. C. Lacknricz
J. LnfeMB

2314 West 23rd I’lace 
Pilone Canal 2515

42-44 E. 108th Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

ONA RUSIENE
(4"» tėvais Nateckaltė)

(po pirmu vyru Kaminskiene)
Mirė sausio 17 d., 1937 m., 

10:45 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Kasė i nių apskričio, 
Namakščių parapijos.

Amerikoj Išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Vaclovą, tris sūnus: Juo
zapą Ir marčią Eleonorą, Jo
ną Ir marčią Stanislavą. Ka
zimierą tr marčią Kronlsluvą, 
ir brolį Jurgį tytleckį Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas S. C. I<n- 
cha»lcz koplyčioj. 2314 VVest 
23rd Place. Chicago, III.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, sausio 20 d. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėta į Au
šros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės eieią. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paZ.v- 
staniHs-aa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Mar
čios. Brvin ir Ghntnės.

laidotuvių direktorius Lo- 
ehawlc« tr Kūnai. Tel. CANal 
2515.

JUOZAPAS PALIONIS
Mirė siiusin 16 d., 1:30 vai. 

po pietų. 1937 n,., sulaukęs
pusės amžiaus, gimęs Zubiš- 
kt-> kaime. Upytės parapijoje, 
l’anevėžio apskrity.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 brolius; Viktorą Ir Muteušą 
Ir brolienę Anelę. 2 brolio duk
teris: Uronislavą tr Stellą Pa
lionytės, pusbroli Joną Orig.,, 
pusseserę Graelldą Zalatorienę 
ir jų šeimyną. Ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotus 3432 So. 
Waila.ce Ht., Chiragoje.

Ladotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 2# d. Iš namų 8 vai. 
,ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
Terapijos bažnyčią, kurioj J- 
v.vks gedulingos pamaldos už 
vėl Jonio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J ftv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Palionio 
giminės, draugui Ir pužyslumi 
eąul nuoširdžiui kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę: Broliui, Brolienė.
Hmlkt Dukterys, Pusbrolis. 
Pusseserės Ir (Mminės.

laidotuvių direktorlas P. J. 
Ridikas. Tel. Boul. 408$.

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė. 
I’hone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus
S. M. Skolas
I. J. Zolp
Eznskis ir Simus
P. I. Ridikas

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

718 VVest 18lh Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089
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Didelis Protesto Masmitingas į sekmadienį, sausio 24 d., 3 
vai. popiet. Visi imu apijumi 
susirinkite.

Priimta Stipri Rezoliucija Dėl Lietuvių 
Persekiojimo Vilniaus Krašte

Mūsų kolonijoje nemažai 
randasi biznierių ir prof esi- 
jonalų, kurie skaitlingai ma- 

AUKŲ VILNIEČIAMS SUDĖTA 103 DOL. j tosi sek m. bažnyčioj. Bet yra
. ..... . j nemažai ir tokių, kurie nori

Praėjusį sekmadienį Neknl- grobtų žemių (kaip seniau' daug biznio ir profesijos da- 
to Prasidėjimo parap. salėj, Rusija). Tos molinės kojos rbo turėti, bet Dievulio ne-

f k
Brighton Parke, įvyko dide
lis Chicagos lietuvių mitingas 
išklausyti pranešimų apie ne
girdėtų pastaruoju laiku len
kų smurtų okupuotame Vil
niaus Krašte ir pareikšti pa

gali sudužti arba nuo bile! prašo, kad jiems padėtų ar
kokio šlapumo ištižti ir įvyk
sią netikėti dalykai.

Kadangi tuo pačiu sykiu 
paminėta ir Klaipėdos atva
davimo sukaktis, tat ta tema

ba Jam nei ačiū nenori tarti 
už tą, kų turi. Laikas susi
prasti.

Gražu būtų, kad sekmad. 
šauliui protestų dėl atėmimo' kalbėjo paskutinis kalbėtojas į mūsų bažnyčioj per 12 vai. 
visų laisvių to krašto lietu- L. Šimutis. Beje, gražių įva-1 mišias daugiau solų būtų gie- 
viams šviestis, kultūrintis ir dų masmitingui pradžioje pa- dama, nes mūsų kolonijoj su

darė dr. A. Rakauskas, Fe-jlistų ir solisčių yra nemažai.

Policijos nblnvos rezultatai. Chicagos policija pradėjo didelę ablavų ant paJiuosuotų iš kalėjimo krimina
listų. Sugautieji detektyvų biure rodomi žmonėms, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra nukentėję. Iš kairės į de
šinę: Ed. Anderson, J. Schuster, K. Butler, S. Garriek, M. Sigumjak, E. Kmitli, A. Fitzntttrick, R. Sigman ir 
R. Bradlev.

t.t. Žmonių buvo pilna salė. 
Svarbiausiu mitingo kalbė

tojom buvo V. Uždavinys, 
Vilniui Vaduoti Sųjungos at
stovas, kuris patiekė statis
tikų, kų okupantai yra atlikę

deracijos centro pirm.
Kalbų viduryje priimta sti

pri rezoliucija (rezol. telpa 
antrame pusi.). Priimant re
zoliucijų susirinkusieji susto-

Dabar vis, tie patys ir tos 
pačios. RaP.

vyks pas K. I^azdauskienę, neatidėliojančių reikalų svar- svarbių reikalų svarstyti. Be

1936 m., kiek uždarę lietuvių ję galingai sugiedojo Lietu-

Pranešimas Cicero 
Lietuviams

1531 — 49tb avė., sausio 20 
<1. Kviečiame visas susirink
ti. A. S.

mokyklų, draugijų, organiza
cijų, skaityklų, kiek ištromę 
lietuvių veikėjų. Tiems smu
rto faktams paliūdyti parodė 
Vilniuje einančius lietuvių 
laikraščius, kurių ištisi pus
lapiai cenzūros išbraukti. Pa
sak Uždavinio, Vilniaus Kra
šte dabar tikras lietuvių ka
pinynas. .To kalba jaudino su
sirinkusius.

Toliau kalbėjo adv. J. Ba- 
gdžiūnas - Borden apie tai, 
kų matė Vilniuje praeitų va
sarų. Papasakojo, kaip ten 
lietuviai žandarų sekami, 
kaip kiekvienas veikėjas kas
dien būna baimėje, nes neži
no nei dienos, nei valandos, 
kuomet atėję žandarai pada
rys pas jį kratų, po kurios 
gali ištremti iš gyvenamosios 
vietos.

Trečiu kalbėtojom buvo 
vietinis klebonas kun. A. Bri- 
ška, kuris įtikinančiai kalbė
jo, kad Vilnius grįš Lietu
vai, gal net neužilgo. Lenki
ja, sakė, šiandie panaši bu
vusiai caristinei Rusijai. Tai 
lyg būtų žmogus ant molinių 
kojų. Suprask, lenkų valstybė 
susideda iš didelės dalies už-

Marquette Parko 
Žinutės

va, tėvynė mūsų.
Aukų Vilniaus lietuviams 

sudėta virš 103 dol.
Šį masinį mitingų labai gra 

žiai papuošė muz. J. Kudir
kos vedamas Nek. Pras. P. 
Š. parapijos choras, prade
dant mitingų pagiedojęs tau
tos himnų ir “Ei, pasauli! 
Mes be Vilniaus nenurimsim”, 
o Žurlys su Norušiu padaina
vo vienų Lietuvos kareivių 
dainų be p^įanol pritarimo. 
Vėliau “Plaukia sau laive
lis” solo išpildė dain. dr. Šve
ntiškas.

Mitingui pirmininkavo A. 
Valančius, Fed. Chicagos ap
skr. vice pirm.

Plačiau apie mitingų tilps

Nepamirškite, Cicero lietu
viai,.kad šiandien, 7 vai. 30 
min. lietuvių Šv. Antano pa
rapijos svetainėje bus gražios 
Prakalbos ši Lietuvos. Kal
bės svečias iš Lietuvos, žur
nalistas, gabus rašytojas ir 
kalbėtojas V. Uždavinys. Be 
to, kalbės vietos klebonas 
gerb. J. Vaičūnas ir kiti.

Kviečiami atsilankyti visi, 
įėjimas visiems laisvas ir 
nemokamas.

Iš Sąjungiečių 
Darbuotės

“Drauge” vėliau. Rap.
Padėka

Federacijos Chicagos aps
krities Vilniaus mitingui re
ngti komisija šiuo dėkoja ge
rb. kun. A. Briškai už davi
mų dykai salės, muz. Kudir
kai už papuošimų mitingo 
choro dainomis, visiems dai
nininkams, kalbėtojams, auko 
tojams ir vietos Federacijos 
skyriui už teiktų pagalbų.

Kom. mit. rengti

rengia balių ir pasilinksmini
mų parapijos salėje. Bus viso 
kių įvairumų. Visi ateikite 
ir pasilinksminkit, nes gavė- 

Vilniaus Sųjungos atstovas nia nebetoli.
V. Uždavinys atsilankys j mū
sų kolonijų penktadienio sau- o .
Rio 22 d. ir vakare 7:30 kai- V,et,nS Katal,k’ Sus1™;
Ms parapijos salėje. Bus žiu- nymo kuopa uol,ai rengias.

• j . . v. .... i prie teatro, kuris bus vasageidu visiems šios kolonijos! . ’
lietuviams išgirsti atstovo ka
lbų ir geriau susipažinti su 
dabartine Vilniaus krašto lie
tuvių padėtim. Visi kviečia
mi atsilankyti.

rio 21 d., parapijos salėje. 
Viena dalis programos bus 
muzikalė, o kita — teatralė. 
Bus atlošta juokinga kome
dija “Užkerėtas Jackus”. Lc- 
Sėjai-o« galvas suka, kad ge
riausiai atlošti.

CICERO. — Pradėdamos 
naujus metus, sųjungietės pa
siryžo daug darbuotis, nes, 
kas dirba, tas ir turi.

Susirinkimas, laikytas sau
sio 11 d., ypač buvo gyvas. 
Sumaningesnės pirmininkės 
nebūtų galima rasti kaip K. 
Sriubienė. M. S. 2 kp. jų ge
rbia ir įvertina jos darbus.

Išduota įvairūs raportai, 
kurie parodė, kad kuopoje 
kuogeriansia tvarka.

Siuvinėjimo ratelis puikiai 
gyvuoja. Pirmutinė ratelio 
sueiga buvo satixio 6 d. M. 
Lukanskienės namuose. Daly
vavo ir žymių viešnių iš Chi
cagos, dain. M. Janušauskie
nė, A. Poškienė ir B. Bytau
tienė. Pasivaišinta, pasišneku
čiuota org. reikalais.

Antra ratelio sueiga įvyko 
sausio 13 d. pas malonių ir 
vaišingų A. Jaukšienę. Daly
vavo skaitlingas būrys narių 
ir viešnių, iš kurių Petkienė 
pasižadėjo trumpu laiku tap 
ti s-giete. Bravo!

Sekantis ratelio popietis į-

Pranešimai

NORTH SIDE. — Federa
cijos vietinio skyriaus labai 
svarbus susirinkimas įvyks
ta šį vakarų, 19 d. sausio, 
parap. svetainėje. Kviečiami 
draugijų atstovai būtinai at
silankyti, nes turime daug ir

stymui, Be to, šiame susirin
kime bus rinkimas šiems me
lams valdybos. Būt labai ma
lonu, kad šiame susirinkim? 
dalyvautų ir draugijų pirmi
ninkai, raštininkai, iždininkai 
bei kitų draugijų valdybos 
nariai. Lauksime visų.

Skyriaus Valdyba

to, išgirsite raportų apie fi
nansini draugijos stovį.

P. K., sekr.

Miss E. Calvin, 23 m. amž., 
vakar žuvo įkritusi į keltuvo 
šaftų Insurance Exchange na-
muose.

KENOSHA, Wis., saus. 18. 
— Čia suimtas James O'Co
li nor, 29 m. amž., dukart iŠ 
kalėjimo pabėgęs Chicago plė
šikas žudikas.

SKAITYKITE ‘ ‘ DRAUGA ’ ’

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Gražioji Lietuva 
Paveiksluose

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nno 1:30 iki S vnl. vak.

Tel. Calnme* 6974 On.-so vaiandoa 
S ryte Iki 8 vakare 

lAaklrlant sek 
madlenlus 1. 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Visi tie, kurie turi tikietus 
pardavimui Profesionalų ir 
Biznierių bankietui sausio 21 
dienai, prašomi iki ketvirta- j 
dienio vakaro, sausio 21 d., 
sugražinti neparduotus tikie- 
tus ir priduoti pinigus už pa
rduotus tikictils Wltl J Ka- 6924 So. Talman Avė. niuotus tiKietus vvm. o. na , GROvehill 0617
rcivai, 4644 S. Paulina st. 
Tel. Boulevard 1389.

TeL OANal 0523

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR GHIRURGA8 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P M. 
Res. ofiso vai.: 10-12 A. M.A 8-9 P. M.

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
nniral sutarti

D. L. K. Vytauto draugija 
laikys metinį susirinkimų ant- 

t j radienį, sausio 19 d., 7:30 vai. 
2456 W. 69 St. I vak., Chicagos Lietuvių Au

ditorijoj. Visi nariai privalo 
būtinai dalyvauti, nes turime

DR. P.. ATKOČIŪNAS
TI AKTTRTAfl

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

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

Office TeL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis utini tarus

Tel. OANal 2345

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

Ketvertais patai sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel CANal 0402

Parapijom komiteto narys 
J. Malis randasi Sv. Kryžiaus 
ligoninėje. Padaryta operaci
ja. Jau sveiksta ir neužilgo 
grįš namo.

Taipgi Marijona Paulis ke
letu dienų išgulėjo toj pačioj

Mūsų parapijos metinė at
skaita jau išduota. Per pra
eitus metus turėta įeigų $33,- 
346.97, o išmokėjimų $27, • 
992.27. Skolos atmokėta $2,- 
700 ir bažnyčios bei svetai-

ligoninėj. Ji buvo ten dėl eg- J nės dekoravimas atsiėjo $2,- 
zam i nacijos, kurių atliko dr. į 700. Balansas liko šiems me-
J. Simonaitis.

Musų mokyklos Motinų Rė
mėjų klubas gerai gyvuoja. 
Kas mėnesį susirenka ir nuo
sekliai aptaria mokyklos rė
mimo reikalus. Sausio 27 d.

tams $8,102.42. Gana gerai 
i padaryta ir duosniai aukota, 
ftįmet, švęsdami dešimtmetir.į 
jubiliejų, bus galima virš 10,- 
000 atmokėti skolos, kuri kas 
met gerokai mažėja. Parapi
jos metinis susirinkimas bus

VIEŠAI
PARDAVIMAS

(Public Auction)
Tikras Bargenas 

North W. (šiaurvakarinis) 
kampas Cermak Road Ir

Westem Avenue 
fti brangi nuosavybė bus

Haster in Cbancery, Ninian 
H. AVelch, Circuit Court Clerk 
ofice, Chicago, Ilk, parduota 
pirmadienį, sausio 25 d., 1937 
m., 12.-45 po pietų lygiai. Ma
tykite

KUCHINSKAS & 
KUCHINSKAS 

2221 West Cermak Road 
TeL CANal 2552

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Office Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.

OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Tel. CANa’ 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesinn 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 sutarti

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

Runday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYRTOIAN snd 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis ns>ral sutarti

Ofiso Telef. BUOlavard 7R20 
Namų Talaf. PROspeet 1930

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14
Rea. KENvrood 5107

DR. A. J. BERIASH
Ofiso vai. nno 1—3: nuo 6:30—8:30

756 West 35th StreetTel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartj 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telafonaa REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Residence 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 Ava. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartis

T V A T R Ū R BAHTARAT

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRglnia 1116 4070 Archer Ava
Valau Jos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZTDENCT.TA

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Residence
6609 S. ArteMan Ava. 
FROtmacf MOS

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

GETRAS
3156 W. 69tb 8*.
HEMiock 5998 

\ VALAND08:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trediadieaiai* ir Sekmadieniais 
nasrai antarti

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labo*

CHICAGO. ILL.
Telafonaa MIDway 2880 

OFISO VALANDO8: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
nL po (tetų it Z iki 8 JO i. X*

DR. MAURICE KAHN
OYDYTO.TA8 IR CHIRURGA8

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rea.: Tel. PLAza 2400
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-3 v. vak. 
Nedaliomis ano 10 iki 12 dieni

Išvykdami iš Chicagos bro
liai M. ir K. Motuzai nori 
duoti galimybės visiems pa
matyti jų pereitų vasarų pa
gamintus krutamus paveiks
lus Lietuvoj, todėl paskutinį 
sykį pakartojant dar rodys

Antradienį, sausio 19 d. 7:30 
vai. vakaro Šv. Kryžiaus par. 
salėje Town of Lake.

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HEAI/TH-MOR 

Matykite Ji šiandien!
Reikia llk pašaukti CKNtral 9051 
arba raSytl laišką, o HEAI.TH-MOR 
ekspertas atvyks pas jus. Ir por ke
lias minutes IAalAkins HEALTH-MOlt 
rnagikų. šaukite pardavėją J. F. 
DANIS. Room 618. 203 No. Wa-
bash Avė., Chicago.

CLASSIFIED
REIKAI.AV.IAMOS DARBININKftS

Reikalaujama mprgtna ar moteris a- 
belnam namų darbut? Kambarls Ir 
valgis. Gera alga. KEYslone 2031. 
3738 Eastsvood Avė.

PARDAVIMU KAILINIAI PALTAI

48 vartoti fnr kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui 15.00.

. Pirmosios ateiti, pirmiausiai gaus. 
Eeonomlcal Sectlon. Miller Fur Com-

1 pany 166 N. Michigan Avė. Atdara

Telephone HEMiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTI8TAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir tventadieniais 

nsas 1 snsitsrims

Tel. Office Wentworth 8330 
Rea. Hvde Park 3395

DR. SUSANNA SUKIS
Motėm ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietį), 7—8 v. vak. 
iSskvms seredomis ir snhntnmia

Tel. Ofc. REPnhllc 7«»«
Melrose Park «2O

DR.A.R, LAURAITIS
DENTI8TAS 

2423 Weat Marquette Road
Antrad., kctvlrlad Ir aenktadlenlalr

9-12 v. ryta; 1-6 p. p.: «-» v. v.
Aefitadlenlala nuo 9 v. r. (kl 1 p. p. 

161 Broadwav 
MELROSE PARK, ILL 

Pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 
10 v r iki 9 vai. vakaro 

Sefttad tentais nuo 3 v. Iki < v. V. 
Sekmadieniais pagal sutartie^

vakarais.

PARDAVIMUI BITCERNfi

Pardavimui pirmos klasės mėsos 
krautuvė. Apylinkės biznis. Ijihal 
prieinama kaina. Telefonuoklte TRI- 
angle 6090 tarp 6 Ir 6:30 vai. vak.

PAIEŠKOJIMAS

Noriu žinių apie Carnella Wilkonls. 
arba WUkonlų Šeimyna. Pirmiau 
gyveno po num. 1308 So. 49th Ct., 
Cicero, III. Box 84 A, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago.

REATj F.STATE PA.RDAVIMII

Pardavimui dviejų nukiltų namas po 
4 kambarius, su voniom, skiepu, ir 
2 kam paradžinm. Rtella Ynkne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANal 
3764.

IEAKO PIRKTI

TeSkoma pirkti maži vargonlnknl 
(reed organ). Turi būti geram sto
vy. Box 81 A, “Draugas”.

PATARNAVIMO 8T0TYS

M1DWEST SERVICE STATTON 
2335 Ro. Westem Avė., kampas 23rd 
Place. Tel. CANal 3764. Phillips 
“66"’ Products — Veedol and Qua- 
ker State Motor Oila — Citiea Ser
vice Motor Oila — vien aukiltns rū- 
liea Lnhriknntni vartojami — In" 
dezed Lubrication. Vic. Ynknea, ma- 
nager.

UPH0L8TERING

Rakandų Taisymu
PervHkiman, baldų taiaymas, per- 

maliavojimaa, išvalymas. Darban ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai, 
žemiausios kainos mieste. Superior 
Upholatering Co., 327 So. Kedaia 
Ava., NEVada 7717. , __ __


