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V era Cruz, Meksikoj, atidaroma bažnyčios
Valstybes pkraatoriK išleido 

praKliamadja

TAS YRA VALSTYBES KATALIKŲ 
SĄJŪDŽIO VAISIAI

ORIZABA, Meksika, vus. 
12. — Vera Cruz valstybės gu 
bernatorius M. Aleman pasi
rašė ir išleido paskelbimą 
(prokliamaciją), kad Šioje vai 
stybėje “kai kurios” bažny
čios bus atidarytos. Podraug 
jis įspėja gyventojus katali
kus, kad jie nerengtų religinių 
demonstracijų, kadangi tas 
“griežtai” uždrausta.

Ramus, bet griežtas, katali
kų sąjūdis čia ir kitose valsty
bės dalyse privertė gubernato
rių rimčiau pagalvoti apie 
bažnyčių atidarymų.

Spėjama, kad visoj Meksi
koj pasireikš gyventojų sąjū
dis nž bažnyčių atidarymą ir 
grąžinimą katalikams. Didelis 
daugumas Meksikos gyventojų 
yra katalikai.

ORIZABA, Vera Cruz, Me
ksika, vas. 12. — Policijai pa
vyko iš naujo uždaryti visas 
čia anądien subruzdusių kata
likų atidarytas bažnyčias.

Kaip tik tas atlikta, katali
kai ir vėl išjudo ir atidarė ke
turias bažnyčias. Šiam žygini 
nesipriešino nei policija, nei 
kariuomenė.

Katalikų sąjūdis reiškiasi 
visoj Vera Cruz valstybėj nž 
bažnyčių atidarimą ir jų pa 
davimą katalikų pasaulininkų 
komitetų žinybai.

Cordoba mieste keliolika tū
kstančių katalikų surengė vai
kštynės. Reikalauta bažnyčių 
atidarymo. Katalikų grupės į- 
siveržė į kaikurias uždarytas 
bažnyčias ir varpavo.

Marinto mffttffliBkai pido galvas 
vieškeli

MADRIDAS, vas. 12. — Na 
cionalistų pajėgos Madrido 
pietrytuose ne vien perkirto 
Madrido — Valencijos vieške
lį, bet ilgu kyliu pratęsė Fron
tą apie 10 mylių Jarama pau
piu. Tas padaryta, kad visiš
kai atkirtus iš -Valencijos mai
sto ir karo medžiagos prista
tymą į Madridą.

Nacionalistai buvo privers
ti ilginti frontą, kadangi radi
kalai maisto pristatymui ėmė 
naudotis paprastais minkštai
siais keliais.

Madrido — Valencijos vieš- 
celis Madrido radikalams bu
vo gyvybės palaikytojas. Tad 
per kelias paras milicininkai 
ir svetimų šalių savanorių ba
tai i jonai vykdė kontratakas 
imti vieškelį.

Visos kontratakos buvo kru- 
viniausios ir radikalai nieko 
nepešė. Apie 1,500 radikalų 
milicininkų ir savanorių vel
tui paguldė galvas, žvalgyto
jai pareiškia, kad radikalų 18- 
osiog brigados dviejų batalijo- 
nų kariai kone iki vieno išklo
ti nacionalistų kulkosvaidžiais 
ir patrankų Šoviniais.

Tr toliau radikalai nepaliau
ja rengę nevykusias kontrata
kas, kadangi iš Valencijos įsa 
kyta būtinai atimti vieškelį. 
Bet tai tuščios pastangos.

Madrido radikalai dėl viso- 
ko skelbia, kad jie kituose Ma 
drido šonuose “laužia” nacio
nalistų frontą. Tai tik pasa
kos. .

ISPANUOS RADIKALAI 
BĖGA IR GRASINA

GIBRALTARAS, vas. 12. 
Žiniomis iš Malaga, naciona
listų kariuomenės priešakinės 
sargybos, kurios vejasi pas 
prukusius iš Malagos radika
lus, jau yra arti Almerijos, už 
150 mylių nuo Malagos rytų 
link. Motril miestelis jau pa
imtas. Nacionalistai bando bė
gančiuosius radikalus kaip 
nors apsiausti ir sugauti.

Nors radikalai galvatrūk
čiais dumia, kiek tik gali ko
jos juos nešti, Valencijos ko
munistai ir anarchistai skel
bia, kad bėgantieji “bėgdami 
tvarkosi ir planuoja pradėti 
kontratakas, kad at&iėmus Ma 
lagos uostą”. Kas čia sakys, 
kad jie protingi.

PLATINKITE “DRAUGĄ

ISPANIJOS KARK) STOVIO ŽEMĖLAPIS

Šis žemėlapis tikras gramozdas, padarytas radikalą nau
dai. Nuvesta juodoji linija rodo karo frontą. Jei ši linija bū
tų teisinga, atrodytų, kad radikalai valdo didesnę Ispanijos 
dalį. Tuo tarpu jie valdo platų ruožą tik pąjūriu, pradėjus 
Almerija ir baigus Barselona. Žemėlapyje tačiau teisingai nu 
rodyta, kad paimta Malaga ir kad perkirstas Madrido Valei* 
cijos vieškelis. ' * (Aeme Photo.)

PREZIDENTO GRIEŽTAS 
NUSISTATYMAS

WASHINGTON, vas. 10. — 
Daug kas peikia ir kritikuoja 
prez. Rooeevelto nusistatymą 
teismų pertvarkymo klausimu. 
Žymioji dalie spandog kovoja 
prieš sumanymą. Kongrese 
reiškiasi stipri opozicija.

Nepaisant to, prezidentas y- 
ra griežta-i nusistatęs už Savo 
sumanymą ir nepaliaus dirbęs, 
kad kongresas tai pravestų. 
Kae buvo gera prieš šimtą me
tų, šiandien netinka.

30,000 KARIŲ I KITUS 
FRONTUS

GIBRALTARAS, Vas. 12. 
— Žiniomis iš Malagos, nacio
nalistų karo pajėgų vyriausio
jo vado gen. Franco įsakymu 
iš Malagos fronto 30,000 na
cionalistų karių pasiųsta į ki
tus frontus prieš radikalus.

CAIRO, III., vas. 11. — Iš
kraustyti iš šio miesto į aukš
tumas gyventojai pagaliau grį 
žo į savo namus praėjus pot
vynio pavojui.

DETROIT, Mieh., vas. 12. 
— Pirmadienį atidaromi auto
mobilių Tabrikai čia, Flinte, 
Sagrnaw, Bay City, Toledo, 
O., Muncie ir kitur.

PUOLAMAS APSKRITIES LIGONINĖJE 
BLOGAS PATARNAVIMAS

Mrs. Auna Kielbasa, 20 m. 
amž., 1318 Dickson gat., pnola 
Cook apskrities ligoninėje 
tvarką ir patarnavimą. Sako
patarnavimas yra perdėm “su

.»»

SKAITYS KARDINOLO 
LAIŠKĄ

Chicagos arkivyskupijos baž 
nyčiose rytoj bus skaitomas Jo 
Emin. kardinolo Mundelein 
laiškas apie misijų rėmimą.

LENKAI MDMNtUI URBA 
U2 DIKTATŪRA LENKINI

PARTIJOS VADAI TURI SLAPTUS 
PASITARIMUS

ŠUTOMO- 
IKAI

DETROIT, Mich., vai. 12. 
— General Motors korporaci
ja reMgifteHto ■ ♦ėdriau, atidary
ti automobilių fabrikus ir pa
kviesti į darbą dešimtis tūks
tančių darbininkų.

Kai kurie/ fabrikai bus ati
daryti ateinančią savaitę. Ki
ti — paskiau. Visuose norima 
greitai grąžinti normalią ga
mybą. ■ ••

TURTINGŲJŲ PONIŲ 

VARGAI

Chieago spauda iškelia aikš
tėn šio miesto turtingųjų po
nių vargus. Jos turi šunis ir 
šuniukus. Negali gauti tarnų, 
kurie sutiktų šunis pavedžioti. 
O, sako, jie reikalingi kaedien 
keletą kartų išvesti kur į pa
šalinius bulvarus, arba par
kus. /

Turtuolės nurodo, kad New 
York© yra profesionaliai Simų 
lydėtojai. Chicagoj to nėra. Y- 
ra kuo joms daug susirūpinti.

VATIKANAS, vas. 12. — 
Paskelbta, kad Šventasis Tė
vas Pijus XI ramiai praleido 
naktį. Keletą valandų galėjo 
miegoti. Šiandien sveikumo 
gerėjime nerasta kitėjimo — 
atmainos.-

PASIKARTOJA LENKŲ
STUDENTy RIAUŠĖS 

VILNIUJE
VARŠUVA, vas. 12. — Len

kų studentų prieš žydus 
riaušės vakar iškilo Varšuvo
je ir pasikartojo Vilniuje. 
Daug žydų studentų nukentė
jo^

Vilniuje riaušės- vyko per 
dieną. Lenkai studentai tran- 
kėši gatvėmis šūkaudami 
“Šalin visi žydai!”

LAIMĖJO PALEISTI Iš
TARNYBOS POLICININ

KAI IR KITI

Illinois vyriausias teismas 
sutriuškino legislatūros pra 
vestą įstatymą, kuriuo remian 
tis Chicagoj iš tarnybos pa 
leista 203 policininkai ir ug
niagesiai, sulaukus, jiems 63 
metų amžiaus.

VARŠUVA, vas. 12. — Mi
rusio maršalo Pilsudskio suda
rytos partijos variai ėmėsi 
darbo, kad į Lenkiją įvedus 
diktatūrą, panašią nacizmui, 
arba fašizmui.

Šiai partijai priklausantieji 
Lenkijos seimo atstovai, kurių 
yra daugiau kaip vienas šim

BOLŠEVIKŲ ARMIJOS 

VADAS APIE JAPONUS

MASKVA, vas. 12. — So
vietų kariuomenės tolimuose 
Rytuos© vadas gen. Bluecber 
praneša iš Chabarovsko, kad 
japonų oficialiniai dokumentai 
Ii ūdija, kad japonai planuoja 
karą su sovietų Rusiją. Sako, 
japonai pasiryžę užimti ir pa 
sisavinti Sibiro teritorijas su 
Vladivostoku ir kitais mie
stais.

NEMOKĖS PIRKIMO 
MOKESČIŲ

KIEK LIETUVOJE 

LAIKRAŠČIŲ

puvęe
Susirgo jos dviejų mėnesių 

kūdikis. Ji nuvyko į kūdikių 
gerovės stotį. Ten jai duotas 
leidimas kreiptis į apskrities 
ligoninę.

Ji su kūdikiu nuvyko į ligo

ninę, kur prisiėjo ilgai laukti. 
Apskrities agento ofise viena 
ponia dirstelėjusi į kūdikį pa
reiškusi, kad su juo nėra nie
ko bloga.

Belaukiant kūdikis staiga 
pamėlynavo ir mirė ant moti 
nos rankų.

Visi sako, kad tokmoee at
sitikimuose visokia procedūra 
turėtų būti metama į šalį ir 
turi būti greitas patarnavimas.

1937 m. sausio 1 d. Lietuvo
je (be Klaipėdos krašto), pe
riodinių leidinių leidžiama — 
146. Iš jų lietuvių kalba — 
.119, žydų — 13, rusų — 7, 
lenkų — 4, vokiečių — 1, he
brajų — 1 ir esperanto — 1. 
Iš tų leidinių: dienraščių —

Illinois vyriausias teismas 
vakar nusprendė, kad viešio- 
sios naudos kompanijos (Utili
ties) nereikalingos mokėti val
stybei josiu pirkimo mokesčių, 
kadangi nuo šių mokesčių yra 
palinosuota gazo, vandens ir 
elektros vartojimas pramoni
niams reikalams.

Valstybė netenka apie 6 mi
lijonų dol. metinių pajamų. 
Matyt, reikės vargšams sumo
kėti šiuos milijonus.

VILNIAUS UNIVERSITE
TAS VISIŠKAI UŽDA

RYTAS

tas, turi slaptą susirinkimą. 
Tariasi api© diktatūros įvedi
mą.

Diktatorium numatomas Pil 
sudskio įpėdinis maršalas E. 
Rydz-Smigly, kuri? skaitomas 
stipriausiu Lenkijos valstybės 
vyru. Kalbama, kad jis dėl 
visako nedalyvauja pilsudski- 
ninkų partijos pasitarimuose.

DIDĖJA KINIEČIŲ KATA
LIKŲ SKAIČIUS

ŠANCHAJUS, vas. 12. — 
Kinijos katalikų misionierių 
išleistas metraštis 1937 me
tams rodo, kad šiandien Kini
joje yra 3 milijonai kiniečių 
katalikų. Taip pat pažymi, kad 
1936 metais 115,336 kiniečiai 
priimti Katalikų Bažnyčion.

1907 metais kiniečių ^Tatafi-

Gen. Bluecher pažymi, kad M skaičius buvo apie vienas 
milijonas. Praėjus 18-ai 
atsiektas kitas milijonas. Pas* 
kiausias trečiasis milijonas at 
siektas 17 metų laikotarpiu. 
Tas įvyko dėl to, kad misionie 
riavimą sutrukdė buvęs pašau 
linis karas, o paskiau pasirei- 
škusios politinės suirutės pa
čioj Kinijoj.

Po pasaulinio karo negreit 
Kinijoje sulaukta naujų misi
onierių kunigų, kurie turėjo 
papildyti pasidarusias spra
gas. Ir tik keleriais paskuti
niais metais sulaukta naujų 
atsargų. Sulaukta eilė kiniečių 
vyskupų ir kunigų ir misionie- 
riavimo darbas žymiai pagi
lintas.

Katalikų Bažnyčios presti
žas didėja kartu su katalikų 
skaičiaus augimu. Visur stei
giamos naujos katalikiškos 
švietimo įstaigos, kurias gau
siai lanko ir pagonų jaunimas.

Kinijoj šauniai suorgani
zuota katalikų akcija ir puikiai 
vystosi. Taip pat didėja religi
nių kongregacijų skaičius. A- 
tidaroma daugiau ligoninių ir 
dispensarijų. Be kitko kinie
čiai katalikai daug interesuo
jasi sociale gerove ir daug dlr 
ba ta linkme.

Pasirodo, kad Kinija daug 
žadanti Katalikų Bažnyčiai. 
Tik reikalinga daugiau čia 
Evangelijos skelbėjų, pasiau
kojusių Dievo garbei, sielų iš
ganymui ir žmonių gerovei.

sovietų armija yra paruošta. 
Tegul japonai tik bando. Jie 
pamatys t-ai, ko nematę.

GEN. GOERINGAS VYKS

TA J LENKIJĄ

BERLYNAS, vas. 12. — 
Gen. Goeringas, kurs neseniai 
lankėsi Romoje, vyksta į Len
kiją.

Lenkų prezidentas Moscic- 
kis pakvietė jį dalyvauti med
žioklėje, kuri surengta jo, Goc 
ringo, pagarbai.

Matyt, Mosciokio surengta 
medžioklė įvyks okupuotos Lie 
tuvoe šiluose.

TĖVAS NUŠOVĖ SŪNŲ 
IR PASIŠOVĖ

VILNIUS. — Dėl Vilniaus 
16, trig kartus per savaitę 1, universiteto studentų sukelto 
du kartu per savaitę — 2, sa- priešžydiftko neramumo, nni- 
vnitraščių — 35į dvisavaitinių versitetas buvo uždarytas tik 
— 18, du kartu per mėnesį — laikinai. Tačiau tiams neramu- 
3, du ar vieną kortą per mene 'mama nenutilstant, atsisakė 
•į — 2, mėnesinių — 47, dvi universiteto rektorius ir pro-
mėnesinių — 6, kas du mėne
siai — 1, kas trys mėnesiai — 
1; įvairiu laiku — 15.

rektorius. Ryšium su tuo, len
kų švietimo ministeris įsakė 
universitetą uždaryti visiškai.

CALUMET City, Ind., vas. 
12. — Mūrininkas J. Brozlo- 
witz, 55 m. amž., susivaidęs su 
savo sūnum Joseph, 24 m. 
amž., ji nušovė ir po to patsai 
pasišovė. , į

Šv. Margaretos ligoninėje 
gydytojai rado, kad tėvas žu
dikas pasveiks.

Kitas jaunesnis sūnus, nu
šautojo brolis, buvo tragedijos 
liudininku. i , ,j aJ

MASKVA PRADĖS 
VALYTIS

MASKVA, vas. 12. — So
vietų komisarai rado, kad Ma
skvos gyventojai vilki per 
daug purvinais marškiniais. 
Neturi kur juos skalbti. Komi
sarai nusprendė čia įsteigti 
keletą šimtų nanjų skalbyklų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Iš 

daltog debesuota; maža temj 
rstūros atmaina.
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Šį pakvietimą čia perspausdiname tuo 
tikslu, kad parodyti pavyzdį kitoms koloni
joms, ar jos bus didelės ar mažos, kaip rei
kia branginti Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną ir kaip ją reikia minėti. Ypač sekti
nas vašingtoniečių lietuvių pavyzdis tuo 
žvilgsniu, kad jie pajėgia įtraukti kitatau
čius į Lietuvos tautinės šventės minėjimų. 
Tai yra reikšminga ir svarbu. Pas mus pa
čius susidaro geresnė nuotaika, kuomet ma
tome, kad ir kiti pagerbia tai, kas mūsų 
tautai yra brangu. Knights of Columbus yra 
stipri Amerikos katalikų vyrų organizacija. 
Jon priklausp daug žymių žmonių: politikų, 
ckonomininkų, mokslininkų, dvasininkų ir 
t.t. įtraukti tokių organizaciją į mūsų tau
tinės dienos minėjimų tikrai yra didelis da
lykas.

Kas išknajo Lietms laisve irK- W4m|| .•

E DIENOS KLAUSIMAI ||

APIE STALINĄ IR TROCKĮ

SUOMIŲ SPAUDA APIE VILNIŲ

(Užbaiga)
Nepriktauomybėe karas

1918 m. gr. 30 d. Lietuvos 
vyriausybė gavo iš Vokie

tijos 100 niil. markių pasko
lų, kuri panaudota daugiau
sia ginklams pirkti. l-*s pul
kas buvo steigiamas Alytu
je, 2-is Kaune it gudų pul
kas Gardine, 1919 m. sausio 
15 d. Liet. vyr-hė paskelbė 
karininkų ir puskarininkių

Prancūzų vadovaujami le
nkai atsigriebė, ėmė pulti ru
sus ir 1920 m. rugp. pabai 
goj skverbtis į mūsų k ari u o 
menės pozicijas. Liėtuv&uns 
nenori ut, prasideda kautynės 
su lenkais, jau trečiasis ka
ras. Santarvė mėgino taikin
ti, bet lenkai to nepaisė. Jau 
ankstyvesnių dviejų karų nu
varginta mūsų kariuomenė Su 
valkijoje turėjo didelių nuos
tolių. Bet netrukus pertvar-

šeštadienis, vasario 13, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Žmoneliai stebisi to kolcho- 
—----------  zo viršininko narsumu. Tik

Kaip nugaišo paskutinis vėl- daugelis mano, kad dabar vel-
nias Sov. Rusijoj

(Pabaiga)

i nias nė nereikalingas. Tr žeg- 
: nojasi vargšai nuo jo! (XX)

L. A. praneša, kad Vaasos mieste išei 
nunčiauie suomių koalicijos partijos organe 
“Vaasa” sausio 20 d. buvo įdėtas to laikraš
čio redaktoriaus Lietuvos bičiulio Hypoene- 
no straipsnis apie incidentų prie Lietuvos

Anų dienų iškėlėme klausimų, kad da- 
akr-Sovietų Rusijoj veikia ne komunizmas, 
bėt stalinizmas. Ten buvo pasakyta, kad jei I •***
bZL.. ! l^nkijos demarkacijos linijos. Savo straips

nyje llyppoenenas griežtai smerkia lenkus

mobilizaoijų. Savanoriai plaut kyU jį lenkus tire
kė šimtais iš miestų it kai- jirvintaiz ir nudraibiai. įr 

buvo Santarvės sulaikyta jau 
visai netoli Vilniaus! Ameri
kiečiai niekad nesupras, kų 
jautė tuomet Lietuvos k»-

Neseniai Anglijoj Irthling- 
l borougho (tik nenusilauškit

dabar gyventų Marksas ir Leninas, jie tik 
rai dėtus prie trockininkų ir kitos Stalino 
diktatūros opozicijos. Tas mūsų straipsnis, 
žinoma, labai nepatiko akliems stalinizmo 
bernams ir per savo laikraštį Chieagoj 
aešuko: Šimučiai ir Strazdai su Trockiu!

Strazdai, tiesa, yra su Trockiu, tačiau, 
susimildami, neįtarkite Simučių. Jie nėra 
nei su Stalinu nei su Trockiu, nes kaip vie
nas, taip ir kitas prisidėjo prie užtraukimo 
Rusijos žmonėms kruvinojo bolševizmo, to
kios nelaimes, kokios vargu kada buvo su-

už skriaudų, kurių padarė Lietuvai.
Straipsnyje rašoma: “Ypatingas konfli

ktas įvyko Lenkijos Lietuvos pasienyje ar, 
tiesų sakant, visai netoks ypatingas. Atsi
žvelgiant į tai, kad Lenkija visa dar laiko 
užėmusi Vilniaus sritį, kurių ji užgrobė to
kiu būdu, kuriam pritarti negalima, netenka 
stebėtis, kad panašiai gali įvykti, kas da
bar tame pasienyje tikrai įvyko”. Toliau 
autorius aprašo žinomų demarkacijos linijos

. .. gairės perkėlimų į Lietuvos teritorijos pusę.Šliaukusi bet kuri kita tauta pasaulyje. Mes » ° . ... . ....
nesam ir nebūsim su Trockiu, nes jis, būda- l ai ais us ir sųjnomngae ne įe

Sovietų Rusijos karo komisaru, vykdy- Į !es ląuzyms , konstatuoja aakraSta To-
. t ... . -I lian laikraštis nazvmi. kad Lietuvai buvonamas bolševizmų drauge su Leninu įszuue

milijonus nekaltų žmonių. Jis siuntė savo 
armijų, lietuvio Kapsuko vadovaujamų, kad 
pasmaugti tik kų užsimezgusių Lietuvos ne
priklausomybę. Trockis išžudė daug Rusi
jos inteligentijos ir kunigų, jis bažnyčias 
pavertė į sandėlius ir atklydęs. Jis daug ne
kalto žmonių kraujo praliejo, daug žmonių 
nuskriaudė, daugiausia prisidėjo, kad pas
iraugti visokių žmoūių ltci$$. Dėl to, kaip 
mes galėtumėm teikti savo bet kokių para
mų tokiam nenaudėliui, tokiam Rusijos žmo
nių budeliui!

Mes neremiame nė Stalino, nes jis to
liau varo Trockio neužbaigtų bolševizmui ne
pakenčiamų žmonių žudymo darbų ir reli
gijos persekiojimų. Bet, reikia pasakyti, kad 
Htalhias dar plačiau užsimojo. Jis dar aš
triau pasigalando peilį ir kerta galvas ne 
tik bolševizmo priešams, bet ir vakaryka- 
tlems bolševikų vadams, kurie tik išdrįstų 
priešingų žodį pasakyti naujajam Rusijos 
carui Stalinui. Kova eina tarp Stalino ir 
Trockio ne už kokius nors principus, bet 
ui diktatoriaus vietų. Jei tarp jų yra kokio 
skirtumo, tai gal tik toks, kad Trockis no-

liau laikraštis pažymi, kad Lietuvai buvo 
padaryta aiški skriauda, Lenkijai nepripa- 
žinus Lietuvos teisių į Vilnių. “Stipresniojo 
teisė Lenkija palaikė neteisėtų stovį, priver
sdama Lietuvų jame pasilikti, nors visiems 
žinoma, kad Vilniaus klausimas visuomet ko

mų.

1919 m. vasario pradžioj 
bolševikų kariuomenė užėmė 
didelę Lietuvos dalį: Kuršė
nai - Šiauliai - Baisogala - 
Siesikai — Žasliai - Jėznas - 
Varėna; pasiekė net Telšius. 
Lietuvių savanorių kuopos, 
karui dar neparengtos^ pasto
jo kelių ir prasidėjo karas 
su didesniu ir geriau gink
luotu priešu, kuriam Vilniuje 
vadovavo Kapsuko vadovau
jamas būrelis išgamų, Mask
vos komisarų įsakymu. Pir
mos kautynės privertė rusus 
rimtai skaitytis su lietuvių 
narsumu ir atkaklumu, kurį 
lietuvių savanorių kuopos pa 
reiškė kautynėse ties Kėdai-

— Leisk uodegų, — mal
dauja velnias: — Aš ir taip 
niekur nebėgsiu. .liežuvio) apylinkėje buvo su-

Ir galvoja: “Kokius gi jis sikov« d" varn« P“lkai- Kova 
«a inan klausimus, kitas vy- ivyko ,,re> ir buTO t,,kia iLa“'
rūkas, duual Niekia. 1» karto "> kad ant *“"«• P|l,o5‘ait 
atsakysiu.” j krito plunksnos. Vietos varnų
- Na, klausyk, velna. Ne l,ur’'’ iS Welli”«-

ne jūrei-
via, bet visų kraštų vairuoja,!""- Miestelio gyventojai gau- 
ne karys, bet milijonus veda 3,ai P*"J° vietos varnams, ku-

riuomenė! Bet šių skriaudų auk8tal, bet didelis «» in~ai. I borougho atlėkusio varnų bu- 
atitahsys Lietuvos jaunimas, 
kai išmuš Vilniaus vadavi
mo 12-jį valanda!

Mūsų kariuomenė atnešė
Lietuvai laiavų kruvinu ke
liu: 8,811 karininkų ir kv 
raivių paaiTko karo lauk-T 
kapuose, 1,175 išliejo savo 
kraujo (tarp jų ir aš dviem 
atvejais) ir kentėjo skausmų, 
o 154 vyrai liko b® akių, be 
kojų arba be ratakų, — pa
čioje jaunatvėje. Malonu pa
žymėti, kad tose kovose da
lyvavo Urba Lietuvos kar-je

Kas toks?
Galvojo, galvojo velnias ir 

niekaip negali atsakymo su
galvoti. Praėjo valanda.

rie kovų laimėjo.

Amerike ir gi buvo tokia 
vaina tarp bimhinių ir prusel- 
kinių varnų pulkų. Tik čia ko-

Na, greičiau, vehiiapa- Į va ėjo ant žemės ir,. vietoj 
plunksnų, visur krito jo biau- 
rfis liežuviai. Bimhinių varnų 
pulkui kovų laimėjus, prusei- 
kiniai varnai laimėtojams da
bar rankomis į^nja ir netį 
savo prantus prie jų glaudžia.

niais, Sėta, Ramygala, Kre- savanoriais tarnavo ir būre
kenava, Ukmerge, Daugais. 
Kovo 5 d- pradėta imti nau-

lis amerikiečių: kap. S. Da
rius, Įeit. Purvis, J. Milius, 
“Vienybės” red. J. Tyslia-jokai (mobilizuoti). Nno 1919

Ha lietuvių pasipiktinimų”. Toliau pažymi- m. gegužes mėn. Lietuvos ka- va? “Garso” red. M. Zujus, 
ma, kad iki šiol tarp abiejų kraštų buvusi rįuoraenš pradėjo jau plėniu-. įeit. Zamkus, adv. K. Jurgt-
bent tariama taika ir dabar Lenkija pasi
naudojo ta padėtimi ir šiurkščiausiu būdu 
sulaužė Lietuvos neliečiamybę. Laikraštis 
mini ir laikraščių raginimus išlaikyti šaltų 
kraujų. Tai, pasak laikraščio, buvo labai iš
mintinga, nes iš tikrųjų Lenkijos elgesys 
išstatė kietam bandymui lietuvių tautos kan
trybę. Baigdamas laikraštis primena, kad 
Lietuva, lygiai kaip ir kitos tautos, krauju 
iškovojo sau laisvę. Todėl jaį negali būti 
vis viena, kaip laikomasi jos laisvės atžvil
giu.

gų kuru, nore tuomet turėjo ia. A. Žemaitis, P. Satkns, 
dar tik apie fiOpO pėstininkų, | j. Očikssr; dr iL Jargėia, P. 
200 raitininkų, 10 patrankų; Mikalauskas, Naudvaris, aš ii

DIDĮJĮ 3TREIKĄ UŽBAIGUS

Didysis automobilių industrijos darbi
ninkų streikas užsibaigė. Streikininkai, “iš
sėdėję” dirbtuvėse per suvirš 40 dienų, jas 
apleido. Vasario 16 d. prasidės tiesioginės 

ratų greičiau uždegti pasaulį bolševikiškos Į derybos dėl algų ir darbo valandų nustaty- 
revoliųcŲps ugnimi, varyti tų darbų atvirai mo*
ir griežtai, -kuomet Stalinas, norėdamas ii- i ...
įtaikyti savo jx»zicijoj, augina naujų bur- , General Motors vadai skelbia, kad strei- 
žuazijų, atgaivina kapitalistinę sistemų, o 1 ^ų jie laimėję. Lačiau, reikia pasakyti, kad
bolševistinę porpagandų kituose kraštuose 
veda veidmainingų būdu per visokius “hen- 
drus frontus”.

KITAS GkAŽUS KBISKINTS

Dėdės Santo sostinėj Vašingtone tik sau
jai ė lietuvių tėra. Ir toųi susideda daugumo
je iš jkunosios mūsų kartos tautiečių. Ta
čiau jie yra susiorganizavę į lietuvių drau
gijų. Toji draugija yra įsteigusį lietuvių 
fcjUbos kursus, kuriuos noriai nariai lanko 
ir mokosi, kad geriau galėtų kalbėti lietu
vių kalba. Draugija mini ir Lietuvos Nepri- 
klaųtamybės lMenų. Į šių metų. tos dienos 
minėjimų šiuos žodžius rašantis gavo toUį 
pakvietimų:

“Kniglits of Columbus of VVashingtoa 
uuder the auspices of the Kenuess Conr- 
uūttee witb spėriai ceremonies will oom- 
memųrate the ninęteenth annlversary of 
the indepeudeųce of Lithuania, Pebruary 
14, 1937, at 8 p. m. in the Knighta of 
Columbus Auditorium, 91,8 Tenth Street, 
iiorih*«st. The Kennesa Comvuttee u- 
nRes wįth the American - Lithuania n 
č>ocįety of Washington in reųuesting 
the honor of Your preseuts at the eere»

jie pralaimėjo tų pozicijų, kurias ypatingai 
griežtai laikėsi, tai yra darbininkų unijos 
pripažinimų. Nors šiek tiek ir rezervuotai, 
liet vis dėl to esminiai darbininkų unijų 
darbdaviai pripažino. Be to, visi darbinin
kai galės grįžti darban. Nė vienas iš jų ne
bus diskriminuojamas, nors būt buvęs pa
čioje streiko vedimo viršūnėje.

Be abejojimo, streikuojantieji darbinin
kai jiakėlė daug nuostolių, jie ir jų šeimos 
suvargo, tačiau streikų laimėję jaučiasi pa
tenkinti, nes laimėjo didelę kovų už savo 
būvio pagerinimų. Jie gaus teisingesnį atly
ginimų už savo darbų, trumpesnes darbo va
landas ir teisę organizuotis.

(annetų) ir kelis lėktuvus.
Lietuviai smarkiai puola ir 
paima Panevėžį. Šis žygis da
vė didelio pasitikėjimo savim! 
Toliau puldama, jaunutė na
rsi Lietuvos kariuomenė sėk
mingai veja priešų Daugpi
lio link, ir jau 1919 m. rug
sėjo mėn. Lietuva liko išva
duota iš rusų!

Šiam karui dar nepasibai
gus, Žemaitijon įsiveržia sti
pri ir nepaprastai ginkluota 
Belmonto - Avalovo vokiečių 
- rusų kariuomenė, kuri ėmė 
turtų, gyvulius ir nužudė 
daug lietuvių- pk dalis mū
sų kariuomenės buvo atimta 
iš rusų fronto iįr 1919 m. lap
kričio 18-20 ddl sumušė na 
jų priešų ties feadviliškiu ir

Rašytujas Liudas Dovydėnas Lietuvoje 
laimėjo valstybinę 5000 litų premijų už sa
vo kūrinį (romanų) “Broliai Domeikos ’. 
Pernai tokių premijų laimėjo Klaipėdos kra
što rašytoja Ieva Simonaitytė. L. Dovydė
nas yra dar jaunas vyras, gimęs 1906 m. 
Po nemunėlių valsčiuje Rokiškio apskrity. Jis 
rašyti pradėjo tarnaudamas kariuomenėj. Ra
šė noveles ir eilėraščius. Yra parašęs ir iš
leidęs juu keletu gana vertingų novelių. Rei
kia manyti, kad premijos laimėjimas Dovy
dėnų dar labiau paskatips varyti kūrybos 
darbų.

kt.

I&iki! Laiko neturiu.
— Tuojau... lukterėk trupu

tį. Pusę atsakymo jau turiu. 
Dar valanda praslinko.
— Na, sugalvosi? Nestūkso-

siu aš čia su tavim ligi ryto. 
— Tuojau, lukterėk. Jau

baigiu...

Dar dvi valandos praėjo.
— Ar tu atsakysi! Jei ne,

einam į kolchozų.
— Tuoj... tuoj... Taigi... Ne,

negaliu, — atsiduso velnias ir 
delnu nusišluostė nuo kaktos 
varvantį prakaitų; — Palauk.. 
J kolchozų nutempti spėsi. Ge
riau tu man pasakyk, kas tu
toks, kad aš negaliu į tavo 

įh* to, 1923 m. Klaipėdos klausimus atsakyti ? 
kraštu atvadavimo kare da- _ Bolševikas!
lyvavo, be kelių minėtų, gen. 
konsulas New Yorke ir bu
vęs 1-is Klaipėdos kr. gube
rnatorius pulk. J. Budrys da
bar sėkmingai skina Ameri
kos rinkoje kelių ekonominei 
Lietuvos gerovei.

— Ai! — sušuko velnias, 
kiek jėgų turėdamas, ir ne
gyvas krito nuo viršininko pe
ties. ,

Ir taip buvo sunaikintas 
paskutinis velnias.

Laikrodininko duktė išteka. 
Vestuvių dienų laikrodininkas 
sako jaunajam:

— Gausi, mano vaike, gerų, 
dorų mergaitę, mano dukrelė 
tikrai kukli, taupi ir darbšti. 
Garantija penkiems metams!
i t-' J*

— Na, jūsų keplyklos duo
noje rasta virvė. Net laikraš
čiuose apie tai parašyta.

— Didelis čia daiktas, kad 
darbininkas virvę pametė. Kai 
vienų kartų tas pats darbinin
kas pametė tešloje vienų litų 
ir tas litas duonoje keliavo 
per visų miestų, tai laikraščiai 
apie tai visai nutylėjo. (XX)

Lietuvos valstybės atstaty
mw ir pripažinimas vo <>fi<*alūs valstybių

santykiai sū Lietuva. Tie 
Lietuvos Tarybai veikiant delegatai labai akylai stebė- 

Vilniuje ir kol <iar nebuvo įr .^kė atgimstančios Lie- 
Lietuvos kariuomenės, lietu-, (uvog veiksmus ir žygius.

valstybių misijos. Tai jau bu-1 pripažino Lietuvų. 1921 m.

viri nevaldė dar nei vieno i 
valsčiaus! Tik šiai mūsų gi
nkluotajai jėgai sudarant šie 
nų, už jos nugaros buvo ga
lima steigti valstybės apara-

pafenė didsty Mwo grobį -'tas: valdžia, teismai, savival- 
daug ginklų! Šiame kare pui- dybė, mokyklos, bankai, biz-
kini pasirodė ir mūsų šauliai

Tuo pat mėtū kariaujant 
prieš rusus, tarp lietuvių ’.r 
lenkų nebuvo nesusipratimų, 
s us i remiant ginklais. Lenkai 
1919 m. pirmi užėmė Vilniaus 
kraštų, į kurį rusai 1920 m. 
vasarų įėjo, vydamiesi len
kus net ligi Varšuvos. 1920

nio įstaigos, ėmė rūkti fabri
kai ir atsigavo ūkiai. Bet 
atgaivintos Lietuvos valsty
bės dar nebuvo pripažinusi 
nei viena senoji valstybė, iš
skiriant Vokietijos, kuri vis- 
tiek statė įvairias kliūtis. Nie 
ko negelbėjo nei visi aukš
čiau minėti lietuvių memora-

pradžioj didžiosios valstybės 
pripažino Latvijų ir Estijų, 
o Lietuvų pripažino tik 1922 
m. liepos 13 d., t. y., tik 8 
mėnesiams praėjus po to, kai 
Lietuva įstojo į Tautų Sųju
ngų. Amerika pripažino Lie- 
uvų tik 1921 m., o Popiežius 

1922 m. pabaigoj. Lenkai tru 
kdė tam ir rūpinosi, kad ne-’1 
būtų laisvos1 Lietuvos.

Taigi, matom, kad kitos 
valstybės su Lietuva pradė
jo rimčiau skaitytis tik po 
to, kai jaunutė Lietuvos ka
riuomenė pati nugalėjo tris

Pulkininkas V. Skorupskis 
man pasakojo, kad, jam va
dovaujant pirmam pėstinin
kų pulkui karo laukuose, 1919 
m. į pulkų buvę atvykusios 
prancūzų, amerikonų, anglų 
karo misijas, net buvo itaių, 
japonų, ispanų ir portugalų 
karininkų. Tie karininkai ne
sijautė svečiai, bet tiesiog eg
zaminavo pulko vadų ir vy
resnius pulko karininkus, duo įj> jog pripažino jau
darni įvairius kariškus ir net į metų amžiaus Lietuvos

.... l»p» 12 d. Uetuv. pa.i'"*“'"’!. N.pnktouMmy- 
»iraiė taikos sutartį su Sov.i**8 P“!"**"-. P*tB Ue 
Rusija. Nusivijus lenkus, ru
sų kariuomenė išėjo iš Vil
niaus krašto, kurį mūsų ka
riuomenė užėmė rugpiūčio m. 
ir atvadavo net Suvalkus.
Ltatavoa taritarija jau visa 

buvo at
vaduota ir aaic<o«a- Mūsų 
jėgų tuctnst sudarė jau 10 
pėfltintakų pulkų. X raitinū- 
kų pulkas, apie 40 patrankų 
ir pora luinų lėktuvų.

tuvos valstybės atsteigimo 
faktas.

Nustebusios kiton tautos tik 
žiūrėjo, kaip lietuvių sava
norių kariuomenė augo br vi
jo priešus iš savo krašto. Pra 
ncūzai pinui atsiuntė Lietu
von savo karinę misijų 1919 
ni. kovo 19 d. Prieš tai (ko
vo 15 d.) buvo atvykus Ame- 
rik« maitinimo komisija. Pa
ikiau ėmė lankytis ir kitų

strategiškus klausimus žemė 
lapyje. Jie apžiūrėdavo net 
lauko sargybas fronte. Tie 
kitataučiai įsitikino, kad Lie
tuvos kariuomenė turi gabių 
ir gerai nusimanančių apie 
kariavimų vadų, gali susire
mti su svetima kariuomene 
ir net laimėti. Svetimos val
stybės labiausiai sekė mūsų 
kariuomenės žygius.

Steigiamajam Seimui susi
rinkus 1920 m. geg. 15 d., tik 
Vokietija įr Rusija buvo “de 
facto” ir “de jure” prįpaži-. 
uusios Lietuvų. -

1920 u. liepos 4 d. Lenkija

Respublikų, kuri ir be jų pri. 
jiažinimo neblogai gyvavo,

19 metų patyrimas ir n* 
pa prasta kūryba šiandien Lie
tuvą žymiai sustiprino kaii< 
škai ir ekonomiškai. Lietuva 
gražiai gyvuoja ir gyvuos!

Kap. P. Jurgėla

BKAITYKIT1 “DRAUGĄ ’ 

PLATINKITE “DRAUGĄ’’

ATSIMINKITE!

Pirmas ‘Draugo” piknikas 
bus geg. 30 d., Sunset Park’ft,
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RINKTINES MIN
TYS KIEKVIENAI 

DIENAI
Vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Vasario Trylikta Diena

“Apleista ir nepereinama 
šalis linksminsis, tyruma 
džiaugsis ir žydės kaip leli
ja”. — Isaijo XXXV, 1.

Palaimintas tebūna tasai 
žmogus, kurs tikrai myli gė
les! myli jas vardan jų pa
čių, vardan jų grožio, jų drau 
gysčių, to džiaugsmo, kurj 
jos yra davę, ir visad duos; 
taip kad jis atsisėstų tarp 
jų, kaip tarp prietelių ir drau 
gų, jei nebūtų nė jokio kito 
sutvėrimo ant žemės jais gė
rėtis arba juos girti! Bet 
tokiems žmonėms nereikia nė 
jokio mano palaiminimo. Jie 
yra Dievo palaiminti! Ar Jis 
nepadarė pasaulį tokiems žmo 
nėmsT Ar jie aiškiai ne pa
saulio savininkai ir turtin
giausi už visus žmones?

— Beecher

Tu negali matyti žolę be
augančių, nežiūrint kaip aty- 
dus tu nebūtumei, vienok kai 
žolė yra paaugus, tu tuojaus 
gali matyti, tat, nors tu ne
gali matyti) savo darbų da-

I eisiy
Rašo Chas Kai, 6322 S.

Skyrius
AVestern Avė., Chicago

* KLAUSIMAS! Nusipirkau 

pianų už $600.00. Įmokėjau 
$70.00 ir dar turiu mokėt $5 
į mėnesį. Laikams pasunkė
jus, negalėjau mokėt. Parda
vėjai atėmė iš manęs pianų 
1934 m. Dabar užareštavo al
gų (uždirbu $15.00 į savaitę 
Walgreen kompanijoj).

ATSAKYMAS: Kaip pir
kote pianų, gavote taip vadi
namų “condititonal title”. Pa
rdavėjas jums suteikė pianų, 
o jisai pasiliko sau “title”. 
Jeigu tas terminas nebuvo iš
pildytas, jis turėjo teisę ati-

bar jiasisekantį, žinok, kad 
kiekvieno darbo antspaudų, 
laikas tikrai parodys.

—- Ruckert
Matuok žmogaus dievotu

mų, kaip jį jo gėlės myli.

Seni Metai ir Nauji Metai 
— jie ištisi yra Dievo metai; 
Jo laikas sėjimui, Jo laikas 
pjovmui, Jo laikas augimui, 
poilsiui ir tykiam miegoji
mui. Nauji Metai ir Seni Me
tai, jų besi vii imas, apgaila- 
vimas, ištisi pavirs į Dievo 
metus, be jokio laiko susi- 
kraužimo.

Vasario Išpardavimas
Dabar yra geriausias laikas pirkti rakandus, pečius, lo
vas, radio, elektrikines ledaunes. 4 pėdų ledaunėa $140. 
vertės, už *65.00 10 tūbų General Motor Radios 

po *49.50 6 tūbų radios vertos $25.00

p° 14.50

mti pianų ir parduoti jį už 
tiek, k’ek galėjo gauti. Už 
balansų jūs atsakote. Pav., 
jeigu pianas kainavo $600.00 
ir jūs esate įmokėję maž daug 

1 $200.00, pardavėjas gali par
duot pianų' už $200.00. Tai 
pasidaro $400.00, gi jus ap
kaltina už $200.00 (balansų), 
kadangi pianų pirkote už 
$600.00. Jeigu esi vedęs ir 
uždirbi tik $15.00, tada par
davėjas algos negali sulaiky
ti, kadangi įstatymai pripa
žįsta $20.00 šeimyniškam gy
venimui (Exemption).

KLAUSIMAS: Turėjau au
tomobilių ir jis buvo apdrau
stas. Garažui sudegus, su
degė ir mano automobilius. 
Apdraudos kompanija neiš
moka man sakydama, kad aš 
turėjau užrtaukęs morgičius 
be jos leidimo. Norėčiau tei
singo patarimo.

ATSAKYMAS: Iš paduotų 
faktų greičiausiai taip galėjo 
įvykt. Turėjot automobilių ir 
vėliau užtraukėt chattel mo- 
rgičių ir apdraudos kompa
nijai nebuvo pranešta. Kom
panija užgina išmokėjimų, ka 
dangi įstatymai reikalauja, 
kad apdraudos kompanija, 
taip pat ir Secretary of State 
turėjo žinoti, kad užtraukėt 
niorgičių. Geriausia yra pa
našius dalykus vesti taip, 
kaip įstatymai leidžia.

Senesnioji Ir Jaunoji 
Karta

Gražūs didelės mieros Cedar cbest verti $32.00
p° *17.50

Neturime nei dainų, nei 
pasakų pilno rinktinio, kui 
būtų išlieta mūsų tėvų, pro
tėvių, mūsų senuolių dvasia 
troškimai. Be dvasios, mūst 
ryšiai su mūsų senuoliais yni 
nutraukti.

Matant ilgų amžių mūs tau 
tos išlikusias dalinas, pasakas, 
mįsles, priežodžius, patarles 
beužmiršdinant, nebeperduo- 
dant jaunajai kartai, daugel 
kas dėl to nerimauja. Nemo
kant savo tautos dainų, tau
tosakos, tik iš vardo tegali 
būti lietuvis. Negalima atsi
džiaugtų atsigėrėti, kai tik

atsimename savo tėvų pro 
tėvių dainų žavingumų, pa
sakų, mįslių, patarlių reikš 
mingamu.

Esame įpratę savo jaunimų 
gerokai papeikti už nefinekė- 
jimų tėvų kalba, už nemokė 
jimų mūs tautos dainų, než« 
nojimų pasakų, mįslių, prie
žodžių, patarlių, kurias sene 
snioji karta yra Išmokusi iš 
tėvų ir atvežusi į šį kraštų.

Jaunoji mūsų karta, tegi 
rdėdama tik reikalavimus, 
juos papeikiant, ima nebepa- 
kęsti nuolatinių peikimų. Ne- 
girdėdami iš senesniosios ka 
rtos pagyrų apie save, ima 
nuo jos šalintis, tolintis. Jau 
nimas, senesniosios kartos gi
riamas, norėtų arčiau girian- 
čiyju ji senesniosios kartos 
dažnai sukinėtis, buvoti.

Jaunitųas pasakys: “Mano 
tėvų troboje nėra buvę. ir da
bar nėra jokių dainų, tauto
sakos knygų. Mano tėvas pei 
dienų dienas dirba fabrike, 
motina atlikinėja namų ruo
šų. Ji vis užimta namų dar
bais. Jos negirdime dainuo
jant”.

Jokie agentai tokio turinio I 
knygų po namus nenešioja, i 
Tų knygų niekas neatneša j 
jokius suėjimus. Nepamatysi 
jų nei prie bažnyčios durų 
sekmadieniais.

Jaunimas paklaus senesnio 
sios kartos: “Pasakykite, pa
sakykite mums, kur mes ga
lėtumėm išmokti mūs tautos 
dainų, mūs tautos pasakų, 
mįslių, priežodžių, patarlių?’'

Šiuo reikalu turėtų susirū
pinti Lietuvos valdžios pasiu
ntiniai šiame krašte. Jie tu
rėtų išgauti iš Lietuvos val
džios lėšų. surankiojimui čio
nykščiuose lietuviuose tų bra
ngių tautos turtų; prie jų pa
vadinti jaunimų, jam visa tai 
perduoti, kad jis iš knygų į-
rašvtų į savo širdis. Bėgilas 

________________

ĮSIGYKITE
Vyskupc 
kaus Bū 
šyta

PAMOKSLŲ
Joje ras visiems sekmadie
niams ir šventėms garsiojo 

teologo parašytus 
pamokslus.

Kaina $1.75 
DRAUGO KNYGYNE

o re:ro 7'ranc.o- 
ūčlo, M. I. C. para-

'■M 0
T

it

7 DIENOS | LIETUVĄ
ANT

VISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimas

Kalbėtojai bus iš Chicagos: 
Federacijos Centro pirm. dr. 
A. Rakauskas ir kun. A. 
Valančius

RACINE, WIS. — Kaip 
kas met, taip ir šįmet Rari- 
no lietuviai ruošiasi paminė
ti' Lietuvos nepriklausomybės 
19 sukaktuves.

Paminėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 14 d., parapijos 
svetainėje. Prasidės 4 vai. po 
pietų.

Choras pasiruošęs gražiai 
programai. Kalbės geri kal
bėtojai — Federacijos centro 
pirm. dr. A. Rakauskas ir kun. 
A. Valančius. Abu iš Chkn- 
gos.

Paminėjimo suruošimu rū
pinasi jaunimas.

Visi raciniečiai kviečiami 
atsilankyti ir sustiprinti sa 
vo tautinius jausmus tolime
sniam darbui tautinėje dir
voje.

Vasario 4 d., Šv. Cecilijos 
chorui pagerbti buvo suruoš
tas vakaras. Tų gražų suma
nymų įvykdė kleb. kun. J. S. 
Martis įvertindamas choro 
nuopelnus parapijai. Chorui 
priklauso daug gražaus jau 
nimo, gerų tėvų vaikai. Va 
kare dalyvavo visi choristai 
su savo vadu varg. J. Keiliu- 
kaičiu, -ai p pat parapijos ko
mitetus. Iru .A Į i

Per vakarienę kalbėjo ko
miteto nariai, varg. Kai lin
kaitis ir choristai. Visi dėko
jo klebonui už netikėtų pa
gerbimų. Ant galo klebonas 

[plačiai apibudino svarbų cho
ro parapijos gyvenime ir vei
kime. Teisingai pasakė, kad 
atimk chorų, vargonus, baž
nyčia bus kaip numirus. Taip 
pat laimi įvertino jaunimo 
pasišventimų tarnauti Dievui 
Bažnyčiai ir tautai. Šaunių 
vakarienę pagamino O. Dol; 
šienė su pagelbininkėm»s.

Po programos buvo šo 
kiai.

Užgavėnių vakarų chorą? 
turėjo šokius parapijos sve 
tainėj. Tai buvo paskutinis 

/jaunimo pasilinksminimas 
prieš Velykas.

Nepriklausomybės
Iškilmės

KENOSHA. — Šv. Petro 
parapijos lietuviai, praeitų 
sekmadienį, iškilmingai šven
tė Lietuvos 19 metų nepri
klausomybės sukaktį. 11:30 
vai. Mišios buvo paaukotos 
už mirusius didvyrius laisvi
nant Lietuvų. Mišių metu me
ldžionių buvo pilnutėlė Šv. 
Petro bažnyčia. Po Mišių bu
vo iškelta puota, kurioje da
lyvavo skaitlinga publika ir 
garbingi svečiai kalbėtojai: 
iš Chicago Lietuvos konsulas, 
M. Bagdonas, Kenošos aps
krities advokatas, J. P. Mc- 
Evoy ir jo pagelbininkas, T. 
Sovage. Visi gerb. kalbėto
jai labai gerai savo turinin
gas ir įdomias kalbas pritai 
kė iškilmių prasmei. Publika 
atydžiai klausėsi ir gaudė 
kiekvienų jų žodį. Jų kalbos 
sukėlė klausytojuose patrijo- 
tiškų nuotaikų ir paliko pui
kų įspūdį. Parapijos chorą”, 
vadovaujant varg. Elz. Lau- 
ciūtei, pradėjo iškilmių pro
gramų Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

Šv. Petro parap. mokyklos 
mokiniai, vadovaujant mūsų 
Seselėms mokytojoms, didelę 
ir gražių iškilmių programo 
dalį išpildė. Choras sugiedo
jo keletu patrijotiškų liau
dies dainelių, St. Stulgaitytė 
ir EI. Ališauskaitė padekla
mavo, lietuviškus šokius, ku
riuose reiškėsi menas, grožis 
ir patrijotiškumas, pašoko St. 
Stulgaitytė, J. Butkiūtė, Br. 
Čepukėnaitė ir 0. Čižikaitė, 
o muzikų išpildė g. S. M. P. 
Taipgi malonų įspūdį pada
rė publikai Antano Barausko 

(Tęsinys 4 pusi.)

“Draugų” perskaitęs, ne
mesk jo į šalį, bet duok jį 
skaityti tiems, kurie to laik
raščio neturi.

Iškilmingas Lietuvos
Nepriklausomybes

Paminėjimas

NORTH SIDE. — Vasario 
14 d., 3 vai. po pietų para
pijos svetainėj, 1644) Waban- 
sia avė., bus graži programa, 
kurių išpildys varg. Kulys su 
jaunųjų vaikinų choru. Dai
nuos V. Čirvinskas, žymus 
solistas, deklamuos mokyklos 
mergaitės. Bus atvaidinta 
gražus vaizdelis: “Išleidimas 
savanorių ginti Lietuvos”. 
Kalbės misijonierius kun. Pr. 
Jenkus, kuris neseniai grįžo 
iš Lietuvos; jis daug papa
sakos apie Lietuvų. Taipgi 
kalbės adv. K. Savickas, kle
bonas J. Šaulinskas.

Kviečiame visus atsilanky
ti į iškilmes. Įžanga visiems 
dykai. Komisija

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

CLASSIFIED
PARDAVIMUI MĖSOS KRAUTUVE

' Parduosiu g.roscrnę tru bučerne, biz
nio distrlkte; kampinis Storas. Pelno 
yra j mėnesi $1000. Arba mainysiu 
ant "bungalow." Kreipkitės: SEE
Iey 9827.

PARDAVIMUI ŪKE

Pardavimui graži 15 hek. ūkė su 
trlobomls. Randasi Lietuvoj. Šilalės 
parap., Riaukiu kaimo, Tauragės 
apskr. Pirmos rflSies žemė. Labai 
prieinama kaina AtsIBauktte 7116 S. 
Rockwell St. Tel. GROvehill 0753.

PARDAVIMUI MAMAS

6 kamhriu namas. Lotas 50'xl20'. 
$1200. $300 įmokėti, likusius $20 } 
mėnesi. Saukite CEDarcrest 1125 
dėl platesnių informacijų. 10724 S. 
\Vhipple St.

PAIEŠKOJIMAS

Patežkau sesers UrAnlės Cickevičiū- 
tės, po vyru Sabaliauskienė. Kilo 15 
Vilniau*. Alytų apskr.. Daugu parap.. 
Makartšklu isnlmo. 30 metų atgal 
g\Veuų Phlladelphljol. Nežlnan knr 
dabar randasi. Prašau jos pačios 

, ar kas žino apie ją man pranešti, 
i Bernardas Oickevlčlua, 87 57 Marųtlė- 
tle Avė., 8o. Chicago, TU.

REIKALAUJAMI PARDAVĖJAI
heikMaujninaa pardavėjas Parduoti
pieninės proilr.ktns krautuvėm nuo 
truko. Alga Ir komisas. Krelbkttės 
| Kedzie Creaniery Co. 4283 Elsdon 
Avė.

----- .. . . -----
REIKALAUJAMA DARBININKfc

Reikalaujama mergina skalbimui Ir 
prosljtmul su maftlnomls. Box 508, 
"Draugas,” 2884 So. Oakley Avė., 
Chicago.

REIKALAUJAMAS DARBININKAS

Tel. LINcoln <424
Dėl Reumatizmo, Slogų, Ner- 
votumo, Prastos Cirkuliacijos, 
Aukšto Kraujo Spaudimo ir 
Redūs'nimo—PAMĖGINKIT

GEHL’S BATHS
Hot Air, Light, Sulphur ir Shower 

Maudynės,
Elektros TrvtmenUi ir Masoiai

Reikalaujamas vidutinio amžiaus 
darbininkas prityręs ūkės darbuose. 
Box 511, "Draugas,” 2334 8o. Oak- 
ley Avė., Chicago,

REIKALAUJAMA mergina pagelbė
ti prie nmų darbo ir prižiūrėti vie
no vaikučio, šaukite KEYstone 9764.

VYRŲ SKYRIUM 
IMS Clybnnm Aee. 
l'l m.. Treė . K t Ir. 

Ir
7:3* ryt. Iki ifl ynk 
Antr. Ir Penkt. 7:3* 

ryto Iki 4 ysk.

MOTB’ip SKV”IPS 
1«»7 M. Hsl«»rd Nt.

Antr. Ir Krtvlr.
• ryt. Iki e rak. 

Moterį. 
Patarimai.’a 

aiOSB V1ETOSB rrVIRS «« MBTV

PARDAVIMUI KAILINIAI PALTAI
88 vartoti fur kotai, priimti mai
nais — Greitam pardavimui $6.00. 
pirmosios ateiti, pirmiau.lai gaus. 
Economical Seetlon. MUler Kur Com- 
pany 188 N. Michigan Avė. Atdara 
vakarais.

PARDAVIMUI TAVERNA

5 Šmotų valgomo kambario setai verti $28.00
po *13.50

2 Šmotų Mohair setai verti $100.00
po *55.00

Jos. F. Budrikjnc,
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boul. 7010—7011

BREMEN* EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią

Kelionę J Karmą,

Gavėnios metu mūsų baž
nyčioj trečiadienių vakarai? 
bus vaikštomi Kryžiaus Ke
liai ir palaim. Švenčiausiu. 
Žmonės gausiai renkasi apmų- 
styti Išganytojo kančių. B. V.

ELEKTRINIAI VALYTUVAI

Atl‘»ka 32 Parbus 
HEALTH-MOR 

Matykite 11 Šiandieni 
Reikia tik palaukti CENtral 9061 
arba ralytl lallką, o HEALTH-MOR 
ekspertas atvyks pas Jus. Ir per ke
lias minute- IžalKklns HEALTH-MOR 
maglką. Saukite pardavėją J. F. 
DANIS, Room 811. 303 No. Wa-
bash AVs.. Chicago.

l*ardavimul taverna pačiam vidury 
Roaelando. įsteigta 4 metai. Kaina 
$2500 už vlaką. Kreipkitės vien rak
tu dėl apolntmento ) Mrs. Corbett, 
10366 Indiana Avė.

ANGLYS

Užsisakykite sau anglis dabar — 
Black Gold Lump $6.00; Mine Ru» 
35.76; 8creenlngs $4.76; Grundy Min
ing Com peny. Tel. CANal 7447 artsa 
"•EDarersst 1131.

Budriko programas;
WCFIj 970 K., Nedėlioję nuo 7 iki 8 vai. vak.
WAAF 920 K., Pirmadieniais ir Penktadieniais 3:30 po pietų. 
WHTT? 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

Arba keliaukite populiariais ekapreainiais laivais

COLUMBUS

IUND 
YORK

Patogua geležinkeliais susisiekimas li 
Bramsu ar Hamburgo.

Mes jums pogelbėsim gauti vtsitlnių Ir Imigra
cijos visas jfisų Europos giminėms.

Informacijos klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE fib 
NORTH GERMAN LLOYDM

ISO W. RANDOLFH ST., OHIOAOO

Lietuviškas Krupnikas

J

Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS ŪEVYNERIOS
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



šeštadienis, vasario 13, 1937

wibconsino lietuvių 
ŽINIOS

(Tęsinys iš 3 pusi.)

vaikai KičiU'da* ir Aldona, 
kurie įsuktojo keletą, muzikes 
gabalėlių. Programą vedė 
parap. sekretorius, Aleksan

Marijum Semaurijai Alkos
.* * ' g. 4 . • ,

Seminarijos Koplyčios Statyba Sulaukė Da 
Rėmėjų, Bet Dar Daug Trūksta

West Side Žinutės kad nevienas, ypač tie, kurie 
daug darbavosi Tėvynės nau
dai, neapleis šitos progos da
lyvauti Nepriklausomybės pa 
minėjime. U-s

madienj, 7:30 vai. vakare.

Šiandien šv. Mišios ir pamo
kslas bus 9 vai. ryto, Šven
toji Valanda — 3 vai. popiet, 
mišjiarai — 7:30 vai. vak., o 
rytoj, šv. Mišios: 8, 10 ir 
11:30 vai., Šventoji Valanda 
— 3 vai. Įiopiet ir mišparai 

vai.'1 bei pamokslas — 7:30
vak. Nepraleiskite šios gra-

_ , o,, • • . žios progos — naudokitėsFintas. Skanius pietus pago- rA. . . , _ .
_ T , Dievo gausiomis malonėmis, mino saimininkes: O. Laucių 1

nė, Elz. Vadapolienė, Elz. A ‘
liiMakienė, Ališauskienė,’SHEBOYGAN, WIS.

dras Kraujalis. Svečius vai 
Šiuo Kaz. Stulgaitis ir Pov.

Terryville, Conn.
Vilionių Šeimyna — $1.00. 

Lynu, Mass.
Emilija Mikšienė — $3.00.

Kast Boston, Mass.

WEST BU) E ŽINUTES 
Vasario 12 d., aštuntą va-I 

landą ryte, Aušros Vartų baž
nyčioj buvo atlaikytos iškil- 

Alarijana Tviragienė -- $2,į nlingoa šv. Mišios šv. Tėvo Pi-

MARIJONŲ VIENUOLIJA NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJA VISIEMS AUKOTOJAMS

Pastarais Dviem Mėnesiais 
Aukojo Sekantieji

Detroit, Mich.
Ieva Ceplevičienė — I2.C'\ 

V asario 2 d. daug parapi- Jonas Kamičaitis — $210, 
jiečių, senų ir jaunų, buvo su- Kazihiieras ir Agota Jaku- 

baičisi — $1.00.

Fet. Pilipavičienė, Tek. Jus 
kienė, Dotn. Kasiuiienė ir G 
I’illigor. Prie stalų patarna
vo; Elz. Lauciūtė, O. Moe ėję į parapijos svetainę pa
ki<itė, Luc. Vandutė, Am. Ju-1 matyt gražiosios Lietuvos, ku 
siūto, M. O. Kiteeranskaitė, H.! rią rodė broliai Motuzai sa- 
TVtrfczeniūtė, O. Bitautaitė, M. vo spalvuotuose judamuose 
Tubeliūtė, Pal. ipu^auskaite paveiksluose - garsiakalbiui 
ir EI. Zalatoriūtė.

A- a. Jonas Trakšelis

Nashua, N. H.
Vincas ir Viktorija Tamu-

Tuscarora, Pa.
Ieva Pajaujis — $3.00.

New York, N. Y.
Ona Sakalauskaitė — $12. 

Dorcheater, Mass.
Vincentas Andriūnas — $3, 

M. Mockapetris — $2.00, O-

Ieva Powers — $1.00.
Washington, D. C.

Mrs. P. Žadeikis — $10.09, 
E. M. _ $10.00.

Miidleboro, Mass.
A. Jukna — $5.00.

Du Lola, ?*.
K. S. Vaisieta — $5.30.
~AKMJ GYDYTOJaT -

vičius — $3.00, M. Kryževi- 
se. Visi susirinkusieji buvo čienė — $2.00, Anielė Zar.tra*

levičiai — $5.00, Pranas Elka- na ir Aleks. Vitkus — $2.00.

pilnai (įtenkinti. Galima sa
kyt, kad visi buvo tos nuorno- 

Fraeitą sekmadienį, 7 vai.1 nės, jog šie paveikslai buvo 
vakare, širdies liga mirė įžy- J gražiausi kokie tik buvo ro
mus veikėjas, a. a. Jonas Tra- J domi iš Lietuvos praeity. Čia 

žmogus matai Kauną, Pane
vėžį, Šiaulius, Lietuvos ka
riuomenę, Dievo Kūno proce
siją ir daugybę įvairių vaiz
dų natūralia spalva. Tas vi- 

mokslas ir palaidota Šv. Jur-jsas daro gražaus įspūdžio, 
gio kapinėse. A. a. Jonas Tra- (paK mus per paskutinius ke- 
kšeiis buvo vienas pirmųjų Ka metas kas metas atvyk- 
6v. Petro parapijos įkūrėjų javo žmonių su paveikslais 
ir draugijų organizatorių. A. j į§ Lietuvos ir kas metas ma- 
a. Jonas Trakšelis buvo uolus tusi, kokia didelė pažanga pa
rumpi jos, katalikiškųjų įstai- daryta brolių užjūryje. Mes, 
gų, organizacijų bei draugijų arnerikiečiai, tuomi galime 
rėmėjas ir karštas patrijotas džiaugtis ir didžiuotis. T. P.] 
lietuvis. Atgavus Lietuva lai
svę, jis vienas pirmųjų keno- 
šiečių daug ir sumaniai dar
bavosi, kad pagelbėjus kodau- 
giausiai Lietuvai finansiniai 
ir moraliai, perkant bonus, 
raginant kitus ir garsinant 
jo6 vardą. Jis Šv. Petro pa
rapijos du metu buvo iždi
ninkas, komitetas, ilgą laiką 
kolektorius, daugelio draugi
jų užėmė valdyboje vietą, ar 
tai pirmininko, ar tai raštini
nko, ar iždininko. Jis pri
klausė ŠŠ. Petro, Benedikto,
Birutės draugijose, ALRKS,
Kenosos Lietuvių Katalikų 
Federacijos ir Seselių Pran- 
ciūkiečių Berne jų skyriuose.
A. a Jonas Šv. Petro drau
gijai, Federacijos ir Rėmėjų 
skyriams bepirmininkauda- 
mas ir pasimirė. Jis šioms pa
starosioms ilgą laiką pirmi
ninkavo. Lai gerasis Dievas 
duoda jo sielai amžiną dangu
je laimę.

Av. Petro Bai. Atlaidai

Šv. Petro bažnyčioje atlai
dai 40 valandų baigsis šį sek-

kšelis. Vasario 11 d., 9 vai. 
ryto, jo kūnas skaitlingos mi 
nioe atlydėtas Šv. Petro baz 
nyėioo, kur atlaikyta gedu 
los pamaldos, pasakyta pa.

vienė — $2.00.

Harrison, N. J.
Bessie Kundrotaitė — $3, 

V. Jasevičienė — $3.00.
Hartford, conn.

Kun. Jonas J. Kripas —

Paulsboro, N. J. 
Marijona Cernauskas •

White Cloud, Mich 
A. Š. — $1.00.

Bayonne, N. <1.
Jonas Matickss — $1.0iL

Kewanee, Ll.
Juozapas A. Nausėdai —

Matas ir Morta Kilpai $2. $2.60,

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, IH-—“Ai vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar Iiaip nevirikinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susama Pavlus". Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 46 metus jau yra įrodęs, kad Jisyra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašią negaliavimų.

PRASYK SAMPEUO DYKAI

Visose
Vaistinės*

EKSKURSUOS [LIETUVĄ
Gegužės 29 d» laivu “Gripsholm” 

tiesiog į Klaipėdą be persėdimų

M>S 2 d < asmeniškai vadovaujama ekskursija 

ietuvų per Gotbenburgą laivu “Gripsholm”

Ruoškitės iš anksto. 

Dėl platesnių infor 

macijų ir kainų 

kreipkitės į

telef onuokite CAN ai 7790

DR. VAITUSH, OPT.
LIETI) V 1M

o ptomkt kii ; am .y aki ibl'EClAl.lfei Al»
t*a.engv>na ūkių įtempimą, kuri 

»ll prtezutftlim *&,*«« skaudėju.it> 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
IUO, u**uauu>ą aaių aa:X4. 
trumparegystę lr loltregystg ETuej.- 
gla tetstogui akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas st' 
elektra. paroUasėia tiMUlausltia klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos aa>s ut. 
taisomos. Valandos nuo 1«» iki * \ 
Nedėlioj nuo lt UU 12. Daugely av 
stllkki-ų akys ai Italai nik*, ne akiniu 
Kaino. pigtaa kaip pirmiau.
4/12 BU. ASHLAND AVL.

Phone Boulevard 7589

Kelionėje, viešbučiuose, skai-
jauTii kanalizacijos 15metų ‘VU***. arbatinėse, valgyklo- 
sukaktuvėnis paminėti. Cele- ,.*« reikalauk laikraščio “Drau- 
bravo vietinio klebonas, kun. jgo.”
M. Urbonavičius, Prie asistos I, ■ -.-■■■ ----
buvo kun. A. Jeskevičius ir 
kun. J. Vosylius.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventėj, 16 d. vasario mėn.,
Aušros Vaitų parap. salėj, aš
tuntą valandą j ryte, bus at
laikytos iškilmingos šv. Mi
šios; po šv. Mišių bus atgie
dota Te Deniu.” . Jei dttr Od Oold Koo.

16 d. vasario, 7:30 vai. va- 1 testan, padarykite šiandien. Kon- 
kare, Aušros Vartų parapijos testas tik prasideda. i,eoo dovanų 
svetainėj bus Lietuko. Nepri-
klausomybės Vakarėlis. Daly- jįma9 T>aveiksluotų mįslių. Pirma 
vaus profesionalai, Chicagos l*n»uia yra $100,000. Nueikite pas 
apskriėio Vyčių delegatai ir
Vietines pat api jos v y<*ių kuo- Mielių Paveikių, DYKAI, kartu su 
pos nariai, įiarapijos choras, pilnomis informacijomis -ir įstatais 
ir Aušros Vartų pa. apijus mo
kyklos mokiniai. Vakarėlis bus 
paįvairintas tautinėmis daino
mis ir prakalbomis. Tikimės,

LIETUVIAI DAKTARAI

AR ĮSTOJO! 0L0 GOLD 
KONTESTAN

Galite Laimėti Turtus 
Šiame Kcrrteste

a|)ie kontestą. Prisiųtkite savo į- 
stojiiuo formą tuojau. Neatidėlioki
te. Dvigubai-Švelaūs OLD OOLD 
siūlo šį kontestą kaijxi planą pada
ryti daugelį naujų draugų. Skaity
kite “Draią’ą” dėl tolesnių pra- 
nešinių.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephonc: BOUIevard 2830

JOSEPH J. CRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockaell Street 

Teiephoae: REPublic 9723

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

vakarais nuo 0 iki 9
Telefonai GANal 1175

Namai; 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600 

UEl UVlAJ DAK i ARAI
TeL Cainmet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sik- 

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. Si ULBA
DANTŲ GTDTTOJAS 

3253 S. Halsted Street
_______CHfCAGO, ILL.

DR. A. J. SH1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Ofisas 4300 S, Fairfield Avė. 
1 Tel LAFayette M16

VALANDOS:
2—i popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais
_________ pagal sutartį.

Telepbone HFMloek 2061

DR. JOSEPH KELIA
State 4#»# Praapect IOl> I

KAL & ZARETSKY ’
ATTORNET8 AT GAW 
eusa So. Weatera Avė.

kasdien nuo l:SA po pi e v i 
vak. Su baloj n< c IX ia 
t:0» vakare

18# W. RaiMlolph *1. 
Valandos: kasden nuo 9:00 ryto 

Iki X.00 po plel.

Valandos: 
Iki «:M v.

CIEMENT J. SViLOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Baile Street

Chicago
Telepbooe CENtral 1840 
Vakarais ir Seštadieaiais 

6322 So. Westcrn Avenue 
________ PRO^pect 1012

AKIŲ GYDYTOJAI

80 METŲ PRITYBMAB 
Akya egzaminuojamos — akinta 

pritaSteai

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETMSTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Vatamdee: kasdien ano 9 iki 12;

nna 1:30 iki 8 vai. vak.
Tel OANal 6583

LIElUVlAI DAKTARAI
Res.:

2458 W. 69 St.
Tri. Oriu®:

LAFayette 4017
TeL namų:

HEM.ock J28(

OR. A. G. RAKAUSKAS
4YDYTOJA8 IR CHIRURGA8 

1142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-» P M 
K*s. ofiso v»L: 10 12 A. M.

& 8 9 P. M.
Trečiadieniai* ,r Sekmadieniai* 

nasrai «nt*rtj

DENTISTAS
6558 South Westem Avenue

Valandos:
Nuo 9 ryte iki 8 vakare 

Sekmadieniais ir šventadienini* 
nairnl *n«itarima

Tel. Office Veatarorih 8330 
Rez. Hyde Park 3895

DR. SDSAHNA SUKIS
Moterų ir va&ų n^ytojair vaikų ligų gy<i

So. Halsted St6900
' Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
| iSskvnia seredomia ir aubab mia
. Tel. Ore. REPublic 76»e 

Melrose Park 620

DR.A.R, LAURAITIS
DENTISTAS 

2423 Wezt Ifarųnette Road
Antrad., kelvinai/. I» uenkladlenlali 

9-12 ». rytą: «-,6 P- P-! *-9 *• *• 
Saktadienlal* nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

181 Broadway 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmadieniais Ir trečiadieniai* nuo 
10 v. r. iki 9 vai vakaro 

Hrfttadtenlala nuo I v Iki-t v. v. 
Sekmudlenlato pagal piHarUep

DR. P.. ATKOČIŪNAS
nANTTRT A A

1446 So. 4«th Ct, Cicero, III.
I (jtain., Ketv. ir Pėtu. 10—9 vai. v.
I vi 17 Ro Halsted St., Chicago 

Paned., Sered. ir Subari nno 2—9 v

Į Re». HH24 So. Talman Av*.
Res. TeL OROvenill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road 
Vnl. 3—4 ir 7—9 vak 

Kolv it Nedėlu»rn:s susitarus

Tai CAMal 8345

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vnkare 

K*4vargftis pairai sntart)
2305 So. Leavltt St 

________ Tel, CAMal 0402_________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRnnia 1118 4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30

vakare
REZiOKNriJA

LAFayette 3051 8519 W. 43rd St.
Valandos: 9--10 ryto ir 5—fi vak. 

Treėi*dieniais ir Sekmadieniais
mani

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI

ĮVAIRŪS

Offiee Pbeae
PPOr .ct 
Vai. 2-4 pp. Ir 74

Ree. aad Office
•850 S. •»

€ Akiai «7««

VARTOTAS KARAS YRA TIEK ATSAKANTIS KIEK 

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

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

yra pertaisytas, išbandytas ir garantuotas. Šimtai patenkintų kostumerių užtikrins, kad galite 
PIRKTI SU PASITIKĖJIMU pas —

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

EffBC

OR, MRURIGE KAHN
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
4631 So. Astiland Avė. 

Y* YARds 0004 
Beg.: ReL PLA» 1800

VALANDOS:
Mno 10-12 i. ryto: 2-3 xr T-S e. vak

N/w4Ahomie etno KI tS

OR. J, J. KOWAR
<KOWARSKASI 

GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS 
2403 O3rd St, Ctucago-

Ncdėtiom Ir Tručiu4lenittla
Vagai Hu1artJ

DR. CHARLES SE6AL
onsAs

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDwar MS 

OFISO VALANDOS:
vakadn. Nedėlinmia naa IS iki 12 
Mao 10 iki 12 rai. ryte, aw 2 fld 4 
••4 yw, malu ir "iw 7 *4 4dM e. * 

jav «v<wiao i« kaufokvuos

DR, J. SHINGLMAN
Praktikuoja to metą 

RMMaaUanMM Ir itollea Ugna io

Valaodoa lUjTATtf 1-4. 7-1 F. kL 
OyvaaioM) 1M1 1IU a«. M A-a. 

Phone Cicero KM
4080 Weet 100

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGBON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valaudoa

Nuo 2 iki 4 ir ano 0 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal Bulaiti

Ofiso Telef. BUOtovard 7800 
Namų Telef. PBOspect 1930

TeL OANa! 6182

DR, 8. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 ir T—S 
Beredonua ir NeSSi. pagal eatartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Zalafruiaa REPinhlic 28011

Tel CAMs'
Res. PROspeet fift59

OR. P. Z. ZMATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Aesidenei ja: 6600 So. A riesi n n Avė. 
VALANDOS: 11 ryte iki 2 popiet

6 iki 8 vaL vakarą
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Sered o j pagal sutarti

Tei Ofiso BOUIevard 591314 
Raa KENiread 5107

OR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. nno 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiaa TaL VIRglnla 0036 

Reaidence Tel. BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso va).: 2—4 ir S—8 p. n. 

Realdenedja
8989 So. Claremoirt Ava.

Valandos 9-10 A. M.

skaud%25c4%2597ju.it
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VIETINES ŽINIOS
Dievo Apvaizdos 

Parap. Zinutės
rinkimas. Jau šešios draugi
jos atnaujino savo metinius 
mokesčius į Federacijas cen
trų. Nore visos vietinės drau
gijos priklauso prie Federa
cijom, bet kai kurių draugi
jų atstovus reikia papeikti už 
nesilankymų į susirinkimus.

Ateinantį sekmadienį aštuo 
niolikiečiai iškilmingai minės 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį. To minėjimo prieša
kyje stovi parapijos jH,IU1' lū>deraciju.s skyrius tai mūsų 
mas. L. Vyčių 4 kp. rengia jrttUgįjų sujungė ir parėpi-
gražių programų, kurių išpil
dys parap. choras, K. Sabo
niui vadovaujant, ir north- 
saidiečiai artistai su įdomiu 
veikalu 44 Lietuvos Sūnūs ir 
išgamos”. Tai šventei pritai
kintas kalbas pasakys konsu
las M. Bagdonas ir L. Šimu
tis “Draugo” redaktorius. 
Įteikia tikėtis, kad patriotiš
kai nusiteikę aštuoniolikie- 
Čiai skaitlingai atsilankys į 
šitų gražų vakarų.

joje kat. veikimo oeatras.
Tik vienybėje dirbdami ga 

liine nuveikti didesnius dar
bus kat. ir tautiškoje dirvo 
je. Sekantis susirinkimas į- 
vyks pirmų penktadienį ko
vo mėnesio.

Ir Senieji Ir Jaunieji - 
Visi Ruoškitės!

BRlDGfiPORT. — Kiekvie 
na tauta didžiuojasi savo ne
priklausomybe. Amerika lie
pos 4 dienų mini tiesiog triu
kšmingai. Kas yra Amerikai 
liepos 4, tas pats yra mums, 
lietuviams, vasario 16 d.

Pas muš, Bridgeporte, pa-' 
minėjimas tos dienos, šv. mi
sijų dėlei, įvyks vasario 14 
d_, 3:30 vai. po pietų, para
pijos svetainėj. Rengiama a- 
tatinkama programa, prie ku
rios prisideda prof. A. Po
cius, mokyklos vedėjos Šv. 
Kazimiero seselės. Kalbėto
jais bus L. Šimutis ir adv. 
J. Bagdžiūnas. Įžanga visie
ms Lilio na

šiais metais sueina 19 me
tų nuo to laiko, kaip Lietu
va išsikovojo sau laisvę. Mu
ms, nors ik svetimoj šaly gy
venantiems lietuviams, yra

Malonu buvo praeitų sek
madienį dalyvauti parap. Už
gavėnių vakare. Žmonių bu
vo pilna salė. Pasirodo, kad 
aštuoniolikiečiai moka vieni
ngai dirbti ir linksmintis. Y- 
pač malonu buvo matyti daug 
jaunimo ir biznierių: Petrau
skai, Kkudai, Butkui, Šauly- 
čiai, Miežiai, Benikaičiai, Žu 
kauskai, Pankauskai, Grisiai,
Vismontai, Pužauskai, S. Ši
mulis, J. Lukšas, A. Kuba i - 
tis, Kilai, V. Norkus ir kiti 
buvo atsilankę į šitų metinį 
parap. parengimų. Trumpų ir 
labai juokingų programų, ku
si susidėjo iš gražių dainų ir 
komedijos “0 Daktare”, iš
pildė parap. choras ir solis
tai O. Benikaitė, D. Šulckai- 
tė, L. Sabonienė ir K. Sabo
nis. jiems akdmpanavo j. Sau 
ris ir S. McEBroy - Salbonytė. labai gražu ir tinkama susi

tinku į būrį, išklausyti pro-
ftiais metais visa» parapi

joje veikimas sustiprintas, 
nes rengiamasi prie didelio 
darbo: bažnyčios dažymo ir 
dekoravimo. Šį sumanymų 
uoliai remia ne tik atskiri 
IMtrapijonai, bet ir draugijos. 
Tam tikslui draugijos proje
ktuoja visų eilę įvairių paren
gimų. Visu pirma laukiame 
šaunios buneo party, kurių 
rengia sekmadienį, vasario 21 
d. Dievo Apv. Moterų Rėmė
jų draug. Jaunos ir energin
gos moterys, kurios susispie
tė šioje draugijoje nori pa
sekti Apaštalavimo Maldos 
draug. pavyzdį ir su savo 

kšinįtinę prisidėti prie bažny 
cios dekoravimo fondo. Ge
riausio joms pasisekimo!

gramos ir prisiminti tuos lai
kus, kų lietuviai, kovodami 
dėl nepriklausomybės, pergy
veno. Tad, tėveliai, eidami į 
šias iškilmes, nepamirškite 
nei savo jaunųjų. Lai ir jie 
ateina ir susipažįsta su tuo 
kraštu, iš kur jų tėveliai yra 
kilę. Rengėjai

Ir Mes Minėsime 
Vasario 16

Vasario 5 d. pyko Federa 
cijos vietinio skyriaus susi-

DARIAUS - OOttHO DRUM IK B VOLE SQUADftOMAS KO. 271

Dariaus - Girėno postas yra daug di dėlių darbų nuveikęs. Neseniai suorgani
zavo šiuos jaunuolius į Druni ir Bugie Corps. Labai daug darbo buvo pašvęsta, 
kad suorganizuoti ir sukelti fondų apie $700.00. Daug lėšuoja ir jo išntokinimus. 
Vasario 14 d., Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd St. rengiama vakaras, kad pa
minėjus Lietuvos nepriklausomybės sukaktuves, pagerbus posto narį Municipal 
teisėjų John T. Zūrį ir St. Valentine’s dienų, šis Drum ir Bugie Corp linksmins 
svečius. Drum ir Bugie komitetų sudaro: B. R. Pietkiewicz, pirminink^a, John 
Yuska, Williain Kareiva, J. S. Chase.

Mirė A. Saučiuvenas Po So. Chicagą Lucky Seven — septynių mė-
_______ | _______ ° giamųjų tautos melodijų. Tos

• dainos yra išrenkamos pasi-
\ asario 7 d. parap. clioras reuitafi( savaitiniais visos ša-TOWN OF LAKE. — Mir

ties angelas aplankė JSaučiu- 
vėnų namus ir pasiėmė jau
nutį, vos pražydusį jaunikai
tį, Alfonsų Saučiūnėnų, kų 
tik įžengusį į dvidešimtuosius 
metus.

Velionis buvo doras jauni
kaitis, dažnai ėjo prie šv. Sa
kramentų ir labai gerbė ir 
mylėjo tėvelius. Dėl to, tėve-

buvo surengęs kaukių (mas- lies tytiinėjimo daviniais pa- 
ųuerade) vakarų. Pirmų do- tyriant, kurios dainos vado- 
vanų laimėjo. grupė, kuri vai- vuuja parsidavime muzikos 
dino lietuviškas vestuves. Ve- ’r gramafonų plokštelių,
stuves sudarė devynios poros 
ir jaunieji. Vestuvininkai gra 
žiu dovanų padovanojo cho
rui, kuris jų išleido laimėji
mo būdu.

Seniai bebuvo ’ tiėk dai g
liai pergyvena neapsakomų priėję žmonių pasilinksminti, 
liūdės] ir širdies skausmų. j Pirmų syk chorui taip pavy- 

Mykolas Saučiuvėnas, ve- ko vakaras. Pelno liks virš 
lionio tėvas, yra raštininkas šimto dod.
Susivienijimo vietinės kuo-
PO®’ _ J__ •_-i i

Reiškiame užuojautos.
, Omega.

t

MARŲLETTE PARK. - 
Vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės Diena. Parapijos

Choras dėkingas visiems, 
dalyviams, taipgi ir klebonui 
kun. Pr. Vaitukaičiui, kuris 
nuo savęs paskyrė dovanų.

Mūsų Draugijos 
Pramoga

T0WN OF LAKE. — Dr- 
gija Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių rengia bunco par
ty, sekmadienį, vasario 14 d., 
parapijos svetainėje. Pradžia 
3:30 vai. po piėtų. Įžanga 
25c. Gražios dovanos. Valdyba

Po Pamaldų į Svetainę

CICERO. — Vasario 17 d. 
vakare Labdarių 3 kuopa re
ngia bunco ir canl party. Pe
lnas skiriamas suaelpunui Vie 
žinių vargšų. Komisija turisalėj vas. 16 d. bus graži pro

grama. Kalbės žymūs kalbė-daug brangių dovanų pririn-
tojai. Bus išpildyta graži pro 
graina. Be solistų, dalyvaus 
du chorai. Įžanga visiems dy

kus nuo geraširdžių biznie
rių, užteks visiems. Kviečia 
visus pnrapijonus dalyvauti

kai. Pradžia 7:30 vakare. Vi-j ir paremti labdarių darbuotę
si kviečiami. V. Macikas Labdarys

KVIEČIAME VISUS
-I

METINE ŠV. KAŽKO AKAD. DEM. VAKARIENE 
Sekmaifienyjt. Važio 14 t, 6:00 nl. vak.

SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS SALfiJE 
2601 W. Marquctte Road

Teikitės Paremti.
Pelnas — Akademijos STATYBOS FONDUI.

- Lauksime daug avučių
6V. KAZIMIERO SESERYS 

ir
Š. K. A. KAMĖJOS

Gavėnios metu bažnyčioje 
pamaldos įvyksta trečiadie-

kaip ir dainos, dažninusiai už
prašomos groti vadovaujančių 
Amer.kos šokių orkestrų ve
dėjų ir taipgi dainų dažniau
siai grojamų ant vadovaujan
čių radio tinklų bei nepriklau
somų stočių.

Tame lošime kontesto da
lyviams duodama progos pa
rodyti, kaip gerai jie pažįsta 
šal ęs skonį populariškoje mu
zikoje, parenkant tris melodi
jas, kurios, jų manymu, yra 
popularišlaausiomis. Išrenkan- 
tiėji teisingai apdovanojami 
Luckies cigaretais, kontesto 
pradžioje 200 cigaretų karto- 
ua’s ir vėliau penkiosdašim- 
ties cigaretų blėkinėmis.

Kontesto dalyviai parodė,
nių ir penktadienių vakarais, jog jie ne tik pažįsta savo po- 
Tikintieji naudojasi Dievo ■ pulariškas dainas, bet ir savo 
malonėmis. K®® «un» “Mtaretmi. Daugelis konteato 

dalyvių supažindintų pagalba.

LUCKY STRIKE IŠDALINA 
MILIJONUS DOVANŲ

Nuo 1936 metų gegužės mė
nesio Jūsų Lucky Strike 
£weepstake& lošimo pradžios 
buvo išdalinta daugiau, kaip. 
2,460,(XX) dovanų.

‘ T I
Jūsų Lucky Strike Sweep- 

stakcs yra daroma podraug 
M Your Uit Parade of the

KELIONCS I LIETUVĄ

įvEDU
AMEMKOS 
VlMUA

iŪėAL«V^ijllZ;UWA

Jūsų Lucky Strike Sweep- 
stakes su Lueky Strikas — 
lengvu užairūkymu iš turtin- 

įgo, brandaus-kūno tabako at
rašė Luckies išdirhėjams pa
žymėdami, jog jie pakeitė ei
ga retų rūšis ir dabar rūko 
Lucky Strike.

Luckieg yra vieninteliai ci
garetei suteikianti “toasting” 
proceso j>agerinimus, pagalba, 
kuriuo išvaloma tūlos š urkš- 
čios, erzinančios priemaišos, 
kurios paprastai randasi visų 
rūšių tabake. Taigi “toast- 
iag’.’ yra jŠ*- gerklės apsau

ga prieš knitėjimus, prieš ko- 
inH.

Be to, Luckieg vra paga
minti tiktai iš vidurinioji 
rinktiniausio tabako lapų, 
“derliaus grietinės.” Chemi
nis išnagrinėjimas parodo, jog 
vidurinieji lapai yra labiau
si aitikę lengvam užsirūkynaui 
ir todėl Luckies tik viduri
ni oosius lapus naudoja.

Kitų tarpe £i« pagerinimai 
parodo, kodėl tiek daug 
baeepstakos lošėjų, ' supažin
dintų su šios rūšies cigaretais 
persimainė į Luckies.

MAYTA
Drabužiam Plovyklių Kainos Kyla Aukštyn 

Pirkite šię savaitę iš

PEOPLES KRATUVIIi
DAUG PINIGŲ SUTAUPYSITE

REUMATIZMAS . 
SAUSG6LE J

Neslkankyfctte aavga akaus- g 
mala: Knutnattenų. HaiuairSle.
Kaulų OBltmų. arba MMIun- ■ 
giu — raumenų Mtokamu: n«s — 
•kaudSJlinal naikina kūną gy- • 
vybę Ir dainai a* patai® po- U 
guldo.

CAPSICO OOMPOUND ai«a- ■ 
tto lengvai prajauna virtinio*- _ 
tu Ilgus: mum® Mairtlen d«a- 
gybA Įmonių srtnrta padCk®- n 
nes pasveikę. Kaina B*c. P®r 
pulta B Re. arba n* II.O*. ■
Knyga: "SAbTINTa «VUIKA- ■ 
TOS" augalais gydyti®, kaina 
B* centų. •

Justin Kulis •
3259 80. HALSTED «T. 

Otaicaco. ni

lagpggiaipgp®

Nuolatinis susisiekimas

NEVV YORK—KLAIPCDA
Per Gothenbuzgą.. Švediją

Patogi, Greita Kelionė 
Pigios Laivakortės

ISplaukimai laivų IA New Vorko

DnoTTNIMOHOLM . . Kovo 18
GKJPKMOI.M .................. Kovo IM>
IMBOmilKOMOtM Kalanrf. IT

Ptatesnes tintas apie kelionę telkia 
aem«Vaoial Ir. parduoda laivakortes 
visi autarlsnotl laivakorčių agentai 
Ir visi Švedų Amerikos Unijos skyriai

8WED18H AMERICAN UVB
«M Flftb Avė. aml 4. W. Slst 8t. 
Rm-fcrfelier Oarter. Kew Yurfc OHy. 

OMuip®, IU., 1*1 N. Mklitgan Avė. 
Boeion. M®**. 1M Roylstnn KL
Detroit. MHi., 107 CHfforrt «t.

■M
LOANS and INSI ’RANCF

Jeigu1 reikalauji pinigu ant Piritu Merlgliiti,'arta : • 
1 ' ri ririttpdraudostMuo ugnies, vėjo, ete , atsisatuk: > j})rd Street ' ' ’ •••■•!

YAIiaiB SfW» 27S1 ' /. •

-KlSIDčIO SKOLINIMO IR BŪDAVO IIMO B-VĖS
RATO

MAYTAG plovyklės yrai geriausiou plovyklės mar- 
kete. Greičiau ir balčiau drabužius išplauna, ilgiau 
tarnauja ir mažiau kaštuoja. PEOPLES KRAUTUVĖ
SE pilnas paai rinkiniai Maytag plovyklių visų 1937 
metų madų.
Tik trumpam laikui naujoa Maytag plo- CJA
vyklėa parsiduoda nuo ..................................Oj^®-zU

*49.50Pilnai pernaujintos Maytag plovyklės. 
Pasirinkimas po ......................................

LENGVOS IfiMOKĖJIMAI
Didelė nuolaida už senas plovyklės mainant ant 

naujo® MAYTAG

rURNITURE
lUFAt RIMU COM

2536-40 West 63rd Street
• M. T. Kezes, Vedėjas
4179-83 Archer Avenue

J. Nakrošis, Vedėjas

[ Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiqnorGo.
4707 S. Halsted St

T®L TARD8 MM
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Gerai žinau, kad lietuviai 
buvo prisipirkę vadinamų 
gold bond. Rezultatas to bu
vo labai skaudus. Depresijos 
laiku šimtai tūkstančių lietu
vių turto buvo žlugę. Dauge
lis savo gold bonds 
už 10c nuo dolerio.

Žuvo Automobilio 
Nelaimėj

Steponas Šalkauskas, 20 m. 
amžiaus, užvakar važiavo Ui
ta gatv. savo automobiliu. 
Staiga iš gatvaitės, tiesia ant 
Šalkausko automobiliaus, įsi-

atidavė suk0 didelis trokas. Kad iš
vengus susidaužymų, Šalkau
skas suko į šonų ir jo karas 
movė į water-hydrant.

Pravažiuojantieji žmonės 
rado Steponų be sąmonės ir 
nuvežė jį į Roseland Commu
nity ligoninę, kur vakar pa
simirė.

Policija ieško troko vairi
ninko, kuris nesustojo įvykus 
nelaimėt Koronerio ♦’-inėji- 
mas įvyks šį rytų, 9:30 vai, 
laidotuvių direktįotrio J. F. 
Gudeikio lavoninėj.

Vasario 14 Diena 
Akademijoje

Ar Turi Gold Bonds?

Šiandien jau kita gadynė. 
Laikai pasikeitė. Kurie turi
te gold bonds, žinokite, kad 
jų kaina jau aukštai paki
lus. Šiandie jau galima gau
ti 70 nuoš. ir daugiau už bu
vusius beverčius bonus. Tai
gi neatiduokite jų už pigių 
kainų. Padarykit revizijų sa
vo dėžėse ir žiūrėkite, kiek 
turite bonų; tada ieškokite 
išėjimo, kaip atgaut įdėtus 
pinigus. Pav., vienas žmogus 
turėjo nusipirkęs gold bonds 
už tūkstantį dolerių. Jis juos 
pardavė už $120.00. U5 devy
nių dienų pirkėjas jau gavo 
$900.00. Tai tik vienas pa
vyzdys. Aš stengsiuos daž
niau pranešti panašius įvy
kius. Adv. Charles P. Kai

tui nuo rėmėjų. Visi kviečia
mi akademijon sekmadienį 
skaniai p&sivalgyti, smagiai 
pasisvečiuoti su pažįstamais, 
pamatyti ypatingai gražių a- 
kademikių programų ir to 
kiu būdu prisidėti prie Sta
tybos Fondo. Mat, visas ban
kieto pelnas skiriamas tam 
tikslui. 1

Nėra reikalo kalbėti apie 
reikalingumų didesnių kamba 
rių mokyklai, mes visi tų ma
tome. Žinau, esate gerašird
žiai žmonės, pilnai supranta
nti dalykų. Skaitykit už rei
kalingų dalykų dalyvauti puo 
toje. Nuoširdžiai kviečiu var
du Rėmėjų Centro. Rėmėja

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Ar esi jau prisirengęs da
lyvauti Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų centro ban
kiete, vasario 14 d., vienuo
lyno auditorijoje. Jei dar ne, 

i dar yra laiko, įsigyti bilie*

Persergėjimas Prieš
Apgavikus - Švent

vagius

ARCHER HEIGHTS. — 
Čia apsilankė nuduodamas ue 
paprastų šventumų vyras, a- 
pie 55 ar 60 metų amžiaus su 
nepaprastai įtikinančia iška
lba, užrašinėjųs katalikiškų 
žurnalų keliomis kalbomis ir 
lietuvių kalba. Priede renka 
aukas, mišioms už šeimas mi-

trPatyrimo Balsas”...
žmogus su milijono dolerių gerkle griežtai uo

laikosi lengvo užsirūkymo

N,

Lengvas Užsirūkymas 

"It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

eseniai bavo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

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

pasisakė rūkų cigaretus, daugiau negu 87% pareiškė, 

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvų užsirūkymą.

To pamėgimo protingumų patvirtina “Patyrimo 

Balsas” (“The Voice of Experience”) ir taipogi kiti 

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

Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — lengvo 

užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 

gerklės apsaugų. Luckies yra malonūs gerklei.

“Mono balsas yra mano karjiera. Jis 
yra įkvėpęs daugiau, kaip penkiems 
milijonams imonių pasipasakoti 
man savo asmenes problemas. Per 25 
metus, pradžioje ant paskaitų estra-

. dos, ir po to per radio dėl savo 
gerklės niekad nesu apleidęs nei 
vieno pasirodymo. Ai esu pastovus 
rūkytojas, ir kadangi mano gerklė ir 
mano balsas yra nepamainomais ma
no karjierai, tad ai griežtai laikausi 
lengvo užsirūkymo. Luckies ai at
randu lengvą užsirūkymą ir kartu 
puikiu tabaku pasitenkinimą . . . ir 
štai kodėl Lucky Strikes buvo mano 
pasirinkimu per 14 metų.”

■a- 6-

MILIJONU RADIO 
KLAUSYTOJU DRAUGAS IR PATARĖJAS

A*£rrES
C/G,

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE*

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ

rusius narius ir žada kitokių 
dovanų. Surinkęs iš kiekvie
nos šeimos po kelia dolerius 
dingo.

Turi raštų ir paliudijimų, 
bet iš New Yorko vyskupo su 
didele aukso antspauda. Sa
ko, aukas renkąs mišioms ir 
bernaičių, norinčių tapti ku
nigais, misijonieriais, St. Fra
ncis ordenut

Tokį apgavikų Šventvagį 
reiktų atiduoti policijai.

J. Šliogeris

NIEKAS NEMĖGSTA 
IMTI VAISTUS!

Sulaužė Koją

Visvien dangums žraonlif nAriuo 
norint laiku kenčia nuo nepaprasto 
nevirškinimo, kam netaisyti šį sto
vį natūraliSku būda — imant gata- 
vą-v&lgyti cerealą su kasdieniu val
giu vietoj silpninančių pilsų ir vais
tų?

Kellogg’s ALL-BRAN priduoda 
“kietumų,” kurį reikalauja papras
ta sistema. Kūne, ALL-BRAN su
geria du kart savo svorį vandeniu, 
padarydamas minkštų masų kaip 
kempinę — kuri' švelniai išvalo vi
durius.

Kellogg’s ALL-BRAN taipgi pri
duoda vitamino B sustiprinti vidu
rius ir duoti kraujui gelležiea.

Tik valgykite du šaukštus kasdie- 
nų, kaip cerealų su pienu ar grie
tine, arba įkeptų į skanius muffins,

daugeliui pažįstamų, ' duonas, ir t. p. Sunkiuose atsiti- 
x Rimuose tna kartus į dieną.

ALL-BRAN yra parduodamas vi-

Pereitų šeštadienį ištiko ne 
laimė
veiklų lietuvį draugijose An- 
tanų Zalogėnų.

Ji buvo palipęs kopėčio
mis taisyti durų aukštųjį la
ngų. Kopėčios paslydo, Anta
nas krito sunkiai ant grindų. 
Pasėkoje keliose vietose trū
ko kulnies kaulas. Gydytojas 
sako, kad Antanui reikės iš
būti lovoje apie 8 savaites. 
Sužeistasis randasi namie ad
resu: 7132-7134 So. Racine 
avė. Antanas Zalogėnas (Zel- 
lon) prašo draugų ir pažįsta
mų jį aplankyti; o ypatingai 
draugai nariai iš “C. L. O.” 
ir Sus-mo Brolių ir Seserų 
dr-jos. J. K., koresp.

sose grosernėse. Kellogg daromas ir 
garantuojamas Battle Greek.

Pagerbimo Vakarėlis

BRIGHTON PARK. — 
Sausio 6 d. Vincui ir Barbo
rai Lindžiams, 2511 W. 45th 
pi., giminės ir kaimynai bu
vo surengę linksmų vakarė
lį, kad paminėjus 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Jubiliatai yra užauginę du 
sūnus ir tris dukteris, kurių 
viena yra vienuolė Šv. Kazi
miero Kongregacijos.

P-nai Lindžiai yra nuola
tiniai “Draugo”, “Laivo” ir 
kitų kat. laikraščių skaityto
jai ir rėmėjai, dažnai ir sa
vo pažįstamus paragina me
sti bedieviškus šlamštus.

Vakarėly buvo daug sve
čių ir visi linkėjo Lindžiams 
sveikiems sulaukti auksinio 
jubiliejaus.

Puotos surengime daug pa 
sidarbavo D. Kungienė, Ur. 
Zazdrauskienė, Eli. Pautienė 
ir kitos.

Vincas ir Barbora Lindžiai 
labai dėkingi visiems svečia
ms ir taipgi už suteiktas do
vanėles ir širdingus linkėji
mus. Rap.

Jonas Linkus, 2535 W. 45 
pi., išvyko į šiltus kraštus 
pasigydyti.

Pelenų dienų bažnyčia bu
vo pilna žmonių. Kleb. kun. 
Briškė pasakė reikšmingų pa
mokslų.

Ieva Radzevičienė labai a- 
pgailestauja netekusi savo au
gintinės Zofijos.

Dėkingi Laidotuvių
Direktorių Asociacijai

Praeitų penktadienį, vasa
rio 12 d., Ciceroje, įvyko Lai
dotuvių Direktorių susirinki
mas, kuriame svarstyta daug 
visokių reikalų. Baigiant su
sirinkimų buvo skaitytas laiš
kas, kurį įteikė kun. V. Ci
žauskas. Laiškas tapo priim
tas ir nutarta tam tikslui su
teikti aukų. Auka bus panau
dota įsigijimui “hockey sti- 
eks” žaidimui klierikams 
Marian Hills Seminarijoje.

Ta proga seminarijos klie
rikai labai dėkoja laidotuvių 
direktoriams.

Kun. V. Cižauskas, M.I.O.
•

BIZNIERIAI, GARSINKI 
TĖS "DRAUGE"

Šeštadienis, vasario 13, 1937
_ . . , Į Į. .

Roselando Žinutes

Lietuvos nepriklausomybės 
diena Roselande bus minima 
vasario 14 d., 7:30 vakare, 
Visų Šventųjų parapijos sa
lėje. Bus keletas žymių kal
bėtojų. Muzikalę programų iš
pildys parapijos choras, mo
kyklos vaikai ir Šakar - Ma- 
kar choras po vadovyste žy
maus muziko S. Rakausko

Visi Roselando ir apylin
kės lietuviai privalo dalyvau 
ti, kad paminėjus savo tau
tos šventę, kad 19 m. nepri
klausomybės sukaktis būtų 
gražiai paminėta.

Vasario 7 d. įvyko parapi
jos metinis bankietas su įvai
ria programa. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Progralnui už
sibaigus 8:30, prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi iki 12 vai. 
Jaunimas šoko daugiausia lie 
tuviškus šokius. Šiuo parapi
jos parengimu visi buvo pil
nai patenkinti.

Vasario 6 d. 9 vai. ryto su 
šv. Mišiomis iškilmingai tapo 
surišti moterystės ryšiu Teo
doras Juškevičius ir Joana 
Doveikaitė. Pirmų vai. po 
pietų priėmė Moterystės Sa
kramentų Povilas Kavaliaus
kas ir St. Žukauskaitė.

PROGRESS
KRAUTUVĖ
SKELBIA DIDĮ

VASARIO MĖNESIO

Išpardavimą
Siūlomos gražiausios prekės namams

MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE

$75.00 3-jų dalių miegamų 
kambarių setai

75.00 gražūs Seklyčiom 
SETAI

$38.50
$80.00 3-jų dalių moderniš
ki Miegamų kambarių setai

$44.50
$30.00 gražūs, naujos mados 

9x12 kaurai
< $16.95
$50.00 8tai o viršų mados 

Gesiniai Pečiai
$24.75

$300 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga 

dėl namų už
$194.50

$18.00 garantuoti springsi- 
niai Matracai
$9.75

$119.00 Refrlgeratoriai ne
toli 5 cub. pėdų mieros

$79.50
$75.00 puikūs console, 7-8 

tūbų radįos
$29.95

$30.00 Studio C o u c h e s
$16.95

9x12 gražios Klijonkės
$3.79

$35.00 5-kių dalių Breakfast 
SETAI

$17.95
$25.00 gražūs nauji Loung- 

ing Krėsiai

$12.95
Naujos Mados garantuoti 

Midget Radįos
$6.95

Imame, senus dalykus į mai

nus ant naujų.

Duodame didelę nuolaidų. Lengvus išmokėjimai.

3222-4-6 S. Halsted St.
Tel. VICtory 4226 

J. KALEDINSKAS, Vedėjas
Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kil

I 4
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M. Urbonąvifllus, M. I. C., ir
kiti. Muzikalę programą 
pildys parapijos choras.

18-

Visai Pasauly Lėtinai Ruošias Lietuvos 
Nepriklausomybes Sukaktį Paminti
DIDŽIUMA CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ TAUTOS ŠVENTI AP
VAIKŠČIOS RYTOJ, VASARIO 14 D,

Visur Įvyks Prakalbos, Muzikalės Programos, 
Vaidinimai ir t.t.

Vasario 16 yra didelė mfl- tautų, jos kalbų ir papročius.
Būkime aiškūs, dori ir stip-

i uikonas kuu. Jaukus, adv. K.
Savickus, kun. J. Šaulinskas 
ir k. Muzikalę programą iš
pildys parapijinis choras, jau 
nų vaikinų choras ir mokyk
los mokiniai.

DIEVO APVAIZDOS PA
RAP. salėn, 7:30 vai. vaka
re. Bus vaidinimas vaizdelio 
“Tautos sūnūs ir išgamos”. 
Kalbės Lietuvos konsulas 
Chicagai Dr. M. Bagdonas ir 
L. Šimutis. Programoj taip 
pat dalyvaus parapijos cho-

Vaario 21 d.
Paminėjimas įvyks šš. Pe

tro ir Pauliau* parap. salėj, 
West Pullman. Ruošiama J- 
domi j'rograma. Kalbės Liet. 
kons. Chicagai d r. M. Bagdo
nas, adv. J. Borden - Bag- 
džiūnas, kun. A. lankus. Mu
zikalę programą išpildys cho
ras. Pradžia 3 vai. po pietų.

ras.
sų tautos šventė. Minime Lie
tuvos Nepriklausomybės de
vynioliktas sukaktuves. Ir 
Lietuvoj, ir Amerikoj, ir vi
suose kituose kraštuose gy
venantieji lietuviai dideliu 
džiaugsmu širdyse prisimena 
1918 m., vasario 16 d., kada 
mūsų tautos vadai tarė pa
sauliui griežtų ir reikšmingų 
žodį: gana vergauti, atstato- 
me nepriklausomų, demokra- 
tingų Lietuvos valstybę! Tas 
žodis nebuvo tuščias. Uetu- 
va yra ir bus nepriklausomu.
Šiandien tėvai pasakoja savo 
vaikams apie Nepriklausomy
bės Dienos reikšmę, apie gar
bingosios kariuomenės žy
gius, apie lietuvių tautos kry
žiaus kelius j laisvę ir nepri
klausomybę. “Vaikeliai, tūk
stančiai mūsų tautiečių savo 
galveles paguldė dėl Lietuvos 
nepriklausomybės savo krau
jų praliejo, branginkime savo Lietuvos misijonierius domi-

ROSELANDE Visų Šven- 
rūs lietuviai!” Taip šiandien tųjų parap. salėn, 7:30 vai. 
kalba tėvai savo vaikams.

Visur švenčia. Neatsilieka 
ir Chicagos lietuviai. Rytoj, 
vas. 14 d., daugumoje para
pijų salių įvyksta iškilmin
gas Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimas. Bažnyčiose 
pamaldos už žuvusius kovoje 
dėl nepriklausomybės.

vak. Kalbės kleb. kun. J. Pa- 
škauskas ir svečiai iš Chica
gos. Muzikalę programą iš
pildys parap. ir “šakar-Ma- 
kar” chorai.

RACINE, WIS., parap. sa
lėn, 4 vai. po piet. Kalbės 
įžymūs kalbėtojai iš Chicu- 
gos: Federacijos centro pirm.

Rytoj Chicago ir apylinkės , dr. A. Rakauskas ir kun. A. 
lietuviai renkasi į šias vie-! Valančius. Muzikalę progra-
tas:

BRIDGEPORTE Šv. Jur
gio jjarapijos salėn, 3 vai. po 
pietų. Kalbės adv. J. Borden- 
Bagdžiūnas ir L. Šimutis. Tu- Į 
cininga muzikalė programa, 
kurioj dalyvaus Šv. Jurgio 
parap. choras ir Simfonijos 
orkestrą.

NORTH SIDE Šv. Mykolo 
parap. salėn, 3 vai. po pietų. 
Kalbės neseniai atvykęs iš

mų išpildys parap. choras.

VENEJ1AH MONUMENTCO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir

Grabnamių
------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
- ■•■■■■

Buviri 50 metų prityrimo 
■ ■ ■ • ' »

Pirkite tiesiai ii dirbtuvės ir taupykite 
pinigas

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTlf WESTERN AVĖ.
arti Or&nd Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Laidotuvių Direktorius

JOHN F. EUDEIKIS
AMBULANSO PATARNAVIMAS

“VISI GIMĖ LYGIOMIS TEISĖMIS”
LIETUVIAI REIKALAUJA SPININGO 
IR MANDAGAUS PATARNAVIMO’”---

DYKAI—Koplyčios visose Chicagos dalyse—DYKAI
4 DIENĄ IR NAKTĮ ŠAUKITE TELEFONU

YARds 1741-42 — 4605-07 S. Hermitage Av. 
LAFayette 0727 — 4447 So. Fairfield Av.
Klausykite mūsų Lietuviškų radio programų Pirmadienio 
vakarais, 10:00 v. v. iš W.H.F.Q stoties (1420 K.) — 
Pranešėjas Povilas Šaltimieras.

Pilone 3OOO

G ART, IND. LAIDOTI VIV DIREKTORIAI 
KJELNER PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
I5tb Avė.

RADIO
PKOG1US8S NIMLDIKNIO 

PROGRAMA

Minės Lietuvos Nepriklau 
zonytes sukaktuves

Rytoj 11 valandą prieš priet 
užsistatę savo radio ant sto
ties WGES radio klausytojai 
galės smagiai ir įdomiai pra
leisti valandėlę klausydami 
programos, leidžiamos pasta
ngom Progrese Furniture Co. 
krautuvės, 3224 So. Halsted 
st. Ryt dienos programoj da
lyvaus žymūs dainininkai ir

Antradienį. Vasario 16 d. muzikai, kurių dainos ir mu- 
Paminėjimas Ciceroj parap. ^įka bus pritaikinta Lietuvos

salėją 7:30 vai. vak. Kalbės 
Lietuvos kons. Chicagai Dr. 
M. Bagdonas, adv. K. Savic
kus ir kun. H. Vaieūnas. Mu
zikalę programą išpildys Šv. 
Grigaliaus choras ir parap. 
mokyklos mokiniai.

BRIGHTON PARK, Nekal
to Prasid. P. Š. parap. sa
lėj, 7:30 vai. vak. Kalbės Dr. 
A. Rakauskas; kun. A Briš
ka ir kiti. Muzikalę progra
mų išpildys parapijos choras.

WEST SIDE, Aušras Var
tų parap. salėj, 7:30 vai. vak. 
Kalbės medikas dr. S. Biežis, 
dentistas dr. Bložis, kunigas

nepriklausomybės sukaktuvė
ms. Patartina nepamiršti už- 
sistatyti savo radio ir pasi
klausyti. Rap.- J.

nes pirmiau tęsės tik pusva
landį. Sekmadienio vakarais 
Šio# programos girdimos! 9 
vai. iš WHFC stoties (1420 
k.). Programos rūpestingai 
prirengtos.

Pirmadienio vakarais prog
ramos leidžiamos 10 valandų 
vak. Programose dalyvauja 
žymūs artistai, kaip tai 
Juozas Sauris, virtuozas M. 
Petruševičius, akordionistai 
L. Kiminas, Al. Schemetas, A. 
l^abanauskas ir Al. Sternis, 
dainininkė G. Giedraitienė, 
V’. Tarutis, A. Brazis, J. Sa- 
rsevičia, Batutis ir kiti. Per 
Šaltimiero radio programas 
iki šiol nebuvo girdėt nei vie
nas rekordas. Pirmadienio va 
kare bus išpildyta patriotinė 
programa, kurios muzikalę 
dalį prirengs J, Sauris. Kal
bės Harry O’Ilare apie “Chi- 
eagos maudynes, paleikį ir ko 
dėl lietuviams reikėtų dau
giau naudotis jomis vasaros 
metu”. Direktorius Harry O’ 
llare buvo pirm, ežero karni 
valo, kuriame ir lietuviai tu
rėjo aavo flotą. Už tat įdomu 
bus .pasiklausyti jo kalbos a 
teinančio pirmadienio vakare 
10 valandą. Nepamirškite at
sisukti savo radio ir sekma 
dienio vakare 9 valandą. Iš
girsite gražios lietuviškot 
muzikos.

dėlloj, vasario 14 d., tuojau 
po sumos mokyklos kambary. 
Visi nariai prašomi susirink
ti, nes yra svarbių dalykų 
svarstyti. Turime užsibrėžę 
didelį darbą. Viena komisija 
negali jo pelningo padaryti, 
įraukiame didelio susirinki 
įuo ir narių patarimų, Ku
riems svarbu labdarybė, pia 
iomi atsilankyti į susirinki
mą ir naujų narių atsivesti,

Vakaro Komiai j a

Garfield Park Lietuvių vy
rų ir moterų pašelpimo klu
bo mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, vasario 14 
d., Lawler Hali, $929 W. Ma 
dison st., 1 va. po piet.

M. Modaiinakn

DIEVO APVAIZDOS PAR 
— Sekmadienį, vasario 14 d., 
1 vai. po piet, parap. mokyk
los kambary įvyks reguliaria 
Susivienymo Brolių ir Seserų 
dr-jos susirinkimas. Visi na
riai privalėtų dalyvauti. Yra 
daug svarbių reikalų. Šiame 
susirinkime nauji nariai bus

Jr

priimti be įstojimo mokesčio. 
Už valdybų J. koresp

Svarbus LRKSA
Susirinkimas

A1ARUUETTE PARK. ~ 
Sekmadienį, vasario 14 d., 
Gini. Pan. šv. par. svetainė
je, 2 vai. po pietų įvyks sva
rbus LRKSA 163 kuopos sip 
sirinkimaa.

Visi nariai ir narės būtinai 
prašomi atsilankyti, nes yra 
daug reikalų svarstymui. Iš 
girsime raportą iš rengiamo 
vakaro, kuris įvyks sekina* 
dianį, vasario 21 d., parapi
jos salėj. Kaip žinoma, are
noje statoma juokinga kome
dija “Užkerėtas Jackus”. Be 
lošimo, bus ir muzikais pro- 
gnuna. Tat, svarbu, kad visi 
kuopos nariai pasitartų šia
me reikale.

J. Mickęiiūn&s, pirm.
Ieva Lukošiūtė, nut. rašt.

PLATINKITE “DRAUGIw

ALFREDAS
ŽAUCUVtNAS

mirė vaaarto t d.. 1117, 6:4« 
vai. popiet, nulaukęa 20 metų 
amžiaus.

A. a. Alfredas gimė Chicago,
Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinėlę Oną. po tėvais RoAI- 
mavlčtūtė, tėvą Mykolą, broli 
Mykolą, 2 seseris: Jennle ir 
Marytę, 2 dėdes; Juosą Rafll- 
mą ir Šeimyną Btngharpton. N. 
Y., ir Aleksandrą Rafilmą. ir 
gimines; o T.letuvęį tetą Zofiją 
Rutkauskienę ir Joe Šeimyną 
Kaune, ir rimines.

Kūnas paSarvotas 6143 So. 
Paulina St.

laidotuvės |vyks plrmadlenj. 
vasario 15 d. IS namu S vai. 
ryto bus atlydėtas | 8v. Kry
žiaus par. bažnyčią, Toern of 
Lake, kurioj (vyks gedulingas 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i flv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
(rimines, draugua-gna Ir patys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Motina, Tė-vas, Bro
lis, Seserys, Dėdės ir Oininėa.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudelkls. Tel. YARds 1741.

LAIDOTUVIŲ UIBEKTORIP)

JUOZAPAS

UDEIKI
TĖVAS

REPublic 8940

Nepriklausomybės paminė
jimas

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių proga — Budriko 
radio programa rytoj iš sto
ties WCFL, nuo 7 iki 8 vai. 
vak., bus nepaprastai turini
nga ir įdomi. Dalyvaus sbn- 
faninė Budriko radio orkes
trą, dainuos žymus kvartetas, 
girdėsime naujų epizodų iš 
Makalų melodramos ir Lt. Be 
to ąpecialę nėpriklausomybės 
minėjimo kalbą pasakys Lie
tuvos konsulas Chicagoje li
ras Bagdonas. Dainuos J. Gri- 
caitė. * •

Žodžiu sakant, tai bus reta 
radio programa lietuvių kal
ba, kokių mums nedažnai te
nka išginti.

Šias programas finansuoja 
ir asmeniškai vadovauja Juo
zas Budrikas trijų didelių 
krautuvių savininkas Chhca- 
ffoįe.

Šaltimiero lietuviškos radio 
programas dabar tęsis 45 mi
nutes, reiškia priujkgtaamoa,

SUSIRINKIMAI

BRIGHTON PARK. — La 
bdariu 8 kuopa laikys mėne
sinį svarbų susirinkimą ne-

STEPONAS
ŠALKAUSKAS

mėrė vaaa.rie 13 d., 1937, t.«u 
vai. ryto, sulaukęs 20 metų 
amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime 
motlaą Marijoną, po tėvais Mi- 
kočlftnaitė. tėvą Kaalmlerą, 4 
brolius: Kaalmlerą. Edvardą,
Alfonsą ir Sylveetrą, 2 dėdes: 
Juozapą Šalkauską ir Juozapą 
Mikečiflnų ir daug kitų rimi
nių.

Kūnas pašarvotas 13237 U- 
nion Avė., West Pullman.

LaMotuvėa įvyks trečiadieni, 
vasario IT d. U narna 3 vai. 
ryto bus atlydėtas | M. Pet
ro ir Povile parap. bažnyčią, 
West Pullman, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas | flv. Kazimiero kapines.

NužirdSai kviečiame visus 
Ir pažys- 
žloee lal-

gimines, draugua-gea ir patys 
dMrVMMl ” Htarnus-mas 

dotuvėoe.
Tėvas, Bro-

F.
Mullftdę 

Uaž, DMA) tr
laidotuvių direktorius J. 

Eudaikia. Tel. TARds 1741

ANTANAS P. WAB0L i
Mirė vasario 12 d., 1937 m., 1:00 vai. ryto, sulaukęs 43 me

tų amžiaus.
Kilo iž Seinų apskričio, Šventežerio parapijoa, Mikyčių kaimo.
Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliOdimg moterį Stelių, po tėvais Stanke

vičiūtė, brolį Petrą, dėdę MateuAą Wabel, totą Antaniną Kamins- 
Įkienę, pusbrolį Antaną ftadžiukiną, pnaeeeerj Marijoną šule ieną, 

dėdę Simoną Pitiacką, žvogeritu: Petrą Šlogerį ir Vincą Klimą, 
uoSvius Andriejų ir Marijoną Btankevičiun, ir jų Šeimynas; o 
Lietuvoj dėdę, pasietę, brolį, seseris ir tetą Marijoną Redžiu- 
kinienę, įr giiąiaM.
Vėlienis buvo narys American Legion, McCormick Post.

Kftuss jiažarvetaa 7242 8o. Taisiau Ava. Tel. PROspoet 8197.
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 16 d. Iž namų 8 JO vai. 

ryte bus atlydėtas į (Jinsime Pap. Švč. Marijos parapijos baž
nyčią, M arų ne t te Park, kurioj įvyks gedulingos painabiou už vė
linsią sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame viaos gimines, draugun-ges ir pažysta- 
tnue-aa dalyvauti žięee lalidetuvėse.

Nuliūdę: Amona, >roUa, Dėdė, Teta, Pusbrolis, Pusseserys, ho 
gėriai. Uošviai ir Oiolaėa _ _______ _ _

Laidotuvių direktorius J. F.^Eądsikis Tel. YARds 17<1. ’

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie

BRIGHTON PARK LANM.ORŪS 
BUREAU ASSOOATION

B. R. PIETKEWICZ, manager 
2608 West 47th Street Chicago

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

TURIME KOPLYČIAS VISOSE 
MIESTO DALYSE

lacknriczirSi
I. LiiMdus
S. P. Mažeika
A. Masalskis
S. C. Ladamz
A. Petkus
S. M. Skalas
1.1. Zulp
Ezerskis ir Suuus

S3H 80. Halsted St 
PhoM BOUIevard 4089

2314 Wret 23rd PUre
Phone Canal 2513

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUkrard 4139

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

1410 So. 49th Ct, Cirero 
Phone Cicero 2109

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46tb Street 
Phone BOUte^rd 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5708
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose
*7

Paskelbus susitarimą. Dalis Fisher Bo.ly fabriko, Flint, Mich., darbininkų kelia 
didžiausias ovacijas paskelbus susitarimų unijos vadų su General Motors korpora
cijos viršininkais. Darb'ninkams apleidę fabrikus gatvėse suruošta milžiniškos 
demonstracijos. •

ŠIŲMETINE ŽIEMA LIETUVOJE.

K

Žingeidauja, ką apie juos rašo. “Sėdintieji” strei- 
keriai griebia laikraštį, kurių jiems pristato laikraščių 
pardavėjai — vaikai.

Surado $60,000.00. Po ekspliozijos, kuri kilo vie
nam Rogers Park name, patirta, kad sklep© buvo pa
slėpta $60,000.00 poperiniais banknotais. Pradėta ieš
koti ir tikrai rasta. Šiame atvaizde viršui podic. M. 
/elly žarsto skiepe griuvėsius ieškodamas pinigų, o 
apačioje Rogers Park polio. kap. C. Essig rodo blekinę 
dėžę, kurioj buvo sudėti ir paslėpti pinigai.

“Dulkė esi ir į dulkę pavirsi” (Gen. 111, 19). Pe
lenai, kuriuos Pelenėj kunigas barsto ant galvos, vi
siems primena ženklų atgailos, kurių turime daryti už
stojus gavėnei.

Merginos plėšikės. Louis? Carlson ir Marcella 
Harnish, kurias Chicago policija sugavo plėšikaujant. 
M. Harnish (dešinėj) kriminaliam bute norėjo iššok
ti pro langų nuo penktd aukšto. Žygis nepavyko. Čia 
jas matome prieš teisėjų O’Connell.

Naujas oro laivas. Atvaizde parodomi (iš priešakio ir užpakalio) naujas Dou- 
gla» keleivinis lėktuvas, kuris sveria 16,850 svarų ir gali pakelti 11,650 svarų. 
Lėkimo greitis 167 mylių per valandų 2,700 mylių tolumai 9,000 pėdų aukštumo
je. lėktuve gali tilpti 36 keleiviai. Lėktuvas pastatytas Santa Monika, Calif.
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THEy'LL- MAKB

Vištų ūkis mieste. Manote, kad mieste negalima 
užvesti vištų ūkio! Pažiūrėkite j šj atvaizdų. Šis viš
tų tikis randasi Chicagoj adresu 19 We»t 26 st. Čia 
laikoma keletas tūkstančių vištų, kurios taip pat pa
deda kasdien po keletu tūkstančių kiaušinių, kurie ten 
pat sortuojami ir pardavinėjami. Vištininkai moder
niškai įrengti. Turi net radio, kad vištoms linksmiau 
būtų kiaušinius dėti.


