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Kariuomenė pasirengusi kraus
tyti gyventojus iš Mississippi 

paupio
Vakar pradėjo lyti potvynių 

plotuose Ohio paupiu. Prieš 
tai vietomis vanduo jau buvo 
pradėjęs slūgti ir nukentėję 
turėjo vilties, kad bus sutrum 
pinti jjems vargai.

Lietus reiškia naują pavojų. 
Gali sulaikyti vandens nuslū
gimą ir dar labiau užlieti nu
kentėjusius miestus.

Iš Washingtomoi oro biūras 
skelbia, kad šiandien numato- 
tųas sniegas nukentėjusiose 
srityse.

Federalinės kariuomenės in
žinieriai apskaičiuoja, kad 
potvyniai ikišiol ištikę apie 
5,000 ketvirtainių mylių Ohio 
slėnyje ir kitose srityse.

Kariuomenė yra . pilnai pa
sirengusi iš Missiesippi pau
pio iškraustyti visus gyvento
jus J aukštumas, jei ims reikš
tis ten potvynių pavojus.

Cairo, III., , vis dar yra bai
mėje. Paupiu padirbdinti auk
šti pylymai. Jų stiprumas pri
klausys nuo vandens daugio 
upėje.

Visuose nukentėjusiuose plo 
tuose šelpimas vykdomas, ko 
vojama su ligomis.

Iš snrankiotų žinių sudaro
mas, toksai sitovis:

BE PASTOGES — R. 
Kryžiaus apskaičiavimais yra 
apie vienas milijonas asmenų.

MIRUSIEJI — žuvusiųjų 
ir nuo ligų mirusiųjų apie 
500.

NUOSTOLIAI — Viduti
niai imant apie 400 milijonų 
dolerių.

TAGELBA — R. Kryžius 
siekia 10 milijonų dolerių 
fondo. Artimiausiomis dieno
mis šalies vyriausybė galės 
skirti didelius fondu.%.

Skaudžiausia ištikti šie mie
stai:

NAUJA BYLA ZINTAKUI
Cook apskrities vyresniajam 

teisme nagrinėjama nauja by
la F. Zintakui, pašalintąjam 
vyresniojo teismo klerkui.

CAIRO, ILL., IMASI PRAMONIŲ PRIEŠ POTVYNJ 
» « ------------------------

'Gyventojai per dienas ir naktis dirbdiųa ir didina Ohio paupyje pylymus, kad apsi
draudus nuo potvynio. j . (Acme Photo.)
....... .............................................------------ —.... -

KATALIKU KAMPANIJA 
PRIEŠ KOMUNISTUS 

KINIJOJE
_ r , ŠANGHAJUS, saus. 28. —
LOUTSVTLĮ^ — \anduo Nankin^ vikaras

slūgsta. Žuvusiųjų ir nuo ligų 
mirusiųjų apie 200. Be pasto
gės — apie 230,000. Nuostolių 
daugiau kaip 100 milijonų do
lerių. Plinta plaučių liga.

CINCINNATI — Vanduo 
mažėja. Elektros kiekis didė
ja. Apie 65,000 be pastogės. 
Nuostolių apie 10 milijonų do 
lerių.

DVANSVILLE — Vandens 
kilimas Ohio upėje kone visiš
kai sustojo. Gyventojai ren
giasi prie atstatymo darbo.

PADUCAH —80 nuošimčių 
miesto mirksta vandenyje. 
Tarp nukentėjusiųjų siaučia 
influenza (gripas).

JE. vyskupas P. Yu-pin pas
kirtas katalikų akcijos draugi
jos Kinijoje direktorium. Da
bar jis išvysto kiniečių katali
kų kampaniją prieš komuniz
mą. ,

Sion kampanįjon bus pa
traukti visi kiniečiai katalikai, 
kurie bus aprūpinti prieško- 
munistiška literatūra.

Paskelbta, kad Kinijos cen
trinė vyriausybė yra palanki 
šiai katalikų kampanijai ir 
duos pagelbos, kad nusukus 
sprandą raudonąjam siaubui.

DARBO DEPARTAMENTO 
SEKRETORĖS PLANAS

AVASHINGh’ON, saus. 28.
- Vakar paduota žinia, kad 

darbo departamento sekreto
rė Perkam ttffhusmją taikos 
planą automobilių pramonei. 
Dabar aiškėja, kad jos tas 
planas yra pageidavimas, kad 
kongresas skubiai pravestų

CHICAGO MAJORAS IŠ
KĖLĖ TRANZITO PLANĄ

TUŠČIA DANCIGO KOMI- 
SIONIERIAUS VIETA

ŽENEVA, saus. 28. — T. 
Sąjunga neturi savo komisio- 
nieriaus Dancige. Buvęs ko-

Chicago miesto tarybos 
transportacijios komitetas ga
vo miesto majoro Kelly pi a- .... ~ T, . ...... f misionierius Sean Lesten pas-

kaip pagerinu čia pnva.' T_ g_ gencra|inio wkre.
Čią ir viešąją transportaciją, 
koordinavus gatvėkarįų, vir
šutinių geležinkelių ir planno- Dancigo komisionieriaus
jamų požeminių gatvių tin-1 vieta siūloma Olandijos diplo-

torians pavaduotoju.

PALAIKOMA KALĖJIMO
BAUSME BAGDONUI

Buvęs grabininkas J. J. 
Bagdonas ir Mrs. Bella Butt- 
man kitados teismo nubausti 
po vienerius metus kalėti ry
šium su “skurdžiaus” J. T.I
Kelly palikimo suklastojimu.

Nubaustieji apeliavo. Apeli- 
rcinis teismas patvirtino jiems 
skirtą bausmę.

ŠV. TĖVAS SVEIKESNIS; 
SKAUSMAI SUMAŽĖJĘ

VATIKANAS, saus. 28. — 
- - Šventasis Tėvas Pijus XI 
yra sveikesnis ir šiandien,

(Aiškėja, kad dr. Milani su 
vaistais sėkmingai sustabdo 
skausmus Popiežiaus kojose.

kaip paprastai, turėjo keliasi Jo Šventenybė turi progos ra 
trumpas audijencijas su pre- Į miau ilsėtis. Tas reikalinga 
litais. [Popiežiaus veiklai.

Manila tikisi sulaukti dailiai kaip 
500,000 metanin

ŠVEICARIJOS ŽYGIAI
PRIEŠ KOMUNISTŲ 

PROPAGANDĄ
VIENA, Austrija, saus. 27.

—..... Šveicarijos vyriausybė
griebėsi žygių prieš komunis
tų propagandą ir veiklą vals
tybėje. Vyriausybė rado, kad 
nevaržomi raudonieji gali įsi
galėti, pradėti griauti viešąją 
tvarką ir tuo būdu atlikti

skubiai
statutą, kad darbo, departa
mentas turėtų teisę priversti 
automobilių pramonės virsi-• daug žalos kraštui.
ninkus stoti į taikos derybas 
departamentui tarpininkau
jant.. ;„

Sis sumanymas iškeltas, ka
da į sekretorės Perkins kvie
timą į pasitarimus General 
Motors prezidentas Sloan at
sisakė dalyvauti. Sloan žada 
dalyvauti pasitarimuose, su 
organizuotų darbininkų va
dais tik tada, kada streikuo
jantieji darbininkai apleis 
korporacijos fabrikus. Darbi
ninkų vadai su tuo nesutinka.

GENERAL MOTORS ATI
DARĖ FABRIKUS

MANILA, saus. 28. — Va
sario 3 d. čia atidaromas 33- 
asis tarptautinis Eucharistinis 
kongresas. Laukiamas atvyk
stantis Šventojot Tėvo pasiun
tinys (legatas) Jo Emin. kar
dinolas Dougherty, Philadel- 
phijos arkivyskupas. Sureng
tas iškilmingas Popiežiaus at
stovo pasitikimas.

Daug meldžionių atvyksta 
iš pačių Filipinų salų, ir iš 
įvairių pasaulio dalių. Tikima 
si sulaukti daugiau kaip pusės 
milijono meldžionių.

Svarbiausios ir įspūdingiau
sios kongreso laiku pamaldos 
i vyks Luneta parke, ties Ma- 

j nilog įlanka. i

Ispanijos radikalai nužudė 1,000 
karo veteranu

AUDROS IR POTVYNIAI 
RAIŽO EUROPĄ

LONDONAS, saus. 28. — 
Nepaprastos audros ir potvy
niai ištiko Europos pakraš
čius. Viena audra pakilusi ties 
Gibraltaru nušlavė visus Por
tugalijos pakraščius. Daug 
mažesniųjų laivų sulamdyta 
ir nuskandinta. Teko Prancū
zijos ir Anglijos pajūriams.

Pietrytinėj Europoj daug

Išleistas prieškomunistiškas 
įstatymas. Įstatymu nedraud
žiama komunistams turėti par 
tiją. Bet, prireikus, vyriausy
bė turi teisę partiją uždaryti, 
uždrausti laikraščius leisti ir 
partųai priklausančius fondus

Si karų komunistams « pagos. pa-
, . , ... , ., , krasciais ledai yra surėmędrausta turėti kuopeles, arba J
slaptas draugijas ir vesti pro- ( ai*s wv^'
pagandą tarp jaunimo. Po- Ir Pa®am Eur"P°s 
draug uždrausta komunistams 
visokia veikla prieš religijas, 
o ypač prieš krikščionybę.

Šveicarija yra pavyzdis vi
soms kitoms valstybėms.

siaučia audros ir potvyniai. 
Ispanijoje pakenkta net nacio
nalistų karo veiksmams aplink 
Madridą.

klue.
Majoras siūlo miesto centre 

panaikinti viršutinių geležin
kelių mazgą ir kai kuriuos 
Viršutinius geležinkelius pa
keisti keliais busams ir auto
mobiliams.

Majoras pageidauja, kad jo 
planas be atidėliojimų būtų 
svarstomas ir vykdomas, ka
dangi miestas būtinai reika
lingas naujovinės transporto- 
c įjos. Darbų pradžiai yra 67 
milijonų dol. taip vadinamas 
“tract.ion” fondas.

matui dr. De Graeff, buvu
siam pasiuntiniui J. Valstybė
se.

Dancigą valdą naciai prie
šinasi komisionieriaus pasky
rimui.

KENOSHA PASIŽYMĖJO

POLICIJA NUTVĖRĖ 
GROBIKĄ

Benny Saroski apiplėšimo 
tikslais mėgino pagrobti Bos
ton parduotuvės vedėją J. Es- 
povicb. Soroski greit pakliuvo 
į policijos rankas.

Suimtasis pasisakė, kad 
skurdus gyvenimas jį 
vertė prie to žygio.

DETROIT, Mich., saus. 28. 
— General Motors korporaci- 
tai visas jų darbas. Tuo tarpu 
šios korporacijos atidarytus 
fabrikus Bay City, Saginaw,

DARBO BOARDAS PRIEŠ 
GENERAL MOTORS

AVASHINGTON, saus. 28. 
- “National labor relations”

Ulini, Muncie, Ind., ir India- j boardas kreipės į federalinį 
napolia, Ind.,, grįžo apie 40,-'apeliacijų teismą St. Louis, 
000 darbininkų ir prasidėjo I Mo., kad jam, boardui, būtų

pn-

ATSISTATYDINO BELGI
JOS VICEPREMJERAS

KENOSHA, Wi8., saus. 28. 
— Šiam miestui skirta 810 do
lerių kvota nukentėjusiųjų 
potvyniuose šelpimui. Iki va
kar surinkta 4,294 dol. Aukos 
dar plaukia.

TERRE HAUTE, Ind., 
saus. 28. — Čia užsibaigė gat- 
vėkarių darbininkų dešimties 
dienų streikas. Darbininkams 
užtikrinta 20 nuošimčių dau
giau atlyginimo.

darbai.

Streikuojančių organizuo
tų darbininkų vadai pareiškia, 
kad jie nestato kliūčių grįž- 
tantiesiems į darbą — užima 
lūkeriuojančią poziciją.

Michigan o gubernatorius 
Murpby pranešė, kad jis ne
panaudos valstybės pajėgų 
pašalinti iš fabrikų “sėdin
čius” darbininkus.

leista vykdyti tirimus dėl Ge
neral korporacijds neteisėtų 
žygių su darbininkais. United 
Automobile Workers organi
zacija seniau šių tirimų reika
lavo.

General Motors kaltinama 
espionažu tarp darbininkų, 
kad neleidus jiems organizuo
tis.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

BRIUSELIS, saus. 28.— 
atsistatydino Belgijos vice
premjeras socialistas E. Van- 
dervelde. Jam nepatiko kitų 
visų ministerių reikštas nepa
lankumas Ispanijos radika
lams, kurie nužudė vieną bei 
gų diplomatą.

LONDONAS, sai 
Ispanijos nacionalistų pajėgų 
vyriausiojo vado gen. Franco 
atstovas Londone markizas 
dėl Morai gavo žinių, kad Ma
drido radikalai sušaudydami 
nužudė apie 1,000 ispanų ka- 
rįninku ir karių veteranų.'Tas 
atlikta tiesiog pasalingu būdu. 
Pasirodo, kad Ispanijos radi
kalai naudojasi Rusijos bolše
vikų metodais.

Madrido radikalų vadovy
bė sugalvojo susenusius karo 
veteranus arba įtraukti į savo 
miliciją, arba jais nusikratyti, 
jei tie nenorės tarnauti radi
kalams.

Sukvietė juos visus susirin
kiman neva pensijų išmokėji- 
mui. Veteranams susirinkus, 
radikalų vadai pasiūlė jiems 
įstoti į miliciją ir gelbėti ko
voje prieš nacionalistus.

Apie vienas tūkstantis vete
ranų atsisakė įstoti į raudonų
jų miliciją pažymėdami, kad 
kai kurie jų yra invalidai ir 
jau nusenę ir milicija iš to 
neturės naudos.

Šie visi atsisakiusieji nuves
ti į vieną radikalų apiplėštą 
bažnyčią ir jiems pranešta, 
kad turi palaukti — bus pris- ( 
tatyti pensijų pinigai.

Vietoj© pensijų į bažnyčią 
pasiųsti milicininkai su kul-

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMES

MASKVA, *ans. 28. — So- knsvaidžiaig ir visi veteranai
vietų vyriausybės teismo kal
tintojas Višinskis reikalauja 
mirties bausmės visiems 17-ai 
bolševikų vadams, kaltina
miems už kėsinimąsi prieš 
Stalino diktatūrą.

išžudyti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - Nu

matom* giedra ir šalčiau.
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Į DIENOS KLAUSIMAI Į
UBTUVOS SPORTININKŲ PRIĖMIMO 

KLAUSIMAS

Šių metų vasarą iš Lietuvos atvyks ke
liolika sportininkų persiimti su Amerikos 
lietuvių rinktiniais sportininkais. Tai bus 
jų lyg ir revizitą amerikiečiams, kurie 1935 
m. siuntė Kaunan savo sportininkus.

Bet, reikia pasakyti, kad čia yra dau
giau negu vieni kitų vizitavimas. Tuo pra
dedamas naujas sąjūdis tarp Lietuvos ir 
Auieriaos lietuvių visuomenės. Juo norima 
įnešti į mū&ų gyvenimą ką nors naujesnio 
ir gyveenio ir tuo būdu į tą sąjūdį įtraukti 
jaunimą, kuris sportą labai mėgsta.

Kiek tenka matyti iš spaudos Lietuvoje, 
ten ne tik sportininkai, bet visa visuomenė 
gana įimtai žiūri į šį naują judėjimą. Jau 
renkami geriausi sportininkai ir jie treni
ruojami. Pas mus, kol kas dar nėra tokio 
didelio susidomėjimo šiuo reikalu, kuriam 
Lietuvoje priduodama tiek daug svarbos. 
Be vieno kito straipsnelio spaudoj dar ma
žai kas tėra padaryta. O jau tikrai laikas 
ruoštis. Juk atvykstančius svečius reiks tin
kamoj priimtų pavaišinti ir, svarbiausia, ge
rai suplanuoti juos išnaudoti tautiniam en
tuziazmui kelti mūsų. jaunimo tarpe.

Kuomet 1935 m. mūsų sportininkai bu
vo Lietuvoje, jie buvd'šauniai sutikti ir 
vaišinami. Jie panaudota sukelti tarp jau
nimo entuziazmo. Ir mums reiks panašiai 
pKLk^ti. 1

Kai kuriuose laikraščiuose jau buvo 
pareikšta minčių, kad tą reikalą sparčiau 
vesti pirmyn. Buvo pareikšta ir nepasiten- 
kiuūcų, kad Lietuvos sportininkų priėmi
mo komitetas susidarė tik iš chicagiečių, bet 
ne bendras visų šio krašto lietuvių komi 
tetas, nes sportininkai atvykstą pas visus 
Amerikos lietuvius, o ne vien Chicagon. Tie

tų didesnis judėjimas ir būtų duota proga 
tame judėjime dalyvauti visiems Amerikos 
lietuviams sportininkams. Žinoma, taip pra
vesti šį darbą daug reikės lėšų. Chioagie- 
čiai vieni jų nepajėgs pakelti. Dėl to reiktų, 
kad kiekviena kolonija savo sportininkų ke
lionės ir kitokius iškaščius padengtų.

Kaip matome, šis darbas yra didelis ir 
rimtas. Jei jis bus tinkamai pavestas, jei 
prie jo bus gerui prisiruošta, nėra abejonės, 
jis daug naudos atneš.

KRUVINASIS BOLtKVIKŲ TEATRAS

Vis dėl to nemažą sensaciją pasaulyje 
sukėlė vadinamųjų “trockininkų” suokal
bis prieš Stalino diktatūrą Sovietų Rusijoj.
Iš anksto jau galima pasakyti kuo baigsis 
prasidėjusi byla prieš suokalbininkus. Mat, 
bolševikai taip tvarko savo reikalus, kad 
jiems nusikaltę žmonės teismuose visuomet 
prisipažįstą kaltais. Dėl to “V-bė” padaro 
tokią pastabą:

“Taip buvo pereitą kartą. Taip yra da
bar. Visi jie prisipažino, prisipažįsta ir tur
būt prisipažins taip lyg, rodos, jiems būtų
saldu, malonu ir garbinga gauti po kulką'tuv;ų tauta veik pusamžį t.i- 
į kaktą”. irėjo išbūti nebylė.

Kad bolševikų tarpe ėjo ir eina kova) y^da, kada Lietuvoj buvo .v ., . . m „
dėl vadovybės, pasaulis tąi gerai žino. Bade- tanxgu jr juoja tai visgi ret-<llkOnie mtikuui Tautai ir Ba 
kas ir kiti jo draugai, žinoma, nėra be kai- , i,telMaV()

sos spinduliai. Tai būdavo 
kontrabandinis (šmugeliais) 
spausdintas žodis iš užsienio.
Nuo krašto iki krašto pra
skambėdavo po Lietuvą tas 
žodis įspėdamas, kad mas 
nori praryt šiaurės smakas 
ir primindamas, kad mes lie

Vasaris - Spartu PUtinimo Man
Lietuvių tautai spauda tu- Tai va spaudos galybė, ap 

ri daugiau reikšmės, negu bet sireiškusi mūsų tautoje, 
kuriai kitai tautai. Juk ne- Dabar yra laikas apie tai 
rasime pasaulyje kitos tau- užsiminti, neų vasario mėne

siui atėjus, girdime apie ka 
tfthklškos ‘ spaudos svarbą iri 
jos platinimą. Amerikos dva- 
siškoūcp vyriausybės parėdy
mu per vasario mėnesį eina 
katalikių kos spaudos vajus 

Gavo laiku spausdintas žo
dis išgelbėjo lietuvių tautą 
auo ištautėjimo. Dabar spau- 
sdiutas žodis rūpinasi atlikti

tos, kurios likimais taip riš
tus! su spaudu, kaip lietuvių 
tautos likimaa.

Lietuvių tania save spau
dos neteko tada, kada kitose 
tautose ji smarkiausia ėmė 
kilti ir bujoti.

Be spaudos lietuvių tau'a 
nei ištolo negalėjo lankty 
niuoti kultūros darbuose su 
kitomis tautomis.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Sveiki tavorščiai!
Šiandie ant savo delno de

du truputį naujienų iš jūsų 
tėvučių šalelės.

. . . . . Gražam, paveiksluotam sa-
u i -• tarpe naują misiją. ftįtrRgty “šaltiny” įrgi atsi-

Kada kltOM tautoue ėjo 1«8 pat spausdintas zooiv^ ka„ juin.
--------- M—u- i ... Lietuvoj pastojo kelią , T, . . , ,

... . ». . v , . , kas. Pasistatęs kozaiuiycią,įštautėjiniui šioje salyje tą .... . CT ,. . . ...... • . • pašalėjęs karafką su vandenai puvalo atlikti ir rūpina-, . . .... . ..., , niu ir stiklą, ranką įskėdęs
si padaryt mūsų išeivijoje. „ . . .f— j * d ” sauk; “Prašau, draugai, da-
Anuot metu lietuvių tautos , ... .. , ,. ,, ’
bodmtojų balsas nebuvo bal- ..... , , . . mnkas atrodo energingas. Tiesas tyruose. Teįvyksta taip 
ir dabar. Anuo mėtų labiai-

visoa ponios jiasirašė (rezo
liuciją) ii- vyrams paskelbė, 
kad joms nebučiuotų rankų.

visokeriopa kūryba, tai Ue 
tu v oje pasak vyskupo Bara
nausko buvo> tamsu ir juoda. 
Iš to aišku, ia lietuvių kul
tūrinės lenktynės su kitomis 
tau torus buvo nelygios, uie

tės. Bet kuo jie nusikalto? Jie kalti tuo, 
kad jie ne visai pasidavė Stalino diktatū
rai. Jie drįso savo nuomonę turėti ir ją 
pareikšti. To šiandien Sovietų Rusijoj už
tenka, kad būti suimtu, nuteistu ir sušau
dytu. Tačiau pastarais keleriais metais ap
kaltintieji yra verčiami “prisipažinti” prie 
daug didesnių nusikaltimų, negu jie papil
do. Mat, bolševikų vadai turi surasti stip
resnių “įrodymų”, savo kovai su opozicija ir 
pateisinimų dėl ko jie šaudo opozicijos va
dus. Tokiomiąr savo bylomis “teismuose” 
jie nori parėdyti savo sekėjams ir Rlusijoj 
ir už jos .sienų, kad, žiūrėkit, kokius prie
šus turi bolševikiškoji Rusija. Prieš juos ir 
Ja ponijk' ir Vokietija, ir kiti kraštai!

W * * * it
Sovietų Rusijos teismuose nedaug rasi 

teisybės. Tai yra ne teismai, bet savotiškas, 
liolševikiškas teatras, kurio aktoriai yra ver

luviai - katalikai esame gi
mę, lietuviai - katalikai tu
rime būt ir kad turime lai
kytis ir nepasiduoti.

Ar tas slaptas {balsas lik
davo be atgarsio Ne. Dauge
lis tą balsą išgirdę, išsities
davo, sugniauždavo kumštį ir 
kartu su vyskupu Baranaus
ku sakydavo; “Nebus taip,

Čiami klauptis prieš kruvinąjį bolševizmą, kaip tu, gude, nori, bet kaip
1 1— v • 1 • • A • • A5 J A.* k ilyg kokį dievaitį, ir atiduoti savo galvą. 
Daug tokių aukų bolševikų teatras parei
kalavo.

KIBK LIETUVOJE LAIKRAŠČIŲ

“XX Amž.” praneša, kad 1937 m. sau
sio 1 d. Lietuvoje, be Klaipėdos kr., leidžia
ma iš viso 146 periodiniai leidiniai. Lietu
vių k. 119, žydų 13, rusų 7, lenkų 4, vokie- 

laikraščiai teisybę sako. Sportininkai atva- ’ čių L hebrajų 1, esperanto 1. IŠ jų dienraščių 
’žiuoja pas visus ir komitetas turėtų būti I yrR 16, 3 kart per savaitę 1, 2 — 2, savait
platesnis. Teoretiškai žiūrint tas viskam yra 
tvarkoje. Bet, mums rodos, reikia labiau 
atsižvelgti į praktiškąją pusę.

Praktiškai galvojant, šis reikalas taip 
atrodo: Lietuvos sportininkų rungtynės su 
Amerikos lietuviais sportininkais tegalės į- 
vykti tik vienoje vietoje. Būtų nepatogu, 
negražu ir nepraktiška atvykusius svečius 
leisti rungtis visur, kur tik jie čia atsilan
kys. Tad, jei tik vienoj vietoj tegalės būti 
rungtynės, joms tinkamiausia vieta Chica
goj, nes, ar šiaip ar taip kalbėsime, čia yra 
didesnis lietuvių centras negu bot kur kitur, 
legaliau, tas judėjimas iš clūcagieČių ir 
prasidėjo. Jei su tuo sutiksime, tai bus aiš
ku, kad centralinis sportininkų priėmimo 
komitetas turi būti Chicagoj, nes čia reiks 
atlikti pats didžiausias darbas. Kitų mies
tų lietuviai, kurie norės, kad pas juos at
vyktų sportininkai į svečius, turės sudaryti 
atskirus komitetus, kurie veiks kontakte su 
eentratiniu komitetu.

Nors rungtynės bus Chicagoj, nors čia 
susidarys visas centras, tačiau tuo dar ne- 
užkertamas kelias kitų miestų lietuviams 
sportininkams dalyvauti rungtynėse su Lie- 
tttvos sportininkais. Tiksliausia būtų pada
ryti atranka, t. y. išrinkti geriausius Ame
rikos lietuvių sportininkus rungtis su <▼*-

rūsčių — 35, dvisavaitinių — 18, 2 kart į 
mėn. 3, 1-2 — 1, mėnesinių — 47, dvimėne- 
sinių — 6, kas 2 mėn. — 1, kas 3 mėn. — 1, 
4 — 12 kart per met. 1, 5-6 — 1, 4-6 — 1, 
4 — 8, 3.4 — 1, 3 — 1, 2 — 2.

Pagal išleidimo vietą Kaune eina 120,

ine vas duos”.
.To šmugeliavimo žodžio dė

ka mes išlikome lietuviai - 
katalikai, atbudome tautiškai 
ir, progai atėjus, įsteigėme 
nepriklausomą valstybę.

da spausdinto žodžio dėka i& 
likome ištikimi Tautai ir Ba 
inyčiai. Tąsyk išsigelbėjome 
iro rusiamo ir pravoslavuos, 
dalai išsigelbėkime nuo kiai- 
(į'ugojo amerikonizmo ir lai 
s.S'J.anybės.

Visus katalikiškosios spau 
dos platintojus ir rėmėjus ra
gintu, e per vasario mėnesį 
pasidarbuoti lietuvių katali 
kiškos spaudos naudai. Pri 
mename, kad pastarųjų laiką 
popiežiai ir kiti aukšti Baž

siu per jures-mares jam savo 
(tošinę ir linkiu išsilaikyti toj 
kozauinčioj.

Pirmiausia “Šaltinio” kam
pininkas paskelbė konkursą ir 
visiems apznahnina, kad: “kas 
lik sugelia valdyti plunksną,

Kauno “Kuntaplis” įdėjo 
tokią naujieną:

“Švietimo ministerija at
kreipė rabinų dėmesį į tai, 
kad kai kurie rabinai palieka 
savo tarnybas ilgesniam lai
kui ir išvažiuoja į užsienį. A- 
teityje rabinai galėsią savo 
tarnybas palikti ne ilgiau kaip 
6 mėnesius, nes ilgesniam lajg 
kui išvažiavus žydai pradės^ 
darytis lietuviais.”

— Paaukokite, kiek kas ga
li to atsistatyti sudegusiai baž
nyčiai.

— Kame bažnyčia sudegė?
. . — Kaime, kaime, tamstele.

kvlvruun.M į darbų. Reikia pa- _ Oerai> Juoniu dl,-ilnt 
rašyti Lmtaajai daliai fel- ,U|Į Na? 0 kokį n<irs Mdv. 
jet«ų, „ujnvlegų ar šiaip turi ap|v wij kad tjkrai
Kingų aUltikunų la miesto ar aisras buvot
kaimo gyvenimo. Rašinys tu- T.., . . . , .— Lradymas, tamstele, taip 

pat sudegė! Nieko neišgelbė
jo. Juk taip baisiai degė!..

ri būti niaž<laug pusės pus
lapio petito šriftu (išspaus- 
dii las tokiomis raidėmis kaip

n,«i» dignitoriai viaiane ka- Si«sti iki va8a™
d. Visi kūriniai, pripažinti 
Šaltmiui tinkami, bus premi-

talikams stato už pareigą 
skaityti, platinti ir remti ka
talikišką spaudą. Šia proga 
“Draugo” skaitytojų prašo
me atsiipinti savo dienraščio

juojami. Premijos skirstomos 
atsižvelgiant i kūrinio tinka
mumo laipsnį. Visos premijos

reikalus. kurie dar ne' mokaino« . vertingomis
hale užsimokėj'ę prenumeratą 
p8 surūpinkite tai padaryti. 
Visų-gi skaitytojų prašome 
surasti po naują skaitytoją 
Taip pasielgdami atliksite šių 
luikų popiežių uždėtą jvins 
pareigą. P. G.

knygomis.
Ak, kaip būtų malonu, kad

ir mano tavorščiai imtų ra
šinėti man linksmų naujienų. 
Gal ir aš surasčiau kokią pre
miją, o jau savo delnu Siur 
nesigailėčiau kiekvieną pavož- 
niai paglostyti.

Mažas Jonukas atėjo su tė
vu į Karo muziejų. Apžiūrė
jęs eksponatus, vaikas priei
na prie laisvės statulos ir 
klausia tėvo;

— Tėte, kodėl pergalė visuo- 
iiiėt vaTžduojama moters sta
tula?

— Šitai tu suprasi, — at
sakė atsidusęs tėvas, — kaip 
užaugsi ir turėsi žmoną.

z

Littinos Kto Į Nepriklaussmybe
VASARIO MfiN.; 16 MENAI

(Tęsinys)

Atmeta vokiečių pasiūlymą

Tos mintys ir vertė vokie- 
Panevėžy - 'į Biržuoi'^-’^ Siaulkise* — čių okupacijos valdžią susi- 
4, Kėdainiuose 1, Petrašiūnuose — 1, Mari- sudaryti atstovauja-
jempolėje — 3, Kretingoje — 2, Zarasuose i,nus organus. Jie pirmiausia 
— 3, Telšiuose — 1. | kreipėsi į vyskupą Pranciškų

Vilniuje Lietuvių 
Konferencija

Vadovaujantis šiuo nutari
mu, tų pačių metų rugsėjo 
mėn. 18-22 d. Vilniuje įvyko 
lietuvių konferencija. Joje 
buvo aptarti Lietuves likimo

. ... .. . xzi • • ' Kareivičių, paskui — į dr. busimai ir pareikšta, kad
Dar visa eile laikraacių eina Klaipė- Basanavičių ir Antaną Liduva turi bflti. nePnkla”-

doje, kurių trys lietuviški dienraščiai.
Taigi, Lietuva jau susilaukė gana gau

singom laikraščių šeimynėlės.

VILNIAUS RBKALAI ANGLŲ 
SPAUDOJ

“The Washington Post” įdėjo Lietuvos 
Pasiuntinio F. Žade i k io pareiškimą dėl lie
tuvių persekiojimo Vilniaus krašte. Jis pra
našė, kad lenkai uždarė 723 lietuvių organi
zacijas, kud jų ginkluoti kareiviai perėjo 
demarkliniją ir nukėlė gairę toli Lietuvos 
pusėn, kad Lenkija smaugia visas mažumas.

Būt gera, jei visuose miestuose, kur tik 
lietuvių gyvenama, būt mėginama įeiti į 
augių spaudą, nušviečiant lietuvių padėtį.
Vilniaus krašte. Reiktų, kad čia ir Lietuvos 

čiais. Reiktų sudaryti du rajonus: rytų (Nau- spaudos agentūra (Elta) kooperuotų. Ji tu- 
joji Anglija, New Yorkas, Pennsylvania) ir I retų pranešti žinias Amerikos spaudos agen- 
vakarų (Ohio, Michigan, Wisconain, India- j tūroms, kurios jas paprastai persiančia savo 
na, JLUinnis). Ir vienas ir kitas rajocąs iš- laikraščiams. Jei to negalima padaryti, tai
sirinktų (turėtu padaryti atrankos rungty
nes) geriausius sportininkus. Abiejų rajonų 
Išrinktieji sportininkai tarp savęs persiim
tą Ir nugalėtojai turėtų privilegiją imtis su 
Lįątuvos sportininkais. Tuo būdu susidary-

bent lietuvių spauda greičiau turėtų būti 
informuojama apie svarbesnius įvykius, kad 
būtų galima daryti tinkamus žygius ir pa 
tiems informuoti anglų dienraščius. Pasenu
sias žinias sunku yra kam beįsiūlyti.

Smetoną, siūlydami nurodyti 
kandidatus į vokiečių sugal 
votų neva Lietuvos tarybą. 
Tačiau lietuvių visuomenė? 
vadovai šitą vokiečių pasiū
lymą atmetė, nes buvo mato
ma, kad taip sudaryta tary
ba virs paprastu įrankiu vo
kiečių planams vykdyti. Dėl 
to lietuvių atstovai prašė lei
sti padaryti rinkimus ir duo
ti progos susisiekti su Rusi
jos ir Šveicarijos lietuviais 
Be ilgų derybų okupacijos 
valdžia leido sušaukti tik or
ganizacini komitetų. To ko 
miteto posėdžiai įvyko Vii 
niuje 1917 metų , riigtpiūčio 
mėn. 1-4 d. .{Komitetas priė
mė kelis natiariiuus politiko? 
klausimais, j>ažymėdainas. 
kad reikalinga sudaryti Tau 
tos Thrybą, kuriai išrinkti 
šauktina konferencija.

— Dėl tavęs, brangioji, as 
pasiryžęs eiti į vandenį ir ug
nį! ;

«— O kodėl tu vakar pas 
mane neatėjai!

— Vakar, vakar? Bet bran

Visiems, kurie paeinate nuo 
Kelinės pranešu iš XX Am
žiaus ve kokią naujieną.

Vietos inteligentams susi-, gute, ar tu nepameni, kaip 
rinkus Naujus Metus sutikti, vakar lijo?

vių konferencijos iškeltus rei 
kalavimus. Jos vadovai rūpi
nosi, kad tuometinis neišven
giamas ryšys su Vokietija 
būtų kuo silpniausias, o ne
priklausomybės teisės kuo 
plačiausios.

Susinešimas su Užsienio 
Lietuviais

lešk(xlajna savo padėtie? 
dvasinio sustiprinimo, valsty 
bės taryba stengėsi susinešti 
su užsieniuose gyvenančiais 
lietuviais. Po sunkių pastan
gų jos įgaliotiniui teko daly
vauti 1917 m. spalių 18-20 
d. Stokholmo ir lapkričio m. 
6 d. Šveicarijos lietuvių kon
ferencijose. Šiose konferenci- 
jo«e buvo apsvarstyti Vil
niaus lietuvių konferencijos 
ir Tarybos nutarimai bei žy
giai. Juos visus užsieniuose 
gyvenančių lietuvių atstovai 
patvirtino. Drauge Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
darbai tuo pačiu mėtų virė 
Rusijoje ir Š. Amerikoje. Te
nykščių lietuvių atstovai sa
vo konferencijose visur pio- 
ktarnavo Lietuvos nepriklau-

soma, demokratiniais pagrin
dais sutvarkyta valstybė et
nografinėse ribose, paliekant 
valstybės pagrindų ir santy
kių su kaimynais nustatyrų 
Vilniuje sušauktam Lietuvon 
seimui. B© to, ši konferenci 
ja išrinko nuolatinį atstovau
jamąjį organą — Lietuvos 
valstybės Tarybą.

Svarbiąsias valstybės Ta
rybos darbas buvo politinis.
Vokiečiams rūpėjo kilo grei
čiausia išgauti Lietuvos su
sijungimą su Vokietija nuta
rimą. Lietuvių konferencijos 
iškeltas apsisprendimas, ne
priklausomybė, demokratiniai 
pagrindai — atrodė keisti 
galybe npakusiems vokiečia
ms. Jų nuomone, argi tokius 
reikalavimus gali kelti pri 
slėgta, bejėgė lietuvių tauta?
Tačiau valstybės Thryba kie 
kviena proga kartojo lietu- soiuybę, rinkdami šimtus tu

kstančių parašų, juos siųstis 
mi Amerikos Prezidentui Vil
nonui, pagaliau, ir savo sta 
/urnomis medžiaginėmis au
komis remdami Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo <Js 
rbus. Lietuvon atstovai važl; 

' nėjo po svarbiuosius Vak^ 
Europos politikos centri 
varydami Lietuvos nepriklan 
somybčs propagandų. Vha 
tai buvo labai didelė ir rei
kšminga parama Valstybės 
Tarybos vedamai politikui.

Derybos su vokiečiais

Bet greta to, tuometinė Vo
kietijos politika buvo karo 
valdžios vedama. Į Lietuvos 
klausimą ktlro vadovybė žiu
rėjo 4caip į Lietuvos - Vokie
tijos sienų sutvarkymo klau
simą. Tai reiškė Lietuvos pri
jungimą prie Vokietijos be 
jokių kalbų ir sąlygą. Gi 
Lietuvos Brss-tojc prasidėjus 
taikos deryboms, vokiečių ka 
ro partijos balsas buvo le
miamas. Štai dėl ko tokiomis 
sąlygomis Lietuvos Tarybos 
padarytas kai kuris nusilei
dimas vokiečiams yru visiš-

(Tęsinys 3 pusi.)
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Sausio 17 d. pas privačius 
Žmones buvo surengta pramo 
gėlė Šv, Antano parap. se
serų naudai. Pramogėlėje da 
lydavo moterys: G. Ivanaus
kienė, T. Blažienė, O. Braziū
ne, E. Molienė, O. Grybienė, 
M. Navarauskienė, V. Stepu- 
lionienė, M. Mišeikienė, A. 
Stankaenė, (A. Ambrazienė, 
M. Gajauskienė ir O. Šimo 
menė.

Sausio 24 d. S. Kaulinai- 
Čiai minėjo 50 metų savo ve
dybinio gyvenimo sukaktj. 
Celebrantai minėjo iškilmes 
per sumą. Prieš mišias aptu
rėjo palaiminimą ir buvo su
teikta jiems auksinis kryžius. 
Daug giminių ir pažįstamų 
dalyvavo iškilmėse.

Linkime Raulinalčiams dar 
tiek metų sulaukti.

*
t

Mas

i

T—iI <
1$ e $ *

L/ H
u/ —

Be kauliukais žaidimo^ va»- Sausio 23-24 d. įvyko pa
štų, sunešta seserims net 5 repijos bazaras. Žmonės skai 
ant lovų užtiesalai vertės tiingai atsilankė į bazarą ir 
$25.00. Tai stambi gerašird- savo atsilankymu gražiai pa 
žiu moterų dovana, už ką se
serys mokytojos yra dėkin 
gos.

•«
✓

Pereitą savaitę atvyko iš

įėmė parapiją.

Pereitą pirmadienį kleb 
kur. J. Čižauskas atlaikė ge
dulingas pamaldas už visi)

O A

L L
&

Lietuvos (Kavarsko) Juozą- j mylimą vyskupą a. a. Michae! 
pa Grybauskaitė pas savo se- J. Galagber. Bažnyčia buvo

*

RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

feutę Adelę ir gimines J. O. 
Piragius. Kelionė per vande
nį buvusi audringa. Laiva3 
net dvi dienas pavėlavo.

J. Grybauskaitė TTavarsRe 
priklausė Pavasarininkų kuo
pai ir darbavosi. Be abejonės, 
ir čia prisidės prie darbuo- •

gražiai sesučių papuošta ge- 
drlu, ir taip pasiliks visą, mė
nesį.

Velionis labai buvo pamy
lėjęs lietuvius, visuomet, lai
ke savo vizitacijų, gėrėjosi 
lietuvių skaitlingumu bažny
čioj. Mylėjo lietuvių kalbą,

į ^7'

t

■■.
j

■■■■Ha

tcs. Sesutė ir Piragiai buvo 
surengę viešniai sutiktuves, 
kuriose dalyvavo ir artime 
Ui draugai.

Naujais “Draugo” skaity* 
tojais tapo Wm. ir V. Maro- 
zai, nuo senų laikų laiką val
gomųjų daiktų krautuvę. Ne 
tik patiems bus malonu pasi
skaityti, kas dedasi lietuvių 
tarpe ir visam pasauly) bet 
ir jų dukrelė su sūnelių žin 
geidauja plačiau susipažinti 
su lietuvių kalba,

Pijus Grybas, senas spau
dos rėmėjas - biznierius, at
naujino prenum. dienr. “Drau 
go”.i Ne tik tėvai patrijotai, 
bet ir jų vaikai ypač jaunes
nysis, nuolat seka jauname- 
čių raštus. Pas Grybus neuž
ilgo atplauks ir “Laivas”.

nes pats daug žodžių suprato 
ir žinojo. Ypač. buvo pamy
lėjęs Šv. Jurgio- -'bažnyčios 

j gražumą ir lietuvių muziką 
Žinodamas mūsų kleb. kun. 

J. Čižausko gabumus muziko-* v • "
je, paskyrė jį vedėjam muzi
kos per diecezijos kunigų re-1 
kolekcijas. Klebonas tas pa
reigas ėjo per šešiolįką metų.

Pasikalbėjime su garsiuoju 
kompozitorium, Renee Beck- 
et, išsireiškė, jog lietuviai tu
ri didžiuotis turėdami savo 
tarpe tokį gabų muziką, kaip 
diecezijos kunigai.

Ateinantį sekmadienį kleb. 
kun. J. Čižauskas laikys su
mų už a. a. vyskupo sielą. 
Pamokslą sakys vienuolis

Visas miestas vandeny. Tai Louisville, Kentucky, miesto centras, kuris šiuo metu iki pusiau apsemtas 
ištikusio potvynio. Visam mieste tamsu, nes nutraukta elektros gamyba. Sustojus visokia prekyba. Apie 200,- 
000 gyventojų netekę pastogės. Benamiai traukiniais gabenami į artimuosius miestus. Plinta visokios ligos, 
ypač. tarpe vaikų.

kun. Silvius. Bus išpildyta ministrą torius pralotas M. Detroito diecezijoj velionis
gedulinga muzika po vado
vyste Br. Nekrašo. Bus gie
dama nauja klebono kun. J.

Doyle. Katedra buvo išpuoš- pastatė daug mokyklų, įstai
ta gedulu iš vidaus ir iš lau
ko. Kolumbo Vyčiai budėjo

cižausko giesmė “Miršta ant dieną ir naktį uniformose.
Kryžiaus” ir “Malda”.

Tūkstantinės Minios 
Vysk. M.: J. Gallagher 

Laidotuvėse

gų, prieglaudų, bendrabučių, 
ligoninių ir t. p. Dvidešim
tais ir dvidešimts ketvirtais

Pamaldose dalyvavo tūkstan-: metais buvo sukeltos demon- 
čiai dvasiškių, Michigan gu- stracijos prieš uždarymą ka 
bei n. F. Murphy. Katedra talikiškų mokyklų Michigan
buvo per maža, kad sutilptų 
visi žmonės. Tūkstančiai sto-

Valst. Sukelta prieškatalikiš- 
koji akcija norėjo uždaryti

vėjo lauke ir laukė kol pasi- visas katalikiškas parapijines

A. Baibokai patys skaito 
“Draugą”, o į Lietuvą Jo
nui Mačinskui užrašė “Gar
są”, kad gautų žinių iš šios 
šalies, nes labai linkęs prie 
skaitymo. • , • i-

Garbė visiems spaudos rė
mėjams, kad platina savąją, 
spaudą. O, kaip būtų smagu, 
kad kiekviena šeima į savo 
namus parsikviestų katalikiš 
ką laikraštį.

Vestsaidiečiai koresponden
tai, platintojai visados patar
naus, kas tik pareikalaus ka 
talikiško laikraščio. Koresp.

Sausio 26 d. Šv. Petro ir 
Povilo katedroje prasidėjo 
gedulingos pamaldos. Iškllmi-; 
ngas Mišias laikė Cincinnati j dieną, 
arkivyskupas J. McNicholas. 
Pamokslą sakė Clevelando 
vyskupas J. Schrembs.

Laidotuvėms vadovavo ad-

LIETUVOS KELIAI Į NE
PRIKLAUSOMYBĘ

t PROFESSOR NOODLE
Dear Profe^sor:

My svveetie f lys «n 
aeroplane, sbe shodts up 
intke sky. 1 plead witk 
her-but all in vain—ske 

loves to soer on high 
She saystbat vrken. 
she marries me.ske’ll 
never fly a£ain. 
Do you believe tkat 
skeli &£re< to <five 
Up flyin£ tken.? 

Ulysšes

(Tęsinys iš 2 pusi.)

kai pateisinamas. Tačiau Lie
tuvos Brastos taikce derybos 
ligi galo nebuvo privestos ir 
jos nutrūko. Vokiečiams pa
vyko užimti dar naujus že
mių plotus. Atrodė, kad ta^ 
da vokiečių galybei, reikia 
dar daugiau bijoti ir jai nu
silenkti. Bet Lietuvos Valsty
bės Taryba ir tada griežtai 
nusistatė eiti savo nužymėtu 
keliu, panaikindama net vi
sus anksčiau vokiečiams duo
tus savo pasižadėjimus. Į Ta- nu.

Per lietuvių Susivienijimo.
Federacijos ir Vyčių kongre
su velionis yra pasakęs gra
žius pamokslus. Dirbo didžiai' 
t?u uolumu iki paskutinis 
mirties valandos.

Juozas N. Medini? ž yra svajotinas.

Sausio Dvidešimts Devinta 
Diena

“AŠ traukiau juos... meilės 
ryšiais”. — Oz. XI, 4.

“Jei mylime vieni kitus, 
Dievas pasilieka mumyse”

— 1 Jono IV, 12.

Peržiūrėdamas savo gyve- 
nmą rasi, kad valandžiukės, 
kurios yra žymiausios, valan
džiukės, kuriomis esi tikrai 
gyvenęs, yra valandžiukės, 
kuomet atlikai dalykus mei
lės dvasioje. Mintimis peržiū
rint praeitį, virš ir už visų 
praeinančių gyvenimo smagu
mų, iššoksta tos aukščiausios 
valandos, kuomet tau buvo 
galima atlikti nepastebėtus 
malonumus tiems, kurie apie 
tave kalba per mažus daly
kus, bet kurie tu jauti yra 
įėję į tavo amžiną gyvenimą. 
Aš esu matęs beveik visus 
gražius daiktus, kuriuos Die
vas yra padaręs; aš esu džiau 
gęsis beveik kiekvienu sma
gumu, kurį Jis yra išplana
vęs žmogui; o tačiau, pažiū
rėjus atgal, aš matau stovin
čius aiškiai virš viso gyveni
mo, kurs yra praėjęs keturis 
ar penkis patyrimus, kuomet 
Dievo meilė atsispindėjo ko
kiame menkame pasekime, ko 
kiame mažame mano darbe, 
ir šie, rodos, yra tie daiktai, 
kurie vieni iš viso žmogaus 
gyvenimo gyvuoja. Visa kas 
aitas mūsų gyvenime yra pra 
eb.antys. Visąs kitas geras

baigs pamaldos — net keletą mokyklas. Vyskupas savo e- ŠOKIAI 
valandų. Oras buvo nepapra- nergija prieš viską tą atsi-Į 
štai gražus: saulė švietė visą laikė ir viskas išėjo katalikų Į

Sakydamas pamokslą vys
kupas apibudino velionio nu
teiktas darbus per devynio- 
iiką metų. Bevyskupaudainas

rybos pasiųstą paklausimą 
vokiečiai tik atsakė, kad Vo
kietija sutinka Lietuvą pri
pažinti, bet kada — jokių 
pažadų nedavė. Tokiu būdu, 
Valstybės Taryba gavo lais- 

j vas rankas. Pagaliau, po su
nkių kovų ir didelių vargų, 
1918 metų vasario mėn. 16 
d. 12:30 vai. Vilniuje, Didžio
je gatvėje, ŠtraJio namuose 
buvo pasirašytas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo aktas. Taip buvo rastas 
tvirtas pagrindas, tikras žo
dis ir taip galingoji Lietuvos 
laisvės viltis virto savaran
kišku Lietuvos valstybės kii- 

Tsb.

naudai.
Velioniu? vyskupaujant į- 

sisteigė ir dvi lietuviškos pa 
rapijos: Šv. Antano ir Šv. 
Petro. Jo liūdi ne vien Ame 
rika, bet ir platusi pasaulis 
Jis buvo darbininkų tėvas. 
Depresijos metu daug vargšą 
sušelpė. Šelpė bedarbius. Dė! , 
kun. C. E. Conghlino kalbų1 
per luuio, kadangi kun. Cou- 
gbiin buvo velionio vyskupe 
valdžioj, tat velionį visuomet 
puldavo kapitalistai. Bet no- 
visuvmet jiems mandagiai at
sakydavo. Visi’ stambesnieji 
laikraščiai velioniui buvo 
priešingi. Bet mirus visi ati
davė gražų paskutinį patar- 
navi.uą, plačiai aprašydami 
vėl, c nio nuveiktus darbus.

Nors velionis airis, bet vi
sur ir visuomet ragino, kad 
visi mokytųsi savo gimtos 
kalbos.

UŽKANDŽIAI

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI ATVYKTI 

Į PARĘ PAMINĖJIMUI

VIENŲ METŲ SUKAKTUVIŲ MŪSŲ 

SALĖS ATIDARYMO

Šeštadienį, Sausio-Jan.: 30 d., 1937
TALMAN AVĖ. TAVERN 4500 S. TALMAN AVĖ.

P. VENGELEWSKIS, sav. Pradžia 8 vai. vak.

I

f 05-

Hėr aaroplarv* 
sbe may forsw<ar.l 
Irt clouds 
dke. may not roam.—

BŪT
TRIS DOnY IMPtV 

MOft SICiNIFY-

tkat skeli not tfet 
Up in tb« air— 
and lartd.
up.'r your domel

Prof- Noodlc

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIDS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue,______________Phone Boulevard 0470

j

Troly o bletsing on your heod it Fom-ol, the now 

thampoo diteovory which takos drab, tiekly hair 

and Irantformt R to a bright and flattoring holo.
'• “ Fom-ol is an amazing foaming oil thon.poo, tuporfino

and non-irritaling to tho moti tender skirt, f om-ol 

leavet your head cleai. and your hair Jowingty 

heotthy. Fom-ol n to oconomlcafj a littfo goet o long 

way. Alk your druggist for tho regutar 50c tižo. Or, 

unito for a gonorout trio! bottfe. encloting 10c to 

covor pocking and pottago.

More • shunpoe-t trcafmeatf

l
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DIENRAŠČIO

/•* . •’A _ , .

U DRAUGO”

«• • > i-»" • «■» < -s”,a;
**-!.•"*

3133 South Halsted Street

-A.-----

Įsigykite 

Tikietus 

Iš Anksto

Visi

Kviečiami

Atsilankyti

Pirmas Simfonijos Orkestras, kuris sugros klasiškus žy mių kompozitorių kūrinius. Jam vadovauja prof. A. S. 
. Pocius.

M. Janušauskienė G. Giedraitienė
< •

šios Chicagos lietuvių gražiabalses linksmins koncerto dalyvius gražiomis dainomis.

Kastas Sabonis Justas Kud i rka
taipgi dainuos gražiausias lietuviškas damas

PROF. A. S. POCIUS taipgi dalyvaus su SV. JURGIO PARAPIJOS DIDŽIULIU CHORU

Koncerto Pradžia 5 Vai. Vak. Šokiai Po Koncerto
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Atsišaukimas

Visas kraštas susirūpinęs 
potvyniu, kuris palietė virš 
10 valstijų ir padarė suvirš 
300 milijonų nuostolių. Dau
gelis vaikučių neteko tėvelių 
ir vio turto.

Raudonas Kryžius prašo vi 
sų atjausti šių baisių nelai
mę, prisidėti aukomis.

Lietuvių Moterų Piliečių 
Lygos pirm. M. Zolpienė ga
vo žemiau dedamų įgalioji
mų rinkti aukas ir kalbėti į- 
vai riuose parengimuose ir per 
radio.

Šiuomi prašau visų lietu 
vių prisidėti aukomis. Kurie 
aukos $1, ar daugiau per sį 
komitetų, tų vardai bus pa
skelbti laikraščiuose. Aukas 
čekius išrašant vardu Red 
Cross prašom siųsti M. Zol- 
pienei, 3562 S. llalsted st 
Už tai bus kreditas lietuvia
ms.

Lietuvių draugijos, ypatin
gai moterų prašomos padėti 
Raud. Kryžiui Chicagos sky
riui paskirtų kvotų — mili
jonų dolerių.

Norint daugiau informaci
jų, kreipkitės pas M. Zolpie- 
nę, 3562 S. Halsted st. (tel. 
Yards 2576). Prašomos ap
siimti rinkėjomis aukų savo 
kolonijoje.

lštieskim pagalbos rankų, 
gelbėkime gyvybes.

M. Zolpienė,
Raud. Kryžiaus įgaliotinė

SKAITYKITE ‘DRAUGĄ”

Nuorašas Įgaliojimo

To whom it may concern 
We are giving Mrs. Mario 
Zolp, of the Lithuanian Wo- 
mons Civic League, autbori- 
ty to broadcast and collect 
1‘unds for the Flood Disastei. 
Please oooperate with her.

Representative

Susan A. Murphy
American Red Cross

616 S. Michigan Avė. 
Chicago, III.

Vykusios Prakalbos

CICERO. — Visų viduiie- 
mį viešįs Chicagos apylinkė
se V. Uždavinys kun. J. H. 
Vaičūno kviečiamas sausio 19 
dienos Vakarų j atsilankė ir 
Ciceroje, lietuvių Šv. Anta
no parapijos svetainėn, kur 
susirinko gražus būrys pasi
klausyti jo prakalbų. Gražiais 
žodžiais svečių kalbėti pri
statė pats klebonas, kuris ir 
vakaro vedėju pakvietė Ana
stazų Valančių, ALRKF vie
tos skyriaus veikėjų. Sekre
toriavo Blažiejus Kazlauskas. 
Kun. J. Vaičūnas savo kal
boje pabrėžė, kad Cicero lie
tuviai visuomet dirbę Vil
niaus reikalams, tik užėjus 
depresijai, pasunkėjus laika
ms, buvo kiek sulėtintas dar
bo tempas. Dabar, svečio at
silankymo proga, vėl tas dar
bas gaivinamas ir toliau vėl 
gyviau bus dirbama. Jis pa
reiškė, kad iškovota Lietuvos

nepriklausomybė džiugina vi
sų lietuvių tautų ir teikia jai 
jėgų tolimesnėm kovom dėl 
Vilniaus ir kitų žemių atga
vimo.

V. Uždavinys kalbėjo apie 
dvi valandas. Jis nupasako
jo sunkumus, kuriuos tenka 
pakelti Vilniaus krašto lie
tuviams kovojantiems su len
kais. Kėlė Vilniaus laikino 
praradimo kaltininkus, kurie, 
anot jo, esu didele dalimi pa
tys vilniečiai, pavėluotas jų 
tautiškas atgimimas, tautiš
kas susipratimas. Įvairūs le
nkų pažadai daugelį vilnie
čių vilioję. Blizgantis lenkų 
tuštumas, pasipūtimas taip 
pat daug kam patikęs. Šian
dien tačiau vilniečiai pamatė, 
kad labai klydo tikėdami len
kų vilionėmis ir dėlto via 
daugiau ir daugiau vilniečių 
kelia balsų prieš okupantus, 
o šie vis labiau niršta ir per
sekioja pavergtuosius. Tik 
juo daugiau persekioja, juo
didesnė reakcija kyla. V. Už-1 
davinys lygino visos lietuvių 
tautos kovas prieš didįjį ka
rų su dabartinėmis vilniečių 
kovomis ir darė išvadų, kad) 
priespauda dabar nei kiek 
nelengvesnė, ttačjau laimėji
mas bus daug lengvesnis. Le
nkų galybė yra išpūstas bur
bulas, kuris nėra baisus tie
ms, kurie jį arčiau pažįsta.

A. Valančius platino Vil
niaus pasus ir ženklus ir pats, 
kaip žemaitis, ragino padėti 
dzūkams išųivaduoti iš len
kų. Šio susirinkimo proga ge-

darių — V. Miciūnienė; S. Š. 
V. Jėzaus dr-jos — P. Vaiku
tis; Susivienymo kp. — A. 
Šrupša; Apaštalystės dr-jos 
— F. Vaičekauskas; Sv. Pra
nciškaus seserų rėmėjų — T. 
Norbutienė. Krespondentė

Iš ARD 9-to Skyriaus

Akad. Rėmėjų Draugijos 9 
skyrius rūpinasi būsimu va
jum. Vienas skyrius nieko ne
padarytų, jeigu sykiu su mu
mis nedirbtų dvasios vadas 
kun. J. Vaičūnas.

Prašome seserfų prietelių 
prisidėti kuo kas gali: ar au
ka, ar darbu. Būtų malonu,

vienų navųų narę. Vakarienė 
rengiama kovo 7 d., paran. 
salėje. Rėmėjų darbas yra 
kilnus. Reikėtų, kad daugiau 
žmonių dėtųsi prie to darbo.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks vasario 2 d. Visos na 
rėš malonėkite susirinkti ir 
paraginti savo drauges, kad 
įsirašytų.

Jaunamečių skyrius
Justas Kudirkas, Liet. operos artistas, kuris savo daina-' Mūsų jaunamečių rėmėjų 

vimu atsižymėjo kur tik pasirodė, “Draugo” koncerte sek- j skyr. gražiai darbuojasi Su
sirinkimus laiko kas trečių 
pirmadienį kiekv. mėnesio. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 22 d., 7:30 vai. vak. 
Mamytės, leiskite savo duk
reles dalyvauti šioj draugi-

madienį dalyvaus kaipo solistas

Gražūs Federacijos
19 Skyr. Nutarimai

BRIGHTON PARK. — Fe
deracijos 19 skyrius laikė 
priešmetinį susirinkimų sau
sio 18 d.'

P. Vaičekauskas išdavė ra
portų iš ^apskrities susirinki- 

isuomeniški kursai

serų. Dvi seserys atsilanko' 
kiekvienų jų susirinkimų.

Naujoji 1937 m. valdyba 
susideda iš: pirm. G. Moze- 
riūtė, vice pirm. — S. Bema- 
dišiutė, nut. rašt. — A. Ruč- 
kiūtė, fin. rašt. — A. MuraŠ- 
kiūtė, maršalka — Jonas de
putis, ižd. deputienė, pirmi
ninkė 9 skyriaus.

Linkime mergaitėms ir to
liau uoliai darbuotis.

A. Jaukžienė

Marquette Park 
Choro Zinutės

Marųuette Parko choro šo 
kių vakaras sausio 17 d., pa- 

jeigu visos rėmėjos prirašytų' vyko. Jaunimo buvo pilna sa-i 
per vajaus vakarienę nors po į iė. Visi linksmai laikų

leido.
pra

Vargonininkas, komisija ir 
visi choristai visiems už tai 
dėkoja.

Dabar varg. B. Janušaus
kas su choru rengiasi prie 
gražios operetės “Sylvia’’, 
kuri vaidinama parapijos sa
lėj balandžio mėnesį.

Sausio 29 d. choras rengia 
savybės balių, parapijos sa
lėj, 8 vai. vakare. Visi cho
ristai kviečiami atsilankyti. 
Bus muzika ir užkandžio.

V. Macikaž

VENETIAN MONUMENT CO., INC
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
------- o ---

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
■■ '—O-------

Suvirš 50 metų prityrimo 
o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

------- o-------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NQRTHWEŠTERN AVĖ.
arti Orand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

jo Vilniaus frontui paremti 
10 dolerių. Buvo ir kitų au
kotojų, kurie sykiu su kle
bono auka sudėjo 32 dol. 73 
<it. J. (BeiViadišienė aukojo 
$1.20, o po 1 dolerį aukojo: 
O. Tamoliūnienė, Brazauskie
nė, St. Mažonis, P. Paurozas, 
Aleksiūnas, J. Smulskis, E. 
Misius, St. Kelpša, A. Vasai- 
tis, Buividienė, N. Jonikaitis 
ir Motekaitis.

Elzė V aiš Viliuke

mo.

visus pasinaudoti
parap, 
se. Ragi 
kursais.

Kalbama apie rengimų va 
karo parapijos naudai. Įneštu, 
kad kiekvienos draugijos at
stovai praneštų savo dr-jonu 
apie tų vakarų ir išrinktų 
iš kiek^įenos draugijos po 
tris asmenis į komisijų. Jie 
platintų tikietus savo narių 
taipe

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So.- Hermhage Avė.
4447 South Falrfield Avenue

Tel LAFAYETTE 0727

Nauja L. V. 112 Kp.
Valdyba

* _______
MARQUETTE PARK. — 

L. Vyčių 112 kuopa laikė me
tinį susirinkimų, kuriame iš 
rinkta nauja valdyba: Jonas 
Šimkus — pirm., Pranė Juš
kaitė — 1 vice pirm., Wafter 
Raginis — 2 vice pirm., Aldo 
na Kopusčiūtė -— aut. rašt., 
Walter Dambrauskas — fin. 
rast., Jack Juozaitis — iždi
ninkas, Aurelija Rūbas ir Lu- 
cilė Minelgaitė — korespon
dentės, Stanislovas Šūkis ir 
Eduardas Birgelis — maršal
kos.

Susirinkimai bus laikomi 
kas antradienį, parapijos sve 
tai nėję 8 vai. vak.

Metinis šokių vakaras bus 
sausio 31 d., parapijos sve
tainėje. Kviečiame visus da
lyvauti. Korespondentės

Dykai
O.fllUllM Plu.nr UNII)

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Tltnu — Motoru patarnauja

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

LAIDOTUVIŲ DIBEKTORIŲ8

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8340

Šv. Kazimiero draugija re
ngia vakarų vasario 21 d, 
Vcngeliausko salėj.

Susivienymo bunco party 
bus vasario 14 d. Vengeliau.: 
ko su’tj.

šv. Pranciškaus seserų ri 
mėjų 2 skyrius rengia buny 
party kovo 7 d., parapijai 
svetainėje.

Marijonų Kolegijos rėmė
A«|^.y?Jltl^^en£ia bunco„party ju. 
3s JmmbariuoriTanšvHo 25 d., Navickienės

r.ar. u<se.

Kalbėta apie Vasario 16 
paminėjimų. Rengimo komi- 
sijon išrinkti: F. Vaičekaus
kas, A. šrupša, J. Vaiskia, 
M. šrupšienė.

Valdybon išrinkta: dvasios 
vadas kun. A. Briška, pirm. 
— J. Volskis, vice pirm. — 
M. šrupšienė, rašt. — O. Ivin-

I ederacijos skyr. susirinki- įkaite, ižd. 1. \ aičekaus 
mai bus laikomi kas ketvir- kas, maršalka — T. Norbu 
tų antradienį kiekv. mėnesio
7:30 valandų vakare, mokyk
los kambary,

Sus-mui pranešta, kad' lab
dariai rengia vakarų vasario 
28 (1. Bus atvaidinta veika
las “Langus brangus

t

M

AB A 

POVILAS 
GRIGALIŪNAS

Mirė sausio 26 d., 1967 ra., 
2:16 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Kilo lė Upytės parapijos.
Amerikoje lftgyveno 30 metų. 
l'allko dttettame nuliūdime 

žmonų. Barbarg, po tėvais Gur
skio tė; 2 dukteris: Nancy, buvu
si savininkė Boauty Parlor (Lie
tuvių Audit.) Ir Antaniną; du 
tentus: Krank Speeeher ir Nel- 
son Meeker, broli Ambrosų, 
sescr| Elzbietą; o Lietuvoj — 
brolj Petrę, seserj Agnieikg Ir
gimines.

Kūnas pašarvotas Pavlavl- 
člaus koplyčioj. 6823 8. West- 
em Avc.

Laidotuvės |vyks ieėtadlanj. 
sausio 30 d. 1A koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas J Gi
mimo I’an. Marijos parap. baž
nyčių. kurioj |vyks gedulingos 
pamaldos už vėllonto sielų- I’o 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

NuoUrdilat kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-as dalyvauti flose lai- 
dotavtse.

Nuliūdę: Žmona, Dukterys, 
Žentai, Broliai, Sesuo ir Gi-

Laidotu v h, direktorius l’av- 
lavlčia Cnėtortakžiig Co., Ine. 
S. Mllchell, Dlrector. Telefo
nasP:ROspect 8262.

PRIEŽODŽIAI
Kad davė, tai ir dribtelėjo. 
Kur nėra mūsų, veršiai mi 

joj. Jos yra prižiūromos se- dų geria.

DIREKTORIAI

tieaė ir F. Vaikutis, koresp. 
— O. Ivinskaitė.

Atstovų susirinkime daly
vavę iš: Šv. Kazimiero drau
gijos - P. Kvietkus, J. Vai
ski?; choro — O. Ivinskaitė; 
Motc;ų Sų-gos 20 kp. — M. 
šrupšicne, A. Stirbienė; Lab-

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES 

SUKAKTUVES

PETRONĖLĖ
JOVAIĖIENA

Jau suėjo deMmt motų, kai 
mlrins atskyrė mylimo žmoną 
Ir motinų 18 mūsų tarpo.

Nors notekome mylimos žmo
nos tr naotlnėlėa. mes jos nie
kuomet neuiralrftlme.

PamaldOM už a. a. Petronė
lės siela (vyks žeėtadlenj. sau
sio 30 d., 1937 m.. Nekalto
Prasidėjimo Pan. flvč. Marijos 
parapijos bažnyčioje^ Brlghton 
Park, S vai. ryto. Tu© laiku 
bus laikomos trejos 8v. MISIoa 
už velionės sielą.

Naeėtrdžlal kviečiame visus 
gimiuts, draugus Ir pažysta
moj dalyvauti žloee pamaldo
se Ir puaLmelstt už a. a. Pet
ronėlės sielą.

Nuliūdę lieka: vyras Boni
facas, sūnus Aleksasulraa. duk
terys Ona Ir EuKvnžfa, ir gi
minės.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

lachamcz iSinai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

J Liulcvicius
S. P. Mažeika
A. Masalskis

C. Lackaoic

S. M. Skudas
I.). Znlp
Ezerskis ir Suk
P. I. Ridikas

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

42-44 E. 1081 h Street 
Phone PULlman 1270 
arba CANai 2515

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULhnan 5703

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevnrd 4089
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Iš Lietuvių Gyvenimo Chicagoj Ir Apy
“DRAUGO” KONCERTUI JAU VISKAS 

PRIRENGTA

Metinis “Draugo” koneer- zihauskienė 
tas įvyks sekincdienį, sausio darbininkais 
31 d. Lietuvių Auditorijoj,' nūs.
3133 So. Halsted st.

Šiai pramogai viskas jau 
prirengta. Koncertinės dalies 
pildytojai jau pilnai pasiren
gę džiuginti skaitlingų pub
likų. (

Koncerto komisija, naudo
damasi praeities patyrimais, 
apsvarstė ir aprūpino visas 
pramogos smulkmenas.

Bufeto vedėjais pakviesti 
būti ir apsiėmė Jonas ir Ro
zalija Maziliauskai, Bddge- 
porto oldtaimeriai. Gėrimus 
pristatys Jurgis Vikiras, 2438 
AV. 45 st. ir F. Vizgirdas 
4611 So. Ashland avė. Ame
rikoniškų saldainių pristatys 

olselininkas* Kaz.
4558 So. AVash te

na w avė. Aleliflnienė, 3251 S.
Union avė., pristatys lietu
viškų saldainių. Sūrių prista
tys Vincas Kuhaitis iš Vil
niaus Kalnelių ir St. Dauge 
la, 3251 So. Km erai d avė. G e 
nerališkas maršalka ir tvar
kos prižiūrėtojas bus Jonas 
Dimša. Drabužių daboklėj bus 
gera tvarka ir mandagus pa
tarnavimas, nes joje darbuo
sis S. Trumpulis.

Bufete bus gera tvarka 
mandagus ir greitas patama 
vimas, nes ten šeimininkaus

saldainių
Vertelka,

sime. Taigi, noriu, kad būtų 
visiems aišku, kad perskaitę 
šį pranešimų kiekvienas gn- 
lėtų suprasti.

Tat dar pakartoju:
1. Jeigu esate padavę rei

kalavimų prieš Board of Ap-
A isi į “Draugo” pramogų,peals sumažinimui taksų rr 

atsilankiusieji visur bus pri- i nebuvot? pašaukti į taksų 
imti kaipo mieli sveteliai ir skyrių, jums pabaudos nebus,

su patyrusiais 
ir darbininkė-

malcnios viešnios.
Vienas iš komisijos

Pranešimas Taksų 
Mokėtojams

Kurie taksų mokėtojai esa
te taip sakant “užfyliavę” 
prieš Board of Appeals, kad 
taksai būtų sumažinti ir ne
buvo šaukiami prieš tų ape
liacijos skyrių, žinote, kad 
antrų mokestį (2nd install- 
ment) reikia jau mokėt pa
baigoj šio mėnesio. Kurie ne
užmokės šį mėnesį, bus 1 
nuoš. pabaudos uždėta. Bcf 
vienų faktų patariu įsitėmyti.

Kurie padavėt reikalavimų, 
kad taksai būtų sumažinti ir 
nebuvote šaukiami Board of 
Appeals, tiems nebus uždėta 
pabauda. Gi kurie buvote ty
rinėjimo ofise, ir taksai bu
vo numušti, nemokėkite tak
sų kol gausite sumažintų bi
lų. Jeigu iki 15 kito mėnesio 
negausite sumažintų bilų, ta
da kreipkitės į Board of Ap
peals. Daugelis žmonių yra

imrois

Į pagalbų nukentėjusiems nuo potvynio. Vienas traukinio vagonų su Chicago 
Raudonojo Kryžiaus slaugėmis, kurios išvyko į Evansville, Ind., teikti pagal
bos nukentėjusiems nuo potvynio. Iš Chiaago išvažiavo apie 50 slaugių.

Atvyks Misijonierius

jeigu antrų installmentų ne
užmokėsite.

2. Kurie turėjote tyrinėji
mų (“hearing”) Board o<’
Appeals ir taksus nrpiušė, 
nemokėkite paskutinio install 
mento tol, kol gausite nau
jas sumažintas bilas.

3. Jeigu negausite suma
žintų bilų iki 15 kito mėne
sio, tada kreipkitės į Board 
of Appeals, arba pašaukite1
mano ofisų ir klauskite dau-1 ___________ _
giau informacijų. Telefonas' BRIDGEPORT. Šv. Ju 
Prospect 1012. , r»5° Para™os maldingieji pa

Adv Charles P. Kai, Įrapijonai atsimena ir dažna: 
6322 S. AVestem avė mini misijonierių kun. A. Ka-

-------------- ------------------------ , zlagskų, pranciškoną. Pralo-
LIETUV1AI ADVOKATAI t0 pakvietimu, per keletu pa

starųjų metų jis čia išbūda- 
j vo po keletu mėnesių. Dabar 
vėl parapijonai nudžiugo da- 
girdę, kad misijonierius jau 
bus čia ateinantį šeštadienį, 

AKIŲ GYDYTOJAI

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH Jį GRISH
LTETTW1S ADVOKATAS 

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

Penktadienis, sausio 29, 1937

Evangelisto laikytam prieš- 
metiniam susirinkime nutarė 
prisidėti prie Šv. Antano dr- 
gijos šioj parapijoj.

Dėl to kviečiu visus šios 
dr-jos narius į būsimų susi
rinkimų 31 d. sausio. Tai 
bus paskutinis šios dr-jos su
sirinkimas. Susirinkę nariai 
sužinos visus reikalu*.

J. Jacevičius

Pranešimai

“fyliavę” per mūsų ofisų ir 
plačiai žinoma Rozalija Ma-dėl to susimaišė šiame klau-

I

PASKUTINI KARTA CHICAGO!
Visiems neturėjusiems progos pamatyti pageidau

jant, prieš išvykdami iš Chicagos.
BROLIAI M. IR K. MOTUZAI 

Penktadienį, Sausio 29 d., 7;3O vai. vak. 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 So. Halsted St.

paskutinį kartų parodys LIETUVĄ spalvuotuose pavei
ksluose ir garsais^ Tenepasilieka nei vienas lietuvis ne
pamatęs šių paveikslų! Paklauskite tų, kurie jau matė.

JOHN 6. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki S 
Panedėlio. Seredos lr PėtnyClos 

vakarais nno • Iki • 
Telefonas OANal 1176

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonas REPublic MOO

State Prospect ltlf

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW 
6339 So. Western Avė. 

Valandos: kasdien nuo >:>0 po plei 
Ilki 8:30 v. vak. SubatoJ nuo 12 Iki 

0:00 vakare 
188 W. Raiulolph St. 

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

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis" 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo T :30 iki 8 va). vak.
TeL CANi

ĮVAIRŪS DAKTARAI

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
-33 North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 
Vakarais ir šeštadieniais 

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

niMl.

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greit* 
palengvinime su keliais 

iftsltrynimais.
• PAIN-EXPELLER ’
pilniausia pasisekimą nau.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELKIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbtti 
Virikinti ir nuo 

Utkietėjimo

TV.AITK SAMPKUO DTKA1

SM S. W«U» SS. Chleege, ■ 
FrM«ak ma ssassU drkal 
VmOh -----------------------------

Visose
Vaistinėse

Į sausio 30 d. Jisai atvyks iš
Detroito, kviečiamas kun. Pe
trausko, praloto pavaduotojo.

Rap.

LIETUVIAI DAKTARAI

Vienijasi Draugijos

DIEVO APVAIZDOS PA
RAP. — Draugija Šv. Jone

Penktadienio vakare, sau
sio 29 d., Universal klube, 
814 W. 33 gat., įvyks Ameri
kos Lietuvių Daktarų drau
gijos metinis susirinkimas, į 
kurį kviečiami ir ne nariai 
daktarai (D. D. S. ir M. D.). 
Čia, prie tinkamų skanėsių ir 
harmoningo žodžio, sustiprin
sime senus ir i.žmegsime nau 
jus draugingumo ryšius, kad 
tinkamiau pasirengti draugi
jos sidabriniam jubiliejui.

J. J. Kowar, sekr.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

TaL YARds 0094 
Res.: TaL PLAza 2400

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

Mndnlinmte nnn IO W /4i/w»o

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS: 
rakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
• I ni»hi ir T i V v • -3O v »

JAU SVORĮ ZO 18 KALIFORNIJOS

DR. J. SHINGLMAN
Praktikuoja 30 metų

Reumatizmas Ir Širdies ligos Jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta 1838 So. 60 Avė. 

Phone Cicero 386#
Office 49SO West 134h Street

Tel. Calumef 6974 o-tso vaiancos 
9 ryte Iki 8 vakar*

Msklrtant sek 
madienį ua 1. 
trečiadienius.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 So. Halsted Street
__________ flHTOAflO. ruc __

DR. A. J. SRIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

GETRAS
4300 8. Fairfield Avė.
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakar* 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti

Telephone HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 South Western AvenueC* » •
Valandos:

Nuo 9 rytejki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais

pagal susitarimą

Tel. Office Wentwor’h 6330 
Rez. Hyde Park 8395

DR. SUSANNA SLAKIS
Motėm ir vaiku Ilgu gydytoja
6900 So. Halsted SL

Į Valandos 2—4 po pietį), 7—8 v. vak. 
iSskvrus seredomis ir snbatomis.

Tel. Ofc. RF.PnblIc 7«9«
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 West Jdarąnette Road
Antrad., ketvlilad. ii uenktadlenlalr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 8-9 v. v.
ftcStadlenlals nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvrsy
MELROSE PARK, ILL 

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

‘ftefitadienials nuo 2 v Iki » v. v.
Sekmadieniais pagal sutarties.

Res.:
2453 W. 69 St

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMhx.< 628C

DR. A. G. 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 

našai sutarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS I
DANTISTAS 

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

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

Res. 6924 So. Talman Ava.
Rez. TeL GROveniU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketv. ir Nedėliomis susi tania

TaL CANal 2345

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St. 

Tel. OANal 0402

BIZNIERIAI. GARSINKI- 
TtS “DRAUGE”
ĮSIGYKITE

Gavėniai reikalingą 
knygelę:

STACIJOS
GRAUDŪS
VERKSMAI

ir
Gavėnios Giesmės 

Atspausdinta iŠ maldaknygės 
“Ramybė Jums“

10c.
DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė.

. Chicago, Illinois

ELEKTRINIAI VALYTUVAI
HFALTH-MOR 

Matykite fj Šiandien t 
Reikia tik pafianktl PTCNtral 9051 

'arba raityti laiškų. o HEALTH-M<">R 
ekspertas atvyks pas Jus. ir per ke
lias minutes lėnlėklns HEAT.TH-jMOR 
magikų. Saukite pardavėja J. F. 
DANIS. Room 818, 203 No. Wa-
bash Avė., Cbicago.

CLASSIFIED
REIKALAUJAMOS DARBINTNKfiR

DR. A. J. MANIKAS Reikalaujamos prityrusios press- 
glrls. American Cleaners & Dyers, 
♦ 250 Wcst T.»ke Rt 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRglnia 1116 4070 Arcbar Ava

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 
vakare

REZTDENCT.TA I
LAFayette 3051 2519 W. 43rd 8«.' —r--------------------------—- ------- ---------

, n m •_ r a —v ' leėko nepersninkaus darbo prie na-Valandos: 9 10 ryto ir 5—0 vak. mu Atsmaukite: Anastazija Frel-
Treėiadieniais ir Sekmadieniaie ' tlkattė, 1985 So. Strlng St. 

pairsi sutarti

Reikalaujama ekspertė bes uty one- 
rator Turi gyventi apylinkėj. 3970 
Archer. LAFayette 7282,

IFftKO DARBO

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS KABIAI
IFftKO KAMBARIU

Office Phone 
PROspeet 1028

Ree. and Offiėe Tel. CANa’ 0257 
2369 8. Leavltt St.

OANal 0700

EMIL DENEMARK, Ine.
BUICK, CADILLAC, LA SALLE

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

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

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

Trys suaugę žmonės (tėvai Ir sū
nūs). teliko didelio kambario arba 
2 mažų kambarių, su steam hent. 
South Sldėj. Teisingi žmonės. Box 
97 A. 2834 8, Oaklev Ava., Chlc»s»>.

PARDAVTMt I BIZNIAI
PARDAVIMUI "Rboe Repalr" ma-

žlrKM su visais įrankiais Ir "staleu. ’ 
Jei nemokate amato, Ižmoklnsiu. Ss-

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

Rnnday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso Telef. BUOlevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

ToL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedčl. pagal sntartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonai REPublic 7868

Res. PROspeet 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezldeneiia: 6600 Ro. Art esi an Ava, vlninkų matykite vakarais Ir nedė- 

i vrnr>a. u o Hoj visų diena. A. O. 4049 SouthVALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet Talman Avė. Kampas 40th PI.
_______ 6 iki 8 vai, vakaro , ,

Tai. BOUlevard 7042 PARU i

DR. C. Z. VEZEL1S
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

TaL Ofieo BOUlevard 5913-14 
Raa. KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nno 1—3: nno 0:30—8:80 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VTRglnla 0030 

Residence TeL BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 p. m. 

Rerldenefja
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartis

PARDAVTMIK NAMAI
Pardavimui mod ernlžkaš iū Orį n Is 2 
fletn namas 8 Ir * kambarių, plels- 
terluotas belsmonta., uždaryti por- 
ftlal, gatvė Ir elė Ižmokėtl, 2 karų 
ga radžiu.. Kainavo 318,000. Paleisiu 
Už 35.950. A tel Ar ūkite 5188 8. Al
bany Avė. Agentų nenoriu.

PARBAVTMIII KA n, INI AI PALTAI
48 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui 35.00. 
Pirmosios ateiti, pirmiausiai mu». 
Bconomleal Seetlon. Miller Fur Com- 
panv 188 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarais.

IFJtKO PIRKTI

Teėkoma pirkti maži vargontukal 
(reed organ). Turi boti geram ato- 
vy. Box 81 A. "Draugas".

UPHOLSTERING

Rakandų Taisymas
Pervflkimas, baldų taisymas, par- 

maliavojimaa, ilvalymas. Darbas ga
rantuojamas. Apkainavimas dykai 
Zemiansios kainos mieste. 8uperior 
Upholstering Co., 327 So. Kodais 
kf., NEVada 7717.


