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ilsėtis

JI DIRBA TIK UŽ SAVANORIŲ 
SIUNTIMO SULAIKYMĄ

Diktatoriaus Hitlerio atstovas 
vyksta Romon

LONDONAS, saus. 11 — mų. Tad .Anglijos min. kabi-
Paskutinėmis dienomis Pran- notas ir nusprendė šį kartų 

būzijos socialistų vyriausybė nesikišti j Morokos klausimų. 
H<aip koks siaubas staiga paki- Pažymėta, kad Anglija nepa- 
lo prieš Ispanijos nacionalis- sirengusi į jokius karo veiks- 
tų režimų, kurs vaido Moro- mus, o ypač Maskvos ir Va- 
kos dali. Prancūzija reikalu-Jencijos radikalų naudai. Nus- 
vo, kad nacionalistai pašaliu- prendė ir toliau dirbti už na
tų iš Morokos būk ten suga- vanorių siuntimo nutraukimų 
bentus ir gabenamus iš Vokie ir tuo reikalu pasiuntė naujas 
tijos savanorius. Sakė, kad jei notas Vokietijai, Maskvos bei
tas nebus padaryta, Prancfl ševikams ir kitoms interesuo- 
zija paskelbs karų nacionalis- toms valstybėms.
tams ir užims ispanų Morokos -r, • ... , , , .11 Reikia spėti, kad be Angli-
1 ft . jos pritarimo viena Prancūzi-

Karo pavojus plačiai pras- • , • , •,1 . . .la nedrįs ka nors veikti Moro-kamliėjo, kadangi ir Anglijos
vyriausybė prisidėjo prie ’’................_ .T> ... . Žiniomis iš Berlyno, rvtoiPrancūzijos reikalavimų ir j , j j

pasiryžimų. Prancūzija ir An
glija ėmė siųsti karo laivus į 
Morokos ir Ispanijos pakraš
čius. . . « ’>

Anglijos ministerių kabine
tas paskiau atlaikė kelis spe
cialius posėdžius- ir rado, kad 
su Ispanijos nacionalistų val
doma Moroko« dalimi nėra 
taip bloga,, kaip Prancūzija 
vaizduoja ir nepaduoda įrody-

iš
Romon vyksta Hitlerio atsto
vas gen. pulk. Goeringa.s. Ma
tyt, jo kelionė yra susijusi su 
Ispanijos klausimu.

Žiniomis gi iš Madrido, na
cionalistai dar smarkiau suž
nybo Madridu iš visų šonų, iš
ėmus rytinio šono spragų ir 
kažkodėl šiandien sustabdė 
puolimus. Matyt, daro žvalgy
bas, tvarkosi.
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'Kisėjas George AVeiss Chicagoj nubaudė kalėti “moronų” Carlosų Loayza (pirma
sis iš kairės pusės) už jaunų mergaičių užkabinėjimų. Moterys reiškia džiaugsmo, kad 

baudžiami. (Acme Photo.)“moronai”

JAPONŲ SAVANORIAI 
ISPANIJOJE?

GIBRALTARAS, saus. 11. 
Iš Ispanijos grįžę čia britai 
pasakoja, kad Cadize, Ispani
joje, laukiama apie 3,000 ja
ponų savanorių, kurie siunčia 
mi .nacionalistų pagelbai.

Be to, jie pasakoja, kad 
Cadize ir Jereze, italai eks
pertai stato lėktuvas iš at
vežtų iš Italijos dalių.

Gibraltaran atplaukė keli 
Anglijos didieji karo laivai.

VYSKUPAS PRIEŠ NACIŲ 
PAGONIŠKUS ŽYGIUS
AMSTERDAMAS, Olandi

ja, saus. 8. — Oldenburgo val
stybės, Vokietijoje, nacis gu- 
l>ernatorius neseniai ėmėsi žy
gių, kad iš visų viešųjų 
kyklų pašalinti kryžius.

mo-

Mue.nsterio (AVestfalijoje) 
katalikų vyskupas C. A. grafas 
von Galen tuo reikalu išleido 
ganytojinį laiškų, kurs buvo 
skaitytas visose vyskupijos, 

^bažnyčiose.
Vyskupas von Galen pareiš

kia, kad šis gubernatoriaus 
žygis yra pirmasis žingsnis 
ton kryptin, kaip nacių švie
timosi diktatoriaus Alfredo 
Rosenbergo yra nurodyta, kad 
visoj, šaly išnaikinti visus krik 
ščioniškus simbolus.

“Dėkokime Dievui”, rašo 
vyskupas, “kad Jis atidarė 
mums akis. Jūs, mano bran
gieji, nukreipėte savo karštas 
maldas į Viešpatį, dienų ir 
naktį, kupinose bažnyčiose ir 
namie, kad išvengus to pikto 
žygio. Tr Viešpats išklausė jū
sų maldų. Tr jūs ne vien mel- 
dėtės, l>et pakilote dar ir akci- 
jo.n. Ir šiandien Kryžius pasi
lieka. Pasilieka, kas yra svar
biausia, ir mūsų širdyse. Nie
kas negali ir negalės mūsų pa 
čių, arba jaunimo, tautos, mū
sų šnlies atskirti nno Kry

žiaus! Mes neturime draugau
ti su tais visais, kurie yra 
Kryžiaus priešai. Negalime 
žiūrėti į knygas, arba kitus 
kokius raštus, kuriais nieki
namas Kryžius. Ir jei mums 
bus likimo skirta dėl Kryžiaus 
kentėti persekiojimus podraug 
su Nukryžiuotu Kristumi, ta
da jausimės turį pakankamai 
drąsos ir sųmonės. Visados 
turime atsiminti Tų, Kurs 
mirdamas ant Kryžiaus pa
rengė mums amžinąjį gyveni
mų ’

Reikia pažymėti, kad kaip 
tik gubernatorius paskelbė 
pašalinti iš mokyklų kryžius, 
visoje valstybėje katalikai 
kaip vienas suskato melstis, 
turėti susirinkimus ir protes
tuoti. Bažnyčios ir salės kas
dien buvo kupinos žmonių. 
Protestai buvo siunčiami gu
bernatoriui. Tuo keliu guber
natorius priverstas atšaukti 
savo įsakymų. Jis pareiškė: 
“Išmintinga vyriausybė turi 
klausyti žmonių balso ir pa
taisyti padarytų klaidų.”

KELINTĄ KARTĄ SKEL
BIA APIE “VARŽYMUS”

LONDONAS, saus. 11. — 
Anglijos vyriausybė kelintų 
kartų skelbia, kad ji “varžo” 
savanorių siuntimų Ispanijon. 
Ir visados iš to nieko neišei
na.

UŽGINA VOKIEČIŲ ANT
PLŪDĮ MOROKOJ

C AS AB LANCIA, Moroko, 
saus. 11. — Ispanijos valdo
mos Morokos dalies komisio- 
nierius Beigbeder užgina, kad 
M o roko j būtų vokiečių koks 
antplūdis.

Komisionierius pareiškia, 
kad tas yra Maskvos ir Va- 
lencijos radikalų prasimany
mai.

BELGIJA LAUKIA RADIKA
LŲ ATSAKYMO

BRIUSELIS, saus. 11. — 
Belgijos vyriausybė laukia 
atsakymo nuo Ispanijos radi
kalų ryšium su vieno belgų 
ambasados Madride štabo na
rio nužudymu.

Belgija pasiuntė Valenci- 
jos radikalams ultimatumų. 
Reikalauja vienų milijonų 
frankų atlyginimo ir atsipra- 
Symo. I ^lį

PAGROBTAS VAIKIUKAS 
RASTAS NUŽUDYTAS

VATIKANAS, saus. U. — 
Pereitos nakties pirmųjų dalį 
Šventasis Tėvas praleido ra
miai. Po pusiaunakčio pakilo

nėra pavojaus, kad Popie
žius, kaip paprastai, ir toliau 
turi ilsėtis — pasilikti lovoje*

Padirbdinta specialė su ra-
kojose skausmai ir pasireiškė tais kresė ir Popiežius ti ke
nkei nas ligonio nusilpnėjimas.1 josi tomis dienomis nors trum

Buvo pakviestas dr. Milani, 
kurs apie pustrečios valandos 
išbuvo pas Popiežių. Išeida
mas pareiškė, kad Popiežiui

pam. laikui apleisti lovų. Bet 
dr. Milani pareiškė, kad iki 
vasario m. 1 d. kresė vargiai 
bus panaudota.

Mokslininkai pagerbė mirusi 
kunigą chemiką

MURPHY PASIŠALINA IŠ KARDINOLAS DOUGHER- 
DETROITO STREIKŲ TY IŠVYKO Į MANILĄ

LAUKO NEAPOLIS, Italija, saus.
11. — Jo Emin. kardinolas 
Dougherty, Philadelphijos ar
kivyskupas, šventojo Tėvo at
stovas tarptautiniam Eucha
ristiniam kongresui Maniloje, 
Išvyko iš čia specialiu “Eu
charistiniu laivu” su gausin
gais meldžionimis.

Jo Eminencija išlj dėtas su 
Italijos militarine pagarba.

DETROTT, Mich., saus. 11. 
— Sužinota, kad Michigano 
valstybės gubernatorius Mur- 
phy atsisakė toliau dirbti, kad 
United. ^Automobile Workers 
of America vadus suvedus ko- 
kion nors konferencijon su Ge 
neral Motors korpo-racijcs vir 
šininkais. Jis daug veikė tai
kos reikalu automobilių pra
monėje. Susidūrė su nepasi
sekimais. Tad nusprendė grįž 
ti j Lansingų ir daugiau užsi
imti valstybes reikalais, o au
tomobilių pramonėje taikos 
klausimų palikti darbo depar
tamento taikintojams.

Chevrolet fabriko daugu
mas darbininkų, kurie n n i 
atnaujinti darbų, sudarė ko
mitetų. Sakoma, šis komitetus 
skundžiasi, kad šio fabriko 
mažumas darbininkų streikuo
ja ir trukdo visų darbų. Šis 
komitetas kreipės pas guber
natorių Murpby, kad jis pa
sistengtų visuose General Mo
tors fabrikuose Michigane 
pravesti darbininkų plebiscitų 
streiko reikalu. Tuokart būtų 
žinoma, ar daugumas darbi
ninkų pageidauja darbe, ai 
streiko.

Gubernatorius nežada imtis 
šio žygio. Bet jis pasižada 
grįžti automobilių pramonės 
arenon, jei bus vienos, o r ki
tos pusės kviečiamas.

VOKIEČIAI GAUNA ŽINIŲ 
PER RADIJĄ

BERLYNAS, saus. 11. - 
Vokietijoj spauda aštriai cen
zūruojama. Iš užsienių labai 
mažai žinių paduodamu ir tai 
tos, kurios yra palankios na
cių režimui, i

Vokietijos gyventojai tačiau 
prasilenkia su cenzūra. Jie 
per radijų apturi žinių sta
čiai iš užsienių. Vyriausybė 
prieš tai kovoja. Numatytos 
aštrios bausmės klausantiems 
žinių iš užsienių. Agentams 
yra sunku sučiupti klausan
čius šių žinių.

VIENAS ŽUVO RIAUŠĖSE

ANGLIAKASIAI REIKA
LAUJA MAŽIAUSIOJO 

ATLYGINIMO

NOTRE D<AME, Ind., saus. 
11. — Vietos universitete į- 
vyko žymiųjų moksli.inkų, 
dvasininkų ir pasauiu.inkų, 
suvažiavimas. Pagerbtas prieš 
vienerius metus įniręs garsus

chemikas kun. Julius Neuw- 
land, C.S.C.

Jo Eksc. vyskupas Scremb'š 
iš Clevelando pontifiknvo Mi
šias’ už mirusį mokslininkų. 
Popiet įvyko suvažiavusiųjų 
posėdis.

Reikalauja 790 milijonu doleriii 
ledarhiu šelpimui

INAUGURUOTAS ILLIHOI- 
SO KIMS
SPRINGFIELD, UI., saus. 

11. — Šiandien čia įvyko gu
bernatoriaus Hornerio inau
guracija. Iškilmėse dalyvavo 
keli tūkstančiai demokratų 
svečių. Ir iš Cooko apskrities 
ir Cbicago visi didieji demo
kratų vadai dalyvavo inaugu
racijoje.

SUŽEISTA 16 DARBININKŲ

NEW CASTLE, Ind., saus. 
11. — Sprogimas ištiko Cbrys 
ler Motor korporacijos fabri
ke. Sužeista 16 darbininkų.

YVASHINGTON, saus. ĮL, 
Prez. Roosveltas šiandien pa
reikalavo kongreso slprti 799 
milijonų dolerių šelpimui — 
įvairių viešųjų projektų vyk
dymui, per sekančius penkis 
mėnesius.

Prezidentas pareiškia, kai 
bedarbių šelpimas turi. būti 
vykdomas. Sako, šelpimų gali 
sumažinti tik privačios pra
monės, sukeldamos darbo di
desniam darbininkų skaičiai.

Prezidentas turi vilties, kftd 
privačios pramonės stengsis j 
neverčiamos mažinti darbo! 
valandas, kad tuo būdu pada-| 
rius vietos bedarbiams.

Sako, sumažės nedarbas, m 
to sėkmėje sumažės šelpimas 
ir mokesčiai bus mažina ui.

NUŠOVĖ PIJANISTĄ

ANTIOCHIJA, saus. 11. — 
Čia ir Alexandretta mieste 
turkai su arabais sukėlė riau
šes. Vienas asmuo žuvo ir ke- 
liosdešimts sunkiau ir 
viau sužeista.

Policija suėmė H. Rambert, 
47 m. amž., 2465 Clybourn 
avė., kurs Monte Carlo resto
rane, 2370 Clybourn avc., nu
šovė pijanistų Fr. Parkerį, 
40 m. amž.

Suimtasis Rambert sakosi, 
leng- kad jis pats nežinąs, kodėl 

atlikęs šių žmogžudystę.

ŽUVO 15 PAČIŪŽININKŲ PRIPAŽINTA 35,000 DOL. 
ATLYGINIMO

TACOMA, Wash., saus. 11. 
Gruodžio m. 27 d. pagrobtas 
berniukas Charles Mattsor, 
10 m. amž., rastas nužudytas 
arti Everett, AVash., apie už 
50 mylių nuo čia*

Pradėta energinga^ grobė
jo ieškojimas.

WEST FRANKFORT, IU., 
saus. 11. — United Mine Wor 
kers 25 lokalinių unijų delega
tai čia turėjo suvažiavimų.

Suvažiavimo dalyviai pasi
sakė už 30 valandų savaitės ir 
penkių dienų savaitės darbų 
ir už mažiausių 7 dol. 50 c. 
dienos atlyginimų.

BERNE, Šveicarija, saus. 
11. — Nuo poros Šveicarijos 
kalnų nusirito dideli sniegy
nai ir užmušė 15 pačiūžininkų, 
kurie ten sportavo. Kitų trijų 
nesurandama.

Praneša, kad .šaltesnis ir 
sausesnis oras Chicagoj su
mažino influenza (gripu) ir 
plaučių uždegimu susirgimus 
ir mirimus. i

1934 m. saliune, namuose 
3447 W. Madison gat., nušau
tas Joseph O’Connor, 33 m. 
amž. Nužudytojo motina naš
lė vakar teisme laimėjo 35,000 
dol. atlyginimų iš saliuno sa
vininko ir iš namų savininkų.

Penki kaukuoti plėšikai api
plėšė Cbicago Stadium ofisų. 
Apie 3,000 dol. pagrobta.

NUBAUSTI ŽYMUS ŠNIPAI

KAUNAS. — Šių metų pa
vasarį Kaune buvo sulaikyti: 
Leopoldas Bormanas, Fridri
chas Vilhelmas Hinzas ir 
Walteris Baumgartelis, ku
rie pasirodė šnipinėję Vokie
tijos naudai. Du jų buvo Vo
kietijos pasiuntinybės Kaune 
tarnautojai. Gruodžio mė: 
viduryje šių šnipų bylų Kai 
ne nagrinėjo Lietuvos kari- 
menės teismas, kuris juos v 
sus pripažino, kaltais ir n 
baudė: Leopoldų Bormanų 
12 metų sunkiųjų darbų 
Įėjimo, Fridrichų ^Vilhelmų 
Hinzų — 4 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir Walterį 
Baumgartelį — 2 metais sun 
kiųjų darbų kalėjimo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

PASITARNAUS TAIKAI

Pirmasis kongreso 75-tosios sesijos ak
tas buvo — priėmimas įstatymo, kuriuo už
drausta išvežti Ispanijon karo medžiagos. 
Aukštuole rūmuose (senate) tas įstatymas 
praėjo vienbalsiai. Tai pirmas toks sutar 
tnas balsavimas per daugelį metų. Žemes
nieji kongreso rūmai jį priėmė 403 balsais 
prieš vienų. Tai irgi savotiškas rekordas.

kad, girdi, Vokietija slaptai rengiasi uiduo- p 
ti smūgį Vakarams pirmiau negu anglosak
sai susiorientuos ir susiorganizuos. Mano
ma, kad Hitlerio planus galėtų suardyti tik 
labai glaudus Prancūzijos ir Didžiosios Bri 
tanijos bendradarbiavimas. Nors Anglija ka
rui dar nepasiruošus, nors jos jėgos ant 
sausžemio nėra stiprios, tačiau jos laivynas

Iš po mano balanos
Morkus

koj nešioja akinius. Gana sto
vis dar tebestovi pirmoje vietoje ir su tw< mbua nuošimtis. Deiko taip 
žinoma, reikia skaitytis. Ekonominiu ir fi- vra> kol kas da niekas lno 
nansiniu atžvilgiu Anglija yra gana stipri,
apimti beveik vie, ^eaulį. Sueidėjuei su 
Prancūzija, kuri tun didesnę karinę pajėgų, ! 
išėjusi į karų prieš Vokietijų, galėtų turėti 
lemiančių persvarų.

Vokiečiai, manydami, kad staigus ir

Kas penktas asmuo Ameri eidavo ne tik žmonės, bet ir 
viršžmogiai... Tokis vaikai
buvo meilus ne vien tik tė
vams, bet ir kitiems. Ne vien,

rimtai uesusidomėjo. Tyrinėti ‘ mat, tėvai, bet ir svetimi ma
tė to vaiko būde savo ateitį' 
ir gerbūvį. Antraip vertus,žūčių galės pasirodyt. Bet 

svarbiausia, tai, gal, bus tn, 
kad nuo skaitymo. Niekur ne

netikėtas karo pradėjimas jiems išeis į nau- * skaito tiek daug, kaip čia.
i_ _ i a- i___ ? __ !____ •__ . • VacMALA VOHilria iNespėjo kūdikis užsimegsti, 

kai, štai, ve geroji jo mamy- 
tėlė neužmiega tol, kol vai- 
kas nors bent pirmų raidę 
pažįsta. Na, o paskui tam 
skaitymui jau jokio galo nie
kad nesimato. Mokykloje skai 

LIETUVYBĖS PALAIKYMO KLAUSIMU to. Mokyklų baigus dar dan

tį ų, nes neduos tinkamai susiorganizuoti jų 
priešui, gali apsirikti.

Ar šiaip ar taip klausinių svarstysime, 
šie 1937 metai, kaip daug kas pranašauja, 
daug nulems: ar Europoj karas tuoj prasi
dės, ar dar bus nutęstas keletai metų toliau.

vaikai patys savyje matė ir 
išmoko daugiau, negu nūdie 
nos universitete. Gi nūdienos 
motinos sako: bekų išauginti 
Čielų virtinę anei šiaip anei 
taip, tai geriau išauginti vie
nų, bet “tikrai gerai”. To 
“gerumo” pasėkos jau visi»- 
nis pradeda akis iki kraujų 
graužti. Su tuo “tikrai ge
rai’’ auginamu vaiku nesusi -

PROF.

r*,

“Žemaičių Prieteliaus” Kla
jūnėlis, sveikindamas visus

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS “Tu, Juozai, nemokėsi, aš su
mokėsiu!” Patarnautojas, oa- 
bijojęs, kad viešbuty nekiltų 
didelis triukšmas, sako, “Vy- 

mano tavorščius žemaičius, (rai, nurimkit. Vienas kuris
nori papasakoti jums istorijų sumokėkite ir gana.” Tačiau 
apie septynis linksmus stu-j triukšmas nė kiek nenurimo, 
dentus, turbūt, taip j>at že- priešingai, dar padidėjo. Ta- 
maičius. Istorija yra tokia: i da sumaningas Pranas krei- 

Linksniaii gyvendami stu-1 pėsi į patarnautojų, sakyda- 
dentai nei nejiajuto, kad tėvų mas: “Matai, pone, dėl ino- 
mėnesiui pragyventi prisius- kėjimo gali kilti didelis triuk- 
tus pinigus greitai išleido. ’ šmas, ir aš bijau, kati tuo r*e-

v.f.Hbn o.v.it«sl Bet kadangi skaitosi kalba ne tik motina, bet ne* į XuEūdę> nepatenkinti vaikš-! padarytumėme Tamstai ne-
’ ,o . 1 itu\ių katu ikų sa aitrai-,^ ^k įg arti, akys savaimi mokytojas, nei kunigas, nei čiojo iš vienos gatvės į kitų. malonumo. Manau, kad burti;

Kalbėti apie lietuvybė, iitaikyną Jungi, f™ t?k‘° į“*““0' ’,UŽį' ?”rk*’ ~ Viskas veltui: pie,,i kaip nS' W‘" teto vie,lam B
v™. k® P0*1®’- Fnreiltu. toliau ka.. be tai kad vengia, bet tair, nfra ..,.a|a,lUit įkaitę apmokėti.” “Mielai

tis “Amerika” rašo:

Valstybėse niekados nebus perdaug. Ypač
Šis nuosprendis turėjo būti greit padu- | niaiOnu žengti į naujuosius metus/ turint akini’ reikift

rytas, nes kelios kompanijos jau buvo ga
vusios atitinkamų valdžios autoritetų leidi
mų išvežti Ispanijos radikalų valdžiai už 
milijonus dolerių karinės medžiagos.

Kongreso priimtasis įstatymas yra tik 
i laikinas, Savo laiku prie jo turės būti pri- 
dėta pataisų, kad ne tik civilinio karo apim
tai Ispanijai nebūt valia siųsti karinę amu
nicijų, bet ir kitoms valstybėms, jei atsiti
kime jas paliestų ta pati nelaimė — nami
nis karas.

Vadinas, šio krašto valdžia atsistoja 
griežtai ant neutralumo pagrindo. Tuo būdu 
yra daug vilties, kad Jungtinės Valstybes 
ateityje laikysis nuošaliai Europos ir kitų 
kontinentų konfliktų. Mat, pasimokinta iš 
netolimos praeities: įsivelta į Pasaulinį Ka
rų, pražudyta daug žmonių gyvybių, sunai 
kinta daug krašto turto, o kas iš to buvo 
gero — tie, kuriems Jungtinės Valstybės 
ėjo ; talkų, nėra dėkingi. Ne tik skolų, bet 
ir nuošimčių už jas Amerikai nemoka. Dėl 
to Dėdė Šamas ir sako: žinokitės - dau
gi.. •* nė kojos nekišiu į jūsų reikalus. Ir 
gerai.

Tokia griežta neutralumo linija u taip 
pat griežtas stovėjimas už taikų, teigiamai 
atsilieps į viso pasaulio tarptautinius san
tykius. Valstybės, norėdamos pradėti bet 
kokį “triubelį”, iš anksto žinos, kad iš 
Jungtinių Valstybių nesusilauks jokios pa
galbos: nei moralės nei medžiaginės. Prie
šingai — susilauks pasmerkimo ir dėl to, 
gal būt, stenksis taikingiau gyventi su sa
vo kaimynais ir taip pat žiūrės, kad n val
stybės viduje būtų geresnė ir, svarbiausia, 
teisingesnė tvarka, žodžiu sakant, toko šio 
krašto valdžios nusistatymas daug patar
naus pasaulio taikai.

prieš akis reikšmingų faktų.

Prieš pat Kalėdas Kunigų Vienybės cen
tras, kaip žinome iš praeito numerio, tarp

ra, taip nėra. “Palaukit, vy- 
tiesiog nuo jo bėga via, kas raij a- anau vieįta,j; kuria.

me gausime šiandien pietus,” 
anas.

I tik kojas turi. Neveltui ir na-
Tabako., tai tik«i tonti-' n’#1 8avi”inka.s j® «sil^U sušuko linksmai Pr 

_ ..o, v- , taikos. Turėti, matyk, toki ne senovės indų želmuo. No ' / a •- . ... . . , T vaikų po savo pastoge, tai.kitų svarbių dalykų nutarė daugiau kreipti daugiausiai jo auginto. Ir va septyniom, žmonėm, geriau-
dėuiesio,, ...ūsų mokyklose dėstomų betuvi, rtot. tik laba. mažai * ton, ^Jsiu| pietus BU
kalba, Lietuvos mtonjų tr geografų. _ , tyčia aplinkybėms _ susibarus. ‘ mais. Linksmai .urėdo .tuden-

Nėra pagrindo abejoti, jog šis nutarimas Sakysim, dvasiškiai pakšeda-i ? . n-i....................susilauk, visuotinio pritarti. Lietuvi, pi- v0 Hnlta. prie kai kurių pa-l v<uko’ ku!k ^tabmeldS-jasiy tai pietų. Privalgę ,r prisige-

Viešbuty Pranas užsako

DEL KARO PAVOJŲ

Žmonės, gerai pažįsta Europos politinę 
padėtį, yra linkę manyti, kad šie 1937 me
tai bus patys pavojingiausieji metai iš vi
sų pokarinių laikų. Taikos ar karo klausi
mas labiausia pareisiųs nuo Vokietijos.

Ligšiol tarptautinei Europos politikai 
daugiausia vadovavo Prancūzija, Bet pasta
ruoju laiku toji v-adovybė išsprunka iš jos 
rankų. Jos padėti sunkūs vidujiniai ginčai 
ir kovos. Tuo būdu ji yra užimta savais rei
kalais ir nebeturi nei laiko nei jėgų kitiems 
oalykams. Daug kas pareina nuo Didžiosios 
Britanijos. Bet ir ji nėra laisva nuo vidu-

nigais, prakaitu ir rūpesčiais įsteigtos mo
kyklos turi tarnauti lietuvybės reikalams.
Jei būtų kitaip, tos mokyklos neturėtų jo
kio pateisinimo.

Bet čia tenka suminėti ii* liūdnesnių 
reiškinių. Turim faktų, jog neretai senes
niosios kurios žmonės, ateiviai iš Lietuvos, 
atvyksta pas savo dvasininkus reikalauda-
mi mokyti jų vaikus katekizmo angliška,, milijon do|„ių pra|.Hiiamn. 
nevarginti jų lietuvi, kalboje ir pan. kitari ,aip jr civi,i.

Kų gali tada kunigai daryti? Neretai znotas žmogus savęs nesusi- 
jų pareiga prisitaikyti tėvų reikalavimams, valdo
Tačiau tokios nuolaidos neprivalo būti ir jos 
nebus, jei turėsime tvirtų viešųjų nuomonę.

Tokie lietuvybės griovėjai tėvai negali 
būti jokiu būdu pateisinami. Visuomenė, su
žinojusi apie daromų spaudinių į kunigus, 
turi stoti kunigams į nuoširdžių pagalbų.

Mozė svarbioje žydų kovoje vadovavo 
iškėlęs savo rankas. Kad jos pavargę nenu
svirtų, kad būtų iškeltos iki kovos perga
lės, žydai pasivaduodami jas prilaikė. Ii 
Moze nesusvyravo, nors nemažai vargo pa
kentė.

Štai, išeivijos dvasininkų vadovybė dių- 
siai iškėlė rankas, pasisakydama nuolatos 
budinti ir vadovaujanti kovoje už lietuvy
bės likimų šioje šalyje. Jei tos rankos pra
dėtų kiek sviruoti, visų pareiga jas prilai
kyti, nes jų vadovaujama kova daugiau ne
gu garbinga.

KATALIKŲ VIENYBES REIKALU

maldų. Įžymesni vyrai gai
šindavo karų ar taikų pyp
keles bešnarpšdami. Šiaip jau 
veik nevartota. Ne indai, o

jo tėvų. Obuolys nuo obelies 
netoli krinta.

Lietuva taip, kaip ir kito.:
tik aukštai iškilę europiečiai Ulys, turi ypatingus Kalėdų kuomet aš gtosįuos mokęti pi_ 

uigus, jūs man neleiskite mo-ant dabartinio sosto taibakų įpročius. Vienas tokis, šaky 
užkėlė. Vien Amerikoj tai gįjn? įaį giedojimas Kalėdų 
piktžoliai kasmet keliolikų giesmių vakarais po langais

ir viduje. Susirenka jaunuo
lių būrelis. Išmoksta kokių 
vienų ar kitų kalėdinę gięs-•a-r v .

sutinku,” atsakė patarnauto
jas. Pranas, paėmęs nuo sta
lo servetėlę, .užrišo patarnau
tojui akis ir paaiškino: “Drau
gai, kurį iš mūsų patarnauto
jas sučiups, tas už pietus tu
rės sumokėti.’ Patarnautojas, 
nieko nelaukdamas, pradėjo 
pušinėti. Ieško, graibo, čiupi
nėja vienų kėdę, čiumpa kitų 
ir šaukia: “Tamsta sumokė
si!” T.uo tarpu visi studentai 

ir
gatvėje linksmai juokavo.

Kai viešbučio savininkas
pravėrė duris, jis staiga pa-

rę atsiminė, kad nė vienas ne
turi pinigų. “Kas moka už 
pietus?” paklausė Juozas. Vi
si sužiuro į Pranų. “Gerai, . ,. . .„. ._ . „. ... , - ... tykiai išėjo iš viešbučio ias sumokėsiu, tarė Pranas, tik; \ .. . i' rrutvSir* liTibatnoi mnVflvh

keti.” Nutarta. Reikia tik su- . . . . . . . .......... . . , , teko patarnautojui i glėbi.mokėti. Pranas, nieko nelauk- f. , _ ,
, “Pagaliau, gana! Tamsta su-Pagaliau, gana! 

mokėsi už pietus!’damas, paspaudė skambuti, ir 
patarnautojas tuoj įėjo. “Pra
šau, pone, mums pietų sus

inę. Na, ir paskui eina iš ei- kaį^ ” paprašė Pranas. Ir 
les po kiekvienu langu ir gie- ayptdoamas padavė 100 litų .
da. Jei šeimininkas geras ir K^skaįtą ‘<yš sumoku,” tarė1 kvailiau, darai!” Tada pa

leidžia apie šešis milijonus į- ja**1 giedojimas patinka, (jį(jjngai Pranas. Staiga iš tarnautojas atsirišo akis ir,
vairios rūšies karų kasmet, kviečia pastogėn ir čia juos vjetos pamoko Juozas ir šau- Į pamatęs prieš save savo po-

nuoširdžizi vaiiina ir kitų kia. ,.N Pranaj nem0.
1—1_  __ 1___ 1_X* 1T * _ ! 7 7

Vis© pasaulio išdirbystės iš-

Navininkas nustebo ir, ne- 
suprasdaman koks reikalas, 
suriko: “Kų čia paguliau,

Nors tai da tik dalelė to, kas 
bns išleidžiama da už poros Kalėdų sulaukti linki. Jei ne 

j tik šiaip jau kokį grašį išme
tęs, paliepia toliau traukti. 
Nors tokių mažai taikos. Pa
prastai labai karštai vieni ki
tus priima ir sutinka.

Jei kam žingeidu, ve, kaip 
šis įprotis atsirado. Lenkijoj 
mokiniai, o da ypač aukštes
nius mokslus beeinu, laba: 
aukštai buvo statomi. Mažiau 
pasiturį, sakysim, turėjo tam 
tyčia teikiamų paramų. Eida
vo nuo namų prie namų su 
tam tyčia priruoštais bliudu-

metų.

Ainerikos katalikai kasmet 
surenka apie keturis milijo 
nūs dolerių misijų reikalams 
Rodos, gana daug. Tikreny
bėje gi, mažiau negu, saky
sim, saldainiams.

Nuo neatmenamų laikų, na
mų žiurkės ir peliukės išgau 
dydavo katė. Gyveninio sąly
goms besikeičiant, pasikeitė 
ir katė. Šiandien jau tik kai

kėši! aš šį kartų sumokėsiu.” 
Nesnaudė nė Jokūbas. 6is, nu-

nų, viskų paaiškino. Savinin
kas, paėmęs nuo stalo suskai
tę, įdavė jam, sakydamas:

tvėręs Juozų už pečių ir jam “Tamsta pats už pietus pa- 
kumštimi grūmodamas, rėkė: gal šių sąskaitų apmokėsi.”

Senovės Dainos

Žymusis Clevelando Vyskupas Joseph ku™* katės sav© pašaukimo kais ir gaudavo valgyt. Kitų 
Scliremba, buvęs Nactoualės Katalikų Vyrų laikosi. Diilžinma, — ne. Taip būdų turėjo, kaip išgauti rū-' 
Tarybos (N. C. C. M.) pirmininkas, vienoje kad kačių vietų pradeda už įr taip toliau. Krokuvos
savo kalboje pareiškė, kad ir Amerikos ir 
viso pasaulio katalikams būtinai yra reika
linga vienybė. “Mes negalime užmerkti akių 
tiems pavojams, kuriais esame apsupti iš 
visų pusių” — sakė veiklusis vyskupas ir 
didis Katalikų Akcijos judintojas.

Vyskupas pažymėjo ir tų faktų, kad vie
nybės stoka Ispanijos katalikų tarpe prive-

jiaių vargų. Valdydama labai didelę Sėmės .»•P™ d*b«tiiuų ndaimiy, prie
kamuolio dalį, ji turi labai opių vietų. Be 
to, ji nėra dai’ užbaigusi ginkluotis.

Europą daug baugina ir komunizmas. 
Dėl to ji gerokai blaškosi ir, išrodo, kad ji 
nežino, kų daryti. Visur neramumai, nepa-

eivilinio karo. Dėl to jis ir pažymi, kad 
laikas mums, Amerikos katalikams, pabus
ti, susivienyti ir veikti. N. C. W. C. (Na 
cionalė Katalikų Gerovės Konferencija) yra 
katalikų vienytoja bendram darbui. Tai

sitenkinimai. Gyvenama lyg ant vulkano. Amerikos katalikų veikimo centras, plie ka
Visi jaučia, kad artinasi didelė katastrofa, 
tačiau niekas nedaro tinkamų žygių, kad 
jos išvengti. Dėl to Vokietija, kuri per pas 
kurinius kelerius metus, keršto, neapykantos 
ir imperializmo vėdavo, gerokai susiorga
nizavo ir geriau prisirengė prie karo negu 
bet kuri Įrita valstybė, yra pasiryžusi nau
dotis proga. Jai daug nereiks, kad pradėti 
naujų karų.

Vienas prancūzas žurnalistas parašė,

rio, kaip jau žinoma, priklauso ir Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacija.

Šiais laikais visomis savo jėgomis vie
nijasi griaunamosios jėgos. Joe eina, kad 
ne tik valstybes griauti iš pačių pagrindų, 
bet kad prieš Bažnyčių ir patį Dievų kovoti. 
Tam steigiami visokie bendri frontai. Dė! 
to yra aišku, kad prieš organizuotų bedievių 
jėgų katalikai turi pastatyti savo stiprių 
organizacijų.

budinėti kai kurios rūšies su- akademija pravedė kelių to- 
neliai. lštiknjjų, šuo, kaipo kieme mokiniams burtis ir 
daugiau išauklėtas ir tand- Kalėdų ir Velykų tarpe vai- 
žiau su žmogumi susimezgęs, kščiojant po žmones šventas
padarys kur kas daugiau, ne
gu veidmaininga katė.

Kur tik pasirodysi apsigy
venimui namo ieškodamas, vi
sur užklausia: ar vaikų turi 
Jei taip, reiškia, namo ne
gauni. Įdomu. Da tik vakar 
visi vaikų nepasidalindavo. O 
šiandien jau niekas jo po sa
vo pastoge įsileisti nenori. Iš 
kur taip. Nors trumpai ir čia 
su savo triskatikiu pasidali
nsime... Ve, kaip mums atro
do. Kol motinos augindavo 
vaikus kaip reikia, jei nenn- 
augino gerai vieno, tai ant
ras, trečias, ketvirtas, jau iš
eidavo tikras žmogus. Prade
dant su dešimtu, ir toliau, iš-

giesmes giedoti ir taip savo 
skurdų pridengti. Kai matai 
sumanymas po visų Lenkiją 
pasklydo. Atsiradus universi
tetui Vilniuje ir kitoms mok
slo įstaigoms Lietuvoj, su 
kitais įpročiais ir šisai neat
siliko. Reiškia, ir Lietuvos 
menkesni mokiniui Sį būdų 
a&u pasisavina. Betgi vien 
tik aukštesnių mokslų moki
niams ir su šiao būdu neil
gai džiaugtis toko. Jį kai 
matai nusitvėrė ir parapiji-

Snnkieji darbeliai 
Dėl samdininkėlių.
Nedėlios rytebs 
Dėl maldininkėlių.

Nedėlios rytelį 
Ėjau vandenėlio,
Ėjau vandenėlio 
Į tų šaltinėlį.

Tame šaltinėlyj 
Bestovįs bernelis,
Bestovįs bernelis 
Mįslelėms dūmoti.

Pastatyk viedrelins, 
Paguldyk našlelius, 
Pailsėk rankeles 
Nuo sunkių darbelių.

Pastatyk v bedrebus, 
Paguldyk naštelius, 
Patieiyk širdelę 
Nuo svieto kalbelių.

Kaip vėjas girioje 
Medžių šakas laužo.
Taip ir mudu jaunu 
Sviets kalbelėms daužo.

jaunimas sumezgė rankas 
taip, kad jokios galimybės 
giedoti nepaliko. Ne vien au
kštesnių mokslų, bet ir baž-

Nustos vėjelis 
Medžių šakas laužęs, 
Nustos mudu jaunu 
Sviets kalbelėms daužęs.

Bėglias

Giest vdungėlė
Vyšnelių soddyj,
Verkia panešė
Rūtelių darželyj.

Cit, neverk panele,
N elementą voki,
Eisim Į sodų 
Nors pavaadravori.

Nėra man eėso 
Po sodų vaikščioti,
Nėra man čėso 
Sode vandravoti.

Rūtelės nesėtos,
Daržas neravėta*,
Rūtelės neskintos, 
Vainikas nepintas.

Dar sėsiu rūteles,
Dar daržų ravėsiu,
Dar skinsiu rūteles 
Dar vainikų pinsiu.

(Tas daineles dainavo ma
no tėveliai man beaugant. E- 
su sakęs, kad aš esu Ameri 
koj suvirš 30 m. ir čionai 
jų dainuojant nesu girdėjęs).

nių mokyklų auklėtiniai. Ei- nytkieinių mokiniai, be nie- 
na giedodami ir jie. Nugir- kur nieko, užleidžia sav<, j-
dęs kaimo jaunimas, mes, gi į protį grynai kaimo jaunimui, Bėglias
rdi, da geijiau pagiedosi n j kuris ir dabar dar jo neailei 
Reiškia, eina ir gieda ir jie. džia. Vadinasi, Kalėdose ka- 
Ilgainiui mokiniame kaimo lėdoja; o Velytose alalauja. GARSIllKITES unAUGE ’
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. JL 0. Rakauskas

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS kaip lietuvių yra sakoma, at- 
(PNEUMONIA) spėjus ligų, einama prie Ii-

t, • • -- ------- . .. , gos gydymo.Prie pirmiau minėtų plan-1 «* ,. .„. ., . . ,, . i i patingo dėmesio nonųeių uždegimo ligos ženklų te-i • kreipti ir j ši klausima dėlnka įskaityti kvpavimo ne- . f i ., .to, kad nuo jo priklauso li-iiorinalumai. Ligoms kvepuo . . * .... . .. , » gomo gyvybe, džiaugsmasja su paskuba, ne pilna kru- „ . . .. . ., A ... . , seihios narių ligoniui pasvei-tme, bet paviršium, vartoda- , . , \ .. . . . . kus ir gydytojo pasitenkinimas visas kvėpavimo prie- x , , . . ., , . Inas, kad jo rupesniu, medi-mones, ir, jausdamas dauginu . , , .-. . . ---- einos mokslo žinia ir moke-ar mažiau sunkumo, atsiziu- .. ............ ... ,_A. ,. |jimu sumaniai ir tiksliai pa
imt j ligos išsiplėtimų, d'eg 1 . .. . , ..... ...... . ; vartoti visas galimas šių lai-lio laipsni ir širdies patva- ,ruin I kų gydymo priemones, ligo-

T , . ...... nio gyvybė tapo išgelbėta.Ligos nuodai paliečia ir m- J » »

H •
jau gimnazijoje, ir visai din
go. V. Kudirka gimnazijoje

buvo lietuviškas. Šypsodama
sis jis praskleidė pinnus la-

sulenkėjo. V. Kudirka persi pus ir pradėjo skaityti. Iš 
ėmė lenkiška dvasia ne dėl I pradžių skaitė tyčiomis, liet
to, kad įsitikino esųs lenkas, 
bet dėl to, kad tokia buvo 
mada. Pamažu, nuolat su ’en 
kų kalba susidurdamas, 
priprato, ja persiėmė.

Tuo tarpu dienos slinko. 
Lietuvių tautos gaivintojas 
d r. .Jonas Basanavičius buvo

toliau šypsena nuo jo veido 
dingo.

— įminiau, — jis pats pas- 
Jls i kui pasakojo, — “Aušrų” 

skubiai vartyti ir... neprisi 
mena jau visko, kas su mani
mi darėsi. Tik atsistojau nu
leidau galvų, nedrįsdamas pa

jau pradėjęs leisti laikraštį j kelti akių ant sienų mano
“Aušrų”, kunoje įrodinėjo, i 
kas vra Lietuva ir kad lietu
viams reikia atbusti. Lietu- ■

kambarėlio. Rodos girdėjau 
Lietuvos balsų, sykiu apkal
tinanti, sykiu ir atleidžiantį...

Gydymas nuo plaučių užde
gimo kaip ir nuo kiekvienos 
pavojingos, gyvybę naikinan-1

, čios ligos turi principus, kn-Klapume randasi daugiau ar . ° , . ’ . ,_ , ... .... .. nuos nustato gydytojas kiek-mažiau baltimo ir kitų ismn-1 . .....
‘ ta i vienam ligoniui ir, kurių rei-casts vadinamų. Druskos .. * . , .. ’. x . ...... v - kia griežtai laikytis, šventaiekybe irgi vra mažesne. J ’

kstus. Šlapumo kiekybė su
mažėja, o sp. gravitacija pa
didėja, ir turi rausvų dažų.

Apie 25 nuošimčiai plaučių 
uždegimu sergančių ligonių 
klajoja. Šis ženklas pasireiš
kia ypatingai tuose, kurie 
sveikais būdami mėgdavo ge
rokai patraukti svaigiųjų gė
rimų. Tokiems išsitaisyti yra 
kur kas sunkiau, negu tiems, 
kurie prisilaiko blaivybės ir 
todėl daugumai iš jų, vietoj 
sveikti ir vėl džiaugtis gyve
nimu, priseina skirtis iš šio 
pasaulio kur kas anksčiau. 
Turint tai omeny, šį pavojų 
galima atitolinti, prisilaikant 
blaivybės.

Širdies pyktis ir vėmimas 
gan dažnai prisideda prie jau 
minėtų šios ligos 'ženklų, kas 
nekartų ne tik išsemia ligo
nio pajėgas, bet, negalint kaip 
reik priimti maisto, neduoda 
progos tas pajėgas naujinti, 
gaivinti.

Plaučių uždegimas savaimi 
yra begalo pavojinga liga, 
bet nekartų prie šios ligos 
prisideda vienokioj ar kito
kioj ligos formoj komplika
cijos. Tarp jų svarbių vietų 
užima atsiradimas krūtinėje 
pūlių — liga vadinama Em- 
pyema. Jeigu tokia kompli 
kacija prisideda tuoj po su
sirgimo plaučių uždegimu, li
gonis atsiduria begalo rimto
je padėty. Kuomet tokia, ko
mplikacija įvyksta vėliau, 
tuomet yra daugiau vilties li
gonį išgelbėti. Komplikacijos 
taipgi gali palieki širdį, sme
genis, vidurių plėvę, sąnarius 
ar kitą kurį nors svarbų or
ganų bei jo dalį.

pildyti.

Gydymo sėkmingumas rei
kalauja: Pirmiausiai, teikti 
ligoniui palengvinimo nuo 
kankinančių ligos simptomų, 
juos malšinant; toliau, glo
boti ligonį, aprūpinant jo 
kiekvienų nors ir mažiausį 
reikalų, kad tokiu būdu su
taupyti jam kiekvienų nors 
ir mažiausį dvasinio ir fizi
nio pobūdžio pajėgų grūdelį. 
Tos pajėgos yra begalo sva
rbios ir didžiai reikalingos 
kovai su liga. Pagaliau, im 
tis priemonių ligų pagimdžiu- 
šio mikrobo išnaikinimui ir 
kiekvienų kylantį ligonio or
ganuose silpnėjimų šalinti

Olandų dovana jaunavedžiams. Šiomis dienomis susituokė Olandijos sosto įpė
dinė princesė Juliana Su. vokiečių princu Bernliard zu Lippe-Bieterfielu. Olandų 
dovana jaunavedžiams buvo kis palovius.

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio Dvylikta Diena

‘Viešpaties malonių metu’.

— Luko Iv, 19.

Gyvenimo išeitys koncent
ruojasi į keletu ypatingų pro
gos punktų. Gyvenimo pasi
sekimas ir nepasisekimas pri 
klauso nuo to, ar šios progos, 
kuomet jos atsiranda, ar jos 
yra apleidžiamos ir ar leid
žiama joms praeiti. Gyvenimo 
didžiausios progos nėra, kaip 
didieji laivai, kurie išplaukia

Iš Tėvų Krašto
J

veje, nors nežymiai, bet jai, ; Paskui pasidarė man taip 
reiškėsi šioks toks tautinis > griaudu, kad apsikniaubęs 
judėjimas. Nevienas jau bu- J ant stalo apsiverkiau. Gaila 
vo išgirdęs “Aušros” balsų! man buvo tų valandų, kurios 
ir pajutęs savų norų gelbėti nesugrąžintinai išbrauktos ta 
apsuptų lietuvių tautų. Ramu j po iš mano gyvenimo, kaip 
buvo tik V. Kudirkos sielo-1 lietuvio, ir gėda, kad taip il- 
je. Jis studentaudamas buvo
jaunas, linksminosi, laikė sa
ve lenku, lenku norėjo ir pa 
silikti. Gal liūtų lenku ir pa
si likęs,

Dr. Vinco Kudirkos 
Atsivertimas

Devynioliktame šimtmetyje 
Lietuvai teko gyventi pačias 
sunkiausias dienas. Rusai, u- 
žėmę Lietuvą, dėjo visas pas
tangas čia galutinai įsivieš
patauti ir šio tikslo siekė, ne-

kininkų buvo suprastas" ir 
leistas į pradžios mokyklų ir 
į gimnazijų. Kudirkos šeimo
je tebuvo vartojama tik Lie
tuvių kalba. Kudirkos buvo 
gryni lietuviai. Ir Vincas iš 
mažens tik lietuviškai kalbė-

gai buvau apgailėtinu page
dėliu. Po to prisipildė mano 
krūtinė šilumos, naujų pajė
gų. Pasijutau didžiu, galin

jei ne vienus įvykis. I gu, pasijutau lietuviu.

stiprinančiomis priemonėmis.., jg svarbiausių pa.saulio uos- 
Rimtai sergančiam ligoniui kurie išplaukia ir vėl su- 

vi.eta yra ligoninė, nebent, grįžta> ir iSplankįa skirtais
jeigu patsai ligonis griežtai įarpajs pačjų uostų. Di-
atsisakytų ten vykti arba dėl <jieji pasitaikymai sykį pasie-
kitos kokios svarbios prie
žasties toji' įstaiga nebūtų 
prieinama. Tuomet ligoniui 
turi būt atskirtas kambarys 
namuose, bet tvarka ligonio 
globojime turi būt panaši li
goninės tvarkai. Iš gydyto
jo pusės nors bus padaryta 
viskas 100 nuošimčių, bet. 
jei nebus tinkamos ligoniui 
priežiūros, arba, jei gydyto
jas, o sykiu, žinoma, ir ligo
nio priežiūra bus parūpinta 
ligoniui pervėlai, tai yra kuo
met nėra galimybės atgrieb
ti ligonį, tuomet sukviesk 
nors ir viso pasaulio gydy-

Tie keli karšti žodžiai, ku
riuos Kudirka išskaitė “Au
šros” puslapiuose, padarė jo 
sieloje perversmų. Kudirka 
pergyveno svarbiausi savo gy 
venime akymirksnį. Persilau
žimas buvo staigus ir taip į- 
spūdingas, kad Kudirka jo 

manė mesti jį į palovę, la-' neužmiršo ligi mirties. Daug

. Varšuvos universitete, kur 
mokėsi ir V. Kudirka, buvo 
tada jau keletas susipratusių 
lietuvių. .Jie paslapčiomis 
skaitė “Aušrų”. Kartų kaž
kaip vienas “Aušros” nume
ris pateko ir į V. Kudirkos

jo. Tačiau paskui, kai prad . ,; 1 rankas. Js pradžių Kudirka
žios mokykloje jis susidūrė'

paisydami jokių priemonių. M su nis,l kalba, jo lietu- 
Visose valdžios įstaigose sė-| viškumas susvyravo, o vėliau 
dėjo valdininkai rusai, viso- __________
se mokyklose mokytojavo mo________________________
kvtojai rusai. Valdininkai sa
vo darbų dirbo, vadnodamie- 
si kumštimi, lazda, kalėji
mais. Žmonės nešė didelę na-i 
štų, kiekvienų minutę drebė
dami netekti už lietuviškų 
mintį turto, laisvės ir net gy
vybės. Teko kęsti žiaurių prie 
spaudų.

Šalę rusų tokį darbų dirbo 
ir lenkai. Matydami, kad ru-

čiau įdomumo verčiamas, p,a-1 kų paskui jis pergyveno, bot
žiūrėjo ir nustebo. Laikrašti. (Nukelta į 4 pusi.)

Dienraščio “Draugo” Metinis 

KONCERTAS-B ALIU S

kia mūsų gyvenimų prieplau
kas, išmeta progos lentas. 1 sų' pastangos žmones blaško, 
virš kurių mūsų kojos gali jie sugalvojo Lietuvoje “pa- 
pereiti, suskambina savo že- apaštalauti” ir palenkti vi- 
nklinius varpelius mūsų au- suomenę sau, jų sulenkinti
syse, ir tuomet išplaukia iš 
prieglaudos į amžinas jūias 
ir niekad daugiau nebegrįž-

Savo tikslams jie panaudojo 
bažnyčių, vienintelę sritį, ku
ri rusams buvo neprieinama

ta. Mažieji pasitaikymai vii- , ir panaudojo labai sėkmingai.
kiną ir sugrįžta, bet didieji 
pasitaikymai ateina ir nueina 
ir niekad daugio.i neateina.. 
Jei su apšviestu matymu mes 
galėtume pažiūrėti atgal į 
metus tų žmonių, kuriais e- 
same apsupti, kiek daug di 
dėlių ir turtingų progų pu

tojus ir atiduok, jiems v*Si3-1 Jnatytume, kuriomis jie leido
žemę su jos turtais už jų me
dicinos mokslo žiniją ir ge-

Be ligonio įvairaus nusi-i niahunus gydyme, pastangos 
'skundimo ir aukščiau išvar- išgelbėti tų gyvybę bns vėl 
dintų šios ligos ženklų, gy
dytojas tiria bei egzaminuoja 
ligonį, ir, subendrinęs visus 
ligos ženklus ir tirimo davi
nius, stato ligai diagnozą.
Ten, kur kooperacija iš ligo
nio pusės dėl vienos ar kitos 
priežasties nėra galima iš
klausinėjimui ir rimtam išek- 
zaminavimui, arba ženklai ir 
tirimo daviniai nėra užtekti
nai aiškūs, tuomet gydytojas 
gali pavartoti laboratorijos 
priemones, kad tokiu būdu 
ligų diagnozuoti. Tokiuose at
sitikimuose galima paimti li
gonio kraujo, kad ištyrus ba
ltųjų kraujo rutulėlių skai
čių, pavartoti X-spindulius, 
egzaminuoti atkosėtus skrep
lius arba tam tikru procesu 
ieškoti ligos mikrobų krau
jyje.

Padarius diagnozą arba

būti išeikvotoms jiems, jų 
nepagerinus!

— J. T. McFarland

Lietuva tokiu būdu atsi
dūrė tarp dviejų pavojų. Ka
žin kas būtų iš to išėję, — 
ar būtų virtusi Lietuva Ru
sijos dalimi, ar lenkiška pro 
vincija, — jei ne keli žmo
nės, kilę iš tų pačių lietuvių 
tarpo, išėję mokslus ir supro 
tę, kas Lietuvai gręsia. Tie 
keli lietuviai pasiryžo išju
dinti susnndusią lietuvių vi
suomenę, prikelti, parodyti 
jai, kas jos laukia, pašaukti

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

3133 So. Halsted Street

Atsižvelgiant j nuolatos be
sitęsiantį organų žalojimų, li
gonio padėtis irgi laipsniškai 
keičiasi bei blogėja. Gydyto
jui yra svarbu matyti ligonį■' , ,
kartais net kelis sykius per 
dieną o namiškiams tai išro 
do, kad gydytojas važinėja 
vien tik kad daugiau atlygi
nimo gavus. Ne pinigas, bet 
išgelbėjimas ligonio gyvybės 
yra maloniausias, didžiausias, 
brangiausias ir vienatinis ti
kram gydytojui atlyginimas 
už jo profesionalį darbų. Gy
dytojas taipgi yra žmogus, 
turi jausmus ir širdį, supra 
nta ir atjaučia kiekvienų li
gos prispaustų ir jo šeimą 
Tie simpatingumo ir teisin

gumo ryšiai ypač yra artimi 
lietuvių gydytojų savo tau
tiečiams.

Yra srovė žmonių reikaluo .. . .
se, kuri, tvenkinio užtvenkta, Į * taurinį ar ą.

priveda prie laimės; apleis
ta, visa jų gyvenimo kelionė, 
yra aprubežiuota sekliose vie-

Tūkelių lietuvių tarpe bu
vo ir dr. Vincas Kudirka, gi
męs 1859 metais Paežerių kai
me, Vilkaviškio apskrity. Jis. 
iš pat jaunystės dienų jaus-

— Shakespeare j damas norą mokytis, tėvų ii 
..........................
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Is \\ aterbury dalyvavo vi-! skaityti. Kun. Kripas pasiža-
sis moterų aiutiliarv.

Iš Vyčių veikimo
dėjo su paskaitomis ir lietu 
vių kalbos kursus vesti.

Šv. Cecilijos Choro 
Kalėdų Vakaras

HARTFORD, CONN. -

i Valio, mūsų busketbolinin- 
kai-ės!

Salė buvo pilna. žmonių.1
Buvo svečių iš Nevv Britam,'

_ . o , , ,, ... AVaterbury, Bristol ir Hari-Sausio 2 d., mokyklos saloje, ... -
, ‘i-i-i. ,4.. lordo apylinkes.

t

Syracuse universiteto 
basketball

nors jau buvo po Kalėdų, Sv.
Cecilijos choras susirinko be
ndrai švęsti Kalėdas. Susirin— prano Pakėno pastangom,' 
ko visi choro nariui, naiės, hartfordiečiai (Šv. Cecilijos1 
kuriuos Kalėdų Diedukas ap (,horas) 1Wjsiro<lys £ New Bri 
dovanojo po gražių dovanų. taiu radio stotieg WNBC pm, 
Be to, užfundijo užkandžio, dedant vusario 7> nuQ 2:3O 
gražių eglaitę ir leido links- iki 3 yal piet Lietuviuu 
mai pašokti. Buvo atsilankę -r j.aį kurįos draugijos, nore ' 
ir Šauti Clausui prietelingi danii radio valandos> ištiesė 
dvasios vadai kunigai: Am
botas ir Kripas.

Lietuvių radio valanda

b-14

Basketball

Mūsiškiai basketboLininkni 
gražiai pasirodė. Abu rate
liai supliekė oponentus. Pir
miausiai mergaitės sausio 3 
d- vakare, mūsų mokyklos sa-

prieteliškų rankų. Teko gir
dėti, kad dėl to bus galimy
bės net tris radio programas 
Uįisti oro bangomis. Valio,i 
lietuviškas susipratimas!

, I
Lenkai, itaiai ir kiti turi 

tavo programas. Kodėl mes, 
lietuviai, negalime? Tik rei-

Įėję supliekė Hartfordo lenkų kia vienybės ir nepavydėt'1 
Šv. Kiriliaus ir Metodijaus vadams ir tiems, kurie iš ši-
parapijos mergaites. Paskui 
vyčiai supliekė lietuvius net 
iš Scranton, Pa. Maineriai 
gerai lošė, bet mūsiškiai jiems 
per smalkūs.

IŠ TĖVŲ KRAŠTO

(Tęsinys iš 3 pusi.)

nė karto daugiau neištriško iš 
jo akių ašaros. Patyręs, kas 
savo tėvynei beklaidžiodamas 
daug kuo nusikalto, Kudirka 
iš karto kibo j tautinį darbų. 
Apsidairęs, kad darbo dirva 
begalinė, jis nepabūgo, o jte 
mpė visas jėgas, nesibijoda

rdies darbuojasi.

Vajus skoloms atmokėti
Šiais metais bus pradėtas 

Šv. Trejybės parapijos vajus 
skoloms apmokėti. Laikai ge- kuriems 
resni, žmonės daugiau dil ba, j arijos,
Gi prisiminus, kad gerb. kun. savaitę 
A lubotas čia išklebcnavo 25 1 
metus, visiems bus noro dii 
bti. Smulkmenos buvo paaiš- tuv
kintos bažnyčioje. j tai nemaišytos poros, bet

New Years Party
Moterų Sųjungos 17 kuopa

nepamiršti lietuvių;

Luksusinio lėktuvo vidus. United Air Lines DC-3 Douglas, vidus keleivinio 
lėktuvo, kurio pastatymas kainavo $110,(XX). Jame gali tilpti 14 keleivių. Lėktu
vas kursuos be sustojimo tarp Chicago ir Nevv Yorko.

Sveiksta 1 Instaliatorium buvo adv. draitienė, junior vice - pirm
Kini. (imdeckis ir Ražaitis,!Tan,ae Kubil'TO ’5 New Br‘-|K' Žaluieraitienė, kasininkf

buvo padaryta ope 
sveiksta ir, gal, šių 
grįš namo.

Pirmam šių metų susirinki-1 
me naujoji vaklyba perėmė 
pareigas. Susirinkimų gražiai Hartford Times tilpo Sy 
vedė Ed. Mončiunas. Įsirašė raccse universiteto basketbo 
keli nauji nariui. Išklausyta liniukų komandos paveikslus 
visi raportai: ižvlo stovio, klū Komandoj vra ir vienas Ii? 
I»o, dramos, at'etikos, paren tuvis dar gi kapitonus .! 
girnų k«.:nisijo ir t.t. Simonaitis. Svraeuse univei

Pu va.-aiį vyčiui mano ren
gti parapijos naudai “mins- 
Irel sliovv”. Nutarta paauko
ti $tS lietuvių radio valandai, 

i kuri eis iš Nevv Britain ra
dio stoties WNBC. Nutarė 
ruošti paskaitų, paskui pn.-i 
linksminimo vakarų, reni! i 
basketball rateli, kuris loŠ 
State Trade School salėje U'i 
šio 16 <1. su Meriden Kinkės, 
sudaryti Bovvling League, !;> 
ri loš Purk Street Allevs Irv 
penktadieuio vakarų, reni!’ 
medžiaginiai parapijų ir 1.

Ant galo kalbėjo kl niga 
Ambotas ir Kripas. Klebonv 

i džiaugėsi Vyčių veikimu 
’ ragino ne tik gražiai link-- 
' mintis, bet ir rimtesnių dai- 
i bų imtis. Linkėjo geriausio 
i pasisekimo, kad kuodaugiau j

sitetų lanko 
studentų.

nemaža lietu'n

BIZNIERIAI. i>a«i 

T'S "DRAUGE"

UI v

>5 tūkstančių dolerių ver-l 
ės prekių turi būt išpar- 
’un'a ūmiausiomis kaino
ms, kad padaryti vietos

naujoms prekėms. 

RADiOS

r. '
šia naujų

įskaityti “Vytį”,
tain, o pagelbininku taip pat O. Sekienė, rašt. Am. Hoyt, j iM«t

Į nevbritanietis J. Kavaliaus-Į fm. rašt. M. Jurienė, dienos į t
kas, vice-national komanderis! ofieierė M. Šimkienė, trustisė Į

I M. Kurtinaitienė, A. Gižiem’,'
r.- . • ... i cius, dienos oficierius J. lva-f prie vėliavų 0. Dzikiene, Aleko girdėti, kad daug l:e- ’ 1 n i • - . \:nauskas is Nevv Britam, ser-i Urboniene, kapelione P. Am vių jaunimo susižiedavo. IrL , _ X . , • .

?ry-
žantas Jonas Bružas iš Wa.

nai lietuviškos, katalikai. , .
... . • . . maude risApsivedus laimingai gyve- XT

terburv, Hartfordo posto ko- 
V. Žalnieraitis ir

nrasiene.
Instaliacijos vedėja

Nevv Biitain atuciliarv

la

bino 
pirm.

nti ir Nevv Britaino posto buvęs ko- . K. Norkūnienė, josios pagei-
surengė Naujų Metų įsvaka- "•--“■■'i- raanderis V. Vitttkynas. Apei-1 bininkė AVaterirarv atmilieiy

Al£ darbuotis su lietuviais. " ' ! Į j° Ne'utienė iš New Britain.

gramoj naiviai o. uain. ah<< gijos ir klubai buvo atstovą u- -- ■ t» » ....................................... .... .------------

mas nei rusų kalėjimų, nei!J'a,d (Žemaityte), Kauniety , w _ ..... ... I jaluos. Po instaliacijos buvo
pavojaus gyvybei. [ w> v- Sintautaa ir Matas Kr.-,

pas. Visi gražiai padai na v
Netrukus* jis pradėjo iei -ti Akompanavo varg. V. Burdu- 

laikraštį “Varpų”, kuriame lis> Kalbėjo kun. Kripas. 
pradėjo šaukti žmones pabus Visiems ir visoms Ilartldr- 
ti iš snaudulio, pažiūrėti kų do j,, apylinkės lietuvianis-ėms 
ruošia lietuviams rusai ir le- laimingiausių 1937 metų! 
nkai. “Vargie” atsispindėjo
visas V. Kudirkos patriotiz
mas, visa jo kova už tautos 
teises. Kudirka savo darbu 
išmokė ne vienų lietuvį tikra

Sena Formula Dabar 
Pagerinta su 

VITAMINAIS A Ir D

narių prirašytų. 
, o paskaičiu- 
kitiems duo!

Help Kidneys
Don’t Take Drastic D rūgs

Your Kidneya rontain 9 million tlny 
tubea or (litera whlch may be endangered 

■by neglect or draatlc. Irrltattng druga. Be 
careful. If functlonal Ktdney or Bladder 
diaordera make you auffer from Getting 
Up Nighta, Nervouaneaa, Loaa of Pep. Leg 
raine, Rheumatlc Palna. Dizzlnesa, Ctr- 
clea Under Eyea, Neuralgia. Acidlty, 
Burnlng, Smartlng or Itching, you don't 
need to take chancea. AU druggiats now 
have the moat modern advanceil treat- 
ment for theae troublea—a Doctor's pres- 
crtptton ealled Cyatea (St»»-Tex) Works 
faat—aafe and aure. In 48 houra it muat 
brlng new vltality and ta guaranteed to 
make you feel 10 yeara younger In ono 
week or money back on return of empty 
nackage. Cyatex coata only 3c a doae at 
druggiatu and tbe guarantee protecta you.

_ H

t.

Sausio 3 d., mokyklos sa-i
Ič’je įvyko lietuvių eks-karei- . . .. x ,. ... .. ,T visi nuc|o pamatyti mūsų ba-vių posto instaliacija. Naujas'

,, ... sketbolinmkų-kių, kurie loser redenck1

užkandžių ir šokiai. Paskui
ARE YOU ONLY A 

YlffiEE-OUARTES WIFE?

prieš Hartfordo lenkų ir Scra- 
ntono lietuvių tymus. Ir vie
nus ir kitus mūsiškiai suplie
kė.

MEN. because they are men.can 
never understand a ttareo - 

quarter wife—a rrife wbo is ail love 
and klndneas three weeks in s 
montb and a b«41 cat the ręst oi 
the tlmc.

No matter how your bade achen
—how your nervas saretun—don't 
take it out on your husband.

For three generat loni one woma» 
nas told another how to go "smle 
ing through" with Lydia E. Ptnk- 
ham'8 Vegetable Compound. It 
helpe Natufe tone up the system. 
thua leasening the diseomfor u from 
the functional disordors which 
women mušt endure in the thret 
ordeals ot lite 1 Turning from 
glrlhood to eromanhood. 2. Pre- 
partng for naotherhood 3. Ap- 
proaching "middle age."

Don't be a three-quarter vife. 
take LYDIA E. PINKHAM'9 
VEGETABLE COMPOUND and 
Go “Hmlllng Through."

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelit mokėti ' GOc ui 
dunti; ’mostj. Ei.stcrine 
Tooth Pašte gaunama po 
25c. Tėinyk, kaip gerui ji 
veikiu.. Ją vurtodan.as per 
uictus sutaupai $3.09.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

postas pavadintas 
Sabonis Post No. 7. Posto 
valdybų sudaro: komanderis,
Žalnieraitis, raštininkas P.
Jankauskas, finansų rašt. P.
Kazlauskas, kapelionas K. Tų patį sekmadienį įvyko 
Skarupskis, dienos oficierius, Hartfordo Moterų Auxiliary 

valdybos instaliacija. Valdy 
bų sudaro: pirm. B. Saukienė, 
senior vice - pirm. R. Gie-

I V. Kurtinaitis, kasininkas J 
Zablaitis, maršalka K. Piuid-

meile pamilti savo žemę ir ne. vienas žymus sveikutos i-peciuiistad zius. 
. . .... ‘ yra pasakęs, kad 83% iš visų fiios _____

Vienų paragino eiti į kovų dėl Aall«B gyventoji; yra slogi; paliesti. -------
... . . , . . ... Jo paturimas yra vengti persaldyinopolltmiO ir kultUriniO lietu- palaikant savyje atsparumui;.

• v . , . NUGA-TONE — dahar inoksliš-
vių tautOS lŠSlVadaViniO. kai sustiprintas su VITAMINAIS A

ct* • -t- i- , • . . Ir D yra jau įrodęs ti; stebėtini; IfetOJUS V. rvUdirkai J tau- sveikatos budavolojo ir palaikytojo i
, • • i , . __ • i . atsparumo. Jis paliečia kai tik sil- itinį dalbų, pajuto rusai, kdd pnuoslus organus. Juos sustiprina : 
Lietuvai ateina nauji Įnikai. XPAk ne Z^'aio” '
Nors sukaupė jie visas jėgas SXA"“r!S “.s“"“1
lipfllvill (autiniam llldėllirilll Mėgink nuujįjjj NUGA-TONE turint) Jieįunų taULUiiam juuejiiiiiii VITAMINUS a ir D. l’anluodama.
iTŽfminiiyti bet nebeietenffė ,r Karantuojamas pas vsus vaJstinm uzgniauzil, net neueĮSiengt. kU(| Lengvas imti ir palaiko Jus 
V. Kudirka ir lietuvių tauta vaizde.
laimėjo. Tsb.

Rekomenduo j am as Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, III.—“AS vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavius”. Nedalykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinario 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra jrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gagų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

---- -------------- - PRASYK 8AMPELIO DYKAI-----------------------
Triner'* Bitter B Ine Co. IMI S. V«tU »t, CfcUac*. ■ 
PrtsitjRk man aomveli dyko*

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

INSURED
Nuo užkietėjimo įnik

tai Idealus liuosuotoJas.
UGA-SOL— 
25c Ir 60c.

Visose
Vaistinės*

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
KE.... 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.

Simano Daukanto FederaI Savings and Loan 
Association of Chicago direktorių susirinkime vėl 
nutarta mokėti 4% dividendų ant visų taupymo
skyrių gruodžio 31 d., 1936.

Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius tau
pyti šioje b.ndrovėj, kur indėliai apdrausti iki 
$5000.00 per Federal Savings and Loan Insuranoe 
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.

EDERALdAVINCS
T AK D LOAN ASSOCIATION

or CHICAGO

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100 2202 West Cermak Road 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

.937 Radiog Išgaunančios 
i jvisn pasaulio stotis, metalo

tūbomis, kaip paveiksle, 
tiktai

*45,00
Kitos radios, kabinėtose, 

vertos $50.(X) po
$24.5O

Mažutis radio vertus 
$16.80 už
s9.75

Geri vartoti radios 7—8 
, tūbų Į>o

*r.l $4.75
oov: r Elektrikiiiiai dulkių 
vulvtojai, pej'dirbti, po

s12.5O
IThor skalbiamos mašinos po
Į $37.5O

A 1 u m i u m ketvirtainės 
Maytag skalljyklos Kaetory 
garantuotos, pi-rdirbtos, po

*49.50
5 dalių Dineltes. Gražūs 

stalai ir kėdės, už
*14.50

9x12 karpetai po
*11.95

Jos, F. Bndrik, te.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boul. 7010

BUORIK FURNITURE 
MART

3347 S. Halsted St.
Budriko programai Nedėliomis 

W. C. F. L., T iki 8 vai. vak. Pa 
ncdėliais ir Pėtnyčiomis W. A - 
A. F., 3:30 po pietų. Ketvirta
dieniais W. H. F. C., nuo 7 iki 8 
vai. vakare.
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Pagaliau Gražūs 
Filmai Iš Lietuvos

Netenka abejoti, kad kiek
vienas Amerikos lietuvis no 
ii pamatyti Lietuvą, tik ne 
visi turi galimumo ten nuva 
žiuoti. Vieniems sunku atsi
traukti nuo darbo ar savo bi
znio, kitiems nepakenkę pi
nigų, ar kitų kliūčių atsiran 
da.

nka moti: nieko gera. Ir da
bar, kada pradėjo važinėti po 
Ameriką tikrai gerus pavei
kslus rodantieji jauni vyrai, 
pasišventėliai, nebegali su-1 
kviesti atbaidytos publikos. 
Tačiau kas ateina nebespiau- 
do, bet dideliu pasitenkinimu 
žiūri ir džiaugiasi.

Paskutiniu laiku teko ma 
tyti dvi tokias skrajojančias 
filmas. Vienų rodo J. Janus-1 
ke vičius, antrų — broliai M. 
ir K. Motuzai. Tiek vieno 
tiek ir antrųjų filmai tikrai 
verti gero žodžio, o jų rody
tojai pagarbos lr paramos.

Neturėtų nei viena lietuvių 
kolonija praleisti šių filmi- 
ninkų pas save nepasikvietu- 
si. Neturi nei vienas lietuvis

Tuo tarpu apie Lietuvų vie 
ni vienaip, kiti kitaip paka
ba ir paprastam lietuviui 
nku susidaryti tikresnį nau
josios Lietuvos vaizdų. Įvai
rūs čia besilankantieji kalbė
tojai įvairiai nupasakoja, ta
čiau bene tikriausias pasako
tojas yra, vis dėlto, filmas, praleisti progos tų filmų ne
krutamieji paveikslai. Atme pamatęs. Paveikslai visiškai 
name, kai pasirodė pinnieji aiškūs, gražūs, rodomi natū- 
atvežti filmai iš Lietuvos, ko- ralėmis spalvomis, prie pavei
kiu dideliu džiaugsmu bėgo- kslų priderinta graži muzi- 
me į svetaines, kur buvo ro-' ka, kalbos ir atitinkami efe- 
domi tie paveikslai... Deja, ktai. Vienas malonumas juos 
apsivildavome. Pamatydavo- žiūrėti. Visi kas matė su šių 
me dažniausia įvairiausių ma- žodžių rašytoju sutinka, 
kalienę, be jokios sistemos į Kiek seniau mačiau J. J ne
padarytas nuotraukas, neaiš- nuškevieiaus paveikslus ir 
kius vaizdus. Sunku būdavo negalėčiau dabar jų turinio 
atspėti, kur čia pradžia, kur atpasakoti, bet visiškai gy-į 
čia galas, kur galva ar uode-1 vai atmenu brolių Motuzų fil- 
ga, jei koks gyvulys buvo mų. Jie parodo ir gražiai inu- 
rodomas„. ' :|zika bei kalbomis palydi lai-!

Tokių filmų rodytojai a! j kiliųjų Lietuvos sostinę — 
baidė lietuvius iš viso nuo'Kaunu ir jo apylinkėmis, pa 
vaizdų iš Lietuvos. Ypač A-' minkius, kai kurias iškilmes 
menkos lietuvių jaunimas į1 prie Kauno muziejaus, kai 
visa kas iŠ Lietuvos ėmė ra- kuriuos rūmus, nors neparn-

do pačių gražiųjų naujų rū
mų, bet gal tai ir gerui. Gru
žus saulėleidis ties Kauno pi
lies griuvėsiais. Nepaprastai 
jaudinantis pademarklinijo 
Kernavės bažnytkaimio iškil
mės ir lietuvaičių pasirody 
mas. Puikus Aukštaitijos vai
zdai nuo Zarasų, Rokiškio, 
Kupiškio, Skapiškio, Panevė
žio, Kiaulių, Biržų. Nepamirš 
tinos žavingojo Birštono Ne
munas ir apylinkės. Širdį tie
siog prikala Palanga, Nida 
su lietuviais lakūnais sklan
dytojais. Žemaičių sostinė Te- j 
Išiai, kaimyninė Plungė, to- | 
liau Tauragė, Mažeikiai ir ki
ti Žemaitijos miestai ir pil
kalniai. Žemaičių turgus su 
medinėmis klumpėmis tiesiog j 
traukia. Dzūkų sostinė Aly-I 
tus, Mariampolė su cukraus 
fabriku. Gražūs Lietuvos ka 
riuomenės manievrai ir pui
kios jų dainos. Laukų dar
bai, gražūs mergaičių rank
darbiai, trobesiai, laukai, ja
vai — ir visa tai naturalio 
mis spalvomis. Nėra jokio mi
rgėjimo, nėra trūkumų. Nie
kas nesigailės, kas aplankys 
brolių Motuzų rodomus ir 
kalbamus spalvotus paveiks
lus Dzūkas Varėnis

Vytauto Parke 
Parapijų Piknikai 

1937 m.

r^=

MALDAKNYGES
Dievo Malonių Baltinis, juodais gerais viršeliais

paauksuotais lap. kraštais, .............................. $3.73
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, Illinois

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4005-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

Td. LAFAYETTE 0727

Kv. Jurgio jiarap., gegužės 
23 ir rugpiūčio 29 d.

Kv. Kryžiaus parap. — bi
rželio 27 ir rugpiūčio 22 d.

Nekalto Prus. P. K. parap.
— liepos 4 ir rugsėjo 19 d. 

Gimimo P. Š. parap. — bir-1
želio 13 ir rugsėjo 5 d.

Kv. Antano para}). — birže
lio 20 ir rugsėjo 12 d.

Visų Šventų parap. — lie
pos 18 ir rugsėjo 26 d.

Dievo Apvaizdos parap. -
birželio 6 ir rugpiūčio 8 d. 

Kv. Mykolo parap. — lie
pos 23 d.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 30 d.

Aušros Vartų parap. — ge
gužės 2 ir rugpiūčio 13 d.

KK. Petro ir Povilo parap.
— gegužės 9 ir rugpiūčio 1 d. 

Šv. Kazimiero parap. — lie
pos 11 d.

Liet. Vyčių — liepos 5 d. 
Lalalaringosios sąjungos —

1 gegužės 31 d.
Šv. Kazimiero Akademijos

I — gegužės 16 d.
i Dienraščio “Draugo’’ — 
rugsėjo 6 d.

Kun. A. Linkus

Dykai koplyčios visose 
Chicaiios dalyse

«A*T, IND. IiAIDOTlJVIV DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Goria u nitui patarnarlmaa — Motarla pa taranu)*
•nua aaa W. iaib Avė.

— Prancūzų rašytojas An 
dre Gide, kuris neseniai ap
keliavo Sovietų Sąjungų, su
grįžęs iš ten parašė knygų 
“Atgal iš Sovietų Sąjungos”, 
kurioje, kaip įvertina komu
nistai, per aštriai kritikuoja 
Sovietų Sųjungų, dabar šąli 
namas iš komunistinių orga 
nizacijų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKl
TĖVAS

REPublic 8340

Vincas Rėktus ir F. Stankiūte PROFESSOR NOODLE
t WtsR to lr»v«l 
ta 1 K»«

If darhn^ Flo 
desires to 
roam, then,
I’d prescribe 
for this 
s»d case, 
che humble 
Litchen in.

?our home— 
m sure she’s 

never seen. 
this place!

Prof.Noodie

De&r Professor:
Ourdarltntf litllc 
dzui^htcrFlo dėsi rea 
to take a trip abro&d- 
And we mušt humor her 
althoutfh ’tis more than 
we can well afford Thia 
trip vali prove a ręst, 
shes sure.lrom hardships 
oi the sočiai vhirl 5o 
vont youplease sutftfest 
atour adapted for at 
modern £irl ?

Mr.^c Mrs Goof
And th.» I* tS« 

nat>ve costuma 
trų it »n

NORTH SIDE. — Sausio 1 d., Šv. Mykolo bažny
čioje per šv. Mišias įvyko Vinco Rėkaus (Lietuvyčio) 
su F. Stankiūte gražios vestuvės. Mišias giedojo paiap 
choras, vad. varg. N. Kuliui. Solo žavėtinai giedojo 
dain. Ona Piežienė ir Vincas Čivinskas. Šliūbų davė 
pats gerb. kleb. kun. J. Šaulinskas. Palydovų buvo še
šios poros su “best man ir maid of honor”. Bažnyčia 
seselių Kazimierieeių buvo labai gražiai išpuošta.

Svetainėje įvyko vestuvių puota, kurioje dalydavo 
virš du šimtai žmonių. Iš gerb. kleb. kun. J. šaulinsko, 
artimų giminių, draugų ir tėvelių išgirsta daug gražių 
kalbų ir nuoširdžių linkėjimų jaunai Rėkų porelei. 
Vestuvių puotos programai vadovavo varg. N. Kulys.

Susidarė graži inteligentiška pora. F. Stankiūte - 
Rekienė gimus ir augus Chicagoje, North Side. Lankė 
Šv. Mykolo parap. mokyklų ir nuo mažens lavinosi mu
zikoje — piano ir smuikos.

Vincas Rėkus, spaudoje žinomas slapyvardžiu Lie- 
tuvytis, yra karštas lietuvis, patrijotas, tarnavęs Lie
tuvos kariuomenėj. Atvyko į Ameriką, tuojau stojo į 
organizacijas ir draugijas. Pirmininkauja Federacijos 
skyriui, raštininkauja Politikos klūbui ir Šv. Juozapi 
draugijai, darbuojasi parapijoje, kaipo komitetas ir 
korespondentas, chore ir Vyčiuose, yra narys Sasanaus- 
ko choro. V. Rėkus turi poetinių gabumų. Savo eilė
mis apverkė tragingų Dariaus - Girėno mirtį, gražiai 
apdainavo Lietuvos atgautų laisvę, josios šventėse. 
Eiliavo “Draugo“, chorų ir pavienių asmenų jubilie
jus, sveikino draugus vestuvių ir vardinių proga.

Sveikinu ir aš tave, mylimas drauge, su la/o žmo
na, naujame gyvenime. Sylnk

T. Zūrio. Abiem komisijom 
suėjus, komplikacijos praša
lintos. Dariaus - Girėno po
stas ne tik užleido mums mi
nėtų dienų, bet ir pasižadėjo 
moraliai remti, taipgi dauge 
lis narių iš anksto įsigijo bi
lietus tam i>arengimui, kuris 
įvyks sakytų dienų, Crystal

Ballroom, Del Prado Ilotel. 
Dariaus - Girėno postas pa
rengimų perkėlė į vasario 14 
d. Sykiu bus ir paminėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
“Valentines“ diena.

Komisija: V. J. Kareiva, N. 
C. Krakonis, J. W Kaledin- 
&kas.

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

Orabnamių 
------ o......

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
■ o------

8uvirš 50 metų prityrimo 
-------o — ■

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

-------—
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chica<o, Illinois

Chic. LRK Chorų 
Šokių Vakarų

Sausio 23 d. įvyksta Chic. 
LRK Chorų apskr. šokių va
karas, Viking salėj, prie 68
ir Emerakl gat v.

Padėkos Žodis

, Alės, žemiau pasirašę Pro 
i fessional and Business Men’,. 
Ass’n., bankieto rengimo ko
misijos nariai, tariam širdin 
gų ačiū Amerikos Ijegijono 
Dariaus - Girėno Posto 271 
nariams dėl užleidimo sausioTai bus pirmutinis paren

gimas šios nau,jai susitvėru- 24 d. 
rios apskrities. Visų parap. į
jų choristai darbuojas. vaka- ka<J abį organiaM.ijo, pa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

ro pasisekimui. Tai bus gera 
proga susipažint su kitų cho
rų nariais ir jų darbuote.

Kurie norite linksmai lai
kų praleisti atvykite į Viking 
svetainę. Komisija

Town of Lake Žinelės

čių dienų rengiasi prie pager
bimo savo nario, teisėjo J

Laciawicz ir Suiai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 1 skyr. metinis susirin
kimas įvyko sausio 3 d. Įsi
rašė nauja narė S. Balčiūnie 
nė. Išduotas raportas įvyku
sio šokių vakaro. Pelno pada
ryta 75 dol.

Pranešta, kad centras ren
giasi prie metinės vakarienės, 
kin i įvyks vasario 14 d., vie 
nuolyno auditorijoj. Vakarie
nės pelnas eis Statybos Fon
dui.

Nutarta rengti bunco ir ko
rtų žaidimo pramogų vasario 
7 d., 3 vai. po piet, Ogentų 
namuose. Taipgi nutarta r.e- 
beskolinti dykai skyriaus bu 
nco staliukų. Rėmėja I

KAZIMIERAS
NEVEDOMSKIS

mirė Sausio 9, 1937 m., 12:00
vai. naktį, sulaukęs pusės am
žiaus.

Kilo iš Kauno Apsk., Krik
linių miesUilla Amerikoje iš
gyveno 80 mot.ų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Stefaniją po tėvais Vo- 
silkiutė, dukterį Joan, sūnų 
Clement, 4 brolius: Jurgį, Juo
zą. Joną lr P«tr» ir Jų itlmy- 
nas ir gimines. Lietuvoje se
serį Oną. MažeUis. Velionis bu
vo narys Keistučio kllubo ir 
Vytauto 4r-jų.

Kūnas pašarvotas 6039 So. 
Austi n avė. Clearing.

Laidotuvės įvyks trečiadieni. 
Sausio 18, 1937 Iš nainij 9 vai. 
ryto bus atlydėtas , šv. Sym- 
pliorosa parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos u2 velionio siela. Po pa
maldų bus nulydėtas ) iv. Xa- 
slmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draurus-ges ir pažys- 
tamus-tuas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Duktė, Su
miš, Broliai ir Olmlaės.

Laidotuvių direktorius Lachn- 
wici ir Sūnal. Tel. CANal 2515.

S. C. Lacbawic2 
1. Liulevicius 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkus 
S. M. Skirias 
1.1. Znį
Ezerskis if Siaus
P. I. Ridikas

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49tli Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 West 18tb Street 
Phone MONroe 3377

1646 We«t 46th Street 
Plione BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Aro. 
Tel. PULIman 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089
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Iš Lietuviu Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

Ir Mes Tarsime Savo Žodi Už Vilniaus 
Krašto Lietuvius

Masinis Chicaoos Lietuvių Susirinkimas Pro
testui Prieš Lenkų Smurtę Vilniaus Krašte

. tenkinti.
Prieš trejetą mėnesių čia 

dr. A. Laurnitis atidarė ofi
sų. Tai pirmas lietuvio den- 
tisto ofisas šioj apylinkėj. 
Kad mums toks ofisas yra 
reikalingas ir patogus, nieks 
neabejoja. Todėl visi lietuviai 
ji remia, nes senas praktikoj

Lietuviai! Pasaulinis karas Tr mes tarsime pasaulini savoj” Ištyręs dentistas teikia 
^(1914—1918) m.) mūsų seną- žodį Ir mes čia, Amerikoj, i patarnavimą, 
ją tėvynę Lietuvą buvo pa gyvendami pareikšime pašau- Vienok, atsirado tokią, ku- 
vertęs okupaciją lauku. Vo lini protestą prieš lenką b«r- Hems tas ofisas nepatinka, 
kiečiu kariuomenė, užėmusi kariškus žygius Vilniaus kra ' nes gruodžio mėnesv dviem 
kraštą, buvo jį sukaustęs go ište! j atvejais nuo dr. A. La n ra i -
ležiniais pančiais. ___ i:_ . ___ 3 čio ofiso nutraukta iškabos.

Patartina dr. Lauraičiui ne
Sekmadienj, sausio 17 d 

Po žiaurios vokiečių ok”- Nekalto Prasidėjimo ftvenč. 
paeijos vasario 16 d., 1918 Pan. parapijos salė1:, prie 44 

ir S. Fairfield gatvių. 2 vam., senoje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje Tautos Taryba pas
kelbė Lietuvą nepriklausoma, lietuvių mas mitingas protes- 
Pidvyriškai, nors .jaunai, Lio tui pareikšti. Mitinge kalbės 
tuvos kariuomenei išvijus vo-j vilnietis, okupantą pyragą 
ikečius, 1920 m. liepos mė
nesį Maskvoje baigtos taikos 
derybos Lietuvos su Rusija 
ir pasirašyta taikos sutartis, 
kuria Vilnius pripažintas Lie 
tuvai. Tą pačių metą rugsėjo 
mėnesį prasidėjo taikos dery
bos su lenkais Suvalkuose.
Taja sutartimi ir lenkai pri
pažino Vilnią iLetuvai. Spalių 
7 d. pasirašyta taikos sutartis, 
o už dienos lenkai tą sutartį 
sulaužė pasiuntę Želigovskį o- 
kupuoti Vilnių.

kreipti į tai atvdos. Yru <a 
į koma, nekask kitam dm,bės,

. . v , . nes pats j ja gali įkristi,po pietą saukiamas Chicagos, 1 1 * t
Proviso pilietis

ragavęs V. Uždavinys, V. V. 
S. atstovas kun. Ant. Briška. 
dalyvis Didžiojo Vilniaus Sei- j 
mo (1905 m.) ir adv. Bagdžiu- i 
nas-Bordėn. Pastarieji du —I 
pirmas praėjusiais metais 
lankėsi Vilniaus krašte, o pa
starasis — šįmet. Abu savo 
akimis matė Vilniaus krašte 
lietuviu padėtį ir jie mums 
plačiai, gyvu žodžiu atpasa
kos vilniečių vargus ir tau 
tinę golgotą. Muzikalę prog
ramą išpildys parapijos ebo- 

! ras, ved. varg. J. Kudirkos. 
SO. UY??™OS ’r prasid^ | įžanga visiems laisva.

Tat, sekmadienį niekur ki-

R
IK

■MHM l|& J-
Vilniaus Krašto gyventoją 
vargai, ašaros... Per tuos me
tus šimtai susipratusių lietu
vių žuvo nuo okupantų ran- K*)’ 
kų, šimtai jų pūna kalėjimuo- Į 
se, šimtai moka pabaudas 
vien dėlto, kad steigė ir pa
laikė lietuviškas kultūrines ir 
švietimo organizacijas, steigė 
lietuviškas mokyklas lietuvių 
vaikams, nemokantiems kitos 
kalbos, leido laikraščius ir tt. 
Okupantai žiauriai baudžia

tur, tik į Vilniaus masmitin-
Fed. Ch. Apsk. valdyba.

Kas Veikiama 
Melrose Parke

Miestelis randasi apie 17 
myliu į vakarus nuo Cbiea- 
gos. Apgyventas italais, vo- 

' kiečiais ir lietuviais. Lietuvių
.. . . , „ .... .randasi gerokas būrelis tarplietuvius net uz grvnai rengi- . . . , . ,. . ..... _ pi vra ir stambių biznierių,nius paminėjimus. Pav., spa- ’
lių 25 d. Kaltinėnuose buvo 
surengta Kristui Karaliui pa
gerbti akademija (minėjimas)
Lenku administracijos orga
nams tas nepatiko ir rengė
jams surašė apkaltinimo ak
tą. Švenčionių Storasta už tai 
nubaudė kun. N. Vaišutį, A.
Ulazą ir H. Gudelaitį po 100 
auksinų pin. baudos, arba po 
dvi savaites kalėjimo; o T.
Viliūnaitę nubaudė — 50 auk. 
iarba savaitę arešto.

Kai kurie užima valdiškas 
miesto vietas. Pr. F. Strzynec, 
kis yra miesto iždininku, Sta
sys Malinauskas — parkų ko- 
inisijonierium, Juozas Pargis 
— miesto trustisas. O ką jau 
sakyti apie biznierius — jų 
čia netrūksta. Paul F. Metri- 
kis užlaiko labai gražią ir 
kupinai pripildytą laikrodė
liais, žiedais ir kitokiais bra
ngiais daiktais krautuvę.

Jonas Gustainis užlaiko di
delę valgomų daiktų krautu
vę, kurioje dirba didelis bū
rys darbininkų. Antanas An
drijauskas užlaiko didelę ma-

. -Jį . v, ”- ‘ T- liavos, geležies ir kitokių na-u visiškai uždare ftv. Ka- , T.

Bet aukščiausį smurto lai- 
įsnį lenkai-okupantai pasie
tė, kuomet gruodžio pradžio
je Vilniaus vaivados įsaky-

umiero draugiją., Lietuvių 
^autinį Komitetą ir padarė 
Iratos ablavą ant visų Vil- 
riaus lietuvių veikėjų. Vil

niaus krašto lietuviams visiš
kai uždaryta durys šviestis, 
ant jų uždėta sunkiausi pan 
čiai lietuviškai galvoti, veikti.

Tas lenkų smurtas sukėlė 
[ne tik Lietuvos, bet ir viso 
pasaulio susidomėjimą. Kaip 
ilga ir plati Lietuva visur, 
visuose kampuose daroma 
mitingai ir išnešama protes
tas prieš tokį negirdėtą oku
pantų smurtą.

I Ar mes. Chicagos lietuviai,

mams reikmenų krautuvę. Jis 
labai mandagiai savo koetu- 
inerius aprūpina.

Randasi ir keletas taver
nų: .Scbblzo, Navickio, Kaz
lausko, Gaddy’o, Vitorto, Po
pelių.

Gyvuoja keletas pašelpinių 
draugijų; politinis klūkss ir 
lietuvių atletų klubas. Provi
so lietuvių atletų klubas itin 
gerai gyvuoja. Jam pirminin
kauja darbštus veikėjas P. 
F. Metrikis, J. Masiliūnas y- 
ra vice pirm., Stasys Mali
nauskas — kasierium ir Ed. 
Praikša — sekretorium.

bpirois

4

Stickup! Dorothy AVright Chicagos Historical So- 
cietv rodo du senoviškus revolverius. Abu revolveriai 
yra buvę nuosavybė Francis Scott Key, Amerikos him
no autoriaus. Dabar randasi Chieago Historical Society 
muziejuj.

Pranešimai , tinį susirinkimą šį vakarą,
---------  i Aušros Vartų parapijos sve-Į BRTDG’EPORT. Pr-stes tninėj ant antrų lubų, 7:30 

j Palaimintos Lietuvos metinis į vaĮ. vakare. Visos sąjungic- 
į susirinkimas įvyks sausio 1., pragomos susirinkti ir pa- 

<1., 8 vai. vak., Chicagos L’<'-Į sitarti bėgančiais reikalais, 
tuvių auditorijoj. Malonėkite j»ns j^(|noja įvairūs raportai.
nariai laiku susirinkti ir at-1 ,Valdyba
sivesti naujų narių. Valdyba

Vera Brittain, Amerikos ra- į WEST SIDE. — Moterų 
šytoja — novelistė. Šiomis iš- ( Sąjungos 55 kuopa laikys ąie 
ėjo iš spaudos jos popui e rėš

Tel. Caluniet 6974 O--w> vrvanrtn,
9 ryte Iki R vakare 

Išskiriant sek 
madlenlus ,i 

n dienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHIOAOO. II,L.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTT8TA8

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

8147 So. Halsted St., Chieago
Paned., Sered. ir Rnbat. nuo 2—9 v

novelės:“ Testą nien t of Youtli” 
ir “Honourable Kstate.”

Res.:
2456 W. 69 St.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

rm^al sutarti

i

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone 

PROspect 1028
Res. and Office Tel. CANa’ 0257

2859 R. Leavin St. 
CANal 0708

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

Offiee TTnnrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Snndav bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSTCIAN and 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak 
Nedėliomis nflf’nl sutarti

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

R no PROaneet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GVDVTO.TAS TR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 Ro. Artesian Avė. 
VALANDOR: II rvto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro

Tel. ™TJ1e"ard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Rtreet 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Reredoj putrai sutarti

tylėsime? Tylėjimas reikštų' Naujiems Metams laukti 
pritarimą lenkams persekioti klubas buvo surengęs linksmą 
.Vilniaus krašte Lietuvius! Nei [pokyli. Visi svečiai buvo pa-

Mirties suardytas radio trio. šis trio per radio bu
vo žinomas kaipo Clara. Lu and Fm. Vidury vadina
ma Lu (Mrs. Ilovvard Beralzbeimer) šiomis dienomis 
mirė influenza. .Jos trio sudarė dar būdamos kolegi
joj. Buvo mėgiamos radio klausytojų.

RADIO
Dainuoja Giedraitienė, A. 
Ančiūtė, A. Čiapas ir kiti

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA"

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
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 susitarus

Tel CANa] 2345

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

Ketvertais pairai sutarti
2305 So. Leavitt St.

Tel CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRrinia 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 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniaisnar»al artlnrli

Tel. CANa’ 6122

DR. S. BIEŽIS
GVTIVTnTĄR TO nTTTR.TTO.nAR

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

Seredomia ir Npdėl. nseal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7868

T V A T P n H

Tel. Ofiso BOUIevard 5913 14 
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRtrinla 0036 

Re^idenee Tel. BEVerlv 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 TR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 8o. Olaremont Ava.

Valandoa 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sntsrtia

Residenee
6609 S. Arterian Ava. 
PROanect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

OFISAS
3166 W. B9tb St.

\ HEMIoek 5998
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—9 vakare 
Trečiadieniais ir Rekmadieniaia 

paeal sutarti 

Telepbonp HEMIoek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 Dakare 
Rekmadįeniajs ir Šventadieniais

p«<r«l vnsitnrimn

nAPTAPAT

OR. CHARLES SEGAL
OFTRAR

4729 So. Ashland Avė.
___ 2 lnbos
CHTCAGO, ILL.

Telefonai MIDwav 2880 
OFISO VALANDOR: 

vakaro. Nedčliomia nno 10 iki 12 
Nno 19 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
»L bo pietų « Z iki *. i.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARds 0994 
Res.: Tel. PLAss 2400

VALANDOS:
Nno 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak. 

Nedėliomis ana 10 iki U diena

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 33C5

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iSskvrtta seredomis ir snhatomis

Tel. Ofe. REPnblic 7696 
Melrose Tark 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Marųnette Road
#-12 v. rytą: 1-5 p. p.; 5-8 v. v.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL 

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. lkl 9 vai. vakaro 

fieštadlenlata nuo 2 ▼. lkl t v. z. 
Sekmadieniai* pagal sutartleai

Primintina radio klausyto
jam, kad šiandie 7 valandą 
vakare įvyksta reguliarė ant 
radienio radio programa, lei
džiama rūpesčiu Peoples be
ndrovė krautuvių. Šiandie dni 
nuos G. Giedraitienė, A. An
čiūtė, A. Čiapas, Peoples du
etas ir kiti. Be to, bus graži 
muzika, svarbūs pranešimai, 
daug geri} žinių iš pirkimo 
srities, ypatingai reikalaujant 
namams reikmenų. Girdėsite 
daug įdomių patarimų iš Pe 
oples rakandų krautuvių. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rap. XXX

LIETUVA PAVEIKSLUOSE

Sausio 12 d. 7:30 vai. vak. 
Vsų Šventų par. salėj, 1080G 
So. AVabasb Avė.

Sausio 13 d. 7:30 vai. vak. 
Šv. Petro ir Povilo par. salėj 
12225 So. Emerald Avė.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telepbonp: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LTETTWTS advokatas 

4G31 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPnblic 9723

JOHN D. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandoa kaadlen nuo # Ik, 6 
Panedėllo. Seredoa Ir Pėtnyčloa

vakarais nuo 8 Iki 9
Telefonas CANsI 1i7B

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc *eoo

Rtate 469# Prospect 10l>

KAL & ZARETSKY
ATTORNETfl AT LAW 
e.322 fk». Westem Avė. 

Valandos: kasdien nuo 8:80 po plev 
Ikl 8:10 v. rak. Subato] nuo II Iki 

6:00 vakare 
168 W. Randolpb Rt. 

Valandoa: kasden nuo 9:00 ryto 
__________ lkl 8 on no nlet_____________

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais

6322 So. Western Avenue 
PBOspeet 1013

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminnojamo8 — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nuo 1:30 iki 8 vnl. vak.
TeL CANa] 0523

EI.KKTK1KIMAI VALYTUVAI 
HEAI,TH-MOR 

Matykite JI šiandien!
Reikia, tik pašaukti CENtral 9051 
arba rašyti laišką, o HEALTH-MOR 
ekspertas atvyks pas jus, ir per ke
lias minutes išaiškins HEAI.TH-MOR 
magtką. šaukite pardavėją J. F. 
DANIS, Room 61 S, 20 3 No. W.a- 
bash Avė., Chieago.

CLASSIFIED
REIKALINGA DARBININKĖS

Sintrle-needle opereiterkos ant plau
namų dresių. 2 metų prityrimas rei
kalingas. Nuolatinis dnrbas. Gera 

! alfjit‘Atsišaukite tarp 8 ir 9 ryte.
SMOLER BROS. 2300 WABANSIA 

AVĖ. Imas AUKŠTAS

REIKALAUJAMA DARBININKF.S
, Reikalauja Rpnyva moteris prlžiflrė- 

ti vulkutj. Būti naktimis. 4422 So.
Į Talman Avė. Antras ankštas, i

Reikalaujama mergina abeinnm na
mu darbui — lengvas skalbimas, 

i Nereikia virti. Oerl namai. Kahn.
1246 \V. Aibion St., ROGers Park
2756.

RF.AU KSTATE PARDAVIMUI
Pardavimui moderniška* murlnla 2 
flatų namas. Betsmontas. garadžlus 
Pargenąs. Atsišaukite 5138 S. Albany 
Avenue.
Pardavimui dviejų ankštų namas po 
4 kambarius, sn voniom, skiepu, ir 
2 kam garadžinm. Rtella Yukne, 
2150 W. 24th St., arba tel. CANal 
3764._____________________________

IKSKo" 1’7ŪKTI

Ieškoma pirkti maži vargonlukal 
;(reed organ). Turi bfttl geram sto- 

vv. Bnt 81 A, '*Drnugas‘’.

NAMŲ STATYMAS IR TAISYMAS

Manant statyti san naujų namų ar 
pertaisyti sena. šankite

JOHN Vn.TMAR 
Contraetor & Bnilder,

6827 So. Maplewood Avė., telefonas
PROspeet 1185.

PATARNAVIMO STOTY8

MTDWERT SERVICE STATTON 
2336 So. Westem Avė., kampas 23rd 
Plaee. Te1. CANal 3764. Phillips 
“66” Products — Veedol and Qua- 
ker State Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oils — vien ankštos rū
šies Lubrikantai vartojami — Tn* 
dexed Lnbrication. Vic. Yuknes, ma- 
nager.

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas
Pervilkimas, baldų taisymas, per- 

maliavojimaa, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemiausios kainos mieste. Snperior 
Upholstering Co., 327 So. Kėdžių 
Art, NBVzda Z717. .


