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TAIKOS DERYBOS

Streikuojantieji darbininkai 
apleis užimtuosius fabrikus

Streikuojantieji darbininkai 
apleidžia fabrikus ir šie užda-

LANSING, Mieli, saus 15. 
’— Ačiū gubernatoriaus Mur- 
phy pastangoms, automobilių 
pramonėje padarytos paliau
bos. Ateinantį pirmadienį pra
sidės taikos derybos.

Po ilgų argumentų ir svars
tymų General Motors korpo
racija palaužta. Ji sutiko tu-

romi. Korporacija garantuo
ja, kad iš uždarytų fabrikų ne 
bus iškeliamos jokios mašine
rijos.

Taikos derybos bus vedamos 
Detroite. į

Gubernatorius Murpby pas- j
rėti betarpiškas derybas su kelbė, kad iš Flint, Mich., ka-
darbininkų organizacijos Uni
ted Automobile AVorkers va
dais. Šiose derybose bus svar
stomi visi prieš keletu, dienų 
iškelti darbininkų reikalavi 
mai: kolektyvia derejimųsis, 
30 valandų savaitės darbas, 
mažiausias žmoniškas pagrin
dinis atlyginimas ir kiti.,

riuomenė ištraukiama. 
Konferencijoje sutarta, kad

už poros savaičių numatyta 
padaryti sutartį, jei derybos, 
sklandžiai bus vykdomos.

Kaip korporacija, taip dar
bininkai pageidauja skubotai 
susitaikinti, nes abi pusės tu
ri didelius nuostolius ir kas-

Streikuojantieji darbininkai Fisher Body fabrike, Flint, Mich., apžvalgo gatvę, kur 
patruliuoja valstybės kareiviai. Gal šiandien streikininkai apleis fabrikų, nes su General 
Motors padaryta paliaubos ir pirmadienį prasideda taikos derybos. (Acme Photo.)

CHICAGOI PRADĖTA KAMPANIJA 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Jo Eksc. vyskupas B. J. 
Sbeil, I). D., V. G., anų dienų 
Mundelein kolegijoje, 6363 
Sheridan road, vedė pontifika- 

j linę šventųjų valandų. Daly-
/ vavo fakultetas ir studentės. 
Ii Tenai Jo Ekscelencija inau

guravo Chicagos katalikų kam 
panijų prieš komunizmų.

se arkivyskupijos mokyklose.
Be kitko bus turimos nove- 

nos ir pamaldos kai kuriose 
bažnyčiose ir sakomi pamoks
lai apie katalikų persekioji
mus Rusijoj, Meksikoj, Ispa
nijoj ir kitur.

Susirinkimams nuskirti žy
mieji kalbėtojai, kurie apibu
dins krikščionybės didžiausių

Pradėjus ry tojaus diena ši priešų komunizmų, 
kampanija bus vedama visame 1 Kampanija prieš komunizmų 
mieste susirinkimuose ir viso- visam pasauly vedama.

Meksikos masonai pasaliai 
nusitraukia kaukes

Paliaubos įsigalioja tuojau, dien nuostoliai didėja.

Oen. Franco tiri {įeičiau sutriuškinti 
radikalus

POTVYNIAI IŠTIKO 
4 VALSTYBES

ROMA, saus. 15. — Musso- 
linio konferencijoje su Hitle
rio atstovu gen. pulk. Goerin- 
gu pripažinta, kad Ispanijos 
nacionalistų karo pajėgų va
das gen. Franco šiandien turi 
pakankamų skaičių kariuome
nės ir ginklų ir todėl jo pa
reiga greičiau sutriuškinti ra
dikalus.

SUBOMBARDAVO DU RA
DIKALI TRAUKINIUS
MADRIDAS, saus. 15. — 

Radikalai paskelbė, kad nacio
nalistų lakūnai su erinėmis 
bombomis sudaužė du radika
lų traukinius.

Vienas traukinys subombar
duotas už 40 mylių pietų link 

[nuo Madrido. Juo buvo veža
ma apie 600 asmenų iš Madri
do. Daugiau kaip 40 asmenų 
sužeista. Dalis geležinkelio iš
griauta. Kitas — prekybinis 
traukinys, subombarduotas 
Jaeno provincijoje. Žuvęs in
žinierius. *

Be to, radikalai praneša, 
kad nacionalistų lakūnai su 
bombomis sugriovę Marios

Italija ir Vokietija pagei
dauja, kad tas būtų atlikta 
artimiausiuoju laiku, kadangi 
šios valstybės turės pasisaky
ti podraug su kitomis vaisty
tomis prieš savanorių ir karo 
medžiagos siuntinių Ispanijon.
Iki pasisakysiant Italija ir Vo 
kietija žada ir toliau gelbėti 
nacionalistams. Paskiau gi pa 
gelba gali būti visiškai 'nu
traukta. . .. ,r., . ,ligoninę, arti Ailcaes, ir dar

Čia spėjama, kad Italijos ir svaidę bombas į Capo de Crip 
Vokietijos paragintas gen. tana miestelį, arti Ciudad 
Franco greit sukels sprendžia Real.
mųjį puolimų prieš radikalus.

INDIANAPOLIS, Ind., 
saus. 15. — Nepaprastai dide
li lietūs sukėlė potvynius Mi- 
ssissippi ir Ohio upių apylin
kėse, labiausia šių upių santa
kos srityje. Potvynių ištiktos 
Indiana, Ohio, Illinois ir Mi- 
ssouri valstybių dalys.

Vietomis .užlieti keliai ir ge
ležinkeliai. Daugelis ūkininkų 
suspėjo pasprukti į aukštes
nes vietas. Numatomi dideli 
nuostoliai.

PLĖŠIKAS NUŽUDĖ POLI
CININKĄ

Policininkas A. Sullivan 
Douglas Park viršutinio gele
žinkelio stotyje, ties Kedzie 
avė., sulaikė nurodomų plėši
kų. Sulaikytasis akimirka per
šovė policininkų ir paliego.

Policininko nužudymų matė 
tik vienas Kazimieras Kulis.

ATIDĖTAS MOKSLŲ AKA
DEMIJOS' ATIDARYMAS
VATIKANAS, saus. 15. — 

Pontifikalinės mokslų akade
mijos atidarymas turėjo įvyk
ti vasario m. 6 d. Dėl Švento
jo Tėvo Pijaus XI sirgimo a- 
tidarymas atidėtas, tolesniai, 
kadangi šį kartų Popiežius ne

SIEKIAMA SUDARYTI
FRONTĄ PRIEŠ KOMU

NIZMU
ROMA, saus. 15. — Iš pati

kimų šaltinių sužinota, kad I- 
talija ir Vokietija siekia suda
ryti stiprų frontų prieš komu
nizmų, kad raudonieji neturė
tų progos pasidaryti gūžtų 
centrinėj ir vakarinėj Euro
poj-

Italija su Vokietija jau yra 
sudariusios frontų prieš komu
nizmų. Šin frontan dabar negalės dalyvauti. Naujoji moks 

lų akademija lra« atidaryta rin“a >traukti lAnK,i»’ » K“1 >r 
karia Popiežine pakankamai Italijos užsieni.)
sustiprės. reikalų ministens Ciano, kurs

dalyvauja Mussolinio pasitari
muose su viešinčiu čia Goerln- 
gu, anksčiau yra taręsis minė-

Ir šiandien Jo Šventenybė 
apleido lovų ir būdamas kresė 
je atlankė privačių koplyčių, 
kur išklausė Mišių, o paskiau 
gretimoj salėj, kaip ir vakar, 
priėmė keletu vizitorių.

SANITARINIS BOARDAS 
TIK SAVIMI RŪPINASI

Konferencijoje pareikšta, 
kad Italija ir (Vokietija nieku 
būdu nesiekia savintis jokių 
Ispanijai priklausančių terilo-

NACIONALISTAI PAĖMĖ 
SVARBŲ MIESTĄ

GIBRALTARAS, saus. 15. 
— Ispanijos nacionalistų ka-

rijų. Jtpanijog nacionalistus riuomenės vadai pagaliau nus- 
remia tik tuo sumetimu, kad prendė apsidirbti qu radikalų 
neleisti ten įsigalėti bolševi- valdomu Malaga miestu.

Sukeltas puolimas gen. Lla-kizmui ir kad visus Vidurže 
mio jūros pakraščius apsaugo- no vadovybėje. Nuo 
ti nuo komunizmo.

Kun. mons. C. J. Quille, Šv. 
Itoa parapijos klebonas, šio 
sausio m. 27 d. minės savo 35 
metų kunigystės sukaktuves.

radikalų 
paimtas stipriai įginkluotas 
Estepona miestas ties sąsiau
rio pakraščiu. Šis miestas 
skaitosi raistas į Malagų.

Gen. Llano turi apie 20,000 
karių.

u

MEXICO CITY, saus. 15. 
— Meksikos masonų organi
zacija įteikė kongresui prašy
mų (peticijų) kad kongresas 
paskelbtų šalies išdavikais mi
rusius arkivyskupus F. Oroz- 
co ir Paskualį I)iazų ir iš
tremtąjį iš Meksikos Huejut- 

j la vyskupijos vyskupų Jose 
Mamriųue.

Meksikos masonai tuo būdu 
patys prisipažįsta, kokį vaid
menį jie turi Katalikų Bažny
čios persekiojime Meksikoj. 
Seniau jie mėgino to išsigin
ti.

Nereikia nė aiškinti, kad 
minėti masonų nepakenčiami 
mirę arkivyskupai buvo tikri 
savo šalies patrijotai ir gy
ventojų gerbiami, kadangi vi
sų gyvenimų jie paaukojo dau 
giausia vargšų meksikiečių sų- 
moninimui. Podraug jie griež
tai žmones saugojo n,uo avių 
kailiais apsitaisiusiųjų vilkų.

to fronto sumanymu su Angli
jos ambasadorium Romoje 
Sir Eric Drummondu.

Jei pasisektų Angliju įtrau
kti šin frontan, be abejonės, 
ir Prancūzija pereitų fronto 
pusėn, kadangi Prancūzija 
daug skaitosi su Anglija ir vi-Per pereitus penkerius me- 

Paskiau jis seklių biure per- tu« Chicago sanitarinio distrik naudojasi jos patari-
žifirėjo kriminalininkų nuo
traukas ir nurodė žudikų.

Tai J. Schuster, 1934 m. pa- 
roliuotas iš Pontiaco kalėjimo. 
Policija energingai jo ieško.

BLUMAS ^TEISĖTAS SU
LAIKYTI SAVANORIUS

to boardas ekonomijos sume
timais sumažino 10 nuoš. dar
bininkams atlyginimų ir san 
algas.

Dabar boardas nusprendė 
sau grąžinti tų visų metų už
trauktų algų dalis, o darbi
ninkai palikti kaip buvę su 
nukirstu atlyginimu.

mais.

TIK IŠ HITLERIO SARGY
BOS BUS SKIRIAMI POLI

CININKAI

Masonai yra sodiečių engėjai koje.

ir išnaudotojai. Arkivyskupai 
vargšus sųmonino, už tai net 
kapuose susilaukė sau nuo ma
sonų paniekos.

Tų pat reikia pasakyti ir a- 
pie Huejutla vyskupų. Juk ne 
veltui jis raudonosios vyriau
sybės pašalintas iš ATeksfkos. 
Ji r pasirodė pavojingas- Mek
sikos bedieviams valdovams.

Čia paskelbta, kad Meksi
kos prezidento Cardenaso pri
vatus sekretorius Luis I. Ro- 
driguez išrinktas Quanajuato 
valstybės gubernatorium. Gir
di, jis neturėjo sau politinio 
priešininko (oponento), 

i Tačiau teisybė yra ta, kad 
įjo ten niekas nerinko, kad 
i valstybės gyventojai nedaly
vavo balsavimuose. Pati naci- 
onalė revoliucinė partija jį 
paskyrė ten gubernatorium ir 
paskelbė, kad jis “išrinktas”.

Tai paprastas įvykis Meksi-

LENKAI RENGIA SLAP
TUS VAKARUS

KAUNAS. — Dotnuvos vl., 
Urnėžių kaime pas Feliksų

Mečislovų Monkevičių nubau
dė po 25 litus pinigine bauda 
arba po 8 paras arešto, o vie
tos davėjus Feliksų Boguševi
čių ir Vladislovų Monkevičių

PARYŽIUS, saus. 15. — 
Prancūzijos atstovų rūmai 
(parlamentas) vienu balsu 
autorizavo premjerų Blumų, 
kad jis sulaikytų prancūzų sa
vanorių siuntimų Ispanijon, 
jei tas būtų reikalinga.

PARYŽIUS, saus. 15. — IŠ 
patikimų šaltinių patirta, kad 
artimiausiomis dienomis Pran 
cūzija pasiūlys Jugoslavijai ir 
Rumunijai padaryti su ja sau
gumo paktus.

BERLYNAS, saus. 15. — 
šio miesto policijos viršinin
kas paskelto, kari ateityje visi 
policininkai bus parenkami 
išimtinai iš diktatoriaus rink
tinosios sargybos “Scbutzsta- 
ffel”.

Tuo būriu norima sudaryti 
nacių partijos glaudesnius san 
tykius su policija.

Boguševičių buvo suruoštas P° 30 libI Pini«ine battda "* 
slaptas Įsuku vakaras. Šio va-iba P° 10 P»n)‘arešto. Bausmės 
karo rengėjai buvo lenkų “Os-i v5'M>'n,as neįsiteisėję.. 
wiatos” draugijos Urnėžių
kaimo skaityklos vedėjas My
kolas Cechanavičius ir tos 
draugijos nariai: Mečislovas 
Monkevičius ir Orionas Bogu- 
ševičius iš to paties Urnėžių 
kaimo. Čia sakytam

MAINIERIAI NUSPRENDĖ 
STREIKUOTI

BIRM1NGHAM, Ala., saus. 
15. — Tennessee Coal Iron 

vakarui and Railroad kompanijos ge- 
vietų davė Feliksas Bogufievi- jležieg rūdos kasyklos ma m ie
čių.s ir Vladislovas Monkevi- riai nusprendė streikuoti. Ne- 

Dotnuvos policija, paty- gauna didesnio atlyginimo.
rusi apie slaptų lenkų vakarų, 
surašė protokolų to vakaro 
rengėjams ir vietos davėjams. 
Kėdainių apskrities viršinin
kas gruodžio 7 d. kalbamo va
karo rengėjus Orionų Boguše
vičių, Mykolų Čechanavičių ir

ORAS
CHTCAGO SRITIS. - Nu

matoma giedra; popiet kiele 

šilčiau.
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Minėdami Klaipėdos krašto .atvadavi
mo sukaktį, palinkėkime Lietuvai geriausio 
pasisekimo kuogreidiausia tą kraštą sulie
tuvinti ir taip sustiprinti, kad nebebūtą jam 
pavojingi jokie priešo grųainimai. Ir savo 
visokeriopą paramą tame darbe pažadėkime. 
Kuip pradžioje minėjome, čia reikia, kud vi
sa tauta tampriai bendradarbiautų. Mee, A- 
merikos lietuviai, galime daug prisidėti prie 
sustiprinimo Klaipėdoje lietuvių pramonės 
ir prekybos. Kokiu būdu tą galime pauaryti, 
apie tai pakalbėsime kitą kartą.

DR A TT O A S

Kaip tik pusė milijono, jr stengėsi iškelti kraštą lygiui 
da su mažu kaupeliu, dvira su kitų valstybių. Jis pi n uu 
eių - bai Mikelių išperkama įgabena Lietuvon adatą ir 
kas met. Tai yra, vien tik A- ’ stiklų. Šie du, mums jau 
merikoj. Ant tokios šalies ir žos vertės dalykai, betg’ T.iš
tiek gyventojų, labai mažai.1 turai ir tada buvo lygu., nui- 
Bet, ką darysit Automobili.' aiškiui autui ar telefonui Vž

šeštadienis, sausio 16, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS mušę, o jaunieji balšavikai ne
prašė savo ciesoriaus Stalino,

PROTESTŲ BANGA LIETUVOJE

ne vien dviračius, bet ir ar
klius, kai šluota nuo kelių.

juodviejų Lietuva besilaiky
dama žengė žingsniais iki tol

DIENOS KLAUSIMAI

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 14 METŲ 
SUKAKTIS

Rytoj susirinkę cliicagiečiai į masini 
susirinkimą užprotestuoti prieš lenkų smur
tą Vilniuje, drauge paminėsime ir labai sva
rbų mūsų tautos įvykį — Klaipėdos krašte 
atvadavimą. Nuo šio įvykio jau praėjo ly
giai keturiolika metų.

Klaipėdos atvadavimo sukaktis, taip 
kaip ir visa Lietuvos valstybės kūrimosi is
torija, mums aiškiai parodo, kiek kartais 
iniciatyva ir pasiryžimas, kad ir su mažo 
mis palyginti jėgomis, gal nulemti ir ten, 
kur grumiasi didelės galybės, jeigu tik toji 
iniciatyva ir ryžtumas iškyla tinkamu mo
mentu.

Klaipėdos krašfo atvadavimo žygis kaip 
tik parodė, kad lietuvių tautoje netrūksta 
nei iniciatyvos nei ryžtumo. Tos dvi geroe 
tautos ypatybės duoda daug vilties, kad ar 
anksčiau ar vėliau ir Vilniaus kraštą bus 
galima atvaduoti. Tik žinoma, reikia ruoš 
tis ir laukti patogaus tokiam žygiui momen 
to.

Vienas rašytojas sako, kad kiek pas 
lietuvius yra iniciatyvos ir ryžtumo, tiek 
trū. ta dar vienos geros ypatybės — suge- 
bė imio planingai, pastoviai ir su numaty
mu ateities dirbti. Vadinas, padarę kokiam 
dalbai pradžią, mes greitai aprimstame ir 
tariamės, kad jau viskas yra tvarkoje.

Taip buvo dalinai ir' ku Klaipėda. Ji 
buvo laimingai atvaduota, padaryta gera 
pradžia, tačiau jos valdymas ir tvarkymas 
nėjo taip, kaip turėjo eiti. Dėl to keturio
likos melų bėgyje tuiėta daug nesusipra 
timų. Prieš porą metų buvo susektas suo
kalbis tą kraštą vėl prijungti prie Vokie
tijos. Kad kiek iš to galėjo iškilti tarptau
tinis konfliktas; Klaipėda o ir visa Lietuva 
galėjo būti užpulta. Žinoma, čia daugiau
sia buvo kaltas Vokietijos nacių iniperia 
lizmas Ir noras įgyvendinti ‘‘Drang nach 
Oeten” obabį, bet ir lietuviai patys savęs 
dėl to negali glostyti. Formaliai Lietuva 
Klaipėdos kraštą atvadavo, tačiau nepajėgė 
jo užvaldyti tautiškai, kultūriškai ir eko
nomiškai. Juk nėra paslaptis, kad tame k ra 
šte germanizacija varoma plačiu mastu: per 
mokyklas, per spaudą, per bažnyčias, orga
nizacijas ir kitokiais būdais. Prekyba ir 
pramonė tebėra svetimųjų rankose. Trūks
ta ten lietuvių visuomenės veikėjų, lietuvių 
atstovų skaičius seimely tiesiog juokingai 
yra mažas, čia daug buvo kalti ir lietuvių 
rinkinių metodai. Nežiūrint į teisinį aišku 
Iną, kurį įneša Hagos sprendimas (tai bu
vo prieš keletą metų), to laimėjimo nepa
jėgiama panaudoti lietuvybės reikalams ap 
saugoti

Bet ką darysi. Tikėkimės, kad ateityje 
dalykai geriau klosis. Įteikia visai tautai 
išvien dirbti, kad ir Klaipėdos ir visos mū
sų tautos reikalų vedimą pakreipti geresnėn 
pusėn. Juk visi gerai žinome, kad Klaipėda, 
tai Lietuvos langas į pasaulį, tai tautos eko
nominio gyveninio širdis.

Nėra jokio abejojimo, kad Klaipėda tai 
svarbiausias punktas, per kurį vyksta eko
nomiškas bendravimas su visu pasauliu, tai 
tautos savarankiškumo būtenrbė. Klaipėda 
galima pavadinti pačiu gyvybiškiausiu Lie
tuvos ateities centru, Rodos, kad sunku yra 
ir įsivaizduoti Vilnių be Kauno, o Lietuvą 
be Klaipėdos.

Dėl to reikia, kad tauta padėtų visas 
savo pastangas, kad Klaipėda su Didžiąja 
T .ietį a greičiau ir tvirčiau suauginti. Tą 
darbr, žinoma, pagreitins pačios Lietuvos 
ku norėjimas, stiprėjimas bei tinkamas tvar 

viduje. Be to, reikia didesnio vbuo-

Visas Lietuvos kraštas sujudo protes 
tuoti dėl lietuvių persekiojimo V ilniaus kre 
šte. Visuose miestuose ir miesteliuose su
rengta masiniai susirinkimai ir juose išneš
ti griežti protestai prieš lenkų smurtą Vil
niuje.

nušlavė. Vienų ir kitų gana nematytais. Žodžiu, kuo yra 
gaila. Netoli laikas, kada žmo autas Amerikai, tuo bu-, o a-
nija pradės apgailestauti to-! data ir stiklas kitados tie. 
kią begalinę valią automobi- tuvai. 
liui atidavusi.

Savame laike 
visoj Ispanijoj 
Mendoza sumanoProtesto mitinge, surengtame Kaune, . An‘ P*"’“ Memlon. sumano pavaduoti

kalbėjo dr. K. Pluktas, 'tarp kitko jis j»- do*'.’.r Amerd“ J*un'mo.^ jau tuomet paa/zymėjusĮ A-

žymėjo, kad tarp didžiųjų valstybių nusi
dėjėlių yra ir Lietuvos kaimynė Lenkija, 
kuri žiauriu būdu sustabdo visas kultūrines 
Vilniaus lietuvių pastangas. Tačiau norint 
tikėtis laisvės Vilniui, reikia. pačioje Lietu
voje ugdyti saldžiosios laisvės troškimą Jei 
leiiKai nori turėti laisvųjų tautų prJanmo, 
patys neturi spausti tų lietuvių, kūne Ue- 
dnnano kaino papėdėj išauginę, Lenkijai 
davė didžiausius vyrus. Lietuvių tautai jo
sios žaizdos turi išeiti energijos pasiryžimu, 
Kuris Lietuvoje sukurtų laisvą šalį vmieins 
lietuviams ir nelietuviams, ir Lietuvą pa
suktų gerovės kryptimi šimtą metų p«nnyn. 
Prof. .Pakštas, baigdamas savo kalbą, iš
sakė, kad siųsdami užuojautą persekioja
miems Vilniaus lietuviams, siunčiame užuo
jautą ir įžeistai Lenkijos garbei.

Iš daugybės protesto mitingų Lietuvoje 
matyti, kad ten mūsų tautiečiai gy/ai rū
pinasi persekiojamų vilniečių reikalais. Nuo 
to ir mes neturime atsilikti. Kol kas tik 
Chicagos lietuviai tesusiprato surengti Vil
niaus posėdį ir tarti savo žodį. Tai ou/ sek
madienį, sausio 17 d. Neabejojame, kad chi- 
cagiečius paseks ir kitų kraštų lie.uviai. 
Tuomet protestų banga prieš lenkų smurtą 
Vilniuje eis ne tik Lietuvoj, bet vu-uose 
tuose jiasautio kraštuose, kur daugiau ai 
mažiau lietuvių gyvenama.

auklėjimu susirūpinusi. Mo- menkos atradėją Kolumbą, 
kykla veik ant kiekvieno ka prį^da pietauti ne tik Ko- 
mpo. Kur šiek - tiek toliau, Innibar ir su Mendoza, bet 
tam tyčia nuskirti busai vai įr šiaipjau apštus būrelis a 
kus mokyklon nuveža. Kol nos 6aĮįe» didikų. Vienam rū
kas tokių vaikų jau net apie pi kitam kitos. Kalbos? 
trys milijonai yra. Reiškia, visokiais keliais tik dunda, 
kas rytos ir vakaras vaikai Daugiausiai, žinoma, visi o- 
nuvežami ir parvežami. C- kimis Kolumbą varsto ir ne
muš domėn tai, jog tokių ke- girdėtais klausiniais jį šau- 
liauninkų net trys milijonai, Neilgai trukus tūlas drą 
— ne taip jau lengva juos vi- ^vujlisj į Kolumbą pirštu ro
sus patenkinti. Ne tik tiek, 
kai kur vaikučius net ir nuil
stu aprūpinama. Nežiūrint į “ Man įsižiūri, kad jeigr 
Ui, niekur kitur vaikas mo-,ir “ buo Amerikos ieškoti ii 
kvklai taip nedėkingas, kai Plukęs, būč j$ atiadęs taip, 
čia. Mokosi nenorėdamas. O kaiP ir tamisto, ar ne! Ko- 
mokyklą neva baigęs, į ją dau ' luinba>i’ vietoje su neišmanė- 
g La u nei neatsigrįšta. Minkš- ^*u ve^ui besigalinėti,

dydamas, sako:

Bostono cicilistų tėvo* Mui- kad jiem* dovanotų gyvybę, 
kis, tavorščiai, krakaditiaus Ar tai tokia balšavikų lygy- 
ašaromis prapliupo, kad jau bė, brolybė ir artimo meilė!’ 
bloga jum ant svieto gyventi, j Bimbos pasigyrimo tais jau- 
Sako, seniau jis Amerike ge- imis balšavikais aš nesiūly
tai gyvenęs, o dabar, esą, tas čiau, tavorščiai, imti už gry- 

. pats biesas kaip ir kitur. Pa- ną pinigą. Oazietose mačiau 
įžymiausiai? L ^nęs, jau nei burdo negalįs pikčerius, kati vienam New 
kardinolas gauti. Seniau, sako, gaspadi- Yorko teatre buvo susirinkę 

nė jam marškinius plaudavo, “meldžionys” — įbauginusia 
pančekos lopydavo, kavos, zu- moterys, kad nuteistieji žmog- 
pės ir ruimą per savaitę duo- žudžiai būtų išgelbėti nuo “su
daro už dolerį ir kvoterį, o deginimo”. Prieš egzekucijos 
jis su kitais cieilistai* rojų dieną vėl -būrys moterų ant 
darbininkams ant žemės stei- atryto- klūpojo prieš guberna- 
gė ir biznis gerai ėjo. Dabar, toriaus namus. Ir vienur, ir 
sako, turi mokėti už ruimą kitur nesimatė nei vieno jau
tris dol., pats pančekas plau- nuolio. Nei patg Bimba, tur 
tis ir kitus gaspadiuės dar-1 būt, nebuvo atsiklaupęs, 
bus atlikti. Darbininkams ro
jui ant žemės steigti taip ir 
nėra čėso. O kai rojaus te
steigi, tai ir biznio nėra ir 
dėl to bloga gyventi.

— Aš paskolinau Jurgiui 
šimtą litų. Jis nenori grąžin
ti, o aš negaliu iškelti bylos, 
nes neturiu rašto.

DERYBOS NEVYKSTA

tu ragaišiu jaunimu išaukit 
tu toli ir sėkmingai nevaži
nėsi. “Vargai gimdo gaivi
nūs’

Michigan valstybės gubernatorius Mur
phy tarpininkauja derybose tarp streikinin
kų vadų ir automobilių industrijos magnatų. 
Derybos eina dienomis ir naktimis, tačiau 
prie nieko gero neprieinama.

Streikuojančių darbininkų sąlygos )ia 
aiškios ir teisingos: unijos pripažinimu^ ir 
darbo valandų trumpinimas. Darbdaviai su 
tuo vis dar nenori sutikti. Jie bijo organi
zuotų darbininkų, nes žino, kad organizuoti 
darbininkai nesiduos savęs taip išnaudoti, 
kaip ligšiol kad buvo išnaudojami. Nesu
tinka nė valandų trumpinti, nes tada rei
kės daugiau darbininkų samdyti ir dėl to

Ne vien Kolumbo, bet ir 
paprastos namų adatėlės isto
rija žingeidumo spirgučiu ga
ruoja. Visų pirma adata.-; iš 
akmens išdirbto. Tokia ada
ta šiandien nebūtų ką siūti 
Betgi žiloje senovėje akme
nų* adata padaryto gana 
daug. Kur kas paskiau pra
dėto adatas iš geležies kaili. 
Geležies adatas ar tik ne ki
nai pradėjo pirmiausiai vai-

VJSfll

kiton pusėn pašnekesį nu
kreipia. “Ar žinot, ką? Ame 
rikoj mačiau tokių žmonių, 
ką kiaušinį pastatyti gali. 
Na, tik pažiūrėkim, kas pir
mas įš., mūsų taip padaryti 
gali! Kai matai šoka darbam 
visi! Ne vienam jau net ka
kta rasota, o betgi da nei 
vienas kiaušinis nestovi. Nor.- 
daugiausiai, suprantama, da 
rbuojasi anasai drąsuoli;. 
Tuo tarpu žiūrėdamas Kolų 
inkaa į jį, žiūrėk, sako, vė 
kaip: kiaušinio pučka į sta
lą pakšt! kiaušinis ir stovi 
O, girdi, taip tai ir aš go-

ULi. Laikui bėgant, imtasi į Jei gaU, delko laukei
už plieno ir kalto ailatas ne nianę>^ luomi, aiškus <lalj
tik didesnes, bet ir mažesne,’, 
kol prieito ir iki visai smai 
lučių, taip, kaip matom da 
bar. Susidraugavus kinams su 
maurais, adata pasiekė j«su 
teik dabartinio tobulumo 
Maurai, mat, jau getokai Lu

kas, atsakė anam drąsuoliui, 
kad, pasekti kitą, bile Juras 
pataikys.

Kiekvienas lenkas yra sau

jų pelnas gali sumažėti. Kaip žinoma, auto
mobilių industrijos ponai dabar šimtais tuk-' ropos išauklėjimo buvo mok 
stančių dolerių į metus algos ima. Tai gali įdėję, mokėjo ir sugebėjo gi 
sumažėti, jei darbininkams duoti teisinies- rą dalyką padėti kinams išto
nes algas ii- geresnes darbo ir gyvenimo są
lygas.

Tuo būdu sunku yra tikėtis, kad greit 
pavyktų sutaikinti darbdavius su streikuo
jančiais ^darbininkais,. Tiesa, reikalavimai 
yra nedideli ir teisingi, bet darbdavių ape
titai yra tokie dideli, kad jie ir kalbėti ne
nori apie tai, kad bent kiek pagerinti dar
bininkų būvį.

balinti. Taip, keturiolikto am
žiaus pradžioje, adata jau po

KUNIGAS TIK MUZIEJUJ

Bolševikų laikraštis “Vilnis” džiaugia
si vieno korespondento pranešimu, kad “Ku
nigas matyti naujovinės Rusijos miesto gat
vėj, yra didelė retenybė”. Nuo savęs tos 
jiats bolševikų šlamšta^ prideda, kad “Ne
ilgai laukus kunigas bus galima matyti Ru
sijoj tik muziejuj”.

Štai kad nori. Neseniai tas pats laikraš 
tis rašė, kad bolševikiškoji Rusija yra de
mokratiškiausias kraštas pasaulyje, kad ten 
yra plačiausia žmonėms laisvė, kad ypač 
naujoji Stalino konstitucija visiems duoda 
tiek laisvės, kati nebūsią jos ir knr bedėti,

Cicilistų moterys turėtų a- - 1 ai niekis. T u parašyk 
tidaryti bendrabutį Bostono ir Jttin tokį laišką: “Prašau grą- 
Čikagos cicilistų rojaus stei- man paskolintus du šim- 
ginio ant žemės veteranams, |^u ’
ten juos valgydinti, aplopyti į Dėt as paskolinau tik 
ir apklynyti, kad jie galėtų rinitą.
vėl pratlėti darbininkams ro- 
js.Us steigimo biznį. Kitaip, 
senatvėje nei pensijų nebus iš 
ko mokėti.

Bruklyno Bimljos gazieta 
sako, kad New Yorko guber
natorius Lehman išgelliėjo ke
turis žniogžiulžius nuo “sude
ginimo” Sjng Sing kalėjime 
dėl to, kati jauni balšavikai 
reikalavo mirties bausmės 
panaikinimo.

Dedu ant savo d- Ino Bim
bai paklausimą, kokiam už- 
pečky buvo tie jauni balša
vikai pernai, kada Maskvoje 
buvo šaudomi trockininkai

— Tai ir gerai. Jis supyks, 
kad tu daugiau reikalauji ir 
parašys, kad skolingas tik vie
ną šimtą. Tada tu turėsi rei
kalingą rašto.

Vakar užėjau pas Čalį Prū
soką vakarienę suvalgyti. Be
valgant ateina mano pažįsta
mas Džio Birbikas, atsisėdo 
šalę ir užsisakė liome jnade 
sasadž. Vaiteriui atnešus, Bir
bikas pažiūrėjo į orderį ir 
šaukia.

— Sei, vaiteriau, kodėl tu 
atnešei man tokią trumpą kil- 
liasą.

— Nežinau, — atsakė vei- 
teris. — Turbūt, kukulis be-

Jie nei žmogaus nebuvo už-' kimšdamas ją per grei užrišo.

ir tai p norėtų būti vadintais. ■ labiau rūpi savo nuomonę ap- 
Kaip geriau.

Šisai pat užklausimas ir
ponu. Kiekvienas rusas yra!Amerikos anglų spaudon pa
šau barinu. Kiekvienas ita- tenka. Retkarčiais ir ten vo 
las yra sau sinioru. Kiekvie-(kiečių “daktaras” savo ei
nas anglas yra sau misteriu, lės susilaukia. Kol kas visur 
Na, o kiekvienas vokietis y- ir visados Amerikos sjiauda 
ra sau vonu, o jei ne vonu Vokietijos “daktaro” purto- 
tai jau nors daktaru tikrai, gį ir jam jokios pagarbos ne

aukštai išauklėtą Europą Lietuviai turi savo dėdes, te pripažįsta. Pora metų tam. 
švaistosi. Pirmutinė adatų iš 1 tas, tomistas ir taip toliau. New Yorko Literary Digest, 
dirbystė prasidėjo dabarti-(Tai vienok, kai kurie savo* Vokietijos “daktarą” tiesiog 
niam Newremburgc, Vokieti- rūšies garbės vainikus kojo- gurban nužėrė.
joj. Veik tuo pačiu laiku pa- mis nuspiria, o būtinai u?^ “Daktaro” šalininkai tvir 
siekė ir Lietuvą. Lyginai ta/svetimų uodegų kabinėjasi, tina, jog “daktarai” tai ne
da Lietuvą valdė Vytautu*. Lietuvos lietuviai be “pono” vien Vokietijos padaras, bet
Vytautas ir su ištikimeeniais nei pavalgyt negali. Na, o A- j viso kultūringo {tašaulio ap
bajorais bando a tok irti Lie- inerikos lietuviams vokiečių skritai. Jei taip, lai būna.
tuvą nuo Lenkijos visiškai? “daktaratai” labai uoslę du- Tai vienok mes prisilaikom, 
Einama prie to svarbaus žy-'ria. Be niekur nieko, kun. dr. Amerikos išvados, ir nieko 
gio ne vien ginklo, bet ir iš- Morkus, sako, ir tom pana- bereikalingai ir viešai “da Į 
auklėjimo keliu. Vytautas šiai. Taip save viešai vadina, ktaru” ncužgauliojain. Mums

beveik ne bėra t kad ateityje juos tik muzio ' jų skaičius nemažėtų, bet augtų. Jei Stalino
juose beužtiksi.

Ar taip yra Rusijoj, kad ten laisvė ir
ten visai neliks kunigų, kad Stalino kons
titucija “garantuoja” laisvę. Aišku, kad ne 

Kunigų Rusijoj visai mažai beliko, nes 
juos bolševikai ižskerdė, kalėjimuose išoiari

konstitucija garantuotų religijos ir kitokią 
laisvę, komunistų laikraščiams nereiktų pra
našauti, kad neilgai trukus kunigą bus ga
lima matyti Rusijoj tik muziejuje.

Yra faktas, kad ne tik kunigai ir ti-' 
ki otieji žmonės neturi laisvės Sovietų Rusi- '

n®, ištrėmė. Jei būt buvus laisvė, kunigai Į joj, bet visi krašto gyventojai, išskyrus ko- 
o čia ėmė ir išsiplepėjo, kad ten kunigų jau bet gražiai savo veiklą Rusijoj išvystę ir' misarus, ten baisų vergijos jungą neša.

ginti, negu kitų pašiepti.
Vienaip ar kitaip imsi, o 

visgi ant to paties išeina: jau 
jeigu žmogus nepajėgia iš
garsėti savo darbais, tai da 
bus sunkiau išgarsėti vien 
vardo aplinkiniais. Antraip 
vertus, Kolumbas ir Lindber- 
ghas, Vytautas ir Fochas, Da
nte ir Maironis, Darius ir Gi
rėnas buvo ir yra tikri dar
bininkai, o ne tušti “dakto 
rai”. Tikrai garbei iškabos 
nereikia..

yskupo Pelro pranclS- 
aus Bučio, AL L C.

V
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PAMOKSLŲ
400 puslapiu knyga.

Joje ras visiem* sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75

DRAUGO KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė.

Chloogo,
kiey 
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Iš Tėvų Krašto
1

Paskutinio Didžiojo 
Karo Belaisvis 

Atsirado Lietuvo’e

Šiomis dienomis Kaune b<*

sviesto ir kiaušinių. Todėl 
tasai buvęs vokiečių belais
vis, nenorėdamas, kad jį iš
tremtų, vėl per Lietuvą, pės
čias mėginęs keliauti į rytus 
— Rusijos link. Gruodžio m. 
10 d. jis atvyko Kaunan ir 
per vienų rusų draugijų mė-

pųmonės gatvėje buvp rastas 
rusas Vasilijus Melnikovas, 
kilimo iš Rusijos F.katerin- ginęs gauti leidimų trumpam 
burgo apylinkių. Jis dabar laikui apsistoti Lietuvoje, 
tik grįžta iš didžiojo kam, rPuo tarpu kol jo prašymas 
kaipo belaisvis, į namus. A- nebuvo išspręstas, Melnikovas 
pie savo patekimų Lietuvon su fleita ėjęs po alines ir 

linksminęs kauniečius. Jis ne 
siskyręs su savo muzikos in-

DRAtiGAS

Illinois ralstybts kabinetas. Iš kairės Į dešine: John Stelle, lieut >nant governor; 
Edward J. Hughs, seeretary cf statė. Kdward J. Rarrett, auditor; governor llor 
nėr; John (’. Martin, statė treasurer; Otto Kerner, attorney g< norai. Atvaizdas nu
imtas gub. Hornerio inauguracijos metu.

turėtume visados pasitikėti, 
nes yra pažadėjimai.

“Aš stovėjau nustebęs ir 
kuždėjau, ‘Ar gali būti, kad 
jis suteikė visų dovanų, ku
rios prašiau! Kaip stebėtina, 
kail jis tai padarė man! Kaip 
stebėtina, kad jis išklausė 
manęs!’ O ištikimoji širdies! 
Jis sakė, kad jis išgirs ir iš 
klausys tavo vargingos mal
dos; ir jis išgirdo ir įrodė 
savo pažadėjimų! Kam tat tu 
bijojai! Kam stebiesi, kad
tavo Viešpats išlaikė savo žo-

Viltis daro net kasdienio dj, , aWa„ steU-,tinu jei
varžytines ir jo nPjjįt08a(q palaiminti pa

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karui'škia

Causio Šešiolikta Diena

“Palaimintas žmogus, kurs 
pasitiki Viešpačiu ir kurio 
pasitikėjimas Viešpats’’

— Jer. XVII, 7.

: gyvenimoi r;

jis taip papasakojo.

Savanoris rusų kariuomenėj

Vilniaus Užgrobimo 
Sėkmės

s tas je kasini t didėja. Per sausio sus'‘lėvėjimų ir susidraskymų i HjĮį|.jnĮj tikėjimų ir ma'dų 
i, ne — spalių mėn. 1935 metais '‘no kaip nukaitintojo mind geru

strumentii, kuris yra vienin- 
1916 m. rusai ruošėsi sių-jt£ij8 -o turtas. Dabar tas bu

vęs rusu kareivis sakosi no-sti Praneūzijon keliasdešimts 
tūkstančių kariuomenės kovai 
su vok ličiais. Vasilijus Mel
nikovas tada buvęs vos 18 
metų amžiaus. Įstojęs savano
riu rusų kariuomenėn, kad 
gailėtų važiuoti Praneūzijon 
kariauti prieš vokiečius. 1916 
m. 25,000 rusų armija van
dens keliu pro Japoniją ir Tn-'atrodo menkai darbingas. Jis 
dijų buvo nusiųsta Prancū !39 metų žmogus daugiau pa 
zijon. Toje armijoje be rusų našus į 60 metų senį, negu 
buvę taip pat lietuvių ir lat-1 palyginti dar j jaunų vyrų. 
vių. 1916 m. rusai kovėsi su Tai iškentėtų per didįjį karų 
vokiečiais Reimso miesto

Vilniečių balsas pasiekė vi
so pasaulio lietuvius. Vilniaus 

rįs bent vienų kaitų dai pa- pavergimas, spalių 9 d., 1920 
m. sukėlė protestų ir neuž
mirštinų pasipiktinimų nema
žiau mūsų išeivijoje, kaip ne
priklausomoje Lietuvoje.

Sekantieji du įvykiai yra 
ryškūs pavyzdžiai:

Kada Želigowskio kariuo
menė užėmė Vilnių, Seirijų 
Juozas (kun. Žvdanavičius) 
savo pinigais nupirko lietu-j 
viatns bažnyčių ir sutvėrė' 
naujų lietuvių parapijų, Sche-

savo gimtinę iš 
išvyko prieš 20

ku
me

matyti 
rios jis 
tų.

39 metų — susenęs

Dabar Melnikovas smarkiai 
susenęs. Plaukai jo visai žili,

skundė, kad jų klebonas 
aukas pasiuntė Lietuvai 
Lenkijai. Kun. Malaikaitis priaugo 19,506 gyventojai ii 
paaiškino, kad ir Lietuvai rei 1934 metais — 21,426 gy vai
kai inga pagalba. Senatvėje tojai. Vadinasi, 1936 metais 
jis neteko klebono vietos. Su-jfiuusio — spalių mėn. laikotnr- 
lenkėję albaniečiai lietuviai 
tada nuėjo j savo ten lietuvių
parapijų. Tokia akcija, kaip 
anglai sako, paima bulių už 
ragų. Aišku, užgrobimas Lie
tuvos sostinės giliai sugrau
dino ir seniai atšalusių lietu
viškų širdį. Ir sulenkėjusio 
senelio dvasininko širdis ne
galėjo atlaikyti neutralumo 
lini.jcs.

vokiečiais Keimsa miesto r.-ir iau po karo nepaprastai . , L c, , .n , -v i , . - , , neetadv, N. Y. Schenectadie-pylinkese. Jūsų tuose musiuo- sunkių gyvenimo valandų, ku1,. - .
i • I - , . . ..... ! ciai lietuviai, didziumon dzuse žuvo daug nišų karių. Me- nos smarkiai paveikė į bu- , . ,•. _ i kai, ne tik atsiskyrė nuo Icn-lnikovas matęs sunkiai sužei- Į Vusį rusų karį, jį padarė ne-

žiojirnų pasaulio didžioje d’, 
rbtuvėje, bet kaip žengimų 
aukštyn šviesiais pareigos ta
kais iki pačių dangaus var-

pyje, lyginant su tuo pačiu ,lU” palaiminta viltie, su 
1935 metų laikotarpiu, Ledu •sunka Tomas Carlvle, “ka
voje priaugo 3,642 
jais daugiau.

gyvento-

PASKIRTOS PENSIJOS

KAUNAS. — Rašytojui 
Liudui Girai nuo 1937 m. sau
sio 1 d.

ria žmogaus tiesios kalėjimo 
sienos vra nudažoma puikiais, 
tolį siekiančiais žemvaizd- 
žiais; ir į kiekvienos mirties 
naktį yra išliejama švenčiau 
šia aušra’’.

Didieji veikėjai visad bu-
.. ,vo didžiausiai besivilianti.... 

paskirta pensija po L-.... ... , .. 1 i' ilties nustopmas, kuomet
oOO litų mėnesiui ligi gyvos,- . v. - , - ...

Minėti ir panašūs atsitiki- galvoR. Kun. Milukui nuo 19- P’ ’* n,,rsta ’J P '
mai tarp lietuvių ir lenkų ne- 37 sausio 1 (p po 4(M> ntų ngSa’ 'f ™n os 41 0 neru' 
buvo lenkų naudai. Pastarvo- mėnesiui ligi gyvos galvos ir ^in~’ab Ir žmogus pradeda
ju laiku tokių vaizdų buvo, Aleksandrai Pvragaitei nuo 1

I
tikrai ir liūdnai vargti

sius kelis lietuvius. Vienas' darbingu ir netinkamu gyve-J kl,a.te? dv’ei9 bažnyčių, | daug. Tokie ir panašūs žy-; lapkričio 1 d. po 35 litus ligi i tas, vilties nustojimas,
- si-
vra

lietuvis buvęs palaidotas ne-i jiiinui. Vasilijus Melnikovas 
toli Reiinso vienose nedidelė j pasakodamas apie savo liki-

! 111a sakosi, kad jis esąs vie- 1 
nas iš nelaimingiausių žmo
nių visame pasaulyje, nes ne
turįs nei pinigų, nei sveika

se kapinėse.

Vokiečių nelaisvėj

Vienų kartų vokiečiai įsi
veržė į užpakalines rusų da- įos >neį giminių, nei tėviškės, 
lis ir patsai Melnikovas pa- ’muioje galėtų nors senatvėje 
tekęs vokiečių nelaisvėn. Jam prisiglausti. Tsb.
teko daug vargti ir badanti, ________________
nes tuo laiku Vokietijos ka
ro belaisviu stovvklose iš ba- I
do mirdavo daug rusų karių.

Melnikovas iš lielaisvių sto 
vykios buvo kviečiamas groti
viename miesto kine. Užtai! . .. ,

' . ... . . , . , 1 Lauzynej, lauzvnej.gaudavęs kiek riebalų ir nuo 1 x \
nos. Vokietijoje dirbdavęs
prie geležinkelių statybos, o 
kartais vienur kitur pagroda
vęs ir su fleita. 1919 — 1932 
metų uždirbdavęs pusėtinai, 
tačiau paskutiniaisiais me
tais Vokietijoje niekur nebu
vo galima gauti darbo, tad
jis nutaręs per Lietuvų su- Ak, mane sčėstis užtiko, 

Naktį jiėdas ne užsnigo, 
Znoks vra, znoks vra.

krįžti atgal Rusijon.

Kaune su fleita

metė ir lenkų draugijas, prie 
kurių priklausė per 25 metus.

Seirijų Juozui vėliau buvo 
už tai atmokėta: tų dviejų 
lenkų parapijų klebonai at
sisakė sėstis su Seirijų Juo
zu prie vieno stalo airių ku
nigo bankiete, Sebenectady.

Prieš lenkams užgrobsiant 
Vilnių, lietuvis kv.n. Malai-i 
kaitis a.Įxie 40

giai turėtų būti'vykdomi vi-1 gVVO8 gH,|V0S.
sur, kur tik gyvena lietuviai, ______
iki Vilnius bus gražintas Lie
tuvai.

Aš manyčiau, kad visi ame 
l ik iečiai lietuviai nutrauktų 
santykius su lenkais Amen 
koje. Ir sulenkėjusiems lie 
tuviams dabar jau nėra ne-

m. klebonavo Parankamo prasišalinti iš le
Senovės Dainos l didelėj lenkų parapijoj, yp nkų krautuvių, svetainių, dr

juodžiausias nustojimas. Mes

pa si sekinu
— Wayland Hoyfc

Patarlės

Surinko Bėglias 
Pyragų rytojui pasidėk, da

rbų šiandie pasidaryk. 
Nedidelis kupstas vežimų

verčia..
Mažas kaip pipiras, o kar

tus kaip čemerys.
Nesirėdvsi, būsi suskis, rė 

dvsies būsi pliuškis.
Durnas būsi, kad kalbėsi; 

dar durnesnis, kad tylėsi.
Išėjo kaip vėžys mielių par 

rnešti.
Nauja šluota greitai nusi- 

šluoja.
Siena turi ausis, miškas tu 

ri akis.

Dienraščio “Draugo” Metinis 

KONCERTAS-B ALIU S

Šokinėjo meška. 1
,. Pūst y nė j, pū st y nė j. 

Susikrovė sau patalų

Naujų Metų rytų 
Nedėlioj, nedėlioj, 
Radęs strielčius pėdas 
Dyvijos, dyvijos.
Bene mano bičiulienė, 
Kuri meilų kopinėjo 
Pėtnyčioj,
Po pietų, po pietų.

I

Susirinko daugel strielčių, 
Apstojo jos dvarų.

1 bany, N. Y. Jis tarnavo sve
timiems. Kada lenkų karino 
menė užėmė Vilniaus kraštų, 
tos parap. lenkai parapijona> 
sudėjo aukų. Vėliau jie nusi-

gijų, parapijų n- visų jų 1- 
Lietaviai jau turi sas.aigų.

vo.

SAUGOKITĖS Ty SEROU- 
LIUOJANcy DIENU

Mūsų broliams ir seserims 
daromos skriaudos Vilniaus 
krašte tegu būna žinomos vi
siems lenkams ir šioje šalyje.

Adv. N. YJl^sina

Sausio-January 31 d., 1937 m.

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Street

Šiemet spalių mėn. pabai
doje Melnikcas atėjęs iki Ne-1 vieni šovė, saukitarė, 
muno, kur susiradęs vienų Kiti šovė, ronas darė 
žvejį, su kurio pagalba nuta 1 pPV an]į, girdį. 
ręs nakties metu pasiekti Lie- yfpjįfcy pasirėmus ant rankos 
tuva. Nakčia jis patekęs Klai Rymojo, rymojo, 
pėdos kraštam Žmogeliui Lie- j- nugų paUirbkit 
tuvoje labai patiko, nes čia Merkas prisipilti 
anot jo, maistas labai pigus <ųan ari,qkOs 
ir galima paprastam darbini Gerti pagrabe. 
nkui sočiai pavalgyti lašinių, Skūrą nulupkit,
= - Atiduokit

Kucnieriui, kv.enieriui.
Iš mėsos išvirkit 
Daug patrovų, kad 
Jums būtų ir patogu 
Gert ir valgyt pagrabe.

Bčgilas

(fiių senovės dainų atsimi- 
, nęs siunčiu atspausdinti dien 
raštv “Drauge“. Aš gersi 
atmenu, kai mano vevelis ne
kartų, man mažam dar tebe- 

! sant, dažnai jų dainuodavo. 
J Tai mūsų protėvių žygių ap

* ,, ' dainavimas, kuomet jiems reiI ipiska japonų geiša, t. y. 1 _. 
kavinių ir rastoranų svečių1 kėjo giutntis su miško gyve

linksmintoja. nto.jais).

Visi. kuriuo norint laiku, turėjo 
tokias dienas. Gal skauda galvą, bur
nos kvapas blogas arba liežuvis ap
žėlęs. .Tnuėiate nepnrangus — “ ne
taręs noro.” Dažnai tai yra žymės 
nevirškinimo.

Yra pavojinga apleisti nevirškini
mą. Tai paeina nuo “maža -kietu
mo” valgių. Gaukite reikalingą 
“kietumą” ntgnl valgydami skanų 
javinį maistą.

Kellbgg’s ALL-BRAN page'bėjo 
tūkstantiems žmonių reguliar ai už
silaikyti. Kūne, ALLr-BRAN sugeria 
du kart savo svorį vandeniu, sudaro 
minkštą masą, lengvai išvalo vidu
rius.

Ar šis maistas nėra gerrsnis negu 
mimas padarytų tabletų ir vaistų — 

dažnai pRproti darančių! Pamėgin
kite ALK BRAN vienai savaitei.

1936 M. LIETUVOJE PRI
AUGO 23,148 GYVEN

TOJAI

Jau yra paaiškėję 1936 m. 
sausio — spalių mėn. natūra
linio Lietuvei gyventojų judė
jimo daviniai. Taip per spa
lių mėli. visame krašte buvo 
1,331 jungtuvės, gimė 4,- 
335 kūdikiai ir 2,546 asmenys. 
Taigi, per spalių mėn. Lietu
voje priaugo 1,789 asmenys. 
Gi iš viso sausio — spalių in. 
laikotarpyje buvo 15,773 jung- 

gimėIei nebūsite patenkinti, Kelli gg , tuvės, gilllė 50,831 kūdiki?, 
„CTŽrn, . |||jr. 2; w.j as„

Keikia tik valgyti du R&ukfttus j t t 9
dieną, kaipo cerealą su pienu ar dll, 11)36 UietadS |M*r pil'llillO- 
grietinc, nrbn virtuose valgiuosenrbn virtuose

...... ....... atsit , ____ -------- ... ...
dieną. Vių groserių parduodamas, je priaugo 23.148 gyventojai.. 

Kellogg's padarytas ir Ea.antuotas . i- r •
Battle Crerk. .Gyventojų pieauglis Lietuvi.-'

., .. . , ... : sius dešimtį mėnesių Lietuvi.-Sunkiuose atsitikimuose, tris kartus i 1 {
i

FACTS YOU NEVER KNEW!:J

Bėgilas
I

CHORAI — SOLISTAI — DAINOS - MUZIKA — ŠOKIAI 

________________ Pradžia 5 Vai. Po Piety

By H.



Teisių Skyrius
6322 S. IVestprn A”. Chgo.

J

KLAUSIMAS: Mano žino j ir įvairių bėdų. Prisėjo savo 
na dirba naktimis mieste. Dvi turtų pervest kitam asmeniui, 
naktis ji neparėjo namo. Pa-. Aš perleidau be jo žinios. 
siaiškino, kud nakvojo pas tas pervedimas apsaugoja 1 
savo draugę. Bet aš sužino- mane nuo skolų.*
jau, kad ji ten nenakvojo. ATSAKYMAS: Pervedimas 
Spėju kų tokio nepaprasto, turto kitam žmogui be jo ži-' 
Kų turėčiau daryt, kad jų nios nėra legalus ir jokios1 
sutvarkius? apaugos nėra ni.o skolinta- •

ATSAKYMAS: Spėliojimai kų.
be faktų vra be vertės. Jei į htciuio m -• i 

A * , . ... , .1 KLAPSIMAS: Turėjau ba-žinotumėt, kad ji draugauja . v_ ..., , ’ , , . nko serų ir vėliau juos par
šu kitu vyru, tada būtų kitas , . TTS , . . . t i., . daviau. L z keturių metų Pa
klausimas. . v • , - 1 . .j nkas užsidarė, bet jo resyve-• 

KLAUSIMAS: Važiuoju j ris nori iškolektuot iš manęs 
darbų busu. Vienų rytų lipau $600. Ar yra legalu, kadangi 
į busų ir dar nebuvau užli aš savo serus seniai esu par 
pus, kai kumluktorius uždą- davęs.
ri duris ir mano išstūmė lauk. į AlwAKlMAS. lltlm)ls,

n K A U o A s •

v

!

Šeštadienis, sausio 16, 1937

to lietuvių organizacija, kuri 
J rūpinosi jaunuomenės globa

r auklėjimu. Drauge Vilniaus 
, vaivada uždraudė nešioti Šv.
Kr.ūdniiero draugijos ženklelį.
Neklausantieji šio isakvtno 

. * . Ijbus baudžiami l,(MX) auksinių 
i arba kalėjimu.

ŽYDĖJO ŽIBUOKLES

I K \UNAS, - L'etuvo'e gr
uodžio mėli. minkštas ir drėg
nus oras. Daugelyje vietų pra 
dėjo sprogti smulkesni krū
mai. Aleksote forto šlaituose 

, rudo pražydusių žibuoklių, 
lietus atsitikimas, kad gru >d-
io m. žydėtų žibuoklės.

M*,

Tapau sužeista. Ar galiu už 
vest bylų prieš kompanijų?

ATSAKYMAS 
gal paduotus
nžvest bylų ir gaut atlygini 
mų už nuostolį, medikalę pa 
galbų ir už skausmus. Toki 
“keisai” imami ant, taip sa
kant, “contingency fee”, ar-

ATSAKYMAS: llkinota 
statymui, lieeiantieji šėrinin

Didelis gaisras, \aizdas prie Fullerton ir lloyne avė., kur vienam dažų ir 
\urnišo fabrike kilo gaisras, tiesinimas gaisro buvo begalo sunkus dėl dažnaus 
sprogimo įkaitusių kubilų su įvairiais chemikalais. Nuostolių padaryta $50,000 
sumai.

PLATINKITE ‘DRAUGA”

Plėšiko auka. Policmonas 
Arthur Sullivan, kuris užva
kar plėšiko nušautas Douglas 
Par k “L” stoty prie 20 ir 
Kedzie gatvių. Plėšikas pa
bėgo. Pirmas policininkas šiais 
metais žuvęs nuo plėšiko ra
nkos.

Piano Akordionas Yra Lengvas Išsimokinti

rieš kompanijų.’ ' suko, kad nėra skirtumo, Usve^u’,u”-ie Lietuvoje atspind- Išrinkta nauja valdyba: Ona salėje i>o sumos Mišių. Yi 
LAS: Taip. Pa ar €g. par(jaVę8 įuos gėmg, at ’^*ai reiškėsi judamuose ir ka- Moekiūtė paliko antram me- si nariai kviečiami dalyvauti, 
s faktas, galite į, . “..Don the owner- lbainuose paveiksluose ir di- tui pirmininke, Valerija Lin-[ Rytoj, Seselių Pranciskie-

ba tam tikro nuošimčio, jei 
byla bus išlošta. Lėšų reika
laujama teismui apmokėt.

KLAUSIMAS: Turiu namų ty

ne. Sako: “upon the owner- 
sliip of the assessed when the 
liability cf the bank to the 

I ereditors beeame cei^ain”. 
Kitais žodžiais, kada nusipir 
kot tiesiog iš banko šėrų, už 
tikrinot, kad jeigu kas ateity 
at
te

dėlę įtekinę padarė kenošie kevieiūtė — vice pirm., Ona 
čiams. Šiuos paveikslus yra Rimkiūtė — rast., Palniera 
parūpinę Lietuvoje broliai M. Gužauskaitė— kasierka. Ko 
ir K. Motuzai ir dideliu pa- respondentės: Dienraščio
sisekiniu rodo į>o visų Jung “Draugo” — Lueija Vamiū-

čių Rėmėjų metinis susirin 
kimus bus Dariaus ir Girėno 

■ kambaryje po sumos Mišių.

120 basu akoniionas
Čęg.co

Pradinis akoniionas
^16-50

u z

HZ

PARAPIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

KENOSHA. — Sausio 10 
dienų įvyko Šv. Petro para
pijos metinis susirinkimas.

i Federacijos metinis susiri
. ,, . .. ! likimas įvyks ketvirtadienį,tinai \ alstybių Amerika lie- te ir Kenosha Evemng Nev’s • ,, ‘ ,1 ; sausio 21 d., < :30 vai. vakare,. , , • , i tuviams. Paveikslai labai gra — Elena Gasiunaite. Prane:. ... P. ...tsitiktų tam bankui, atsako . , . , . ® ... , __  .... , ! klebonijos ofise. Visų, . , . j i ,, .... zūs, įdomūs ir kiekvienam Sliakiute prižiūrėtoja tvarkos! . . .i dvigubai (“doublo liabui- . ’ ‘ , .... „ , vų prašoma dalyvauti.,,v ' lietuviui brangūs, ir daug su- susirinkimuose. Zopija Zutau- i

teikiantieji mokslo žvilgsniu taitė, Pranė Šliakiūtė ir Lu 
žinių. cija Varniūtė bus palydovės-

_. _ . tvarkdarės Sodaliečių, bend-1Bunco Party

atsto-

SUSTABDYMAS VIL
NIAUS LIETUVIŲ ŠV. 

KAZIMIERO DRAUGIJOS 
VEIKIMAS

PILNAS KURSAS LFK 
GIJŲ DYKAI

Ačiū Dievui už Jo palai 
mų ir geradariams už darbš
tumų bei' duosnumų.

Mokinių Programa

KAUNAS. — -Gruodžio m.

rajai Komunijai ta iškilmėms, I 
Šiandien, 5 vai. popiet, re- Kiekvienų mėnesį Sodalietės 

ngiama Jono Šaulio namuose', turės pirmų ta trečių trečia-1 
1408 — 54tb Street, visiems dienį, 7:30 vai. vakare, siu- 
kenošiečianis pasilinksmini-| vimo pamokas, Dariaus ir Pėdžioje \ ilniaus vaivada
mas “bunco party”. Šio pa- Girėno kambaryje. Visos So- atsiuntė \ ilniaus lietuvių Šv. 
rengimėlio visas pelnas ski- dalietės vienbalsiai nusitarė Kazimiero draugijai raštų, ku
riamas Seselėms Pranciškie- ir jau energingai aktyviai rianie pranešama, kad jis už- 

Gavėnios draudžiųs šios draugijos vei
kimų šiose apskrityse: Šven-Sv. Petro parap. mokyklos i kuri#s n"'SU ™iki» ivykirrimui.

Susirinkimas pradėtas malda m i ™ 'labai ištikimai yra pasišven metu labai gražų veikalų ‘Do
J ĮIIOK III SdUSlO Iv Cl. pd

ir pietumis, kuriuos paganu- rnn svpblin<rv vaidino ka- tįsios. Nėra abejonės, kad nci.ja’. Žinoma, uolus, ener- 
kenošiečiai geraširdžiai pri- gingas darbas duos pageidau- 
pildys Jono Šaulio namus at- jamus vaisius.
šliaukydami minėton parėn. Trečiadienį, sausio 20 d., 

Parengimas I *vab vaLare, Dariaus ir

svetainėje, vaidino ka 
veikalų. Veikalas ne

paprastai įdomus, kuriame 
mūsų veikliosios so- „|Uzikof. giedojimo> Judf,s;„ 

dalietės. Baigus pietus, kle- bei veikl51)nJ, veikianSiųjų as.
menų parėdų ir aikštės deko-

. . . rapno kenošietės šeimininkės ir 
prie stalų kuopuikiausia pa
tarnavo mūsų veikliosios so 

iš pietus, kle
bonas trumpa kalba atidarė
susirinkimų ir jam vadovavo, ir menas . . .. . . .
o Ant. Demetroms, parap. se- Bkoningai buvo suderintas. šapuos svetameję pyks dv.e- 
kretorius, perskaitė praeito I dU aktų operete Čigonai
meto susirinkimo protokolų Kiekvienas reiškinys vis na.u- ir koncertas SLBKA 22 kuo- 
ir išdavė viso meto parapi- jų smalsumų iššaukdavo pu- pos naudai. Šį parengimų iš 
jos stovio raportų, kuris vien- Idikai, kurios prisirinko pil- pildys atvykęs iš Maukegan,

Sausio 17 d., Šv. Petro pa
Girėno kambaryje, Sodaliečių 
įvyks Sočiai Party ir visos 
Sodalietės kviečiamos daly
vauti.

Susirinkimai

Rytoj, Birutės draugijos

čionįų, Vilniaus — Trakų, 
Breslaujos — Molodečno, Vi
leikos, Dysnos ir Pstovų. Šiuo 
Vilniaus vaivados įsakymu 
sustabdomas Lietuvių Šv. Ka
zimiero draugijos veikimas 
visame \'ilniaus krašte. Tuo 
būdu, po tautinio Vilniaus 

i lietuvių komiteto sulaikymo, 
šis sustabdymas Vilniaus kraš- 

' to lietuviams yra ypač skau
dus ir sunkus, nes likviduoja-

NAIJI RADIOS:

ZENITH,
PHILCO,
RAD.ONAS,
RCA VICTOR,
GEN. ELECTRIC

lauigvai ir greitai pagauna 
stotis.
Duodame $50.00 nuoluidcs 
už Jūsų senų nulio ant mo
delio paveiksle.

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

Tek Boul. 7010—7011

balsiai buvo priimtas. Para- na svetainė, ir poros valan- 111., šv. Baltramiejaus choras metinis susirinkimas parap. ma paskutinė veiklia to kraš- 
pijos personalas gavo susiri- dų vaidinimo laikas ne nepa- vadovaujant įžymiam niuzi i ■ —..-jr- -- "... — ■ . r , ■. ■

nkimo pagyrimų už praeito sijutome kaip prabėgo. ŠĮ k ui varg. Stasiui Žyliui. Ne
gražųjį kalėdinį programų pamirškite. — Sakoma, punk 
Seselės mokytojos išmokino, iualiai prasidės 7 vai. 
savo mokinius ir stropiai va-<

Pasiklausykite žymaus Lietuvių Programo iš WCFL, 970 kil. Ne- 
(iėliomis kaip 7 vai. Mik. Panedėliais ir Pėtnyėiomis WAAF — 3:30 
po pietų, Ketvergais WHFC 7 vai. vakare.

meto nuveiktus darbus. 

Atsisakius -\nt. Denienčiui
« sekretoriavimo, jo vieton dovavo -em8 v,jdb|ilne. JU. ■ 
išrinktas Pov.las Plintąs. At- nMa pr0Kran,a giliai ataiapau 

dė dalyvių atmintyje.

Iš Lietuvos

Vakar Šv. Petro parapijos

sisakius iš komiteto Ant. Lar. 
raičini, Pr. Stankui, Jur. Po 
etai, Vinc. Ališauskui, Juoz. 
Vyšniauskui, Juoz. Kiseraus- 
kui ir Kaz. Marčiulaičiui, jų 
vieton išrinkti Kaz. Stulgai- 
tis, Sr., Juoz. Laucius, Jona.- 
Druktenis, VI. Ališauskas, Al 
Kraujalis ta senieji paliko 
Povilas Šliakis, Juoz, Stepo- 
nkus, Kaz. Lukauskas ir Ju
lius Klevickis paliko antram 
metui iždininkauti. Bažnyčio
je ta prie durų kolektorini 
paliko senieji Petras Pilitau- 
skas, Jonas Trakšėto, Pranais 
Gabrėnas ir išrinkti naujie
ji Viktoras Mandravickas, 
Kaz. Stulgaitis, J r., Antana.- 
Druktenis.

Persvarsčius praeities ir a- 
teities parapijos būklę, ir pa
darius atatinkamas išvadas, 
susirinkimas baigtas malda.

Šį metų bažnyčios ir mo
kyklos atnaujinimas kainavo 
$1,580.29 ir be to, dai' atmo
kėta skolos $1,100.00.

Mūsų Sodalietės

Praeitų sekmadienį, Soda- 
lietęs skaitlingame būryje S 
vai. Mišiose bendrai priėmė 
šv. Komunijų ir pa Mišių tu
rėjo savo metinį susirinkimų, i

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet
■uo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir Raliu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susai na Pavlus”. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vynų, kurs per 45 metus jau yra jrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų. 

PRASYK SAMPKMO DTKA1

PRANEŠIMAS 
PINIGŲ TAUPYTOJAMS

Triner*, MMer SVI>e Ctt. S<4 B. Velia SU, ChlM<*. Kl. 
Prtri<|ek aaaa tampei) dykai

INSURED
Visose

Vaistinės*

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

PRADEDANT SU KALĖDOM IR PER SAU
SIO MĖNESĮ, 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 SJ SKELBIMĄ.

Simano Daukanto Federal Savtags 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 Insur&noe 
Corporation, Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT NAMŲ
Simano Daukanto Federal Savings and Loan 

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

Patarnavimas teisingas ir greitas.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100
ederalSavings

ANO LOAN AUOtlATION 
Of CHICAGO

2202 West Cermak Road 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.
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LABDARIŲ DIRVA VIETINES ŽINIOS
Svarbu Market- 

parkiečiams

Pirmyn Su Labdaringa *v«tiu»u»utė« aristokratės turi 
o ° | sau už didelę garbę, kad josSąjunga

Besidarbuojant j>er keletu 
metų tarpe labdarių, tenka 
pastebėti vienų ypatingi} da
lykų.

Kodėl mes taip mažai ma
tome jaunimo, kuris dirbtų 
tarpe labdarių! Ir kodėl mū
sų jaunimo nesimato centro 
ar kuopų susirinkimuose?

Žinoma, yra keletas, kurie 
nuoširdžiai dirba ir priside
da prie labdarybės, bet juos 
visus galima vienos rankos 
pirštais suskaityti.

O kaip tik labdarybės dir
voje mums yra brangintinų 
daiktu turėti jaunimų. Rei
kia, kad jis papildytų tų vie
tas, kurie jau ilsisi žemelėj 
Bet jaunimo kaip nesimato, 
taip nesimato. Ir kodėl taip 
yra? Čia bandysiu tų klausi
mų išrišti.

Štai. kodėl mūsų lietuvių 
jaunimas nedalyvauja tos ki 
Inios organizacijos veikime.

Šiandieninio pasaulio į va? 
rūs patogumai, išradimai; k. 
t. radio, automobiliai, paveik
slai, jazz muzika ir daugybė 
kitokių linksmybę duodančių 
vietų, su ‘"saldžiais” gėri
mais, užpildo mūsų jaunimo 
širdį. Troškimas pasaulio 
smagumų pavergia mūsų jau
nimų, ir, tiesiog pasakius, tas 
viskas padaro jį vergu.

Ir juo daugiau ieškoma me
džiaginių daiktų, kad gauti 
linksmybės* ir įk’uomet jau 
tas jaunimas tampa vergu ši
tam linksmybių perijode, taip 
greit yra išstumiama iš jo šir
dies brangūs Dievo žodžiui: 
‘‘artimo meilė”.

Todėl, brangus Chicagos ir 
apylinkės jaunime, kaip tai: 
Vyčiai, mergaičių Sodalicija, 
sporto kuopelės netingėkite, 
nors sykį į metus, pasidar
buoti mūsų Labdaringai Sų 
jungai. Jūs matote, ir dažnai 
skaitote laikraščiuose, kaip 
v r- ........7-a-ą- įį.

Čikagos parkų antrus aps-
'gali pasidarbuoti labdarybei. Sritis per pirmininkų V. K.
'O gi mūsų mergučių sunku 1,rown P""*** •«*> 
yra prisipraSyti, ka.l jus ii. Marųustta Parko kulta- 
šitų nors pusvalandį pasntar- r0H 1UUHO» kuris randas prie

: buoti viešoj rinkliavoj, arba Į67 ir K«,‘ie eatvi«- Nw8 d“' 
' kad surengtų kukį bazurėiį, llepilnai bengtas, bet, visvien, 
'ar perstatymų. juktyviškumas eina pirmyn pi-

,Inu smarkumu, vadovystėj di 
Žinoma, šio mano rašinėlio vektoriaus Aleksandro G. Ku- 

jaunimas neskaitys, nes daž
niausiai jie pasakys: ‘‘1 buvę

mskio, kuris taipgi rengiasi 
prie oficialio atidarymo. Ati- 

'lad prašyčiau ty> Jajymas įvyks kovo 15 ir tę
sis visų savaitę. Programos 
tvarkymas visuose parkuose 
bus priežiūroj Wm. M. Col- 
lins.

no tune
kurie perskaitys, kad jie pa
prašytų to jaunimo, kad pa
švęstų trumpų laikų perskai 
tymui šio straipsnio.

Pr. J. Vitkus

IŠ KUOPŲ VEIKIMO

liai, pastebėję sūnaus darbš
tumų, pagelbėjo atidaryti ki 
tų valgomųjų daiktų krautu 
vę, 2549 W. 71 st. Vedėju y- 
ru Vincas Firafičius.

Dabar jis, gavęs jaunų žmo
nų dar geriau galės savo 
krautuvėj visiems atsilankiu
siems
nauti.

kostumeriuins patar-

Linkime jauniems 
riams daug laimės.

bizniu
Rap

Iš Mūsų Padangės

INJ). HARBOR, IND. — 
Po Naujų Metų buvo Sv. Pra 
neiškaus parapijos susirinki
mas. Kleb. kun. K. Bičkaus
kas išdavė 1936 m. atskaitų.

Broliai ir seserys. Anabelle, Evelyn, Artliur ir John Mesch’ai, kurie treniruo
jasi, kad laimėti “Silver skates” čiuo-žimo turnamente lai Follette parke šian
die ir sekmadienį. 6 metų Annabella eis lenktynių mergaičių žemiau 16 m. amž. 
klasėje.

Pasirodė, Šv. Pranciškaus pa 
Marųuette Parko apylinkės rapija Fort AVayne, Ind., vy•: 

gyventojai dabar galės nau skupi.įoje stovi pirmoje vie ■ 
dotis įvairiomis pramogomis,, toje. Garbė kun. K. Bičkaus

kui ir lietuviams!
Per parapijos susirinkimų

{vairiomis pramogomis, 
kurios randas šiame parke, 

ll - i kurių pirmiau nebuvo. Bus 
sušelpė šeimynų. Nupi- |Vengta; Art Crafts, Bridgc,

1 kuopa pereitais metais
daug
iko apie 16 tonų anglių ir
kitokių būdu
biednuomenę.
bas.

sušelpė mūsų 
Girtinas dar-!

nors silpnai gy
vis daro pastan

2 kuopa 
vuoja, bet 
gas, kad neatsiliktų nuo ki
tų kuopų.

, Ciceroj, t 
šio 3 d. surengusi pasilinks
minimo vakarų. Pelno pada
re, taip kad nereikės per
traukos daryti šelpime suver
gusiųjų. Fondas buvo jau vi
sai tuščias ir kp. veikėjai gat 
vas suko, kad atėjus kitam 
mėnesiui nebebus pinigų šel
pimui neturtėlių.

4 kuopa — tai garsusis 
Bridgeportas. Jie ten turi 
gerb.

nutarta įrengti naujus vargo
nus. Komitetai prižadėjo va
rgonų fondui aukoti po $25. 

jiems už pradžių!Gailiė

volleyball, Bičkauskas
Sausio 11 d. kleb.

surengė

rap. chorui, varg. N. Kuliui; 
šeimininkei Elenai Rudytei ir 
jos pagelbininkėms; J. Bar-

kun. K. 1
• 1 riuvaka ne i 1,8

nę Šv. Cecilijos chorui. To
kios vakarienės būna kasmet, 
sausio mėnesį. Šioj vakarie
nėj klebonas paragino chori
stus daugiau pasidarbuoti 
naujų vargonų fondui. Visi 
choristai prižadėjo, kiek ga j 
lėdami uukoti, kitus raginti 
ir aukas rinkti. Choristai gra 
žiai ir linksmai vakarų pra , 
leido. Ačiū klebonui.

dauskui ir J. Bertuliui, ku 
po vestuvių mus apdova

Cliess, Crockers, Crafts, Dra
ma, Folk dancing, Infant Wel 
tarė, Motion pietures, Music,
Pre-scliool kindergaaten ir 
Sočiai dancing. Dabar klasės 
yra: gimnastika,
kumštynių ir ristynių spor
tas, atletika, aparatų vartoji-

- ------ mas, krepšiasvydis, ledo at-
kuopa, Ciceioj, turėjo sau , i^tik.4*, golfo praktika (viduj)

, įrengta vadovystėj Harry O- 
j Hare ir baseball. Ypatinga 
yra klasė kuri kų tik susior
ganizavo tarpe biznierių. Vie
tos klubams ir draugijoms y 
ra dykai; vyrams ir mote
rims gimnastikos, susirinki
mams kambariai, žaislų kam
barys, kūdikių sveikatos sky 
rius, moderniškai įrengta vi
rtuvė, graži svetainė, estrada

pralotų Krušų, stambų ir privatinė® maudynės. Spo- parapijos labui. Bus gražus 
Labdaringos Sųjungos rėmė,Irto direktoriai yra vyrams vaidinimas, skambančių dai- 
jų. Jiems tai bepigu nedirbti John Kosnar, moterims Do-;nų ir, prie geros orkestro?, 
Labdaringai Sųjungai. j rotliy Frazei*. Viskas dykai.Į pasišok ano. \ isi k\ iečiami at-

--------  } Naudokitės proga, lankyki- Į silankyti. Tikrai nesigailėsi-
kuopa, vis nepasilieka į Marųuette parkų, kur te.

asite lietuvį direktorių Al.

Sausio 17 d. Šv. Cecilijos, 
choras rengia, smagų vakarų, 
kurio visas pelnas skiriamos 

labui.

nuo kitų kuopų.

23 kuopa, tui mūsų aristo
kratiškas Marųuette Parkas. 
Ten aš manau, kuopa neturi 
suvargusių šeimynų, nes tai 
lietuvių aristokratų kolonija.

G. Kuniskį. Sausio 31 d. rengiama me 
Povilas gaitimieras i tinė parapijos vakarienė. Bus 

ir graži programa, o p© vi
sam šokiai. Ilganosis

nojo brangia dovana. Ačiū ir 
mergaitėms, kurios per poky
lį patarnavo prie stalų. Atsi
prašome, jei kų apleidome. 
Stengsimės visiems kuo nors 
atsilyginti.

Vincas ir FloreAe Rėkai

Sugrįžo

Simonas Piliackas, uolus 
“Draugo” skaitytojas, ir TT. 
Marijonų Kolegijos rėmėjas, 
2953 W. 55th St., 1935 m. bu
vo išvykęs į savo senų dzuKų 
karštų, kurio nebuvo matęs 
per 40 metų. Dalyvavo Kau
ne pasauliniam lietuvių kon
grese.

Piliackas sako, kad gražiau
'šiai išrodo Marijampolė ir A-

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

Simonas Piliackas, išgyve
nęs 14 mėnesių Lietuvoj, su
grįžo pilnas įvairių žinių. 
Kam įdomu, jis visiems ma
loniai papasakoju. fžap.

lytus, dzūkų karalija. Jis 
taipgi lankėsi Kretingoj, kur 
dalyvavo Eucharistiniam kon
grese. Buvo ir Birštone, Pra
nuose, Merkinėj, Lazdijuose, 
Vesejuose, Šventežery, Liepa- i 
lmgy, Krokialauky, Ūdrijoj,;

radio | Varėnoj, Pažaisly ir kitur. :

Matot koks užaugau. Aš esu Jacqueline Jean Ben- 
sun, 5914 Dukin st. Gimęs svėriau tik 12 uncijų. Da
bar, po motų, sveriu 16 svarų ir 14 uncijų. Valgau 
pirmų “birthday” pyragu. ______

Pavyzdinga Draugyste

BRIGHTON PARK. — Šv. 
Teresėlės draugystės narės 
parodė neįprastų darytumų 
ir prielankumų parapijos rei
kalams. Sužinojusios, kad 
vietinių seserų name trūksta 
reikalingų daiktų, visos iŠ 
vien stojo darban. Per du ka 
rtu surengė “bunco party”. 
Jš likusio pelno nupirko šal

Vieša Padėka

Mes, V’incas ir Floreiice 
Rėkai, reiškiame nuoširdžiau 
šių padėkų gerb. kleb. kun. 
J. Šaulinskui už suruoštas 
mūsų Moterystės Sakramen
tui iškilmes ir dalyvavimų ve
stuvių puotoje; tėveiiums Sti
ukams už iškėlimų vestuvių.

dytuvų (refrigerator) seselių l)vr kurias sudėta mums nuo- 
name, kuris labai buvo joms širdžių linkėjimų; atsilankiu- 
reikalingas ir dar apmokėjo s*enis gimininis, draugams 
kitas namo išlaidas. bei Pieteliams už gausias do

Reikia pažymėti, kad drau- vana8» Pabroliams ir paaner
Amerikoj i S^ms: J* etanai

čiui, J. Ramoškai, J. Zalėnui.gimusios 
ta m a 
pa ra pi 
si rodo

nares yra 
ir kaip kada prime

turėtų sekti kiton draugystės.! ^tankiūtei, E. Juškiūtei ii E 
Vietinė Rutkauskaitei; dain. Pieme

Vestuvių Varpai

BRIGHTON PARK. — Bi
znierių Jono ir Elenos Eira- 
fičių, 4359 S- Campbell avė., 
sūnus Vincas sausio 17 d., 12 
vai. per mišias ima šliūbų 
su Aida Nakrošiūte, 4415 S. 
Fairfield avė.

Jaunas Firafičiua turi di
delių gabumų bizny. Jo tėve-

IŠ didžiulės WCFL 
stoties, 970 kil. ryt vakare, j 
t. y. sekmadienį nuo 7 iki 8 ! 
vai. bus duodama įmiki lie
tuviškų dainų ir muzikos ra
dio programa, kurioj daly
vaus Budriko radio orkestru, 
dainininkai Vincas Ascila ir 
Viktorija Gunauskienė. Bus 
žingeidi Makalų šeimynos 
drama. Taipgi Budrikas pa
darys pranešimus apie biznio 
eigų ir ateinančios savaitės 
bargenus Budriko radių ir 
rakandų krautuvėj 3417 So. 
Halsted st. Z.

Wive$. mothers, sisters—they're often 
forced to point the woy to hoir^ 
health to their men folk! For women 
know that a healthy head produces'

nei, V. Čirvinskui, visam pa- ■

BIZNIERIAI, GahSINKI- 
TĖS “DRAUGE”

«■■■■■■■■■■■ ■
; REUMATIZMAS,
• SAUSGELE '
■

N«aikankyklle savęs skaus- |
• mals: Reumatizmu, Sausgėle, 
_ Kaulų Gėlimų, arba MėSIun- I 
— glu — raumenų sunkumu: nes |
■ skaudėjimai naikina kūno gy- 

vybę ir dažnai ant patalo pa- I
I guldo.

■ CAPSICO COMPOUND mos- 
tls lengvai pruAalinn vlrfimlnė-

■ tus ligas: mums Šiandien dau- 
_ gyhė žmonių siunčia padėko-
■ nes pasveikę. Kaina 60c per
■ paStą 65c, arba dvi už 61.05.

| Knyga: “8ALTINI8 SVEIKA
■ TOS” augalais gydytis, kaina 

60 centų.

■ Justin Kulis
■ 3259 SO. HALSTED ST.

. ■ Chicago, DL

• ■ ■ ■

JOHNP. EWALD į A .. 
I.OANS .md INSURANCE

Jt.igu jcikdl.tuji pinigų ant Pirmo Mortgičio arba 
apdraudos Otuo ugnies, vėjo. etc., atsišauk:

K4P \X ėst 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 27.11' ”

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
KR IUkT IX G.l G EftSČf* d.-r'

KELIONĖS J LIETUVĄ

ŠVEDU
ambukos

U N U A.

Nuolatinis susisiekimas
NEVV YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgų, Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės

ISplaukimai laivų 16. New Yorko

\ a>ario l<l.

handsome hair! And that's >
vvomen everywhere are pointing to 
Fom-ol. the remarkable foaming oil 
shampoo which first nourishes the 
scalp. then tokes the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing 
health. Fom-ol is so economicai; a 
little goes a long way. Ask yoor 
druggist for the regular 50c ««•. 
Or, vvrite for a generoos trio! bet
ilę, endosing 10c to cover pacting 
and postage.,

FOM-OL
More tkee eDROTTMMiHOUI,

Kovo 13-
GIlll’SHOl.M, ............ Kmo
DltOTTNINGHOLM. .. llal.

is.
15.

v.

Platesnes žinias upie kelionę teikia 
nemokumai ir. parduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Linijos skyriai.

SWED1SH AMERICAN LINE
A30 rirtli Avi*, amt 4, W. 5lst St. 
Kockefeller Ceuter, \«*w York City. 

( Iikugo, III., INI M. Mirliigan Avė. 
Boston, Mass. 154 Boylston St.
Detrolt, Ml<li., 107 Clifford St.

Gerkit ir Reikalaukit
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Rytoj Chicagos Lietuviu Protestas Dol Lenku Smurto Vilniuje
TAIP PAT BUS KLAIPĖDOS ATVADAVIMO PAMINĖJIMAS

RYTOJ, 2 V AL. PO PIET VISI LIETUVIAI 
RENKASI Į BRIGHTON PARKĄ

Ir Tars Pasauliui Galinga Žodį Prieš Okupantu 
Smurtą Vilniaus Krašte

Mes, Amerikos lietuviai, ir
gi negalime tylėti. Taigi, ryt 
visi susirinkime į Brighton 
Park protestui prieš okupan
tų smurtų. Kalbės vilnietis 
V. Uždavinys, pastaraisiais 
metais Vilnių atlankę kun. A

Rytoj, sekmad., sausio 17 čia net lietuvių rankomis pa- Briška ir adv. J. žilina- 
d., 2 vai. po pietų, Nekalto statyto pakely kryžiaus, ku- Borden. Be to’, kalbės ir dienr. 
Prasidėjimo P. Š. parap. sa- riuos išvarto, nupiausto ir t.t. I “ Draugo” redak. L. Simutis 
lėj, prie W. 44 ir So. Fair- \ isoje LirtVvoje eina ban- jr Federacijos centro pirm. 
field avė., šaukiamas masinis gos protestai Visa Lietuvos & Rakauskas. Masmitin- 
Chicagos lietuvių mitingas studentija paskelbė vienos g0 protesto rezoliucijos bus 
protestui išnešti prieš žaau- dienos badų ir tos dienos pra- j pasiųstos Tautų Sąjungai, A 
rius lenkų persekiojimus lie- gyvenimo pinigus nutarė pa- merikos ir Lenkijos vyriau- 
tuvių Vilniuje ir okupuotame skirti okupantų persekioja- sybėms, taip pat karštas žo- 
krašte. Okupantų smurtas Vi miems lietuviams. Be to, krei- dig vilniežiams lietuviams,
lniaus krašte pastaruoju lai piasi į Tarptautinę Studentų ... .i kad mes girdime įtr uzjaucia-ku iki šiol dar niekur nebu- Sąjungų prašydami susirūpi- 
vo girdėtas. Net carų laikais nli lietuvių vilniečių likimu 
lietuviai nebuvo taip perse- ir protestuoti prieš masini 
klojami. Okupantai nepaken- smurtą.

me jų vargus ir protestuoja
me prieš visą kultūringą pa
saulį dėl uždarinėjamų lietu

viškų organizacijų, mokyklų, 
laikraščių ir kitų grynai kul
tūrinių įstaigų visam Vilniaus 
krašte.

i
Taigi, ryt, visi į Brighton 

Park, į Vilniaus mitingą tar
ti žodį už savo pavergtus 
brolius ir seseris!

Ta pačia proga įvyks ir 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
14 metų sukaktuvių paminė 
jimas. Kalbėtojai papasakos 
apie Klaipėdos svarbą ir jos 
ateitį. Svarbu, kad į šį isto
rišką Chicagos lietuvių susi
rinkimą suvažiuotų daug žmo 
nių.

Mitingui šaukti Kom.

* ••

#11

t?
Čia matome Klaipėdos miesto vaizdą. Vakar suėjo lygiai 14 metų nuo Klaipėdos 

krašto atvadavimo. Rytoj 2 vai., Nekalto Prasidėjimo parapijos salėj, Brighton Par
ke, įvyks Klaipėdos atvadavimo sukaktuvių paminėjimas. Taip pat bus išneštas pro
testas dėl lenkų smurto Vilniaus krašte.

Metinis Choro Šokių CICERO LIETUVIŲ ti šį pasaulį. Bet, ačiū 
vui, dabar jau beveik 
sveikasVakaras ŽINIOS

Die-
visai

Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj

ŠAUKIAMAS TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Tikimės Turėti Didž. Gerb. Kun. J. J. Jakaitį Ir 
Daug Atstovų Ir Rėmėjų Sus-me

Ateinantį trečiadienį, sau
sio 20 d., įvyks Tėvų Marijo
nų Rėmėjų Chicagos apskr. 
susirinkimas Aušros Vartų 
parap. mokyklos salėj (West
Side) lygiai 7:30 vai. vakare, i ateinančiame 
Susirinkimas bus metinis, tat 
prašoma visų Chicagos ir Ci
ceros kolonijų skyrių skait
lingai dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. Vie
nas svarbiausių, — tai pa
šventinimas Tėvų Marijonų 
Seminarijos koplyčios su ar. 
ditorija. Šiame susirinkime 
žadėjo dalyvauti didž. gerb. 
kun. J. J. Jakaitis, Tėvų Ma
rijonų Provincijolas ir nau
jai paskirtas rėmėjams dva
sios vadas ir visų Marijonų 
reikalų vedėjas, gerb. kun. J.
Čižauskas. Kun. Juozas Či-

žauskas jaunas, energingas ir 
pasiryžęs visa siela dirbti be 
ndrai su rėmėjais. Tat svei 
kiname naująjį dvasios vadą 
džiaugiamės ir tikiuosi, kad 

susirinkime re

ngiamos prakalbos. Kalbės a- 
tvykęs svečias iš Vilniaus 
krašto V. Uždavinys.

Sausio 22 d. penktadienį, 
tas pats kalbėtojas, V. Užda
vinys, kalbės Marąuette Par
ko lietuvių bažnytinėje sve 
tainėje.

Pradžia vienoje ir kitoje

Dalyvaus Visi Chorai

Kurie norite pamatyt daug 
gražaus jaunimo, atvykite še 
štad. sausio 23 d., į Vikings 
svetainę, prie 69-tos ir Kme- 
rald gatv. Čia suvažiuos jau
nimas iš visų parapijų.

Mat, tą vakarą rengia LRK 
Chic. Prov. chorų apskritis 
Keletas chorų jau yra nutarę 
dalyvauti in corpore.

Komisija skiria dovaną tam 
chorui, kuris skaitlingiausiai

MARQUETTR PARK. — 
Gimimo Panelės Šv. parapijos 
choras rengia metinį šokių 
vakarą, sausio 17 d., 8 vai. 
parap. salėj. Įžanga 35c. Grieš 
kuogeriausia, orkestrą. Komi 
sija J. Bardauskaitė, A. Ma- 
rozaitė ir J. Samoška, varg. 
B. Janušauskas ir choristai 
visus kviečia atsilankyti.

Korespondente

Parodykim Prie
lankumą

i

te:

i ,

mėjai su džiaugsmu sutiks ir girsite tikrai įdomių dalykų 
pasveikins. , iš Vilniaus krašto.

Šia pačia proga iš praeito ‘ ~~
Tėvų Marijonų seimo pasitai
kė keletas klaidų, kurios pa 
sitaikė skelbiant protokolą 
spaudoje ir tapo nekurios pa
taisytos, bet dar atsirado vie 
na, — tai iš Dievo Apvaizdos 
parapijos Šv. Antano drau- 
kijos per atstovą J. Grišių 
buvo įteikta 4 dol. auką. La
bai atsiprašome Šv. Antano 
dr-ją ir jos atstovą J. Grišių 

Apskr. rašt.

vietoje 7:30 vai. vakarą. v. . .
Kviečiami visi atsilankyti į dalyvaus? Kažin kuris lai-

ir pasiklausyti. Mokėti nerei- 
kės, įėjimas nevaržomas. 1

Tel. Ofiso: Res.:
LAFayette 4017 2456 W. 69 St.

Tel. namą:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR 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 

naga, sutarti

Tel. Calumet 6974 Onso valandos 
9 ryte tkt 8 vakare 

Išskiriant sek 
madlenius 1> 
trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTTHTAH

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
Utam., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

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

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Office Phone 

PROspect 102”
Res. and Office Tel. CANa' 0257

Įdomios Prakalbos 
Iš Lietuvos

2359 S. Leavitt St. 
OANal 0706

6659

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRUR0A8 
Sausio 19 dieną, antradie- 2403 W. 63rd St., Chlcago- 

Cicero šv. Antano Ketu-__________________________nj
vių parapijinėje svetainėje re

AKIŲ GYDYTOJAI

I DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OPTOMETKICALI.Y AKIŲ 
NPECIAI.ISTAS

Palengvins aklų {temptmg, kuri' 
esti priežastimi galvon nkaudi'llmo 
«valglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karkti. stPsiso 
trumparegystę Ir tollregyste Priren
gia teisinga, akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas se 
elektra, parodančia mažlaunlao klai
das. Speclalė atyda atkreipiama , 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlloJ nuo 10 Ikl it. Daugi*,y at
sitikimu akys atltnisomos be akinių 
Rainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

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

Runday bv Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSTCIAN and SURGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak 
Nedaliomis pagal sntartį 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Narni, Telef. PROspect 1930

Tel CANa’ 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS TP (THTRTTROAfl

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

Reredomia ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnbllc 7868

K&therine Davia, užvaizdą 
Harrison High Scbool kafe- 
terijos, kurią aną dien plėši 
kai apiplėšė.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinta 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
Tai. CANai 0523

Res. PROspect

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rozidenciia: 6600 Ro. Artcsian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

Tel. EOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Rtreet 

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

Tel. Ofiso BOUlevard 5913-14 
Res. KENwood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VTRginia 0036 

Residenee Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9-10 A. M.
Nedėliotnią pagal sntnrtia

TVATRftfl DAKTARAT

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lnbos 

Ori iCAGO, TLL 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
m»l pn nintn ir nt»n 7 iki 8:30 v v

Res. 6924 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv ir Nedaliomis susitarus

Tsl. CANai 2345

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

Ketvereais pagal sntartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANai 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTRvinia 1116 4070 Archer Avė
Valandos- 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare
REZTDENCT.TA

LAFayette 3051 2519 W. 4Srd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniaisn«ne«1
Residenee
6609 S. ArtoMsn Avė 
PROanact 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

OETRA8
3156 W 59th St.
HEMIock 6998

\ VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 
pagal sntarti 

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland A ve.
Tel. YARda 0994 

Res.: Tel. PI,Asą 2400
VALANDOS:

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nerišliomis ano 10 iki 12 d i ana

Ryt, sausio 17 d., vakare į- 
vyksta koncertas ir šokiai 
mūsų parapijos choro. Visi 
parapijonai, kam aplinkybės 
leis, turi dalyvauti ir paro
dyti prielankumą.

Šv. Grigaliaus choras yra 
to užsipelnęs savo gražiu gie
dojimu bažnyčioj per visus 
metus.

Mes, parapijonai, būtinai 
turime paremti chorą savo 
atsilankymu į koncertą bei 
šokius.

Koncertas bus įdomus. Da- 
I lyvaus Ciceros lietuvių žvai- 
i gždutė E. Kondrataitė. Ne 
prošalį būtų, kad ir iš kitų 
kolonijų atvažiuotų į Cicero 
pamatyti, ką gali Šv. Grigą 
liaus choras, vedamas muzi 
ko A. Mondeikos.

Sausio 19 d. nepamirškite! 
Pas mus į Cicero atvažiuos 
V. Uždavinys. Tą vakarą vž- 
pildykime svetainę, kad ' sve
čias matytų, jog ciceriečiai 
lietuviai tikrai įdomauja Vi- 

(lniaus lietuvių padėtimi ir 
j pačiu Vilnium, mūsų sostine. 
Jei buvome patrijctai iki šiol, 

, turime laikvtis ir toliau.

Jaunimas irgi turėtų būti. 
V. Uždavinys gražiai kalba, 

į jo kalbos nenuobodu klausy
ti. Rap.

HEALTH-MOR 
Matykite ji šiandien!

Reikia tik pašaukti CENtral 9051 
arba rašptl laiškų, o HEALTH-MOR 
ekspertas atvyks pas jus, ir por ke
lias minutes Išaiškins HEALTH-MOR 
magi ką. šaukit© pardavėją J. F. 
OANIS. Room 618, 203 No. Wa-
h4sh Av©.. Chlcrfgo. ‘

CLASSIFIED

Telephone HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS

6558 South Western Avenue 
Valandos:

Nno 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 8395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motera ir valka liga gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
iSskvms seredomis ir «nbntomis

Tel. Ofc. REPubllc 7888 
Mc1ro«e Park 820

DR. A. R,
DENTISTAS 

2423 We»t Marųnette Road
Antrad., ketvliliul. Ii penktadlenlalr 
t-l2 v. rytų.; 1-5 p. p.: 5-8 v. v. 

šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.
161 6roadwav 

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 
šeštadieniais nuo 2 v. Iki t v. v. 

8ekmadlenlsla pagal sutarties.

Edvardas Misius, išgulėjęs 
vieną savaitę lovoje, jau svei
kas ir dirba saVo šapoj: ge
rai taiso čeverykus, kaip ir 
prieš sirgimą. Jau teiravosi 
apie tikietus “Draugo” ko
ncerto. Matyt, norės būti ko 
ncerte, jei klausinėja apie 
tikietus.

Ilgiau sirgo Jonas Brazau- 
skis. Sakė, ja.u manęs palik

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETTTVIS ADVOKATAS 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo I Iki 6 
Panedėllo. Seredoe Ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 Iki 9 
Telefonas OANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc 5500

PARDAVIMIT KAILINIAI PAI,TAI
48 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui $5.00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai ma. 
Economleal Section. Mlller Fur Com
pany 166 N. Mlchigan Avė. Atdara 
vakarais.

PARDAVIMVI BUCERNft

Pardavimui pirmos klasės mėsos 
krautuvė. Apylinkės biznis. I,nhnl 
prieinama kaina. Telefonuoklte TRI- 
angle 5090 tarp 6 Ir 6:30 vai. vak.

KRAITVV#: RENDON

Rendon kenvk’a — Rakerv ir krau
tuvė. Kambariai gyvenimui užpaka-

| y. Randasi po num. 3357 Lituanica 
; Avė. Šauki’p PVLlmnn 6776 dleno- 
, mis arba HEMIock 238 3 vakarais.

PAIEŠKOJIMAS

Noriu šinlų anie Carnella WI'konts. 
arba Wllkonlų šetmvna. Pirmiau 
gyveno no num. 1308 Su. 49th Ct.. 
Cicero. III. Rnx 84 A, 2334 So. Oak
ley Avė.. Chicago.

R E AL ĖST ATE PARDAVIMIT

Pnrdsvimni dvieių ankštų namas po 
4 knmbnrins. on voniom, sklcnu, ir 
2 Irnm gnmdžinm. Stella Ynkne. 
2150 W. 24th St., arba teL CANai 
’TR4.

I IEŠKO PIRKTI

Ieškoma pirkti muši vargonlukal 
(reed orgnn). Turi bntl garam sto
vy. Box 81 A, “Drnugaa".

PATARNAVTMO STOTYS

State 46(0 Proepect 101»
KAL & ZARETSKY

ATTORNETS AT LAW 
es22 Ko Weatern Are. 

Valandos: kasdien nuo t:(0 po piet 
Iki 8: (0 v. vak. 8ubato| nuo 12 Iki 

0:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

Valandos: kaeden nuo t:00 ryto 
Iki 2:00 po plat

MTDWFRT SERVTCF. STATTON 
2335 So IVesfern Avė., kampa" 23rd 
Place, Te1. CANai 3764. Phillips 
“66” Prodncts — Veedol and Qua- 
ker Stale Motor Oils — Cities Ser
vice Motor Oila — vien ankštos rū
šies Lnhrikantai vartojami — Tn* 
doxed Lubrieation. Vic. Yuknes, ma- 
nager.

UPHOLSTERING

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Salio Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais 

6322 So. Western Avenuo 
PROspect 1012

Rakandų Taisymas
Pervilkimsa, baldų taisymas, per 

maliavojimas, išvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai. 
Žemianaios kainos mieste. Snperior 
Vpbolatering Co.. 327 So. Kedzi# 
Avė.. NEVada 7717

ANGLYS

I'žoiaakyklte sau anglis dabar — 
Black Gold Lump $6.00; Mine Run 
t5.75; Screenlngs $4.75; Grandy Min
ing Company. Tel. CANai 7447 arba 
CEDarcrest 1131.
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KAS VEIKIAMA SPORTO SRITYJE 
LIETUVOJ

ltūriškame gyvenime nėra ui 
silikę.

draugėmis mokytis, bet, dė i 
ja, nėra vietos.

Ar me* paliksime jas sto 
viiu-iss koridoriuje, nuliūdu 
sius, ur ieškosime joms vie- 
ton mokytis kartu su kito
mis f Nepalikime jų nepuri e-

Lietuvos sportininkams at ^ių tikslo! Pradėkime Sta-
vykus, Cbicagoj įvyks Ame nu>kykla
rikos Lietuvių Sporto Šven- U ^a * ,n

Lietuvos Sportininkai Ruošiasi Amerikon

moji olimpiada numatoma 1®> i kurių suvažiuos tūkstan-1 tikiuosi, kad gerai supia- 
1938 m. Tada sukanka ir <'iai lietuvių U visų Aineri- nUte <k*lykų ir savo atsilan-

Kad Amerikos Lietuvių 
Sporto Komitetas jau pradė
jo žygius suartininiui Amen 
kos lietuvių jaunimo su Lie
tuvos jaununu, ir bendrai vi
sų lietuvių abiejose Atlanto 
pusėse, tas šio laikraščio skai
tytojams jau žinoma. O kad

20 metų Nepriklausomybės kos kraštų, ir kaip tokioms ky»‘U b«nkiete vasario 14 d 
sukaktis. 1937 metų žygiai minioms Lietuvos sportiniu- ukmlenujon, pneidėaite prie 
Amerikon mes ruošiamės! kai pasirodys savo atletiško- SUtyboa Fondo. Rėmėja 
atsidėję ir rimtai”. inis rungtynėmis, dainomis ir

sutartiniais žygiavimais, tai 
______ v £’a c*tuojoniae laiškas kai- Įįj-ruį atbU8 aiela ir tų lietu-

tie jau padaryti žygiai turi ka ,Mt*s uz Mve> Jls P*fako vių, kuriems per daugelį me-, 
mūsų tautai reikšmę ir rodo ka* rengiama sporto sn.yje tų svetinioj šalyj gyvenant, rinkimas įvyks sekmadienį, 
gražius vaisius ateityje, Ui Lietuvoj, ir pabrėžia, kad Kū dvynės Lietuvos meilė buvo satsio 17 d., 2 vai. po pietų, 
liūdija pastaromis dienomis Kullūr<*. atf.ld,(‘J? jau šiek - tiek prigesus.

Pranešimai
Metinis ABD dr-jos susi-

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komiteto pirmininko adv. Jo
no Bagdžiūno - Borden gau 
tas iš Kauno laiškas, kuria
me Kūno Kultūros Rūmų Di
rektorius Vytautas Augustau 
skas tarp ko kito, suko:

“Pas mus yra kilęs su
manymą* kas ketveri me
tai organizuoti Tautines O-

ir rimtai rengiasi išsiųsti bū
rį sportininkų Amerikon a- 
teinančių vasarų.

Taigi dabar jau tikra, kad 
sekančių vasarų sulauksime 
gružų būrelį Lietuvos svečių 
iš jaunosios kartos. Tui bus 
gražės vaizdas, kuris išeivi
jos lietuviams parodys kaip 
gražiai Lietuvos jaunuoliai iš
silavinę, kaip kultūriškai iš

Šv. Kazimiero Akademijoj.
A,nerto. Lietuvi, Sp»rU> PraSf"e visl» ARU a‘‘

Komitetas slUsti atstoves susirinkimam 
Taipgi laukiame atstovių iš 
tolimesnių parapijų ARD sky
rių, būtent AVest Pullman ir 
So. Chicago.

Metiniame susirinkime rei
kia būtinai visiems skyriams 

Laikas greitai slenka. Grei- apauti, Svarbus darbas

Iš Šv, Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 

Centro

PROFESSOR NOODLE

My boų,I realių am 
afr aid you’ve lošt 
your gentie dLove You 
trifd to win this ten- 
der maid vitk coin 
instead of love Vhen 
you chirped of your 
Uncle’s Kale you 
san$ your faroall 
chant My hunch 
is that this wise 
fem&lc will soon.
rx"-onw your aunt ’

Prof Noodle

etiei¥MIV — tai I,rae“ dieno* h‘ n<?pw,ia' prieš akbs - padėti auginti
limpųada, L-etuvoje, ku-I •’ lžgir8Utie j„ »>>““. k«d >» •»» Statybos Fotui,. So leU .tart
nose jaunimas pasirodytų • n . ® 4;i slenksčio vasario 14 dienos. ritzl.t, , .kalbų ir dainas, tada tikraisoortiif butu or^uu izuoju- • * a T ,, - ! įsitikinsime, kad Lietuva samos tūkstantinių chorų šve i ‘ , ’ , . .., .... i vo kultūra vra lygi visomsntės, premijuojami menoj,., „ J ,c>
, , . . . tu i'j i* kitoms šalims,kūriniai, rengiamos didelės.... . 1 Taigi dabar jau laikas irmeno, ūkio ir pramonės pa- ... .. .Amerikos lietuviams rengtis

Dfe&r Professor.
1 introduced <ny tfvl 
bet wrrk to my ridi 
Unrit Joe, Arui told 
ker that tbifc old 
antiąue wculd leave 
m< all bis dou^h. 
I tbou^ht that t Kia 
would <n&Ke a K»t and 
siu? would mat r y uu 
InsUad slic’s banded 
roc tlu mitt’ Whatcsn 
the reaton h« ?

I M Dezed

M iervui -t

kreiptis bile kada — dieną Kryžiaus parapijos svetainėj, 
ar naktį. Visuomet pasiren- Visos narės prašomos skait- 
gęs visiems patarnauti. Rap. lingai susirinkti. ValdybaPamaikino vedybas. Aman

da Lipinski, 17 m., buvo su
situokus su W. Pluto, 18 
m. amž., Crown Point, Ind. 
lšsiimdaiui leidbnų, už kurį 
užmokėjo merginos teta, jie 
sudėjo kreivų priesaikų dėl 
amžiaus. Išjėus aikštėn, Su- 
jierior teisėjas David vedy
bas jianaikino. “Gavus kler
kui mokeetį, Crown Pointe 
jie sutuoktų ir kūdikius,” 
jiasakė teisėjas.

NORTH SIDE. — N. V,. 
Sidės Liet. Demokratų Poiit. 
klūbas rengia smagų u»kių 
vakarų sausio 16 d., parap. 
svet. Orkestrą bus gerai ži
nomo Colby’s iš South Chi
cago. Įžangų 15c nu# narių, 
o prie durų bus 55c. Ats lan- 
kykite visi. Komisija

Susiraukusi kaip devynioi 
pėtnyčios.

Tai greita, kaip apatinė gi 
ma.

Ranka rankų mazgoja.

T0WN OF LAKE. — Dr 
gija Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys mėnesinį su
sirinkimų, sekmadienį, sausio 
17 d., 2 vai. po pietų, Šv.

the New Year right.
A. Nausėdienė,

ABD centro pinu

Gal, bus įdomu žinoti kodėl 
ta diena bus nepaprasta rė 
mėjų gyvenime, taip pat ir 
visų akademijos prietelių T 
Mat, tų dienų įvyks metinė 
rėmėjų centro vakarienė, ku-

Sausio 17 d., West Side 
svetainėje įvyksta svarbusrodos. J ta* olimpines šve

ntes būtų’ kviečiami ir: už
sienio lietuviai. O kad oli- j v*w> * reikalui
■upiadai jie ,«.ruošt, sporto ‘‘Ir V.oetu dr

Jei pasiimtumėt skaityti komiteto, 30 metų di-
gerų knygų. Baigdamos akai- > sukaktuvių paminėjimo 
tyti žiūri, kad paskutinio la- komiteto ir daug kitų. Taip-

tuos malonius Lietuvos sve
čiu* gražiai ir

™ rios visas pelnas eis būtinam draugijos “Lietuvos Ūkinio
nuoširdžiai ., , . yUtybo|j FonxluL ko” metinis susirink b na s. K-

mus geriausius įspūdžius, ir, 
ir meno jėgas, turėtų pas Į grįžtų jj^tuvon įsitikinę, kad • 
save organizuoti tautinius ,įr Amerikos lietuviai yra iš- 
olimpinius komitetus^ Pir-, tikimi Lietuvos vaikai, ir ku-

MALDAKNYGES
Dievo Malcnių Baltinis, juodais gerais viišriiais

paauksuotais lap. kraštais, ............................  $3.75
Dievo Malonių Baltinis, 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
M&ldakuygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlia, 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, Ulincis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios viaosc 
Chicagos dalyse

po nėra. Kaip jautumės nėra- y» <kmg svarbių reikalų 
dęs to lapo? Jaustumės, kad svarstymui. Tat, visi nariai 
skaitymas nėra baigtas. Da-pr narės būtinai atsilankyki 
bar įsivaizduok, — daug me-, te į susirinkimų. Prasidės ly-
rgaičių rankose laikydamos giai f vak P° pi^tų. 
knygas, su šypsena tyliai be-| j žurkauakas, pirm. 
sišnekučiuodamos su draugė- Ieva Lukošiūtė, fin. rašt. 
mis laukia kada mokytoja •
sesutė paskirs vietų kamba
ryje mokytis. Bet, štai, jau 

; visi kambariai pilni, visos sė
dynės pilnos studentėmis. Lie 
ka daug mergaičių, kurioms 
nėra vietos. Šypsena apleid-
žia jų veidus, nuliūsta. Jos į vajj^ Kviečiame visus atsilan-
taip labai norėjo kartu su

Ali
MYKOLAS ŽILINSKAS

Mirė tuiu-sio 12 d., 1937 m., 
11:45 yni. vakaru, sutaukęs 5« 
metų amžiaus.

Kilo Iš Panevėžio apskričio 
ir parapijos, Bludžių kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 meUj,
Paliko dideliame nuliūdime 

augintine Thcodorų ir gimines 
Amerikoj; o Lietuvoj aeserj, 
brulj ir gimines.

A. a. Mykolai buvo narys 
Saldžiausios Širdies Vieš. Jė
zaus dr-jos, Mo. Chicago.

Kūnas pašarvotas 2S4t> Eust 
101 St

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Iš namų g vaiMlryto bus atlydėtas į Av. Juo. 

zapo parapijos bažnyčią, ku- 
rtoj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio siela. Po pamaldų 
bus nulydėtai į Sv. Karimi* ro 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir psžy- 
stamus-as dalyvauti Mose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Augintinė lr Gtml- 
nės.

Laidotuvių direktorius A. 
Masalskis. Tei. BoL'levard 41 g».

sausio 1 g d.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUM

fiOMT, IMD. LAJPOTOV1V MREKTOMLOI
KBLMBB — PRUZIN

Osrinnstas pstnrnssric
Pbone tOOtį

BR1GHTON PARK. -- L. 
R. K. Federacija laikys prieš 
metinį susirinkimų sausio 18 
d., 7:30 valandų, mokyklos 
kambary. Visi draugijų at
stovai prašomi atsilankyti su

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

Grabnamių
■p- ■■

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

Suvirš 50 metų prityrimo
■ ■ •

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

- ' a
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NQRTHWEŠTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, niiuoii

MARQUETTE PARK. —
Draugystė Šv. Barboros mo
terų ir merginų rengia šokių 
vakarų, sausio 24 d., pa rapi - si rinkim an, nes yra daug sva
jos svetainėje, prie 68 ir Wa-j|bių reikalų svarstymui. 
shtenaw avė. Pradžia 7:30 v. Rast.

kyti. Užtikriname, kad links
mai praleisite laikų ir viisi 
būrite patenkinti.

Valdyba ir Komitetas

MARQUETTE PARK. - 
Labdarių Sųjungos 23 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, sausio 17 d., jiniup. are 
tainėjšf, 2 vai. po pietų. Vh-t 
labdarybės nariai ir rėmėjui 
prašomi laiku pribūti. Yru 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba

MARQUETTE PARK. - 
Marijonų Kolegijos ir Semi
narijos Rėmėjų skyrius lai
kys susirinkimų sekmadienį, 
sausio 17 d., parap. svetainė
je, 2 vaJ, po pietų. Visi Ma
rijonų Kolegijos ir Seni. na
riai, rėmėjai ir darbuotojui 
prašomi laiku pribūti. Yra 
svari)ių reikalų svarstyti.

Valdyba

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340 | styniui

NORTH SIDE. — Draugy
stės Šv. Mykolo metinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, 17 
d. sausio, 12 vai. parapijos 
svetainėje. Kviečiami visi na
riai atsilankyti į susirinkimų, 
nes yra svarbių reikalų svav- 

Valdyba

BRIDUEPORT. — Fotogra 
tas W. J. Stankūnas jau pa
sveiko. Sunegalėjęs per Šven 
tęs fotografas W. J. Stankū
nas jau jiasveiko ir po stmo 
vei atlieka darbus savo stu 
dijoj 3315 S. Halsted st. Tu
rėdami reikalų prie jo> ar no 
rėdami, kad atvyktų j namus 
nutraukti jmveikslus, galite

Gražioji Lietuva 
Paveiksluose

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

laeMcz ir Simai
S. C. Ladmmicz

2314 iVest 23rd Place 
Pbone Canal 2515

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

Išvykdami iš Chicagos bro
liai M. ir K. Motuzai nori 
duoti galimybės visiems pa
matyti jų jiereitų vasarų pa
gamintu* krutumus paveiks
lus Lietuvoj, todėl jjaskutinį 
s> k į pakartojant dar rodys 
šiose vietosi*:

Pirmadienį, sausio 18 d., 7 
vai. vakaro Nekalto Piasi<įė
jimo parapijos salėje Brigh- 
ton Parke.

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

' Sausio 16 d. 7:30 vai. vak. 
parapijos svetainėje, Milwau- 
kee, Wi*.

Sausio 17 d. 7:30 vai. vak. 
parapijos svet., Racine, Wis.

I. Liiilividis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skitas
1.1. Zolp
Ezerskis i Sams
P. I. Ridikas

■ * »* i 4

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

8319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

8307 Lituanica Avė. 
Pbone BOUlevard 4139

1410 go. 49th Ct, Cicero 

Phone Cicero 2109

718 Weet 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We*t 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULlman 5703

3354 go. Halsted St‘.'/I P
Phone BOUlevard 4089
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

Milicininkai šildosi. Prisivežė malkų ir pasistatę pečių ant gatvės Flint, Mich., 

nacijonalės gvardijos kareiviai šildosi ramiu laiku. 1,400 milicininkų- sutraukta 
streiko zonon tvarkai palaikyti.

Po jnngles su aparatu. Afrikos tyrinėtojas Martin 
Johnson su žmona apdengę veidus nuo nuodingi/ valialų. 
Afrikoj jį nepatiko jokia nelaimė. Bet grįžus Amerikon 
lėktuvo katastrofoj jis sužeistas mirė, o žmonai sulau
žyta koja.

Gerk kad ir nelaisvėj. Tai Pietų Afrikos plėšrinis 
aras, kurį sugavo kapitonas C. Knight. Tai vienatinis 
egzempliorius tos rūšies arų, sugautų ir pargabentų į 
Ameriką.

B * B

ik

- Geležies gabalai. Darbininkų riaušėse policijos surink
ti geležies gabalai, kuriais streikuojantieji darbininkai, 
Flint, Mieli., kovoja policininkus.

Šeimynos vizitas streikuojančiam tėvu'. Vien°s “sė
dinčiųjų” streikininkų Fislier Body Co. dirbtuvėse, 
Flint, Mieli., apkabinęs bučiuoja savo mažytį la'koma 
Plotinos. Kiti du sūnūs slepias nuo fotografo. Tokias 
vizitas šeimynos daro kas savaitę.

Afrikos džitmplėse. Tai tyrinėtojas M. Johnson su žmona prie nukauto liūto, pa
vojingose džiunglės? jiems niekas neatsitiko, bet grįžus į Ameriką pastarojoj lėktu
vo katastrofoj n; toli Los Angeles, Calif. ?apn sužeisti: Johnson mirė, o jo žmona 

guli ligoninėj su sulaužyta koja.

Po riaušių streiko zonoj. "I aip atrodė vienas polici
jos automobilius po streikuojančių darbininkų riaušių 
prie Fisher Body fabrikų,Flint, Michigan.

Dovana Urookfieldo žvėrynui, šį šliužį vardu Iguana 
dovanojo Brookfieldo žvėrynui Leon Mandel. Kelionėje 
po Centralinę Amerikų ir Caribbean jūrų Mandel yra 
surinkęs nemažų retų eksponatų Fieldo gamtos muzie
jui ir Brookfieldo žvėrynui.

% *

Nėra lygybės. f'ia matome J.A.V. prezidentų žmonas-našles: Mrs. Calvin Coo- 
lidge, Mrs. Theodore Hoosevelt, Mrs. Wbodrow AVilson, Mrs. Thomas J. Preston 
(buvusi Mrs. Orover Cleveland), Mrs. Wm. Howard Taft ir Mrs. Benjamin Harri- 
son. Šiomis dienomis J.A.V. vyriausybė Mrs. C. Coolidge paskyrė pensijų po 
$5,000 į metus. Po tiek gauna pensijos M rs. T. Rrtosevelt ir Mrs. Woodrow Wilson, 

Į Kitos trys pensijos negauna.

Sultonas. Sidi Mohammed, 
Morocco sultonas, kurio 
vardu Prancūzija gali pa
skelbti vokiečiams karų A- 
frikoje.

Karo akstintojas. Marei 
Rosenburg, bolševikinės Ru
sijos pasiuntinys Ispanijai, 
kuris kaltinamas akstinime 
naujo karo Europoj?.

Nauji policijos automobiliai. Cook apskr. vieške
lių policija gavo tris naujus automobilius, kurie pa- 
našūsĮ j šį matomų automobilių.


